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 شهرهای ممنوع برای سفر 
در تعطیالت ۲۲ بهمن

در آستانه تعطیالت 
۲۲ بهمن، ســتاد کرونا 
۳۶ شهر را پرخطر و سفر 
به آن ها را ممنوع اعالم 
کرد. در بین این مناطق، 

جزایر قشم، هرمز و کیش نیز ممنوع الورود شده اند 
البته فقط برای خودروهای شخصی و نه مسافران 
هوایی. پلیس راهور ناجا اواخر هفته گذشته روی 
دستور ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که تردد 
خودروهای غیربومی به استان های مازندران، گیالن 
و گلستان به اضافه شــهرهای مشهد، بندرعباس، 
اصفهان، شیراز، بوشــهر و جزیره قشم و کیش تا 
اطالع بعدی ممنوع است.  روز شنبه ۱۸ بهمن ماه 
نیز سخنگوی ستاد ملی کرونا از خیز این ویروس 
در بیشتر شهرهای کشور خبر داد و اعالم کرد که 
۳۶ شهر در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، 
خراسان شمالی، ســمنان، کرمانشــاه، گیالن، 
مازندران، گلستان، هرمزگان، همدان و یزد نارنجی 
شده و در وضعیت پرخطر قرار گرفته اند. استاندار 
تهران نیز اعالم کرده مجوز سفر در تعطیالت پیش  
رو )۲۲ بهمن( صادر نخواهد شد و خروج از تهران به 

مقصد این شهرها ممنوع است. 
    

معاون وزیر کشور:
 ازدواج زیر 13 سال،

کودک همسری نیست!
در حالی که بر اساس 
کنوانســیون حقــوق 
کودک، ازدواج زیر سن 
۱۸ سال غیر قانونی و به 
عنوان کودک همسری 

از آن یاد می شــود، معاون وزیر و رییس ســازمان 
اجتماعی کشور معتقد است که در کشور ما اساسا 
کلید واژه کودک همسری نه تنها جایی ندارد، بلکه 
کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش رس 
مواجه هستیم. تقی رستم وندی در گفت وگو با ایلنا 
در مورد آنچه در ایران در خصوص ازدواج دختران در 
سنین پایین رخ می دهد این طور توضیح داد: »در 
ایران به دختران کمتر از ۱۳ سال با اثبات آمادگی و 
بلوغ جسمی حکم قضایی برای ازدواج داده می شود. 
بنابراین ما در ایران چیزی به عنوان کودک همسری 
به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، نداریم. 

یعنی این کار در مسیر قانونی انجام می شود«.
    

 مرگ بیش از ۲۰۰۰ پرنده مهاجر 
در میانکاله

مــرگ و میــر تلخ 
پرندگان مهاجر در تاالب 
میانکاله بــه دلیل آنچه 
که سم بوتولیسم گفته 
می شــود دوباره شدت 

گرفته اســت. حر منصوری عبدالملکی یک فعال 
محیط زیست و موسس گروه مشــورتی میانکاله 
می گوید که هنوز تحقیقات و بررسی ها درباره علت 
تولید سم بوتولیسم در میانکاله ادامه دارد اما یکی از 
دالیل و فرضیه های مهم که هم در گزارش دامپزشکی 
و هم در گزارش کمیته مشورتی میانکاله به آن اشاره 
شده است، ورود میزان قابل توجهی رسوب به تاالب 
پس از سیل سال گذشــته و عریض و عمیق کردن 

رودها و نهرهای منتهی به میانکاله است.
    

دلیل اخذ کد ملی هنگام فروش 
بلیت مترو 

رئیس مرکز ارتباطات 
شهرداری تهران گفت: 
طبق مصوبه ستاد ملی 
کرونا بــرای رهگیری 
مسافران بیمار در مترو، 

منحصرا برای خرید کارت بلیت الکترونیکی کد ملی 
اخذ می شود.  غالمحسین محمدی، گفت: مهاجران 
نیز می توانند تا پیش از ۱۵ اسفند ماه که سیستم، 
امکان ثبت کد اقامت را ایجاد کند، بدون محدودیت 

از باجه کارت های خود را شارژ کنند.
    

تمام اختالالت روانی که کرونا آنها 
را تشدید می کند

دکتر سعید نصیری، 
روانپزشک با بیان اینکه 
شــیوع بیماری کرونا 
سبب تشــدید برخی 
اختالالت روانی شــده 

است، گفت: مطالعات نشان دهنده افزایش ابتال به 
آلزایمر و افسردگی در سالمندان، اختالالت روانی 
مانند خودبیمارانگاری، اختالالت خواب و پرخوری 

عصبی در دوران شیوع بیماری کرونا است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

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.
چندی پیش پژوهشی دانشگاهی 
بر مشخصات جمعیتی و اجتماعی زنان 
سالمند در ایران با اســتفاده از آمارها 
منتشر شد که نشان می داد؛ سالمندی 
در حال زنانه شدن و تعداد زنان سالمند 
خودسرپرست در حال افزایش است. 
وضعیتی که به سیاستگذاران هشدار 
می دهد سیاست های رفاهی و اقتصادی 
متفاوتی با آنچه امروز شاهد آن هستیم  

را در پیش بگیرند.
  حرکت پرشتاب 
به سمت سالمندی

هر چند در حال حاضر تنها حدود 
شــش و نیم میلیون نفر از جمعیت 
کشور را سالمندان تشکیل می دهند، 
اما به گفته کارشناسان سرعت حرکت 
جمعیت ایران به سمت سالمندی در 
ســال های ۱400 تا ۱4۲0 رشدی 
شــدیدتر پیدا می کند، به طوری که 
در سال ۱4۲0 بیش از ۱۳.۵ درصد 
جمعیت ایران را افراد باالی ۶۵ سال 
تشــکیل خواهند داد. این در حالی 
است که جمعیت کشور در آن سال ها 
حدود 90 میلیون نفــر خواهد بود و 
جمعیت سالمندان با رشد دو برابری 
به بیــش از ۱۲ میلیــون نفر خواهد 
رسید. ۱۲ میلیون نفری که در صورت 
عدم برنامه ریزی و سیاســتگذاری 
الزم در این حوزه یکی از چالش های 

 نظــام رفــاه و تامیــن اجتماعــی 
در آینده هستند.

از سوی دیگر بررسی های جهانی هم 
نشان می دهد که امید به زندگی زنان به 
طور متوسط چهارسال و نیم بیشتر از 
مردان است و تعداد زنانی که در گروه 
سنی سالمند قرار دارند، به نسبت قابل 
توجهی بیشتر از مردان سالمند است. 
این الگوی سالمندی نشان می دهد که 
احتمال بیوه یا مجرد بودن زنان سالمند 
نســبت به مردان بیشــتر است، پس 
بدیهی اســت آینده جمعیت سالمند 
ایران از آن زنان ســالمند خواهد بود. 
زنانی که اگر امروز فکری به حال اشتغال 
و رفاه آنهــا صورت نگیــرد آینده ای 

ناخوشایند خواهند داشت. 
وضعیت فعلی زنان سالمند

در مطالعه انجام شده دانشگاهی که 
اخیرا درباره سالمندی زنان در ایران، 
منتشر شــده، داده های سرشماری 
مرکز آمار ایران در ســال ۱۳9۵ مورد 
بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه 
بازه سنی ۶0 ســاله و باالتر به عنوان 
سالمند انتخاب شــد و زنان سالمند 
بر اساس وضعیت زناشــویی، سطح 
سواد، نوع فعالیت، نوع خانوار، وضعیت 
سکونت و سایز متغیرها مورد بررسی 

قرار گرفتند.
یافته های حاصل از سرشــماری 
عمومی نفوس و مسکن ۱۳9۵ نشان 
می دهد که تعداد کل زنان ســالمند 
در کشور؛ ســه میلیون و ۷۵۵ هزار و 
۶۸۶ نفر است که این مقدار 9.۵ درصد 
از کل جمعیت زنان کشــور را شامل 
می شود. بر اســاس آمار زنان سالمند 
9.۲ درصد از جمعیت زنان شــهری را 
تشکیل می دهند و سهم زنان سالمند 
روستایی از کل جمعیت زنان روستایی 

۱0.4 درصد است.
در مورد وضع فعالیت زنان سالمند 
که یکــی از مولفه های بــا اهمیت در 

بررسی و شــناخت وضعیت این قشر 
اســت، مشخص شــد که از میان کل 
جمعیت زنان ســالمند، تقریبا شش 
درصــد به عنــوان جمعیــت فعال، 
محسوب می شوند و نرخ بیکاری آن ها 
۱.۸ درصد اســت. با توجه به این آمار؛ 
اگرچه نرخ بیــکاری در این جمعیت 
بسیار پایین است، ولی نرخ مشارکت 
اقتصادی برای زنان سالمند کل کشور، 
حاکی از مشارکت بسیار پایین این قشر 
در فعالیت های اقتصادی است و بیشتر 
زنان سالمند جزو جمعیت غیرفعال و 

اکثرا خانه دار هستند.
بررســی ها در مــورد وضعیــت 
زناشویی زنان ســالمند کشور نشان 
می دهد که 9۸.۸ درصد از آن ها حداقل 
یک بار ازدواج کرده انــد و در بین زنان 
ازدواج کرده، حدود ۵4.۱ درصد دارای 
همسر، 4۳.۳ درصد بدون همسر بر اثر 

فوت و ۱.4 درصد مطلقه هستند.
با توجه به اینکــه حضور فیزیکی 
نزدیــکان فــرد ســالمند می تواند 
حمایت های مورد نیاز آن ها را به همراه 
داشته باشد، تعداد افرادی که در خانوار 
به همراه زنان سالمند زندگی می کنند 
مورد بررســی قرار گرفت. بر اســاس 
آمار، ۲4.۱ درصد از زنان ســالمند در 
خانواده های یک نفره زندگی می کنند. 
۳۵.۶ درصد در خانوارهای دو نفره، ۱9 
درصد در خانوارهای ســه نفره، ۱0.۷ 
درصد در خانوارهای چهار نفره، و ۱0.۶ 
درصد در خانوارهای پنج نفره و بیشتر 

زندگی می کنند.
بررسی ها در مورد زنان سرپرست 
خانوار نشــان می دهد که این میزان 
برای زنان ســالمند کل کشور ۳9.۷ 
درصد است. بر اســاس بررسی ها در 
گروه سنی ۷۵ ســاله و بیشتر، ۷۶.4 
درصد زنان سالمند سرپرست خانوار 
این گروه سنی، در خانوارهای تک نفره 
زندگی می کنند. بررســی ها حاکی 

از این اســت که تنهایی سالمندان در 
حال حاضر یکی از پدیده هایی اســت 
که در حال افزایش است و این می تواند 
دالیل مختلفی داشته باشد. زنانه شدن 
ســالمندی و همچنین کاهش تعداد 
فرزنــدان، می تواند باعــث ایجاد این 

مسئله شده باشد.
پژوهشگران این مطالعه بر اساس 
نتایج به دست آمده تاکید کرده اند که از 
یک سو فرهنگ سازی و گفتمان سازی 
در راســتای تکریــم ســالمندان و 
ارزش های خانواده محور و جمع گرایانه 
که همــواره در جامعــه ایرانی مورد 
توجه و الگوی اصلی بوده اســت، باید 
بیش از هــر زمانی مــورد توجه قرار 
گیرد و از سوی دیگر، منابع در اختیار 
مانند اشــتغال زنان و توانمند کردن 
اقتصادی آن هــا، بیمه های حمایتی 
زنان سالمند، گسترش زیرساخت های 
حمل ونقل عمومی، میزان هزینه کرد 
دولت در بخش ســالمندی، خدمات 
حمایتی-مراقبتی باید در راســتای 

عمل قرار گیرد.
  وضعیت از آنچه هست 

بدتر خواهد شد
در حالی که نگاهی به وضعیت فعلی 
زنان سالمند نشــان می دهد این قشر 
با مشــکالت عدیده ای روبرو هستند 
اما با توجه به حرکت الگوی سالمندی 
کشور به سمت »زنان تنها« می توان 
پیش بینی کرد که وضعیــت از آنچه 
هست نیز بدتر شــود. 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. 
آسیب پذیری سالمندان زن

امــا چــرا زنــان ســالمند، 
آســیب پذیرترین گروه ســالمندان 
هستند و به نســبت مردان سالمند، 
نیاز به توجه بیشتري دارند. شاید پاسخ 
این پرسش را بتوان در وضعیت دوران 
جوانی و میانسالی آنها جستجو کرد. 
بر اســاس آنچه آمــار می گوید: زنان 
سالمندان همسردار نســبت به زنان 
سالمندان 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.
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. در نتیجه 
هسته ای شدن خانواده، کاهش تعداد 
فرزندان و هم چنین رشد فردگرایی، 
زنان ســالمند از منزلت و اعتباری که 
مادربزرگان در خانواده های ســنتی 
برخوردار بودند تقریبا بی بهره اند. آشنا 
نبودن آن ها بــا فناوری های جدید و 
ســازوکار اداره امور فردی و اجتماعی 
سبب شده است زنان سالمند نه تنها 
در اجتماع بلکه حتی در خانواده های 
خود به حاشیه رانده شوند. آسیب های 
روحی و عاطفی زنان سالمند در عرصه 
خصوصی در نتیجه وابســتگی های 
اقتصــادی و حمایتــی آن هــا بــه 

فرزندانشان دوچندان می شود«.
او ادامه می دهد: »واقعیت این است 
که زنانی که در دوران جوانی و میانسالی 
فعالیت اجتماعی نداشــته اند چه در 
نقش همســر چه در جایگاه مادر در 
دوران ســالمندی دارای نقش تبعی 
و فرعی خواهند بود. این وابســتگی 
که به ایجاد احساس تابعیت مضاعف 
منجر می شود، خود، به نوعی کاهنده 
منزلت و جایگاه اجتماعی آنان است. 
به عالوه، به علت نابرابری های موجود 
در میزان اشــتغال، مالکیت دارایی ها 

و کنترل پس انــداز و اداره امور مالی، 
سالمندی برای زنان مشکالت اقتصادی 
بی شماری به همراه دارد که متعاقب آن، 
نبود پشتوانه مالی به ناتوانی در مدیریت 
زندگی و احساس »غیرمولد« و »باری 
بر دوش دیگران بــودن« را برای آنان 

ایجاد می کند«.
وضعیت وخیم اشتغال زنان

براســاس گزارش های مرکز آمار 
وضعیت اشــتغال زنــان در ایران به 
خودی خود وضعیت مطلوبی نیست 
و در ایــن زمینه نیاز به جهشــی بلند 
داریم. داده های آماری نشان می دهد 
مشــارکت اقتصادی زنان در ســال 
گذشــته تنها ۱۷.۵ درصد بوده است. 
این در حالی اســت که تعــداد زنان 
سرپرســت خانوار در ایران حدود سه 
میلیــون و ۵00 هزار نفر اعالم شــده 

است.
از سوی دیگر با باال رفتن نرخ طالق 
و تجرد قطعی می توان انتظار داشــت 
هم بر شــمار زنان سرپرســت خانوار 
افزوده شــود و هم بر نرخ بیکاری زنان 

خواهان اشتغال.
ایــن در حالی اســت کــه طبق 
داده های مرکز آمار ایران در تابستان 
سال جاری نرخ بیکاری کشور به 9/۵ 
درصد رسیده که این میزان کمترین 
نرخ بیکاری در ۱4 فصل اخیر )از بهار 

9۶ به بعد( بوده است. 
بیکاری که با شیوع کرونا گسترش 
پیدا کرد و بیش از همــه بدبختی آن 
دامان زنان را گرفــت. طبق داده های 
آمــاری مرکز آمــار ایــران، از حدود 
یک میلیون و ۲۱0 هــزار نفری که در 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
گذشته شغل خود را از دست داده اند، 
نزدیک به 4۶0 هزار نفر از آنان یا معادل 
۳۸ درصد از کل بیکار شــده ها مرد و 
حدود ۷۵0 هزار نفــر از آنان یا معادل 
۶۲ درصد از کل بیکار شده ها را نیز زنان 
تشکیل می دهند. رشدی که زنگ خطر 
را از آینده اقتصادی و رفاهی این زنان به 
صدا درمی آورد و نیازمند برنامه ریزی 

سیاستگذاران است.

نرخ اشتغال فعلی و حرکت الگوی سالمندی کشور به سمت »زنانه شدن«  رقم می زند؛

سالمندی سخت »زنان تنها«

یادداشت

مرتضی بلوکی

پس از گذشت یک سال از شیوع بیماری کرونا و درگیری 
بخش عمده ای از دنیا با این بیماری، علی رغم تمام تذکرات و 
الزامات رعایت بهداشتی؛ متاســفانه باز هم دیده می شود در 
مکان های عمومی، برخی ایرالین ها و وسایل نقلیه عمومی؛ 
ساده ترین مقوله رعایت پروتکل بهداشتی یعنی فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت نمی شود.
طبق شواهد، اخیرا برخی ایرالین ها علیرغم گران کردن 
بلیط ها با تمامی ظرفیت پــرواز می کنند و با بهانه هایی اعم از 
تاخیر و کنسلی پروازها، مسافران ناچار با پروازهای فول اقدام 
کنند. این در صورتی است که مقرر شده ایرالین ها با ۶0 درصد 
ظرفیت پرواز کنند. به طور کلی پس از اعالم وضعیت آبی در 
اکثر نقاط کشــور برخی از مدیران تصمیم ساز همچون مردم 

عادی، بیماری کرونا و جهش آن را عادی پنداشتند! وگرنه چه 
توجیهی می تواند داشته باشد که جای حساسی مانند هواپیما 
با محیط بســته با ظرفیت کامل پرواز انجام گیرد. آیا می توان 
امیدوار بود با انجام شدن پرواز با ظرفیت کامل، باز کردن اماکن 
تفریحی و گردشگری، سالن های سینما و همینطور شلوغی 

بازار و مکان های عمومی، بر کرونا فائق آمد.
 برخــی ســلبریتی ها کــه شــبانه روز بــا توییت های 
غیرکارشناسانه خود، درخواست خرید واکسن را دارند، چرا 
نسبت به برگزاری جشنواره فیلم فجر و بازگشایی سینما و انجام 
پروازهای بیش از حد مجاز واکنشی نشان نمی دهند. در برخی از 
مکان ها مانند جنگ های تفریحی و... رعایت پروتکل بهداشتی 
الزامی به نظر می رسد، اما در جایی که تمامی دنیا کنسرت های 
خود را تعطیل کرده اند متاسفانه شــاهد هستیم در کشور ما 
مجوز اجرای کنسرت داده می شود تا جایی که به علت سهل 
انگاری ها متاسفانه منطقه آبی رنگ تبدیل به نارنجی می شود. 
به نظر می رسد مادامی که فقط از مردم رعایت نکات بهداشتی 

را مطالبه می کنیم و سهل انگاری مدیران نادیده گرفته می شود 
باید منتظر روزهای به مراتب سخت تر بود. ستاد ملی کرونا چرا 
هیچ واکنشی برای عدم اجرای فاصله گذاری اجتماعی به برخی 
از ایرالین ها نشان نمی دهد، جامعه ما متاسفانه برای از دست 
دادن دو ورزشکار ملی پوش خود در شوک است. بدیهی است 
جان تمامی هموطنان برای ما باید مهم باشد. چه تعداد انسان 
باید قربانی کرونا شــوند تا برخی ایرالین ها و دیگر مکان های 
عمومی نسبت به رعایت دستوالعمل های پروتکل بهداشتی 

پایبند باشند.
از سویی مسئوالن وزارت بهداشت هر لحظه نسبت به شروع 
پیک چهارم بیماری کرونا هشدار می دهند، از سوی دیگر برخی 
ایرالین ها و شرکت های حمل ونقل جاده ای و مراکز عمومی با 
تمام ظرفیت مشغول به کار هســتند. آیا این امر بازی با جان 
انسان ها نیست؟ کافیست شهری از رنگ قرمز به رنگ آبی تغییر 
کند،  آنگاه با برگزاری کنسرت های گوناگون، جنگ ها، جشنواره 
فجر و ... به سرعت رنگ شهر را به قرمز تبدیل می کنیم. تمامی 

عواقب و تبعات ابتال و شیوع موج بعدی کرونا بر عهده کسانی 
است که مجوز برگزاری کنسرت ها،  جشنواره ها و... می دهند.

رعایــت تمامی پروتکل بهداشــتی فقــط برعهده مردم 
نیست،  هنگامی که مسئوالن با آزادسازی اجرای کنسرت ها 
یا بخش های تفریحی این پیام را به جامعه می دهند که خطری 
دیگر مردم را تهدید نمی کند؛ قطعا مردم نیز دیگر پروتکل ها را 
رعایت نخواهند کرد. چرا تنها مردم را عامل اصلی شیوع بیماری 
کرونا اعالم می کنند؟ همه مردم و مسئوالن باید با تمکین از 
فرمایش مقام معظم رهبری در اطاعت از دســتورالعمل های 

ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام کنند. 

یک بام و دو هوای پروتکل های بهداشتی؛ از ایرالین ها تا جشنواره ها

یافته های یک پژوهش 
دانشگاهی نشان می دهد؛ 

سالمندی در حال زنانه 
شدن و تعداد زنان سالمند 

خودسرپرست در حال 
افزایش است. وضعیتی که 

با توجه به آمار باالی بیکاری 
زنان و وابستگی اقتصادی 

آنها به همسران شان؛ به 
سیاستگذاران هشدار 
می دهد سیاست های 

رفاهی و اقتصادی متفاوتی 
با آنچه امروز شاهد آن 

هستیم  را در پیش بگیرند 

طبق داده های مرکز آمار 
ایران در تابستان سال 

جاری نرخ بیکاری کشور به 
۹/۵ درصد رسیده و در این 
میان سهم زنان 62 درصد 

بوده است
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