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حذف «حفظیات» در درسها با بررسی محتویات
کتابهای درسی

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیسجمهور ،اصــاح نظــام یارانهها
را رویکــرد «مادرانگــی» دولــت دانســت و بــا بیــان اینکــه ایــن رویکــرد
«مادرانگــی» و «عدالتمحــوری» ،توجه ویژه به اعضای آســیبپذیر در
خانواده را میطلبد ،گفت :همانگونه که دولت دهکهای پایین را مورد
توجه خاص قرار میدهد ،الزم اســت نســبت بهزنان سرپرست خانوار و
مادران باردار و شیرده عنایت ویژهای در دستور کار این هدفمندی لحاظ
شــود.به گــزارش «ایــران» ،انســیه خزعلــی در صفحه شــخصی خود در
توئیتر نوشــت :اتخاذرویکرد مادرانگی در سطوح کالن کشور و در شرایط
خــاص اقتصــادی بهصــورت مفهومــی یعنی اهمیــت یافتــن دیگری بر
خــود ،یعنی اصالت یافتنمنافع جامعه در نســبت با منافع و موقعیت
کارگزاران .این رویکرد بهصورت مصداقی اشاره به تعبیر هوشمندانهای
دارد که رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگزاران تحت عنوان«تعارض
منافــع» مطــرح فرمودنــد «اگــر در موضوعی میــان توجه مــردم به ما و
رعایتمصالح عمومی کشــور تعارضی پیش آیــد ،باید منفعت خود را
نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.
خزعلی در ادامه نوشــت :اگر دولت به خاطر جوســازیها و محاســبه
موقعیــت آینــده خود ،یارانــه مردم را به جیــب خودشــان برنگرداند؛ از
رویکردمادرانهای که حیثیت خود را برای حفظ خانواده ســپر میســازد
فاصله گرفته و دچار عوارض تعارض منافع میشود».
معــاون امور زنان و خانــواده رئیسجمهور همچنین با زدن هشــتگ
«دولــت مردمی» و «عدالتمحوری» ،افزود« :اگر دولت به خاطر وجود
فشارهای داخلی و خارجی و خوف از دست دادن پایگاه ،روزنههای نفوذ
فســاد را نبنــدد؛ یعنینفع جمعی را ندیده گرفتــه و رویکرد خطرپذیری
مادرانــه و حمایت از ســامت خانــواده را از دســت داده و دچار تعارض
منافــع شــده اســت .خزعلــی در توئیــت دیگری نوشــت :و البتــه رویکرد
مادرانگی وعدالتمحوری ،توجه ویژه به اعضای آسیبپذیر در خانواده
را طلــب میکند .لذا همانگونه که دولــت دهکهای پایین را مورد توجه
خاص قرار میدهد ،الزم است نسبت بهزنان سرپرست خانوار ومادران
باردار و شیرده عنایت ویژهای در دستور کار این هدفمندی لحاظ شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران:

الزامداشتنپارکینگبرایساختمانهایجدیدتهران

رئیس کمیســیون شهرســازی شــورای شــهر تهران اعالم کرد داشتن
پارکینگ برای ســاختمانهای جدید تهران الزامی اســت.مهدی عباسی
در مورد ایدههای شــهرداری تهران بــرای حذف الزام تأمین پارکینگ در
ساختوساز به ایســنا گفت :پارکینگ خط قرمز ماست و همه واحدهای
جدیــد التأســیس باید پارکینگ داشــته باشــند؛ اما طبق بنــد  ۱-۱۲طرح
تفصیلــی در امــاک واقــع در شــعاع  ۲۵۰متــری به شــرط تأمین اســناد
حقوقــی ،امــکان تأمیــن پارکینــگ فراهــم اســت .در بافت فرســوده نیز
دورهای با اخذ تعهد بابت تأمین پارکینگ در شــعاع  ۲۵۰متر قبول شــد
که پروانه صادر شود.به گفته عضو شورای شهر تهران ،برای  ۶هزار واحد
این موضوع اجرایی شد؛ ولی بعد از اتمام کار و استقرار مردم در خانهها
برخــی از پارکینگهــا در محدودههــا احداث نشــده که مشــکالت زیادی
بهوجود آورد.عباســی در مورد پیشــنهاد شــهرداری مبنی بر اینکه تأمین
پارکینــگ فقــط بــرای واحدهایی باشــد که خودرو داشــته باشــند ،افزود:
مباحــث نظری با مباحث واقعی متفاوت اســت و باید برای رســیدن به
تفاهــم گفتوگــوی زیادی انجام شــود و حتــی اتخاذ برخــی تصمیمات
در حــوزه اختیــارات ما نیســت و نیــاز به تصمیمــات مراجع باالتــر دارد.
وی اظهار کرد :تأمین پارکینگ خط قرمز ماســت و مالک باید نســبت به
تأمین آن در محل ساختمان و یا تا شعاع قانونی اقدام کند.

رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران:

 ۸۰درصد ملزومات پزشکی از تولیدکنندگان داخل
و شرکتهای دانشبنیان خریداری میشود

رئیــس هیأت امنای صرفهجویــی ارزی در معالجه بیماران توضیحاتی
دربــاره تأمیــن و خریــد ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی از شــرکتهای
دانشبنیــان ارائــه داد.به گــزارش ایســنا ،مهندس سیدحســین صفوی در
خصــوص حمایــت از کاالها و محصــوالت دانشبنیان در حــوزه تجهیزات
پزشــکی اظهار داشــت :هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران
یــک نهاد عمومــی غیردولتی وابســته به وزارت بهداشــت اســت که بحث
تأمین اقالم مورد نیاز مراکز درمانی و دانشــگاههای علوم پزشکی را انجام
میدهــد.وی با بیان اینکــه همواره برای نظام ســامت موضوع کیفیت در
راســتای خدمترســانی به بیماران بســیار حائزاهمیت اســت ،افــزود :این
کاالها با جان مردم ســروکار دارد و تشخیص بیماریها و درمان بیماران با
این ملزومات انجام و استانداردها ،ویژگیها و کنترلهای سختگیرانهتری
بــرای کیفیــت آنهــا صــورت میگیرد.مهنــدس صفــوی یادآور شــد :شــکر
خــدا کشــورمان از ســالهای گذشــته در حــوزه تجهیزات پزشــکی توانســته
موفقیتهای بزرگی را برای بومیســازی دانش فنی بسیاری از محصوالت
پزشکی و  High Techبه دست آورد و کاالهایی را که تکنولوژی باالیی دارند
موفق شدهایم در داخل کشور تولید کنیم.وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰۰
شــرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی فعال در کشــور داریم ،افزود :حدود
 ۳۰تــا  ۴۰درصــد ایــن شــرکتها کاالهایــی دارند کــه بهعنــوان محصوالت
دانشبنیان ثبت شــده اســت .توســعه این محصوالت در ســنوات گذشــته
بحمداهلل خوب بوده که نشــان از استقبال و حمایت خوب در حوزه درمان
وزارت بهداشت و سایر ارگانهای ذیربط دارد.
صفوی عنوان کرد :در ســال گذشــته حــدود  ۱۴محصــول را به معاونت
علمــی ریاســت جمهوری معرفی کردیم و پس از تأییــد این نهاد بهعنوان
خریــد بــار اول انجام دادیم .در مجموع بیــش از  ۸۰درصد محصوالتی که
توســط هیأت امنای صرفهجویی ارزی خریداری و بین مراکز درمانی توزیع
میشــود از تولیدات داخل کشور اســت و در سال  ۱۴۰۰بهطور متوسط فقط
 ۷۰درصد محصوالت از شرکتهای دانشبنیان تأمین شده است.

خبر

تأکید خزعلی بر توجه بهزنان سرپرست خانوار و
مادران در اصالح نظام یارانهها
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گزارش «ایران» از تعرفههای خدمات روانشناسی و مشاوره در سال جدید و چالشهای نظام مراقبت از سالمت روان

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد

ش و پــرورش از تشــکیل
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوز 
جلسهای با هدف حذف حفظیات در درسها خبر داد و گفت :قرار است
با بررسیهای الزم ،محتوا و برنامه درسی فعلی مورد بازنگری و بررسی
مجــدد قرار گیرد.به گزارش «ایــران» ،دکتر محمدمهدی کاظمی ضمن
ش و پرورش گفــت :در چرخشهای
اشــاره به ســند تحول بنیادین آموز 
تحولی که در سند تحول بنیادین آمده ،موضوع پرهیز از حافظه محوری
مــورد تأکید قــرار گرفته اســت و در حــال حاضر آموزشوپــرورش با این
رویکرد که بتوانند در راستای کاهش حافظه محوری و توجه به مهارتها
برنامهریزی کند ،در حال فعالیت است.
کاظمــی بــا اشــاره بــه تأکیــدات رهبــر معظــم انقالب بــر اســتفاده از
ظرفیــت آموزشوپــرورش بــرای تأثیرگذاری بــر دانشآمــوزان در حوزه
آرمانهای انقالب گفت :مخاطبین مدارس در ســنینی هســتند که آنچه
یــاد میگیرنــد را تا آخــر عمر خود فرامــوش نمیکنند .ایــن وزارتخانه با
برنامهریزیهایــی کــه در حوزههــای آموزشوپــرورش انجــام میدهــد،
میتواند این هدف بسیار مهم را محقق کند.
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خبرنگار

هر ســاله ســازمان نظام روانشناســی کشــور
تعرفههــای روانشناســان را به دولت پیشــنهاد
میدهــد .در ســالجاری هــم ایــن ســازمان
پیشــنهاد افزایش  40درصدی را داشت تا برای
مقطع ارشــد و دکترا که ســال گذشــته تعرفهها
بــه ترتیب مبلــغ  130هــزار تومــان و  187هزار
تومــان برای  45دقیقه مشــاوره بــود به ترتیب
 182هــزار تومان و  261هزار تومان باشــد اما در
نهایت تعرفهای که از ســوی دولت اعالم شــد،
بــرای مقطــع دکتــرا مبلــغ  207هــزار تومــان و
مقطع کارشناسی ارشد  176هزار تومان درنظر
گرفته شد ،این در حالی است که فاصله تعرفه
دو مقطع کارشناســی ارشد و دکترا نیز بسیار به
هم نزدیک شده است .به نسبت سال گذشته ۱۱
درصد به نرخ تعرفه خدمات روانشناسی برای
روانشناســان دارای مــدرک دکتــرا اضافه شــده
و بــرای مقطع ارشــد چیزی حــدود  35درصد
اضافه شده است .ناگفته هم پیداست که با این
افزایش تعرفــه روی تیغی دولبــه راه میرویم
و همانقدر که برخی انتقادهای ســازمان نظام
روانشناســی بــه این تعرفــه منطقی اســت اما
مهمترین مسأله این است که پرداخت همین
ارقــام نیز بــرای خیلــی از مردم راحت نیســت
آنهــم در روزگاری که کرونا بســیاری از مردم را
با مشــکالت جدی روان شــناختی رو به رو کرده
و افــرادی که تمایل و نیــاز زیادی برای مراجعه
بــه روانشــناس دارند قــدرت پرداخــت همین
تعرفههــا را هم ندارنــد .رئیس ســازمان نظام
روانشناســی و مشــاوره کشــور معتقد اســت که
بــه نوعی این تعرفهها به معنی اعالم رســمی
بسته شدن مطب روانشناســان و کلینیکهای
روانشناســی یــا ســوق دادن روانشناســان بــه
تخطی از تعرفه اســت .محمــد حاتمی در این
خصوص نامهای به رئیس جمهور ارسال کرده
تــا در تعرفــ ه مقطع دکتــرا تجدید نظر شــود و
در آن نوشــته اســت :شــاهد این هســتیم که در
مقاطع مختلف با توجه به مشکالت اقتصادی
و بر اســاس تورم موجود مقــدار معینی را برای
افزایــش حقــوق کارمنــدان یا ســایر صنوف در
نظر میگیرنــد اما این افزایش بــرای یک دکتر
روانشــناس تنهــا  ۱۱درصد در نظر گرفته شــده
است که در عمل منجر به تعطیلی مطبهای
روانشناسیمیشود.
هــر چنــد ســازمان نظــام روانشناســی نیــز
بهعنــوان تنهــا مرجــع رســمی صــدور پروانــه
فعالیت برای روانشناســان در کشــور این روزها
درگیر مسائل درون صنفی است و اعتراضهای
زیادی از ســوی نهادهای رســمی و روانشناسان
به عملکــرد این ســازمان از وجود رانــت در آن
تا تأخیــر در صدور پروانه فعالیت و ســلیقهای
بودن مصاحبهها و ...وجود دارد.
دکتــر حســین براهیمی مقدم ،روانشــناس
با اشــاره بــه اینکــه تعرفههای امســال معقول
نیســتند ،به «ایران» میگوید :یک روانشناس و
مشــاور با توجه به بار سنگین روانی که بردوش
دارد و همچنین صرف زمانی به مدت حداقل
 45دقیقه برای هر مراجع ،تعداد اندکی مراجع
را فقط میتواند ویزیت کند ،این امر زندگی خود
روانشناس و مشاور را نیز به لحاظ اقتصادی به
مخاطره میاندازد ،هزینههای متفاوتی از قبیل

بــرق ،آب ،مالیــات ،اجــاره کلینیــک و مطــب،
خدمات و حقوقی که باید به پرســنل پرداخت
شــود ،باعث میشود این تعرفهها کفاف ادامه
کار را ندهد و سبب میشود بسیاری از همکاران
بتدریجبهفکرتعطیلکردنکلینیکهابیفتند،
ایــن اتفــاق قطعــاً امنیــت و بهداشــت روان
شهروندان را با مشــکالت جدی مواجه خواهد
کرد .از طرفــی دیگر ،ناعادالنه بــودن تعرفهها
بــه این دلیل اســت که وضعیت اقتصــادی در
محلهای مختلف شــهرها از جملــه پایتخت
یکســان نیســت ،به طور مثــال اجــاره ملک در
نقاط باالی شــهر و پایین شــهر یکســان نیست
ولــی میــزان تعرفهها در هر منطقه یکســان در
نظــر گرفته میشــود .البتــه درصد تجربــه را تا
حدی درنظر گرفتهاند و این اتفاق خوبی است،
هرچند ســابق بر این بین اســتادیار ،دانشــیار و
اســتاد دانشگاه و همچنین بین شهرها و مراکز
متفاوت استانها تفاوتها لحاظ میشدند و به
نظرممنطقیتربود.
ایــن روانشــناس بــه ســوی دیگــر ماجــرای
اعــام تعرفههــای جدیــد روانشناســی تأکیــد
داشــته و اضافه میکنــد :با توجــه به وضعیت
معیشــتی و اقتصادی مــردم ،پرداخت همین
رقم تعرفه هم ممکن است زیاد باشد و منجر
به این شــود که بگویند باید از سبدخانوار کاسته
و مشــاوره بگیریم .به حق از نظر معیشتی رفع
نیاز ســفره مردم مهم است ،در نتیجه سالمت
روان مــردم هــم با خطــر مواجه میشــود .این
ســیکل میتوانــد در بهداشــت روان جامعــه
اثــرات نامطلوب زیادی را بر جــای گذارد .نکته
دیگری که باید به آن اشــاره شــود این اســت که
یک پزشــک در تخصصهای مختلف ،ممکن
اســت در حد  10دقیقه بیمــار را ویزیت کند ،در
حالی که دکتر روانشناس حداقل باید 45دقیقه
زمان صرف کند .ماحصل این میشــود که ،در
درجه اول مراجعه مردم در زمینههای مختلف
به روانشناس ،کاهش پیدا کند ،بهعنوان نمونه
مراجعــه بــرای مشــاورههای پیــش از ازدواج از
ضروریــات اســت و اگر بــا غفلت مواجه شــود،
میتواند ســبب افزایش ازدواجهــای ناموفق و
در نهایت افزایش نرخ طالق شود ،کما اینکه در
ســالهای اخیر هم ما شاهد این مسأله بودیم.
افزایــش مشــکالت تحصیلی و ضعیف شــدن
جامعــه علمــی و بهداشــت روانــی در ســطح
جامعه نیز تأثیرات نامطلوبی را بهدنبال دارد.
ابراهیمی مقدم پیشــنهاد میدهد :برخالف
خیلی از مشــاغل که تمایلی به اســتفاده از بیمه
ندارند ،روانشناســان اصرار دارند که بیمهها روی
کار آمده و با تقبل بخشی از هزینهها سبب شوند
مــردم راحتتــر بتواننــد از خدمــات مشــاورهای
اســتفاده کنند و روانشناســان نیز بــه تعرفههایی
کــه درباره آنها صحبت شــد ،دســت پیــدا کنند.
متأســفانه هنوز در بین عــدهای از افراد که برخی
هــم صاحب منصــب هســتند ،این تفکــر غلط
وجــود دارد که روانشناســی جزو کارهای شــیک و
الکچری محسوب میشود .تا زمانی که این تفکر
وجود داشــته باشــد ،جامعه ما از جنبه ســامت
روان بشــدت ضرر خواهد کرد ،کما اینکه در حال
حاضــر میبینیــم آمار اختــاالت روانشناســی و
روانشــناختی در کشــور ما خصوصاً بعــد از کرونا
زیاد اســت .لــذا حتماً بایــد به این مهــم بیش از
پیش توجه شــود ،افزایش ناچیــزی هم که برای
تعرفههــا اتفاق افتاده ،به هیچ عنوان برای هیچ

کــدام از طرفیــن یعنــی روانشناســان و مراجعــه
کنندهها مطلوب نیســت و منجر به این میشود
که در آینده شــاهد باشــیم این رشــته آنچنان که
باید و شاید پا نگرفته و رشد مناسبی نداشته باشد.
ëëراه حــل بــرون رفــت از مشــکالت امــروز
کلینیکهایروانشناسی
دکترســعید بهزادی فــرد روانشــناس نیز با
بیــان اینکــه باید بــه موضوع معــاش و اقتصاد
از چنــد منظــر نــگاه کــرد ،بــه «ایــران» توضیح
میدهــد :از منظــر معیشــت در هــر شــغلی
بایــد قبــول کنیم کــه امنیــت روانی بایــد وجود
داشــته باشــد ،نکته دیگــری که این موضــوع را
مهم میکند این اســت که وقتی کســب و کاری
خروجی قابل قبول ،مطابق زحمتی که برایش
کشیده شده نداشته باشد ،فرد تشویق میشود
مسیرهای دیگری را که سهلالوصولتر هستند،
فشــار روانی کمتری دارنــد و زمان کمتری برای
رســیدن بــه هــدف نیــاز دارنــد و در نهایت هم
خروجــی کامــاً بهتری دارنــد انتخاب کنــد .در
خیلی مشاغل نیازی نیست که فرد تحصیالت
طوالنی مدت داشته باشد یا سرمایه کالنی برای
اجــاره یا خرید ملک هزینه کند و در نهایت هم
خروجی بهتری دارد.
او در ادامــه میافزایــد :اگــر ارادهای بــرای
اینکه ســامانه و سیســتم کمک به مردم با علم
روانشناســی ،وجــود داشــته باشــد و یــک فــرد
متخصــص عالــم و با مجــوز بخواهد بــه مردم
کمــک کند ،باید مورد حمایــت هم قرار بگیرد،
ایــن یک طــرف ماجراســت ،در ســوی دیگر که
اهمیــت باالتــری دارد ،فــرد یا خانــوادهای قرار
دارد کــه بایــد هزینه کنــد و ممکن اســت درگیر
آب و نــان ،اجــاره خانــه و لبــاس باشــد و قابــل
درک است که هزینههای مربوط به روانشناسی
بهصورت اتومات از سبد اقتصاد خانواده حذف
میشــود .همیشــه معتقــدم دولــت بهصورت
مؤثر ،کارشناسانه و مفید به این مسأله ورود کند
تا کارها حل شــود ،در غیر این صورت بر اساس
قوانین فیزیک ،مســأله به بینظمترین شــکل
ممکن پیش میرود و ســبب میشود در آینده
همه جامعه ،هزینه آن را پرداخت کنند.
بــه گفتــه بهــزادی فــرد ،اگر یــک کــودک یا
نوجوان در سیســتم خانــواده درمانی ،مشــاوره

دریافــت کند ،مســیر درســت را پیدا کنــد و آدم
شــادی شــود ،در آینده با تعــداد کمتری معتاد
روبــهرو خواهیــم بــود .وی میگویــد :یکــی از
راهکارها میتواند موضوع بیمه باشد ،کما اینکه
در حــال حاضر هم بســیاری از ســازمانها ،این
دغدغه را دارنــد که برای کارکنان خود خدمات
روانشناســی ارائــه دهنــد ،از جملــه برگــزاری
کارگاههــا ،برگــزاری دورههــا در محــل ســازمان
و درخواســت از روانشــناس بــرای حضــور در
ســازمان در روزهای مشخص تا پرسنل بتوانند
در یــک اتــاق امــن مشــاوره بگیرنــد ،در نهایت
هم ســازمان به لحاظ مالی ،هزینه مشاورهها را
برعهــده میگیرد یا اینکه بخش عمدهای از آن
را میپردازد ،اساس بر حمایت است و بیمه هم
صنعتی حمایتی است ،عالوهبر اینکه میتوان
به صنعتی پول ساز به آن اشاره کرد ،برای افراد
نوعی امنیت و حمایت هم ایجاد میکند .همه
جامعه باید متوجه این نکته باشند که چنانچه
غــذای روح وجــود نداشــته باشــد و جامعــه به
ســمت بیاخالقی و کاهش سالمت روان پیش
رود ،روزی آثــار و تبعــات آن گریبــان همــه را
خواهدگرفت.
ëëپیشنهادهاییبرایآینده
مراجعه به روانشــناس ماننــده مراجعه به
یــک پزشــک متخصــص نیســت و یــک رابطه
درمانی نســبتاً طوالنی و زمانبر برای درمانگر و
مراجع است .در درمانهای کوتاهمدتتری که
برای زودتر به نتیجه رسیدن فرایند درمانهای
اختاللی ابداع شــده نیز چیزی حدود  20جلسه
زمان نیاز اســت تا مشکالت رفع شود و معموالً
مراجعهکننــده بایــد در مــدت درمــان هفتهای
یکبــار مراجعــه کند .حتــی اگر رقــم  207هزار
تومــان را بــرای این منظور در نظــر بگیریم این
به آن معناســت که یک مراجعهکننده حداقل
بایــد بــه مدت ســه تا چهار مــاه و هر مــاه مبلغ
حدود  800هزار تومان را هزینه کند که این مبلغ
برای بســیاری از خانوادهها امکانپذیر نیست .از
ســوی دیگر بهدلیل بــاال رفتن هزینههای محل
کلینیک و ...حاال بسیاری از روانشناسان از نرخ
های دســتوری پیــروی نمیکننــد .ضمن اینکه
بــر اســاس معیارهــای اســتاندارد درمانگــری
هــر درمانگر در طــول روز بهصــورت محدودی

گزارش «ایران» از ادامه روند کاهشی فوتیهای کووید 19در ایران

واکسن بالی جان کرونا

گــروه اجتماعــی /مرگومیرهــای کرونا در
ایران به نقطه صفر نزدیک شــده و روند نزولی
فوتیهــا ادامــه دارد .طبق آمارهــای مربوط به
 4روز گذشــته اعــداد مــرگ و میر بیــن دو رقم
 3و  8فوتــی در روز در نوســان اســت .اولیــن بار
 20اردیبهشــت مــاه عــدد قربانیــان کوویــد۱۹
پــس از  27ماه از شــروع پاندمــی کووید ۱۹به 3
مورد فوتی در روز رســید .دیروز نیز پس از ثبت
اعــداد  3و  6مــورد فوتــی در روزهــای  21و 22
اردیبهشت 1401عدد فوتیها با تغییر اندکی به
 8مورد بیمار کرونایی در روز رســید .گرچه آمار
رســمی وزارت بهداشــت ایران حاکــی از تداوم
کاهش شــمار مبتالیان و مرگ روزانه ناشــی از
ابتال به کرونا در کشــور اســت اما این نکته را هم
نبایــد فراموش کنیــم که طبق اعــام آمارهای
روزانه میزان تســتهای پیســیآر در کشور در
هفتههایاخیرکاهشچشمگیریداشتهاست.
از طرفــی ،رئیــس اداره مراقبت مرکز مدیریت
بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت میگوید:
هنــوز حــدود  ۱۴میلیــون نفــر از افــراد بــاالی 5
ســال در کشــور دوز اول واکســن کرونــا را هــم
تزریق نکردهانــد .به گفته دکتر ابراهیم قادری،
 ۶میلیــون نفــر دوز دوم را نزدهاند و  ۲۶میلیون
نفر نیز دوز ســوم را نزدهانــد .هر چند که وزارت
بهداشت تزریق دوز چهارم واکسن را برای افراد
بــاالی  ۷۰ســال و برخی از افراد دارای سیســتم

ایمنــی ضعیــف و کادر درمان آغاز کــرده اما با
وجود دسترســی به ســبد متنوعی از واکســنها
تعداد تزریق روزانه واکسن حول و حوش اعداد
 20تا  15هزار دوز در روز میچرخد .روز گذشــته
نیز تنها  16هزار و  22دوز واکســن کرونا در کشور
تزریق شد .تاکنون  ۶۴میلیون و  ۴۲۵هزار و ۶۱۰
نفــر دوز اول ۵۷ ،میلیون و  ۶۹۰هزار و  ۹۷۵نفر
دوز دوم و  ۲۷میلیون و  ۲۸۹هزار و  ۹۷۶نفر نیز
دوز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کردهاند.
به این ترتیب مجموع واکسنهای تزریق شده
در کشــور بــه  ۱۴۹میلیون و  ۴۰۶هــزار و  ۵۶۱دوز
رســید .در پــی ادامه تعطیلی بســیاری از مراکز
واکسیناسیون و کاهش استقبال مردم از تزریق
دوز ســوم واکســن ،مســئوالن وزارت بهداشــت
مدام از رسانهها درخواست میکنند ،به منظور
کاهــش زنجیره انتقال ویروس کرونــا و تداوم و
حفظ مرحله کنترل کووید ۱۹مردم را نسبت به
تزریق دوز ســوم واکسن تشویق کنند .در همین
زمینــه رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســی
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی پیش از
ایــن به «ایران» خبر داده بــود؛ ایران در مرحله
طالیی کنتــرل کووید 19اســت و همیــن پنجره
طالیی این امکان را فراهم میکند که افراد غیر
واکسینه هر چه سریعتر نسبت به واکسیناسیون
شــان اقــدام کننــد .خبرهــای رســیده از کمیته
علمی کشــوری مقابلــه با کرونا نیــز بیانگر این

واقعیت اســت که باید منتظر بمانیم دو هفته
دیگر همین روند آرام کرونا در کشــور طی شود
تا نفس راحتی بکشیم.
مشاهدات میدانی نیز از مراکز درمانی کشور
نیز نشان میدهد؛ آمار بستری ،آی سییو ،ابتال
و مــرگ و میر در شــرایط کنترل شــده اســت و
تقریباً همه بیمارســتانها بخشهای کووید۱۹
شــان را تعطیــل کردهانــد و بخش تنفســی در
مراکز درمانی کشور جایشان را به بخشهای
عادی دادهاند .بررســی شــاخصهای کرونا در
روزهای گذشــته نیز بر این نکته تأکید دارند که
نوسانات شاخصها خطرناک و هشدار دهنده
نیســت در همین حال دکتر مجید مختاری به
خبرگزاری ایسنا گفته است؛ برخی میخواهند
پاندمی را در کشــورهای خود پایان یافته اعالم

کنند که این موضوع غلط اســت؛ زیرا کشــورها
با یکدیگــر در ارتباط هســتند و اتمــام پاندمی
در یک کشــور نمیتواند اتمام پاندمی جهانی
باشد.
متخصصــان علــت عــدم بــروز مــوج
هفتــم بیمــاری را پــس از تعطیالت نــوروزی و
بازگشــاییها و برداشته شــدن محدودیتهای
کرونایی را غالب بودن زیر ســویههای اُمیکرون
در کشــورها میدانند که با وجود سرایتپذیری
باال کشندگی بیشتری ندارند .همچنین به نظر
میرســد رونــدی که در کشــورهای شــبیه ایران
میبینیم ،ایجاد ایمنی زیاد در ســطح جامعه
اســت؛ یعنی تعداد زیادی از مردم اُمیکرون را
بســیار خفیف گرفتند و به نظر میرســد ایمنی
وسیعی ایجاد شده است.

میتواندمراجعهکنندهببیندتافرسایششغلی
ایجاد نشــود .باز از ســوی دیگر مسأله مهم این
اســت که امروزه بســیاری از روانپزشــکان خارج
از تعرفــه مربــوط به روانشناســان فراینــد روان
درمانــی را در مطبهــای خــود در کنــار ویزیت
دارو انجــام میدهند که باعث شــکاف دیگری
در ایــن موضــوع میشــود .در حــال حاضــر در
برخیمطبهایاحتیکلینیکهایروانشناسی
ممکن اســت مراجعه کننده با رقمهایی باالی
 500هزار تومان برای هر جلسه نیز مواجه شود!
عدم وجود مراکز دولتی مؤثر در حوزه خدمات
روانشناســی نیز مزید بر علت است تا مردم در
زمینــه دریافت خدمات روان شــناختی با مانع
مواجه باشند .همه اینها حکایت از این دارد که
در کنار اعالم تعرفههای خدمات روانشناسی و
مشاوره از سوی دولت نیاز است تا ساز و کارهای
عمومیتــر و ســهل تــری بــرای دسترســی بــه
روانشناس در اختیار مردم باشد؛ خصوصاً آنکه
روانشناس نماها این روزها در فضای مجازی و
با ارائه خدمات آنالین بدون هیچ نظارتی به کار
خودمشغولهستند!
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان
بهزیستی کشور نیز چندی پیش ضمن تأکید بر
لزوم تحتپوشــش بیمه قــرار گرفتن خدمات
مشــاوره و روانشناســی ،گفت :به نظر میرســد
سیاســتگذاران در برنامهریــزی سیاســتهای
کلی تأمیناجتماعی بایــد نگاه جامعی به این
موضوع داشته باشند.
بهزاد وحیدنیا با بیان اینکه براســاس اعالم
وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشــکی در
ســال گذشــته ،حــدود ۳۰درصد افــراد جامعه
بهنوعی اختــال روانی را تجربــه کردهاند و این
موضــوع در افــرادی کــه مبتال بــه کرونا بــوده یا
تجربه کرونا را داشــتهاند معادل ۴۰درصد بوده
است ،گفت :در دنیا برای دوران کرونا ،پساکرونا
و مشکالت و اختالالت روانی و بخصوص بحث
اســترس و اضطــراب مطالعــات جــدی انجام
شــده اســت .ســازمان بهزیســتی نیــز از ابتدای
پاندمی کرونا ســامانه خودارزیابی روانشناختی
را فعــال کرده و حســب مطالعاتی که در ســال
گذشــته صــورت پذیرفــت۳۰ ،درصــد افــراد
استرس ،اضطراب و افسردگی متوسط و شدید
را تجربه میکنند.
از طرفــی فرامــوش نکنیــم کــه ایــران جزو
کشــورهای برتــر واکسیناســیون اســت؛ پــس
ایجــاد ایمنی عمومی به واســطه ابتــای افراد
بــه اُمیکــرون و واکسیناســیون را میتوان علت
عدم افزایش آمار دانســت .ســویهها اُمیکرون
به واکســن حساس هستند و گفته میشود این
ســویهها احتماالً به آنتیبادیهــای اُمیکرونی
ناشــی از ابتال به عفونت هم حســاس خواهند
بــود.در ادامه روند آرام اپیدمی در کشــور در 24
ســاعت منتهی به روز گذشــته در کشور ما تنها
 8بیمار جانشــان را از دست دادند و مجموع
جانباختگان این بیماری در کشــور به  ۱۴۱هزار
و  ۲۰۹نفــر رســید 385 .بیمار جدیــد مبتال به
کوویــد ۱۹در کشــور شناســایی شــد .نکتــه قابل
توجه مربوط به دو شــاخص مهــم و تأثیرگذار
یعنــی موارد بســتری و بســتری در بخشهای
مراقبتهــای ویــژه اســت کــه به ترتیــب  67و
 763بیمــار گــزارش شــده اســت .ایــن نشــان
میدهد؛ در روزهای پیشرو فعالً روند فوتیها
با شــیب بســیار مالیم و با احتمال قوی مرگ
و میرهــای تــک رقمــی ادامــه خواهد داشــت.
بررســی وضعیت رنگبنــدی نقشــه کرونایی
کشــور نیز نشــان میدهد؛ در حال حاضر صفر
شهرســتان در وضعیت قرمز ۴ ،شهرستان در
وضعیت نارنجی ۳۱۹ ،شهرستان در وضعیت
زرد و  ۱۲۵شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار
دارند.
همچنیــن طبــق اعــام ســازمان جهانــی
بهداشــت ( )WHOمــرگ بیــش از دو میلیون
نفر در اروپا در پی ابتال به بیماری کووید ۱۹تأیید
شده است.

