
صورت چروكيده و دس�ت هاي ناتوان، يادش 
نمي آيد ك�ي و كجا ب�ه دنيا آم�ده و چرا حاال 
در خيابان اس�ت. نمي داند كجا برود و آدرس 
خانه شان را از چه كسي بگيرد. احساس ضعف 
دارد و منتظر يك نفر مانده كه دستش را بگيرد 
و نجاتش دهد. كهولت سن و ناماليمت  روزگار 
باعث ش�ده تا هويتش را هم به ي�اد نياورد و 
نفهمد كه چه گذشته اي داشته است؛ اين قصه 
برخي از س�المندان س�ر راهي است كه زنگ 
خطر افزايش جمعيت آنها به صدا درآمده است. 

طي دو الي س��ه دهه اخير رشد كلي جمعيت در 
ايران 1/24 درصد بوده اس��ت، در حالي كه نرخ 
رشد جمعيت سالمند كش��ورمان 3/62 درصد، 
يعني تقريباً سه برابر رشد كلي جمعيت شده است! 
متأسفانه جمعيت س��الخورده در كش��ور رو به 
افزايش است و به گفته كارشناسان جمعيت اگر 
فكري براي آن نش��ود، در چند دهه آينده رشد 
جمعيت صفر و س��پس منفي خواهد ش��د. آنها 
همچنين معتقدند كه اگر شيب صعودي افزايش 
جمعيت س��المندان در كش��ور ادامه پيدا كند، 
حدود 2۰ سال آينده، يكي از پيرترين كشورهاي 
دنيا خواهيم شد و در 3۰ سال آينده نيز از هر سه 
نفر در كش��ور تقريباً يك نفر باالي 6۰ سال سن 

خواهد داشت!
 22 ميليون جمعيت سالخورده در آينده 

نزديك
محمد حس��ني، جمعيت ش��ناس و عضو هيئت 
علمي دانشگاه فردوس��ي مشهد درباره جمعيت 
سالمند در كشور به خبرنگار »جوان« مي گويد: 
»سال ها پيش جمعيت سالخورده در كشور 1/5 
ميليون نفر بود كه به تعداد حدود 8/5 ميليون نفر 
رسيده است. پيش بيني ها حاكي از آن است كه 
در آينده نه چندان دور 2۰ تا 22 ميليون جمعيت 

سالخورده در كشور خواهيم داشت.«
حس��ني ب��ا بي��ان اينك��ه س��المندي بخ��ش 
اجتناب  ناپذي��ري از عم��ر همه انسان هاس��ت 
و نمي ت��وان جل��وي آن را گرف��ت، اظه��ار 
مي دارد:  »براساس تعريف سازمان جهاني بهداشت 
سنين باالي 6۰ سال سالخورده تلقي مي شود و 
اين س��نين پيامدهايي در حوزه هاي مختلف از 
جمله  اقتصاد، اجتماع، بهداشت و خانواده دارد.«

اين جمعيت شناس تصريح مي كند: »روند توسعه 
سالخوردگي در تمام كشورها اتفاق مي افتد كه 
البته س��رعت تغييرات در گذاره��اي جمعيتي 
متفاوت اس��ت. مثاًل ممكن است كه بيش از صد 
سال طول بكشد تا مواليد باال و مرگ و مير باال به 
مواليد پايين و مرگ و مير پايين برسد و همچنين 
امكان دارد كه اين گذار جمعيتي خيلي سريع تر 
اتفاق بيفتد كه همه اينها بستگي به سياست هاي 

جمعيتي هر كشور دارد.«

 پيامده�اي منف�ي افزاي�ش جمعي�ت 
سالمندي

حسني به پيامدهاي اقتصادي افزايش جمعيت 
سالخورده در كشور اشاره مي كند و مي گويد: »با 
افزايش جمعيت سالخورده، نيروي كار كاهش 
مي يابد كه در اين صورت كش��ور نياز به نيروي 
كار خارجي خواهد داش��ت. همچنين ورودي 
و خروجي كار ب��ه تدريج نامتعادل مي ش��ود و 
هزينه تأمين اجتماعي نيز باال مي رود. به عالوه 
بودجه ها به سمت بهداشت و درمان پيش خواهد 
رفت، زيرا كه يك سالمند چند برابر يك جوان 

هزينه درمان دارد.«
وي با اشاره به اينكه اگر پيامدهاي سالخوردگي 
تداوم داش��ته باش��د، رش��د اقتصادي كاهش 
مي ياب��د، مي گويد: »ب��ا س��المندي جمعيت، 
فش��ار اقتصادي روي اقشار مختلف جامعه وارد 
مي شود. اگر امروز 9 نفر در سنين كار و فعاليت 
داريم كه ش��اغل هس��تند و هزينه هاي بيمه و 
ماليات را پرداخت مي كنند تا حقوق يك سالمند 
بازنشسته تأمين شود، تا سه دهه آينده ساختار 
جمعيت ما به گونه اي مي شود كه هر سه نفر بايد 
تأمين هزينه و مخارج يك س��المند را به عهده 

بگيرند.«
 ده�ه ش�صتي هايي ك�ه در تنهايي پير 

مي شوند!
اين كارشناس جمعيتي با تأكيد بر اينكه عوامل 
جمعيت س��المندي را س��ه عامل كاهش نرخ 
باروري، افزايش اميد به زندگي و كاهش ميزان 
مرگ و مي��ر در س��المندي ش��كل مي دهند، 
مي گويد: »ب��ا توجه به اينكه ب��اروري ايران نيز 
حدود 1/7  اس��ت و رون��د س��الخوردگي نيز با 
س��رعت پيش مي رود، زنگ خط��ر جدي براي 
سرعت رش��د جمعيت س��الخورده در كشور به 
صدا درآمده اس��ت.« حس��ني اظه��ار مي دارد: 
»دهه شصتي هايي كه بيشترين تراكم جمعيتي 
را داش��تند، س��الخوردگان آينده هس��تند كه 
بايد مس��ئوالن براي رس��يدگي به مش��كالت 
س��الخوردگان فك��ري كنند ت��ا در تنهايي پير 
نش��وند. مس��ئوالن بايد وضعي��ت اقتصادي، 
اجتماعي وس��المتي  اين جمعيت را بررسي و 

براي آن برنامه ريزي كنند.«
وي ب��ا انتق��اد از توجه نك��ردن  مس��ئوالن به 
سياس��ت هاي افزايش جمعي��ت مي گويد: »با 
گذشت شش س��ال از ابالغ سياست هاي كلي 
جمعيت كه يك مقدمه و 14 بند دارد، بسياري 
از مسئوالن به آن توجهي نكردند. در صورتي كه 
سياس��ت افزايش جمعيت جوان كشور جامع 
اس��ت و براي تحقق آن، الزم اس��ت اين بندها 
كه يكي از آن مربوط به سالخوردگان و توجه به 

نيازهاي آن است در دستور كار قرار گيرد.«
او با اشاره به روند شكل گيري سالمندان سرراهي 

بيان كرد: »در دهه آينده ما نسلي از سالمندان را 
خواهيم داشت كه نه حمايت اجتماعي دارند و نه 
حمايت خانوادگي چراكه با الگوي تك فرزندي 
و بي فرزندي، جوانان امروز كه همان سالمندان 
فردا هستند از حمايت هاي عاطفي در روزهاي 
سالخوردگي نيز محروم خواهند شد. همانطور كه 
در انگليس تعداد افراد تنها به قدري زياد شده كه 
براي آن درخواست تشكيل وزارتخانه داده اند، در 
كشور ما نيز با بحران تنهايي و سالمندان سرراهي 

مواجه خواهيم شد.«
 چه بايد كرد؟

 اين كارش��ناس جمعيتي تصريح مي كند: »در 
حال حاضر كه به سالخوردگي شديد نرسيده ايم 
بايد از جمعيت جوان كش��ور استفاده كنيم و با 
مشوق هاي فرزندآوري، جمعيت جوان را افزايش 
دهي��م، در غير اين صورت اگ��ر كاهش باروري 
ادامه پيدا كند پيامدهاي بسيار مخربي در آينده 

خواهد داشت.«
حس��ني با اش��اره به اينكه س��الخوردگي يك 
فرآيند اس��ت و يكي دو روزه ش��كل نمي گيرد، 
مي گويد: »افزاي��ش مي��زان ط��الق، كاه��ش 
فرزندآوري، افزاي��ش تك فرزندي و بي فرزندي 
و همچنين افزايش تجرد قطعي نشان مي دهد 
كه تغييرات جمعيتي كش��ور در راه اس��ت كه 
مسئوالن بايد نسبت به آن دغدغه مند باشند و 

اقدامات مؤثري را در اين رابطه انجام دهند.«
او تأكي��د مي كن��د: »اگر بخواهيم س��المندي 
مناس��ب تري را طي كنيم بايد وضعيت جوانان 
امروز را رصد كني��م تا اينها س��المندي فعالي 
داشته باش��ند و كمتر درمانده شوند. همچنين 
بايد روي تحكي��م خانواده ه��ا اقدامات مؤثري 
انجام شود و آمار طالق را به حداقل ميزان ممكن 
رساند.  از همه مهم تر بايد نرخ باروري در كشور 

را به باالي عدد دو رساند.«
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معضل سالمندان سرراهي در آينده ايران
يك جمعيت شناس: نرخ رشد جمعيت سالمند ايران 3 برابر رشد كلي جمعيت شده است

حسین سروقامت

در هر حرفه و شغلي كه هستيد، نه اجازه دهيد كه به بدبيني هاي 
بي حاصل آلوده شويد و نه بگذاريد كه بعضي لحظات تأسف بار كه 

براي هر ملتي پيش مي آيد، شما را به يأس و نااميدي بكشاند. 
در آرامش حاكم بر آزمايشگاه ها و كتابخانه هايتان زندگي كنيد. 
نخست از خود بپرس�يد: »من براي يادگيري خود چه كرده ام؟« 

سپس. . . بپرسيد: »من براي كشورم چه كرده ام؟«
و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شادي بخش 
و هيجان انگيز برس�يد كه »شايد س�هم كوچكي در پيشرفت و 

اعتالي بشريت داشته ايد.«
. . . آنگاه كه لحظه مرگ فرا مي رسد هر كدام از ما بايد اين حق را 
داشته باشيم كه با صداي بلند بگوييم »من آنچه در توان داشته ام، 

انجام داده ام.«
آنچه خوانديد عباراتي است از وصيتنامه »لويي پاستور«؛ گويا و 

به قدر كافي مسئوالنه!
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اصالحیه
آگهى تجدید مناقصه عمومى

شرح پروژهردیف

محمد مسیبى  
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهردارى کرج               

پيش بيني 10 هزار فوتي بيشتر 
در موج جديد كرونا

30 هزار نفر در تعطيالت جاري وارد جزيره قشم شدند
نگران�ي از خيز زمس�تاني كرونا با افزاي�ش تعداد ش�هرهاي قرمز به 
10 شهر جدي تر مي ش�ود. اين در حالي اس�ت كه دو، سه هفته پيش 
كرونا رنگ قرم�زش را از روي ش�هرهاي كش�ور جم�ع كرده بود، اما 
عادي انگاري اوضاع و رعايت نكردن پروتكل ها موجب ش�د تا دوباره 
بس�اط رنگ قرمز كرونا روي برخي ش�هرهاي كش�ور پهن و بر شمار 
ش�هرهاي قرمز اضافه ش�ود. تعطيالت روزهاي گذش�ته هم مجالي 
شد تا س�فرها دوباره از س�ر گرفته ش�ود. به گفته س�خنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا طبق آمار بي�ش از 30 هزار نفر وارد جزيره قش�م 
ش�دند. بر اين اس�اس با جدي نگرفتن ش�يوه نامه ها، موج چهارم در 
اواخر بهمن و اوايل اس�فند شروع خواهد ش�د و به اين ترتيب در هر 
موج جدي�د بين ۸ تا 10 هزار نفر، فوت بيش�تر را ش�اهد خواهيم بود. 
طي 24 ساعت منتهي به روز يك ش��نبه 28 دي ماه، 86 بيمار كوويد 19 
جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان به 56 هزار و 8۰3 نفر 
رسيد. تا كنون يك ميليون و 119 هزار و 137 نفر از بيماران بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند.  4هزارو374 نفر از بيماران مبتال به كوويد 
19 در وضعيت شديد بيماري و تحت مراقبت هاي ويژه قرار دارند. بر اساس 
آخرين تحليل ها، 1۰ شهر در وضعيت قرمز، 23 شهر در وضعيت نارنجي، 

163 شهر در وضعيت زرد و 252 شهر در وضعيت آبي قرار دارند. 
شهرهاي قرمز كشور در استان مازندران و شامل آمل، بابل، تنكابن، جويبار، 

رامسر، ساري، سوادكوه، فريدونكنار، قائمشهر و نكا هستند. 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از آماري نگران كننده و 
سيل سفر ها به جزاير جنوبي كشور و به ويژه قشم خبر داد. وي با بيان آمار 
وارقام اين س��فرها افزود:» مسافرت هاي بس��يار زيادي به شمال و جزيره 
قشم داش��تيم؛ طبق آمار بيش از 3۰ هزار نفر وارد جزيره قشم شدند و اگر 
شيوه نامه ها رعايت نشود، موج چهارم در اواخر بهمن و اوايل اسفند شروع 
خواهد شد و به اين ترتيب در هر موج جديد بين 8 تا 1۰ هزار نفر فوت بيشتر 

را شاهد هستيم.«
 رئيسي با تأكيد بر اينكه ويروس االن نه ضعيف و نه از بين رفته است، بلكه 
ويروس همچن��ان وجود دارد و ط��ي زمان جهش پي��دا مي كند و قوي تر 
و خطرناك مي ش��ود، گفت:» حتي ممكن است در كش��ور خودمان براي 
ويروس جهش صورت بگيرد، حدود 11 ماه از وجود اين ويروس مي گذرد، 
هر دو، سه ماه يكبار بايد شاهد باش��يم كه اين ويروس ممكن است جهش 
پيدا كند، البته جهش ويروس تاكنون بيش��تر در جه��ت افزايش قدرت 
بيماري بوده است.« سخنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا با اشاره به اينكه 
امروز درباره محدوديت هاي شديدتر تصميم گيري خواهد شد، افزود:» به 
شدت نگران موج چهارم كرونا هستيم؛ چراكه كادر درمان خسته است.« 
به گفته وي واكس��ن كرونا براي 2 ميليون و 6۰۰ هزار نفر از روسيه، هند و 
چين خريداري شده كه اگر به موقع برسد قبل از پايان سال واكسيناسيون 

شروع خواهد شد. 

اعتراض  سردفترها  نشان دهنده
 درستي تعيين سقف درآمدي است

با اعالم تعيين سقف براي درآمد دفترخانه ها، اعتراض هاي متعددي توسط 
برخي دفترخانه ها صورت گرفت، به خصوص آن دسته كه داراي درآمدهاي 
ميلياردي بودند.  در تبصره 7 اين دستورالعمل با هدف توزيع عادالنه درآمد 
و جلوگيري از بستر برخي مفاسد، س��قف درآمد دفاتر اسناد رسمي هر 
استان محدود به دو برابر ميانگين حق التحرير دفاتر مركز استان شد. در پي 
اجرايي شدن اين مصوبه از ابتداي تير ماه برخي دفاتر اسناد رسمي كه در 
سال هاي گذشته درآمدهاي كالن داشتند و با اعالم تعرفه هاي جديد در 
انتظار افزايش چندبرابري درآمد خود بودند، به مخالفت با اين دستورالعمل 
قانوني برخاستند.  دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري 
است كه براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي، مطابق با قوانين و مقررات مربوط 
ايجاد مي شود و وظايفش  تابع قوانين است. معقوالنه است كه دفاتر در ازاي 
برنامه ريزي مناس��ب و مدون براي ارائه خدمات مشاوره حقوقي و ثبتي، 
حق المشاوره و خدماتي منطقي  و عادالنه دريافت كنند، اما قضيه از آنجا 
شروع مي شود كه درآمد برخي از دفترخانه ها به بيش از نيم تا يك ميليارد 

در ماه مي رسد. 
حاال تكميل ظرفيت س��قف درآمد در برخي دفاتر كه از طريق سيس��تم 
برخط تنظيم اس��ناد از سوي سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور كنترل 
مي شود، موجب شده تا تعدادي از سردفتران براي باال بردن سقف درآمد 
درخواست هاي جداگانه ارائه دهند كه به معناي درآمدزايي بيشتر از سقف 
معين شده قانوني براي اين دفاتر است. از سوي ديگر برخي از دفاتر اسناد 
رسمي به منظور پر نشدن سقف شان، با بهانه  تراشي و عدم تنظيم برخي 
اسناد كه درآمد مالي كمي براي دفاتر دارد، باعث نارضايتي مردم شده اند. 

اصوالً هر زمان كه مبارزه با مافيايي مالي در جايي آغاز مي شود، سر و صداها 
بلند مي شود. اعتراض برخي از سردفتران به تعيين سقف هم از اين قاعده 
مستثني نيست. قوانين متناظر با حوزه ثبت نياز به اصالحات اساسي دارد، اما 
همين اقدامات انجام شده در دوره رياست جديد سازمان ثبت هم درخور 
قدرداني و حمايت است. به ارث رس��يدن دفترخانه اسناد رسمي و تعداد 
كم دفترخانه ها بدون توجه به ازدياد معامالت رسمي بين مردم، از جمله 
مواردي است كه نيازمند اصالحات قانون است. رصد درآمدي دفاتر اسناد 
رسمي اي كه به سقف تعيين شده اخير معترضند، اتفاقاً نشان مي دهد كه 

اين اقدام، بجا و عادالنه بوده است، اما همه كار نيست. 
فروردين امسال حق التحرير جديد تنظيم اس��ناد در دفاتر اسناد رسمي 
ابالغ شد. درخواست افزايش درآمد از س��وي برخي دفترخانه ها به بيش 
از يك ميليارد تومان پس از ابالغ آيين نامه هاي جديد دفاتر اسناد رسمي، 

نشان دهنده توزيع ناعادالنه درآمد سردفتري پيش از اين بوده است. 

آزادي ترومپتي !
تاريخچه پيداي��ش امريكايي كه اكنون آن 
را مي شناسيم، آكنده است از قتل ، غارت ، 
دزدي ، فريب و چپاول كه اين وجيزه به دنبال 
بررسي آن نيست و البته اين تاريخ ننگين بر 
هر اهل معرفت و ش��ناختي آش��كار است. 
ابرقدرت شدن امريكا هم پس از جنگ هاي 
جهاني و با استفاده از بزرگ ترين تروريسم 
هس��ته اي تاريخ رخ داد. اكن��ون هم روزي 

نيست كه امريكايي ها در كشور خودشان رنگين پوست ها را نكشند، يا در 
خارج از مرزهاي شان به بهانه هاي واهي و حتي اصالً بدون هيچ بهانه يا نياز 
به توضيح انسان ها را نكشند، اما ذكر اين مقدمه مهم است براي طرح يك 
سؤال بسيار اساسي: چگونه از حكومتي با اين تاريخ پر از اعمال شيطاني 
و تروريستي و قتل و غارت كه جزو امورات روزمره شان به حساب مي آيد، 

مي توان انتظار هدايت انسان ها و الگو شدن براي جوامع جهان داشت؟
آزاد انديشان جهان رفته رفته به اين حقيقت دست يافته اند كه امريكاي 
بزك كرده با امريكاي واقعي متفاوت است، اما انتخابات جنجالي اخير اين 
كشور، چهره وحشي و سركوبگر آن را از پش��ت نقاب ادوكلن و كراوات 
زده و كت وشلوار پوشيده و به ظاهر لبخندزنان بيرون كشيد.  اي بي سي ، 
سي بي اس  و ان بي س��ي - كه براي برخي در ايران حكم مرجع تقليد را 
دارند - در ميانه سخنان رئيس جمهور امريكا يعني شخص اول آن كشور 
با پشتوانه چند ده ميليون رأي اقدام به قطع سخنراني وي مي كنند، آن 
هم به بهانه اشاعه دروغ و تشويش اذهان عمومي درباره انتخابات و ادعاي 
تقلب! توئيتر، فيس بوك، اينستاگرام  و يوتيوب همه و همه كه نمادهاي 
آزادي بيان به شمار مي رفتند، حس��اب هاي ترامپ را مسدود مي كنند 
تا جايي كه حاال كل آزادي رئيس جمه��ور امريكا مديريت بر يك كانال 

تلگرامي است و بس! 
آزادي به سبك امريكايي ها تا وقتي خوبند كه چيزي را تجويز كنند كه 
آنها مي خواهند؛ يعني آزادي هاي جنس��ي خانمان برانداز، آزادي براي 
آش��وب هاي بي حد و مرز در كشورهاي غير همس��و، آزادي براي ترويج 

تروريست و مواردي از اين دست. 
آيا ساده انديشي نيست كه تصور كنيم اگر كسي هستي و هويتش را به 
حراج گذاش��ت و اصاًل به خود امريكا هجرت كرد مي تواند به آزادي اي 
بيش از آزادي رئيس جمهور امريكا آن هم با 75 ميليون رأي برسد؟ آيا 
محدود كردن اكانت هاي هواداران ترامپ و اين همه محدوديت در فضاي 
مجازي با ادعاهاي مربوط به آزادي همخوان��ي دارد يا اين آزادي هاي 
كنترل شده فقط براي حفظ نُرم هاي موجود و كليت نظام سرمايه داري 
امريكاست؟ آيا هنوز هم خطوط قرمز آزادي براي روشنفكران داخلي 
مشخص نشده است؟ آيا وقت آن نرس��يده كه بينديشيم اگر راه نجات 
اقتصاد كشور با نگاه به داخل و توليدات داخل است، راه رسيدن به آزادي 
و فضايل انساني نيز طي نمودن همين مسير است، نه در جست وجوي 

آرمان شهري در بين آدمكش ها؟
آنهايي كه به پرستش بت مجسمه آزادي امريكا مشغولند، در تمام طول 
مدت عمر خود و حتي شايد نسل هايشان در هركجا هم كه باشند، زنداني 
روحي دروغ هاي بزرگ امريكا خواهند مان��د. زنداني كه هيچ گاه آزادي 
از آن وجود نخواهد داش��ت، نه اينكه در حبس ابد به س��ر برند، بلكه در 
حبسي به س��ر مي برند به بلنداي ابديت. ترامپ اين روزها صداي واقعي 
جامعه امريكاست. ريشه كلمه ترامپ از ترامپت )كه در ايران به نام ساِز 
ترومپت شناخته مي شود( مي آيد؛ يعني نوازنده طبل؛ يعني ترامپتي كه 
حقيقت هاي واقعي امريكا را با صداي بلند فرياد مي زند، فرياد فس��اد و 
پوچي ساختاري. امريكا يعني آزادي مطلق، بله، اما نه براي مردم، بلكه 

براي حاكمان، آن هم آزادي اي براي كنترل آزادي!
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