پنج شنبه  10مهر 1399
 13صفر .1442شماره 20489

یک توئيت

فقط15سالتا ایرانپیر!

اجتماعی

مرکز آمار ایران :تا سال  1415جمعیت سالمند کشور  65درصد افزایش خواهد داشت
مشاورعالی وزیر بهداشت :ایران سریعترین کشور در نزول ساختار جمعیتی است

یک عکس
شیعیان عــراق از بصره  ،ناصریه و سماوه
پیاده روی خود به سمت کربال را آغاز کرده اند

گزیده

درخواستاختصاصواکسن
آنفلوآنزابرای ۸۰هزاررانندهتاکسی
مــدیــرعــامــل ســازمــان تــاکــســیــرانــی تــهــران از
درخــواســت ایــن ســازمــان از وزارت بهداشت
بــرای تأمین واکسن آنفلوآنزا بــرای  ۸۰هزار
راننده تاکسی خبر داد .علیرضا قنادان درباره
برنامههای ایــن ســازمــان بهمنظور حمایت از
رانندگان تاکسی برای تهیه واکسن آنفلوآنزا با
توجه به آغاز فصل پاییز اظهار کرد :رانندگان
تاکسی جزو افرادی هستند که روزانه با تعداد
زیــادی مسافر در ارتبا طاند و احتمال ابتالی
آنها به ویروس کرونا و آنفلوآنزا نسبت به سایر
افراد جامعه بیشتر است .وی افزود :هر چند که
تاکنون سازمان تاکسیرانی اقدامات زیادی را
جهت حمایت از تاکسیرانان برای تامین ماسک
و مــواد ضدعفونی ایــن افــراد انجام داده است
ولی حمایتهای همهجانبه از رانندگان تاکسی
با توجه به شرایط کرونا و مشکالت اقتصادی
امــری حائز اهمیت اســت .مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی تهران با اشاره به اینکه تعداد زیادی
از رانندگان تاکسی در پایتخت افــراد مسن یا
مبتال بــه بیمار یهای خــاص هستند ،گفت:
تامین واکسن آنفلوآنزا برای رانندگان موردتوجه
سازمان تاکسیرانی قرار گرفته است .قنادان
خاطرنشان کرد :بر همین اساس از مسئوالن
مربوط در وزارت بهداشت درخــواســت داریــم
اقدامات الزم را در زمینه تامین واکسن آنفلوآنزا
برای  ۸۰هزار راننده تاکسی انجام دهند چرا که
سالمت رانندگان در حفظ سالمت مسافران و
سایر افراد جامعه نیز بسیار مهم است.

معاون اول رئیسجمهور برگزار شد هم مطرح
شد .رئیس مرکز آمار ایران هم در همان جلسه
نکتهای را مطرح کرد که بر نگرانیها میافزاید:
« پیشبینی رسمی مرکز آمار ایران از تحوالت
آینده جمعیت کشور ،کاهش مالیم بــاروری
اســت ،عــاوه بر آن در تمام پیشبینیهای
انــجــا مشــده رونـــد رشــد جمعیت همچنان
کاهشی است و حتی در مــواردی توقف رشد
جمعیت و منفیشدن آن نیز پیشبینی شده
است» .اینها زنگ خطری است که چند سالی
است به صدا درآمده ،اما انگار هنوز مسئوالن و
مردم صدای آن را نشنیدهاند.

بــود و به همین دلیل با جمعی از محققان
داخلی و بینالمللی ،کار تحقیقاتی بزرگی
را شروع کردیم .نتیجه این تحقیقات
به گونهای بود که به یکباره همه
چراغها خاموش شد و فهمیدیم
ایــــران ســریـعتــریــن کــشــور در
نزول ساختار جمعیتی است.
طــبــق تــحــقــیــقــات مـــا ،نــرخ
باروری در کشور حدود 1.7
بــود؛ در حالیکه در آمــار
رسمی به دلیل استفاده
ازروشهـــای قدیمی،

عبدالهی – کیست کــه فــرزنــددار شــدن را
دوســت نداشته بــاشــد؟ اصــا مگر میشود
جذابیت خانههای پر از صدای بچهها را انکار
کــرد؟ اما حاال چه شده است که این سا لها
صـــدای بــچـههــا کمتر از خــان ـههــا بــه گــوش
میرسد؟ بــرای یافتن پاسخ ،وقتی شرایط
زندگیها و دالیل مردم را میشنویم ،چارهای
نمییابیم جز اینکه به آنها حق بدهیم .آری!
اغلب دوست دارند که چند فرزند داشته باشند
اما آیا سیستم و شرایط جامعه به گونهای هست
که از فرزندآوری حمایت شود؟ طبیعی است
که پاسخ «منفی» اســت .امــا روی دیگر این
سکه ،جامعهای است که با سرعت و به
تداوم روند نزولی تعداد تولدها طی سالهای اخیر
شکلنگرانکنندهایدرحالپیرشدن
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و پیر است (مقاله علمی منتشرشده 95
در مجله سالمند ،به قلم دکتر محمد
این عدد را  2.1اعالم کرده بودند.
گفتوگو با مشاورعالی وزیــر بهداشت دربــاره
میرزایی اســتــاد جمعیتشناسی دانشگاه
با بررسی بیشتر متوجه شدیم همان
عواقب بیتوجهی به سیاستهای کلی جمعیت
تهران) .طبق این شاخص ،ایــران  ۱۴۱۵با
عــدد هــم در اصــل  2.01ب ــوده اما
بیش از  ۱۱درصــد سالمند ،یک جامعه پیر  30ســــــــال تــــــا ســـالـــمـــنـــدی
عــد های در سازمان برنامه و بودجه
خواهد بود.همچنین آمارهای رسمی بیانگر  30درصد ایران
و مرکز آمــار ،با خودشان گفته بودند
آن است که طی سا لهای اخیر میزان رشد طی سا لهای اخیر
عدد  2.01با  2.1خیلی فرقی ندارد و
جمعیت سالمندان از رشد جمعیت کل کشور نـــام دکــتــر «محمد
آن را تغییر داده بودند ،در حالی که در بحث
بیشتر شــده و پیشبینیها هم از تــداوم این اسماعیل اکــبــری»
جمعیت و باروری هر یکصدم هم مهم است.
روند حکایت دارد؛بــه گونهای که طبق اعالم را بسیار شنید هام؛
احتماال هد فشان این بــوده که آمــار ایران
مرکز آمــار و اطالعات راهبردی وزارت رفاه پزشکی کــه اگرچه
به عدد  2.1برسد که در دنیا به عنوان عدد
(به استناد گزارش مرکز آمار ایــران) ،تا سال فوقتخصص جــراحــی ســرطــان اســت امــا به
مناسب سطح جانشینی شناخته میشود.
 1415یعنی فقط  15سال دیگر ،جمعیت دلیل مطالعات گسترده در حــوزه جمعیت،
در حالی که همین عدد هم نمیتواند برای
سالمند کــشــور بــا 114درصــــد افــزایــش از مشاورعالی وزیر بهداشت شد .دوستی دکتر
همه کشورها یکسان باشد .ما نقدهایمان
 4.8میلیون نفر در ســال  1395به  10.4اکبری با دکتر نمکی وزیر بهداشت سابقهای
را مــطــرح کــردیــم و یــک درگ ــی ــری علمی
میلیون نفر خواهد رسید.همچنین پیشبینی  40ساله دارد و همین شناخت و اعتماد
شــروع شد که همچنان ادامــه دارد .البته
مرکز آمار حاکی از آن است که سهم جمعیت زمینهساز آن شد که حقایقی افشا و چشمهای
خوشبختانه با حضور دکتر نمکی در وزارت
سالمندان در سال 1400معادل  6.7درصد مسئوالن به روی واقعیتی تلخ باز شود .دکتر
بهداشت ،به دلیل سابقه  40ساله آشنایی ما،
جمعیت کشور خواهد بود که در سال  1415اکبری ماجرای اتفاقات سا لهای اخیر را
حساسیتها افزایش یافت و وزارت بهداشت
یکند:
نطور روایت م 
با  65درصد افزایش به  11درصد کل جمعیت ای 
کامال با ما همراه شد ،هرچند که تا امروز با
میرسد.البته پیشبینیهای بلندمدت
همه حساسیتهایی که دکتر نمکی داشته،
▪همه میگفتند جای نگرانی نیست
ترسناکتر اســت« :تــا ســال  2050میالدی
منطق ما فقط در حد حرف قبول شده و همه
(1429شــمــســی) ،یکسوم جمعیت ایــران در سال 95مطالعه دقیق روی موضوع جمعیت
سازمانهای متولی آن را پذیرفتهاند ،اما اقدام
سالمند بــاالی  65ســال خواهند بــود» .این را دنبال کــردم .اولین نکته این بود که رهبر
دیگری نشده است.
یعنی جمعیت جوانان به میزانی نخواهد بود معظم انقالب در سال  93سیاستهای کلی
که بتواند فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی جمعیت را ابالغ کرده بودند اما خبری از اجرای
▪خطرناکتر از کرونا
کشور را پیش ببرد؛ حتی مدیریت و نگهداری از این سیاستها نبود .موضوع را از نهادهای
حــاال هم هرچند وزارت بهداشت بهعنوان
سالمندان هم دچار چالش میشود ،این یعنی متولی پیگیری کردم و در کما لتعجب همه
متولی موضوع جمعیت ،گا مهایی را برای
غلبه جمعیت سالمندان بر جمعیت جوان ،این میگفتند وضع جمعیتی کشور خوب است و
تدوین دستورالعملهای الزم برداشته ،اما در
جای نگرانی نیست .منشا این اطمینانخاطر،
«ایران پیر» پیش روی ماست.
یعنی
ِ
مجموع هنوز اتفاق عملیاتی خاصی نیفتاده
نامههای رسمی مرکز آمار بود که وضعیت آینده
است .در حالیکه با بیش از  40ساله تجربهای
جمعیت را مناسب ارزیابی کرده بود.
▪روند نزولی تولدها
که در حوزه مدیریتی کشور دارم ،میتوانم
نکته نگرا نکننده دیگر ،تــداوم رونــد نزولی
قاطعانه بگویم موضوع جمعیت کشور ،حتی
▪دریافتیم ایران سریعترین سیر نزولی
تعداد تولدها در کشور طی سا لهای اخیر
از کرونا هم نگران کنندهتر است و باید برای
جمعیت را دارد
اســـت .ایــن مــوضــوع در جلسه مــاه گذشته
آن فکری کرد.
«سیاستهای کلی جمعیت » که با حضور نــادرســت بــودن ایــن آمــارهــا بــرای ما قطعی

5
جامعه
رئیس مدیریت بحران تهران:

قانون مدیریت بحران
 ۴۰سال عقبتر از شرایط کنونی
کالنشهرهاست

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران گفت :قانون مدیریت بحران به تغییرات
مدیریت کال نشهرها توجه نکرده و تقریبا ۴۰
سال عقب است.رضا کرمی محمدی با بیان
اینکه قانون جدید مدیریت بحران بهطور
کلی خوب اســت ،تصریح کــرد :اما این قانون
در خصوص کال نشهرها تقریب ًا  ۴۰سال عقب
اســت ،یعنی با اینکه کال نشهرها تغییرات
بسیاری داشتهاند و مدیریت آ نهــا متفاوت
است ،اما در قانون جدید لحاظ نشده است.
وی افــزود :شهر تهران مستعد بروز یک زلزله
قوی است و باید به صورت جدی این موضوع را
مدنظر قرار دهیم اما در قانون جدید این اتفاق
نیفتاده و کام ً
ال مشخص است که زلزله را جدی
نگرفتهایم.

 رشد  ۳۰درصدی کمکهای
مردمی در شور عاطفههای امسال
▪مــردم به حمایت دولــت و مجلس
نیاز دارند

دربـــاره جمعیت ،وزارت بهداشت
فقط متولی اســت ،امــا اقناع مردم
بــرای فــرزنــدآوری که وظیفه وزارت
بهداشت نیست .مردم به برنامههای
حمایتی دولت و مجلس نیاز دارند.
باید به مردم بگویند که مثال اگر یک
خانم کارمند بچهدار شود ،چه حمایتی از او
میکنند؟ همه دنیا در این حوزه سیاستهای
تشویقی دارنـــد امــا مــا هنوز در ایــن زمینه
اقدامی نکرد هایم .هیچ مسئول اقتصادی و
اجتماعی کشور را ندیدهام که گفته باشد برای
فرزندآوری برنامه حمایتی دارد .اتفاقا گاهی
اوقات رفتارها و اقدامات مخالف سیاستهای
کلی جمعیت را هم مشاهده کرد هایم .البته
نه فقط این دولــت ،بلکه دولتهای قبل هم
همین طور بود هاند .با این حال خوشبختانه
در دوره جدید مجلس و قوه قضاییه اقداماتی
بــرای توجه به مقوله جمعیت آغــاز شــده که
امیدواریم به نتیجه برسد.متاسفانه فرزندآوری
در کشور سال به سال کمتر میشود ،این یعنی
ما برای سالهای آینده کشور نوجوان و جوان
کافی نداریم که وارد بــازار کار شوند و چرخ
اقتصاد را بچرخانند .در نقطه مقابل چون
وضعیت بهداشت و سالمت در کشور ارتقا
یافته ،طول عمرها افزایش مییابد و تعداد
سالمندان بیشتر میشود .به مــرور تبدیل
به جامعه پیری میشویم 30 .ســال دیگر،
حدود یکسوم جمعیت کشور سالمند باالی
 65سال خواهند بود و ضررهای اقتصادی و
اجتماعی گستردهای خواهیم دید.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امــداد از
افزایش  ۲۸درصدی کمکهای مردمی در شور
عاطفههای امسال خبر داد و گفت :با برگزاری
پویش همبازی ،افزایش کمکها به  ۳۰درصد
خواهد رسید.
علیرضا عسگریان دیروز در مراسم آغاز به کار
پویش ملی همبازی گفت :کمکهایی که در شور
عاطفههای امسال جمعآوری شد نسبت به سال
گذشته افزایش چشمگیری داشت؛ به طوری
که بر اساس آمارهای جمعآوریشده حدود ۲۸
درصد رشد داشت؛ این در حالی است که شرایط
امسال با توجه به شیوع کرونا متفاوت از سال
گذشته بوده است .این خبر حاکی است ،پویش
ملی همبازی طی سه روز برای دانشآموزان
نیازمند کمکها را جمعآوری میکند.

وزارت بهداشت تایید کرد

کاهش سن بروز سکتههای قلبی

مــعــاون دفتر بیمار یهای غیرواگیر وزارت
بهداشت با اشــاره به آمــار بیمار یهای قلبی و
عروقی و مرگومیر ساالنه آن در کشور ،گفت:
امــروزه میبینیم که سن سکتههای قلبی در
حال کاهش است و حتی دیابت نوع ۲در جوانان
و نوجوانان نیز مشاهده میشود که علت این
موضوع کمتحرکی است.
دکتر علیرضا مهدوی در نشستی خبری بیان
کرد :از طرف دیگر با افزایش مصرف چربیهای
مضر و کاهش مصرف میوه و سبزی ،خطر چاقی
افزایش مییابد تا جایی که  ۶۰درصد جمعیت
باالی  ۱۸سال کشور دچار اضافه وزن یا چاقی
هستند .این موضوع به علت نوع زندگی اتفاق
میافتد.

