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 کاهش ۲۵ درصدی بارش ها 
در کشور

درحالــی بارش ها 
در کشــور نســبت به 
میانگین سال گذشته 
حــدود ۲۵ درصــد 
کاهــش پیــدا کرده 
است، اطالعات موجود 

نشان می دهد که بیش از ۲۰ استان در ایران با کم 
بارشی مواجه  اند. مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران ســازمان هواشناسی کشــور پیش بینی 
کرده است که کم بارشی در ایران تا اواخر بهمن 
ماه ادامه داشته باشد. این درحالیست که بهمن 
ماه زمان ورود ســامانه های بارشــی از جنوب و 

جنوب غرب به کشور است.
    

 مرگ چتر باز جوان 
در سالگرد پالسکو

چتر باز جــوان در 
مراسم سالگرد شهدای 
آتش نشان ساختمان 
پالسکو به پایین پرید 
اما چترش گره خورد و 

در یک صحنه دلخراش روی زمین سقوط کرد و به 
کام مرگ فرو رفت. در این مراسم قرار بود محمد 
بزرگی ساعت 8 صبح پنج شنبه با پریدن از باالی 
نردبان جرثقیل آتش نشانی با چتر به زمین فرود 
بیاید، اما در فاصله ۵۰ متــری زمین که قرار بود 
چترش باز شود چتر به دور خودش پیچید و گره 
خورد و این جوان چترباز کــه زمان زیادی برای 
نجات و باز کردن گره چترش نداشــته به شدت 
روی زمین سقوط کرد و به دلیل شدت جراحات 

و شکستگی جان باخت.
    

تداوم تولید روزانه ۷۵۰۰ تن 
پسماند در تهران 

براســاس آمار و اطالعات شــهرداری تهران 
میزان پســماند تولیدی در شهر تهران از ۷۵۰۰ 
تن به ۴۹۰۰ تن در روز کاهش پیدا کرده بود اما 
با شیوع ویروس کرونا پســماندهای تولیدی در 
پایتخت به همان میزان ســابق یعنی ۷۵۰۰ تن 
بازگشت اما با این تفاوت که حجم قابل توجهی 
دستکش و ماسک ترکیب همیشگی پسماند را 

برهم زد.
    

سرقت دیوار در خوزستان
سارقین در منطقه 
آزاد ارونــد )جــاده 
آبادان بــه اهواز( دیوار 
بتنی  چند کیلومتری 
را ســرقت کرده انــد. 

براساس گزارش های رسیده؛ سارقین با روشن  
کردن آتش  در جــوار دیوار پروژه  بیمارســتان 
۶8 تختخوابی ماهشهر در اتوبان ۱۷ شهریور و یا 
زمین های متعلق به دانشگاه آزاد در همان محل، 
اقدام به تخریب دیوارها و ســرقت میلگرد  به کار 

رفته درون آن کرده اند.
    

 فوت ۷ نفر بر اثر گازگرفتگی 
در دو روز

سخنگوی اورژانس کشــور با بیان اینکه طی 
۴8ســاعت گذشــته ۱۴۱ نفر در سراسر کشور 
دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده اند 
از فوت ۷ نفر از این افراد خبر داد. مجتبی خالدی 
گفت: اســتان های کرمان با ۱۶ نفر، تهران با ۱۵ 
نفر و آذربایجان شرقی با ۱۵ نفر دارای باالترین 
آمار مســمومیت با گاز منوکسید کربن بوده اند. 
همچنین اســتان خراســان رضوی با ۴ فوتی 
بیشترین آمار فوت شــدگان بر اثر مسمومیت با 
گاز منوکسید کربن را در طی ۴8 ساعت گذشته 

داشته است.
    

هشدار شیوع بیماری تب 
استخوان شکن 

یــر  ز و ن  و معــا
بهداشــت نســبت به 
الروگذاری پشه آئدس 
)ببر آسیایی( در مناطق 
مرزی کشــور هشدار 

داد. علیرضا رئیســی گفت: پشــه »آئدس« از 
ماالریا خطرناک تر اســت و در پشــت مرزهای 
کشور مشاهده شده است. نیش این پشه منجر به 
بیماری تب دانگی شده که به تب استخوان شکن 
معروف بوده و بسیار خطرناک است. این ویروس 
در الســتیک های کهنه، مراکــز تجمعی و در 
محل های مرطوب به ویژه در محل هایی که لوله 

کشی آب وجود ندارد، رشد می کند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

نزدیک به یــک ســال از اعالم 
رســمی شــیوع ویروس کرونا در 
کشــور می گذرد. ویروســی که به 
گفته مســئوالن بهداشتی تاکنون 
نزدیک به ۶۰ هزار نفر را در ایران از 
پای درآورده و به نظر می رســد که 
امیدی به آرام گرفتن آن در آینده ای 

نزدیک هم نباشد.
در این مدت سایه سنگین هراس 
بیماری نه تنها مناسبات روزانه مان 
را به تسخیر درآورده که کابوس  های 
شبانه بسیاری از ما را نیز رها نکرده 
است. محدودیت  ها و ممنوعیت  های 
نفســگیر گاهی امانمــان را می برد 
و حتی با فروکش کــردن موجی از 
شــیوع بیماری و کم شــدن نسبی 
این محدودیت هــا، احتمال پیکی 
وخیم تــر و مرگ و میری بیشــتر، 
تصور آینده ای بهتر را هم مخدوش 
می کند. حال دیگر بســیاری از ما 
بیماری و مرگ را بســیار از آنچه که 
پیشــتر تصور می کردیم به خود و 

اطرافیانمان نزدیکتر می بینیم. 
زندگــی بســیاری از مــا تغییر 
کرده و مناسبات اجتماعی شکل و 
شمایل غریب به خود گرفته است. 
دانشــگاه  ها و مــدارس مجازی و 
بسیاری از مشاغل تعطیل و بسیاری 
دیگــر دورکار شــده اند و تجمعات 
و مهمانی  هــا و دورهمی  هــای 

خانوادگی قطع شده است. 
در این میــان هر بــار تخطی از 
پروتکل های دیکته شــده از سوی 
مسئوالن مبنی بر دوری از اجتماع 

و دورهمی به ترســی عمیق از ابتال 
به بیماری همــراه دامن می زند. در 
عین حال از طــرق مختلف مجازی 
و غیرمجازی اخبار راست و دروغ از 
وخامت اوضاع بیشتر ما را در تنگنا 

قرار می دهد. 
بســیاری از این موارد نــه تنها 
در ایــران بلکه در اغلــب نقاط دنیا 
آســیب  های فراوانی به مردم وارد 
آورده است، اما بحران  های مختلف از 
جمله بحران معیشتی و بی اعتمادی 
عمومی و .... مقابله بــا بحران کرونا 
را برای شــهروندان در ایران بسی 
سخت تر کرده است. چنان سخت که 
حتی مسئوالن مقابله با این بیماری 
را هم بــه تکاپو انداخته نســبت به 
آســیب  های روانی بیمــاری کرونا 

هشدار دهند.
در همین بــاره مینو محرز، عضو 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا با بیان 
اینکه جامعه در حال حاضر از لحاظ 
مشکالت روانی ناشــی از بیماری 
کرونــا در وضعیت نامناســبی قرار 
دارد، می گوید که مردم شــدیدا به 
روانکاوی و روانشناسی نیاز دارند و 
رادیو و تلویزیون از لحاظ روانی مردم 
را تســکین دهد. او ادامه می دهد: 
»تا زمانی که واکســن بیاید مراقب 
مسائل روانی و اجتماعی باشیم زیرا 
اعتیاد و خودکشی در کشور سطح 
باالیــی دارد. وضع روانــی جامعه 
بسیار خطرناک است و تنها درمان با 

واکسن مهم نیست«.
هرچند احمــد حاجبی، رئیس 
مرکز ســالمت روانــی و اجتماعی 
وزارت بهداشــت نظری غیر از این 
دارد. او در نشســت خبــری اخیر 
خود گفتــه بود که از زمان شــیوع 
کرونا و به خصوص در 8 ماه گذشته 

افزایش چندانی در موارد خودکشی 
نداشته ایم و تغییرات این آمار نسبت 
به گذشــته قابل چشم پوشی است 
و این نشــان می دهد کــه مدیریت 
اســترس و اختــالالت روانــی 
در کشــور به خوبی انجام شــده و 
بحران اختالالت روانی بعد از کرونا 

مدیریت شده است.
افزایش آمار خودکشی

این در حالی است که یک منبع 
آگاه در ســازمان پزشــکي قانوني 
کشور، در روزهای اخیر به خبرنگار 
روزنامه اعتماد خبر داده بود که آمار 
قربانیان خودکشي در 8 ماه نخست 
امســال، نســبت به مدت مشــابه 
 سال گذشــته، ۴.۲ درصد افزایش 

داشته است.
در حالی که بحران ناشی از کرونا 
در بسیاری از کشــورهای دنیا آمار 
افسردگی و مشــکالت روانی را به 
دلیل انــزوا و دور شــدن از اجتماع 
افزایش داده است در ایران و برخی 
دیگر از کشورها تشدید بحران  های 
اقتصــادی ناشــی از کرونــا نیز به 
افزایش آمار افراد مبتال به اختالالت 
 روحــی و روانی در کشــور کمک 

کرده است. 
بر اساس آخرین آمار اعالم شده 
از سوی دفتر ســالمت روان وزارت 
بهداشت، حدود ۲۳ درصد جمعیت 
کشور به نوعی دچار اختالالت روانی 
هستند و حدود ۶۶ تا ۷۵ درصد این 
افراد برای درمان به روانپزشــکان، 
روانشناسان و متخصصان سالمت 

روان مراجعه نمی کنند.
 مقابله با عوارض روانی کرونا

شــیوع کرونا در ســطح کشور، 
بر جامعــه، خانــواده و به خصوص 
اقتصاد تاثیر منفــی زیادی بر جای 

نهاده اســت؛ بســیاری از مشاغل 
تعطیل شدند و بســیاری از جوانان 
بدون شــغل ماندند، این در حالی 
اســت کــه بســیاری از مــردم به 
دلیل تــداوم بیمــاری و در نتیجه 
محدودیت هــا، درگیــر عــوارض 
روانــی متعددی شــده اند، حالتی 
از درماندگی و خســتگی روانی که 
می تواند زمینه ســاز بروز موجی از 
اختالالت روانی، رفتاری در ســطح 
کشور و مردم باشــد. موضوعی که 
محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام 
روانشناسی به آن اشــاره می کند و 
می گویــد: »تداوم شــیوع بیماری 
کرونا و همه گیری آن، نقش عوامل 
روان شناختی در مدیریت بیماری و 
نقشی که روان شناسان و مشاوران 
در ایــام بحران کرونــا در مدیریت 
عــوارض روانی کرونا ایفــا کردند، 
لزوم توجه به مســئله سالمت روان 
را بیش از پیش یــادآوری می کند 
و بــه همیــن دلیــل خواســته ما 
از دولت این اســت که ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونــا هرچــه زودتر، 

 ســتاد ویژه مقابله با عوارض کرونا 
تشکیل دهد«.

وی ادامه می دهد: »پزشــکان و 
پرستاران به عنوان مدافعان سالمت 
فیزیکی بیماران و روان شناســان 
و مشــاوران بــه عنــوان مدافعان 
ســالمت روان، نقشــی تاریخی در 
تســهیل فرایند بهبود بیماری ایفا 
می کنند و بــه همین دلیــل باید 
در بحران کرونــا به هــر دو جنبه 
 پرداخت و از ســالمت روان جامعه 

غافل نشد«.
 لزوم حضور روانشناس در 
کارگروه های مقابله با کرونا

آمار مبتالیان به اختالالت روحی 
و روانی ناشــی از بیمــاری ویروس 
کووید ۱۹ رو به افزایش است و این 
در حالیســت کــه در پروتکل های 
بهداشتی از سوی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونــا جایگاهی بــرای حضور 
متخصصین و مشاوران روانشناسان 

در این ستاد، تعریف نشده است.
این موضوعــی اســت که یک 
روانشــناس بالینی دیگر هم به آن 
اشــاره دارد و می گویــد: »حضور 
روانشناسان اجتماعی و مشاور روان 
درمانگر در کارگروه هــای مقابله با 
کرونا به منظور هم نوایی اجتماعی 
مردم و ارائه یک الگوی واحد جهت 
کاهش استرس ابتال به این ویروس 

ضروری است«.
فرنگیس شــریفی باســتان در 
این باره، می گوید: »روانشــناس با 
روان مردم ســر و کار دارد. به ویژه 
مشــاور و روانشناســان اجتماعی. 
زیرا این افــراد متخصص، علل عدم 
همکاری بخشی از مردم در رعایت 
پروتکل های بهداشتی را شناسایی 
و می توانند همنوایــی اجتماعی را 
ایجاد کرده و یک الگــوی واحد در 

جامعه ارائه دهند«.
ضرورت ارائه خدمات 
روان درمانی گسترده

بیماری  های روانی به گروهی از 
بیماری ها گفته می شود که با تأثیر 
بر تفکر و رفتار، باعث ایجاد ناراحتی 
برای فرد مبتــال یا ایجــاد ناتوانی 
در وی می شــود. علت بیماری های 
روانی به خوبی شناخته شده نیست 
ولی آنچه مســلم اســت این است 
که عوامــل ژنتیک، اســترس های 
مختلف و نــوع تعامل فرد با دیگران 
در ایجاد یا بروز آن ها مؤثر اســت. 
افســردگی، اضطراب و وسواس از 
جمله شــایع ترین این اختالل  ها به 

شمار می آیند.
علم روانشناسی دالیل بسیاری 
را برای انــواع بیمــاری روانی بیان 
کرده  است، اما هر نوع بیماری روانی 
برآیند عوامل محیطی، خانوادگی، 
ژنتیک و در نهایت خواســت و اراده 
فرد است و در این بین آموزش هایی 
که فرد در طول زندگی خود از طریق 

خانواده، دوستان، مدرسه، محیط 
کار دیده است، نقش فوق العاده ای 
بر شــکل گیری اختــالالت روانی 

وی دارد.
ویروس کرونا بیشــترین آسیب 
روحی و روانی خود را به ســاکنان 
کالن شهرها وارد کرده است چرا که 
کالن شهرها به لحاظ تعداد جمعیت 
نســبت به شهرهای حاشــیه ای و 
روستاها بسیار بیشتر در معرض ابتال 
به انواع بیماری هــای روحی روانی 
هســتند. در همین باره بسیاری از 
کشورهای دنیا ســعی کرده اند تا از 
طرق مختلف به کمک شــهروندان 
خود بروند. مخصوصا شهروندانی که 
بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. 
البته این خدمــات در ایران پیش و 
پس از کرونا چندان قدرتمند نبوده و 
حتی مشمول بیمه  های درمانی نیز 

نمی شود.
هر چند مدیرکل دفتر ســالمت 
روان بهداشــت از ارائه مشاوره  های 
رایگان خبر می دهد. احمد حاجبی 
با بیان اینکه باید به مردم کمک کنیم 
تا در برابر این مشکالت توانمند شوند 
می گوید: »در کنار اطالع رسانی باید 
شرایط و امکاناتی را ایجاد کنیم که 
افراد پاسخ سواالت خود را دریافت 
کنند. بــرای حفظ ســالمت روان، 
شرایط پاسخگویی را نیز در سامانه 

۴۰۳۰ فراهم کردیم«.
به گفته این مقام مسئول وزارت 
بهداشت، با راه اندازی سامانه ۴۰۳۰ 
تاکنــون ۷۰۰ هزار تمــاس با این 
سامانه در حوزه سالمت روان گرفته 

شده است.
عواقب و تبعات کرونا را شــاید 
بتــوان مانند عــوارض ناشــی از 
جنگ  هــای جهانی دانســت که تا 
ســال  ها در تار و پــود روح و روان 
مردم و همین طور جامعه و کشورها 
باقی بمانــد به همیــن دلیل الزم 
اســت دســت اندرکاران بهداشتی 
بــرای زمینه چینی ارائــه خدمات 
گســترده روانی به اقشــار مختلف 

جامعه گام  های جدی بردارند.

وضعیت روانی جامعه خطرناک است

کرونا و نیاز توأمان به واکسن و مراقبت های روانی و اجتماعی

خبر

وزیر بهداشــت در واکنش به انتقادها از 
اظهارات سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
درموذد فم؛  گفت: همــکاران من حق دارند 

نگران خیز جدید کرونا باشند.
ســعید نمکی در جلسه ســتاد استانی 
مقابله بــا کرونا در هرمزگان، افــزود: ما هم 
عزیــز داده ایــم و داغداریــم و نازنین ترین 
شــهدا را تقدیم کرده ایم. متاســفانه اخیرا 
عالوه بر ســفرها، شــاهد برگــزاری برخی 
مراســم بودیم که با پروتکل هــا همخوانی 
نداشت. از شهر خودم شروع کنم که خدای 
ناکرده به کسی شائبه اهانت نشود. از کاشان 
عکس هایــی دریافــت کردیم کــه خیلی 
غم انگیز بود. نمی گویم این غالب مراسم های 
کشور بوده است اما در گوشــه و کنار کشور 

 متاسفانه این گونه مراســم هم برگزار شد.
وی افزود: در ستاد ملی کرونا به دلیل اینکه 
روسای دانشــگاه ها و اســتانداران با ما در 
ارتباط هستند، با نگاه کارشناسی و دلسوزانه 
مطالبی را مطرح می کنیم. در نشست قبلی 
ســتاد ملی هم همکار عزیز بنده آقای دکتر 
رئیسی مطالبی را از بحث کرونا و مسائل آن 
مطرح کرد و تردید نــدارم که همکارانم جز 
احترام به مردم، شعائر و نظام و مبانی انقالب 

دیدگاهی ندارند.
وزیر بهداشــت تاکید کرد: همکارانی که 
کنار بنده بوده و هســتند ۱۲ ماه اســت که 
یک خواب راحت نداشــته اند و نتوانسته اند 
یک روز تعطیل با خانواده شان بیرون بروند. 
والده دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت 

بهداشت در ICU بســتری است و التماس 
کردم که باالی ســر مادرت بــرو حریف او 
نشدم، به من می گوید نمی توانم مردم را رها 
کنم و بخش ICU فالن شهر را رها کنم. این 
همکاران من ۱۲ ماه است در صحنه هستند 
و جز دلسوزی برای مردم کشور، هیچ چیزی 
در ذهن شان نیست. روی مین می روند حاال 
ممکن اســت یکی از آنها از روی دلســوزی 
حرفی بزنــد که یک جایی ممکن اســت به 

عزیزی هم بر بخورد.
نمکی تصریح کرد: بنــده به عنوان وزیر و 
سکاندار وزارت بهداشــت می گویم که همه 
ما مخلص همه مردم این ســرزمین هستیم 
و خدمتگزار کوچک مردم ایران هســتیم و 
آمده ایم تا برای مردم ایران فدا شویم. نیامدیم 

برای آینده برای خودمان صندلی را تدارک 
ببینم بلکه آمده ایم برای فدا شدن و تکه تکه 
شدن جســم و روحمان برای مردم و دنبال 
هیچ چیز دیگری هم نیستیم و این را عزیزان 
بدانند که نیامدیم به نیت اهانت به عزیزی در 

شهری که برای ما سنبل خون و قیام و انقالب 
است و اگر ســوء تفاهمی در شــهر خاصی 
در کشور دامن زده می شــود از طرف خودم 
اطمینان می دهم که جز احترام، سربلندی و 

عزت مردم نمی خواهیم.

حمایت نمکی از اظهارات رئیسی در مورد قم

همکاران من حق دارند نگران خیز جدید کرونا باشند

رئیس سازمان نظام 
روانشناسی:»پزشکان و 

پرستاران به عنوان مدافعان 
سالمت فیزیکی بیماران و 
روان شناسان و مشاوران 

به عنوان مدافعان سالمت 
روان، نقشی تاریخی در 

تسهیل فرایند بهبود 
بیماری ایفا می کنند و 
به همین دلیل باید در 

بحران کرونا به هر دو جنبه 
پرداخت و از سالمت روان 

جامعه غافل نشد«

عضو ستاد ملی مبارزه 
با کرونا: »جامعه از لحاظ 
مشکالت روانی ناشی از 
بیماری کرونا در وضعیت 

نامناسبی قرار دارد و 
وضع روانی جامعه بسیار 

خطرناک است؛ تا زمانی که 
واکسن بیاید باید مراقب 
مسائل روانی و اجتماعی 

باشیم و تنها درمان با 
واکسن مهم نیست«
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