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تدارک خرید ۴۲ میلیون دوز 
واکسن کرونا

 وزیر بهداشــت از 
اقدامــات انجام شــده 
جهت خرید واکســن 
کرونــا خبــر داد و 
گفت: نهایتاً بین ۴۱تا 

۴۲میلیون دوز واکســن را برای ۲۰تا ۲۱میلیون 
نفر از جمعیتمان داریم تدارک می بینم؛ واکســن 
کووید-۱۹دو دوزه است و باید در دومرتبه تزریق 
کرد.  به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی افزود: یکی 
از واکسن های ایران اجازه تست روی انسان را گرفت 
و از هفته آینده کار روی انســان را بعد از گذراندن 
تســت های حیوانی آغاز خواهیم کرد و امیدوارم 
مژده ساخت واکســن کرونا را در کشور تا چند ماه 
دیگر به عنوان یکی از پیشتازان واکس سازی جهان 

به استحضار مردم برسانیم.
    

 ورود اتوبوس های برقی جدید 
به تهران

مشــاور اقتصادی و 
سرمایه گذاری معاونت 
حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری تهــران از 
برنامه ریزی برای ورود 

نسل جدید اتوبوس های برقی به پایتخت خبر داد. به 
گزارش ایسنا، مهدی همتی مقدم بابیان اینکه یکی از 
فناوری های جدید اتوبوس های برقی »تمام باطری« 
هســتند، افزود: تردد این اتوبوس ها کاماًل متکی 
به باطری اســت، به گونه ای که در هنگام شب که 
اتوبوس ها سرویس دهی ندارند باطری آن ها شارژ 
شده و می توانند در طول روز ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر 

پیمایش داشته باشند.
    

کاهش ۲.۲ درصدی مراجعان 
نزاع در ۷ ماه گذشته

ســازمان پزشکی 
قانونــی اعالم کــرد: از 
ابتدای فروردین تا پایان 
مهر ســال جاری، آمار 
مراجعان نزاع ۲.۲ درصد 

کاهش یافته است. به گزارش ایرنا، در این مدت از کل 
مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۲۶۱هزار و 
۲۵۵نفر مرد و ۱۱۸هزار و ۹۹نفر زن بودند. در این 
مدت استان تهران با ۵۹هزار و ۹۱، خراسان رضوی با 
۳۲هزار و ۶۶۱ و آذربایجان شرقی با ۲۷هزار و ۴۲نفر 
بیشترین و استان های بوشهر با ۲هزار و ۱۶۵، ایالم با 
۲هزار و ۲۳۵و هرمزگان با ۲هزار و ۵۳۰نفر مراجعه، 

کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.
    

دستگیری کاله برداری که مردم را 
به سمت عابربانک ها می کشاند

ه  ر ا د ا ئیــس  ر
اجتماعی پلیس آگاهی 
از شناسایی و دستگیری 
کاله برداری خبر داد که 
هم وطنــان را با ترفند 

و وعده های دروغین به ســمت دستگاه های عابر 
بانک می کشــاند و حســاب بانکی آن ها را خالی 
می کرد. به گزارش ایرنا، ســرهنگ شهاب امینی 
گفت: کارآگاهــان مبارزه با جعــل و کاله برداری 
پلیس آگاهی به تازگی موفق شدند شیادانی را که 
با وعده هایی مانند بروز اشتباه در واریز پول، برنده 
شدن در انواع قرعه کشــی، ثبت نام در طرح های 
کمک معیشتی،  خواســتار حضور شهروندان در 
مقابل دستگاه های عابر بانک شده و با شگردهای 
خاص مجرمانه، حساب آن ها را تخلیه می کردند، 

شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر کنند.
    

 مخالفت با افزایش 
قیمت بلیت مترو

ســخنگوی شورای 
شهر تهران به اظهارات 
معاون شــهردار تهران 
مبنی برافزایش قیمت 
بلیت مترو واکنش نشان 

داد. به گزارش ایلنا، علی اعطا در رشته توییتی نوشت: 
در تنگناها و فشارهای اقتصادی بی سابقه امروز، باید با 
تأمل بیشتر با مردم سخن گفت.امروز دیدم پیشنهاد 
افزایش قیمت بلیت مترو تا ۵ هزار تومان از زبان یکی از 
مسئولین محترم، تیتر بسیاری از رسانه ها شده است.
فراموش نکنیم که مرجع تصویب که مرجع تصویب 
قیمت حمل ونقل عمومی، پارلمان شهری متشکل از 
نمایندگان مردم درشورای شهر است.همان شورایی 
که اخیراً با افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس مخالفت 
کرد.در صحن، در مخالفت با افزایش قیمت حمل ونقل 

عمومی صحبت کرده بودم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

#در_خانه_ بمانید، حتماً در ماه های 
گذشته بارها با این عبارت روبه رو شده اید، 
هشتگی که انجام آن مؤثرترین راه مقابله 
با کروناویروس است، اما فرآیند در خانه 
ماندن به این ســادگی ها هم نیست و 
سختی های زیادی برای مردم به وجود 

آورده است.
تنهایی، احساســی که هر کسی در 
زندگی بارها با آن روبه رو شده است، یکی 
از اصلی ترین قسمت های سبک زندگی 
جدید این روزهای شــهروندان است. 
برای مقابله با شیوع کروناویروس طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در کشورهای 
مختلف، به شــکل های گوناگونی در 
حال اجرا اســت و همان طور که از اسم 
این طرح مشخص است، افراد زیادی به 
خاطر آن در چند ماه گذشته با تنهایی 

مواجه شده اند.
ارتباط گرفتن، مثل غذا خوردن 

نیاز بنیادی است
برخالف کروناویروس، تنهایی پدیده 
ناشناخته ای برای دانشمندان نیست و در 
طول سال های گذشته تبعات مختلفی 
از آن شناخته شده اســت. افرادی که 
احساس وصل شدن به دیگران ندارند، 
به احتمال بیشتر درگیر سرماخوردگی، 
سکته قلبی، افســردگی و ... می شوند 
و حتی طول عمرشــان کوتاه اســت. 
براســاس نتایج مطالعه ای که ۱۰ سال 
پیش انجام شده بود، تنهایی در بلندمدت 
اندازه چاقی و مصرف سیگار، به انسان ها 

آسیب وارد می کند.
در همین راســتا چند مــاه پیش 

تحقیقی منتشر شد که ابعاد جدیدتری 
از تنهایی را مشخص کرده است، ابعادی 
که علل دردناک در خانه ماندن را نشان 
می دهد. در این تحقیق افراد برای ۱۰ روز 
در محلی قرنطینه و گرسنه نگه داشته 
شدند و بعد دانشــمندان با روش های 
مختلف مغــز آن هــا را موردمطالعه 
قراردادند، مطالعه ای که نتیجه عجیبی 
همراه داشــت؛ تنهایی و گرسنگی در 
اعماق بخش از مغز انســان ســیگنال 
مشترکی دارند، بخشــی که مسئول 
قســمت پاداش و انگیزه مغز است. به 
زبان ســاده تر نیازمان بــرای ارتباط با 
دیگران به اندازه نیازی که به غذا داریم، 

بنیادی است.
بسیار اتفاقی این مطالعه در زمانی 
منتشر شــده اســت، که ده ها میلیون 
نفر در سرتاسر دنیا گرســنه برقراری 
ارتباط هستند. نتایج این مطالعه دقیقا 
مشابه همان چیزی است که این روزها 
میلیون ها نفر تجربه می کنند؛ میل به 
حضور در اجتماع،  درســت زمانی که 
برای محافظت از سالمت عموم باید در 

خانه ماند.
کرونا و رنج تنهایی 

در این دوران تنهایی به سراغ بسیاری 
از ما آمده و عده زیادی از مردم را به کام 
افسردگی کشانده اســت. افراد زیادی 
بوده اند که رنج های زیــادی را تنهایی 
به دوش کشــیده اند. عزیزانشــان را از 
دست دادند و نتوانستند کنار نزدیکان 
سوگواری کنند؛ چه بسیار سالمندانی 
که ماه هاســت از دیدار فرزندانشــان 
محروم شده اند و جوانانی که نمی توانند 
مثل گذشــته به راحتی با دوســتان و 
نزدیکان ارتباط بگیرند. همه این موارد 

بر تنهایی انسان افزوده است. 

بسیاری از پزشکان و روانشناسان بر 
این باورند که پس ازاینکه جهان بتواند 
ویروس کرونا را شکست دهد با مشکالت 
دیگری همچون افسردگی روبه رو خواهد 
بود. افســردگی که دلیل اصلی آن تنها 
شدن در دوره کروناســت؛ تنهایی که 
منجر به تغییر رفتار و حتی تغییر سبک 

زندگی خواهد شد. 
در شرایطی که بیماری کووید-۱۹ 
بسیاری از عرصه های کشــور را دچار 
آسیب جدی کرده، بی توجهی به سالمت 
روان می تواند پیامدهــای اجتماعی، 
فرهنگی و افسردگی بیشتری را به جامعه 
تحمیل کند. سالمت روان از اولویت های 
ضروری است که در بیشــتر موارد در 
انتهای صف اولویت ها قــرار می گیرد. 
افزایــش دغدغه های زندگــی امروزه 
باوجود مشــکالت فــراوان اقتصادی، 
اشــتغال، ازدواج و به ویژه بحران های 
جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث 
شده که به سالمت روحی و روانی کمتر 

پرداخته شود.
 انگ زدن و تنها شدن 
کادر درمان و بیماران

فارغ از اینکه بســیاری در این دوره 
به واســطه مصون ماندن از بیماری در 
خانه مانده و تنهایــی را تجربه کردند 
عده ای هم پــس از ابتال بــه ویروس و 
طی کردن دوره بیماری تنها شــده اند. 
بر اســاس نتایج تحقیقات دانشــکده 
بازرگانی کمبریج، افــرادی که عالئم 
بیماری کووید-۱۹ دارند و یا قباًل به این 
بیماری مبتال شدند، احساس تنهایی را 
بیش از سایرین تجربه می کنند. در این 
گروه می توان پزشکان، پرستاران و در کل 
کادر درمان و هر آنکه به نوعی با بیماران و 
فضای بیمارستانی سروکار دارند را هم 

اضافه کرد که در مواردی منجر به انگ 
زدن و طرد شدن هم شده است.

در این رابطه روانشناسان معتقدند 
انــگ اجتماعــی می توانــد موجب 
اختالالت رفتــاری و تأثیــر منفی بر 
بیماران، پزشــکان، پرستاران، خانواده 
بیمار شود. انگ اجتماعی و برچسب زنی 
به بیماران مبتالبه کرونا موجب انزوای 
اجتماعی بیماران مبتالبه کرونا شــده 
حتی باعث می شود مبتالیان بیماری 
خود را پنهان و از رفتارهای سالم اجتناب 
کنند و انتقال بیماری خود به دیگران فکر 
کنند. باید بدانیم رعایت فاصله اجتماعی 
با رفتــار تبعیض آمیز متفاوت اســت، 
فردی که دچار بیماری کرونا می شود، 
نیازمند مراقبت اســت، اگر قرار باشد 
همه نزدیکان از او دوری کنند، درنهایت 
فرد بیماری خود را کتمان و به دیگران 

آسیب می زند.
 سالمندان و تنهایی
 که بیشتر شده است

پیش تر از سالمندان گفتیم و اینکه در 
ماه های اخیر سالمندان زیادی به خاطر 
اپیدمی تنها شده اند. در شرایط کنونی با 
شیوع ویروس کرونا، انزوا و تنهایی برای 

بسیاری از ســالمندان اتفاق می افتد؛ 
اتفاقی که تنها مختص سالمندان ایرانی 

نیست و همه دنیا را درگیر کرده است.
ممانعــت از ورود بــه فعالیت های 
اجتماعــی و ناتوانــی در دیــدار از 
خویشاوندان و دوستان، ازجمله مسائلی 
اســت که زمینه این تنهایــی را فراهم 
می آورد. این انزوا و احســاس تنهایی 
می تواند باعث زوال عقل و رفتار و افکار 
خودکشی  شده و همچنین پیش بینی 

کننده عالئم افسردگی نیز باشد. 
عطــاءاهلل احمدی، روانشــناس 
هم معتقد اســت در دوران شــیوع 
 کرونا ســالمندان استرس و اضطراب 
مضاعفی نسبت به سایر اقشار جامعه 
تحمل می کننــد. او درخطــر  بودن 
سالمت جسمانی ســالمندان را هم 
گوشزد می کند. »ســالمندان از چند 
منظر تحت استرس این روز ها هستند؛ 
استرس قرنطینه،  نداشتن فعالیت های 
جزئی روزانه، ترس از آلوده شــدن و 
کاهش همان رفت وآمد ها و مراودات 
حداقلی. هرچند بخشی از سالمندان 
 قبل از کرونا هــم زندگی در تنهایی را 
تجربه کرده اند، امــا باوجود قرنطینه 
و خطری که سالمتی شــان را تهدید 
می کند، اســترس  تنهایی نســبت 
به گذشــته برای این افــراد مضاعف 
می شود؛ استرس هایی که با ادامه دار 
بودن سالمت جســمانی آنان را هم 
به خطر  می اندازد. اســترس بی شک 
در صورت ادامه دار شــدن سیســتم 
ایمنی ســالمندان را ضعیف می کند 
و آن ها عالوه بر اینکه مستعد ابتال به 
 کرونا می شــوند بلکه بیماری هایی با 
زمینه های عفونی هم سالمت آن ها را 

تهدید می کند.«
 کرونا فرصتی 

برای تنهایی های شخصی
بســیاری از روانشناســان  شرایط 
حاکم بر این روز هــای جامعه جهانی 
را قابل مقایســه با هیچ یک از تجربیات 
بشــر پیش ازاین نمی دانند. بشری که 
برای گذر از  کرونا و رســیدن به روزهای 
پس ازآن مکانیزم و دســتورالعملی از 
گذشــته ندارد و باید باتجربه خود از آن 

گذر کند. 
هریک از مــا به ســبک زندگی ای 
خوکرده بودیم و حاال باوجود کرونا این 
سبک زندگی روتین به هم ریخته و باعث 
شده ما هم دچار به هم ریختگی شویم. 
دورهمی ها و میهمانی های پشت هم، 
 کافه نشینی ها و ... امروزه به سبک زندگی 
گروهی از جامعه بدل شده، اما شرایط 
فعلی و محدودیت های حاکم این سبک 

زندگی را  از دسترس خارج کرده است. 
البته برخی معتقدنــد این تنهایی 
اجباری فرصتی مناسب برای سروسامان 

دادن به مسائل است. امروزه ابزار هایی در 
اختیارمان است که می توانیم ارتباطات و 
مراوداتمان را داشته باشیم تا بتوانیم  در 
این دوران دوام بیاوریم. حتی کسانی که 
به این فناوری ها دسترسی ندارند با تلفن 
می توانند به ارتباطاتشان ادامه بدهند. 
این  تجربه جدید و تاریخی ما است و با 
تجربیات قبل از این قابل مقایسه نیست، 
چون امروز ما امکاناتی در اختیارداریم که 
می توانیم با اســتفاده از آن از این دوران 

گذر کنیم.
 آدم های تنها

 همیشه آسیب پذیر نیستند
با تمام اوصاف، یکی از دستاورد های 
کرونا بروز خالقیت ها برای فرار از انزوای 
اجتماعی و پشت سر گذاشتن روز های 
ســخت قرنطینه بود. عده ای  پشــت 
پنجره ها و تراس ها ورزش کردند، عده ای 
با هم آواز خواندند و موسیقی نواختند. 
مردم چین هم به عنوان نخستین کسانی 
که به  قرنطینه رفتند، دل خوش کردند 
به کنسرت ها و کالس های بدن سازی 
آنالین. دورهمی هــا و کتابخوانی های 
مجازی هم طرفداران  خودشــان را در 
میان چینی ها پیدا کرد. در ووهان مردم 
در بالکن جمع شــده و هر شــب فریاد 
می زدند: »شجاع باش ووهان، به  جنگ 
ادامه بده.« در چنین شرایطی صریحا 
نمی توان گفت آدم هایی که تنها زندگی 

می کنند  آسیب پذیرترند.
 هرچند افرادی که با خانواده هستند از 
حمایت های اجتماعی به مراتب بیشتری 
بهره می برند و درنتیجه  آسیب پذیری 
آن ها پایین آمده و احســاس سالمت 
بیشتری می کنند.  البته ناگفته نماند 
تیپ های شــخصیتی افراد در مقابله 
بــا  تنهایی تأثیرگــذار اســت. میزان 
تأثیرپذیری افراد از شرایط این روز های 
جهان، بسته به تیپ های شخصیتی  و 
تاب آوری شان دارد. بی شک افرادی که 
با برنامه پیش می روند و اعتمادبه نفس 
دارند؛ تأثیر کمتری از این شرایط تنهایی 

 خواهند داشت. 

کرونا انسان ها را تنها تر کرده و ضرورتی اجتناب ناپذیر پیش روی آنها نهاده است؛

افزایش فاصله اجتماعی، کاهش فاصله عاطفی

خبر

رقم های نجومی برای رزرو اتاق عمل در ساعت 
۰۹:۰۹تاریــخ ۹۹.۹.۹؛ زایمــان و زایش نوزادی 
نارس؛ بازهم تکرار تراژدی »تاریخ تولد الکچری«... 
تب تولدهای تقویمی در تاریخ های رند چند سالی 
اســت که داغ و به دغدغه جدی برخی خانواده ها 
تبدیل شده؛ ۸۸.۸.۸ یا تاریخ هایی نظیر ۸۸.۱.۱ و 
۹۹.۱.۱ و ... ازجمله روزهایی هستند که عده زیادی 
تمایل دارند فرزند خــود را در این تاریخ و حتی در 
ساعتی مشخص به دنیا آورند و بهای گزافی هم بابت 
آن می پردازند؛ از هزینه های چند ده میلیونی گرفته 
تا تولد نوزادی ناقص الخلقه... زایمان در تاریخ خاص 
و صف های زایمانی بیمارستان ها در این تاریخ ها 
شاید بیشتر از ۱۰ سال است که اصطالحاً مد شده 
و البته واکنش های متخصصان و مسئولین زیادی 
را هم در پی داشته؛ به طوری که معاون کل وزارت 
بهداشت پیش ازاین اعالم کرده بود که متأسفانه در 
تاریخ های خاص و بعضی روزهای مناسبتی، آمار 
سزارین در کشور بنا به درخواست بعضی خانواده ها و 
اجابت بعضی متخصصین در بعضی بیمارستان های 
خصوصی به طرز قابل توجهی از چند ۱۰ درصد حتی 

تا چند برابر باال می رود. ایرج حریرچی اعالم کرده بود 
که دست کاری کردن تاریخ تولد، بیشترین ضربه را 
به نوزاد وارد می کند؛ چراکه بیشترین رشد و تکامل 
مغزی در سه ماهه آخر بارداری صورت می گیرد؛ این 
در حالی است که زایمان به روش سزارین معموالً 
یک هفته زودتر از موعد طبیعی آن است و نوزاد از 
یک هفته طالیی رشد مغزی و تکامل ریه محروم 
می شود و گاهی در معرض عفونت و نارسایی ریه قرار 
می گیرد. علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت نیز پیش تر تأکید کرده بود که دست کاری 
 NICUدر تاریخ زایمان ها، میزان بستری نوزاد در
و حتی مرگ نــوزادان را افزایــش می دهد و باید 

خانواده ها را از این کار منع کنیم.  
 دستکاری تاریخ های تولد 
و نگرانی وزارت بهداشت

جریان دســت کاری های تاریخ تولد تا جایی 
پیش رفته اســت که به یکی از نگرانی های مهم 
وزارت بهداشت تبدیل شده است؛ زیرا افزایش انجام 
تولدهای تقویمی به روش سزارین در طی چند سال 
گذشته، برخالف برنامه ها و سیاست های اجرایی 

وزارت بهداشت در حوزه ترویج زایمان طبیعی و 
کاهش سزارین های الکتیو، است. امسال و در بحران 
کرونا این نگرانی ها افزایش یافته و بر همین اساس 
هم در آستانه تاریخ ۹۹.۹.۹ دکتر قاسم جان بابایی، 
معاون درمان وزارت بهداشت در ابالغیه ای بررسی 
عملکرد بیمارستان ها و پزشکان در سزارین های 
تقویمی و برخورد با بیمارستان ها و پزشکان دارای 
سابقه آمار باالی سزارین مدیریت نشده را خواستار 

شده است.
عوارض زایمان زودرس برای مادر و نوزاد

در راستای تشریح عوارض دست کاری تاریخ 
زایمــان، دکتر ناهیــد خداکرمی،رئیس انجمن 
مامایی کشور می گوید: پروسه بارداری یک پروسه 
فیزیولوژیک است که ممکن است تا ۴۱هفته به 
طول  انجامد. گاهی اوقات نیز اگر از ۳۸تا ۴۰هفته 
عالئم تولد وجود داشته باشد، دال بر رسیدگی به 
زمان زایمان است که با درد زایمان همراه می شود. 
او با تأکید بر اینکه هیچ تولدی را نمی توان به تأخیر 
انداخت، اظهار کرد: هیچ کس نمی تواند زمانی که 
فرمان تولد توسط مغز مادر صادر می شود جلوی 

آن را بگیرد، پس برای دست کاری تاریخ تولد این 
امر شدنی نیست. اما، برای زودتر به دنیا آوردن نوزاد 
می توان به وسیله ســزارین و برخی داروها تولد را 
زودتر انجام داد. خداکرمی تأکید کرد: اگر این اتفاق 
بدون دلیل پزشکی و علمی انجام شود، ضرر آن برای 
زندگی آینده  نوزاد بسیار زیاد است و برای مادر هم 

عوارض زیادی دارد.
 صدور شناسنامه 

بر اساس گواهی روز والدت
در این میان اما ســازمان ثبت احــوال گفته 
اســت که هیچ دخل و تصرفی در مورد تاریخ تولد 
نوزادان ندارد.  روز گذشــته ســخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشــور گفت: سیستم ثبت به صورت 

الکترونیکی طراحی شده است به همین دلیل این 
ســازمان نمی تواند گواهی را نگه  دارد و هرکسی 
هرروز و هر ساعتی به این ســازمان مراجعه کرده 
باشــد والدت نوزاد بر اساس گواهی، صادر خواهد 
شد. سیف اهلل ابوترابی ادامه داد: سازمان ثبت احوال 
کشور در امر ثبت روز تولد رند دخیل نیست شاید 
برای تاریخ صدور شناســنامه بتوانیــم این کار را 
انجام  بدهیم که همین ایام کــه تاریخ ۹/۹/۹۹ در 
پیش روداریم و عزیزانی که فرزندانشــان متولد 
می شــوند شــاید بخواهند در روز ۹/۹/۹۹ تاریخ 
صدور شناسنامه شان باشد که این کار شدنی است 
اما تاریخ تولد صرفاً بر اســاس گواهی بیمارستان 

انجام می شود.

فوج نوزادان نارس در راه است؛

99/9/9؛ تکرار تراژدی تاریخ تولدهای تقویمی 

مطالعه ای که اخیرا انجام 
شده نتیجه عجیبی به 

همراه داشت؛ تنهایی و 
گرسنگی در اعماق بخشی 

از مغز انسان سیگنال 
مشترکی دارند، بخشی که 

مسئول قسمت پاداش و 
انگیزه مغز است. به زبان 

ساده تر نیازمان برای 
ارتباط با دیگران به اندازه 

نیازی که به غذا داریم، 
بنیادی است

بسیاری از پزشکان و 
روانشناسان بر این باورند 

که پس ازاینکه جهان بتواند 
ویروس کرونا را شکست 
دهد با مشکالت دیگری 

همچون افسردگی روبه رو 
خواهد بود. افسردگی که 
دلیل اصلی آن تنها شدن 

در دوره کروناست
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