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۱۳ میلیون جوان مجرد در کشور
بروز سونامی و بحران جمعیت

شماره 2207 36 خرداد 1401

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: »از سال ۹۵ تا ۹۹ کم ترین نرخ موالید 
را شاهد بوده و این موضوع ضربه بدی به 

ساختار جمعیت کشور می زند.«
به گزارش سپید، علیرضا زالی گفت: »از سال 
۹۵ تا ۹۹ کم ترین نرخ موالید را شاهد بوده و 
این موضوع ضربه بدی به ساختار جمعیت 
کشور می زند. از سال ۸۶ تا به امروز در یک 
مسیر کاهش نرخ موالید حرکت می کنیم.«

وی اعالم کرد که بحث جمعیت و حرکت 
بحران  و  سونامی  یک  سالمندی  سمت  به 
جمعیت  تعادل  در  اختالل  و  است  جدی 

ایرانی به چشم می خورد.
زالی افزود: »باید ساختار جمعیتی کشور را 
باز سازی کنیم. کشور در میانه پنجره جمعیتی 
برای افزایش جمعیت قرار دارد و فرصت 
زیادی برای استفاده از این پنجره جمعیتی 

باالیی  نرخ  دارای  سالمندی  رشد  نداریم. 
سالمندی  دوم  فاز  در  اکنون  هم  و  است 

رقرار گرفته ایم. کشور های اروپایی در زمان 
طوالنی تری در این فاز قرار گرفته اند.«

زالی گفت: »13 میلیون جوان مجرد در کشور 
ازدواج  یا  ایرانی  بانوان  داریم و یک سوم 
نکرده یا بدون فرزند و یا صاحب تنها یک 
فرزند هستند. 2.4 تا 2.۵ سال سن ازدواج 
فاصله  متوسط  و  است  کرده  پیدا  افزایش 
حدود  در  اول  فرزند  تولد  تا  ازدواج  بین 

پنج سال است.«
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: »اگر خانمی تا سن 4۵ سالگی ازدواج 
این  و  است  قطعی شده  تجرد  دچار  نکند 
آمار در حال افزایش است. امید به زندگی 
در بین بانوان 2.۵ سال بیشتر از آقایان است 

و سالمندی بانوان موضوع مهمی است.«
وی می گوید که از 13 میلیون مجرد در حدود 
بانوان هستند.  افراد  این  از  پنج میلیون نفر 
۵۵درصد از بانوان مطلقه ازدواج نمی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

جمع آوری ۱۱ سری ساخت از فرآورده های مختلف شرکت امید پارسینا دماوند
سازمان غذا و دارو اعالم کردسازمان غذا و دارو اعالم کرد

سازمان غذا و دارو دستور ریکال 11 سری 
ساخت از فراورده های شرکت امید پارسینا 
دماوند را صادر کرد.به گزارش سپید، براساس 
گزارشات اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل 
غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مبنی بر غیرقابل 
قبول بودن نتایج آزمایش 11 فرآورده شرکت 
امید پارسینا دماوند، دستور جمع آوری فوری 
این فراورده ها مطابق با ضوابط و مقررات جاری، 
از شرکت های پخش و سطح عرضه داده شد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، 
جدول فراورده های ریکال شده این شرکت به 

شرح جدول است.


