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مدیرکل میراث فرهنگی استان
 کرمان اعالم کرد:

نوروز امسال 23 هزار گردشگر
کز اقامتی استان   در مرا

پذیرش شدند

مامور قالبی

 در کرمان

 دستگیر شد

متن در صفحه دوم

توسط معاون استاندار
 کرمان تشریح شد؛

 محدودیت های جدید 
کرونایی در استان 

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

موافقت رهبر انقالب 

 با عفو 32 محکوم زندان های استان
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گم شده است؛ کرونا  که در آمار  گزارش »کرمان امروز« از آمار نگران کننده سوانح جاده ای نوروز 1400 

تصادف و کرونا ؛ یکه تازان نوروزی

متن کامل در صفحه سوم

    سفرهای نوروزی به پایان رسید و تنها آمارها برجای ماند. در این ایام افزایش بیش از دو برابری مسافرت های نوروزی از محورهای مواصالتی و جاده های استان کرمان که در اثر بی توجهی به توصیه های وزارت 
بهداشت و درمان اتفاق افتاد، زمینه ساز افزایش تصادفات جاده ای نوروز بعد از 9 سال بود که در نهایت به فوت 76 کرمانی انجامید. در این میان هجوم مسافران نوروزی نیز به نقاط گردشگرپذیر استان کرمان در 

مناطقی مانند ماهان، بردسیر و رفسنجان هم زمینه ساز تسریع پاندمی کرونا در سراسر استان کرمان شد و رنگ کرونایی استان به نارنجی تغییر کرد و...

متن در صفحه چهارم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب
کرمان خبر داد:
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 در ۱۲هزار هکتار از منابع

 طبیعی جنوب کرمان
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اخبار استان

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
 13 تا   99 اسفندماه   28 از  گفت:  کرمان  استان 
فروردین ماه 1400، 23 هزار گردشگر در مراکز اقامتی 

تحت پوشش این اداره  کل اقامت داشتند.
»فریدون فعالی« با اشاره به شعار نوروز 1400 مبنی 
بر سفر مسئوالنه و ایمن اظهار کرد: گردشگران ورودی 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  کرمان  استان  به 
استان  اقامتی  مراکز  در  ابالغی  دستورالعمل های  و 
پانسیون، خانه مسافر  از هتل، مهمانپذیر،  اعم  کرمان 

و اقامتگاه های بوم گردی اسکان داشتند.

وی افزود: در ایام نوروز1400 اقامت مسافران نوروزی 
تاسیسات  و  اقامتی  مراکز  در  تنها  کرمان  استان 
میراث  سوی  از  بهره برداری  پروانه  دارای  گردشگری 
جمله  از  اقامتی  اماکن  سایر  و  شد  فراهم  فرهنگی 
مدارس، مهمانسرای ادارات و دستگاه های اجرایی اجازه 

هیچ گونه اقامتی را نداشتند.
فعالی به بازدید 85 هزار گردشگر از موزه  ها و اماکن 
طبیعی  جاذبه های  از  گردشگر  هزار   279 و  تاریخی 
استان کرمان اشاره و بیان کرد: این استان دارای بیش 
ثبت  اثر  و غیرمشارکتی، هفت  موزه مشارکتی  از 20 

جهانی، 700 اثر ملی و 7000 اثر شناخته شده است 
از  زیادی  تعدادی  میزبان  گذشته  های  سال  در  که 

گردشگران ایرانی و خارجی بود.
با  کرد:  اظهار  کرمان  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
بیشتر  برای حفظ  نوروز  ایام  تداوم کرونا در  به  توجه 
هیچ  میزبان،  جامعه  همچنین  و  گردشگران  سالمت 
توصیه و دعوتی برای حضور گردشگر در استان نداشتیم 
دستورالعمل های  رعایت  با  گردشگری  تاسیسات  اما 
استان سفر کردند،  این  به  به مسافرانی که  بهداشتی 

خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در سطح  گیاهپزشکی  عملیات  اجرای  از  کرمان 
12 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی هفت 

شهرستان جنوبی این استان خبر داد.
با  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  احمدی در گفت  حمزه 
اشاره به اینکه این طرح ها در عرصه های جنگلی 
شامل طبیعی و دستکاشت منطقه جنوب کرمان 
در حال اجراست اظهار داشت: مبارزه با بیماری 
هایی همچون گیاه نیمه انگلی لورانتوس و دیگر 

خرگوش،  موش،  تشی،  مانند  زا  خسارت  آفات 
سوسک و سایر عوامل چوبخوار را  از جمله این 

طرح ها برشمرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
ادامه داد: تمامی اقدامات بر اساس دستور العمل 

های فنی و قانونی انجام می شود. 
و  کرد  اشاره  زا  خسارت  آفات  با  مبارزه  به  وی 
اولویت اصلی این نوع مبارزه را اقدامات مکانیکی 
به منظور جلوگیری از دسترسی جانور به درختان 

و یا دور کردن آن ها از نهال ها برای کاهش میزان 
خسارت ممکن به عرصه های جنگلی و دستکاشت 

برشمرد.
وی به کاهش نزوالت آسمانی، گرمای شدید هوا 
و خشکسالی های حادث شده اشاره کرد و گفت: 
این موارد سبب شده تا توان و مقاومت درختان 
جنگلی به ویژه نهال های کشت شده در جنگل 

های دستکاشت به شدت کم شود.
پذیری  آسیب  موجب  موارد  این  افزود:  احمدی 

بسیار زیاد آن ها در برابر هرگونه تنش محیطی 
به ویژه هجوم آفات و بیماری ها می شود. 

وی گفت: در این شرایط کوددهی و آبیاری مستمر 
افزایش  در  مهمی  نقش  دستکاشت  های  جنگل 

مقاومت گیاه در برابر این عوامل ایجاد کند.
جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
با  را  کشور  استان  پهناورترین  سوم  یک  کرمان، 
هفت شهرستان و جمعیت یک میلیون نفر تحت 

پوشش دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان اعالم کرد
نوروز امسال 23 هزار گردشگر در مراکز اقامتی استان پذیرش شدند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان خبر داد:
اجرای طرح های گیاهپزشکی در ۱2هزار هکتار از منابع طبیعی جنوب کرمان 

 معاون استاندار کرمان درباره آخرین وضعیت 
عنوان  کرمان  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع 
کرد: براساس آنچه که امروز در سامانه رسمی 
موج  است  معلوم  شد  اعالم  بهداشت  وزارت 
در  سرعت  به  کشور  غرب  از  کرونا  چهارم 
حال شیوع است و شش مرکز استان از جمله 
در  و  گرفتند  قرار  نارنجی  وضعیت  در  کرمان 
شهربابک،  رفسنجان،  شهرهای  حاضر  حال 
دارای  کرمان  استان  در  سیرجان  و  شهربابک 
وضعیت نارنجی، 15 شهرستان وضعیت زرد و 
چهار شهر رابر، عنبرآباد، فاریاب و فهرج آبی 

هستند.
استان  کرونای  ستاد  در  استاندار  جانشین 
کرونا،  با  مقابله  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 

پیشگیری اهمیت بسیاری دارد و باید پروتکل 
افزود:  شود،  رعایت  همچنان  بهداشتی  های 
زیرا  شده  فرهنگ  تاحدی  ماسک  از  استفاده 
و  ها  سرماخوردگی  از  بسیاری  جلوی  ماسک 
مهم  مساله  و  گرفت  را  تنفسی  های  بیماری 
دیگر در مقابله با کرونا، فاصله اجتماعی است.

کرونا مسئولیت  با  مقابله  برای  کرد:  بیان  وی 
باید  مردم  آحاد  و  داریم  انسانی  و  اجتماعی 
و  از سوی دیگر مجریان  و  به آن توجه کنند 
عمل  محکم  قانونی  مصوبات  به  باید  مسوالن 

کنند.
بصیری با اشاره به اینکه آذرماه 99 ستاد ملی 
جامع  مدیریت  عنوان  با  دستورالعملی  کرونا 
گفت:  کرد،  مصوب  ها  محدودیت  هوشمند 

مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حکم قانون 
را دارد و تخطی از قانون جرم است.

در  قانونی  الزامات  براساس  کرد:  اظهار  وی 
کسب  تردد،  وضعیت  مختلف،  های  رنگبندی 
قبال  و  مراسم مشخص شده  و  آموزش  کار،  و 
هفتگی رنگ بندی ها اعالم می شد و در حال 
رنگ  روز  چهار  سه  طول  در  متاسفانه  حاضر 
بندی ها عوض شد و  شهر کرمان و سیرجان 

به رنگ نارنجی درآمد.
معاون استاندار کرمان با اشاره به اینکه امکان 
از مردم درخواست  از مقررات نیست و  عدول 
داریم همکاری و محدودیت ها را رعایت کنند، 
گفت: از امروز در استان کرمان ورود و خروج 
ورود  و  شود  می  کنترل  نارنجی  شهرهای  به 

شهرهای  به  غیربومی  شخصی  های  پالک 
کرمان، سیرجان، رفسنجان و شهربابک ممنوع 
هزار   500 ساعت   24 هر  متخلفان  و  است 
خودروهای  خروج  و  شوند  می  جریمه  تومان 

بومی از این شهرها نیز ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه همچنان منع تردد شبانه 
شهرها  سطح  در  بامداد   3 تا   22 ساعت  از 
ممنوع است، تصریح کرد: حضور کارمندان در 
ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری به صورت 
در  و  حضور  دوسوم  و  دورکاری  سوم  یک 
دستگاه های اجرایی که خدمات عادی دارند 
به صورت یک دوم است. ضمن اینکه مدارس 
مجازی  به صورت  ها  آموزش  و  است  تعطیل 

دنبال می شود.

توسط معاون استاندار کرمان تشریح شد؛

 محدودیت های جدید کرونایی در استان 

خبر
مامور قالبی در کرمان

 دستگیر شد
 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در عملیات ماموران پایگاه اطالعات و 
امنیت عمومی این فرماندهی، فردی که با جعل عنوان ماموران پلیس اقدام به 

اخاذی از شهروندان می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ »مهدی پورامینایی« در تشریح این خبر اظهار کرد: به دنبال دریافت 
اخباری مبنی بر این که فردی خود را به عنوان مامور معرفی کرده و با مراجعه 
به برخی از افراد مبالغی را  اخاذی می کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس 

کرمان  قرار گرفت.
این  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پایگاه  ماموران  راستا  همین  در  کرد:  بیان  وی 
فرماندهی با انجام یکسری کار اطالعاتی موفق شدند سرنخ هایی از یک متهم 
سابقه دار را به دست آورند و وی را هنگام ارتکاب جرم و با لباس نظامی دستگیر 
کنند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به تحت تعقیب بودن این متهم 
تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی از وی مشخص شد که تاکنون بیش از 10 بار با 
استفاده از غصب عنوان مامور پلیس در شهرکرمان و شهرستان های تابعه مبالغی 
را از شهروندان اخاذی کرده است که تحقیقات برای شناسائی مالباختگان ادامه 
دارد. پورامینایی با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی یادآور شد: چنانچه 
افرادی که خود را مامور سازمان های نظامی یا انتظامی معرفی می کنند و تقاضای 
بازرسی از شما یا منزلتان را دارند حتما از آنها کارت شناسائی درخواست و از مامور 
بودن آنها مطمئن شوید و به صرف داشتن تجهیزات پلیسی که چه بسا قالبی است 
فریب نخورید؛ سارقان مامورنما به دلیل تجربه مجرمانه و با استفاده از تجهیزات 
قالبی از سهل انگاری، غفلت و عدم مهارت شهروندان در تشخیص ماموران واقعی 

از افراد متقلب، سوء استفاده می کنند

دست مرد سیرجانی

 زیر نوار نقاله قطع شد
قطع دست مرد میانساِل سیرجانی در زیر نوار نقالِه کارگاهی در شهرک صنعتی 

شماره یک این شهرستان، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مهدی 
فیروزآبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان 
گفت: در پی تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی بر گیر کردن دست فردی در 
زیر نوار نقاله واقع در کارگاه شن و ماسه شهرک صنعتی شماره یک سیرجان، 
آتش  ماه،  فروردین  روز دوشنبه 1۶  فرماندهی در ساعت 9:45  بالفاصله ستاد 
نشانان ایستگاه شماره 2 و آتش نشانی شهرک صنعتی را به محل حادثه اعزام کرد.
او افزود: دست راست مرد میانسال در داخل کارگاه به علت نامعلومی، زیر نوار نقاله 

دستگاه ماند که از قسمت شانه قطع و بین غلطک باقی مانده بود.
فیروزآبادی تصریح کرد: قبل از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، فرد مذکور با 

تالش عوامل اورژانس به سرعت به مرکز درمانی انتقال یافت.
او بیان کرد: آتش نشانان همزمان با ایمنی سازی محل حادثه و اطمینان از قطع 
جریان برق، با استفاده از تجهیزات مورد نیاز عملیات را آغاز کردند و پس باز کردن 
قطعات دستگاه، عضو قطع شده را بیرون آوردند که به عوامل اورژانس تحویل شد.

برخورد نیسان با تیر برق 25 مصدوم

 بر جای گذاشت
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت از برخورد یک دستگاه نیسان حامل 
اتباع بیگانه با تیربرق در رودبار جنوب خبر داد و گفت: در این سانحه 24 نفر 
مصدوم و یک نفر فوت کرد. ابراهیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
کرد: گزارش یک سانحه رانندگی در محور چاه حسن از توابع شهرستان رودبار 

جنوب به مرکز فوریت های پزشکی اعالم شد.
وی افزود: پنج دستگاه آمبوالنس از پایگاه های اورژانس رودبار، زهکلوت، سرخ 
قلعه، پنگ و پایگاه امداد و نجات هالل احمر بهادر آباد به محل حادثه اعزام شد.

محمدی  گفت: در این سانحه یک دستگاه نیسان حامل اتباع خارجی با تیر برق 
برخورد کرده که در این حادثه یک فوتی و 24 مصدوم ثبت شد.

به  دیگر  و 19 مصدوم  از مصدومان در محل درمان  نفر  پنج  تصریح کرد:  وی 
بیمارستان های سیدالشهدا رودبار، 12فروردین کهنوج و بیمارستان شهدای قلعه 

گنج جهت مداوا منتقل شدند.
مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مستقل از مرکز استان، 

هفت شهرستان جنوبی کرمان را پوشش می دهد.

هفته نوزدهم لیگ برتر؛
 گل گهر برابر ماشین سازی به پیروزی رسید

 
تیم فوتبال گل گهر سیرجان موفق شد میهمان انتهای جدولی خود را شکست 

دهد و به رده هفتم صعود کند.
به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر دو تیم گل گهر و 
ماشین سازی در سیرجان به مصاف هم رفتند که تیم میزبان در این بازی با نتیجه 

3 بر یک پیروز شد.
در حالی که ماشین سازی در دقیقه 42 با گل محمد ابراهیمی از میزبان خود 
پیش افتاد، یونس شاکری در آخرین لحظات نیمه نخست گل مساوی تیمش را به 

ثمر رساند تا گل گهری ها بازنده به رختکن نروند.
در نیمه دوم شاکری دو بار دیگر در دقایق 53 و ۶4 تیمش را به گل رساند تا هم 
خودش هت تریک کرده باشد و هم گل گهر توانسته باشد با غلبه بر تیم انتهای 
جدولی ماشین سازی، 4 پله در جدول صعود کرده و به رده هفتم برسد. با این 

نتیجه ماشین سازی همچنان 9 امتیازی و در انتهای جدول باقی ماند.

گفت: 32  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان 
این  حکومتی  تعزیرات  و  مسلح  نیروهای  قضایی 
ولی  حضرت  والدت  سالروز  با  همزمان  استان، 
اسالمی  جمهوری  روز  فروردین   12 و  عصر)عج( 
و تخفیف مجازات  مقام معظم رهبری  مورد عفو 

قرار گرفتند.
»یداهلل موحد« در تشریح این خبر اظهار کرد: رهبر 
ریاست  پیشنهاد  براساس  اسالمی  انقالب  معظم 

قوه قضاییه، با عفو و تخفیف مجازات 1849 نفر 
سازمان  انقالب،  و  عمومی  محاکم  محکومان  از 
قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی 

موافقت کردند.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان 32 محکوم 
از  افزود:  اند،  مجازات شده  تخفیف  و  عفو  شامل 
آزاد  از عفو رهبری  استفاده  با  نفر  تعداد 10  این 
شده اند و مجازات اعدام پنج نفر به حبس تبدیل 

شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: 
انقالب  معظم  رهبر  عفو  راستای  در  همچنین 
ولی  حضرت  والدت  سالروز  مناسبت  به  اسالمی 
از  نفر   17 اسالمی،  جمهوری  روز  و  عصر)عج( 
محکومان استان کرمان نیز مشمول تقلیل مجازات 
شده اند. وی بیان کرد: مددجویان بهره مند شده 
به  مربوط  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  عفو  از 
بافت، رفسنجان، کهنوج،  شهرستان های کرمان، 

فاریاب، زرند و فهرج بوده اند 

علوم  دانشگاه  عضو  اهدای  کننده  هماهنگ  مسئول 
پزشکی رفسنجان گفت: اهدای عضو یک نوجوان در این 
شهرستان که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود ، 

جان سه بیمار نیازمند را نجات داد.
زهرا عظیمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  با بیان این 
مطلب افزود: رامین رضوانی نوجوان اهل رفسنجان بود که 
روز 14 فروردین بر اثر  تصادف به بیمارستان ارجاع داده 

شد و در بخش آی سی یو 2 بستری شده بود که متاسفانه 
تالش کادر درمانی نتوانست جان او را نجات یابد و مرگ 

مغزی این فرد اعالم شد.
عظیمی بیان کرد: عوامل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
نوجوانشان   اعضای  اهدای  جهت  مرحوم  این  خانواده  از 
رضایت گرفتند و آنها برای نجات جان  سه بیمار نیازمند و 
جهت خشنودی و رضایت پروردگار به این کار خداپسندانه 

رضایت  دادند. وی گفت: دوشنبه شب تیم برداشت اعضا 
از کرمان عازم بیمارستان علی ابن ابیطالب  )ع( رفسنجان 
شد و 2 کلیه و کبد این مرحوم را برداشتند و جهت پیوند 

به بیماران نیازمند به شیراز منتقل کردند.
اعضا در  برداشت  این دومین عمل  وی خاطرنشان کرد: 
سال جدید است که جراح کبد و کلیه برای برداشت اعضا 
از کرمان دراتاق عمل  بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب 

)ع( حاضر شد.
عظیمی گفت: با توجه به اینکه در استان کرمان گیرنده 
متناسب با عضوهای این اهدا کننده نوجوان وجود نداشت 

کبد و 2 کلیه به شیراز منتقل شد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان جمعیت 320 هزار نفری 
رفسنجان و 37 هزار نفری شهرستان انار را تحت پوشش 

دارد

رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

موافقت رهبر انقالب  با عفو 32 محکوم زندان های استان

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان خبر داد:

حیات دوباره سه بیمار با اهدای عضو

از کلیه بستانکاران شرکت توسعه و  در اجرای ماده 225 اصالحیه قانون تجارت 
آبادانی استان کرمان در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت 7511 و شناسه 
ملی 10۶30134823 که آگهی انحالل آن در صفحه 109 روزنامه رسمی کشور به 
شماره 22048 مورخ 99/9/5 درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 
حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
مدیر تصفیه آقای داور هاشمنیا به شماره همراه 0913342۶805 مستقر در آدرس: 
کرمان ، شهرک شهید باهنر، خیابان بحرالعلوم، ابتدای خیابان رزمندگان، ساختمان 
ایرانیان، طبقه دوم، واحد سوم و کدپستی 7۶18773401 مراجعه نمایند. بدیهی 
است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به 

شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )سهامی خاص( در حال تصفیه 
داور هاشمنیا

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه و آبادانی 
استان کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 7511

 و شناسه ملی 10630134823 )نوبت دوم(
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

حمله کرونای انگلیسی به 
کودکان چقدر واقعیت دارد؟

 
عفونی  متخصص  نوشت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ایمنی  نقص  که  کودکانی  گفت:  مفید  بیمارستان 
داشتند، شدیدتر درگیر کرونای انگلیسی شدند و مرگ 

و میرشان بیشتر است.
و  شهیدبهشتی  دانشگاه  دانشیار  منصورقناعی  رکسانا 
تخصصی  مرکز  و  مفید  بیمارستان  عفونی  متخصص 
عفونی اطفال اظهار کرد: هر ویروسی جهش هایی دارد 
و کرونا مستثنی از این موضوع نیست. به طور کلی هر 
ویروس یک مناطق ژنی دارد که بیشتر مستعد ایجاد 
جهش و تغییرات ژنی است. در مورد ویروس کرونا، ژن 
پروتئین اسپایک است که مرتبا در حال تغییر است و 

این چیز عجیبی نیست.
منصورقناعی افزود: گاهی این جهش ها باعث می شوند 
یا  و  برود  پیش  شدن  ضعیف  سمت  به  ویروس  تا 
شدت  نیز  جهش ها  از  برخی  در  شود.  کم  انتشارش 
انتشار افزایش پیدا می کند، بنابراین وقتی مدت زمان 
مشخصی از همه گیری یک ویروس در جامعه می گذرد، 

به طور وسیع ویروس پخش می شود.
این متخصص عفونی بیمارستان مفید و مرکز تخصصی 
عفونی اطفال گفت: در مورد نوع جهش یافته انگلیسی 
ویروس کرونا، گفته شده که قدرت انتشار و گسترش 

آن بیشتر است.
تا چند هفته اخیر، شدت آمار  او بیان کرد: در تهران 
نمی  مشاهده  توجهی،  قابل  شکل  به  کودکان،  ابتالی 
شد اما در حال حاضر و با افزایش آمار مبتالیان و رنگ 
نیز  کودکان  بستری  آمار  افزایش  با  تهران،  شهر  قرمز 

مواجه شده ایم. 
این جهش ها  بررسی  دقیق  امکان  افزود:  منصورقناعی 
برای ما  بزرگساالن،  بین  افزایش شیوع در  به  با توجه 
سخت و زمان بر است. برخی از موارد را از روی عالئم، 
قطعی  مبتالیان  همه   نمی توانیم  و  می دهیم  تشخیص 
کرونا را از نظر ژنتیک برای تشخیص کرونای انگلیسی، 

چک کنیم.
این متخصص عفونی بیمارستان مفید و مرکز تخصصی 
عفونی اطفال بیان کرد: افراد مبتال به کرونای انگلیسی 
تستشان  هم  آن ها  و  ندارند  مبتالیان  سایر  با  فرقی 
تست ها  جواب  قدیمی،  کرونای  مثل  و  می شود  مثبت 
بفهمیم  اینکه  برای  اما  می کنند  کمک  تشخیص  به 
کرونا، نوع خاص انگلیسی است یا نه باید یک آزمایش 
انجام شود و ژن جهش یافته مورد بررسی و  جداگانه 

مواجهه قرار بگیرد.
منصورقناعی بیان کرد: در مورد عالئم و درمان کرونای 
مطرح  ما  برای  قبلی  موارد  همان  همچنان  انگلیسی، 
است، اما چیزی که تا کنون از نظر تجربی به آن دست 
یافته،  جهش  نوع  این  که  است  این  ایم  کرده  پیدا 

عالئمش را سریعتر بروز می دهد.
او ادامه داد : در کرونای قبلی، ابتدا عالئم خفیف بود 
و حداکثر عالئم بیماریشان در روز هفت و هشت بروز 
انگلیسی کرونا، عالئم شدید  نوع  اما در مورد  می کرد. 
زودتر بروز پیدا می کند. اما پیشگیری از ابتال به این نوع 
هیچ تفاوتی با هیچ کدام از انواع ویروس کرونا ندارد و 

حتی درمان نیز کامال مشابه است.

اختالفات مالی انگیزه قتل عام 
مرد اهوازی  بود! 

اعضای  عام  قتل  به  اقدام  اهوازی  مرد  رکنا:  حوادث 
خانواده اش کرد و سپس دست به خودکشی زد.انگیزه 

او از این جنایت چه بود؟
این شروع داستان جنایت هولناک فائز بود که برادرانش 
آن را جدی نگرفتند. شاید فکرش را هم نمی کردند که 
را  تهدیدش  سرانجام  فروردین  شانزدهم  روز  صبح  فائز 
عملی کند. کالشینکف را بردارد و به خانه دایی خود در 
شیبان اهواز برود که از قضا دایی او پدر زن سابقش هم 
بود. فائز کربالوی اهل خانه را به رگبار بست.دایی و زن 
دایی و دو پسر دایی خود را کشت. جعفر کربالوی 65 
ساله ،جسیمه جمیلی 60 ساله ، عبدو کربالوی 45 ساله 
سکانس  قربانیان  اسامی  ساله   33 کربالوی  نابینا،ثمین 

اول این جنایت بود.اما ماجرا به همین جا ختم نشد.
قاتل بعد از به قتل رساندن چهار نفر از اعضای خانواده 
خود این بار راهی شهرستان کارون شد و به خانه پدر 
خود  همسر  هم  آنها  منزل  در  رفت.  خود  دوم  همسر 
اما  به رگبار بست و کشت.  را  و پدر و مادر همسرش 
شاید دردناک ترین اتفاق این فاجعه، کشته شدن پسر 
9 ساله فائز به دست پدرش است. فائز بعد از اینکه با 
شلیک های مرگبار چهار نفر دیگر را هم به قتل رساند، 

این بار با خودکشی به این قتل عام پایان داد.
انگیزه عامل قتل عام اهواز چه بود؟

با  اختصاصی  گفتگوی  در  کربالوی  فائز  پسرعموی 
خبرنگار رکنا در مورد علت این اقدام فائز اینطور توضیح 
شش  او  از  که  بود  او  دایی  دختر  فائز  اول  داد:»همسر 
با هم اختالف ودرگیری  فرزند دارد. آنها از سال ها قبل 
داشتند. حتی یک بار از هم جدا شدند اما دوباره فائز به 
به  هم  باز  که  کردند  عقد  هم  با  و  رفت  او  خواستگاری 
مشکل برخوردند. همسر فائز از او شکایت کرده بود و او 
را به زندان انداخت. دقیق نمی دانم که موضوع شکایتش 
مهریه بود یا نه اما می دانم پای مسائل مالی وسط بود. می 
گفت همسرم مالم را برده است.بعد که از زندان آزاد شد 
گرفتار اعتیاد شد. شاید این اواخر ترک بود اما قبال مواد 

مخدر مصرف می کرد.«
اختالف  اولش  همسر  خانواده  با  »فائز  گفت:  ادامه  در  او 
شدید داشت.اما وقتی ازدواج مجدد کرد با خانواده همسر 
جدیدش هم مشکل پیدا کرد که این بار هم اختالفشان بر 
سر مسائل مالی بود. همسردومش فامیل نبود و از طائفه 
دیگری بود. او از فائز یک پسر 9 ساله داشت که در جریان 

این حادثه، فائز او را هم به قتل رساند.«
پسرعموی قاتل در آخر گفت: »فائز راننده کامیون بود و 
مکانیکی می کرد.اما مشکالت مالی اش با همسرانش باعث 
شد دست از این کارها بکشد و سوپر مارکت باز کرده بود.او 
با مادر و یک برادرش زندگی می کرد چون خانه نداشت. 
اینکه همسرانش مالش را  از  بارها به برادرانش گفته بود 
بکشد.حتی  را  آنها  خواهد  می  و  است  عصبانی  اند  برده 
بود می خواهد  بود و گفته  آنها پیامک زده  به  امروز هم 
خانواده دایی اش رابکشد.اما کسی فکرش را نمی کرد که 

او این حرف ها را عملی کند.«
مهدی کربالوی در آخر گفت:»همین چند روز قبل فائز به 
همراه پسر 9 ساله اش که به قتل رسانده است،برای عید 
دیدنی به خانه ما آمد.فرزندش با بچه های من بازی کرد 
و خوش بودند.باورم نمی شود که حاال آن بچه مرده است.

گزارش »کرمان امروز« از آمار نگران کننده سوانح جاده ای نوروز 1400 که در آمار کرونا گم شده است؛

تصادف و کرونا ؛ یکه تازان نوروزی

اشاره:
هر ساله با شروع تعطیالت نوروزی شاهد افزایش سفرهای 
بین شهری و به دنبال آن افزایش کشته شدگان تصادفات 
در جاده های استان بوده ایم. با توجه  به کاهش سفرهای 
نوروزی در سال 1399 به علت شیوع کرونا ویروس، تعداد 
نوروز  در  اما  داشت  کاهشی  روندی  استان  در  ها  کشته 
1400 ، تلفات جاده ای  در کرمان رکورد زد و در مجموع 
76 نفر جان خود را در تصادفات جاده ای نوروز از دست 
دادند در حالی که آمارها نشان می دهد در 9 سال اخیر 
هیچ سالی آمار به این اندازه نبوده است. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده است که در ادامه  قابل مطالعه است.
نوروز پر حادثه 1400

تعطیالت نوروز در سال 1400 در حالی در استان کرمان 
به پایان رسید که افزایش بیش از دو برابری مسافرت های 
نوروزی از محورهای مواصالتی و جاده های استان کرمان 
و  بهداشت  وزارت  های  توصیه  به  توجهی  بی  اثر  در  که 
ای  جاده  تصادفات  افزایش  ساز  زمینه  افتاد،  اتفاق  درمان 
نوروز بعد از 9 سال بوده است. در این میان هجوم مسافران 
نوروزی هم به نقاط گردشگر پذیر استان کرمان در مناطقی 
افزایش  ساز  زمینه  هم  رفسنجان  و  بردسیر  ماهان،  مانند 
شیوع و پاندومی کرونا در سرتاسر استان کرمان شد و رنگ 

کرونایی استان را نارنجی کرد.
جاد ه های کرمان دو برابر بیشتر از گذشته قربانی 

گرفته اند
رغم طرح  به  باره گفت:  این  در  کرمان  انتظامی  فرمانده 
ها و تدابیر انتظامی و ترافیکی مضاعفی که  در ایام نوروز 
1400 اجرا شد اما شاهد افزایش حوادث و تلفات رانندگی 

در ایام نوروز امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل بودیم.
عبدالرضا ناظری در رابطه با تصادفات درون و برون شهری 
از بزرگ ترین دغدغه های  نوروز اظهار کرد: یکی  ایام  در 
که  است  رانندگی  سوانح  و  حوادث  موضوع  استان  پلیس 
های  تالش  با  گذشته  سال  طی  کرمان  استان  رتبه  البته 

کاهش  حوزه  در  خوبی  بسیار  جایگاه  به  گرفته  صورت 
تصادفات و تلفات رسید اما طی ایام نوروزبا وضعیت متفاوت 

و دور از انتظاری مواجه شدیم.
 28 استقرار  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
پایگاه نوروزی در نقاط مختلف استان افزود: در ایام نوروز 

1400 با افزایش آمار حوادث رانندگی و تلفات رو به رو 
بودیم .

همچنین به گزارش مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، در طرح سالمت نوروزی استان کرمان 
از ساعت 7 و 30 دقیقه 27 اسفندماه 99 تا ساعت 7 و 30 
دقیقه 11 فروردین 1400 فوتی تصادفات در استان کرمان 
61 مورد بوده و فوتی های غیرتصادفی 230 نفر که 23 نفر 

بر اثر ابتال به کرونا بوده است.
مصدومان تصادفی انتقال یافته توسط اورژانس 1460 نفر 
و بیماران غیرتصادفی انتقال یافته توسط اورژانس  2749 
نفر، مصدومان تصادفی درمان شده در محل حادثه 489 
نفر و بیماران غیرتصادفی درمان شده در محل 2520 نفر 

بوده است.
طلیعه نامبارک مدیریت ترافیک استان

اگر چه افزایش تصادفات جاده ای نوروز بعد از 9 سال، 
طلیعه نامبارکی برای مدیریت ترافیک استان است اما نباید 
ستاد  مکرر  های  توصیه  وجود  با  که   داشت  دور  نظر  از 
باز هم مسافرت های  با کرونا  استانی پیشگیری و مقابله  
نوروزی به استان کرمان انجام شد و در این میان هم دست 

مسئوالن استانی بسته بود.
 با توجه به اینکه رنگ بندی بیشتر شهرهای استان کرمان 
به  مسافرت  بنابراین  بود   زرد  نوروزی  سفرهای   آغاز  در 
کرمان برای سایر هموطنان معنی نداشت و همین موضوع 
سبب انتخاب کرمان  به عنوان یکی از مقاصد گردشگری 
نقاطی  از  بازدید  به  مند  عالقه  که  بود  مسافرانی  برای 

همچون باغ شاهزاده ماهان و باغ فتح آباد کرمان بودند.
سخن آخر

توجه  عدم  و  کرونایی  شرایط  انگاری  ساده  نهایت  در 
سفرهای  افزایش  درمان  و  بهداشت  کادر  های  توصیه  به 
نوروزی در سطح استان کرمان منجر شد که این افزایش 
مسافرت ها روند فزاینده تصادفات جاده ای و سایر سوانح 
از  غیر  به  تازه  این  و  داشت  پی  در  را  مسافرت  به  مرتبط 
خسارت هایی بود که مسافرت ها به وضعیت مدیریت کرونا 

در استان وارد کرد..

از  بیش  افزایش  ایام  این  در  ماند.  برجای  آمارها  تنها  و  رسید  پایان  به  نوروزی  سفرهای    
اثر  از محورهای مواصالتی و جاده های استان کرمان که در  دو برابری مسافرت های نوروزی 
افزایش تصادفات  افتاد، زمینه ساز  اتفاق  و درمان  بهداشت  توصیه های وزارت  به  بی توجهی 
جاده ای نوروز بعد از 9 سال بود که در نهایت به فوت 76 کرمانی انجامید. در این میان هجوم 
مسافران نوروزی نیز به نقاط گردشگرپذیر استان کرمان در مناطقی مانند ماهان، بردسیر و 
پاندمی کرونا در سراسر استان کرمان شد و رنگ کرونایی  رفسنجان هم زمینه ساز تسریع 

استان به نارنجی تغییر کرد و...

علت فوت آزاده نامداری؛ همچنان نامعلوم

کارآگاه بازی زن آرایشگر جاری های سارق را گرفتار کرد

اخبار موجود نشان می دهد هنوز نتیجه قطعی آزمایش های 
نامداری  آزاده  فوت  دلیل  و  نشده  مشخص  سم شناسی 

همچنان در حال بررسی است.
به گزارش وقت صبح به نقل از شرق، تحقیقات درباره علت 
ادامه  حالی  در  تلویزیون،  سابق  مجری  نامداری،  آزاده  فوت 
مشخص  را  مرگ  دقیق  علت  هنوز  قانونی  پزشکی  که  دارد 
نشده  اعالم  هنوز  سم شناسی  آزمایش های  نتایج  و  نکرده 

است. 

پیکر آزاده نامداری، مجری سابق تلویزیون، هفتم فروردین 
درحالی که روی مبلی در خانه اش افتاده بود پیدا شد.

او  از  بی خبری  روز  یک  از  بعد  نامداری  آزاده  مادر  و  پدر 
جسدش را پیدا کردند. براساس تحقیقات انجام شده مشخص 
پیداشدن  زمان  از  قبل  روز  دو  تا  یک  نامداری  آزاده  شد 
که  آنجایی  از  و  است  داده  دست  از  را  جانش  جسدش 
مسافرت  به  پدرش  و  دخترشان  به  همراه  سجاد  همسرش 
رفته بود و تصور می کرد آزاده در کنار پدر و مادرش است، به 

خاطر چندین ساعت بی خبری از او نگران نشده بود.
تصور  هم  نامداری  آزاده  والدین  که  است  حالی  در  این 
به همین دلیل  رفته،  به سفر  همراه شوهرش  او  که  می کردند 
آنها هم از این بی خبری نگران نشدند تا اینکه سجاد با مادر 

همسرش تماس گرفت و از او خواست به آزاده سر بزند.
کشف جسد آزاده نامداری

با جسد  و  وارد خانه شده  آزاده  مادر  و  پدر  ترتیب  این  به 
قانونی،  پزشکی  به  جسد  انتقال  با  شدند.  روبه رو  فرزندشان 

تحقیقات درباره علت مرگ آزاده آغاز شد.
گمانه زنی هایی در این باره مطرح شد، از جمله اینکه اخباری 
مبنی بر خودکشی او منتشر شد که خانواده اش این اخبار را 

تکذیب کردند.
تلویزیونی  سرپرست دادسرای جنایی تهران در مصاحبه ای 
اعالم کرد چند بسته قرص و چیزی شبیه به وصیت نامه در 
خانه آزاده نامداری پیدا شده است که احتمال خودکشی را 

باال می برد.
آزاده  آنچه در خانه  بررسی های بعدی مشخص شد که  در 
است  بوده  دخترش  برای  دل نوشته ای  شده،  پیدا  نامداری 
رد  را  او  خودکشی  پدرش  و  شوهر  از جمله  آزاده  خانواده  و 

کردند.
نتایج  اینکه  بر  مبنی  خبری  رسانه ها  برخی  اینکه  تا 
در  که  کردند  منتشر  شده  اعالم   قانونی  پزشکی  بررسی های 
آن خبر آمده بود صد قرصی که آزاده نامداری مصرف کرده 

علت فوت بوده است، درحالی که خبرگزاری قوه قضائیه این 
خبر را تکذیب کرد.

اخبار موجود نشان می دهد هنوز نتیجه قطعی آزمایش های 
نامداری  آزاده  فوت  دلیل  و  نشده  مشخص  سم شناسی 

همچنان در حال بررسی است.
خبرهای  درباره  توضیحی  در  قضائیه  قوه  خبرگزاری 
منتشرشده درخصوص خودکشی آزاده نامداری نوشت: پیرو 
آسیب شناسی  آزمایش های  صورت گرفته،  تخصصی  اقدامات 
در حال انجام است، پس هنوز نتایج آن مشخص نشده است.

تمامی  نتایج  روشن شدن  از  پس  مرگ  قطعی  علت  تعیین 
آزمایش ها و براساس نتایج آن و همچنین معاینات انجام شده 
و یافته های بررسی صحنه جرم انجام و نتیجه به اطالع مقام 

قضائی رسانده خواهد شد.
آزاده  فوت  درباره  منتشرشده  اخبار  برخی  تکذیب  ضمن 
در حال  فوت همچنان  علت  تعیین  تخصصی  روند  نامداری، 
انجام است و اعالم هر خبری در این زمینه صرفا از مجاری 

رسمی و قانونی صورت خواهد گرفت.
عزادار  همچنان  که  نامداری  آزاده  شوهر  عبادی،  سجاد 
ازدست دادن همسرش است و بسیار مغموم بود، در گفت وگو 
با خبرنگاران از اخباری که رسانه ها درباره زندگی خصوصی 
آزاده  درباره  که  کذبی  خبرهای  و  خانه اش  عکس های  او، 
از  و  بود  عصبانی  و  ناراحت  بسیار  کرده اند،  منتشر  نامداری 

خبرنگاران خواست تا به غم او و خانواده اش دامن نزنند.

دو جاری که شوهرانشان به جرم سرقت در زندان بودند 
با  را جلب کنند که  با دزدی قصد داشتند رضایت شاکیان 

کارآگاه بازی زنی آرایشگر بازداشت و راهی زندان شدند.
پلیس  اداره  به  بود که زنی سراسیمه  اواخر سال گذشته   
رفت و از سرقت طالهایش در آرایشگاه زنانه ای شکایت کرد.

رفتم.  آرایشگاه  به  آرایش  برای  قبل  ساعتی  گفت:  وی 
غیر از من تعداد دیگری هم مشتری بودند که همگی روی 
زن  من  کنار  در  شود.  نوبت مان  تا  بودیم  نشسته  صندلی 
اینکه  تا  کرد  زدن  به حرف  شروع  من  با  و  نشست  دیگری 
صندلی  روی  و  گذاشتم  کمد  داخل  را  کیفم  و  شد  نوبتم 
تمام شد  کارم  وقتی  بعد  نشستم. ساعتی  آرایش  مخصوص 

و  پول ها  تمامی  شدم  متوجه  که  برداشتم  کمد  از  را  کیفم 
طالهایم که داخل کیفم بود سرقت شده است. همان لحظه 
سرقت  کیفم  داخل  از  بود  نشسته  کنارم  که  زنی  فهمیدم 
به  پرونده  این شکایت  با  است.  آرایشگاه گریخته  از  و  کرده 
سارقان  برای شناسایی  ویژه سرقت  دادسرای  دادیار  دستور 

در اختیار تیمی از مأموران پلیس پایتخت قرار گرفت.

شناسایی  برای  را  خود  تحقیقات  مأموران  ترتیب  بدین 
روز  هر  که  حالی  در  و  کردند  آغاز  سارق  دو  دستگیری  و 
مشتریان  از  سرقت  خصوص  در  مشابه ای  شکایت های 
مأموران  به  می شد  گزارش  پلیس  به  زنانه  آرایشگاه های 

پلیس خبر رسید صاحب آرایشگاهی دو زن سارق را به دام 
حاضر  آرایشگاه  مقابل  پلیس  مأموران  سپس  است.  انداخته 
آرایشگاه  صاحب  گرفتند.  تحویل  را  سارق  زن  دو  و  شدند 
االن  که  شاگردانم  از  یکی  قبل  روز  چند  گفت:  مأموران  به 
که  گفت  من  به  است  کار  به  مشغول  دیگری  آرایشگاه  در 
دو زن جوان مدتی است به عنوان مشتری به آرایشگاه های 
زنانه می روند و اموال مشتریان را سرقت می کنند. او به من 
از  و  دارد  خالکوبی  دستش  روی  سارقان  از  یکی  که  گفت 
من خواست اگر او به آرایشگاه من آمد موضوع را به پلیس 
ماسک  که  زن  دو  قبل  دقایقی  داد:  ادامه  وی  بدهم.  خبر 
آرایشگاه  به  مشتری  عنوان  به  داشتند  صورت  به  بهداشتی 

من آمدند و روی صندلی کنار دیگر مشتریان نشستند. از 
که  گرفتم  نظر  زیر  را  آن ها  نبودند  من  مشتری  که  آنجایی 
متوجه خالکوبی روی دست یکی از آن ها شدم. من فهمیدم 
که دو زن همان سارقانی هستند که مدتی اموال مشتریان 
کمک  با  خاطر  همین  به  می کنند  سرقت  را  آرایشگاه ها 
همکارانم و مشتریان دیگر آن ها را دستگیر کردیم و موضوع 
بودند  یکدیگر  جاری  که  متهم  دو  دادیم.  خبر  پلیس  به  را 
پس از انتقال به اداره پلیس ابتدا منکر جرم خود شدند، اما 
وقتی با مدارک و دالیل روبه رو شدند به سرقت های سریالی 
اعتراف کردند و مدعی شدند که برای آزادی شوهرانشان از 

زندان دست به سرقت می زده اند.
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چگونه از کسانی 
که با کالمشان آزارمان

 می دهند دوری کنیم؟
افراد  برخی  رفتاری  و  کالمی  آزارهای  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
نظیر متلک، تمسخر و تحقیر هنگام تعامل با دیگران و اثرات روانی و 
جسمانی آن بر روی دیگران گفت: چنین افرادی با توجه به شرایطی که 
از گذشته در زندگی تجربه کرده  و گره های روانی که بعضا ازدوران 
کودکی دارند؛ عبارات آزار دهنده ای را هنگام ارتباط با دیگران بیان 
می کنند. پژوهشها نشان داده است کسانی که دچار اختالالت روانی 
هستند برای درمان اقدام نمی کنند و در عین حال کسانی که در معرض 

برخورد با این افراد هستند نیاز بیشتری به درمان دارند.
دکتر گوهریسنا انزانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افرادی که 
این خصوصیات را دارند الزاما در تمامی روابط خود اینگونه نیستند و 
به دیگران آزار نمی رسانند اظهار کرد: معموال اینگونه افراد شناخت 
دیگران  با  را  زایی  آسیب  روابط  رو  این  از  و  ندارند  از خود  دقیقی 
ناامن  افراد تجربه روابط  اینگونه  نظر می رسد در  به  قرار می کنند.  بر 
درگیر  ناخودآگاه  شکل  به  و  است  بوده  بیشتر  کودکی  در  مادر  با 
اختالالت عاطفی، جسمانی، هیجانی و ارتباطی شده اند، حس همدلی 
ندارند،  خشم خود را نمی توانند مدیریت کنند  ارتباطات متقابل  در 
و به دیگران احساس طرد شدگی، دوست داشتنی نبودن و تنهایی را 

منتقل می کننند.
این روانشناس با اشاره به سه ستون اصلی رابطه یعنی عشق، آزادی و 
وفاداری که در کنار هم منجر به رشد و خودشکوفایی می شود، ادامه 
والدین  با  رابطه عاطفی  میراث  افراد که  اولیه«  دلبستگی  »سبک  داد: 
فردی  هر  است.  موثر  بسیار  زایی  روابط آسیب  بروز چنین  در  است 
که با دیگران رابطه ای برقرار می کند کوله باری از تجربیات کودکی 
نتواند روابط عاطفی متناسبی را  و روابط قبلی خود دارد. اگر فردی 
از کودکی با والدین خود تجربه کند متاسفانه دچار افسردگی، ترس، 
اضطراب و حقارت و سرخوردگی و ... می شود. حتی ممکن است 

این افراد دچار اختالالت روحی، روانی و شخصیتی باشند.
تجربه  گذشته  از  که  شرایطی  به  توجه  با  افراد  این  انزانی،  گفته  به 
افراد  نزدیک ترین  حتی  که  می کنند  برخورد  چنان  گاهی  می کنند 
خود نظیر والدین و همسر و فرزندان را سخت می آزارد. آنها گره های 
دارند  شاید حسادت  می آورند.  همراه خود  به  از کودکی  را  زیادی 
با  اینکه  یا  و  نیستند  بلد  را  اجتماعی  مهارت های  و  مذاکره  فنون  و 
ترس مواجه اند. نیت اصلی خود را از طریق عباراتی بیان می کنند که 
ممکن است برای دیگران توهین آمیز و تحقیر آمیز باشد و د ر نهایت 
می گویند شوخی کردم. باید این افراد را بشناسیم و رفتاری متناسب 

با آن ها داشته باشیم.
این روانشناس در ادامه به بیان ویژگی چنین افرادی پرداخت و گفت: 
معموال این افراد از دیدن خوشحالی دیگران ناراحت می شوند و تالش 
می کنند مانع از رسیدن دیگران به اهدافشان شوند. کینه ای، انتقام جو و 
پر از خشم هستند، منجر به رنجش ترس و خشم و نگرانی در دیگران 
می شود. همچنین عالئم خود شیفتگی و عالئم اختالل شخصیت ضد 
اجتماعی دارند که در این صورت الزم است حد و مرز مناسبی را با 

آنها در نظر بگیریم.
وی معتقد است که معموال دیگران در مواجهه با چنین افرادی عالئم 
افسردگی،  نفس،  به  اعتماد  ارزشی، کاهش  احساس کم  نظیر  روانی 
بی احترامی و حتی عالئم جسمی تجربه می کنند؛ به طوری که برای 
ندیدن آنها نقشه می کشند و تصور می کنند هراندازه از این افراد دور 
باشند احساس آرامش بیشتری را تجربه می کنند. اما نکته حائز اهمیت 
و  باشند  داشته  دوست  را  خود  باید  افراد  که  است  این  میان  این  در 
را  آنها  هرگز  می شوند  آنها  تحقیر  منجربه  که  افرادی  چنین  بپذیرند 
دوست ندارند و اگر بخواهیم تمامی افراد را از خود راضی نگه داریم 
شکست خورده ایم. بنابراین باید بتوانیم با رفتار جرات مند رفتار مناسبی 

در مقابل آنها داشته باشیم.
به گفته انزانی در ابتدا می توانیم با یادگیر فنون مذاکره و به کارگیری 
آنها  با  را  خود  رابطه  مرز  و  حد  جرات مند،  رفتاری  داشتن  و  آنها 
نهایت  اما در  به دیگران فرصت اصالح رفتار دهیم  مشخص کنیم و 
اگر این رفتارهای آزاردهنده ادامه پیدا کرد با اولویت بندی نوع رابطه 
می توانیم آن را کاهش و یا قطع کنیم از این رو الزم است ارتباطات 
خود را مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به نقش افراد در زندگی خود 
ما  در  آنها  با  برخورد  هنگام  نشانه های روانی، عاطفی، جسمی که  و 

ایجاد می شود تصمیم بگیریم که رابطه با آنها را تقلیل دهیم.
برخی  قبال  در  جرات مند  رفتاری  داشتن  لزوم  درباره  روانشناس  این 
دارند،  کننده  تحقیر  رفتارهای  افرادی که  با  مواجهه  در  افراد گفت: 
منفی باف و غیر قابل اعتماد و غیر منطقی هستند، در مقابل شما لبخند 
بر لب دارند اما در واقعیت اینگونه نیستند، فرصت طلب اند و بی مهابا 
و رئیس گونه با شما صحبت می کنند، به اسم شوخی کردن رفتاری 
آزار دهنده دارند، دائما در حال  نمایش خصلت ها و ویژگی های خود 
و متظاهر و پر مدعا و حق به جانب  هستند و سلطه جویی زیادی دارند 

باید رفتاری جرات مند داشته باشیم.
افزود:  افراد،  این  با  مواجهه  هنگام  اشتباه  واکنش های  درباره  وی 
کم  و  پر خوری  خود،  روی  بر  کردن خشم  خالی  ویرانگری،  خود 
از جمله واکنش های  انتقام و کینه  خوری، خشونت و تالفی کردن، 
اشتباهی است که افراد هنگام مواجهه با رفتار آزاردهنده دیگران  نشان 

می دهند.
وی همچنین با تاکید بر تاثیر دعا کردن، تفکر مثبت، واقع بین بودن 
آزاردهنده  رفتار  اثرات  کاهش  در  رفتن  زندگی  معنای  دنبال  به  و 
دیگران، این را هم گفت که گاهی به علت نادیده گرفتن شخصیت 
هنگام  نیز  مشکالتمان  ذهن  در  آنها  پنداشتن  بزرگ  و  افراد  واقعی 

برخورد با آنها بیشتر می شود.
انزانی در پایان توصیه کرد: باید بیاموزیم چگونه خشم هایی که بخاطر 
مذاکره  فنون  تخلیه کنیم،  را  ایجاد شده  ما  افراد در  این  اشتباه  رفتار 
را  رابطه  مرز  و  حد  مند   جرات  رفتار  با  ببریم،  کار  به  را  همدلی  و 
به  باشیم.  دیگران  اشتباه  رفتار  قربانی  نباید  ما  چراکه  کنیم  مشخص 
کنیم.  تجربه  را  بهتر  کنیم دوستی های  و سعی  برویم  اهدافمان  دنبال 
را  فرد  باید  ابتدا  گرفتیم  افراد  با  رابطه  قطع  به  تصمیم  اگر  همچنین 
قطع  تا در صورت  تخلیه کنیم  را  رابطه  از آن  ببخشیم و خشم  خود 
رابطه خشم و کینه و اثرات آن رابطه را با خود به دوش نکشیم. در 

نهایت می توانیم از مشاوران و متخصصان نیز مشورت بگیریم.

به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از معضل ناگهانی کمبود و قیمت باالی سیمان در کرمان و کاسه چه کنم مسئوالن که تنها 
به ایرادات اشاره می کنند و برای حل معضالت گویا ناتوان هستند؛

مسئوالن محترم ! بهتر نیست به جای تشریح معضل
به فکر حل آن باشید؟

 
در یکسال اخیر عجایب بسیاری در زمینه کمبود 
و گرانی برخی محصوالت اصلی و موثر در زندگی 
گوشت  تا  قرمز  گوشت  از  کردیم،  مشاهده  مردم 
مرغ و آهن و امروز هم سیمان. متاسفانه در همه 
ابراز همدردی  تنها  اتفاقات مسئوالن محترم  این 
کردند و به معضالت و مشکالت اشاره می کردند 
در  اینها  دادند.  می  نشان  انگشت  با  را  عیوب  و 
رفتار  در  و  کرمان  بازار  در  آفت  که  است  حالی 
دالل گونه ی بسیاری از فروشندگان این روزها با 
نرخی رشد می کند که گویی در رقابت با پاندمی 
آن  شاهد  روزها  این  است.  کرونا  گیری  همه  و 
هستیم که سیمان به شدت گران شده است و در 
حالی که بازار مسکن و ساخت و ساز در حال رکود 

است، اما سیمان افزایش قیمت را تجربه می کند. 
نکته ای بسیار تاسف بار که نشان از عدم نظارت 
این همه سازمان  با  بازار دارد. جالب است که  بر 

از  همواره  که  استان  در  نظارتی  نهاد  و  بازرسی 
قدرت عمل باالی خود یاد می کنند این وضعیت 
است.  شده  حاکم  ساز  و  ساخت  صنعت  بازار  در 

چگونه می توان قبول کرد که تمامی واحد های 
نظارتی کار خود را به خوبی انجام داده اند و امروز 
وضعیت این است؟ در حالی که بازار ساخت و ساز 
در رکود قرار دارد چگونه ممکن است که مایه ی 
اصلی اش ناگهان گران شود. درباره بازار مرغ شما 
مسئوالن عزیز فرمودید که مشکل فرهنگی است 
که  امروز  اما  اند.  آورده  هجوم  بی جهت  مردم  و 
است  نیاورده  هجوم  سیمان  بازار  به  کسی  دیگر 
ممکن  آیا  باشیم؟  قیمت  افزایش  شاهد  باید  چرا 
ما دچار  بازرسی  و  نظارت  نیست که در سیستم 
دیگر  که  سیمان  درباره  یقینا  باشیم؟  شده  آفت 
خانه  در  را  سیمان  مردم  بفرمایید  توانید  نمی 
می  خوب  چقدر  پس  اند!  کرده  احتکار  هاشان 
شد اگر شما مسئوالن عزیز از وزیر محترم صمت، 
همشهری عزیزمان تا استاندار محترم به جای بیان 
معضالتی که مردم خودشان بهتر از شما از آنها با 
خبر هستند به فکر اصالح این مشکالت باشید. به 
امید فردایی بهتر که در آن حرف جای خود را به 

عمل بدهد.

چرا نباید همراه غذا آب بنوشیم؟

عالئم و علل افسردگی بهاری چیست؟

خوردن آب بالفاصله بعد از غذا سبب کاهش حرارت 
رقیق  را  معده  شیره  و  می شود.  هاضمه  سو  و  معده 

می کند و از هضم غذا جلوگیری می کند.
نوشیدن آب فواید زیادی دارد پس پیشنهاد می کنیم، 
آن را به یک عادت تبدیل کنید با این حال، باید تاکید 
یا  اگر یک  این کار است.  انجام  ثبات  نکته مهم،  شود 
سودی  هیچ  دهید،  انجام  را  کار  این  هفته  در  بار  دو 
و  دهید  انجام  کارو  این  روز  هر  باید  داشت  نخواهید 
به نوشیدن آب عادت کنید و از یک زندگی طوالنی و 

سالم لذت ببرید.
مثل مردم ژاپن آب بنوشید تا عمرتان طوالنی شود

می رساند،  حداقل  به  را  پزشک  به  نیاز  آب  نوشیدن 
از  بسیاری  آب  نوشیدن  نمی دانند  مردم  از  بسیاری 
نظر  در  را  ژاپن  مردم  می دارد؛  نگه  دور  را  بیماری ها 
درمانی،  آب  با  رابطه  در  آن ها  برجسته  دانش  بگیرید 
حیرت  به  قاره ها  سراسر  در  را  بهداشت  متخصصان 
صد  از  بیش  ژاپن  مردم  از  بسیاری  است.  انداخته 
سال زندگی می کنند؛ در واقع بیش از ۵۰، ۰۰۰ فرد 
بیدار  از  بعد  چون  می کنند،  زندگی  ژاپن  در  صدساله 
شدن نوشیدن ۲ لیوان آب را تمرین می کنند نوشیدن 
به  را  انسان  بدن  روی  آن  تاثیر  درست  زمان  در  آب 
حداکثر می رساند؛ نکته مهم این است که آبی که ناشتا 
می نوشید به هیچ عنوان نباید آب سرد باشد و بهترین 

دمای آب در این زمان ولرم است.
 بعد از مسواک زدن:

قبل از آب خوردن مسواک نزنید، باید قبل از مسواک 
آبی  ترتیب،  این  به  بنوشید  آب  لیتر  میلی  زدن ۱۶۰ 
دندان حاوی  )خمیر  نخواهد شد.  آلوده  که می خورید 

فلوراید است.( از هر گونه غذا یا نوشیدنی برای ۴۵ تا 
۵۰ دقیقه بعد از مسواک زدن اجتناب کنید.

هنگام خواب: 
یک  می شود  توصیه  رفته  ازدست  آب  جبران  برای 
لیوان آب یک ساعت قبل از خواب بنوشید، اما نوشیدن 
آب لحظاتی قبل از خواب و در نیمه های شب توصیه 
نمی شود، زیرا باعث افزایش تکرر ادرار در شب می گردد. 
تکرر ادرار با برهم زدن مقدار و کیفیت خواب بر روی 
اثر منفی دارد پس  خلق وخو، قدرت تمرکز و حافظه 
توصیه  خواب  از  بعد  و  خواب  وقت  در  آب  نوشیدن 

نمیشود و ممنوع است.
بعد از صبحانه:

بعد از صبحانه تا ۲ ساعت آب نخورید، صبحانه را به 
تدریج بخورید و بعد از صبحانه، چیزی حدود ۲ ساعت 

آینده نخورید به خصوص آب.
بعد از خوردن برخی میوه ها:  

نوشیدن آب بالفاصله بعد از خوردن برخی میوه جات 
و  قبل  نیم ساعت  آب  نوشیدن  نمی شود،  توصیه  اصال 
یک ساعت بعد از خوردن میوهبالمانع است. در پاسخ 
باید  بخوریم  آب  نباید  میوه ها  کدام  از  بعد  اینکه  به 
گفت هندوانه، خربزه، خیار، پرتقال، توت فرنگی و موز 
ازجمله میوه هایی هستند که خوردن آب بعد از آن ها 
به شدت منع شده است، زیرا مصرف آب موجب فساد 
هضم در معده می شود؛ همچنین بعد از خوردن زردآلود 

نیز مصرف آب مضر است.
مخمر  و  )قند(  فروکتوز  زیادی  مقدار  حاوی  میوه ها 
میوه،  خوردن  از  بعد  درست  آب  مصرف  و  هستند 
محیطی را ایجاد می کند که در آن مخمر می تواند رشد 

که  می گردد  کربن  اکسید  دی  تولید  به  منجر  و  کند 
باعث ایجاد نفخ، گاز معده و درد شکمی می گردد.

بالفاصله پس از غذا:
خوردن آب بالفاصله بعد از غذا سبب کاهش حرارت 
معده و سو هاضمه می شود. خوردن آب بعد از غذا شیره 
معده را رقیق می کند و مانع هضم غذا میشود، جذب 
مواد مغذی بعد از عمل هضم را مختل می کند، مقدار 
و  زودهنگام  گرسنگی  موجب  می برد،  باال  را  انسولین 
خوردن بیش ازحد می گردد. یک ساعت بعد از صرف 
وعده غذ، ا بهترین زمان آب خوردن است. در این زمان 

بدن بهتر می تواند مواد مغذی را جذب کند.
و  است  زمانی  چه  آب  نوشیدن  زمان  بهترین 

چرا؟

فعال  )به  شدن  بیدار  از  بعد  صبح  در  آب  لیوان  دو 
کردن اعضای داخلی کمک می کند(

غذا  هضم  )به  غذا  از  قبل  دقیقه   ۳۰ آب  لیوان  یک 
کمک می کند(

یک لیوان آب قبل از حمام )به این معنی که از فشار 
خون باال اجتناب می کنید(

میکروب ها  رفتن  بین  از  به  )کمک  بیماری  هنگام 
وباکتری ها(

بدن  آبی  کم  گاهی  خستگی  )علت  خستگی  هنگام 
است(

قبل از تمرینات ورزشی )سبب بازیابی انرژی می شود(
یک لیوان آب یک ساعت قبل از خواب )به جلوگیری 

از سکته و حمالت قلبی کمک می کند(

اختالل افسردگی مرتبط با تغییر فصل است که افراد مبتال هر سال در 
زمان خاصی از سال به آن مبتال شده و با پایان آن زمان دوباره سالمت 

روان خود را باز می یابند.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت گروه علمی فرهنگی هنری 
خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم دکتر مریم گویا درباره تغییر فصل و افسردگی 
بهاری افزود: به طور کلی هر اتفاق و تغییری می تواند روی جسم و روان ما 
تأثیرگذار باشد. به طور مثال بسیاری از افراد در فصل بهار دچار حساسیت 
فصلی می شوند و همین امر زمینه را برای افسردگی در آن ها ایجاد می کند 
یا گاهی تغییر فصل موجب نامنظم شدن خواب شده و این موضوع روی 

مغز و انتقال دهنده های عصبی انسان تاثیر می گذارد.
افسردگی  دچار  است  ممکن  انسان ها  مختلف،  فصل های  در  افزود:  وی 
باز گردند؛ همچنین در فصل  عادی  به شرایط  آن فصل  پایان  با  و  شوند 
اختالل  و  عقل  زوال  به  مربوط  عالئم  مشاهده  احتمال  بهار  و  زمستان 
شناختی نسبت به دو فصل تابستان یا پاییز بیشتر است که این موارد نشان 

از تاثیر باالی تغییرات فصلی بر سالمت روان انسان ها دارد.
این روان شناس بیان کرد: برای بیشتر افراد این دوره در آغاز فصل بهار یا 
پاییز شروع شده و در پایان فصل به حالت عادی بر می گردند. از عالئم این 

نوع از افسردگی در بهار می توان به از دست دادن عالقه، اختالالت خواب، 
تغییر در اشتها، تغییرات وزن و پریشانی یا اضطراب اشاره کرد.

شده  شناخته  فصلی  افسردگی  دقیق  علت  کرد:  اظهار  گویا  دکتر  خانم 
نیست و احتماال می تواند ناشی از تغییرات هورمونی باشد. از طرفی برخی 
ماه های  نور خورشید در طول  تغییر در دریافت مقدار  به خاطر  معتقدند 

مختلف، خلق و خوی افراد به هم می ریزد.
نشانه های بروز این نوع از افسردگی

این روان شناس بالینی گفت: در مجموع می توان به احساس افسردگی 
کم  انرژی  ناامیدی،  احساس  بی ارزشی،  احساس  مدت،  طوالنی  زمانی  در 
در  دشواری  اشتها،  یا  وزن  در  تغییر  خواب،  با  داشتن  مشکل  کندی،  و 
تمرکز، همچنین افکار مرگ یا خودکشی به عنوان نشانه های بروز این نوع 

افسردگی اشاره کرد.
وی بیان کرد: با وجود آن که مردان مبتال به افسردگی فصلی ممکن است 
تشخیص  اختالل  این  به  بیشتر  زنان  اما  کنند،  تجربه  را  بیشتری  عالئم 
داده می شوند. همچنین جوانان بیشتر از بزرگساالن دچار افسردگی فصلی 
می شوند و ژنتیک ممکن است در افسردگی فصلی نقش داشته باشد. زیرا 
افراد مبتال به این اختالل بیشتر احتمال دارد که بستگان افسرده داشته 

باشند.
نامیده  هم   )SAD( فصلی  تاثیرپذیری  اختالل  که  فصلی  افسردگی 
و  می دهد  رخ  مشخص  زمان  یک  در  ساله  هر  که  است  حالتی  می شود، 
بطور معمول در پاییز یا زمستان آغاز می شود و در بهار یا اوایل تابستان 

پایان می یابد.


