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آغاز صدور کارت واکسن دیجیتال 
سرپرســت مرکز 
فناوری اطالعات وزارت 
بهداشت از آغاز صدور 
کارت واکسن دیجیتال 
به زبان های فارســی و 

انگلیسی در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت 
خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی 
شریفی زارچی گفت: از هم اکنون تمام افرادی که 
یک یا دو نوبت واکسن زده اند، می توانند در سامانه 
salamat.gov.ir کارت واکسن دیجیتال فارسی 

خود را به رایگان دریافت کنند.
    

زلزله ۵.۲ ریشتری در بندر گناوه
زلزله ای بــه بزرگی 
۵.۲ ریشتر بامداد جمعه 
بندر گنــاوه و مناطقی 
از بوشــهر را لرزانــده 
است. مرکز لرزه نگاری 

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون زلزله را ۱۹ 
کیلومتری گناوه در عمق ۱۰ کیلومتری گزارش کرده 
است. غالمرضا مهرجو، فرماندار گناوه گفته گروه های 
ارزیاب به منطقه اعزام شده اند اما تا کنون زلزله سه 
مصدوم داشته که یکی از آنان زن بارداری بوده که به 
دلیل ترس برای معاینه به بیمارستان فرستاده شده و 

دیگری شخصی که از تخت افتاده بوده است.

زیست 6۵ درصد بی شناسنامه ها 
در ۵ شهر سیستان وبلوچستان 

مدیرکل ثبت احوال 
سیستان  و بلوچستان 
گفــت: ۵ شهرســتان 
زاهــدان، چابهــار، 
دشتیاری، ســراوان و 

هیرمنــد ۶۵ درصد پرونده های ثبت شــده برای 
افراد بدون شناسنامه  را در استان به خود اختصاص 
داده اند. به گزارش ایرنا، رضا راحت دهمرده با بیان 
اینکه بسیاری از افراد بی شناسنامه در زاهدان ایرانی 
نیستند، اظهار کرد: بیشــتر افراد ثبت شده در این 
شهرستان تنها به دنبال دریافت مدارک هستند. در 

حالی که ایرانی نیستند.

اختصاص اعتبار ویژه برای 
بازگشت دختران به تحصیل

معــاون رئیــس 
 جمهوری در امور زنان 
و خانواده گفــت: پنج 
میلیارد تومــان اعتبار 
برای خرید وسایل کمک 

آموزشی و تبلت برای دختران خصوصا بازماندگان 
از تحصیل اختصاص یافته است. به گزارش ایسنا، 
انسیه خزعلی گفت: تمرکز دولت باید روی ایجاد 
زمینه تحصیالت دختران در مقاطع عالی و شناسایی 
دختران بازمانده از تحصیل و ریشه یابی و تالش برای 

حل مشکالتشان باشد.
    

رواج داللی مجوزهای تردد
سفر و تردد جاده ای 
در شــرایط کرونایــی 
همچنان منوط به صدور 
مجوز است و شهروندان 
برای دریافت مجوز باید 

از طریق فرمانداری ها اقدام کننــد، اما پای دالالن 
در سایه نبود سامانه الکترونیک به این موضوع هم 
باز شده اســت.  به گزارش ایســنا، در استان تهران 
صدور مجوز تردد از طریــق ۱۶ فرمانداری صورت 
می گیرد که از میان آنها فقط ۲ فرمانداری تهران و 
پاکدشت دارای سامانه الکترونیک برای صدور مجوز 
تردد هستند و سایر فرمانداری ها به صورت دستی به 
صدور مجوز اقدام می کنند. اما همین صدور حضوری 
مجوزها زمینه برخی تخلفات و سودجویی ها را فراهم 
کرده است؛ نمونه این سودجویی صدور مجوز تردد 
فرمانداری یکی از شهرستان های استان تهران در 
کافی نتی در خیابان پاســداران است. پیگیری ها 
حکایت از آن دارد که کافی نــت مذکور با دریافت 
۸۰ هزار تومان، مجوز سفر به شهرهای مختلف را با 

سربرگ و مهر فرمانداری رباط کریم صادر می کند. 
    

برکناری به دلیل اصرار بر واردات 
واکسن آمریکایی

یک مدیــر وزارت بهداشــت به خاطــر اینکه 
گفته بود وزیر مانع واردات فایزر شــده برکنار شد. 
سالمت نیوز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که 
بهرام عین اللهی، اسدی الری را به خاطر پیگیری 
تنوع بخشی به واردات واکســن و اصرار بر واردات 
واکسن فایزر  و جانسون اند جانسون طبق موافقت 
کمیته ملی واکسیناسیون برای واکسینه کردن زنان 

باردار و کادر درمان برکنار کرده است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هم زمان بــا روز جهانــی و هفته 
سالمند، رئیس انجمن سالمندان ایران 
آماری اعالم کرد که نشان می داد بیش 
از نیمی از ســالخوردگان کشور حتی 
از آب باریکه حقوق بازنشســتگی هم 
محروم هســتند. هر چند بررسی ها 
نشان می دهد بخشــی از ۵۵ درصد 
جامعه آماری مورد اشــاره، نیازی به 
مقرری اندک بازنشســتگی ندارند، 
اما بســیاری از آنها در ســنی که توان 
فعالیــت اقتصــادی وجود نــدارد و 
احتماال هزینه های بیماری بر ســایر 
هزینه هایشان پیشی گرفته، با هیوالی 
موحش فقر دست و پنجه نرم می کنند.

 سالمندان روز به روز
 بیشتر می شوند

براســاس آمار ارائه شــده از سوی 
دبیرخانه شورای ملی ســالمندان و 
مرکز آمار ایران، از جمعیت ۸۳ میلیون 
نفری کشــور حــدود ۱۰.۱۷ درصد 
سالمند هســتند؛ معادل ۸ میلیون و 
۳۳۰ هزار نفــر. طبق پیش بینی های 
صورت گرفته نیز جمعیت سالمندی 
در سال های آینده با روند رو به رشدی 
همراه اســت؛ به طوری که براســاس 
برآوردهای صــورت گرفته تا ســال 
۲۰۵۰ به ازای هر ســه نفــر، یک نفر 
باالی ۶۰ ســال خواهد داشت. رقمی 
که نشان می دهد ایران برای جلوگیری 
از بروز بحران در آینده سالمندی باید 

برنامه ای جدی در پیش بگیرد.

وضعیت فعلی سالمندان
جمعیت ســالمندی در کشــور 
طی دهه هــای آینده در حالی رشــد 
می کند که تحلیل صاحب نظران حوزه 
سالمندی نشان می دهد که سالمندان 
کنونی کشــور نیز در وضعیت چندان 
مطلوبی قرار ندارند. نگاهی به وضعیت 
بیمــه درمانی، وضعیــت اقتصادی، 
مسکن و ... هم این ادعا را تایید می کند.

علمــی  نجمــن  ا ئیــس  ر
سالمندشناســی ایران با اســتناد به 
نتایج مطالعه ای که در سال ۹۵ توسط 
مرکز تحقیقات ســالمندی دانشگاه 
علوم بهزیستی و سازمان بازنشستگی 
کشــور تحت عنوان شاخص دیده بان 
سالمندی در ایران انجام شده، وضعیت 
ســالمندان را در حوزه های ظرفیت 
و توانمندســازی و امنیــت درآمدی 

چندان مطلوب عنوان نمی کند.
احمد دلبری، می گویــد: »در این 
مطالعه که وضعیت بهزیستن و حال 
خوب ســالمندان ۹۷ کشــور مورد 
بررســی قرار گرفته، ایران در رتبه ۶۴ 

قرار دارد«.
او که در یک نشســت مجازی که 
در آســتانه روز جهانی سالمند برگزار 
شــد، صحبت می کرد گفــت که »بر 
اســاس آمار چیزی حدود ۹۴ درصد 
سالمندان بیمه پایه داشته اند و فقط 
۳۱ درصد ســالمندان بیمه تکمیلی 
دارند و ۸۸ درصد سالمندان روستایی 

بیمه تکمیلی ندارند«. 
علمــی  نجمــن  ا ئیــس  ر
سالمندشناسی در ادامه با بیان اینکه 
در حوزه پوشــش بیمه ای سالمندان 
نیز مشکالت جدی وجود دارد، گفت: 

»در دنیا خدمــات مراقبتی طوالنی 
مدت سالمندان تحت پوشش بیمه ای 
قرار دارد این درحالیست که خدمات 
مراقبت های طوالنی مدت در کشــور 
ما وجود ندارد و باید به این موضوع به 
طور جدی ورود کنیم. از ســوی دیگر 
یکی دیگر از مشــکالت ســالمندان، 
مشکالت جســمانی این قشر است؛ 
اگرچه سالمندی مساوی با بیماری و 
ناتوانی نیســت اما در این دوره میزان 
شیوع بیماری ها نســبت به دوره های 
دیگر افزایش می یابــد و از آنجایی که 
بخش زیــادی از بیماری های دوران 
سالمندی امکان پیشگیری دارد، اگر 
چکاپ های دوره ای توســط دولت و 
سازمان های بازنشستگی انجام شود 
می توان از بروز بسیاری از بیماری های 

سالمندان پیشگیری کرد«.  
پیران بی خانمان

اما مسکن یکی از معضالت اساسی 
اســت که در این گروه ســنی فقر را 
تشدید کرده است. این در حالی است 
که مطابق آمار بیش از ۱۱ درصد جامعه 
سالمندی کشور مســتاجر هستند و 
این میزان در قیاس با سالیان گذشته 
بیشتر هم شده است.  در حالی که اعالم 
می شود تنگدستی در جامعه سالمندی 
دو برابر سایر گروه های سنی است که 
نداشتن مسکن هم بر آسیب های دوره 
پیری می افزاید. در این میان پیش بینی 
می شود، با توجه به بحران مسکن در 
میان قشر میانسال کشور، سالمندان 
آینده بــا بحران شــدید بی خانمانی 
مواجه خواهند بود و این موضوع بر فقر 
در جامعه سالمندی دهه آینده ایران 

دامن می زند.

زنان سالمند فقیرترند
جامعه ایــران درحالی با شــیب 
تندتری به سمت سالمندی در حرکت 
است که گفته می شود، جمعیت زنان 
سالمند چهار برابر مردان خواهد شد. 
آماری که اگر آن را در کنار اشــتغال 
اندک زنان و کاهش نــرخ ازدواج آنها 
بگذاریم، شــاید تصویر خوبی از آینده 

زنان سالمند ارائه ندهد.
در حالــی که نگاهی بــه وضعیت 
فعلی زنان ســالمند نشــان می دهد 
این قشر با مشــکالت عدیده ای روبرو 
هســتند اما با توجه به حرکت الگوی 
سالمندی کشور به ســمت زنان تنها 
می توان پیش بینی کرد که وضعیت از 
آنچه هست نیز بدتر شود. در همین باره 
چندی پیش محسن شتی، رئیس اداره 
سالمت ســالمندان وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفت: 
»جمعیت سالمند کشــور به سمت 
الگوی زنانه حرکــت می کند و حتی 
برخی استان ها  اکنون دارای جمعیت 
سالخورده زنانه شده اند که درصدی از 
آنها به علت فوت همسر و درصد کمتری 

از آنها نیز به خاطر طالق تنها زندگی 
می کنند. این افراد به واسطه تنهایی، 
کمتر حمایت می شــوند و درصدی از 
آنها منبع درآمدی ندارند؛ بنابراین الزم 
است که سیســتم بهداشتی و رفاهی 

کشور به این زنان توجه داشته باشد«.
به گفتــه او ۱۷ درصــد جمعیت 
سالمند کشور تنها هستند که این رقم 

در مردان کمتر و در زنان بیشتر است.
مــا چــرا زنــان ســالمند،  ا
آســیب پذیرترین گروه ســالمندان 
هستند و به نســبت مردان سالمند، 
نیاز به توجه بیشــتری دارند؟ شــاید 
پاسخ این پرسش را بتوان در وضعیت 
دوران جوانی و میانسالی آنها جستجو 
کرد. بر اساس آنچه آمار می گوید؛ زنان 
سالمندان همسردار نســبت به زنان 
سالمند تنها از پوشش بیمه ای پایه و 
تکمیلی بهتری برخوردار هستند. این 
بدان معناست که با توجه به درصد کم 
اشتغال؛ زنان از نظر اقتصادی وابستگی 
زیادی به همسران و خانواده خود دارند 
و این موضوع آنها را در دوران سالمندی 

آسیب پذیرتر می کند.
یافته های یک پژوهش دانشگاهی 
نشــان می دهد؛ ســالمندی در حال 
زنانه شــدن و تعــداد زنان ســالمند 
خودسرپرست در حال افزایش است. 
وضعیتی که بــا توجه به آمــار باالی 
بیکاری زنان و وابستگی اقتصادی آنها 
به همسران شــان؛ به سیاستگذاران 
هشدار می دهد سیاست های رفاهی و 
اقتصادی متفاوتی با آنچه امروز شاهد 

آن هستیم را در پیش بگیرند
مهــرو مناجاتی، جامعه شــناس 
می گوید: »رنج و آسیب های جسمانی 
در دوران سالمندی برای زنان همراه با 
آسیب های روحی متأثر از طردشدگی 
اجتماعی دوچندان می شود. به طوری 
که زنان سالمند نه تنها در اجتماع بلکه 
حتی در خانواده های خود به حاشــیه 
رانده شوند. آسیب های روحی و عاطفی 
زنان ســالمند در عرصه خصوصی در 
نتیجــه وابســتگی های اقتصادی و 
حمایتی آن ها به فرزندانشان دوچندان 

می شود«.
به گفته او عدم درآمــد ثابت مثل 
حقوق بازنشستگی، نداشتن سرپناه 
سبب می شود که احترام سالمندان چه 
مرد و چه زن در خانواده کمتر شده و آنها 
در خانواده های و در نزد فرزندان خود 

هم در معرض آسیب باشند.
سوء رفتار با سالمندان

سوء رفتار با سالمند و سالمندآزاری 
پدیده ای اســت که به روایت آمار دو 
درصد از خشونت های خانگی جامعه 

ایرانی را به خود اختصاص داده است. 

گفته می شود ســالمندآزاری بعد 
از کودک آزاری و همســرآزاری رتبه 
سوم خشــونت های خانگی را به خود 
اختصاص می دهــد و در این میان فقر 
عامل مهمی در تشدید خشونت علیه 

افراد سالمند است.
رضــا جعفــری، مدیــر اورژانس 
اجتماعی کشــور به ایسنا گفته است: 
»همان طور که می دانید پیش بینی ها 
نشان می دهد تا ۳۰ سال آینده، تعداد 
سالمندان افزایش می یابد این درحالی 
است که به دلیل تغییر سبک زندگی 
ممکن اســت طی آن ســال ها تعداد 
سالمندان در معرض آزار نیز افزایش 
یابد. طبق آخرین سرشــماری انجام 
شــده در ســال ۹۵ حدود ۴۰ درصد 
افراد جامعه آپارتمان نشــین شده اند. 
زندگــی در آپارتمان هــای کوچک 
امکان نگهداری از ســالمندان بیمار و 
نیازمند حمایت ویژه را سخت و دشوار 
می کند. از سوی دیگر با کاهش رشد 
جمعیت، کوچک شــدن بعد خانوار و 
تغییر در ســاختار خانواده از گسترده 
به هســته ای، تعداد فرزندانی که باید 
از والدین ســالخورده خــود حمایت 
کننــد کاهــش می یابــد. در چنین 
شــرایطی و به دنبال این تغییرات در 
ســطح کمی و کیفی جمعیــت باید 
پیش بینی های الزم جهت حمایت های 
روانــی - اجتماعــی از ســالمندان و 
 پیشگیری از افزایش سالمند آزاری ها 

صورت بگیرد«.
رشد روزافزون جمعیت سالمندی 
در ایران و البته دورنمای فعالیت های 
نه چندان موثر در کشور در حالی است 
که در کشــورهای پیشــرفته دنیا که 
منابع بیشتری از ما دارند دو برابر شدن 
جمعیت سالمندی در طول ۱۰۰ سال 
اتفاق افتاده است. این امر نشان می دهد 
که ما فرصت چندانــی نداریم و باید 
درخصوص مراقبت های سالمندی و 
نگاه به معیشت آنها در آینده قدم های 

جدی برداریم.

۵۵ درصد سالمندان درآمد و مستمری ندارند

فقر و بی خانمانی در کمین سالمندان آینده

بررسی

پیدا شــدن الشــه ۱۴ قالده فک خزری از 
ابتدای سال جاری تاکنون در سواحل مازندران 
در شرایطی رخ داده که مدیرکل محیط زیست 
مازندران از آن با عنــوان »تلفات غیرعادی« یاد 

کرده است.
 ۱۴ مرگ و میر در شش ماه اخیر در حالی است 
که متوسط تلفات در سال های گذشته سه تا چهار 
قالده و عمدتا ناشی از صدمات فیزیکی و گرفتار 
شدن در تورهای صیادی بوده است. اما امسال با 
وجود فرا نرسیدن فصل صید، افزایش قابل توجه 
مرگ فک های خزری ابهامات فراوانی در پی داشته 
است.  به گزارش ایرنا، هر چند حسینعلی ابراهیمی 
کارنامی، مدیرکل محیط زیست مازندران گفت 
که از طریق سازمان حفاظت محیط زیست، هنوز 
در حال بررسی اطالعات از میزان و علل مرگ و میر 
فک خزری در دیگر کشــورهای واقع در سواحل 
شمالی و شرقی دریای خزر هستیم، رییس مرکز 
حفاظت مانور نظامی اخیر کشــورهای حاشیه 
شمالی دریای خزر را دلیل احتمالی این مرگ و 

میر عنوان کرد.

 فک خزری گونه در خطر انقراض
فک خزری به عنوان یکــی از کوچک ترین 
اعضای خانواده فک های دنیا در سال های اخیر 
با کاهش شدید جمعیت مواجه شده و در آخرین 
رده بندی جانوران در خطر نابــودی اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( به عنوان 
یک گونه در خطر انقراض جهانی معرفی شده 
است.جمعیت این گونه که زمانی بیش از یک 
میلیون قالده بود، طی سه دهه اخیر به خاطر 
شکار بی رویه صیادان کشورهای حاشیه شمالی 
دریای خزر به شدت کاهش یافت و به کمتر از 
یک صد هزار قالده رسید، ولی مرگ ناشناخته و 
مبهم آن هم ۱۴ قالده آن هم در نیمه یک سال 

تاکنون گزارش نشده بود.
مانور نظامی یا بیماری؟

امیر صیاد شــیرازی، رئیس مرکز حفاظت 
از فک خزری ایران در همین بــاره به ایرنا گفت: 
»احتماالت مختلفی را باید در نظر گرفت از جمله 
آنفلوآنزای پرندگان، عملیات نظامی، بیماری های 
ویروســی و میکروبی ، ولی محتمل ترین گزینه 

برگزاری مانور نظامی است که اخیرا آذربایجان در 
آب های دریای خزر برگزار کرد«.

وی افزود: بیشــتر تلفات فک هــای خزری 
مربوط به دو هفته اخیر بوده که در سواحل گیالن 
و مازندران یافت شــدند و اغلب هم در سواحل 
شــهرهای جویبار، محمودآباد، نور و بابلسر در 

استان مازندران بود.
رئیس مرکز حفاظت از فک خــزری ایران با 
بیان اینکه پنج شــنبه نیز چند الشه فک خزری 
در فریدونکنار و جویبار دیده شــد، توضیح داد: 
الشه های پیدا شده بیشــتر از یک هفته از زمان 
مرگشان گذشــته اســت و امکان نمونه برداری 
میکروبی از این الشــه ها وجود ندارد چون این 
الشــه ها در آب تلف شــدند و با امواج به ساحل 
رسیدند و این وضعیت انجام نمونه گیری میکروبی 

را مختل کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه احتمال وجود بیماری 
میکروبی وجود دارد و منتفی نیست، گفت: طی 
تماس هایی با افرادی که در آلمان و هلند بر روی 
فک خزری تحقیق می کنند گرفته شد، گزارش 

کردند که چند فک به علــت بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان تلف شدند.

صیاد شیرازی با اظهار این که اگر این آنفلوآنزا 
در بین پرندگان مهاجر باشد احتمال آلوده شدن 
فک ها از این طریق بعید نیست، افزود : ولی الشه 
فک های پیدا شده در سالمت کامل بوده و کاهش 
وزن نداشــتند و با توجه به اینکه روی الشه های 
پیدا شده آسیب فیزیکی هم دیده نشده و اغلب 
فک های یافت شده در سن ۱۵ تا ۲۰ سال و در اوج 
قدرت دوره زندگی بودند، نشان از آن دارد که عامل 

ناگهانی آنها را از بین برده است.
وی افزود: در حال حاضر ما به دنبال الشه تازه 
هستیم تا بتوانیم از آنها نمونه گیری کنیم زیرا یکی 

از ماهیگیران گزارش داده است که در عمق آب و به 
فاصله چند کیلومتری ساحل الشه هایی را در آب 
دیده است که در حال حاضر امکان تایید صحت 

این ادعا وجود ندارد و نیاز به گشت دریایی است.
بیماری خطرناک تر از مانور نظامی

وی گفت : امیداوریم علت تلف شدن فک ها 
بیماری نباشــد، هرچند که مانور اتفاق جالبی 
نیست ولی حداقل تعداد تلف شدگان محدود 
است. ولی اگر وجود بیماری محرز شود تعداد 
تلفات فک های خزری افزایش می یابد و با توجه 
به جمعیت فعلی فک خزری شــرایط تحمل 
بیماری وجــود ندارد و این گونــه نایاب تا مرز 

انقراض پیش خواهد رفت.

»تلفات غیرعادی« محصول مانور نظامی است یا بیماری میکروبی؟

ابهام در افزایش مرگ فک های خزری

در حالی تنگدستی در 
جامعه سالمندی دو برابر 

سایر گروه های سنی 
است که نداشتن مسکن 

هم بر آسیب های دوره 
پیری می افزاید. در این 

میان پیش بینی می شود، 
سالمندان آینده با بحران 
شدید بی خانمانی مواجه 

باشند

براساس آمار ارائه شده 
از سوی دبیرخانه شورای 

ملی سالمندان و مرکز 
آمار ایران، از جمعیت 

۸۳ میلیون نفری کشور 
حدود ۱۰.۱۷ درصد سالمند 
هستند؛ معادل ۸ میلیون و 

۳۳۰ هزار نفر
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