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کرونا و بحران آب در استان و لزوم بسیج مردمی برای عبور از این وضعیت؛ گزارش »کرمان امروز« از تالقی بحران 

رقابت بحرانی آب و کرونا
متن کامل در صفحه سوم

   افزایش حساسیت ها با شیوع کرونا نسبت به شستشوی دست ها و مواد خوراکی و برخی وسایل موجب افزایش مصرف آب در یک سال اخیر شده و این در استانی چون کرمان 
که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه بوده است می تواند زنگ خطر به شمار آید. زنگ خطری که با قبلی ها متفاوت است و باید از سوی مردم و مسئوالن مورد توجه 

ویژه ای قرار گیرد تا پس از اتمام بحران کرونا شاهد بحران ناتمام آب در استان پهناور کرمان نباشیم و....

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

متن در صفحه چهارم

روایت »کرمان امروز« از عدم 
برگزاری کنفرانس خبری مدیری

 که همه مدیران را به همکاری
 با رسانه ها دعوت می کرد:

آقای استاندار! 
رسانه های استان 

منتظر کنفرانس 
خبری شما هستند
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اخبار استان

استاندار کرمان گفت: به مردم اطمینان می دهیم 
که انتخابات شوراهای اسالمی و ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ را با نهایت دقت، سالمت و شفافیت برگزار 

می کنیم.
پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  زینی وند  علی  کرمان،  استانداری  اطالع رسانی 
در  کرد:  اظهار  سیرجان  در  خبرنگاران  با  گفتگو 
جریان برگزاری انتخابات تشکیل هیأت های اجرایی 
همکارانمان  همه  به  و  است  فرمانداران  اختیار  در 
در فرمانداری ها و بخشداری ها نیز تکلیف و تاکید 
کرده ایم که در نهایت بی طرفی هیأت های اجرایی 
را تشکیل دهند که هیچ گونه شبهه ای در این زمینه 

نباشد و انتخابات در شفافیت کامل برگزار شود.
وزارت  اصلی ترین وظیفه  را  انتخابات  برگزاری  وی 
انتخابات  به  نباید  مردم  افزود:  و  دانست  کشور 
و  دولتی  مدیر  و  فرماندار  هیچ  باشند،  بی اعتماد 
در  جانبداری  کوچک ترین  ندارد  حق  بخشداری 
را  اگر چنین مساله ای  باشد.  انتخابات داشته  روند 
ببینیم و گزارش شود، حتماً و حتی در روز انتخابات 

هم باشد، جابجایی مدیر را انجام می دهیم.
انتخابات شوراهای  ابراز کرد: برای  استاندار کرمان 
اسالمی و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به مردم اطمینان 
می دهم که با نهایت دقت، سالمت و شفافیت برگزار 

می کنیم.

استاندار کرمان در بخش دیگری از گفتگو با اشاره 
به رفع ۸۰ درصد مسائل شهرستان ها در سفرهای 
اقتصاد  و  تولید  موانع  رفع  و ستادهای  شهرستانی 
کمیته های  به  نیز  مسائل  بقیه  گفت:  مقاومتی 

استانی رفع موانع تولید ارجاع داده می شوند.
در  گذاری  سرمایه  طرح های  خصوص  در  وی 
سیرجان ابراز داشت: حریم شهر سیرجان وسیع و 
در حد ۷۰ کیلومتر دیده شده است، طرح هایی هم 
که بخواهند در حریم اجرایی شوند باید مجوزهای 
با  هم  زیست  محیط  و  بگیرند  را  محیطی  زیست 

محدودیت های بیشتری مواجه است.
به  سیرجان  مرز  همجواری  به  اشاره  با  زینی وند 

کرد:  بیان  فارس  استان  با  محیطی  زیست  لحاظ 
دو  بین  هماهنگی  به  نیاز  هم  مسئله  همین  برای 

استان وجود دارد.
هم  زیستی  محیط  مسائل  رعایت  کرد:  اظهار  وی 
برای ما مهم است و واحدها باید به چارچوب های 
و  پایدار  توسعه  و  کنند  عمل  را  شده  داده  تعهد 

متوازن تسریع گردد.
در  انوری  موقوفه  از  بازدید  به  کرمان  استاندار 
سیرجان اشاره کرد و گفت: نهایت تالش خودمان را 
می کنیم که شهرداری مشارکت داشته باشد که هم 
نیت واقف اجرا شود و هم با توجه به قرارگیری در 
بهترین نقطه شهر، وضعیت بهتری را داشته باشیم.

گیر  نمونه  دستگاه  کشور،  در  بار  نخستین  برای 
 Oropharyngeal کرونا از ته حلق به دو روش
دانشجویان  توسط   Nasopharyngeal و 
که  شده  ساخته  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
قادر است به دو روش افراد مشکوک به کووید ۱9 
به گزارش خبرنگار  راه دور نمونه گیری کند.  از  را 
ایسنا، بازوی رباتیک هوشمند نمونه گیر کووید ۱9 
انتقال  احتمال  کاهش  و  مستقیم  ارتباط  کاهش  با 
از کادر درمانی  بیماری باعث می شود که بسیاری 
بیمار نشوند. ساخت این دستگاه از خردادماه امسال 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رشد  مرکز  در  طرح  ثبت  با 
رفسنجان آغاز شد و در آذرماه سال جاری به پایان 
وزیر  در سفر  قبل  هفته  دو  در  دستگاه  این  رسید. 

صمت به رفسنجان رونمایی شد.
سیدباقری  سیدحمید  دکتر  توسط  دستگاه  این 
رفسنجان،  پرستاری  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
اکبری  و محمدطه  پرستاری  دانشجوی  نخعی  علی 
دانشجوی پزشکی رفسنجان در شرکت بوتیا شریف 

گستر ساخته شده است.
»علی نخعی سرموری« از سازندگان این دستگاه در 
اظهار  این دستگاه  ایسنا در خصوص  با  و گو  گفت 
این دستگاه مصرف تجهیزات  با  اینکه  بیان  با  کرد: 
حفاظتی که افراد نمونه گیر برای جلوگیری از انتقال 
گفت:  یابد،  می  کاهش  کنند،  می  استفاده  بیماری 
باعث  نمونه گیر که  افراد  کاری  استرس  کم کردن 
افزایش تقویت سیستم ایمنی این عزیران و احتمال 

ابتالی کمتر ایشان می شود.
وی افزود: این پیشگیری و عدم ابتالی کادر درمان 
و هچنین کاهش مرگ میر پرستاران زبده نمونه گیر 
ساعت  شود.  می  ها  هزینه  در  جویی  صرفه  باعث 
کاری از دست رفته پرسنل حاضر در استعالجی و یا 
هزینه دیه افراد فوت شده میزان صرفه جویی اصلی 

مادی و معنوی آن است.
بیان  و  اشاره  دستگاه  این  با  کار  نحوه  به  نخعی 
کرد: دو روش برای هدایت این دستگاه وجود دارد، 
یکی اینکه به کمک جوی استیک که در این روش 
تنظیم می شود و  اپراتور  به کمک  حرکت دستگاه 
دیگر اینکه به کمک برنامه ای که برای آن می توانیم 
تعریف  دستگاه  برای  را  مختصات  که  کنیم  تعریف 
می کنیم و سپس دستگاه به آن نقاط تعریف شده 

می رود.
این مخترع بازوی رباتیک هوشمند نمونه گیر کرونا 
یادآور شد: معموال برای عمل نمونه گیری از هر دو 
روش استفاده می کنیم به طوری که مراحل ابتدایی 
که شامل حرکت برداشتن سواپ و قرار گیری سواپ 
در جلوی صورت فرد مشکوک را برنامه از قبل تعریف 
شده َانجام می دهد و مراحل بعدی نمونه گیری را 

اپراتور به کمک جوی استیک کنترل می کند.
نخعی بیان کرد: از فواید دستگاه نمونه گیر می توان 
به کاهش مواجهه و در نتیجه کاهش احتمال انتقال 
بیماری به کادر درمان و همچنین افزایش دقت در 

فرایند نمونه گیری اشاره نمود.

وی در خصوص تولید انبوه این دستگاه و استقبال 
از آن توسط مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: تاکنون 
سراسر  در  کرونا  بیماری  مرجع  بیمارستان  چند 
جهت  بهداشت  وزارت  بهداشت  مرکز  چند  کشور، 
آزمایشگاه  چندین  و  مشکوک  افراد  غربالگری 
این  خرید  برای  کشور  مختلف  نقاط  در  خصوصی 
با  قرارداد  انعقاد  برای  اما  اند  کرده  مذاکره  دستگاه 
سازمان  سوی  از  را  الزم  مجوزهای  باید  مراکز  این 
غذا و دارو اخذ کنیم که درخواست داده ایم و کمی 

زمان بر است.
دستگاه  این  ساخت  ایده  اینکه  خصوص  در  نخعی 
چگونه به ذهنشان خطور کرده و برای ساخت این 
کرد:  اظهار  اند،  کرده  صرف  وقت  چقدر  دستگاه 
کادر  و  امکانات  نبود  کرونا  بیماری  شیوع  اوائل  در 
دهد  انجام  را  گیری  نمونه  عمل  که  متخصصی 
نمونه  تعداد  ها  بیمارستان  برخی  در  بود.  مشهود 
در  الزم  تخصص  چون  بود  زیاد  منفی  های  گیری 
نمونه گیری کرونا توسط کادر درمان وجود نداشت 
کادر  تخصص  و  مثبت  های  تست  زمان  مرور  به  و 

درمان در این خصوص افزایش پیدا کرد.
وی گفت: بعد از آن با توجه به اینکه دانشجو بودم 
وقتی فیلم های نمونه گیری دیدم، متوجه شدم به 
خاطر پوشیدن شیلد و وسایل حفاظتی چقدر هزینه 
در این خصوص صرف می شود تا عمل نمونه گیری 
انجام شود و چقدر برای کسی که این نمونه گیری را 
انجام می دهد که از یک فرد مشکوک یا مثبت کرونا 

عمل نمونه گیری را انجام دهد دشوار است، لذا این 
طرح به ذهن مان رسید.

نخعی درباره حمایت مسئوالن شهرستان رفسنجان 
از این طرح و پشتیبانی در هنگام ساخت آن گفت: 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیمی از هزینه هایی 
که برای دستگاه صرف کردیم را در قالب یک وام به 
ما دادند البته این وام بازپرداخت دارد. همچنین با 
حمایت مرکز شتابدهی شهید ستاری رفسنجان قرار 
است به سمت کارهای هوش مصنوعی قدم برداریم. 
به  را  طرح  این  بتوانیم  تا  شویم  حمایت  امیدواریم 
سمت هوش مصنوعی و اتوماتیک ببریم چرا که اگر 
ان شاءاهلل کرونا نیز تمام شود این طرح در خصوص 
بیماری های دیگر نیز می تواند مورد استفاده قرار 

گیرد.
رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجوی  این 
برای  دیگری  ایده  دوستانش  و  وی  اینکه  درباره 
دارند،  نیز  کرونا  بیماری  برای  دستگاهی  ساخت 
گفت: من رتبه دوم جشنواره خوارزمی را دارم و از 
سال دوم راهنمایی در پی ساخت دستگاه و وسایل 
این چنینی بودم به همین دلیل این شروع کار برای 
برای  است  شروعی  و  بود  خواهد  آینده  های  طرح 
اینکه شهرستان رفسنجان در موضوع ساخت وسایل 
باشد.  داشته  گفتن  برای  اختراعات جدید حرفی  و 
می خواهیم در زمینه ساخت وسایل پزشکی فعالیت 
سرانجام  به  را  جدید  کارهای  و  ها  ایده  و  کنیم 

برسانیم.

استاندار کرمان:

انتخاباترابانهایتسالمتوشفافیتبرگزارمیکنیم

بازویرباتیکنمونهگیرکروناتوسطدانشجویانرفسنجانیاختراعشد

امام جمعه کرمان بر لزوم تحکیم وحدت در داخل 
کشور تاکید کرد و گفت: قطع نگاه به کشورهای 

غربی را باید در دستور کار داشته باشیم.
حسین  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
این  نماز جمعه  در خطبه های  سلیمانی  علیدادی 
اسالمی  جمهوری  برای  کرد:  اظهار  کرمان  هفته 
سفید  کاخ  در  کسی  چه  که  ندارد  تفاوتی  ایران 

خواری  و  ذلت  دچار  دشمن  که  شاهدیم  و  باشد 
شده است و نباید به مذاکره با غرب امیدی داشته 
باشیم. وی با اشاره به اینکه باید مقاومت و قدرت 
نشان  المللی  بین  عرصه  در  را  نظام  بازدارنده 
ظالمانه،  تحریم های  وجود  با  امروز  افزود:  دهیم، 
پیشرفت های چشم گیری  از عرصه ها  بسیاری  در 
به حوزه هسته ای  می توان  آن جمله  از  که  داریم 

اشاره کرد. حجت االسالم علیدادی سلیمانی گفت: 
با درایت و رهبری مقام معظم رهبری و امام راحل 
)ره( امروز به دست آوردهای زیادی دست یافته ایم 
و با ایستادگی در برابر دشمنان توطئه های آنها را 

خنثی کرده ایم.
از  رونمایی  با  استان کرمان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شهرک موشکی سپاه در خلیج فارس گفت: اینها 

تنها گوشه ای از دستاوردهای ایران اسالمی است.
خون  مدیون  را  دستاوردهایمان  شد:  یادآور  وی 
شهدا به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و 

شهدای جبهه مقاومت هستیم.
امام جمعه کرمان بر لزوم تحکیم وحدت در داخل 
کشور تاکید کرد و گفت: قطع نگاه به کشورهای 

غربی را باید در دستور کار داشته باشیم

شدید  طوفان  به  اشاره  با  فهرج  فرماندار  معاون 
شن در این شهرستان گفت: قطار کرمان - زاهدان 

از ریل خارج شده و در حال امدادرسانی هستیم.
این  کرد:  بیان  مهر  با  گفتگو  در  رهگویی  یوسف 

حادثه حدود ساعت ۱۷ روی داده است و گزارش ها 
نشان می دهد این حادثه هیچ تلفات انسانی نداشته 

است.
وی تصریح کرد: نیروهای امدادی به منطقه اعزام 

شده اند و تالش برای برگرداندن قطار به ریل ادامه 
دارد.

ایستگاه  به  مسافران  فرصت  اولین  در  گفت:  وی 
قطار مکان امن منتقل می شود، دلیل خارج شدن 

قطار از ریل شن گرفتگی ریل قطار است.
معاون فرماندار فهرج تصریح کرد: جرثقیل نیز به 
شده  باشداعزام  می  کویر  میانه  که  حادثه  محل 

است.

امام جمعه کرمان:
قطع نگاه به غرب در دستور کار مسئوالن باشد

قطار کرمان - زاهدان از ریل خارج شد

خبر
احضاردستاندرکارانساختتقاطع

غیرهمسطحبم-دهبکریبهدادگاه
 

بم،  راهداری  اداره  رییس  احضار  از  بم  انقالب شهرستان  و  دادستان عمومی 
بخشدار و پیمانکار ساخت تقاطع غیرهمسطح بم - دهبکری به دادسرا خبر 
داد و گفت: مسئوالن استانی باید نسبت به تعیین تکلیف این نقطه حادثه خیز 

اقدام کنند، در غیر این صورت به زودی علیه آنان اعالم جرم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، محمد ضیاالدینی در تشریح جزئیات این خبر افزود: در پی 
بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان و  
مقامات قضایی و اجرایی شهرستان بم و همچنین تشکیل کارگروه تصادفات 
استان کرمان در دوم مهرماه سال جاری، در محل احداث این پروژه مقرر شد، 
عملیات ساخت ۳۰ درصد پایانی این پروژه به صورت ویژه و در اسرع وقت در 

دستور کار قرار گیرد.
رییس  معاون  گذشته،  هفته  سرزده  بازدید  از  پس  متاسفانه  اما  گفت:  وی 
تقاطع  ساخت  پیشرفت  میزان  پروژه،  این  از  کرمان  استان  دادگستری  کل 
امر موجب  ارزیابی نشد و همین  به دهبکری مطلوب  بم  غیرهمسطح محور 

احضار مدیران و پیمانکار مربوطه به دادسرا شده است.
این مقام قضایی اعالم کرد: چنانچه در نقاط حادثه خیز جاده ای شهرستان بم، 
تصادفی رخ دهد و یکی از دالیل این حادثه مشکالت جاده ای و زیرساختی 
تشخیص داده شود مسئوالن مربوطه باید پاسخگو باشند و به طور قطع تحت 

پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت و علیه آنان اعالم جرم خواهیم کرد.
این مقام قضایی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز محورهای مواصالتی از عوامل 
بروز تصادفات و سوانح رانندگی در این شهرستان است گفت: اصالح یا حذف 
نقاط تصادف خیز تاثیر بسزایی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ترافیکی و 

کاهش خسارات و ضایعات دارد.

دعوتورزشکارکرمانیبهاردوی

تیمملیفوتوالی
الیاس مرتضی پور، ورزشکار کرمانی به مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی 

فوتوالی جوانان دعوت شد.
بومی و محلی  بازی های  و  زاده، دبیر هیات ورزش روستایی  محسن اشرف 
باشگاه خبرنگاران  با خبرنگار گروه استان های  استان کرمان در گفت و گو 
جوان از کرمان، گفت: از سوی کادرفنی تیم ملی فوتوالی جوانان، ۱۲ بازیکن 
به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند که در این بین نام الیاس مرتضی 

پور، ورزشکار کرمانی نیز به چشم می خورد.
او افزود: سیدمهدی میرجلیلی، سیدحسین میرحسینی، محمدعلی شجاعی، 
محمدجواد  قرابیگی،  محمدمهدی  مرادی،  علیرضا  میرحسینی،  سیدمهدی 
سلیمانی، علی کرمی، امیرحسین دهقانی، ابراهیم شرفی، الیاس مرتضی پور، 
جوانان  فوتوالی  ملی  تیم  به  شده  دعوت  بازیکنان  زاده  دهقانی  امیر حسین 

هستند.
اشرف زاده تصریح کرد: مرحله دوم اردوی تیم ملی فوتوالی از چهارم تا هشتم 
بهمن ماه زیر نظر کادرفنی به میزبانی استان یزد در سالن سرپوشیده ساحلی 

باغ شهر تاریخی شهرستان مهریز برگزار خواهد شد

توفان۵۰۰میلیونریالبهشبکهبرقراور

خسارتواردکرد
 

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان از وارد آمدن ۵۰۰ 
میلیون ریال خسارت به دلیل توفان و وزش باد شدید به شبکه و تاسیسات 

برق شهرستان راور خبر داد.
و  تندباد  وزش  افزود:  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  در گفت  امیرحسین جهانشاهی 
و  برق  پایه  اصله  موجب شکسته شدن چند  گذشته  روز   ۲ توفان شن طی 
پارگی کابل در پنج نقطه از شهر راور شد که قطعی برق موقت را در چند 

نقطه در پی داشت.
وی بیان کرد: با بروز حادثه و قطعی برق، تیم های اتفاقات عملیات اداره برق 
شهرستان راور در سریع ترین زمان ممکن به منطقه اعزام شدند و اقدامات 

اولیه را برای جلوگیری از خسارت بیشتر انجام دادند.
های  تیم  داد:  ادامه  کرمان  شمال  برق  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
تیر شکسته،  اصله  چند  تعویض  و  کابل  پارگی  ترمیم  با  برق  اداره  عملیاتی 
جریان برق در مناطقی که خسارت دیده بودند را در کوتاه ترین زمان ممکن 
راور  از  مناطقی  در  برق  توزیع  و  انتقال  شبکه  کرد:  تاکید  کردند.وی  برقرار 
نیز دچار فرسودگی است که برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه ترمیم و 

بهسازی آن انجام می شود.
جهانشاهی افزود: خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع برق در شهرهای شمالی 
بهینه سازی  و  مانورهای اصالح ساختار  و  ها  بازبینی  انجام  با  استان کرمان 
شبکه های توزیع، پایش و مرمت می شود تا خسارت و قطعی برق در حوادث 

طبیعی به حداقل خود برسد.
و  پایدار  برق  توزیع  و  تامین  وظیفه  کرمان  استان  برق شمال  توزیع  شرکت 

مطمئن در هفت شهرستان شمالی استان را بر عهده دارد.

واژگونیخودرویاتباعافغانستانیهشت

کشتهومجروحبرجایگذاشت
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: واژگونی 
یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز افغانستانی در ۶ کیلومتری 

راین یک کشته و ۷ مجروح بر جای گذاشت.
سید محمد صابری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  پزشکی  علوم 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل اتباع غیرمجاز 

افغانستانی  در ۶ کیلومتری راین از سمت جیرفت واژگون شد.
او افزود: امدادرسانی با تالش تیم های فوریت های پزشکی به همراه نجاتگران 

جمعیت هالل احمر بالفاصله بعد از وقوع حادثه صورت گرفت.
صابری تصریح کرد: این حادثه یک فوتی و ۷ مجروح بر جای گذاشت.

امام خمینی  باهنرکرمان،  های شهید  بیمارستان  به  مصدومان  کرد:  بیان  او 
جیرفت و درمانگاه راین منتقل شدند.

صابری افزود: مصدومان و فرد فوت شده، همگی مذکر با رنج سنی ۲۰ تا ۳۰ 
سال بودند که حال عمومی مصدومان مساعد است.

مجوز بند پ شرکت خدمات زیارتی سیرجان نور عرفات با کدشناسایی ۶۶۰۷۳ به شماره مجوز 
۶۶۰۷۳/9۵/۲۱۸۷ مورخ ۱۳9۵/۰۶/۲۸ درشهرستان سیرجان لغو گردیده و منبعد مجوزی 

برای ادامه فعالیت زیارتی ندارد. 
محمود عرب نژاد زرندی 
مدیرحج و زیارت استان کرمان 

آگهیانحاللمجوزخدمات
زیارتی

۱۰۸۳۱۳۸



جامعه  یکشنبه 5 بهمن ماه 10/1399 جمادی الثانی 1442/ 24 ژانویه 2021/سال بیست و پنجم شماره 3369 سه

یادداشت های 
گاه و بی گاه

بازنشسته 
تا آنجا که یادم می آید از کودکی با این کلمه آشنا و گویی 
لقب من بوده است. اولین روزی بود کنار مادربزرگ نشسته بودم 
و او قصه برایم تعریف می کرد که با صدای کوبه در خانه مادر 
صدایم زد و گفت در می زنند ولی من شش دانگ حواسم به 
قصه بود تا بعد از دو سه دفعه صدا زدن، مادر به اتاق آمد و گفت 
بازنشسته! بلند شو در را باز کن و من سریع رفتم و در را باز کردم 
و برگشتم و پای قصه نشستم. پدر از کار بازگشته بود دقایقی 
بعد از من پدر به اتاق آمد و گفت یک لیوان آب برایم بیاور. 
این درخواست هم دو سه مرتبه تکرار شد تا پدر با فریاد گفت 
بازنشسته! من هم سریع بلند شدم و آب آوردم و دوباره نشستم 
تا از قصه عقب نمانم. این ماجرا با برادر و خواهر بزرگترم هم 
ادامه داشت و با من بود تا دیروز که برای انجام کاری به کانون 
بازنشستگان رفته بودم مسئول آنجا بعد از آنکه تعارف کرد تا 
روی صندلی جلوی او بنشینم از من سوال کرد بازنشسته ای، من 

هم سریع بلند شدم و گفتم نه، امرتان را بفرمایید!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

چرا مردم به مرگبارترین سرطان جهان مبتال می شوند؟

پسر نوجوان عصبانی خانه را آتش زد و مادرش را ُکشت

اکسپرس  از  نقل  به  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
جهان  در  سرطان  مرگبارترین  ریه  سرطان  نوشت: 
است و ساالنه بیش از دو میلیون نفر را به کام مرگ 

می کشاند.
در  زندگی  نیز  و  دخانیات،  مصرف  زندگی،  سبک 
شهرهای صنعتی و آلوده از دالیل اصلی ابتال به این 

سرطان مرگبار است.
شدت مرگبار بودن سرطان ریه ارتباط مستقیمی با 
زمان تشخیص این بیماری دارد. هر چه افراد بتوانند 
گسترش  از  دهند،  تشخیص  زودتر  را  سرطان  این 
کرد.  درمان  را  آن  می توان  و  کرده  جلوگیری  آن 
یا  به سرطان خون هموپتیز  ابتال  رایج ترین عالمت 
یا  خون  سرفه،  با  حالت  این  در  است.  خونی  خلط 
ریه ها  و  نایژه  حنجره،  ناحیه  از  خونی  سینه  خلط 

بیرون می آید.
ابتال به  این حال، هر خلط خونی نشان دهنده  با 
خونی  خلط  این  است  ممکن  نیست.  ریه  سرطان 
ناشی از سینوس ها، نارسایی قلبی و تنگی دریچه 

میترال باشد. خلط خونی که از ریه ها منشا شده به 
دلیل دارا بودن اکسیژن به رنگ سرخ روشن بوده و 

کف آلود است.

از دیگر عالئم ابتال به سرطان ریه می توان به موارد 
ذیل اشاره کرد:

-۱ سرفه های دائمی که بیش از ۳ هفته طول بکشد

-۲ تغییر در سرفه های بلند مدت
-۳ عفونت سینه که با گذشت زمان بهتر نمی شود

-۴ تشدید تنگی نفس و یا خش خش سینه
در  انگلیس،  همگانی  مرکز سالمت  اعالم  براساس   
صورت مشاهده عالئم باال در گام نخست باید به یک 
پزشک عمومی مراجعه کنید. پزشک پس از مشاهده 
را  الزم  آزمایشات  شما  برای  بالینی،  معاینه  و  عالئم 
عمومی  پزشک  که  صورتی  در  کرد.  خواهد  تجویز 
شرایط شما را وخیم تشخیص دهد، شما را به پزشک 

متخصص رجوع خواهد داد. 
برخی عوامل می تواند خطر سرطان ریه را باال ببرد. 
این سرطان، استعمال  اصلی ترین عامل خطرناک در 
دخانیات است. ۷ نفر از هر ۱۰ فردی که در انگلیس به 
سرطان ریه مبتال می شوند سابقه استعمال دخانیات 
داشته اند. از دیگر موارد خطرناک که می تواند منجر 
محیط  در  حضور  به  می توان  شود  ریه  سرطان  به 
دارای آزبست )پشم شیشه(، سیلیس و دود ناشی از 

سوخت های فسیلی اشاره کرد.

شهرستان  انتظامی  فرمانده  نوشت:  فارس 
وقوع  پی  در  گفت:  شهرکرد  در  "فارسان"  
چشمه"،  "ِده  در  مدرسه  یک  در  آتش سوزی 
تیمی  همراه  به  فارسان  کالنتری۱۱  گشت  واحد 
اعزام  محل  به  امدادی  و  آتش نشانی  نیروهای  از 

ماموران  حضور  با  افزود:  شکری  غالمعلی  شدند. 
در محل مشخص شد که در اثر آتش سوزی اطاق 
خانواده  یک  اعضای  از  نفر   ۵ مدرسه،  سرایداری 
شامل پدر ۵۰ ساله، مادر ۵۰ ساله و ۳ فرزند پسر 
۱۷ ، ۱۶ و ۱۰ ساله دچار سوختگی شده و مادر 

خانواده بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان 
باخت.

آگاهی  پلیس  تحقیقات  شروع  به  اشاره  با  وی 
با بررسی شواهد و مدارک موجود و  تصریح کرد: 
انجام تحقیقات ماموران، نهایتاً مشخص شد که پسر 

۱۷ ساله خانواده به دلیل اختالفات خانوادگی، به 
عمد منزل را به آتش کشیده است که  این متهم 
دستگیر و در بازجویی انجام شده به ارتکاب جرم 
سیر  جهت  که  کرد  اعتراف  خانواده  قتل  قصد  و 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

تیشه ی فرهاد
دلم را بی صدا بشکن
به دور از هر هیاهویی
هراسانم از آن روزی

که جای تیشه ی فرهاد
برخیزد ،

صدا از  تیشه ی شیرین
میان سینه ی فرهاد

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش »کرمان امروز« از تالقی بحران کرونا و بحران آب در استان و لزوم بسیج مردمی برای عبور از این وضعیت؛

رقابت بحرانی آب و کرونا
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
با شیوع ویروس کرونا و افزایش حساسیت ها در شست 
و شوی دست ها، مصرف آب به شکل قابل مالحظه ای 
در کشور افزایش یافته است و این موضوع به ویژه در 
مناطقی از کشور که به صورت طبیعی همواره  با کمبود 

آب مواجه بوده اند، بیشتر حائز اهمیت است.
استان کرمان از جمله استان هایی است که به دلیل 
حوادث  با  بارانی  غیر  و  خشک  منطقه  در  شدن  واقع 
این  مردم  و  است  مواجه  خشکسالی  جمله  از  طبیعی 
خطه با آثار خشکسالی و کم آبی سال هاست که دست 
و پنجه نرم می کنند. وضعیت این استان در سال های 
و  است  بوده  بحرانی  آبی  منابع  لحاظ  به  نیز  گذشته 
آبرسانی  تانکر  با  سیارو  به صورت  روستاها  از  بسیاری 
می شوند. در وضعیت فعلی که به واسطه بحران کرونا 
افزایش مصرف آب برای رعایت مسائل بهداشتی و فرار 
از این ویروس را شاهد هستیم باید نهایت توجه را در 
تا با شکست  صرفه جویی از مصرف آب داشته باشیم 

کرونا شاهد بحرانی دیگر در این استان نباشیم.
58 درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی است

مساحت  از  درصد   ۵8 مستندات  و  گزارشات  طبق 
استان کرمان درگیر خشکسالی است و این استان بیش 
از ۲۰ سال است که با پدیده خشکسالی مواجه است و 
هیچ نقطه ای از این استان را نمی توان یافت که از این 

بالی طبیعی و ویرانگر در امان مانده باشد. 
مربع  کیلومتر  هزار   ۱8۳ با  کرمان  پهناور  استان 
اختصاص  خود  به  را  کشور  خاک  درصد   ۱۱ وسعت، 
داده است. این استان با بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت، 

که  است  شهر   ۶۰ و  بخش   ۵8 شهرستان،   ۲۳ دارای 
و کویری  اقلیمی و جغرافیایی خشک  با وجود شرایط 
ساالنه حدود شش و نیم میلیون تن محصوالت زراعی 
در آن برداشت می شود.عالوه  بر این ساالنه ۲۵۰ هزار 
تن خرما و 8۵ واریته انواع مرکبات در این استان تولید 
می شود اما خشکسالی بخش کشاورزی این استان را 

تحت تاثیر قرار داده است.
به  کرمان  استان  شده  انجام  های  بررسی  اساس  بر   
طور مداوم در ۴۰ درصد سال های مورد مطالعه دچار 
خشکسالی بوده که با توجه به روند حرکتی خشکسالی 
دوره  سه  درگیر  استان  این  اخیر  سال   ۳۰ در  ها 
خشکسالی  دوره  ترین  طوالنی  است.  بوده  خشکسالی 

از سال ۷۷  این دوره  است که  اخیر  به دوره  مربوط 
آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. تداوم خشکسالی 
در استان کرمان موجب بحران آب و کاهش آب های 

زیر زمینی و آب های سطحی شده است.
هشدار فعاالن محیط زیست

فعاالن حوزه محیط زیست معتقدند؛ افزایش مصرف 
تاثیر  تحت  اخیر  سال  یک   در  ویژه  به  آب  ساالنه 
فرایند  در  آب  مصرف  پروسه  اصالح  کرونا،  پاندومی 
کشاورزی و صنعت را بیش از پیش ضروری کرده است.
تاثیر گرم  منابع آبی کشور در سال های اخیر تحت 
شدن کره زمین، توسعه کشت و صنعت ، رشد جمعیت 
و گسترش شهر نشینی، تضعیف شده است. ضعفی که 
در یک سال اخیر با شیوع یک بیماری ویروسی تحت 
بهداشتی  اصول  رعایت  با  – که جز  عنوان کووید ۱9 
مهار نمی شد- تشدید شد و مصرف منابع آبی جهان را 
بیش از پیش افزایش داد. ویروسی که بر اساس  منابع 
رسمی از ۴ تا بیش از ۶۰ درصد مصرف سرانه آب در 
به  نسبت  مشابه  زمانی  بازه  در  را  مختلف  های  استان 
سال های گذشته افزایش داده و موجب نگرانی برخی 
دوستداران محیط زیست نیز شده است. منابعی که بشر 
در شرایط عادی هم به بیش از سه درصد آن دسترسی 
نداشت و به دلیل غیر قابل دسترس بودن 9۷ درصدآن، 
پیش از شیوع کرونا نیز می توانست بحران کم آبی را به 

یکی از بزرگ ترین خطرات جهانی بدل کند.
سخن آخر

کرمان  شهرستان  فاضالب  و  آب  مدیر  پیش  چندی 
کرونا  دوران  طی  آب  مصرف  درصدی   ۴۰ افزایش  از 
توسط شهروندان کرمانی خبر داد که با توجه به محدود 
بودن منابع تامین آب در شهرستان کرمان ضرورت دارد 
تامردم صرفه جویی در زمینه مصرف آب را مد نظرقرار 

دهند. 

 افزایش حساسیت ها با شیوع کرونا نسبت به شستشوی دست ها و مواد خوراکی 
و برخی وسایل موجب افزایش مصرف آب در یک سال اخیر شده و این در استانی 

چون کرمان که به صورت طبیعی همواره با کمبود آب مواجه بوده است می تواند 

زنگ خطر به شمار آید. زنگ خطری که با قبلی ها متفاوت است و باید از سوی 

مردم و مسئوالن مورد توجه ویژه ای قرار گیرد تا پس از اتمام بحران کرونا شاهد 

بحران ناتمام آب در استان پهناور کرمان نباشیم و....

به قلم 
مهناز سعید 

در سرمای

خزان
همچنان نیستی تا که به نفس هایت تکیه کنم و در خروش بهاران 
به خوبی هایت تکیه کنم. تو ریشه های زندگی را در خودت 
داری و وقتی که نیستی جهنم یک اتفاق تکراری است و ردپای 
بهشت در برف گم می شود تو یک تحول بزرگ هستی که 
زمین برای شکوفا شدن به زلزله ی نگاهت نیازمند است. تو که 
نیستی دلهره هایی به شکل مرگ و جان دادن فضای شهر را پر 
کرده اند. با تصور کردنت خودم را به زندگی وصل می کنم. 
نمی خواهم باور کنم که نیستی زیرا بی تو زنده ماندن سخت 
است و هیچ حادثه ای برای اثبات خوبی ها در راهم اتفاق نمی 
افتد تا بلکه بتوانم رنج هایم را دوام بیاورم. در سرمای خزان تنهاتر 
نادیده بگیرم و  ام به من برگرد که خستگی هایم را  از همیشه 
چشم و چراغم باشی. اگر تو بیایی دردهایم را فراموش می کنم 
تا از غصه های سیاهم نترسی و بهانه ی رفتن را نگیری. تو یک 
ولی  از هستی  زندگی هستی یک گوشه  برای  اشتیاق طوالنی 
به تو وصل شده  نقطه ی پرگار هستی که لحظه لحظه ی دنیا 
و هر اتفاقی از تو سرچشمه می گیرد. راه نفوذ غم را به سمت 
روزگاران بستی اگر چه شعله های سرنوشت از پشت دریچه ها 
به چشم می خورد تو که باشی خنکای پاییزهای قدیمی جان تازه 
ای به آدم می دهد تو که باشی زمین همچون پاییز برگ های زرد 
و زخم های قدیمی اش را دور ریخته و تازگی های خوشایندی 
را آغاز می کند. از کوچه های شب رد شده و با یک تازگی 
جدید به سرزندگی می رسد به زندگی می رسد. از یک نقطه ی 
تازه دل به زندگی داده و پا در رکاب می کند همیشه روزگار بر 
یک مدار نمی چرخد اما یادمان باشد که بی یار نمی چرخد. من 
نمی توانم قدرتو را بدانم اما تو قدردان خوبی هایت باش. زندگی 
همچنان ادامه دارد تو می توانی که چراغانی اش کنی در میان 
خاموشی مهتابی اش کنی برای شکفتن آفتابی اش کنی من برای 

زندگی به مرور بی وقفه ی تو محتاجم.
ای همه ی زندگی در تو مهیا شده 

شکل تمامی شب فرصت فردا شده 
تا که جهان پر شود از گل و ریحان و عشق

در همه ی کوچه ها یاد تو برپاشده 

وزیر بهداشت:  بازگشت موج سنگین کرونا احتمال دارد
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نوشت:  ایرنا 
پزشکی گفت: در صورت رعایت نشدن پروتکل های 
موج  طوفان  بازگشت  نگران   ، کشور  در  بهداشتی 

سهمگین کرونا هستیم.
دکتر سعید نمکی در نشست ستاد استانی مدیریت 
رابطه  کرد:  اظهار  بندرعباس  در  کرونا  بیماری 
تنگاتنگی بین رعایت پروتکل ها و پیروزی بر بیماری 
برابر   کرونا و رعایت نشدن پروتکل ها و شکست در 
کادر  شکنجه  و  زجر  با  که  است  سنگین  غول  این 
درمان بدست آمده است و لذا فعاالن نظام سالمت 
زمانی که فوج سفرها به هرمزگان را می بینند نگران 

و  شده  خسته  مردم  می دانیم  گفت:  وی  می شوند. 
بهبود  و  درآمد  به  کاسب ها  و  اند  مسافرت  نیازمند 
هرچه  اگر  بنابراین  دارند  نیاز  اقتصادی  شرایط 
زودتر بتوانیم بیماری را مهار و کنترل کنیم خدمت 
بیشتری به گردش چرخ های اقتصاد ملی و آرامش 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  کرده ایم.   جامعه  روانی 
آموزش پزشکی گفت: اگر همه رستوران ها باز باشند 
اما قتل عام ناشی از بیماری کرونا وجود داشته باشد 
افزود:  نمکی  دکتر  نمی گذارد.  رستوران  به  پا  کسی 
عالوه بر سفرها شاهد برگزاری برخی مراسم ها بودیم 
با  با پروتکل های کنترل و مقابله  که برگزاری آن ها 

بیماری کرونا همخوانی نداشت.
اروپایی  از ۱۰ کشور  بیش  ایران  داشت:  بیان  وی 
وسعت اقلیم و تنوع ژنتیکی بسیاری دارد که اگر این 
ویروس در ژن مختلف بچرخد آثار مختلفی برجای 

می گذارد.
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: 
مقابله  ویروس  این  با  هوشمندانه  ما  همکاران  اگر 
را  کشور  شمال  تمام  بیماری  این  آتش  نمی کردند 

فرا می گرفت.
دکتر نمکی اشاره کرد: ۱۰ شهر قرمز در مازندران 
حاصل  این  که  هستند  شدن  نارنجی  حال  در 

هوشمندی نظام سالمت و کسانی است که به ما در 
این مسیر کمک می کنند.

وی گفت: اتفاق بزرگی رقم خورد و در روزهایی که 
مردم کشورهای قدرتمند براثر بیماری کرونا قتل عام 
می شدند و مرگ های باال را در کشورهای آمریکا و 
آلمان شاهد بودیم جمهوری اسالمی ایران به مرگ 

حدود 8۰ نفر رسید.
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزیر  گفته  به 
این  در  بسته  دست های  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
ها  محدودیت  وجود  با  و  کرد  شنا  بسته  اقیانوس 

توانست مسیر خود را ادامه دهد.
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حقایقی جالب از کمیاب ترین تیپ شخصیتی جهان
هر فرد با هر تیپ شخصیتی راز های مخصوص به خود 
را دارد که گاهی اوقات دانستن آن ها باعث می شود این 

افراد را بیشتر بشناسیم.
گروه  خانواده  و  ازدواج  حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
 INFJ اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تیپ شخصیتی
بندی شخصیتی  تقسیم  در  تیپ شخصیتی  کمیاب ترین 
مایرز - بریگز در جهان است که جمعیت آن ها بین یک تا 

۳ درصد جمعیت دنیا است.
شهود،  درونگرایی،  کلمات  مخفف   INFJ کلمه 
احساسات و قضاوت است که ویژگی های اصلی این گونه 

افراد را توصیف می کند.
و  عاطفی  مدار،  مردم  هم  و  درونگرا  هم  INFJها 
منطقی، متفکر و در عین حال گاهی خودجوش هستند 
که می توانند گاهی احساس تناقض کنند و آن ها به راحتی 
چهره پشت نقاب هر فردی را می بینند و آن ها را به خوبی 

می شناسند.
شناختن  در  اوقات  گاهی  که  است  این  جالب  نکته  اّما 
خودشان با مشکل مواجه می شوند؛ به طوری که واکنش ها 
اشتباه  را دچار  آن ها حتی گاهی شهودشان  رفتار های  و 

می کند.
است  زیادی  الیه های  دارای   INFJ شخصیتی  تیپ 
که  است  داده  جای  خود  در  را  بسیاری  راز های  قطعا  و 
INFJها این الیه های شخصی و رازآلود خود را به مرور 
زمان نشان می دهند. اّما در ادامه، به ۱۰ مورد از راز های 

کمیاب ترین افراد جهان پرداخته ایم.
INFJ راز های تیپ شخصیتی

طول موج متفاوت
افراد دارای تیپ شخصیتی INFJ ممکن است به طور 
دائم یک فرد خارجی محسوب شوند که آنتونیا داج و جوئل 
 Personality Hacker موسسه  مسئوالن  مارک، 
افراد  اغلب  که  است  دلیل  این  به  موضوع  این  می گویند 
گونه  این  غالب  عملکرد  و  نیستند  INFJها  طول  روی 
افراد درونگرایی و شهود آن هاست چرا که عملکرد غالب 
یک تیپ شخصیتی روش اصلی او در پردازش اطالعات و 

همچنین تعامل او با جهان است.
متوجه  را  آن ها  ناخودآگاه  صورت  به  درونگرا ها  شهود 
طبیعت  الگو های  معموال  INFJها  و  می کند  الگو ها 
آن ها  ثانویه  عملکرد  چون  می کنند،  درک  را  انسان ها 
احساسی برونگرایانه است که آن ها را به سمت افراد دیگر 
متمایل می کند. اگرچه لزوما یک قدرت جادویی یا توانایی 
می تواند چنین  آن ها  از شهود  استفاده  اّما  نیست,  روانی 
احساسی داشته باشد. زیرا ناخودآگاه کار می کند و گاهی 
اوقات, INFJها دچار اضطراب ها و دلشوره هایی می شوند 
ممکن   INFJ فرد  یک  و  دهند  توضیح  نمی توانند  که 
است چیزی را بداند بدون این که بتواند دلیل یا چگونگی 

دانستن آن را توضیح دهد.
بنابراین,  برای دیگران دشوار است.  توضیح حس ششم 
INFJها اغلب از تالش دست می کشند و این ممکن است 

باعث انزوا و سوء تفاهم آن ها شود.
درک باال از دیگران

دارای تیپ شخصیتی INFJ بودن این است که شخص 
در  را  آن ها  انگیزه های  و  احساسی  حاالت  و  افراد  بتواند 
که  نمی رسد  نظر  به  اما  کند.  درک  ثانیه  چند  عرض 
دارای  افراد  کنند.  درک  را  INFJها  راحتی  به  دیگران 
آن ها  کسی  می کنند  آرزو  اغلب   INFJ شخصیتی  تیپ 

را درک کند و همچنین خودشان دیگران را درک کنند.
اما  دارند،  باالیی  درک  دیگران  به  نسبت   INFJ افراد 
جزئیاتی مانند تاریخ تولد همکار یا نحوه قهوه خوردن او 
را به یاد نمی آورند. در حقیقت، به عنوان کسانی که درباره 
مسائل زیادی تفکر می کنند، این جزئیات ریز حتی ممکن 
است از چشم دقیق ترین افراد INFJ هم دور بماند. افراد 
دارای تیپ شخصیتی INFJ از شهودشان برای نفوذ به 
زیر سطح استفاده می کنند. آن ها اغلب می دانند چه کسی 
حتی به خود دروغ می گوید. INFJها آگاهانه از چگونگی 
شناخت آن ها در مورد افراد دیگر آگاهی ندارند و ممکن 
است هرگز نشان ندهند که دانش آن ها تا چه حد عمیق 

است.
جذب احساسات دیگران

جذب عواطف دیگران برای یک فرد INFJ غیر معمول 
نمی کنند. را حس  دیگران  احساسات  فقط  آن ها  نیست. 
گاهی اوقات آن ها را با گوشت و پوست خود لمس می کنند.
کاماًل شبیه  دیگری  تیپ شخصیتی  داج، هیچ  گفته  به 
INFJ نیست. برخی از INFJها حتی گزارش می دهند 
 INFJ یک  می کنند.  جذب  را  غریبه ها  احساسات  که 
ممکن است ناگهان احساس بدخلقی کند، فقط به اطراف 
است.  شده  بدخلق  فردی  می فهمد  و  می کند  نگاه  اتاق 
هرچه فرد از نظر احساسی به یک INFJ نزدیک تر باشد، 
یا یک دوست صمیمی، بیشتر احتمال  مانند یک همسر 
دارد که آن فرد INFJ وضعیت روانی آن شخص را درک 

کند.
دیگران  احساسات  بلکه  احساسات خود،  تنها  نه   درِک 
نیز می تواند طاقت فرسا باشد، اما فرد INFJ می توانند از 
توانایی خود برای بهبود و آسایش دیگران استفاده کنند. 
توانایی درگیر شدن  INFJها  است که  اظهار کرده  داج 
در رنج دیگران را دارند و به آن ها آرامش خاطر می دهند.

توانایی پیش بینی شگفت انگیز
که  آنچه  جادوگران،  مانند  INFJها  مواقع،  برخی  در 
پیش بینی می کنند، درست است، اما آن ها لزوماً یک گوی 
به  درونگرا  شهود  بلکه  و  ندارند  کار  این  برای  کریستالی 
را  الگو ها  ببینند،  را  کالن  تصویر  تا  می کند  کمک  آن ها 

کرده اند،  مشاهده  که  الگو هایی  براساس  و  شوند  متوجه 
چیزی  چه  می بینند  آن ها  کنند.  پیش بینی  را  آینده 
می تواند رخ دهد. نه لزوماً با اطمینان کامل. با این وجود، 
INFJهای بالغ توانایی پیش بینی خود را به خوبی اصالح 

کرده اند.
هم احساسی و هم منطقی

احساساتی  و  حساس  اگرچه  شخصیت،  نوع  این  افراد 
هم   INTJ شخصیتی  تیپ  عنوان  به  اغلب  اما  هستند، 

اشتباه گرفته می شوند.
 ،)Ti( تفکر درونگرا  افراد،  این  به عملکرد سوم  با توجه 
به طور متناقضی می توانند کاماًل تحلیلی و علمی باشند. 
آن ها ممکن است از مشاغل فنی، علمی و پژوهشی لذت 
از آنجا که احساس برونگرا عملکرد دوم آن هاست  ببرند. 
و تفکر درونگرا سومین عملکرد آن هاست، این دو عملکرد 

در INFJ نسبتاً متعادل هستند.
در واقع، INFJها از نظر ظاهری به اندازه ENFJ یا 
ESFJ که عملکرد احساس آن ها غالب است، احساساتی 
می تواند   INFJ که  است  شده  گفته  نمی رسند.  نظر  به 
برای متفکران بیش از حد احساسی باشد، اما برای متولیان 
مشترک  عقل  این  حال،  این  با  باشد.  منطقی  بسیار  امر 
کاماًل  و  متعادل  INFJها  می شود  باعث  و  است  مفید 

مناسب باشند.
سازندگان روابط صمیمی عاطفی عمیق

افرادی که تیپ شخصیتی INFJ دارند، ممکن است در 
حضور غریبه ها یا آشنایان مأخوذ به حیا و خجالتی به نظر 
برسند. در واقع، INFJها بسیار اهل رابطه برقرار کردن 
چهره  این  تا  بکشد  طول  مدتی  است  ممکن  و  هستند 

INFJ ظاهر شود.
از آنجا که آن ها درد و شادی دیگران را احساس می کنند، 

می توانند خودشان را جای کسی بگذارند.  بنابراین، واقعاً 
توانایی آن ها در همدلی پیوند های محکم صمیمیت ایجاد 
می کند که شاید این هم یکی از بزرگترین نقاط قوت این 

تیپ شخصیتی باشد.
درون گرایان واقعی

افراد INFJ را گاهی اوقات درون گرایان برونگرا یا حتی 
جاه طلب می نامند. آن ها این لقب را به این دلیل به دست 
احساس  او  با  که  شخصی  حضور  در  وقتی  که  می آورند 
راحتی می کنند، می توانند پرشور، مشتاق و پرحرف باشند. 
به همین ترتیب، وقتی آن ها برای هدفی که به آن اعتقاد 
برای  مردم  از  درخواست  مانند   - می کنند  مبارزه  دارند، 
امضای نامه ای برای پایان دادن به حیوان آزاری - ممکن 

است به عنوان برونگرایان ظاهر شوند.
با این حال، INFJها درونگرا های واقعی هستند که یک 
حلقه کوچک از دوستان را به یک شبکه بزرگ از آشنایان 
غیر رسمی ترجیح می دهند و درونگرا ها طبق تعریف برای 

شارژ مجدد باتری خود به زمان خرابی زیادی نیاز دارند.
حساس نسبت به درگیری

افراد INFJ به دلیل احساس برونگرایی نیاز شدیدی به 
هماهنگی در روابط خود دارند. آن ها همیشه در تالشند 
در  که  افرادی  برای  و   - کنند  برقرار  رابطه  دیگران  با  تا 
عوض همین کار را می کنند ارزش قائل هستند. وقتی یک 
 INFJ ،درگیری به ویژه در روابط نزدیک ایجاد می شود

حساس و احساسی ممکن است به شدت پریشان شود.
داشته  مشکل  تمرکز  یا  خواب  در  است  ممکن  آن ها 
طریق  از  را  درگیری  استرس  است  ممکن  حتی  باشند، 
خود  بدن  در   ... و  معده  ناراحتی  عضالنی،  درد  سردرد، 

احساس کنند.
کلی  طور  به  باید  INFJها  که  نیست  معنا  بدان  این 

از درگیری جلوگیری کنند گرچه متأسفانه، بسیاری از 
آن ها تمایل برای انجام این کار را دارند INFJها می توانند 
یاد بگیرند که  مرز های سالم تعیین کنند و برای نیاز های 
خود ایستادگی کنند و شاید بهتر از بسیاری از تیپ های 
شخصیتی دیگر می توانند این کار را به روش دیپلماتیک و 
با استفاده از گرما و درکی که به طور طبیعی از احساس 

برونگرایانه آن ها ناشی می شود، انجام دهند.
عشق یک طرفه

زیرا  هستند،  خوبی  شنونده های  INFJها  از  بسیاری 
واقعاً به دیگران اهمیت می دهند و به عنوان درونگرایان، 
به ندرت احساس می کنند که باید کانون توجهات باشند. 
درک  در  دیگران  به  کمک  از  آن ها  ترتیب،  همین  به 
به  دلیل  همین  به  می برند.  لذت  خود  رشد  و  احساسات 
آن ها لقب شخصیت مشاور داده اند. اگرچه این توانایی ها 
به INFJ اجازه می دهد تا سطح صمیمیت عاطفی خود را 
مانند چند نوع دیگر در روابط خود ایجاد کند، اما این بدان 
معناست که INFJها تمایل به گرفتار شدن در روابط یک 

طرفه را دارند.
اتفاق می افتد که دیگران بیش  روابط یک طرفه زمانی 
از آنچه که می دهند، دریافت کنند. برای INFJ ها، یک 
رابطه یک طرفه ممکن است مانند کسی باشد که مرتباً 
 INFJ به  اما در عوض  آن ها می سپارد،  به  را  همه چیز 
گوش نمی دهد و یا کسی که از تمایل INFJ برای کمک 

استفاده می کند.
فقط  دارند  تمایل  INFJها  می افتد،  اتفاق  این  وقتی 
احساسات  نمی خواهند  و  مقابل خود همراه شوند  فرد  با 
 INFJ شخص مقابل را جریحه دار کنند. متأسفانه، برای
خسته کننده  احساسی  نظر  از  و  فرسا  طاقت  روابط،  این 
هستند. مهم است که INFJها یاد بگیرند روابط متعادلی 
را انتخاب کنند که باعث شود آن ها احساس خوبی داشته 

باشند.
در جستجوی نیمه گمشده

این  خواهان  شدت  به   INFJ شخصیتی  تیپ  با  افراد 
باشند.  ارتباط داشته  با دیگران  به طور عمیق  تا  هستند 
رابطه های سطحی و یک طرفه برای آن ها جالب نیست، 
دارند.  کمتری  اجتماعی  انرژی  و  هستند  درونگرا  زیرا 
بنابراین، INFJها به دنبال دوستان و شریک زندگی ای 

می گردند که شباهت های زیادی به هم دارند.
افراد  با  که  هستند  کسانی  افراد  از  دسته  این  معموالً، 
INFJ ارتباط خاصی برقرار می کنند و می توانند نیاز های 
و  واقعی، صمیمیت  ارتباط  را در حوزه های  افراد درونگرا 
گفتگو های معنادار برطرف کند. هرچند، INFJها اغلب 
در برقراری ارتباطی که همیشه می خواهند، مشکل دارند 
احساس می کنند  پیدا می کنند،  را  فردی  وقتی چنین  و 

معجزه شده است.

روایت »کرمان امروز« از عدم برگزاری کنفرانس خبری مدیری که همه مدیران را به همکاری با رسانه ها دعوت می کرد:

آقای استاندار! رسانه های استان منتظر کنفرانس خبری شما هستند

از همان روزی که دکتر زینی وند به عنوان استاندار 
توصیه  استانی  مدیران  به  کرد  کار  به  آغاز  کرمان 
داشت که از رسانه ها نترسند و از انتقاد رسانه ها 
در  وی  ببرند.  بهره  خود  فعالیت  شدن  بهتر  برای 
بودن  دوست  لزوم  به  خود  معارفه  روز  سخنرانی 
مدیران با رسانه ها اشاره کرد و در آن روز ما رسانه 
ای ها را خوشحال ساخت. اما امروز که بیش از 2 ماه 
از مدیریت ایشان در استان می گذرد همچنان رسانه 
خبری  کنفرانس  برگزاری  انتظار  در  کرمانی  های 
استاندار  خوش  روی  هستند.البته  کرمان  استاندار 
کرمان به رسانه ها و مطبوعات کرمانی کامال مشهود 

است و حتی در یک سفر خبری ایشان با اهدا گل 
به خبرنگاران کرمانی موجب خرسندی این سربازان 
زحمتکش شدند. دکتر زینی وند در صحبت با یکی 
خبری  کنفرانس  چرا  اینکه  درباره  ما  همکاران  از 
برگزار نمی شود گفته است: »ما که در همه جلسات 
خدمت  هستیم«  خبرنگاران  به  پاسخگویی  درحال 
استاندار عزیز کرمان باید اشاره کنیم که اگر بنا به 
باشد که همه مدیران در همه جلسات  پاسخگویی 
برخی سواالت را پاسخ می دهند و اگر قرار باشد آن 
را هم ارز با کنفرانس خبری بدانیم که اصال فلسفه 
برگزاری آن زیر سوال می رود. حقیقت این است که 
یک خبرنگار یا مدیر یک رسانه نمی تواند در جلسه 
خبری که مربوط به آب است درباره شن روان سوال 
کند و یا در همان جلسه درباره فعالیت های معدن 

ها و برخی کوتاهی های دولت سوال بپرسد.
جلسات  همه  در  شما  اینکه  عزیز  استاندار  آقای 
است،  مبارکی  اتفاق  هستید  خبرنگاران  پاسخگوی 

از مهمترین وظایف  باعث شود که یکی  نباید  اما 
شما یعنی برگزاری کنفرانس خبری فراموش شود.
را  خود  سواالت  از  بسیاری  کرمانی  های  رسانه  ما 
نگه داشته ایم تا در جای مناسبش یعنی کنفرانس 
خبری مطرح کنیم و بی پاسخ ماندن این سواالت در 
شان مدیری که دیگر مدیران را به همکاری با رسانه 
ها دعوت می کند نیست. در خور شان ما خبرنگاران 
نیز نیست که در جلساتی که همه موضوع مشخص 
و به خصوصی دارند بی توجه به روند جلسه سواالت 
ساخته شده در هیات تحریریه یک رسانه را مطرح 
کرمان  سفر  در  همیشه  استاندار  از  بنابراین  کنیم. 
رسانه  به  را  روزه  یک  سفر  یک  که  خواهیم  می 
بتوانید  شما  هم  تا  دهند  اختصاص  کرمان  های 
وظیفه  به  سانسور  بدون  و  زمانی  محدودیت  بدون 
خود  مطبوعاتی  رسالت  ما  هم  و  کنید  عمل  خود 
را به جای آوریم. به امید روزی که تاخیر در برخی 

رفتارها کاهش گر ارزش ها نباشد.


