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  یک خیابان تهران به نام 
مهندس بازرگان شد

اعضای شورای شهر 
تهران خیابان سازمان 
آب در محدوده صادقیه 
را به مهنــدس مهدی 
بــازرگان تغییــر نام 

دادند. به گزارش ایلنا، محمدجواد حق شــناس، 
رئیس کمیسیون فرعی نام گذاری صورت جلسه 
چهلمین جلسه رسمی دور پنجم  را قرائت کرد. بر 
مبنای آن پیشنهاد شــد تا خیابان »سازمان آب« 
به نام پیشــنهادی مهندس مهدی بازرگان تغییر 
 کند که با موافقت اکثریت اعضای شــورای شهر 

به تصویب رسید. 
    

وزن و چاقی دانش آموزان 
کنترل می شود 

مدیــرکل دفتــر 
ر  مــو ا و  ســامت 
رت  ا ز و تندرســتی 
آموزش وپــرورش از 
اجرای طرح کنترل وزن 

و چاقی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید خبر 
داد و گفت: با توجه به کرونا قرار بر این شــده است 
دانش آموزانی که نمی توانند در مدرسه حضورداشته 
باشند خانواده اندازه گیری قد و وزن را انجام دهند و 
این دو عدد را در اپلیکیشن و سامانه ای که تعریف 
می شود وارد کنند. به گزارش ایسنا، محمد محسن 
بیگی اظهار کرد: طرح کنترل چاقی بر تغذیه سالم 
و کنترل وزن به ویژه در دورانی کــه بچه ها اجباراً 
باید در خانه بمانند و تحرک کمتری دارند متمرکز 
است. وی افزود: بر اســاس پیمایش هایی که قبًا 
وزارت بهداشت انجام داده حدود ۲۰ درصد بچه ها 

اضافه وزن و چاقی  دارند. 
    

تامین ۵۰ هزار تبلت برای 
دانش آموزان محروم

کمیتــه  ئیــس  ر
امداد امــام خمینی از 
تهیه 5۰هــزار تبلت 
بــرای دانش آمــوزان 
کم برخوردار خبر داد. 

به گزارش ایلنا، مرتضی بختیاری، بیان کرد: بیش 
از ۲5۰ هزار دانش آموز نیازمند وسایل آموزشی 
مجازی هستند و ما تاش کردیم 5۰ هزار تبلت 
تهیه کنیم.  او درباره جشن عاطفه ها گفت: برای 
ایجــاد پایگاه با مشــکاتی مواجه هســتیم اما 
راه های دیگری برای جذب کمک اعام می شود 
همچنیــن یک میلیون بســته آموزشــی برای 
دانش آموزان توسط ســتاد اجرایی فرمان امام 

تهیه  شده است.
    

صدور بیش از یک میلیون قطعه 
کارت هوشمند ملی تولید داخل

سخنگوی سازمان 
ثبت  احوال کشور گفت: 
یک میلیون و ۲۱۹ هزار 
و ۸۱۴ کارت هوشمند 
ملی تولید داخل صادر 

و به متقاضیان تحویل داده شده است. به گزارش 
ایرنا، سیف اهلل ابوترابی افزود: تاکنون ۴۷ میلیون و 
۶۴۹ هزار و 5۶۳ کارت هوشمند ملی برای ایرانیان 
واجد شرایط صادر و به آن ها تحویل داده شده است. 
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: در کشور ۶۲ 
میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند 
ملی هستند و هرساله یک تا یک و نیم میلیون نفر 

هم به تعداد اضافه می شود.
    

رئیس جامعه هتلداران مازندران: 
 حجم مسافران زیاد است، 

اما هتل ها مسافر ندارند
معــه  ئیــس جا ر
هتلــداران ا اســتان 
مازنــدران از به فروش 
گذاشته شدن و تغییر 
کاربــری حــدود ۲۰ 

درصــد هتل های مازنــداران خبر داده اســت. 
جمشید سلطان مرادی، با اشــاره به »وضعیت 
وخیم« هتل های این اســتان گفته که با آن که 
حجم ســفرها به مازندران زیاد است، اما هتل ها 
مسافر ندارند و فقط یک درصد ظرفیت اقامت در 
هتل های استان پر شده است او گفت که موجی از 
تعدیل نیرو در هتل های مازندران راه افتاده است 
و ۲۰ درصد هتل ها برای فروش اقدام کرده اند. در 
مازندران بیشتر از ۳۰۰ هتل وجود دارد که حدود 
۷۰ هتل یا برای فروش گذاشته شده اند یا دنبال 

تغییر کاربری هستند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مشکات روان از شایع ترین دالیل 
مراجعه به روانشناسان است؛ افسردگی، 
وسواس، اضطراب، اختال شخصیت 
و ... با اینکه شــاید قسمتی جدانشدنی 
از زندگی روزمره به حســاب بیایند اما 
بخش مهمی از بهداشت روان را به خطر 
می اندازد. با شــیوع ویــروس کرونا اما 
این مشکات روانی بیشتر از قبل شده 
است و البته این موضوع چندان هم دور 
از ذهن نبود. از همان ابتدا روان پزشکان 
و روانشناسان نســبت به باال رفتن آمار 
مشکات روانی در افراد هشدار داده بودند 
و حاال رئیس نظام روانشناسی از افزایش 
یافتن افراد نیازمند به مشاوره های روانی 
در کشور خبر داده و گفته است که قبل از 
شیوع کرونا تقریباً ۲5 درصد مردم کشور 
نیاز به اســتفاده از خدمات روانشناسی 
داشــته اند که این رقم هم اکنون به ۶۰ 
درصد افزایش  یافته اســت. بااین حال 
به گفته محمد حاتمی یک دهم از یک 
درصد بودجه ســامت کشور متعلق 
به  ســامت روان اســت که در اختیار 
وزارت بهداشــت و برای بیماران ویژه و 
صعب العاج اســت که نیاز به بستری 
دارند؛ اما برای پیشگیری و مشاوره اصًا 

بودجه ای وجود ندارد.
بودجه ای ناچیز برای درمان 

اختالالت روانی
 آمارهــای منتشرشــده در ســال 
۹۸ از سوی وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی حکایت از آن دارد 
که از ۲۳.۶درصد افــراد در گروه ۱5 تا 
۶۴ساله که نیازمند مداخله روان پزشکی 
شناخته شــده اند، ۱۲.۷ درصد دارای 
اختال افسردگی و ۱۴.۶درصد دارای 
اختاالت اضطرابی هســتند. وخامت 
وضــع ســامت روان زمانی بیشــتر 
معلوم می شــود که بدانیم بر اســاس 
پیمایش های وزارت بهداشــت و پیش 
از شــیوع کرونا، ۸۸ درصد از اختاالت 

روانی کشــور به تهران اختصاص دارد، 
بااین وجود میزان بودجه ای که درمان 
اختــاالت روانی به خــود اختصاص 
می دهند آن قدر ناچیز اســت که عمًا 
پاســخگوی نیاز جامعه نیست چراکه 
۱۴درصد بار کل هزینه سامت مربوط 
به اختاالت روانی بوده که تنها ۳ درصد 
بودجه به درمان این بیماری ها اختصاص 
می یابد اما باید توجه داشــت که طبق 
اعام سازمان بهداشت جهانی هر یک 
دالر هزینه در حوزه سامت روان منجر 
به صرفه جویی چهار دالری می شود و این 
وضعیت در حالی است که روانشناسان 
معتقدند، نابســامانی های اقتصادی، 
خود از اصلی ترین عوامل بروز اختاالت 
روانی ازجمله افســردگی و خشونت به 

شمار می رود.
افزایش خشونت و افســردگی در 
جامعه ایران به عنوان شایع ترین اختال 
روانی به شرایطی رسیده است که چندی 
پیش رئیس ســازمان نظام پزشکی از 
دولت تقاضا کرد که برای درمان و بهبود 
سامت روان یارانه هایی تخصیص دهد. 
به دنبال این وضعیت سعید نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم 
صحبت از بسیج ملی آمایش بیماری های 
اعصاب و روان در سطح کشور را مطرح 
کرده و گفته بود: طرح ســامت روان 
جامعه محــدود به بیمــاری خاصی از 
مجموعه بیماری هــای اعصاب و روان 
نیســت و رویکرد وزارت بهداشت، نگاه 
جامع به بهداشــت روان جامعه بوده و 
بحث ما این اســت که بهداشــت روان 
جامعه نیاز به تلطیف و تعدیل دارد. آن 
زمان احمد نورباال، مشاور وزیر بهداشت 
در امور ســامت روان، در همایشی که 
برای سامت روان برگزار شد، با اشاره به 
اینکه ساالنه ۸۰۰ هزار نفر در دنیا در بازه 
سنی ۱5 تا ۲5 سال اقدام به خودکشی 
می کنند، بر لزوم توجه به مشکاتی که 
منجر به این اتفاق می شود تأکید کرده و 
گفت: از ۱۲ عاملی که سامت مردم را 
متوجه خطراتی می کند، ۶ مورد مربوط 
به آسیب های ســامت روان است که 

در این میان، اختاالت افســردگی در 
باالترین رتبه قرار می گیرد.

 مجردها و خانم ها بیشترین فشار 
روانی را تحمل می کنند

»نگرانی« به عنوان یکی از آیتم های 
زیرمجموعه تشــکیل دهنده اختال 
روانی ســهم بســیار زیــادی در وقوع 
مشــکات ســامت روان دارد. طی 
مطالعاتی که در سال ۹5 در شهر تهران 
انجام شــد، از ۲۰ مورد  تشکیل دهنده 
تنش های روانی در جامعه، ۷ مورد آن 
به مبحث نگرانی اختصاص یافته است. 
این یعنی حتی پیــش از وقوع حادثه 
یا مشــکل، نگرانی از آن به سراغ افراد 
می آید. در این مطالعه مشــخص شد 
۷/۸۲ درصد مــردم تهران حداقل یک 
تجربه تحمل فشار روانی داشته اند که 
سهم خانم ها و افراد مجرد در این میان 
بیش از سایرین است. سهم فشار روانی 
اقتصادی ۶/۴5 درصد و فشــار روانی 
ناشی از حوزه سامت ۸/۲۸ درصد بوده 
است. بااین حال سامت روان تنها ۱۴ 
درصد بار کل هزینه سامت مربوط به 
اختاالت روانی را از آن خودکرده است 
و اما متأســفانه تنها ۳ درصد بودجه به 
درمان این بیماری ها اختصاص می یابد. 

کرونا روح و روانمان را بیمار کرد
در ماه های اخیر اما با شــیوع کرونا 
نگرانی، افســردگی و وسواس گریبان 
بسیاری از افراد که پیش ازاین مشکات 
روانی کمتری داشتند را هم گرفته است 
و حال روحی و روانــی هرکدام از ما را به 
نحوی دستخوش تغییرات کرده است. 
سطح فراگیری بیماری کرونا در جهان 
تا به امروز به گونــه ای بوده که به عنوان 
یک بزنگاه تاریخی، تا سال ها بعد هم در 
خاطره ها خواهد ماند و مانند فراگیری 
وبا یا طاعون در مناطق مختلف جهان 
موردبررســی قرار خواهد گرفت با این 
تفاوت که سطح گستردگی این ویروس 
ورای گســترش منطقه ای بوده و تمام 

جهان را درگیر کرده است.
در ایــن میان، فعــاالن اجتماعی و 
تحلیلگران ســامت روانی معتقدند 

تأثیرات روانی این ویروس بر ســامت 
روانی جامعه حتی اگــر کرونا به اتمام 
هم برسد تداوم خواهد داشت! تأثیرات 
روانی که ناشی از مشکات اقتصادی، 
مرگ دوســتان و نزدیــکان و تحمل 
طوالنی مدت دوری از اجتماع و انزوای 

شخصی است.
ایــن نگرانی ها بارها به مســئوالن 
جهانی گوشزد شــده و روانشناسان و 
جامعه شناسان کشور هم آثار تخریبی 
این ویروس را بارها بررسی کرده اند؛ این 
ویروس به اندازه کافی برای سامت روان 
جامعه مضر بوده است که دیگر نیازی به 
مشکات ضمیمه ای مانند تورم و گرانی 

برای تخریب سامت اجتماعی نباشد.
در چنیــن زمانی نقش مشــاوره و 
روانشناسان بسیار حائز اهمیت است. 
درصورتی کــه نقــش مشــاوره های 
روانی آن طــور که باید از زمان شــیوع 
ویروس کرونا دیده نشــد و تنها انجام 
این مشاوره ها به سامانه ۴۰۳۰ محدود 
شدند. البته اســتارتاپ هایی هم از آن 
زمان اقدام به انجام مشاوره های مجازی 
و آناین کردند اما این مشاوره ها بیشتر 
در زمینه های پزشــکی محدود شد و 
سامت روانی در رده های کم اهمیت تر 

طبقه بندی شد.
از زمان شیوع ویروس سازمان نظام 
روانشناسی، ۲۳ هزار نیروی آماده به کار 
داشت همچنین ۶ تا ۷ هزار مرکز مشاوره 

در کشور مشغول فعالیت حرفه ای بودند 
که موردتوجه ســتاد بحران کرونا قرار 
نگرفت و از این پتانسیل استفاده نشد. 
این پتانسیل مشــاوره ای نه تنها برای 
تأمین ســامت روان جامعه بلکه برای 
استفاده در کادر درمانی بیمارستان ها 
هم می توانســت مفید باشــد، آن هم 
در شــرایطی که کادر درمانی به دلیل 
فرسایشی شدن بیماری به شدت خسته 

هستند و نیاز به روحیه ای تازه دارند.
 6۰درصد مردم نیاز به 

مشاوره های روانی دارند
تمام ایــن موضوعات گفته شــد تا 
درنهایت به صحبت هایــی که محمد 
حاتمی، رئیس نظام روانشناسی در روز 
دوشنبه بیان کرده بود برسیم. یادآوری 
می کنم که او گفته بود پیــش از کرونا 
تقریباً ۲5 درصد مردم کشــور نیاز به 
استفاده از خدمات روانشناسی داشته اند 
که این رقــم هم اکنون بــه ۶۰ درصد 

افزایش یافته است.
حاتمی همچنین با اشاره به ارسال 
نامه بــه معــاون اول رئیس جمهور با 
موضــوع بیمه خدمات روانشناســی، 
اظهار کرد: روز ۲۷ آبان سال ۹۸ ماقاتی 
با الریجانی، ریاســت مجلس شورای 
اسامی وقت داشــتیم و طی نامه ای به 

او خواستار پیگیری این موضوع شدیم.
او ادامه داد: الریجانی دستوری برای 
پیگیری این موضوع صادر کرد. با تغییر 
رئیس مجلــس، قالیباف هم دســتور 
پیگیری این نامه را صادر کردند. این نامه 
در مرحله اجرای احکام است و به زودی 
به سازمان روانشناسی اباغ خواهد شد. 
بنابراین اگر مجلس شــورای اسامی 
هم ردیف بودجــه ای برای این خدمات 
ببیند و دولت هــم اباغ کند امیدواریم 

این مسئله حل شود.
طبــق گفته هــای رئیــس نظام 
روانشناســی، طبق بند ج مــاده ۱۰۲ 
قانون برنامه ششــم، آموزش و مشاوره 
مستمر مسئوالنه با اولویت خانواده ها و 
دست کم پنج سال پس از ازدواج، افراد 
حق برخورداری از بیمه پایه و تکمیلی 
را دارنــد. حاتمی در ادامــه بیان کرده 
اســت که در همین راستا به معاون اول 
رئیس جمهور نیز نامه ای نوشته شده که 
به دلیل شیوع کرونا این روند به تعویق 

افتاده است.
حاتمی با اشــاره به مشکات روانی 
کشــور با توجه به بحــران کرونا گفت: 
قرنطینه خانگی، کند شدن روند زندگی، 
مشکات شغلی و اقتصادی و وجود ترس 
به خاطر این بیماری، تأثیرات روحی و 
روانی منفی ای بر مردم گذاشته است، 
اما به دلیل کمتر شدن امکانات و تفریح 
مناسب شرایط بسیار سخت شده و این 

فشارها بیرون خواهد ریخت.
او همچنین متذکر شد: آمار دقیقی 
در خصوص خشونت های خانگی وجود 
ندارد، اما طبــق گزارش هایی که برای 
رئیس جمهور ارســال کرده ایم ایشان 
دستور تشکیل ستادی ویژه در راستای 
بررســی عوارض روانی کرونا را داده اند 
که هنوز تشکیل نشده است. الزم به ذکر 

اســت در حال حاضر مراکز مشاوره باز 
هستند اما بیشتر به صورت غیرحضوری 
و تلفنی مشــاوره می دهند و مراجعات 

حضوری بسیار کم شده است.
لزوم مطالعه دقیق در رابطه با 

اختالالت روانی
با مشــکات پیش آمــده ازجمله 
شــرایط نا به سامان کشــور، تعدیل و 
بیکاری عــده ای از افــراد، گرانی های 
عجیب وغریب، کرونا و ... خوب می دانیم 
وضعیت روحی و روانی همه به هم ریخته 
است. بررسی وضعیت سامت روان در 
ایران نیازمند یک بررسی دقیق علمی با 
استفاده از روش های معتبر است و تنها با 
انجام یک پژوهش علمی دقیق می توان 
میزان شــیوع اختاالت روانی کشور 
را محاسبه کرد که متأســفانه چنین 
مطالعه ای در کشور تاکنون انجام نشده 

است.
از ســوی دیگر تاکنــون تحقیق 
جامعی در سراســر کشور و در تمامی 
گروه هــا مبتنی بر یــک روش علمی 
درخصوص میزان شــیوع اختاالت 
روانی در کشــور صورت نگرفته و باید 
مشخص شود که در آمارهای وزارت 
بهداشت کدام گروه از اختاالت روانی 
محاسبه می شــوند، زیرا اگر منظور از 
این اختاالت، بیماری های شــدید 
باشد، نیاز اســت تا یک تیم تخصصی 
در کشــور آموزش دیــده و از طریق 
پژوهش های میدانی میزان شیوع را 

در کشور بررسی کنند.
این در حالی است که اگر اختاالت 
خفیف همچون حالت های افسردگی 
و غیره را نیز درنظــر بگیرند، طبیعتاً 
نرخ شــیوع باالتر می شــود. با توجه 
به مشــاهدات عینی می توان متوجه 
شــد که میزان بردبــاری اجتماعی 
مردم در ایــران کاهش یافته و میزان 
استرس و فشــارهای روحی و روانی 
در کشور افزایش داشــته است و این 
وظیفــه مســئوالن حوزه ســامت 
به ویژه ســامت روان است که فکری 
اساسی برای این موضوع کنند در غیر 
اینصورت در سال های آینده با درصد 
بیشتری از افرادی که درگیر مشکات 
 روانی خفیف تا حاد هســتند مواجه 

خواهیم شد.
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سهم بهداشت روان از بودجه سالمت؛ یک دهم از یک درصد!

خبر

 ویروس مرموز کنکوری ها را هم راحت نگذاشته است. 
هفته هاست که این گروه از دانش آموزان در باتکلیفی به 

سر می برند که چه زمانی قرار است کنکور بدهند. 
روز گذشته معاون کل وزارت بهداشت از دانش آموزان 
درخواست کرد که صبور باشــند چراکه حداقل یک ماه 

دیگر باید صبر کنند. 
ایرج حریرچی اظهار کرد: ما قبًا تصویب کردیم کنکور 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در موعد مقرر برگزار شود، 
درواقع پروتکل های ما برای اســتان ها و مناطق مختلف 
اختصاصی تدوین شده اســت مثًا در استان های جنوبی 

که گرم تر هستند باید فاصله بیشتری را رعایت کنیم.
او در ادامــه تصریــح کــرد: در جلســه ای برخــی 
مســئوالن وزارت علــوم عنــوان کردنــد اجــرای 

پروتکل های مطرح شــده از جانــب ما در بســیاری از 
 مناطــق قابل اجرا اســت ولــی اجــرای آن در تمامی 

مناطق امکان پذیر نیست.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مسئوالن 
وزارت علوم عنوان کردند که اجــازه کوتاه آمدن از اجرای 
پروتکل های بهداشــتی در برخی مناطق برگزاری کنکور 
داده  شود؛ که این درخواســت مورد موافقت قرار نگرفت 
و  قرار شــد در ســتاد ملی مقابله با کرونــا موضوع تعویق 
کنکور مطرح شــود. بنابرایــن بر اســاس توافق صورت 
گرفته تعویق زمــان برگزاری کنکور یک ماهه اســت که 
البته اگر در ســتاد تصویب شــود، اجرایی خواهد شد. تا 
 بتوانیم کنکــور را با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 

برگزار کنیم.

 فشار و جریمه، رویکرد جدید 
برای مقابله با ناقضان مقررات  

شش ماه از اعام شیوع کرونا در کشور می گذرد و کشور 
روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. در ماه های اخیر 
شاهد ساده انگاری گروهی از مردم بودیم، تا آنجا که صدای 
بسیاری از مســئولین و مردم را بلند کرد. این ساده انگاری 
باعث شد تا دوباره تعداد ابتا و فوت هم وطنانمان اوج بگیرد. 
بر همین اساس روز گذشــته وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم 
پرهیز از عادی انگاری ها در شرایط کرونا و اهمیت اعتای رفتار 
بهداشــتی مردم در این دوران، گفت: در کنــار خواهش های 
مســتمر، رویکرد جدیدمان فشــار و جریمه است و اگر کسی 

پروتکل ها و شیوه نامه ها را شکست، باید برخورد سنگین کرد.
نمکی در ادامه بیان کرد: کسی که می گوید خسته شدم 
و نمی توانم ماسک بزنم، پس آن پزشک و پرستار چگونه باید 
ساعت ها این شــرایط را تحمل کنند؟ اینکه برای هواخوری 
به جایی برویم و از زحمات عزیزان کادر درمان غافل شویم، 
درست نیست. خواهشم آن است که باز هم مردم در اعتای 

رفتار بهداشــتی خود تاش کنند و از همه مسئوالن اعم  از 
نیروهای نظامی، انتظامی، قضایی و همه می خواهم در این 
شرایط سخت به یاری ما بیایند و نگذارند با شکستن پروتکل 

بار سنگین عزیزان ما در عرصه سامت سنگین تر شود.
وزیر بهداشت همچنین گفته است که در حال بازگشت 
به شرایط کاهش بســتری و مرگ ومیرها هستیم که حاصل 
دو پدیده اســت؛ اول رعایت مجدد شیوه نامه های بهداشتی 
ازسوی مردم و دوم تاشی که بی وقفه و شبانه روزی همکارانم 

در سراسر کشور داشتند.

وزارت بهداشت از دانش آموزان خواست صبور باشند

 کنکور یک ماه به تعویق افتاد 

فعاالن اجتماعی و 
تحلیلگران سالمت روانی 

معتقدند تأثیرات روانی 
این ویروس بر سالمت 
روانی جامعه حتی اگر 

کرونا به اتمام هم برسد 
تداوم خواهد داشت! 

تأثیرات روانی که ناشی 
از مشکالت اقتصادی، 

مرگ دوستان و نزدیکان و 
تحمل طوالنی مدت دوری 

از اجتماع و انزوای شخصی 
است

 رئیس نظام روانشناسی 
از افزایش یافتن افراد 

نیازمند به مشاوره های 
روانی در کشور خبر داده و 
گفته است که قبل از شیوع 

کرونا تقریباً ۲۵ درصد 
مردم کشور نیاز به استفاده 

از خدمات روانشناسی 
داشته اند که این رقم 

هم اکنون به 6۰ درصد 
افزایش یافته است

 شماره   586 /        چهارشنبه 22 مرداد   1399  /   22  ذی الحجه 1441  /  12  اوت   2020


