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جامعه

معاون وزیر بهداشت:

پاییزی سخت در پیش است

معاون کل وزیر بهداشت گفت   :در پاییز و زمستان
قطعا با بیماری بیشتری نسبت به تیر و خــرداد و
مردادمواجهیم،برایهمینبایدبرنامهریزیهای
مامنطبقباوجودکروناباشد.بهگزارشهمشهری
آنالین ،دکتر ایرج حریرچی افــزود :تصور بر این
است که همه کشورهای نیمکره شمالی زمین در
پاییز و زمستان شرایط شان سختتر خواهد بود
به همین دلیل باید متناسب با شرایط برنامهریزی
مناسبی داشته باشیم .وی گفت :وجود ویروس
کرونا را باید بپذیریم زیــرا کشف واکسن کرونا
حداقل تا یک سال آینده طول میکشد بنابراین
بایدبهزندگیباکروناعادتکنیم.

وقوع ۷۰درصدآتشسوزی

جنگل ها باسهلانگاریگردشگران

فرمانده یگان محیط زیست گفت :طبق آمارهای
ثبت شده در سالهای گذشته  ۷۰درصد آتش
سوزی جنگلها و مراتع کشور غیر عمد و بر اثر
سهل انگاری گردشگران اتفاق افتاده است و با
توجه به این که امسال ریسک آتش ســوزی در
طبیعت زیــاد اســت ،هموطنان باید با احتیاط
بیشتری در طبیعت حضور یابند .به گزارش مهر
 ،جمشیدمحبت خانیآتشهاییراکهبرایطبخ
غذا در دل طبیعت برافروخته میشوند ،سیگار و
دیگر مواد اشتعالزا در کنار زبالههایی که در
مقابل نور خورشید تبدیل به ذره بین شده و زمینه
آتـــــش ســــــوزی را فــــراهــــم مــیکــنــنــد  ،از
عمده ترین دالیل آتش سوزی در طبیعت کشور
برشمرد .محبت خانی افزود ۲۰ :درصد دیگر
این آتش سوز یها در برخی مناطق به صورت
عمدی و با انگیزه تغییر کاربری زمینها و دیگر
انگیزههای غیرقانونی بوده و  ۱۰درصد آن منشأ
طبیعی داشته است.

گزارش رسانه های بین المللی از پیامدهای پیر شدن جمعیت در کشورها

مخوفتر ازجنگ،مهلکترازکرونا !

مالیاتی از عــواقــب بـــروز پــیــری جمعیت در
اقتصادکشورهاست.

گروه اجتماعی -یک معادله ساده می گوید
وقتی جمعی شادابی ،تــوان فیزیکی وانگیزه
هــای دوره جوانی را نداشته باشند ،احتماال
نمی تــوان روی آن ها چندان حساب باز کرد.
آن ها شاید بتوانند قدم هایی بردارند اما قطعا
طبیعتجسمیوفیزیکیشاناجازهنخواهدداد
برای پیشرفت ،گام های بلند و اساسی بردارند.
به طورقطع مطالعه مصادیق عینی این موضوع
دربــاره کشورهایی که اکنون در شرایط بحران
کهن سالی قرار گرفته اند ،می تواند به ما کمک
کند تا به هشدارهای جمعیتی کشور خودمان
جدی تر نظر بیفکنیم؛ هشدارهایی که ما را طی
دو دهه آینده در شرایط کهن سال های جهان
پیشبینیمیکند.

▪خداحافظی با نیروی کار با کیفیت

کارشناسان اولین آسیب بحران جمعیت را در
کاهش عرضه نیروی کار باکیفیت قلمداد می
کنند .اکنون این مسئله به چالشی اساسی برای
بنگاه های تولیدی و اقتصادی تبدیل شده است
وباعدمتامیننیرویکار،آنهانخواهندتوانست
نقش محرک اقتصادی خود را ایفا کنند .تامین
نشدننیرویکارموردنیازدراقتصادمنجربهبروز
پیامدهایمخربیچونکاهشبهرهوری،افزایش
هزینههایدستمزد،کندیرشدوتوسعهکسبو
کارهاوکاهشقدرترقابتبینالمللیمیشود.

▪فقطتا 15سالآینده

سازمان ملل در یکی از آخرین گــزارش های
جمعیتی خود در اواخر سال 2019که یورونیوز
به آن پرداخته ،نوشته اســت :در بــازه زمانی
میان سالهای  ۱۹۹۵و  ۲۰۳۵میالدی (تا
1414شمسی) نرخ جمعیت افراد باالی ۶۵
سال در بیشتر کشورها تا دو برابر و در برخی
کشورها تا سه برابر افزایش مییابد .در این
گزارش از نام برخی کشورها به عنوان مصداق
ذکر شده است .برای نمونه کشور بلغارستان به
عنوان چهاردهمین کشور بزرگ اروپا در جنوب
شرقی این قاره در مسیر بحران جمعیتی قرار
گرفتهاستکهیورونیوزبهنقلازگزارشسازمان
مللمینویسد«:اگرشرایطبههمینگونهباشد،
بلغارستان 7میلیونیدرسال ۲۰۵۰یکچهارم
جمعیتخودراازدستمیدهد».
▪اروپابهفکرافتاد

البتهموضوعکهنسالیجمعیتبیشازیکدهه
است که در اتحادیه اروپا به یکی از اساسی ترین
سیاست های حاکمیتی کشورها تبدیل شده
است.بهاینآماررشدمنفیدقتکنید:نرخرشد
جمعیت در آلمان  -۱۶/۰درصد ،مجارستان
 -۲۵/۰درصد ،بلغارستان  -۶۱/۰درصد و
لهستان  -۱۳/۰درصد   .در این میان ایتالیا

▪افزایشهزینههاینظامسالمت

با  ۱۹/۰درصد رشد جمعیت ،با بحران پیری
جمعیت و کمترین نرخ تولد در سال  2017در
میانکشورهایاتحادیهاروپاروبهرو بودهاست.
▪فرزند سوم بیاورید ،زمین بگیرید

وقتی ایتالیا از سال  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۸تقریبا با
 ۶۸هزار کاهش جمعیت مواجه شد ،اقدامات
تشویقی برای افزایش جمعیت را به طور جدی
در پیش گرفت .یکی از برجسته ترین طرح های
آن ها ایده «زمین برای کودک» بود که به زوجی
که از سال  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۱سومین فرزند خود
را به دنیا بیاورند ،یک قطعه زمین کشاورزی
داده میشود .موضوع بحران جمعیت در این
کشورها گاهی به گونه ای شده است که حتی
در اقدامات تبلیغاتی نیز دچار چالش می شوند،
چنانچهایناتفاقدرکشوریهمچونلهستان
که با رشد منفی نرخ جمعیت روبه روست رخ داد
و آن ها در سال  2018با شعار «مانند خرگوش
زاد ولد کنید» باعث خشم و واکنش شدید مردم
و مطبوعات این کشور شدند که چرا شهروندان
با حیوانات مقایسه شده اند .همچنین در کنار
کشورهای دارای بحران های جمعیتی از جمله
آلمان که در شمار اقتصادهای بــزرگ جهان

هستند ،بحران جمعیت بیشتر ،دولــت های
کشورهای ضعیف را به چالش کشانده است.
براینمونهدریونانچنانچهرشدمنفیزاد ولد
به همین روش ادامه یابد ،جمعیت  11میلیونی
این کشور تا سال  2035میالدی به  8میلیون
و  500هزار نفر خواهد رسید که صاحب نظران
معتقدنداینموضوع،مشکالتکنونیاینکشور
رادرآیندهدوچندانمیکند.کهولتسنوتوقف
رشد در یونان کمک های اتحادیه اروپا از جمله
آلمانبهاینکشورراهمبیخاصیتکردهاست.
دولت اکنون برای تشویق خانوادههای جوان به
فرزندآوریبههرنوزادتازهمتولدشده ۲هزاریورو
پاداشپرداختمیکند.
▪ازافزایشهزینههاتاحذفنیرویکار

بــحــران جمعیت کــه اکــنــون گــریــبــان بیشتر
کشورهای صنعتی و حتی غیر صنعتی را گرفته
اس ــت ،از جهات گــونــاگــون مـیتــوانــد موجب
ب ــروز فــشــارهــای اقــتــصــادی و اجتماعی و در
نهایت ایجاد رکــود یا توقف در رشد اقتصادی
آنهــا شــود .کاهش نیروی کار فعال ،افزایش
دستمزدها ،تورم فزاینده ،افزایش هزینههای
نظامسالمتوبازنشستگیوکاهشدرآمدهای

با توجه به ایــن که مصرف خدمات سالمت با
افزایش میانگین سنی جمعیت باال می رود،
کشورهایدچاربحرانپیریجمعیتبهناچارباید
منابعمالیبیشتریرابهنظامسالمتاختصاص
دهند .هزینه های نظام سالمت در مقایسه با
تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورها به ویژه
اقتصادهایپیشرفته،هماکنونقابلتوجهاست.
بهعالوهاینآسیبها،مواردیمانند:
*ناتوانی اقتصاد در تامین نیازهای جمعیت
سالمند
*چالش کاهش درآمدها و افزایش هزینه های
دولتی
*تــامــیــن ن ــی ــروی کـــار از مــیــان مــهــاجــران
از دیگر تبعات منفی سالخوردگی جمعیت
است .در عین حال ضمن تاکید بر این موضوع
کهمدیریت«جمعیت»ازجملهوظایفحاکمیتی
کشورهاست،نبایدازسیاستهایغلطجمعیتی
کشورخودماندردهههای 60و 70غافلشویم
که حاال کشور را در آستانه ورود به باشگاه کهن
ساالنقراردادهاست.بنابرایناولینوبزرگترین
منجی بحران جمعیت باز هم حاکمیت و قوای
اجراییوقانونگذاریهستندکهمیتوانندآینده
راازبالییکهقطعامخوفترازجنگومهلکتراز
کروناستنجاتدهند.
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آغاز مشروط فعالیت صنوف
پرخطر از امروز
معاوننظارتبراماکنعمومیپلیسامنیتتهران
بزرگ از بالمانع شــدن فعالیت صنــوف پرخطر از
امروزسهشنبهخبردادودرعینحالتاکیدکردکه
عرضه قلیان همچنان ممنوع است.سرهنگ نادر
مرادیدرگفتوگوباایسنا،بااشارهبهدستوررئیس
جمهوربرایبازگشاییهمهصنوفبعدازتعطیالت
عیدســعید فطــر گفــت :همــه واحدهــای صنفی
باید برای ثبــت نــام در ســامانه salamat.gov.ir
اقــدام و کد مجــوز بهداشــت را دریافــت و در واحد
صنفیخودنصبکنند.ویتصریحکرد:ازامروزسه
شنبهفعالیترستورانها،اغذیهفروشی،طباخی
و فستفود ،گرمابه ،سونا و ماســاژ ،تاالر پذیرایی و
سالنمراسم،قهوهخانه،چایخانهوتریاکهازجمله
صنوف پر خطر بودهاند ،بالمانع اســت و البته باید
تمامپروتکلهایبهداشتیابالغیرارعایتکنند.

توقیف  5ساعته خودروهای
عبوری از شانه خاکی راه
جانشین پلیس راه راهور ناجا از توقیف پنج ساعته
خودروهایی که از شانه خاکی راه تردد کنند خبر
داد.سرهنگ ایوب شرافتی در گفتوگو با فارس
افزود:حرکتازسمتراستوشانهخاکیراهضمن
آن که تخلف راهنمایی و رانندگی است  ،تجاوز به
حقوقدیگرانوبیحرمتیهممحسوبمیشود.
وی گفت :ماموران پلیس راه ضمن اعمال قانون
و صدور برگه جریمه به مبلغ  61200تومان  ،این
دسته از خودروها را پنج ساعت در محل به صورت
توقیفنگهخواهندداشت.

توصیه پلیس راهور :خودرو را
وکالتی معامله نکنید
به گفته رئیس مراکز شماره گذاری و تعویض پالک
پلیس راهور ناجا ،معامله از طریق وکالت نامه برای
فروشندهوخریدارمعایببسیاریدارد.سرهنگعلی
محمدیدراینبارهبهمیزانگفت:بهتازگیعدهای،
به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش خودرو می
کنندوسندرابهنامخودثبتنمیکنند.ویباتاکید
بر این که معامله از طریق وکالت نامه برای فروشنده
و خریدار معایب بسیاری دارد ،افزود :وکالت نامهها
موقتیاستوباپایانیافتنتاریخ،ازاعتبارساقطمی
شوند .همچنین هنگام تصادف مشکالت حقوقی
بسیاری ایجاد میکنند .وی درباره معایب معامله
وکالتنامهایبرایخریدارگفت:خریدارپسازخرید
خودرو برای پالک به مراکز تعویض پالک مراجعه
میکند ،اما متوجه میشود این ماشین دو تکه و بی
اصالتاستکهاینخودروخدماتنمیگیرد،توقیف
وبرایاوراقارسالمیشود.

