
افسردگي يكي از بيماري هايي است 
كه عالوه بر اينكه اغلب شناخت 
درست و دقيقي درمورد آن وجود 
ندارد؛ معموال هم پنهان مي ماند و 
گاهي حتي ممكن است با وجود اينكه بيمار از عوارض 

آن رنج هم ببرد اما باز هم متوجه آن نشود. 
اطالعات ناكافي و تعابير اشتباهي كه بسياري افراد 
نسبت به بيماري هاي حوزه روان از جمله افسردگي 
دارند مانع از مواجهه و رويارويي درست آنها با اين گونه 
بيماري ها خواهد شد؛ به گونه اي كه حتي شايد افراد 
افسرده را به سوي افكار خودكشي و حتي دست 
زدن به چنين اقداماتی سوق دهد. اين موضوعات 
به ويژه در شرايط سخت زندگي و بحران هايي مانند 

كرونا بيشتر بايد جدي گرفته شوند. 
بنابراين بايد ببينيم چطور مي توانيم مانع از چنين 
اقداماتي از سوي اطرافيان مان شويم و در روزهاي 
سختي كه كرونا؛ ما را ازهم دوركرده؛ فاصله دل هايمان 
را نزديك تر كنيم، هواي همديگر را داشته باشيم و 

يكديگر را تنها رها نكنيم. 
روان پزشك  معصومی،  مريم  با  اين خصوص  در 
و دبيركميته پيشگيری از خودكشی انجمن علمی 

روان پزشكان ايران گفت وگو كرده ايم.

: چه عواملي باعث ايجاد سكوت، خاموشي 
و انفعال افراد در برابر مشكالت خواهند شد؟

گاهي اطرافيان ما غم و ناراحتي های بسيار سنگيني را 
تجربه مي كنند ولي با توجه به اينكه دوست دارند خودشان 
هر مشكلي پيش مي آيد مديريت كنند؛ ترجيح مي دهند 

كمتر درباره مشكالت خود حرف بزنند. 
در حال حاضر با مشكالت زيادي كه كرونا و حواشي 
تحمل  و  تاب آوري  و  كرده  ايجاد  همه  براي  آن 
مانند  حاالتي  افراد  است؛بسياري  شده  كمتر  افراد 
خستگي،افسردگي،كسالت و بي حوصلگي را تجربه 
مي كنند اما عواملي هم هستند كه مانع بيان كردن اين 
سختي ها، خستگي ها و احساسات منفي خواهند شد. 
بعضي افراد از كمك گرفتن از ديگران حتي متخصصاني 
مانند روان پزشكان و روان شناسان هم احساس ضعف 
به  مراجعه  دليل  به  فكر مي كنند  مي كنند. شايد هم 
متخصصان حوزه سالمت روان، دچار استيگما يا انگ 

اجتماعي خواهند شد. 
همه اينها به مرور مقاومت افراد را باال مي برد و ترس 
آنها را براي مراجعه به متخصصان نيز بيشتر مي كند و 
در واقع به اين ترتيب به مشكالت شان بيشتر دامن 
زده مي شود. بعضی افراد هم در اين خصوص ترديد 
دارند. چون مطمئن نيستند كسي بتواند به آنها كمك يا 
حالشان را بهتر كند. همچنين فكر مي كنند ممكن است 

نگاه اطرافيان نسبت به آنها تغيير كند. 
: در چنين مواقعي افراد چطور مي توانند به 

همديگر كمك كنند؟
به طور كلي در شرايط سخت و بحراني مشكالتي مانند 
كرونا؛ همه افراد به يك ميزان آسيب نمي بينند. بعضي 
اوقات ترس افراد در مواجهه با كرونا،رفتارهاي آنها را 

هم تحت الشعاع قرار داده است. 
نااميدي مشكل ديگري است كه در طوالني مدت، انگيزه 
و توان افراد را از بين مي برد و باعث گله و شكايت آنها 
از شرايط موجود يا بي اعتمادي به اطرافيان مي شود كه 
همه اين موارد مي تواند در نهايت،انسان ها را به سوي 
نوعي پوچي سوق دهد كه حتي افكار آنها را به سمت 

خودكشي منحرف كند. 
وقتي اين حاالت در افراد ادامه داشته باشند و طوالني 
شوند حتما بايد مورد بررسی قرار گيرند.ضمن آنكه 
اطرافيان هم بايد توجه بيشتري به آنها داشته باشند. وقتي 
تغيير شرايط رواني باعث ضعف در عملكرد افراد شود 
و بيش از چند هفته هم ادامه داشته باشد؛ به گونه اي كه 
ديگران هم متوجه اين تغييرات شوند؛ حتما بايد شخص 
را به طور مستقيم و غيرمستقيم كمك و حمايت كنند.

البته طبيعي است وقتي افراد احساس مي كنند مشكالت 
از نظر رواني بيش از اندازه به آنها فشار مي آورند به 
خلوت خود پناه مي برند و سعي مي كنند بتوانند خودشان 
از پس مشكالت شان بربيايند و آنها را حل كنند اما در 
طوالني مدت نمي توانند شرايط را به خوبي مديريت 

كنند و به نوعي گير مي افتند. 

: زماني كه شخص تمايلي به معالجه و درمان 
ندارد چطور مي توانيم او را كمك كنيم؟

توجه داشته باشيم زماني كه مشكالت زيادي فرد را 
احاطه مي كنند و او نيز مدت زمان زيادي را صرف حل 
مسائل مي كند و نااميد مي شود و آنها را رها مي كند؛ 
اغلب عالقه اي هم به كمك گرفتن از ديگرات ندارند 

ولي اطرافيان نبايد آنها را تنها بگذارند. 
مهم ترين كاري كه مي توانيم براي اين افراد انجام دهيم 
اين است كه به آنها اطمينان بدهيم كنارشان هستيم، 
مي توانند روي كمك ما حساب كنند، تنها نيستند و 
حمايت شان مي كنيم.ضمن اينكه آنها را مورد قضاوت 

خود قرار نمي دهيم. 
 انجام اين كار هم با توجه به شناختي كه از افراد داريم 
متفاوت است و براي هر كسي با توجه به روحيات 
او متفاوت است. موضوع مهم اين است كه آنها راتنها 
نگذاريم. چون گاهي تنها رها شدن افراد افسرده، افكار 

خود كشي را در آنها به وجود می آورد. 
ميزان تاب آوری افراد در چگونگی برخورد با مشكالت 
و واكنش های آنها بسيار مهم است اما به اين معنا نيست 
كه افرادی كه تاب آوری بيشتر دارند قرار نيست هيچ 
استرسی را تحمل كنند. در واقع تاب آوری نوعی مهارت 
است. به عبارتی می توان با تالش و تمرين آن را به 
دست آورد، می توانيم ياد بگيريم چگونه مشكالت را 
به خوبی ببينيم و راه صحيح غلبه بر آنها را تشخيص 
دهيم و به نوعی زندگی را برای خودمان ساده تر كنيم.
: چه عواملی بر ميزان تاب آوری ما موثر هستند؟
يكی از موارد مهم يادگيری مهارت حل مساله است.يعنی 
افراد در مواجهه با يك مشكل، ديد درستی نسبت به آن 
داشته باشند. مشكل را درست شناسايی كنند؛ راه حل های 
عملی حل مساله را در نظربگيرند. برای تشخيص درست 
می توان از ديگران هم كمك گرفت. داشتن الگو در اين 
خصوص بسيار موثر است؛ اينكه ببينيم بقيه در شرايط 
مشابه چگونه عمل كرده اند می تواند كمك خوبی در 

اين خصوص به حساب بيايد.
توجه داشته باشيم مهارت حل مساله در تاب آوری بسيار 
مهم است؛ اينكه شخص تا چه حد تحمل مشكالت و 
فرسودگی را دارد و در گذشته، مشكالت تا چه ميزان 
به او آسيب زده است. سازگاری و سازش پذيری با 
مشكالت نيز موضوعی است كه می تواند در تاب آوری 

نقش مهمی داشته باشد. 
البته خوش بينی نيز عامل موثری در ايجاد شرايط بهتر 
هنگام مواجهه با شرايط سخت و بحرانی است. داشتن 
اميد و هدف هم از عوامل مهم ديگری هستند كه می توانند 

باعث شوند افراد بهتر با شرايط كنار بيايند. 
با توجه به اينكه باورهای مذهبی و ميزان ايمان افراد به 
زندگی معنای بيشتری می بخشد؛ می تواند هنگام سختی ها 
كمك موثری برای مقابله بهتر با آنها باشد. ضمن اينكه 

احساس مسووليت بيشتری در افراد ايجاد می كند.
احساس تعلق نيز يكی ديگر از موارد مهم ديگر در اين 
خصوص است كه با داشتن شغل مورد عالقه افراد و 
همچنين جايگاهی كه خود را به آن متعلق بدانند در 

ارتباط مستقيمی قرار دارد. همچنين حمايت افراد هم در 
ميزان تاب آوری ما نقش مهمی ايفا می كند؛ همان گونه 
كه احساس رهاشدگی می تواند توان فرد را برای مقابله 

با مشكالت كاهش دهد. 
فراموش نكنيم ميزان اعتماد به نفس افراد هنگام بروز 
مشكالت نيز از عوامل موثر در اين ميان است؛ اينكه افراد 
بتوانند به توان و قدرت خود برای مقابله با مشكالت 
اعتماد داشته باشند و بيش از اندازه هراس نداشته باشند 
موضوع مهم ديگری است كه بايد به آن توجه شود. 

بار  فاجعه   به سختی ها، مشكالت و  افراد  نگاه  نوع 
نخواندن آن نيز می تواند باعث شود توان شخص برای 
رويارويی بهتر بحران هايی مانند قرار گرفتن در شرايط 
كرونا آنقدر كم نشود كه به دنبال ابتال به افسردگی؛ 

دست به خودكشی بزنند. 
: چطور می توان در شرايط بحران با افزايش 
تاب آوری؛ مقابله و مواجهه بهتری با شرايط داشت؟
نخستين كاری كه می تواند به افراد كمك كند پذيرش 
و باور شرايط جديد است. پذيرش باعث می شود افراد 
مدام در مقايسه شرايط جديد و قديم نباشند و حسرت 
روزهای رفته را نخورند. چون همين موضوع، توان 
آنها را برای مقابله و مواجهه درست با مشكالت كمتر 
خواهد كرد. به همين خاطر افراد بايد بپذيرند شايد 
ممكن باشد برای مدتی هم برای داشتن آرامش بيشتر 
دارو مصرف كنند.البته اين كار حتما بايد با مشورت 
گرفتن از پزشك معالج انجام پذيرد. ولی هيچ اشكالی 
ندارد و همان گونه كه برای سالمت جسم گاهی بايد 
دارو مصرف كرد؛ برای سالمت روان و عملكرد بهتر 

آن نيز بعضی اوقات مصرف دارو الزامی است. 
: روابط اجتماعی در داشتن روحيه بهتر 

افراد چه نقشی دارد؟
داشتن روابط اجتماعی در هر شرايطی به ويژه هنگام 
سختی ها بسيار مهم است.البته در شرايط كرونا اين روابط 
اغلب محدود به فضای مجازی شده اند كه به هيچ عنوان 
نمی توانند نقش ارتباطات واقعی و رودررو را بگيرند. ولی 
قطعا موثر خواهند بود. در واقع موضوع مهم در داشتن 
روابط برخورداری افراد از حمايت يكديگر است كه 
می توان آن را از راه دور هم به يكديگر ارزانی داشت. 
البته نگاه به گذشته در موقعيت های بحرانی می تواند به 
افراد خاطرنشان كند كه هيچ مشكلی هميشگی نيست 
و عاقبت پايان می پذيرد. يعنی كرونا هم روزی مانند 
مشكالت قبل پايان خواهد پذيرفت يا بهتر بگوييم 
شرايط مقابله و مهار و كنترل آن آسان تر خواهد شد. 

در واقع تسليم نشدن در برابر مشكالت، عامل مهم 
ديگری است كه در سايه بر خورداری از عزت نفس و 
اعتماد به نفس حاصل خواهد شد. البته مهم اين است 
كه بپذيريم گاهی ما در مقابل بعضی مشكالت؛ توان 
زيادی برای خروج ازآن نداريم ولی با پذيرش می توانيم 

ناكامی های كمتری را تجربه كنيم. 
هدف داشتن،آينده نگری و خوش بين بودن از جمله 
عوامل مهم در مقابله با شرايط بحرانی است.اينكه افراد 
دربرابر مشكالت منفعل نباشند كمك بسيار خوب و 

موثری خواهد بود كه در نهايت می تواند راهكارهايی 
در اختيار آنها قرار دهد. افراد منفعل هميشه در انتظار 
تغيير شرايط هستند اما خودشان كوچك ترين كمكی 
به حل آن نمی كنند؛ برعكس افراد خالق و پويا مدام 

در انديشه يافتن راهی برای حل مشكالت هستند. 
منتظر ماندن تغييرات بيرونی و اينكه عاملی از بيرون 
به كمك فرد بيايد نه تنها نمی تواند كمكی بكند بلكه 
درنهايت او را به گونه ای نااميد می كند كه شايد حتی 

باعث بروز افكار خودكشی نيز در آنها بشود.
ضمن آنكه فهم و مقابله درست ناكامی ها و مشكالت 

در نهايت باعث رشد بيشتر افراد خواهد شد. 
موضوع مهم در تاب آوری،توجه به حفظ سالمت جسم 
و روان با همديگر است؛اينكه افراد به فكر سالمت جسم 
خود نيز باشند؛ داشتن تغذيه مناسب،خواب و استراحت 
كافی و ورزش موضوع مهم ديگری است كه اگر توجه 
الزم به آن نشود نمی توان چندان به برخورداری از 
سالمت روان هم اميدوار بود.انجام همين دستورات به 
ظاهر ساده در برخورداری ما از سالمت بيشتر جسم 

و روان كمك بسيار موثری هستند. 
: راهكار اصلی برای اينكه افراد بتوانند از 
لحاظ روحی آمادگی پذيرش مشكالت را داشته 

باشند چيست؟
ناتوانی انسان برای پذيرش تغييرات، مشكالت زيادی را 
برای او رقم خواهد زد. مثال وقتی بپذيريم ما نمی توانيم 
مشكالت اقتصادی موجود را تغيير دهيم يا كرونا را 
از بين ببريم اما می توانيم مديريت درستی برای شرايط 
بحران مالی يا مشكالت ناشی از كرونا داشته باشيم؛ 
در واقع اقدام موثری برای مقابله با مشكالت خواهد 
بود؛ يعنی تغيير را به جای بيرون از درون خود آغاز و 
همچنين به گونه ای عمل كنيم كه تحمل شرايط بيرونی 
آسان تر شود. تمركز ما بايد بر تغيير سبك زندگی در 
شرايط سخت مانند دوران كرونا باشد و البته اميدوار 
به اينكه اين شرايط گذراست. چون داشتن اميد، انگيزه 

بيشتری برای ادامه راه به ما خواهد داد. 
پذيرش واقعی نيز يعنی اينكه فرد بتواند خودش را به 
عنوان فرد منعطفی بداند كه می تواند شرايط را كنترل 
كند. البته بايد توجه داشته باشد فقط بعضی شرايط را 

كنترل كند و براساس عاليق خود پيش برود. 
تشخيص قدرت و توانايی هر شخص برعهده خود اوست 
تا ببيند يا داشتن چه توانايی هايی می تواند تغييراتی در 
آنها ايجاد كند بنابراين برای تغيير شرايط گامی بردارد 
و چه چيزهايی را هم بايد بيشتر در خود تغيير دهد تا 

بهتر بتواند با شرايط كنار بيايد.
: نقش همدلی افراد در شرايط سخت تا چه 

حد می تواند موثر باشد؟
انتقال حس همدلی كمك بسيار مهمی است كه افراد را 
در شرايط بحرانی كمك و به آنها خاطرنشان می كند تنها 
نيستند و می توانند با بودن كنار يكديگر،قدرت بيشتری 
برای مقابله با مشكالت داشته باشند. مسووليت پذيری 
و داشتن احساس تعهد به ديگران هنگام مشكالت 
بسيار مهم است. مثال در دوران كرونا با داشتن حس 
مسووليت پذيری؛ رعايت موارد كنترل بيماری و پيشگيری 
از ابتال به كرونا بسيار راحت تر و عملی تر خواهد بود. 
نمی كنند  رفتار  اين چنين  كه  افرادی  می توان گفت 
شخصيت های غيرمسوول و خودخواهی هستند كه 
ترجيح می دهند به جای توجه به سالمت خود و ديگران، 

فقط به عالقه مندی های خود توجه داشته باشند.

سالمت در ایران  و جهان2

وقتي ناامیدی، گله و شکایت 
از شرایط موجود یا بی اعتمادی 

به اطرافیان در افراد ادامه 
داشته باشند و طوالني شوند 

حتما باید مورد بررسی قرار 
گیرند.ضمن آنکه اطرافیان هم باید توجه 
بیشتري به آنها داشته باشند. وقتي تغییر 
شرایط رواني باعث ضعف در عملکرد افراد 
شود و بیش از چند هفته هم ادامه داشته 
باشد؛ به گونه اي كه دیگران هم متوجه این 
تغییرات شوند؛ حتما باید شخص را به طور 
مستقیم و غیرمستقیم كمك و حمایت كنند

علل كاهش روند اهدای خون در كشور
مديرعامل سازمان انتقال خون: »اهدای خون در حال كاهش است. چرا؟ يكی از داليل 
اين است كه تركيب جمعيتی جوان ما دارد كم می شود. در عين حال سبك زندگی افراد 
ما  تاتو و حجامت كرده است.  اما  برای اهدای خون آمده  تفاوت كرده است. فرد  هم 
نمی توانيم از آنها خون دريافت كنيم. ما موظفيم فردی را كه حجامت كرده يكسال از 
اهدای خون معاف كنيم تا اگر بيماری وجود دارد، خودش را نشان دهد. از سوی ديگر 
جوانان مملكت می آيند برای اهدای خون و متوجه می شويم كه جوان كشور فشارخون 
دارد، نمی توان ديگر از او خون دريافت كرد. در عين حال كوويد-19 كه آمد بودجه های 
كشور به سمت كرونا رفت. اوايل سال 1۳99 حتی به ما ماسك نمی دادند. می گفتند شما 
كادر سالمت نيستيد. اين درد را به كجا بگوييم. انبارهای استراتژيك سازمان انتقال خون 

بايد در كشور گسترش يابد.« 

»غفلت«؛ شایع ترین نوع كودک آزاری
معاون امور اجتماعی سازمان بهزيستی كشور: »عمده كودک آزاری ها از جنس غفلت است. هستند 
كودكانی كه در اورژانس اجتماعی پذيرش شده اند و بعضا ممكن است در مراكز شبه خانواده هم 
پذيرش شده باشند. اين كودكان ممكن است به دليل اعتياد يا اختالالت روان شناختی والدين كه 

درمان نشده اند مورد غفلت قرار گيرند.«

سوءتغذیه؛ كمبود خوردن یا زیادی خوردن
كارشناسان بين المللی سالمت می گويند كه تقريبا نيمی از جمعيت جهان از تغذيه نامناسب رنج می برند، 
يعنی يا خيلی كم می خورند يا خيلی زياد. گزارش ساليانه »تغذيه جهانی« دريافت كه سوءتغذيه 
در ۴۸ درصد جمعيت دنيا مشكالت سالمتی ايجاد كرده است، از جمله اضافه وزن، چاقی مفرط يا 

كمبود وزن و الغری مفرط. بر اساس اين گزارش، يك چهارم فوتی های بزرگساالن ناشی از تغذيه 
ناسالم است. همچنين گزارش شده است كه تقريبا 1۵۰ ميليون كودک زير پنج سال برای سن خود 
زيادی كوتاه و بيش از ۴۵ ميليون زيادی الغر هستند و تقريبا ۴۰ ميليون كودک نيز اضافه وزن دارند.

باالترین آمار كودک همسری در بهار ۱۴۰۰
به گزارش سالمت خبرگزاری ايسنا به نقل از آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ايران نوشته است كه 
در بهار امسال، 9۷۵۳ ازدواج دختر 1۰ تا 1۴ ساله به ثبت رسيده كه می توان گفت ركورد آمار فصلی 
ازدواج دختران در اين بازه سنی و طی دو سال اخير، در بهار 1۴۰۰ شكسته شد.« براساس اين خبر 
در بهار سال جاری ازدواج دختران 1۰ تا 1۴ ساله شاهد ۳۲ درصد رشد نسبت به آمار مشابه سال 
گذشته بوده است. مطابق با همين آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر 1۵ تا 19 ساله نيز در بهار 1۴۰۰ ازدواج 

كرده اند و اين آمار تنها شامل ازدواج های ثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور بوده است.

خبــر

بررسی موضوع خودکشی دوران کرونا در گفت وگو با مریم معصومی روان پزشک و دبیرکمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان پزشکان ایران

خودكشي، از عوارض درازمدت كرونا

شماره هشتصدوبيست ويك   شش آذر هزار و چهارصد

 يكتا فراهاني 

فرونشست زمين در اصفهان مدت هاست كه از مرحله 
هشدار گذشته و امروز به بحران تبديل شده است. 
عالئم نشست زمين در نقطه به نقطه اين استان ديده 
می شود و حاال به مناطق مسكونی رسيده است؛ بحرانی 

كه علت اصلی آن، خالی شدن آبخوان هاست.
استان اصفهان باالترين نرخ فرونشست در كشور را 
دارد و بسياری از كارشناسان نسبت به بروز فاجعه ای 
در آينده مناطق مختلف اين استان هشدار می دهند.

افزايش ۵۶ درصدی معاينات همسرآزاری روانی/»َدمِ 
تازه« فرهنگ مردساالرانه در همه گيری كوويد-19

مطابق با آمار منتشر شده از سوی مركز آمار ايران، طی 
چهار سال اخير همواره بالغ بر 9۴ درصد معاينات 
مربوط به مدعيان »همسرآزاری جسمی« پزشكی قانونی 
معطوف به زنان بوده و از سوی ديگر در رابطه با 
مدعيان همسرآزاری روانی نيز اين آمار در همين بازه 
زمانی يعنی طی چهار سال اخير، بين ۵۵ تا 9۰ درصد 
برای زنان در نوسان بوده و حتی در مقاطعی نظير 

سال گذشته به 9۴ درصد نيز رسيده است

تهرانی ها تا بهبود وضعیت آلودگی 
هوا در فضای باز ورزش نکنند

مدير روابط عمومی و امور بين الملل سازمان ورزش 
شهرداری تهران اعالم كرد: »فعاليت 1۲۰۰ ايستگاه 
ورزش شهروندی در بوستان های پايتخت به دليل 
تشديد آلودگی هوا از روز پنجشنبه چهارم آذرماه تا 

اطالع بعدی متوقف شد.«ايسنا

خروج همه  شهرهای ایران از 
وضعیت قرمز كرونا برای نخستین 

بار پس از 2۸۹ روز
با عبور از خيز پنجم كرونا و واكسيناسيون گسترده، 
تمامی شهرستان ها از وضعيت قرمز خارج شدند. 
آخرين بار در ۲۴ بهمن 99 و در آستانه شروع خيز 

چهارم هيچ شهری در ايران قرمز نبود.
شهرستان هايی كه در وضعيت نارنجی قرار دارند: 
چرداول  غربی(،  )آذربايجان  پيرانشهر  اشنويه، 
)ايالم(، بيرجند، طبس، فردوس )خراسان جنوبی(، 
بردسكن، گناباد )خراسان رضوی(، طارم )زنجان(، 
دامغان، شاهرود )سمنان(، زابل )سيستان و بلوچستان(، 
ممسنی )فارس(، زرند، سيرجان، شهربابك )كرمان(، 
كهگيلويه )كهگيلويه و بوير احمد(، پلدختر )لرستان(، 

بافق، بهاباد، خاتم، مهريز )يزد(
آخرين وضعيت رنگ بندی:

صفر شهرستان قرمز
۲۲ شهرستان نارنجی

۲۰۷ شهرستان زرد
۲19 شهرستان آبی

نخستین مجوز اروپا 
برای واكسیناسیون كودكان 

باالی ۵ سال علیه كرونا
آژانس دارويی اروپا )EMA( در آمستردام در بيانيه ای 
به كودكان  تزريق سراسری واكسن  اعالم كرد كه 

می تواند از امروز )جمعه( آغاز شود.
اين واكسن توليد دو شركت آمريكايی و آلمانی فايزر/

بيون تك است و دز واكسن مخصوص كودكان بين 
پنج تا 1۲ سال كمتر از واكسن نوجوانان باالی 1۲ 
از  پيشگيری  برای  آنها  سال است و واكسيناسيون 
ابتال به بيماری كوويد-19 در دو نوبت به فاصله 

سه هفته انجام می شود.

جلسه اضطراری سازمان جهانی 
بهداشت در پی شناسایی سویه 

جدید كرونا
سازمان جهانی بهداشت )WHO( در پی شناسايی 
و گسترش سويه جديد كروناويروس در آفريقای 
جلسه ای  آذر   ۵ جمعه  روز  بوتسوانا،  و  جنوبی 

اضطراری تشكيل خواهد داد.

فرونشست در اصفهان؛ 
بحران امروز، فاجعه فردا

اخبار كوتاه


