
آمار 24 ساعته فوتي هاي كرونايي دوباره سه 
رقمي ش�د. انگار طوفاني كه وزير بهداش�ت 
درباره اش هش�دار داده بود، خيل�ي زودتر از 
چيزي كه فكرش را مي كرديم، به س�راغمان 
آمده است و پس از مدت ها دو رقمي ماندن آمار 
جانباختگان كرونا، گزارش روز گذشته وزارت 
بهداش�ت از فوت 108 بيمار كرونايي حكايت 
داش�ت؛ آماري كه طي هفته هاي گذش�ته و 
با كاهش رعايت ش�يوه نامه هاي بهداش�تي 
و افزاي�ش مراجع�ان س�رپايي و بس�تري ها 
قابل پيش بيني بود و حاال در آس�تانه سال نو 
گريبانگير مردم ش�د. حاال آنط�ور كه رئيس 
كميته كش�وري اپيدميولوژي كرونا مي گويد 
احتمال دارد در ماه هاي آتي شرايط كشور به 
لحاظ گس�ترش كرونا بحراني شود. در چنين 
شرايطي شايد الزم باش�د وزارت بهداشت و 
س�تاد ملي مقابله با كرونا ب�راي جلوگيري از 
افزايش گردش ويروس و تك�رار تجربه آبان 
س�ياه، تصميم قاطعانه تري براي س�فرهاي 
نوروزي بگيرد، ام�ا هم اكن�ون و در حالي كه 
حدود دو هفته ب�ه آغاز تعطيالت ن�وروزي و 
س�فرهاي اي�ن دوران باق�ي مان�ده، وزارت 
بهداش�ت همچنان محدوديت در س�فرهاي 
نوروزي را تابع »اگر و اما« كرده است. در عين 
حال سفر به ش�هرهاي قرمز و نارنجي به طور 
قطعي ممنوع است و سفر به مناطق مسافرپذير 
در اس�تان هاي مازندران، گيالن، گلس�تان، 
خوزس�تان، بوش�هر و هرمزگان و همچنين 
سفر به ش�هرهاي اصفهان، مش�هد و شيراز 
ممنوع است، اما اين ممنوعيت تنها براي سفر 
با خودروي شخصي است و هنوز براي سفر با 
هواپيما و قطار تصميمي گرفته نشده اس�ت!

آتش كرونا دوباره شعله ور ش��د. اين را به وضوح 
مي توان با سه رقمي شدن آمار فوتي هاي كرونايي 
مشاهده كرد. در 24 ساعت منتهي به روز دوشنبه 
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۸ هزار و ۵۱۰ بيمار جديد مبتال به 
كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۸۱2 نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در 
كشور به يك ميليون و ۶۳۹ هزار و ۶۷۹ نفر رسيد.  
در همين زمان، ۱۰۸ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 

به ۶۰ هزار و ۱۸۱ نفر رسيد. 
تا كنون يك ميلي��ون و ۳۹۹ ه��زار و ۹۳4 نفر از 
بيماران  بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۳ هزار و ۷2۷ نفر از بيم��اران مبتال به 
كووي��د ۱۹ در بخش ه��اي مراقبت ه��اي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 
۱۰ ميليون و ۹۱2 هزار و 4۰۹ آزمايش تشخيص 

كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. 

در حال حاضر ۱۱ شهرستان قرمز، ۳2 شهرستان 
نارنجي، 2۵۱ شهرس��تان زرد و ۱۵4 شهرستان 
آبي هستند. شهرهاي آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، 
خرمش��هر، دزف��ول، دش��ت آزادگان، رامهرمز، 
ش��ادگان، شوش��تر، كارون و هويزه در وضعيت 

قرمز قرار دارند. 
  احتمال بحراني شدن شرايط در ماه هاي 

آتي
حميد سوري، رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كرونا با بيان اينكه در پاندمي همانند كرونا مردم 
در هيچ نقطه اي در امان نيستند، افزود:»ممكن 
است بسياري از افراد جامعه به دليل اجباري شدن 
استفاده از ماسك، شست و شوي مدام دست ها، 
ضدعفوني كردن وس��ايل، س��فر نرفتن، رعيت 
فاصله اجتماعي و قرنطينه هاي طوالني از رعايت 
توصيه ها خسته شده و دچار خستگي و فرسودگي 

ناشي از پاندمي شوند.«
س��وري با بيان اينكه صرفاً نبايد مردم را مسئول 
گس��ترش بيماري بداني��م، گفت:» الزم اس��ت 
سياس��ت ها، رويكردها و برنامه هاي بهداشتي از 

سوي دولت به شكلي اجرا شود كه مردم با كمترين 
فشار ناشي از بيماري از اين بحران خارج شوند.«

وي با تأكيد بر اينكه اعم��ال برنامه ريزي علمي و 
دقيق براي قطع زنجيره كوويد ۱۹ خصوصاً براي 
تعطيالت نوروز مي تواند به ميزان قابل توجهي از 
شيوع بيشتر بيماري بكاهد، ادامه داد:»اگر چنانچه 
دستورالعمل هاي پيش��گيرانه به درستي اعمال 
شود، قطعاً وضعيت شيوع بيماري روند كاهشي 

خواهد داشت.«
س��وري با بيان اينكه ش��رايط كش��ور به لحاظ 
گسترش كرونا ش��كننده و ناپايدار است، توضيح 
داد:»ريشه ويروسي كه امروز در بريتانيا گسترش 
يافته به شهريور ۹۹ بر مي گردد به اين معني كه 
تقريباً سه ماه بعد از ويروس جهش يافته پيك ها 
مشخص شد. اين موضوع اين پيام مهم را با خود 
دارد، احتمال اينكه در ماه هاي آتي شرايط كشور به 

لحاظ گسترش كرونا بحراني شود، وجود دارد.«
  كرونا در حال شعله ور شدن

عليرضا زالي، فرمانده ستاد ملي مقابله با كرونا در 
كالنشهر تهران در تبيين وضعيت شيوع اپيدمي 

كرونا در تهران گفت:» اگرچه هنوز خيزش چهارم 
بيماري در تهران شكل نگرفته ولي در عين حال 

موج بيماري در حال شعله ور تر شدن است.«
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره 
به اينكه مسئله جدي در شيوع كرونا شكل گيري 
جهش ه��اي ويروس اس��ت، افزود:»ب��ا توجه به 
مدل سينوسي شيوع كرونا در تهران، پيش بيني 
مي شود كالنشهر تهران با فراز و فرودهايي به لحاظ 

گسترش اپيدمي روبه رو باشد.«
وي با تأكيد بر اينكه گس��تردگي انتشار و قدرت 
سرايت پذيري كوويد ۱۹ با جهش هاي ايجاد شده 
باال رفته است، خاطر نشان كرد:» تغيير الگوي سني 
ابتال در اين بيماري كه بيشتر بين گروه هاي سني 
پنج تا 2۵ ساله است، نشان از تغييراتي در ساختار 

اين ويروس دارد.«
به گفته زالي همچنان پاسخ قطعي به اين سؤال 
كه آيا جهش هاي جديد به درمان هاي متعارف و 

واكسيناسيون مقاوم است يا خير، وجود ندارد. 
 سفر خودرويي به مناطق قرمز و نارنجي 

ممنوع است
جن��ب و جوش ه��ا و خريدهاي آخر س��ال و 
س��فرهاي نوروزي يكي از چالش برانگيزترين 
موضوعاتي اس��ت كه نگراني ها باب��ت افزايش 
شيوع كرونا در كشور را بيش��تر مي كند. ستاد 
ملي مقابله ب��ا كرونا در اين ب��اره موضع گيري 
قاطعانه اي نداشته و تنها به ممنوعيت سفر به 
قطب هاي گردشگري و ۵۰ شهر قرمز و نارنجي 

هم اكتفا كرده است. 
به گفته ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت 
سفر به شهرهاي قرمز و نارنجي به طور كلي ممنوع 
است. در حدود ۵۰ شهر در وضعيت قرمز و نارنجي 
قرار دارند و تردد خودروهاي پالك غير بومي به اين 

شهرها ممنوع است. 
وي با اعالم اينكه سفر به شهرهاي زرد نيز مشروط 
اس��ت، افزود:» در ح��ال حاضر بي��ش از نيمي از 
شهرهاي كشور در وضعيت زرد قرار دارند و امكان 
سفر به اين شهرها وجود دارد، اما با توجه به شرايط 
كرونايي كشور، رفتن به بعضي از شهرهاي زرد را 

ممنوع كرده ايم.«
حريرچي سفر به مناطق مسافرپذير در استان هاي 
مازندران، گيالن، گلس��تان، خوزستان، بوشهر و 
هرمزگان ممنوع دانست. به گفته وي همچنين 
سفر به شهرهاي اصفهان، مشهد و شيراز نيز كه در 

وضعيت زرد قرار دارند، ممنوع است. 
معاون كل وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه فعاًل 
سفر نوروزي با خودروهاي شخصي ممنوع است، 
تصريح كرد:» براي س��فر با قط��ار و هواپيما فعاًل 
ستاد ملي مقابله با كرونا تصميمي نگرفته است. 
البته بس��تگي به وضعيت بيماري و شدت شيوع 
ويروس انگليسي دارد كه مي تواند اين تصميمات 

را دستخوش تغيير كند.«
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بخت »بختگان« در خواب 16 سالهبار سنگين فاضالب پايتخت روي دوش رودها

عبور دوباره قربانيان کرونا از 100 
احتمال دارد ماه هاي آتي شرايط كشور به لحاظ گسترش كرونا بحراني شود

 س��ازمان تأمين اجتماعي با ص��دور اطالعيه اي اع��الم كرد: صدور 
دفاتر درماني س��ازمان تأمين اجتماعي در شعب و كارگزاري هاي اين 
سازمان از اول اسفند متوقف شده است و هيچ دفترچه يا كارت جديدي 

جايگزين دفاتر درماني فعلي نمي شود. 
 رس��يدگي به پرونده هاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ماه 
گذشته رشد چشمگيري داشته است به طوري كه پرونده هاي مختومه 

۶۳درصد افزايش نرخ رشد داشته است. 
 معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد از ايجاد ۵۰۰ هزار فرصت 
شغلي در صورت تخصيص اعتبار تسهيالت قرض الحسنه به طرح هاي 

اشتغال مددجويان در سال آينده خبر داد. 
 بهاره آروين، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به ابهام در مجوز غرفه هاي 

شهرداري گفت: در مناقصات و مزايدات شهرداري زدوبند وجود دارد. 
 محمد جعفر منتظري، دادستان كل كشور از كاهش 2۶ درصدي آمار 
پرونده هاي مسن در واحدهاي قضايي سراسر كشور خبر داد و گفت: 
اميدواريم در برنامه سال آينده دستگاه قضا، موضوع نظارت بر ضابطين 
ساماندهي شود تا مشكالتي كه در اين زمينه وجود دارد، برطرف شود. 
 مديرعامل ش��ركت مترو تهران گفت: ايس��تگاه هاي ميدان قيام و 

دوالب درخط ۷ مترو به طور همزمان در هفته جاري افتتاح مي شود. 
 مديرعامل سازمان عمراني مناطق شهرداري تهران با اشاره به اينكه 
4۶ پروژه عمراني با اعتبار هزارو۱۵۶ ميليارد تومان در دست اجرا است، 
گفت: ساخت سالن ايزوله تطهير بهشت زهرا )س( ۹۰ درصد پيشرفت 

داشته است. 

امداد در سي سخت يكي از سريع ترين
عمليات هاي هالل احمر بود

رئيس جمعي�ت ه�الل احمر روز گذش�ته ب�ه تش�ريح اقدامات 
هالل احمر در زلزله س�ي س�خت پرداخ�ت و گفت: س�اعت 22 
زلزله اتف�اق افت�اد و دبيركل ه�الل احمر ك�ه در ش�يراز حضور 
داش�ت، در فاصل�ه كمت�ر از 10 ت�ا 1۵ دقيق�ه در مرك�ز كنترل و 
هماهنگي عمليات ش�يراز حاضر ش�د و ب�ا كل كش�ور ارتباط بر 
قرار كرده و به ش�ش اس�تان معي�ن آماده باش كامل اعالم ش�د. 
كريم همتي در مراسم تقدير از خيريه ها و تشكل هاي مردم نهاد همكار 
با جمعيت هالل احمر افزود: يك ساعت بعد از وقوع زمين لرزه، فرمانده 
س��پاه، مديرعامل هالل احمر استان وارد سي س��خت شدند و ساعت 
۱/۵بامداد معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هالل احمر 
و رئيس سازمان امداد و نجات وارد ش��هر سي سخت شدند و جلسه با 
اس��تاندار تا س��اعت ۳ بامداد به طول انجاميد و همه ما تا صبح بيدار 
بوديم.  همتي با تأكيد بر اينكه عمليات امداد در زلزله سي سخت يكي 
از سريع ترين عمليات هاي هالل احمر بود؛ چراكه در كوتاه ترين زمان 
ممكن مديران ارشد هالل احمر در شهر زلزله زده حضور پيدا كردند، 
گفت: با توجه به بارندگي ها دو اردوگاه اسكان اضطراري با برپايي ۶4 
دستگاه چادر براي اسكان زلزله زدگان سي سخت فراهم شد، اما با توجه 
به اينكه مردم از اين اردوگاه ها استقبال نكردند و ترجيح دادند در كنار 
خانه هايشان كه امن است چادر برپا كنند، عمليات توزيع چادر ميان 

خانوارها آغاز شد. 
وي اضافه كرد: سي سخت به ۹ منطقه تقسيم شد و هيچ ارگاني به غير 
از هالل احمر كار امداد و نجات را انجام نداد، كاري كه در گذشته اصاًل 
اتفاق نيفتاده بود. عمليات توزيع اقالم امدادي و چادر به صورت خانه به 
خانه انجام شد. در اين توزيع اقالم امدادي، فردي محلي حضور داشت 
و افرادي كه متعلق به شهر بودند، با معرفي آن فرد محلي، چادر دريافت 
كردند.  رئيس جمعيت هالل احمر با بيان اينكه در مدت زمان دو ساعت 
در منطقه زلزله زده سي س��خت حضور پيدا كرديم، گفت: همپوشاني 
دس��ت اندركاران كمك به زلزله زدگان هم خوب بود و هيچ ارگاني در 

توزيع اقالم ورود نكرد و تنها پشتيباني نيروها را عهده دار بودند. 
وي به بروز اتفاقاتي در زمان حضور مسئوالن در سي سخت اشاره كرد 
و افزود: اميدوارم زحمات جمعيت هالل احم��ر به عنوان بزرگ ترين 
جمعيت غيردولتي در رس��انه ها بخصوص رس��انه ملي بهتر پوشش 
داده ش��ود.  همتي درباره توزيع چادرهاي امدادي ميان زلزله زدگان 
سي س��خت بيان كرد: 4هزارو4۰۰ دس��تگاه چادر توس��ط نيروهاي 
هالل احمر ميان زلزله زدگان توزيع شد، اما حتي يك تصوير از هالل 
احمري ها پخش نشد، جمعيت هالل احمر با نظارت نيروي انتظامي و 
سپاه چادرهاي امدادي را توزيع كرد و البته اين نكته حائز اهميت است 
كه اگر سپاه و نيروي انتظامي نبود، حتي امكان توزيع يك دستگاه چادر 
در سي سخت فراهم نمي ش��د.  رئيس جمعيت هالل احمر با تأكيد بر 
اينكه از سال ۹۰ تا ۹۹ هر آنچه در بحران ها هزينه و جمع آوري شده در 
جايي قيد نشده است، گفت: ۳۸۶ هزار دستگاه چادر از سال ۹۰ به بعد از 
انبارها خارج شده است، اما حتي ۱۰ درصد آن تأمين مجدد نشده است، 
تنها ۳۵ هزار چادر براساس پولي كه دولت داده بود خريداري و در انبارها 
قرار داده ش��د. در حادثه اخير همه اطالعات مربوط به هزينه ها، اقالم 

امدادي تحويل داده شده به زلزله زدگان جمع آوري شده است. 
به گفته همتي، الزم اس��ت در اين زمينه رزمايش��ي با تشكل هاي 
مردم نهاد براي انجام هماهنگي هايي بيشتر به منظور كمك به افراد 
نيازمند در زم��ان وقوع بحران ه��ا برگزار ش��ود.  وي تأكيد كرد: در 
لحظات اوليه وقوع زمين لرزه آسيب هاي وارده به خانه ها ۳۰ درصد 
اعالم شد كه همين موضوع باعث شد تا استمدادي براي زلزله زدگان 
نش��ود.  وي ادامه داد: بايد مشخص ش��ود كه هر مؤسسه اي در هر 
بحراني چه كمكي مي تواند به هالل احمر كند، اين مؤسسات براساس 
توانمندي ها در هر منطقه تعيين شوند تا در صورت بروز بحران بتوان 

از كمك آنها استفاده كرد. 

حسین سروقامت

بازي آسيب هاي رواني دانش آموز را 
در کرونا به حداقل مي رساند

مسئوالن آموزش و پرورش با استناد به مضرات دوري 
دانش آموز از مدرسه، به دنبال بازگشايي مدارس 
هستند، اما كارشناسان اين موضوع را رد مي كنند

قبل از شيوع كرونا در دنيا و همچنين كشور ما، دانش آموزان به مدرسه 
مي رفتند و در كنار هم  س�ن و ساالنش�ان دروس را ي�اد مي گرفتند. 
زنگ هاي تفريح، صداي همهمه و خنده ش�ان، تمام فضاي مدرس�ه 
را پر مي ك�رد. آنها در مدرس�ه نه فقط درس، بلكه بخش�ي از مهارت 
زندگي را مي آموختند؛ اينكه چطور مشكالتش�ان را با همكالس�ي 
حل كنند، ياد مي گرفتند كه چطور بعد از قهر با همكالسي ش�ان با او 
آشتي كنند. جنب و جوش و تحرك بيشتري داشتند و همان بدو بدو 
در حياط مدرسه باعث مي شد تا انرژي شان تخليه شود. اين روزها اما 
به دليل شيوع كرونا و غيرحضوري شدن آموزش مدارس و همچنين 
با ماندن دانش آموزان در خانه، تنش ميان آنها و پدر و مادرش�ان باال 
گرفته و مش�كالت زيادي را ايج�اد كرده است؛ مس�ئله اي كه معاون 
آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش و معاون وزير نس�بت به آن 
هش�دار داده و بازگش�ايي نش�دن مدارس را علت آن دانسته است. 
اين در حالي اس�ت كه بس�ياري از كارشناس�ان معتقدند بايد حفظ 
سالمت جسماني دانش آموزان در اولويت قرار بگيرد و با راهكارهاي 
ديگري، تنش ايجاد ش�ده ميان دانش آموزان و والدين را از بين برد. 
رضوان حكيم زاده، مع��اون وزير آم��وزش و پرورش نس��بت به وضعيت 
دانش آموزان مناطقي كه به صورت حضوري به كالس درس نمي روند ابراز 
نگراني كرد و گفت: »در مورد دانش آموزاني كه به صورت حضوري به كالس 
درس نرفته اند، نگراني  هايي وجود دارد. اين نگراني ها از چند جهت است؛ 
از يك جهت، بحث يادگيري مهارت هاي خواندن و نوشتن مطرح است كه 
مبنايي براي يادگيري بعدي اس��ت. از جهت ديگر برخي خانواده ها اعالم 
مي كنند كه فرزندانشان به خاطر ماندن زياد و طوالني مدت در خانه و به 
علت انزوا و دور ماندن از دوستان، رفتارهاي پرخاشگرانه شان افزايش پيدا 

كرده و تنش بين خانواده ها و دانش آموزان زيادتر شده است. «
او در خصوص نگراني هاي ناشي از زياد ماندن دانش آموزان در خانه گفت: »بر 
اساس گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني كه به سازمان ها ابالغ شده و 
همچنين پژوهش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته، ماندن در خانه آن 
هم طي يك مدت طوالني، آسيب هاي غيرقابل جبراني خواهد داشت كه 
ممكن است در كوتاه مدت قابل مشاهده نباشد، ولي در بلندمدت قطعاً آثار 

خود را نشان مي دهد. «
حكيم زاده به تجربه برخي از كشورها اشاره كرد و گفت: »در كشوري مثل 
انگلستان كه شرايط دشواري از جهت ش��يوع كرونا انگليسي دارد و اتفاقاً 
ويروس انگليسي از آنجا شروع ش��ده، اعالم شده است با برنامه ريزي هاي 

انجام شده تا دو هفته ديگر مدارس شان مجدداً بازگشايي مي شود. « 
 سالمت جسمي دانش آموزان اولويت بيشتري دارد

اما دكترپرويز رزاقي، روانشناس باليني و مشاور مدرسه درباره بازگشايي 
مدرسه براي كاهش تنش هاي ناش��ي از كرونا بين والدين و دانش آموزان 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: »قطعاً وقتي يك بيماري همه گير مي شود 
و س��طوح وس��يعي از جامعه را در پوش��ش خود قرار مي دهد ديگر يك 
بيماري نيست، بلكه يك بحران اس��ت. در بحران نيز همه عوامل آموزشي 
و وزارتخانه اي بايد دس��ت به دس��ت هم بدهند و ميزان آسيب آن بحران 
را كاهش دهند. « رزاقي با اش��اره به اينكه وجود بيم��اري كرونا در حوزه 
آموزش، آسيب هاي رواني، شخصيتي و آموزشي را براي دانش آموزان به 
دنبال داشته اس��ت، اظهار مي دارد: »در دوره اول و دوم ابتدايي بيشترين 
آسيب آموزشي وارد شده است، يعني آن دسته از دانش آموزاني كه در شروع 
يادگيري نوشتن و خواندن هستند، بنابراين براي آنها مي تواند مشكالت 
جدي ت��ري را ايجاد كن��د. « او ادامه مي دهد: »هر چند كه پرخاش��گري، 
استرس و اضطراب دانش آموزان به دليل ارتباط نداشتن با محيط بيرون و 
تخليه نشدن انرژي او ايجاد شده است، اما حفظ سالمت جسمي دانش آموز 
نيز بسيار نكته پراهميتي است و از آنجايي كه بيشترين آمار ابتال به كرونا 
مرتبط با حضور در تجمعات است، نبايد با قرار دادن دانش آموز در محيط 

مدرسه سالمت او و خانواده اش را به خطر بيندازيم. «
اين مشاور مدرسه به كاهش آستانه تحمل والدين كه در اين روزهاي شيوع 
كرونا صبر و قرار كمتري دارند نيز اش��اره مي كند و مي گويد: »با طوالني 
شدن بيماري كرونا، والدين صبرشان لبريز شده و همچنين دانش آموزان 
نيز با ماندن در خانه نمي توانند انرژي خودشان را تخليه كنند. از آنجايي كه 
والدين انتظار دارند در اين بازه زماني فرزندشان حرف شنوي داشته باشد، 
اما خالف اين را مي بينند، تنش ميان والدين و دانش آموز ايجاد مي شود و 

هر روز نيز شديدتر مي شود. «
 بازگشايي مدرسه راه حل مناسبي نيست

رزاقي در واكنش به صحبت هاي معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش 
مي گويد: »خانم حكيم زاده گفته اند كه مدارس در حال بازگشايي است تا 
رفتار پرخاشگرانه دانش آموز كنترل شود. در صورتي كه اگر واقعاً انگليس 
به دليل كنترل رفتار پرخاش��گرانه دانش آموزان مدارس را باز مي كند نيز 
كار اشتباهي اس��ت. چرا زماني كه انگليس و اروپا فقط دروس اصلي را به 
صورت حضوري آموزش مي دادند ما از اين الگو اس��تفاده نكرديم كه حاال 
مي خواهيم از آنها تقليد كنيم؟ بايد اين مهم را درك كنيم كه رفتار غلط، 
رفتار غلط اس��ت، چه كشورهاي اروپايي و چه ساير كش��ورها آن را انجام 
دهند بايد به درست يا غلط بودن آن فكر كنيم. شايد همين قبيل كارهاي 
بازگشايي مدارس در انگليس بود كه موجب انتقال ويروس جهش يافته به 
ساير كشورها شد. « اين روانشناس باليني ادامه مي دهد: »متأسفانه هميشه 
از مسئوالن عاليرتبه وزارت آموزش و پرورش ديده ايم كه دغدغه بازگشايي 
مدارس را داش��ته و دارند. نمونه آن را در ۱۵ شهريور تا ۱۵ مهر ديديم كه 
نه تنها مشكل آموزش را حل نكرد، بلكه مشكالت و دغدغه كرونا را نيز براي 
خانواده ها ايجاد كرد و اين تصميم وزارت آموزش و پرورش را زير سؤال برد. 
بنابراين بايد دقت اساسي داشته باشيم كه براي سالمت دانش آموز اولويت 
قائل شويم و با بازگشايي مدارس به دانش آموز ناامني رواني ندهيم كه هر 

لحظه او و خانواده اش اضطراب ابتال به كرونا را داشته باشند. «
رزاقي تأكيد مي كند: »اگر مسئوالن تصور مي كنند كه با بازگشايي مدارس، 
رفتار پرخاشگرانه دانش آموز را كنترل كنند به اين موضوع هم توجه كنند 
كه دانش آموزان با حضور در مدرسه و فاصله گرفتن از ساير دوستانش در 
معرض اختالالت رواني ديگري چون اضطراب و افسردگي قرار مي گيرند و 
به انزواي اجتماعي مبتال خواهند شد. يعني دانش آموز در مدرسه هست، اما 
با او ارتباط نمي گيرد. همچنين با تأكيد بر شست و شوي مكرر دست ها و 

ضدعفوني كردن لوازم، دانش آموز دچار يك وسواس خواهد شد. «
اين مشاور مدرس��ه با بيان اينكه نبايد مدارس در بحران كرونا بازگشايي 
ش��ود، مي گويد: »بهترين راه كاهش تنش ميان والدي��ن و دانش آموزان، 
آموزش تكنيك و مهارت خودكنترل گري به خانواده ها و فرزندان آنهاست تا 
بتوانند در اين شرايط با يكديگر مدارا كنند و آستانه تحملشان را باال ببرند، 
نه اينكه آنها را در يك موقعيت ظاهري قرار دهيم و تصور كنيم كه تصميم 

درستي گرفته ايم.  «
رزاقي به نقش والدين در كاهش تنش ايجاد شده ميان خود و دانش آموزان 
نيز اشاره مي كند و مي گويد: »والدين بايد دانش آموزان را درك كنند و براي 
او وقت بگذارند. وقت گذراني با فرزندان و بازي فكري با آنها مانند شطرنج 
و پازل مي تواند باعث تخليه بخشي از انرژي دانش آموزان در قرنطينه شود. 
همچنين طراحي خالقانه بازي هاي تحركي مناسب با خانه نيز مي تواند 
موجب آزاد شدن انرژي نوجوانان و جوانان در اين روزهاي كرونايي شود. 
از طرفي خانواده ها مي تواند به همراه فرزن��دان خود به فضاي باز و خلوت 
بروند و با بازي ميزان آس��يب هاي رواني وارد ش��ده به دانش آموزان را به 

حداقل برسانند. «

»اگر از آخرين كتابي كه خوانده ايد يا آخرين بار كه مس�واك 
زده ايد 24 ساعت مي گذرد؛ لطفاً دهانتان را ببنديد!«

عبارتي جالب روي يك بيلبورد تبليغاتي در اروپا!
چه خوش ب�ود كه برآيد ب�ه يك كرش�مه دو كار زيارت ش�ه 

عبدالعظيم و ديدن يار
روزگاري بود كه اگر با يك تير دو نشان زده، با يك كرشمه دو 

كار مي كرديم؛ كاله خود را مي انداختيم آسمان هفتم!
اكنون با ش�عاري مواجهيم كه مي خواهد با يك تير سه نشان 

بزند:
نخست آنكه شاخك ها را براي مطالعه تيز كرده، در كف جامعه 

عطش خواندن ايجاد كند. 
دوم آنكه مس�واك زدن را از يك كار صرفًا تش�ريفاتي خارج 

كرده، تبديل به يك هنجار اجتماعي كند. 
. . . و سوم آنكه قاطع و كوبنده »درس�ت حرف زدن« و »حرف 

درست زدن« را به يكايك مردم يادآوري كند!
تاكنون شعاري چنين رندانه و هوشمندانه ديده بوديد؟
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حقاب�ه  تخصي�ص 

عليرضا سزاوار
بخت�گان از س�ال 84   محيط زيست

رعاي�ت نشده اس�ت. 
تاالب بختگان با 108 هزار هكتار مساحت پس 
از تاالب هورالعظيم بزرگ ترين تاالب كش�ور 
اس�ت. بختگان فقط تاالب نيست و درياچه و 
پناهگاه حيات وحش و پارك ملي بختگان را هم 

در بر مي گيرد. 
تاالب بختگان در جنوب ايران و بين استان هاي 
فارس و هرمزگان قرار دارد. اكنون مش��كل اين 
درياچه – تاالب به حدي جدي است كه صداي 
امام جمعه شهر ني ريز را هم درآورده است. ني ريز 

نزديك ترين شهر به تاالب بختگان است. 
امام جمع��ه ني ريز با گالي��ه از اينك��ه برخي از 
مس��ئوالن نيز نس��بت به اين موضوع بي تفاوت 
ش��ده اند، هش��دار داد: » خشك ش��دن بختگان 
باعث بيماري هايي همچون بيماري هاي تنفسي 
شده است. آاليندگي هايي كه حذف تاالب ايجاد 
مي ش��ود، مضرات زيادي را براي پوش��ش هاي 
گياهي، خاك، كوه، زمين و مردم به همراه دارد و 
حتي گاهي مردم اين موضوع را به من مي گويند 
كه خاك و منابع را ديگران مي برند؛ ولي چيزي به 

ما نمي رسد و كمكي به ما نمي شود.«
حجت االسالم سيدجواد فقيه، در بخش ديگري 
از س��خنان خود درمورد وضعيت كنوني درياچه 
بختگان به مهر گفت: »متأسفانه در كنار وضعيت 
بدي كه درياچه بختگان از سال۸4 تاكنون به دليل 
اختصاص نيافتن حقابه ها به اي��ن درياچه دارد، 
مشكالت بس��ياري براي تاالب بختگان به عنوان 
يكي از تاالب هاي مع��روف دنيا به وج��ود آمده 
است. حقابه  نيرو بايد براي بختگان يك ميليارد 
و 2۰۰ميليون مترمكعب در س��ال باشد كه اين 
ميزان در ش��رايط عادي ۷۰۰ميليون مترمكعب 
و در خشكس��الي ۳42ميليون مترمكعب است 
كه از سال۸4 اين موضوع رعايت نشده و بختگان 
هم اكنون خش��ك شده اس��ت.« معاون امور آب 
وزارت نيرو اما اخيراً در يك گفت وگوي تلويزيوني 
اعالم كرد كه وضعيت درياچه بختگان نس��بت 
به سال قبل بهتر و مناس��ب تر شده است.  قاسم 
تقي زاده خامسي با اشاره به وجود ۱۸۰ پهنه آبي 
در كش��ورمان گفت: »ايران با داشتن ۳ ميليون 

هكتار پهنه آبي ش��امل تاالب، مرداب و درياچه 
داراي بيشترين پهنه بندي در اين بخش است.«

وي با بي��ان اينك��ه 2۵ پهنه از اي��ن تاالب ها در 
رامسر ثبت شده است، ادامه داد: »در سال جاري 
ارتفاع بارش ها 4۰ درصد نسبت به سال گذشته 
كاهش يافته و سيالب اتفاق نيفتاده كه اين موضوع 
سبب وضعيت نامساعد تاالب ها شده است. تاالب 
پريشان در استان فارس، تاالب گاوخوني در استان 
اصفهان و تاالب صالحيه در استان البرز از جمله 
تاالب هاي داراي مشكل كم آبي هستند كه البته 
با وجود كاهش بارندگي ها، وضعيت آنها نسبت به 

سال گذشته تفاوت چنداني ندارد.«
تقي زاده خامسي با بيان اينكه اين تاالب ها فصلي 
هستند و با يك س��يالب دوباره پرآب مي شوند، 
افزود: »درياچه بختگان و هامون نسبت به سال 

قبل از شرايط بهتري برخوردار هستند.«
س��خنان معاون وزير نيرو در حالي اس��ت كه به 
گفته مدير كل دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي 
سازمان محيط زيست، دو س��ال است كه قانون 
تاالب ها تصويب شده است و ما به عنوان متولي اين 

عرصه خيلي دير به داد تاالب ها رسيديم. 
مس��عود باقرزاده كريمي در گفت وگو با ايس��نا 
تأييد كرده كه تاالب گاوخوني و بختگان در ميان 

تاالب هاي كشور بدترين وضعيت را دارند. 
ناگفته نماند كه ماده 2 قان��ون احياي تاالب ها، 
مسئوليت تأمين آب تاالب ها را برعهده سازمان 
محيط زيس��ت قرار داده  اس��ت. در همين راستا 
مطالعات مورد ني��از ۱۸ تاالب در اين س��ازمان 
صورت گرفت و اوايل س��ال، داده هاي خود را در 
اختي��ار وزارت نيرو كه متولي تأمين آب اس��ت 
قرار داده اند. محيط زيست وظيفه خود را در اين 

خصوص فقط پيگيري و نظارت مي داند. 

وضع  تصفيه خانه هاي 

ابراهيم مشيريان
اط�راف پايتخ�ت ب�ه   از شهر

ك�ه  اس�ت  ش�كلي 
رودخانه ه�ا و زمين هاي كش�اورزي ميزبان 
ناتوان�ي  ج�ور  و  فاضالب ه�ا ش�ده اند 
تصفيه خانه ه�ا را ب�ه دوش مي كش�ند. 
هم اكنون ۱۶شهرس��تان در استان تهران واقع 
شده اند. در اين ميان نبايد از شهرك هاي صنعتي 
اين استان غفلت كرد. حال آنكه ساخت شبكه  
جمع آوري و سيستم هاي تصفيه خانه فاضالب 
در بسياري از شهرستان ها و شهرك هاي صنعتي 
تهران يا مغفول واقع شده يا تكميل نشده است. 
از بي��ن ۱۶شهرس��تان اس��تان ته��ران، چهار 
شهرستان  قرچك، دماوند، ورامين و فيروزكوه 
فاق��د سيس��تم تصفيه خانه فاض��الب مركزي 
هس��تند. شهرس��تان قرچك داراي سيس��تم 
تصفيه خان��ه فاض��الب مركزي نيس��ت و نبود 
تصفيه خانه فاضالب در اين شهرستان باعث بروز 
مشكالتي براي س��المت مردم و محيط زيست 
شده اس��ت. انتش��ار بوي نامطبوع، رهاش��دن 
فاضالب در ج��وي  آب معابر و اس��تفاده از آن 
در برخي فعاليت هاي كش��اورزي از جمله اين 
مشكالت است.   به گفته محمد فريدي، رئيس 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دماوند، 
هيچ يك از شهرها و روستاهاي اين شهرستان 
داراي سيستم جمع آوري و تصفيه خانه فاضالب 
نيستند و بخش زيادي از فاضالب هاي خانگي از 

طريق چاه هاي جذبي سنتي تخليه مي شوند. 
داري��وش فرخ��ي، رئي��س اداره حفاظ��ت 
محيط زيست شهرستان فيروزكوه، هم در اين 
رابطه به ايسنا گفت: » اين شهرستان هنوز داراي 
تصفيه خانه فاضالب نيس��ت، اما مجوزهاي آن 
صادر شده و در برخي مناطق لوله گذاري شبكه 
فاضالب انجام شده است، البته به دليل مشكل 
در تأمي��ن اعتبارات هنوز تكمي��ل و راه اندازي 
نشده است.« اين در حالي است كه برخي ديگر 
از شهرس��تان هاي اس��تان ته��ران نقايصي در 
ش��بكه يا سيس��تم تصفيه خانه هاي فاضالب 
ش��هري يا صنعتي و خدمات��ي دارند. وضعيت 
نامطل��وب سيس��تم هاي تصفيه خانه فاضالب 
شهري و صنعتي شهرستان مالرد و اجرا نشدن 

 پروژه ه��اي اح��داث تصفيه خان��ه فاضالب در 
شهرهاي  پاكدشت و ش��ريف آباد در شهرستان 
 پاكدشت از عواملي است كه وضعيت فاضالب 
را به يكي از معضالت زيست محيطي اصلي اين 

شهرستان ها تبديل كرده است. 
امامعل��ي ي��گان زاده، رئي��س اداره حفاظ��ت 
محيط زيست شهرستان  پيشوا نيز گفت: »اين 
شهرس��تان داراي تصفيه خانه فاضالب شهري 
مناسبي است و حدود ۸۰درصد شبكه فاضالب 
توس��ط ش��ركت آب و فاضالب اين شهرستان 
ش��بكه گذاري ش��ده ، اما به علت هزينه بر بودن 
اتصال انش��عابات به داخل منازل، مش��تركان 
تمايل زيادي به اتصال انشعابات شبكه فاضالب 

به منازل خود را ندارند!«
شهرستان  پرديس در شمال شرق استان تهران 
نيز يكي ديگر از ۱۶شهرس��تان استان است كه 
داراي مش��كالت عمده اي در زمينه ش��بكه ها 
و تصفيه خان��ه مركزي فاضالب  اس��ت. آنطور 
كه ايس��نا خب��ر داده، حدود ۳۰ ت��ا 4۰درصد 
فاضالب اين شهرس��تان تصفيه مي ش��ود، اما 
آنچه مشكل فاضالب اين شهرس��تان را بارزتر 
مي كند، ورود بخش زيادي از فاضالب  مس��كن 
مهر به رودخانه جاجرود و حوضه آبريز سد ماملو 
اس��ت كه تأمين كننده بخش عمده آب شرب 
شرق كالنش��هر تهران است.  يكي از هدف هاي 
اصلي جمع آوري و تصفيه فاضالب جلوگيري از 
ورود اين منبع آلوده به محيط زيست است. در 
گذشته فاضالب از طريق چاه هاي جذبي تخليه 
و باعث ايجاد آلودگي مي ش��د، اي��ن در حالي 
است كه اكنون با افزايش جمعيت شهرها حجم 
فاضالب توليدي نيز افزايش  پيدا كرده و وجود 
تصفيه خانه هاي استاندارد بسيار ضروري است. 

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

مهسا گربندي
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