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رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:
سطح آلودگی به ملخ به 

200هزار هکتار رسیده است 
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشور با اشاره 
به اینکه سطح آلودگی به آفت ملخ به 200 هزار 
هکتار رسیده اســت، گفت: در هر یک کیلومتر 
مربع 50 میلیون ملــخ وجود دارد کــه روزانه 

خوراک 2500 نفر را می خورند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا درگاهی دیروز در 
نشست خبری با موضوع مبارزه با تهاجم آفت ملخ 
به کشور با بیان اینکه سطح آلودگی به این آفت به 
200 هزار هکتار رسیده است، گفت: از این سطح 
آلودگی عملیات مبارزه در 51 هزار هکتار انجام 

شده است.
وی ادامه داد: البته پیش بینی ما افزایش سطح 
آلودگی تا 400 هزار هکتار است که باید برای آن 

آماده باشیم.
درگاهی با تاکید بر اینکه 6 اســتان درگیر به 
آفت ملخ بیش از 38 درصد تولیدات زراعی و باغی 
کشور را به خود اختصاص داده اند، افزود: در این 6 
استان 21 درصد سطح زراعی و باغی، 38 درصد 
جنگل ها و بیشه ها و 21 درصد مراتغ درجه و دو 

کشور وجود دارد.
وی درباره سرنوشــت تخصیص اعتبار برای 
مبارزه با این آفت، گفت: تا امروز بیش از 7 میلیارد 
تومان توسط وزرات جهاد کشاورزی و سازمان 
حفظ نباتات کشور برای مبارزه با ملخ تخصیص 
داده شده است، همچنین اســتانداری ها نیز از 
500 میلیــون تا یک میلیارد تومــان پرداخت 

کرده اند.
درگاهی گفت: تاکنــون 10 میلیارد اعتبار 
مصوب سازمان مدیریت بحران کشور که مورد 
درخواست ســازمان حفظ نباتات بود به دست 

آن ها نرسیده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه 
تخم گذاری وســیعی از ملخ های مهاجم در زیر 
خاک انجام شده است، افزود: پس از 20 تا 40 روز 
این تخم ها از خاک بیرون می آیند و تنها همین 

زمان مناسب برای مبارزه است.
درگاهی با رد احتمال بروز قحطی در کشور 
در پی حمله ملخ ها گفت:  بالفاصله پس از ظهور 
اولین دسته از این افت در کشــور ستاد بحران 
تشکیل شــد و مبارزات در سطح قابل قبولی در 

حال انجام است.

وی ادامــه داد: تاکنون 95 دســته ملخ وارد 
کشور شده اســت که این ملخ ها از شبه جزیره 
عربستان، امارات و سایر کشــورهای همسایه 

هستند.
درگاهی در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
کشورهای همسایه در مبارزه با ملخ های مهاجم 
قصوری داشــته اند، گفت: فائو نماینده خود را 
به ایران فرســتاده اســت تا پس از بررسی های 
کارشناسی نظر این سازمان را در خصوص عمدی 

بودن قصور در مبارزه با آفت ملخ اعالم کنند.
وی افزود: نباید به برخی از جوســازی های 
رسانه های خارجی توجهی بکنیم چرا که تاکنون 
هیچ مورد از حمله ملخ ها به مزارع و باغات مردم و 

خسارت به آنها گزارش نشده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درخصوص 
اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با این آفت 
اظهار کرد: تاکنون 10 فروند هواپیمای سمپاش 
و همچنین ماشین آالت مناســب برای مبارزه 
با این آفت به اســتان های درگیر فرستاده شده 
است. همچنین 500 نفر از کارشناسان سازمان 
حفظ نباتات کشور در حال ردیابی و مبارزه با این 
آفت هســتند. وی ادامه داد: گروه های مردمی 
نیز در مبارزه بــا این آفت در حــال همکاری با 

کارشناس های سازمان حفظ نباتات هستند.
درگاهی در پاســخ به پرسشی دیگر مبنی بر 
اینکه آیا ملخ های مهاجم قابل مصرف خوراک 
انسانی و دامی هستند؟ گفت: ملخ در سبد غذایی 
کشور ما جایگاهی ندارد و اگر کسانی بخواهند آن 
را به عنوان خوراک دام استفاده کنند باید قبل از 
سمپاشی برای جمع آوری این حشره اقدام کنند.

این مســئول دولتی در مورد سیاست های 
وزارت جهاد کشــاورزی برای تامین ســموم 
مورد نیاز مبارزه با این آفت گفت: ستاد کاهش 
وابستگی به واردات ســموم از اوایل اردیبهشت 
تشکیل شده اســت تا با استفاده از ظرفیت های 
دانشگاهی، اساتید و موسسات دانش بنیان سم 

مورد نیاز با این آفت در داخل کشور تولید شود.

از گوشه و کنار

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان تهران گفت: 
اعتیاد یک ســبک زندگی اســت. 
5 تا 6 ســال طول می کشد تا اعتیاد 
به ســبک زندگی افراد تبدیل شود، 
بنابراین نمی توانیــم در طول یک 
دوره کوتاه مدت این افراد را از سبک 
زندگی شان دور کنیم و باید حدود 4 
تا 5 سال برای این افراد زمان بگذاریم 
تا آرام آرام ســبک زندگی شــان را 

تغییر دهیم.
محمدعلی اسدی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره کوچ معتادان از مناطق 
شــوش، مولوی و هرنــدی به دیگر 
مناطق شــهر تهران گفــت: وقتی 
معتادان متجاهر در مرکز غربالگری 
بررسی می شــوند، چنانچه زخم باز 
داشــته یا معتادان در حال باشند یا 
زیر 17 سال داشته باشند جداسازی 
می شــوند. همچنین معتادانی که 
تجاهرشان مشخص باشد به مراکز 
ماده 16 منتقل می شوند. بنابراین 
در ایــن فرآینــد براســاس قانون 
نمی توانیم، عده ای از معتادان را که 
در پروسه ترک هســتند، نگه داری 

کنیم.
وی ادامه داد: در محله شــوش، 
مولوی و هرندی وقتی طرحی اجرا 
می شود، ممکن اســت معتادان از 
نقطه ای به نقطه دیگر کوچ کنند، اما 
در هر نقطه از تهران معتاد متجاهر 
مشــمول مصادیق پروتکل را پیدا 
کنیم به مرکز غربالگری برده و پس 
از غربالگری این معتــادان به مراکز 

ماده 16 منتقل می شوند.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان تهران درباره 

معتادان در حال ترک گفت: برخی 
افراد معتاد بر اساس قانون به مراکز 
ترک اعتیاد مراجعه کرده تا خدمات 
کاهش آســیب را دریافــت کنند و 
براســاس قانون از آنجا کــه معتاد 
بیمار اســت تا زمانی که در فرآیند 
درمان باشد، نمی توانیم در طرح های 
جمع آوری آنها را دستگیر کنیم و ما 
با افرادی برخــورد می کنیم که در 

پروسه درمان نباشند.
اسدی با اشــاره به مراکز کاهش 
آســیب در برخی نقاط تهران مانند 
شوش،  مولوی و هرندی تصریح کرد: 
از گذشته با توجه به حضور و تجمع 
معتادان در مناطق شوش، مولوی و 
هرندی وزارت بهداشــت و سازمان 
بهزیستی مراکز کاهش آسیب را در 
این مناطق ایجــاد کرده اند و از آنجا 
که این معتادان در فرآیند ترک قرار 
دارند و این فرآیند ترک نیز یک روز 
یا دو روز نیست و یک فرآیند طوالنی 
است بنابراین نمی توانیم این افراد را 
جمع آوری کنیم و اگــر چنانچه در 
طی طرح های جمع آوری معتادان 
که توسط پلیس انجام می شود، این 
افراد نیز بازداشت شوند، طبق قانون 

آزاد می شوند.
وی تاکید کــرد: البته افرادی که 
معتاد بوده و گواهی ماده 15 و کارت 
درمان را نیز به همراه دارند، چنانچه 
تجاهر به اعتیاد داشته باشند، باز هم 
دستگیر می شوند، چراکه به صورت 
علنی مواد مخدر مصرف می کنند و 
این کارت به عنوان پوششــی برای 
آنها است. این افراد را به مدت 6 ماه 
یا به صالح دید قاضی تا یکســال در 

مراکز ماده 16 نگهداری می کنیم.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اســتان تهران درباره 
نگهــداری معتادانــی کــه دارای 
بیماری های خــاص، زخم باز، کبر 
سن و ... هستند، گفت: در طرح اخیر 
جمــع آوری معتــادان متجاهر که 
در منطقه شوش، مولوی و هرندی 
اجرا شد، حدود 1500 نفر از معتادان 
متجاهر شناسایی شــدند که منع 
پذیرش هستند، این معتادان مبتال 
به بیماری های خــاص مانند ایدز، 
هپاتیت و زخم بازند یــا اینکه کبر 
سن دارند و باید به بهزیستی تحویل 
داده شوند. همچنین عده ای از این 
معتادان متجاهر از شهرســتان به 
تهران آمده اند و بن الســبیل بوده و 
کمیته امداد باید به این افراد کمک 
کند. بــرای تعیین تکلیف این افراد 
جلســات متعددی با دستگاه های 
مربوطه برگزار کرده ایم. همچنین 
وزارت بهداشت باید برای درمان این 
افراد اقدام کرده تا آنها در ابتدا درمان 

شوند و سپس در پروسه ترک اعتیاد 
قرار بگیرند.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: 
در منطقه شوش، مولوی و هرندی 
حدود 120 خانــوار بی بضاعت نیز 
شناسایی شدند که البته معتاد هم 
نیستند، این خانوارها به کمیته امداد 
معرفی شــدند تا تحت پوشش قرار 
بگیرند.آنها آنقدر دارای مشــکالت 
و آسیب هستند که اصال تاکنون به 
کمیته امداد مراجعه نکرده اند. فکر 
می کنم تاکنون برای 30 خانوار در 
کمیته امداد تشــکیل پرونده شده 
اســت. اکثر این خانوارها با مشکال 
احراز هویت مواجه هستند و در ابتدا 
باید مشکل هویت شان برطرف شده 
و ســپس اقدامات ثانویه برای آنها 

صورت بگیرد.
وی افــزود: برخی از ایــن افراد 
ممکن اســت از اتباع دیگر کشورها 
مانند افغانســتان و پاکستان باشند 
که در این صــورت اگر کارت اقامت 

نداشته باشــند، توسط اداره اتباع از 
کشور ترد می شوند، اما همانطور که 
گفتم باید در ابتدا مشکل هویت این 
خانوارها مشخص شود و سپس دیگر 
اقدامات در خصوص آنها انجام شود. 
همچنیــن پیرمردهایی که بیش از 
65 سال سن دارند یا دارای معلولیت 
جســمی هســتند نیــز در اختیار 

سازمان بهزیستی قرار گرفته اند.
او در خصوص معتادان متجاهر 
شهرســتانی که در تهــران حضور 
دارنــد، گفــت: ایــن افــراد چند 
دســته هســتند برخــی از آنها از 
شهرســتان های اطراف بــه تهران 
می آیند که به صورت ســیال صبح 
به تهران آمده و شب باز می گردند، 
اما یک عــده از ایــن معتــادان از 
شهرســتان های کوچک به تهران 
آمده اند. ما در برخــورد با این افراد 
باید نکاتــی را نیز مد نظر داشــته 
باشیم از جمله اینکه از آنجاکه محل 
جرم این افراد تهران است، بنابراین 
براساس قانون باید در همین تهران 
به جرم آنها رســیدگی شود. البته با 
اجرای طرح جمــع آوری معتادان 
متجاهر، معتــادان بــرای اینکه از 
وضعیت دستگیری ها مصون بمانند 
خود را در نقاط حاشیه ای شهر پنهان 
کرده اند و در منظر شهر نیستند و در 
حقیقت به نوعی متجاهر بودن خود 
را پنهان کرده اند و ما در حال حاضر 
معتادانی را داریــم که مواد مصرف 

می کنند، اما دیگر متجاهر نیستند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان تهران با اشاره به 
آمار معتــادان متجاهر تصریح کرد: 
براســاس برآوردها در استان تهران 
در حدود 15 هزار معتــاد متجاهر 
شناسایی شــده  بودند و در ماه  های 
اخیر در حــدود 14 هــزار و 500 
ظرفیــت برای نگهــداری معتادان 
متجاهر در تهران ایجاد شده است. 
در حال حاضر نیز از 13 هزار و 500 
معتاد متجاهر در این مراکز نگهداری 

می شود. در خصوص زیرساخت های 
فرهنگی نیز در محله شوش، مولوی 
و هرندی مساجد و بســیج را فعال 
کرده ایم تا اقدامات فرهنگی در این 

مناطق بیشتر شود.
اســدی بیان کرد: ما بــا افرادی 
برخورد داریم که معتادان متجاهر 
ته خطی اســت که عــالوه بر اینکه 
دچار مشکالت جســمی هستند، 
دارای مشــکالت روحــی و روانی 
فراوانی نیــز هســتند از همین رو 
اقدامــات روانکاوی و روانشناســی 
نیز برای این افراد در نظر گرفته ایم 
تا بتوانند سریعتر به سالمت دست 

پیدا کنند. 
وی با بیان اینکــه تالش کردیم 
در محله شــوش، مولوی و هرندی 
در ابتدا اقدامــات مقابله ای را انجام 
دهیم و ســپس اقدامات فرهنگی 
را شــروع کنیم، تاکید کرد: در این 
مناطق در ابتدا بایــد امنیت تامین 
می شد و سپس اقدامات دیگر انجام 
شود. در حال حاضر 90 خانه پلمپ 
شده و 700 اتاقک که به اصطالح به 
خانه قمر خانم معروف بودند، بسته 
شــده اند. آب، بــرق، گاز و امکانات 
شــهری این منازل قطع شده است. 
در حال شناسایی وضعیت خانه های 
پلمپ شده هســتیم و این فرآیند 

طوالنی است.
او افزود: البته برای اولین بار است 
که وضعیت 90 خانه در این محالت 
در حال بررســی اســت و تاکنون 
جلســاتی نیز در این خصوص انجام 
شده است و امیدواریم با سیر مراحل 
قضایی و با دســتور قضات برخی از 
این خانه ها در قالب خرده فروشی و 
محل مصرف مصادره شــود، برخی 
از این خانه ها به دلیل اینکه ناایمن  
هستند، برای عابران پیاده تخریب 
شوند. همچنین برخی از آنها به دلیل 
موقوفی بودند تعیین تکلیف شوند 
و آن دســته از خانه ها که بالصاحب 
هســتند، توسط ســازمان امالک 

تملیکی تعیین تکلیف شوند.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

برای تغییر سبک زندگی معتادان ۴ تا ۵ سال زمان الزم است

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

امان از ســیل؛ بــه میلیارد هــا میلیارد 
خسارتی که وارد آورده کاری نداریم، چراکه 
ضرر مالی هرچقدر هم ســخت و جان فرسا 
باشد، باز هم مساله بدون راه حلی نیست؛ با 
تالش بیشــتر، با کمک های بی دریغ مردم و 
نهاد های مردمی حل شدنی خواهد بود. مساله 
مهم، رنگ باختن دنیای کودکانه و آرزو های 
کودکان این مرز و بوم است؛ آنچه دل آدمی را 
به درد می آورد خراب شدن دنیا بر سر کودکی 
است که از درک اتفاقات و پیشامد های ناشی 
از حوادث و بال های طبیعی عاجز است؛ او فقط 
خانه ای را که می بیند که جز گل و الی از چیز 
دیگری پر نشده است؛ بگذریم از اینکه وقتی 
خبری از عروسک  و ماشین های بازی خویش 
می گیرد، پاســخی جز اینکه همبازی  فعلی 

تو گل و الی است، دریافت نمی کند! کودک 
نگران اســت؛ نگران آنکه حاال که تلویزیون، 
یخچال، ظرف و ظروف و اسباب زندگی شان 
از بین رفته، چطور باید زندگی کنند و روزگار 

بگذرانند.
دقیقا یکی از درد های مهمی که غیر قابل 
چشم پوشی اســت همین به یکباره بزرگ 
شدن کودک و خداحافظی با دنیای کودکانه 
اســت! کودک اســت دیگر! چه می فهمد 
ســیل چیســت! فقط با خود تکرار می کند 
خانه ما ســقف داشــت؛ دلم برای عروسکم 
تنگ شــده؛ خیلی وقت است برنامه کودک 
ندیده ام؛ مدرسه   ام چه می شــود؛ دلم اتاقم 
را می خواهد؛ تمام وسایل زندگی مان را آب 
برده است؛ زندگی در چادر را دوست نداریم 
و .... همه این ها تنها بخشی از درد و دل های 
کودکان سیل زده ای اســت که اکنون از آب 
بدشــان آمده و  به یکصدا معتقدند که قبل 

از آمدن آب، زندگی قشــنگ تری داشته اند. 
براســتی درون ذهن کودک چه اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است! با نگاه نگران و پر از ترس 
از آینده ای نامعلوم که در ذهن این کودکان 

شکل گرفته است، چه باید کرد؟ 
حقیقتا تجربه بالهــای طبیعی برای هر 
انســانی دردناک اســت و بزرگ و کوچک 
نمی شناسد. اما بررسی شواهد و گزارش های 
آسیب شناســی نشان داده اســت که درک 
این مساله به مراتب برای کودکان سخت تر 
اســت. از اینرو حفاظت از کودکان و توجه به 
نیاز های جسمانی و روانشــناختی در زمان 
وقوع حوادث باید نســبت به دیگر افراد در 
اولویت قرار گیرد. درســت است که والدین 
نیز در شرایط تنش زا و اضطراب آوری به سر 
می برند، اما ضروریست که به یاد داشته باشید 
که کودکان نیز در شرایط بدتر و سخت تری 
از اضطراب و نگرانی دست و پا می زنند. از اینرو 

برای آنکه کــودک بتواند خود را با شــرایط 
جدید وفق دهد و وقوع بحران را درک کند، 
الزم است با صداقت با او رفتار شود.  از دادن 
وعده های تو خالی به شــدت اجتناب شود. 
بنابراین والدین باید بدانند بدون آنکه به طور 
غیرواقع بینانه ای شــرایط را توصیف کنند، 
بهتر اســت صرفا در کالم خود صادق باشند 
تا بتوانند رابطه ای محکــم و قابل اعتماد با 

کودک برقرار کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر آن اســت که به 
کودک باید فرصت صحبت کردن داده شود تا 
بتواند نگرانی ها و احساسات خویش را بازگو 
کند. به باور کارشناسان مطلوب است والدین 
برای این کار به خوبــی به حرف های کودک 
خویش گوش کنند و اجازه دهند احساسات 
خود را بروز دهند؛ گریــه کنند، فریاد بزنند 
یا بدوند. همچنین الزم اســت والدین نیز از 
ناراحتی های خویش با آنهــا صحبت کنند 
و به آنها بگویند که آنها نیز ناراحت هستند. 

عصبانی هستند. 
باید به کــودک بگویند بیــا برویم با هم 
بدویم تــا ناراحتی هایمــان را تخلیه کنیم. 
باید عادت هایی که در شــرایط عادی انجام 

می دادند را در شــرایط بحران نیز استفاده 
کنند تا بتوانند بــه تدریج بــه روال عادی 

زندگی  برگردند. 
از آنجاکه کودکان به هنگام وقوع بحران و 
بالیای طبیعی به شدت درباره آینده نگران 
می شوند و دائما در سردرگمی به سر می برند 
که آیا به اندازه کافی پول برای تهیه لباس و 
غذا خواهند داشت؟! و اینکه آیا خانواده آنها 
مجبور به کوچ و مهاجرت خواهند شد یا خیر! 
بنابراین هنگامی که کودک از آینده می پرسد، 
الزم است والدین تالش کنند تا همچنان که 
پاســخ صادقانه ای به او می دهند، احساس 

امنیت را نیز در او ایجاد کنند. 
بنابراین ضروری اســت ســازمان های 
مســئول، نهاد هــای دولتــی و مردمی در 
کنار جمــع آوری کمک های مالــی و تهیه 
اقالم و لــوازم ضروری بــرای نیاز های اولیه 
فیزیولوژیک و زیســتی که برای حیات الزم 
است، از مســائل روانشــناختی کودکان و 
بزرگســاالن نیز غافل نباشــند و بــا اتخاذ 
راهبردی در این زمینه، شرایطی را رقم بزنند 
تا آســیب دیدگان راحت تر و بتوانند شرایط 

بحران را سپری کنند. 

ضرورت توجه به مسائل روانشناختی آسیب دیدگان 

سیل آسیب زاست، برای کودکان بیشتر 

۵ تا ۶ سال طول می کشد 
تا اعتیاد به سبک زندگی 

افراد تبدیل شود، بنابراین 
نمی توانیم در طول یک 

دوره کوتاه مدت این افراد 
را از سبک زندگی شان دور 

کنیم و باید حدود ۴ تا ۵ 
سال برای این افراد زمان 

بگذاریم تا آرام آرام سبک 
زندگی شان را تغییر دهیم
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