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پلنگ بشاگرد با دست 
آسیب دیده در راه تهران

پلنگی که در ارتفاعات 
منطقه سندرک میناب، 
به مدت دســتکم ســه 
شبانه روز از ناحیه دست 
راست در تله آهنی گرفتار 

شــده بود برای درمان به یکی از بیمارســتان های 
دامپزشکی تهران منتقل می شود. به گفته حبیب 
مسیحی تازیانی، مدیرکل محیط زیست هرمزگان، 
این پلنگ ماده، که حدودا ۵ ساله است و۴۲ کیلوگرم 
وزن دارد در تله ای گرفتار شــده کــه بومیان برای 
جلوگیری از حمله گرگ و شغال به دام هایشان نصب 
می کنند. با توجه به آسیب شدیدی که در اثر گرفتار 
شدن دست این پلنگ در تله آهنی به دست حیوان 
وارد شده، مسئوالن حفاظت محیط زیست هرمزگان، 
اکنون در حال انجام هماهنگی های الزم برای انتقال 
این جانور ارزشــمند به یکی از بیمارســتان های 

تخصصی دامپزشکی در تهران هستند.
    

کاهش ۸  درصدی مراجعان نزاع 
در استان تهران

مهــدی فــروزش، 
مدیرکل پزشکی قانونی 
اســتان تهران گفت: در 
هشت ماهه امسال، ۶۶ 
هزار و ۲۹۰ نفر به دلیل 

نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که 
این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، ۸ درصد 
کاهش یافته است. به گفته او از تمام مراجعان به دلیل 
آسیب های ناشی از نزاع در هشت ماهه امسال ۴۲ 

هزار و ۸۷۶ نفر مرد و ۲۳ هزار و ۴۱۴ نفر زن بودند.
    

 مصرف صعودی شیشه 
در بین معتادان 

ناصر اصالنی، معاون 
ستاد مبارزه با موادمخدر 
گفت: بیشترین مصرف 
معتــادان در کشــور به 
ترتیب تریاک، حشیش، 

هروئین و شیشه اســت. اما مصرف شیشه صعودی 
است. او همچنین اعالم کرد که دلیل زندانی شدن ۵۵ 
درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
در رابطه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر است. این در حالی 
است که پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه 
مشارکت های مردمی ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 
پیش از این گفته بود: »با تالش های انجام شده از سال 
۹۰ تا سال های ۹۴ و ۹۵ نه تنها مصرف شیشه در کشور 

کنترل شد، بلکه الگوی مصرف آن نیز تغییر کرد.
    

جریمه بیش از یک میلیون خودرو 
در ارتباط با محدودیت های تردد

نیروی انتظامی در تشــریح عملکــرد خود در 
محدودیت ها و ممنوعیت های مرتبط با کرونا از اول 
آذرماه تا ۲۸ آذر از جریمه بیش از یک میلیون و ۱۸۳ 
هزار دستگاه خودرو در طرح ممنوعیت تردد شبانه 
خبر داد. بر اساس این گزارش در مجموع بیش از ۲۶۸ 
هزار نیروی انتطامی برای اجرای این طرح در ۱۹۵۸ 
نقطه از کشور به کار گرفته شــده که مجموع این 
اقدامات منجر به کاهش ۲۹ درصدی تردد خودروها 
در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل در 

معابر درون و برون شهری شده است.
    

 یلدا آموزش مجازی 
را تعطیل کرد

سخنگوی آموزش 
و پرورش شــهر تهران 
از نامگــذاری ۳۰ آذر و 
یک دی به نام روزهای 
»بدون تبلت، تلفن همراه 

و رایانه« در آموزش و پرورش پایتخت خبر داد. به 
گفته مســعود ثقفی، آموزش مجازی نیز تا صبح 
سه شنبه تعطیل خواهد بود. این درحالی است که 
به دلیل شیوع کرونا، این روزها ازسوی مسئوالن و 
رسانه ها بر برگزاری یلدای مجازی و استفاده از تلفن 

و تبلت برای این منظور تأکید می شود.
    

۱۷۵ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶۴۲۱ 
بیمار جدید کووید-۱۹ در کشــور طی ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد. دیروز سیماسادات الری گفت: از 
۲۸ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۹ و همچنین ۸۲۲ نفر از بیماران 
کرونایی بستری شدند و ۱۷۵ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۵۳ هزار و ۴۴۸ نفر رسید. به گفته او، ۵۵۹۱ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

حدود یک سال پس از شیوع کرونا 
و شــرایطی که این ویــروس به مردم 
سراسر دنیا تحمیل کرد، شاید بیش از 
همه، زندگی کادر درمان و به خصوص 
پرستاران دســتخوش تغییر شد. آنها 
در این مدت، شاهد مرگ های زیادی 
بودند، جان های زیادی را نجات دادند و 
بعضا خود در معرض آسیب های جدی 

قرار گرفتند.
بر اســاس آخریــن آمــار وزارت 
بهداشت ایران، از ۱۴۵ هزار پرستاری 
که در حال خدمت در کشــور هستند 
بیش از ۶۰ هزار نفر تاکنون به بیماری 
کرونا مبتال شده اند و ۱۰۰ نفر نیز بر اثر 

این بیماری جانشان را از دست دادند.
روز پرستار در سایه کرونا

امروز مصــادف با تولــد حضرت 
زینب و روز پرستار اســت. روزی که 
سالهاست صدای معترضانش بلندتر 
از تجلیل کنندگان به گوش می رسد. 
معترضانی کــه از کمبود نیرو، کمبود 
دستمزد، تاخیر در دستمزد و قوانین 
ناعادالنه و تبعیض آمیز حاکم بر نطام 
درمان شــکایت دارند و همــواره این 
موضوع را تکرار مــی کنند که به جای 
تجلیل به دنبــال قوانینی هســتند 
که رافع این تبعیضات اســت. این در 
حالی است که امسال با درگیری یک 
ساله کادر درمان با بیماری سهمگین 
کرونا و وخامت وضعیت در بسیاری از 
نقاط کشور، کادر درمان و به خصوص 
پرستاران بیشتر در معرض آسیب قرار 
داشتند و موج نارضایتی ها هم در آنها 

تشدید شد. وقتی در روز پایانی بهمن 
ماه ۹۸ وزارت بهداشت ایران از مرگ دو 
نفر در کشــور بر اثر ویروس کرونا خبر 
داد، شاید بیش از هر کس این پرستاران 
بودند که لرزه بر اندام شان افتاد. آنها که 
پیش از این نیز با کمبود شدید امکانات 
و نیــروی کافی و عقــب افتادن مکرر 
کارانه ها و دستمزدها مواجه بودند، به 
خوبی می دانستند که روزهای سختی 
را در پیش روی دارند. به طوری که حتی 
بسیاری از آنها در همان روزهای نخست 
شیوع بیماری حتی ماسک کافی برای 
مراقبت از سالمتی شان را هم در اختیار 

نداشتند.
کمبود نیروی پرستاری

آنچه که در این سال ها بیش از هر 
چیز مورد اعتراض پرســتاران بوده، 
کمبود نیروی پرستاری است. در حالی 
که بر اساس متوســط جهانی به ازای 
هر  هزار نفر  ،۶ پرســتار تا حداقل سه 
پرستار تعریف شده است، در ایران این 
استاندارد تا سال گذشته و قبل از شروع 
اپیدمی کرونا بسیار پایین و برابر با یک 
و ۶ دهم نفــر، یعنی نصف کف حداقل 
استانداردها بود. این در حالی است که 
بر اســاس آخرین آمار اعالم شده، این 
وضعیت بعد از شــیوع کرونا بدتر هم 
شد، به طوری که گفته می شود نسبت 
پرستاران به تخت های بیمارستانی به 

کمتر از یک رسیده است.
اما این کمبود پرستار به معنی نبود 
فارغ التحصیالن پرســتاری نیست، 
بلکه به معنی عدم جذب پرستاران در 

سیستم بهداشت و درمان است. 
در کنــار ایــن موضــوع برخی از 
پرســتاران معتقدند جاذبه اشتغال 
برای پرستاری وجود ندارد و به همین 
دلیل بســیاری از فــارغ الحصیالن از 

پرســتاری فاصله می گیرند و از سوی 
دیگر پرستارانی که در بیمارستان ها 
هم مشــغول فعالیت هستند به دلیل 
پایین بودن مزایا تمایل بیشــتری به 

فعالیت در قسمت های اداری دارند.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل کم 
بودن حقــوق و مزایا، پرســتاران در 
شــهرهای بــزرگ مجبورنــد عالوه 
بــر بیمارســتان های دولتــی در 
بیمارستان های خصوصی نیز مشغول 
بــه کار می شــوند و این امــر باعث 
فرسودگی شــغلی، افزایش احتمال 
خطا، خستگی و افت کیفیت خدمات 

نیز می شود.
جذب ساالنه ۲۰ هزار پرستار

این در حالی اســت که بر اســاس 
آخرین نیازســنجی ها حداقل تا سال 
۱۴۰۵ باید ســاالنه ۲۰ هزار پرستار 

جذب بیمارستان ها شوند.
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در پایتخــت دیروز در 
مراسم تکریم مقام پرستار با اشاره به 
فشار مضاعفی که بر نیروی پرستاری 
در ایام کرونــا وارد اســت،گفت: »با 
ابتالی هر پرستار به کرونا، حداقل ۱۰ 
روز پرستار از خدمت منفک می شود 
و در نتیجه فشــار کاری مضاعفی بر 
همکاران دیگرش وارد می شــود«. او 
با اشــاره به اینکه بیمارستان ها دچار 
کمبود نیروی پرستاری هستند، ادامه 
داد: »با وجود پیشــنهاد های وزارت 
بهداشت، شاهد لختی کسالت آوری 
در فرآینــد دیــوان ســاالرانه جذب 
پرستار هستیم و باید دولت و مجلس 
راهی میان بر و جهادی را مدنظر قرار 
دهند و اگر بخواهیم برای اســتخدام 
پرســتاران منتظر آزمون و گزینش 

 شــویم، دردی از ما دوا نمی شــود«. 
این درحالی اســت که بــه گفته او در 
ایتالیا در شرایط بحران کرونا در کمتر 
از دو هفتــه ۳۵ هزار پرســتار جدید 

استخدام شدند.
زالــی در عیــن این حــال صدور 
مجوز اســتخدام ۳۰ هزار پرستار را با 
کمک دولت و توجه ســازمان برنامه و 
بودجه اقدامی استثنائی خواند و افزود: 
»پیشنهاد مشخص ما این است که این 
۳۰ هزار مورد تا پایان سال محقق شود. 
بســیاری از نیرو های ما باید پیمانی 
شوند که تاکنون هیچ نسخه عملیاتی 

ندیده ایم«.
اوحتــی به وعــده ای کــه وزارت 
بهداشت به نیروهای پرستاری پیمانی 
مبنی بر اینکه در صــورت فعالیت در 
بخش هــای کروونا تبدیــل وضعیت 
خواهند شد، اشاره کرد و گفت: »برخی 
داوطلبان ما در قالب طرح ۸۹ روزه تن 
بر آتش کرونا زدند، امــا هنوز تبدیل 
وضعیت نشــدند. ایــن دور از اخالق، 
مروت، فتوت اداری است چرا که این ها 
در ســخت ترین شــرایط به کمک ما 

آمدند«.

تاخیر در پرداخت کارانه
با ایــن حــال همیــن نیروهای 
پرستاری اندکی که در بیمارستان ها 
با انبوهی از وظایف دســت به گریبان 
هســتند، تاخیر  درپرداخت کارانه و 
معوقات هم مشــکل دیگری است که 

جامعه پرستاری از آن رنج می برد.
در حالی که در طول حدود یک سال 
مبارزه تن به تن کادر درمان و گروه های 
پرستاری و مراقبت از مردم و بیماران 
بســیاری مجبور بوده اند تا بیشتر از 
موظفی ماهیانه به صورت اضافه کاری 
ارائه خدمت کنند، بــه گفته برخی از 
پرستاران، مبالغ مربوط به اضافه کاری 
کارکنان با هشــت ماه تاخیر مواجه 

بوده است.
مسعود مجرد، یکی از فعاالن صنفی 
حوزه سالمت می گوید:»پس از گذشت 
یک ســال و با وجــود ایثارگری های 
کارکنان وزارت بهداشــت و درمان و 
جان باختن تعداد کثیری از این خادمان 
سالمت در طول این مدت، به جز وعده 
وعیدهای پوچ و تو خالی چیزی نصیب 
پرستاران نشده اســت. متاسفانه هم 
اکنون معوقات تمامی دانشــگاه های 
علوم پزشکی به طور متوسط از هفت تا 

۱۰ ماه همچنان باقی  است«.
مجرد با اشــاره به اینکــه کمبود 
نیرو و خستگی مفرط ناشی از کمبود 
نیرو یکی از مشــکالت اساسی کادر 
درمانی است ادامه می دهد: » بی تردید 
اصلی ترین خواسته پرستاران اجرای 
صحیــح قوانین مصــوب مجلس در 
رابطه با پرســتاری بوده و پرستاران 
خواسته ای جز اجرای قوانین بر زمین 

مانده ندارند«.
بیــش از ۱۴ ســال از تصویب یک 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
می گذرد. قانونی که بــا وجود مصوبه 
در مجلس شورای اســالمی تاکنون 
اجرایی نشده است و معلوم نیست که 
چه مقامی در کشــور باید با قاطعیت 
دســتور اجرای بدون قید و شرط آن 

را صادر کند.
مصطفی مرادی بــه عنوان یکی از 
ده ها هزار پرستار کشور، معتقد است 
که اگر موضــوع تعرفه گذاری اجرایی 
شود، بســیاری از مشکالت پرستاران 

حل خواهد شد.
وی با عنوان ایــن مطلب که برای 
هر هزار نفر جمعیت، سه پرستار الزم 
است، افزود: »این عدد در کشورهای 
پیشرفته ای مانند بلژیک ۱۰ و در برخی 
کشورهای آسیا حدود هفت و نیم تا ۹ 
و در گرجستان در حدود ۵ و نیم تا ۶ و 
در کشــور ما تا پیش از شیوع بیماری 
کرونا یک و نیم بود. این در حالی است 
که در سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ استخدام 

پرستار نداشتیم و در سال ۹۸ قرار شد 
۱۰ هزار نفر استخدام شوند که از این 
تعداد حدود چهار هــزار نفر به بخش 

پرستاری اختصاص داده شد«.
در همین حال، علیرضا گچ کوبان 
رئیس نظام پرستاری اهواز، در ارتباط 
با اجرا نشــدن قانون تعرفــه گذاری 
خدمــات پرســتاری،به خبرگزاری 
مهر گفــت: »از ســال ۱۳۸۶ قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که 
بدون یک رأی مخالف مصوبه مجلس 
شورای اسالمی بود، همچنان در انتظار 
اجرایی شدن است در حالی که اجرای 
تعرفه پرســتاری تنها به نفع پرستار 
نیست بلکه این تعرفه به نفع بیماران و 
بیمه ها است. هر بار هم که این موضوع 
را پیگیری می کنیم بــا جواب »نبود 
بودجه« مواجه می شویم در صورتی که 
تعرفه های »پرستاری« بودجه کمتری 
نســبت به تعرفه های »پزشکی« نیاز 

دارد«.
 مجوز جذب 3۰ هزار

 نیروی پرستاری
مریم حضرتی، معاون پرســتاری 
وزارت بهداشــت اما در پاســخ به این 
انتقادات می گوید کــه در حال حاضر 
مجوز جــذب ۳۰ هزار نیــرو صادر و 
اعتبار آن نیز تأمین شده است. او ابراز 
امیدواری کرد کــه حداقل ۶۵ درصد 
ایــن نیروها به پرســتاری اختصاص 
داده شود تا بتوان کمبود پرستاران را 

جبران کرد.
او گفت: »اگر تا سال ۱۴۰۵، ساالنه 
۲۰ هزار نیرو بگیریم شاید بتوانیم به 

کف استاندارد برسیم«.
حضرتی در مورد وضعیت حقوقی 
پرستاران نیز گفت: »افزایش حقوق ۵۰ 
درصدی پرستاران در بهمن ۹۸ انجام 
شده و همچنین نیروهای قرارداد کار 
معین هم به میزان ۴۰ درصد افزایش 
پیدا کرده اســت. ســاماندهی وضع 
نیروهای شــرکتی انجام و میانگین 
معوقــات از ۱۸ ماه به ۴ ماه رســیده 
و همچنین جدا شــدن اضافــه کار از 
کارانه که یکی از درخواست های مهم 
پرســتاران بوده در حال حاضر محقق 

شده است«.

روز پرستار در روزگار کرونا و تازه شدن داغ دل پرستاران:

تجلیل نمی خواهیم؛ قانون را اجرا کنید

خبر

بر اســاس آمار های جدید مرکز آمــار ایران، 
۱۱.۸ درصد از کل خانوار های شهر تهران تک نفره 

هستند. 
پیشتر مرکز آمار ایران، بر اساس سرشماری 
سال ۹۵، شمار خانوارهای کشور را ۲۴ میلیون و 
۱۹۶ هزار و ۳۵ مورد و شمار خانوار های تک نفره، 

در کشور را حدود ۵/۵ میلیون نفر اعالم کرده بود.
اگرچه نسبت این رقم در برابر آمار کشورهای 
دیگر مخصوصا در حوزه اروپا بسیار کمتر است اما 
برخی کارشناسان معتقدند آمار خانوارهای تک 
نفره رو به افزایش است و این موضوع در آمار اخیر 

شهر تهران نیز به وضوح مشخص است.
البته این آمار در مناطق مختلف تهران متفاوت 
است؛ به طوری که در منطقه ۷ بیش از ۲۰ درصد 
خانوار ها جزء خانوار هــای تک نفره، در منطقه ۶ 
بیش از ۱۷ درصد خانوار هــا و در مناطق ۶، ۱۰ و 
۱۱ نیز بیش از ۱۶ درصد خانوار ها تک نفره زندگی 

می کنند.
از ســوی دیگر در مناطق نیمه جنوبی شهر 

تهران همانند مناطــق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و همچنین 
مناطق ۲۱ و ۲۲ بین ۶ تــا ۸ درصد از خانوار های 
تک نفره هســتند. به عبارتی دیگر، خانوار های 
تک نفره مناطق شمالی تهران حدود ۳ برابر مناطق 

نیمه جنوبی شهر تهران است.
خانوار تک نفره

از دانشجویانی که به تنهایی در محل تحصیل 
خود زندگی می کنند، تا افرادی که بر اثر طالق یا 
فوت همسر یا پدر و مادر تک نفره شده اند در لیست 
خانواده های تک نفــره می گنجند. این در حالی 
است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تغییر 
سبک زندگی و عدم تمایل به ازدواج هم در رشد 

شمار خانوارهای تک نفره موثر بوده است.
آمار اروپایی ها

در همین زمینه مرور آمارخانوارهای تک نفره 
اروپایی هم خالی از لطف نیست. داده های دفتر آمار 
کمیسیون اروپا، یوروستات نشان می دهد تعداد 
خانوارها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ۱۹۹ 
میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ به رقم ۲۲۰ میلیون نفر 

در سال ۲۰۱۶ رسیده است. در این بین خانوارهایی 
که از یک نفر تشکیل شده ۳۳ درصد رقم مذکور را 
شامل می شود. در سوئد نیمی از خانوارها، معادل 
۵۲ درصد، تنها از یک فرد تشــکیل شده است. 
سوئد از این نظر مقام نخست را در بین کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا دارد. پس از سوئد کشورهای 
لیتوانی و دانمارک به ترتیــب در رده های دوم و 
سوم قرار گرفته اند. همچنین ۲۵ درصد خانوارها 
در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک زوج بدون 

فرزند تشکیل شده است.
لشکر ۱3میلیونی مجردها

جمعیت شناسان اصطالح تجرد قطعی را به 
افرادی اطالق می کنند که بــدون حتی یک بار 
ازدواج وارد سن ۴۰  سالگی می شوند. در یکی دو 
دهه اخیر، تغییر سبک زندگی باعث شده است 
که بسیاری از جوانان بدون توجه به قضاوت ها با 
ازدواج مخالف کنند و به ســوی »تجرد قطعی« 

کشیده شوند. 
افراد در سن ۲۰ تا ۳۵ســال تمایل بیشتری 

به ازدواج از خود نشــان می دهند. زمانی که سن 
افراد از ۳۵ســال می گذرد، امکان تجرد قطعی 
در آن ها بیشتر می شــود. جدا از اینکه تمایل به 
ازدواج و جداشــدن از زندگی فردی در این افراد 
کم است، با باالرفتن سن، امکان ازدواجشان نیز 

کاهش می یابد.
گرچه هنوز درصد کسانی که وارد مرحله تجرد 
قطعی شــده اند کمتر از ۴درصد است، اما آمارها 
نشان می دهد از ســال۸۵ تا ۹۵، درصد این افراد 
روند صعودی داشته است. بر اساس آخرین آمار 
هم اکنون در ایران ۸ میلیون مرد و ۵ میلیون زن در 

کشور مجرد هستند. این در حالی است که به نظر 
می رسد به دالیل مختلف اقتصادی و اجتماعی و 
سیاسی این آمار در سال های آینده رشد بیشتری 

خواهد داشت.
امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس، درباره 
دالیل مجردماندن جوانــان می گوید: »در میان 
دالیل مجــرد ماندن افراد، شــرایط اقتصادی را 
نمی توان نادیده گرفت. خانواده های کم درآمد یا 
کسانی که شغل ندارند و نمی توانند یک زندگی 
مشترک را شــروع کنند، بیشتر تمایل به مجرد 

ماندن دارند«.

افزایش تجرد و تغییر چهره خانواده

۱۲ درصد تهرانی ها تک نفره زندگی می کنند

علیرضا زالی: با وجود 
پیشنهاد های وزارت 

بهداشت، شاهد لختی 
کسالت آوری در فرآیند 

دیوان ساالرانه جذب 
پرستار هستیم و باید دولت 

و مجلس راهی میان بر و 
جهادی را مدنظر قرار دهند

در حالی که بر اساس 
متوسط جهانی به ازای هر 

 هزار نفر  ،6 تا حداقل سه 
پرستار تعریف شده است، 

در ایران این استاندارد تا 
سال گذشته و قبل از شروع 

اپیدمی کرونا بسیار پایین 
و برابر با یک و 6 دهم نفر، 

یعنی نصف کف حداقل 
استانداردها بود
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