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پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن حوزه جمعیت با تأکید بر جوان شدن نیروی انسانی کشور:

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده
 از ضروری ترین فرائض و سیاستی حیاتی است

رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن 
دلسوز حوزه جمعیت، تالش برای افزایش نسل 
و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره جوئی 
پیری  هولناک  آینده ی  از  کشور  نجات  برای 
جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین 

فرائض دانستند.
به گزارش سپید، متن پیامی که روز چهارشنبه 
در نشست ستاد ملی جمعیت توسط دبیر ستاد 

قرائت شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  دلسوزانه  که  کسانی  همه   به  سالم  با 
جمعیت  حوزه   در  فعالیت  به  عاقبت اندیشانه 

روی آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در 
مجلس و دولت به چاره جوئی برای نجات کشور 
از آینده ی هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار 
دیگر تأکید می کنم که تالش برای افزایش نسل، 
و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از 
خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مسئوالن 
و آحاد مردم است. این فریضه درباره ی افراد و 
مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر می یابد. 
این یک سیاست حیاتی برای آینده ی بلندمدت 
کشور عزیز ما است. کاوش های صادقانه  علمی 
می توان  را  سیاست  این  که  است  داده  نشان 
با پرهیز از همه  آسیب های محتمل یا موهوم 

پیش برد و آینده  کشور را از آن 
بهره مند ساخت.

حسنه   این  دست اندکاران  به 
در  که  می کنم  توصیه  ماندگار 
کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به 
فرهنگ سازی در فضای عمومی 
و نیز در نظام بهداشتی اهمیت 

دهند.
توفیقات همگان را از خداوند 

متعال مسألت می کنم.
سیّدعلیخامنهای

رئیس جمهور:

قانون جمعیت باید به طور کامل و جامع اجرا شود
رییس جمهور با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات 
ستاد ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم 
این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه های 

دولتی خبر داد.
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در 
نخستین نشست ستاد ملی جمعیت ضمن تشکر از 
تالش ها و گزارش های ارائه شده دستگاه های مسئول 
در اجرای »قانون جمعیت و تعالی خانواده« گفت: 
»همه دستگاه ها موظف هستند طبق مصوبات قانونی 
اقدامات خود را در راستای عملیاتی کردن این قانون 
انجام دهند و گزارش فعالیت های خود را به دبیرخانه 

ستاد ملی جمعیت ارائه کنند.«
رئیس جمهور افزود: »در گام اول تمامی دستگاه ها و 
نهادها موظف هستند قرارگاه های مربوط به جمعیت 
را در مجموعه های خود تشکیل دهند و هرچه سریع تر 
آیین نامه های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد 
ملی جمعیت ارسال کنند.«رئیسی در ادامه با مرور 

مشوق ها و پیش نیازهای فرزندآوری در خانوارها، 
به موضوع مسکن اشاره و اظهار داشت: »دبیرخانه 
ستاد ملی جمعیت موارد مرتبط با مسکن که در قانون 
جمعیت و تعالی خانواده آمده است را برای اجرایی 
شدن پیگیری کند. چراکه مسکن از عوامل اصلی 

تشویق کننده خانواده ها برای فرزندآوری است.«
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیالت 
»باید  گفت:  فرزندآوری  به  کمک  برای  بانکی 

برای  تسهیالت  پرداخت  به  مربوط  آیین نامه های 
بانک ها آماده و هرچه سریع تر اجرایی شود.«

رئیسی با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات ستاد 
ملی جمعیت از آمادگی خود برای برگزاری منظم 
این جلسات و پیگیری مصوبات آن در دستگاه های 
دولتی خبر داد.رئیس جمهور کار کارشناسی و علمی 
را برای تبیین جایگاه خانواده و نیز اهمیت افزایش 
فرزندآوری ضروری دانست و در این باره گفت: »باید 
برای افزایش و جوان سازی جمعیت کار دقیق انجام 
و از ظرفیت دانشگاه ها در این موضوع استفاده شود 
و نباید کارهای موازی، اجرای این قانون را از مسیر 
اصلی خود خارج کند.«رئیسی با اشاره به برخی موانع 
و مشکالت در مسیر اجرای قانون جمعیت و تعالی 
خانواده، بر رفع ابهامات این قانون تاکید کرد و اظهار 
داشت: »مجریان قانون اشکاالت و تعارضات را به 
دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند تا برای رفع 
آنها تالش شود.«رئیسی با اشاره به قرائت پیام رهبر 
معظم انقالب در ابتدای نشست تصریح کرد: »پس از 

انتشار پیام رهبر انقالب، توقع دلسوزان از دستگاه های 
مسئول در ستاد ملی جمعیت افزایش می یابد. همه 
رسانه ها همت کنند تا این قانون به خوبی در جامعه 
انعکاس پیدا کند و مشوق ها برای افزایش و جوان سازی 

جمعیت به روشنی برای مردم تبیین شود.«
رئیس جمهور با تشریح ابعاد مختلف قانون جمعیت 
و تعالی خانواده این قانون را یک بسته تشکیل شده 
از اجزای مرتبط با یکدیگر دانست و گفت: »اگر تنها 
برای تحقق یک بُعد این بسته تالش شود، به نتیجه 

نمی رسیم و باید همه ابعاد این بسته اجرایی شود.«
رئیسی با مهم دانستن جایگاه استانداران در اجرای 
قانون جمعیت و تعالی خانواده تأکید کرد: »افزایش 
آمار ازدواج و کاهش نرخ طالق از برنامه های مهم 
استانی است که به باید صورت ملی و منطقه ای مورد 
بررسی قرار گیرد.«در ابتدای این نشست پیام رهبر 
معظم انقالب اسالمی خطاب به فعاالن حوزه جمعیت 

توسط دبیر ستاد ملی جمعیت قرائت شد.

سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت:

۸۸ درصد جوانان مجرد تمایل به ازدواج دارند
سرپرست موسسه تحقیقات جمعیت کشور گفت: 
»11میلیون و ۶00 هزار نفر مجرد در کشور داریم 
که ۸۸ درصد آنها جوانان مجرد در سن ازدواج 

هستند و تمایل به ازدواج دارند.«
به گزارش سپید، مسعود عالمی نیسی در یک نشست 
خبری به مناسبت هفته جمعیت که در محل مرکز 
تحقیقات جمعیت کشور برگزار شد، افزود: »اگر 
نیمی از این جوانان ازدواج کنند،   1.4۵میلیون 

فرزند به جمعیت کشور افزوده می شود.«
وی اظهار داشت: »اکنون میانگین فاصله ازدواج 
و باروری 3.4 سال است و با توجه به این اینکه 
ازدواج مساله مهمی است و در جامعه افراد مجرد، 
خانواده های نابارور، سقط جنین و خانواده های 
سیاست  باید  داریم  فرزند  بدون  یا  فرزند  تک 

مشخص خود را در نظر بگیریم.«
عالمی نیسی ادامه داد: »اکنون نرخ باروری 1.۷ 
است و به عبارت دیگر خانواده ها یک و هفت 
دهم فرزند می آورند و اشکال آن است که تعداد 
مجردان باالست و باید برای ازدواج آنها تسهیالت 
ایجاد شود.«وی با بیان اینکه میانگین فاصله ازدواج 

و باروری 3.4 سال است، اضافه کرد: »با توجه به 
این مسأله، اشتغال و مسکن از عوامل مهم جمعیت 

است و باید برای اشتغال جوانان فکری شود.«
کشور  جمعیت  تحقیقات  مرکز  سرپرست 
تصریح کرد: »عدم وابستگی اشتغال با سربازی 
از دغدغه های مهم است؛ باید اجازه دهیم افراد 
درآمدزایی داشته باشند قبل از اینکه سربازی بروند 

و بسیاری از جوانان نیز پاره وقت کار کنند.«
عالمی نیسی اظهار داشت: »بر اساس آمار سال 99، 
9.۵ خانواده ها در سال اول صاحب فرزند می شود و 
اگر جوانان مجرد در سن ازدواج، ازدواج کنند ساالنه 
یک میلیون و 100 هزار موالید خواهیم داشت.«

وی ادامه داد: »اکنون بیش از سه میلیون خانواده 
نابارور در کشور داریم و ۸0 مرکز درمان ناباروری 
وجود دارد که ۶ سال طول می کشد که آنها درمان 
شوند و باید تعداد مراکز درمان ناباروری افزایش 
کشور  جمعیت  تحقیقات  مرکز  یابد.«سرپرست 
اظهار داشت: »از سال ۷1 تاکنون فقط 1۵0 فلوشیب 
نازایی فارغ التحصیل شده اند و مجوز تاسیس مرکز 
ناباروری را فقط به فلوشیب نازایی می دهند بنابراین 

افزایش تعداد ظرفیت پذیرش دانشجوی متخصص 
نازایی ضروری است.«

اینکه بحران جمعیت فقط  بیان  با  نیسی  عالمی 
مختص کشور ما نیست، اظهار داشت: »کشورهای 
ژاپن و آلمان نیز با بحران جمعیت و افزایش جامعه 
سالمندی مواجه هستند و پیش بینی می شود در 
ایران در سال 1430 به ازای هر 10 نفر، سه سالمند 

داشته باشیم و اکنون این رقم یک نفر است.«
وی خاطرنشان کرد: »رشد جمعیت بعد از 1430 
شروع به توقف می کند و با سالمند شدن جمعیت، 
تولید اقتصادی نیز کاهش می یابد؛ به عنوان مثال 
بسیاری از شرکت هایی مانند دانش بنیان ها  که نسل 
دهه ۶0 اداره می کنند، در آینده سالمند می شوند 
و این در حالیست که توسعه اقتصادی کشور با 

جمعیت جوان تحقق می یابد.«
عالمی نیسی، اشتغال و مسکن را از عوامل مهم 
در ازدواج و فرزندآوری برشمرد و گفت: »باید 
شود  برداشته  زمینه  این  در  نیز  فرهنگی  موانع 
به عنوان مثال صدا و سیما انیمیشن هایی پخش 
می کند که شخصیت های داستان خانواده ندارند 

و به موضوعات غیرضروری پرداخته می شود.«
وی پیشنهاد داد: »مقررات مانع در زمینه افزایش 
جمعیت نیز باید برداشته شود و بسیاری از مردم 
تمایل به فرزندآوری دارند و این موضوع مهم به 
شهرسازی، بهداشت، مسکن و آموزش بستگی 
با اشاره به  نیسی  ایرنا، عالمی  دارد.«به گزارش 
هفته جمعیت خاطرنشان کرد: »هفته جمعیت در 
واقع باید بیشتر متوجه مسئوالن باشد نه مردم و 
ضرورت دارد قوانین و مقررات حوزه جمعیت و 

تمایل به فرزندآوری بازنگری و اصالح شود.«




