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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
اپیدمی بیماری کرونا تاثیر زیادی بر روح
و روان مردم داشت .چه آنهایی که از این
بیماری ترسیدند و دچاروسواس شدند و چه
کسانی که عزیزانشان را بر اثر این بیماری از
دست دادند .دکتر علی مفیدی متخصص
بیماریهای روانی درباره چگونگی محافظت
ازخود دربرابراسترس راهکارهایی ارایه داد.
 ایرج حریرچی سخنگوی وزارت
بهداشتگفته ازهرچهارنفرایرانی یک نفر
دچاراختالالتروانیاست.همچنینطبق
آمار 30درصدایرانیهایعنی 21میلیوننفر
دچار مشکالت روانی هستند .به نظرتان
این آمار درست است؟
از لحاظ روانپزشکی اختالل زمانی
اطالق میشود که فرد در یکی از این سه
حوزه دچار مشکل شود .یکی حوزه کارهای
شخصی ،دیگری حوزه شغلی و سومی حوزه
ارتباطهای اجتماعی .یعنی عملکرد فرد به
طور محسوس و واضح دچار مشکل شود.
آن زمان ما لفظ اختالل را به کار میبریم .به
عنوان مثال ممکن است تعداد زیادی ازافراد
جامعه افسرده باشند .اینکه در حد اختالل
باشد ،باید معیارهای خاص خودش را داشته
باشدکه دریکی ازاین حوزهها مشکل ایجاد
کرده باشد .مشکالت روانی طیف هستند و
هیچکدامشان تابلو دقیق و مشخصی ندارند.
آمارها در ایران خیلی دقیق نیستند .مثال 5
درصدجامعهدرطولزندگیشانممکناست
دچارافسردگی شوند اما طیف افسردگیها20
درصد آمار را به خود اختصاص میدهند .به
طورکلی آماراختالالت روانی باالی ده درصد
است .اگربخواهیم آماردقیق را بگوییم باید
سندهایعلمیوتحقیقاتیاشموجودباشد.
 در این آمار وزارت بهداشت شمار
زنانی که دارای اختالالت روانی هستند
بیشترازمردان است .چرا؟
به طور مثال طبق اطالعات رفرنسها
افسردگی و اضطراب در خانمها بیشتر
است .بیماری وسواس در زن و مرد مساوی
است .دلیل اینکه افسردگی در خانمها
بیشتر است خود جنسیت زنان است .مثال
خانمها دورههای ماهیانه دارندکه همزمان با
تغییرات هورمونی تغییرات خلق هم ایجاد
میشود .در دوره پریود ،خانمها دچار عالیم
افسردگی میشوند .دردوران زایمان و بعد از
زایمان هم دچار اختالالت خلقی به درجاتی

دکتر علی مفیدی از شرایط روانی روزگارکنونی میگوید

سازگاری طبیعی بهترین راه مقابله با کرونا
میشوندکه درنوع شدید نیازبه بستری
دارند .عوامل اجتماعی هم تاثیر دارد.
اخیرا خانمها در اجتماع نقش بیشتری
پیداکردهاند و نتیجهاش فشارهای روانی
بیشتری هم هست یعنی خانمهاییکه
شاغل هستند ،نیازمند این هستند که
همسرانشان متوجه باشند و آنها را درک
کنند و بتوانندکمک؛شانکنند تا فشارها
کم شود .ما به آقایان میگوییم شما یک
شغل دارید اما خانم شما سه تا شغل
دارد؛ یک شغلی بیرون ازخانه ،یک شغل
خانهداری و یک شغل هم بچهداری.
درست است آزادی عمل به خانمها
داده شده است ولی فرهنگ اصالح
نشده است که خانمی که شاغل است،
همسرش درکنارش در زندگی به همان
نسبت مشارکت داشته باشد .خانمها
از لحاظ احساسی عاطفیتر هستند.
باز ممکن است واکنشهایشان در
مقابل مسایلیکه پیش میآید شدیدتر
باشد .ازدواجهایی هم که االن صورت
میگیرد،درفشارروانیبهخانمهابیتاثیر
نیست .ازدواجهایی که یا در سنهای
خیلی پایین یا در سنهای خیلی باال
انجام میشود .شرایط اقتصادی ضعیف عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
هم فشار ایجاد میکند .از مجموع این
عوامل میتوان نتیجهگرفت خانمها بیشتر مراجعهکندافرادنزدیکشوخودشمیگوید
مگرمن روانی هستم .درحالیکه تجربهکاری
دچاربعضیمشکالتروانیمیشوند.
 بخشی ازافراد جامعه به روانپزشک به ما نشان داده افرادی که آگاهی بیشتری
وروانشناسمراجعهنمیکنندچرااینتابو دارند و ازلحاظ روحی نرمالترهستند ،بیشتر
بهروانپزشکمراجعهمیکنند.
هنوزوجود دارد؟
 کمبود بیمارستان روانی و تخت
یکی ازعواملیکه مردم مراجعه نمیکنند
این است که خدمات مشاورهای تحت بیمارستانیچقدرتاثیردارد؟
یک مصوبه است که از حدود  20سال
پوشش بیمه نیست .تعرفهای که برای
ویزیتهای روانپزشکها تعیین شده در پیش مصوب شده است که  10درصد
مقایسهبابقیهمتخصصهابهمیزانناچیزی تختهایبیمارستانیبایدبهبیماریهایروانی
متفاوت است .در حالی که روانپزشک باید اختصاص یابد .تا جاییکه من میدانم هیچ
وقت بیشتری بگذارند ،طبیعتا اینها تاثیر کجایمملکتاینقانونرعایتنمیشود.در
میگذارد که روانپزشک نتواند خدمات شهرسیرجانسهتابیمارستانداریممجموعا
مناسبی به مردم بدهند .یک عامل مهم شاید  400تا تخت داشته باشند ازاین تعداد
دیگرکه جهانی است؛ انگ بیمارروانی است 40 .تخت باید به بیماران روانی اختصاص یابد.
به محض اینکه فرد نیاز دارد به روانپزشک حدود  30تخت به طور فیزیکی هست که

امکانات جانبیاش خیلی کم است و تقریبا
برای  10تا تخت امکانات وجود دارد.
 فکر نمیکنید مکانسیم بیحسی
روانی درمردم به وجود آمده است؟
نمیشود به طور عام گفت .بیحسی
روانی در افسردگی ایجاد میشود .مثال در
افسردگی اصطالحی است به نام «درماندگی
آموخته شده» مثال عوامش را بخواهیم
در نظر بگیریم؛ پرندهای را تصورکنید که در
طبیعت آزاد بوده است و حال در قفس
گذاشته میشود .مدتی خود را به در و دیوار
قفس میکوبد و بعد درنهایت آرام میگیرد
و وقتی راه رهایی را نمییابد ،زندگی درقفس
را میپذیرد .انسانها دردرجاتی ممکن است
به این مرحله برسند .یک اصطالح دیگر در
اضطرابها و آسیبهای خیلی شدید ایجاد

میشود که بهش «کرختی» میگویند .منبع
ایجاد واکنش تقریبا خاموش میشود و
کرختی ایجاد میکند که در اختالل استرس
پس از سانحه دیده میشود .وقتی حوادث
خیلی سنگین اتفاق میافتد ،فرد نمیتواند
واکنشنشاندهد.بهخصوصاسترسهایی
که مدتشان طوالنی باشد .مثال فردی که
زمان زیادی درزندان بسرببرد یا درزندگی قرار
دارد که فقط تحملش میکند ،دچارکرختی
میشود و اتفاقا خیلی هم دردآوراست.
 کرونا در بیماریهای روانی چقدر
نقشداشت؟
واکنشهاییکه درمورد همهگیریکرونا
اتفاق میافتد خیلیهایشان ممکن است
یک مقدار جنبه طبیعی داشته باشد و به
سازگاری فرد کمک کند .من چند اصطالح

را اینجا به شما میگویم :اول «استرس» که
فشار روانی که از بیرون به فرد وارد میکند
و گاهی ممکن است درونی هم باشد ولی
منشا اصلیاش از بیرون است .اصطالح
بعدی دیسترس است؛ واکنشی که فرد به
این فشاری که از بیرون یا از درون بهش وارد
شده است نشان میدهدکه احساس ناراحتی
در خود میکند و واکنشهای جسمی و
رفتاری درپی دارد .اصطالح بعدی «سازگاری»
است .انسان هیچگاه در زندگی جمعی و
اجتماعی خود بدون استرس نبوده است.
یعنی نمیتوان استرسها را حذفکرد .فقط
میتوان واکنش را مدیریت کرد و به سمت
سازگاریسوقشداد.یکسازگاریطبیعیکه
ما بهش نیازداریم .اصطالح بعدی «مدیریت
استرس» است .اینکه ما چطور بتوانیم

استرس خود را مدیریتکنیم .دراپیدمی
کرونا؛ اطالعرسانی ،عدم اطالعرسانی،
اطالعرسانی افراطی و تکرار بیش از حد
ممکن است فشاررا بیشترازحد یاکمتر
از حد برای فرد نشان دهند .باید به طور
حساب شده ما بدانیم چقدر فشار به
جامعه بیاوریم .دراین بیماری مشخص
شده که افراط و تفریط وجود دارد .یک
عده بیماری را انکار میکردند بخصوص
در اوایل میگفتند شما میگویید این
بیماریمیکشدمایکطایفهبزرگداریم
و کسی از طایف ما نمرده است ،این
جمالت را خیلی میشنیدیم .برعکس
یکعدهیدیگرخیلیترسیدهبودند.حد
متعادلشکمتردیدهمیشد.مامیدانیم
این بیماری از فردی به فرد دیگر منتقل
میشد ما باید فاصله اجتماعی را رعایت
کنیم .افرادی بودندکه میگفتند ما شش
ماه است پدرو مادرخود را ندیدهایم این
یک نوع افراط است .شما میتوانستید با
رعایت دو مترفاصله به دیدن پدرو مادر
خود بروید .حاصل این افراط و تفریط
این است که ما به سازگاری نمیرسیم.
سازگاری یعنی درحالیکه این فشارروانی
وجود دارد ما بتوانیم زندگیکنیم ممکن
است این بیماری سالها وجود داشته
باشد .نکته بعدی مدیریت استرس است.
حاال که این استرس وجود دارد ما چگونه
مدیریت کنیم؟ این مهارتی میخواهد که
وظیفه کارشناسان روانشناسی ،رسانههای
گروهی و روانپزشکان است که به مردم یاد
بدهند که استرسها و فشارهایی که ایجاد
میشود را چگونه مدیریتکنند؟ استفاده از
روشهای آرامسازی ،استفاده از روشهایی
که افکارشان را بتوانند کنترل کنند .االن
عدهای از مردم دچار وسواس شدهاند .تمام
وقت زندگیشان را پرهیز میکنند از اینکه
دستشان به جایی نخورد و اینکه لباسشان
تمیز باشد ،مرتب در حال دست شستن
هستند .حتی افرادی هم که مبتال میشوند
اگربلد نباشند استرس خود را مدیریتکنند،
ممکناستبدنواکنشنشاندهدونتوانند

بابیماریمقابلهکنند.
 فردی که دچار استرس کرونا است
دارای اختالل پرخوری یا کم اشتهایی
میشود.چرا؟
وقتی استرس از حد معمول خودش
بگذرد ،ممکن است فرد دچار پرخوری یا
کماشتهاییشود.اگراسترسمدتشطوالنی
شود ممکن است افسردگی هم ایجاد شود
و در افسردگی ما کماشتهایی داریم .پرخوری
برای افرادی پیش میآید که روی ذهنشان
کنترل ندارند .یعنی استرسهای بیش ازحد
باعث میشود محیط را خوب درک نکند و
همان سازگاری درست اتفاق نیفتد و فرد
خودش را نتواند سازگارکند .فکرش آن قدر
درگیر این بیماری و ناراحتیها و استرسها
شود که اصال نمیداند دارد چه میخورد.
یک جنبهاش این است که فرد متوجه غذا
خوردنش نیست .یک مسئله دیگر هم این
است که برخی از افراد در مقابل تنشهایی
کهبرایشانایجادمیشودواکنشهایخاصی
دارند فردی ممکن است در خود فرو رود و
واکنشینشانندهد.فردیممکناستدایم
راه رود و بیقرار باشد .فردی ممکن است
شروع به کشیدن سیگارکند .در مورد غذا
خوردن هم همین طورفرد میخواهد با غذا
خوردن خودش را آرامکند.
 چگونه در دوران کرونا از سالمت
روانیخودمراقبتکنیم؟
باسازگاریطبیعی.ماخودمانراباشرایطی
کهپیشآمدهسازگارکنیمبهطورطبیعیبرای
زندگیماندراینشرایطیکبرنامهریزیداشته
باشیم .برای عالقهها و شرایطی که دارید
برنامهریزی کنید .مثال کتاب بخوانید .ورزش
کنید .کارهای هنری انجام دهید .با بچههای
خود بیشتر وقت بگذرانید .در شرایطی که
به وجود آمده زندگی خود را تعطیل نکنیم.
بیبرنامه بودن بیشترین استرس را به وجود
میآورد .درسازگاری طبیعی دو راه وجود دارد
یکی راههای مثبت مثل ورزشکردن و غیره
اماگاهیافرادراههایمنفیراانتخابمیکنند
مثل استفاده از مواد مخدر .ما هستیم که
تصمیم میگیریم چگونه به سازگاری برسیم.
ما موجودی هستیم دارای روح متعالیتر از
طبیعت .ما خالقی داریمکه میتوانیم به آن
متصل شویم و خیلی قویترعملکنیم .در
اینروزهامعنویاترافراموشنکنیدوروحیه
معنویخودراتقویتکنید.

با مشارکت باشگاه گلگهر سیرجان و هفتهنامه پاسارگاد؛

دومین مرحله طرح «دری از عشق» اجرا شد
به گزارش روابطعمومی باشگاه فرهنگی ورزشی
گلگهر ،دبیر اجرایی طرح «دری از عشق» سیرجان
گفت :طرح «دری از عشق» ،یک طرح زیستمحیطی
و خیریه است که از سال  ۹۴توسط هفتهنامه پاسارگاد
سیرجان آغاز شده و در آن ،درهای پالستیکی
بطریها توسط شهروندان جمعآوری شده و برای
بازیافت تحویل مجریان طرح میشود و عواید فروش
پالستیکهای بازیافتی ،صرف خرید ویلچر برای اهدا
به نیازمندان میشود.
محسن رضوانی با بیان اینکه باشگاه فرهنگی
ورزشی گلگهر از سال گذشته به عنوان حامی این
طرح مشارکت دارد ،افزود :روز چهارشنبه و پیش
از دیدار دو تیم گلگهر سیرجان و استقالل تهران،
دومین محموله درهای پالستیکی بطریها که توسط
خانوادهها و شهروندان جمعآوری و تحویل باشگاه،
هفتهنامه و مجریان طرح شده است ،یکجا شده،
بستهبندی و به کارخانه بازیافت زباله تهران رسما

ارسال شد.
وی ادامه داد :قرار است میزان فروش این محموله
بازیافتی مشخص و عالوه بر آن به همان میزان نیز
حمایت مالی باشگاه گلگهر افزوده شده و بر اساس
اعالم نیاز بهزیستی سیرجان ،تعدادی ویلچر برقی و
ویلچر خاص برای نیازمندان خریداری و اهدا شود.
رضوانی ضمن تشکر از هفتهنامه پاسارگاد و
مشارکت و همراهی باشگاه گلگهر در این اقدام
فرهنگی ،اظهار کرد :تا کنون در این طرح  ۴۸۰خانواده
سیرجانی با جمعآوری و تحویل درهای پالستیکی
مشارکت کردهاند و در مرحله اول اجرای طرح در سال
گذشته ۱۱ ،ویلچر از عواید این طرح خریداری شد.
گفتنی است دومین مرحله طرح زیستمحیطی و
خیریه «دری از عشق» با مشارکت باشگاه فرهنگی
ورزشی گلگهر سیرجان و هفتهنامه پاسارگاد ،سه
هفته قبل و همزمان با دیدار دو تیم گلگهر سیرجان
و استقالل تهران اجرا شد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پارک گردشگری نیکان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیه مصالـح و اجرای
پـارک گردشـگری نیـکان) بـه شـماره  2099005674000134را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/11/06میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روزپنجشـنبه
تاریخ 1399/11/16
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399 /11 /26
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/11/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی فراخوان شماره /99/6ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «بررســي و مطالعــه
اثــرات انفجارهــاي معــادن فعــال منطقــه گلگهــر بــر ســازه و فونداســيون و مجموعــه
تجهيــزات كارخانههــاي مجتمــع شــامل گندلهســازي يــك و خطــوط كنســانتره  1و 2
و  3و  4و فــرآوري غبــار» را از طريــق فراخــوان عمومــي بــه شــركتهاي مشــاور واجــد شــرايط
واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد فراخــوان بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت مناقصــه و مزایــده دانلــود نماينــد .مهلــت
تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز چهارشــنبه مــــورخ  99/11/15در محــــل دفتــر كميســيون
معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي
و صنعتــي گلگهــر در رد يــا تاييــد صالحيــت شــركتها مختــار ميباشــد و ارســال مــدارك هيچگونــه
حقــي بــراي ارســال كننــده ايجــاد نخواهــد كــرد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

