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دختر فریب خورده در دادگاه:

حکم شالق متهم عادالنه نیست

گروه حوادث  /دختری که مدعی اســت از ســوی یک پســر
جوان فریب خــورده و مورد تعرض قرار گرفته با اطالع از
اخبـــار
مجــازات صادره دادگاه برای وی بــه حکم اعتراض کرد و
آن را ناچیز دانست.
بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایران» ،رســیدگی بــه این پرونــده از اوایل
ســالجاری با شــکایت دختر  2۴ســالهای بهنام لیال از پســری  29ساله بهنام
میــالد آغاز شــد .شــاکی پس از مراجعــه بــه اداره آگاهی پایتخت با تســلیم
شــکایتش مدعــی شــد :برای انجــام کاری بــه یکــی از دفاتر پیشــخوان رفته
بــودم کــه در آنجــا با پســر جوانی کــه یکــی از متصدیــان این دفتر بود آشــنا
شــدم .او بــه من پیشــنهاد دوســتی داد و چنــد روز بعد هم ارتباط ما بیشــتر
شــد تا اینکه یکســال از دوســتیمان گذشــت .بعــد از آن میالد بــه من گفت
بــه خاطر عالقهای که بــه من پیدا کــرده میخواهد به خواســتگاریام بیاید
و بــرای آشــنایی مــن بــا خانــوادهاش من را بــه خانهشــان در شــمال تهران
دعوت کرد .چــون در این مدت به او
خیلــی اعتماد کرده بودم دعوتش را
پذیرفتــم .اما روزی که به خانهشــان
رفتم متوجه شــدم که کسی در خانه
نیســت .بعد هــم با وجــود مقاومت
شدید او به من تعرض کرد بعد هم
با ســر و وضعی آشــفته از خانهشــان
خارج شدم که همسایهها هم شاهد
وضعیت من در آن شرایط بودند.
پــساز اظهــارات شــاکی ،میــالد
بازداشــت و در شــعبه  ۱۱دادگاه
کیفــری یک اســتان تهــران محاکمه
شــد .در ابتــدای جلســه لیــال بــرای
متهم درخواست اشــد مجازات کرد
و به قاضی گفت :این پسر آیندهام را
نابــود کرد .در ادامه میالد در دفاع از
خودش گفت :لیال از همان ابتدا خودش اصرار به دوستی داشت .ما یکسال
با هم دوست بودیم و هر رابطهای هم بوده با میل و خواست هر دو نفرمان
بــوده اســت .چندی پیش وقتی متوجه شــدم که خانــوادهام مخالف ازدواج
من و لیال هستند و دختر دیگری را برایم در نظر گرفتهاند تا با او ازدواج کنم
به لیال گفتم تا دوستیمان را تمام کنیم .اما او علیه من شکایت کرد تا از من
انتقام بگیرد .با پایان دفاعیات متهم قضات وارد شــور شدند و او را از اتهام
تجاوز به عنف تبرئه و به تحمل 99ضربه شالق محکوم کردند.
لیال پس از اطالع از رأی صادر شده دوباره به شعبه ۱۱دادگاه کیفری یک
استان تهران رفت و به قاضی گفت :وقتی از میالد شکایت کردم دانشجوی
ترم یک رشته هنر بودم .وقتی خانوادهام در جریان پرونده قرار گرفتند دیگر
اجازه ندادند به دانشــگاه بروم .من حاال خانه نشــین شــدم و آیندهام نابود
شــد .اما نمیدانم چرا شــما این شــخص را که تا این حد به من و زندگیام
ظلم کرده تنها به 99ضربه شالق محکوم کردهاید؟! با اعتراض لیال قرار شد
تا پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

تیر چراغ برق قاتل یک خانواده

گــروه حــوادث  /برخورد خــودرو ســمند با تیر چــراغ برق جــان  3عضو یک
خانــواده را گرفــت .حســن همتــی مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشــکی اســتان فــارس در این باره گفــت :پس از این
حادثــه کــه در محور ارســنجان  -آباده طشــک رخ داد اعضــای یک خانواده
که پدر ،مادر و فرزند دختر بودند بوســیله نیروهای اورژانس به بیمارســتان
انتقال داده شدند که هر  3نفر فوت کردند .علت حادثه از سوی کارشناسان
پلیس راه در حال بررسی است.

مرگ دو سرنشین پراید در تصادف با اتوبوس

گروه حوادث  /بر اثر برخورد یک دســتگاه اتوبوس با پراید در محور الرســتان
 2نفر کشته شدند.
مســعود حاجی رجبی رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی الرستان گفت:
در ایــن حادثه که بامداد جمعه در محور کمربندی الر  -بندرعباس رخ داد
هــردو خودرو در آتش ســوختند امــا با تخلیــه بهموقع مســافران اتوبوس از
گســترده شــدن حادثه جلوگیری شــد و فقط  3نفر از این سرنشینان بهدلیل
هجوم در زمان تخلیه دچار مشــکل جزئی شــدند که به بیمارســتان منتقل
شدند اما هر دو سرنشین پراید در آتش سوختند.

خبرنگار

بهجز دریافت مراقبتهای پزشکی به
محل کار ،مدرسه یا محلهای عمومی نروید
از وسایل حملونقل عمومی
استفاده نکنید.
خود را از دیگر افراد خانه جدا کنید
درصورت امکان از یک حمام جداگانه استفاده کنید
در یک اتاق متفاوت با افراد دیگر درخانه بمانید

از دست زدن به چشم ،بینی و دهانتان
با دستهای شستهنشده بپرهیزید
عالئم بیماری بویژه تبتان را
کنترل کنید
اگر بیماری روبه وخامت است،
سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید

هنگام سرفه و عطسه
دستمال جلوی دهانتان بگیرید
با یک ماسک
همواره صورتتان را بپوشانید.
بعداز سرفه و عطسه دستتان را
20ثانیه با صابون و آب بشویید.

چهکار کنیم تا به ویروس کرونا مبتال نشویم؟
دستهایتان را مکرر با آب و صابون بهمدت  20ثانیه بشویید ،اگر آب و صابون ندارید با الکل ضدعفونی کنید.
دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید.
از تماس با افرادی که عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند ،خودداری کنید.
در تجمعات انبوه حتما ً از ماسک استفاده کنید و از روبوسی و دستدادن با دیگران بپرهیزید.
حفظ فاصله یکمتری با کسانی که عالئم بیماری دارند ضروری است.
اشیاء و سطوحی که اغلب لمس میکنید را ضدعفونی کنید.
در مکانهای شلوغ و حملونقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید.
از لمس چشم و صورت خود بویژه با دستهای استریل نشده بپرهیزید.

سعی کنید دستکش یکبار مصرف همراه داشته باشید.

اینفوگرافی :ایران

انتشــار ویــروس کرونــای جدید
در ایــران و ابتــای چنــد نفــر
از هموطنانمــان باعــث شــده
دولــت از تمــام امکانــات برای
مسعود مردانی
متخصص پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن
بیماریهای عفونی ویروس خطرناک استفاده کند.
با وجــود اینکــه توان پزشــکی و
علمی پزشــکان ایران بســیار باالست و این موضوع
در مقاطع زمانی و شــرایط مختلف ثابت شــده ،اما
حقیقــت این اســت که کشــور مــا از نظــر امکانات و
تجهیزات در حد کشــور چین نیســت .در کشوری که
در طی ده روز بیمارســتان هزار تخت خواب ساخته
شــده تا به امروز حــدود  ۲۰۰۰نفر بر اثر این بیماری
جان خود را از دســت دادهاند ،چــرا که این بیماری
واکســن نــدارد و همچنین تاکنون کســی یا کشــوری
نتوانســته بــرای درمــان آن دارو بســازد .از ایــنرو
مردم ،خود نیز باید برای پیشــگیری و مقابله با این

فعالیتهای خارج از خانه را محدود کنید.

از اشتراک وسایلیمانند ظروف،حوله و مالفه خودداری کنید

از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید.
گوشت و تخممرغ را کامال ً بپزید.

بــه خصــوص بخشهــای  3و  4همیشــه
همینطور است .از زمانی که شایعه وجود
کرونا بــه ایران آمده وضعیــت همینطور
اســت » .قرنطینه برای مبتالیان به کرونا
است .بیمار ما در بخش  5بستری است.
دیــروز (روز پنجشــنبه) بیــن همراهــان
بیمار ماســک توزیــع کردند و گفتند چون
مشــکوک بــه کرونــا داریــم از اتاقهایتان
بیرون نیایید .ترســیده بودیم .همســرش
از آنســو میگوید :خانــم مریضهای ما
رو دیروز از آیسییو خالی کردند و گفتند
بــرای بیمــاران مشــکوک به کرونــا آماده
میکنیــم .از دیشــب هم کــه مریضها را
قرنطینــه کردنــد به اجبــار دســتور دادند

بیمــاری عزم خــود را جزم کنند .نخســتین کاری که
همــه افراد جامعه در هر ســن و ســالی باید رعایت
کننــد ،خــودداری از شــرکت در مجامــع عمومــی و
پرازدحام اســت .حضور در مراســم ختم ،عروســی
و حتــی میهمانیهای خانوادگی میتواند به انتقال
ویــروس کرونای جدید منجر شــود .اقــدام دوم این
اســت که باید بهداشــت فردی بشــدت و بدرســتی
رعایت شــود و هر فردی با مشــاهده عالئم عفونت
دستگاه تنفسی فوقانی مانند سرفه ،آبریزش بینی،
گلــودرد ،ســردرد و ...بســرعت بــه مراکــز درمانــی
مراجعــه کنــد .همچنیــن بــا مشــاهده نشــانههای
ســرماخوردگی در فرزندان بهتر اســت از رفتن آنها
به مدرسه جلوگیری شود .هرچند تصمیمگیری در
خصــوص حضور بچهها در مدارس برعهده وزارت
آموزشو پرورش است اما بهعنوان یک متخصص
پیشــنهاد میکنــم کــه مــدارس بــرای کنتــرل بهتــر
بیماری حداقل برای مدت موقتی تعطیل شوند.

بایــد همراهــان بیمــاران بخشهــای
تنفسی و عفونی ماسک بزنند .نمیدانید
اینجــا چــه همهمــهای بپا بود .پرســتارها
ســریع بخشهــا را خالــی میکردنــد .زن
جوان دیگری نزدیــک میآید و میگوید:
پــدر مــن  84ســاله اســت و بــرای دیالیــز
آمده آنقدر ترسیده که میخواست بدون
انجام دیالیز از بیمارستان برود.
پلههــای داخــل محوطــه بیمارســتان
را بــاال میروم .میرســم به بخــش 3و 4
کــه بــرای بســتری بیمــاران حاد تنفســی
و عفونــی اســت .بــه نظر میرســد و البته
بنــا به ادعای همراهــان بیمار ،تجهیزات
ایــن بیمارســتان بهتــر از بیمارســتان

نباید اضطراب جامعه را باال برد

با هر موضوعــی همانطور که
هســت باید برخــورد کــرد ،نه
کمتــر و نه بیشــتر .در موضوع
کرونــا ،ترسهــا بایــد کنتــرل
سعید بهزادی فرد
روان شناس شــوند تا افــراد را با مشــکالت
غیرقابل جبران مواجه نکنند.
بخشــی از وجــود هــر انســانی
هماننــد یــک کــودک در برخــی مواقــع بحرانــی،
احســاس تــرس میکند و ایــن امر کامــاً طبیعی
است.
اینکــه چطور باید بــا ترسها مقابله کــرد ،وظیفه
بخش بالغ ذهن افراد است .بهترین و مهمترین
کاری کــه میتــوان انجام داد ،این اســت که اخبار
را از منابــع رســمی تهیــه کنیــم و بــه اخبــاری کــه
منبع غیررســمی دارند ،اهمیت ندهیم و به هیچ
عنوان آنها را بازنشر ندهیم .همین شنیدن اخبار
گســترده و در خیلــی مواقــع ،غیرواقعــی ســبب

 ëسفارش آدم ربایی
او ادامه داد :بدین ترتیب دوســتی
من و شــاه و وزیر ادامه داشت تا اینکه
چنــد روز قبــل آنهــا بــه من پیشــنهاد
جدیــدی دادنــد .آنهــا مشــخصات
حجــت را داده و از مــن خواســتند کــه
بعــد از جلــب اعتمــاد مــرد ثروتمند
نقشــه ربــودن او را اجــرا کنــم .چرا که
میخواســتند خانــهاش را تصاحــب
کننــد .بــه مــن گفتنــد کــه زن جوانــی

مادر ،قربانی توهمات پسر شیشهای

گــروه حــوادث /مــرد شیشــهای کــه در
جنایتــی هولنــاک مــادرش را بــه قتــل
رسانده بود مدعی شد میخواسته جسد
را در یخچال پنهان کند.
بهگــزارش خبرنــگار جنایــی «ایران»،
ســاعت  ۱9:۴۵چهارشــنبه  30بهمن زن
جوانــی با کالنتری  ۱52خانی آباد تماس
گرفــت و گفــت :امــروز هــر چه بــا مادرم
تماس گرفتم پاسخگو نبود .نگران شدم
و بــه خانهاش آمدم امــا در را باز نکرد .از
همســایهها پرســیدم امــا کســی از مادرم
خبــر نداشــت .از آنجایــی کــه بــرادرم بــا
او زندگــی میکنــد و بــه خاطــر اعتیادش
مشــکالت زیــادی بــرای مادرم بــه وجود
میآورد نگران شدم .با تماس زن جوان،
مأموران کالنتری وارد عمل شده و پس از
هماهنگیهای قضایــی وارد خانه زن 70
ساله در طبقه سوم ساختمان در خیابان
میعاد شمالی شدند.
زمانــی که مأمــوران وارد خانه شــدند
لکههــای خونــی که بــه آشــپزخانه ختم
میشــد آنهــا را بــه جســد زن ســالخورده

رساند .داخل آشپزخانه و در کنار یخچال
جســد پیرزن افتاده بود و باتوجه به اینکه
وســایل داخل یخچــال روی زمین ریخته
بــود ایــن احتمــال مطــرح شــد کــه قاتل
قصد داشــته جســد را در یخچال بگذارد
امــا موفــق نشــده بــود .با کشــف جســد،
تحقیقــات بــه دســتور بازپــرس واحــدی
از شــعبه یازدهم دادســرای امــور جنایی
پایتخت ادامه یافت.
مأمــوران در تحقیقــات دریافتنــد؛
هومن ،پسر  ۴7ســاله مقتول ،از  25سال
قبــل معتــاد بــوده و از  4ســال قبــل نیــز
شیشه مصرف میکرده است .مدتی قبل
نیــز همســر هومــن از وی طــالق گرفته و
دخترش را پیش پدر رها کرده بود.
همچنین در بررســیها مشخص شد
وی  ۱۵ســال قبل تحــت تأثیر مواد مخدر
پــدرش را به حــدی کتکزده بــود که وی
فلج شده و مدتی بعد نیز جان باخته بود
اما خانواده او را بخشیده و هومن از زندان
آزاد شده بود.
مأمــوران در ایــن مرحلــه پــی بردند

که چنــدی قبل او بــه کمپ تــرک اعتیاد
رفتــه بــود ،امــا  6روز قبــل از جنایــت بــه
خانــه برگشــت .از همــان  6روز قبــل
هــم درگیریهــای او بــا مادرش ســر این
موضــوع که مــادرش اصرار داشــت او به
کمپ برگردد شدت گرفته بود.
طبــق اظهــارات همســایهها هــر روز
و شــب صــدای درگیــری هومن بــا مادر،
خواهــر و دخترش به گوش میرســیده و
حتی یکبار دخترش بدون کفش با لباس
خانه از ترس جانش فرار کرده بود چرا که
او همیشه دخترش را وادار به خرید مواد
مخدر شیشه میکرد و اگر توجه نمیکرد
کتک میخورد .بدین ترتیب فرضیه قتل
مــادر بهدســت پســر معتاد قــوت گرفت
و بــه دســتور بازپــرس شــعبه یازدهــم
دادســرای امور جنایی تهران سرانجام 3
ســاعت پس از اعالم گزارش قتل ،متهم
در خیابــان  22بهمــن در حالــی که چاقو
بــه دســت داشــت در یک عملیــات ویژه
دستگیر شد.
ســرهنگ مــرادی ،ســرکالنتر دهــم

مرگ عجیب
یک اپراتور زیر لودر
گروه حوادث /رد شــدن لودر
از روی مــرد جوان در محوطه
معــدن ســنگ آهن ســنگان
موجب مرگ او شد.
مجتبی عطایــی برادر فرد
فــوت شــده بــه ایســنا گفت:
بــرادرم علــی اپراتــور بود وی
هنگام تعمیرات ،توســط یک
دستگاه لودر در معدن سنگ
آهن سنگان خواف زیر گرفته
شــد و جــان خود را از دســت
داد .هنــوز برایمان مشــخص
نیســت کــه قصــور حادثــه
ازسوی چه کسی بوده است.
یونــس بهرهمنــد مدیــر
روابــط عمومــی شــبکه
بهداشت و درمان خواف نیز
گفت :فــرد حادثه دیده پیش
از رسیدن به بیمارستان جان
باخته بود و پیکــر وی تحویل
خانوادهاش شد.

و جمال نیز دســتگیر شــدند و فرشــاد
بــه قتــل اعتــراف کــرد و گفــت :مــن
مقتول را از مدتها قبل میشــناختم
و بــا هم مــراوده مالــی داشــتیم  .روز
حادثه به خانه مقتــول رفتیم تا کمی
خوشــگذرانی کنیم و دور هم باشــیم.
در خانــه بودیــم کــه جمال یک ســکه
نشــانم داد و مدعــی شــد ایــن ســکه
 500میلیــون تومــان ارزش دارد و
گفــت اگر مســعود را بکشــم ،ســکه را
به مــن میدهد .او گفت ما میتوانیم
بــا بهقتــل رســاندن وی ســنگهای
قیمتــیای کــه در خانــهاش بــود را
برداریم.
جمــال آبمیــوه را تهیــه کــرد و در
آن مقــداری داروی خــوابآور ریخت
و بــه مســعود داد .وقتــی بدحال شــد
مــن گردنش را گرفتم و فشــار دادم تا
بــه گوشــهای ببرمش بعد هم دســت
و پایــش را با پارچهای بســتم و رویش
یــک پارچــه کشــیدم تــا نبیند مــا چه
میکنیــم بعد هم ســنگهای قیمتی

خانــهاش را ســرقت کردیــم .متهــم
گفــت :بعــد از اینکــه از خانــه بیــرون
آمدیــم جمــال ســکهای کــه قولش را
داده بــود به من داد ،امــا بعد متوجه
شدم سکه نقره اســت و او دروغ گفته
که ســکه طال بــه من میدهد .ســپس
از جمــال کــه تبعــه افغانســتان بــود
بازجویی شد.
او همــه اتهامــات را رد کرد و گفت
اصــالً نمیدانــد دو متهــم ایرانی چه
میگوینــد و گفتههــای آنهــا را قبــول
نــدارم .بــا پایــان جلســات بازجویــی
کیفرخواســت علیه هر  3متهم صادر
و پرونــده بــا اتهــام قتل عمــدی برای
فرشــاد و معاونــت در قتــل عمــدی
بــرای جمــال و محمدرضا بــه دادگاه
فرســتاده شــد .در ادامــه اولیــایدم
در جایــگاه قــرار گرفتنــد و خواســتار
صدور حکم قصــاص و همچنین دیه
بهلحــاظ جراحاتــی کــه قبــل از مرگ
بــه مقتــول وارد شــده بــود ،شــدند.
فرشــاد متهم ردیفاول ،که  23فقره

ســابقه کالهبــرداری و ســرقت دارد
پشــت تریبــون قــرار گرفــت و گفــت:
مــن اتهامــات شــربخمر ،ســرقت و
کتــکزدن مقتــول را قبــول دارم ،امــا
قتــل را قبــول نــدارم ،چــون زمانی که
مــا از خانه مقتول بیرون میآمدیم او
زنده بود.
در ادامــه  2متهم دیگــر در جایگاه
حاضــر شــدند آنهــا هــم اتهــام خــود
را قبــول نکردنــد و مدعیشــدند کــه
در قتــل هیچ نقشــی نداشــتند .بدین
ترتیــب قضــات پــس از محاکمــه،
فرشــاد را بــه قصــاص ،جمــال را بــه
خاطــر معاونــت در قتــل به ۱5ســال
زنــدان و محمدرضــا را بــه  ۱0ســال
زنــدان محکــوم کردنــد .امــا حکــم
صــادره در دیــوان عالــی کشــور تأییــد
نشــد و ســه متهم بــار دیگر در شــعبه
دهم دادگاه کیفری یک اســتان تهران
از خود دفاع کردند .ســپس فرشاد در
جایــگاه ویــژه ایســتاد و گفــت :من به
خواســت محمدرضا داروی بیهوشــی
را داخــل آب طالبــی مســعود ریختم
و وقتــی او بیهــوش شــد او را کشــتم.
جمــال نیــز اتهامــش را منکــر شــد و
گفــت :مــن دســتی در قتــل نداشــتم
و فرشــاد و محمدرضــا بــا هــم نقشــه
قتل را کشــیده بودند .در پایان جلســه
قضات وارد شــور شــدند و بــا توجه به
مدرکهای موجود در پرونده ،فرشاد
را بــه قصاص و محمدرضا و جمال را
به زندان محکوم کردند.

زنی به نام <رخ>
سرکرده باند تبهکاران شطرنجی

تدارک گسترده دولت برای مقابله با کرونا

گــروه اجتماعــی  :ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :با توجــه به همزمانی شــیوع
آنفلوانزا بیش از  735مورد ،با عالئم شبه آنفلوانزا تحت نظر قرار گرفته و بستری
شدند .دکتر کیانوش جهانپور افزود :تا کنون ابتالی تعدادی از افراد از نظر ابتال به
ویروس کووید 19بر اســاس شــواهد آزمایشــگاهی ،قطعی گزارش شده و بر اساس
آخرین نتایج آزمایشهای انجام شــده ،ابتــای  13مورد جدید تا امروز قطعی به
نظر میرســد اغلب موارد یا از ســاکنان شــهر قم هستند و یا در شــرح حال ،سابقه
سفر به شهر قم ظرف روزها و هفتههای اخیر داشتهاند .از میان  13مورد شناسایی
شــده جدید از کووید  7 ،19مورد مربوط به شــهر قم 4 ،مورد از بیماران بســتری در
شهر تهران و دو مورد نیز در استان گیالن هستند .او گفت :دو نفر از موارد شناسایی
شده جدید نیز متأسفانه جان خود را از دست دادهاند .همچنین دو مورد مشکوک
ابتال به کووید  ،19در شهر بابل تحت مراقبت قرار گرفته که ظاهراً سابقه مراجعت
از قــم داشــتهاند امــا هنوز نتایج آزمایشــات انجام شــده از این افراد تــا این لحظه
گزارش نشــده اســت .او همچنیــن از ورود چهارمین محموله کیتهای تشــخیص
اختصاصــی کوویــد ۱۹-دیــروز توســط دکتر کریســتف هملمــن ،نماینده ســازمان
 WHOدر جمهوری اســامی ایران به ایران خبر داد .محمود واعظی ،رئیس دفتر
رئیــس جمهــوری نیز درباره تمهیدات و اقدامات دولت برای پیشــگیری از شــیوع
هــر چه بیشــتر ویــروس کرونا ،گفت :صبح پنجشــنبه آقــای روحانی دســتور داد تا
ســتاد ویژه مقابله با کرونا به مســئولیت وزیر بهداشت تشــکیل شود .وزرای کشور،
آموزش و پرورش؛ میراث فرهنگی و نماینده ســتاد کل نیروهای مســلح عضو این
ستاد هستند.
ëëدولت تمام توان خود را برای مهار کرونا بسیج کرده است
بــا دســتور رئیــس جمهــوری ،ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در
وزارت بهداشــت تشــکیل شــد .اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیــس جمهوری
پنجشــنبه شب در نخســتین جلسه این ستاد از بســیج همه توان دولت برای مهار
ویــروس کرونــا خبر داد .به گفتــه جهانگیری ،کمکها و نیازهای وزارت بهداشــت
در زمینههــای مختلــف اعالم و دســتورالعملهایی نیز تدوین شــد .اختیارات این
ســتاد کامل اســت و همه دســتگاهها مکلف هســتند تا با این ســتاد همکاری کنند.
کارخانههایی که ماسک طبی تولید میکنند ،باید سه شیفت تولید کنند تا نیازهای
اولیه مردم با مشــکل مواجه نشــود .به گزارش وبدا ،معــاون اول رئیس جمهوری
بــا بیــان اینکــه در اولین فرصت بــه اندازه مــورد نیاز ،ماســک و موارد دیگــر تولید
شــده و در اختیــار مردم قرار میگیرد ،گفت :توان پزشــکی و درمانی کشــور بســیار
باالســت و کشــور ما در منطقه از نظر توانمندی پزشکی حتی در سطح بینالمللی
جزو کشورهای مهمی است که ظرفیت بسیار باالیی دارد و این ظرفیت در مقاطع
مختلف نشان داده شده است .مدیریت درمان کشور نیز توانمند است و مردم به
مدیریت و توانمندی پزشکی کشور اعتماد داشته باشند.
ëëحدود  24بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در جمع خبرنگاران گفت :حدود ۲۴
نفر دیگر مشکوک به کرونا در بیمارستان بستری هستند که بعد از مشخص شدن
نتیجه آزمایش ،وضعیت آنها به مردم اعالم میشود .پیشبینی وزارت بهداشت
این است که اکثر این بیماران به ویروس کرونا مبتال نیستند .سعید نمکی گفت :از
نظر وزارت بهداشت افراد و بیماران تنفسی که با اتباع خارجی مراوده نداشتهاند،
مشــکوک به ابتال به ویروس کرونا نیســتند اما دو نفر ســه روز پیش با عالیم شدید
عفونــت تنفســی در قــم مراجعــه کردنــد کــه بالفاصله از آنها تســت گرفته شــد و
مشــخص شد که به ویروس کرونا مبتال هستند و به علت شدت بیماری جان خود
را از دســت دادند .وی ادامه داد :بعد از این موارد همکاران روی قم تمرکز کردند
بخصــوص اینکــه نگرانیهایی ایجاد شــده و مراجعــات مردم به بیمارســتان زیاد
شده بود .از عدهای از افرادی که با بیماران فوتی مراوده داشتند دعوت کردیم و از
آنها هم آزمایش گرفته شده اما فعالً موارد قطعی پنج نفر است.
ëëضدعفونی کردن مترو و اتوبوسها
بــه دســتور پیروز حناچی شــهردار تهران همه نقاط پر تــردد و هدف مثل مترو،
اتوبوس و فضاهای عمومی  2بار در روز ضدعفونی خواهد شد.
ëëوزارت بهداشت :احتماالً منشأ کرونا در ایران کارگران چینی بودهاند
عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی وزارت بهداشت به ایرنا گفت :بر اساس
گزارشهای موجود انتقال ویروس کرونا از قم شــروع شده و با توجه به تردد و سفر
مــردم اکنون به بســیاری از شــهرهای کشــور از جمله تهران ،بابــل ،اراک ،اصفهان،
رشــت و شهرهای دیگر رسیده و ممکن اســت در همه شهرهای ایران وجود داشته
باشــد .مینو محرز افزود :بههر حال اپیدمی ویروس کرونا در کشــور شــروع شده و با
توجــه بــه ابتالی چند نفر در قم که با چینیها ارتباط نداشــتهاند ،معلوم اســت که
ویروس کرونای جدید در کشــور چرخیده است و احتماالً منشأ این بیماری کارگران
چینی بودهاند که در شهر قم کار میکنند و به چین تردد داشتهاند.

کروناویروس :فرصت ناگزیر حقیقتگویی

قبلــی اســت .پرســتارها همگــی لبــاس
ســفید محافــظ خاص بــر تن دارنــد و به
همراهــان بیمــار اجــازه ورود به بخشها
را نمیدهند.
زن جوانــی کــه خواهــرش مبتــا بــه
ســرطان اســت و در بخــش حاد تنفســی
بســتری اســت ،میگویــد :از دیشــب
پرســنل درمان همگــی لباس مخصوص
پوشــیدهاند .دیروز (پنجشــنبه) ظهر یک
مرتبــه اعــام کردنــد همراهــان ،مراقب
خودشــان باشــند و ماســک و دســتکش
بپوشــند .دســتور دارنــد کســی باالی ســر
بیماران نرود ،چون بیمار مشــکوک کرونا
آوردهاند.

تشویش اذهان عمومی میشود.
بســیاری از فایلهــای صوتــی بــا اخبــار و آمــاری
که منتشــر میشــوند ،غیــر واقعی هســتند و فقط
بــا هــدف افزایــش تــرس و نگرانــی بیــن مــردم
بازنشــر میشــوند .بــه اعتقــاد مــن در خصــوص
کرونــا و رعایــت مــوارد بهداشــتی به انــدازه کافی
اطالعرســانی شــده و الزم نیســت بــا رصــد اخبار
تکــراری و نگرانکننــده از صبــح تــا شــب ســطح
اضطراب را باال ببریم.
در برخــی افــراد ایــن قضیــه میتوانــد تبدیل به
وســواس فکری شــود ،تا جایی که مشــکالت حاد
بــرای فــرد به وجود آیــد .تنهــا کار و بهترین کاری
کــه در ایــن دوره زمانــی میتوانیــم انجــام دهیم
این اســت که بهداشت فردی را رعایت کرده و به
تفریحات از جمله خواندن رمان و دیدن ســریال
روی آوریــم و ناخــودآگاه ذهــن خــود را به چیزی
غیر از اکنون و اینجا سوق دهیم.

 ëآدم ربایی  48ساعته
با شــکایت زن میانســال به دستور
بازپــرس شــعبه دهم دادســرای امور
جنایی پایتخت تحقیقات آغاز شد.
مأموران در بررســیها دریافتند که
مرد میانسال به تازگی با جوانی بهنام
رضا در یک کلوپ شــبانه آشــنا شــده
اســت .ایــن در حالی بود کــه در ادامه
تحقیقات مشخص شد که رضا سارق
ســابقه دار اســت و قبــل از ایــن نیز به
اتهام ســرقت بازداشــت شــده بود .از
آنجایــی که رضا آخریــن نفری بود که

خــارج از کشــور رفته اســت .از خانه که
دزدی کردیــم مــن اســناد و مــدارک
خانه را هم ســرقت کردم .شــاه و وزیر
که ماجرا را شنیدند سند خانه را از من
به مبلغ  50میلیون تومان خریدند.

معــروف به رخ ســرکرده باند دســتور
ایــن آدم ربایــی را داده اســت و اگــر
مأموریت را درســت انجــام دهم یک
خودروی  206به من میدهد .حجت
خانــهای ویالیــی در منطقــه ونــک
داشــت من هم با او دوست شدم .روز
حادثــه او را با خود به مغازهای که رخ
گفته بود بردم .دو نفر از دوســتانم که
آنها هم ســابقه سرقت و اعتیاد دارند
با من همدست بودند در مغازه ،مرد
ثروتمند را زندانی کردیم .دســتور رخ
ایــن بــود کــه وادارش کنیــم خانهاش
را بــا قولنامــه جعلــی بــه قیمــت 70
میلیارد تومان از او بخریم.
بــا اعتــراف رضــا ،مأمــوران وارد
عمــل شــده و پــس از آزادی مــرد

گــروگان همدســتان دیگــر رضــا را نیز
بازداشت کردند.
در ادامــه عملیــات پلیســی و
قضایــی بــرای دســتگیری اعضــای
اصلی بانــد ادامه یافت و همه به غیر
از «رخ» دســتگیر شــدند .بررســیها
نشــان میداد کــه اعضای ایــن باند با
جعــل ســند ،خانههایی ویالیــی را که
صاحبانشــان در خارج از کشــور بودند
به فروش میرساندند.
رخ خــودش را صاحــب ملــک
معرفــی کــرده و بــا اســناد جعلــی،
خانــه ویالیــی را بــه یکــی از اعضــای
باندش میفروخت .آنهــا نیز خانه را
میفروختند.
بهعنــوان مثال خانــهای را که رضا

پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ گفــت:
متهم در تحقیقات اولیه به قتل مادرش
اعتــراف کــرد و مدعــی شــد قبــل از قتل
حشیش ،شیشه و  20عدد قرص مصرف
کرده بود .بنابراین دچار توهم شده و فکر
میکرد شیطان به سراغش آمده است.
قاتــل در بازجوییها گفــت :در حمام
بــودم که شــیطان به ســراغم آمــد گفت
یــا من تو را میکشــم یا تو مرا میکشــی و
بــا گفتن ایــن جمله بــه من حملــه کرد،
مجروح شــدم و به سمت آشپزخانه فرار
کــردم اما در آنجا بــا چاقو ضربه نهایی را
زدم بعد متوجه شــدم مادرم را کشتهام.
ســعی کــردم جســد را داخــل یخچــال
بگذارم تا دیگر او را به سردخانه نبرند اما
نتوانستم و از خانه فرار کردم.
بهدســتور بازپــرس جنایــی ،متهــم
میانســال بــرای بررســی صحــت روانــی
به پزشــکی قانونــی منتقل خواهد شــد و
بررســیها بــه دســتور بازپرس پرونــده از
ســوی مأمــوران اداره  ۱0پلیــس آگاهــی
تهران در این خصوص ادامه دارد.

ســندش را ســرقت کرده و به این باند
داده بــود دوبار فروخته بودند .بار اول
بــه مبلــغ  ۱4میلیــارد و  700میلیــون
تومــان بــه یــک خریــدار معمولــی و
بــار دوم  2میلیــارد و  700میلیــون
تومــان بیعانــه گرفتــه و همــان ملک
را بــه بنــگاهداری فروختــه بودنــد کــه
قصد داشــت ملــک را با کمک یکی از
دوستانش تخریب کند و مجتمع چند
واحدی در آن بسازد.
در تحقیقــات صــورت گرفتــه 7
مــرد در ایــن رابطه بازداشــت شــدند
و بررســیها بــرای دســتگیری رخ یــا
سردسته باند به دستور بازپرس رحیم
دشــتبان از شعبه دهم دادسرای امور
جنایی تهران ادامه دارد.

انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران تهــران بــرای رفتــار رســانهای در روزهــای بحران
یک بســته پیشــنهادی را منتشــر کرد .در این بســته پیشــنهادی ،به چند ســرفصل
مهــم همچــون «جدی گرفتــن تعهدات رســانه به اجتمــاع»« ،برداشــتن حجاب
امنیتی»« ،تشــکیل ســتاد رســانهای بحران»« ،بســیج رســانه ملی»و «ســخنگویی
فعال ســتاد بحران» اشــاره شــده است .در ســرفصل تعهدات رســانه به اجتماع،
کرونــا ویــروس را یک موضــوع مرتبط با حوزه ســامت و پزشــکی و پدیدهای ذیل
امــر رســانه تعریف میکند ،براین اســاس بحرانهــا خود رخدادهای رســانهای به
شــمار میرونــد و ســازمانهای حاکمیتی دخیــل در امر مدیریت بحــران گزینهای
جــز درک این واقعیت ندارند که دیگر نمیشــود موضوعات را با بلندگوی دســتی
اطالعرسانی کرد و رسانهها بویژه در فقره مواجهه با یک اپیدمی نقش فوقالعاده
مهمی دارند .در ادامه این بسته پیشنهادی به بحث تشکیل ستاد رسانهای بحران
متشــکل از روزنامه نگاران و برنامه ســازان حرفهای حوزه بحران اشــاره شده است
کــه  3مأموریــت اصلــی تولید اخبار خــام دقیق ،برقــراری ارتباط میان رســانهها و
مســئوالن حاکمیتی و تولید بســتههای اطالعرسانی و آموزشی برای انتشار مستمر
در تلویزیون ملی را برعهده دارند.

یادداشت

از شرکت در مجامع عمومی خودداری کنید

درصورت ابتال به ویروس کرونا چه کار کنیم؟

عکس ها :ایران

تهران را که به ســمت جاده ســاوه بروی،
نرســیده بــه شهرســتان ســاوه میرســی
بــه ســه راه اتوبــان آزادگان .از آنجــا تــا
«بیمارســتان شــهدای یافتآبــاد» راهی
نیســت .اینجــا مکانی اســت کــه بیماران
مبتال و مشــکوک به کرونا در آن قرنطینه
میشــوند .ســوژه غریبــی اســت؛ از قــرار
معلــوم بایــد از اورژانــس بیمارســتان و
بخــش ایزولــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا
گــزارش تهیه کنیــم که اتفاقــاً آدمهایش
بــرای مــا غریبــه نیســتند .بخــش ایزولــه
بیماران مشــکوک و مبتال بــه کرونا جایی
اســت که ایــن روزهــا هیچ وقت دوســت
نداریم گذرمان به آنجا بیفتد.
بایــد اعتــراف کنــم کــه وقتی قرار شــد
بــرای تهیــه گــزارش به ایــن بیمارســتان
بیاییم ،افکاری در ذهنم رژه میرفتند که
بارها و بارها دربارهشان خوانده و گزارش
تهیه کــرده بود .مثالً آنچــه بیماری کرونا
را خطرناک میکند نه میزان مرگ و میر
آن بلکــه میــزان ســرایت بســیار باالیــش
و عــدم رعایــت نــکات بهداشــتی اســت.
بــا همیــن افــکار به بیمارســتان شــهدای
یافتآباد آمدم.
قبــل از آنکــه مجــوز ورودم بــه
بخشهــای ایزولــه آمــاده شــود داخــل
اورژانــس میشــوم .ســه بیمــار بــه ایــن
بخــش مراجعــه کردهانــد .یکیشــان که
ماســک زده .پســر جــوان دیگــری که تب
ســنج جیوهای دهانش گذاشتند تا دمای
بدنــش را انــدازه بگیرند منتظر ایســتاده
تا وضعیتش را بررســی کنند .مرد جوانی
کــه  30ســاله اســت ،نزدیکتــر میآید و
میگویــد خانــم شــما خبرنگار هســتید؟
تند تند ســؤاالتم را میپرســم؛ مشــکوک
بــه کرونایــی؟ چگونــه مبتــا شــدی؟
چــه عالئمــی داشــتی که بــه بیمارســتان
مراجعــه کردی؟ از کجا میدانســتی باید
بیمارســتان یافتآبــاد بیایــی؟ پاســخ
میدهد 30 :ســالم اســت .خانم دوستم
چنــد روز پیــش قــم رفته بــود .سهشــنبه
شــب بــا دوســتم بیــرون بودیم .دیشــب
حال دوســتم بد شــد و رفت بیمارســتان
نیــاوران .مــن هــم از نصــف شــب تــب
بدنم یــک مرتبه باال رفت .ســریع خودم
را بــه بیمارســتان محــب کوثــر رســاندم.
آنجا گفتند باید به بیمارســتان یافتآباد
بیایــم .از آن ســو مأمــور انتظامات بدون
ماســک و پوشــش خاصــی جلــوی در
اورژانس نشسته همان جایی که بیماران
مشــکوک به عالئــم کرونــا ابتــدا در آنجا
عالئمشــان بررســی میشــود و سپس به
دلیل تب باال و تنگی نفس به بخشهای
بســتری ایزوله منتقل میشــوند .خانمی
اومــده بــود اینجــا فیلمبــرداری میکــرد
گوشــیاش را از دســتش گرفتــم گفتــم
خانــم کار شــما باعث میشــود تزلزل به
وجــود بیایــد و تــرس جامعــه را بگیــرد.
تــرس از ایــن موضــوع بیشــتر از بیماری
مردم را اذیت میکند.
گزارشم از ساعت 8و نیم صبح شروع
میشــود .قــرار گذاشــتیم ابتــدا از بخــش
ایزولــه بازدیــد کنیــم کــه بــه گفتــه دکتــر
یاســر جویانی متخصــص اقتصاد درمان
و مشــاور رئیــس بیمارســتان شــهدای
یافتآبــاد بیمــاران مبتــا و مشــکوک به
کرونــا آنجــا بســتری میشــوند .برخالف
بخشهــای عمومــی کــه در ورودی
همیشــه باز اســت ،در بخــش ایزوله قفل
اســت .از بخــش ســوختگی که بــه عنوان

اخبــــار

فریبا خان احمدی

گــروه حوادث :مرجــان همایونــی /راز
تبهکاریهای زن جوانی که با تشــکیل
یــک باند جعل و کالهبــرداری و اجیر
کــردن معتــادان ،خانههــای ویالیــی
خالــی را میفروخــت هنــگام ربــودن
یکی از سوژههایش لو رفت.
به گــزارش «ایــران» ،چنــدی قبل
زن میانســالی بــه اداره آگاهــی رفــت
و از ناپدیــد شــدن شــوهرش خبر داد.
وی گفت :همسرم روز گذشته از خانه
خــارج شــد و دیگــر برنگشــت .هر چه
با تلفــن همراهــش تمــاس میگیرم
پاســخ نمیدهــد .چون ســن و ســالی
از او گذشــته احتمــال میدهم اتفاقی
برایش رخ داده باشد.

با حجت دیده شــده بود ،این فرضیه
را مطــرح کرد که رضا از سرنوشــت او
با خبر است.
به دســتور بازپرس رحیم دشتبان،
کارآگاهــان پلیس به ســراغ رضا رفته
و مرد جوان بازداشــت شد .رضا ابتدا
منکر اطالع از سرنوشت مرد ثروتمند
شــد امــا زمانی که بــا مدارک پلیســی
مواجه شد به آدم ربایی اعتراف کرد.
رضا با نشان دادن محل نگهداری
حجــت ،در  48ســاعت گذشــته،
اعتــراف کرد که برای این گروگانگیری
از زنی معروف به «رخ» دستور گرفته
اســت .وی گفت :نه اســم واقعی اش
را میدانــم نه تا حــاال دیدمش .فقط
میدانم سرکرده باند است و اعضای
بانــد بــرای خودشــان نــام مهرههای
شطرنج را انتخاب کردهاند.
او ادامــه داد :چنــد مــاه قبــل در
یک کلوپ شــبانه بــا دو عضو این باند
معروف به وزیر و شــاه آشــنا شدم .در
آنجــا قمار میکردیم .به آنها گفتم که
مــن دزد خانههای ویالیی باالی شــهر
هســتم و خانههایــی را کــه چراغشــان
خاموش اســت برای ســرقت انتخاب
میکنم .گفتم که چند شــب قبل وارد
خانهای ویالیی در شــمال تهران شدم
کــه صاحــب خانهاش سالهاســت به

گــروه حــوادث /حکــم قصــاص مــرد
جنایتــکاری کــه یک تاجر ســنگ را در
خانهاش به قتل رســانده بود از ســوی
قضــات دادگاه کیفــری تهــران صــادر
شد.
بهگــزارش «ایــران» ،جســد مــرد
ثروتمنــدی کــه از تاجران ســنگهای
قیمتــی بود  6ســال قبــل در خانهاش
واقع در بزرگراه محالتی در حالی پیدا
شد که گاوصندوق خانه نیز به سرقت
رفتــه بــود .مأمــوران در ردیابیهایــی
فنــی و تحقیقــات میدانــی متوجــه
شدند که مسعود بر اثر خفگی به قتل
رســیده اســت و آخریــن بار بــا یکی از
دوســتانش بهنام محمدرضــا ارتباط
تلفنی داشته است.
بدین ترتیب مأمــوران وی را برای
تحقیــق و بازجویــی دســتگیر کردند و
به اداره آگاهــی بردند .محمدرضا در
بازجوییهــا راز قتــل مســعود را فاش
کــرد و گفــت :مــن و مقتــول دوســت
بودیم و رابطه خوبی هم داشــتیم آن
روز هــم برای اینکه همدیگر را ببینیم
بــه همــراه دوســتانم بــه خانــهاش
رفتیم ،اما دوستانم بهنامهای فرشاد
و جمــال با دیــدن ســنگهای قیمتی
در خانــه مســعود و وضعیــت زندگی
او وسوســه شــدند و تصمیم گرفتند او
را بکشــند .آنها میــوه و آبمیوه خریده
بودنــد و درون آن دارو ریختنــد و بعد
هم مسعود را به قتل رساندند.
بعــد از اعترافــات متهــم ،فرشــاد

گزارش میدانی «ایران» از وضعیت رسیدگی به بیماران مشکوک و مبتال به کرونا در جنوبیترین و شمالیترین بیمارستانهای تهران

بخــش ایزوله بیمــاران مبتال بــه کرونا در
بیمارســتان یافتآباد در نظر گرفته شده
وارد بخــش ایزولــه میشــویم؛ جایــی که
ســه بیمار مثبت در طبقه باال بســتریاند
و یک بیمار مشــکوک نیــز در طبقه پائین
و در اتــاق مجزا و تاریکی بســتری اســت.
هیــچ کســی جز پزشــک و یک پرســتار که
لباس مخصوص به تــن دارد اجازه ورود
به داخل اتاق را ندارد.
همــراه بــا دکتــر جویانــی وارد بخــش
کــد  550میشــویم .جــز یــک پزشــک،
دو پرســتار ،یــک کمــک پرســتار و یــک
نیــروی خدماتی کســی داخل ســاختمان
نیســت .آنطــور کــه همراهــان بیمــاران
ادعــا میکننــد؛ پزشــکها و پرســتارها
حاضــر نیســتند در ایــن بخــش مشــغول
شــوند البته ایــن ادعا زمانی بــه واقعیت
نزدیک میشود که ببینیم در بخشهای
ایزولــه جــز چنــد نفــر هیــچ کادر درمانی
حضور ندارد .دکتر جویانی درباره تعداد
تختهــای بســتری توضیــح میدهــد:
بخاطر شــرایطی که وجــود دارد اورژانس
ســوختگی را بــه بخــش ایزولــه تبدیــل
کردیــم .افــراد مشــکوک بــه کرونــا که به
بیمارســتان میآیند اینجا توســط پزشک
عفونــی مقیــم ،تریــاژ میشــوند بعــد از
بخــش عفونــی وارد بخشــی میشــویم
کــه بــرای کرونا مهیا شــده .بیمــاران بعد
از آزمایــش (قبــاً آزمایشهــا را انســتیتو
پاستور میفرســتادیم از امروز آزمایشگاه
تشــخیص کرونا در این بیمارستان فعال
میشــود) بــه بخــش کرونــا میآینــد اگر
نتیجــه آزمایش مثبت باشــد وارد بخش
ایزوله میشوند».
او دربــاره تعداد بیماران مشــکوک به
کرونا که به بیمارستان شهدای یافتآباد
مراجعــه کردهانــد ،میگویــد :در  20روز
اخیــر 10 ،مــورد مراجعــه داشــتیم کــه
همــه منفی بودند .در ســه روز اخیر ،ســه
مــورد در بخش ایزوله بســتریاند که یک
نفــر مثبت گــزارش شــده و دو نفــر دیگه
مشکوکاند و منتظر جواب آزمایششان
هســتیم .ایــن بیمــاران بــه قــم مراجعه
داشــتند .دیگر بیماران هم ادعا میکنند
با افرادی از قم در تماس بودند».
مشــاهدات میدانی ما نشان میدهد،
اگرچه داخل بخشها تمیز و مرتب است
میپرســم از اینکه در این بخش خدمات
ارائه میدهی ،نمیترسی که خودت هم
مبتــا شــوی؟ پاســخ میدهد :تــرس که
طبیعی است شرایط جوری است که باید
احتیاط کرد ولی نباید شــرایط به گونهای
باشــد که روی کار ما تأثیــر منفی بگذارد.
باید روی آموزشها انقدر مســلط باشــی
که بتوانی اینجا خدمت کنی.
ëëبه همراهان بیمار دستور دادند ،ماسک
بزنند
ظهــر جمعــه بــرای تهیه گــزارش به
بخــش  4 ،3و  5بیمارســتان مســیح
دانشــوری مــیروم .در یــک ســاعتی کــه
اینجــا هســتم  4مریــض مشــکوک بــه
کرونــا را بــا آمبوالنــس به ایــن بخشها
میآورند .کمتر از تعداد انگشتان دست
امروز به بیمارستان ارجاع داده شدهاند
و آنطــور کــه همراهــان بیمــاران ادعــا
میکنند از دیروز تعداد مراجعین ناشی
از کرونا به بیمارســتان مســیح دانشوری
زیاد شده است .این بخش از گزارشی که
پیش روی تان است مشاهدات و گزارش
میدانی خبرنگار مــا از این مرکز درمانی
است.
«از دو روز گذشــته صبــح و شــب و
نیمه شــب بیمارســتان مســیح دانشوری

زنی به نام «رخ»

سرکرده باند تبهکاران شطرنجی

قصاص برای قاتل تاجر سنگ

ایران رنگ انتخابات گرفت

کرونا میهمان ناخوانده

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m
تلفن گروه حوادث021 - 88761621 :

هیجان را به ترس تبدیل نکنید

میزان باالی هیجان در جامعه بخصوص در کشور ما موضوعی
اســت که باید جدی گرفته شود .وقتی ســطح هیجان افراد باال
مــیرود ،شــاهد افزایش حــرکات هیجانــی و بهدنبــال آن بروز
خطــا خواهیــم بــود .در برخی مواقع شــدت هیجــان آن چنان
فرشاد نجفی
پور زیاد اســت که نگرانی و ترس به حالت وحشــت و اضطراب که
روان شناس
روان شناســان به آن پنیک ( )panicمیگویند ،تبدیل میشود.
پنیک متأســفانه میتواند کار افراد را به بیمارســتان بکشــاند و بیقراری و اضطراب
به حدی زیاد باشد ،که فرد مجبور به مصرف دارو شود .از آن جایی که مردم ما کالً
ســطح هیجانی باالیی دارند ،به دالیل مختلف همچون انتشــار اخبار از رسانههای
رســمی و غیررســمی میــزان هیجان بیشــتری را تجربــه خواهند کرد .اتفاقی شــبیه
کرونا ،نمره هیجان افراد را از حد قابل تحمل باالتر میبرد و به درجهای میرساند
که فراگیر شــده و تعداد زیادی را نیز در بر خواهد گرفت .مردم باید نســبت به این
قضیــه آگاه باشــند که با باالرفتن ســطح هیجان ممکن اســت ،دچار پنیک شــوند،
زیــرا ذهن بهدلیل باالرفتن هیجان مختل میشــود .بــرای اینکه کار به مصرف دارو
یا حتی بســتری شــدن ختم نشــود و اطرافیان هم آســیب نبینند ،در قدم اول باید
خودمان به خودمان کمک کنیم .از بهترین تا بدترین ســناریو در خصوص کرونا ،با
یک بیماری عفونی ســروکار داریم .در کشــور ما که در حوزه پزشکی از سطح علمی
باالیی برخوردار هستیم ،جای نگرانی زیادی وجود ندارد .باید به این باور برسیم که
صرفاً هیجان زده هســتیم و وقتی بیماری کرونا در کشوری مانند چین کنترل شده،
در ایــران هــم قطعاً کنترل خواهد شــد ،پس جــای نگرانی زیادی وجــود ندارد و در
عین حال هم باید توصیههای پزشکی معتبر در این خصوص را هم جدی گرفت.

