حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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گروه حوادث :در مرور پروندههای طالق ،به
پیشپا افتادهای بر میخوریم که به
ماجراهای ِ
رغم سادگی و بیارزش بودن ،سرنوشت یک
خانواده را تغییر میدهنــد .مثل این پرونده
کــه در آن زوجی جوان به خاطر هدیهای که
آقا برای خانم خریده بــود به دادگاه خانواده
رفتند تا از هم جدا شــوند چون خانم معتقد
بود آقا عطری قالبی برایش خریده و به خاطر
دروغگویی او خواستار جدایی شده است.
بــه گزارش رکنا ،این زن وقتی در برابر قاضی
دادگاه خانــواده قرار گرفــت ،درباره ماجرای
زندگیاش چنین گفت :دعــوای من و طاها
درســت بعد از هدیهای که او برای من خرید،
شروع شد .مدتها بود میخواستم عطر مورد
عالقــهام را بخرم ولی گرانقیمت بود و هربار
منصرف میشدم .حتی چند بار خود طاها به
من گفت اگر تا این اندازه آن را دوست داری
بــرو و عطر را بخر ،ولی باز به خاطر گرانیاش
منصرف میشدم .چند شب قبل طاها به خانه
آمــد و یک هدیه به من داد .وقتی کادو را باز
کردم شوکه شدم ،او عطر گرانقیمت و مورد
عالقــهام را برایم خریده بود .از خوشــحالی
نمیدانســتم باید چه بگویم .تا چند روز دلم
نمیآمد از آن اســتفاده کنم .چند شب قبل
به یک مهمانی رســمی دعوت شدیم .من از
همان عطر استفاده کردم .ولی در کمال تعجب
وقتی هنوز در راه بودیم ،بوی آن پرید .به طاها
گفتم ،او گفت اشتباه میکنی هنوز بوی عطر
روی لباست هســت .ولی اص ً
ال نبود .چند بار
دیگر از آن عطر اســتفاده کــردم و در نهایت
فهمیدم که عطر تقلبی اســت .خیلی تعجب
کــردم .طاها برایم عطر تقلبــی خریده بود!.
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کانال و پیج خبری نگارستان
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داستانی دیگر از جداییهای بدون پایه و اساس و سستی بنیان خانواده

جدایی به خاطر شیشه عطر!
موضوع را بــه او گفتم ،ولی باز هم انکار کرد.
مسأله هدیه نیست .من خودم بارها به او گفتم
چون قیمت این عطر زیاد اســت ،الزم نیست
آن را بخریم .مسأله ،مسأله دروغگویی این مرد
است .چون مشخص است که این عطر تقلبی
است و با قیمت بسیار پایینی خریداری شده
است .حتی برای اینکه به او ثابت کنم ،عطر
را به مغازه عطرفروشــی معتبر بردم آنها به
محض مشاهده آن فهمیدند که تقلبی است
ولی باز هم انکار میکند.
به او گفتم که از کدام مغازه خریدی ،بیا برویم
و آن را پس بدهیم .کلی پول این عطر است،
اگر به عنوان عطر اصــل آن را خریدی .ولی
باز هم طفره میرود .دو هفته اســت که سر

برقراری دوباره محدودیتها ضروری نیست

آسترازنکا از چرخه تزر یق
خارج شد

 سویه جدید کرونا چه عالیمی دارد؟

گروه حوادث :معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی پایتخت ضمن
اشــاره به سرعت انتشار ،عالیم و شدت بیماریزایی سویه  BA5امیکرون و
همچنین تاریخ مصرف واکسنهای کرونا ،در عین حال تأکید کرد که واکسن
آســترازنکا به دلیل منقضی شــدن تاریخ مصرف موارد موجود در کشور ،از
چرخه مراکز بهداشتی و درمانی خارج شده است.

این موضوع با هم دعوا داریم ،در نهایت طاها
کلی به من توهین کرد و این دعوا شدید شد.
حاال هم من دیگر نمیخواهم در کنار این مرد
دروغگو زندگی کنم.
 پشیمانی به خاطر خرید هدیه
در ادامه شوهر این زن به قاضی گفت :آقای
قاضی من برای همســرم هدیه خریدم ،آن
هم بدون مناســبت .مدتها بود که دلش
میخواست آن عطر را داشته باشد .من هم
آن را برایــش خریدم امــا او اصرار دارد که
این عطر تقلبی اســت .در صورتی که من
عطــر اصل خریدم و کلی پول بابتش دادم.
دلیلی ندارد کــه بخواهم دروغ بگویم .ولی

او گوشــش به این حرفها بدهکار نیست
و حرف خــودش را میزند .او مرا متهم به
دروغگویی کرده است .اصرار دارد که ثابت
کنم عطر اصــل خریدهام .مــن هم وقتی
دیــدم او به من و حرفهایم اعتماد ندارد و
بهخاطر یک هدیه اینطور رفتار میکند ،از
کوره در رفتم .او به جای تشکر مدتهاست
که جنگراه انداخته و مرا از کارم پشیمان
کرده است.
در حالی که دعوای این زوج جوان به خاطر
یک عطر شدت گرفته بود ،قاضی سعی کرد
این زوج را از جدایی منصرف کند ولی وقتی
اصرار آنها را دید رسیدگی به این پرونده را
به جلسه بعدی دادگاه موکول کرد.

به گزارش ایســنا ،دکتر محمدرضا سهرابی با بیان اینکه در سه هفته اخیر
تعداد موارد ابتال ،بســتری و درمان سرپایی کرونا افزایش داشته و در برخی
از روزها به دو تا سه برابر نیز رسیده است ،اظهار کرد :این آمار نشان دهنده
شــروع موج هفتم کرونا اســت .سویه شــایع این موج  BA5است که در
کشورهای دیگر  BA4نیز مشاهده شده که قطعاً ایران نیز از این سویه مصون
نخواهد ماند .وی با اشــاره به خصوصیات این سویه جدید ،توضیح داد :این
ســویه ،یک بیماری شبیه به آنفلوانزا را ایجاد میکند که دوره کمون  3تا 5
روز دارد .همچنین اختالل بویایی و چشایی مجددا ً به مجموعه عالیم کرونا
در این سویه جدید بازگشته است ،در حالی که در سویه امیکرون این عالئم
وجود نداشــت .وی با بیان اینکه دوره بیماری پنج تا شــش روز و گاهی به
 ۱۰روز نیز به طول میانجامد ،یادآور شد :خوشبختانه شدت بیماری در این
ســویه نسبت به سویههای قبلی خفیفتر است ،اما نکته مهم شدت سرایت
این سویه است که نسبت به قبل قدرت سرایت بسیار باالیی دارد .در امیکرون

 نگاه یک روانشناس
رکنا در ادامه این گزارش دیدگاه یک روانشناس
را در این رابطه بررسی کرده است .دکتر سارا
شقاقی در این خصوص میگوید :به نظر من
یکی از دالیل اختالف بین زن و شوهر نداشتن
مهارتهای ارتباطی است .شیوه صحبتکردن
صحیح با همســر ،تنشهای زندگی مشترک
را کاهش میدهد .نوع و لحن ســخن گفتن
در تحکیم زندگی بسیار مؤثر است .به همین
دلیل برای داشتن خانوادهای سالم زن و مرد
باید مهارتهای ارتباط با همســر یا ارتباط با
فرزند را یاد بگیرند.
یکی از مهمترین مهارتها ،مهارت گفتوگو
و گوشدادن به حرفهای طرف مقابل است.
مهارت گوشدادن از مهارتهایی اســت که
همســران باید بیاموزند .چراکه گوشدادن به
حرفهای یکدیگر باعث میشود نیاز همدیگر
را بشناسند و برآورده کنند .هنگامی که یک
زن و شــوهر به حرفهــای همدیگر گوش
میدهند ،به هم میفهمانند که برای هم مهم
هستند .همین امر باعث میشود آنها با هم
بسیار صمیمی شوند .نحوه صحبت با همسر
اغلب چالشهایی را برای زوجها به همراه دارد.
نداشتن مهارتهای ارتباطی مناسب ،یکی از
دالیل اختالفات بین زن و شوهر است.
بسیاری از زوجها با وجود عالقهای که نسبت
به هم دارند ،نمیدانند چطور با همسر خود به
شیوهای صحیح صحبت کنند یا واکنشهای
ناسازگارانه از خود نشان میدهند .صحبت با
همسر به صورتی که در کالم محبت ،احترام
و درک وجود داشــته باشد ،به نزدیک شدن
زوجها به همدیگر کمک خواهد کرد.

 1نفر میتوانست تا  ۱۰نفر را مبتال کند ،اما این سویه جدید  1نفر میتواند
تا  ۱۸نفر را مبتال کند.
 فقط واکسیناسیون
وی با تأکید بر لزوم انجام واکسیناسیون هموطنان علیه کرونا ،گفت :تنها راه
مقابله با سویههای جدید تکمیل زنجیره واکسیناسیون است .او گفت :تاکنون
 ۵۰درصد مردم هنوز دوز سوم را تزریق نکردهاند و کسانی که  6ماه از تزریق
قبلی آنها گذشته است ،میتوانند دوز بعدی را تزریق کنند .شاید برخی از
افراد با این ادعا که این ســویه خفیف اســت ،خود را توجیه کنند و واکسن
تزریق نکنند؛ اما باید بدانیم ،با سرعت باالی گردش ویروس امکان رخ دادن
جهش دیگر و شروع مجدد مشکالت ،وجود دارد .دکتر سهرابی درباره کارایی
واکســنها نیز تأکید کرد :واکسنها هنگام ورود به بازار چندین بار آزمایش
میشوند ،لذا کارایی و اثربخشی آنها مورد تأیید است.
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نگاه

جامعه و سالمت روانی

گروه حوادث :اگر چه با آمدن کرونا ،وضعيت ســامت رواني جامعه دچار
چالش شد ولی با وجود آسیبهای اجتماعی که همیشه وجود دارد و افزایش
مشکالت اقتصادی و تورم میتواند این اختالالت را بیشتر کند .پیشتر وزارت
بهداشت و درمان اعالم کرده بود از هر  4ايراني ،يک نفر دچار اختالالت روحي
و رواني است .با ورود کرونا وضعيت کشور از لحاظ اقتصادي و اجتماعي در
مرحله ناپایداری قرار گرفت و آمار اختالالت رواني و اجتماعی را بیشتر کرد.
سوگهاي بدون سوگواري از ترس کرونا ،بيکاري گسترده ،قرنطينه اجباري
و از همه مهمتر ،ترس از آينده و ابتال به کرونا ،جامعه ايران را با بحران روحي
و رواني بیشتری درگیر کرد ،به شکلي که کارشناسان و جامعه شناسان دائم
هشدار ميدادند در دوران پســا کرونا ،بايد با شيوع اختالالت رواني مبارزه
کنند.
به گزارش ایســنا اکنون آمار پزشکي قانوني نشان ميدهد که عالوه بر
مشــکالت پساکرونا ،شــرایط اقتصادی مردم این وضعيت را وخیمتر از
قبل کرده اســت .چند روز پس از آنکه ســازمان پزشک قانوني ليست
عصبانيترين مردم اســتانهاي کشــور را منتشــرکرد ،اين سازمان در
آمــاري ديگر اعالم نمود روزانه  1700نفر ايراني در دعواها و درگيريها
با يکديگر کتک کاري ميکنند يا براي هم تيزي ميکشــند و همديگر
را مجروح ميکنند .اين آمار در حالي منتشــر ميشود که چند روز قبل
نيز اين ســازمان در گزارشي ليســت عصبانيترين مردم و استانهاي
کشــور را منتشــر کرده بود .براســاس اين گزارش در ســال گذشته،
استانهاي خراسانرضوي و اصفهان بيشترين و استانهاي ايالم ،بوشهر
و خراســانجنوبي کمترين آمار ارجاعات نزاع را داشــتهاند .بنا به یک
گزارش دیگر استان کرمان در یک بررسی آماری در میانه این جدول قرار
میگیــرد و با توجه به میزان پروندههای نزاعی و مراجعات دادگاهی ،از
جمله استانهایی است که نزاعهای خیابانی ،پرخاشگریهای خانوادگی
و یا خشــونتهای طایفهای را در درون خودش دارد اما نه به آن میزانی
که در برخی اســتانها مشــاهده میشود .یک بررســی نشان میدهد
بيشترين نرخ نزاع (تعداد نسبت به جمعيت استان) مربوط به استانهاي
اردبيل ،آذربايجان شــرقي ،همدان و زنجــان بوده و کمترين مربوط به
سيستان و بلوچستان ،بوشهر و هرمزگان بوده است .حاال پزشکی قانوني
در خبري هشدارگونه اعالم کرده است که در سال جاري يعني همزمان
با افزايش شديد فشارهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي ،آمار نزاعهاي
خياباني و خانوادگي نيز افزايش داشته است.
آماري که ميتواند زنگ خطري باشــد براي آنکه «خشــم» در جامعه
نهادينه شــود .از این رو موضوع پیدا کردن راهکار برای پیشــگیری و
کاهش خشــونت و ســوق دادن افراد و جامعه به سمت آرامش بیشتر
اهمیت پیدا میکند .اصوالً کاهش خشونت در هر کشور به عنوان یکی
از آسیبهای اجتماعی که سبب تضییع سرمایههای ملی است؛ بیتردید
از مهمترین اهداف به شــمار میرود .کاهش فشــارهای اجتماعی ،حل
مشــکالت اقتصادی و فرهنگی و کم کردن تنشهای سیاسی در سطح
فردی و اجتماعی از جمله راهکارهای کاهش خشونت و افزایش سالمت
روانی جامعه است که از طریق فرهنگسازی ،آگاهسازی جامعه و وضع
برخی از قوانین و مقررات در جهت رفاه حال مردم قابل دسترسی است.

