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خبر
روز

میادین نفت
و گاز برمدار
توسعه و شتاب

معاون اول رئیس
جمهور روز گذشته
با حضور در شورای
اقتصادی دولت
گفت :بايد ميادين
مشترك هر چه
سريعتر تعيین تكليف
شوند .در این جلسه
در خصوص پنج
طرح در حوزه نفت و
پاالیشگاهی شامل
طرح توسعه میادین
گازی شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران
و استانهای خراسان
رضوی ،کرمانشاه،
هرمزگان ،بوشهر
و فارس ،ساخت
پتروپاالیشگاه
 ۳۰۰هزار بشکهای
شهید سلیمانی
بحث ،بررسی و
تصمیمگیری شد.

انریکه مورا در حاشیه مذاکرات دوحه  :آمریکا دچار خودخواهی اقتصادی است

مذاکرات احیای برجام در دوحه که میان نمایندگان ایران،
آمریکا و به صــورت غیر مستقیم جریان دارد ،آخرین
فرصت ایــاالت متحده برای برداشتن گامهای معتبر در
راستای توافقی اســت که اجــرای آن بهواسطه اقدامات
یکجانبه و غیرقانونی کاخ سفید مختل شده است.
به گزارش تسنیم،سنگ اندازی آمریکا ،موجب انتقاد

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
شمس الــدیــن نجفی
رئیس جمهور کشورمان ،روز
گذشته با سفر به عشق آباد
پایتخت ترکمنستان ،ضمن
دیدار با والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه با حضور در
ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی خزر
از ابتکارات ارائــه شده از سوی رؤســای جمهور
کشورهای همسایه بــرای توسعه همکاری در
حوزههای مختلف استقبال کرد.

وزیر امورخارجه
کشورمان در پیامی با
اشاره به تحریمهای
یکجانبهآمریکا،گفت:
تحریم ،تهیه و تأمین دارو
و تجهیزات پزشکی مورد
نیاز جانبازان شیمیایی
را بهشدت دشوار کرده
است .به گزارش ایرنا،
امیرعبداللهیان در این
پیام تأکید کرد :برای اولین
بار در تاریخ بشر نظامیان
و شهروندان غیرنظامی
ایرانی در معرض کاربرد
وسیععواملشیمیایی
از جمله خردل و
اعصاب قرار گرفتند.
دانش فنی مورد نیاز
تولیدسالحشیمیایی،
مواد شیمیایی اولیه،
تجهیزات
تولیدسالحشیمیایی
از سال ها
قبل با چراغ سبز برخی
دولتهای غربی به ویژه
آمریکا ،انگلیس و آلمان
در اختیار رژیم صدام
قرار گرفته بود.

برای احیای برجام ،انتقاد کرده است .کنعانی سخنگوی
وزارت امور خارجه عصر روز گذشته از برگزاری نشست
دوم میان دکتر باقری مذاکرهکننده ایران و انریکه مورا
هماهنگکننده اروپایی خبر داد و گفت :مذاکرات دوحه
در فضایی حرفهای و جدی در حال برگزاری است .در
همین رابطه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه

که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی
ظاهر شوند ،به حبس از  10روز تا دو ماه و یا
ی نقدی
از 5هزار تومان تا50هزار تومان جزا 
محکوم خواهند شد».
 936۰۰۰۰158صادرات محصوالت آببر مثل

در ششمیناجالس سرانکشورهایحاشیهخزر برهمبستگیملتها تأکید شد

«خزر» دریای دوستی

◾

◾دریای خزر منطقه صلح و دوستی
رئــیــس دول ـ ــت ،بــابــیــان ایــنــکــه اصـ ــل تــوافــق ِ
«صالحیت انحصاری و اجماعی کشورهای
ساحلی» چــراغ روشنگر و راهنمای ماست،
گفت:این اصل بر اســاس معاهدات قبلی ،راه
مداخالت طرفهای ثالث و غیرساحلی خزر یا
ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات علیه هر یک از
کشورهای ساحلی را میبندد و میتواند از وقوع
حوادث ناخوشایند احتمالی ،جلوگیری نماید.
بنابراین ضــروری است ما به عنوان کشورهای
ساحلی دری ــای خــزر ایــن منطقه را بــه عنوان
«منطقه صلح و دوستی» حفظ کنیم و به منافع
بلندمدت و رعایت «اصــل اتفاق آرا» در همه

هندوانه ،خربزه ،طالبی ،سیب زمینی وگوجه
به خارج با مجوز کمیسیون کشاورزی مجلس
همچنان ادامه دارد ،اگر این محصوالت 20برابر
قیمتشان هم صادر شود آ ن همه آب مجازی که
ازکشور خارج میکنند را جبران نمیکنند.

خ ــزر یــکــی از اولــوی ـتهــای اســاســی اس ــت که
همکاری و دوستی را در بلندمدت تضمین و
در دل ملتها مستحکم میکند .جمهوری
اسالمی ایران پیشنهاد میدهد با نهادسازی و
برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی -اجتماعی
این میراث معنوی حفظ و تقویت میشود .وی
ادامه داد :حفاظت از محیط زیست شکننده،
بهرهمندی از منابع معدنی دریای خزر ،ارتقای
رفاه و امنیت و احترام به حقوق حاکمه یکدیگر
نیز بخشی از این حقوق و تکالیف است.

یادداشت
سفری به ایران ۱۴۳۰

◾

تصمیمات توجه جدی داشته باشیم.

◾

◾خزر ،کانون همگرایی فرهنگی ملتها

دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه دریای خزر،کانون
پیوند و دوستی و منشأ خیر و برکت برای بیش از
 ۲۷۰میلیون نفر جمعیت کشورهای ساحلی آن

است ،گفت :ملتهای ما به عنوان همسایگان
همیشگی حاشیه این دریا باید با نگاه بلندمدت
به دریای خزر به عنوان دریای دوستی و همکاری
بنگرند تا به مسئولیت خود در قبال نسل کنونی
و نسلهای آینده نیز عمل کرده باشیم .از این
منظر ،همگرایی فرهنگی کشورهای ساحلی

آرش خلیلخانه ،قدس
روزگذشته،جلسههیئتدولتبه
مدیریت محمدمخبر معاون اول
رئیسجمهوربرگزارشد.درحاشیه
ایــن جلسه عــاوه بر بــرگــزاری نشست خبری
سخنگوی دول ــت ،شـمــاری از وزرای کابینه و
شهــای خـبــرنـگــاران درب ــاره
م ـعــاونــان بــه پــرس ـ 
چشمانداز آثار تورمی جراحی اقتصادی دولت
پس از دو ماه از اجرای آن و دیگر برنامههای دولت
و مسائل دیگر پاسخ دادنــد .خبرنگار قدس در
این بسته خبری اهم اظهارات اعضای کابینه را
ارائه داده است.
◾دفاع سخنگوی دولت ازبازنشستگان
سخنگوی دولت در حاشیه این جلسه با تأکید
بــر ض ــرورت تناسب و همخوانی رشــد حقوق
بازنشستگان کشوری تلویحا ًاز مصوبه میزان
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
دفاع کرد و آن را باالتر از بخش دولتی دانست.
بــه ــادری جـهــرمــی ،در خ ـصــوص دس ـتــور کــار
مذاکرات دوحه با حضور انریکه مورا و علی باقری
گفت :مــا واتحادیه اروپــا بر ضــرورت استمرار

وزیر اقتصاد در پاسخ به قدس مطرح کرد

تورم انتظاری در سراشیبی
مذاکرات و رفع تحریمهای ظالمانه و یکجانبه
آمریکا تأکید داریم تا بتوانیم به توافقات مثبت
و قابل قبولی در مسیر احقاق حقوق مردم ایران
برسیم .وی دربــاره نحوه پرداخت بدهی دولت
عراق به ایران تصریح کرد :دریافت مطالبات ما به
شیوه معمول و مانند گذشته صورت میگیرد تا
صرف تأمین نیازهای اساسی کشورشود.

◾

◾سخنان رئیس جمهور تحریف شده بود
وزیر اقتصاد هم دیروز در حاشیه جلسه دولت
به بازتابهای رسانهای سخنان رئیسجمهور
پــرداخــت و گـفــت :بــرخــی پــس از گفتوگوی
تلویزیونی رئیسجمهور اینگونه القا کردند که
گویا یک تورم باالتری در سال آینده وجود خواهد
داشــت اما حرف این بود که دولــت در نظر دارد
اجرای برخی احکام قانونی مثل افزایش نرخ ارز
مبنای محاسبه حقوق قانونی گمرکی از ۴۲۰۰

تومان به نیمایی را بااینکه موجب افزایش قیمت
تمام کاالهای وارداتی میشود و قیمت تمامشده
مــواد اولیه و ماشینآالت را افــزایــش میدهد،
با اجــازه قانونگذار در سال آینده اجرا کند .وی
اظهار کرد :اینکه دولت بنا دارد سیاستهایی
را طراحی کند که در سال آینده هم تورمزا باشد،
صحتنداردوایناخالقینیستکهمابهجهت
رقابتهای سیاسی مردمی را که با اصالحات
عقبماندههمراهیمیکنند،نگرانکنیم.

◾

◾وام ودیعه مسکن و ابهامات تورم زا
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با یــادآوری
اینکه وام ود ی ـعــه مسکن در یــک مرحله به
 100میلیون تومان افزایشیافته است ،گفت:
یا باید دولــت به بانکها بدهکار شــود و تورم
افزایش یابد یا از صندوق مسکن مابهالتفاوت
 100میلیون و  200میلیون تأمین شود که هنوز

◾تأکید بر نقش مخرب رژیم صهیونیستی
دکــتــر رئیسی همچنین در دی ــدار بــا رئیس
جمهورآذربایجان ضمن اشاره به ظرفیتهای
دوکــشــورگــفــت :حــضــور صهیونیستها به
نفع امنیت منطقه نیست و ایران ثابت کرده
ت است و هیچگاه دوستان
دوست روزهای سخ 
خ ــود را تنها نــم ـیگــذارد .وی تــصــریــح کــرد:
امنیت منطقه صرفا ً با همکاری همسایگان
خزر محقق میشود« .الهام علیاف» رئیس
جــمــهــور آذرب ــای ــج ــان نــیــز خــاطــرنــشــان کــرد:
امــیــدوارم ایــن دیــدار نیز موجب تقویت روند
گسترش روابــط و ارتقای سطح همکاریهای
دو کشور شود.

انجامنشده اســت و از محل فــروش داراییها
بخشی از منابع تأمین میشود.

◾

◾نشسترئیسیباکمیسیوناصل 90مجلس

معاون مجلس رئیسجمهور نیز با اشــاره به
همراهیمجلسبادولتدرانصرافازاستیضاح
وزیر صمت پس از استماع گزارشها و دفاعیات
دولت ،گفت :مسائل مختلف و مهمی در دیدار
رئیسجمهور با کمیسیون اصل  90در دستور
کار قرار دارد .حسینی احیای وزارت بازرگانی را
ازنظر دولت یک ضرورت خواند و گفت :اکنون در
مجلس خواستهشده
دول ــت الیـحــه بدهد
تا دوفوریتی بررسی
شــود و کــار سریعتر
صورتبگیرد.

گفتوگو

حسین محمدی اصل این
روزهــا که سیاست منطقهگرایی
وتــقــویــت روابـ ـ ــط دوس ــت ــان ــه با
کشورهایهمسایهاولویتاصلی
ط حسنه با
سیاست خارجی دولت است ،رواب 
ترکیه نیز از جمله محورهای عملیاتی سیاست
خارجی جمهوری اسالمی به حساب میآید.
ضمن سفر اخیر امیرعبداللهیان وزی ر خارجه
کشورمانبهترکیهبهمیانآمدنصحبتازعقد
قرارداد همکاری بلند مدت با ترکیه از اهمیت
باالیی برخوردار است .این روزها وخامت اوضاع
سیاسی و بدهکاری روزافزون اقتصاد ترکیه به
کشورهای خارجی ،سیاست خارجی آنکارا را
به واقعگرایی سودمندانگارانه نسبت به روابط
با دیگر کشورها سوق داده است .براساس رویه
موجود در سیاست خارجی دولت آنکارا ،اراده
تهرانبرایهمکاریبلندمدتومبادالتتجاری
با ترکیه باید مبتنی بر منافع دائمی ،دوستی
راهبردی و قدمهای محتاطانه و رصد و تحلیل
قــوی باشد .در همین راستا به ســراغ «هیراد
مخیری» کارشناس مسائل بینالملل رفتهایم
و در حوزه روابط ایران و ترکیه با او به گفتوگو
نشستهایم .در ادامه بخشی از این گفتوگو را
مطالعهمیکنید.

◾

◾تأثیر دوران گذار در نظم بینالملل بر روابط
ایران و ترکیه چیست؟

ایـ ــن روزهـ ـ ــا ک ــه ج ــه ــان آبستن
تــحــوالت و تغییرات کــان است
باید نگاه نخبگان و کارشناسان
روابطبینالملل نسبت به رویدادهای منطقه
و جهان مبتنی بر شاخصههای گــذار از نظم

بررسی پیششرطهای رابطه با ترکیه در گفتوگو با دکترهیراد مخیری و تــنــظــیــم کــنــنــده ش ــری ــانه ــای اســاســی
اقتصادی داخــلــی ،تنظیم روابــط سیاست
خ ــارج ــی و بــنــیــانهــای چــان ـهزنــی امنیتی
دو ک ــش ــور ب ــا قـ ــدرتهـ ــای ب ــزرگج ــه ــان را
فراهم بیاورد.

واقعگرایانه و محتاطانه

◾

◾تکلیف ماهیت ذاتی روابط بینالملل در این
میان چه میشود؟

بینالملل باشد .با این اوصاف ،اگرچه در جهان
شاهدگذارازنظمتکقطبیبهنظمچندقطبی
هستیم و توجه به این موضوع حائز اهمیت
است که ایران و ترکیه همواره در وضعیت رقابت
به سربرده و میبرند.
ای ــران و ترکیه به عنوان دو همسایه و قدرت
منطقهای ناگزیر هستند نسبت به کسب
و استفاده از تمام تواناییهای بــازدارنــدگــی
تسلیحاتی و امــتــیــازات منتج بــه موقعیت
ژئوپلتیکی خودشان نهایت استفاده را بکنند.
این دو ،حتی میتوانند با اتکا به بهره برداری از
ابزارهای بازدارنده غیر تسلیحاتی مانند حوزه
«سالح آب و تسلیحات بیولوژیکی» در جهت
امتیازگیری استفاده کنند .در این میان ،ضرورت
توجه طرفین به مسئله هزینه و فایده نیز از
اهمیت باالیی برخوردار است.

◾

◾توجه به مسئل ه هزینه و فایده در رقابت دو
کشور به چه میزان مهم است؟

در پرداختن به مسئله هزینه و فایده برای
رقابت بین دو کشور ،باید به دو محور آثار
رقابت دو کشور در دورههای بلندمدت و کوتاه
مدت توجه داشته باشیم.
در سطوح تحلیلی استراتژیستهای سیاسی
ایــران و ترکیه ایــن جمعبندی وجــود دارد که
باتوجه به شرایط آنارشی به وجــود آمــده در
جهان ام ــروز ،ثبات اقتصادی بینالمللی با
چالش وسیع روبـ ـهرو شــده اســت.بــه همین
خاطر ،تعامل و گره خوردن منافع چند وجهی،
تجارت بینالملل و مسئله انــرژی میتواند
فایدهاش از هزینه در تعارض و تقابل بین دو
کشور بیشتر باشد.
ای ــن رویــکــرد م ـیتــوانــد بــه عــنــوان راهگشا

کشورمان نیز اظهار کرد :ایران از خطوط قرمز که در سطح
سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور مبتنی بر تأمین
حداکثری منافع ملی کشور ترسیم شده ،عبور نخواهد
کــرد و اگــر طــرف آمریکایی نیت جدید داشته باشد و
واقعبینانه عمل کند ،توافق در این مرحله و در این دور از
مذاکرات در دسترس است.
 90درصد ملت ایران این محصوالت را باید سه
برابر پارسال بخرند چون مجلس ودولت میخواهد
از اقلیت تولیدکننده این محصوالت حمایت کند!؟
این مدل حمایت یعنی گستراندن چتر فقر در کشور
ومزیتی برای اقتصادغیرنفتی محسوب نمیشود.

حیاط دولت

◾

تحریمهای
آمریکا علیه
جانبازان
شیمیایی

«انریکهمورا» از آمریکا شده است .وی معتقد است:
واشنگتن خودخواهانه بهدنبال برجام و محدود کردن
ای ــران بــدون دســتــاورد اقــتــصــادی اســت و باعث شده
تا نشست دوحــه هم فعال ًتأثیر خاصی در پیشرفت
مذاکرات نداشته باشد .به همین دلیل نماینده ارشد
اتحادیه اروپــا هم از این رویکرد آمریکا در عدم تالش

 912۰۰۰۰949در شرایطی که هجمههای فرهنگی
علیه ارزشهای دینی ،انقالبی و ملی توسط
دشمنان با شدت ادامه دارد آیا برخی قوانین نیاز
به بازنگری ندارد.
تبصره ماده  638قانون مجازات اسالمی« :زنانی
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البته که ما نباید ،از ماهیت ذاتــی سیاست
بینالملل که همواره با کلیدواژگانی همچون
کسب قــدرت و ترفیع حداکثری گــره خــورده
است ،غفلت کنیم؛ زیرا رخدادهای بینالمللی
نیز عامل اثــرگــذاری بــر رواب ــط بین دولتها
بهحساب میآیند.
در تاریخ  500ساله گذشته روابــط دو کشور،
شاهد آن هستیم دولتها به جای تعامل و
اتحاد راهبرد بیشتر میل به تقابل و رقابت
تضادگونه داشتهاند .این نوع تضاد و تقابل
حتی در میدان مبارزه با تروریسم در جنگ
سوریه نیز قابل رؤیت است.
حــوزه دیگری که بسیار مهم است و همواره
از سوی تحلیلگران مــورد غفلت واقــع شده،
ب ـیتــوجــهــی ب ــه تــأثــیــر پــیــشــیــنــه مــذهــبــی و
ایدئولوژیکی دو کــشــور در رواب ــط سیاسی
آنهاست.
ایــن خاصیت هــمــواره ب ــرای دو کــشــور عمق
اس ــت ــرات ــژی ــک و روزنــــههــــای اب ــت ــک ــار عمل
از خاورمیانه تــا آســیــای مــرکــزی ایــجــاد کــرده
است و همواره دستاوردهای بــزرگ و قوی را
برای طرفین سبب ساز شده و هیچ کشوری
از چنین عــامــل ق ــدرت س ــازی چشمپوشی
نخواهد کرد.

فاطمه امی ،خبرنگار اگر شما هم
از شنیدن واژه جمعیت و فرزندآوری
خسته شدهاید و این حرفها برایتان
دیگر اهمیتی ندارد ،پیشنهاد میکنم تاریخ ایران را
مرور کنید .هنوز زمان زیادی نگذشته از روزهایی که
صدام با تصور وجود کوچکترین ضعف در ما ،به
خاکمان دس ـتدرازی کرد و نفر به نفر مردم بود که
ایران را نجات داد .شاید کسی به زبان نیاورد ،ولی
عواملی که نشانه قدرت هر کشور است ،تغییری
نکرده و هنوز منابع ،وسعت و جمعیت سه رأس
مثلث قدرت برای کشورهاست .این روزها درحالی که
سرگرم نگرانیهایمان راجعبه مشکالت اقتصادی
هستیم ،رخداد دیگری در راه است .رخدادی که با
قدرت و امنیت ما گره خورده و مشکالت اقتصادی را
دغدغه دوم مردم وکشور میکند.
اگر ماشین زمان اختراع شدهبود و امکان سفر به
گذشته یا آینده وجود داشت؛ دستتان را میگرفتم
و میبردم به سال  ۱۴۳۰ایران .زمانی که دیگر کسی
حرفی از تسهیل ازدواج و فرزندآوری نمیزند و تمام
فکر و ذکر مردم چیز دیگری شدهاست .مردمی که
حاال نزدیک 30درصدشان باالی  ۶۵سال سن دارند
و فشار اصلی مشکالت بر دوش  70درصــد باقی
جامعه است که با پیری فاصله اندکی دارند .چون
به تعداد نفراتی که با بازنشست شدن از چرخه
تولید و فعالیت به خانهنشینی و مصرف اضافه
میشود ،کسی نیست جایگزین او شود؛ بنابراین
طبیعی است کار بر دوش کسانی بیفتد که هنوز
بازنشست نشدهاند .این سالی که بــرای دیدنش
آمدهاید ،یعنی  ،۱۴۳۰سن بازنشستگی باال رفته و
 30سـ ــال کـ ــار و پ ــرداخ ــت ح ــق بــازنـشـسـتـگــی،
صندوقهای بازنشستگی را از ورشکستگی نجات
نمیدهد .وضــع سالمندان هم مطلوب نیست.
دولت در این روزها با کاهش رشد اقتصادی دست
و پنجه نرممیکند و باید هزینههای بسیاری صرف
نظام سالمت کند .کمبود نیرو و امکانات نسبت
به تعداد سالمندان از همیشه بیشتر شده .انگار
همه در بیمارستانی باشیم که پزشک و پرستاری
برای درمان و مراقبت ندارد .از طرفی سیاستمداران
در ایــن سالها از فکر تهدید امنیت ایــران خواب
به چشمانشان نمیآید .تهدیدها و خطرهایی که
از سوی همسایگان ما وجود دارد؛ زیرا آنها هنوز
مشکالت جمعیتی ندارند و نرخ رشد جمعیتشان
افزایشی است .برگردیم به امروز که هنوز به پیری
جمعیت نرسیدهایم .نرخ رشد جمعیت ما در این
روزها زیر یک درصد است و پیشبینی کردهاند که
در چند سال آینده به صفر میرسد .هنوز مدارس
و دانشگاهها شاهد کودکان و جوانانی هستند که
قرار است به نیروی کار فعال و مولد تبدیل شوند.
این روزهــا اگرچه مشکالت اقتصادی امان مردم را
بریده اما شرایطی را تصور کنید که تــوازن و تعادل
تولید و مصرف بههم خوردهاست و به این راحتی
نمیتوان دوباره به تعادل رسید .با این حرفها همه
نگران آینده خود و فرزندانمان شدهایم .آیا راهحلی
وجود دارد؟ همان آمارهایی که آینده ایران را بحرانی
پیشبینی کردهاند راهکار رهایی از آن را هم دادهاند.
طبق بررسیهایی که مرکز آمار ایران انجام دادهاست،
اگر نرخ باروری هر خانواده  ۲.۶فرزند باشد 30 ،سال
بعد جمعیت کشورمان  ۱۰۴میلیون نفر اســت و
فقط  ۱۸میلیون نفر از جمعیت آن باالی  ۶۵سال
دارن ــد .امــا اگــر نــرخ ب ــاروری هر خــانــواده  ۱.۵فرزند
باشد شرایط در سال  ۱۴۳۰متفاوت خواهد بود و
 ۲۰درصد جمعیت کشور  ۶۵ساله و باالتر هستند
و با مرگ هر نفر از جمعیت کل ایــران هم یکی کم
میشود .موقعیتی که دلخواه هیچ کشوری نیست.
امــا یک ســؤال ،ذهــن همه را مشغول کــردهاســت.
چرا بعضی از کشورهای اروپایی که همین االن با
پیری جمعیت مواجه شدهاند شرایطی مانند آنچه
گفتهشد دربــاره ایــران پیش خواهد آمــد ،ندارند؟
بــرای پاسخ بــه ایــن پرسش بهتر اســت نگاهی به
سرعت پیری جمعیت در این کشورها بیندازیم.
کشورهای اروپایی زودتر از ما به پیری رسیدند ،اما
روند پیری جمعیت آنها سالها طول کشیدهاست.
درحالی که کشور ما به سرعت و در عــرض مدت
کوتاهی پیر خواهد شد .البته توجه به این مسئله
هم مهم است که کشورهای اروپایی پس از سالها
استعماروخوردنخونکشورهایکمترتوسعهیافته،
درحالی به پیری رسیدند که ثروت زیادی دارند ،اما
با اینحال مجبور به صرف هزینههای گزافی برای
جمعیت سالمندشان هستند .مخلص کالم اینکه
اگر مــدام یــادآوری میکنند که بحران جمعیت در
ایران جدی است و حاال وقت نجات دادن خودمان
است؛ راست میگویند .بهتر است در کنار پسانداز
پول در حسابهای بانکیمان برای آینده؛ فکری هم
به حال تعداد جوانان آینده کنیم.

