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اخبار استان

 
تا  باید  حتماً  استان  مدیران  گفت:  کرمان  استاندار 
و  کنند  جذب  را  خود  خزانه  اسناد  شهریور  پایان 

مدیران نباید اجازه دهند این اعتبارات برگردد.
و  توسعه  شورای  جلسه  در  زینی وند   علی  دکتر 
اینکه مدیران  به  اشاره  با  برنامه ریزی استان کرمان 
استان حتماً باید تا پایان شهریور اسناد خزانه خود 
هر  به  هستند  ملزم  مدیران  افزود:  کنند،  جذب  را 
طریقی که شده این اعتبار را جذب نموده و اجازه 

ندهند این اعتبارات برگردد.
قدرت  استان  برنامه ریزی  شورای  کرد:  اظهار  وی 
مانوری در توزیع اعتبارات ندارد و این یک واقعیت 
است و محدودیت توزیع اعتبارات در استان ناخواسته 

به فرمانداری ها نیز تحمیل می شود.
را  اعتبارات  توزیع  قانون،  کرد:  تصریح  زینی وند 
جای  که  داده  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  به 
باید  اعتبارات  توزیع  اعتراض هم دارد در حالی که 
منطقه ای  مشکالت  به  نسبت  و  شود  انجام  متوازن 

تصمیم گیری شود که این امکان وجود ندارد.
نامه های  موافقت  مبادله  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
جاری  شهریورماه   ۲۰ تا  باید  اجرایی  دستگاه های 
دقایق  به  را  کار  این  نباید  دستگاه ها  و  شود  انجام 

پایانی موکول کنند.
سازمان  رییس  رودری«  »جعفر  ایسنا،  گزارش  به 
این  در  نیز  کرمان  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 

جلسه با بیان اینکه تا پایان ماه جاری فرصت جذب 
هنوز  ادارات  برخی  گفت:  دارد،  وجود  خزانه  اسناد 

اسناد خود را به طور کامل جذب نکرده اند.
وی افزود: حقوق کارکنان دولت تا پایان ماه گذشته 

پرداخت شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
بودجه  از  درصد   ۴۰ تاکنون  اینکه  بیان  با  رودری 
شده،  داده  تخصیص  کرمان  استان  دارایی  تملک 
دستگاه های  بدهی های  تومان  میلیارد   ۲۱۵ افزود: 
تسویه  تهاتر  طریق  از  پیمانکاران  به  استان  اداری 

شده است.
آب  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۵۰ کرد:  بیان  وی 

روستایی به استان اختصاص داده شده است.

پی  در  گفت:  گنج  قلعه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
باند  )عج(،  زمان  امام  گمنام  سربازان  موقع  به  اقدام 
قاچاق مسلحانه مواد مخدر در قلعه گنج متالشی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، کیومرث قاسمی بهرآسمانی، دادستان 

عمومی و انقالب شهرستان قلعه گنج در جنوب استان 
کرمان گفت:طی یک اقدام منسجم اطالعاتی سربازان 
گمنام امام زمان )عج(، ضربه به یک باند قاچاق مواد 
آن ضمن  پی  در  و  قرار گرفت  کار  در دستور  مخدر 
کشف قریب به هزار و ۲۰۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع 

تریاک ، ۵ دستگاه خودرو  نیز توقیف شد.
باند  این  اعضای  از  نفر  سه  دستگیری  به  اشاره  اوبا 
اقدامات  اظهارکرد:  مخدر،  مواد  مسلحانه  قاچاق 
تخصصی الزم به منظور شناسایی و دستگیری سایر 

اعضاء و مرتبطان این باند در دست انجام است.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان قلعه گنج تاکید 
و  نظم  مخالن  با  برخورد  در  قضایی  دستگاه  کرد: 
برخورد کرده  قاطعیت  و  با جدیت  امنیت شهرستان 
خالف  اقدامات  انجام  با  عده ای  داد  نخواهد  اجازه  و 

قانون، امنیت روانی و آرامش مردم را بر هم بزنند.

دادستان عمومی و انقالب سیرجان گفت:کارت 
هویت  شناسایی  برای  موجود  سند  تنها  بانکی، 
در  واقع  آب  تانکر  دریک  شده  کشف  اجساد 

سیرجان است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
نیک ورز  محسن  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
اشاره  با  سیرجان  انقالب  و  عمومی  دادستان   ،
به کشف بقایای جسد زن و مردی میانسال در 
پیمانکاری معدن  از شرکت های  یکی  تانکر آب 
گهرزمین وابسته به گل گهر در این شهرستان، 
گفت: دستورات قضایی الزم جهت انجام اقدامات 

تخصصی به منظور شناسایی هویت این اجساد 
صادر شده است.

 نیک ورز  افزود: عالوه بر قرائن موجود در محل 
نیز کشف شده  بانکی  کشف اجساد، یک کارت 
که سرنخی برای شناسایی هویت این اجساد به 
شمار می رود و تیم های تخصصی پلیس آگاهی 
شناسایی  برای  مربوطه  اقدامات  انجام  حال  در 

هویت این اجساد هستند.
تنظیف،  اظهار کرد: کارگران متصدی هنگام  او 

اسکلت دو جسد را داخل تانکر مشاهده کردند.
دادستان سیرجان افزود: بر اساس گفته مسئوالن 

یکی از شرکت های پیمانکار گهرزمین، این تانکر 
خریداری  معدن  امور  آب  انتقال  برای  بتازگی 
شده بود که هنگام تنظیف داخل آن، کارگران 
متصدی، ۲ جسد اسکلتی با لباس را داخل این 
شرکت  مسئوالن  به  و  می کنند  مشاهده  تانکر 

خبر داده اند.
اجساد کشف  اینکه  به  توجه  با  ورز گفت:  نیک 
زمان  و  داشتند  تن  به  زمستانی  لباس  شده 
گذشت  احتمال  و  نیست  معلوم  هم  فوتشان 

یکسال از زمان فوت آنان وجود دارد.
این مسئول قضایی با بیان اینکه تشخیص هویت 

به  نیاز  فوت  علت  و  فوت  دقیق  تاریخ  اجساد، 
بررسی فنی و زمان دارد، ادامه داد: اجساد زن و 
مرد میانسالی تشخیص داده شده اند که ظاهرا 
معتاد بوده اند و بر اثر سرمای شدید یا مصرف 

مواد مخدر فوت شده اند.
اولیه  بررسی های  در  گفت:  سیرجان  دادستان 
مشخص شده موضوع جنایی نیست و حتی طی 
نبوده  مفقودی  اعالم  ما  حوزه  در  نیز  مدت ها 
شناسایی  را  اجساد  راحت تر  بتوانیم  که  است 
بررسی  دست  در  شان  هویت  شناخت  و  کنیم 

است.

استاندار کرمان:

مدیران، اعتباراسناد خزانه را جذب کرده و اجازه برگشت اعتبارات را ندهند

در پی اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان )عج(:

باند قاچاق مسلحانه مواد مخدر در قلعه گنج متالشی شد

کشف اجساد زن و مرد میانسال در تانکر آب در سیرجان؛

 تنها سرنخ برای شناسایی اجساد ، کارت بانکی است

خبر
معاون استاندار کرمان خبرداد:

موافقت با کلیات پیشنهاد اجازه ورود 

واکسن توسط بخش خصوصی 
 

کرمان گفت: همچنان ۱۰  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز به سر می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری در ستاد مدیریت کرونای 
استان ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: بر اساس آمار اعالم شده از 
سوی ستاد ملی مدیریت کرونا و نقشه رنگ بندی کل کشور تعداد ۳۰۶ 
شهرستان در وضعیت قرمز و ۱۱۰ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۳۲ 

شهرستان در وضعیت زرد هستند.
بصیری با بیان اینکه وضعیت استان کرمان بهتر شده است، گفت: در 
زرند،  جیرفت،  بم،  بردسیر،  بافت،  ارزوئیه،  شهرستان   ۱۰ کرمان  استان 
 ۱۳ و  هستند  قرمز  وضعیت  در  منوجان  و  کوهبنان  کرمان،  شهربابک، 
شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند که نسبت به هفته پیش 

۱۰ شهرستان از وضعیت قرمز خارج شده اند.
وی اظهار کرد: در جلسه وزیر کشور با استانداران سراسر کشور پیشنهاد 
شد، اجازه ورود واکسن به بخش خصوصی به ویژه واحدهای بزرگ داده 
شود که امروز این مساله در ستاد ملی مطرح و قرار شد سازوکار آن زیر 
نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نوشته شود و نحوه توزیع 

واکسن را ستاد ملی اعالم کند که با کلیات آن موافقت شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان همچنین افزود: در 
ستاد ملی قرار شد اختیاراتی به استانداران داده شود که بتوانند تصمیمات 
اقتضایی در شرایط حاد و خاص بگیرند که کلیات این موضوع نیز تصویب 
شد ولی وزارت کشور باید چارچوب این مصوبه را پیشنهاد دهد و سپس 

ابالغ شود.
قباًل  که  هوشمند  محدودیت های  جامع  طرح  شد  قرار  گفت:  بصیری 
مطرح بود مجدد بازنگری و هفته آینده ابالغ شود و فعاًل تا قبل از تغییرات 
همان طرح قبلی در حال پیگیری است و شش گروه شغلی که مدنظر 

بودند همچنان تعطیلی هایشان برقرار است. 

سرپرست پلیس راهور استان :

با رانندگان خودرو های پالک مخدوش

 برخورد جدی می شود

با رانندگانی که  از برخورد جدی  سرپرست پلیس راهور استان کرمان 
برای فرار از اعمال قانون اقدام به مخدوش کردن پالک خودرو می کنند، 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
الدینی، سرپرست پلیس راهور استان کرمان گفت:  امیر معین  سرهنگ 
دخل،  غیر،  خودروی  روی  دیگر  نقلیه  وسایل  پالک  از  استفاده  هرگونه 
تصرف، دستکاری و مخدوش کردن پالک و ارقام و نصب قاب پالک در 
زیر پالک به منظور حفاظت از پالک خودرو؛ در وسایل نقلیه برابر قانون 

ممنوع بوده و جرم تلقی می شود.
سرپرست پلیس راهور استان کرمان با تاکید بر اینکه رانندگان اینگونه 
توسط  قانون  اعمال  از  به جهت گریز  و  تفکر غلط  این طرز  با  خودرو ها 
ماموران و دوربین های ثبت تخلف، اقدام به مخدوش کردن پالک خودرو 
این  در  تخلف  مجازات،  قانون   ۷۲۰ ماده  اساس  بر  کرد:  بیان  می کنند 

حوزه ها و موارد دیگر ۶ ماه تا یک سال حبس دارد.
او افزود: ماده ۲ آیین نامه اجرایی راهنمایی و رانندگی به صراحت تمام 
مقرر داشته هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل در راه ها 
)کشنده ها( و هم چنین وسایل نقلیه موتوری و ویژه کشاورزی و صنعتی 
و عمرانی باید دارای شماره باشند و رانندگی با وسایل نقلیه ای که فاقد 

پالک باشد ممنوع است.
سرپرست پلیس راهور استان با توصیه به رانندگان در توجه جدی به 
توصیه های پلیس و رعایت کامل قانون گفت:رویکرد پلیس در برخورد با 
هنجار های ترافیکی با اولویت فرهنگ سازی است که در این مسیر نیاز به 

مشارکت تمام آحاد جامعه دارد.

انتخاب  از  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
و  داد  خبر  کرمان  شهردار  عنوان  به  َشعرباف  سعید 
معرفی  کشور  وزارت  به  را  وی  زودی  به  کرد:  اظهار 

خواهیم کرد.

ایسنا، درباره  با  و گو  »محمدرضا کمساری« در گفت 
علنی  غیر  جلسه  طی  گفت:  کرمان  شهردار  انتخاب 
شورای شهر، شهردار کرمان با اکثریت آراء انتخاب شد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرمان از غیربومی بودن 

گفت:  ایسنا  به  و  آورد  میان  به  کرمان سخن  شهردار 
مالک انتخاب شورا نه جناحی، نه بومی و غیربومی بود 
بلکه به دنبال فردی با برنامه و مدبر بودیم به طوری 
کنونی  سرپرست  پوراسماعیلی  آقای  آرای  تعداد  که 

شهرداری نیز به آراء شعرباف نزدیک بود.
و  دانشگاه  استاد  َشعرباف  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
ثامن  سازان  و مسکن  عمران  قبلی شرکت  مدیرعامل 

بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان، از انجام ۳٩٨ 
عملیات و نجات جان ۱۶۱ شهروند طی مرداد امسال 

در شهر کرمان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، رضا میرزایی، مدیرعامل 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
کرمان با اشاره به کاهش نسبی حوادث آتش سوزی 
در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن، گفت: 
و  حریق  اطفای  عملیات   ۱۱۵ امسال،  مردادماه  در 

۲٨۳ عملیات امدادونجات با کمک آتش نشانان انجام 
شده است.

او افزود: از مجموع ۱۱۵ حادثه حریق در مردادماه 
۱٨ مورد مربوط به منازل مسکونی، ۵۶ مورد مربوط 
به  مربوط  مورد   ۲۱ بازیافتی،  و  پسماند  مواد  به 
وسایل نقلیه، ٩ مورد مربوط به مراکز تجاری، هفت 
مورد مربوط به جنگل و درختان، یک مورد مربوط 
به مراکز اداری و سه مورد مربوط به تجهیزات برق 

شهری بوده است.

عملیات   ۲٨۳ مجموع  از  کرد:  تصریح  میرزایی 
امدادونجات در مدت زمان یادشده، بیشترین حوادث 
مربوط به زنده گیری مار های سمی و خطرناک بوده 

است.
به  مربوط  مورد   ۳۲ همچنین  افزود:  میرزایی 
زنده گیری حیوانات خطرناک، ۳۰ مورد چیدن حلقه 
امداد  مورد   ۱۴ آسانسور،  امداد  مورد   ۳۶ قفل،  و 
تصادفات خودرویی، دو مورد امدادونجات سقوط از 
بوده  موارد  سایر  به  مربوط  مابقی  و  بلندی  و  کوه 

است. 
از  نفر   ۱۶۱ عملیات ها  این  مجموع  در  گفت:  او 
شهروندان نجات یافتند و ۲۴ نفر در حوادثی نظیر 

تصادفات و سقوط، مجروح شدند.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
نفر   ٨۵ آموزش  به  اشاره  با  کرمان  شهرداری 
در  کرد:  بیان  مردادماه  در  ادارات  کارکنان  از 
مردادامسال به درخواست شهروندان ۳۱ مورد بازدید 
ایمنی و ۱۰٨ مورد مشاوره ایمنی انجام شده است.

  »سعید َشعرباف« شهردار کرمان شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان خبر داد:

آتش نشانان، جان ١۶١ کرمانی را در حوادث ماه گذشته نجات دادند

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد جهت ساخت پروژه ساختمان اداری در شهر راور از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی 
کیفی، پیمانکار واجد صالحیت خود را با توضیحات ذیل انتخاب نماید.

موضوع: احداث یک باب ساختمان اداری در شهر راور به مساحت ۱۵۰ مترمربع 
نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

شماره ثبت ۲۰۰۰۰۰۳۴۳٩۰۰۰۰۰۴ اسناد مناقصه شهر راور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد )www.setadiran.ir( انجام می شود.

نام و نشانی دستگاه: کرمان، بلوار جمهوری اسالمی، حد فاصل چهارراه شفا و چهارراه فرهنگیان، اداره کل بیمه سالمت استان کرمان، تلفن : ۳۲۱۳۴۳۵۶- ۰۳۴
مدت پیمان : ٩ ماه 

برآورد اولیه: ۱۶/۷۳۰/۵۷٩/۱۳۶ ریال )شانزده میلیارد و هفتصد و سی میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و یکصد و سی و شش ریال(
مبلغ ضمانتنامه بانکی ٨۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هشتصد و چهل میلیون ریال( به نام اداره کل بیمه سالمت استان  کرمان 

http:// گواهینامه صالحیت: حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه، داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه، معتبر بودن اسم شرکت درپایگاه
sajar.mporg.ir

دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰٨ لغایت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
ارسال اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ در سامانه ستاد بارگذاری گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات اسناد مناقصه: ساعت ٨ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲٨ در محل سالن اجتماعات اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 
واقع در بلوار جمهوری 

سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. ۳۳۳۶م/الف

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی 
کیفی )مرتبه دوم( )نوبت دوم( 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

زیارت زائران ایرانی در عتبات عراق در اربعین در جریان مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با نخست وزیر عراق مطرح و پیگیری شد؛

تالش ایران برای بازگشت به پیاده روی اربعین

کابوس های شبانه ، دست خواهرزاده را به خون آلوده کرد

در  اربعین،  در  عراق  عتبات  در  ایرانی  زائران  زیارت 
نخست وزیر  با  ایران  خارجه  امور  وزیر  مذاکرات  جریان 

عراق مطرح و پیگیری شد.
تایید سفر  که  زیارت  و  سازمان حج  ایسنا،  گزارش  به 
زائران ایرانی به عتبات عالیات عراق را از ستاد ملی کرونا 
با  رایزنی ها  ادامه  از  گذشته  هفته های  در  است،  گرفته 
دولت عراق برای حضور زائران ایرانی در اربعین خبر داد. 
در  نیز  خارجه  امور  جدید  وزیر  امیرعبداللهیان،  حسین 
با  دیدار  در  عراق،  از  حمایت  منطقه ای  نشست  حاشیه 
زیارت  درباره  کشور،  این  نخست وزیر  الکاظمی  مصطفی 

زائران ایرانی در اربعین گفت وگو کرد.
پیش تر در خردادماه، خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه پس از دیداری که با وزیر فرهنگ عراق داشت، از 
توافق های اولیه برای ازسرگیری سفرهای زیارتی ایرانی ها 
به صورت محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر 
داد. قرار بود پس از تفاهمی دوجانبه، این سفرها از سر 

گرفته شود.
و  عراق  در  ایران  سفیر  بین  دیدارهایی  نیز  تیرماه  در 
وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق با همراهی 

در  سازمان  این  نماینده  و  زیارت  و  حج  سازمان  معاون 
ایرج  و  گرفت  صورت  ایران  فرهنگی  رایزن  و  عراق 
یادداشت  پیش نویس  عراق  در  ایران  سفیر  مسجدی، 
تفاهم اعزام کاروان های زیارتی را به طرف عراقی تحویل 
داد و از طرف مقابل برای سفر به ایران و امضای نهایی 

ماه محرم  از  این دیدار پیش  یادداشت دعوت کرد.  این 
در  زیارتی  سفرهای  برقراری  به  ایران  امید  و  شد  انجام 
دهه نخست ماه محرم بود، درحالی که یادداشت تفاهم 

دو کشور هنوز امضا نشده است.
اتباع  ورود  بخشنامه ای  در  پیش  ماه  یک  حدود  عراق 

کامل  ُدز  دو  که  صورتی  در  را  کشور  این  به  خارجی 
اما  کرد،  آزاد  باشند،  کرده  دریافت  را  کرونا  واکسن 
همزمان با دهه اول ماه محرم و آغاز مراسم های مذهبی 
به  دیگری  بخشنامه  در  کشور،  این  زیارتی  شهرهای  در 
شرکت هواپیمایی این کشور تاکید کرد از جابه جایی اتباع 
را دارند،  این کشور  به  خارجی که بدون ویزا قصد سفر 

خودداری کند و صدور ویزا را متوقف کرد.
اعالم کرده  اظهارنظر  آخرین  در  زیارت  و  سازمان حج 
همچنان درحال پیگیری، مذاکره و رایزنی با طرف عراقی 
با هدف ازسرگیری اعزام محدود کاروان های زیارتی عراق 
است و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با اشاره 
به گزارش هایی که از سفرهای آزاد و کنترل نشده به عراق 
سفر  پیگیری  و  برنامه ریزی  که  کرده  تاکید  دارد،  وجود 

زیارتی به عتبات عالیات در اربعین تسریع شود.
سفرهای زیارتی ایرانی ها به عتبات عالیات عراق از اواخر 
رسما  کرونا  ویروس  همه گیری  با  همزمان   ۱۳۹۸ سال 
متوقف شده است. هرچند در این میان، برخی به صورت 
آزاد و شخصی از طریق مرزهای زمینی و هوایی برای این 

سفرها اقدام کرده اند.

شرق نوشت: مرد جوانی به  دلیل یک کابوس دایی اش 
را به  طرز فجیعی به قتل رساند. او با تأیید حکم قصاص 

در دیوان عالی کشور یک قدم به مرگ نزدیک شد.
رسیدگی به این پرونده از شامگاه پانزدهم فروردین سال 

۹۸ آغاز شد.
در آن روز زنی میانسال و همسرش وقتی از عیددیدنی 
به خانه خود برگشتند با صحنه هولناکی مواجه شدند و 
زن میانسال در تماس با پلیس از قتل برادر ۴۵ساله اش 
به  بود  شوکه  درحالی که  زن  این  داد.  خبر  قاسم  نام  به 
مأموران گفت: برادرم در اطراف اسالمشهر نگهبان است. 
چند سالی است از همسرش جدا شده و بیشتر اوقات به 

خانه من و همسرم می آیند.
امروز من به همراه همسر و فرزندانم برای عیددیدنی به 
خانه اقوام خود در قرچک رفته بودیم و قاسم در خانه مان 
تنها بود؛ اما وقتی به خانه برگشتیم در اتاق طبقه سوم 
با جسد خونین برادرم روبه رو شدم. سر او از بدنش جدا 
شده است. مأموران پلیس با این تماس به خانه زن جوان 
به پزشکی  با دستور قضائی  قاسم  پیکر خونین  و  رفتند 

قانونی منتقل شد.
از  بازجویی  به  تحقیقات  از  گام  نخستین  در  مأموران 
خواهرزاده ۴0 ساله قربانی به نام شهرام پرداختند. او به 
مأموران گفت: دایی ام در اطراف اسالمشهر نگهبان است. 
زندگی او از هم پاشیده بود و مجرد زندگی می کرد. ۱۵ 

به خانه مادرم می آمد. من  را  اوقات  بود که بیشتر  سال 
با هم زندگی  و همسر و سه فرزندم هم در خانه مادرم 
می کنیم؛ اما من نمی دانم چه کسی دایی ام را کشته است.

مأموران پلیس ابتدا کارفرمای قاسم را به عنوان مظنون 
بازداشت کردند؛ اما چون مدرکی علیه این فرد به دست 
نیامد، او آزاد شد. این در حالی بود که مأموران به رفتار 
خواهرزاده قاسم هم مشکوک شده بودند. هرچند این مرد 
مدعی بود زمان قتل در خانه نبوده و نمی داند چه اتفاقی 
افتاده است اما رفتارش نشان می داد چیزی را از مأموران 

پنهان می کند.
درحالی که تحقیقات مأموران ادامه داشت، نتایج آزمایش 
لکه های خون  که در محل کشف جسد پیدا شده بود، رازی 
را برای مأموران فاش کرد. زمانی  که تیم تجسس و بررسی 
در  پخش شده  خون های  و  برجای مانده  آثار  جرم  صحنه 
محل حادثه را جمع آوری کردند و به آزمایشگاه فرستادند، 
مقتول  به  متعلق  خون  لکه های  از  یکی  شد  مشخص 
خون  آزمایش  خانواده  اعضای  همه  از  بنابراین  نیست؛ 
گرفتند و مشخص شد لکه  خون متعلق به شهرام است؛ 

بنابراین او به عنوان مظنون بازداشت شد.
متهم که کارمند و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است، 
و  کرد  اعتراف  دایی اش  قتل  به  بعدی  بازجویی های  در 
گفت به دایی اش مشکوک شد و به همین دلیل او را کشت. 
متهم در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه دختر بزرگ مقتول 
قوه  رئیس  معاون  اما  کرد؛  مطرح  را  قصاص  درخواست 

قضائیه از طرف فرزند صغیر قربانی دیه خواست.
وقتی شهرام در جایگاه ویژه  ایستاد گفت: من به  همراه 
می کنیم.  زندگی  پدری ام  خانه  در  فرزندم  سه  و  همسر 
دایی ام هم از ۱۵ سال پیش که زندگی اش از هم پاشید 
بیشتر اوقات را به خانه پدر و مادرم می آمد. من همیشه 
به کارهای او مشکوک بودم. مدتی پیش خواب دیدم او 
به من خیانت کرده و با همسرم رابطه پنهانی دارد. این 
کابوس باعث شد تا نگاهم به دایی ام تغییر کند. بعد از آن 

شب چندین مرتبه دیگر همان کابوس را دیدم.
را  حرفم  همسرم  اما  زدم  حرف  همسرم  با  دراین باره 
قبول نکرد. او می گفت من دچار توهم شده ام و دایی ام 
با او کاری نداشته است. بااین حال وقتی من چند بار آن 
خواب را دیدم فهمیدم اشتباه نمی کنم. متهم گفت: زمان 
حادثه در غیاب پدر و مادرم به طبقه سوم رفته بودم که 

دایی ام را دیدم که مشغول مصرف شیشه بود.
من به او اعتراض کردم و گفتم در خانواده ما هیچ  وقت 
چنین مساله ای نبوده است و او حق ندارد چنین کاری 
بکند و خانواده را بی آبرو کند. دایی ام به من گفت خانه 
تو در این طبقه نیست و به تو مربوط نیست. این گونه بود 
که ما با هم درگیر شدیم. من چند ضربه چاقو به او زدم و 
برای اینکه از مرگ او مطمئن شوم، گلویش را بریدم. در 

آن درگیری انگشت دست خودم هم برید و آثار خون 
از قتل خانه  روی در ماند. این متهم ادامه داد: من بعد 
چون  انداختم.  زباله  سطل  در  را  چاقو  و  کردم  ترک  را 
بودم  مطمئن  بودم  دیده  شیشه کشیدن  حین  را  دایی ام 
امنیت  می کردم  احساس  و  دارد  نامتعارف  رفتارهای  او 
خانه را به خطر انداخته است، به همین دلیل او را به قتل 
رساندم. در ادامه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت.

او از دادگاه خواست تا موکلش به  دلیل مشکالت احتمالی 
روحی و روانی مورد معاینه پزشکی قانونی قرار بگیرد. این 
وکیل دفاعیات حقوقی خود را نیز ارائه داد، اما با توجه به 
نظریه پزشکی قانونی که در پرونده موجود بود و طبق آن 
متهم سالم تشخیص داده شده و مسئول اعمال خودش 

محسوب شده بود، دادگاه تصمیم به صدور رأی گرفت.
به این ترتیب در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با 
توجه به مدرک های موجود در پرونده شهرام را با توجه 
به درخواست فرزند بزرگ مقتول، به قصاص و با توجه به 
پرداخت  به  مقتول  صغیر  کودک  قهری  ولی  درخواست 
قرار  متهم  اعتراض  مورد  حکم  این  کردند.  محکوم  دیه 
گرفت، چراکه وکیل او مدعی بود موکلش از سالمت روان 
برخوردار نیست. پرونده به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور 
پرونده  در  موجود  مدارک  دقیق  بررسی  از  بعد  و  رفت 
حکم تأیید شد. به این ترتیب شهرام در فهرست اعدام قرار 

گرفت.

گزارش »کرمان امروز« ازدرخواست های فعاالن صنعت ضعیف گردشگری کرمان که در این ایام کرونا رخسار مرگ گرفته است؛

گردشگری استان بیش از هر صنعتی نیاز به حمایت دارد

اشاره:
گردشگری  نحیف  صنعت  کرونا،  ویروس  شیوع  تیره  سایه 
کرمان را به جایی تاریک، خاموش و سرد منتقل کرده است و 
بسیاری از فعاالن این حوزه یا ورشکست شده اند و یا مقروض و 
یا آنکه مدت هاست از جیب می خورند و در این میان متولیان 
این صنعت کم کاری های خود را در پشت چهره منحوس کرونا 
ایشان  از جانب  اراده ای قوی  پنهان کرده و متاسفانه  ویروس 
استان  در  صنعت  این  فعاالن  ضررهای  از  بخشی  جبران  برای 
می  صنعت  این  فعاالن  حال  ندارد.  وجود  شده  ایجاد  رکود  و 
گویند؛ وظیفه سنگینی بر دوش وزیر جدید میراث فرهنگی قرار 
با پشتوانه ظرفیت های  باید سعی کند  گرفته وآقای ضرغامی 
گردشگری کرمان، فعاالن  این حوزه در استان را از بن بست 
نجات دهند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه 

قابل مطالعه است.
گردشگری، صنعتی حساس و شکننده

و  زا  درآمد  پیچیده،  تخصصی،  صنعتی  گردشگری،  صنعت 
اشتغال آور محسوب می شود و به دلیل انسان محور بودن آن، 
در مقابله  با بحران ها حساس و شکننده است؛ بحران هایی که 
به صورت طبیعی و غیر طبیعی به وجود می آیند و در صورت 
بروز هر کدام این صنعت به شدت تحت الشعاع قرار می گیرد و 

ضربات محکمی بر پیکره آن وارد می شود.
بیماری کووید ۱۹ بحران بسیار خطرناک و آسیب زننده ای 
برای جان و مال از جمله صنعت گردشگری بود. در طول حدود 
یک سال و نیم گذشته، خسارت های عمده ای بر این صنعت 

گردشگری  صنعت  های  بخش  همه  مدت  این  در  شد.  وارد 
آسیب دید و متاسفانه از طرف دولت دوازدهم کمک های بسیار 
کمی شد  به گونه ای که بسیاری از آژانس ها یا هتل ها تعطیل 
شدند و کارکنان آنها بیکار شدند، راهنمایان تورها بیکار ماندند. 
صنایع دستی نیز از این بحران در امان نماند. مهمانپذیرها که 
زیر مجموعه صنعت گردشگری هستند نیز ضرر و زیان گزافی 
وارد شده،  به صنعت گردشگری  که  متحمل شدند. ضررهایی 

هنوز هم ادامه دارد. 
خسارت کرونا برای گردشگری کرمان

کرمان،  استان  گردشگری  صنعت  به  کرونا  شیوع  خسارت 
حدود 700 میلیارد تومان است. این را جاوید سبحانی، رییس 
که  خسارتی  گوید.  می  استان  این  هتلداران  ای  حرفه  جامعه 
برای جبران آن باید تصدی گری های دولتی به بخش خصوصی 
گردشگری  اتاق  ایجاد  دنبال  به  باید   وزارتخانه  و  واگذار شود 
باشد و صندوق گردشگری هم تشکیل شود تا حمایت های الزم  

از این بخش صورت گیرد.
آنچه به نظر می رسد در دوران پسا کرونا هم، مردم همچنان 
به خاطر ترس از شیوع مجدد بیماری، به مکان های دور از خانه 
سفر نخواهند کرد؛ اقامت های کوتاه و سفر با خودروی شخصی 
از هواپیما و وسایل عمومی جذابیت بیشتری خواهد داشت و به 
دلیل مالحظات از کرونا و ضعیف شدن اقتصاد مردم، سفرهای 

بلند مدت جای خود را به سفرهای کوتاه مدت خواهند داد.
سخن آخر

قریب به اکثر فعاالن گردشگری کرمان می گویند؛  در حال 
این عرصه وجود  فعاالن  روی  پیش  روشنی  انداز  حاضر چشم 
ندارد ، از راهنمایان و تور لیدرها گرفته تا صاحبان اقامتگاه ها 
و بوم گردی ها، رستوران های بین راهی و هتل ها، همگی تا 
مدت ها با تهدید کرونا روبه رو هستند و وزیر دولت جدید باید 

برای رفع نگرانی های این قشر تدابیری اصولی بیندیشند.

تاریک  نقطه ای  به  را  کرمان  گردشگری  نحیف  صنعت  کرونا،  ویروس  شیوع  تیره  سایه    
داده اند.  شغل  تغییر  یا  و  شده اند  ورشکسته  حوزه  این  فعاالن  از  بسیاری  و  است  رسانده 
متاسفانه اراده ای قوی از جانب متولیان امر برای جبران بخشی از ضررهای فعاالن این صنعت 
این صنعت می گویند؛ وظیفه  فعاالن  روزها  این  ندارد.  وجود  ایجاد شده  رکود  و  استان  در 
باید سعی کند  و آقای ضرغامی  بر دوش وزیر جدید میراث فرهنگی قرار گرفته  سنگینی 
با پشتوانه ظرفیت های گردشگری کرمان، فعاالن این حوزه در استان را از بن بست نجات 

دهند و...

زیر آسمان 
کرمان

جلوی   من  بود.   عاشورا  روز 
یکی  در  محل  مساجد  از  یکی 
تا  بودم  ایستاده  شهرستانها  از 

بلوار  لب  مسجد  برسد.  مسجد  به  عزاداری   هیات 
قرار داشت و یک طرف بلوار توسط عزاداران بسته 
شده بود و وسایل نقلیه می بایست از سمت دیگر به 

صورت دو طرفه عبور و مرور کنند.
در همین حین، صدای برخورد دو خودرو را شنیدم. 
نگاه کردم دیدم شخصی که بنا به اضطرار از سمت 
دیگر بلوار تردد داشته با وسیله نقلیه ای که از روبه 

رو می آمده تصادف کرده است.
بعدها شنیدم راننده ای که مجبور بوده از آن قسمت 
بلوار حرکت کند مقصر شناخته شده، کنجکاو شدم 
بدانم که اگر در شرایطی قرار گرفتیم که به هر دلیل 
راه عبوری بسته بود قانون راهنمایی و رانندگی در 

این حالت چه می گوید؟ 
 فرد یا افرادی که راه را موقتا  مسدود می کنند چه 

مواردی را باید در نظر بگیرند؟ 
محترم   پرسنل  به  خداقوت  عرض  ضمن  لذا 
منظور  به  دارم  تقاضا  استان،  رانندگی  و  راهنمایی 
بروز  از  اطالعات شهروندان و جلوگیری  افزایش  
این حوادث نظر کارشناسی و توصیه های مربوطه 

را  شرح دهند.

به قلم
 عباس هرارانی

یادداشت: 
زخم های 

درد
که  هایی  رنج  و  دیگران  درد  کردن  آرام  برای 
راهی  اولین  زدن  دهند حرف  می  آزار  را  عزیزانمان 
است که قبل از هر تالشی برایمان امکان پذیر است. 
هر چند که عمل برتر از سخن است اما در بعضی جاها 
کاری از دستمان ساخته نیست قبل از حرف زدن باید 
شیوه ی گوش دادن را به خوبی آموخته و به کار بست 
آنقدر در حرف هایشان غرق شده باشیم که گاهی ما 
اما گاهی روزها  مواخذه کنند.  به خاطر خاموشی  را 
فاجعه  یک  عمق  به  پی  تا  داد  باید گوش  ها  هفته  و 
برد حتی قبل از حرف زدن می توان گفت که گوش 
دادن راه اولیه ی برخورد با مسائل و مشکالت دیگران 
ها  قضاوت  برحسب  توان  می  تازه  آن  از  بعد  است. 

حرفی زد و اشارتی نمود. 
قبل از گوش دادن حرف زدن فایده نداشته و چه بسا 
توانیم  می  زمانی  ما  کند.  تر  تازه  را  مردم  های  زخم 
دردی از دل برداریم که خود را به جای آن شخص 
بعضی  پس  باشیم.  داشته  احاطه  شرایط  بر  و  گذاشته 
نیست.  معمولی  زدن  آسانی حرف  به  ها  زدن  حرف 
بعد از همسان نگری و قرار گرفتن در شرایط شخص 
مقابل تازه می توان به تفکر جامعی درمورد او رسید و 
با سخن گفتن نگرانی هایش را تا حدی کنترل کرد. 
دنیای  تواند  می  نیز  رهگذر  یک  های  حرف  گاهی 
آدم را آرام کند با حرف هایمان باید ترس مخاطب 
را  موجود  راهکارهای  آن  از  بعد  و  کرده  کنترل  را 

ارائه دهیم.
از چشم هایت درد را فهمیده بودم 

مهتاب را بی وقت و ساعت دیده بودم 
می خواستم تا جای لبخندت بماند 

بر زخم هایی که از آن رنجیده بودم 

به قلم
مهناز سعید
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گیاهخواری
 B۱۲ و کمبود ویتامین 

لبنیات و تخم  از  یک متخصص تغذیه گفت: گیاه خوارانی که 
مرغ استفاده نمی کنند با کمبود ویتامین B۱۲ مواجه می شوند.

نرگس جوزدانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار کرد: یکی 
از اصلی ترین مشکالت گیاه خواران مطلق که از لبنیات و تخم 

مرغ استفاده نمی کنند، کمبود ویتامین B ۱۲ است.
او گفت: ثابت شده است که کمبود ویتامین B۱۲ افراد را بیشتر 
در معرض خطر ابتال به بیماری کرونا قرار می دهد به دلیل اینکه 
منابع این ویتامین بیشتر در منابع حیوانی مانند گوشت، جگر و 
لبنیات و تخم مرغ وجود دارد، بنابراین در این شرایط سیستم 

ایمنی فرد تضعیف می شود.
مرغ  تخم  و  لبنیات  است،  خوار  گیاه  که  فردی  اگر  افزود:  او 
مصرف کنند، دچار کمبود پروتئین و ویتامین B۱۲ نمی شوند.

افراد  در   B۱۲ ویتامین و  پروتئین  کمبود  کرد:  بیان  جوزدانی 
به  ابتال  و  ایمنی  به سیستم  آسیب  آهن،  فقر  باعث  گیاه خوار 

انواع بیماری ها می شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی بیان کرد: بسیاری از افراد 
گیاه خوار تصور می کنند از رژیم غذایی سالمی برخوردارند و در 
سالمت به سر می برند اما این طور نیست، افراد گیاه خوار هم 
نیاز دارند که یک سری از مواد مغذی را به طور کامل و کافی 
دریافت کنند و کمبود دسته ای از مواد مغذی مثل آهن می تواند 

در اکسیژن رسانی به بافت های بدن اختالل ایجاد کند.
او افزود: افراد گیاه خوار باید مصرف حبوبات، لبنیات و تخم مرغ 

را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهند.

مصرف قهوه و تغییر 
در ساختار مغز

یک تحقیق علمی درباره تاثیر مصرف روزانه قهوه بر مغز افرادی 
داده هایی را منتشر کرده است.

نوشیدن نخستین فنجان قهوه در ابتدای روز اگرچه ممکن است 
تاثیر سریع خود را نشان دهد، اما تحقیقات جدید در دانشگاه 
استرالیای جنوبی مشخص کرده است که نوشیدن بیش از حد 
قهوه می تواند عواقب نامناسبی به خصوص در سالمت مغز داشته 

باشد.
در بزرگترین مطالعه در نوع خود، محققان دریافتند که مصرف 
زیاد قهوه با کوچک شدن حجم کل مغز و افزایش خطر ابتال به 

زوال عقل مرتبط است.
این مطالعه در مرکز دقت سنجی سالمت استرالیا در انستیتوی 
تحقیقات پزشکی و بهداشتی استرالیا جنوبی و تیمی از محققان 
بین المللی انجام شده است. ارزیابی اثرات قهوه بر روی مغز ۱۷ 
هزار و ۷۰۲ نمونه موجود در بیوبانک )بانک اطالعات بیولوژی( 
بریتانیا بین ۳۷ تا ۷۳ سال نشان داد کسانی که بیش از شش 
زوال  به  ابتال  خطر  درصد   ۵۳ می خورند،  روز  در  قهوه  فنجان 

عقل را دارند.
استرالیا  سالمت  سنجی  دقت  مرکز  ارشد  محقق  فام،  کیتی 
می گوید که این تحقیق دیدگاه مهمی را درباره بهداشت عمومی 

ارائه می کند.
فام می افزاید: قهوه از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است. 
با این وجود که مصرف جهانی آن بیش از ۹ میلیارد کیلوگرم 
در سال است، بسیار اهمیت دارد ما از پیامد های بالقوه سالمتی 

آن مطلع شویم.
گسترده ترین  مطالعه  این  می کند:  تاکید  تحقیق  این  درباره  او 
تحقیق درباره ارتباط بین قهوه و اندازه گیری حجم مغز، خطرات 
بزرگترین  همچنین  است.  مغزی  سکته  خطرات  و  عقل  زوال 
و  مغز  از  حجمی  تصویربرداری  داده های  بررسی  برای  مطالعه 

طیف وسیعی از عوامل مخدوش کننده است.
احتمالی، ما  تغییرات  تمام  با در نظر گرفتن  افزود:  این محقق 
توجهی  قابل  طور  به  قهوه  زیاد  مصرف  که  دریافتیم  همواره 
از  بیش  نوشیدن  واقع  در  است.  مرتبط  مغز  حجم  کاهش  با 
شش فنجان قهوه در روز ممکن است شما را در معرض خطر 

بیماری های مغزی مانند زوال عقل و سکته مغزی قرار دهد.
زوال عقل بر حافظه، تفکر، رفتار و توانایی انجام کار های روزمره 
تاثیر می گذارد. هر ساله حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان 
به این بیماری مبتال می شوند. در استرالیا زوال عقل دومین علت 

اصلی مرگ با تخمین ۲۵۰ نفر در هر روز است.
سکته مغزی نیز بیماری  است که در آن خون رسانی به مغز با 
اختالل روبه رو می شود و در نتیجه باعث کمبود اکسیژن، آسیب 
مغزی و از بین رفتن عملکرد می شود. از هر چهار بزرگسال باالی 
۲۵ سال در سطح جهان، یک نفر در طول زندگی خود سکته 

می کنند.
دقت سنجی  مرکز  مدیر  و  ارشد  محقق  هیپونن  الینا  پروفسور 
برای  است  ممکن  خبر  این  گرچه  می گوید:  استرالیا  سالمت 
دوستداران قهوه تلخ باشد، اما همه چیز در مورد یافتن تعادل 

است، بین آنچه می نوشید و آنچه برای سالمتی مفید است.
این تحقیق شناختی حیاتی در مورد مصرف  او اضافه می کند: 
ارائه می کند ،چراکه مانند بسیاری  زیاد قهوه و سالمت مغز را 

دیگر از موارد زندگی، رعایت اصول اعتدال مهم است.
بر  می تواند  قهوه  زیاد  مصرف  که  می دهد  نشان  داده ها  این 
کار دقیق آن مشخص  و  بگذارد. گرچه ساز  تاثیر  مغز  سالمت 
نیست، اما یک کار ساده که می توانیم انجام دهیم این است که 
بدن را هیدراته نگه داریم و یادمان باشد که کنار فنجان قهوه 

کمی آب نیز بنوشیم.
او درباره استاندارد مصرف قهوه گفت: مصرف معمول روزانه قهوه 
چیزی بین یک یا دو فنجان است. البته اندازه گیری های واحد 
که  شدید  متوجه  اگر  حال  این  با  باشد.  متفاوت  است  ممکن 
مصرف قهوه شما از بیش از شش فنجان در روز در حال افزایش 
خود  بعدی  نوشیدنی  مورد  در  که  رسیده  فرا  آن  زمان  است، 

تجدیدنظر کنید.
بریتانیا،  کمبریج  اتیوپی،  آدیس آبابا  دانشگاه  تحقیق  این  در 

اکستر بریتانیا و موسسه آلن تورینگ بریتانیا حضور داشته اند.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از اتفاق نظر مردمی درباره وضعیت واکسیناسیون و مرگ و میر کرونا و بررسی اشتباهاتی
 که وزیر بهداشت در این زمینه مرتکب شد؛

کسیناسیون بایدبه مردم پاسخگو باشند! مسببان وضعیت وا

یک متخصص بیماری عفونی : 

تست های تشخیصی کرونا قابلیت تشخیص کرونا دلتا را ندارند
تست های  گفت:  عفونی  بیماری  متخصص  یک 
تشخیصی که در کشور موجود است، قابلیت تشخیص 

کرونای دلتا را ندارد.
و  عفونی  بیماری های  متخصص  میرزایی،  جمال 
پیوند  ایمنی، سرطان و  فلوشیپ فوق تخصص نقص 
اظهار کرد: در حال حاضر به طور کلی دو نوع تست 
تست های  یکی  دارد  وجود  کرونا  تشخیص  برای 

.PCR سرولوژی و دیگری تست های
که  مواردی  در  کووید  اولیه  تشخیص  برای  افزود:  او 
 PCR تست  از  باشیم  داشته  تشخیص  به  شک 
همیشه  تست  این  از  استفاده  اما  می شود  استفاده 
رایج نیست. برای مثال در یک خانواده وقتی یک نفر 
PCR مثبت می شود، مورد قطعی به شمار می آید 
مشابه  عالئم  دچار  خانواده  اعضای  سایر  نهایت  در 
برای   PCR انجام تست  به  لزومی  می شوند و دیگر 
سایر اعضای خانواده نیست، زیرا کامال واضح است که 

سایر افراد نیز به کووید مبتال شده اند.
از  فاصله   ،PCR تست  ضعف  نقطه  گفت:  میرزایی 
روز های  در  می تواند  زیرا  است،  بیماری  شروع  زمان 
اول بیماری، منفی کاذب نشان دهد. نقطه ضعف دوم 
نیز در روز های آخر بیماری به وجود می آید که نتیجه 
که  بوده  مواردی  و  دهد  می  نشان  کاذب  مثبت  را 
بیماران مراجعه کردند و اظهار کردند که چند هفته 
قبل به کرونا مبتال شده اند و با وجود مصرف دارو و 
طی کردن دوره بیماری در قرنطینه همچنان تستشان 
مثبت است و تشخیص ما این است که تست، مثبت 

کاذب است.

او بیان کرد: نکته قابل توجه دیگر اینکه در بسیاری 
از موارد نیاز به انجام تست نیست. متاسفانه بیماران 
زیادی مراجعه می کنند و برای چک کردن بهبودشان 
افراد  این  به  ما  و  دارند   PCR انجام  درخواست 
می گوییم همین که مدت زمان قرنطینگی و دوره دو 
هفته ای بیماری به پایان برسد، به معنی اتمام دوره 
 PCR ابتال به کروناست و دیگر نیازی به انجام تست

نیست.
میرزایی گفت: دسته دوم تست های تشخیصی کرونا، 

تست های سرولوژی نام دارند. این تست ها، آنتی بادی 
و یا پادتنی که علیه ویروس در بدن ساخته می شود 
را بررسی می کند. معموالً بعد از اینکه بیمار به کرونا 
مبتال و بهبودی حاصل می شود این آنتی بادی ها به 
تدریج در بدن ظاهر می شوند و به تدریج ایمنی پایدار 

را در بدن ایجاد می کند.
نیازی  کرد:  تاکید  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
و  ایمنی  برای چکاپ  بادی  آنتی  انجام تست های  به 
بهبودی نیست، زیرا اوالً زمان بروز آنتی بادی در بدن 

افراد مختلف متفاوت است و دوم اینکه مثبت شدن 
این تست ها ممکن است منجر به ایجاد اضطراب در 

افراد شود.
کووید  آزمایشگاهی  تست های  کلی  طور  به  گفت:  او 
ها،  مابقی تست  و  ارائه می شوند  نوع  این دو  ۱۹ در 
نیز در موارد  این تست ها  نیستند. همچنین  ضروری 

خاص برای بیماران تجویز می شوند.
این  توسط  دلتا  جهش  تشخیص  مورد  در  میرزایی 
روتین  صورت  به  که  تست هایی  گفت:  تست ها  گونه 
دلتا  کرونای  تشخیص  قابلیت  دارد  وجود  کشور  در 
دلتا  جهش  بین  شدن  قائل  تفاوت  برای  و  ندارد  را 
نیاز  با سایر جهش ها به تست های تشخیصی خاصی 
است که بسیار هزینه بر هستند و در همه جا نیز انجام 
دانشگاهی  و  تحقیقاتی  کار های  حد  در  و  نمی شوند 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
ما  کشور  غالب  سویه  حاضر  حال  در  گفت:  میرزایی 
ویروس  به  کنندگان  مراجعه  درصد   ۹۰ و  دلتاست 
بدانند  افراد  که  نیست  نیازی  و  اند  شده  مبتال  دلتا 
درمانی  پروسه  زیرا  اند،  شده  مبتال  جهش  کدام  به 
تمام جهش ها تقریباً مشترک است و عالئم بالینی نیز 

تقریباً یکسان هستند.
شیوه  کرد:  بیان  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
کشور،  یک  در  غالب  سویه  برای  جوامع  اعالم 
است که مشخص  دانشگاهی  و  پژوهشی  بررسی های 
می کند کدام سویه بیشتر در کشور غالب شده و پس 
از آن مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی، سوش غالب را 

اعالم می کنند.

همه به خاطر داریم که تقریبا در آذرماه ۱۳۹۹ بود که 
به صورت رسمی در جهان اعالم شد؛ واکسن بیماری 
همه  تقریبا  زمان  آن  از  است.  شده  کشف  کووید۱۹ 
و  قرارداد  پیش  واکسن  خرید  برای  جهان  کشورهای 
تولید کننده  به شرکت های  را  پیش درخواست خود 
تسلیم کردند تا در اولویت دریافت قرار بگیرند. در این 
برای  از مسئوالن خواستند که  نیز  ایران  هنگام مردم 
هرچه  جهان  پیشرفته  های  شرکت  از  واکسن  خرید 
سریع تر اقدام کنند. اما متاسفانه وزیر بهداشت وقت به 
دلیل دید ناکامل و سواد ناکافی در زمینه تولید و خرید 
واکسن دچار کاهلی شد و از بهمن ماه ۱۳۹۹ به مردم 
ایران وعده تولید واکسن از ماه های آینده را داد. وعده 
با بدقولی مواجه شد و متاسفانه  ای که بیش از 6ماه 
موجب مرگ بسیاری از هموطنان ما شد. در این میان 
این  مسئول  را  حکومتی  مقامات  که  افرادی  هستند 

وضعیت می دانند که تفکری بسیار اشتباه است. زیرا 
نظام  به مسئوالن  بهداشت یک کشور  وزیر  زمانی که 
می گوید که از ماه آینده واکسن تولید خواهیم کرد، 
آن  بود.  نخواهد  واکسن  واردات  به  راغب  کسی  یقینا 
هم واکسنی که به دست بیگانگان ساخته می شود و 
میلیون ها دالر از سرمایه مملکت باید برای خرید آن 

خرج شود. ایراد از آنجا بود که فردی ناکارآمد به عنوان 
وزیر دچار توهم تولید واکسن شد و تصورات خود را در 
لباس صحبت های کارشناسی به مسئوالن نظام و البته 
نمکی  دکتر  آقای  ذکر  و  فکر  تمام  داد.  تحویل  مردم 
انقالب  یک  بتواند  خود  وزارت  دوران  در  که  بود  این 
ایجاد کند و به همه مردم و مسئوالن داخل و خارج 

این  افتاد.  مهم  اتفاق  فالن  من  دوران  در  که  بگوید 
توهمات به میزانی بود که حتی ایشان برخی سفارشات 
ثبت شده در شرکت های خارجی برای خرید واکسن 
وی  ادعاهای  برخی  که  اینجاست  مشکل  کرد.  لغو  را 
حتی از سوی تولید کنندگان واکسن نیز رد شد. وعده 
هایی که ایشان هر ماه برای ماه آینده منتشر می کرد، 
گهگاه از سوی تولید کنندگان نیز رد می شد و اینگونه 
بود که روزانه نزدیک به 6۰۰ هموطن را از دست می 
دهیم و 6۰۰ خانواده داغدار می شود. مردم همواره در 
از ما  البته در فضای حقیقی همواره  و  فضای مجازی 
به عنوان یک رسانه منتقد می خواهند که از مسئوالن 
قوه قضاییه بخواهیم این افراد پای میز محاکمه حاضر 
شوند تا هم پاسخی به خانواده های داغدار داده شود 
و هم اینکه مسئوالن جدید متوجه اهمیت مسئولیتی 
که بر گردن دارند، بشوند. شاید بهتر باشد که یک بار 
دیگر  جرائم  اقتصادی،  جرائم  از  غیر  به  همیشه  برای 
مسئوالن نیز مورد بررسی دستگاه قضا قرار گیرد. اینکه 
روزانه 6۰۰ هموطن را از دست بدهیم و همه سکوت 
باید یک مرجع به این  کنیم که رسم آزادگی نیست. 
موضوع ورود کند و به این مطالبه مردمی پاسخی در 

خور شان داده شود.

گفت:  ایران  روانپزشکان  علمی  انجمن  رئیس 
ترس از بیماری کرونا گاهی بیش از ابتال به خود 

بیماری، افراد را درگیر می کند.
وی اظهار کرد: در دوران کرونا ترس از بیماری 
در  مدام  که  جهش هایی  بروز  دلیل  به  ویژه  به 
حال ایجاد است و اتفاقات وخیم تر و شدیدتری 
باالتر  سرایت  درصد  و  میزند  رقم  افراد  برای  را 
می رود؛ نگرانی از بروز بیماری هم بیشتر می شود.

صادقی افزود: ترِس هر بیماری که در دنیا فراگیر 
می شود زودتر و بیشتر از خوِد بیماری، افراد را 

درگیر می کند. به طور مثال زمانی بیماری ایدز 
شایع بود، حتی افرادی که به هیچ وجه ریسک 
ابتال نداشتند نیز دچار نگرانی ابتال به ایدز بودند. 
در حال حاضر نیز با وجود دو سال که از شیوع 
نگرانی  این  از  عمده ای  بخش  می گذرد،  کرونا 
بدون مورد و دلیل نیست و مراقبت ها و نظارت ها 
و رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای پیشگیری 
از ابتال به این بیماری باید همچنان صورت بگیرد. 
او گفت: اگر از یک جایی به بعد فرد بیش از حد 
داشته  ضدعفونی  و  شو  و  شست  به  اقدام  نیاز، 

باشد یا به طور مداوم و روزانه تست PCR بدهد 
تا مطمئن شود که به کرونا مبتال نشده است؛ می 
توانیم بگوییم این نگرانی و مراقبت به اضطراب و 
وسواس منجر شده است و فرد در مواردی دچار 
افسردگی  حتی  و  خوردن  غذا  و  خواب  اختالل 
بگیرند.رئیس  قرار  درمان  مورد  باید  و  می شود 
انجمن علمی روانپزشکان ایران بیان کرد: افرادی 
که یک زمینه اضطرابی از قبل داشته اند؛ معموال 
همیشه نگران هستند و افرادی که سابقه هر نوع 
کردن  چک  آلودگی،  شستشو،  از  اعم  وسواسی 

قبل  از  دیگر  بیماری های  به  نسبت  وسواس  و 
داشته اند؛ بیشتر از سایرین در معرض اضطراب 

خودکرونا انگاری هستند.
زندگی  نگرانی  این  اگر  افزود:  روانپزشک  این 
مکرر  مراجعات  به  منجر  و  کند  مختل  را  فرد 
به مراجع پزشکی شود  یا شستشو و ضدعفونی 
کردن زمان زیادی را از فرد بگیرد و این نگرانی 
او فروکش نکند؛ فرد  دچار وسواس و اضطراب 
درمان  برای  باید  و  اند  شده  بیمارانگاری  خود 

اقدام کند.

    »خود کرونا انگاری« را بیشتر بشناسیم
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