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ضایعات مواد غذایی در ایران 
معادل ۵۰   درصد درآمد نفتی  است

رئیــس انســتیتو 
تحقیقــات تغذیه  ای و 
صنایــع غذایی گفت: 
هر ســال 1/3 میلیارد 
تــن ضایعــات مواد 

غذایی در دنیا به وجود می آید که می  تواند غذای 
کافی برای 2میلیارد انسان گرســنه را در سال 
فراهم کند. به گفته جالل الدیــن میرزای رزاز، 
ســهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان 
به هدر می رود ۷/2درصد اعالم شــده است. بر 
همین اســاس ضایعات مواد غذایــی در ایران 
معادل 3٥  میلیون تن است این در حالی است که 
در اتحادیه اروپا با 2۷ کشور عضو، تنها ٩ میلیون 
تن موادغذایی راهی زباله ها می شــود. او ادامه 
داد: یک پژوهش علمی ارزش مــادی ضایعات 
موادغذایی در ایــران را 1٥ میلیارد دالر برآورد 
کرده که اگر این رقم را با درآمد نفتی در شرایط 
غیرتحریم مقایســه کنیم، متوجه می شویم که 
مردم ما معادل تقریبا ٥0 درصد درآمد نفتی مان 
را با ضایعات غذا به سطل زباله می ریزند. بیشتر 
ضایعات غذا در ایران مربوط به نان، میوه، برنج و 

سبزیجات است.
    

 برای هفتمین روز پیاپی؛
کیفیت هوای تهران در شرایط 

ناسالم است
بــر اســاس اعالم 
شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، کیفیت 
هــوای پایتخت برای 
هفتمین روز پیاپی در 

شرایط ناســالم برای گروه های حساس  است. بر 
اساس پیش بینی های انجام شده افزایش نسبی 
تندی باد تا صبح امروز2۷ مهر تا حدودی سبب 
پراکندگی آالینده ها خواهد شــد. با این وجود 
پیش بینی می شود که با افزایش تردد خودروها 
غلظــت آالینده ها به ویــژه ذرات معلق افزایش 
پیدا کند و از ایــن رو برقراری وضعیت ناســالم 
برای گروه های حســاس در مناطــق پرتردد را 

به دنبال دارد.
    

 برخورد جدی 
با وسایل نقلیه دودزا

معــاون نظــارت و 
پایــش اداره محیــط 
زیست اســتان تهران 
با اشــاره به آغاز سرما 
و تشــدید آلودگی هوا 

گفت: نصب دوربین های کنترل معاینه فنی در 3۶ 
نقطه از جاده های ورودی به شــهر تهران طی یک 
ماه و برخورد جدی با خودروها، موتورسیکلت ها و 
خودروهای سنگین دودزا در دستور کار قرار دارد. 
محمد رستگاری گفت: تشدید ارزیابی مراکز معاینه 
فنی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
تهران نیز در دســتور کار قرار دارد تا از صالحیت 
برگه های معاینه فنی صادر شــده برای خودروها 

اطمینان کامل حاصل شود.
    

زنگ خطر ورود بیماری 
آنفلوانزای پرندگان به کشور

بهمن نقیبی، مدیر 
کل دفتــر قرنطینه و 
امنیت زیستی سازمان 
دامپزشــکی کشور، 
از شــیوع آنفلوانــزا 

حاد پرندگان در قزاقســتان خبــر داد و گفت: 
شــیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
کشورهای منطقه و بویژه همســایگان ما زنگ 

خطر جدی برای ورود بیماری به کشور است.
    

آخرین وضعیت یوزپلنگ های 
منتقل شده به توران

لدیــن  شــهاب ا
منتظمــی، مدیرکل 
دفتــر مدیریت حیات 
وحش سازمان محیط 
زیست درباره آخرین 

وضعیت یوزپلنگ های منتقل شــده به توران، 
عنوان کرد: خوشــبختانه یوزپلنگ ها وضعیت 
خوبی دارند و منتظر هستیم تا ببینیم کوشکی 
در شرایط تکثیر می تواند باردار شود یا نه با اینکه 
می دانیم برای کوشکی سخت است. این یوزپلنگ 
فروردین ماه امسال برای قرار گرفتن در شرایط 
طبیعی زاد و ولد از پارک پردیسان تهران به پارک 

ملی توران در سمنان منتقل شده بود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیروز بــار دیگــر خبرگزاری های 
داخلی از خودکشی یک پسر نوجوان در 
استان بوشهر خبر دادند. گفته شده این 
پسر 1۶ ساله که در شهرستان کنگاور 
زندگی می کرد دو ســال پیش، پس از 
زندانی شدن پدرش به اتهام قتل عمد، 
ترک تحصیل و در کارگاه سنگ بری کار 

می کرده است.
درســت چند ســاعت پس از خبر 
خودکشــی این پســر نوجوان، خبر 
خودکشی دیگری هم مخابره شد؛ این 
بار یک مرد جوان 21 ساله در شهرستان 
جم در استان بوشــهر خود را حلق آویز 
کرد. گرچه هنوز در مــورد دالیل این 
خودکشی خبری رسمی منتشر نشده 
اســت، اما منابع غیررسمی مشکالت 
اقتصــادی را ســبب ایــن کار عنوان 

می کنند.
اما در هفته گذشته خبر خودکشی 
سیدمحمد موســوی زاده، نوجوان 11 
ساله در شهرستان دیّر این استان هم که 
گفته می شد به دلیل فقر و عدم دسترسی 
به گوشــی هوشــمند برای حضور در 
کالس های مجازی دست به خودکشی 
زده بود، خبرساز شــد. در حالی که پدر 
و مادر این پســر گفته بودند او به دلیل 
خرابی گوشی موبایل، خودکشی کرده 
است، اما آموزش و پرورش این موضوع 

را تکذیب کرد.
سیدمحمد نخستین دانش آموزی 
نبود که خبر خودکشی  او منتشر می شود. 
کمی پیشتر هم خودکشــی پسر12 
ساله ای در آبادان خبرساز شد؛ نوجوانی 
که گفته شد، تلفن همراه و دوچرخه اش 

توسط خانواده برای پرداخت اجاره خانه 
به فروش رفته بود. در فروردین امسال 
نیز زینب، دختربچه 11 ساله ایالمی، 
به دلیل فقر دســت به خودکشی زد. بر 
اســاس گزارش ها خانواده او به قدری 
درگیر مشکالت مالی بودند که مجبور 
شدند جسد این کودک را نه در قبرستان، 

بلکه در خانه خود به خاک بسپارند. 
اما انتشار این اخبار در مدتی کوتاه 
نگرانی هایی را در جامعــه ایجاد کرده 
اســت. در حالی که برخــی از احتمال 
الگوسازی و تسری این عمل به دیگران 
سخن می گویند، برخی کارشناسان هم 
معتقدند باید زمینه های رشد این پدیده 

شوم شناسایی و مهار شود.
آمارخودکشی در ایران

مقامات رسمی در کشور معتقدند 
خودکشــی در ایــران در مقایســه با 
کشــورهای دیگر رتبه باالیــی ندارد. 
حتی براساس آمار های جهانی، ایران در 
میان سایر کشورهای دنیا در رتبه 142 
قرار دارد که نشان از پایین بودن میزان 
خودکشی در کشور اســت. اما به نظر 
می رسد اوضاعی که طی سالیان دراز به 
دالیل مختلف فرهنگی و مذهبی چنین 
شکل گرفته، همواره این گونه نمی ماند.

کارشناســان با نگاهی به آمارهای 
اخیر خودکشی در ایران که بسیاری آن 
را دقیق و کامل نمی دانند و تنها نوک کوه 
یخ توصیفش می کنند، آن را پدیده ای رو 
به رشد دانسته و حتی مدعی اند ایران در 
میان کشورهای اسالمی در جایگاه سوم 

از نظر رواج خودکشی قرار دارد.
آمارها نشان می دهد روزانه بیش از 
13 نفر در ایران خودکشی می کنند. این 
در حالی است که بیشتر خودکشی ها در 
میان افراد 1٥ تا 3٥ ساله روی می دهد. 
طبق اعالم وزارت بهداشــت، در سال 

13٩۷، 100 هزار نفر خودکشی کردند. 
یعنی به طور متوســط از هر 100 هزار 
تن ایرانی، 12٥ نفر اقدام به خودکشی 
کردند و از این تعــداد ۶ نفر جان خود 
را از دســت دادند. آماری که بســیاری 
معتقدند در دو سال اخیر و با شیوع کرونا 
و افزایش تحریم ها و مشکالت اقتصادی 

و اجتماعی بسیار بیشتر هم شده است.
کاهش سن خودکشی 

اما آنچه جای بسی نگرانی ست این 
است که در سال های اخیر در ایران سن 
خودکشی تا سطح دانش آموزان دبستانی 
و راهنمایی پایین آمده است. چنانچه 
معاون وزارت بهداشــت در پاییز سال 
٩۸ از خودکشی 20 درصدی نوجوانان 
ایرانی در سال ٩۷ خبر داده و گفته بود 
بیشتر نوجوانانی که اقدام به خودکشی 
می کنند در سطح تحصیالت ابتدایی و 

راهنمایی هستند.
همچنین بــه تازگی محمدمهدی 
تندگویان، معاون امــور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان از افزایش خودکشی در 
کشور خبر داده و گفت: »آنطور که به نظر 
می رسد، خودکشی در کشور با ضریب 
روبه رشدی در حال افزایش است و طبق 
آمار منتشر شده عمده آن ها بین سنین 
1٥ تا 3٥ سال رخ می دهد، اما امسال ما 
شاهد خودکشی های زیر 1٥ سال هم 

بودیم که جای تاسف دارد«.
دالیل افزایش آمار خودکشی

اما چرا کودکان و نوجوانان دست به 
خودکشــی می زنند؟ چه دالیل روانی 
و اجتماعی زمینه ســاز چنین حوادث 

تلخی است؟
برخــی کارشناســان مشــکالت 
اقتصــادی، بیماری هــای روانی، جبر 
فرهنگی، مســائل سیاسی و فشارهای 
اجتماعــی را برخــی از عوامل اصلی 

خودکشی در کشــور می دانند، اما در 
این میان نوجوانــان و جوانان به دالیل 
مشکالت روانی حاصل از تغییر سبک 
زندگی، افزایش فشــارها بــر خانواده، 
کاهش فضاهای اجتماعی برای شادی 
و عدم دریافت مشاوره های روانشناسانه 
بیشــتر در معرض آســیب هســتند 
و قــدرت تحمل مشــکالت را ندارند و 
دست به خودکشــی می زنند. به گفته 
معــاون وزارت ورزش در ایران، »اوضاع 
اقتصادی کشــور« و »عــدم نظارت بر 
موضوعــات اجتماعــی و اخالقی بین 
خانواده ها« از جمله دالیل خودکشی 
در ایران محسوب می شود. تندگویان 
می گوید: »خانواده های ایرانی از لحاظ 
روحی و سالمت روان مورد سنجش قرار 
نمی گیرند و بین مددکاران و روانشناسان 
با خانواده ها ارتباطی وجود ندارد.« وی 
همچنین گفت که هر خانواده ایرانی باید 

پرونده سالمت روانی داشته باشد.
دکتــر رضــا ملــک زاده، معاون 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، که 
روز پنجشنبه در جلسه ای با مقام های 

بهداشتی استان اردبیل سخن می گفت 
هم با اســتناد به مطالعات علمی انجام  
شده از ابتالی 30درصد مردم ایران به 

مشکالت روحی و روانی خبر داد.
آماری که بسیاری آن را باال و مستعد 
تبعاتی چون افزایش اقدام به خودکشی 

حتی در سنین پایین دانسته اند.
خودکشی در کجا بیشتر است؟

»هر ســال ٥ درصد به آمار افرادی 
که در کشور خودکشی می کنند اضافه 
می شود. در این میان استان های غربی 
پیشتاز این آسیب اجتماعی هستند«. 
این گفته مریم عباسی نژاد، مدیر برنامه 
پیشــگیری از خودکشی دفتر سالمت 
روان، در شــهریور ٩۸ اســت. این در 
حالی است که پژوهشگران رشته علوم 
اجتماعی که آمار خودکشی در ایران را 
طی سال های ٩4 تا ٩۸ بررسی کرده اند، 
از افزایش ۶0 درصدی و آمار ساالنه 1٥ 
درصدی می گویند. آمارها نشان می دهد 
که خودکشی ها در گذشته بیشتر میان 
نوجوانان تا بزرگســاالن بین سال های 
1٥ تا 4٥ بوده است، اما امروز روش های 
خودکشی  جدیدتر است و دامنه آن به 
ســنین پایین تر، از جمله کودکان، نیز 

کشیده شده است. 
 رابطه خودکشی و شاخص فالکت

برخــی از کارشناســان معتقدند، 
افزایش آمار خودکشی در ایران با افزایش 

میزان فقر ارتباط مستقیمی دارد.
 کارشناســان اقتصادی جمع نرخ 
بیکاری و نرخ تورم را شــاخص فالکت 
می نامند. این در حالی اســت که در دو 
ســال اخیر با افزایش قابــل توجه این 
شاخص میزان خودکشی هم به وضوح 
باال رفته است. کوروش محمدی، رئیس 
انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران، 
در رابطه با این موضوع به برنا گفته است: 
»اســتانی مانند ایالم که باالترین آمار 
خودکشی در کشــور را داراست، نمونه 
بارز این موضوع است. یعنی اگر به صورت 
تخصصی بخواهیم در این زمینه پژوهش 
انجام دهیم به چیزی جز فقر که در این 
منطقه رواج دارد نخواهیم رسید. در کنار 
آن نیز عواملی مانند بیکاری ناشی از فقر 
و کاهش قدرت خرید ناشــی از تورم به 
وجود آمده طی چندین ماه اخیر، باعث 
دوچندان شــدن آمارهای خودکشی 

شده است«.
این آسیب شناس تصریح کرد: »تا 
زمانی که به فکر ریشه کن کردن مبحثی 
چون فقر نه فقط در اســتان ایالم بلکه 
در تمامی اســتان های کشور نباشیم و 
کارگروه هایی در جهت مرتفع ساختن 
این موضوع، که پژوهش هــای الزم را 
انجام دهند، تشکیل نشــود تا نتایج را 
در اختیار دســتگاه های اجرایی کشور 
قرار دهــد کاری از پیش نخواهیم برد و 

فقط به افزایش چنین آمارهایی کمک 
کرده ایم«.

 احساس تبعیض و قربانی بودن 
علی اصغر کیهان نیا، روانشناس اما 
با اشاره به خودکشــی نوجوانان گفت: 
»در سنین نوجوانی بعد از بحران بلوغ، 
بحرانی به نام بحران هویــت به وجود 
می آید که تمام نوجوانان را درگیر می کند 
و خیلی از نوجوانان میل به خودکشی 
پیدا می کنند، چون با جسم و بدن شان 
و به ویژه اندام شــان نمی توانند ارتباط 
برقرار کنند. روی شــان هم نمی شود 
سواالتی که دراین زمینه دارند را از کسی 

بپرسند«.
وی افــزود: »اگر نوجــوان در عین 
مواجهه با این بحران بــا کمبود مواجه 
شود و احساس کند نیاز های اولیه اش 
یعنی همان هرم مازلو خورد و خوراک 
و پوشاک تامین نمی شود، احساس بدی 
پیدا می کند. به ویژه اگر ببیند دیگران 
دارند و او ندارد. بعــد از این دچار حس 
جدیدی به نام تبعیض می شود که چرا 
آن ها دارند و من ندارم؟ سپس نوجوان 
خود را قربانی جامعه می بیند و می گوید 
من قربانی هستم. مسئولین از من این 
را می خواهند، اما مــن ندارم. وقتی این 
احســاس ها با هم همراه شود دست به 

خودکشی می زند«.
کیهان نیا با توجه بــه افزایش فقر و 
کمبود ها در جامعــه برای جلوگیری از 
تکرار چنین حوادثی گفت: »مسئولین 
باید مراقبت بیشــتری داشته باشند. 
بچه ها می فهمند. آن هــا وقتی اخبار 
را می شــنوند و می بینند مدیرانی که 
قرار بود برای این هــا کاری کنند دزد از 
کار درمی آیند، احســاس قربانی بودن 
پیدا می کنند. مهمتــر از آن ها والدین 
هستند که باید همراه بچه ها باشند و فقر و 
استیصال مالی را بزرگ نکنند. راهنمایی 
والدین و برنامه های تلویزیون می تواند 

کمک کند تا بچه ها به آگاهی برسند«.

یک جوان و یک نوجوان دیگر در استان بوشهر خودکشی کردند

آماریکههمپایشاخصفالکترشدمیکند

خبر

دیروز امیرعلی سهراب پور، معاون آموزشی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران در توییتر نوشت: 
» متأسفانه وضعیت بیمارستان های تهران وارد 
بحران تمام عیار شــده اســت. دیشب طوفان 
خطرناکــی از کرونا بیمارســتان های تهران را 

درنوردید. ای کاش به اینجا نمی رسیدیم«.
این تاسف در پی پیک سوم کرونا در حالی ابراز 
شد که گفته می شود این بار وضعیت تهرام از بقیه 
شهرهای ایران بدتر است؛ تا حدی که معاون کل 
وزیر بهداشت دراین باره هشدار داده و خواستار 

مقررات سخت تر در پایتخت شده است.
ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت روز 
جمعه گفت: »همچنان وضعیت شیوع ویروس 
کرونا در تهران بســیار نگران کننده اســت و به 
خصوص آلودگی هوا و نیز ســرما باعث افزایش 
انتشار ویروس کرونا خواهد شد. حتما در تهران 
و 4٥ شهر بسیار آلوده به ویروس کرونا نیازمند 
تصمیمات ســختگیرانه تر محدودسازی و نیز 

مراعات بیشتر اصول بهداشتی هستیم«.
این هشداری اســت که از دو هفته پیش در 

تهران داده شده است. مینو محرز، عضو کمیته 
علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته بود: »میزان 
شیوع و ابتال به کرونا در بدترین وضعیت ممکن 
از زمان بروز این بیماری در کشــور اســت. در 
بیمارســتان ها اصال جای خالی وجــود ندارد، 
بیماران در صف بستری هستند و بیماران با حال 
بد و بیماری شدید و سن باال بسیار زیاد شده اند. 
برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع باید هرچه 
سریع تر مدارس و دانشگاه ها و بسیاری از اماکن 
عمومی برای مدتی تعطیل شــوند. در غیر این 
صورت شاهد بدتر شدن اوضاع و افزایش مرگ و 

میر کرونا در کشور خواهیم بود.«
در راستای همین شرایط وخیم بود که قاسم 
جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت گفت: 
»محدودیت هــای اخیر در برخی از اســتان ها 
نباید محــدود به تعطیلی های پایــان ماه صفر 
باشد و نگرانی ما بعد از این تعطیالت بیشتر است 
چون خیلی از مردم برای بعــد از این تعطیالت 
برنامه ریزی کرده اند و اطــالع داریم که بعضی 
افراد حتی سالن های مراسم های عروسی را اجاره 

کرده اند. اگر بعد از ماه صفر، مردم بخواهند مراسم 
و تجمعات را که قطعا در آن شاهد انتقال بیماری 
هستیم را برپا کنند، شــرایط به مراتب بدتر از 

وضعیت کنونی می شود«. 
به گفتــه او در حال حاضر حــدود 3۶ تا 3۷ 
درصد از ظرفیت بخش مراقبت هــای ویژه در 
کشور مربوط به بیماران کووید - 1٩ است: »این 
عدد باالست و امیدواریم با ایجاد محدودیت ها 
به عنوان اولین تصمیم و رعایت فاصله گذاری و 
استفاده از ماسک، شاهد بهبود وضعیت بیماری 

در کشور باشیم.«
با این حال اوضاع تهــران وخیم تر از هرجای 
دیگر ایران است. رئیس مجتمع بیمارستانی امام 
خمینی )ره( گفته است و این میزان بستری ها 
در مقایسه با هفته گذشته دو برابر شده و تعداد 
زیادی از مراجعان نیازمند بســتری در بخش 

مراقبت های ویژه هستند.
 فعال از بیمارستان صحرایی 

استفاده نمی شود
در این شرایط گرچه برخی سخن از برپایی 

بیمارستان صحرایی در تهران به میان آورده اند، 
اما دیروز ســعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی درباره امکان بهره برداری از 
بیمارســتان های صحرایی به جای تخصیص 
تخت های بخش هــا مختلف بیمارســتانی به 
بیماران کرونا بــا توجه به روند افزایشــی این 
بیماری در کشــور، گفت: »در هیچ جای دنیا تا 
زمانی که بیمارستان غیرصحرایی وجود دارد، از 

بیمارستان صحرایی استفاده نمی شود«.
 ۲۵۳ فوتی جدید کرونا 

همچنیــن دیــروز سیماســادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت: »از 2٥تا 2۶ 

مهر 13٩٩ 4 هــزار و 103 بیمار جدید مبتال به 
کووید1٩ در کشور شناسایی شد که یک هزار و 
۷۷٩ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 
کووید1٩ در کشــور به ٥2۶ هــزار و 4٩0 نفر 

رسیدند«.
به گفته الری در طول 24 ســاعت گذشته، 
2٥3 بیمار کووید1٩ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 30 هزار 

و 123 نفر رسید.
همچنیــن 4۷21 نفر از بیمــاران مبتال به 
کووید1٩ در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.

شمار جانباختگان کرونا در کشور از ۳۰ هزار تن گذشت

طوفان خطرناک کرونا در بیمارستان های تهران

دیروز بار دیگر 
خبرگزاری های داخلی 
از خودکشی یک پسر 

نوجوان در استان بوشهر 
خبر دادند. گفته شده 

این پسر 16 ساله که 
در شهرستان کنگاور 

زندگی می کرد دو سال 
پیش، پس از زندانی شدن 
پدرش به اتهام قتل عمد، 
ترک تحصیل و در کارگاه 

سنگ بری کار می کرده 
است

افزایش آمار خودکشی ها 
در مدتی کوتاه نگرانی هایی 

را در جامعه ایجاد کرده 
است. در حالی که برخی 

کارشناسان از احتمال 
الگوسازی و تسری 
این عمل به دیگران 

سخن می گویند، برخی 
کارشناسان هم معتقدند 
باید زمینه های رشد این 
پدیده شناسایی و مهار 

شود
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