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ردپای کشاورزان در آتش سوزی 
جنگل های باشت؟

بیش از سه روز است 
کــه برخــی عرصه های 
طبیعی استان های فارس 
و کهگیلویه و بویر احمد 

دچار حریق شده اند و بار دیگر نقش کشاورزان در 
وقوع و گسترش آتش سوزی ها مطرح شده است. به 
گزارش ایسنا، به گفته غالمحسین حکمتیان اصل، 
مدیرکل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد 
علت آتش سوزی جنگل های دونقطه از شهرستان 
باشت آتش زدن پسماند مزارع از سوی یک کشاورز 
برای برنج کاری بوده که به عرصه های منابع طبیعی 

و جنگل ها سرایت کرده است.
    

 ساخت ابررایانه »مریم« 
به یاد دانشمند زن ایرانی 

مراســم رونمایــی از 
ابررایانه سیمرغ دانشگاه 
یکشــنبه  کبیــر  میر ا
۲۶ اردیبهشت با حضور 

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در دانشگاه 
امیرکبیر برگزار شــد. به گزارش ایرنــا، ایران که با 
ساخت ابر رایانه »سیمرغ« به جمع باشگاه جهانی این 
تکنولوژی وارد شده، قصد دارد با ساخت یک ابررایانه 
جدید که قدرت ۱۰۰برابری نسبت به سیمرغ دارد، 
جایگاه خود را در این عرصه راهبردی تقویت و تثبیت 
کند؛ قرار است این ابررایانه به یاد »مریم میرزاخانی« 
نابغه ریاضی، »مریم« نامگذاری شود. وزیر ارتباطات 
دیروز با حضور در دانشــگاه امیرکبیــر از ابررایانه 
»سیمرغ« که با بودجه هزار میلیارد ریالی طراحی و 

ساخته شده است رونمایی کرد.
    

پیگیری مرگ ۱۷۰ فوک خزری از 
طریق وزارت خارجه

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی 
و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: چندی پیش الشه ۱۷۰ فوک خزری به ساحل 
آمد که از طریق وزارت امور خارجه در حال مذاکره 
با روسیه هســتیم. به گزارش ایرنا، داود میرشکار 
همچنین از تدوین برنامه اقدام ملی برای حفاظت 
از فوک خزری که گونه ای در معرض انقراض است، 
خبر داد. او بابیان اینکــه برنامه اقدام ملی با نظارت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و با همکاری و 
تالش ســازمان های مردم نهاد و همه ارگان های 
ذی ربط انجام می شود، افزود: فوک خزری تنها گونه 
پستاندار دریای خزر محسوب می شود و این گونه 
در سال های اخیر به شدت در معرض خطر انقراض 

قرارگرفته است.
    

تهران؛ مقام اول در کم تحرکی  و 
چاقی دانش آموزان 

معــاون تربیت بدنی 
ت  ر ا ز و مت  ســال و 
آموزش وپــرورش گفت: 
تهران مقام اول کم تحرکی 

به جهت زندگی ماشینی و آپارتمان نشینی را در میان 
دانش آموزان دارد.  به گزارش ایلنا، مهرزاد حمیدی 
اظهار کرد: دختران ۲۰/۸ درصد وزن طبیعی تری 
نسبت به پســران دارند، درحالی که سفره آن ها با 
پسران مساوی اســت و البته تحرک آن ها کمتر از 
پسران است.  حمیدی افزود: کرمان، مازندران، تهران 
و بوشهر کمترین در تناسب وزن را دارند. همچنین 
استان مازندران و گیالن در سنجش از در وضعیت 
چاقی اول هستند. سیستان و بلوچستان، خراسان 
هرمزگان کمترین سطح چاقی را در کشور دارند و 
این نشان می دهد باید سیاست های کلی در خصوص 
بحث حمایت از اســتان ها و ترویــج فعالیت های 

حرکتی به تغذیه سالم اتخاذ شود.
    

 مراکز دفن زباله در کشور 
کاهش یافت

مدیرکل دفتر مدیریت 
پسماند سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفــت: 
باهدف کنتــرل آلودگی 

منابع آب وخاک، تعداد مراکز دفن زباله در کشــور از 
ســال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ از ۳۲۰۰ مرکــز به ۶۶۰ مرکز 
کاهش یافت. به گزارش ایرنا، حسن پسندیده درباره 
علت کاهش مراکز دفن زباله اظهــار کرد: مراکز دفن 
زباله یکی از نقاط آلوده کننده محیط زیســت و منابع 
آب وخاک اســت بنابراین کاهش مراکــز دفن زباله 
به عنوان نقاط انتشار آالینده به آب وخاک امری ضروری 
و اجتناب ناپذیر است، هرچقدر محل های دفن متمرکز 
و کاهش یابد، نظارت بر این مراکز بهتر صورت می گیرد 
و همچنین از پراکندگی محل های دفن زباله و تعدد 
کانون های آالینده در محیط زیست جلوگیری می شود.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه میدان قدس/ 
مردی میان سال در ایســتگاه تاکسی 
ایستاده است. نفر دوم است و سه نفر دیگر 
پشت سرش ایستاده اند. حرکات عصبی 
زیادی دارد. سرش را مرتب تکان می دهد، 
زیر لب غر می زند و هر چند ثانیه یک بار 
سرش را جلو می آورد و انتهای خیابان را 
نگاه می کند تا ببیند باالخره تاکسی از راه 
می رسد یا نه. تاکسی که به ایستگاه رسید 
به راننده پرخاش می کند که این همه وقت 
کجا بوده و مگر نمی داند مردم کار دارند؟ 
رانند تاکسی از همه جا بی خبر سکوت 
می کند. مسافران سوار می شوند و ماشین 

حرکت می کند.
ســاعت ۱5:4۰ دقیقــه چهــارراه 
ولیعصر/ نمی دانم چه اتفاقی افتاده است 
اما از دور صدای داد زدن می آید، مردم دور 
معرکه دعوا حلقه  زده اند. چند نفر آن میان 
قصد دارند جوان های عصبی را آرام کنند 
اما فایده ندارد. بعضی با خنده و هیجان 
گالویز شــدن دو جوان را نگاه می کنند 
و از این درگیری خوشــحال اند. انگار که 
یک برنامه مفرح و سرگرم کننده برایشان 
تدارک دیده شده است. در همین حین 
یکی موفق می شود یکی از طرفین دعوا 
را از معرکه بیرون بکشد. از بینی و گوشه 
لب پسرکی که شاید به زور ۲۰ ساله باشد 

خون سرازیر شده است. 
ساعت ۹ شب تهران پارس/ دو ماشین 
سر چهارراه به هم خورده اند. راننده یک 
ماشین زن جوانی اســت که ترسیده و 
راننده دیگر مرد میان ســالی که از نظر 
سن و سال می توانست پدر آن زن باشد. 
مرد برای تصادفی که چندان هم زیانبار 

نیست و خســارتی به ماشین نزده است 
خیابان را روی سرش گذاشته؛ به دختر 
جوان فحاشی و مدام تحقیرش می کند 
که بلد نیست رانندگی کند و زن را چه به 
این کارها. شاهدان دعوا دختر را به داخل 
ماشین هدایت می کنند. مرد انگار از اینکه 
زن صحنه را خالی کرده آشفته شده است. 
به سمت ماشــین حمله می کند، روی 
شیشه می کوبد و زن جوان از ترس فقط در 
خودرو را قفل و با تلفن همراهش صحبت 
می کند.  این سه روایت حاصل چند ساعت 
خیابان گردی نگارنده است. این روزها همه 
ما شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. جنگ 
و جدال هایی که کرونا و وضعیت وخیم 
اقتصادی به آن دامن زده اســت؛ چرا که 
تاب آوری ما کم شده اســت و هر تلنگر 
کوچکی می تواند جرقه ای برای شعله ور 

شدن آتش خشم ما باشد.
 زنگ خطر خشونت ها 

به صدا درآمده است
مشکالت اقتصادی، باال رفتن قیمت 
ارز، آمدن کرونا و ... مشکالت روح و روانی 
ما را بیشتر عیان کرد. مشکالت ما از اول 
هم کم نبود اما در یکی دو ســال گذشته 
فشــارهای زندگی آن قدر زیاد شده که 
واقعاً نمی توان به کســی ایــراد گرفت 
چرا رفتارهای عصبی و پرخاشــگرایانه 
نشــان می دهند. بااین حــال اما زنگ 
خطر خشــونت ها در این دوران به صدا 
درآمده است.  آنچه مسلم است، ویروس 
کرونا جامعه را هدف گرفته و بســیاری 
از مردم و کارشناســان فارغ از خطر ابتال 
به این ویروس، نگران آینده و شرایط رو 
به وخامت جامعه هســتند. در این میان 
نشســت خبری چند روز پیش رئیس 
سازمان پزشکی قانونی، نشان از فاجعه ای 
خاموش و پنهان در زیرپوست شهرها دارد 
که در مدت ۳۶5 روز، یک میلیون و ۷54 

هزار پرونده در این ســازمان رسیدگی 
شــده، یعنی روزانه بیش از چهار هزار و 
۸۰۰ پرونده در این سازمان تشکیل شده 
که می توان بــه پرونده های قتل، ضرب 
و شــتم، تصادفات، خشــونت خانگی، 
خودکشــی، زورگیری و ســقط جنین 
اشــاره کرد که به باور عباس مسجدی 
آرانی آمارش فاجعه آمیز اســت. رئیس 
سازمان پزشــکی قانونی اعالم کرده که 
5۸5 هزار و ۳۷4 مورد نزاع رخ داده و در 
این میان آمار کودک آزاری نیز با افزایشی 
سه درصدی به دو هزار و 544 مورد رسید. 
آمار همسر آزاری نیز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد 
بوده است. در این میان مسجدی آرانی 
به آمار خودکشی ها اشاره ای نمی کند و 
آن را محرمانه می داند!  البته همین چند 
وقت پیش بود که ادعای خودکشی ۸4 
تهرانی در یک روز بر سر زبان ها افتاد، که 
مسئوالن بهزیســتی و رئیس اورژانس 
اجتماعی سازمان بهزیستی آن را تکذیب 
کردند و گفتند چنین موضوعی صحت 
ندارد.  بااین حــال محمد علی گو، رئیس 
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی نیز 
گفته است: تماس ها در سال۹۹ به نسبت 
ســال۹۸، افزایش یافته اما هر تماسی 
به ســامانه۱۲۳، به مداخلــه اورژانس 
اجتماعی منجر نمی شود. در ۶ ماه پایانی 
ســال۹۹، اورژانس اجتماعی در مورد 
تماس ۲4هزار و۳۰۰نفر مداخله کرده 
است. همچنین مداخالت آن ها در مدت 
مشابه سال۹۸، ۱۹هزار و۷۳۰ نفر بوده 
است. این به معنی رشد ۲۳.۱درصدی 
مداخالت اورژانس اجتماعی در ۶ماهه 
دوم ســال۹۹ در مقایســه با ســال۹۸ 
بوده اســت. بااین حال، او از ارائه میزان 
تماس های گرفته شــده بــا خط۱۲۳ 
پرهیز می کند و معتقد است برخی از این 
تماس ها با یک مشاوره تلفنی حل شده 

و به مداخله نیازی ندارد. بنابراین، اعالم 
عددی تماس های گرفته شــده، روایت 
دقیقــی از مصادیق خشــونت خانگی 

نخواهد بود.
 مشکالت روانی؛ 

بحرانی سنگین تر از کرونا
اما دلیل بــروز این همه خشــونت 
چیســت؟  آیا این خشــونت درگذشته 
وجود داشته و با شیوع کرونا بیشتر عیان 
شده، یا یکی از آســیب های اجتماعی 
کرونا، خشن تر شدن و کاهش آستانه صبر 
مردم است، این سؤاالت در ذهن جامعه 
وجود دارد. به باور برخی از روان پزشکان، 
مشکالت اقتصادی، تورم در کنار ترس از 
مرگ و بیماری سبب شده آستانه تحمل 
مردم به شدت کاهش یابد و آن ها مانند 
یک باروت متحرک در شهر پرسه بزنند 
که هرلحظه امکان انفجارشان وجود دارد 
و با این انفجار به خود و اطرافیان آسیب 
می زنند. پیش از شیوع کرونا،  از هر چهار 
ایرانی یک نفر دچار اختالل روانی است. 
یک جامعه شناس در این رابطه می گوید:  
پس از شــیوع کرونا، یکی از بحران های 
جدی جوامع به ویــژه جامعه ما افزایش 

خشــونت کالمی و فیزیکی است. امیر 
محمود حریرچی در ادامــه می افزاید: 
یکی از عواملی که موجب پرخاشــگری 
و به دنبال آن سبب بروز نزاع و خشونت 
می شود فشــار روانی حاصل از شرایط 
اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم است. 
بیکاری و عدم اشتغال در جامعه از دیگر 
عوامل خشونت است. حریرچی با اشاره 
به اینکه مصرف مواد مخدر به ویژه مواد 
مخدر صنعتی از دیگر عوامل خشــونت 
است، یادآور شد: مواد مخدر صنعتی تأثیر 
مستقیم بر اعصاب و روان افراد می گذارد 
و روان آن ها را تضعیف کــرده و فرد را به 
یک فردی روان پریش و خطرناک تبدیل 
می کند که خود زمینه ساز نزاع و درگیری 
اســت. در دوران پاندمی کرونا، احتمال 
افزایش اختالالت خلقی و اضطرابی وجود 
دارد. این ها از عوامل ایجاد و تشدید بروز 
خشونت هســتند. او در رابطه با افزایش 
خشــونت های خانگی نیــز می افزاید: 
افزایــش تکالیف خانواده هــا در دوران 
کرونا، می تواند زمینه ساز بروز خشونت 
شود؛ عواملی مانند نگهداری از کودکان 
و غیرحضوری بودن مدارس، ســخت تر 
شدن تأمین معاش خانواده ها و تنگناهای 
اقتصادی، حذف شدن امکان هایی مانند 
مسافرت، مهمانی ها و دورهمی ها و حتی 
مراسم های سوگواری که تا حدی موجب 
تخلیه فشــارهای روانی می شد. گرچه 
در ایران قرنطینه سراســری رخ نداده و 
بسیاری از کســب وکارها به فعالیتشان 
مشــغول اند، اما همچنان، زمان حضور 
افراد خانواده در کنار یکدیگر بیشتر شده 
و اصوالً همین موضوع، موجب افزایش 
تنش و تعارض در خانواده ها خواهد شد. 
اصوالً هر آدمی نیــاز دارد گاهی اوقات، 
حتی از نزدیکانش هم فاصله بگیرد. ضمن 
اینکه تمام عواملی که تا پیش ازاین دوران 
موجب افزایش خشونت خانگی می شد، 
همچنان پابرجا باقی مانده است؛ مسائلی 
مانند نداشتن مهارت های زندگی مانند 
حل تعارض و تنش، کنترل خشم و سایر 
موضوعاتی که می تواند زمینه ساز بروز 
خشونت شــود؛ مانند فقر یا اعتیاد که 
حتی ممکن است در بعضی موارد شدت 

پیداکرده باشد.
 پایین آمدن تاب آوری مردم 

در دوره سختی ها
اســترس و اضطراب ناشی از تهدید 
مداوم سالمت جسمی، به تنهایی برای 
ایجاد آشفتگی کافی است و انزوای همراه 
با قرنطینه شدن ترکیب مرگباری ایجاد 
کرده و بسیاری از افراد را به سوی افسردگی 
سوق داده است. با سقوط اقتصاد و از دست 
دادن مشاغل، عدم اطمینان و پریشانی 
عاطفی تقریباً بر کل جمعیت کشور سایه 
افکنده اســت. در طول این همه گیری، 
آمارها افزایش نگران کننده ای از تعداد 

افراد تحت تأثیر مشکالت بهداشت روان 
را نشان می دهد.  سطح فراگیری بیماری 
کرونا در جهــان تا به امــروز به گونه ای 
بوده که به عنوان یک بزنــگاه تاریخی، 
تا ســال ها بعد هم در خاطره ها خواهد 
ماند و مانند فراگیری وبا یــا طاعون در 
مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار 
خواهــد گرفت با این تفاوت که ســطح 
گستردگی این ویروس ورای گسترش 
منطقه ای بوده و تمام جهــان را درگیر 
کرده است. در این میان، فعاالن اجتماعی 
و تحلیلگران ســالمت روانی معتقدند 
تأثیرات روانی این ویروس بر ســالمت 
روانــی جامعه حتی اگر کرونــا به اتمام 
هم برسد تداوم خواهد داشت! تأثیرات 
روانی که ناشی از مشــکالت اقتصادی، 
مرگ دوستان و نزدیکان و تحمل طوالنی 
مدت دوری از اجتماع و انزوای شخصی 
اســت. این نگرانی ها بارها به مسئوالن 
جهانی گوشــزد شــده و روانشناسان و 
جامعه شناسان کشور هم آثار تخریبی 
این ویروس را بارها بررسی کرده اند؛ این 
ویروس به اندازه کافی برای سالمت روان 
جامعه مضر بوده است که دیگر نیازی به 
مشکالت ضمیمه ای مانند تورم و گرانی 
برای تخریب سالمت اجتماعی نباشد. 
آنچه در این شرایط می تواند به سالمت 
جامعه کمک کند القای امید به طبقات 
مختلف اجتماعی با تفکرات مختلف است.  
درنهایت جامعه شناسان و روانشناسان 
معتقدند با پایان کرونــا، تأثیرات روانی 
ناشی از این ویروس همچنان در جامعه 
احساس خواهد شــد و درگیری روان و 
ذهن با این پدیده می تواند تا سالیان دراز 
بر افکار، خلق وخو، رونــد زندگی افراد 
تأثیر ناخوشایندی داشــته باشد. بعد از 
بحران کرونا یکی از اصلی ترین نیازهای 
مردم برخورداری از جلســات مشاوره و 
روان درمانی های مستمر و منظم است که 
برنامه ریزی آن بر عهده دولت است؛ امید 
که دولت جدید برای این موضوع برنامه ای 

دقیق و درست داشته باشد. 

روزانه بیش از چهار هزار و 800 پرونده مرتبط با خشونت در پزشکی قانونی تشکیل می شود؛

تنها یک جرقه و آنگاه ...!

خبر

۳۰۳ نفر دیگر از هم وطنانمان از روز شنبه تا ظهر یکشنبه 
براثر کرونا جان خود را از دست دادند و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۱ هزار و ۲۹۱ بیمار جدید مبتالبه کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شــدند.  بااین حال روز گذشته وزیر بهداشت 
گفت: در همه استان ها به صورت گسترده شاهد مهار بیماری 
هستیم و امیدواریم در استان هایی که منحنی برای خم شدن 
به پایین مقاومت می کند با لطف خدا و همت هم وطنانمان شاهد 
این نزول قابل توجه باشیم. البته استانی که در آن منحنی هنوز 
سر به فرود نیاورده باشد، نداریم مگر مواردی که منحنی افقی 
شده است که آن هم ان شاءاهلل رو به نزول خواهد بود. سعید نمکی 
افزود: در ۳۱ فروردین نقشه کشور سراسر آتش و قرمزی بود، اما 
به لطف خداوند به تدریج بهتر شد و در ۲5 اردیبهشت ماه می بینیم 
که عمده مناطق کشور از وضعیت قرمز درآمدند و این نشان از یک 
کار گسترده تیمی و مدیریتی حساب شده است که توانست ۳۰۱ 
شهر قرمز را در ۳۱ فروردین به سه شهر قرمز در ۲5 اردیبهشت ماه 

تقلیل دهد و این از افتخارات نظام سالمت ماست.
 مرزهای شرقی در معرض درگیری 

ویروس هندی هستند 
»فعالیت های تجــاری و رفت وآمد در مرزهای شــرقی 

همچنان ادامه دارد، این روند ممکن است موجب بروز موج 
پنجم کرونا شود.« این بخشــی از صحبت های  جعفر صادق 
تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و درمان 
آموزش پزشکی اســت. او همچنین گفته اســت با توجه به 
کاهش بیماری و ســیر نزولی بیماری در کشور اما یک خطر 
وجود دارد و آن این است که شــهرهای شرقی ما در معرض 

درگیری ویروس هندی هستند.
او افزود: تاکنون در کشورمان تعدادی از هم وطنان به این 
ویروس مبتال شــده اند. فعالیت های تجاری و رفت وآمد در 
مرزهای شــرقی همچنان ادامه دارد، این روند ممکن است 
موجب بروز موج پنجم کرونا شــود اما ما تالش می کنیم تا با 
رصد و غربالگری دقیق و ایزوله سازی افرادی که در مسیرهای 
مستعد خطر در تردد هســتند، این ویروس جهش یافته را 

کنترل کنیم.
 تهران براساس معیارهای درمان 

هنوز قرمز است 
خبرها اما همچنان از وضعیت قرمز تهران حکایت می کند. 
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران با اشاره به کاهشی شدن 
روند بیماری در کشور، گفت: باوجود کاهش حدود ۱5 درصدی 

بار بیماری در هفته اخیر، اما وضعیت بیماری در تهران هنوز بر 
اساس معیارهای درمان قرمز است.

به گفته نادر توکلی شرایط به شــکل مختصری آرام شده، 
اما اگر رعایت پروتکل هــا به دقت صورت نگیرد و محدودیت ها 
به درستی اجرا نشود، در ۲ هفته آینده امکان اینکه روند کاهشی 
بیماری تدریجی شود، وجود دارد. اگر با روند مشخص و درستی 
پیش برویم ظرف دو هفته آینده کاهش بار بیماری بیشتر خواهد 
شد. او درباره علت کاهشی شدن روند آمار بیماری، بیان کرد: این 
موضوع وابسته به سیر اپیدمی بیماری است و به موضوعات دیگر 
مرتبط نیست، همه جای دنیا چنین است. وقتی اپیدمی موج 
ایجاد و فشار زیادی ایجاد می کند، زنجیره انتقال ویروس افزایش 

می یابد و سپس به مرور روند کاهشی می شود.
به وضعیت نارنجی دل خوش نکنید، شکننده است

از سوی دیگر، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با بیان 
اینکه اگر رعایت پروتکل ها اتفاق نیفتد، موج پنجم کرونا در کشور 
آغاز خواهد شد، گفت: هرچند که اکنون عمده شهرهای کشور 
در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند، اما این وضعیت شکننده است 
و اگر عدم رعایتی اتفاق افتد، مجدداً شاهد قرمز شدن این شهرها 

خواهیم بود.

مســعود مردانی در ادامه خاطرنشــان کرد: مراجعات 
بیماران مبتالبه کرونا به بیمارســتان ها کماکان زیاد است، 
اما با توجه به میزان آن هــا در اوج و پیــک اپیدمی، اکنون 
مقداری بیــن ۱۰ تا ۱5 درصد کاهش یافته اســت. در حال 
حاضر اکثر شهرها از وضعیت قرمز به نارنجی تبدیل شده اند 
و با این شــرایط همه دوباره فکر می کنند، کرونا تمام شــده 
اســت و مجدداً همه بــه خیابان ها آمــده و تجمعات و عدم 
رعایت پروتکل ها از ســر گرفته می شــود. درحالی که باید 
هشدار داد که این اقدام درست نیســت. در غیر این صورت 
 اگر رعایت پروتکل ها اتفاق نیفتد، موج پنجم کرونا در کشور 

آغاز خواهد شد.
مردانی در زمینه وضعیت فوتی ها و زمان کاهشی شدن موارد 
مرگ ومیر در کشور، گفت: احتماالً تا یک ماه آینده همین وضعیت 

را داریم و شاهد مرگ ومیرهای سه رقمی خواهیم بود.

احتمال آغاز پیک پنجم از شرق کشور

بیشتر مناطق از وضعیت قرمز کرونا خارج  شده اند

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! تأثیر روانی 
که ناشی از مشکالت 

اقتصادی، مرگ دوستان و 
نزدیکان و تحمل طوالنی 

مدت دوری از اجتماع و 
انزوای شخصی است

رئیس اورژانس اجتماعی 
سازمان بهزیستی: تماس ها 

در سال99 به نسبت 
سال98، افزایش یافته اما 

هر تماسی به سامانه123، به 
مداخله اورژانس اجتماعی 

منجر نمی شود. در 6 ماه 
پایانی سال99، اورژانس 
اجتماعی در مورد تماس 
24هزار و300نفر مداخله 

کرده است

 شماره   797 / دوشنبه 27  اردیبهشت   1400  /   5  شوال 1442  / 17  می   2021


