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بخاری های جدید »هرمتیک« در راه مدارس

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از خریداری ۸۰۰۰ 
بخاری گازسوز »هرمتیک« برای مدارس مناطق سردسیر خبر داد.

مهراله رخشانی مهر در گفت وگو با ایسنا، درباره روند تجهیز گرمایشی مدارس با 
توجه به فرا رسیدن فصل سرما اظهار کرد: چند هفته پیش ۶۰ میلیارد تومان اعتبار 

به مناطق سردسیر برای استانداردسازی سیستم های گرمایشی فرستادیم.
وی افزود: ۶۰ درصد مدارس ما از حیث تجهیزات گرمایشی ایمن شده اند و 
سیستم استاندارد دارند و تجهیز ۴۰ درصد مابقی نیز در دستور کار است. رقمی 

که تخصیص یافت خوب بود و به زودی ۶۰ میلیارد تومان دیگر هم ابالغ می شود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه سیستم نوینی 
موسوم به بخاری های »هرمتیک« هم وارد مدارس می شوند گفت: این سیستم های 
گرمایشی گاز سوز هستند. البته مناطقی در برخی استان ها چون خوزستان و 
سیستان و بلوچستان گاز ندارد و بخاری نفتی باید مستقر شود اما برای مناطق 

سردسیری چون اردبیل از این بخاری های جدید هم استفاده می کنیم.
رخشانی مهر از خریداری ۸۰۰۰ بخاری هرمتیک خبر داد و افزود: هرمتیک، نوعی 
بخاری گازسوز است که بدنه اش فلزی نیست و دست را نمی سوزاند و مهم تر آنکه 

اکسیژن محیط را نمی گیرد و به لحاظ فنی بسیار خوب و کارآمد است.
وی افزود: کارخانه های مختلفی این بخاری ها را تولید می کنند که از حمایت 
خوب دولت برخوردارند و دولت بابت این بخاری ها یارانه می دهد. اولین بار است که 
این بخاری ها را برای مدارس  خریداری می کنیم و استفاده از آنها هم در دستور کار 

قرار گرفته است.

توضیح پلیس درباره گود برج میالد

کمتر از یک ماه پیش بود که یکی از نمایندگان شورای شهر تهران در 
تذکری بر لزوم توجه به گود رها شده در کنار برج میالد تاکید و اعالم 
کرد که این گود در دست نیروی انتظامی است، موضوعی که رییس پلیس 

پایتخت توضیحاتی را درباره آن ارائه کرده است.
سردار حسین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره زمین گودبرداری شده در 
مجاورت برج میالد که به گفته زهرا نژاد بهرام، نماینده شورای شهر تهران در اختیار 
نیروی انتظامی است گفت: در این زمینه اختالفی میان بنیاد تعاون ناجا و یکی از 
معاونت های شهرداری وجود داشت و تا جایی که من از آن خبر دارم جلساتی برگزار 

شده و دو طرف به نتایج خوبی هم رسیده اند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به حضورش در برخی از جلسات مربوط به 
پیگیری این مساله گفت: قرار بوده بنیاد تعاون ساختمانی آنجا بسازد که مجوزش 
صادر نشد و  تا جایی که من خبر دارم و موضوع را دنبال می کنم، نتایج خوبی 

حاصل شده است. 
زهرا نژاد بهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در هفته ناجا بر لزوم توجه به 
گود رها شده برج میالد که در دست نیروی انتظامی است تأکید کرده و گفته بود: 
یکی از این گودهای پرخطر، گود کنار برج میالد است که الزم می دانیم از نیروی 

انتظامی بخواهیم  هر چه سریعتر فکری به حال این موضوع کند.

شناسایی ۲۰۰۰ ملک واگذار شده در شهرداری

معاون نظارت شورای شهر تهران از قرائت گزارش شناسایی و بازپس گیری 
امالک شهرداری در شورای شهر خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین  وضعیت باز پس گیری 
امالک شهرداری تهران که حق بهره برداری از آنها به افراد غیر سپرده شده است، 
گفت: در ابتدای آغاز بکار  شورای شهر پنجم،  در مصوبه ای به شهرداری تهران ابالغ 

کردیم که در مورد امالکی که به دیگران واگذار کرده است، گزارشی ارائه کند.
وی با بیان اینکه در بررسی های اولیه مشخص شد که بدون رعایت ضوابط بهره 
برداری ، صدها ملک با ارزش  در مناطق مختلف به افراد غیر سپرده شده است افزود: 
سازمان امالک شهرداری تهران مامور شد تا گزارشی از  وضعیت امالکی که حق بهره 

برداری از آنها به افراد غیر سپره شده است، تهیه کند.
معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس آخرین بررسی های انجام 
شده توسط شهرداری تهران تاکنون حدود ۲۰۰۰ ملک شناسایی شده که حق بهره 
برداری از آن به افراد غیر سپرده شده است، گفت: براساس مصوبه  شورای شهر، 
سازمان امالک باید تمام امالکی را که  به طرق مختلف به افراد غیر واگذارشده،  

شناسایی کند  و به صحن  آورده و برای همه آنها از شورا مجوز واگذاری بگیرد.
وی افزود: در مورد  تعداد احکام صادره برای باز پس گیری امالک واگذار شده،  
عدد دقیقی ندارم اما از سازمان امالک درخواست کردیم گزارشی دقیقی را در مورد 

شناسایی و بازپس گیری امالک واگذاری شده، در صحن شورا ارائه دهد.
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بارش و لغزندگی در محورهای سه استان
رئیس مرکز کنترل ترافیک و راهور ناجا وضعیت جوی و ترافیکی راه های کشور را تشریح کرد. سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بارش باران و لغزندگی معابر در اکثر محورهای سه استان کشور اظهار کرد: هم اکنون شاهد بارش 

باران در محورهای استان های گیالن، فارس و کرمان هستیم، همچنین مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز در محور اسدآباد-همدان استان همدان و محور مشکین شهر استان اردبیل مشاهده می شود. وی با اشاره به ترافیک روزانه و کاری در 
ورودی کالنشهر تهران افزود: ترفیک در مسیر باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین در محدوده مهرویال تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج در محدوده پل فردیس تا گرمدره نیمه سنگین است. 

با توجه به شرایط ارزی

قاچاق غذا کاهش یافت
کاهش  غذایی  مواد  قاچاق  ارزی،  شرایط  به  توجه  با 
ارز  با  که  نمی کند  قاچاقچیان صرف  برای  یافته؛ چراکه 
آزاد اقدام به قاچاق کنند، اما به هر حال همچنان قاچاق 
برخی محصوالت غذایی وجود دارد؛ مبحثی که مدیرکل 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بر آن 

تاکید می کند
به گزارش ایسنا،   زمزمه های اجرای سامانه اصالت و رهگیری 
فرآورده های سالمت محور از سال ۹۳ در سازمان غذا و دارو به 
گوش رسید تا کنترل تقلب  و قاچاق در این حوزه تشدید شود. 
بر همین اساس برچسب گذاری فرآورده های غذایی هم جهت 
کاهش قاچاق و تقلب در مواد غذایی آغاز و سامانه ای تحت عنوان 
TTAC راه اندازی شد تا مردم بتوانند با استفاده از آن از اصالت 
فرآورده های سالمت محوری چون غذا مطمئن شوند. حال باید 
دید این اقدامات تا چه اندازه در کنترل قاچاق و تقلب در این 
حوزه ها موثر بوده است و آیا توانسته سد راه قاچاقچیان زیرزمینی 

غذا شود.
در عین حال در حال حاضر نرخ باالی دالر نیز مانعی دیگر برای 
قاچاقچیان فرآورده های غذایی شده و با این نرخ ها دیگر سودهای 
کالن و آنچنانی عایدشان نمی شود. به همین دلیل هم طبق گفته 
مسووالن سازمان غذا و دارو، میزان قاچاق فرآورده های غذایی 
کاهش یافته است. هرچند که هنوز هم میزانی از قاچاق در این 
حوزه وجود دارد و بهترین راه هوشیاری مردم و استفاده از راهکارها 

و امکانات کنترلی ایجاد شده است.   
دکتر وحید مفید - مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم استفاده از 
محصوالت غذایی کارخانه ای که دارای پروانه ساخت و مجوزهای 
بهداشتی از سوی سازمان غذا و دارو هستند، گفت: در عین حال 
متاسفانه با چالشی به نام قاچاق در محصوالت و فرآورده های 
غذایی وارداتی مواجهیم. بنابراین اگر مردم می خواهند محصوالت 
غذایی وارداتی را تهیه کنند، حتما توجه داشته باشند که این 
محصوالت مجوز ورود و برچسب اصالت سازمان غذا و دارو را 

داشته باشد.
وی درباره آمار قاچاق در حوزه فرآورده های غذایی، گفت: باید 
توجه کرد زمانیکه محصولی از نظر ویژگی های کیفی مطابق 
استانداردها باشد و تولیدکننده محصول خارجی نیز حائز شرایط 
مسیر  از  فرآورده  این  ورود  برای  باشد،  مشکلی  ما  نظر  مورد 
قانونی و با اخذ مجوزهای قانونی به کشور وجود ندارد. بنابراین 
معموال محصوالتی که از نظر کیفی و استانداردها دچار مشکلند، 
نمی توانند از سازمان غذا و دارو مجوز ورود دریافت کنند؛ چراکه 

محصول دچار ایراد کیفی بوده یا تولیدکننده اش معتبر نیست.
موارد  برخی  در  که  بدانیم  باید  حال  عین  در  افزود:  مفید 
فرآورده های غذایی قاچاق، تقلبی نیز هستند؛  به طوریکه توسط 
قاچاقچیان از کشورهای همسایه گرفته شده و به نام برندهای 
معروف و به صورت قاچاق وارد کشور ما می شوند که البته با 
محصول برند اصلی اختالف قیمت هم دارند. این موضوع در انواع 
شکالت ها، کنسروها، آدامس ها و بسیاری از آدامس های موجود در 

بازار و ... دیده می شود.
مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
از نوع  را  اینکه مردم می توانند محصول غذایی قاچاق  بیان  با 
اصیل شان، از طریق برچسب اصالت شناسایی کنند، افزود: بر 

این اساس باید کد درج شده بر روی برچسب اصالت محصوالت 
را به سامانه ۲۰۰۰۸۸۲۲ ارسال کنند. به این ترتیب اطالعات 
محصول برایشان در قالب پیامک ارسال شده و اعتبار یا عدم اعتبار 
آن نیز مشخص می شود. بنابراین کاالهایی که برچسب اصالت 
ندارند، مجوز سازمان غذا و دارو را هم ندارند و مصرف آنها می تواند 

مخاطرات جدی را به دنبال داشته باشد.
قاچاقیان زیرزمینی حوزه غذا

وی تاکید کرد: ممکن است قاچاقچیان یک برند معتبر و مشهور 
را در کشورهای همسایه در کارگاه های زیرزمینی بدون در نظر 
گرفتن هیچگونه شرایط بهداشتی جعل کرده و فرموالسیون شان از 
انواع ترکیبات نامناسب باشد. البته سازمان غذا و دارو نظارت هایش 
را چه در مراکز نگهداری و چه در مراکز فروش این محصوالت 
انجام می دهد، اما بهترین نظارت کنندگان خود مردم هستند. وقتی 
کاالی قاچاقی خریداری نشود،  طبعا انگیزه ای برای قاچاقچیان هم 

وجود نخواهد داشت.
قاچاق غذا کاهش یافت

مفید با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به شرایط ارزی، 
قاچاق مواد غذایی کاهش یافته است، افزود: چراکه برایشان صرف 
نمی کند که با ارز آزاد اقدام به قاچاق کنند و بر همین اساس 
اکنون میزان قاچاق در این حوزه کمتر شده است، اما به هر حال 
همچنان قاچاق برخی محصوالت غذایی وجود دارد. مردم مطمئن 
باشند که این محصوالت حتما دچار مشکلند و ممکن است تقلبی 
باشند. البته به طور کلی نسبت درصد محصوالت قاچاق در بازار 
محصوالت و فرآورده های غذایی کمتر شده است، زیرا برایشان 

صرفه اقتصادی ندارد.
میزان قاچاق در بازار غذا

وی افزود: البته درصد قاچاق در بازرا غذا خیلی زیاد نیست 
و از حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تن مواد غذایی که در کشور 
وجود دارد، حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون تن آن محصوالت غذایی 

هستند که به صورت آماده مصرف می شوند مانند میوه،  سبزی، 
غالت، حبوبات و ... حال درصد زیادی و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد 
از ۲۰ تا ۳۰ هزار تنی که غیرآماده اند، تولید داخل بوده و ممکن 
است مجموعا دو تا سه درصد در این بازار قاچاق داشته باشیم، اما 
همین میزان هم می تواند مخاطراتی برای سالمتی مردم ایجاد 
کند، اما نسبت به کل مصرف مواد غذایی، میزان قاچاق در این 

حوزه زیاد نیست.
مفید با بیان اینکه امیدوارم روزی بیاید که هیچ محصول 
قاچاق و ناسالمی در بازار نباشد، گفت: یکی از چالش هایی که 
در حال حاضر با آن مواجهیم این است که گاهی در واحدهای 
غیرمجاز داخلی هم شاهد تولید محصوالت ناسالم هستیم که 
البته به محض اینکه مشاهده کنیم، با آنها برخورد می کنیم، 
اما این محصوالت هم می توانند مخاطراتی برای مصرف کننده 
به همراه داشته باشند. نمونه اش هم برخی ماست بندی های 
و  خیارشور  یا  لبنیات  شیر،  فله فروشی های  یا  غیرمجاز 
ترشیجاتی که به صورت غیرمجاز و حتی گاهی با افزودن رنگ 

و ... تولید می شوند.
تبلیغات کذب درباره فرآورده های غذایی صنعتی

مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو 
درباره تمایل مردم به خرید محصوالت غذایی از فله فروشی ها 
و واحدهای سنتی به جای فرآورده های غذایی صنعتی، گفت: 
متاسفانه تبلیغات کذبی درباره محصوالت غذایی صنعتی انجام 
شده که مردم آنها را به صورت یک اصل باور کردند. به عنوان 
مثال به وفور درباره فرآورده های لبنی می شنویم که محصوالت 
کارخانه ای رقیق تر هستند. درحالیکه طبق بررسی که دو سال 
قبل انجام شده بود بسیاری از این واحدهای فله فروشی و سنتی از 
روغن های گیاهی در فرآورده های لبنی استفاده می کردند، کاری 

که کارخانه های تحت کنترل انجام نمی دهند.
وی افزود: به هر حال چربی باالتر باعث می شود که مصرف کننده 

احساس دهانی پرچرب تری درباره فرآورده داشته باشد؛  درحالیکه 
این چربی مجاز نیست. حال کارخانه،   شیر کم چرب را بر اساس 
توصیه های ما تولید کرده است. طبعا خوشمزگی فرآورده پرچربی 
بیش از محصول کنترل شده کارخانه ای است، اما سایر مواد مغذی 
اعم از ویتامین، پروتئین و ... در محصول کارخانه ای وجود دارد. 
بنابراین این یک دیدگاه اشتباه است و باید فرهنگ و نگرش های 
تغذیه ای اشتباه مردم اصالح شود تا محصولی که می تواند بالی 

جان شان شود، را انتخاب نکنند.
چگونه از سالمت و اصالت محصوالت غذایی مطمئن 

شویم؟
دکتر کیانوش جهانپور-سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز درباره 
وضعیت برچسب اصالت در محصوالت غذایی، به ایسنا، گفت: در 
حال حاضر فرآورده ها و محصوالت غذایی داخلی دارای پروانه 
ساخت بوده و محصوالت و فرآورده های غذایی، آرایشی - بهداشتی، 
دارویی و... وارداتی نیز برچسب اصالت را دریافت کرده اند. در حوزه 
فرآورده های غذایی وارداتی تقریبا همه محصوالت برچسب اصالت 
دریافت کرده اند،  به جز کیسه های برنج وارداتی که آنها هم به 
زودی با همکاری واردکنندگان این برچسب را نصب خواهند کرد.

اصالت   TTAC از طریق سامانه مردم می توانند  افزود:  وی 
کاالها و فرآورده های غذایی را با چند روش کنترل کنند. به این 
صورت هم می توانند کد روی برچسب اصالت محصول را به شماره 
۲۰۰۰۸۸۲۲ پیامک کنند تا اطالعات کاال اعم از تاریخ تولید، 
انقضا و اصیل بودن کاال برایشان ارسال شود و هم از طریق سایت 
مطمئن  نظرشان  مورد  غذایی  فرآورده  اصالت  از   TTAC.IR
شوند. در عین حال نرم افزار TTAC هم به منظور استعالم 
است.  راه اندازی شده  اصالت کاالهای سالمت محور  تشخیص 
بر این اساس می توان این نرم افزار را بر روی گوشی های تلفن 
همراه اندروید نصب و از این طریق اصالت کاالهای سالمت محور 

را شناسایی کرد

سازمان امور اداری و استخدامی:

شهردار تهران باید تا ۸ روز دیگر برود

یک مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی گفت: »شهردار تهران 
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود و باید تا 2۶ آبان ماه 
پست خود را ترک کند. وی در شرایطی می توانست به فعالیت در شهرداری 
ادامه دهد که جزو استثنائات قانون از جمله جانبازی باالی 5۰ درصد باشد، 

در غیر این صورت ادامه فعالیت تخلف است.
شاه نظری - رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت های سازمان امور اداری و 
استخدامی - در گفت وگو با ایسنا درباره جریان به کارگیری فرد بازنشسته در پست 
شهردار و حواشی که در مدت اخیر در رابطه با شهرداری تهران با توجه به الزم االجرا 
بودن قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مطرح است، تاکید کرد که ما از همان ابتدا 

به صراحت اعالم کردیم که طبق ضوابط، شهردار تهران نیز مشمول قانون منع 
به کارگیری بازنشسته ها می شود.

بازنشسته ها،  به کارگیری  منع  قانون  بیشتر گفت: طبق  توضیحات  ارائه  با  وی 
به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته یا بازخرید شده 
یا بشوند در دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری و 
همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، ممنوع است. این 
در حالی است که طبق ماده پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری همه وزارتخانه ها، 
موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و همه 
دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است جزو این قانون 
خواهند شد. بر این اساس با توجه به این که شهرداری یک موسسه عمومی غیر 
دولتی محسوب می شود، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشسته ها می شود. در این 
حالت شهردار تهران یا شهردار سایر شهرها جزو استثنائات قانون منع به کارگیری 

بازنشسته ها نخواهند بود.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی افزود: با 
توجه به این که شهرداری جزو قانون منع به کارگیری بازنشسته ها است، شهردار تهران 
نیز اگر بازنشسته بوده و هیچ یک از شرایط ماندن را ندارد، باید پست خود را ترک کند. 
بنابراین با توجه به این که ۲۶ آبان ماه پایان مهلت دو ماهه برای خروج بازنشسته های 

فعال در سازمان هاست، به صراحت اعالم می کنیم که شهردار تهران نیز باید برود.
شاه نظری البته توضیحات دیگری نیز ارائه کرد و گفت:  شهردار تهران تحت شرایطی 
می تواند به فعالیت خود ادامه دهد؛ آن هم این است که دارای جانبازی باالی ۵۰ 
درصد یا آزاده باالی سه سال اسارت یا فرزندان شهدا باشد که در این حالت مستثنی 
خواهد شد ولی اگر این شرایط را ندارد ادامه فعالیت وی در شهرداری تخلف محسوب 

می شود.

این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با این که اگر شهردار 
تهران عضو هیات علمی دانشگاه باشد، از این نظر می تواند مستثنی بوده و به فعالیت 
خود ادامه دهد نیز تاکید کرد: به هیچ عنوان این گونه نیست و اعضای هیات علمی 
دانشگاه نیز جزوی از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بوده و این قانون مستثنی های 

خود را مشخص کرده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای خروج شهردار تهران از پست خود از حدود دو ماه پیش 
که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها در مجلس اصالح و الزم االجرا شد، دچار حواشی 
بود؛ به طوری که حتی شورای شهر معتقد بود شهردار تهران مشمول این قانون 
نمی شود ولی در سوی دیگر نظرات متفاوتی مطرح شد. از جمله دیوان محاسبات 
اعالم کرد که شهردار تهران جزو قانون منع به کارگیری بازنشسته ها بوده و باید با توجه 
به بازنشسته بودن شهردار فعلی وی پست خود را ترک کند. حتی ماجرا به مجلس و 
طرح استفساریه مبنی بر مستثنی بودن شهردار از قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

نیز کشیده شد که با آن مخالفت و رد شد.
طبق اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان روسای سه قوا، معاون اول 
رئیس جمهور، نائب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، 
معاونان رئیس جمهور از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مستثنی شده اند. در عین 
حال که به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا 
در دستگاه های مطبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خاصه مقام معظم 
رهبری، جانبازان باالی ۵۰درصد و آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز 

از این قانون مستثنی خواهند بود.
با توجه به این که از الزم االجرا بودن قانون منع به کارگیری بازنشسته ها حدود دو ماه 
فرصت تعیین شد تا افراد غیر مشمول پست خود را ترک کرده و تسویه کنند، روز ۲۶  

آبانماه زمان پایانی حضور بازنشسته های غیر مشمول خواهد بود.

بیان  ضمن  نوجوان  و  کودک  تخصصی  روانشناس  یک 
نگاه  از  افسردگی در فصول سرد  اینکه هنوز علت دقیق 
روانپزشکان مشخص نشده است گفت: اما به نظر می رسد 
تأثیر عرض جغرافیایی بر اختالالت خلقی به واسطه تغییرات 
دسترسی به نور خورشید به طور چشمگیری در بروز این امر 

موثر باشد.
دکتر گوهریسنا انزانی-رئیس کلینیک تنفس دوباره در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه عالئم افسردگی از اواسط فصل پاییز تا اواسط 
زمستان در افراد بروز می یابد، خاطرنشان کرد: افسردگی های فصلی در 
بهمن و دی ماه شیوع بیشتری دارد و معموالً با شروع پاییز و زمستان 
کارکرد برخی از هورمون ها دچار مشکل می شود اما هنوز علت دقیق 
افسردگی از نگاه روانپزشکان مشخص نشده با این وجود آنها معتقدند 
که تأثیر عرض جغرافیایی بر اختالالت خلقی به واسطه تغییرات 
دسترسی به نور خورشید ایجاد می شود. فرضیه های دیگر در این 
مسئله نیز نشان می دهند که کاهش نور خورشید ساعت بیولوژیکی 

بدن که نوع خواب و خلق انسان ها را تنظیم می کند در زمستان کمتر 
می شود، همچنین بر اساس یکی از تئوری ها، مواد شیمیایی مغز که 
اطالعات را بین اعصاب منتقل می کند دستخوش تغییرات شده و 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید می تواند عدم تعادل را اصالح 
کند. وی معتقد است: افسردگی نوعی سرماخوردگی روانی است که 
همه افراد در طول زندگی خود به نوعی با آن مواجه می شوند این در 
حالیست که اگر عالئم آن به صورت وخیم در نوجوانان مشاهده شود 
والدین باید به سرعت برای رفع آن اقدام کنند. انزانی با بیان اینکه 
افسردگی فصلی در نوجوانان با رشد چشمگیری همراه است تاکید 
کرد: توجه به اهمیت دوران نوجوانی، عدم شناخت صحیح والدین از 
مراحل رشدی نوجوانان و اختالالت افسردگی در آنها از موضوعاتی 
است که نوجوانان با آن درگیر هستند این در حالیست که در چنین 

روزهایی شاهد خودکشی های ناموفق بین آنها هستیم.
وی با بیان اینکه نوجوانی با تغییرات جسمی، عاطفی و اجتماعی 
همراه است افزود: اضطراب و نگرانی در برخورد با عوامل استرس زا، 

اطالعات  عدم  والدین،  در  پایین  اجتماعی  مهارت  والدین،  فشار 
والدین و نوجوانان از مراحل رشد دوران نوجوانی، خشم های شدید 
از والدین، احساس مفید نبودن، حس بی ارزشی و دوست داشتنی 
نبودن زمینه را برای بروز افسردگی های شدید در نوجوانان فراهم 
می کند. این روانشناس تخصصی کودک و نوجوان در ادامه با اشاره 
به عالئم افسردگی گفت: انسان ها در زمان افسردگی لذت و عالئق 
خود را از دست می دهند به طوری که در بخش عمده روز احساس 
غمگینی، پوچی،خستگی، ناامیدی و تمایل به تنهایی دارند. وزن آنها 
افزایش یا کاهش چشمگیری داشته، بی قراری، کندی روانی-حرکتی، 
خواب آلودگی مفرط و یا بی خوابی در آنها به شدت مشاهده می شود، 
توانایی تفکر و تمرکز به شدت کاهش یافته و اندیشه پردازی درباره 
مرگ و خودکشی حتی بدون نقشه های خاص و اقدام به خودکشی 
و خودزنی اتفاق می افتد که این نشانه ها موجب آشفتگی چشم گیری 
در کارکرد اجتماعی، شغلی، تحصیلی و سایر زمینه ها خواهد شد. 
انزانی خاطرنشان کرد: افسردگی در نوجوانان دارای سه بعد اصلی 

زیستی، روانی و اجتماعی است.
وی معتقد است: نوجوانانی که استرس های زیادی تجربه می کنند 
امکان بروز رفتارهای خودزنی در آنها بیشتر است با این وجود برخی 
از والدین بر این باورند که اقدام و یا صحبت در مورد خودکشی 
در میان نوجوانان برای جلب توجه است حال آنکه نمی توان گفت 
افرادی که برای جلب توجه درباره این موضوع صحبت می کنند 
امکان دارد واقعا این کار را انجام دهند، اما الزم به ذکر است که باید 
کوچکترین مورد درباره این موضوع را جدی گرفته و برای جلوگیری 
از هر اتفاقی به روانشناس و یا متخصص مربوطه مراجعه کرد. به 
گفته وی طبق پژوهش ها، نوجوانانی که در خانواده مورد توجه و 
حمایت باشند، سبک فرزندپروری خانواده ها به گونه ای باشد که 
فرد احساس ارزشمندی داشته باشد، والدین مهارت های زندگی را 
به خوبی آموزش دیده و بتوانند آن را به فرزند خود انتقال دهند ، 
می توانند با برنامه ریزی صحیح میل به خودکشی را در فرزندانشان 

کنترل و کاهش دهند.

علت »افسردگی« در فصول پاییز و زمستان چیست؟


