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گزیده

پارادایم اقتصاد جمعیت باید تغییر کند

به پیشنهاد انجمن جمعیت شناسی ایران احتمال میرود در آیندهای نزدیک دفتر جمعیت درسازمان برنامه و بودجه با تخصیص بودجه تشکیل شود
سپیده پیری

خبرنگار

 8نکته از گزارش

ســالمندی فعال ســه بعد دارد که شــامل بعد
ســامت ،امنیــت و مشــارکت اســت .مــن فکر
میکنم درجامعه ما ،سالمندی جایگاه خود را
در جامعه ما پیدا نکرده است و براساس نتایج
مطالعاتی که در مؤسسه مطالعات جمعیتی
توگوی سیاســتی
درســال  1385در قالــب گف 
انجــام دادیــم ،نشــان داد کــه چتــر حمایتــی
خانوادهها از ســالمندان رو به جمع شــدن بوده
و ارزشهای ســالمندی در جامعــه ما نهادینه
نشدهاست.
ëëباتوجهبهاهمیتمســائلیکــهمطرحکردید
این پرسش مطرح میشــود که چرا در طول این
دهههاهیچنهادیمشخصاًمتولیامرجمعیت
نیستکهبتواندپاسخگوباشد؟
بــا مروری بــر رخدادهای گذشــته میبینیم
تا قبــل از سیاســتهای ابالغی رهبــری متولی
مشــخصی در حــوزه سیاســتگذاری جمعیــت
نداشــتیم ،گرچه سازمانها ،مؤسســات و مراکز
پژوهشــی و دانشــگاهی دراین زمینــه فعالیت
داشــتند .هنگامــی که سیاســتی ابالغ میشــود
متولی آن باید مشخص شود .من فکر میکنم
رفتارهای جزیرهای باعث شــده که سیاســتها
در عمل موفق نباشد .به باور من ،همه دغدغه
مسائلجمعیتراداریمبایدهمنگرانمسائل
جوانــان و هــم مســائل جمعیــت ســالمندان
باشــیم .درایــن زمینــه ،بایســتی همــه عوامــل
اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصادی و بــه زعم من
روانــی دیده شــود .من فکر میکنــم تحقق این
مهم نیازمند همگرایی و هماهنگی بین بخشی
وعزمملیاست.هماکنونمدیریتزماناجازه
نمیدهد درنگی دراینخصوص داشتهباشیم.
یکــی از چالشهــای مهــم و اساســی در حــوزه
سیاستگذاری جمعیت همین مسأله است .به

عطف مصاحبه

تک خبر

 ëëبــرای ورود بــه بحــث ،لطفــاً بــا توجــه بــه
شــاخصهایمهــمجمعیتــیمانندنرخرشــد
جمعیــت ،نــرخ موالیــد ،نــرخ بــاروری و نــرخ
ســالمندی یــک تصویــر کلــی از رونــد تحوالت
جمعیتیدرایرانارائهدهید؟
اگــر نگاهی مســتند بــه زمینههــای تاریخی
تحوالت جمعیت ایران داشــته باشیم ،متوجه
میشویم که آهنگ شدید رشد جمعیت کشور
در ســالهای نخســت پــساز انقالب اســامی
( )1357شروع شده بود ،بهطوری که بیشترین
رشــد جمعیــت در دهــه  1355-65بــه میزان
 3/9درصد تجربه شــد .این میزان درسالهای
اخیــر تــا حــد زیــادی کاهــش یافتــه وما شــاهد
تحــول اساســی و افــت قابــل مالحظــه میــزان
رشــد جمعیت ناشــی از کاهش باروری و جمع
شــدن قاعده هرم سنی هســتیم .این میزان در
سرشماری سالهای  1385-90به  1/29درصد
و در دوره متناظــر 1390-95به  1/24درصد و در
حال حاضر نیز به زیر یک درصد رسیده که فکر
میکنم دومین نقطه عطف تاریخی جمعیت
کشــور به شــمار میآید .با این توضیح که اولین
آن را بایــد درتغییرات ساختارســنی جمعیت
توجو کرد .با این توضیح
درســال  1375جســ 
که ما تا سال 1375سهم نسبی جمعیت زیر15
ساله کشورمان همیشه 40درصد بود اما درسال
 1375بــه  39/5درصد رســید .این کاهش نیم
واحدی ،مبنای تغییرســاختار سنی از جوانی به
میانسالی شد .براساس نتایج سرشماری1395
مرکز آمار ایران ،ســهم جمعیت  0-14ساله به
 24درصد ،سهم جمعیت بالقوه فعال 15-64
ســاله  69/9درصد و جمعیت  65ساله و بیشتر
بــه  6/1درصد بوده اســت .دررابطه با شــاخص
میزان بــاروری کل هم باید گفت االن در کشــور
بــه  2/01فرزنــد رســیده اســت .یعنی متوســط
تعــداد فرزندان برای یک زن  2فرزند اســت که
بایســتی به سطح جانشــینی  2/1فرزند برسیم
و این امر مســتلزم پایش و اجرای سیاستهای
فرزنــدآوری بــا رویکرد پایایی خانواده در کشــور
است.شاخص میزان خام موالید در سال 1395
بــه  19در هــزار و میــزان خام مــرگ ومیر نیز به
 5درهزار رســیده است .شــاخص سالخوردگی
جمعیت (بــه ازای هر  100نفر جمعیت زیر 15
ســال چند فرد سالمند 60ســاله و بیشتر وجود
دارد) نیز در ســال 1395برابر با  25/4بهدســت
داده شــده اســت .بهطور تئوریــک اگر رقمی که
بــرای ایــن شــاخص به دســت میآید کمتــر از
 15باشــد ســاختار ســنی جمعیت جــوان و اگر
ل گذار به میانسالی و  30به
 15-30باشد در حا 
باالمرحلهسالخوردگیجمعیتاست.
ëëبــااینتوضیحــاتایــرانچهســهمیازتورم
جوانیجمعیتداردودرکجایپنجرهجمعیتی
بهعنوانیکفرصتاجتماعی–اقتصادیقرار
گرفتهاست؟
نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه پنجــره
جمعیتی از ســال  1380بــه روی ایران گشــوده
شــده و تــا ســال  1430هــم ادامــه دارد .ایــن
فرصت جمعیتی درکشــورهای آســیای شرقی
بهعنوان معجزه آسیایی مطرح شد .به عبارتی
 70درصــد از جمعیتشــان در ســن فعالیــت
قرار داشــتند و توانستند با استفاده بهینه از این
فرصت ،معجزه اقتصادی را رقم بزنند .اتفاقی
که منجر بــه افزایش پس انداز ،ســرمایهگذاری
بیشتر و کاهش بار تکفل اقتصادی شد .در ایران
هنــوز هم جمعیت بالقــوه فعــال  70درصد را
داریم اما چون با اعمال تحریمها مصادف شد
میزان بیــکاری جوانان و بویژه فارغالتحصیالن
دانشگاهیباالرفت.بااینحال،میزانمشارکت

اقتصادی زنان افزایش پیدا کرده اســت .بهطور
مشــخص دربــاره پنجــره جمعیتــی درایــران
میتــوان گفــت از آن بخوبی اســتفاده نکردیم.
درواقع هیچ سیاست مشخص و مدونی در این
زمینه وجود ندارد .مشکل ما در عملیاتی کردن
سیاستها است .اشتغال جوانان در شغلهای
غیرمرتبط ،نوعی فرسایش شغلی و افسردگی
بــه وجــود مــیآورد .بایــد تخصصهــا را خوب
بشناسیم ،موقعیت شناســی کنیم ،نیازها را در
سطح ملی بشناسیم .اجرایی شدن سیاستها
باید از واحد خرد و از ســطح روســتا شروع شود.
من به آینده تحوالت جمعیتی کشور خوشبین
هستم و امیدوارم بتوانیم در پایش سیاستها و
اجرایی نمودن آنها بیش از پیش مؤثر شــویم و
بتوانیمنیازهایواقعیجمعیتراتأمینکنیم.
هرچند بستر فرهنگی متفاوتی داریم اما باید از
تجربهموفقکشورهایدیگرنیزاستفادهکنیم.
ëëدر تصویــر آماری کــه از جمعیت کشــور ارائه
کردید ،افــت برخی شــاخصهای جمعیتی به
چشممیخورد.اینموضوعبرایکشورمامسأله
استیابهمرزبحرانرسیدهاست؟
کشــورهای درحال توســعه و توســعه یافته
تجربههاوالگوهایجمعیتشناختیمتفاوتی
را داشــتهاند چون بســترهای فرهنگی متفاوتی
دارنــد .کشــورمان نیــز درســالهای اخیــر کــه
شــوک ناگهانی درکاهش موالیــد و بهدنبال آن
تغییراتدرساختارسنیجمعیتوتجربهرشد
جمعیت زیر یک درصد داشته است ،بهعنوان
مســأله جمعیتی اســت .البته زنگ خطرها در
این زمینه بارها به صدا درآمده بود .ما در حوزه
سیاستگذاری جمعیت در کشور مهمتر ازهمه
نیازمنــد عــزم ،درک نهــادی و خــرد جمعــی
در نهادهــای مســئول ،دســتگاههای اجرایــی و
مؤسســات پژوهشــی مرتبط هســتیم .من فکر
میکنم بیش از هر زمان دیگری نیاز به این عزم
و آرامش در کشــور احســاس میشــود .با توجه
به اینکه نگاه من در حوزه سیاستگذاری خوش
بینانه اســت ،اکنون مطالعــات تطبیقی خوبی
در تدویــن سیاســتهای فرزندآوری بــا رویکرد
پایایــی خانــواده در حــال تدوین اســت .تجربه
جهانی نشان داده حل و فصل چالشهای سه
گانه کشــورهای پیشرفته جهان ســطح باروری
پاییــن ،ســالخوردگی جمعیــت و مهاجــرت،
کار بســیار دشــواری اســت .ضمــن آنکــه وضع
و اجــرای سیاســتهای الزم بــرای ســاماندهی
ایــن چالشها میتواند تأثیرات مهمــی را روی
پایــداری موفقیتهــای اقتصــادی و اجتماعی
ایــن دســته از کشــورها بهدنبــال داشــته باشــد.
دراین راستا ،سیاستگذاران و برنامه ریزان طیف
متنوعــی از راهکارها را برای تشــویق و حمایت
والدیــن بــه فرزنــدآوری ارائه کردهاند .درکشــور
ما نیز ،اگر هماکنون به این مســأله توجه نشــود
و روند تداوم داشــته باشــد با مســأله جمعیتی
روبهرو شــویم که کشورهای توسعه یافته کنونی
به آن دچار شده بودند.
ëëرشدسالمندیچهنسبتیبااقتصاددارد؟
بــه اســتناد نتایج آخرین سرشــماری ســال
 ،1395ســهم نسبی جمعیت  65ســال به باال
 6/1درصــد ( 5میلیــون نفــر جمعیت) اســت.
درتقســیمبندیهای بینالمللی جمعیت 60
ســال به بــاال را در نظر میگیرنــد و با این معیار
 9/3درصــد یعنــی  7میلیــون و  200هــزار نفــر
جمعیــت  60ســال به بــاال در کشــور داریــم .ما
اگر بهدنبال تعادل جمعیتی هســتیم نخست
بایــد تحلیلــی از نســبت ســالمندی بــا اقتصاد
داشته باشیم و افقی را برای آن مشخص کنیم.
همانگونهکهمیدانیممیزانفعالیتاقتصادی
جمعیــت ،تحــت تأثیــر عواملــی چــون رشــد
جمعیت ،تغییرات ســطح باروری ،مرگومیر
و تحوالت ســاختار ســنی و شــرایط اقتصادی و
اجتماعــی قــرار دارد .ســاختار ســنی جمعیت
بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در رشــد اقتصادی
بــ ه شــمار میآیــد .زمانــی که ســهم جمعیت
ســالمند درکشــوری افزایش پیدا میکنــد ،ما با
کاهــش جمعیت در ســن کار مواجه هســتیم و
بهدنبال آن کاهش رشد بهرهوری و پایین آمدن
میزانپساندازرامیبینیم.ازنظراقتصادی،ما
با افزایش تقاضای بازنشستههای فعلی مواجه
میشویم .فشــاری که بر سیستم بیمه و تأمین
اجتماعــی میگذارد و هزینههای بازنشســتگی
هــم افزایش پیدا میکنــد و به تبــع افزایش بار
مالیهمایجادمیکند.
ëëمیزان مشــارکت اقتصادی ســالمندها تا چه
اندازهاست؟
بــه اســتناد نتایــج مرکــز آمــار و اطالعــات
راهبــردی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
بــا توجــه بــه اینکــه ســن بازنشســتگی در ایران
 ۶۰ســالگی اســت ،اما حدود یک میلیون نفر از
افــراد  ۶۰ســاله و باالتــر از آن در ایران همچنان
کار میکننــد .دراین گــزارش ،میزان مشــارکت
اقتصادی ســالمندان  16/6درصد است که این
میــزان بــرای مــردان و زنان ســالمند به ترتیب
 29/4درصــد و  4درصــد اســت .مــا در ادبیــات
جمعیت شناســی ،بحث ســالمندی فعــال را
داریم که این به معنای خوب پیر شــدن اســت.

ëëرفتارهایجزیرهایباعثشدهکهسیاستهایجمعیتیدرعملموفقنباشد.
ëëچشماندازماایناستکهبهسمتجمعیتمطلوبحرکتکنیم.جمعیتی
که شــاخصهای رفاهی آن درحداکثر بوده و از اشتغال طوالنی مدت و بهداشت
برای همه گروههای سنی جمعیت برخوردار باشد.
ëëدرجامعه ما سیاســتهای تشویقی و قهری جواب نداده است .امکان افزایش
جمعیتصرفاًبابستههایتشویقی،بدونایجادتغییراتساختاریوجودندارد.
ëëکشــور به جهش جمعیتی نیاز دارد یعنی پارادایم اقتصاد جمعیت باید تغییر
کند.
ëëکرهجنوبی  4درصد از تولید ناخالص ملی را برای عملیاتی کردن سیاستهای
جمعیتــی اختصاص داده اســت .شــواهد امر نشــان میدهد در ســالهای اخیر
سازمان برنامه و بودجه الیحهای دراین زمینه تدوین کرده است.
ëëپنجره جمعیتی درکشــورهای آسیای شــرقی معجزه آســیایی نامیده میشود
چون توانســتند با اســتفاده بهینه از این فرصت ،معجزه اقتصادی را رقم بزنند.
اتفاقــی که منجــر به افزایش پسانداز ،ســرمایهگذاری بیشــتر و کاهــش بار تکفل
اقتصادی شد .در ایران فرصت پنجره جمعیتی با اعمال تحریمها مصادف شد.
ëëمیزان مشــارکت اقتصادی ســالمندان  16/6درصد اســت که این میزان برای
مردان و زنان سالمند به ترتیب  29/4درصد و  4درصد است.
ëëچتر حمایتی خانوادهها از سالمندان رو به جمع شدن است.
داشتهباشیمکهرصدشودوتعاملبینجمعیت
و نیازهای آن شناسایی شود .با توجه به تحوالت
جمعیتــی کــه در ســالهای اخیر تجربه شــده و
شــوک جمعیتی کــه درســالجاری اتفــاق افتاد
مــن فکر میکنم نیاز به جهش جمعیتی داریم
یعنی پارادایم اقتصاد جمعیت باید در کشور ما
تغییر کند و از جمعیت به ســمت سیاستهای
مرتبــط بــا ارزشهــای فرزنــدآوری بــرود .ایــن
سیاســتها بایســتی با رویکــرد پایایــی خانواده
همراه باشــد .یعنی باید سیاســتهای دوستدار
خانواده شکل بگیرد .نوع نگرش مردم در کشور
مــا تعیینکننده اســت .ارزشهای فرزنــدآوری،
مدرنیتــه و توســعه در تغییر نوع نگرش بســیار
مهمبودهاست.مجموعهایازاینهامیبایست
دربرنامهریزیآیندهدرنظرگرفتهشود.بتدریجو
همراه با تغییرات در ساختار اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی جامعه ،امکان تغییر ســطح باروری
بهوجود میآید .امکان افزایش جمعیت صرفاً
بــا بســتههای تشــویقی ،بــدون ایجــاد تغییرات
ســاختاری وجود ندارد .به اعتقاد من همه ابعاد
اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و حتــی روانی
میتواند در فرمولبندی سیاستهای جمعیتی
کشــورمان تأثیرگــذار بــوده و نقــش آفرینی کند.
مطالعات متعدد و ارزشــمندی در این زمینهها
صورت گرفته است .هر چند خأل مطالعاتی نیز
وجود دارد.
ëëتجربیاتجهانیچهمیگوید؟کشورهایدیگر
چهسیاستهاییدرپیشگرفتهاند؟
بــا توجه بــه این اصــل که آهنــگ تغییرات
جمعیتــی در هرکشــوری متفــاوت اســت ،لــذا
سیاســتهای جمعیتــی هرکشــوری بــا ســایر
کشورها یکسان نیست .نتایج سیاستی مطالعه
تحــوالت بــاروری و سیاســتهای جمعیتــی
درکشــورهای جهان با تأکید بر جایگاه ایران که

رضا معطریان  /ایران

«فرزنــد کمتــر ،زندگی بهتــر» یا «فرزند بیشــتر،
توســعه بیشــتر»! دو گزارهای که بخوبــی بیانگر
نــگاه مرســوم از این ســتون تا آن ســتون فرجی
اســت را در ســپهر حکمرانــی کشــور نمایــان
میکند،بــهگونهایکهازجمعیــت 17میلیونی
دههشــصتیهاهرمجمعیتیبهسمتیمتمایل
شده که میگویند تا 30سال دیگر از هر سه ایرانی
یک نفر ســالمند اســت .ایــن بدان معناســت
که «اقتصاد انســانی یــا جمعیت» که بســیاری
ازمناســباتاقتصــادی،فرهنگــی،اجتماعــیو
سیاسیراتحتتأثیرخودقرارمیدهد؛درایران
متأثرازبرخوردهایسیاســیاستغافلازآنکه
نبودتعادلجدیمیاناقتصادوجمعیتنتیجه
فقــدان سیاســتگذاری جمعیتــی و برنامهریزی
آینــدهمحــوراســت.نــادرمطیعحقشــناس،
عضــو هیأت علمــی گــروه اقتصــاد جمعیت و
ســرمایهانســانیمؤسســهمطالعاتومدیریت
جامع و تخصصی جمعیت کشور این خأل را در
رفتارهای جزیرهای نهادهای مرتبــط میداند .او
توگو بــا «ایــران» از روند جمعیتی پیش
در گف 
روبهعنــوانبحرانیادنمیکندومعتقداســت
پارادایماقتصادجمعیتدرکشوربایدتغییرکند
یعنیازجمعیتبهسمتسیاستهایمرتبط
باارزشهایفرزندآوریتغییرمسیربدهد.

توسعه معادن در  ۷۵درصد
شهرستانهای کمبرخوردار
توسط دولت

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت:
ســازمان ایمیــدرو تاکنون از  ۱۰۸شهرســتان
کمبرخــوردار در  ۸۲شهرســتان اقــدام بــه
سرمایهگذاری کرده که سهم  ۷۵.۹درصدی
را نشــان میدهــد« .خــداداد غریــب پــور»
افزود :این ســازمان نگاه ویــژهای به مناطق
کــم برخــوردار و محــروم کشــورمان دارد و
بهعنــوان نهــاد توســعهای بخــش معدن و
صنایــع معدنــی کشــور در قالــب دو راهبرد
کالن «توســعه و توانمندســازی» اقــدام بــه
سرمایهگذاری کرده است /.سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

editorial@irannewspaper.ir

بررسی نسبت سیاستهای جمعیتی با توسعه اقتصادی درگفتوگو با نادر مطیع حقشناس عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات تخصصی جمعیت

موافقت شورای اقتصاد با طرح
تأمین زیر ساخت صادرات برق
بهافغانستانوپاکستان

جلسه شورای اقتصاد صبح دیروز (دوشنبه)
بــه ریاســت معــاون اول رئیــس جمهــوری
برگزار شد.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولت،
اســحاق جهانگیری در این نشســت با اشاره
بــه اهمیت موضــوع تأمین کاغذ بــرای رفع
نیازهای داخلی بر تسریع در اجرای مصوبه
پیشــین شــورای اقتصــاد به منظــور احداث
کارخانــه تولیــد کاغــذ از بــاگاس نیشــکر در
منطقه محروم شادگان تأکید کرد و گفت :در
حال حاضر با توجه به حذف ارز دولتی برای
واردات کاغذ ،فشار فراوانی بر صنعت چاپ
و نشر و مطبوعات کشور وارد شده که باید با
فراهم کردن شــرایط تولید داخلی عالوه بر
جلوگیری از خروج ساالنه میلیونها دالر ارز
از کشور ،برای واردات کاغذ مانع از هدر رفت
مواد اولیه باگاس در خوزستان شد که ساالنه
شــاهد آتش گرفتــن آنها و ایجاد مشــکالت
زیست محیطی در منطقه هستیم.
دکتــر جهانگیــری با اشــاره بــه وضعیت
ســرمایهگذاری در کشــور بــا توجــه بــه
محدودیتهــای فعلــی اظهار داشــت باید
از اقدامــات و افزایــش ســرمایه گذاریهــای
شــرکتهای دولتــی و عمومــی از منابــع
داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری ضمــن
تأکیــد بــر تجهیــز دانشــگاههای کشــور بــه
تجهیــزات آزمایشــگاهی نویــن ،از ســازمان
برنامه و بودجه خواست تا به منظور پیشبرد
طرحهــای مربوط بــه بهینهســازی مصرف
ســوخت و از رده خــارج کــردن خودروهــای
فرســوده ،راهــکار عملیاتــی تهیــه و ظــرف
یکماه آینده به شورای اقتصاد ارائه کند.
در ایــن جلســه کــه وزرای نیــرو ،نفــت،
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و سرپرســت
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت ،رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجــه و معــاون علمی
و فنــاوری رئیــس جمهوری حضور داشــتند
بــا درخواســت وزارت نیــرو در خصــوص
سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت
توانیر بــرای اجرای طرح تأمین زیرســاخت
صــادرات بــرق به شــهر زرنج افغانســتان و
بنــدر گــوآدر پاکســتان و نیــز واگــذاری کار به
شــرکت خارجــی و خریــد کاال و تجهیــزات
برای اجرای پروژه مدرنیزاسیون(بازتوانی)،
نیروگاه بخار رامین اهواز موافقت شد.
شــورای اقتصــاد همچنیــن بــا
سرمایهگذاری از محل منابع داخلی سازمان
آب و برق خوزســتان برای ترمیم و بهسازی
ســد و نیــروگاه مســجد ســلیمان و توســعه
نیــروگاه دز و نیــز ســرمایهگذاری از محــل
منابع داخلی شرکت مادرتخصصی نیروی
بــرق حرارتــی بــه منظــور احــداث نیــروگاه
ســیکل ترکیبی موافقت کرد .در این جلســه
عالوه بــر موافقت با طــرح خرید تجهیزات
آزمایشــگاهی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا
اســتفاده از تســهیالت خارجی(فاینانــس)
بــا اصالحیه مصوبه مربوط بــه طرح کمک
به جایگزینی و اســقاط یک میلیون دستگاه
بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاریهای
گازســوز دودکش دار راندمان باال(هرمتیک
هوشمند) موافقت شد.
شورای اقتصاد با موضوع افزایش سقف
زمانــی جداول واگــذاری و بازپرداخت طرح
توســعه یکپارچه میدانهای مشترک نفتی
غــرب کارون و احــداث خطوط لولــه انتقال
نفــت خــام و پایانههــای صادراتــی در بنادر
بهــرگان و جاســک و طــرح توســعه جامــع
و یکپارچــه اجــرا و تکمیــل فازهــای  11تا 24
پارس جنوبی و خطوط لوله سراســری (9 ،6
و  11انتقال گاز) موافقت کرد.
اصــاح مجــوز مــاده  87قانــون تنظیم
بخشــی از مقررات دولت در خصوص طرح
نگهداشــت و پشــتیبانی انبارهــا و مخــازن و
ســاختمانهای اداری و تأسیســات پخــش
(مربــوط به شــرکت ملــی پاالیــش و پخش
فــرآورده های(نفتــی ایــران) و نیــز موافقت
با درخواست ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امــام(ره) به منظــور احــداث کارخانه تولید
کاغــذ در منطقــه محــروم شــادگان از دیگر
مصوبات دیروزشورای اقتصاد بود.
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 افزایش پاداشهای مادی به تولدها طرح حســاب پسانداز مشــترک توسعهکودکان یا طرح بن فرزند
 تشــویق ازدواج و بــاروری در اقشــارتحصیلکرده
 افزایش مزایای پرداختی ماهانه خانواده بهبود مراقبت از کودکان افزایش ســرمایهانســانی با تشــویق مردم بــرای کارکــردن برای
ســالهای طوالنی تر .این امر بهمعنی طوالنی
کــردن طــول مــدت زندگــی کاری و تشــویق
ورودیهــای جدیــد بــه بــازار کار ماننــد زنــان
اســت (این سیاست بیشــتر برای مقابله با آثار
سالمندیجمعیتاست).
برنامهتخفیفساعاتکارومزایایمربوطبه آن
 برنامه حمایت از مراقبت کودکان در مراکزغیردولتی
 تشــکیل کمیتــه خانــواده بــا مأموریــت«خانواده مهم است» ،تقویت خانواده از طریق
تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری و ساختن
محیطیدوستدارخانواده
 تقویــت محیطهــای کار دوســتدارخانــواده :ایــن محیطهــا موجــب میشــود
که بهجــای احســاس اجبــار بــرای انتخاب
بین شــغل و داشــتن فرزند ،جایگزینهای
واقعی بــرای مادرانی که انتخــاب میکنند
کــه کار نکنند یا ترجیح میدهند نیمهوقت
کار کننــد یــا ترجیح میدهند برای داشــتن
فرزندان ،بیشتر خانه بمانند از طریق:
الف -تشکیل کمیته یا واحد کار -زندگی
ب -جایــزه ســازمان یــا شــرکت دوســتدار
خانواده
ج -اتحادیــه مســتخدمین در مــورد کار-
زندگی

ëëپاندمی کرونا و افزایش مرگ و میرهای پیشبینی نشده منجر به تغییراتی در ساختار جمعیتی شده است؟
این پاندمی یک شوک بود که وارد جامعه جهانی شد و تأثیرات بسیاری از خود بر جای گذاشت .هرچند در تاریخ جمعیت شناسی،
وقوع اپیدمیها ،جنگ و قحطیها مســبوق به ســابقه اســت و منجر به افزایش میزان مرگ ومیر درسطح گسترده بویژه در اروپا در
اواسط قرن چهاردهم شد .در این زمینه مطالعات خوبی درخارج صورت گرفته و درحال انجام است .اخیراً گزارشی هم از سازمان
ملل در خصوص میزان شیوع این پاندمی درکشورهای جهان منتشر شده است .در ایران هم یک شبیهسازی بر اساس سناریوهای
مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درحال انجام است .فکر میکنم نمیتوان به این سرعت تأثیرات ناشی از کرونا را بر
جمعیت اندازهگیری کرد .بحثهای فرهنگی و خودمراقبتی درحوزه ســامت جمعیت بســیار مهم و تأثیرگذار اســت .الزم است
پس از جمعآوری اطالعات و دادهها در یک مقطع زمانی و دوره مشــخص وحتی بهصورت نســلی در ســطح ملی ،شاخصســازی
صورت بگیرد و بعد از آن میتوان بررسی کرد که سهم مرگ و میر درکشور ناشی از پاندمی کرونا چقدر بوده و تا چه حد امید زندگی
را کاهش داده است؟ و چه تأثیراتی بر ساختار سنی جمعیت گذاشته است؟ هر چند عدم قطعیتها در پیشبینیها وجود دارد.

رغم اینکه سیاستهای رهبری از سال 93ابالغ
شــد نیاز به پایش دائمی وجــود دارد که به نظر
میرسد بهطور جامع محقق نشده است.
ëëچــراتاکنــونهیــچبرنامــهجامعــیدرحوزه
سیاســتگذاری جمعیتــی تدویــن و اجرا نشــده
است؟آیازمانآننرسیدهاست؟
همانطــوری کــه گفتــم از قبل ضــرورت آن
احســاس شــده بــود و زمانــی که سیاســتهای
رهبری در حوزه جمعیت ابالغ شد ،برد اجرایی
پیدا کــرد .برای هریــک از بندهای سیاســتها،
نیاز بــود کار مطالعاتی صورت بگیــرد .کارهای
ارزشــمندی درحــوزه جوانــان ،فرزنــد آوری،
خانــواده و اقتصــاد جمعیت و محیط زیســت
انجام شــده اما به نظر میرســد کافی نیســت.
بهعنوان مثال طــرح تعالی خانواده تا مجلس
هــم پیــش رفتــه اســت .درشــرایط کنونــی ،ما
بیشــتر نیازمند پایــش و اجــرای برنامــه جامع
جمعیتی درکشــور هستیم .چشــمانداز ما این
اســت که به ســمت جمعیت مطلوب حرکت
کنیــم .جمعیت مطلــوب جمعیتی اســت که
شــاخصهای رفاهــی آن درحداکثــر باشــد و از
اشــتغال طوالنــی مدت و بهداشــت برای همه
گروههایسنیجمعیتبرخوردارباشد.
ëëاز بیــن سیاســتهای حمایتــی و تشــویقی
کدامیکدرکشورمامؤثرتربودهاست؟
درجامعه ما سیاســتهای تشویقی و قهری
جــواب نــداده اســت .بایــد سیاســتهای جامع

در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی
آســیا و اقیانوســیه انجام شــده ،برخــی از وجوه
مشــترک سیاســتهای مشــوق باروری اعمال
شــده در اکثریــت کشــورهای اروپایی و آســیایی
کــه رونــد کاهشــی ســطح بــاروری را دردو دهه
اخیر تجربــه کردهاند (زودتر وارد مراحل انتقال
جمعیتی شــده بودند) نشــان میدهند .وجوه
مشترکسیاستهایجمعیتیبارویکردپایایی
خانواده و فرزندآوری شامل این موارد میشود.
 مشوقهای مالی و اقتصادی تدویــن قانــون حمایــت از خانــواده و قراردادن آن در رأس برنامههای دولت
 ســازگار نمودن مشــارکت زنان در بازار کاربا فرزنددار شــدن (سازگار نمودن نقش مادری
با نقش کارمنــدی و کارگری) شــامل مرخصی
زایمان به مدت مناسب با حقوق
 فراهــم آوردن امکانات نگهداری کودکاندرمهدکودکها
 تشویق تولد فرزند دوم و سوم طــرح مرخصی با حقوق برای تولد فرزندسوم و بیشتر
 تشویق تساوی مسئولیتها برای زن و مردهم بهعنوان کارمند و هم بهعنوان ارائه دهنده
مراقبت برای کودک
 مرخصی آموزشی با حقوق وامهای بدون بهره به زوجهای تازه ازدواجکرده

ساختمسکنهایچندنسلیبهعنــوان نمونــه ،تحــوالت بــاروری در ژاپــن
نشــان میدهــد ایــن کشــور دو مرحلــه از انتقال
بــاروری را تجربــه کرده اســت .درمرحلــه اول به
کاهــش میزان بــاروری کل به ســطح جایگزینی
( 2/1فرزند) درزمان کوتاهی بعد از جنگ جهانی
دوم و در مرحلــه دوم بــه تداوم کاهــش باروری
کل از اواسط دهه  1970به میزان بسیار پایین 1/4
فرزند برمی گردد .این ســطح از بــاروری تاکنون
ثابــت مانده اســت .سیســتم تأمیــن اجتماعی
ژاپــن در راســتای اجرای سیاســتهای حمایتی
از ســالمندان و زنان شــاغل ،طرحهایی باعنوان
برنامه طالیی برای ســالمندان و طرح فرشــته را
در لیســت خدمات خود قــرار داده اســت .طرح
فرشــته از جمل ه طرحهایی است که دولت ژاپن
بــرای حمایــت زنــان شــاغلی کــه دارای فرزنــد
هســتند آن را وضــع کــرده اســت .ایــن طــرح بــا
حمایتهــای مالــی و رفاهــی از مادران شــاغل،
هم موجب برابری شــغلی زنــان و مردان ژاپنی
و هم موجب رفاه حال زنان شــاغل شــده است.
کمبود نیــروی کار و ارتقای فرصتهای شــغلی
برابــر برای زنان و مــردان از علل ایجاد این طرح
بود که موجب حمایت از زنان در محیط کار شده
است .بهطور کلی ساختارتأمین اجتماعی ژاپن
با پوشــش بیمهای قشــر اعظمی از شــهروندان
این کشــور و اعطای تسهیالت ویژه مستمری به
بیمهشــوندگان و حمایتهای درمانی و رفاهی

از مــردم خــود یکــی از موفقترین سیســتمهای
تأمین اجتماعی را در میان کشــورهای آسیایی و
دیگرکشورهایدنیادارد.باوجودجمعیتباالی
ژاپن اما سیاستهای این کشور توانسته موجب
موفقیت سیســتم تأمیــن اجتماعی آنها شــود.
بهطوریکهسیاستهایحمایتی،مالیورفاهی
ژاپن ،سیســتم تأمین اجتماعــی آن را به یکی از
برترین نظامهای رفاهی دنیا تبدیل کرده است.
نتایج سیاســتی گــزارش تحقیقی چــو و لی
( )2009نشــان میدهــد مهمتریــن واکنــش
سیاســتی نســبت بــه بــاروری پاییــن در کشــور
کرهجنوبــی ،ایجــاد محیط اجتماعــی و نهادی
مناســب برای حمایت از فرزنــدآوری با رویکرد
برابری جنســیتی ،دوســتدار مراقبــت از کودک
و نیز بهبود ســبک زندگی درجوامع ســالخورده
اســت .بــه اعتقــاد متخصصــان جمعیتــی
کرهجنوبــی ،پــول ،موضوع اصلی نیســت ،چرا
که تجربه کشــورهای پیشــرفته با میزان باروری
باالتر مانند فرانســه یا سوئد نشــان میدهد که
برقراری برابری جنســیتی ،نقــش مهمتری در
اینخصوص ایفا میکند .شــواهد علمی نشان
میدهد که این نوع واکنشهای سیاستی قطعاً
مؤثــر بــوده و انتظــار بر این نیســت تأثیــر قابل
توجهیدرکوتاهمدتداشتهباشد،ممکناست
 ۳۰سال طول بکشد تا سیاست افزایش زادوولد
بتوانــد تأثیــر قابــل مالحظــهای در وضعیــت
جمعیــت این کشــور ایجاد نمایــد .دولتمردان
کــره جنوبی ،براین باورند که سیاســت مشــوق
فرزنــدآوری پایــدار ،باید مبنای ســرمایهگذاری
بــرای توســعه انســانی باشــد .ایــن کشــور برای
عملیاتــی کردن سیاســتهای جمعیتیشــان
 4درصــد از تولیــد ناخالص ملــی را اختصاص
داده اســت .در ایــران ،نظــر به ضــرورت پایش
مســائل جمعیتــی بــرای انجــام پژوهشهای
کاربردی و توســعهای ،پیشــنهاد تشــکیل دفتر
جمعیــت درســازمان برنامــه و بودجه توســط
انجمــن جمعیت شناســی ایران مطرح شــده
کــه با توجــه به پیگیــری معاونت امــور علمی،
فرهنگی و اجتماعی ســازمان ،بــه احتمال زیاد
درآینده نزدیک بتوانند در قالب الیحه یا قانون
و با تخصیص بودجــه آن را دنبال کنند .اکنون،
سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی در
کشور یک درصد است که برای انجام مطالعات
کاربردیومسألهمحورکافینیست.
ëëازمراحلانتقالجمعیتیگفتید؛اینموضوع
چگونهبررشداقتصادیتأثیرمیگذارد؟
در مبحث نظریات جمعیت شناسی ما سه
نــو ع گذار (انتقــال) جمعیتی داریــم .در انتقال
جمعیتی نخست نشــان میدهد که جمعیت
جوامــع انســانی چگونــه از یــک مــرگ و میــر و
والدت در ســطح باالی  40در هزار به یک سطح
مــرگ و میر و باروری پایین تغییر پیدا میکنند.
آنچــه کــه در ایــن انتقال مهم اســت این اســت
کــه کاهش مســتمر مــرگ و میــر و بهدنبــال آن
بــاروری کاهش پیــدا میکند و نتیجــه تغییر در
ســاختار سنی جمعیت است .بر اساس رویکرد
اقتصاد جمعیتی میســون ،مشخصه تحول در
ســاختار ســنی جمعیت که تحت عنوان پنجره
جمعیت مطرح شــده ،به شــکلهای متفاوتی
منجر به بروز فرصتها برای رشــد تولید سرانه
میشــود .افزایــش درصد جمعیت در ســن کار
نســبت به کل جمعیت موجــب افزایش تولید
ناخالــص داخلــی میشــود ،بهعبــارت دیگــر
افزایش تعداد تولیدکنندگان(جمعیت در سن
کار)نسبتبهتعدادمصرفکنندگان(جمعیت
کودکان و نوجوانان و سالمندان) بهطور طبیعی
افزایش تولید سرانه را بهدنبال دارد .البته نتایج
مطالعــات نشــان داده کــه میــزان فعالیــت در
سنینمختلفوبینمردانوزنانمتفاوتاست
و بــا توجه بــه ویژگیهای اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگــی از جامعــهای بــه جامعــه دیگــر
دستخوش تغییر میشــود .عوامل جمعیتی و
فرهنگی ،نقش مهمی در تعیین حجم و رشــد
نیروی کار بهطور مطلق و نســبت نیــروی کار به
جمعیــت بــازی میکننــد و ممکن اســت تأثیر
قابل مالحظــهای بر میزان بیــکاری ،کمکاری و
ویژگیهایکیفیعرضهنیرویکارداشتهباشند.
نظریهگذار دوم جمعیت برتغییــرات خانواده
و ایده آلیسم توسعه متمرکز است که درکشورهای
توسعهیافتهاتفاقافتادهاست.ایدهآلیسمتوسعه،
مجموعهای از باورها و ارزشهای فرهنگی توسعه،
تعریف شــده و بر این پایه که چگونه توسعه ،رفتار
جمعیتــی و خانوادگــی را تغییــر میدهد ،متمرکز
اســت .درکشــورمان ایــن انتقــال ،حالــت درون زا
نداشته و از بیرون به داخل بوده است .تغییرات در
فرد،خانوادهوجامعهمهمترینویژگیهایدومین
نظریه انتقال بوده است .درواقع شکل ازدواج تغییر
کــرده اســت .ســومین نظریــه انتقــال جمعیت در
کشور ما هنوز بروز پیدا نکرده و درکشورهای توسعه
یافتــه اتفاق افتاده اســت که بحــث مهاجرتهای
بینالمللی اســت که تا چه انــدازه این مهاجرتها
میتواننــد در انتقــال جمعیتــی بــر مبــدأ و مقصد
تأثیرگــذار باشــد و اثــرات اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی قابــل مالحظــهای میتواننــد بــر رشــد و
بهرهوریاقتصادیداشتهباشند.

