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 آغاز نصب کانکس های بحران 
در مدارس تهران

ن  ما ز ئیــس ســا ر
پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهــران از 
آغاز نصب کانکس حاوی 
تجهیزات امداد و نجات 

در مدارس پایتخت خبر داد. رضا کرمی محمدی، 
با بیان اینکه نصب کانکــس تجهیزات امدادی 
در گام دوم طرح مدرســه آمــاده در حال انجام 
است، گفت: بر این اســاس تا کنون ۱۵ مجموعه 
تجهیزات در قالب کانکس امداد و نجات آماده و 
در اختیار مدارس قرار گرفته و تا پایان امسال این 
تعداد به ۵۰ دستگاه اهدایی افزایش خواهد یافت.

    
کاهش تعداد روزهای 

غبارخیزی در کشور
مدیــر ســتاد ملی 
مقابله با گرد و غبار ضمن 
اشــاره به کاهش تعداد 
روزهــای غبارخیــزی 
در اســتان های مختلف 

کشور گفت: از حدود سه ســال گذشته تاکنون 
حدود ۳۷۰ میلیــون یورو از صندوق توســعه 
ملی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در کشــور 
اختصاص داده شده است. علی محمد طهماسبی 
گفت: وسعت کانون های خارجی گرد و غبار ۳۳۰ 
میلیون هکتار است که ســاالنه به طور میانگین 
۱۵۰ میلیون تن غبارخیزی دارند. خوشبختانه 
طی پنج سال اخیر تعداد روزهای غبار خیزی در 
استان های مختلف کشــور کاهش یافته است. 
برای مثال در اهواز طی سال های گذشته حتی تا 
۱۶۰ روز در سال غبار خیزی و هوای آلوده ثبت 
شده است. بر اســاس اطالعات موجود در سال 
۲۰۱۲ در اهواز ۱۲۰ روز غبارآلود داشتیم اما این 
اطالعات نشــان می دهد که طی سال های ۹۵ تا 
۹۸ تعداد روزهای غبارخیز به ترتیب ۷۷، ۸۵، ۷۲ 
و ۲۰ روز بوده است. به گفته او عالوه بر بارش های 
خوب که سبب آبگیری تاالب ها شد، مجموعه ای 
از اقدامات بیولوژیک و بیومکانیک نیز در کاهش 
روز آلوده و غبارخیز در استان های مختلف کشور 

موثر بوده است.
    

رسیدسازی جعلی روش جدید 
کالهبرداران سایبری

پلیــس در اعــالم 
مهمتریــن حــوادث 
۲۴ ســاعت گذشته از 
شناسایی و دستگیری 
فردی خبر داد که رسید 

جعلی اپلیکیشــن های پرداخــت اینترنتی و 
عابربانک هــا را می فروخت. ســرهنگ آرش 
ابراهیمی، رئیس پلیس فتا در استان لرستان 
گفت: باهماهنگی مرجع قضایــی با اقدامات 
پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان 
کوهدشــت متهم دســتگیر و به همراه همه 
مســتندات و ادلــه موجود از دســتگاه های 
 دیجیتــال به پلیــس فتا شهرســتان انتقال 

داده شد.
    

آتش سوزی در خط4 مترو
مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری مترو تهران 
درباره جزئیــات حادثه 
آتش ســوزی حد فاصل 
ایســتگاه اکباتان تا ارم 

سبز گفت: در حد فاصل ایســتگاه اکباتان تا ارم 
سبز )داخل تونل( بر اثر اتصالی آتش سوزی  رخ 
داده اســت. او با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه 
خط متوقف شد و موضوع در دست بررسی قرار 
گرفت، گفت: به کسی آســیبی نرسیده است و 
شرایط عادی است و مسافرین ایستگاه ارم سبز 
برای ادامه حرکت مسیرشــان به خط های ۲ و ۳ 

هدایت شدند.
    

درمان موفقیت آمیز کودک 
آسیب دیده حمله گاندو

آرش ملکی، فلوشیپ 
ارتوپــدی اطفــال، از 
انجــام عمــل جراحی 
موفقیت آمیــز بــرای 
پســربچه ای که مورد 

حمله گاندو )تمســاح پوزه کوتاه ایرانی( قرار 
گرفته بود، خبر داد. اوایل مهرماه پسربچه ای از 
یکی از روستاهای شهرستان چابهار با آسیب 
شدید در اندام فوقانی چپ بر اثر گازگرفتگی 

گاندو به بیمارستان اختر مراجعه کرده بود.

از گوشه و کنار

دیروز حسن روحانی، رئیس جمهور، 
از اعمال جریمه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی 
برای کسانی خبر داد که مقررات وضع 
شده برای پیشگیری از ابتال و شیوع کرونا 

را رعایت نمی کنند.
او در جلســه ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا با تاکید بر این که همه افراد 
جامعه برای حضور در اجتماعات باید از 
ماسک استفاده کنند، گفت: »کسانی که 
ماسک نمی زنند، ۵۰ هزار تومان جریمه 

می شوند«.
او همچنین گفت: »افــرادی که به 
کرونا مبتال هســتند، ولی از قرنطینه 
خارج می شوند، ۲۰۰ هزار تومان جریمه 
می شــوند و این جریمه ها به حســاب 
وزارت بهداشت واریز می شود«. حسن 
روحانی با تاکید بر این که این طرح فعال 
در تهران اجرا می شــود، اعالم کرد که 
نیروی انتظامی و بسیج مسئول اعمال 
جریمه هستند و اگر فردی که جریمه 
شده مبلغ را پرداخت نکند، با روش های 
دیگر گرفته می شــود. این تصمیم در 
حالی اتخاذ شد که از هفته گذشته و با 
شروع پیک سوم کرونا که گفته می شود 
با شــدت بیماری زایی بیشــتری آغاز 
شده، تخت های بیمارستانی و به ویژه 
تخت های ویژه مخصوصا در پایتخت پر 
شده اند و دیگر بیمارستان ها نمی توانند 

بیماران غیراورژانسی را پذیرش کنند.
 کرونا جان ۱۹۵ نفر دیگر را 

در ایران گرفت
دیروز ســخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی بــا گزارش 
فوت ۱۹۵ بیمار دیگر مبتال به کرونا در 
۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان 
بیماری کووید۱۹ در کشور را ۲۸ هزار و 
۲۹۳ نفر اعالم کرد و گفت ۳۰ استان در 

وضعیت قرمز یا هشدار هستند.
 این در حالی اســت که در این میان 

وضعیت تهران چنان وخیم اســت که 
جلسه دیروز ســتاد ملی مقابله با کرونا 
تصمیماتی سخت گیرانه و خالف رویه 
گذشته خود پیش گرفت. این در حالی 
است که برخی کارشناسان این پرسش 
را مطرح می کنند که آیا این تصمیمات 
سخت گیرانه پشــتوانه اجرایی دارد و 
می تواند به کنترل کرونا منجر شود؟ آنها 
در توجیه شائبه خود به عدم کنترل الزم 
بر واحدهایی که هفته گذشته بر اساس 
دستور این ســتاد موظف به تعطیلی 
بودند، اما به این مقررات تن ندادند، اشاره 

می کنند.
ردیابی موبایلی افراد مبتال به کرونا 
اما سختگوی دولت با بیان توضیحاتی 
پاســخ این منتقــدان را داد و از وجود 
برنامه ای مدون بــرای کنترل این افراد 
خبر داده و گفت: »روی جرایم و شیوه 
شناســایی افراد مبتال به بیماری کرونا 
کار شده اســت. آزمایشگاه های دولتی 
و خصوصــی باید همه اطالعــات را در 
اختیار وزارت بهداشت قرار دهند تا این 
وزارتخانه، آن ها را به صورت آنالین در 
اختیار نیروی انتظامی، بســیج و سایر 
بازرسان قرار دهد«. علی ربیعی بیان کرد: 
»هر فردی که در آزمایشگاه به او اعالم 
می شود که مبتال به بیماری کرونا است، 
از شــیوه های مختلف از جمله ردیابی 
موبایل مورد کنترل قرار می گیرد و در 
صورت خروج از خانه، جرایم سنگینی به 

وی تعلق می گیرد«.
سخنگوی دولت گفت: »نمی خواهیم 
در قبال اجــرای این طــرح درگیری 
فیزیکی رخ دهد و شــیوه هایی اتخاذ 
خواهد شد افرادی که رعایت نمی کنند، 
جریمه شــوند. همه کشــور هایی که 
دســتورالعمل های بهداشتی مربوط 
به کرونا را رعایت کرده انــد، در مبارزه 
با کووید ۱۹ موفق شــده اند؛ در مدتی 

که ما دســتورالعمل ها را بیشتر رعایت 
می کردیم نیز میزان مرگ و میر پایین 
بود، اما در دوره های اخیر در شهر تهران 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به 

زیر ۴۰ درصد رسید«.
او گفت: »مشــکل ما در محل های 
تجمع مردم چون فرودگاه ها، پاساژها، 
مراکز خریــد و بعضــی از صنوف مثل 
نانوایی ها و همچنین کمبود وسایل حمل 
و نقل عمومی در شهر های بزرگ است. 
برنامه ریزی برای رفع این کمبود به خوبی 
پیش می رفت، اما با توجه به تحریم های 
ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز 

داشت و با مشکل روبرو شدیم«.
اصناف درصورت بی توجهی به 

پروتکل ها پلمب می شوند
 همچنین دیروز انوشیروان محسنی 
بندپی، استاندار تهران در حاشیه ستاد 
ملی مقابله با کرونا در مورد اعمال جرایم 
کرونایی گفت: »اصناف هم بایســتی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 
که در صورت تخلف بار اول تذکر دریافت 
می کننــد، در مرحلــه دوم در صورت 
عدم رعایت ۳۰۰ هــزار تومان جریمه، 
در مرحله سوم یک میلیون تومان و در 

مرحله چهارم پلمب می شوند«.
استاندار تهران تاکید کرد: »در مورد 
واحدهایی که خدمــات عمومی ارائه 
می دهند از جمله تاکســی و اتوبوس 
اگر خودشــان رعایت نکنند ۱۰۰ هزار 
تومان و اگر مسافرین رعایت نکنند به 
ازای هر مســافر ۲۰ هزار تومان جریمه 

خواهند شد«.
 تاکسیرانان نباید مسافر 

بی ماسک سوار کنند
بنا به اعالم رئیس جمهور، در شبکه 
حمل و نقل عمومــی و مراکز عمومی 
نیز بســیج، نیروی انتظامی و بازرسان 
وزارت بهداشت به افراد تذکر می دهند. 

در زمینه مترو برای ورود به محوطه نیز 
ماسک زدن باید مراعات شود، اما نسبت 
به تاکسی و اتوبوس شــرایط متفاوت 
است. اگر راننده تاکسی رعایت نکند و 
ماســک نزند، ۱۰۰ هزار تومان جریمه 
می شود و اگر مسافر بدون ماسک را سوار 
کند برای هر نفر ۲۰ هزار تومان جریمه 
می شود. همه از جمله پلیس راهنمایی 
و رانندگی موظف هستند، اگر راننده ای 
مراعــات نمی کند، شــماره  پالکش را 
یادداشت کنند و کد جریمه را بنویسند. 
در همین ارتبــاط، علیرضا قنادان، 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
تهران، با اشاره به سازوکار جدید اعالمی 
از ســوی رئیس جمهور برای برخورد با 
کسانی که از ماسک استفاده نمی کنند، 
گفت:  »در ســری جدید ضابط اجرایی 
پلیس راهور خواهد بود کــه از طریق 
یک کــد جریمه جدید اعمــال قانون 
را در مــورد متخلفــان احتمالی انجام 
خواهــد داد. ما در تاکســیراتی تهران 
از دو ماه گذشته گشــت های میدانی 
مشــترکی را با پلیس راهور راه اندازی 
کردیم که در هر یک از این گشــت ها 
عــالوه بــر نیــروی کنتــرل نظارت 
ســازمان تاکســیرانی، یکی از عوامل 
پلیس راهور حضور دارند که تجهیزات 
مربوط بــه ثبــت جرایــم راهنمایی 

 و رانندگــی نیز همراه شــان اســت«. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با اشاره 
به کنترل و ثبت جرایم رانندگانی که از 
ماسک اسفاده نمی کنند، گفت: »همه 
این گشت ها در سطح شهر با برنامه ریزی 
در دو شیفت  مختلف از ابتدای صبح و تا 
پایان شب مشغول به گشت زنی و فعالیت 
هســتند و ثبت جرایم رانندگانی که از 
ماسک استفاده نکنند از طریق آنها انجام 

می شود«.
او با تاکید بر اینکه آمار و ارقام سازمان 
تاکســیرانی مبنی بر عدم اســتفاده 
رانندگان از ماسک بسیار کم است، افزود: 
»هم رانندگان و هم مردم می دانند اجرای 
چنین دستورالعمل های سختگیرانه ای 
بیش از هر چیز به ســالمت شهروندان 
مربوط اســت. از آنجا که تاکسیران ها 
می دانند در شرایط موجود با بیشترین 
ریسک کار می کنند، تعداد رانندگانی 
که در ســطح شهر از ماســک استفاده 

نمی کنند، بسیار نادر است«. 
اعمال مقررات جدید و چند سوال

برخی معتقدند تعیین این جرایم و 
برخوردهای قهری، می تواند در شرایط 
اوج کرونا به نوعی بازدارنده باشد و نمودار 
صعودی ابتال و بستری ناشی از کرونا را 
در کشــور کنترل کند، همانطور که در 
بسیاری از کشــورهای دنیا این اتفاق 
افتاده است. به عنوان مثال در انگلیس 
جریمه در نظر گرفته شده برای افرادی 
که ملزم به خود قرنطینگی هستند، اما 
این موضوع را رعایت نمی کنند از ۱۰۰۰ 
پوند شروع شده و در صورت تکرار به رقم 

۱۰ هزار پوند می رسد.
با این حال با اعــالم مصوبات جدید 
ضدکرونایــی، خبرگزاری ایســنا در 
گزارشی چند ســوال را مطرح می کند 
که به نظر می رســد برای بســیاری از 
شهروندان که از امروز موظف به اجرای 
این مقررات جدید هستند؛ مطرح است:

- آیا پوشــش ماســک از در منازل 
خواهد بود، حتی برای عابرین پیاده؟

- پلیس چگونه افراد پیاده را جریمه 
می کند؟

- آیا در ماشین شخصی هم استفاده 
از ماسک اجباری است؟

- نحوه شناســایی فرد متخلف و یا 
مبتالی بدون عالمت بــه چه صورت 
است و چگونه بیماری فردی که ممکن 
است بیمار مبتال به کرونا بدون عالمت 

هم باشد، محرز می شود؟
- نحوه اعالم تخلف به افــراد از چه 

طریقی انجام می شود؟
- نحوه اعمال جریمه چگونه است؟ با 

کد ملی است یا تسلیمی؟
- جریمه های واریزی به حسابی که 
وزارت بهداشت اعالم خواهد کرد، در چه 

محلی هزینه می شوند؟

- ضمانــت پرداخــت جریمه هــا 
چیست؟

- جریمه دیرکرد هم شامل حال این 
جریمه ها می شود؟

- گزارش های مردمی از عدم رعایت 
پروتکل ها قابل اعمال است؟

-ماســک به میزان کافی و با قیمت 
مناسب در داروخانه ها موجود خواهد 

بود؟
تمدید محدودیت ها 

دیروز همچنین معــاون نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
با اشاره به تمدید تمامی محدودیت های 
کرونایی در پایتخت تا ۲۵ مهرماه گفت: 
»بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
کرونا و اعالم اســتاندار تهران که درپی 
وضعیت قرمــز کرونا در تهــران انجام 
شد، تمام محدودیت های کرونایی در 
پایتخت تا ۲۵ مهرماه تمدید شــد و بر 
این اساس تمامی صنوف مشمول این 
محدودیت ها در صورت فعالیت در هفته 
جاری و سایر صنوفی که پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت نکنند، تا یک ماه 

پلمب خواهند شد«.
بر این اساس دانشــگاه ها، مدارس، 
مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها 
و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد 
و مصلی ها، سالن های ســینما و تئاتر 
و مراکز مشــابه، موزه ها و باغ موزه ها، 
تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و 
سالن های زیبایی، کافه ها و قهوه خانه ها و 
چایخانه ها تا پایان هفته تعطیل هستند 
و هرگونه فعالیت آنها با برخورد قانونی 
و پلمب مواجه خواهد شــد.  تعطیلی 
باشــگاه های ورزشــی و به خصوص 
ورزش های پر برخورد مانند کشــتی، 
ورزش های رزمی نظیر کاراته، جودو و 
موارد مشابه، باغ وحش و شهربازی ها، 
مراکــز تفریحــی آبی، اســتخرهای 
سرپوشیده و باشــگاه های بدنسازی و 
همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در 
این ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته است.

درپی بحرانی شدن شیوع بیماری در تهران صورت گرفت؛

تعیین جریمه نقدی برای سرپیچی از محدودیت های کرونا

خبر

معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
وزارت بهداشت با اشــاره به خدمات ارائه شده 
از ســوی این اداره در بحران کرونــا، گفت: آمار 
مستندی نداریم اما اصال دور از انتظار نیست که 
پس از شیوع کرونا افزایش اختالالت روانپزشکی 

اتفاق افتاده باشد.
علی اسدی، با اشاره به شیوع کرونا در کشور و 

آسیب های آن به ایسنا گفت: 
با شیوع کرونا ما با کمک دانشگاه ها و انجمن 
روانشناسی کشــور از طریق تهیه پروتکل ها و 
بسته های آموزشی با عنوان مدیریت استرس، 
وسواس، انگ و... برای جمعیت عمومی، بیماران، 
 خانواده متوفی، کارکنان بهداشت و درمان و... 
تهیه کردیم. این محتواها درون ســاختار حوزه 
بهداشــت و درمان به دســت گروه های هدف 
رسید؛ همچنین پروتکل هایی طراحی شد که از 
طریق سامانه ۴۰۳۰ هدایت شد. پس از تصویب 
محتواها و آموزش کارشناســان سالمت روان، 
از ۲۷ اســفندماه ۱۳۹۸ در این ســامانه حدود 

۳۰۰ نفر روانشــناس آموزش دیــده از طریق 
دانشگاه های علوم پزشکی انتخاب شدند و از ۶ 
فروردین ۱۳۹۹ نیز حدود ۳۰۰ روانشــناس از 
طریق سازمان روانشناسی و انجمن روانشناسی 
ایران به ما معرفی شده و به سامانه ۴۰۳۰ اضافه 
شدند. بر این اساس ۶۰۰ روانشناس در قالب ۴ 
گروه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در خط ۴۰۳۰ 

پاسخگوی سواالت سالمت روان مردم بودند.
وی در ادامــه افــزود: از آخر خــرداد ماه 
به دنبال کاهــش تماس های مــردم تعداد 
روانشناسان به ۱۰ درصد از آن جمعیت کاهش 
یافت، ولی همچنان همکاران روانشــناس ما 
از طریق ســامانه ۴۰۳۰ پاسخگوی سواالت 
هســتند. کارشناسان ما ســواالت سالمت 
روان حــدود ۷۰۰ هزار نفر را تــا ۱۰ مهرماه 
پاسخ دادند و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ دقیقه 
مکالمه صورت گرفته است. قسمت دیگر در 
سامانه ۴۰۳۰ آوای صوتی بود که بسته هایی 
در رابطه با اســترس، مشکالت ناشی از کرونا 

و... ضبط شده بود و مردم می توانستند به آن 
گوش کنند.

بسته های مداخالت روانشناسی برای 
داغدیدگان کرونا

معاون دفترسالمت روانی واجتماعی واعتیاد 
وزارت بهداشت با اشاره به تهیه پروتکل مداخله 
و مشاوره برای خانواده هایی بود که عزیزان خود 
را به دلیل مسئله کرونا از دست دادند؛ گفت: این 
افراد شرایط ســختی داشتند زیرا نمی توانستد 
مانند قبل با برگزاری مراســم عزاداری کنند و 
این محدودیت ها می توانست منجر به مشکالت 
روانشناختی شود که یکی از آنها سوگ پیچیده 
است. این مشــکل می تواند تبعات روانشناسی 
زیادی داشته باشد که با همکاری معاونت درمان 
و مددکاری وزارت بهداشــت برای آن اقدام به 

تدوین راهنماهایی کردیم. 
معاونــت درمان اســامی خانواده های افراد 
فوت شده بر اثر کرونا را در اختیار مراکز بهداشت 
گذاشت و روانشناسان با این لیست تماس برقرار 
می کردند و اقدام به راهنمایی این خانواده های 
داغدار می کردند. خدمات ســالمت روان برای 
این افراد از یک جلســه تا ۵ جلســه به صورت 
تلفنی یا در صورت موافقت افراد با رعایت نکات 

بهداشــتی به شــکل حضوری در مرکــز ارائه 
می شود. تاکنون حدود ۷ هزارنفر از این خانواده ها 
از طرق دانشــگاه های علوم پزشکی مشاوره در 

سوگ را دریافت کرده اند.
افسردگی، بیشترین اختالل روانی

اســدی درخصــوص شــیوع اختــالالت 
روانپزشکی، گفت: شــیوع اختالالت بر اساس 
پیمایش های ملی بــاالی ۲۳ درصد اســت و 
باالترین اختالل روانپزشکی در کشور اختالل 
افسردگی است و پس از آن اختالالت اضطرابی 
در رتبه بعد قرار دارد. اختالالت افســردگی به 

تنهایی ۱۲.۷ درصد و اختالالت اضطرابی حدود 
۱۵ درصد است.

وی اشاره به اینکه احتماال در بحران کرونا آمار 
اختالالت روانپزشکی افزایش یافته است،  اظهار 
کرد: این اختالالت بیشتر خواهد شد؛ اما مستند 
تحقیق  شــده ای برای آن وجود ندارد. اما قطع 
به یقین کسانیکه زمینه اختالالت روانپزشکی 
داشتند و یا تحت درمان بودند طبیعتا با شیوع 
کرونا عالئم شدیدتری تجربه کردند. این موضوع 
با توجه به استرس و فشار ناشی از کرونا طبیعی 

است و دور از انتظار ما نبود.

یک مقام وزارت بهداشت در آستانه روز جهانی سالمت روان خبر داد؛

افزایش اختالالت روانی در پی کرونا

سخنگوی دولت گفت: 
»نمی خواهیم در قبال 

اجرای طرح جریمه 
درگیری فیزیکی رخ 

دهد و شیوه هایی اتخاذ 
خواهند شد که افرادی که 
رعایت نمی کنند، جریمه 

شوند. همه کشور هایی 
که دستورالعمل های 

بهداشتی مربوط به کرونا را 
رعایت کرده اند، در مبارزه 
با کووید ۱۹ موفق شده اند«

رئیس جمهور اعالم کرد: 
افرادی که به کرونا مبتال 
هستند، ولی از قرنطینه 

خارج می شوند، ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه می شوند و 
این جریمه ها به حساب 

وزارت بهداشت واریز 
می شود
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