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»کارخانه سیمان شهرری« منشا 
بوی نامطبوع تهران نیست

معــاون پایــش 
و نظــارت اداره کل 
محیط زیست استان 
تهران، گزینه کارخانه 
ســیمان شــهرری را 
به عنوان منشــأ بوی 

نامطبوع در تهران مردود دانست.  به گزارش ایلنا، 
انتشــار بوی نامطبوع به اتفاق تکراری شهر  تهران 
تبدیل شده است. با حساب انتشار مجدد بو در روز 
گذشــته تعداد روزهایی که تهرانی ها با استشمام 
بوی گندیده تخم مرغ روز خود را به شب رساندند از 
۷ روز گذشت. همه شواهد بر روی شهرری متمرکز 
است، چراکه استاندار تهران متهم ردیف اول را به 
گوگرد موجود در سوخت مازوت کارخانه سیمان 
شهرری نسبت داد و مدیرکل منابع انسانی سازمان 
محیط زیست نیز شهرری را به عنوان یکی از منابع 
اصلی انتشــار بو ذکر کرد، چراکه به گفته او انتشار 
بو ابتدا از شهرری آغاز و سپس در سطح شهر پخش 
می شود. محمد رستگاری در پاسخ به این سؤال که 
آیا مصرف سوخت مازوت در کارخانه سیمان ری 
متوقف شده اســت یا خیر می گوید: تاکنون ۴ بار 
کارشناسان سازمان برای بررسی تبدیل سوخت 
مازوت به گاز به کارخانه سیمان شهرری مراجعه 
کرده اند و تغییر ســوخت مصرفی بــه گاز را تائید 
کرده اند. همچنین از مدیرعامل اداره گاز استان نیز 
رسماً استعالم کردم و با اطمینان اعالم کردند که 
سوخت کارخانه گاز است. او در پاسخ به این سؤال 
که اما بوی نامطبوع همچنان در شهر تهران منتشر 
می شود، گفت: سوخت کارخانه سیمان شهرری 
به عنوان یکــی از احتماالت منشــأ بوی نامطبوع 
مطرح و قرار شد که موردبررسی قرار گیرد و درنهایت 
مشخص شد؛ اکنون ســوخت آن گاز است که این 

نشان می دهد گزینه اشتباهی مطرح شده بود.
    

پیش بینی رشد ۱۵ درصدی 
تعرفه های پزشکی در سال آینده

دبیــر شــورای 
عالی بیمه ســالمت 
گفت: هنــوز در مورد 
تعرفه های پزشــکی 
سال آینده تصمیمی 
گرفته نشده اما با توجه 

به رشد حدود ۱۵ درصدی اعتبارات حوزه سالمت در 
الیحه بودجه، احتماالً رشد تعرفه های پزشکی نیز در 

همین حدود است.
به گزارش ایرنا، ســجاد رضوی افزود: اولویت 
افزایش تعرفه های پزشــکی در سال آینده بیشتر 
برافزایش تعرفه خدمات هتلینگ بیمارســتانی، 
افزایش پوشش هزینه های دارو و جزء فنی خدمات 
بیمارستانی است به نحوی که میزان پوشش خدمات 
بیمارســتانی کاهش پیدا نکند و فشار اقتصادی 

افزایش هزینه ها بر دوش مردم حداقلی باشد.
رضوی اضافه کرد: اکنون ۹۰ درصد هزینه های 
بستری بیماران و ۷۰ درصد هزینه خدمات سرپایی 
درمانی تحت پوشش بیمه اســت اما اگر بخواهیم 
همین سطح پوشش را با توجه به افزایش هزینه های 
بیمارستانی نگه داریم باید میزان رشد تعرفه خدمات 
بیمارستانی بیشتر از متوسط رشد کل تعرفه ها باشد.

    
 افزایش بارش های سیل آسا 

در کشور
سرپرســت مرکز 
اقلیم شناسی سازمان 
هواشناســی ضمــن 
تشریح علت بارش های 
سیل آسا در خوزستان 
گفت: اقلیم کشور در 

آینده به ســویی حرکت خواهد کرد که میانگین 
بارش ها کم اما بارش های سیل آسا بیشتر خواهد 
شد. به گزارش ایســنا،  ایمان باباییان اظهار کرد: 
علت بارش هــای سیل آســا در اواخر اســفند و 
ابتدای فروردین ماه »شکســتگی جت قطبی« 
یا »رودبارها« بود. این جت ها در ســطوح باالتر از 
سطوح میانی جوی هســتند و یکی از دالیلی که 
ابتدای سال بارش سنگینی در خوزستان داشتیم 
شکستگی رودبار قطبی بود. رودبار یا جت قطبی در 
نقطه ای رخ می دهد که بیشترین تغییرات دمایی 
را در ســطوح باالیی جو داشته باشیم و در سطوح 

باال بیشترین تغییرات دمایی نزدیک قطب است.
او با بیان اینکه این موضوع در بخش های جنوبی 
کشور ازجمله استان های بوشــهر، خوزستان و 
هرمزگان مشهودتر خواهد بود، تصریح کرد: حتی 
طوفان های دریایی نیز در آینده بیشــتر خواهد 
شد چون دمای اقیانوس آرام شمالی در حال گرم 
شدن است و این وضعیت سبب می شود که رطوبت 

بیشتری وارد جو شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

این روزها زندگــی کردن یکی از 
سخت ترین کارهای دنیاست. با این 
شرایط سخت و نابسامان اقتصادی 
کشور دیگر وقتی برای زندگی کردن 
نمی مانــد؛ تفریح مــردم، البته اگر 
تفریحی باشد؛ نســبت به قبل کمتر 
شــده چراکه در خوش بینانه ترین 
حالت تنها یک شام ســاده سه نفره 
بیرون از خانه هزینــه ای برابر ۱۰۰ 
هزار تومان روی دســت خانواده ها 
می گــذارد و بــا افزایــش قیمــت 
بنزین آن  یکــی دو ســفر کوتاه به 
شمال یا سایر شــهرهای کشور هم 
از برنامه هــای تفریحــی خانواده ها 

خط خورده است. 
همیــن موضوعات باعث شــده 
تا هــر روز بی انگیزه تــر و غمگین تر 
شــویم، تا جایی که به ایرانیان لقب 
غمگین ترین مردم جهان را داده اند. 
سال گذشــته بود که رئیس انجمن 
مددکاری ایران گفــت: ایران دومین 
کشور غمگین جهان است. ادعایی که 
چندان قابل باور نیست، اما نمی توان 
آن را دور از ذهن هم دانست. این ادعا 
که سید حسن موســــوی چلک به 
آن پرداخته بود از سوی سازمان های 
معتبر بین المللی مطرح  شــده بود. 
طبق این نظرســنجی که در ســال 
2۰۱۷ انجام  شده اســت، ایران در 
میان ۱8۵ کشــــور در رتبه ۱۰۵ 
قرار گرفته و در جدول غمگین ها از 
پایین جدول، رتبه دوم را دارد و بعد 
از عراق دومین کشور غمگین جهان 

محسوب می شویم. 
البته با یک نگاه اجمالی به افرادی 
که کنار ما زندگی می کنند از خانواده 
تا همــکاران، از دوســتان تــا اقوام 
متوجه می شویم ایرانیان همواره از 
مشکالت عصبی، افسردگی، خشم و 
فشارهای روحی و روانی رنج می برند. 
در ســال های اخیر آمــار نزاع های 
خیابانی به صورت چشمگیر افزایش 
داشته است. از سوی دیگر آمارهای 

رســمی از افزایــش ۱۴ درصدی و 
برخی آمارهای غیررسمی از افزایش 
3۰ درصدی افســردگی در کشــور 
خبر می دهند. همین آمارها نشــان 
می دهد مؤلفه هایی همچون خشم 
و افسردگی در کشــور به شدت زیاد 
اســت و هر روز هم بیشتر از روز قبل 

می شود.
زنگ خطر افسردگی در ایران 

حاال هم نوبت وزیر بهداشت است 
که با گالیه از دامن زدن به دل مردگی 
و یاس؛ شــیوع بیماری های روانی را 
زنگ خطری برای ســالمت جامعه 
بخواند و خواســتار توجه عمومی به 
این مشکل شود. بر اساس گفته های 
سعید نمکی افســردگی، اضطراب 
و پرخاشــگری اختالل های رایج در 

کشور به حساب می آیند.
روز یکشــنبه اول دی بــود که 
وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی ایران، از هزینه های سنگین 
اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از 
آســیب های روانی ســخن گفت و 
نســبت به بهداشــت روان جامعه 

اعالم خطر کرد.
او سالمت روانی و فردی را اولین 
رکن نظام سالمت در جامعه دانست 
و بیان کرد: »حوزه بهداشــت روان 
جامعه یکی از حوزه های بهداشــت 
است که به شــدت در این خصوص 
با مشــکل مواجه هســتیم و اعالم 
کمبودها در این زمینه نشانه برخی 

کم کاری ها است.«
سعید نمکی تأکید کرد که جامعه 
به نشاط و شادی نیاز دارد و افزود که 
وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند 
به فکر ســالمت روان مردم باشد. او 
به افسردگی نزد شــهروندان اشاره 
کرد و دامن زدن بــه یاس و نومیدی 
و دل مردگــی را »خیانــت ملی به 

کشور« خواند.
زنان دو برابر مردان افسرده اند

چند ماه پیش تــر، رئیس انجمن 
روان پزشکان ایران گفته بود که بیش 
از 2۰ درصد مردم کشور اختالل روانی 
خفیف تا شدید دارند و از سالمت روانی 

و جسمی افراد غفلت می شود.

طبــق اعــالم رئیــس انجمن 
روان پزشــکان ایران؛ افســردگی، 
شــگری در  پرخا و  ب  ضطــرا ا
رده هــای نخســت شــایع ترین 
اختالل هــای روانــی کشــور قرار 
دارند و وســواس، اختالالت خواب 
و اختــالالت رفتــاری در رده های 
بعــد. او همچنین می گوید شــمار 
 زنــان مبتالبه افســردگی در ایران، 

دو برابر مردان است.
دو سال قبل هم، حسن قاضی زاده 
هاشــمی، وزیر بهداشت وقت گفته 
بود که جامعه ایران از نظر فرهنگی، 
اختالالت روانی را انــکار می کند و 
برداشت عمومی این است که اختالل 

روانی به معنای دیوانگی است.
از ســوی دیگر مجیــد صادقی، 
نایب رئیس انجمن روانشناسان ایران، 
گفته بود که آمار بیماری های روانی 
از بسیاری از بیماری های جسمی هم 
پیشــی گرفته و از هر چهار خانواده 
یک خانواده درگیــر بیماری روانی 
است و دوسوم بیماری های روانی را 
اختالل اضطراب و افسردگی تشکیل 

می دهند.
 ورود شهرداری تهران

 به مقوله افسردگی
با توجه به اینکه گفته می شــود 
2۷درصد تهرانی ها دچار اختالالت 
روانی هســتند، همچنیــن آخرین 
آمار از پزشکی قانونی حکایت از این 
دارد که سطح تاب آوری شهروندان 
تهرانی به صورت قابل توجهی کاهش 
پیدا کرده و درنتیجه خشونت، نزاع و 
درگیری بیشتر شده است؛ شهرداری 
تهران با راه اندازی »کمپین سالمت 
روان« قصــد دارد شــرایط بهتری 
را برای تهرانی فراهم کند تا شــاید 
کمی نشاط ازدســت رفته به جامعه 

بازگردانده شود.
ناهید خداکرمی، عضو شــورای 
شهر تهران کمی قبل تر به خبرگزاری 
فارس گفته بود از یک ســال پیش 
تیمی از روان پزشکان، روانشناسان و 
متخصصین سالمت عمومی و... گرد 
هم آمده اند تا برنامه های منسجمی 
در این زمینه در نظر بگیرند تا مردم 

تهران احساس آرامش بیشتری در 
شهر داشــته باشــند.« او همچنین 
هــدف از راه اندازی ایــن کمپین را 
کاهش خشــونت خانگی و خشونت 
شــهری، کاهش استرس و اضطراب 
و نشاط بیشتر افراد به ویژه کودکان 

عنوان کرد.
خداکرمی در بخــش دیگری از 
صحبت هایش می گوید شهروندان 
تهران به دلیل آلودگی هوا،  ترافیک 
و معضالت محیط زیســتی بیش از 
ســاکنان دیگر شــهرها در معرض 
استرس هســتند. او در ادامه افزود: 
»در کنــار این موضوعات شــرایط 
اجتماعــی،  سیاســی و اقتصــادی 
استرس پایتخت نشــینان را بیشتر 
کرده و بر همین اســاس راه اندازی 
کمپین سالمت روان می تواند بسیار 

مؤثر واقع شود.«
اگر مبنا آمار وزارت بهداشت باشد 
وضع دیگر شهرهای ایران از این نظر 
چندان بهتر از تهران نیست. اعتماد 
آنالین اردیبهشــت امسال به نقل از 

این وزارتخانه گزارش داد که حدود 
2۱ میلیــون ایرانی دچــار اختالل 
روانی هســتند. این تعداد نزدیک به 

2۴ درصد جمعیت ایران است. 
 پرخاشگری،

 نتیجه جامعه بدون عدالت
از ســوی دیگر، خبرگزاری ایرنا 
در گزارشی به رشــد موارد درگیری 
و نزاع هــای خیابانــی پرداخته که 
نگرانی ها درخصوص تبعات فاجعه بار 
کاهش آســتانه تحمل و تاب آوری 

افراد جامعه را افزایش می دهد.
بنابرایــن گزارش، آمار رســمی 
ســازمان پزشــکی قانونی نشــان 
می دهد که در ســال ۹۶، حدود ۹3 
هزار و 2۶۹ نفر به علــت صدمات و 
جراحات ناشی از نزاع های خیابانی به 
مراکز پزشکی استان تهران مراجعه 
کرده اند. این تعداد در سال گذشته 
نزدیک به هشــت هزار نفر بیشــتر 

بوده است.
ســعید مدنی، پژوهشگر مسائل 
اجتماعی شــهریور سال پیش گفته 
بــود: »شــرایط اقتصــادی فعلی و 
ناپایداری قدرت خرید گروه وسیعی 
از مردم و خانوارها، بیکاری و نداشتن 
درآمد و دیگر مشخصه های اقتصاد 
ایــران از عوامل مهمی هســتند که 
استرس بســیاری را بر خانواده های 
ایرانی وارد می کننــد، در جامعه ای 
که اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را 
ناعادالنه می دانند بداخالقی و رفتار 
پرخاشــگرانه تنها واکنش طبیعی 

ممکن است.«
خبرگــزاری ایرنــا با اســتناد 
به این ســخنان نتیجــه گرفته که 
شــماری از رفتارهای خشونت آمیز 
و برخوردهــای فیزیکــی و کالمی 
افراد در هنــگام تعامالت اجتماعی 
می تواند ریشه در ناکامی های ناشی 
از فقر، بیکاری، تبعیض و به طورکلی 
تمامی مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
داشته باشــد. بر این اساس افزایش 
درگیری ها و دعواها در سال گذشته 
به نسبت سال ۹۶ بی ارتباط با شدت 
گرفتن معضالت اقتصادی و اجتماعی 
و ناکامی دولت در تحقق وعده های 
اشــتغال زایی، مهار تورم و گرانی و 

بهبود وضعیت شهروندان نیست.
 تأثیر آلودگی هوا 
بر اختالالت روان

شاید عجیب باشــد، اما شرایط 
هوای این روزهــای تهران نیز نقش 
زیادی در افســردگی و تشــدید آن 
دارد. روانشناسان می گویند افرادی 
که به بیماری هــای عصبی و به ویژه 

افســردگی مبتال هســتند، در این 
شــرایط جوی به طور مداوم خسته 
و بی حوصله می شــوند، سردردهای 
میگرنی و عصبی در آن ها تشــدید 
می شــود و حالت گیجی و منگی به 
آن ها دست می دهد. در این شرایط 
ارتباطات اجتماعی بیماران عصبی و 
پرخاشگر،  ضعیف و حتی تمرکزشان 
کاهش می یابد؛ به نحوی که در هنگام 
رانندگی عجول  و بدخلق می شوند. 
آالینده هــا روی ســالمت روان این 
دســته افراد و همچنین جسم آنان 
آثار مخربی می گذارد و آن ها را دچار 
تنگی نفس، تپش قلب و سایر عالئم 

می کند.
به گفتــه آن ها،  هنــگام آلودگی 
هوا فــردی که مبتال به افســردگی 
اســت، محیط اطراف خود را تیره  و 
تارتر می بیند و قدرت تصمیم گیری 
او ضعیف تر می شــود و احســاس 
می کند که بی انــرژی، بی حوصله و 
خسته شده است. این عوامل سبب 
می شــوند که بیمار افسرده تر شود و 
به طور طبیعی اضطراب و نگرانی و به 
دنبال آن بعضی عالئم جسمی مانند 
 تپش قلب آن نیز به طور شدیدتری 

بروز می کند.
همچنیــن آلودگــی هــوا روی 
بیماران با اختالل وســواس موجب 
تشــدید نگرانی  و اضطراب می شود. 
افراد دارای وسواس همیشه به جسم 
خود توجه زیادی دارند و در شرایط 
آلودگی هوا، دائمــاً فکر می کنند که 
بیمار شده اند و به طور طبیعی دچار 

نوعی خودبیمارانگاری می شوند.
در آخــر اما اگــر در یــک کلمه 
بخواهیم علت و چرایی ایجاد اختالل 
روحی و روانی مردم شهر را بگوییم، 
باید به جامعه اشاره کنیم، جامعه ای 
که مــردم در آن زندگــی می کنند 
و از آن تأثیــر می پذیرنــد. همیــن 
جامعه باعث می شــود آن ها شــاد، 
ناراحت، عصبی یا آرام باشــند؛ پس 
در نتیجه گیری کلی جامعه است که 
روح و روان آدم ها را شــکل می دهد. 
خشونت و خشــونت گرایی و بخش 
اعظمی از ناراحتی روحــی و روانی 
امری ذاتی، ارثی و نژادی نیست، بلکه 
دالیل متعددی دارد که یکی از آن ها 
جامعه اســت. اینکه مردم ما امروز 
دچار ناراحتی، صدمه روحی و روانی 
یا دچار پرخاشگری شده اند، نتیجه و 

زاده جامعه است.

وزیر بهداشت درباره شیوع افسردگی در کشور اعالم خطر کرد

غم رهایمان نمی کند؛ آلودگی هوا هم مزید بر علت

یادداشت

طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی

کــودکان زباله گرد ایــن روزها به دردناک ترین آســیب 
اجتماعي پایتخت تبدیل  شــده اند و پیمانکاران، کودکان را 
در مراکز پســماند به کارگیری مي کنند و درواقع این آسیب 
به صورت مســتقیم با شــهرداري در ارتباط است. کودکان 
زباله گرد به نفع پیمانکاران شــهرداري زباله هــا را تفکیک 
مي کنند و بیماري هاي عفوني آن ها را تهدید مي کند، برخي 
از کودکان جان خود را از دست داده و برخي نیز مبتال به انواع 
بیماری ها به ویژه ایدز می شوند. مدیریت شهري در ساماندهي 

پسماند ناکارآمد است و تا زماني که سیستم مکانیزه و خألهاي 
قانوني رفع نشود به طور مداوم شــاهد به کارگیري کودکان 
در مراکز پسماند زباله توسط پیمانکاران شهرداري هستیم. 
زباله گردی در پایتخت تنها شامل کودکان نمی شود، بي   شک 
اگر ساماندهي پسماند در دستور کار مسئوالن شهري و دولت 
قرار مي گرفت در حال حاضر شاهد گسترش معضل زباله گردي 

و فعالیت مافیاي زباله نبودیم. 
سیستم جمع آوری پسماند عقب افتاده و سنتي است، مراکز 
متعددي در اطراف شهرری یا برخي مناطق پایتخت در حال 
تفکیک زباله به صورت سنتي هستند و پیمانکاران شهرداري 

کودکان را با دستمزد بســیار ارزان و ناچیز در مراکز پسماند 
به کارگیري و به نوعی آن ها را اســتثمار اقتصادي مي کنند، 
کودکان براي گذران زندگي و امرار معاش ناچار هســتند در 
این مراکــز کار کنند. در زمانی که موضــوع تحریم ها مطرح 
نبود سرمایه گذاراني براي موضوع پسماند وارد کشور شدند و 
باوجود سر دادن شعار خصوصی سازی اما به هیچ وجه از آن ها 
استقبال نشد. سرمایه گذاران خارجي و داخلي وجود دارند که 
به شکل عمده در سطح کالن کشوري مي توانند ورود و مشکل 
زباله را حل کنند اما متأسفانه دست های پنهان و چرخش مالي 
ســنگیني که بحث بازیافت دارد مانع از حضور سرمایه گذار 
خصوصي که می تواند با ورود بــه این عرصه کیفیت خدمات 
شــهري را بهبود و آلودگی ها را کاهــش و همچنین معضل 
اجتماعي زباله گردي را حل وفصل کند شده است. همان طور 
که پیش تر به آن اشــاره کردم اگر در این رابطه خأل قانوني و 

موضوع کمبود بودجه مطرح باشد مجلس حمایت هاي مناسب 
و الزم را خواهد داشــت البته هنوز بر رفع خأل هاي قانوني این 
موضوع بحث نشده و مباحث پایه اي و محوري بحث زباله هاي 
خشک در شکل قانوني موردبحث است اما در زمینه بودجه تا 
حدودي مجلس ورود خواهد کرد و مباحث دیگر را شهرداري 
و شوراي شهر پیگیري خواهند کرد. البته باید مدل هم وجود 
داشته باشد به عنوان مثال اصفهان مدلي تقریباً موفق است و 
تفکیک زباله را از مبدأ و منازل انجام می دهد که منجر به کاهش 
آلودگی ها می شود اما این مهم در پایتخت به دلیل وسعت بیشتر 
و همچنین تعدد مسائل فرهنگي هنوز اتفاق نیفتاده است. به 
نظر مي رسد شهرداري از قدرت الزم براي مقابله با پیمانکاران 
برخوردار نباشد و از کمیسیون شــوراها انتظار مي رود به این 
مهم ورود کند و پیگیري کند که چرا شهرداري توان مقابله با 

پیمانکاران را ندارد.

تداوم استثمار اقتصادی کودکان محروم

شرایط هوای این روزهای 
تهران نیز نقش زیادی در 

افسردگی و تشدید آن 
دارد. هنگام آلودگی هوا 

فردی که مبتال به افسردگی 
است، محیط اطراف خود 

را تیره  و تارتر می بیند 
و احساس می کند که 

بی انرژی، بی حوصله و 
خسته شده است. این 

عوامل سبب می شوند که 
افسرده تر شود

آمارهای رسمی از افزایش 
۱4درصدی و برخی 

آمارهای غیررسمی 
از افزایش 30 درصدی 

افسردگی در کشور خبر 
می دهند. همین آمارها 

نشان می دهد مؤلفه هایی 
همچون خشم هم در کشور 

به شدت زیاد است
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