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طالي�ي تزري�ق 
واكسن آنفلوآنزا، 
كم كم حكايت اين واكسن به حكايت » نوشدارو« 
تبديل مي شود. بر اس�اس توصيه هاي پزشكي 
بهترين زمان براي تزريق واكسن آنفلوآنزا براي 
ايجاد ايمني نسبت به اين بيماري، از نيمه شهريور 
ماه تا نيمه مهر ماه است، اما هم اكنون در حالي كه 
به نيمه مهر ماه نزديك مي شويم، همچنان خبري 
از توزيع واكسن آنفلوآنزا نيست و نايابي واكسن 
مردم را به بازار سياه دارو كشانده است. اين اتفاق 
در ش�رايطي رخ مي ده�د كه از هم�ان ماه هاي 
ابتدايي شيوع كرونا در كش�ور پزشكان درباره 
فاجعه هم زماني كرونا و آنفلوآنزا هشدار مي دادند 
و بر تزريق واكسن آنفلوآنزا براي افراد بيماران 
خاص، كودكان و زنان باردار و س�المندان تأكيد 
داشتند. وزير بهداشت درباره چرايي عدم توزيع 
اين واكس�ن عدم تأمين به موقع ارز و همچنين 
مشكالتي را كه براي خريد واكسن و دارو وجود 
دارد، عام�ل ب�ا تأخي�ر در درياف�ت واكس�ن 
دانسته است. نايب رئيس انجمن داروسازان ايران 
هم تحريم ها و معضل انتقال وجه به تأمين كننده 
واكسن را عامل اين تأخير مي داند و در عين حال 
نس�بت به تهيه آن از بازار آزاد هشدار مي دهد. 
يكه تازي دنباله دار كرونا در كشور روز گذشته 183 
مورد جديد را به فوتي هاي ناشي از كرونا اضافه كرد. 
با مرگ اين 183 نفر مجموع جان باختگان كرونا در 
كشور به 2۶ هزار و 1۶۹ نفر رسيد. طي 24 ساعت 
منتهي به روز چهارش��نبه 10 مهرماه 3هزارو۵82 
بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي 

شد كه هزارو۵۶۷ نفر از آنان بستري شدند. 
تا كنون 380 ه��زار و ۹۵۶ نفر از بيم��اران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين 
4هزارو۹3 نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كوويد1۹ در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، 
خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، 
خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، 
بوشهر، زنجان، ايالم، خراس��ان رضوي، مازندران، 
چهارمحال و بختي��اري، الب��رز، آذربايجان غربي، 
مركزي، كرمان، خراس��ان ش��مالي، همدان و يزد 
در وضعيت قرمز قرار دارند. همچنين اس��تان هاي 
كردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت 

هشدار قرار دارند. 
   عدم تخصيص به موقع ارز ب�راي واردات 

واكسن آنفلوآنزا
وضعيت بحراني كشور از منظر شيوع كرونا توصيه 
تزريق واكس��ن آنفلوآنزا براي گروه هاي پر خطر را 
به تأكيد تبديل كرده است. با وجود اين امسال تهيه 
وتوزيع اين واكسن نسبت به س��ال هاي گذشته با 

تأخير بيشتري همراه بوده است. 
دو روز پيش، وزير بهداشت درباره سرنوشت واكسن 

آنفلوآنزا با تأكيد بر اينكه عدم تخصيص به موقع ارز 
و مش��كالت واردات دارو مانع تأمي��ن به موقع اين 
واكسن ش��د، تأكيد كرد: » اولين محموله واكسن 
آنفلوآنزا به دست ما رس��يد و زنان باردار، گروه هاي 
پرخطر و پرسنل بهداش��ت و درمان در اين مرحله 
واكسن را دريافت مي كنند. عدم  تأمين به موقع ارز 
و همچنين مشكالتي كه براي خريد واكسن و دارو 
وجود دارد، سبب شد با تأخير اين واكسن را دريافت 
كنيم. به گفته وي در اين مرحله يك ميليون و ۵00 
هزار نفر واكس��ن آنفلوآنزا درياف��ت مي كنند و در 
مرحله بعدي، واكسن براي ديگر گروه هاي پرخطر 

تأمين مي شود.«
  واكسن آنفلوآنزا هنوز در داروخانه ها توزيع 

نشده است! 
به گفته كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا 
و دارو در ح��ال حاضر هيچ گونه توزيع��ي در حوزه 
واكسن آنفلوآنزا بين داروخانه ها انجام نشده است؛ 
بنابر اين مردم براي دريافت واكس��ن قبل از اعالم 
رسمي س��ازمان غذا و دارو، به داروخانه ها مراجعه 
نكنند. وي تأكيد كرد:» در حال حاضر واكسيناسيون 
آنفلوآنزا در مراكز جامع خدمات سالمت و تنها براي 

كادر بهداشت و درمان، مادران باردار و بيماران خاص 
انجام خواهد شد و به هيچ وجه در اختيار ديگر گروه ها 

و افراد قرار نخواهد گرفت.«
دكتر حيدر محمدي، مدير كل امور دارو و مواد تحت 
كنترل سازمان غذا و دارو هم با بيان اينكه واكسن 
آنفلوآنزا هن��وز در داروخانه ها توزيع نشده اس��ت، 
افزود:» در مرحله دوم توزيع اين واكس��ن كه زمان 
آن به زودي اعالم مي شود، واكس��ن آنفلوآنزا بين 

داروخانه ها نيز توزيع مي شود.«
سازمان غذا و دارو اعالم كرده است كه بعد از توزيع 
واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها، اين واكسن به افراد 
باالي ۶۵ سال و كودكان بين شش ماه تا پنج سال با 

ارائه كارت ملي و ثبت اطالعات داده مي شود. 
واكس��ن آنفلوآنزايي كه مراكز بهداشتي در اختيار 
گروه هاي در معرض خطر مي گذارند، رايگان است اما 
براي تهيه واكسن از داروخانه ها بايد هزينه پرداخت 

شود. 
  تحريم ها مانع واردات واكسن آنفلوآنزا

علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران با 
بيان اينكه واردات واكسن آنفلوآنزا به دليل تحريم ها 
و معضل انتقال وج��ه به تأمين كننده واكس��ن، با 

مشكل مواجه شده، نسبت به تهيه اين واكسن از بازار 
آزاد هشدار داد. 

به گفته وي واردكنندگان واكسن آنفلوآنزا به مشكل 
برخورد كردند. حتي ارز مورد نياز را هم واريز كردند، 
اما با مشكل انتقال وجه به تأمين كننده واكسن مواجه 
ش��دند كه يكي از عمده ترين دليل آن تحريم هاي 
امريكا عليه كشور است. بر همين اساس فعاًل تنها 
در حد همان 2/۵ ميليون دوز، واكسن آنفلوآنزا وارد 
كشور شده اس��ت كه آن هم براي شبكه بهداشت 

توزيع مي شود. 
  زمان طاليي تزريق واكسن آنفلوآنزا 

بر خالف تأكيد اغلب پزشكان بر اينكه بهترين زمان 
تزريق واكسن آنفلوآنزا باعنايت به مدت زمان الزم 
براي ايجاد ايمني در بدن نيمه شهريور تا نيمه مهر 
ماه است و تأكيد مي شود تزريق واكسن در فصول 
سرد سال تأثير چنداني ندارد. نايب رئيس انجمن 
داروس��ازان ايران معتقد اس��ت؛ زمان طاليي براي 
واكسيناسيون آنفلوآنزا فقط تا 1۵ مهر ماه نيست، 
بلكه مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي امريكا، 
براي سال 2020 اعالم كرده است كه تا پايان اكتبر 
يعني تقريباً تا نيمه آبان ماه، زمان طاليي براي تزريق 
واكسن محسوب مي ش��ود. هر چند كه اگر كسي 
تا آن زمان هم نتوانست واكس��ن آنفلوآنزا را تزريق 
كند، بر اس��اس توصيه مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري هاي امريكا، در زمس��تان هم مي توان اين 

واكسن را براي پيشگيري تزريق كرد. 
فاطمي با تأكيد بر اينكه واكس��ن آنفلوآنزا ايمني 
صددرصد در براب��ر اين بيماري ايج��اد نمي كند، 
افزود: » اثربخش��ي واكس��ن آنفلوآنزا بين 40 تا ۶0 
درصد است و اينطور نيست كه هركس آن را تزريق 
كند، ديگر به آنفلوآنزا مبتال نشود. بايد توجه كرد كه 
ممكن است نيمي از افرادي كه واكسن آنفلوآنزا را 
تزريق مي كنند، در صورتي كه در معرض اين ويروس 

قرار گيرند، مبتال شوند.«
به گفته وي بهترين كار اين است كه در اين فصل از 
تماس با اشيا و تنفس نزديك با ديگران دوري كنيم. 
البته در اين روزها به دليل كرونا مسائلي مانند دست 
ندادن، استفاده از ماس��ك و فاصله گذاري را رعايت 
مي كنيم و اينها بسيار مهم اس��ت و از سوي ديگر 
با توجه به ش��رايط بهتر اس��ت تا اين واكسن براي 
گروه هاي حساسي چون افراد سالمند، كودكان شش 
ماه تا دو سال، زنان باردار، افراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي تزريق شود نه افراد عادي كه مشكل خاصي 

ندارند. 
فاطمي همچنين با تأكيد بر شرايط نگهداري واكسن 
آنفلوآنزا در دماي 4 تا 8 درجه درباره تهيه اين دارو از 
بازار آزاد هشدار داد و گفت:» تهيه واكسن آنفلوآنزا 
از بازار آزاد دو خطر دارد؛ اوالً اينكه ممكن است در 
شرايط زنجيره سرد و اس��تاندارد نگهداري نشده  و 
هيچ اثري نداشته باشد و حتي ممكن است تزريق آن 
عوارض داشته باشد. در عين حال ممكن است اصاًل 

واكسن آنفلوآنزا نباشد و آب مقطر خالي باشد.«
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 همكاري قوه قضائيه و وزارت اطالعات براي مقابله با شبكه مافيايي توزيع داروهاي انرژي زاي تقلبي 
بيخ گوش وزارت بهداشت

داروخانههاييكهمرگميفروشند

واكسن آنفلوآنزا نوشداروي سال كرونايي !
در حالي كه به نيمه مهر ماه نزديك مي شويم هنوز خبري از توزيع واكسن آنفلوآنزا در داروخانه ها نيست

 نماينده مرند در مجلس ب�ه تازگي در جريان 
نشست فراكسيون زنان با وزير ورزش و جوانان 
در م�ورد افزايش مصرف داروه�اي انرژي زاي 
تقلبي در باش�گاه هاي ورزش�ي به وزير تذكر 
داد. به گفته اين نماينده، وزير ورزش و جوانان 
هم با افش�اي اينك�ه 70 درص�د انرژي زا هاي 
تقلب�ي را داروخانه ها توزي�ع مي كنند؛ تأكيد 
داشت كه ش�بكه مافيايي بس�يار پيچيده اي 
بيخ گوش وزارت بهداش�ت در ح�ال فعاليت 
اس�ت و براي مقابل�ه ب�ا آن از ق�وه قضائيه و 
وزارت اطالع�ات درخواس�ت كم�ك كرديم. 
به بهانه افزايش انرژي و تقويت ماهيچه ها، مصرف 
داروهاي انرژي زا در بين جوانان رونق زيادي گرفته 
كه البته ع��وارض فراواني براي س��المت قلب به 

همراه دارد. 
  هم ورزشكاران هم دانشجويان

مش��تري داروهاي انرژي زا فقط ورزش��كاران 
نيس��تند، برخي دانش��جويان هم در شب هاي 
امتحان ب��راي بيدار مان��دن و درس خواندن از 
داروهاي انرژي زا اس��تفاده مي كنند كه موجب 
ايس��ت قلبي، س��كته قلب��ي و در نهايت مرگ 

شده است. 
تبليغات مكمل ها از طريق ماهواره و فضاي مجازي 
و همچنين عدم نظارت دقيق باعث ش��ده عرضه 
و فروش مكمل هاي ورزش��ي حتي در عطاري ها 
ني��ز رخ دهد. آخرين ب��ار فقط در س��ال ۹۶ يك 
عمليات جمع آوري مكمل هاي انرژي زاي قاچاق 
در عطاري هاي پايتخت صورت گرفت كه طي آن 
حدود 3 ميليارد تومان مكمل قاچاق جمع آوري 

شد. 
در همين زمينه نماينده مردم مرند در مجلس با 
يادآوري تذكر خود به وزير ورزش در مورد افزايش 
مصرف داروهاي انرژي زاي تقلبي در باشگاه هاي 
ورزش��ي، گفت: » وزير تأكيد داش��ت كه شبكه 
مافيايي بسيار پيچيده اي بيخ گوش وزارت بهداشت 

در حال فعاليت است و براي مقابله با آن از نيروي 
انتظامي، دادستاني و وزارت اطالعات درخواست 

كمك كرديم.«
  سوء استفاده داروخانه ها از اعتماد مردم

معصومه پاشايي  بهرام، افزايش مصرف داروهاي 
ان��رژي زاي تقلب��ي در باش��گاه هاي ورزش��ي را 
معضلي جدي دانست و افزود: »در جريان نشست 
فراكسيون زنان با وزير ورزش و جوانان در مورد اين 
موضوع به عنوان كس��ي كه سابقه كار در سازمان 
پزشكي قانوني را دارم و در جريان مصرف داروهاي 
انرژي زاي تقلبي و مرگ و مير ورزشكاران هستم، 
به وزير براي تشديد نظارت ها بر فعاليت باشگاه هاي 

ورزشي تذكر دادم.«
نماينده مرند و جلفا در مجلس ش��وراي اسالمي 
اف��زود: وزي��ر ورزش و جوانان تأكيد داش��ت كه 
۷0 درصد اين داروه��ا در داروخانه ها و 30 درصد 
مابقي در باش��گاه هاي ورزش��ي توزيع مي شود و 
شبكه مافيايي بسيار پيچيده اي بيخ گوش وزارت 
بهداشت فعال است كه مقابله با آن به تنهايي براي ما 
امكان پذير نيست و قوه قضائيه بايد به موضوع ورود 
كند. همچنين سال گذشته 1۹2 باشگاه بدنسازي 
متخلف را به  خاطر توزيع داروهاي انرژي زاي تقلبي 

پلمب كرديم.«
عضو فراكسيون زنان مجلس با تأكيد بر اينكه بايد 
نظارت وزارت ورزش بر باشگاه هاي ورزشي و توزيع 
داروهاي نيروزا تشديد شود، ادامه داد: »متأسفانه 
مصرف اين داروها وارد حيطه ورزش بانوان شده 
در حالي كه مص��رف آنها مرگ و نارس��ايي هاي 
كليوي را به دنبال دارد؛ اينكه ۷0 درصد داروهاي 
انرژي زاي تقلب��ي در داروخانه ها كه مورد اعتماد 
مردم هستند و با س��المت مردم سروكار دارند به 
فروش مي رسد، بسيار جاي تأس��ف دارد و وزارت 
بهداشت بايد با تشديد نظارت ها مانع خدشه دار 
شدن اعتماد عمومي مردم نسبت به اين مراكز و 

ساير سيستم هاي درماني شود.«

معصومه پاشايي  بهرام يادآور شد: » در اين رابطه 
مراجعه باشگاه ها به س��ازمان هاي نظام پزشكي 
زياد شده و بايد به فكر راهكارهاي مؤثر پيشگيرانه 

باشيم.«
  اشتياق به بازوسازي پفكي

نبود نظارت بر عملكرد باش��گاه هاي ورزش��ي 
موجب شده تا نسخه پيچي اين داروهاي مكمل 
و نيروزا از س��وي مربيان و گاهي باشگاهداراني 
كه س��ابقه فعاليت ورزش��ي و بازو سازي پفكي 
را در باشگاه هاي بدنسازي در كارنامه دارند هر 

روزه بيشتر شود. 
 آمارهاي رس��مي گوياي ب��ازار داغ توجه جوانان 
به باش��گاه هاي بدن س��ازي در كالنشهرهاست و 
بيشترين تعداد باشگاه در استان تهران در زمينه 

بدنسازي و زيبايي اندام در حال فعاليتند. 
براساس دس��تورالعمل هاي وزارت بهداشت و نيز 
وزارت ورزش و جوانان، تمام باشگاه هاي بدنسازي 
بايد داراي مربي بدنساز باشند و زير نظر يك پزشك 
تغذيه فعاليت داشته باشند. چنانچه اين باشگاه ها 
بخواهند داروي مكم��ل و نيروزا تجويز كنند بايد 
زير نظر پزشك باشد و داروها نيز از داروخانه هاي 

مجاز تهيه شود. 
مصرف داروهاي مكمل در صورتي كه با مشورت 
پزشك تغذيه براي تأمين نياز بدن باشد، ايرادي 
ندارد ولي مشكل اينجاست كه از اشتياق جوانان 
و نوجوانان سوءاس��تفاده مي ش��ود و براي تجويز 
مكمل و حتي گاهي دارو و آمپول، از تجويز پزشك 

خبري نيست. 
بيشتر ورزش��كاران به جاي تمرين درست براي 
س��اختن فيزيك بدني زيبا كه البته سختي هاي 
خاص خودش را دارد، به خوردن داروهاي مكمل به 

عنوان كمك تغذيه روي مي آورند. 
  داروخانه ها آماتورها را فريب مي دهند

يكي از مربيان با سابقه بدنسازي با تأكيد بر اينكه 
مصرف مكمل ها و داروها اصوالً براي ورزشكاران 

حرفه اي رش��ته بدنس��ازي اس��ت و اين دسته از 
ورزشكاران هم عمدتاً زير نظر پزشك و متخصص 
تغذيه فعاليت مي كنند، به ايرنا گفت: » بيشترين 
خطر پيش روي ورزشكاران رشته بدنسازي، تجويز 
داروهاي مكمل به صورت خودسر است، خواه آن 
را از داروخانه تهيه كرده باشند يا از جاي ديگر چون 

آماتورها نيازي به مكمل و دارو ندارند.«
رضا خوشرو افزود: » بدن بس��ياري از ورزشكاران 
ما به خصوص كساني كه به صورت آماتور در اين 
رشته ورزشي فعالند نياز به داروهاي مكمل ندارد و 
خودشان مي توانند از طريق مشورت با كارشناس 
تغذيه، پروتئين مورد نياز را از سبد غذايي روزانه شان 

تأمين كنند.«
اين ورزش��كار همچني��ن توضي��ح داد: » يكي از 
مشكالتي كه در سال هاي اخير مشاهده مي شود، 
توجيه تهيه مكمل از داروخانه است، يعني ورزشكار 
آماتور فكر مي كند اگر مكمل را از داروخانه تهيه و 
مصرف كند ديگر جاي نگراني ندارد و فكر مي كند 
نگراني تنها مربوط به تهيه مكمل و دارو از مراكز 
غير مجاز است در حالي كه برخي داروخانه ها هم 

مكمل هاي تقلبي مي فروشند.«
وي با تأكيد بر اينكه بيش��تر داروخانه ها، داروها 
و مكمل ها را بدون نسخه پزش��ك در اختيار قرار 
مي دهند، خواستار نظارت بيش��تر در اين زمينه 
از يك س��و و اطالع رس��اني به جوانان و نوجوانان 
عالقه مند به بدنسازي از سوي ديگر در باره خطرات 

تجويز و مصرف خودسرانه مكمل ها شد. 
گفتني است تعداد زيادي باش��گاه بدنسازي هم 
در كش��ور وجود دارد كه بدون هيچ مجوزي كار 
مي كنند. نبود نظارت بر باشگاه هاي بدنسازي باعث 
شده تا افراد غير مس��ئول در كسوت مربي و حتي 
باشگاهدار در اين رشته ورزش��ي اشتغال داشته 
باشند. نس��خه پيچي داروهاي نيروزاي غير مجاز 
با سوء استفاده از اشتياق جوانان در اين باشگاه ها 

بيشتر است. 

حسین سروقامت

 سايه دهشتناك سالمندي 
بر سر اقتصاد ايراني

جمعيت جهان به دليل كاهش ميزان باروري و افزايش قابل توجه سن اميد 
به زندگي به سمت سالمندي مي رود. تغيير ساختار سني اكثر كشورهاي 
دنيا به سمت س��المندي، در زمينه هاي مختلف يك جامعه اثر مي گذارد. 
مقوله   اقتصاد يكي از موضوعات حياتي است كه از سالمندي جمعيت تأثير 

جدي مي پذيرد. 
با مطالعه تأثير سالمندي جمعيت بر متغيرهاي كالن و ُخرد اقتصادي مي توان 
دريافت كه اغلب تأثيرات سالمندي جمعيت در زمينه اقتصاد مخرب است و 

پايداري رشد اقتصادي كشورها را با خطر جدي رو به رو مي كند. 
در ادامه سعي بر آن شده است كه چگونگي تأثير منفي سالمندي جمعيت 
بر متغيرهاي مهم اقتصادي همچون بازار كار، بودجه دولت و رشد اقتصادي 
تشريح شود. همچنين بر اين نكته تأكيد مي شود كه هر چه ظرفيت و ثبات 
اقتصادي يك كشور پايين تر باش��د، تبعات اقتصادي سالمندي جمعيت 
شديدتر خواهد بود و هر چقدر سرعت سالمندي باال باشد و در مدت زمان 
كمتري رخ بدهد، بر شدت تبعات منفي اقتصادي در جامعه افزوده خواهد 

شد. 
1- تأثير منفي سالمندي جمعيت بر بازار كار

كاهش عرضه ي نيروي كار مهم ترين تأثير منفي سالمندي بر اقتصاد به شمار 
مي رود. سالمند شدن جمعيت منجر به كاهش نيروي كار و افزايش جمعيت 
بازنشس��ته مي گردد كه چنين امري افزايش قابل توجه بار تكفل )نسبت 

وابستگي كل( را در پي خواهد داشت. 
بار تكفل يعني به ازاي هر 100 فرد 20 تا ۶4 ساله در يك جامعه، چه تعداد 
فرد 0 تا 1۹ ساله و سالمند ۶۵ ساله و باالتر از آن وجود دارد؟ افراد 20 تا ۶4 
ساله هر جامعه با عنوان نيروي فعال يا افراد در سن كار آن جامعه شناخته 
مي شوند و از سالمندان ۶۵ سال و باالتر از آن به همراه كودكان و نوجوانان 
زير 20 سال نيز با عنوان نيروي غير فعال ياد مي شود. افراد غير فعال عموماً 
مصرف گرا و هزينه زا هس��تند و نيازهايش��ان را نيروي فعال جامعه تأمين 

مي كنند. 
سنجه  بار تكفل مشخص مي كند كه هر نيروي غير فعال) سالمند، كودك و 
نوجوان( مورد حمايت چند نيروي فعال و در سن كار قرار دارند. همان طور 
كه بيان شد هر چه تعداد س��المندان در يك جامعه افزايش پيدا كند و از 
تعداد نيروي فعال كاس��ته ش��ود، بار تكفل در جامعه افزايش پيدا خواهد 
كرد. از تبعات افزايش بار تكفل، بروز مش��كالت و فشارهاي مالي در زمينه 
تأمين حقوق و نيازهاي بازنشستگان اس��ت كه نيروي كار و صندوق هاي 
حمايتي و بازنشستگي بايد متحمل شوند. چرخه تأمين نيازهاي سالمندان و 
بازنشستگان اينگونه است كه نيروي فعال جامعه كار مي كند و به صندوق هاي 
حمايتي حق بيمه پرداخت مي نمايد تا اي��ن صندوق ها حقوق و نيازهاي 
مالي سالمندان را تأمين كنند. با كاهش نيروي فعال جامعه و افزايش تعداد 
سالمندان و بازنشس��تگان، صندوق هاي حمايتي و بازنشستگي با مشكل 
شديد مالي در جهت تأمين اين حقوق مواجه مي شوند و ناچار هستند كه 
اعالم ورشكستگي كنند يا خدمات و مزاياي اعطايي به سالمندان را به صورت 
قابل توجهي كاهش دهند و همچنين ميزان دريافت حق بيمه از نيروي فعال 

جامعه را افزايش دهند. 
2- تأثير منفي سالمندي جمعيت بر بودجه دولت

بودجه  دولت، سنجه اي مهم براي ارزيابي توان اقتصادي كشورها به شمار 
مي رود كه درآمدها و هزينه هاي دولت دو ركن اصلي آن هستند. 

اخذ ماليات عمده ترين  منبع درآمدي يك دولت محس��وب مي ش��ود. از 
طرفي همانطور كه در بخش شماره يك گفته شد، سالمندي جمعيت باعث 
كاهش نيروي كار مي گردد. با كاهش نيروي كار به عنوان بزرگ ترين گروه 
پرداخت كننده ماليات به دولت، س��طح درآمد دولت به طور چشمگيري 

كاهش پيدا مي كند. 
از طرفي هزينه هاي عمومي و عمراني عمده ترين مخارج دولت محسوب 
مي شوند و بيشترين هزينه هاي دولت به مسائل آموزشي، بهداشتي، رفاهي، 
دفاعي و خدمات اقتصادي اختصاص دارد. سالمندي جمعيت باعث افزايش 
بس��يار زياد هزينه  در زمينه هايي همچون بهداش��ت و سالمت، مراقبت و 

نگهداري و ارائه خدمات رفاهي خواهد شد. 
در واقع حركت به سمت سالمندي جمعيت باعث مي شود كه توازن و تركيب 
بودجه دولت دستخوش تغيير قرار گيرد؛ به طوري كه دولت با كسري بودجه 
مواجه شود.  دولت ها براي جلوگيري از كسري بودجه و ورشكستگي مجبورند 
سن بازنشستگي را افزايش دهند يا ميزان دريافت ماليات از نيروي كار خود را 
باال ببرند كه اين مسئله باعث افزايش فشار شديد مالي به نيروي كار و كاهش 

انگيزه آنها در عرضه كار خواهد شد. 
3- تأثير منفي سالمندي جمعيت بر رشد اقتصادي

بررس��ي مؤلفه هاي مهم اقتصادي همچون بازار كار، س��رمايه انس��اني، 
سرمايه گذاري، بودجه دولت، بازار سرمايه مشخص مي كند كه در يك جامعه 

رشد اقتصادي اتفاق افتاده است يا خير؟
با بررسي و تحليل تأثير س��المندي جمعيت بر متغيرهاي مهم اقتصادي 
مي توان دريافت كه تغييرات ساختار سني جمعيت به سمت سالمندي باعث 
افزايش هزينه هاي عمومي دولت همچون: هزينه هاي سالمت و بازنشستگي 
مي گردد، نيروي كار كاهش پيدا مي كند و متعاقب آن با كاهش پرداخت 
ماليات، سطح درآمد دولت ها كاهش مي يابد. همچنين نتيجه بررسي تأثيرات 
سالمندي جمعيت بر ديگر متغيرهاي مهم اقتصادي كه مجال تشريح آنها 
در متن يادداشت حاضر يافت نش��د، نيز نشان مي دهد كه سالمندي رشد 

اقتصادي كشورها را منفي خواهد كرد. 
به عنوان مثال نتيجه تحقيقات مؤسس��ه رند امريكا نشان مي دهد كه اگر 
جمعيت سالمندان ۶0 سال و باالتر از آن در امريكا 10درصد افزايش پيدا 
كند، توليد ناخال��ص داخلي )GDP( اين كش��ور ۵/ ۵درصد كاهش پيدا 
خواهد كرد. اين تحقيق گزارش مي دهد بين س��ال هاي 1۹80 تا 2010، 
سهم سالمندان ۶0 سال و باالتر از آن در امريكا 1۶/8درصد افزايش يافته 
است و همزمان GDP اين كش��ور با ۹/2درصد كاهش رو به رو بوده است 
و بين سال هاي 2010 تا 2020، سهم جمعيت سالمندان امريكا 21درصد 
افزايش يافته است و در اين مدت GDP اين كشور با 11درصد كاهش مواجه 
شده اس��ت. همچنين نتايج يك پژوهش در ايران نشان مي دهد كه تغيير 
ساختار سني جمعيت به سمت سالمندي در سا ل هاي آينده مانعي جدي 
در برابر رشد اقتصادي ايران خواهد بود. نتايج يك پژوهش ديگر در كشور 
مي گويد: با افزايش يك درصدي در شاخص سالمندي، رشد درآمد سرانه در 
كوتاه مدت و بلند مدت به ترتيب 1/1۵درصد و 0/8درصد كاهش پيدا خواهد 
كرد. خالف سالمندي جمعيت كه منجر به كاهش رشد اقتصادي مي شود، 
افزايش جمعيت در سن كار موجب رشد اقتصادي مي گردد. تحقيق فوق در 
اين زمينه بيان مي كند: يك درصد رشد در نسبت جمعيت ۶4- 1۵ سال در 
بلند مدت منجر به 1/2۷درصد رشد توليد خواهد بود و رشد يك درصدي در 
نسبت نيروي كار شاغل به جمعيت ۶4- 1۵ سال باعث رشد 1/8۹ درصدي 

در توليد خواهد بود. 
در دهه هاي اخير كشورهاي توسعه يافته با مشكل جدي سالمندي جمعيت 
رو به رو هستند و به موجب آن پايداري رش��د اقتصادي در اين كشورها با 
مشكل جدي رو به رو شده است. در آينده نيز كشورهاي در حال توسعه و 
كشورهاي كمتر توسعه يافته دچار اين مشكل خواهند شد، اما آثار اقتصادي 
سالمندي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و حداقل توسعه يافته 
متفاوت است. تفاوت آنجاست كه مطابق آمار، سرعت سالمندي در كشورهاي 
در حال توسعه و حداقل توسعه يافته بسيار باالست؛ به گونه اي كه مردم اين 
كشورها درآمدهاي سرانه پايين دارند و قبل از آنكه پس انداز مناسبي داشته 

باشند، از بازار كار خارج مي شوند. 
داده هاي جمعيتي گوياي آن است كه سرعت سالمندي جمعيت در كشور 
ايران بسيار باالست و مطابق مطلب گفته شده، آسيب هاي اقتصادي ناشي از 

سالمندي جمعيت در كشور شدت بسياري خواهد داشت. 
*  پژوهشگر حوزه جمعيت و خانواده

موالي من! يكي از لشكريان غاصب معاويه در شهر انبار به زني غير 
مسلمان حمله كرد و خلخال از پاي وي كشيد. رگ غيرتت جنبيد 

و گفتي اگر مسلماني از اين حادثه جان دهد، سزاست!
ما چه بگوييم با سخن آن دختر بچه سوري كه مي گويد وقتي ُمردم، 

همه چيز را به خدا خواهم گفت!
يا سخن آن دختر خردسال يمني كه مي گويد خدايا غذا نداريم. 
چيزي نمانده از شدت گرس�نگي بميرم. مرا بهشت ببر كه الاقل 

آنجا غذا بخورم!
. . . يا سخن آن دختر بچه افغاني كه وقتي دكتر داشت آماده مي شد 
تا دست زخمي او را قطع كند، گفت دكتر! آستينم را پاره نكن. فقط 

همين لباس را دارم!
چه س�خت اس�ت كه آدمي درد را حس كند و درمان�ي براي آن 

نشناسد!
نمي دانم. . . شايد الزم اس�ت قلم را زمين بگذاريم، باقي راه را به 

پاي دل طي كنيم!
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رئيس كميته امداد خبر داد

آغاز به كار پويش همبازي
رئيس كميته امداد با اش��اره به آغاز طرح پويش ملي همب��ازي گفت: در 
اين مرحله، كمك هاي جمع آوري شده ميان دانش آموزان كميته امداد و 

بهزيستي و ساير دانش آموزان نيازمند در سراسر كشور توزيع مي شود. 
مرتضي بختياري در مراسم آغاز به كار پويش ملي همبازي گفت: امسال در 
كنار جشن عاطفه ها، شور عاطفه ها را به خاطر ايام محرم و صفر برگزار كرديم 
و در كنار آن هم پويش ملي همبازي است كه در اين خصوص اداره پست با 

ما همكاري خوبي انجام داد. 
وي افزود: اين مرحله از پويش براي دانش آموزان نيازمند تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيستي و همچنين ساير دانش آموزان نيازمند سراسر كشور كمك 

اهدا خواهد شد. 
بختياري گفت: امسال عالوه بر نيكوكاران و خيرين و دانش آموزان، ادارات، 
سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف نيز براي كمك به دانش آموزان نيازمند پاي 
كار آمدند و استقبال خوبي از طرح پويش ملي همبازي صورت گرفته است. 
وي به مرحله دوم پويش ايران همدل اشاره و تصريح كرد: در اين مرحله 4۵0 
ميليارد تومان كمك نقدي و غير نقدي جمع آوري و براي كمك به نيازمندان 

سراسر كشور اهدا شد. 
رئيس كميته امداد خاطر نشان كرد: هفته آينده ميزان كمك هاي جمع آوري 

شده در پويش همبازي را اعالم خواهيم كرد. 
بختياري تأكيد كرد: در پويش همبازي هزار پايگاه از سوي سازمان بورس 
و همچنين تمامي پايگاه هاي كميته امداد فعال هس��تند و مدارس نيز با 
حفظ پروتكل هاي بهداش��تي، كمك هاي مردمي را جمع آوري مي كنند. 
ماشين هاي سيار پست نيز در ميادين اصلي نسبت به جمع آوري كمك ها 

فعاليت مي كنند. 

 ۹۰۰ هزار نفر مددجوي كميته امداد 
سهام عدالت ندارند

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد امام)ره( گفت: بيش 
از ۹00 هزار نفر از مددجويان كميته امداد)ره( كه در سال هاي اخير 
تحت پوشش اين نهاد قرار گرفته اند، فاقد سهام عدالت هستند. 
»حسين خدرويسي« با اشاره به اقدامات انجام شده در ايام كرونا براي 
مددجويان كميته امداد گفت: با اقداماتي كه انجام داديم سعي كرديم 
مراجعات مددجويان به مراكز را به ص��ورت غيرحضوري كنيم و از اين 
طريق خدمات به آنها ارائه دهي��م. در پويش ايران هم��دل نيز اطعام 

حسيني يكي از برنامه هاي ما بود كه انجام شده است. 
معاون حمايت و س��المت خانواده كميته امداد امام )ره( تصريح كرد: 
وام هاي كارگش��ايي، كمك هزينه وديعه مسكن و اجاره به مددجويان 
پرداخت كرديم. همچنين به بيماران صعب الع��الج خدمات ويژه ارائه 
كرده ايم. همچنين به خان��واده متوفيان براثر كرونا كمك هايي صورت 
گرفته است. همچنين با هم افزايي صورت گرفته با ساير نهادها از جمله 
بنياد مستضعفان، س��تاد اجرايي فرمان امام، س��پاه، بسيج و خيرين  

كمك هاي ويژه اي به مددجويان در اين مدت شده است. 
خدرويسي همچنين درباره سهام عدالت مددجويان كميته امداد به ايلنا 
گفت: بيش از 3 ميليون و ۵00 هزار نفر داراي سهام عدالت هستند، اما 
عده ديگري از مددجويان هستند كه به تازگي و در سال هاي اخير تحت 
پوشش كميته امداد قرار گرفتند و س��هام عدالت ندارند كه تعداد آنها 

كمي بيش از ۹00 هزار نفر است. 
وي ادامه داد: ما در كميته امداد براي سهام عدالت اين دسته از افراد به 
مبادي ذي صالح درخواست داده  ايم و از آنجا كه واگذاري سهام عدالت 
به اين افراد در اختيارات دولت و مجلس است، اميدواريم آنها بتوانند با 
ساز و كار قانوني اين موضوع را پيگيري كند تا اين دسته از مددجويان نيز 

صاحب سهام عدالت شوند. 

رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقالب تهران خبر داد

رشد صد درصدي صدور حكم آزادي 
مشروط در دادگاه هاي انقالب

رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقالب تهران از رشد صددرصدي 
صدور حكم آزادي مشروط در شش ماه نخست سال جاري خبر داد. 
يحيي جعفري با اش��اره به اقدامات گس��ترده قضاي��ي دادگاه انقالب 
درباره عملكرد شش ماه نخست سال ۹۹ نس��بت به شش ماه اول سال 
گذشته افزود: از حيث مختومه كردن پرونده ها نسبت به شش ماه سال 
گذشته 2۵ هزار پرونده رشد داشته ايم و در مورد مجازات هاي جايگزين 
حبس در زمينه آزادي مشروط و حكم آزادي مشروط نيز رشد بيش از 

صددرصدي را تجربه كرده ايم. 
به گزارش ايرنا، پيش از اين جعفري، هفتم مهر ماه در جلس��ه شوراي 
معاونان دادگستري كل استان تهران گفت: ميزان پرونده وارده محاكم 
حدود 10 درصد كاهش يافته و ميانگين تعداد پرونده هاي وارده در هر 

ماه 14۹ پرونده در هر شعبه است. 
جعفري اظهار داشت: عملكرد پنج ماه نخست شعب دادگاه هاي تهران 
از منفي 14 هزار و ۷0۵ پرونده به عدد مثبت ۶ هزار و 3۷8 فقره پرونده 
رسيده است كه بيانگر افزايش عملكرد محاكم در رسيدگي به پرونده هاي 

قضايي هستيم. 
وي ادامه داد: در اجراي احكام محاكم نيز در مدت مشابه پنج ماه ابتداي 
س��ال عملكرد اجرا از منفي 4 هزار و 422 به مثبت 3 هزار 3۹ افزايش 

عملكرد داشته است. 
رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقالب تهران اضافه كرد: از حيث استفاده از 
نهاد هاي ارفاقي و جايگزين حبس در مجموع در محاكم تهران نسبت به پنج 
ماهه سال پيش 20 درصد افزايش رشد داشته است؛ مانند تعليق صدور حكم، 
مجازات هاي جايگزين حبس و آزادي مشروط كه آمارهاي آن قابل توجه است 
و نشان از اهتمام و اراده جدي قضات بر كاهش جمعيت كيفري زندان دارد. 

عليرضا سزاوار
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   بهزاد خلیلي


