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بیشناسنامههای جنوب کرمان
نه درس میخوانند ،نه یارانه میگیرند ،نه...

گزارش «ایران» از روایت بهبود یافتگان کرونا و هشدار متخصصان درباره تشدید اختالالت روانی جامعه در پسا کرونا

روندی نو در ارتباط مردم و مسئوالن

فریبا خاناحمدی
خبرنگار

مهر

دکتر محمدرضا خدایی روانپزشــک
بـرش
دربــاره عــوارض روانــی ابتال بــه ویروس
کرونــا بــه «ایــران» میگویــد :مهمترین
عارضهای که مبتالیان به کرونا از آن رنج میبرند ،اســتیگما
یــا برچســب «کرونایــی» اســت .معمــوالً در جامعه بــه این
بیماران به عنوان افرادی که باعث انتقال ویروس به دیگران
میشــود ،نگاه میشــود .ما با جامعــهای ســر و کار داریم که
سعی میکنند از کسانی که کرونا گرفتند ،دور شوند و کمتر با
این افراد مراودهای داشته باشند .او میگوید :گاهی مواردی را
میبینیم که فرد جدا از اضطراب ،دچار افســردگی میشود.
وقتــی فردی فشــار روحی ســنگینی را تجربه میکند ،ممکن
اســت بعــد از مدتــی توان و کشــش روحــیاش تمام شــود و
دچار یأس و ناامیدی ،غم ،احساس عدم عالقه به فعالیت
و کاهش انگیزه برای فعالیتهای روزمره شــود در واقع بروز
حالت بغــض و گریه ،احســاس اینکه دیگران بــه او توجهی

تصاویربیمارانکروناییراکهدرتلویزیوندیدهبودمجلویچشمم
رژه میرفتنــد .من از تنگی نفــس بیزار بودم و فوبیــای مرگ بر اثر
خفگی دارم .روز بعد حالم بدتر و بدتر شــد و گذشــته از سرفههای
خشکوحالتتهوع،تبمپاییننمیآمد.برادرممرابهبیمارستان
برد و بستری شدم .دو روز بیمارستان ماندم و بقیه دوران نقاهت را
در خانه گذراندم .راســتش محیط بخش عفونی و ترس از بیماری
و انتقال آن به خانواده خواه یا ناخواه مرا نگران میکرد ولی دکترها
میگفتنداسترسوترسمانعازبهبودیمیشود».
علیــزاده درباره وضعیت روحی خود و خانــوادهاش میافزاید:
«بعــد از ترخیــص از بیمارســتان و بهبــودی نســبی ،روحیهام هم
شادابتر شد ولی متوجه شدم خانوا دهام چند روزی که بیمارستان
بودم روزهای ســخت و عذاب آوری را گذراندهاند و هنوز هم ترس
دارند یکی دیگر از اعضای خانواده به این ویروس مبتال شوند».
ëëروزهایبدیراگذراندم
محمدرضا پورهادی ،مهندس مکانیک و ۴۲ساله و اهل رشت
اســت .او که نزدیــک به  ۱۰روز به کرونا مبتال بــوده میگوید «:دوری
از خانــوادهام به خصــوص دخترم خیلی زجرآور بــود .البته با آنها
تماس تصویری میگرفتم تا از حال هم باخبر شویم .روزهای تلخ
و سختی بود پر از استرس و نگرانی و کابوس .به هر حال تمام شد
اما حرفهای برخی هنوز تمام نمیشود که فالنی کرونایی بود .من

ندارنــد و کاهــش قــدرت تصمیمگیــری همه اینهــا موجب
میشود که افکار خودکشی در این افراد تقویت شود.
این روانپزشک میافزاید :مبتالیان به کرونا ممکن است
دچار اختالل اســترس حاد شوند به این معنا که وقتی دچار
کرونا میشوند ،یک سری پس زمینههای ذهنی در مورد این
بیماری دارند .تپش قلب ،احســاس خفگی ،دســت و پنجه
نــرم کردن با مرگ ،از جا پریدن ،زودرنجی ،حســاس شــدن
و دیدن کابوس از جمله مواردی اســت که به خاطر از دســت
دادن سالمتی خود و دیگران به دست میآید .اینها اگر درمان
نشود ،میتواند تبدیل به اختالل استرس پس از سانحه شود.
بــه گفته او ،افکار و رفتار وسواســی هم در ایــن افراد بویژه
مبتالیان خفیف به کرونا دیده میشــود که افــراد به صورت
مکــرر دستهایشــان را میشــویند .همچنیــن دلنگرانــی و
دلمغشــولیهای شــدیدی در مورد ابتــای فرزنــدان و افراد
خانواده به کرونا را تجربه میکنند.
سعیمیکنمتوجهیبهاینحرفهانکنمولیبرایخانوادهاماین
حرفها آزاردهنده است.باور کنیدخانوادههای بیماران کرونایی به
مراتب از خود بیماران بیشتر رنج و استرس کشیدهاند و روحیهشان
آسیبدیدهاست».
ëëارائهشناسنامهسالمتروانبهشهرونداندرپساکرونا
رئیسسازماننظامروانشناسیکشوردربارهبروزعالئمروحیو
روانیدرمبتالیانبهبودیافتهکرونابه«ایران»میگوید:واقعیتاین
اســت ما نگران دوران پسا کرونا هستیم که هنوز شروع نشده است
با شــروع این دوران قطعاً رشــد اختالالت روانی نســبت بــه دوران
کرونا بیشتر خواهد شد و بر مبنای همین تحلیل دردوران پسا کرونا
شــیوع اختالالت روانی اغلب در بین افرادی رشد خواهد کرد که به
این بیماری مبتال شده و بهبود یافته اند این افراد نشانههایی از انواع
اختالالتروانیراتجربهخواهندکرد.
دکتــر محمد حاتمی علت بروز مشــکالت روحی و روانــی را در
مبتالیان بهبود یافته کووید 19اینگونه بیان میکند :زمانی که ما در
معرض خطر هســتیم بدن ،ذهن و افکار فرد مدام ســرگرم عامل
بیرونــی بیماری اســت یعنــی در هنگام بیماری بدن با مکانیســم
دفاعیازعاملبیماریزادفاعمیکندوذهنمتوجهعالئمبیماری
و کنترل آن اســت و به عواقب جانبی و فشــاری که به ارگانیزم وارد
میشود زیاد توجهی ندارد برای مثال وقتی فردی تصادف میکند

بازگشایی مدارس از هفته آینده

شمار مبتالیان کرونا در کشور از  ۱۰۷هزار نفر گذشت

آبادان قرنطینه کامل شد

بهمنظور قطع زنجیــره کرونا ،ادارات و بانکهای شهرســتان آبادان تا آخر هفته
تعطیل اعالم شــد وکریدورهای ورودی آبادان از ســمت اهواز و ماهشهر مسدود
و تحت تدابیر سختگیرانه تردد قرار گرفت .با دستور سید زین العابدین موسوی
معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان و در راستای کمک به قطع زنجیره بیماری
کروناتمامادارات(بهغیرازبخشهایخدماتیودرمانیوعملیاتی)وبانکهای
شهرستانآبادانتاآخرهفتهجاریتعطیلاعالمشد.موسویدراینبارهبااشاره
ن گفت:از همه مردم آبادان تقاضا داریم با
به اهمیت خود قرنطینگی شهروندا 
اجتناب از انجام سفرغیرضروری و رفت و آمد در سطح شهر ،با ماندن در منزل
بهقطعزنجیرهانتشاراینبیماریکمککنند.ویبابیاناینکهبهمنظورجلوگیری
از ورود شهروندان شهرستانهای تعطیل شده از امروز ورودی آبادان از دو نقطه
اهواز و ماهشــهر تا پایان هفته مســدود خواهد شــد ،از همه اهالی ســایر شــهرها
خواست که در طول تعطیالت به آبادان سفر نکنند .موسوی با بیان اینکه دراین
مدت بازرسیهای الزم توسط کمیته اجرایی در سطح شهرستان تشدید خواهد
شد،گفتدرپایانهفتهنیزتصمیماتالزماتخاذخواهدشد.

حذف تلفنی بیمه کارگران ساختمانی توسط منشیها!
خبرنگار

حــذف کارگزاریهــای تأمیــن اجتماعــی از
فهرست بازرسی کارگران ساختمانی کل کشور
خبری امیدوار کننده برای کارگران ســاختمانی
به شــمار میآید که طی بخشــنامهای از ســوی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ابالغ شــده اســت.
واگــذاری مســئولیت صحتســنجی هویــت
صنفــی متقاضیــان اســتفاده از ســهمیه بیمه
کارگران ســاختمانی بــه کارگزاریها موضوعی
بــود کــه از دو ســال پیــش آغــاز شــد و از همان
ابتدا مــورد انتقاد انجمنهای صنفــی کارگران
قــرار گرفت .چراکه طبــق ماده  ۱۳۱قانــون کار،
تمــام امــورات کارگــران ســاختمانی از جملــه
بیمه و بازرســی به انجمنهــای صنفی محول
شــده اســت .از ســوی دیگر به اعتقاد بسیاری از
صاحبنظــران و فعــاالن این حوزه ،شــیوه غلط
بازرســی کارگزاریهــا و ناآگاهی آنها از شــرایط
ایــن گــروه از کارگــران به حــذف بیمــه کارگران
ســاختمانی و تحمیل خسارت جبرانناپذیر به
این قشر از جامعه منجر میشد.
ëëگزارشنادرست،بیمهمنراحذفکرد
محمد قاسمی ،یکی از کارگران ساختمانی
در گفتوگــو بــا «ایــران» در ایــن بــاره میگوید
بازرســیهای نادرســت کارگزاریهــا او را از حق
مســلماش یعنــی بیمــه محــروم کرده اســت.
شــغل او سیمکشــی بــرق ســاختمان اســت.
هرچند در کار خود استاد کار است ،اما یک کارگر
ساختمانی محسوب میشــود .چرا که سرمایه
کافــی برای اجــاره دفتــر کار ندارد و بــه صورت
مــوردی بــا ســاختمانهای درحــال ســاخت
همکاری میکند .او میافزاید :کار من به گونهای
است که در سه مرحله انجام میگیرد .ابتدا باید
لولههای مربوط به ســیمهای برق را در دیوارها
کار بگذارم .ســپس منتظر بمانم تــا گچکاری و

لزوم انجام مطالعات میدانی در حوزه گسل مشا

ادامه از صفحه اول

گزارش خبری

پرستو رفیعی

ســنگکاری دیوار انجام شــود که حــدود  ۲تا ۳
مــاه زمــان الزم دارد .بعد از این مدت من کلید
و پریزهــا را وصل میکنم و ســیمها را در محل
مخصوص خود جاســازی میکنم .در این دو تا
ســه ماه فاصله زمانی اگر خوششانس باشم،
ســاختمان دیگــری بــه من پیشــنهاد میشــود
درغیرایــن صــورت بیــکار میمانم .متأســفانه
بازرســان کارگزاریهــا در ایــن فاصلــه به محل
کار مــن مراجعــه و عدم حضــورم را بــه منزله
دروغگویی قلمداد کردند .این گزارش نادرست
به حذف بیمه من منجر شــد .متأسفانه امثال
من زیاد هســتند و بازرســان کارگزاریها بیشــتر
کارگران ساختمانی که محل کار خود را با اتمام
پروژه تغییر میدهند ،حذف میکنند.
ëëآتیهمطمئنینداریم
داوود مهــدوی هــم که ایــزوگام کار اســت و
به گفتــه همکارانش موهایش را در این شــغل
ســفید کــرده و در کار خــود حرفــهای بــه شــمار
میآیــد هــم سرنوشــتی ماننــد دیگــر کارگــران
ســاختمانی دارد .در یک نصف روز کارش را به
بهترین شــکل انجام میدهد ،اما بازرسیهای
به قول خودش غیرمتخصصانه او را از داشــتن
بیمــه به عنــوان پشــتوانهای بــرای دوران پیری
محــروم کــردهاســت .او بــه «ایــران» میگوید:
ای کاش بازرســان به جای حضــور در محل کار
بــه محل زندگــی من مراجعــه میکردنــد تا با
تحقیقــات محلــی مطمئــن میشــدند که من
کارگر ســاختمانی هســتم .وی میافزاید :با این
وضعیــت امنیت شــغلی مــا به خطر افتــاده و
خانوادهام آتیه مطمئنی ندارند.
ëëحذفبیمهکارگرانساختمانیبهصورتغیرتخصصی
اکبــر شــوکت ،عضــو هیــأت مدیــره کانــون
عالــی کارگــران نیــز در ایــن بــاره بــه «ایــران»
میگویــد :در مــورد بیمــه کارگران ســاختمانی
عــاوه بــر قانــون بیمه آنهــا ،قانون رفــع موانع

وزیر آموزش و پرورش از بازگشــایی مدارس در هفته آینده ( ۲۷اردیبهشــت) با
رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فراهم کردن تمهیدات الزم در ضدعفونی
کردن مدارس خبر داد .به گزارش ایســنا ،محسن حاجی میرزایی افزود :حضور
دانشآمــوزان اجبــار نیســت و تنها بــرای رفع مشــکالت و ســؤاالت از معلمان
میتوانندبهمدرسهمراجعهکنند.وی ادامه داد:کلیهمدارس ابتداییومتوسطه
(به جز کودکان استثنایی) از  ۲۷اردیبهشت به منظور رفع اشکال و ارائه خدمات
آموزشــی بــه آن دســته از دانــش آموزانی که به هــر دلیل تاکنون نتوانســتهاند از
خدماتآموزشیغیرحضوری،بهرهمندشونددایرخواهدشد.ویگفت:باتوجه
بــه تعیین تاریخ  ۱۷خرداد برای شــروع امتحانات پایــه دوازدهم ،ارائه خدمات
حضوری به دانش آموزان پایه دوازدهم تا دهم خرداد ماه خواهد بود.
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۱۳۸۳بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹خبر
داد.بهگزارشایسنا،دکترکیانوشجهانپورگفت:ازظهرروز 20اردیبهشتتاظهر
 ۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹وبراساسمعیارهایقطعیتشخیصی ۱۳۸۳،بیمارجدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد .در طول این بازه زمانی ۵۱،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند.

گزارش «ایران» از حذف کارگزاریهای بیمهای از فهرست بازرسی کارگران ساختمانی

رئیس شورای شهر  :باید به زلزله تهران
در حد ملی رسیدگی کرد

موضــوعزلزله جمعه شــب تهران که در این دو شــب هم
تکانههای آن همچنان احســاس میشد ،دیروز به صحن
علنی شورای شهر هم آمد تا در شرایطی که هنوز وضعیت
آمادهبــاش پایتخت به پایان نرســیده و نگرانیها از فعال
شــدن دوبــاره یکــی از مهمترین گســلهای این کالنشــهر
١٠میلیونی (مشا) وجود دارد ،پرونده نیمه باز زلزله تهران
از نو گشوده شود! کارشناسان هنوز معتقدند که خطر جدی
است ،بنابراین باید پرسید حاال پس از دو سال از زلزلهمالرد
ســطح آمادگی تهــران تا چه انــدازه باال رفته اســت؟ اصالً
الیحــه «واکنش اضطــراری به زلزله در ســریعترین زمان»
ممکن به کجا رسیده و چرا هنوز خبری از نصب «سامانه
هشــدار صوتــی زلزلــه در پایتخــت» نیســت!؟ براســاس
آخریــن سرشــماریها ،بیــش از  ٢میلیــون و  ٣٠٠هزار نفر
روی گسل شــمالی تهران زندگی میکنند و بخش مهمی
از زلزلههای تاریخی را به همین گســل نسبت میدهند که
بیش از  ١٥٠ســال اســت به طور جدی فعال نشــده است.
مجید فراهانی درهمین زمینه از در اختیار داشــتن تعداد
 ۵۶پایــگاه پشــتیبانی و مدیریت بحران از ســوی ســازمان
ورزش شــهرداری انتقــاد کــرد ،به گزارش ایســنا ،محســن
هاشمی در جلسه دیروز با بیان اینکه باید با همکاری دولت
زیرساختها در تهران افزایش یابد ،گفت :نباید نسبت به
زلزله تهران بیتفاوت بود ،چراکه فرادولتی است و باید در
حد ملی به آن رســیدگی کرد ،با توجه به حساسیت تهران
در قانون جدید مدیریت بحران این اختیار به وزیر کشــور و
ستاد ملی بحران داده شده است ،اما هر دولتی که بر سر کار
میآید بحث انتقال پایتخت مطرح میشود که باید برای
این انتقال پول زیادی صرف کرد و اگر یک دهم آن را صرف
ایمنیسازی کند ،مشکل حل میشود .اما باز هم این اتفاق
نمیافتد .او همچنین از بررســی بســته ترافیکــی روزهای
کرونایــی در دفتر کار شــهردار تهران خبر داد .هاشــمی در
مورد ســرانجام بســته ترافیکی شــورای شــهر تهران برای
روزهای کرونایی گفت :این پیشنهادات به ستاد ملی کرونا
داده شــد اما آن طور که شــنیدم ،ســتاد ملی بررسی بسته
ترافیکی را به شورای ترافیک تهران محول کرده و به همین
دلیل حناچی اعضای شورای ترافیک را دعوت کرده است
تا در دفتر کارش درخصوص این بسته تصمیمگیری شود
که از جزئیات آن بیخبر هستیم.

روان مبتالیان به کرونا در خطر است

اخبـــــار

«نمیدانستم روز و شــب برای من و خانوادهام چطور میگذشت.
زندگی برای ما سراسر ترس و وحشت و نگرانی بود؛ نگرانی از دست
رفتنمادرمان.دربارهبیماریکرونادراخبارچیزهایی شنیدهبودم.
اما هیچگاه تصورنمیکردمکه مادرمجزونخستینکسانیباشدکه
به این بیماری مهلک دچار شده باشد .مادرم را خدا به ما برگرداند
ولی اســترس و کابوسهای شبانه هنوز هم دست از سرخانوادهام
برنمیدارد».
جمالت باال درددلهای زنی اســت که مادرش بیش از  ۱۰روز با
ویروس کووید  ۱۹دست و پنجه نرم کرده است .این زن میگوید او و
خانوادهاش آن روزها در برزخ بودهاند و از نظر روحی وروانی بشدت
بهم ریختهاند .رئیس ســازمان نظام روانشناسی کشــور هم درباره
پیامدهای روحی و روانی ابتال به کرونا هشــدار میدهد .او میگوید:
اگــر دولت به فکر ارتقای ســامت روان شــهروندان بویژه مبتالیان
بهبود یافته کووید 19و بازماندگان جانباختگان ناشی از کرونا نباشد
بزودی شاهد فاجعه بزرگی در مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
خواهیم بود .طالق ،اعتیاد ،وســواس و افســردگی از جمله مواردی
هستندکهپشتپردهویروسکروناپنهانشدهاندوبافروکشکردن
مــوج اپیدمی کرونا رخ نشــان میدهند .این موضــوع زمانی نگران
کنندهتر میشــود که بدانیم نتایج یک طرح تحقیقاتی که از ســوی
دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیتهیه شدهنشانمیدهدبیش
از  50درصــد از ترخیص شــدگانی که به دلیل کرونا در بیمارســتان
بستریبودند،مشکالتروحیوروانی دارند.
ëëانگزدهاندمنکرونارادرمحلهمانمنتشرکردهام!
محسناکرمی۳۲سالهکهتاهمینیکیدوماهپیشمسافرکشی
میکرد ،به قول خودش از لب گور برگشته است! میگوید مرگ را با
چشم خودش دیده و روزهای اول با حال و روز وخیم امیدی به زنده
ماندن نداشته است! او درباره مبتال شدن به کرونا میگوید« :کار من
مسافرکشیاستوصبحتاشبکلیمسافرسوارماشینممیشوند.
من جزو کسانی هستم که همان روزهای اولی که اعالم کردند کرونا
بــه ایــران آمده به این ویروس مبتال شــدم.البته تا چنــد روزی فکر
میکــردم آنفلوانزا گرفتهام .چرا که گلویــم درد میکرد و کمی هم
نفستنگیداشتم.روزبهروزحالمبدترشدتااینکهتبوسرفههای
خشک به سراغم آمد .همسرم گفت اینها نشانه کروناست .برادرم
مرا به بیمارستان یافتآباد برد وهمان شب در مسیر بیمارستان از
شدتترسونگرانیچندبارباالآوردم.کالًیکهفتهدربیمارستان
بســتری شــدم ».محســن که روزهای پر استرســی را گذرانده درباره
مشــاهداتش در بیمارســتان میگوید« :وقتی مرا به بخش عفونی
منتقلکردند،اصالًوضعیتخوبینداشتموسرفههاامانمرابریده
بود .وقتی پیرمردی در بخش ما حالش بد شد و چند ساعت بعد از
دنیا رفت به کلی روحیهام را از دست دادم .هر لحظه منتظر مرگ
بودم .سرتان را درد نیاورم بیماری و ضعف و بیحالی و نفس تنگی
و تــرس از مردن از یک طرف و اســترس این که نکند خانــوادهام را
آلوده کرده باشم از طرفی مرا به مرز جنون کشانده بود.
روزهای بستری به من و خانوادهام فشار روانی زیادی وارد شد و
از طرفی برچسبی که به خانوادهام خورده که میگویند من کرونا را
در محلهمان منتشر کردهام .االن یک ماه است پایم را از خانه بیرون
نگذاشتهامودچارافسردگیشدهام».
ëëهنوزدرشوکماندهام
مهدیعلیزاده ۲۴،سالداردودرطالفروشیپدرشکارمیکند.
او مدعی اســت که توصیههای پزشکی را رعایت کرده است و هیچ
وقت فکرش را نمیکرده که به ویروس کرونا مبتال شود.
وی دربــاره زمــان ابتال تا بهبودی خود میگوید« :بعد از ابتال به
بیماری کرونا و معاینه پزشک وضعیت جسمانی خوبی نداشتم.
در حین اســتراحت هم مدام افکار وحشــتناکی ســراغم میآمد و

ممکن اســت تا چند روز هیچ نشــانهای از بدن درد نداشــته باشد و
کوفتگی و بدن درد بعد از چند روز شــروع میشــود .او با بیان اینکه
مبتالیــان به ویروس کرونا اســترسهای حــادی را تجربه میکنند،
میافزایــد :بعد از اتمام بیمــاری کووید 19ابعاد پنهان این بیماری
نمایان میشــود و فرد دچار غم زدگی ،افســردگی و «استرس بعد
از بهبودی کرونا» میشود .به هر حال این بیماران دوران وخیمی را
گذراندهاند و با بیماری مقابله کردهاند که بهبودی و مرگ در اثر آن
نامعلوماستبنابراینبعدازبهبودیدچارخستگیروانیمیشوند
و احتمال اینکه اختالالت روانی و نشــانههای این نوع اختالالت در
آنها زیاد دیده شــود بیشــتر اســت .اوضمن هشــدار درباره اینکه در
دوران پســا کرونــا نرخ اختالالت روانشــناختی در همه شــهروندان
افزایش پیدا میکند میگوید« :مسأله اصلی ما در دوران پسا کرونا
بیماریهای روانی اســت .همین االن باید برای دوران پسا کرونا به
فکر راه حل باشــیم ».وی از نامهنگاری ســازمان نظام روانشناسی
کشور به رئیس جمهوری درباره همهگیری اختالالت روانشناختی
در دوران پســاکرونا خبر میدهد و میافزاید :این دوران در حال فرا
رسیدن است ما هشدار میدهیم وضعیت سالمت روان مردم در
مخاطره است و باید برای ارتقای سالمت روان فکری کرد .حاتمی
اظهار میدارد :از رئیس جمهوری میخواهیم به منظور مقابله با
اختالالتروانیوارتقایسالمتروانشهروندانازحاالبرنامهریزی
کنندوستادویژهسالمتروانبامسئولیتسازماننظامروانشناسی
کشور تشکیل شود .او در پاسخ به اینکه بهبود یافتههای کرونا نیاز به
چهنوعمداخالتدرمانیدارند،میگوید:مهمترینکار،غربالگری
روانــی بهبود یافتههــا و خانوادههای مبتالیان به بیمــاری کووید19
اســت .به اعتقــاد ما همــه شــهروندان ایرانی باید یک شناســنامه
ســامت روان داشــته باشند .الزم اســت برای ارتقای سالمت روان
تمهیداتی در زمینه تدوین بستههای آموزش خودمراقبتی و دیگر
مراقبتیبرایشهرونداندرنظرگرفتهشود.
حاتمیمیافزاید :شیوعویروسکروناموجباسترسونگرانی
در جامعــه شــده اســت و همه شــهروندان نیاز دارنــد مهارتهای
کنترل خشم و کنترل استرس را از طریق آموزش و پرورش و برخی
سازمانها در سطح وسیع آموزش ببینند چرا که تابآوری مردم در
بحران کرونا پایین آمده و این بعد ســامت روان باید ترمیم شود.
وی معتقد است ،چنانچه نظام سالمت کشور به فکر تاب آوری و
سالمت روان مردم نباشد ،در آینده با شهروندانی مواجه خواهیم
شد که از آشفتگی روانی رنج میبرند و همین امر بستر بروز فاجعه
رادرمسائلاجتماعیواقتصادیفراهممیکند.
این در حالی اســت که تمرکز اصلی ســتاد ملی مقابله با کرونا
متوجه اقدامات درمانی و بهداشتی است و از سالمت روان بیماران
بهبود یافته و دیگر شــهروندان در معرض خطر آلودگی با ویروس
کرونــا غافلنــد .رئیس ســازمان نظام روانشناســی کشــور میگوید:
پیشبینی میشود در دوران پسا کرونا نرخ اختالالت روانی و تبعات
ناشــی از آن از جمله اعتیاد ،طالق ،افســردگی و وســواس به دالیل
مختلفی افزایش پیدا کند و از االن باید به فکر برنامهریزی باشیم.
به گفتــه دکتر حاتمی ،اغلب بیمــاران بهبود یافته کوویــد 19دچار
استیگمایابرچسباجتماعیشدهاندوازاینموضوعرنجمیبرند.
برچسب «کرونایی» از سوی گفتمان جامعه و حتی برخی رسانهها
شکل گرفته و روانشناسان در مرحله اول نسبت به برچسبگذاری
بــا بیمــاران صحبت میکنند و بــا برخی تکنیکهــای گفتوگو در
باورهــای بیماران تغییراتی ایجاد میکنند تا این افراد خودشــان را
کمترازمردمپنهانکنند.
گزارشهای روانشناسان نشــان میدهد ،برخی بیماران بهبود
یافتــه کوویــد 19به دلیــل دوری و جدایــی از خانوادههایشــان دچار
استرس ،اضطراب و تروما شده اند حتی برخی نشانههای بیماری
(PTSDاختاللاسترسپسازسانحه)راتجربهمیکنندکهدرموارد
شدید حتی نیاز به دارو درمانی و روان درمانی دارند.

یادداشت

هشدار ! برچسب کرونایی را شیوع ندهیم

فریــد مهدیان  /ســال جدید برای برخی تشــکلهای صنفــی ،متفاوتتر از قبل
بوده اســت .تشــکلهای فرهنگیان ،بازنشستگان لشکری و کشــوری ،پرستاری،
آزمایشــگاهیان بالینــی و ...از جملــه گروههایــی بودهاند که از روزهای نخســت
فروردین ماه سال جاری تاکنون هر یک در چندین نوبت ،جلساتی با محمدباقر
نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتهاند.
بر اساس برخی گزارشهای منتشره ،دستور کار این جلسات ،عموماًبیان رئوس
خواستههای این اقشار در موضوعات معیشتی و حقوقی و همفکری برای رفع
موانع اجرایی در تأمین آن بخش از خواســتههایی بــوده که در چارچوب قانون
قابلیت اجرایی داشــتهاند .هر چند خبرهای مربوط به برگزاری این جلســات و
نتایــج آن در البــهالی حجم انبوه اخبــار مربوط به اپیدمی کرونا در رســانههای
کشور کمرنگ شده است ،اما از قرائن چنین برمیآید که این نشستها ،بعضاً
به یافتن راهحلهایی اجرایی برای رفع برخی دغدغههای اقشــار مذکور منجر
شــده اســت .از آن جمله میتوان به موضوع نظام رتبهبندی فرهنگیان اشــاره
کرد؛ موضوعی که با حمایت حســن روحانی طی چند ســال گذشته ،از پشتوانه
قانونی الزم برخوردار بوده اما به دلیل برخی اشکاالت اجرایی در وزارت آموزش
و پرورش ،نتوانسته خرسندی عموم کارکنان آن وزارتخانه با تأکید بر معلمان
را در پی داشــته باشــد .اکنــون اما پس از برگزاری چندین جلســه فشــرده میان
نمایندگان تشکل های فرهنگیان با نوبخت ،نظام رتبهبندی مذکور ترمیم شده
و با ابالغ بخشــنامهای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اجرای آن صرفاً
معطل به صدور احکام جدید فرهنگیان از سوی وزارت آموزش و پرورش است.
برگزاری نشستهایی میان تشکلهای صنفی و مقامات ارشد اجرایی کشور ،اگر
همچون نمونههای پیشگفته به نتایجی مشــخص (و نــه الزاماً مورد رضایت
هــر یک از طرفین) منجر شــود ،میتواند فصل جدیــدی از رابطه میان مردم و
مســئوالن را کــه همواره مــورد تأکید بنیانگــذار انقالب اســامی و مقام معظم
رهبری بوده است آغاز کند؛ فصلی که ضمن میدان دادن به کنشگری قانونمند
صنفی ،تعامل دوسویه و گفت وگوی کارآمد جایگزین کنشهای عامهپسند در
یک سو و رفتارهای هیجانی در سوی دیگر میشود .در چنین فصلی میتوان هم
به واقعگراتر شدن مطالبات شهروندان متناسب با مقتضیات و محدودیتهای
کالن کشور امیدوار بود و هم به ارتقای توان خودترمیمی دستگاههای اجرایی در
مسیر تقویت حکمرانی خوب اطمینان داشت .این دو مهم ،از جمله پیشنیاز
توســعه پایدار در هر جامعهای به شــمار رفته و قطعاً طلیعهای امیدبخش در
آغازین سالهای گام دوم انقالب اسالمی ،به شمار میرود.

اجرایــی بیمــه کارگــران ســاختمانی نیــز وجود
دارد .به موجب این قانون ،کارگروهی متشــکل
از نماینــدگان وزارت راه و شهرســازی ،وزارت
کشــور ،وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی و
زیرمجموعههای آن ماننــد تأمین اجتماعی و
همچنین دو نماینده از انجمن صنفی کارگری
و کارفرمایــی و چهار نماینده مجلس تشــکیل
شــد .با تالشهای این کارگروه برای پیشــگیری
از تخلفات در بازرســی و صحتســنجی هویت
کارگــران ســاختمانی ،ســامانه پاالیــش بیمــه
کارگــران ســاختمانی پیشبینی شــد که تجربه
بســیار موفقی بود .وی میافزاید :کلیه کارگران
ساختمانی اعم از بیمه شده و متقاضی در این
ســامانه ثبتنام میکردند .هر یــک از ثبتنام
شدگان ابتدا توسط  ۵۲بانک اطالعاتی موجود
در سامانه اســتحقاق سنجی میشدند .سپس
توســط انجمنهــای صنفــی و بــا اســتفاده از
اپلیکیشنی که روی موبایلهای کارگران نصب
میشد و دارای جیپیاس بود محل کار و منزل
کارگــر مورد بازرســی قرار میگرفت .شــوکت با
اشــاره به اینکه بازرسی و صحتسنجی هویت
کارگرانساختمانی،دردومرحلهانجاممیشد،
عنوان میکند :در این دو مرحله بازرسی  ۲۵۰تا
 ۳۰۰هزار نفر که کارگر ســاختمانی نبودند اما از
بیمه کارگران ســاختمانی اســتفاده میکردند،

حذف شدند .همچنین از میان نزدیک به ۳۵۰
تــا  ۳۷۰هــزار متقاضی جدید اســتفاده از بیمه
کارگــران ســاختمانی تنها حــدود  ۱۱۰هــزار نفر
تأیید شــدند .او ادامه میدهد :این شــیوه بسیار
موفــق و رضایتبخش بــود ،اما ابالغ بخشــنامه
واگــذاری بازرســیها بــه کارگزاریها از دو ســال
پیــش شــرایط را بــرای کارگران نامناســب کرد.
متأســفانه بازرســان کارگزاریها تخصص الزم
را نداشــتند و در بســیاری از مواقع این منشیها
بودنــد که به صورت تلفنی وضعیت کارگران را
بررســی میکردند .از سوی دیگر دریافت مبلغ
 ۱۵هــزار تومان بابت بازرســی هــر کارگر باعث
میشــود که گاهی برخــی کارگران  ۲تــا  ۳بار در
ســال مورد بازرســی قرار بگیرند .ایــن در حالی
است که کار این دسته از کارگران مداوم و روزانه
نیست و این بازرسی غیرمتخصصانه متأسفانه
به حذف نام بســیاری از کارگران ســاختمانی از
لیستهای بیمه منجر شده اســت .امیدواریم
با حذف کارگزاریها از فرآیند بازرسی وضعیت
کارگران ســاختمانی شــرایط به حالت عادی و
صحیحبازگردد.
به گفته شــوکت بر اساس اعالم مدیرعامل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بازرســی از کارگران
ســاختمانی در روزهای کرونایی ممنوع است و
نباید انجام شود.

خــأ لــرزهای این گســل در حدفاصــل فیروزکوه تــا تهران بــوده و در نــگاه بدبینانه
میتوان این قســمت از گســل را مســتعدترین منطقه بــرای لرزههای بــزرگ آتی
حوزه البرز مرکزی دانســت .با وجود این نمیتوان وقوع زلزله در تاریخ مشــخصی
در ایــن محدوده را پیشبینی کرد .گســل مشــا را میتوان یکــی از مهمترین منابع
لرزهای منطقه البرز و تهدید کننده شــهر تهران دانست و به همین دلیل شناخت
بهترازچگونگیفعالیتآنوهمچنینتعیینفراوانیوبزرگیزلزلههایمحتمل
میتواندنقشبسزاییدرارزیابیریسکزلزلهداشتهباشد.لذامیتواننتیجهگرفت
که این گسل نیاز به انجام مطالعات بسیار بیشتری دارد .در شرایط موجود تنها راه
ممکن برای در امان ماندن از چنین پدیدههایی ارتقای آمادگی و ایمنی در ساخت
وسازها و در بعد کالنتر تابآوری است .در این خصوص ارزیابی خسارات محتمل
ناشــی از زلزله میتواند نقش مهمی در اعمال اقدامات کاهش ریســک و آمادگی
هنگام سانحه داشته باشد .به عنوان نمونهای از چنین اقداماتی میتوان به سامانه
تخمینسریعخساراتوتلفاتزلزلهشهرتهراناشارهکردکهباحمایتومحوریت
سازمانمدیریتوبحرانشهرتهرانوتوسطمتخصصاندانشکدهعمراندانشگاه
خواجه نصیرالیدن طوســی طراحی و طی چندین سال گذشته به صورت خودکار
عمل کرده اســت .این ســامانه در صورت بروز زلزله بســرعت وارد عمل شــده و با
انجام مدلسازیهای مختلف از پهنه خطر و تأثیر آن بر سازهها ،اقدام به تخمین
خساراتوتلفاتاحتمالیشهرکردهوبهمراجعذیربطاطالعرسانیمیکند.بیشتر
متخصصان در مباحث مربوط به زلزله به ابعاد خود زلزله توجه میکنند اما بحثی
که میتواند خطرآفرین و حادثهســاز باشــد ،ساخت وسازهایی اســت که در تهران
وجوددارد.درکالنشهرهاییمانندتهران،بزرگترینسرمایهیکخانوادهدربیشتر
مواردمسکنوسرپناهاست.عواملمختلفیدرانتخابمسکنمطلوبورتبهبندی
آن برای عموم جامعه وجود داشته از جمله ظاهر ،امکانات رفاهی ،فضابندیها،
ارزش افزوده و موقعیت مکانی ،ولی متأســفانه کیفیت ســازهای و مقاومت و تاب
آوری آن در برابر زلزله عموماً مدنظر نبوده اســت .طبیعی اســت با افزایش توجه
مردم نسبت به کیفیت ساختمانها و استفاده از شاخصهای رتبهگذاری به عنوان
معیــاری در انتخاب و خرید خانه ،نظام ســاخت و ســاز نیز ارتقــا یافته و در نتیجه
ســاختمانهای مســتحکمتری ســاخته خواهند شــد .البته دولت هم میتواند با
نظارت جدی در این راه کمکرسان باشد.
موضوع دیگر ،تابآوری اقتصادی جامعه در مواجهه با سوانح طبیعی نظیر زلزله
است .در این خصوص ایجاد منابع غیردولتی برای بازپرداخت خسارات در زمان
سانحه یکی از موضوعات مهم دیگر است که نقش صنعت بیمه را روشن میکند.
صنعتبیمهباتهیهوارائهپوششهاینظاممندومبتنیبرمدیریتریسکزلزله
نهتنهامیتواندسببکاهشبارمالیدولتدر زمانسوانحباشدبلکهدردرازمدت
سببارتقایفرهنگمسئولیتپذیریوکیفیتساختمانگردد.

