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رئیــس مؤسســه تحقیقــات جمعیــت کشــور خبــر داد :در
حــال حاضــر حــدود  ۱۲میلیــون مجــرد در کشــور داریــم
کــه از ایــن میــان شــش میلیــون پســر  ۲۰تــا  ۴۵ســاله
و  ۵.۶میلیــون دختــر  ۱۵تــا  ۴۰ســاله «مجــرد» هســتند
کــه اگــر وارد تجــرد قطعــی شــوند ،از آنجــا کــه طبیعت ـ ًا
فرزنــدی ندارنــد از خــود جانشــینی باقــی نخواهنــد
گذاشــت و جمعیــت جدیــد جایگزیــن نمیشــود .مســعود
عالمــی نیســی در گفتوگــو بــا ایســنا ،افــزود :میانگیــن
ســنی جمعیــت کشــور در  ۳۰ســال آینــده بــه حــدود ۴۸
ســال میرســد و میتــوان گفــت در ســال  ۱۴۳۰حــدود
 ۳۳درصــد از جمعیــت کشــور ســالمند میشــود و ایــن
بــه آن معنــا اســت کــه از هــر  ۱۰نفــر  ۴نفــر ســالمند
خواهنــد بــود .بــه گفتــه وی ،براســاس سرشــماری ســال
 ۹۵حــدود  ۱۰درصــد جمعیــت مــا ســالمند هســتند ،یعنــی
از هــر  ۱۰نفــر یــک نفــر ســالمند (بــاالی  ۶۰ســال ســن)
اســت ،در حالــی کــه در ســال  ۱۴۳۰از هــر  ۱۰نفــر ۴
نفــر ســالمند خواهنــد بــود و اینگونــه نیــروی فعــال کار مــا
کــم میشــود .رئیــس مؤسســه تحقیقــات جمعیــت کشــور
بــا بیــان اینکــه اگــر میانگیــن ســنی جامعــه افزایــش یابــد
بــا ســالمندی جمعیــت مواجــه میشــویم ،اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر نــرخ بــاروری کشــور مــا زیــر  ۲یعنــی  ۱.۷تــا
 ۱.۸اســت و ایــن بــه آن معناســت کــه بــه ازای هــر زن و
مــرد ،جانشــینی بــرای جمعیــت کشــور وجــود نــدارد.
«محمــد اســماعیل اکبــری» رئیــس کمیتــه جمعیــت و
ســرمایه اجتماعــی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام نیز
خبــر داد :حــدود یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار جنیــن در ســال
ســقط میشــوند .بــه گــزارش تابنــاک ،وی افــزود :یــک
بخش ،ســقط طبی اســت کــه گروه اســتانداردی هســتند و
بــا مؤلفههــای طبــی فرمــان ســقط میگیرنــد .گــروه دیگر
کــه بــه آن ســقط خــود بــه خــودی میگوییــم ،افــرادی
هســتند کــه ب ـ ه دلیــل بیماریهــای هورمونــی معمــو ًال
امــکان ادامــه بــاروری را ندارنــد و خیلــی قابــل پیشــگیری
نیســتند .گــروه ســوم ،ســقط عمــدی هســتند .ســقط
عمــدی یــا جنایــی نزدیــک بــه یــک ســوم کل ســقطها
را تشــکیل میدهــد کــه رقــم بــاال و خجالـتآوری اســت،
چــون مــا در ســال حــدود  ۵۳۰هــزار ســقط عمــدی داریم.
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انفجار نارنجک دستی در اداره اموال و امالک ایالم  3جانباخته و  8مجروح برجای گذاشت

خونبازی

کارمنــد نگهبانی اداره اموال و امالک بنیاد مســتضعفان
استان ایالم در اقدامی هولناک با گروگان گرفتن کارمندان
حادثه ایــن اداره و انفجــار نارنجــک دســتی باعث کشــته شــدن
خودش و سه کارمند زن و مرد شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،ساعت  ۹صبح روز چهارشنبه مرد
جوانی به نام نجف که کارمند بخش نگهبانی اداره اموال و امالک بنیاد
مســتضعفان در خیابان پاســداران ایالم بود ،با یک قبضه کالشنیکف
وارد اداره شد و پس از گروگان گرفتن چند نفر از همکارانش ،ناگهان با
پرتاب نارنجک دستی به سوی کارمندان حاضر در محل منجر به قتل
ســه کارمند به نامهای شــیوا محمدی ،ناهید روشنی و میالد فتاحی و
زخمی شدن  8نفر دیگر شد .وی سپس در اقدامی جنونآمیز با شلیک
گلوله به سرش خودکشی کرد.
تشکیل پرونده قضایی
عمــران علیمحمدی ،رئیس کل دادگســتری اســتان ایالم از تشــکیل
پرونده قضایی در حادثه گروگانگیری خبر داد و گفت :فرد مهاجم که
از کارمندان اداره اموال بنیاد مستضعفان استان بوده با انگیزه شخصی
صبــح چهارشــنبه با دو قبضــه نارنجک و یک قبضه ســاح گرم که در
کیسه برنج پنهان کرده بود ،وارد اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان
شد .سپس با شلیک گلوله کارمندان را به طبقه دوم این اداره هدایت
و یــک نارنجک را داخل محوطه پرتاب کرد .این انفجار منجر به فوت
 2نفــر از کارمنــدان در محل حادثه و یک نفر نیز در بیمارســتان شــده؛
خود فرد مهاجم با هم شــلیک اسلحه ،خود را از پا درآورد .رئیس کل
دادگستری استان ایالم بیان کرد :بر اثر پرتاب نارنجک  5تن از کارکنان
ایــن اداره نیــز مجــروح و بــه بیمارســتان منتقل شــدهاند که وضعیت
جسمی یکی از این افراد نیز وخیم است و بقیه آنها جراحات سطحی
دارند و در حال مداوا هستند .وی با بیان اینکه پرونده قضایی برای این
حادثه تشکیل شده است ،عنوان کرد :به محض وقوع حادثه ،بازپرس
پرونده ،معاون دادستان و معاون رئیس کل دادگستری ایالم در محل
حادثه حضور پیدا کردند .شــورای تأمین اســتان نیز تشکیل و اقدامات
تأمینی الزم انجام شده است .علیمحمدی با اشاره به اینکه وضعیت
امنیتی پایدار است ،گفت :اوضاع تحت کنترل است و این اتفاق بیشتر
جنبه انتقام شخصی داشته است.
اختالف شخصی علت گروگانگیری
ســردار دالور القاصــی مهــر ،فرمانده انتظامی اســتان ایــام که هنگام
عملیات در محل حضور داشت در این باره گفت :ساعت  ۹:۲۵صبح
چهارشــنبه طی تماس تلفنی یکی از شــهروندان بــا مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰مبنی بر ورود شخصی مسلح به اداره اموال و امالک استان
ایالم ،یگانهای ویژه به محل اعزام شــدند و پس از بررســیهای اولیه
مشخص شد شخصی مســلح که از کارمندان اخراجی همان سازمان
بــوده ،بــا انگیزه اختالف شــخصی به صورت مســلح بــه محل کارش
بازگشته و اقدام به گروگانگیری کرده است.

وی در ادامــه افــزود :پــس از آن نیروهای ضــد گروگانگیری فرماندهی
انتظامــی به محل آمدند و عملیــات خود را آغاز کردند .لحظاتی بعد
مشــخص شــد متهم با ورود به محل کار خود به ســمت کارمندان آن
اداره تیراندازی کرده است که در این رابطه  3نفر کشته و  8نفر مجروح
شــدند .ســردار القاصی مهر تصریح کرد :با اقدامــات تأمینی و حضور
بموقع پلیس 3 ،نفر از کســانی که در این اداره توســط قاتل به گروگان
گرفته شده بودند ،توسط نیروهای پلیس به سالمت از ساختمان خارج
شــدند .قاتل با ورود مأموران انتظامی و رهایی گروگانها ،در حالی که
عرصه را بر خود تنگ دید ،اقدام به خودکشی کرد و مجروحان حادثه
توســط خودروهــای امدادی ،انتظامــی و اورژانس به بیمارســتان امام
خمینی(ره) شهر ایالم منتقل شدند و بستری هستند.
عیادت مسئوالن از مجروحان حادثه
در پی وقوع حادثه گروگانگیری ایالم که منجر به کشــته شــدن چهار نفر
و زخمی شــدن هشــت نفر دیگر شــد ،حسن بهرامنیا ،اســتاندار ایالم با
حضور در بیمارســتان امام خمینی(ره) شهر ایالم از مصدومان عیادت
کرد .وی ضمن ابراز تأسف از این حادثه و ابراز همدردی با خانوادههای
متوفــی برای افراد مجروح آرزوی صحت و ســامتی کرد .در این حادثه
یوسف فریادیزاده ،سرپرست اداره اموال و امالک ایالم ،ناصر خسروی،
احمد محمدیان ،ســعید رســتم بیگی ،ساســان ملکزاده ،حافظ ربیع
بیگــی ،حنــا نعمتی و ایوب فرجاللهی مصدوم شــدند .محمدســبحان
حســنی ،معاون سیاســی امنیتی اســتاندار ایــام نیز گفــت 8 :مصدوم
حادثه گروگانگیری در سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان ایالم به
مراکز درمانی منتقل شــدند .فرد ضارب که یکی از کارکنان این سازمان
بوده به دلیل اختالف با این مجموعه با داشتن سالح و نارنجک وارد این
اداره شــده و اقدام به تیراندازی کرده اســت .پس از پایان عملیات برای
بررسی وضعیت مجروحان این حادثه به سرعت به بیمارستان رفتیم و
اوضاع تحت کنترل عوامل انتظامی و امنیتی قرار دارد.
وی تأکید کرد :هیچگونه حادثه امنیتی در ســطح اســتان وجود ندارد و
شهروندان ایالمی نگران نباشند و این موضوع در دست بررسی است.
ضارب اخراج نشده بود
هــر چند گفته شــده عامل ایــن حادثه از کار اخراج شــده بــود اما بنیاد
مســتضعفان اعــام کرد کــه این فرد از کار معلق شــده بــود و در حال
پیگیری برای اعالم جزئیات علت این حادثه هستیم .محمد پیرعلی،
رئیس سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان نیز گفت :کارمندی که
در ایالم اقدام به گروگانگیری و خودکشــی کرده اســت ،نیروی در حال
کار این سازمان بوده و اخراج نشده بود .وی درباره دلیل گروگانگیری و
اقدام به خودکشــی فرد ضارب نیز اظهار کرد :برخالف گمانهزنیهای
برخی رســانهها ،این فرد از کار اخراج نشــده بود ،بلکه مشــغول به کار
بوده و حتی حقوق اردیبهشت ماه را هم دریافت کرده است .او کارمند
نگهبانــی اداره اموال و امــاک در ایالم بود که با گروگانگیری همکاران
خود به دالیل شخصی ،در نهایت خودکشی کرد.
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