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شناسایی ۲31بیمار جدید کرونا 
و درگذشت سه نفر

وزارت بهداشــت اعالم کرد ۲۳۱بیمار در کشــور 
شناسایی شدند و سه نفر نیز جان خود را به دلیل 

این بیماری از دست دادند. 
در اطالعیه دیروز ایــن وزارتخانه آمده: ۲۳۱بیمار 
جدید مبتالبه کووید۱۹ در کشــور شناســایی و 
۴۳نفر از آن ها بســتری شــدند. مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۷میلیــون و ۲۳۴هزار و 

۹۸۸نفر رسید. 
سه بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، 
به ۱۴۱هزار و ۳۶۶نفر رســید. تاکنون ۷میلیون و 
۶۰هــزار و ۶۲۲نفر از بیمــاران، بهبودیافته و یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. ۲۷۸نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 

بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
تا کنــون ۵۲میلیون و ۵۱۹هــزار و ۳۰۱آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است. 
در حال حاضر ۱۰۶شهرســتان در وضعیت زرد و 

۳۴۲شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

۷0 درصد سد زاینده رود خالی است
ایسنا - مدیر سد و نیروگاه زاینده رود با بیان اینکه 
در شــرایط فعلی زاینده رود دیگــر هیچ گونه توان 
بارگذاری جدید را ندارد، گفت: تنها ۳۰درصد سد 
زاینده رود آب دارد و متأســفانه افزایش بی سابقه 
دمــای هوا، قطع بارش ها از بهــار و به تبع افزایش 
مصــارف و عدم تحقق آورد ســد زاینده رود باعث 
انحراف از برنامه ابالغی وزارت نیرو شــده اســت. 
سید مجتبی موسوی نائینی درباره آخرین وضعیت 
ســد زاینده رود، اظهار کرد: تا روز گذشته یکشنبه 
۲۹خردادماه ذخیره آب سد زاینده رود ۳۶۶میلیون 

مترمکعب است.
 او بــا بیان اینکه حدود ۳۰درصد ســد زاینده رود 
آب دارد، گفــت: با توجه بــه افزایش دمای هوا و 
باال رفتن مصارف شــرب و کشاورزی در باالدست 
سد چم آسمان این مقدار خروجی سد زاینده رود 
کم سابقه اســت. مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود 
با بیــان اینکه امروز ورودی ســد زاینده رود ۳۵ و 
خروجی ســد حدود ۲۸مترمکعب بر ثانیه است، 
گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ورودی سد 
زاینده رود ۸۲۵میلیون مترمکعب بود، در حالی که 
در سال آبی گذشــته ۶۶۲میلیون مترمکعب و در 

بلندمدت ۱۱۳۷میلیون مترمکعب بود. 
او ادامه داد: خروجی ســد زاینده رود در سال آبی 
جــاری ۶۸۵میلیون مترمکعب بــود، در حالی که 
در مدت مشــابه سال آبی گذشــته ۳۹۱میلیون 
مترمکعب و در متوســط بلندمــدت ۸۹۴میلیون 
مترمکعب بود. موســوی نائینی اضافه کرد: میزان 
خروجی از ابتدای سال آبی، بر حجم سد زاینده رود 

تأثیر داشته است.
 به عبارتی ذخیره ســد زاینده رود در زمان مشابه 
سال گذشــته ۴۴۵میلیون مترمکعب و حجم سد 
۷۹میلیون مترمکعب معادل ۱۸درصد بیشــتر از 

امسال بود.
 او درباره افزایش برداشــت ها از ســد زاینده رود با 
توجــه به تحویل حقابه غرب اصفهان، توضیح داد: 
در ادامه ســال آبی افزایش ورودی سد زاینده رود 
را شــاهد نیســتیم و در ادامه فصل گرم با کاهش 
ورودی به ســد زاینده رود مواجه هستیم و کم کم 

ورودی و خروجی سد با یکدیگر برابر می شود.

 حکم اعدام ضارب روحانیون
 حرم رضوی اجرا شد

باشــگاه خبرنگاران جــوان- حکم اعــدام ضارب 
روحانیون حرم مطهر رضوی صبح امروز اجرا شــد. 
غالمعلی صادقی، رئیس شــورای قضایی خراسان 
رضوی گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی 
علیه ســه تن از روحانیون جهادی در شــانزدهم 
فروردین امسال، مصادف با ایام ماه رمضان در حرم 
مطهر رضوی که نهایتاً منجــر به جانبازی یک تن 
و شــهادت دو تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده 
قضایی با فوریت تشــکیل و تحقیقات همه جانبه و 
گســترده در این زمینه آغاز شــد.  رئیس شورای 
قضایی خراسان رضوی گفت: پس از انجام تحقیقات 
دامنه دار قضایی–امنیتــی، نهایتاً پرونده به صورت 
ویژه در یکی از شــعب بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد مورد رســیدگی دقیق قرار گرفت 
و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی 
به دادگاه انقالب اسالمی مشهد مقدس ارسال شد 
و در این مرحله از دادرســی، دادگاه پس از بررسی 
کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به صورت 
فوق العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی 
به اتهامات متهــم عبداللطیف مرادی فرزند محمد 
طاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم 
مبنی بر محاربه از طریق کشــیدن )تجرید سالح( 
بر روی مردم به قصد ازهــاق نفس و ایجاد رعب و 
وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی 
خارج از آن را فراهم کرده اســت.  رئیس شــورای 
قضایی خراســان رضوی گفت: در این جلسه علنی 
خانواده شهدا و وکالی آن ها به طرح شکایت خود 
علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع 

از اتهام انتصابی پرداختند.

خبر

 تجمع مال باختگان صندوق امانات
 بانک ملی شعبه دانشگاه تهران

ایرنــا - حدود ۱۶۰نفــر از مال باختگان بانک ملی 
شــعبه دانشــگاه تهران به دلیل عدم رسیدگی در 
خصــوص واگذاری اموال ســرقتی خــود، تجمع 

اعتراضی برگزار کردند.
 این افــراد مدعی شــدند، باوجوداینکــه در روز 
ســیزدهم خرداد اموال قیمتی و بــه عبارتی کل 
دارایی های آن ها سرقت شد، اما هنوز مدیران بانک 
پاســخگوی نیاز های آن ها نیســتند و مدام اعالم 
می کنند که موضوع از سوی مراجع قضایی در حال 

رسیدگی است. 
تجمع کنندگان اعالم کردند که طبق قانون صندوق 
امانات در کل جهان، بانک تنها یک کلید به همراه 
صندوق به ما داده و هیچ اطالعاتی از اموال ما ندارد 
و این موضوع یکی از مشــکالت موجود ما اســت. 
یکی از مال باختگان مدعی شد: حدود ۱۰روز قبل 
از وقوع حادثه بسته قابل توجهی از طال و جواهرات 
را بــه بانک آوردم و از مدیران بانک ســؤال کردم 
کــه این بانک متصل به کالنتری و نگهبان اســت 
که مســئوالن بانک مدعی شــدند که این بانک به 
همه امکانــات امنیتی مجهز اســت و اکنون باید 
حق وحقوق ما را بانــک پرداخت کند. فرد دیگری 
از مال باختگان گفــت: به دلیل اینکه بانک در یک 
منطقه با امنیت باال قرار داشــته، بسیاری از مردم 
به بانک اعتمــاد کردند و مقدار قابل توجهی طال و 
جواهرات و ارز در این بانک نگهداری می کردند. او 
اضافه کرد: اکنون مدیران بانک تنها اسناد و مدارک 
را به مال باختگان پرداخت کردند و خبری از اموال 
قیمتی ازجمله طال و جواهرات نیســت و مدیران 
بانک مدعی هســتند با توجه به نداشتن اطالعات 
باید به دادسرای قضایی مراجعه کنید. یکی دیگر از 
مال باختگان مدعی شد که این پرونده باید در یک 

شعبه ویژه قضایی رسیدگی شود. 
بر اســاس این گــزارش، مال باختگان از دســتگاه 
قضا خواســتند به این موضوع مهم رسیدگی کند 
تا تکلیف بازگشــت حاصل تــالش یک عمر آن ها 
مشــخص شــود. مالباختگان در نامه ای خطاب به 
رئیس قوه قضاییه ضمن شــرح واقعه، سه خواسته 
از حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای را مطرح 

کردند.
 در ایــن نامه آمده اســت: با توجه به دســتگیری 
سارقان کشــف اموال مســروقه با عنایت به ماده 
۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور رد اموال 
مسروقه در اسرع وقت توسط بازپرس پرونده صادر 
شــود همچنین با الزام مقامات بانک ملی مبنی بر 
پایبندی و اقدامی ســریع به همــه تعهدات خود 
نســبت به مالباختگان این بانک دولتی، بخشی از 
اعتماد نه تنهــا مالباختگان بلکه عموم افراد جامعه 

به نظام بانکداری کشور برگردانند. 
در ایــن نامه مالباختــگان از رئیس قــوه قضاییه 
درخواســت کرده اند با توجه به تاراج همه زندگی 
مالباختگان، رســیدگی بی وقفه و در اسرع وقت به 
این پرونده که در نوع خود بی سابقه در تاریخ ایران 

بوده است، انجام گیرد.

هکر 1۵ساله اکانت شاد معلمان
 در قم دستگیر شد

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی اســتان قم از 
دستگیری هکر ۱۵ساله که در فضای شاد اقدام به 
کاله برداری از معلمــان و مدیران مدارس می کرد، 
خبر داد. ســرهنگ علی موالی بــا اعالم این خبر 
افــزود: در پی مراجعه تعدادی از معلمان و مدیران 
مدارس به پلیس فتا استان مبنی بر اینکه پیام هایی 
از شــماره های ناشــناس با عناوین »شاد مدیران 
مــدارس«، »اینترنــت دانش آمــوزی« و »اهدای 
۱۲گیگ اینترنت رایگان« برای آن ها ارســال و در 
ادامه با استفاده از ترفند های متقلبانه منجر به هک 
شــدن حساب کاربری شبکه شاد آن ها شده است، 
بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران این پلیس 

قرار گرفت.
 وی افزود: پس از بررســی صورت گرفته مشخص 
شــد بدافزار یکسان روی گوشی افراد نصب شده و 
متهم از این طریق به پیامک ها دسترسی پیداکرده 
است. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قم 
گفت: با اقدامات تخصصی کارشناســان مشخصات 
یک محصل ۱۵ســاله به دست آمد و طی تعامل با 
حراست آموزش وپرورش و هماهنگی با مقام قضایی 
استان نامبرده همراه پدرش در پلیس فتا استان قم 

حاضر و اظهارات وی اخذ شد.
 وی ادامه داد: متهم به اســم پشتیبانی شاد، فایل 
بدافــزار را با متــن »این فایل از طــرف تیم فنی 
پشتیبان شاد برای مدیران زحمتکش فراهم شده 
است لطفاً شاد را به روزرسانی کنید« را ارسال کرده 
و سپس با دسترسی به پیامک های قربانیان اقدام به 
الگین به اکانت شاد آن ها نموده و در ادامه مدیریت 
کانال های اطالع رســانی مدارس را در دست گرفته 
و اقــدام به تغییر نام و محتوای کانال به کانال های 
موزیــک و فان کرده که در نهایت کانال را در قبال 

شارژ همراه اول به فروش می رسانده است.
 موالی افزود: سپس همدست ۱۶ساله وی نیز حاضر 
شده و طی تحقیقات عنوان داشت خطوط مدیران 
مــدارس را از طریق جســتجو در بیــن گروه های 
آموزشی به دســت آورده و در اختیار دوست خود 

قرار می داده است. 
او از ارسال این پرونده به مرجع قضایی استان خبر 
داد و گفــت: با همکاری فاوا اســتان و هماهنگی 
معاون دادستان شهرستان قم، از طریق پیامک به 
خطوط به دست آمده اطالع رسانی شد تا در صورت 

تمایل نسبت به طرح شکایت اقدام کنند.

خبر

همدلی|  وقتی قیمــت، نان، مرغ، لبنیات و 
لوازم خانگی و اجاره مســکن و ... باال می رود 
فراتر رفتن هزینه سیروسفر که در اولویت های 
بعدی قرار می گیرد اجتناب ناپذیر است. فشار 
اقتصادی، ســفر به مفهوم سنتی آن را همراه 
با بلیت قطــار یا هواپیما به تفریحاتی لوکس 
تبدیل کرده اســت. به جــز آن هایی که برای 
دیدن خانواده هایشان به زادگاهشان رفت وآمد 
دارند، بسیاری از خانواده ها مدت هاست طعم 
سفر را نچشیده اند. با توجه به حداقل حقوق 
کارگری اگر خانواده ای بخواهد سفر با مفهوم 
ســنتی آن را انجام دهد احتمــاالً باید وام و 
مساعده دریافت کند یا آنکه به جای استفاده از 
اقامتگاه ها و ... به چادرخوابی یا ماشین خوابی 

رو بیاورد.
 رفت وآمد ساده چند؟

اصلی ترین هزینه سفر، ابتدا هزینه رفت وآمد 
آن و سپس هزینه اقامت آن است. هزینه های 
دیگری مثــل مراکز تفریحی و اســتفاده از 
رســتوران نیز وجــود دارد کــه هزینه های 
فرعی ســفر را تشــکیل می دهد. تهیه بلیت 
رفت وآمد سفر یک خانواده گاهی معادل کل 
حقوق ماهیانه فرد خواهد بود. سفر یک طرفه 
بــا هواپیما ایــن روزها برای هــر نفر حدود 
یک میلیون تومــان آب می خورد و این یعنی 
رفت وبرگشت یک خانواده سه نفره با هواپیما 
حدود شــش میلیون تومان هزینه دارد. اگر 
دو نفر از اعضــای این خانواده حداقل حقوق 
کارگری پنج میلیون تومانی را دریافت کنند 
یعنی فقط برای رفت وبرگشــت خود به سفر 
بایــد ۶۰درصد درآمد خود را بپردازند. قیمت 
بلیت قطار اگرچه به صرفه تر اســت اما برخی 
بلیت ها اختالف زیادی با هواپیما ندارند. اگر 
همین خانواده بخواهند برای ســفر به مشهد 
با قطار ســفر کند با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار 
تومــان به ازای هر نفر می توانند ســوار قطار 
شــوند. پایین ترین قیمت بلیت قطار حدود 
۱۶۰هزار تومان اســت که هزینه نشســتن 
هر شخص به مدت ۱۲ســاعت در قطارهای 
اتوبوســی اســت. قطارهای پنج ســتاره نیز 
حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰هزار تومان آب می خورند. 
به طورکلی فقط هزینــه رفت وآمد با قطار از 
۹۶۰هزار تومان شــروع می شــود و به چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزارتومان می رســد. قیمت 
هر بلیت اتوبوس هم این مقصد نیز ۲۵۰هزار 
تومان )اتوبوس وی آی پی( اســت. برای سفر 
با خودروی شــخصی هم ماجرا فرق می کند. 
به ازای نوع خودرو و فاصله تا مقصد و میزان 
ترافیــک می تــوان میزان مصــرف بنزین را 
محاسبه کرد. هزینه اصلی دیگر هنگام سفر، 
به اقامتگاه هایی برمی گردد که گران شدن هر 
یک از کاالهایی مثل برنج، نان، لبنیات، مرغ 
و گوشت و ... هزینه های خدمات آن ها را باال 
می برد. جامعه هتلداران پس از افزایش اخیر 
قیمت بسیاری از این کاالها اجازه پیداکرده اند 

کــه قیمت های خود را باال ببرنــد اما از قرار 
معلوم میراث فرهنگی هیچ گونه سقفی برای 
هتل ها در نظر نگرفته است. هزینه ارزان ترین 
هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرهای برای یک 
خانواده ســه نفره از ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان 
برای هر شــب اقامت شــروع می شــود و به 
یک میلیون تومان می رسد که هزینه تقریبی 
برای هر شب اقامت در هتل های سه و چهار 
ستاره است. این تنوع و تفاوت در هزینه ها به 
این برمی گردد که سیستم یکپارچه ای برای 
نرخ هتل ها وجود نــدارد و این موضوع حتی 
در هزینه اقامت در هتل های پنج ســتاره هم 
قابل مشاهده اســت. برای نمونه هزینه اقامت 
یــک نفر آن هم برای یک شــب در هتل پنج 
ستاره درویشــی در مشهد حدود دو میلیون 
تومان و در هتل قصــر طالیی یک میلیون و 
۷۰۰هزار تومان اســت. در حالی که این رقم 
برای هتــل پنج ســتاره آزادی تهران حدود 
یک میلیون و ۶۱۵هزار تومان، پانوراما کیش 
یک میلیون و ۱۰۰هــزار تومان، هتل میزبان 
بابلسر ۹۹۰هزار تومان و هتل الله پارک تبریز 

یک میلیون و ۴۸۰هزار تومان است.
 هزینه های تمام شده و حقوق کارگران 

قیمت هتل ها را باال برد
جمشــید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران 
ایران به خبرگزاری ایلنا گفته: اکنون جامعه 
مــا بیش از ۵۰درصد تورم را تجربه می کند و 
قاعدتاً هتل ها نیز باید با توجه به قیمت های 
موجــود، نرخ های خود را بیــش از ۵۰درصد 
افزایش دهند اما سعی ما بر آن است که کمتر 
از این اعداد افزایش داشــته باشیم. ازاین رو بر 
اساس این بازنگری همان طور که در سال های 
گذشته نیز کمتر از تورم جامعه افزایش نرخ 
داشتیم، امسال نیز کمتر از۵۰درصد افزایش 

نرخ خواهیم داشت.
حمزه زاده می گوید: با توجــه به آنکه اکنون 
افزایش نرخ و بازنگری انجام شــده به جبران 

گرانی هایی اســت که این روزهــا در جامعه 
جریان دارد، ازایــن رو در مهرماه نیز به روال 
هر ســال بازهــم بازنگری نــرخ و به تبع آن 
افزایش قیمت خواهیم داشت. یحیی نقی زاده 
محجوب، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات 
گردشگری نیز به این خبرگزاری گفته: بعد از 
تغییراتی که در بحث اصالح مباحث اقتصادی 
در کشور اتفاق افتاد که بیشتر متوجه سه قلم 
از کاالهای مرتبط با غذا ازجمله روغن و مرغ 
و… بود، هتل ها و مراکز اقامتی که بیشتر آن ها 
صبحانه می دادند یا مراکز پذیرایی و رستوران 
دارند، با افزایش هزینه ای روبه رو شــدند که 
در نهایت خواســتار تعدیل )تعادل ســازی( 
قیمت هایشان شــدند. او ادامه داد: بر اساس 
درخواســت هتلداران از تشکل های هتلداران 
چند استان، محاســبه تأثیر افزایش اقالم را 
در قیمت تمام شده تغذیه و غذا در رستوران 
جویا شــدیم. از دیگر ســو افزایــش میزان 
دریافتی هــای کاری و کارگری در هتل ها نیز 
که سبب افزایش قیمت تمام شده نرخ خدمات 
می شــد، مورد ارزیابی قرار گرفت. ازاین رو به 
این مهم رسیدیم که متعادل سازی نرخ هتل ها 
اجتناب ناپذیر است. ازاین جهت با هماهنگی 
که با تشکل ها انجام شد، نامه بازنگری نرخ ها 

به ادارات کل استان ها ابالغ شد.
برای تعدیل قیمت ها گذاشته   سقفی 

نشده است
نقــی زاده محجوب می گوید: ابالغ این نامه به 
این معنا نیست که همه هتل ها ملزم به تعدیل 
نرخ ها هستند، کما آنکه برخی از استان ها به 
جهت پر مسافر بودن، راغب نبودند که مبالغی 
بیشتر از نرخ تورم افزایش داده شود. ازاین رو 
نامه ابالغی در دو بخش مشخص آن است که 
واحدهایی که نسبت به دریافت گواهی خدمات 
کیفی و استانداردسازی اقدام کرده اند به استناد 
آیین نامه ها از مباحث آزادســازی نرخ ها بهره 
می جویند و نرخ های خود را به تشکل پیشنهاد 

می دهند و بر اساس بازار رقابتی اقدام می کنند 
و در بخش دیگر واحدهایی که بحث صبحانه 
و اقامت را دارند و رستوران های بین راهی که 
مجوز از وزارتخانه دارند، با هماهنگی تشکل و 
تایید ادارات استان ها نسبت به تعدیل قیمت ها 
اقدام می کنند. نرخ مشخصی از سوی معاونت 
گردشگری مشخص نشده و تشکل و اداره کل 
مربوطه بر اساس کشش بازار و شرایط موجود، 
نرخ ها را اعالم خواهند کرد. او با تأکید بر آنکه 
نرخ شمشــیر دولبه است، اضافه می کند: اگر 
نرخ ها خیلی زیاد شود، سبب کاهش استقبال 
مشتریان می شود و اگر هم خیلی کم افزایش 
یابد، به ضرر تأسیســات گردشگری است که 
نمی توانند هزینه های خــود را تأمین کنند. 
از ســوی وزارتخانه میراث و گردشگری هیچ 
ســقف درصدی برای ایــن تعدیل قیمت ها 
و افزایش آن ها گذاشــته نشد و تشخیص به 
استان ها واگذار شد. در قیمت نهایی ارائه شده 
از سوی هتل ها نیز ما دخل و تصرفی نخواهیم 

داشت.
 سقوط از اتاق هتل های چند ستاره به 

چادر خوابی
با باال رفتن هزینه ها و ایجاد شرایطی که سفر 
کردن را بــه مفهومی لوکس تبدیل می کند، 
نخســتین اتفاقی که رخ می دهد آن اســت 
که طبقات اقتصادی باالتر سهم بیشتری در 
استفاده از خدمات گردشگری خواهند داشت. 
در مقابل طبقات متوســطی که در گذشته 
دست کم یک بار در سال چند روز خارج از شهر 
سکونت خود استراحت می کرد باید یا از سفر 
کردن صرف نظر کند و یا ناچار به تغییر سبک 
زندگی خود باشد. همان طور که در سال های 
گذشــته اقامت در چادر و خودرو در حاشیه 
پارک ها و مراکز عمومی بیشــتر به چشــم 
می خورد، احتماالً اهالی بیشتری از این طبقه 
از اتاق های هتل های چند ستاره به چادرهای 

مسافرتی هبوط خواهند کرد.

»همدلی« به بهانه آغاز فصل تابستانی بررسی می کند

سفر؛ دور از دسترس خانوارها

همدلی| آمارهای ثبت احوال خبر از افزایش طالق در سنین باال 
نسبت به سال های گذشته می دهد. منظور از عنوان »طالق در 
سنین باال«، سنی است که بیش از چند دهه از زندگی مشترک 
زن و مرد گذشته و آنان در قالب پدربزرگ و مادربزرگ دارای 
نوه، عروس و داماد هســتند.  به گواه آمارها، در یکی دو دهه 
اخیر نرخ طالق در افراد باالی ۵۰سال دو برابر و در افراد باالی 
۶۵سال سه برابر شده است، مطابق آمارها، بسیاری از طالق ها 
در پنج سال نخست زندگی مشــترک رخ می دهد؛ اما پدیده 
»طالق خاکستری« یعنی طالق افراد باالی ۵۵سال در دو دهه 
اخیر در کشور در حال شــیوع است. سلمان خدادادی؛ عضو 
پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس پیش تر نسبت به افزایش 
طالق در میان این رنج ســنی هشدار داده بود. وی چند سال 
پیش اعالم کرد که طالق در ســنین باالی ۵۰سال، نسبت به 
گذشته با افزایش روبه رو شده است. اگرچه هنوز هم این سبک 
جدایی نسبت به جدایی در سال های اولیه زندگی آمار کمتری 
دارد، امــا وجود حتی همین تعداد هم از منظر نگاه اجتماعی 
تعجب برانگیز و مستلزم پیدا کردن علت آن است.  بدیهی است 
رشد آمار طالق میان سالمندان، صرف نظر از تمام عواقب منفی 
آن، الگوی بد و نامناسبی برای جوانان نیز به همراه دارد. وقتی 
پدر و مادر که دارای عروس و داماد و نوه هستند از یکدیگر جدا 

می شوند، چه پیامی به جوانان منتقل می شود؟
 نقش مشکالت اقتصادی در طالق سالمندی

طالق ســالمندان مانند طالق جوانان می تواند دالیل متفاوت 
و مختلفی داشته باشد. برخی از کارشناسان معتقدند مسائلی 
از قبیل مشــکالت اقتصادی، عدم تأمین هزینه های زندگی، 
تغییرات نگرشــی و فرهنگی، افزایش توقعــات، از بین رفتن 
قبح طــالق و نبود مهارت های زندگی در این خصوص دخیل 
هســتند؛ اما با این روزها مشکالت و کاستی های معیشتی و 
بی ثباتی اقتصادی در بحث طالق ســالمندان بیشتر شنیده 

می شود، جوری که مسئوالن نیز به آن اشاره می کنند.
همین دیروز ســید حســن موســوی چلک، رئیس انجمن 
مــددکاران اجتماعی ایران در گفت وگو با رکنا کاســتی های 
اقتصادی را در میزان افزایش طالق سالمندان دخیل دانست. 
وی گفت: آمارهای کشــور در زمینه طالق نشان می دهد که 
طالق بین ســالمندان افزایش پیداکرده اســت. البته فراوانی 
آن هنوز زیاد نیست. بخشی از طالق ها به دلیل مسائل مالی، 

بخشــی از طالق ها به دلیل بیکار شدن و در خانه ماندن است 
که نیاز آن آموزش های الزم برای مهارت زندگی در بازنشستگی 
است. همچنین یک آمار خیلی کمی هم وجود دارد که مربوط 

به »عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند«، است.
وی تصریح کرد: وقتی شــرایط اقتصادی جامعه به هم ریخته 
می شود و افراد برای تأمین نیازهای اساسی خود مثل مسکن 
دچار عســر وحرج می شوند طبیعتاً مشکالت زیادی را شاهد 
خواهیم بود که اول ازهمه جابجایی محیط مسکونی به مناطق 
فرودست تر اســت؛ یعنی فرد اگر امروز در یک محل متوسط 
زندگی می کند مجبور می شود به محالتی نقل مکان کند که چه 
ازنظر خدمات عمومی و چه ازنظر اجتماعی شرایط بدتری دارد، 
بنابراین تعارض و اختالفات بین اعضای خانواده بیشتر می شود 
که نتیجه آن خشونت، جدایی، طالق و حتی رها کردن زندگی 
می شود. برای مثال ما دیده ایم که مردی به دلیل شرمندگی از 

ناتوانی در تأمین هزینه زندگی، خانواده را رها می کنند.
 راهکارهای جلوگیری از طالق در سنین باال

اگرچه نمی توان نقش مسائل مالی را در طالق سالمندان انکار 
کرد، اما کارشناسان می گویند پدیده طالق سالمندی حتی در 
خانواده های متمول و بدون دغدغه مالی نیز اتفاق می افتد. به 
اعتقاد این کارشناسان یکی از دالیل افزایش آمار طالق در میان 
زنان و مردان مربوط به افزایش جمعیت سالمندان در جامعه 
است و دالیل دیگر آن نیز به موضوعات مختلفی بازمی گردد که 
یکی از آن ها این اســت که زوجینی به خاطر فرزندان یکدیگر 
را تحمل می کنند بعد از بزرگ شــدن آن ها دیگر عاملی برای 
حفظ ثبات زندگی خود ندارند و همین موضوع باعث می شود 

به طالق فکر کنند، به ویژه اینکه اگر در طول زندگی شــان با 
اختالفات، دعوا و سوءظن نیز مواجه باشند.

د ر خصــوص کاهش طالق در میان ســالمندان راهکارهای 
زیادی بیان شده است که می توان به مواردی مانند برنامه های 
فراغتی سالمندان، حمایت های رفاهی و اقتصادی، سالمندی 
فعال و تشکیل سازمان های مردم نهاد خاص سالمندان، افزایش 
مهارت های زندگی و حل مسئله سالمندان برای مواجه با سبک 

زندگی پس از بازنشستگی اشاره کرد.
 تبعات طالق در سالمندی

با نگاهی به آثار سوء طالق سالمندی می توان گفت طالق در 
سنین باال تبعات اجتماعی به مراتب بیشتری از طالق جوانان 
به همــراه دارد، چراکه جوانان ازلحــاظ زمانی فرصت جبران 
زندگی ازدست رفته دارند، اما سالمندان ضمن اینکه این فرصت 
را ندارند، بلکه با تبعات تنهایی ناشــی از سالمندی نیز روبه رو 
می شــوند. در حال حاضر حدود یک میلیــون و ۹۰۰هزار نفر 
ســالمند در کشور بدون همسر هستند، یعنی یا طالق گرفته 
یا همســر خود را ازدســت داده اند. این در حالی است که آمار 
طالق در جامعه در سنین میان سالی نیز در حال افزایش است. 
اگر به این آمار افراد دارای تجرد قطعی که با ســن سالمندی 
فاصله زیادی ندارند، اضافه کنیم با جمعیتی از سالمندان تنها 
مواجه می شــویم. همه این ها هم اکنون یا فوقش تا چند سال 
آینده نیاز به مراقبت دارند. مجموع این عوامل نشان می دهد 
که کشور باید زیرساخت ها مثل مراکز روزانه، خانه های کوچک، 
برج های سالمندی، دهکده یا شهرک سالمندی یا بحث بیمه 
مراقبت های طوالنی مدت را افزایش دهد. اما شــواهد حاکی 
از آن اســت که کشــور ازنظر امکانات و زیرساخت ها آمادگی 
پذیرایــی از این حجم از ســالمندان را ندارد. رئیس دبیرخانه 
شورای ملی سالمندان پیش تر گفته بود ما به دو هزار و ۳۰نفر 
متخصص طب سالمندان نیاز داریم که در کشور کمتر از ۲۰نفر 
وجود دارد. حســام الدین عالمه با اشاره به کمبود مراکز روزانه 
سالمندان به رسانه ها گفته بود: در تهران با وجود یک میلیون 
نفر سالمند، فقط سه مرکز وجود دارد، در حالی که باید به بیش 

از دو هزار مرکز افزایش یابد.
هم اکنون در کشور ما فقط آسایشگاه سالمندان وجود دارد که 
حدود ۱۵هزار ســالمند را نگهداری می کند؛ یعنی به ازای هر 

۳۵۰سالمند تنها یک تخت آسایشگاهی وجود دارد.

»همدلی« از افزایش طالق در سنین باال گزارش می دهد

جدایی به وقت سالمندی

سازمان 
روزانهمآگهی ها
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