حادثه
گروه حوادث نگارستان
اتفاق رخداده در خیابان وحید سیرجان
صبح چهارشنبه به قدری ناراحت کننده،
هولناک و ش��وکبرانگیز ب��ود که برخی
مس��ئوالن قضایی و انتظام��ی که فعال
حوزه جنایی نیز هس��تند ،سه روز پس
از دی��دن صحنه هنوز ناراحتی در چهره
آنها دیده میشود .حادثهای که حداقل
نمونه آن در سیرجان دیده نشده بود .مهر
مادری در حالت عادی به گونهای اس��ت
که مادر حاضر نیس��ت خ��ار کوچکی به
دست فرزندش برود اما ایجاد جراحت بر
بدن فرزند معصوم دوساله به این شکل
قابل باور نیست؛ مگر اینکه مادر از حالت
عادی خارج بوده باشد .صبح چهارشنبه
مأموران پلی��س از طریق تماس با مرکز
 110در جریان این حادثه قرار گرفتند.
مأموران پلیس آگاهی و مراکز تش��خیص
هویت ،کالنتری  11و یگان امداد به محل
میروند .دقایقی بعد با دس��تور دادستان،
قاضی حسنینیا بازپرس شعبه اول نیز به
محل حادثه اعزام میشود .اظهارات سایر
اعض��ای خانواده نش��ان میدهد مادر 45
ساله به دلیل بیماری اعصاب و افسردگی
ش��دید حوالی س��اعت  8صب��ح پس از
گریههای م��داوم کودک دو س��الهاش را
مورد جراحت شدید قرار میدهد .خواهر
ای��ن کودک که کن��ار او خ��واب بوده به
علت س��ر و صدا بیدار شده و ضمن خبر
کردن دیگر اعضای خانواده یکی از آنها
با پلیس و اورژانس تماس میگیرد .دختر
بچه آسیب دیده بالفاصله توسط اورژانس
الس�لام)
به بیمارس��تان ام��ام رضا (علیه ّ
منتق��ل و به فوریت م��ورد عمل جراحی
ق��رار میگیرد .اگرچ��ه بخشهای مهم و
عمدهای از این گزارش و ماجرا قابل انتشار
نیست؛ اما بخشهای گزیدهای را با هدف
پیشگیری از حوادث مشابه و لزوم درمان
سریع و قطعی افسردگی منتشر میکنیم.
◄ نیاز به بررسی دقیق است
دادس��تان عمومی و انقالب سیرجان در
گفتوگو با خبرنگار حوادث نگارس��تان
درباره این ماجرا گفت :انتش��ار جزئیات
دقی��ق این خبر از لح��اظ علمی به ضرر
جامعه خصوصاً مادران و کودکان اس��ت.
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ماجرای مادری که دختر دو سالهاش را مورد جراحت شدید قرار داد در گفتوگو با پزشکان متخصص و دادستان سیرجان

افسردگی بعد از حاملگی،
علت اصلی حادثه هولناک کودک آزاری
کننده بود که برخی پرستاران نتوانستند
در اتاق عمل حاضر شوند و ما از همکاران
م��رد تقاضای کمک کردیم .خودم هم از
دیدن بچه حال روحی مناسبی نداشتم
و بقیه عملهای جراحی روز چهارشنبه
را لغ��و کردم .خوش��بختانه با لطف خدا
کودک از مرگ حتم��ی نجات یافت اما
امکان آسیب نخاعی وجود دارد .بهخاطر
ش��وکی هم که به کودک وارد شده او را
بعد از عمل در حالت خواب قرار دادیم و
زیر دس��تگاه است که پس از مشورت با
پزشکان مغز و اعصاب و جلوگیری از وارد
آمدن شوک مجدد به او بعد از بیداری ،او
را به هوش میآوریم.

| دکتر علی افشاری زاده |

| دکتر غالمرضا جهانشاهی |

| قاضی محسن نیکورز |

حادثه توسط فردی رخ داده که از بیماری
اعصاب و روان شدید رنج میبرده است.
او در حالت ع��ادی نبوده و تحت درمان
بوده اس��ت .به علت اتفاق رخ داده قاضی
حس��نینیا دس��تور انجام آزمایشهای

متعدد از طریق پزش��کی قانونی را صادر
ّ
کردهاند .قاضی نیکورز افزود :تحقیقات
مقدماتی هم توسط پلیس آگاهی انجام و
متهم به علت کودک آزاری در بازداشت
بسر میبرد.

◄ ک�ودک از م�رگ حتم�ی نجات
یافت
پزش��ک ج��راح این دختر بچه  2س��اله
در حاش��یه عمل جراحی به نگارس��تان
گفت :حوالی ساعت  8:30صبح از طریق
الس�لام) در
بیمارس��تان امام رضا (علیه ّ
جریان یک مورد اورژانس��ی قرار گرفتم.
بالفاصله به بیمارستان رفتم و کودک با
انجام اقدامات اولیه به اتاق عمل منتقل
شد .خون زیادی از بچه رفته بود و نیاز به
عملهای ترمیمی فوری بود .عروق(رگ)
اصلی گردن و نای(راه هوایی) بریده شده
بود .س��تون مهرهها نیز آسیب دیده بود
ک��ه بالفاصله راه تنف��س ترمیم و عروق
نیز پیوند زده شد .دکتر علی افشاریزاده
حدی ناراحت
اف��زود :وضعیت کودک به ّ

 دکتر جهانشاهی متخصص اعصاب و روان در گفتوگویی که صبح
پنجشنبه با مادر این کودک که دچار بیماری شدید روانی است انجام داده
گفت :این خانم  45ساله ،دارای  5فرزند ( 1پسر و  4دختر) است و پس
از اولین بارداری دچار افسردگی بعد از حاملگی شده و به صورت کامل
تحت درمان قرار نگرفته ولی باتوجه به شرایطی که داشته میبایست
حتماً بستری میشد چرا که در صورت ناقص ماندن درمان تبعات جبران
ناپذیری به دنبال دارد.

◄ مادر کودک دوساله چه گفت
دکت��ر غالمرضا جهانش��اهی متخصص
اعص��اب و روان در گفتوگوی��ی ک��ه
صبح پنجش��نبه با مادر این کودک که
دچار بیماری ش��دید روانی است انجام
داده گف��ت :این خانم  45س��اله ،دارای
 5فرزن��د ( 1پس��ر و  4دختر) اس��ت و
پس از اولین بارداری دچار افس��ردگی
بعد از حاملگی ش��ده و به صورت کامل
تحت درمان قرار نگرفته اس��ت .این زن
سیرجانی در صحبت با دکتر جهانشاهی
گفته است« :پس از هر مرحله حاملگی

بیماریام دوباره برمیگش��ت و تشدید
میش��د .ح��س پوچ��ی و بیحوصلگی
شدید داش��تم .حس میکردم خودم و
بچههایم آینده خوبی نخواهند داش��ت.
برای همین چندین بار قصد خودکشی
داشتم .دلم نمیخواست آخرین بچهام
زنده بماند .چون فک��ر میکردم امکان
اداره کردن خودش را ندارد .برای همین
قصد داش��تم او را بکش��م و س��پس به
زندگی خود پای��ان دهم .آن صبح بچه
مدام گریه میکرد و من حوصلهام س��ر
رفته ب��ود ...ع��دهای از نزدی��کان به ما
حسادت میکنند .ما وضع مالی معمولی
داریم اما توانس��ته بودی��م منزل و باغی
برای خود بسازیم .عالقه به رفت و آمد با
کسی نداشتم اما سری به خواهرم که در
منزل مجاور ما زندگی میکند میزدم.
من دخترم را دوس��ت داشتم .صدایش
هنوز توی گوش��م اس��ت و او را مقابل
چشمم میبینم ...خیلی ناراحت هستم
که این اتفاق افتاده است».
دکتر جهانش��اهی در ادام��ه گفت :این
خانم تحت درمان پزش��کی در یزد قرار
گرفت��ه و حدود 2هفته ب��ود که مجددا ً
دارو مصرف میکرده است اما به نظر من
باتوجه به شرایطی که داشته میبایست
حتماً بستری میشد.

 دکتر افشاریزاده پزشک جراح گفت :وضعیت کودک
به ح ّدی ناراحت کننده بود که برخی پرستاران نتوانستند در اتاق عمل
حاضر شوند و ما از همکاران مرد تقاضای کمک کردیم .خودم هم از
دیدن بچه حال روحی مناسبی نداشتم و بقیه عملهای جراحی
روز چهارشنبه را لغو کردم .خوشبختانه با لطف خداوند
کودک از مرگ حتمی نجات یافت اما امکان
آسیب نخاعی برای او وجود دارد.

وی اف��زود :معم��والً فکر ِد َگر ُکش��ی و
خودکشی در افسردگیهای شدید رخ
میدهد و این مادر بنا به گفته خودش
مدتها دچار این حالت بوده است .این
پزش��ک متخصص روانپزش��کی گفت:
علت قطعی افس��ردگی بع��د از زایمان
دقیقاً مش��خص نیس��ت اما مس��ائلی
مانند تغییر هورمونی ،حاملگی س��خت
و پرخط��ر ،زایم��ان س��خت و پرخطر،
مش��کالت تیروئید ،فق��ر فرهنگی ،فقر
خانوادگی و عدم درک همسر میتواند
باعث افس��ردگی بعد از حاملگی ش��ود
و توصیه میش��ود این نکات از س��وی
جدی گرفته ش��ود
خانوادهه��ا بس��یار ّ
و بیم��ار تح��ت درم��ان ق��رار بگیرد.
درمان افس��ردگی باید حتماً تحت نظر
پزشک متخصص به شکل کامل انجام
ش��ود و ناقص مان��دن درم��ان تبعات
جبرانناپذیری بهدنبال دارد .بیخوابی،
بیقراری و رفتارهای پرخاش��گرانه در
ایش��ان مشاهده شده است که در وقوع
این حادثه مؤثر بوده است.
◄ آخرین خبر از پرونده
تازهتری��ن خبرها از ای��ن پرونده که در
ش��عبه جنایی در حال رس��یدگی قرار
دارد حاک��ی اس��ت دختر بچ��ه پس از
انجام عمل جراحی هم اکنون در بخش
 icuبیمارستان تحت مراقبت قرار دارد
و مادر ک��ودک نیز به زن��دان منتقل و
تحقیقات پزشکی قانونی و پلیس آگاهی
از ای��ن حادثه دهش��تناک ادام��ه دارد.
نگارس��تان آرزو میکند کودک معصوم
زنده بماند و دیگر شاهد چنین حوادث
تلخی نباشیم .حادثهای به این حجم از
ناراحتی از سوی مادر علیه دختر بچهای
ک��ه توان دفاع ندارد آن هم در آس��تانه
روز گرامیداشت دختر!.

مجم عم
آگهی دعوت ع ومی فوقالعاده نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت دقیق سازان صنعت پیشه ور با شناسه
ملی ۱۴۰۰۶۴۳۱۹۱۶و شماره ثبت۴۱۶۳

ازکلیه سهامداران دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت دقیق سازان صنعت پیشه ور که در تاریخ سه شنبه
 ۱398/4/25ساعت  ۱۰صبح برگزار میگردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :انحالل شرکت

شرکت تعاونی مسکن کارگران پیمانکاران معادن گلگهر
سیرجان نود و یک شناسه ملی ۱4۰۰3349457
شهرستان سیرجان استان کرمان
نظ�ر به اینکه جلس�ه مجمع عموم�ی فوقالعاده نوب�ت اول مورخ
 98/4/9ب�ه حد نص�اب مقرر در اساس�نامه و قانون ش�رکتهای
تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه مجمع عمومی
فوقالع�اده نوب�ت دوم رأس س�اعت  9م�ورخ  98/4/27در محل
خیابان وحید ،س�الن اجتماعات هاللاحمر تش�کیل میش�ود .از
اعضای محترم دعوت میشود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -۱تمدید مدت فعالیت تعاونی (اصالح ماده  5اساسنامه)

هیئت مدیره شرکت تعاونی

نش
اصالحیه آگهی انتخابات کانون باز ست گان سیرجان ،نوبت دوم

نظر به اینکه انتخابات هیأت مدیره کانون کارگران بازنشستگان سیرجان در نوبت اول به حد نصاب
نرسید و نوبت دوم انتخابات طبق آگهی در روزنامه نگارستان شماره  ۱۱77مورخ شنبه  ۱تیر ماه  98که
در تاریخ  98/4/27به آدرس :بلوار ولیعصر ،دارالقرآن ،جنب درمانگاه سیب برگزار میگردد.

ضمن ًا کسانی که تمایل به کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسین را دارند ،درخواست کتبی خود را به همراه سایر مدارک شامل:

 -2آخرین مدرک تحصیلی
 -۱حداقل چهار سال عضویت در کانون سیرجان
 -4گواهی عدم سوء پیشینه
 -3گواهی عدم اعتیاد
 -6کپی کارت ملی
 -5حکم بازنشستگی یا کپی صفحه اول دفترچه بیمه
را به کانون شهرستان سیرجان و یا کانون استان کرمان تحویل نمایند.

هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان سیرجان

