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مسئول حوزه جرایم سایبری پلیس فتا خبر داد:

شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار 
در کشور 

رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت 
قمار در کشــور خبر داد.  سرهنگ علی نیک نفس 
در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا بــا ارائه توضیحاتی 
در خصوص اقدامات پلیس فتــا ناجا درباره مقابله 
با ســایت های شــرط بندی گفــت: در خصوص 
ســایت های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی 
توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی 
صورت گرفته اســت. وی با بیان اینکه شناسایی 
سایت های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر 
رشد داشته است، ادامه داد: در سال9۷ گردانندگاِن 
۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ 
فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است 
که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد 
ریال و کاهش فعالیت های این قبیل سایت ها شده 
است. با توجه به افزایش فعالیت مربوط به سایت های 
قمار و شرط بندی باید به صورت ریشه ای برخورد با 
این سایت ها صورت بگیرد. رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درباره برخورد 
با خرید و فروش موادمخــدر در فضای مجازی نیز 
تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و 
فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح های 
اجرایی و عملیاتی به صورت ســالیانه در کشــور 
برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ارســال می شود. ســرهنگ نیک نفس همچنین 
درباره برخورد با تورهای مســافرتی کــه اقدام به 
کالهبرداری می کنند، توضیــح داد: در خصوص 
تورهای مسافرتی، شاهد پرونده های مختلفی در 
کشــور پیرامون راه اندازی سایت جعلی به منظور 
فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده ایم 
که الزم است شهروندان به این موضوع توجه داشته 
و حتما از سایت های مطمئن اقدام به خرید و رزرو 

خدمات کنند.
    

معاون دفتر سالمت روانی وزارت بهداشت تشریح کرد:

 اثر منفی مشکالت اقتصادی 
بر سالمت روان مردم

معاون دفتر ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت آخرین آمار اختالالت روانی در 
کشــور را اعالم کرد. علی اســدی، در گفت وگو با 
خبرنــگار ایلنا در خصوص اختــالالت اضطرابی، 
روانپزشکی گفت: براســاس آخرین پیمایش ها، 
۶/۲۳ درصد مردم از گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال مبتال 
به اختالالت روانپزشکی هســتند که از  این تعداد 
۷/۱۲ درصد مبتال به اختالالت افسردگی و ۶/۱۴ 
درصد دارای اختالالت اضطرابی هســتند. وی با 
اشاره به اینکه اختالالت روانی در زنان بیشتر است، 
گفت: این مسئله علل مختلفی دارد که می توان به 
علل اجتماعی، فرهنگی، استرس های زنان نسبت به 
مردان اشاره کرد و شاید هم بیشتر به این علت باشد 
که زنان بیشتر از مردان این موضوعات را پیگیری و 
مراجعه می کنند، شاید اگر آقایان هم  به دنبال این 
موضوعات بووند این آمار در آنان بیشتر باشد، این 
نسبت و تناسب فقط مختص به ایران نیست و در 
دنیا به گونه ای است که اختالل افسردگی در زنان 
شایع تر از مردان است. معاون دفتر سالمت روانی، 
اجتماعــی و اعتیاد وزارت بهداشــت در خصوص 
برنامه های وزارتخانه برای انگ زایی از بیماری های 
روانــی، تصریح کرد: در حال حاضــر تالش ما این 
است که به کمک افزایش سواد سالمت روان مردم 
در جامعه بتوانیم انگ ناشی از بیماری های روانی 
را کاهش دهیم. وی در ادامه عنوان کرد: دانشگاه ها 
و وزارتخانــه با آموزش هایــی از طریق پکیج های 
خودمراقبتی تــالش می کنند تا دانــش مردم را 
نســبت به بیماری های روانی افزایش دهند، این 
عامل می تواند انگ بیماری ها کاهش دهد همچنین 
رسانه ها می توانند به مردم بگویند که ممکن است 
مردم در طول عمرشان به افسردگی مبتال شوند، 
اســتثنا وجود ندارد و باید بدانیم این بیماری قابل 
پیشــگیری، درمان و کنترل اســت و افراد باید به 
متخصصان، روانشناس و روانپزشک مراجعه کنند. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

 نزدیک بــه دو ماه از وقوع ســیل 
ویرانگر و فاجعه بار در چندین استان 
کشــور می گذرد؛ ســیل گرچه در 
بســیاری از مناطق فروکش کرده و 
همزمان از صدر خبرهای کشــور هم 
پایین آمده، اما تبعــات آن در برخی 
مناطق ســیل زده مانند خوزستان و 
لرســتان همچنان ادامه دارد. این در 
حالی اســت که مهم ترین اقدام بعد 
از وقوع بحران، جبران خســارت ها 
و بازگرداندن شــرایط بــه وضعیت 

عادی است.
هالل احمر: احتیاج به شارژ 

جدی انبارها داریم
اما نگرانی جدتی تر نکته ای است 
که چند روز پیــش دبیرکل جمعیت 
هالل درباره وضعیت انبارهای هالل 
احمر پس از امدادرسانی های گسترده 
ابراز کرد. محمودرضا پیروی به ایسنا 
گفت: »در مورد انبارهای هالل احمر 
با توجه به امدادرسانی هایی که انجام 
شــد، قطعاً احتیاج به شــارژ جدی 
داریم و درصدد هســتیم تا این اقالم 
را به تدریج تأمین کنیــم.« او با بیان 
اینکه سازمان برنامه و بودجه و دیگر 
دســتگاه ها در این زمینــه به هالل 

احمر کمــک خواهند کــرد، گفت: 
»ســازمان برنامه و بودجه حدود ۵۰ 
میلیاردتومــان برای شــارژ انبارها 
اختصاص داده اســت، حــدود ۱۵۰ 
میلیارد تومان نیز تأمین شــده و به 
زودی این اقالم جبران خواهد شد.« 
دبیرکل جمعیت هالل احمر با تاکید 
بر اینکه برای جایگزینی و تأمین اقالم 
انبارها به هیچ عنوان از پولی که مردم 
برای کمک به ســیل زدگان داده اند، 
استفاده نخواهد شد، گفت: »همانطور 
که گفتم این مبالغ را از دیگر محل ها 
و کمک های دولــت تأمین خواهیم 
کرد.« پیروی با بیــان اینکه کارخانه 
نســاجی هالل احمر بــرای دوخت 
چادرهــای امدادی فعالیــت خود را 
گسترش داده است، گفت: »در زمینه 
دارویی و موادغذایی و... نیز اقدامات 
خود را برای پرکردن انبارها و جایگزین 
کردن اقالم آغاز کرده ایم.« او تصریح 
کرد: »در حــال حاضر اگر یک حادثه 
جدی دیگــری رخ دهد کمی نگرانی 
بابت تأمین اقالم امــدادی داریم و به 
همین دلیل نیز اقدامــات خود برای 

شارژ سریع انبارها را آغاز کرده ایم.«
۱0هزار میلیارد تومان خسارت 

سیل به لرستان
در این میان ســیل در لرســتان 
کمی متفاوت تر از اســتان های دیگر 
بود، سیل در برخی از استان ها آمد و 

ماند، اما در لرستان آمد و همه چیز را 
با خود برد. به نحوی که خسارت اولیه 
سیل لرستان حدود ۱۰هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است. ۱۵نفر در اثر 
بارش های سیل آسای لرستان جان 
خود را از دست دادند و زیرساخت های 
اساســی هزاران روستا و چند شهر به 
ویژه پلدختر و معموالن تخریب شد 
که همچنان تالش بــرای ترمیم آنها 
ادامه دارد. سیل ضمن این که خانه ها 
و زندگی های زیــادی را غرق کرد و 
با خــود برد، به زیرســاخت های این 
استان خسارت جدی وارد کرد. شبکه 
آب بیش از ۷۰۰ روســتا قطع شد و 
خسارت وارد شده به تاسیسات آبفای 
روستایی این اســتان ۱۵۲ میلیارد 
تومان اعالم شده است. همچنین بیش 
از۳۱ میلیارد تومان به زیرساخت های 
ارتباطی این اســتان خســارت وارد 
شد. برآورد اولیه خســارت سیل به 
زیرســاخت های برق استان لرستان 

نیز ۶۳میلیارد تومان اعالم شده است 
و ۵۸۰ کیلومتر از شبکه برق فشار قوی 
و ضعیف استان، آســیب دیده اند که 
در مجموع برق بیش از یکهزار و ۴۰۰ 
روستا قطع شــد. این تنها بخشی از 

خسارت وارده است.
از دیگر سو به گفته فرماندار پلدختر 
سه هزار شــغل در این شهرستان از 
بین رفته اســت، نعمت اهلل دستیاری 
گفته از تاکســی داران داخل شهر تا 
مغازه داران و تمامــی اصناف تحت 
تاثیر ســیل قرار گرفته اند و یک هزار 
واحد تجاری تعطیل شده است. آمار 
بیکاری لرستان قبل از سیل نیز فاجعه 
بود، اما سیل اندک زمینه های اشتغال 
در این اســتان را نیز از بیــن برد، به 
نحوی کــه اکنون موج بیــکاری آن 
چنان افزایش یافته که رســانه ها از 
مهاجرت مردم لرستان به استان های 
همجوار یا حاشیه شهرهای بزرگ خبر 
می دهند. صرف نظر از بیکاری ناشی 
از ســیل، گرمای هوای این روزهای 
مناطق سیل زده لرستان به ویژه شهر 
پلدختر رنجی است بر رنج های دیگر 
ســیل زده ها. با وجود ایــن که مردم 
بسیاری از شهرهای ایران این روزها 
از بهاری و اردیبهشتی لذت می برند، 
اما مردم مناطق ســیل زده لرستان 
به ویژه جنوب لرســتان که هم مرز با 
خوزستان است هوای گرم تابستانی 
را تجربه می کنند. در مناطق سیل زده 
عالوه بر گرمــای آزاردهنده به دلیل 
وجود فاضالب زیاد، تا چند وقت دیگر 
جوالن حشــرات و حیوانات موذی و 
گزنده مانند موش، مــار و عقرب هم 

شروع می شود.
تاکنــون بحــث امــداد و نجات 
سیل زدگان بود که مرحله اول سیل 
است و مهم تر از آن مرحله دوم سیل 
یا پساسیل اســت که مرحله آبادانی 
و عمران و جبران خسارت هاســت. 
اما نکته مهم این اســت که سیل در 
بدترین زمان ســال رخ داده اســت؛ 
یعنی در آســتانه فصل برداشــت. با 
این وضعیت سیل زدگان عماًل تا یک  
سال آینده نه محصولی و نه درآمدی 
برای گذران زندگی خود ندارند و باید 
حتماً فکری برای زندگی و معیشــت 
میلیون ها هموطن ســیل زده کرد. 
بی توجهی نهادهای مســئول در این 
رابطه تبعات اجتماعی در پی خواهد 

داشت.

توجه رسانه ها به مناطق 
سیل زده کم  شده است

در این میان کریم بیرانوند، فعال 
اجتماعی هم که در مناطق سیل زده 
فعالیت داشته، در ارتباط با این موضوع 
به »توســعه ایرانی« می گوید: »هر 
چقدر ما از روزهای وقوع سیل دورتر 
می شویم، توجه رســانه ها به حادثه 
کم می شود و خودبه خود کمک های 
مردمی کم و گاهی متوقف می شود. 
یعنی ارتباط مستقیم وجود دارد بین 
اینکــه ســیل زدگان در خط خبری 
رسانه ها باشند تا کمک های مردمی 
و نیازهای مردم بیشتر برآورده  شود.«

این فعال اجتماعی تشــریح کرد: 
»از دیگر سو، توزیع ناعادالنه کمک ها 
باعث شد که کمک های مردم کمتر 
شــود. برای مثال، ناگهــان با حجم 
زیــادی از مــواد بهداشــتی مواجه 
می شــدیم و یک اردوگاه پر می شد 
از کارتن های نوار بهداشــتی. از این 
طرف می دیدم که اینها نیاز به کفش و 
دمپایی داشتند. یا برای مثال، چیزی 
که همیشــه زیاد بود، غذا بود. به ما 
گفتند که ما دیگــر غذا نمی خواهیم 
و کمک های دیگــر می خواهیم. در 
هر مقطعــی یکی از کمک هــا زیاد 
می شــود و یک چیزی که مورد نیاز 
بود، ناگهان کم می شــد. از آن طرف 
هالل احمر با تمام ســعی و تالشی 
که داشت نتوانســت این کمک ها را 

مدیریت کند.«
 توزیع نامتمرکز 

و هجوم مردمان سیل زده
بیرانوند در ادامه می گوید: »توزیع 
نامتمرکــز این اقــالم و هجوم مردم 
ســیل زده در بعضی از مــوارد باعث 
شــد بدبینی و بی اعتمــادی در بین 
افراد کمک کننــده به  وجود بیاید. در 
واقع کســی که می رفت کمک کند 
نمی دانست این دو کارتن کنسروی که 
می خواهد به مردم فالن روستا بدهد، 
آیا نیازمند هستند تا نه، نمی دانست 
که قباًل کسی چیزی به آنها داده است 
یا نه. یعنی از طرفی مردم می گفتند ما 
نیاز داریم و از طرف دیگر مســئوالن 
می گفتند ما کمــک کرده ایم. مردم 
سرگردان بودند که به چه کسی باید 
کمک کننــد. حاال هم با شــروع ماه 
رمضان رفت وآمد به ســمت مناطق 
سیل زده و اردوگاه ها کمتر شده است 
و گروه هــای امدادی کمتــر به آنجا 

می روند، اما در این شــکی نیست که 
همه مردم انتظار دارند هالل احمر و 
دولت به آنها کمک کنند. چون مردم 

تا حدی عقب کشیده اند.
به گفته بیرانوند، این وضعیت در 
حالی است که مردم هنوز نمی توانند به 
خانه های خودشان برگردند و برخی در 
سالن های ورزشی، مدارس، مساجد و 
غیره زندگی می کنند. در واقع کمک ها 
به ســمت اقالمی رفته که ماندگارتر 
هستند. او می گوید: »این نکته را هم 
باید تأکید کنــم که هالل احمر هنوز 
آمار دقیقی از خانوارهای ســیل زده 
ندارد که این کار امدادرســانی بعد از 
سیل را با مشــکل مواجه کرده است. 
برای مثال مشخص نیست این تعداد از 
مردم که در این اردوگاه هستند، چند 
نفرشان ســیل زده هستند و چند نفر 
نیستند. سؤال این است که به هر حال 
بعد از دو ماه، یک مرجعی باید باشد که 
مشخص کند چه کسی سیل زده است 

و چه کسی نیست؟«
 دولت سیل زدگان 

را فراموش نکند
با این حــال ســه روز پیش هم 
مرتضی ســلیمی، رئیس ســازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر با 
بیان اینکه وضعیت کشــور در زمان 
حاضر در مناطق ســیل زده و متاثر 
از آب گرفتگی آرام، عــادی و پایدار 
است، گفت: برخی سیل زدگان هنوز 
در چهار اردوگاه اســکان اضطراری 
و موقت در اســتان خوزستان حضور 
دارند و سایر ســیل زدگان با توجه به 
کاهش ســطح آبگرفتگی به منازل 
خود بازگشته اند. با همه این صحبت ها 
گرچه مشکالت مناطق سیل زده در 
یک یا دو مورد خالصه نمی شــود و 
زندگی آنان با رنج هــای زیادی گره 
خورده است، اما با توجه به فرا رسیدن 
فصل گرما و همچنین با توجه به روزه 
داری مردم، سیستم های سرمایشی 
مانند یخچال و کولــر از اصلی ترین 
نیازهای منطقه به شــمار می رود که 
در بازدید هــای میدانی خبرنگاران و 
فعاالن اجتماعی از مناطق سیل زده 
به ویژه خوزســتان و لرســتان همه 
به آن اشــاره داشــتند. سیل زدگان 
امیدوارند که مشکالت آنان در پیچ و 
خم گذر روزها فراموش نشود و دولت 
هرچه زودتر اعتبــارات الزم را برای 
سروسامان دادن به زندگی بر آب رفته 

آنان در نظر بگیرد.

انبارهای هالل احمر ته کشیده  و ضرورت امدادرسانی همچنان مطرح است

حق نداریم سیل زدگان را فراموش کنیم

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

به باور کارشناســان و متخصین روانشناس 
و روانپزشک شادمانی و نشــاط به عنوان یکی 
از اساســی ترین هیجانــات بشــر از مهم ترین 
علل ارتقای ســالمت روان برای افــراد جامعه 
است. با توجه به تحقیقات و پژوهش های حوزه 
روانشناسی شــادی، حلقه گمشده در سالمت 
روان جامعه ما اســت بطوریکــه اکثریت مردم 
در طبقات اجتماعی مختلف نا شــاد هستند؛ با 
استناد به تحقیقات روانشناسی می توان گفت 
میزان رضایت از زندگی و شادی در جوامع ایرانی 

در مقایسه با کشور های دیگر که بعضا از نظر مادی 
و اقتصادی در جایگاه  مناسب  و مطلوبی هم قرار 
ندارند، بسیار کمتر است. پرسش اساسی آن است 
که چرا ایرانی ها در زمره جوامع ناشاد قرار دارند 
و جزو یکی از کشور های غمگین دنیا محسوب 

می شوند؟!
نخستین پاســخ با توجه به مطالعات آسیب  
شناســی در جهت افزایش یاس و نو میدی آن 
است که سطح ارضای نیازهای درونی و روانی در 
جامعه ایرانی نسبت به جوامع مشابه ، باالتر است. 
درست است که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی 
در منطقه خاورمیانه قرار گرفته  اســت اما باید 
اذعان داشــت که ایرانی ها از نظر سطح توقعات 
کمی بیشــتر نزدیک به کشــورهای اروپایی و 

پیشرفته هستند. با توجه به آنکه رضایتمندی 
یک مقوله درونی تلقی می شود و با شادی ارتباط 
مســتقیمی دارد می توان گفت بطور دائم فایل 
مقایســه در ذهن ایرانی ها باز است؛ بنابراین به 
هر میزانی که در حوزه های مختلف دستاورد هم 
کسب کنند، باز هم برایشان ارضا کننده ناست. 
بر این اســاس می توان اظهار داشت از آنجاییکه 
میزان رضایتمندی در جوامع ایرانی در سطوح 
باالیی قرار دارد، همین موضوع ســبب می شود 
تا میزان شادی و نشاط در میان آنها کمتر باشد. 

البته عوامل دیگری نیز در کمرنگ شــدن 
وضعیت خشــنودی و خوشــحالی مردم موثر 
اســت که مهم ترین آن وضعیت معیشــتی و 
اقتصاد نابســامان جامعه و نبود رفاه اجتماعی 
است که ساماندهی به این فاکتور های اساسی 
بر عهده دولت و حکومت است و مردم به تنهایی 
نمی توانند در محقق شــدن این موهوم نقش 
داشته باشند. البته عامل مهم دیگری که می تواند 

بیشترین نقش را عهده دار باشــد، صدا و سیما 
اســت که می توانند به کاهش شادی دامن بزند 
و با ســریال ها و فیلم هایی کــه پخش می کند، 
می تواند میزان شــادی را در میان مردم پایین 
بیاورد. بنابراین چون ما با جامعه ای ســر و کار 
داریم که به طور طبیعی میزان شادی در آن پایین 
است. پس صدا و سیما و رسانه ها باید سعی کنند 
سریال هایی نسازند که فقط به مشکالت جامعه 
دامن بزنند؛ چون هرچیزی که پرطرفدار باشد 

مسلما شادی آور نیست.
باید خاطر نشان کرد به هر اندازه آدمی نتواند 
احساس شادمانی و خرسندی را در زندگی تجربه 
کند به همان اندازه نیز از ســالمت روانی فاصله 
می گیرد. چرا که سالمتی مفهومی چند بعدي 
است که عالوه بر عدم بیماري و ناتوانی، احساس 
شــادکامی و بهزیســتی را نیز دربر می گیرد. 
بر این اساس می توان گفت شادي مفهومی است 
که چندین مؤلفه اساســی دارد: نخست، مؤلفه 

عاطفی و هیجانی که باعث می شود فرد همواره 
از نظر خلقی، شاد و خوشحال باشد. دوم، مؤلفه 
اجتماعی که گسترش روابط اجتماعی با دیگران 
و افزایش حمایت اجتماعی را به دنبال دارد. سوم، 
مؤلفه شــناختی که باعث می شود فرد شادکام 
وقایع روزمره را به گونه ای تعبیر و تفسیر کند که 

خوشبختی وي را به دنبال داشته باشد.
البتــه نا گفته نماند کارشناســان معتقدند 
یکی از مهمترین شــاخص های اصلی سالمت 
روان در عصــر حاضر تجربه و لمس شــادی و 
نشاط و رضایت از زندگی در طول مدت ۳۰ روز 
گذشته است. براین اســاس دیگر سالمت روان 
تنها به عنوان یک پدیده روانشــناختی در نظر 
گرفته نمی شود، بلکه شاخص های اجتماعی نیز 
فاکتور های مهمی برای برخورداری از سالمت 
روان محسوب می شوند. در حقیقت باید متذکر 
شد، سالمت روان یک سازه روانشناختی صرف 

نیست بلکه یک سازه روانی  اجتماعی است. 

نقش شادی و نشاط در سالمت روان انسان

ایرانی ها شادند؛ آری یا خیر؟!

تاکنون بحث امداد و نجات 
سیل زدگان بود که مرحله 

اول سیل است و مهم تر 
از آن مرحله دوم سیل یا 

پساسیل است که مرحله 
آبادانی و عمران و جبران 

خسارت هاست

هر چقدر ما از روزهای وقوع 
سیل دورتر می شویم، 

توجه رسانه ها به حادثه 
کمتر می شود و خودبه خود 

کمک های مردمی کم و 
گاهی متوقف می شود
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