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 اجرای طرح ترافیک 
با پاره ای تغییرات

به دنبــال آخرین 
تصمیم گیری هــای 
اتخاذ شــده، اجرای 
طرح هــای ترافیکی 
از روز بعــد از عید فطر 

قطعی شــد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
تهران گفت: ســتاد کرونا تصمیم گرفت که طرح 
ترافیک تهران در راستای عدم استفاده شهروندان 
از حمل و نقل عمومی اجرا نشود، اما این مسئله بار 
ترافیک در پایتخت به خصوص محدوده مرکزی 
شــهر را در برخی روزها تا ۴۲ درصد و حتی تا ۱۶۷ 
درصد افزایش داد. ســید مناف هاشــمی، گفت: 
تصمیم بر این شــد که از اولین روز بعد از عید فطر 
طرح ترافیکی از ســاعت ۸ صبح تا ۱۶ اجرا شود تا 
کارمندان بتوانند با استفاده از خودروی شخصی تا 
قبل از ساعت ۸ صبح به محل کار خود بروند و در نوبت 
عصر نیز همزمان با تعطیلی ادارات، طرح ترافیک نیز 
اجرا نمی شود، اما از ساعت ۱۴ افراد می توانند از طرح 
ترافیک خارج شده و مشمول جریمه نشوند. هر چند 
که ما از شب گذشته دوربین های ثبت تخلف را آماده 
کرده بودیم، اما بنا به تصمیم طرح های ترافیکی از 

بعد از عید فطر اجرایی می شود.
    

۷ هزار عضوی که پیوند نشد
ســال گذشــته به 
علت همکاری نکردن 
خانــواده افــراد مرگ 
مغزی هفت هزار عضو 
پیوندی به خاک سپرده 

شد، اعضایی که می توانست فهرست ۲۵ هزار نفره 
پشــت نوبت پیوند را کوتاه کند. مهدی شادنوش، 
رئیس مرکز مدیریت پیونــد و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این 
موضوع گفت: هم اکنون ۳۴ مرکز پیوند عضو در کشور 
فعال است اما مشکل اصلی رضایت ندادن خانواده ها و 
از بین رفتن زمان طالیی برای پیوند عضو از افراد دچار 
مرگ مغزی است. شادنوش افزود: با حمایت دولت 
هزینه های پیوند رایگان است. دولت سال گذشته 
۱۵۰ میلیارد تومان برای پیونــد عضو هزینه کرد. 
در کشورهای توســعه یافته پیوند عضو هزینه های 
سرسام آوری را به خانواده ها تحمیل می کند، اما در 

کشور ما حتی داروهای افراد پیوندی رایگان است.
    

دستگیری باند قاچاق و فروش 
دختران ایرانی

خبرگزاری تسنیم از دستگیری یک باند قاچاق 
و فروش دختران ایرانی خبر داد.

بر اساس این گزارش اعضای گروه دستگیر شده 
به مدت ۳ سال دختران ایرانی را به خارج از کشور 
قاچاق می کرد و به فروش می رساند. رئیس این باند 

در مالزی دستگیر شده و به ایران منتقل شده است.
    

افزایش ۱۲ درصدی دستگیری 
موادفروشان اینترنتی

رئیــس پلیــس 
مبارزه با مــواد مخدر 
پایتخت گفت: نسبت 
به مدت مشــابه سال 
گذشــته، حدود ۱۲ 

درصد افزایش دســتگیری افــرادی که در فضای 
مجازی مجرم بودند و جرم مرتکب شدند را داشته ایم. 
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند به مهر گفت: با توجه 
به اینکه بحث آموزش، فروش و قیمت گذاری مواد 
مخدر در فضای مجازی رو به افزایش است، پلیس 
مواد مخدر نیز شعبه ای به نام فضای مجازی دارد 
و با تمام افرادی که در فضای مجازی در حوزه مواد 
مخدر جرم یا تبلیغات سو انجام می دهند، برخورد 
می کند. تمام کلیدهایی کــه در فضای مجازی در 
زمینه تشویق افراد به استفاده از مواد مخدر یا استفاده 
کودکان برای تبلیغ این اقالم منتشر می شود، بدون 
استثنا مورد بررسی قرار می گیرد و زمانی که به سر 
منشأ اصلی آنها برسیم، بدون هیچ اغماضی با آنها 

برخورد می کنیم.
    

تغییر شرایط پذیرش 
فرزندخوانده 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: شرایط ســنی پذیرش فرزند خوانده از زیر 
۱۲ سال به ۱۶ سال تغییر کرد. حبیب اهلل مسعودی 
فرید درباره شرایط پذیرش فرزندخوانده، گفت: عدم 
سوء سابقه، اعتیاد به مواد مخدر و محرک در خانواده 
متقاضی و تمکن مالی شرایط پذیرش فرزند خوانده 
است. وی بیان کرد: با توجه به استقبال خانواده ها 
کودکان تا ۱۶ سال می توانند به عنوان فرزندخوانده 
پذیرفته شوند و این در حالی است که پیش از این 

سن فرزند خواندگی تا زیر ۱۲ سال بود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

سال گذشته شورای عالی انقالب 
فرهنگی، تخمین زده بود که در سال 
۱۳۹۸ نرخ زاد و ولد با ۱۴.۵ تولد به ازای 
هر هزار نفر جمعیت کشور به کمترین 
حد خود در ۵۰ سال اخیر می رسد. این 
گزارش پیش بینی کرده بود که در پایان 
سال ۹۸، میزان تولد در کشور به رقم 
یک میلیون و ۲۰۵ هــزار و ۹۵۴ مورد 
خواهد رســید، تخمینی که در عمل 
حتی کمتر هم شد و بر اساس آخرین 
گزارش منتشر شده از سوی سازمان 
ثبت احوال کشور، به یک میلیون و ۱۹۶ 

هزار و ۱۳۴ تولد رسید.
روز ملی جمعیت

گرچه هفت سالی است که سی ام 
اردیبهشت ماه را در تقویم رسمی کشور 
با عنوان  روز ملی جمعیت نامگذاری 
کرده اند، اما زنگ خطر کاهش میزان 
تولد و سالمندی جمعیت کشور بسیار 
پیش از این به صــدا در آمده بود. در دو 
دهه گذشــته در حالی که نرخ تولد به 
میزان قابل توجهی کم شد، جمعیت 
سالمند با شیب بســیار تندی گوی 
سبقت را به دست گرفته و ۳ برابر رشد 
جمعیت افزایش یافت. به طوری که بر 
اساس پیش بینی های رسمی تا سال 

۱۴۳۰، ۳۰ درصــد از جمعیت ایران 
باالی ۶۵ سال خواهند بود. شیبی که به 
نظر می رسد بعد از بحران کرونا در ایران 
و جهان تندتر هم شده است، به طوری 
که معاون امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان نیز در آخرین اظهاراتش عنوان 
کرده که شاید آمار تولدها در نیمه دوم 

سال ۹۹ به یک سوم نیز کاهش یابد.
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بسیاری از کشــورهای جهان در 
سال های اخیر با مقوله پیری جمعیت و 
کمبود نیروی انسانی تازه نفس و جوان 
روبه رو هستند، اما این احتمال وجود 
دارد که کرونا بر زاد و ولد در کشورهای 

جهان تاثیر منفی مضاعفی بگذارد. 
محمدمهدی تندگویــان، معاون 
امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
نیز در آخرین اظهاراتش با اشــاره به 
تاثیر منفی کرونا بر هرم جمعیتی ایران 
گفت که آشــنایی زوجین، ازدواج ها 
و فرزندآوری ها به دلیل شــیوع کرونا 
به تاخیر افتــاده و بســیاری به دلیل 
مشکالت اقتصادی پیش آمده، امکان 
ازدواج یا فرزنــد آوری ندارند، ضمن 
اینکه بسیاری از خانواده ها نیز به  واسطه 
شیوع کرونا و ترس از ابتال به آن در مراکز 
درمانی، از فرزندآوری پرهیز می کنند.  
او تاکید کرد: »بسیاری از خانواده ها در 
مراکز مشاوره ای ما عنوان کرده اند که 
منتظرند کرونا از کشور برچیده شود، 

بعد اقدام به فرزندآوری کنند«. 

مقصر تنها کرونا نیست
گرچــه ســایه کرونا ایــن روزها 
بر سراسر جهان ســنگینی می کند 
و شیب رشــد جمعیت در بسیاری از 
کشورهای دنیا تحت تاثیر این موضوع 
کاهش قابل توجهی پیدا کرده است، 
اما نمی توان مقصر شیب تند کاهش 
جمعیت در ایران را به گردن این بیماری 
انداخت. به گفته کارشناســان، ایران 
چندین دهه است که با بحران کاهش 

جمعیت روبروست.
نگاهی به آمار نشان می دهد پس از 
انفجار جمعیت در دهه ۶۰، دولتمردان 
ایران بــا اجرای سیاســت هایی برای 
کنترل جمعیت، در دهه ۷۰ توانستند 
روند رشد جمعیتی در کشور را به رقم 
قابل قبولی برسانند. اتفاقی که بسیاری 
از کشورهای توســعه یافته دنیا آن را 
تجربه کردند. اما مشکل از آنجایی آغاز 
شد که روند کاهش جمعیت از کنترل 

دولت خارج شد. بحران های اقتصادی 
و بعضا سیاسی و اجتماعی، تغییر سبک 
زندگی افراد و ... سبب شد تا روند رشد 
جمعیت چنان کاهش یابد که حتی از 
بسیاری از کشورها پیشی بگیریم و حال 
با بحرانی مواجه شویم که نام آن را پیری 

جمعیت گذاشته ایم.
اصغــر کیهان نیا، روانشــناس به 
کاهش تمایل به فرزندآوری در کشور 
اشاره می کند و می گوید: »مشکالت 
و نوســانات اقتصــادی و بحران های 
اجتماعــی  تاثیــر بســزایی در روند 
قطعیت این تصمیم برای زوجین دارد.  
فرزندآوری بدون شــک هزینه های 
باالیی از جمله هزینه هــای زایمان، 
مخارج ضروری برای بزرگ کردن یک 
کودک و هزینه های فرستادن فرزندان 
به مدرسه و دانشــگاه دارد که در کنار 
بســیاری دیگر از مخــارج، والدین را 
ملزم می کند قبل از هر تصمیمی برای 
بچه دار شدن وضعیت مالی خانواده را 
ارزیابی کنند و در نتیجه به رغم تمایل 
به داشــتن فرزند، ترجیح می دهند 
قبل از آن شــرایط مالی خود را بهبود 

بخشند«.
ایــن مشــاور خانــواده در ادامه  
می گوید:»عدم امنیت شغلی زنان،ترس 
خانواده ها از تربیت فرزندان در جامعه ای 
که با بحران های اجتماعی دســت به 
گریبان است، بســیاری از زوجین را از  

فرزندآوری منصرف می کنند«. 
به گفتــه او هــر چقدر شــرایط 
اقتصــادی بهبود یابــد و کاهش آمار 
بیــکاری داشــته باشــیم، شــاهد 
عالقمنــدی زوج ها بــه فرزند آوری 

خواهیم بود.
پیری با ایران چه می کند؟

اما به راستی پیری جمعیت با کشور 
چه می کند وآیا باید نگران آینده بود؟ 
در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت  ایران 
سالمند اســت و هنوز جمعیت  ایران 
جوان محسوب می شود. اما با توجه به 
روند زاد و ولد از ۲۰ سال آینده باالی ۲۰ 
درصد جمعیت  کشور سالمند خواهند 
بود و این یعنی از هــر پنج نفر یک نفر 

سالمند خواهد بود.
به گفته محمداســماعیل اکبری، 
مشاور عالی وزیر بهداشت در این باره 
می گوید: »تمام بیماری های غیرواگیر 
اعم از فشــار خون، دیابت، سرطان و... 
مربوط به دوره سالمندی است. بنابراین 
بودجه وزارت بهداشــت باید چندین 
 برابر شود تا فردی را که مولد هم نیست 

درمان کند«.
براســاس سرشــماری رسمی در 

فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ بیش 
از ۱۷میلیون نفر در ایران متولد شدند 
که این حجم از زاد و ولد در طول تاریخ 
ایران بی ســابقه بوده اســت. بیش از 
هشت میلیون نفر در نیمه اول و بیش 
از ۹ میلیون نفر در نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ 
متولد شــدند. متولدینی که در آینده 
نزدیک ســالمند خواهند شد. این در 
حالی اســت که به گفته کارشناسان 
منابع و امکانات موجود برای این حجم 
انبوه سالمند در کشور کافی نیست و 
قوانین الزم در این زمینه وجود ندارد 
و در عین حال  پیش بینی می شــود 
بحران صندوق های بازنشســتگی، 
کمبود پزشک و پرســتار، بحران آب، 
خشکســالی و بیــکاری نیــز دوران 
ســالمندی این خیل گســترده دهه 

شصتی ها را سخت تر کند.
نخستین گروه از دهه شصتی ها در 
سال ۱۴۲۵ وارد ۶۵ سالگی می شوند 
و در سال ۱۴۳۰ شاهد ورود جمعیت 
عظیمی از این گروه سنی به محدوده 
سالخوردگی و سالمندی خواهیم بود. 

اکبری گفــت: »بایــد توجه کرد 
که پدیده پیری جمعیــت به ویژه در 
کشورهای ثروتمند و غربی هم اتفاق 
افتاده اســت، اما اتفاق بدی که افتاده 
این است که در کشور ما سرعت رشد 
پیــری دارد از همه جا جلــو می زند؛ 
به طوری کــه در ۲۰ ســال آینده ۲۰ 
درصد جمعیت مان پیر خواهند بود و در 
۳۰ سال آینده ۳۰ درصد جمعیت ایران 
پیر می شوند. یعنی از هر سه فرد یک 
نفر پیر خواهد بود. فرد پیر قاعدتا قدرت 
تولید ندارد و فرد دیگری باید خرجش 
را بدهد. افرادی که اکنون ۴۰ ساله اند، 
۲۰ سال دیگر ۶۰ ساله شده و به گروه 
پیرها می پیوندنــد. در حال حاضر در 
کشور ما به طور متوسط ۳۸ درصد افراد 
پیر دارای شغل هستند و ۶۰ درصدشان 
سواد دارند. بنابراین در گروه سالمندان 
۴۰ درصد بی سوادند و ۶۰ درصد شغل 
ندارند. لذا این افراد در واقع روی دست 

جوانان کشور می مانند«.

 نگرانی از آینده 
در حالی که کاهش جمعیت جوانان 
و رشد جمعیت سالمندی گریز ناپذیر 
است، برخی از کارشناسان معتقدند باید 
برای آینده کشور سیاستی اندیشید و به 
فکر تامین نیازهای جمعیت سالمند بود 
و با آینده نگری امکاناتی مانند آسایشگاه 
و بیمارســتان را تهیه کرد، چرا که با 
تغییر روش زندگی و گرایش بیشتر به 
زندگی آپارتمان نشینی، توان نگهداری 
سالمندان در خانه بسیار کمتر از حال 

حاضر خواهد شد.
در همین باره یک جامعه شــناس 
ضمن هشدار به روند افزایش سالمندان 
در جامعه گفت که بایــد در آینده یک 
وزارتخانه و یــک وزیر به نــام »وزیر 
تنهایی« داشــته باشــیم زیرا شاهد 
افزایش افراد تنها در جامعه خواهیم بود.

امان اهلل قرایی مقدم به ایرنا گفت: 
»در حال حاضر امید به زندگی و بقای 
عمر به دلیل افزایش سطح بهداشت 
افزایش یافته و از ۵۵ سال برای مردان 
به ۷۵ و برای زنان به ۷۸ سال رسیده، 
بنابراین می توان گفت که جمعیت به 
پیری رسیده اســت. هر چند افزایش 
سطح بهداشت یک موفقیت قلمداد 
می شود، اما با پیر شدن جمعیت نیاز 
است که امکانات و تمهیدات خاص برای 
نگهداری از سالمندان نیز در نظر گرفته 
شود، اما درست فکر نکردن در این زمینه 
و نداشتن برنامه مناسب موجب خواهد 
شد که برای نگهداری از سالمندان در 

آینده با مشکل مواجه شویم«.

بررسی کاهش بی سابقه زاد و ولد و سرعت رشد پیری در کشور

پیشنهاد تدارک وزارتخانه و وزیر»تنهایی«
به بهانه سی ام اردیبهشت ؛ روز ملی جمعیت

خبر

سخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی 
۲۲۹۴ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور از ۲۸ 
تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: »در 
همین زمان ۶۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و در مجموع شمار قربانیان کرونا 

در کشور از مرز هفت هزار تن گذشت«.
کیانوش جهانپور دیروز اعالم کرد: »از بین 
مبتالیــان جدید، ۵۳۴ مورد بســتری و یک 
هزار و ۷۶۰ مورد سرپایی و از افراد در تماس با 

مبتالیان بودند که شناسایی شدند«.
تا دیــروز مجموع بیمــاران کووید۱۹ در 
کشور به ۱۲۲ هزار و ۴۹۲ نفر و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۷ هزار و ۵۷ نفر رسید. 
جهانپور گفت: »خوشبختانه تا کنون ۹۵ هزار 
و ۶۶۱ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و ترخیص 
شده اند. همچنین ۲۷۱۲ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند«.
تاکنون ۷۰۱ هزار و ۶۴۰ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وضعیت خوزستان همچنان قرمز

سخنگوی وزارت بهداشــت همچنین به 
وضعیت خوزستان اشاره کرد و آن را کماکان 
استان قرمز دانست و گفت: »حدود ۲۵ درصد 

)یک چهــارم( موارد تشــخیص های جدید 
این بیمــاری چه در بخش ســرپایی و چه در 
بخش بســتری را به خود اختصاص می دهد 
و باید منتظــر بمانیم تا در روزهــای آتی آثار 
محدودیت ها و رعایت نکات بهداشــت فردی 
و عمومی که در روزهای اخیر در این اســتان 

اعمال شده را مشاهده کنیم«.
وی همچنیــن گفــت: »در اســتان های 
لرستان، خراسان شمالی، کرمان بویژه جنوب 
کرمان، سیستان و بلوچستان بویژه جنوب این 
استان و همچنین استان کرمانشاه وضعیت را 
به صورت هشــدار قلمداد می کنیم. بنابراین 
در این اســتان ها و همچنین سراسر کشور، 
رعایت بیشتر نکات بهداشت فردی و عمومی و 
مراعات فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور 

در تجمعات غیر ضرور در دستور کار است«.
نقش غربالگری در کاهش ورودی 

بیمارستان ها
 معاون بهداشــت وزارت بهداشت بر نقش 
موثر غربالگــری ویروس کرونــا در کاهش 
چشمگیر ورودی این بیماران به بیمارستان ها 

تاکید کرد.

علیرضا رئیسی افزود: »تدوین ده ها پروتکل 
بهداشــتی برای همه مشــاغل و صنوف در 
راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی، حضور 
گسترده کارشناسان ســالمت روان و تغذیه 
در مراکــز جامع ســالمت و ســامانه تلفنی 
۴۰۳۰ به منظور مشاوره و راهنمایی مراجعه 
کنندگان و تماس گیرندگان، تولید پرشــمار 
محتواهای آموزشی در راستای پیشگیری از 
ابتال به این ویروس و اقدامات قابل مالحظه در 
بخش ســالمت کودکان و مادران نمونه هایی 
از اقدامات حوزه بهداشــت در مسیر مبارزه با 

کرونا بوده است«. 
 لزوم پالسمادرمانی در مراحل اولیه

عبدالمجید چراغعلی، رئیس دانشــکده 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل)عج( 
گفت: »پالســما درمانی باید در مراحل اولیه 
ابتال به بیماری استفاده شود تا از وخیم شدن 

وضعیت بیماران جلوگیری شود«. 
ایــن روش به دلیــل وجــود تجهیزات و 
شــمار باالی بیماران در چهار بیمارســتان 
بقیةاهلل)عج(، لبافی نژاد، مســیح دانشوری و 

شهید بهشتی قم انجام شده است.

به گفتــه رئیس دانشــکده داروســازی 
دانشگاه علوم پزشــکی بقیة اهلل)عج( پروتکل 
مشــخصی برای استفاده از پالســمای افراد 
بهبودیافته وجود دارد و پــس از طی مراحل 
مشــخص ویزیت توسط پزشــک و از ۵۰۰ 
سی سی پالســمای خون فرد استفاده و فرد 
دریافت کننــده حداکثر دو بار بــا فاصله ۲۴ 
ساعت بر اساس تشــخیص پزشک مربوطه 

پالسما را دریافت می کند.
او با اشــاره به نتایج  مطالعه انجام شده در 
بهبود بیماران کرونا با پالسمادرمانی، گفت: 
»در میان ۳۴ بیماری که تا ۷ روز بعد از بستری 
شدن پالســما دریافت کرده اند، بعد از ۷ روز، 
۸۲ درصد زنده و ۱۸ درصد درگذشته بوده اند 
و بعد از ۳۰ روز، ۷۴ درصد زنده و بهبودیافته و 
۱۵ درصد درگذشته بودند. اما این رقم وقتی 
بیماران بعد از ۷ روز از بستری پالسما دریافت 
کرده اند، تغییر می کند و از میان ۱۶ بیماری 
که ۷ روز یا بیشتر بعد از بستری پالسما دریافت 
کرده انــد ۱۴ روز بعد، ۵۰ درصــد زنده و ۵۰ 
درصد درگذشته و ۳۰ روز بعد، ۴۴ درصد زنده 

یا بهبودیافته و ۵۶ درصد درگذشته اند«.

شمار قربانیان کرونا در کشور از مرز هفت هزار نفر گذشت

در حالی که کاهش جمعیت 
جوانان و رشد جمعیت 

سالمندی گریزناپذیر است، 
برخی کارشناسان معتقدند 

باید برای آینده کشور 
سیاستی اندیشید و به فکر 

تامین نیازهای جمعیت 
سالمند بود

باید توجه کرد که پدیده 
پیری جمعیت به ویژه در 

کشورهای ثروتمند و غربی 
هم اتفاق افتاده است، اما 
اتفاق بدی که افتاده این 

است که در کشور ما سرعت 
رشد پیری دارد از همه جا 

جلو می زند
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