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افزایش جمعیت بدون توسعه پایدار برای جامعه سودی ندارد
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه حفظ و صیانت از کمیت و کیفیت مطلوب
جمعیت در واحد سرزمین ضروری است ،گفت :تنها راه پیشگیری ...
پورحسین:

توقف مهاجرت غیرقانونی اتباع
بیگانه در دستان وزارت کشور

عضـو کمیسـیون اجتماعـی مجلـس جلوگیـری از ورود
غیرقانونـی اتبـاع پاکسـتانی و افغانسـتانی به کشـور را
نیازمنـد بکارگیـری دیپلماسـی قـوی و کارآمد دانسـت.
شـکور پورحسـین در گفت و گـو با خبرنـگار خبرگزاری
خانـه ملـت ،در مـورد افزایـش مهاجـرت غیرقانونـی
اتبـاع پاکسـتان به کشـور بـا بیـان اینکه ایران سـال ها
اسـت بـا ایـن معضـل روبـرو اسـت ،گفـت :متاسـفانه
تعـداد زیـادی از اتبـاع بیگانـه بـه صـورت غیرقانونـی
وارد کشـور می شـوند و از ایـن طریـق وارد کشـورهای
اروپایـی و ترکیه مـی شـوند.
نماینـده مـردم پـارس آبـاد و بیلـه سـوار در مجلـس
شـورای اسلامی ،بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر گونـه ورود
و اقامـت اتبـاع خارجـی در کشـور بایـد قانونمنـد
باشـد ،ادامـه داد :در گذشـته اتبـاع بیگانـه غیرمجـاز
بازداشـت می شـدند بـه گونـه ای که بـه دلیـل افزایش
مهاجـرت غیرقانونـی اتباع بیگانـه ،ظرفیـت زندان های
کشـور تکمیـل شـد و در ایـن بـاره کشـور بـا مشـکل
اساسـی مواجـه شـد زیـرا حبـس این افـراد مسـتلزم
صـرف هزینه هـای اقتصادی بسـیار زیادی بـود بنابراین
بـه دلیل هزینـه بر بـودن حبس ایـن افراد قـوه قضائیه
اعلام کرد کـه نیازی بـه حبس آن هـا نیسـت و باید به
کشورشـان بازگردانـده شـوند.
بایـد از ورود غیرقانونـی اتبـاع بیگانـه بـه کشـور
جلوگیری شـود
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد از ورود غیرقانونـی اتبـاع
بیگانـه بـه کشـور جلوگیـری شـود ،تصریح کـرد :طبق
قوانیـن کشـور بایـد بـا ایـن افـراد برخـورد کـرد و
دسـتگاه های ذی ربـط بایـد تمهیداتـی اتخـاذ کنند که
از هـر گونـه ورود غیرقانونـی اتبـاع بیگانـه بـه کشـور
جلوگیـری شـود.
مهاجرت های غیرقانونی اتباع پاکستانی آسیب های
امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی زیادی را برای
کشور به همراه می آورد
ایـن نماینـده مـردم در مجلس دهـم ،با یـادآوری اینکه
مهاجرت هـای غیرقانونـی اتبـاع پاکسـتانی آسـیب های
امنیتـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی و بهداشـتی زیـادی را
بـرای کشـور بـه همراه مـی آورد ،گفـت :از سـویی
بخـش زیـادی از تـوان نیروهـای مرزبانی کشـور صرف
جلوگیـری از ورود غیرقانونـی این افراد می شـود این در
حالـی اسـت که در ایـن باره با کمبـود نیروی انسـانی و
تجهیـزات مواجه هسـتند.
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تاسیس نقاهتگاه مراقبت از سالمندان به ازای هر  ۵۰هزار نفر
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت های اقتصادی و بیمه
ای از سالمندان ارائه بسته های خدمتی سالمت را به ...

نقوی حسینی:

آمریکا به دنبال سناریونویسی
هولوکاست علیه دمشق است
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس بــا بیــان ایــن کــه ادعــای
حضــور و مــرگ «آلوئیــس برونــر» ،معــاون
آدولــف آیشــمان افســر بلندپایــه حــزب نــازی
در ســوریه مقدمــه چینــی بــرای توطئــه ای
جدیــد بــوده اســت  ،گفــت :ادعــای
وجــود کــوره در اطــراف دمشــق بــرای
ســوزاندن اجســاد بهانه هالیــوودی

رژیــم صهیونیســتی و اعــراب مرتجــع
خاورمیانــه بــه دنبــال بهانــه تراشــی در
جهــت مداخلــه نظامــی آمریــکا علیــه
دمشــق و شــخص بشاراســد هســتند.
وی در ادامــه افــزود :مــوارد متعــددی
رســانه های غربــی مدعــی شــده اند
کــه ارتــش ســوریه از تســلیحات
شــیمیایی و کشــتار جمعــی اســتفاده

آمریکایی هــا اســت کــه فیلم هــای
تخیلــی از هولوکاســت را بــه ذهــن
متبادر مــی کنــد.
ســید حســین نقــوی حســینی در
گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
خانــه ملــت ضمــن بیــان ایــن کــه
ارتــش ســوریه ضربــات کشــنده ای
بــه تروریســت های تکفیــری وارد
کرده انــد  ،گفــت :دمشــق راهــی
ســخت را در جنــگ بــا تروریســم پشــت
ســر گذاشــته اســت امــا موفقیت هــای
دولــت ســوریه امیــد بخــش رهایــی
ایــن کشــور از جنــگ اســت.
نماینــده مــردم ورامیــن در مجلــس
شــورای اســامی گفــت :معضــل
اساســی جنــگ ســوریه اینجاســت کــه

کــرده اســت امــا تاکنــون هیــچ ســندی
در ایــن رابطــه ارائــه نکرده انــد.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجــی مجلــس گفــت :ارتــش
ســوریه در جنــگ بــا تروریســت ها و
معارضیــن در روزهایــی کــه تهدیــدات
علیــه دمشــق در اوج خــود بــود  ،هرگــز از
تســلیحات شــیمیایی اســتفاده نکــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :اســتفاده دمشــق
از تســلیحات شــیمیایی در شــرایطی
کــه حلــب آزاد شــده و تروریســت ها
متحمــل ضربــات کشــنده شــده اند ؛
هیــچ گونــه توجیــه عقالنــی نــدارد.
نقــوی حســینی گفــت :پــس از
ناکامــی ادعــای دروغیــن اســتفاده
دمشــق از تســلیحات شــیمیایی ،

ســناریوپردازی هالیوودی کوره هــای
آدم ســوزی در ســوریه کلیــد خــورده
اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه ادعــای حضــور
و مــرگ «آلوئیــس برونــر» ،معــاون
آدولــف آیشــمان افســر بلندپایــه
حــزب نــازی در ســوریه مقدمــه چینــی
بــرای توطئــه ای جدیــد بــوده اســت ،
گفــت :ادعــای وجــود کــوره در اطــراف
دمشــق بــرای ســوزاندن اجســاد
بهانه هالیــوودی آمریکایی هــا اســت.
ایــن نماینــده مجلــس دهــم ضمــن رد
شــدید اللحــن ادعــای وجــود کــوره در
اطــراف دمشــق گفــت :آمریــکا تحــت
مهندســی تــل آویــو بــا هــر بهانــه ای
بــه دنبــال تهاجــم علیــه دمشــق و
دولــت مشــروع ســوریه اســت کماایــن
که مــی بینیــم ارتــش ایــن کشــور
مــورد تهاجــم موشــکی و نظامــی
قرار مــی گیــرد تــا تروریســت ها از آن
نهایــت بهــره را کســب کننــد.
وی تاکیــد کــرد :آمریــکا عــاوه بــر
تهاجــم مســتقیم  ،توطئــه جنــگ
نیابتــی از طریــق تحریــک همســایگان
ســوریه را دنبال مــی کنــد و مــا نمونــه
مشــهود آن را در مــرز ســوریه و اردن
مشــاهده می کنیــم.
نقــوی حســینی گفــت :پیــش بینی هــا
ایــن اســت کــه همزمــان بــا ســفر
ترامــپ بــه خاورمیانــه  ،رویکــرد
تهاجمــی ســناریوهای هالیوودی علیــه
دمشــق تشــدید شــود تــا جنــگ نیابتــی
بــه جنــگ مســتقیم تبدیــل شــود.
وی در انتهــا گفــت :مقابلــه بــا تغییــر
تاکتیــک آمریــکا علیــه دمشــق نیازمنــد
هوشــمندی ویــژه اســت کــه حمــات
رســانه ای دشــمنان دمشــق را در نطفــه
نــاکام بگــذارد.

اصالح نظام بانکی ،دغدغه مشترک مجلس و دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از آمادگی کمیسیون متبوعش برای
همکاری با دولت دوازدهم برای رفع مشکالت اقتصادی خبر داد و ...
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مطهری در یادداشتی مطرح کرد:

جمود به لفظ توسط شورای نگهبان

نایـب رئیـس مجلس شـورای اسلامی در اینسـتاگرام خود مطلبی بـا عنوان "جمود به لفظ توسـط
شـورای نگهبـان" منتشـر کـرد .به گـزارش خبرگـزاری خانه ملـت ،علی مطهـری با انتشـار متنی
در اینسـتاگرام خـود بـا عنـوان "جمـود بـه لفظ توسـط شـورای نگهبان" نسـبت به اینکه شـورای
نگهبـان گفتـه اسـت چـون از سـاعت  24بـه بعد ،روز شـنبه محسـوب می شـود پـس رأی گیری
بایـد خاتمـه یابـد هرچنـد ده هـا هـزار نفـر پشـت درب حوزههـای رأی گیری باقـی مانده باشـند انتقـاد کرد .متـن کامل نایـب رئیس
مجلـس به شـرح زیر اسـت:
جمود به لفظ توسط شورای نگهبان
در سـاعاتی پایـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری و شـوراها در حالـی کـه عـده زیـادی خصوصـا در تهـران پشـت دربهـای حوزههای
رأیگیـری صـف کشـیده بودنـد ،شـورای نگهبان اعلام کرد طبق قانـون انتخابـات که می گویـد رأی گیری در روز جمعـه صورت می
گیـرد ،از سـاعت  24دیگـر رأی گیری نمی شـود.
ایـن قضیـه مـن را یـاد داسـتان امـام صـادق (ع) و برخی افـراد که اسـماعیل فرزنـد ایشـان را امـام بعدی میدانسـتند انداخت که پس
از رحلـت اسـماعیل ،امـام صـادق (ع) پیکـر او را در محلـی قـرار داد با پارچه ای که روی آن نوشـته شـده بود "اسـماعیل یشـهد ان ال
اهلل اال اهلل و ان محمـد رسـول اهلل" بـرای آن کـه مـردم بفهمنـد اسـماعیل از دنیـا رفتـه و بعـدا ً نگویند امام بعدی اسـماعیل اسـت ،یا
نگوینـد او غایـب شـده و در آخرالزمـان ظهور مـی کند.
از آن پـس برخـی افـراد وقتـی که یکـی از نزدیکانشـان از دنیا می رفت روی پارچهای همان جمله را می نوشـتند که "اسـماعیل یشـهد
 "...چـون امـام صـادق چنیـن نوشـته بـود ،در حالـی کـه نام میـت چیز دیگـری بود؛ یعنـی جمود بـه لفظ مـی ورزیدند.شـورای نگهبان
هـم گفتـه اسـت چـون از سـاعت  24بـه بعـد ،روز شـنبه محسـوب می شـود و در قانـون آمده اسـت روز جمعه ،پـس رأی گیـری باید
خاتمـه یابـد هرچنـد ده هـا هـزار نفر پشـت درب حوزههـای رأی گیری باقـی مانده باشـند ،در حالی کـه ادامه رأی گیـری مثال تا یک
سـاعت بعـد از نیمـه شـب از کسـانی کـه تا سـاعت  24پشـت دربها باقـی ماندهاند به این معنی نیسـت کـه رأی گیری در روز شـنبه
انجـام شـده اسـت و عقـل سـلیم حکم میکنـد که از چنیـن افرادی اخذ رأی شـود و حق آن هـا ضایع نشـود.اینگونه تفسـیرها از قانون
را حقـ ًا بایـد جمـود به لفظ نامید .امیدوارم سـایر تفسـیرهای شـورای نگهبـان از قوانین اینگونه نباشـد.

پورابراهیمی داورانی مطرح کرد:

اصالح نظام بانکی ،دغدغه مشترک مجلس و دولت

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی از آمادگـی کمیسـیون متبوعـش بـرای همـکاری بـا
دولـت دوازدهـم بـرای رفـع مشـکالت اقتصـادی خبـر داد وگفت:بـه سـرانجام رسـاندن اصالح نظـام بانکی
یکـی از اولویت هـای مشـترک مجلـس دولـت دوازدهـم اسـت .محمد رضـا پورابراهیمـی داورانـی در گفت و
گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت ضمن قدردانـی از حضور شـکوهمند مـردم ایران اسلامی در صحنه
انتخابـات گفت:ابتـدا از تمامـی مـردم ایران اسلامی و برگزارکننـدگان انتخابات برای برگزاری انتخابات باشـکوه در 29اردیبهشـت ماه
قدردانی مـی کنـم و بـرای ایـن حضور باشـکوه باید سـجده شـکر به جـا آورد.نماینده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسلامی
در خصـوص اولویت هـای اقتصـادی دولـت دوازدهم ادامـه داد:با توجه بـه مناظرات اقتصادی بیـن کاندیداهای ریاسـت جمهوری یکی
از مهمتریـن مشـکالت کشـور در زمینـه مسـائل اقتصـادی و معیشـت اسـت و کمیسـیون اقتصادی مجلس در این راسـتا ایـن آمادگی
را دارد تـا بـا تعامـل و همـکاری بـا دولـت دوازدهم زمینه توسـعه اقتصـاد کشـور را فراهم کند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم افـزود:از مهمتریـن اولویت های اقتصادی مشـترک دولت و مجلس در سـال جـاری ،اصالح نظام
بانکـی و بـه سـرانجام رسـاندن قانـون بانکـداری جمهوری اسلامی ایران ،اجـرا و اصالح قانـون مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز و اصالح
قانـون مالیـات بر ارزش افزوده اسـت.
پورابراهیمـی داورانـی افزود:بـرای تقویـت معیشـت مـردم و اشـتغالزایی بایـد زمینه رونق تولیـد و درآمدزایـی را فراهم کـرد بطور مثال
اصلاح قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده نقش مهمی در رفع مشـکالت بخـش تولید و کسـبه دارد.
وی ادامـه داد:اگـر مـوارد مذکـور کـه بـه عنـوان اولویـت مطـرح شـده بـه سـرانجام برسـد ،تحـوالت خوبـی در اقتصـاد کشـور اتفاق
می افتد.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسلامی یادآور شـد:مجلس حمایت هـای الزم را از دولـت برای رفع مشـکالت اقتصادی
انجـام خواهد داد.

کاتب:

آن سو
عابدی مطرح کرد:

تاسیس نقاهتگاه مراقبت از سالمندان به ازای هر  ۵۰هزار نفر
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس بـا تاکیـد بـر ضرورت
حمایت هـای اقتصـادی و بیمـه ای از سـالمندان ارائـه بسـته های
خدمتـی سلامت را بـه آن هـا ضـروری دانسـت.
حیدرعلـی عابـدی در گفـت و گو بـا خبرنـگار خبرگزاری خانـه ملت،
در رابطـه بـا برخـی اظهـارات مبنـی بـر اینکـه جمعیـت ایـران وارد
مرحله نخسـت سـالمندی شـده اسـت با بیـان اینکه طبـق اظهارات
مدیرکل سلامت وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی کشـور
بـر اسـاس آخریـن آمارهـا هفـت و  3درصـد جمعیت کشـور بیش از
 60سـال عمـر دارند ،گفـت :در دولت یازدهـم اقداماتـی مانند ایجاد
مراکـز خدماتی و بهداشـتی برای ارتقای سلامت سـالمندان و بهبود
وضعیـت آن هـا طراحی و بـرای بهبود وضعیت سـالمندان در دسـتور
کار قـرار گرفـت البتـه ایـن اقدامـات کافـی نبـوده و نیاز اسـت افزایش یابـد؛ بهزیسـتی نیز بـه عنوان
یـک سـازمان حمایتـی بخشـی از خدمـات جامعـه سـالمندی را به بخـش خصوصـی واگذار کرده اسـت
و در قبـال آن یارانـه پرداخت مـی کند.نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسلامی بـا تاکید بر
اینکـه تکریـم سـالمندان و گرامی داشـت منزلـت آن ها باید در دسـتور کار قـرار گیرد ،افـزود :از آنجایی
کـه حمایتهـای اقتصـادی و بیمـهای از سـالمندان نیازمنـد ،موجـب بهبود کیفیـت زندگی آن ها میشـود
بنابرایـن توجـه ویـژه به جایـگاه سـالمندان و رفع مشـکالت آن هـا امری بسـیار ضروری و الزم اسـت؛
اخیـرا معاونـت پرسـتاری مجوز تاسـیس نقاهتگاه برای هـر  50هزار نفـر جمعیت سـالمند را صادر کرده
کـه ایـن ایجـاد ایـن نقاهتگاه ها بـرای مراقبت هـای تسـکینی از سـالمندان ضـروری به نظر می رسـید.
وی بـا بیـان اینکه کشـورهایی که جمعیت سـالمند آن از  10درصد بیشـتر باشـد کشـوری دارای جمعیت
پیـر نامیده مـی شـوند ،گفت :در چنین شـرایطی بـا توجه به تعـداد باالی سـالمندان نیاز بـه مراقبتهای
ویـژه دوران سـالمندی افزایش مـی یابـد و بایـد بـه سـمت گسـترش مراقبت هـای سـالمندی ماننـد
تاسـیس بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی ویژه سـالمندان اقـدام کرد زیرا معموال در سـنین بـاالی  80الی
 90سـال آثـار بیماری هـای مزمـن خود را نشـان می دهـد از ایـن رو عالوه بـر مراقبت های پزشـکی نیاز
بـه مراقبت هـای وسـیع تر نیـز دیده می شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم ،با تاکیـد بر اینکـه بهبود وضعیـت مراقبتی و بهداشـتی سـالمندان
نیازمنـد توجـه ویـژه دسـتگاه ها اسـت ،مراقبـت در منـزل را یکـی از نیازهـای اساسـی جامعـه سـالمند
دانسـت و یـادآور شـد :برخـی خانواده هـا بـه دلیـل عـدم وجود یـک سیسـتم منظـم مراقبـت در منزل،
سـالمندان خـود را بـه اجبـار بـه خانه سـالمندان می فرسـتند ایـن در حالی اسـت کـه تعداد سـالمندان
در کشـور افزایـش یافتـه و همـواره در سـطح جامعـه بـا بیماری هایـی مواجـه هسـتیم که اگر بـه موقع
تشـخیص و تحـت درمـان قـرار گیرنـد از عـوارض ناشـی از آن هـا کاسـته می شـود بنابرایـن باید یک
سیسـتم مراقبتـی منظـم و حمایتـی بـرای این افـراد طراحی شـود.
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس دهـم ،افـزود :البتـه بـا تصویـب بنـد ( ه ) مـاده  89الیحـه برنامـه
ششـم کـه درباره توسـعه مراقبت هـای پرسـتاری در منزل اسـت خانواده ها مـی توانند با خیـال راحت از
سـالمندان خـود در منـزل نگهـداری و آن هـا را به خانه سـالمندان نفرسـتند.
عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسلامی ،بـا تاکید بر لـزوم ارائه بسـته های خدمتی
سلامت به سـالمندان ،گفت :بسـته های دوسـتدار سـالمند باید در اختیار سـالمندان قرار گرفته و تمامی
دسـتگاه ها نسـبت به رفع مشـکالت معیشـتی و اقتصادی آن ها تلاش کنند.

خدادادی:

خانه ملت

وجود امنیت کامل در انتخابات سبب افزایش
اعتماد عمومی مردم شد

رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلس شـورای اسلامی با بیـان اینکـه در برگـزاری ایـن دوره از انتخابات
شـاهد فضایـی کاملا آرام بودیـم ،گفـت :در حوزه هایی کـه رای گیـری در آن انجام شـد ،امنیـت کاملی
وجـود داشـت که سـبب افزایـش اعتماد عمومـی مردم شـد .سـلمان خـدادادی در گفتوگو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانـه ملت ،در خصوص تلاش نیروهـای انتظامی و امنیتـی در برگزاری هرچه بهتـر انتخابات
 29اردیبهشـت مـاه ،اظهـار داشـت :در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها مسـئولیت داشـتم و از نزدیک
شـاهد زحمـات نیروهـای انتظامـی ،امنیتـی و سـپاه بـودم کـه بـرای برگـزاری هـر چـه بهتـر انتخابات
تالش میکردند.نماینـده مـردم ملـکان در مجلـس شـورای اسلامی بیـان کرد :از سـاعات ابتدایـی آغاز
فراینـد رای گیـری ،نیـروی انتظامـی حضـور گسـترده ای در انتخابات داشـت و جای تشـکر دارد.
رئیـس کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای اسلامی با بیـان اینکه نیـروی انتظامی کثرت نیـرو دارد ولی
از کمبـود امکانـات رنج میبـرد ،ادامـه داد :کمک هـای خالصانـه نیـروی انتظامـی در این شـرایط ،نشـان
از نجابـت آن هـا دارد.خـدادادی بـا بیـان اینکه هنوز هـم نیـروی انتظامی با توجـه مرحله شـمارش آرا به
برگـزاری هـر چه بهتـر رونـد انتخابـات کمک میکند ،متذکر شـد :نیـروی انتظامـی و نیروهـای امنیتی با
تمـام تـوان و ظرفیت خـود در برگـزاری انتخابات تلاش کردند.
رئیـس کمیسـیون اجتماعـی مجلس شـورای اسلامی با بیـان اینکـه در برگـزاری ایـن دوره از انتخابات
شـاهد فضایـی کاملا آرام بودیـم ،گفـت :در حوزه هایی کـه رای گیـری در آن انجام شـد ،امنیـت کاملی
وجـود داشـت که سـبب افزایـش اعتمـاد عمومی مردم شـد.

افزایش جمعیت بدون توسعه پایدار برای جامعه سودی ندارد
عضـو هیـات رییسـه مجلـس بـا بیـان اینکـه حفـظ و
صیانـت از کمیـت و کیفیـت مطلـوب جمعیـت در واحد
سـرزمین ضـروری اسـت ،گفـت :تنهـا راه پیشـگیری
از سـقوط جمعیتـی اسـتفاده از نسـل جـوان در پنجـره
جمعیتـی اسـت.
غالمرضـا کاتـب در گفـت وگـو بـا خبرنـگار خبرگزاری
خانـه ملـت ،بـا اشـاره بـه روز ملـی جمعیـت ،گفـت:
متاسـفانه آمارهـای موجود در کشـور در خصوص رشـد
مطلـوب جمعیت نشـانه های خوبـی را نشـان نمی دهد،
بـه نحوی کـه ایران در مقایسـه با کشـورهای آسـیایی
جـزء کشـورهای کم تراکم جمعیتی محسـوب می شـود
و حتـی اگـر جمعیت کشـور دو برابر شـود ،تراکم به 86
نفـر در هـر کیلومتـر مربـع خواهد رسـید؛ ایـن در حالی
اسـت کـه چیـن بـا تراکـم  668نفـر در کیلومتر بسـیار
بیـش از ایـران در ایـن زمینه پیشـرو و جلو اسـت.
نماینـده مـردم گرمسـار در مجلـس شـورای اسلامی
افـزود :مشـکل کنونـی جمعیـت ایـران ،توزیـع
نامتـوازن جمعیـت و تمرکـز حـدود  20درصـدی آن در
کالن شـهر تهران مـی باشـد و آمار هـای مرتبـط و
مسـتند در خصـوص نتایـج تحدیـد نسـل بسـیار نگران
کننـده اسـت ،بـه گونـه ای کـه بـر اسـاس آمارهـای
ارائـه شـده رتبـه زنـان ایرانـی در جـدول جهانـی
فرزنـدآوری  146و رتبـه کشـورهایی ماننـد برزیـل،
ترکیـه ،فرانسـه  ،انگلیـس وآمریـکا در این زمینـه از ما
بسـیار جلوتـر هسـتند.
رئیـس فراکسـیون اشـتغال و تولیـد ملی ،تصریـح کرد:
مشـکل کشـورهای در حـال توسـعه ماننـد کشـور مـا
سـرعت رشـد جمعیـت نیسـت ،بلکـه کنـدی رشـد
اقتصـادی  ،ضعـف مدیریـت و برنامـه ریـزی وابسـته
بـه برنامه هـای توسـعه اقتصـاد محـور اسـت ،بنابرایـن
آنچـه مانـع رشـد اقتصادی اسـت نـه افزایـش جمعیت
و نـه کمبـود سـرمایه ،بلکـه شـیوه تفکـر ارزش هـا
و برنامه هـای وارداتـی و عاداتـی اسـت کـه مانـع
بوجـود آمـدن نظـام اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی
مناسـب بـا پیشـرفت نظـام اسلامی اسـت.
ایـن نماینـده مـردم درمجلس دهـم تاکید کـرد :در یک
معادلـه سـاده ،از نگاه جمعیت شناسـی یـک جمعیت در
حـال رشـد و جـوان احتیاج بیشـتری بـه کاال و خدمات
دارد و افزایـش تقاضـا بـرای امکانـات مسـکن املاک
و مسـتغالت در جوامـع جـوان بیشـتر اسـت ،ازایـن رو
طبیعـی اسـت بـا افزایـش نیازهـای متعـدد جمعیـت در
حـال رشـد بایـد نیروهـای بیشـتری هـم بـه کار گفتـه
شـود تـا کاالها خدمـات و نیازهـای جمعیتـی را تدارک
ببینند .
کاتـب تصریـح کرد :از سـوی دیگر ،در شـاخص کیفیت
جمعیت کشـور میزان باسوادی در جمعیت  10تا  49ساله
در ایـران بیـش از نود درصد و شـاخص امیـد به زندگی
نزدیـک بـه  75درصـد رسـیده اسـت و این بـدان معنی
اسـت کـه امـکان رشـد جمعیت کیفـی بسـیار فراهم تر
از سـایر کشـورهای جهان است.

وی بـا بیـان اینکـه مـا بهتریـن فرصـت را بـرای
بهـره منـدی از مزایـای پنجـره جمعیتی کشـور در حال
از دسـت دادن هسـتیم  ،گفـت :پنجـره جمعیتـی دوره
زمانـی نسـبتا کوتـاه از تحـوالت جمعیتـی یـک کشـور
اسـت کـه در طـول آن نسـبت جمعیـت در سـنین
فعالیـت بـه حداکثر مـی رسـد و نوعـی سـاختار جمعیتی
مطلـوب بـرای شـتاب بخشـیدن بـه رشـد اقتصـادی
مهیا می شود.
کاتـب تاکید کـرد :پنجره جمعیتی یـک فرصت منحصر
بـه فـرد طالیـی اسـت کـه فرصت هـا و پتانسـیل های
زیـادی را فـراروی رشـد و توسـعه اقتصـادی کشـور

امـکان بـاروری و جبران از دسـت می رود.
وی ادامـه داد :تمـام کشـورهای پیشـرفته درزمـان
صنعتـی بودن حدود  100سـال قبـل دارای نرخ باروری
باالیـی بودنـد و پـس از کاهـش جمعیـت دچـار ضعـف
اقتصـادی شـدند و بـه طـور کلـی هیـچ کشـوری بـا
جمعیت یکم و سـالخورده و رو به زوال امکان پیشـرفت
ندارد.
کاتـب بـا اشـاره به اینکـه ورود مقـام معظـم رهبری به
موضـوع افزایـش جمعیت بسیارهوشـمندانه و جسـورانه
بود،گفـت :رهبرمعظـم انقلاب هشـدارهای الزم را بـه
مسـئوالن و کارگـزاران وقـت و حتـی آینـده ،جهـت

فراهم مـی کنـد.
وی افـزود :پنجـره جمعیتـی در تاریخ جمعیتـی هر ملت
معمـوال فقـط یـک بـار اتفـاق افتـاده و عمـر کوتاهـی
دارد ،بنابرایـن اگـر بدرسـتی هدایـت شـود می توانـد به
توسـعه کشـور بـه نحـو شـایان توجهـی کمـک کنـد؛
ضمـن اینکـه در فرصـت پنجـره جمعیتی مـی تـوان
بـرای ایجـاد زیرسـاخت هایی در جهـت ارتقـا فرهنـگ
و علـم و تربیـت و تولیـد نیـروی انسـانی صالح و سـالم
برنامـه ریـزی و سـرمایه گـذاری کرد.
وی گفـت :بـر اسـاس محاسـبات جمعیـت شـناختی ،
ایـران در سـال  1385وارد پنجـره جمعیتی شـده اسـت
و ایـن پنجـره بـرای چهـار دهـه باز مـی مانـد و حـدود
سـال  1425بسـته می شـود ،بنابراین اگر با وجـود تغییر
در سیاسـت کلـی نظـام همچنـان شـیوه کاری خـود را
بـر اسـاس گذشـته ادامـه دهیـم؛ بـا نـرخ بـاروری کل
کنونـی جمعیـت حـدود  97میلیـون در سـال 1420
افزایـش پیدا مـی کنـد و پـس از آن دچـار رشـد منفـی
شـده و سـپس دارای  31میلیـون نفـر بـا  %48پیـر و
سـالمند می شـویم.
عضـو هیـات رییسـه مجلـس ،تصریـح کـرد :تنهـا راه
پیشـگیری از سـقوط جمعیتی اسـتفاده از نسـل جوان و
در سـن باروری در پنجره جمعیتی اسـت ،اگر رفتارهای
ازدواج و بـاروری و باورهـای نسـل جوان اصالح نشـود
پـس از ورود بـه چالـه جمعیتی از سـال  1395به بعد به
دلیـل بـاال رفتن سـن اکثریـت جامعـه ( جوانـان امروز)

تصیـح خـط مشـی و سیاسـتگزاری ها را مطـرح کردنـد
و بـه صـورت مـداوم هـم در مناسـبت های مختلـف
نگرانی هـا و دغدغه هـای حکیمانـه خویـش را بعنـوان
یـک پـدر معنـوی عنوان مـی کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه طبق پیـش بینی ها ،ایران در سـال
 1420حـدود  95میلیـون نفـر جمعیـت خواهـد داشـت،
افـزود :پـس از آن در حـدود  100میلیـون نفـر جمعیـت
باقی مـی مانـد ،ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان ملل
بیشـترین عـددی کـه بـرای جمعیـت ایـران پیشبینی
کـرده  110میلیـون نفـر اسـت؛ هرچنـد کـه نرخ رشـد
جمعیت در ایران سـیر نزولی داشـته و برای رسـیدن به
عـدد مطلـوب زمـان زیـادی باید صـرف شـود؛ بنابراین
ایـران تنهـا کشـوری اسـت کـه کمترین میزان بـاروری
را در میـان کشـورهای مسـلمان دارد.
وی بـا بیـان اینکـه نـرخ بـاروری متوسـط در جهـان
 2.4اسـت تصریـح کـرد :امـا در ایـران این میـزان بـه
 1.6درصـد کاهـش یافتـه کـه جمعیت کشـورمان را به
سـمت سـالخوردگی پیش میبـرد.
کاتـب بـا اشـاره بـه اینکـه عوامـل متعـددی همچـون
تشـویق علمـای مذهبـی ،دخالـت دولـت ،افزایـش
شهرنشـینی ،افزایـش سـن ازدواج و گرایـش زنـان بـه
تحصیلات ،اشـتغال زنان ،ابـراز وجود در جامعـه ،تغییر
نگرش هـای اجتماعـی،فرصتهای اقتصـادی و مزاحم
خوانـدن فرزنـد برای حضـور در اجتمـاع در کاهش نرخ
جمعیـت موثراسـت،گفت :در کنـار کاهـش بـاروری و

زاد و ولـد ،جامعـه بـه سـمتی می رود کـه افزایـش
سـالمندی جمعیـت ،کاهش تجدید نسـل ،کاهش حجم
نیـروی کار مولـد و کاهـش جمعیـت ملـی از پیامدهای
آن اسـت و در صـورت ادامـه داشـتن برخـی از ایـن
مـوارد همانند کاهـش فرزندآوری ،افزایش سـن ازدواج،
افزایـش نـرخ طلاق و افزایـش نـرخ نابـاروری ،بایـد
شـاهد وقـوع شـرایط اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی
نامطلوبـی در آینـده ایجـاد باشـیم.
وی تصریـح کـرد :تقویـت نظـام تامین اجتماعـی ،ارایه
خدمـات بهداشـتی و مراقبت هـای پزشـکی ،افزایـش
بهداشـت بـاروری و فرزنـدآوری و حمایت هـای پایـدار
از ازدواج نسـل جـوان و در نظرگرفتـن امتیـازات ویـژه
بـرای متاهلیـن در سـطوح مختلـف از جملـه مرخصـی
بـدون حقـوق ،پرداخـت هزینـه زایمـان ،اعطـای جایزه
و افزایـش مرخصـی زایمـان را بخـش کوچکـی از
راهکارهـای کمـک به افزایش باروری در کشـور اسـت
رئیـس فراکسـیون اشـتغال و تولید ملی ،گفـت :جمعیت
و شـاخص های ترکیـب سـنی و جنسـی آن از دیربـاز از
اصلـی تریـن مولفه های سـنجش قـدرت و اقتـدار ملی
حکومت هـا بـوده و جایـگاه باالیـی را در سیاسـت های
راهبردی کشـورها دارد.
کاتـب ادامـه داد :زمانـی مقولـه جمعیـت بـر قـدرت و
اقتـدار ملـی و توسـعه پایـدار تاثیر مـی گـذارد کـه در
تناسـب بـا منابـع در دسـترس اقتصـادی باشـد،بنابراین
افزایـش جمعیـت بـدون توسـعه پایـدار بـرای جامعـه
منفعتـی ندارد و توسـعه نیـز بدون جمعیـت مولد ممکن
نمی شـود.
نماینـده مـردم گرمسـار در مجلـس مسـایلی همچـون
جمعیـت ،توسـعه پایـدار و محیـط زیسـت را مسـائل
مرتبـط و موثـر بـر هـم دانسـت و افـزود :افزایـش
جمعیـت بدون توسـعه پایـدار برای جامعـه منفعتی ندارد
و توسـعه نیـز بـدون جمعیـت مولـد ممکـن نمی شـود،
ازایـن رو و بـر همیـن اسـاس بایـد سیاسـتگذاری های
الزم بـرای حوزه هایـی ماننـد آمـوزش ،بهداشـت و
اقتصـاد صـورت گرفته باشـد؛ در غیر ایـن صورت میزان
جمعیـت یـا نـرخ بـاالی رشـد جمعیت مـی توانـد
زمینـه ای بـرای چالش هـای راهبـردی باشـد و حتـی
در زمینه هـای مختلـف اقتـدار و امنیـت ملـی را هـم با
چالـش جـدی مواجـه کند.
عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی گفـت:
بـرای تحقـق کامـل و درسـت اهـداف مذکـور نیـاز به
یـک برنامـه ریـزی جامـع ،هماهنـگ و تقسـیم کار بـا
مشـارکت و هماهنگـی تمامـی قـوا و ارکان نظـام و
اسـتفاده از تمامـی ظرفیت هـا وجـود دارد ،زیـرا حفـظ
تعـادل جمعیتـی  ،هـدف اعمـال سیاسـتهای جمعیتی
اسـت؛ بنابرایـن جمعیـت پیشـرانهی توسـعه اسـت و
برنامهریـزی بـرای توسـعه ،بـدون در نظـر گرفتـن
جمعیـت و مسـائل مرتبـط بـا آن مثـل سـاختار سـنی
حـال و آینـده ،کیفیـت جمعیـت ،توزیـع جغرافیایـی و
نیـروی کار ،ناقـص اسـت.

