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 اعالم تخلفات روانشناسان و 
مشاوران در سال ۹۸

امسال حدود ۹۰۰ 
فقره پرونده شکایت یا 
گزارش از روانشناسان و 
مشاوران به سازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره 

گزارش شده است. حسین مصباح ، معاون انتظامی 
و رســیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره کشــور گفت: امسال 
سازمان روانشناسی و مشــاوره حدود ۶۰۰ مورد 
بازرسی حضوری یا مجازی به منظور بررسی نحوه 
عملکرد روانشناسان و مشــاوران انجام داده است 
که در پی آن حدود ۱۸۰ مورد )فرد یا موسســه( به 
سازمان احضار شــدند؛ از این میان ۸۰ مورد از آنها 
با پذیرش اشتباهات خود متعهد به اصالح یا توقف 
فعالیت خود در حوزه روانشناسی یا مشاوره شدند. 
همچنین حدود ۱۵ مورد اعمال مجرمانه در حوزه 
روانشناسی و مشاوره طی سال جاری صورت گرفته 
است که جرم اغلب آنها ارائه خدمات روانشناسی و 
مشاوره کشور بدون داشتن پروانه از سوی سازمان 
نظام روانشناسی و مشــاوره بوده  است؛ پرونده این 
متخلفان به دادگاه ارجاع شده که برای سه مورد از 

آنها حکم صادر شده است.
    

 حذف سوخت CNG برای 
۲میلیون خودرو

مدیرعامل اتحادیه 
ســازمان حمل ونقــل 
همگانی کشور از توقف 
عرضــه CNG بــه ۲ 
میلیــون خودرویی که 

غیرمجاز دوگانه سوز شده اند در آینده نزدیک خبر 
داد. سعید قیصر گفت: شرکت پخش فرآورده های 
 CNG نفتی در تالش اســت جایگاه های عرضه
به صورت آنالین به ســامانه مدیریــت یکپارچه 
معاینه فنی )سیمفا( متصل شوند تا به این ترتیب 
خودروهای دوگانه سوزی که معاینه فنی ندارند از 
ارائه CNG به آنها جلوگیری شــود. رانندگانی که 
قصد دوگانه ســوز کردن خودروهای خود را دارند 
باید در مراکز مجاز اقدام به این کار کنند تا در مرحله 
بعد موفق به دریافت تأییدیه معاینه فنی شوند. در 
حقیقت خودروهایی که گواهی ســالمت ندارند 
نمی توانند تأییدیه معاینه فنی دریافت کنند و عالوه 
بر اعمال قانون توسط پلیس در آینده نزدیک عرضه 

CNG نیز به آنها انجام نخواهد شد.
    

آغاز فرآیند نام نویسی در 
کاروان های حج تمتع ۹۹

سازمان حج و زیارت 
اعالم کرد کــه فرآیند 
ثبت نام در کاروان های 
حج تمتع سال ۱۳۹۹ 
از ســاعت ۱۰ صبــح 

جمعه نهم اسفندماه در سراسر کشور آغاز شد. در 
این ثبت نام اولویت های اصلی شــامل آن دســته 
از دارندگان قبــوض ودیعه گذاری تــا تاریخ ۳۱ 
فروردین ماه سال ۱۳۸۶ که قباًل نسبت به تکمیل 
www. اطالعات و دریافت کد رهگیری از سامانه

reserve.haj.ir اقــدام کرده انــد. این دســته از 
واجدین شرایط می بایســت برای انتخاب کاروان، 
رزرو و ثبت نام اولیه به سامانه گفته شده مراجعه و 
پس از آن مدارک الزم را به مرور زمان به مدیر کاروان 
مربوطه تحویل دهند. در صورت عدم مراجعه به موقع 
رزرو ایشان باطل و ظرفیت خالی کاروان طبق برنامه 
زمان بندی در اختیار دارندگان سایر اولویت ها قرار 

خواهد گرفت.
    

 آغاز بارش ها در مناطق غرب و 
شمال غرب کشور

بعدازظهر شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت 
شــمال غرب به کشــور، بارش باران و برف در این 
منطقه شروع خواهد شد. صادق ضیاییان، مدیرکل 
پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: 
از روز یکشنبه )۱۰ اسفندماه( نیز در مناطق شمال 
غرب، غرب، استان های واقع در دامنه های زاگرس 
مرکزی و دامنه های جنوبی البرز مرکزی بارش برف 
و باران و وزش باد و در استان های ساحلی خزر بارش 
باران و وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردســیر 
بارش برف و باران پیش بینی می شود. روز دوشنبه 
)۱۲ اسفندماه( هم این سامانه بارش در شمال غرب 
و غرب تضعیف خواهد شد و در سواحل دریای خزر، 
دامنه های البرز و همچنین شمال شرق فعال خواهد 
بود. در روز دوشــنبه کاهش دما و وزش باد نسبتاً 
شدید در نوار شمالی کشور پیش بینی می شود. در 
روز سه شنبه )۱۳ اسفندماه( این سامانه در شمال 
شرق سبب ریزش برف و باران شده و از اواخر وقت از 

کشور خارج می شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

رئیس جمهور در حالی چهارشنبه 
گذشته از عادی شــدن اوضاع کشور 
از ابتدای این هفته خبــر داده بود که 
دیروز وزیر بهداشت اعالم کرد: »هفته 
سختی در پیش داریم« و رئیس مرکز 
اطالع رسانی وزارت بهداشت نیز ظهر 
دیروز وضعیت ابتال به ویروس کرونا را 
نگران کننده اعالم کرد و گفت: تا ظهر 
جمعه ۳۴ نفر از هم وطنــان به دلیل 

کرونا جان باختند.
گرچه منابع غیررســمی شــمار 
قربانیان این ویــروس را بیش از این 
رقم اعالم می کنند و معتقدند وزارت 
بهداشــت بــرای کاهــش اضطراب 
عمومی مانع از اعالم سریع و دقیق آمار 
می شود، اما تعطیلی نماز جمعه تهران 
و برخی دیگر از استان های کشور بعد 
از چهار دهه، اعالم تدریجی تعطیلی 
مدارس، مهدکودک ها و دانشــگاه ها 
و ســایر مراکز آموزشــی و همچنین 
نشست های عمومی نشان می دهد که 
نگرانی از شیوع گسترده این ویروس 
در کشــور به زودی دولت را مجبور به 
اعالم تعطیلی عمومــی خواهد کرد. 
این در حالی اســت که برخی از مراکز 
غیردولتی و خصوصی با تقسیم کار و 
دورکاری سعی در محافظت از پرسنل 
خود و البته شیوع کمتر این بیماری در 

جامعه دارند.
آخرین آمار ابتال به کرونا

بر اساس اعالم کیانوش جهانپور، 
رئیس مرکــز اطالع رســانی وزارت 
بهداشت تنها از روز پنج شنبه تا ظهر 
جمعه ۱۴۳ مورد از سوی آزمایشگاه 
مرجع به عنوان تشخیص قطعی مبتال 
به بیماری کووید ۱۹ گزارش شده اند 
که از این تعــداد در تهــران ۶۴ نفر، 
گیالن ۲۵ نفر، قم ۱۶ نفر، اصفهان ۱۰، 
مازندران ۶، اردبیل ۱ نفر، البرز ۳ نفر، 

سمنان ۲ نفر، کردستان ۲ نفر، قزوین ۲ 
نفر، آذربایجان شرقی ۴ نفر، خوزستان 

۳ نفر، گلستان دو نفر بوده اند.
رئیس مرکز اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه ۸ نفــر از این 
تعداد فوت شده اند، گفت: در مجموع 
با آمار جمعه ۳۸۸ نفر تاکنون به طور 
قطعی به کووید ۱۹ مبتال شده اند که 
از این تعداد ۷۳ نفر بهبود پیدا  کرده  و 
ترخیص شده اند و ۳۴ نفر تا ظهر جمعه 

جان خود را از دست داد ه اند.
تولید کیت تشخیصی کرونا

در حالی که هنوز مشــکل تأمین 
الکل و اقالم بهداشــتی و ضدعفونی 
و ماســک و دســتکش در اغلــب 
داروخانه های کشور به قوت خود باقی 
اســت و حتی گزارش هایی از کمبود 
این اقالم در مراکز درمانی کشــور به 
گوش می رســد، دیروز رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، با انتشــار توییتی از تولید 
کیت تشخیص قطعی کووید ۱۹ پس 
از تأیید نهایــی در هفته آتی خبر داد. 
کیانوش جهانپور در حساب توییتری 
خود نوشت: »کیت تشخیص قطعی 
کوویــد ۱۹ با تالش فنــاوران وزارت 
دفاع، پس از تأیید نهایــی به زودی و 
ظرف هفته آتی، تولیــد و وارد نظام 

آزمایشگاهی کشور می شود.«
هرمزی، پزشــک یکــی از مراکز 
درمانی شمال کشــور در این باره به 
»توسعه ایرانی« گفت: »هنوز بسیاری 
از بیماران به دلیل کمبــود کیت در 
مراکز درمانی تشــخیص بــه موقع 
دریافت نمی کنند. خبر گسترش این 
ویروس در سراســر دنیا و محدودیت 
ارســال این کیت ها از سوی مجامع 
بهداشت جهانی، به دلیل محدودیت 
منابع به ایران به گوش می رســد. در 
این شــرایط خیلی از بیمارانی که به 
ما مراجعه می کنند بــه دلیل کمبود 
ایــن کیت هــا پذیــرش نمی کنیم 
چون این کیت ها به میزان درســت و 

مساوی در کشور توزیع نشده و حتی 
در اخبار می شــنویم که افراد خاصی 
بی هیچ عالئمی به راحتی به این اقالم 
دسترســی دارند. به نظر من مصادره 
و اختصــاص کیت ها بــه افراد خاص 
تبعیض درمانی و نقض قانون اساسی 
ایران است. در این شرایط امیدواریم با 
تولید این کیت ها حداقل افراد بتوانند 
با پرداخت هزینه ای محــدود از این 

کیت ها بهره مند شوند.«
او با بیان اینکه کادر درمان در خطر 
هستند افزود: »متأسفانه کادر درمان 
به دلیل محدودیت اقــالم مراقبتی 
و حفاظتی بیشــتر در خطر هستند 
و امیدواریــم اخباری که هــر روز در 
مورد توزیع گســترده ایــن اقالم در 
خبرگزاری ها اعالم می شود به حقیقت 
بپیوندد و شاهد کمبود اقالم بهداشتی 

و مراقبتی نباشیم.«
ابوالفضل بوعذار، نایب رئیس هیئت 
مدیره نظام پرســتاری اهــواز نیز به 
ایلنا گفت: عمده خطراتی که متوجه 
پرستاران شده است، مربوط به کسانی 
اســت که در بخــش غیرقرنطینه و 
با تجهیزات بهداشــتی کم مشغول 
به کار هســتند. اگز افراد مشــکوک 
در بیمارســتان های معین بســتری 
می شــوند، بعد از ۱۰ روز تست کرونا 
ویروسشــان مثبــت اعالم شــود، 
پرســتارانی که طی این مدت با بیمار 
سروکار داشتند در معرض خطر قرار 
می گیرند؛ بنابرایــن تجهیزات همه 
افراد در بخش های اورژانس باید کامل 

باشد.
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری 
اهواز بیان کرد: اگر تست بیمار مثبت 
باشد باید کل کادر آن بخش تا حصول 
نتیجه تست آنها قرنطینه شوند. خیلی 
از پرســنل حتی حاضرند بــا هزینه 

خودشان تست انجام دهند.
مرگ پرسنل درمان و کمبود نیرو

در همین خصوص در روزهای اخیر 
شاهد فوت دو نفر از پرستاران جوان در 

خط اول مبارزه با کرونا بودیم. رامین 
عزیزی فر، پرستار جوان بیمارستان 
بهارلو پس از یک هفته مبارزه با کرونا 
عصر پنج شنبه در بیمارستان مسیح 

دانشوری تهران فوت کرد.
 این در حالی بود که گفته می شود 
تنها دو روز قبل نرجس خانعلی زاده، 
پرســتار بیمارســتان میالد شــهر 
الهیجان نیز با عالئم کرونا جان خود 
را از دســت داد. این در حالی است که 
هنوز دلیل مرگ این دو نفر به صورت 
رسمی اعالم نشده است. نبود امکانات 
برای کادر درمانی و ابتالی افراد زیادی 
از تیم درمان به این ویروس سبب شده 

است که بیمارستان های کشور عالوه 
بر کمبود تجهیزات با مشکل کمبود 
نیروی انســانی نیز مواجه شــوند به 
طوری که آگهی اعالم نیاز به پزشکان 
عمومی و پرستاران داوطلب در رشت 
از دیروز در شبکه های اجتماعی دست 

به دست می شود.
دیروز نماینــده تام االختیار وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
در گیالن اعالم کرد به کمک پزشکان 
عمومی و پرســتاران داوطلب در این 
استان که درگیر شیوع ویروس کرونا 

شده، نیاز است.
 تعطیلی تدریجی 
از ترس مسافرت

این روزها شــاید در شــبکه های 
مجازی این پیام را دیده باشــید که: 
»هم وطنانم، مدارس و دانشــگاه ها را 
تعطیل نکردند که به شمال مسافرت 
کنید! تعطیل شــدیم کــه در خانه 

بمانیم!«!
در کنار چنین پیام هایی شهروندان 
شــهرهای شــمالی کــه در تمامی 
تعطیالت میزبان جمعیت مسافران 
شهرهای مرکزی کشــور هستند با 
ابراز نگرانی از هجوم مسافران خواهان 
بسته شدن راههای ارتباطی ورودی 
به شهرهایشان هستند. شهروندی از 
رشــت می گوید: »مراکز درمانی این 
شهر جوابگوی شــهروندان بومی هم 
نیست حال با موج مسافرت های بدون 
کنترل بــار القایی به بیمارســتان ها 
افزوده می شــوند. از هم وطنان عزیز 
خواهش می کنیم که برای ســالمتی 

خود و خانوادیشان سفر نکنند.«
درخواست برای تعطیلی مدارس

در این میان بخش قابل توجهی از 
خانواده ها خواهــان تعطیلی مدارس 
هســتند چرا که عالوه بر فشــردگی 
کالس های درس، از نبــود امکانات و 
نظارت بهداشــتی در مدارس گالیه 
دارنــد. نورعلی عباســپور، مدیرکل 
انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
نیز در این باره به ایلنا می گوید: تعطیلی 
مدارس تا پایان ســال تدبیر درستی 
است، ولی مشــکالتی ایجاد خواهد 
کرد؛ چرا که وقتی اعالم می شود، دو 
هفته تعطیل است ســفر به مناطق 

شمالی بیشتر می شود.
گرچه به نظر می رســد بــا اعالم 
برنامه هــای کالس های آموزشــی 
پایه های مختلف در شــبکه آموزش 
تلویزیــون، ایــن وزارتخانــه برنامه 

تعطیلی مدارس را کلید زده است.
ساخت بیمارستان صحرایی

ویــروس کرونا در حالی از شــهر 
ووهان چیــن آغاز شــد کــه در دو 
ماه گذشــته و پیــش از آنکه خبری 
از فراگیــری کرونــا در ایران باشــد 
تصاویــر و اخبــاری از مقابلــه این 
شــهر با ویروس کرونا می خواندیم، 
می دیدیم و می شنیدیم. از قرنطینه 
این شــهر گرفته تا تعطیلی عمومی، 
ضدعفونی گسترده خیابان ها و معابر 
و ســاخت ۱۰ روزه یک بیمارســتان 
۱۰هــزار تختخوابی. حال با شــیوع 
این بیمــاری در ایران گرچه شــاهد 
قرنطینه شــهرها، تعطیلی عمومی 
و ضدعفونی گســترده نیســتیم، اما 
خبرهایــی از اعــالم آمادگــی برای 
ساخت بیمارستان صحرایی به گوش 
می رســد. در همین باره سیدکامل 
تقوی نژاد، معاون توســعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، 
از آمادگی ســاخت بیمارستان های 
صحرایی در کوتاه مدت خبر داد و گفت: 
در صورت بروز شرایط ویژه، نیروهای 
نظامی و سایر دستگاه ها قادر خواهند 
بود به کمک وزارت بهداشــت آمده و 
امکان تجهیز بیمارســتانی صحرایی 
در مدت زمانی کوتــاه را فراهم کنند. 
همچنین رضا کرمی در نشســتی که 
به دلیل کرونا به صورت مجازی در روز 
جمعه با حضور اعضای شورای اسالمی 
شــهر تهران در خصــوص اقدامات 
مدیریت شــهری در جهت مقابله با 
ویروس کرونا برگزار شــد، گفت: این 
پایگاه هــا برای هرگونه نیــازی که از 
سوی وزارت بهداشت اعالم می شود، 
براساس ظرفیت های مختلف آمادگی 
مدیریت بحران شهر تهران برای تجهیز 
ســوله های بحران جهت قرنطینه را 
دارد.  حال باید دید وعده های مسئوالن 
برای مدیریت بحــران کرونا به وقوع 
می پیوندد و به گفته وزیر بهداشــت 
آیا می توانیم»با به زانو درآوردن کرونا 

جهانیان را شگفت زده کنیم«؟!

اخبار حاکی از شیب تند ابتال به کرونا در روزهای آتی است

هشدار برای هفته ای  پرخطر

یادداشت

یونس رنجکش

قطار ویروس کرونا سرانجام پس از مدت ها 
حرف و حدیث بسیار در تهدیدات ناشی از آن که 
وحشتی جهانی را دربرگرفته است به ایستگاه 
ایران رسید و اکنون شهر به شــهر و استان به 

استان در حال سفر است.
به رغم هشدارهای متخصصان از چگونگی 
ایجاد مصونیت در مقابل این بیماری ناشناخته 
قرن که مسئولیت اقدامات پیشگیرانه و تأمین 
نیازها و آمادگی های مواجه شــدن بــا آن را 
دوچندان می کرد، متأسفانه اکنون در شرایطی 
قرار گرفته ایم که جدای از عدم اجرای اقدامات 

پیشــگیرانه ناشــی از نبود مدیریت های الزم 
مثل تمامی حوادث، در کنــار آن با رویکردی 
سودجویانه توســط عده ای فرصت طلب نیز 
با احتکار و گران فروشــی در اقــالم مورد نیاز 

پیشگیری از این ویروس روبرو هستیم.
این بیماری که از اقتصاد تا سیاست و فرهنگ 
و روابط اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده 
اســت جدای از تأثیرات مختلــف آن در ابعاد 
گوناگون به ویژه تهدید امنیــت روانی و متأثر 
کردن جامعه از تبعات آن، گویای ضعف ساختار 
مدیریت به ویژه در استان ها در نظام بهداشت و 
درمان و عدم آگاهی های عمومی در مواجهه با 
این گونه چالش ها و مداخالت فرا درمانی است.

فراگیری این ویروس که از اســتان قم آغاز 
شده و به گیالن رسیده ســایر نقاط کشور را 
نیز در تهدیدی جدی فرو برده اســت که آمار 
ضد و نقیــض و تصمیمات پراکنــده در کنار 
کمبودها و چالش های موجود در افکار عمومی 
و بی اعتمادی ها نسبت به تصمیمات مدیریتی 
در سطوح خرد و کالن در کنار رکودهای ایجاد 
شــده در فعالیت های اقتصادی و مشکالت و 
اختالل در کسب و کارها از مهمترین تبعاتی 
است که در همین چند روز به وضوح به چشم 

می آید.
سال ۹۸ که با بحران ســیل آغاز و با بحران 
کرونا ویروس به پایان خود نزدیک می شــود 
ســالی پرچالش برای کشــور بود که هرچند 
در پدید آمدن حوادث شــاید فردی و نهادی و 
سازمانی چندان مقصر نباشد اما در تبدیل آن 
به بحران و چگونگی مهار وضعیت ناشی از آن 

همگان بی تقصیر نیستند و با مروری بر رفتارها، 
زیرساخت ها، فرصت طلبی ها، سودجویی های 
سیاســی و برهم خوردگی اخالق اجتماعی و 
بی ثباتی امنیت روانی و گسترش بی اعتمادی 
عمومی در چنین شرایطی کسی نمی تواند شانه 

خالی کند.
ترس و وحشــت ناشــی از زندگی در سایه 
کرونا ویروس با همه توصیه هــا و اقداماتی که 
برای چگونگی مهار آن انجام می گیرد متأسفانه 
موجب شده است تا این زندگی طعم خاصی به 

خود بگیرد که چندان روزگار خوشی نیست.
اکنون با تمــام چالش ها و مشــکالتی که 
جامعه با آن روبرو است، نگاه امیدوارانه به آینده 
می تواند با درک شرایط و مدیریت زندگی فردی 
و اجتماعی و تحمل سختی هایی که تجربه آن 
در زیست بوم جامعه ایران بسیار دیده شده است 
سهم مهمی در گذار از وضع موجود داشته باشد.

اکنون اخالق اجتماعی به دلیل رفتارهای 
بدون تدبیر در مدیریت پیشــگیری از ســوی 
متولیان امور برای آماده سازی مکان های درمانی 
و بی اعتمادی عمومی بــه تصمیمات طوری 
فروپاشیده است که شــهروندان برای مصون 
ماندن از خطرات این ویروس مانع از اســتفاده 
امکانات موجود درمانی برای مبتالیان می شوند 
و این درحالی است که غفلت این تصور که شاید 

یکی از مبتالیان باشند، بیشتر جلوه می کند.
به هر تقدیر شرایط موجود باید مدیریت شود 
و فضای عمومی با آرامش و اعتماد به تصمیمات 
مراجع ذی صالح باید این بحران را پشت سرنهد 
که مهمترین اقدام کمک به یکدیگر برای عبور از 
آن و در کنار هم بودن با مهربانی و تقویت شرایط 
بهبود کیفیت زندگی با همه نامالیماتی است 
که با آن روبرو شــده ایم زیرا تا مهربانی هست 

زندگی باید کرد!

کرونا و اخالق اجتماعی

پزشک یکی از مراکز 
درمانی شمال کشور: 

متأسفانه کادر درمان به 
دلیل محدودیت اقالم 

مراقبتی و حفاظتی بیشتر 
در خطر هستند و امیدواریم 

اخباری که هر روز در مورد 
توزیع گسترده این اقالم در 
خبرگزاری ها اعالم می شود 
به حقیقت بپیوندد و شاهد 

کمبود اقالم بهداشتی و 
مراقبتی نباشیم

 شهروندی از رشت: مراکز 
درمانی این شهر جوابگوی 
شهروندان بومی هم نیست 

حال با موج مسافرت های 
بدون کنترل بار القایی 

به بیمارستان ها افزوده 
می شوند. از هم وطنان 

عزیز خواهش می کنیم 
که برای سالمتی خود و 

خانوادهایشان سفر نکنند
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