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با کاشــت  30هزار اصله نهال در وسعت  53هکتار انجام میشود

کمربند سبز دور آلودهترین منطقه اصفهان

گزارش «ایران» درباره افزایش جراحیهای زیبایی بینی در ایام کرونا و دالیل آن از نظر جامعه شناســی و روانشناســی

پرستو رفیعی
خبرنگار

ëëالگویتغییرزیبایی
اردشیر گراوند جامعه شناس ،براین
باور اســت که برخــی از پدیدهها همانند
بیماری کرونــا همچون ســایر اپیدمیها
دارای تــرس انباشــته اولیــه هســتند کــه
بــه آرامــی و بــه مرور زمــان این تــرس از
بیــن مــیرود و شــرایط عــادی میشــود
بــه طوریکــه میتــوان گفــت وحشــت
از بیمــاری بــه پذیــرش و رعایــت کردن
توگــو بــا
تبدیــل میشــود .وی در گف 
«ایــران» میگوید« :گاهــی درمان برخی
از بیماریهــا مانند دیســک کمر یا حتی
پرکردن دندان بــرای فرد درجه اهمیت
باالیــی ندارنــد یــا بیمــار تمایــل دارد در
معالجــه آن تعلــل کند .امــا در برخی از
مواقع بعضــی از امور برای فرد به چنان

ëëمتقاضیــان زیبایــی را بــه روانپزشــک
ارجاعدهید
در شــرایطی کــه ارزش هــا تغییــر
کــرده ومــردم ارزش را در همیــن ظاهــر
میبیننــد بــر اســاس ارزش هایشــان
رفتــار میکنند« .در این میــان اما رد پای
عوامل روانشناختی در افزایش تمایل به
جراحیهــای زیبایی موضوعی غیرقابل
کتمــان اســت .فربــد فدایی روانپزشــک

از سوی دیگر درحال حاضر معیار زیبایی زنان و دختران ما به گردی صورت محدود شده است از اینرو بسیاری
از آنها بهدنبال زیباتر کردن چهره خود هستند .هنگامی که الگوی زیبایی تزریق ژل به گونه وعمل زیبایی بینی باشد
خب تعداد این گونه اعمال خود به خود افزایش مییابد.

نکته

افزایــش آمــار جراحیهــای زیبایــی
بینــی آن هــم در شــرایطی کــه کرونــا
جــان بســیاری از افراد جامعــه را تهدید
میکند خبری بود که چندی پیش روابط
عمومــی انجمــن جراحــان پالســتیک و
زیبایــی ایــران اعــام کــرد .دکتــر محمد
علیپور فوق تخصص جراحی پالستیک
و زیبایی دورکاری ،تشــکیل غیرحضوری
کالسهــای دانشــگاهها و داشــتن وقــت
اضافه را دلیل افزایــش این گونه اعمال
جراحی عنوان کرده است .میل به خاص
بودن و دیده شدن همواره در میان همه
اقشار جامعه وجود داشته ،اما این روزها
خاص بودن تا حدی مهم و حیاتی شده
که حتی برخــی از جوانان حاضرند برای
دستیابی به آن بهایی گزاف بپردازند .در
ایــن میان کم نیســتند جوانانــی که برای
دســتیابی بــه خواســته خــود از راههــای
میانبــر اســتفاده میکننــد .یکــی از ایــن
میانبرها ایجاد تغییــر در چهره و تجربه
تیزی چاقوی جراحان است .سالهاست
کــه آمــار انجــام جراحیهــای زیبایی در
کشــور باعث شده سری در میان سرهای
کشــورهای پیشــتاز جراحیهــای زیبایی
درآوریــم امــا موضوع مهمتر این اســت
کــه اینبــار باوجود حضــور ویروســی که
جانمــان را تهدید میکند رکــورد زدهایم
و مقتدرانــه تــاش میکنیــم ســکوهای
نخستین را از آن خود کنیم.

درجهای از اهمیت میرســد که او حاضر
اســت کلیه عواقب انجــام کار را بپذیرد.
عمــوم کســانی کــه عمــل زیبایــی را در
شــرایط فعلــی جامعه انجــام میدهند
کسانی هستند که اینگونه اعمال برایشان
اهمیت زیادی پیدا کرده است .به عبارت
دیگــر ما مصــداق ضربالمثــل بکش و
خوشــگلم کــن را به وضــوح میبینیم».
گراونــد تأکیــد میکنــد« :اساســاً در همه
کتیبههــای باقــی مانــده از گذشــته بینی
ایرانــی یــک بینــی زیبای قــوزدار اســت.
حتــی در گذشــته هنگامی که نــوزادی به
دنیا میآمد بینی او را میکشیدند تا بلند
باشــد .اما سالهاســت که الگوی زیبایی
در ایــران تغییر کرده اســت .الگویی وارد
فرهنگ ما شده که توانسته میل به تغییر
ظاهــر بینــی را در برخــی افزایــش دهد.
در واقــع هنگامی که یک فــرد یا جامعه
دارا باشــد همــه شــاخصهایش به الگو
تبدیل میشــود .جامعهای کــه از تمدن
و فرهنــگ دارا برخــوردار اســت ،امنیت
و آرامــش دارد .معیــار ارزش گــذاری
میشــود و حتــی شــکل بینــی مردمــان
آن جامعــه هــم به الگو تبدیل میشــود
و بســیاری از مــردم تمایــل دارنــد رفتار،
ســبک زندگــی و حتــی ظاهــر خــود را به
الگوی خویش شــبیه کنند ».این جامعه
شناس میافزاید« :از سوی دیگر درحال
حاضر معیــار زیبایی زنــان و دختران ما
بــه گــردی صــورت محدود شــده اســت
از ایــنرو بســیاری از آنها بهدنبــال زیباتر
کــردن چهره خــود هســتند .هنگامی که
الگــوی زیبایی تزریق ژل بــه گونه وعمل
زیبایی بینی باشــد خب تعداد این گونه
اعمال خــود به خود افزایــش مییابد».
وی خاطرنشــان میکنــد« :سالهاســت
کــه در جامعه مــا کار فرهنگی اجتماعی
تأثیرگذاری صورت نگرفته است.

به علت افزایش مهاجرت و تمایل برای
نشان دادن خود بهصورت مقبول باعث
شــده فــرد اقداماتــی ظاهربینانــه بــرای
شناساندن خود انجام دهد .جراحیهای
زیبایــی در میان زنان و مردان ،پوشــیدن
لباسهــای گرانقیمــت و مــارک دار کــه
حتــی گاهــی مخصوصاً اتیکــت آن را در
مقابــل چشــم قــرار میدهنــد ویــا حتی
اســتفاده از هورمونهــا بــرای بدنســازی
در میــان جوانــان همــه نمونههایــی
از اقدامــات ظاهربینانــهای اســت کــه
نقــش کارت ویزیت را برای عــدهای ایفا
میکننــد« .وی در ادامــه بــه تبلیغــات
برخــی از جراحــان پالســتیک و زیبایــی
اشــاره میکنــد و میگویــد« :درحالیکــه
پزشــک حق ندارد بــرای کار خود که یک

عمــل جراحــی را ابتــدا بــه روانپزشــک
ارجاع دهند تا مشــخص شــود خواســته
آنها تا چه حد بیمار گونه اســت ».وی در
ادامــه به «ایــران» میگوید« :امــا درباره
افزایــش تعــداد این جراحیهــا در چند
ماه اخیــر باید گفت افراد در حال حاضر
وقــت فراغــت بیشــتری دارنــد و چــون
کمتــر از خانه خــارج میشــوند برخی از
تصمیمــات ماننــد انجام جراحــی را که
نیازمند گذران دوره نقاهت است عملی
میکننــد .بهنظــر میآیــد یکــی از دالیل
دیگر تــن دادن به چنیــن جراحیهایی،
مانــدن زیــاد در خانــه اســت کــه نوعــی
احســاس مالل برای فــرد ایجاد میکند.
از ایــنرو او گمــان میکنــد بــا تغییــر در
ظاهــر خــود میتوانــد برایــن احســاس
یکنواختــی غلبه کنــد ».این روانپزشــک
میافزایــد« :موضوع مهم دیگری که در
طول ســالیان اخیر جلــب توجه میکند
عبارت اســت از اینکــه افراد بــرای اینکه
ســریعتر خود را به دیگران معرفی کنند
از ظاهرشــان کمک میگیرند .در گذشته
افــراد جامعــه ســالها در کنــار یکدیگــر
زندگــی میکردنــد و در محله خودشــان
شناخته شده بودند اما در سالهای اخیر

بهطورکلی دو دلیل عمده انجام جراحی
زیبایــی را چنیــن برمی شــمارد« :بهطور
معمول گروهی از افراد جامعه که از نظر
روابط اجتماعی دچار مشکالتی هستند
ســعی میکنند این مشکالت را به ظاهر
خود نســبت دهند .یعنی برخی افراد به
جای آموختن دانش ،مفید بودن از نظر
اجتماعــی ،مهربان بــودن و مســائلی از
این دســت و اســتفاده از آنها برای جلب
توجــه و محبــت دیگــران راه ســاده تری
را در پیــش میگیرنــد و میگوینــد اگــر
ظاهر ما زیبا باشــد درهای موفقیت هم
بــه روی ما گشــوده خواهد شــد .گذشــته
از ایــن مــورد کــه بســیار شــایع اســت در
برخــی از بیماریهــای شــدید اعصاب و
روان هــم تمایل بــه جراحیهای زیبایی
قسمتهای مختلف بدن دیده میشود
کــه این بــه دلیــل هذیانهایی اســت که
ممکن است بیماران نسبت به وضعیت
ظاهــر خود داشــته باشــند .البتــه در این
موارد چندیــن علل روانشــناختی وجود
دارد.
بنابرایــن توصیــه مــا روانپزشــکان
به همــکاران جــراح پالســتیک و زیبایی
همیشــه ایــن بــوده کــه متقاضیــان این

واکسن «فخرا» رونمایی شد
فــاز اول کارآزمایــی بالینی واکســن فخرا
بــا تزریــق ایــن واکســن کرونــا بــه فرزند
شــهید فخریزاده با حضــور وزرای دفاع
و بهداشــت و همچنیــن همســر شــهید
فخریزاده رونمایی شد.
بهگــزارش خبرگــزاری صداوســیما،

واکســن فخــرا برگرفتــه از نــام شــهید
فخریزاده ،در مجموعه ســپند -وابسته
بــه وزارت دفــاع  -طراحی و تولید شــده
اســت .کیانــوش جهانپــور ،ســخنگوی
ســازمان غــذا و دارو درایــن بــاره گفــت:
این واکســن با فناوری ویروس غیرفعال

محسن هاشمی :حرفهایم درباره مترو را
پس میگیرم؛  ۲۰کیلومتر تونل ساختیم
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و دارو گفــت :ایــن واکســن بــا فنــاوری ویــروس مراســم گفــت :امــروز بــا افتخــار میگویــم کــه کــه در رابطــه بــا واکســن هــر منبعــی بخواهیــم رازی هــم همــدوش بــا واکســن ســپند پیــش
غیــر فعــال شــده بــه صــورت صددرصــد جمهــوری اســامی ایــران در بهــار آینــده یکــی بــه مــا بدهنــد .وزیــر امــور خارجــه مرتبــاً پیگیــر خواهــد رفــت.
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نـفـر

 ۹شهرستان قرمز ۳۱ ،شهرستان نارنجی
 ۲۹۵شهرستان زرد و  ۱۱۳شهرستان آبی هستند.

اینفوگرافی :محمد عباسپور  /ایران

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه امسال  ۹ایستگاه جدید مترو در تهران
افتتاح شــده اســت ،گفــت :حرفهای دو ســال پیشــم را که گفته بــودم حتی یک
کیلومتر خط مترو هم ایجاد نکردیم پس میگیرم.
محسن هاشمی در مراسم افتتاح سه ایستگاه مترو و بهرهبرداری از  ۴۰دستگاه
اتوبــوس و مینیبوس جدید شــهری گفــت :اکنون میتوانم بگویم کــه بیش از ۱۰
کیلومتر خط مترو افتتاح کردهایم و در سال آینده  ۴ایستگاه جدید افتتاح میشود
و امسال  ۹ایستگاه به جمع ایستگاههای قبلی افزوده شد.
وی افــزود :قبــاً گفته بودم حتی یــک کیلومتر خط مترو هم ایجــاد نکردهایم
اما اکنون حرفم را پس میگیرم ،چرا که با گذشــت دو ســال امروز اقدامات خوبی
صورت گرفته و بیش از  ۲۰کیلومتر تونل نیز افتتاح شده است.
هاشمی گفت :در گذشته تأمین آسانسور برای معلولین در مترو چندان مورد
توجه نبود که خوشــبختانه در حال حاضر با پیگیری انجام شــده توســط برخی از
اعضای شورا مانند زهرا نژادبهرام هیچ ایستگاهی بدون آسانسور افتتاح نخواهد
شد.

شــده بهصــورت صددرصــد داخلــی در  4شــروع کارآزمایی بالینی و تست انسانی
مجموعــه ســازمان پژوهــش و نــوآوری را دریافت کرده اســت .وی گفت :بعد از
تزریق«فخرا»اولینواکسنوزارتدفاعبهفرزندشهیدفخریزاده
کارآزمایی
دفاعی (ســپند) در وزارت دفاع ،مراحل پایان مراحل ســه گانه فاز یک
صبــح امــروز فــاز نخســت کارآزمایــی بالینــی داخلــی در مجموعــه ســازمان پژوهــش و از مهمتریــن و بهتریــن واکســن ســازهای دنیــا کمــک ســفرا در کشــورها هســتند و واقعــاً هــم
واکســن ایرانــی کرونــا بــا عنــوان «فخــرا» بــا نــوآوری دفاعــی (ســپند) در وزارت دفــاع ،خواهــد شــد .مــا امــروز بهخاطــر رعایــت حــال کمــک میکننــد؛ تــا آخــر اســفندماه تعــداد
نظر
نتایج،ـیببه
واکســن و
بالینی
پیش
حیوانی و
مطالعه
چهارگانه
پذیــر ،کادر
تأییداز گروههــای آسـ
قابــل توجهــی
اینــاس و خواهش از
پذیــر بــا التم
بالینیپیــش بیمــاران آســیب
مطالعــه حیوانــی و
چهارگانــه
همچنیــن مراحــل
دفــاع و بهداشــت
حضــور وزرای
همســر شــهید فخــریزاده در مجموعــه بالینــی خــود را بــا موفقیــت طــی کــرده و مجــوز جاهــای مطمئــن جهان واکســن وارد میکنیم ،درمــان و ســایرین را واکســینه میکنیــم.
شــاءاهلل واکســن
گفــت :ان
بهداشــت
تحمــل وزیــر
هایــیتارا هــم
زخــم زبان
مجوزبــرای گرچــه
و غــذا و دارو
ســازمان
طــیاخــاق و
شــهید کمیتــه
بــاآغــاز شــد .فرزنــد
رادفــاع
وزارت
ســپند
تولید
مسیر
در
تابستان
اواخر
رســد
ی
م
کــرده
موفقیــت
خــود
پاســتور بــا تکنولــوژی مشــترک کوبــا اولیــن
فخــریزاده اولیــن فــرد تزریــق کننــده ایــن شــروع کارآزمایــی بالینــی و تســت انســانی را میکنیم.
وی افــزود :بارهــا آقــای رئیسجمهــوری بــه واکســنی اســت کــه تزریــق انبــوه آن آغــاز
دریافــت کــرده اســت.
واکســن بــود.
گیرد.
قرار
عمومی
مصرف
و
توزیع
و
انبوه
برای
دارو
و
غذا
ســازمان
و
اخالق
کمیته
کیانــوش جهانپــور  -ســخنگوی ســازمان غــذا ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت در ایــن بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه دســتور دادنــد خواهــد شــد و واکســن برکــت دوم و واکســن

فعالیت علمی است تبلیغ کند ما مرتب
در فضای مجازی یــا برخی مجموعهها
مشــاهده میکنیم که برخــی از جراحان
ایــن نویــد را بــه جامعــه میدهنــد که با
جراحــی زیبایی مســائل و مشکالتشــان
برطــرف میشــود .درحالیکــه حقیقت
اینگونه نیســت .مــن بیمــاری را ویزیت
کــردم کــه  16بــار عمــل جراحــی زیبایی
بینی انجــام داده بود .زیربنــای تمایل او
یک فکر هذیانی بود وباعث میشد او هر
بــار از نتیجه عمل راضی نباشــد .هنگام
مراجعه او برای انجام هفدهمین عمل،
جراح پالســتیک از او خواسته بود قبل از
انجــام جراحی حتماً با یک روانپزشــک
مشورت کند .خوشبختانه با رفع مشکل،
مسأله جراحیهای مکرر برطرف شد».
البتــه تمایــل به خــاص بــودن و زیبا
شــدن ،تنها در میان ایرانیان وجود ندارد
و در کشــورهای توســعه یافته وپیشرفته
هم دیده میشود .این را پروفسور بهمن
غیــوران که بیش از ســی ســال اســت در
امریکا در زمینه جراحی زیبایی تدریس و
طبابت میکند به«ایران» میگوید .وی با
تأکید بر اینکه فرهنگ در جوامع مختلف
تعییــن کننــده تعــداد افرادی اســت که
برای تغییر ظاهر ،خود را به تیغ جراحی
میسپارند عنوان میکند« :خوشبختانه
در کشوری که من زندگی میکنم ،بیشتر
بیمــاران بهدنبال رفع مشــکل ظاهری و
طبیعی شدن هستند .بهگونهای که اصالً
مشخص نباشد که جراحی زیبایی انجام
دادهاند .البته اخیراًتمایل به غیرطبیعی
شــدن و یا شبیه شــدن به سلبریتیها در
بین جوانان بیشــتر شــده اســت ،اما این
آمار خیلی زیاد نیســت ».غیــوران تأکید
میکنــد« :بهطورکلی رضایــت از زندگی
باعث میشود حتی نقایص چهره برای
فــرد مهم نباشــد و بــرای رفــع آن اقدام
نکند».

یادداشت

جراحیهایی با مدل کارت ویزیت

کاهش اضطراب در سایه تزریق واکسن کرونا
سعید معدنی
جامعهشناس

استمرار و تداوم ظهور و حضور برخی از پدیدهها در جامعه ،خستگی افراد جامعه
ی که حتی ممکن است میزان رعایت موارد مربوط
را بهدنبال خواهد داشت .بهطور 
بــه کنترل آنها خود به خود در میــان مردم کاهش یابد .بیماری کرونا هم پدیدهای
از همین دســت اســت .در شرایطی که بیش از یکسال از شــیوع بیماری در جامعه
میگذرد ،با وجود افزایش هشدارها و حتی تشدید محدودیتها برای کاهش آمار
ابتــا و مــرگ و میر ناشــی از این بیماری در جامعــه با نوعی عادی انــگاری و عدم
رعایت پروتکلها مواجه هستیم .البته عوامل دیگری نیز در این مسأله نقش دارند.
ریشــه بســیاری از مشــکالت به اقتصاد بازمیگردد .بودجه اقتصادی افراد جامعه
برای اینکه بتوانند پروتکلها را رعایت کنند و در خانه بمانند ،محدود است .از اینرو
آنهــا پــس از مدتی درخانــه ماندن برای کســب درآمد اقتصادی ،فعالیــت خود را
در جامعه از ســر میگیرند .بخصوص در کشــور ما که هزینه زندگی باالست و حتی
شــاغلین هم شغل دوم و ســوم دارند ،حضور افراد در جامعه امری اجتنابناپذیر
اســت .بنابراین میتوان گفت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و کنترل بیماری
از ســوی مردم دو دلیل مهم دارد ،یکی طوالنی شــدن حضور بیماری در جامعه و
دیگری نیاز اقتصادی .اما این اتفاق بهدالیل دیگری هم روی میدهد که از میان آنها
میتوان به گسترش شایعه در جامعه اشاره کرد .هنگامی که یک فرد شناخته شده
در جامعه مثالً یک سلبریتی از دروغ بودن کرونا یا مسائل مربوط به آن در جامعه
ســخن میگوید ناخودآگاه تأثیــری جبرانناپذیر بر افکار بخشــی از جامعه برجای
میگذارد .عامل دیگر فریب خود است .برخی از افراد جامعه به نوعی خود را فریب
میدهند به این معنا که با خود میگویند اگر مرگ و میر وجود دارد چرا در اطراف
ما نیست .این گروه از جامعه احساس میکنند این همه تبلیغات و شدت بیماری
درست نیست ،بنابراین نیازی هم به رعایت هشدارها و توصیههای مکرر نهادهای
بهداشــتی کشــور وجود ندارد .همه این موارد در دراز مدت به شــکل ناخودآگاه در
ذهن جامعه تأثیر میگذارد و در بازه زمانی طوالنی باعث میشــود که شــهروندان
پروتکلهای بهداشــتی را رعایت نکنند و نســبت به هشــدارها بیتوجه باشــند .در
چنینشرایطیدیگرتوصیهونصیحتکارسازنیست.مردمدیگرازتوصیههاخسته
شدهاند .حاال دیگر وقت اقدام عملی است .در این برهه زمانی بهترین اقدام عملی
که جهانیان هم پیش رو قرار دادهاند واکسیناســیون اســت .واکسیناسیون میتواند
با افزایش ســطح ایمنی افراد جامعه تا حدود بســیاری استرسها و اضطرابهای
ناشی از شیوع این بیماری را در جامعه کاهش دهد .متأسفانه با اینکه ایران کانون
کرونا در خاورمیانه بوده و قبل از بســیاری از کشــورها به این ویروس آلوده شد اما با
تأخیر و دیرتر از بقیه کشــورها واکسیناســیون را آغاز کرد .در شرایطی که کشورهایی
ماننــد امارات تزریقات میلیونی داشــتهاند تأخیر در تزریق واکسیناســیون در ایران
بسیار استرس آور است .حقیقت این است که بیش از یکسال از شیوع این بیماری
در کشور میگذرد پس ما باید فارغ از همه مالحظات برای نجات جامعه و سالمتی
مردم در تزریق واکســن پیشقدم میشدیم و از هر کشــوری واکسن وارد میکردیم.
البته موضوع واکسیناســیون هم خالی از بحث و حاشــیه نیست .هراس از واکسن و
انتقاد از تزریق موضوعی است که این روزها بسیار به چشم میخورد .اما هراس از
واکسن در جامعه امری طبیعی است و در هر جامعهای اتفاق میافتد .حقیقت این
است که هنگامی که کادر درمان یک جامعه واکسن تزریق میکنند باید نسبت به
مؤثر بودن واکسن اطمینان حاصل کرد ،چون این گروه از جامعه نسبت به سایرین
آگاهیبیشتریدرموردبیماریکرونادارند.بنابراینتبلیغاتصحیحمیتواندتنش
و مقاومت ایجاد شده نسبت به این موضوع را در جامعه از بین ببرد.

