اجتماعی

پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۲۳رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۵۳

یک توئيت

افزایشآمار زنانسرپرست وتنها
دریکدههاخیرتعدادزنانسرپرستخانوار 27درصدوتعدادزنانتنها 40درصدافزایش
یافتهاست.دالیلایناتفاقچیستوچهپیامدهاییدارد؟

یک عکس
مراسم احیا
در دانشکده افسری امام علی(ع)

عبدالهی-تعدادزنانسرپرستخانواردرکشور
طییکدههگذشته 27درصدافزایشیافتهودر
اینمیان،تعدادزنانخودسرپرستکهبهتنهایی
زندگیمیکنندهم 40درصدبیشترشدهاست.
اتفاقیکهازیکسومیتواندچنداننگرانکننده
نباشدوآنرایکرخدادجمعیتیطبیعیقلمداد
کرد اما از سوی دیگر با غفلت از الزامات حمایتی
مناسب ،می تواند آسیب ها و بحران هایی را به
همراهداشتهباشد.

▪وضعیت اشتغال یا بیکاری

▪رشد 27درصدی در 9سال

رسانه های جهان

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ،تعاون
و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی را منتشر و
وضعیت زنان سرپرست خانوار در کشور را طی
سالهای 90تا 98ارزیابیکردهاست.طبقاین
گزارش ،جمعیت کشور از سال  90تا  98حدود
 10درصدافزایشیافتهواز 75میلیوننفربه83
میلیون رسیده اما تعداد زنان سرپرست خانوار با
رشد 27درصدی،از 2.7میلیونبه 3.5میلیون
نفررسیدهاست.
▪ 40درصد افزایش خانواده های تک نفره !

تــی آر تــی :رئیس
کمیسیون اتحادیه
اروپا اعالم کرد آن ها
به هدف تعیین شده
برای واکسیناسیون
 70درصــد جمعیت بــزرگ ســال در
کشورهای اتحادیه اروپا تا پایان ماه
ژوئیه ( ۱۰مــرداد) خواهند رسید.
طبق گفته وی تاکنون ۲۵درصــد از
جمعیت اروپا اولین دوز واکسن خود را
دریافت کرده اند .اتحادیه اروپا 450
میلیون نفر جمعیت دارد.
اســپــوتــنــیــک :در
دو روز گــذشــتــه
طــبــق اعـــام وزارت
بهداشت هندوستان
بیش از ۳۵۰۰نفر در
یک شبانه روز در این کشور قربانی کرونا
شده اند .این در حالی است که بسیاری
از کارشناسان بر غیر واقعی بودن آمار
وزارت بهداشت هند تأکید کرده و گفته
اند شمار مبتالیان و قربانیان کرونا در
این کشور  5تا  10برابر بیشتر از آمار
رسمیاست.
راشـــاتـــودی :یک
مــطــالــعــه جــدیــد در
انگلیس مــی گوید
واکــســیــنــاســیــون به
تنهایی فرد را در برابر
 Covid-19مقاوم نمی کند ،اگرچه
ضعف هــای بــدن در برابر ویــروس را تا
حــدود زیـــادی مــی پوشاند امــا ممکن
است نتواند در برابر عفونت ،مقاومت
کاملایجادکند.اینتحقیقکهدرمجله
 Scienceمنتشر شد ،نشان داد افرادی
که قب ً
ال به Covid-19مبتال شده بودند
و به آن ها یک دوز واکسن تزریق شده
بود،واکنشایمنیبیشتریدربرابرانواع
ویروسداشتند.
یــــــورونــــــیــــــوز:
دانــــشــــمــــنــــدان
می گویند اگر نسل
پــنــجــم ایــنــتــرنــت،
جهان را وارد شکلی
از وابستگی و همبستگی میان انسان
و ماشین ،مانند هــوش مصنوعی یا
خودروهای بدون راننده کرد ،نسل
ششم یا همان  ،6Gانقالبی در جهان
دیجیتال برپا خواهد کرد.

آزادی هزار زندانی جرایم غیرعمد
به همت بسیج تا عید فطر
جانشین سازمان بسیج مستضعفین از آزادسازی
حدود هزار زندانی جرایم غیر عمد با همت بسیج
تا عید فطر خبر داد   .سردار   سید قاسم قریشی
در ششمین جلسه نهضت آزادسازی زندانیان با
اولویت جرایم غیرعمد با بیان این که این روند با
تالش اقشار مختلف بسیج و بسیج حقوق دانان تا
پایان سال ادامه دارد ،تاکید کرد :این حمایتها
تا تامین نیازهای مادی و حتی نیازهای روحی
و اجتماعی آن ها ادامه دارد تا به زندگی عادی
باز گردند.

اما نکته قابل توجه ،افزایش تعداد خانواده های
تک نفره زنانه یا همان زنان خود سرپرست است.
تعداد این گروه از زنان سرپرست خانوار با 41
درصدافزایشبهیک میلیونو 461هزارو311
نفررسیدهاست.نکتهدیگراینکه،اگرچهدرسال
 90تعداد زنان خود سرپرست  37.3درصد کل
زنان سرپرست خانوار بود اما این نسبت در سال
 98بهعدد 41.5درصدرسیدهاست.
▪وضعیتاستانهاچگونهاست؟

در این گزارش وضعیت استان ها هم نکات قابل
توجهیدارد.مثالمیانگیننسبتزنانسرپرست
خانوار به کل سرپرستان خانوار در کشور 13.7
درصد است اما در برخی استان ها ،آمار موجود
بامیانگین،فاصلهچشمگیریدارد.استانهای
سیستانوبلوچستانوگیالنبانسبت20درصد،
بیشترین نسبت زنان سرپرست خانوار را دارند و
بعدازآنهماستانهایهمدان،خراسانجنوبی،
چهارمحالوبختیاری،خراسانشمالی،زنجان،
اردبیلوخراسانرضویدیدهمیشود.درطرف

سال

تعداد زنان

سرپرست خانوار

درصد افزایش

تعداد زنان

خودسرپرست(یک نفره)

درصد افزایش

1390

2.773.030

-

1.033.117

-

1398

3.517.477

% 26.8

1.461.311

% 41

دیگرهم،استانهایآذربایجانغربی،کردستان،
هرمزگان ،یزد ،بوشهر و مرکزی کمترین آمار را
دارندونسبتزنانسرپرستخانواردرآنهاپایین
ترازمیانگینکشوریاست.
▪آمار قابل تامل در خراسان جنوبی

بــررســی آمـــارهـــای مــربــوط بــه نسبت زنــان
خودسرپرست به کل زنان سرپرست خانوار هم

قابل تامل است .در حالی که میانگین کشوری
ایــن نسبت در ســال  ،98عــدد  41.5را نشان
می دهد ،در استان خراسان جنوبی  72درصد
زنان سرپرست خانوار ،خودسرپرست و تک نفره
هستند.ایننسبتدریزدوگیالنهم 62درصد
و در خراسان های شمالی و رضوی نیز به ترتیب
 42.5و  40.1درصد است .کمترین نسبت هم
مربوطبهخوزستانوهرمزگاناست.

دربــاره وضعیت اشتغال و بیکاری این زنان هم
اطالعاتی ارائــه شده؛ از جمله این که جمعيت
شاغلزنسرپرستخانوارطی اینسالها23.1
درصدافزایشیافتهاست.همچنیننرخمشارکت
اقتصادی زنان در سال  98برای زنان سرپرست
خانوار 12.5درصد و برای زنان خودسرپرست
 8.8درصد بوده و نرخ بیکاری آن ها نیز به ترتیب
 5.1و  6.5درصــد ب ــرآورد شــده اســت .دربــاره
بیکاریزنانسرپرستخانواربایدبهایننکتههم
اشارهکردکهاستانهایبوشهر،البرز،سیستان
و بلوچستان ،مازندران و چهارمحال و بختیاری
وضعیت ضعیف تری از میانگین کشوری داشته
اندوالبتهدربسیاریازاستانهاازجملهخراسان
هایرضویوجنوبی،نرخبیکاریجمعیتفعال،
صفربودهاست.
▪ناشی از فوت ،طالق یا مجرد ماندن

ایــن گــزارش حــاوی اطالعات مهم دیگری هم
هست که چرایی سرپرست خانوار بــودن این
 3.5میلیونزنرامشخصکردهاست.طبقاین
آمار 75.2،درصد این زنان به دلیل فوت همسر،
سرپرست خانوار شده اند و  10.1درصد هم با
وجودداشتنهمسرچنینمسئولیتیبردوششان
قــرار گرفته اســت .همچنین  10.8درصــد آن
ها زنــان مطلقه هستند و  3.9درصــد دیگر هم
دخترانیکههرگزازدواجنکردهاند.

گفت و گو با دکتر شهال کاظمی پور ،جمعیت شناس

کشیده شود یا این که تصمیم به زندگی مجردی،
با بروز آسیب های اجتماعی مانند بی بندو باری و
روابطنامتعارفهمراهشود.بهگفتهایناستاددانشگاه،درصورتوجود
حمایتهایالزماززنانسرپرستخانواروهمچنینایجادانگیزهوشرایط
مناسببرایتشکیلخانواده،میتوانمانعبروزآسیبهاونگرانیهادر
اینحوزهشد.ایننگرانیزمانیتشدیدمیشودکهبدانیمطبقگزارش
آماریمنتشرشده،حدود 40درصدزنانسرپرستخانواردردهکهای
پایینقرارمیگیرندوممکناستبدونحمایتهایکافی،توانمقابلهبا
مشکالتاقتصادیرانداشتهباشند.

وزیر بهداشت خبر داد:

شناسایی  ۱۳بیمار مبتال به کرونای هندی و  ۳۸مورد مشکوک به جهش آفریقایی
وزیــر بهداشت از شناسایی  ۳۸فــرد مبتال و مشکوک به
ویــروس جهشیافته آفریقایی و  ۱۳مورد ابتال به ویروس
جهش یافته هندی خبر داد .سعید نمکی دیروز در حاشیه
اجالس مجازی معاهده بین المللی واکنش پاندمی کرونا
با اشاره به جهشهای جدید ویروس کرونا تصریح کرد :در
برخی استانها به جز ویروس انگلیسی ،جهشهای جدید
دیگری را پیدا کردیم ،در هرمزگان سه نمونه ویروس جهش
یافته آفریقای جنوبی را پیدا کرده بودیم که به پنج مورد
افزایش یافت؛ همچنین  30نفر مشکوک به ابتال به ویروس
جهش یافته آفریقایی هستند که حــدود  35تا  38مورد
ویــروس موتاسیون یافته آفریقایی را در استان هرمزگان
خواهیم داشــت .وی ادامــه داد :از هفته پیش به روسای

دانشگاههای علوم پزشکی فارس ،بوشهر و هرمزگان ابالغ
کردم شهرها را پایش کنند .نمکی با بیان اینکه موج چهارم
با وجود ویروس انگلیسی با همت بلند مدافعان سالمت و
همراهی مردم ،به سمت نزول رفت ،تصریح کرد :در بسیاری
از استا نهای کشور شاهد نزول روند کرونا و بازگشت به
آرامش نسبی بودیم .در این دوره تعداد بیماران ما  2.5برابر
قبل بود و در برخی استانها حتی تا  10برابر پیک قبلی نیز
خیز کرونا را داشتیم اما با تمهیداتی که برای مبارزه با ویروس
کرونا اندیشیدیم ،وضعیت مطلوبی را نسبت به پیکهای
قبلی طی کردیم.وزیر بهداشت دربــاره جهش هندی نیز
تصریح کرد :در استان قم ،سه مورد از بین هندیهایی که
در استان بودند ،به ویروس جهش یافته هندی مبتال هستند

انتقاد نماینده خاش:کمبود پزشک
در سیستان و بلوچستان بیداد میکند
نــمــایــنــده مــــردم خـــاش و مــیــرجــاوه در
مجلس گفت :کمبود پزشک در سیستان
و بلوچستان بــیــداد میکند و م ــردم از
حداقل حقوق خود محروم هستند؛ بیشتر
درمانگاههای روستایی استان فاقد پزشک
عمومی هستند و متاسفانه شاهد مرگ و
میر مادران باردار هستیم.
بــه گـــزارش تسنیم ،اسماعیل حسین
زهی ،اظهار کرد : سیستان و بلوچستان
استان پهناوری است و با مشکالت زیادی
دستوپنجه نرم میکند از جمله مهم ترین

مشکالت این استان که زمینهساز چالش
جدی شده ،مسئله کمبود پزشک است؛
متاسفانه حتی تعداد پزشک عمومی نیز
در سیستان و بلوچستان محدود است .وی
اضافه کرد :طبق بررسیهای انجام شده،
بیشترین مراجعات بیماران به استانهای
مشهد و یزد از استان سیستان و بلوچستان
بوده است؛ متاسفانه ساالنه تعداد زیادی
از شهروندان سیستان و بلوچستان در
مسیرهای مراجعه به پزشک جان خود را
از دست میدهند.

کنکور 1400درتاریخ مقرربرگزارمیشود
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:
بر اســاس تصمیم کمیته کارشناسی ستاد
کرونا ،زمان برگزاری کنکور تغییر نخواهد
کرد .علیرضا رئیسی با بیان این که در زمینه
برگزاری کنکور ،سال گذشته تجربه موفقی
داشتیم ،اظهار کرد :پروتکلها سال گذشته
بسیار دقیق رعــایــت شــد و قبل از آن همه
ورودیهــا را با بانک اطالعاتی چک کردیم و
افراد کرونا مثبت جدا شدند و حتی از افرادی

که در بیمارستان بستری بودند ،همان جا از
آن ها کنکور گرفته شد .رئیسی با بیان این که
سالگذشتهمواردابتالبهکرونابسیارناچیزو
حتیازمتوسطابتالدرجامعهکمتربودهاست،
توضیحداد:درجلساتکارشناسیستادکرونا
مقرر شد زمان برگزاری کنکور تغییر نکند و
تصمیم بر این شد با فاصله گذاری اجتماعی و
رعایتپروتکلهای بهداشتی،کنکوردرزمان
مقرربرگزارشود.

گزیده

مطالبه رئیس کمیسیون بهداشت
از روحانی:

سفرهای عید فطر را ممنوع کنید

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامهای به
رئیس جمهور تأکید کرد با توجه به در پیش بودن
تعطیالت عید فطر ،تدابیری بــرای جلوگیری از
سفرهااندیشیدهشود .درنامهحسینعلیشهریاری
نماینده زاهدان آمده است :در این شرایط از ستاد
ملیکروناوجنابعالیبهعنوانرئیسستادانتظار
استبادستوراکیدیکهصادرخواهیدکرد،مانعاز
شعلهوری بیماری شوید .متاسفانه تجربه پیشین و
اتکایصرفبهتوصیههایکمرنگنتایجفاجعهباری
داشتهاست.

مخابرات :اختالل در کالب هاوس
فنی است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال
دربــاره اختالالت این روزهــا در شبکه اجتماعی
کالبهاوس،گفت:بحثاختاللکالبهاوسفنی
است .بهگزارشاقتصاد 24مجیدسلطانی گفت:
این بحث فنی است و ما تیمی را مامور کردهایم که
موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود چه اتفاقی
افتاده است .تاکنون گــزارش کتبی در این زمینه
نگرفتهایمومنتظرهستیمنتیجهبررسیرابهمااعالم
کنند.ویگفت:بههرحالمشکالتفنیدرشبکهها
پیش میآید .سلطانی درباره این شائبه که اختالل
در کالب هاوس توسط اپراتورها و عمدی است،
گفته است :در این زمینه البته یک پاسخی به وزارت
ارتباطاتدادهایموپاسختکمیلیخودرانیزبهزودی
اعالم میکنیم اما ما به عنوان یک شرکت خدماتی
خصوصی اص ـ ً
ا منطقی نیست که چنین کاری
بکنیم ،هر قدر مصرف بیشتر باشد به نفع ماست.
محدود کردن و بستن در کشور سازوکار مشخصی
دارد که همه میشناسند ،اپراتور در این زمینهها
اختیاریازخودنداردوتابعقوانینباالدستیاست.

جریمه یک میلیونی تردد به
شهرهای قرمز همچنان ادامه دارد

خطری که احساس می شود

اینکهافزایشتعدادزنانسرپرستخانوار،چهپیامهاوپیامدهاییدارد،
سوالی است که پاسخ آن را از دکتر شهال کاظمی پور ،استاد جمعیت
شناسی پیگیری می کنیم .او در گفت و گو با خراسان می گوید :افزایش
تعداد زنان سرپرست خانوار به خودی خود یک مسئله اجتماعی نیست
چرا که به دالیل مختلفی از جمله فوت مردان به وجود می آید و عوامل
دیگری مثل مهاجرت برای تحصیل و شغل یا تصمیم شخصی به ادامه
زندگیمجردیهمازعواملآناست.ویمیافزاید:اینموضوعزمانی
نگرانکنندهخواهدبودکهزنانسرپرستخانوارتوانمالیادارهزندگی
خودوفرزندانشانرانداشتهباشندوشرایطاقتصادیشانبهزیرخطفقر
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که در حال پایش تمام افــرادی هستیم که با آن ها مرتبط
بودهاند؛ این افراد را قرنطینه کردهایم .در آذربایجان غربی
در ماکو و شوط در یک مجموعه که توسط کارگران اداره می
شد ،حداقل  10مورد جدید ابتال را پیدا کردهایم که این 10
مورد ،به یک نوع ویروس هیبرید هندی -کالیفرنیایی مبتال
شد هاند .دراستان یزد نیز در یککارخانه فوالد ،تعدادی
از کارگران به کرونای هندی مبتال و قرنطینه شدهاند .وی
هشدار داد :این ویروس از نوع هیبرید و یکی از وحشیترین
ویروسهای کرونا تاکنون است .نمونههایی را از آشتیان،
تهران ،ورامین و بیمارستان شهدای پاکدشت گزارش کردند
که همه را بررسی کردیم و هیچ جهش آفریقایی و هندی در
بین آنها نبود.

استان هایی که پروتکلهای بهداشتی را
کمتر رعایت می کنند
طبق اعــام وزارت بهداشت ،از اول تا هشتم
اردیبهشت ،رعایت پروتکلهای بهداشتی در
چهار استان آذربایجان غربی ،چهارمحال و
بختیاری ،سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و
بویراحمد بین  33تا  48درصد بوده است که
کمترین میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
را داشــتـهانــد؛ بین ایــن اســتــان هــا ،سیستان
وبلوچستان ،همچنان در پایینترین سطح از
رعایت پروتکلهای بهداشتی درکشور (33
تا  48درصــد) قــراردارد .همچنین در گزارش
وزارت بهداشت آمده است :رعایت پروتکلهای

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

بهداشتی در هفت استان اردبیل ،ایالم ،تهران،
زنجان ،سمنان ،قزوین و یزد از اول تا هشتم
اردیبهشت ،بین  66تا  78درصد بوده است
یعنی این استان ها پروتکل ها را بیشتر رعایت
میکنند.
▪ 37درصدمردمماسکنمیزنند

طبق اعالم وزارت بهداشت 37 ،درصد مردم
ایــران هنوز از ماسک استفاده نمیکنند و در
فاصله گذاریها به ویژه در مترو و حمل و نقل
عمومیبهمیزان40درصددچارمشکلهستیم.

رئیسمرکزاطالعاتوکنترلترافیکراهورناجا
از اجرای دوباره ممنوعیت تردد شبانه از امشب
در تمام شهرهای کشور خبر داد .سرهنگ احمد
شیرانی دیروز اظهار کرد :محدودیتهای طرح
کرونا همچنان در جــاده ها ادامــه دارد و خروج
خودرو با پالک بومی از شهرهای قرمز و نارنجی و
ورودپالکغیربومیبهایندستهازشهرهاممنوع
است .وی اعالم کرد :جریمه یک میلیون تومانی
ورود به شهرهای قرمز و  ۵۰۰هزار تومانی ورود
به شهرهای نارنجی اعمال می شود؛ همچنین به
ازای هر  ۲۴ساعت تردد غیر مجاز در شهرهای
قرمز و نارنجی یک بار دیگر ب ر مبلغجریمه افزوده
میشود.ویگفت:ازامشبدوبارهممنوعیتتردد
شبانهدرتمامشهرهااجرامیشودوترددازساعت
 ۲۲تا ۳صبحممنوعاست.

قدیمی ترین زندانی استان تهران
آزاد شد

بامساعدتشورایحلاختالفمستقردرزندانها
وانجمنحمایتاززندانیانوستاددیهاستانتهران،
مقدمات آزادی  ۷۵تن از مددجویان بی بضاعت
از محل اعتبار خیرین فراهم شد .معاون دادستان
تهراندرامورزندانهاازآزادیقدیمیترینزندانی
استان تهران هم خبرداد و گفت :از جمله یکی از
مددجویان که به دلیل ناتوانی در رد مال به مبلغ
حدود یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان ،سالیان
متمادیبهعنوانقدیمیترینزندانیاستانتهران
درزندانبود،باپیگیریهایبهعملآمدهوپرداخت
 ۳۰۰میلیونتومانازمحلاعتباراتخیرینبهپنج
تن از شاکیان ،مقدمات آزادی اش فراهم و ششم
اردیبهشت  ۱۴۰۰مصادف با سیزدهم ماه مبارک
رمضاناززندانآزادشد.

افزایش  ۱۳برابری پرداخت وام
به بازنشستگان تأمین اجتماعی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :پرداخت
وام بدون بهره به بازنشستگان تأمین اجتماعی
در  ۱۴مــاه گــذشــتــه ۱۳،بــرابــر شــده و از ۲۰۰
میلیارد تومان به دو هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان
رســیــده اســت .محمد شریعتمداری همچنین
دیروز اعالم کرد به همت بخش درمان سازمان،
درم ــان همه بیمهشدگان تأمیناجتماعی در
شهرهایی که سازمان ،بیمارستان ملکی ندارد ،در
بیمارستانهای دولتی رایگان است.

