
طبق گزارش ش�وراي عالي انقالب فرهنگي، 
رشد جمعيت كش�ورمان به كمترين حد خود 
در طول نيم قرن گذشته رسيده است؛  اهميت 
اين مسئله وقتي بهتر روشن مي شود كه بدانيم 
هش�ت س�ال بعد از تذكر رهبر انقالب درباره 
لزوم تغيير سياست هاي جمعيتي و پنج سال 
بع�د از ابالغ سياس�ت هاي كل�ي جمعيت و با 
وجود پيش بيني و تذكرات متعدد كارشناسان 
به چنين وضعيتي رسيده ايم. اين يعني با تمام 
قوانين باالدستي موجود و تأكيد كارشناسان و 
پيش بيني سناريوهاي جمعيتي هشدار دهنده 
درباره س�يماي آين�ده جمعيت كش�ورمان، 
نهادهاي مسئول در حوزه افزايش جمعيت نه 
فقط هيچ عملكردي مثبتي در راستاي افزايش 
جمعيت نداشته اند بلكه سياستگذاري هايشان 
همچنان در حمايت از تهديد نس�ل اس�ت و 
به همين خاط�ر هم با ش�يبي تن�د همچنان 
در مس�ير كاهش جمعي�ت پي�ش مي رويم. 
دو س��ال پيش وقتي محمدجالل عباسي نايب 
رئيس انجمن جمعيت شناس��ي ايران در مراسم 
رونمايي از گزارش تحوالت وضعيت جمعيت در 
جمهوري اس��المي ايران اعالم ك��رد كه بحراني 
در وضعيت جمعيت ايران نداري��م و نرخ باروري 
در كشور به سطح جانشيني رسيده است، شايد 
بسياري از افراد دغدغه مند و دلسوز نفس راحتي 
كشيدند و احس��اس كردند جاي نگراني نيست، 

اما دغدغه منداني كه دانش جمعيت شناسي هم 
داشتند، نتوانستند اين را بپذيرند و واقعيتي ديگر را 

مطرح كردند؛ بازي با آمار يا دستكاري آماري. 
 دستكاري آماري در آمار جهاني!

اين دس��تكاري آماري حتي در گزارش نهادهاي 
بين المللي درباره جمعيت نيز اتفاق افتاد. نمونه اش 
گزارش 2017 دفتر جمعيت سازمان ملل كه نرخ 
باروري ايران را در بازه 2010 تا 201۵ و 201۵ تا 
2020، 1/7 و 1/۸7 فرزن��د ب��ه ازاي هر زن اعالم 
كرده بود، ام��ا در گزارش س��ال 201۹ خود اين 
نرخ ها را به 1/۹1 و 2/1۵ تغيير داده اس��ت! اين 
ارقام حتي با گزارش سازمان جهاني ديگر همچون 
بانك جهاني كه نرخ باروري ايران در سال 2017 
و 2020 را 1/۶۴ و 1/۵۴ فرزند اعالم كرده است، 
تفاوت فاحشي دارد. اين تغيير محسوس در اعالم 
يك نرخ ب��اروري در دو زمان مختل��ف در حالي 
است كه در گزارش هيچ توضيحي براي آن ارائه 

نشده است. 
  اشتباه آماري يا سوء نيت 

نامه اخير وزير بهداش��ت به رهب��ر انقالب هم بر 
اين دس��تكاري آماري صحه مي گذارد؛ جايي كه 
وي تصريح مي كند:»مهم ترين مؤلفه ارزشيابي 
جمعيت، ميزان باروري كل )TFR( است كه در 
سال 1۳۹۵ اين ش��اخص را2/01 اعالم كرده اند، 
س��پس با رايزني هايي كه انجام دادند اين عدد به 

2/1ارتقا يافت.«

 بنا ب��ه تأكي��د وي با تش��كيك در آم��ار ارائه 
ش��ده و انجام پژوهش��ي تازه، نرخ باروري كل 
به ميزان 1/7 به دس��ت آمد كه بسيار كمتر از 
سطح جانش��يني بود. در راستاي اغناي علمي 
كارشناس��ان اين عرصه در كش��ور، بحث هاي 
فراواني صورت گرفت تا متفقاً عدد 1/۸۴مورد 
توافق همگان قرار گرفت كه باز هم بسيار كمتر 
از سطح جانشيني است. نكته مهم در اين ميان 
تفاوت ماهيتي جدي دو عدد 1/۸۴ و 2/1 است 
كه عدد نخستين نشانه  نگران كننده از وضعيت 
رشد جمعيت است و عدد دوم اطمينان مي دهد 

نبايد براي آينده جمعيت كشور نگران بود! سعيد 
نمكي، وزير بهداشت درباره آمارهاي دليل اين 
همه متفاوت در ارائه يك آمار مشخص مي گويد: 
»شايد اشتباه آماري انجام شده يا سوءنيتي در 

گذشته بوده است.«
 خالي شدن توان دروني جمعيت

بي توجهي به پيامدهاي كاهش آمار رشد جمعيت 
در كن��ار دس��تكاري آمارهاي جمعيت��ي براي 
پنهان كردن بحران پيش رو موجب شده سيماي 
آينده جمعيت كشورمان در مس��ير سقوط قرار 
گيرد. پيش بيني ه��ا درباره نرخ رش��د جمعيت 
كشورمان در حال محقق ش��دن است و براساس 
گزارش اخي��ر ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي 
تخمين زده مي شود، در سال 1۳۹۸ نرخ زاد و ولد با 
1۴/۵ تولد به ازاي هر هزار نفر جمعيت به كمترين 

حد خود طي ۵0 سال گذشته رسيده باشد. 
مطابق اين گزارش از سال 1۳۸0 تا سال 1۳۹۴ 
در كشور افزايش مواليد در حال رخ دادن بود،اما 
پس از سال 1۳۹۴ به علت خالي شدن توان دروني 
جمعيت، تعداد تولده��ا با ش��يب تقريباً تندي 
ش��روع به كاهش كرد و در س��ال 1۳۹7 ميزان 
مواليد كشور نسبت به سال قبل با كاهش بيش از 
۸درصدي مواجه شد كه در دو دهه اخير بي سابقه 
بوده اس��ت؛ ضمن آنكه در شش ماهه اول امسال 
)1۳۹۸( نسبت به شش ماهه اول سال 1۳۹7 اين 
تعداد با 1۳درصد كاهش مواجه بوده كه كاهش 
بيش از ۹2هزار تولدي را به همراه داش��ته است. 
تخمين زده مي شود در پايان امسال ميزان تولد 
كشور به رقم يك ميليون و 20۵هزار و ۹۵۴ تولد 
برسد كه كاهش بي سابقه اي نسبت به سال هاي 

گذشته داشته است. 
 اين گزارش تصريح مي كند: تعداد تولدهاي سال 
1۳۹7 در مقايس��ه با س��ال 1۳۹۴ نشان دهنده 
كاهش 20۳ هزار و 710 نفري است. همچنين، 
ميزان مواليد از حدود 20 در هر هزار نفر جمعيت 
در سال 1۳۹۴ با كاهش��ي محسوس به 1۶/7 در 
هر هزار نفر جمعيت در س��ال 1۳۹7 رس��يده و 
تخمين زده مي شود كه در س��ال 1۳۹۸ نرخ زاد 
و ولد با 1۴/۵ تولد ب��ه ازاي هر هزار نفر جمعيت 
به كمترين حد خود در طي ۵0 س��ال گذش��ته 

رسيده باشد. 
  نرخ رشد جمعيت به يك درصد رسيد

طب��ق برآورد هاي انجام ش��ده بر مبن��اي نتايج 
سرش��ماري، جمعيت ايران در پاي��ان نيمه اول 
سال جاري برابر ۸2 ميليون و 77۶ هزار و 270نفر 
رسيده است. مطابق نتايج سرشماري، نرخ رشد 
جمعيت ايران از 1/2۶ درصد در س��ال 1۳۹0 به 
1/2۴ درصد در س��ال 1۳۹۵ كاهش داش��ته و 
برآوردها نشان مي دهد كه نرخ رشد جمعيت در 
حال حاضر به حدود يك درصد رس��يده باش��د، 
ضمن آنكه پيش بيني مي شود در سال هاي آينده با 

كاهش بيشتر نرخ رشد جمعيت مواجه باشيم. 
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پيري بي سابقه ايرانيان در نيم قرن گذشته
رشد جمعيت كشورمان به كمترين حد خود در طول 50سال گذشته رسيده است

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
 محسن هاشمي، رئيس ش�وراي ش�هر پايتخت توئيت زد: 
حوزه هاي مختلف عملكردي ش��هرداري تهران متناس��ب با اهداف و 
رويكردهاي شورا و برنامه مصوب حركت نمي كنند و نوعي روزمرگي و 
كرختي در عملكرد اجرايي مديريت شهري ديده مي شود كه اميدواريم 

با توافق روي اولويت هاي برنامه اين مسير اصالح شود. 
-----------------------------------------------------

 كانال مطالعات امريكا اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: 
نيويورك تايمز: سه مرد سياهپوس��ت امريكايي كه به اشتباه از سال 
1۹۸۳ در زندان بودند، طبق دس��تور قضايي آزاد شدند. اين سه مرد 
كه در س��ال 1۹۸۳ و در زمان اجراي حكم نوجوان بودند، به قتل پسر 
بچه اي 1۴ ساله متهم ش��دند. اكنون بعد از ۳۶ س��ال، دادستان هاي 
امريكا به اشتباه بودن حكم اعالم شده اذعان و اعالم كردند كه اين سه 
مرد بي گناه هستند و فرد ديگري قاتل است. سال گذشته نيز بي گناهي 
المونته مكينتاير سياهپوست امريكايي كه 2۳ سال پيش به اشتباه به 

اتهام ارتكاب دو فقره قتل زنداني شده بود، اثبات و از زندان آزاد شد. 
-----------------------------------------------------

  ايزد مهرآفرين با انتشار اين دو اسكرين شات كنار هم توئيت 
زد: چكيده و عصاره سياست رسانه اي بي بي سي: خبر رو مي گيم، اما با 

يه تغيير خيلي كوچيك!
-----------------------------------------------------

 سجاد احس�ان حسيني نوشت: »البي س��نگين پزشكان براي 
دريافت معافيت مالياتي از سران قوا«. طبق قانون بودجه ۹۸ پزشكان 
موظف به استفاده از دستگاه كارتخوان شده اند تا درآمدشان شفاف و از 
فرار مالياتي اين قشر جلوگيري شود، اما به رغم تالش هاي سازمان امور 
مالياتي تاكنون بيش از ۶0 درصد پزشكان كارتخوان نصب نكرده اند. 
نكته جالب اينكه تالش جامعه پزشكي براي فرارمالياتي به اينجا ختم 
نمي ش��ود و پس از فش��ار افكار عمومي براي اخذ ماليات از پزشكان، 
حال اين قشر در حال چانه زني براي اخذ معافيت مالياتي هستند. بعد 
مخالفت مجلس با معافيت مالياتي پزش��كان و تصويب قانون مربوط 
به آن در بودجه ۹۸، حال سازمان نظام پزش��كي با كمك كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس در تالش است تا تصميم گيري درباره ماليات 
پزشكان را به شوراي سران قوا واگذار كند. ظاهراً سازمان نظام پزشكي 
در حال البي سنگين براي اخذ معافيت ماليات بر كارانه پزشكان هست 

و توانسته موافقت سران سه قوه را به دست آورد. 
-----------------------------------------------------

 مهدي بابايي با انتشار اين عكس نوشت:  اين وضعيت موجودي 
گروه هاي خوني تو كشور براساس سازمان انتقال  خون هست. اگر گروه 
خوني شما A مثبت، A منفي، O مثبت و O منفي هست، لطفن زودتر 

براي اهداي خون مراجعه كنيد. 
-----------------------------------------------------
 يك كاربر با اشاره به تخصيص سهميه بنزين 3 هزار توماني 
براي آمبوالنس ها توئيت زد: يه لحظه تصور كن يه آمبوالنس رفته 
پمپ بنزين كارتش رو مي ذاره، مي بينه سهميه بنزين ۳هزار تومنيش 
تموم ش��ده بعد كارت جايگاه رو مي ذاره و بنزين ۳ هزار تومني ميزنه! 

شما مي خندي، ولي تو دولت واسه اين طرح كلي فكر كردن. 
-----------------------------------------------------

 عل�ي صف�ري ب�ا انتش�ار اين عك�س نوش�ت: اين س��خن 
امام خميني)ره( رو بايد بزنن س��ر در همه حوزه هاي رأي گيري موقع 

انتخابات؛ انتخاب ما به خودمون برمي گرده... 

 س��رهنگ جمش��يد محبت خاني فرمانده يگان حفاظت س��ازمان 
محيط زيس��ت با اش��اره به اينكه مص��رف بنزين موتورس��يكلت ها و 
خودروهاي محيط باني 22 هزار ليتر در روز اس��ت، اظهار داشت:  اگر 
فكري براي تأمين سوخت وسايل نقليه نيروهاي محيط باني نشود، اين 

يگان قدرت پيشگيري اش به يك سوم كاهش پيدا مي كند. 
 معاون شهردار تهران گفت: در دوره نخس��ت ۵0اتوبوس دو كابين 
آماده نصب فيلتر جاذب دوده ش��ده كه 20 مورد آنها تقريباً  به اتمام 
رس��يده و هر روز يك اتوب��وس ديگر به اي��ن تعداد افزوده مي ش��ود. 
اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد تا همه اتوبوس هاي شهري مجهز 
به اين سيستم شوند. گفتني است بنا بر اخباري كه منتشر شده، هزينه 

هر فيلتر دوده حدود 200 ميليون تومان است. 
 معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان گفت: ۴۹ درصد مردم ايران 

در برنامه روزانه خود فعاليت ورزشي و فيزيكي ندارند. 

تعداد فوتي هاي آنفلوآنزا 
به 37 نفر رسيد

معاون وزارت بهداشت: 
فوت شده ها حتماً بيماري زمينه اي داشته اند

ويروس آنفلوآنزا امسال با هميشه فرق دارد و وقتي با بيماري هاي 
زمين�ه اي هم�راه ش�ود، مي تواند حتي كش�نده هم باش�د. آمار 
فوتي ه�اي آنفلوآن�زا روند تس�اعدي گرفت�ه و به گفت�ه معاون 
بهداش�ت وزارت بهداش�ت بيش�ترين آمار فوتي ناش�ي از ابتال 
به آنفلوآن�زا از ابتداي س�ال تاكنون حدود 3۷مورد بوده اس�ت. 
 عليرضا رئيسي، معاون بهداش��ت وزارت بهداشت درباره آخرين وضعيت 
آنفلوآنزا در كشور مي گويد: امسال برخالف سال هاي گذشته موج آنفلوآنزا 
يك ماه زودتر آغاز شد؛ به طوري كه هر ساله در اواخر آبان و آذر شاهد آغاز 
موج آنفلوآنزا بوديم، اما امسال هفته دوم مهرماه آنفلوآنزا شيوع پيدا كرد.  به 
گفته وي بيشترين آمار فوتي اعالم شده ناشي از ابتال به آنفلوآنزا از ابتداي 
سال تاكنون حدود ۳7 مورد بوده است.  معاون بهداشت وزارت بهداشت 
مهم ترين بحث در زمينه آنفلوآنزا را موضوع پيش��گيري مي داند. وي با 
تأكيد بر رعايت بهداشت فردي مي افزايد:»در عين حال توصيه مهم اين 
است كه اگر دانش آموزان سرما خوردند يا به آنفلوآنزا مبتال شدند، دو تا سه 
روز ابتداي بيماري به مدرسه نروند و در منزل استراحت كنند. همچنين 
رعايت بهداشت فردي، شست وشوي مداوم دست ها، عدم حضور فرد بيمار 
در جمع، استفاده از ماسك، نوشيدن آب فراوان، استراحت كافي و مراجعه 
به پزشك در صورت طوالني شدن بيماري يا شدت يافتن آن توصيه هاي 
اصلي اس��ت كه مردم بايد آنها را رعايت كنند.« رئيسي در پاسخ به اين 
سؤال كه چه كساني بايد واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند، مي گويد:»تزريق 
واكسن آنفلوآنزا براي همه نياز نيس��ت، مگر براي گروه هاي در معرض 
خطر كه اين گروه ها شامل مادران باردار، افراد مسن، مبتاليان به سرطان 
يا بيمارهاي مزمن تنفسي، قلبي، كليوي و افرادي كه دچار نقص سيستم 
ايمني هستند. در عين حال آمار ما نشان مي دهد افرادي كه ابتاليشان 
به آنفلوآنزا باعث بستري آنها در بيمارستان يا منجر به فوت شده است، 
افرادي بودند كه حتماً يك بيماري زمينه اي داشتند. بيشترين بيماري  

زمينه اي در اين افراد بيماري هاي مزمن تنفسي و قلبي بوده است.«

حافظ محيط زيست  يا دشمن  محيط زيست!
به گفته دادس�تان كل كش�ور، متأسفانه س�ازمان محيط زيست 
كه خود تأمين كننده و حافظ محيط زيس�ت اس�ت، ام�ا بدون در 
نظرگرفتن مخاطرات  زيست محيطي در حال اجراي طرح بايوجمي 
در س�طح تاالب انزلي اس�ت. پروژه اي كه چندي قبل با دس�تور 
دادستان مازندران و اكنون با تأكيد دادس�تان كل كشور متوقف 
شده است تا دستگاه هاي ذي صالح راجع به آن نظر قطعي بدهند. 
به گزارش فارس، حجت االسالم منتظري در حاشيه بازديد از طرح بايوجمي 
در بندر انزلي گفت: متأسفانه سازمان محيط زيست كه خود تأمين كننده و 
حافظ محيط زيست است، بدون در نظر گرفتن مخاطرات زيست محيطي 
در حال اجراي اين طرح در سطح تاالب است. زماني كه تمام دستگاه هاي 
ذي صالح موافقت نكنند با اجراي طرح بايوجمي مخالفت مي شود.  وي 
افزود: اجازه نخواهيم داد اجراي طرحي كه احتمال خطر آن زياد اس��ت 
و مراكز رسمي و تخصصي آن را رد كرده اند در سطح تاالب اجرايي شود.  
حجت االسالم منتظري گفت: در طرح بايوجمي قرار بود كه با تزريق موادي 
مشخص رسوبات كف تاالب را كاهش دهند كه اكنون اين موضوع از نظر 
علمي مورد ترديد قرار گرفته است. زماني كه تمام دستگاه هاي ذي صالح 
موافقت نكنند با اجراي طرح بايوجمي مخالفت مي شود.  وي تأكيد كرد: 
بايد شخصاً از اين پروژه بازديد به عمل مي آوردم، در دستگاه قضايي تصميم 
داريم براساس كار علمي و كارشناسي دقيق و كامل كار را پيش ببريم و اگر 
كوچك ترين ضرر و  زياني براي مردم و حتي آبزيان وجود داشته باشد، قطعاًَ 
دستگاه قضايي اجازه نخواهد داد به سالمت مردم آسيب برسد و جلوي آن 
را خواهد گرفت.  حجت االسالم منتظري افزود: سازمان محيط زيست بايد 
بداند كه دستگاه قضايي در اين پروژه قاطعانه خواهد ايستاد و تا زماني كه 
همه ابعاد مسئله روشن نشود و كارشناسان متخصص موضوع را تأييد نكنند 

اجازه ادامه پروژه داده نخواهد شد. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

در ح�ال حاض�ر 

عليرضا سزاوار
حداق�ل 90درصد   گزارش 2

و  دني�ا  تري�اك 
مش�تقات مهمش مثل هرويي�ن و مورفين در 
افغانستان توليد مي شود و بزرگ ترين كاشف 
آن هم ايران است. در سال هاي اخير با سياست 
كيفري متفاوتي كه اتخاذ شده، اعدام در جرائم 
موادمخدر به سردس�ته ها و مرتكبان اصلي و 

بزرگ محدود شده است. 
قانون مبارزه با موادمخدر نخس��تين ب��ار در آبان 
1۳۶7 به تصويب مجلس رسيد، اما تغييرات اساسي 
آن تابستان ۹۶ انجام شد.  با تصويب اين اصالحات 
مجازات اعدام تنها محدود به دانه درشت ها و كساني 
ش��د كه با اتهام محاربه مواجه مي شوند. در همان 
سال ۹۶ توقف احكام اعدام مجرمان موادمخدر، با 
استقبال بسياري از حقوقدان ها مواجه شد و با اين 
دستور 1۵هزار پرونده مجدداً بررسي و حكم اعدام 

۵هزار نفر لغو شد. 
 گام هاي قضايي در حوزه عفو و بخشش

در همين رابطه، معاون امور بين الملل دبير ستاد 
حقوق بش��ر با بيان اينكه در طول دو س��ال اخير 
شاهد كاهش ۹1درصدي اعدام ها در حوزه قاچاق 
موادمخدر هستيم، گفت: »اين رخداد مهم همين 
دو هفته قب��ل و در جريان دفاع از گ��زارش ملي 
كش��ور در مقر س��ازمان ملل از س��وي ۸۵درصد 
كش��ورهاي عضو مورد توجه و تمجيد قرار گرفت 
ليكن كماكان از سوي گزارشگر ويژه با بي تفاوتي 

روبه رو مي شود.«
سيدمجيد تفرشي با تأكيد بر اينكه ايران تمامي 
سؤاالت گزارشگر ويژه را پاس��خ داده، اظهار كرد: 
براساس قوانين كشور قصاص حق ولي دم و نه حق 
حاكميت است. قوه قضائيه نيز براساس سياست هاي 
كالن كشور، عفو و بخشش را در دستور كار دارد. 
تغيير سياس��ت براي مجازات دانه درش��ت هاي 

قاچاقچيان موادمخدر در همين راستاست.
 تالش براي كاهش حداكثري

اين مقام قضايي تأكيد ك��رد: »مجموعه اقدامات 
اخير قضاي��ي به خص��وص در ح��وزه موادمخدر 
خروجي بسيار قابل توجهي داش��ته است. ستاد 

حقوق بشر اميدوار اس��ت ضمن حفظ ارزش هاي 
اسالمي ش��اهد كاهش حداكثري اعالم مجازات  
باش��يم، اما مدعيان دروغين حقوق بش��ر كشتار 
بي رحمانه غيرنظاميان در كش��ورهاي همسايه، 
امريكاي جنوب��ي، برخي دول غرب��ي و اروپايي و 
صدمات جدي ب��ه هموطنانم��ان را در برخي از 
حوزه هاي بهداشتي و ناشي از تحريم هاي ظالمانه 
عمداً نديده و تنها بر تعداد اندكي از موارد قصاص 

تأكيد مي ورزند.«
 مافيا شامل بخشش نمي شوند

مجلس شوراي اسالمي كليات طرح تخفيف اعدام 
محكومان موادمخدر را در تاريخ 2۵ تير 1۳۹۶ به 
تصويب رساند. براساس اين طرح يك ماده به مواد 
قبلي قوانين مربوط به مبارزه با موادمخدر اضافه 
شد.  براساس قانون جديد كساني كه به خاطر حمل 
و نگهداري موادمخدر به اعدام محكوم شده اند، در 
صورتي كه دادگاه آنها را محارب تشخيص ندهد، 
از مجازات اعدام معاف خواهند ش��د. افرادي هم 
كه كمتر از100كيلوگ��رم ترياك، كمتر از 2 كيلو 
هرويين و كوكايين داش��ته باش��ند، مس��توجب 

مجازات اعدام نخواهند شد. 
نانوشته نبايد گذاشت كه دست به اسلحه شدن براي 
درگيري با مأموران، داشتن نقش سركرده باندهاي 
مافيايي يا سرمايه گذاري در باندهاي موادمخدر و 
استفاده از كودكان در اين زمينه همچنان مجازات 

اعدام خواهد داشت. 
 وقتي اعدام هم بازدارنده نيست

محمدعلي اس��فناني، داديار ديوان عالي كش��ور 
در همي��ن زمينه تصري��ح كرده اس��ت: »ميزان 
قابل توجهي از اعدام ها براس��اس قان��ون فعلي به 
حبس اب��د تبدي��ل مي ش��ود چراك��ه در عمده 
پرونده هايي كه در اين زمينه تشكيل شده، ميزان 

مواد مكشوفه محدود بوده است.«
 به گفته اين قاضي عالي رتب��ه »چنانچه مجازات 
در نظر گرفته شده، مثاًل حبس به طور كامل اجرا 
شود و راه برون رفتي براي مجرم وجود نداشته باشد 
مي تواند تأثيرگذار باش��د، اما چنانچه كامل اجرا 
نشود، همانند مجازات اعدام هم چندان بازدارنده 

نيست.«

كاهش91درصدياعدامموادمخدريها
در 2سال اخير كاهش چشمگير اعدامي  ها در حوزه قاچاق موادمخدر 

در حالي بود كه ايران بزرگ ترين كاشف موادمخدر در جهان است 

 از سال 1380 تا سال 1394 
در كش�ور افزايش مواليد 
در ح�ال رخ دادن بود،ام�ا 
پس از سال 1394 به علت 
خالي ش�دن ت�وان دروني 
جمعيت، تع�داد تولدها با 
شيب تقريبًا تندي شروع 
به كاه�ش كرد و در س�ال 
139۷ ميزان مواليد كشور 
نس�بت ب�ه س�ال قب�ل با 
كاهش بي�ش از 8 درصدي 
مواجه ش�د كه در دو دهه 
اخير بي س�ابقه بوده است

ت اول
نوب
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