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لزوم غربالگری روان شناختی 
دانش آموزان در پاندمی کرونا

رئیس سازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره 
کشور گفت: در صورت 
بازگشــایی حضوری 
مدارس توصیه می کنیم 

وزارت آموزش وپرورش برای هر مدرسه یک الی دو 
روانشناس و مشاور قرار دهد چراکه دانش آموزان 
۱.۵ سال تحت فشار روانی، اختالفات و فرسودگی 
زیادی در داخل خانواده بوده و تمام آن ها نیازمند 
غربالگری و آموزش روان شــناختی هستند تا در 
صورت وجود نقص روانی بتوان سریعاً آن را برطرف 
کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد حاتمی اظهار کرد: 
پیش بینی ما این است دانش آموزانی که یک سال و 
نیم به دلیل پاندمی کووید ۱۹ در قرنطینه بوده اند 
نیاز به برنامه های ویژه ای برای کسب مهارت های 
ارتباطی وزندگی دارند. باید با سرعت بخشیدن به 
واکسیناسیون هرچه سریع تر مدارس بازشوند در 
غیر این صورت باید هزینه های بیشتری برای کنترل 

آسیب های اجتماعی بدهیم.
    

مردم بدون نگرانی خون اهداکنند
یــر  ز و ن  و معــا
بهداشــت و رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو 
گفــت: مــردم بدون 
نگرانی می توانند خون 

اهدا کنند زیرا مراکز ازنظر پروتکل های بهداشتی 
و پیشگیری از کرونا بسیار ایمن است و احتمال ابتال 
به کرونا در این مکان ها بسیار پایین است. به گزارش 
ایرنا، دکتر محمدرضا شانه ساز بیان کرد: در سال های 
اخیر که دنیا پاندمی کرونا را تجربه می کند روزهای 
ســختی را در تمامی مراکز انتقال خون دنیا شاهد 
بودیم ولی خوشبختانه انتقال خون استان تهران 
توانست با کمک و حمایت گسترده مردم این بحران 
را به خوبی پشت سر بگذارد و ذخایر خون به نسبت 

کشورهای دیگر کاهش اندکی داشت.
    

 احتمال طغیان عظیم کرونا 
در آبان و آذر

رئیس بیمارستان 
شــریعتی با اشــاره به 
فروکش پیــک پنجم 
کرونا، گفت: باید آمادگی 
کامل داشته باشیم، زیرا 

شــاید در آبان و آذر هم درگیری ها زیاد شــود. به 
گزارش مهر، ســعید رضا مهرپور افزود: پیک های 
قبلی حدود یک تا یک ماه و نیم طول می کشید، اما 
پیک پنجم تقریباً دو ماه و نیم طول کشید و از همه 
پیک های دیگر باالتر رفت و شرایط بسیار سخت 
و دشواری را در بیمارستان ها پشت سر گذاشتیم. 
او با اشــاره به حجم زیاد فــداکاری کادر درمان و 
پشتیبانی در بیمارستان ها، ادامه داد: اکنون تعداد 
مراجعه کنندگان بســیار کمتر شده و بخش های 
بیمارستان ها در حال بازگشت به روال قبل هستند.

    
احداث یک بوستان ۱۴ هکتاری 

در جنوب پایتخت 
مــدیــرعــامــل 
نــی  ســازمان عمرا
مناطــق شــهرداری 
تهــران، از پیشــرفت 
قابل مالحظه عملیات 

اجرایی بوســتان ۱۴ هکتاری ایرانیان در منطقه 
۱۹ تهران خبر داد.  به گزارش ایسنا، سید مجید 
غمخوار بابیــان آنکه عملیات احداث بوســتان 
ایرانیان در منطقه ۱۹ از اوایل تابســتان ســال 
جاری آغازشــده اســت، تصریح کــرد: ۳۵۰۰ 
متر طول مســیر پیاده روی و باغ راه، ۱۰ هکتار 
فضای ســبز، بیــش از ۵۰۰۰ مترمربع فضای 
بازی کــودکان، زمین بســکتبال، بدمینتون، 
تنیس روی میــز، فضای تندرســتی، نمازخانه 
 و ســرویس بهداشــتی از امکانات در حال اجرا 

در این بوستان است.
    

کشف ۸۸ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال غیرمجاز

فرمانــده انتظامی 
شهرســــــتان ری 
از کشــف و ضبط ۸۸ 
دستگاه ماینر خبر داد 
و گفت: با متخلفان در 

این حوزه برخورد می شود. به گزارش ایلنا، سرهنگ 
دوســتعلی جلیلیان بیان کرد: دستگاه های ماینر 
کشف شده در یک کارخانه نصب و راه اندازی شده 
بودند که صاحب ملک در این خصوص دستگیر شد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

تصور کنیــد صبح یــک روز از 
خواب بیدار می شوید؛ با روحیه ای 
شــاد و بانشــاط، پس از انجام امور 
شــخصی منزل را ترک می کنید. از 
همان ابتدای خــروج از خانه که به 
خیابان می روید، آرامش و سکوتی 
که در خانه داشــتید بــا صداهای 
گوناگون اطرافتــان از بین می رود 
و آشــفتگی ذهنــی جــای آن را 
می گیــرد. این ناهنجــاری ذهنی 
در طــول روز به وســیله صداهای 
گوناگونی مثــل بــوق خودروها، 
صدای موتورسیکلت ها، خودروهای 
ســواری و...  تشــدید می شود. در 
محل کار که هستید ارباب رجوعی 
از شــما تقاضایی بیجا دارد و شــما 
ناچارید به او توضیح دهید که انجام 
خواســته اش منطقی نیســت ولی 
با صدای بلنــد و گاه توهین آمیز او 
مواجه می شــوید یا برعکس، به هر 
دلیلی نمی خواهید به خواسته اش 
عمل کنید و با دادوفریاد می خواهید 
حرف خود را به کرســی بنشــانید. 
اســتمرار این روند ناصحیح باعث 
عصبانیت شما می شــود و با ایجاد 
خشونت، اراده و کنترل روانی خود 
را از دســت می دهید تــا جایی که 
کار به درگیری فیزیکی می انجامد 
و گاه با عواقب ناخوشــایند آن، که 
ممکن است وقوع جرم باشد، مواجه 
می شــوید. همان طور کــه خوب 
می دانیم آلودگی های صوتی یکی 
از مهم ترین عواملی است که باعث 
ایجاد خشونت می شود و اگر کنترل 
نشــود، چه بســا باعث انجام دادن 
عملی شــود که قانون گذار برای آن 

مجازات تعیین کرده است.
آلودگی صوتی چیست؟

تعریــف دقیق آلودگــی صوتی 

این است؛ هر نوع صدایی که انسان 
تمایل به شــنیدن آن نداشته باشد 
و به گونه ای نســبت به آن احساس 
آزردگی کند یا ســبب ایجاد آسیب 
و اختال ل اعصاب شــنوایی شــود، 
در حکم آلودگی صوتی شــناخته و 

تعریف می شود.
سروصداهای فراتر از حد معمول 
به طور بالقوه خطرناک هســتند. به 
هر صدای ناهنجار و آزاردهنده ای، 
ســروصدا می گویند کــه آلودگی 
صوتی را دربر دارد. این آلودگی های 
صوتــی منابــع مختلفــی دارند؛ 
به عنوان مثال در بخــش مکانیکی 
می توان به موتورسیکلت، خودرو، 
کامیون، هواپیمــا، راه آهن، مترو، 
ادوات موسیقی، ورزشگاه ها، کولر، 
جاروبرقــی، پنکه، دریــل و...  و در 
بخش انســانی صداهای ناهنجار و 
بلند انســان در جدال بــا یکدیگر و 
حــرکات نامتعارف اشــاره کرد که 
نه تنها تأثیر بســزایی بر شــنوایی، 
قلب و عروق می گــذارد بلکه باعث 
ایجاد اســترس، اضطراب، سردرد، 
تحریــک در رفتــار ضداجتماعی، 
خشــونت طلبی مختل شدن رشد 
کــودکان، پرخاشــگری و کاهش 

تمرکز نیز خواهد شد.
شکایت تهرانی ها از آلودگی 

صوتی زیاد تابستان
در شهرهای بزرگ آلودگی صوتی 
بیشتر است. برای مثال شهروندان 
تهرانی هر ثانیه در معــرض انواع و 
اقسام آلودگی های صوتی هستند. 
از صدای ماشــین تا صدای وسایل 
داخــل خانه یــا محیــط کار. این 
موضــوع را رئیــس اداره حفاظت 
محیط زیست شهر تهران هم تایید 
کرده است. به گفته فاطمه برنا ۳۷ 
درصد شکایت های واصله این حوزه 
مربوط به آلودگی های صوتی تهران 

بوده است. 
بنابــر گفته های برنا بیشــترین 

شکایات تابســتان مربوط به دیزل 
ژنراتورهــا و چیلرهــا  و مربوط به 
مناطــق ۲ و ۵ و در رده هــای بعد 

مناطق ۳ و ۴ بوده است. 
ظــت  حفا ه  ر ا د ا ئیــس  ر
محیط زیست شهر تهران همچنین 
ضمن اشــاره به اینکــه گرمای هوا 
طی تابســتان باعث افزایش میزان 
اســتفاده از وســایل سرمایشــی 
و چیلرها شــده اســت، اظهار کرد: 
شــکایت ها عمدتــاً در خصــوص 
فعالیت های دســتگاه های چیلر و 
دیزل ژنراتور در ساختمان ها، مراکز 
و واحدهایی ازجمله بیمارستان ها، 
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی 
بوده اســت چراکه اســتفاده از این 
دستگاه ها در آن ها کاربرد بیشتری 

دارد.
به گفتــه برنا، هرچنــد آلودگی 
صوتی صرفاً ناشی از فعالیت چیلر و 
دیزل ژنراتور نیست اما درصد باالیی 
از شــکایات مربوط به  نحوه فعالیت 
و کاربرد این دســتگاه ها بوده است 
همچنین شــکایات متعــددی از 
آلودگی صوتی ناشی از برخی صنوف 
مزاحم شهری مانند صافکاری ها و 

همچنین بزرگراه ها شد.
او درباره اقدامات اداره حفاظت 
محیط زیست شهر تهران در زمینه 
رســیدگی بــا شــکایات و کاهش 
آلودگی صوتی توضیح داد: در صورت 
گزارش شــکایت از محل مورد نظر 
بازدید و با اســتفاده از دستگاه های 
ســنجش آلودگی صوتی موضوع را 
بررســی می کنیم. اگر شکایت وارد 
باشد به طور قطع اخطاریه برای واحد 
آالینده صادر خواهد شد و آن واحد 
ملزم به رفع آلودگی صوتی می شود.

 ارتباط آلودگی صوتی
 با زوال عقل

آلودگی های صوتی عالوه بر روح 
و روان افراد در برخــی موارد روی 
جسم انســان هم تأثیر می گذارند. 

گــزارش محققان نشــان می دهد 
که قــرار گرفتــن طوالنی مدت در 
ترافیک و ســروصدای وسایل نقلیه 
ممکن است خطر ابتال به زوال عقل 
و بیماری آلزایمــر را افزایش دهد. 
به گفته نویســندگان این مطالعه، 
بیش از ۱۲۰۰ مورد از حدود ۸۵۰۰ 
مورد زوال عقل در دانمارک در سال 
۲۰۱۷ ممکن اســت ناشــی از قرار 
گرفتن در معرض ســروصدا باشد، 
بدان معنا که کاهش ســروصدای 
ترافیک ممکن اســت به جلوگیری 
از مشــکالت فکری، حافظه و رفتار 

مرتبط با این بیماری کمک کند.
طبق مطالعات قبلی، سروصدای 
حمل ونقــل را می توان بــا بیماری 
عروق کرونر قلب، چاقــی و دیابت 
نیــز مرتبــط دانســت. همچنین 
محققان مواجهه طوالنی مدت افراد 
ســاکن در نزدیک ترافیک جاده ای 
و ســروصدای ناشــی از قطار را با 
خطر زوال عقل در بیــن ۲ میلیون 
دانمارکی باالی ۶۰ ســال مقایسه 

کردند.
این تیم بــرای یافتن موارد زوال 
عقل و بیمــاری آلزایمر و زوال عقل 

ناشی از بیماری پارکینسون در طول 
تقریباً ۹ سال، داده های سالمت ملی 
را جمع آوری کرد. بین ســال های 
۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۳ هزار 
مورد جدید زوال عقل شناسایی شد. 
محققان دریافتند که قرار گرفتن در 
معرض سروصدای جاده ها و راه آهن 
به طور میانگین به مدت ۱۰ ســال، 
احتمال ابتال به زوال عقل را افزایش 

می دهد.
طبق گزارش آن ها، سروصدای 
جاده ها و راه آهن با ۲۷ درصد خطر 
بیشــتر بیماری آلزایمــر مرتبط 
است. محققان عنوان می کنند این 
ارتباطات ممکن است ناشی از ترشح 
هورمون های استرس و اختالل در 
خواب باشــد که منجر بــه بیماری 
عروق کرونر و تغییرات در سیستم 
ایمنی و التهاب می شود که در شروع 
زوال عقل و بیماری آلزایمر مشاهده 

می شود.
احتمال کر شدن و اختالل خواب 

از عوارض آلودگی صوتی
شــاید به نظر نیاید ولی آلودگی 
صوتی اثرات خیلــی زیادی بر جای 
می گذارد؛ البته این موضوع بستگی 
به مقدار سطح صدا نیز دارد. شرایط 
زمانی و مکانی نیــز در این امر مهم 
اســت. آلودگی صوتی اثر مستقیم 
روی سیستم شنوایی دارد. در مرحله 
اول بــرای ایجاد تطابــق به منظور 
مقاومــت در برابــر آلودگی صوتی 
ضایعاتی به صورت موقت در سیستم 
شنوایی ایجاد می شود که اصطالحاً 
به آن افــت موقت شــنوایی گفته 
می شود. مرحله بعد به اصطالح دوره 
»تیزی گوش« اســت که گوش در 
این مرحله نســبت به صدا حساس 
می شود به گونه ای که صحبت های 
مردم و صــدای تلویزیون فرد را آزار 
می دهد و دچار  افت موقت شنوایی 
می شــود. آلودگی صوتی اگر ادامه 
پیدا کند فــرد دچار افــت دائمی 
شنوایی می شود و به سمت »َکری« 

سوق پیدا می کند.
در جامعه ما صــدای حمل ونقل 
شــهری به عنــوان آلودگی صوتی 
شناخته می شــود که اثرات روانی 
در پــی دارد. ازجملــه ایــن اثرات 
می توان به پرخاشــگری، استرس و 

اضطراب اشــاره کرد. درواقع جایی 
که ســروصدا بیشــتر اســت افراد 
ازنظر روانی بیشتر تحت تأثیر قرار 
می گیرند. محققان معتقدند اختالل 
خواب هم یکی از عوارض خیلی شایع 
آلودگی صوتی است. به عقیده آن ها 
صدا روی کیفیت خــواب و زمان به 
خواب رفتن می تواند تأثیر بگذارد. 
بر اساس بیشــتر منابع، اختالل در 
خواب به طور مستقیم می تواند اثرات 
روانی و به صورت غیرمستقیم اثرات 
جسمانی داشته باشد چراکه فقدان 
خواب کافی می تواند اثرات فراوانی 
در طول روز بعد بر فــرد بگذارد که 
ازجمله آن ها می توان به بی حالی و 

بی حسی اشاره کرد.
 آلودگی صوتی 

و تأثیر آن بر خشونت 
به هرحــال آلودگی های صوتی 
در شــهرهای بــزرگ موضوعــی 
انکارناپذیر است. یکی از معضالتی 
کــه بــا آلودگی های صوتــی وارد 
زندگی ها شده خشــم است. آفتی 
که زندگی انســان را بــه مخاطره 
می اندازد، آرامش و آســایش افراد 
را تهدید می کند و اگر به درســتی 
کنترل نشــود عوارض خارجی آن 
اجتماع را نیز به مخاطره می اندازد. 
براســاس تحقیقات روانشناســان 
درصد زیــادی از افراد جامعه دارای 
اختــال ال ت عصبی و روانی شــدید 
هستند و بیشــترین فراوانی متعلق 
به افراد مبتالبه اختال ل های عصبی 
اســکیزوفرنی اســت که به گفته 
پزشــکان ریشــه در آلودگی های 

صوتی اطراف دارد. 

تهرانی ها از آلودگی صوتی در تابستان به ستوه آمده اند؛

سرسامشدیمازاینهمهصداییکهمیشنویم!

خبر

وزیر بهداشت با اشاره به الزامات بازگشایی 
مدارس و با تأکید بر اینکه انجام واکسیناسیون 
به منزله بازگشایی مدارس نیست، گفت: برای 
بازگشــایی مدارس الزم است هر دو دز واکسن 
تزریق شود، بنابراین توصیه ما این است که دانش 

آموزان به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

افراد زیر ۱8 سال واکسن سینوفارم 
دریافت می کنند

ســید حیدر محمــدی، مدیــرکل امور 
دارویی سازمان غذا و دارو نیز اظهار کرد: در 
رابطه با واکسن مورد استفاده برای سنین زیر 
۱۸ سال، واکسن سینوفارم توسط سه کشور 

مجوز مصرف اضطــراری گرفته و اکنون در 
امارات، چیــن و بحرین مصرف می شــود و 
در کشور ما هم مطالعات بالینی آن در حال 

انجام است.
محمدی اضافه کرد: حــدود ۵۸ میلیون 
دوز واکســن کرونا وارد کشــور شده است 
که بخشــی از آن واکسن های ســینوفارم 
و قابــل اســتفاده بــرای ســنین زیر ۱۸ 
 ســال اســت که همان واکسن ســینوفارم 

بزرگ ساالن است.
او گفت: تولید کننده واکسن کوبایی هم 
انستیتو پاستور است و در داخل کشور تولید 
می کند و بخشــی از فناوری متعلق به کوبا 

اســت. با توجه به اینکه در کوبا مجوز صادر 
شده است، ما با مطالعه بالینی در کشورمان 
برای زیر ۱۸ ســال می توانیم مجوز را صادر 

کنیم.
باز شدن سامانه نوبت دهی واکسن 

کرونا برای دانش آموزان
ســامانه نوبت دهــی واکســن کرونــا 
salamat.gov.ir بــرای دانش آمــوزان 
ســال آخر متوســطه دوم )متولدین ۱ مهر 

۱۳۸۲ تا ۱ مهر ۱۳۸۳( باز شد.
بنابــر اعــالم مرکــز مدیریت آمــار و 
فناوری اطالعات وزارت بهداشــت، حضور 
دانش آموزان در مراکز واکسیناسیون صرفاً 

بر اســاس نوبت دهی از طریق این ســامانه 
خواهد بــود. واکسیناســیون دانش آموزان 
ســایر مقاطع تحصیلی در روزهای آینده و 
پس از باز شدن ســامانه نوبت دهی برای این 

عزیزان خواهد بود.
 همچنیــن وزارت بهداشــت اعــالم 
کــرد: از دانش آموزان عزیــز و خانواده های 
ایشــان صمیمانــه تقاضا می کنیــم برای 
جلوگیری از شــلوغی، معطلــی و احتمال 
ابتــال در مراکــز واکسیناســیون، صرفاً در 
زمان نوبت ثبت شــده در ســایت به مراکز 
 مراجعــه و از حضــور بــدون نوبــت جدا 

خودداری فرمایند.

انجام واکسیناسیون به معنای بازگشایی مدارس نیست

دانش آموزان با سینوفارم واکسینه می شوند

آلودگی های صوتی عالوه بر 
روح و روان افراد در برخی 
موارد روی جسم آنها هم 
تأثیر می گذارند. گزارش 

محققان نشان می دهد که 
قرار گرفتن طوالنی مدت 
در ترافیک و سروصدای 

وسایل نقلیه ممکن است 
خطر ابتال به زوال عقل و 

بیماری آلزایمر را افزایش 
دهد

شهروندان تهرانی هر ثانیه 
در معرض انواع و اقسام 

آلودگی های صوتی هستند. 
از صدای ماشین ها و خیابان 
تا صدای وسایل داخل خانه 

یا محیط کار. این موضوع 
را رئیس اداره حفاظت 

محیط زیست شهر تهران 
هم تایید کرده است. به 

گفته فاطمه برنا ۳۷ درصد 
شکایت های واصله این 

حوزه مربوط به آلودگی های 
صوتی تهران بوده است
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