اخبار

دستگاه های  UVضدکرونا نیستند ؛

کیت های سرولوژی ایرانی به ترکیه و آلمان صادر شد

فرصت رفع اشکال کالس
دوازدهمیها تا  ۱۰خرداد

مع��اون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و
پرورش با اعالم اینکه امتحانات نهایی پایه
دوازده��م از  ۱۷خ��رداد به صورت حضوری
برگزار میش��ود و تا  ۱۶تیر ادامه دارد گفت:
دانشآم��وزان تا  ۱۰خرداد نیز میتوانند رفع
اشکال انجام دهند .به گزارش ایسنا ،علیرضا
کمرئی درب��اره نحوه ارزش��یابی و برگزاری
ن پایان سال در پایههای مختلف ،عنوان
آزمو 
کرد :پیش از این هم به طور رس��می اعالم
کرده ایم که امتحانات نهایی پایه دوازدهم از
 ۱۷خرداد به صورت حضوری برگزار میشود
و ت��ا  ۱۶تیر ادام��ه دارد .دانشآموزان تا ۱۰
خرداد نی��ز میتوانند به صورت حضوری در
مدرسه رفع اش��کال انجام دهند چون سال
سرنوشت س��ازی است.کمرئی افزود :عالوه
بر ای��ن امتحانات پایه نهم نی��ز به صورت
حضوری برگزار می ش��ود چون در معرض
هدای��ت تحصیلی هس��تند و ما نی��از داریم
نمرات آنان را داش��ته باش��یم ت��ا بتوانیم در
زمینه هدایت تحصیل��ی به طور دقیق تری
آن��ان را شناس��ایی کنی��م و فرصت هدایت
تحصیلی مناس��ب ایجاد شود .ضمنا ممکن
است تعدادی از آنها بخواهند در امتحانات در
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی شرکت
کنند که معدل و سوابق تحصیلی شان تاثیر
 ۵۰درصدی دارد .معاون آموزش متوس��طه
وزارت آم��وزش و پ��رورش با بی��ان اینکه
امتحانات سایر پایهها مانند پایههای هفتم،
هشتم ،دهم و یازدهم به صورت غیرحضوری
وبراساس سوابقی است که معلمان از فعالیت
های آموزش��ی آنها در دست دارند ،گفت :در
دوره متوسطه اول همه محتوای کتب درسی
آموزش داده شده است ،در متوسطه دوم در
ش��اخه نظری نیز از بین  ۱۸۲عنوان درس
تقریبا همه به پایان رس��یده است و تا پایان
اردیبهشت تکمیل می شود.
لغو محدودیت زوج و فردی
در مراکز تعویض پالک

رئی��س پلیس راهور ناج��ا از لغو محدودیت
زوج و فرد بودن پالک در زمان ارائه خدمات
ش��ماره گذاری خبرداد .به گ��زارش میزان ،
سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهور
ناجا گفت :با توجه به کاهش نسبی مراجعان
به مراکز تعویض پالک ،اجرای طرح فاصله
گ��ذاری و مدیری��ت در ورود خودروه��ا به
پارکینگها با ه��دف جلوگیری از تجمع در
س��النهای مراکز تعویض پالک ،با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی انجام میگیرد.
رئیس پلی��س راهور ناجا اف��زود :در همین
راستا محدودیت ارائه خدمات تعویض پالک
براساس فرد و زوج بودن پالک خودروها از
روز ش��نبه  27اردیبهشت  99لغو و افزایش
س��اعت کاری در تهران تا س��اعت  ۱۷و در
اس��تانها با تش��خیص رئیس پلیس راهور
اس��تان تا زمان کاهش مراجع��ان به حالت
عادی ادامه مییابد.
اعالم نحوه اعطای سنوات تحصیلی به
دانشجویان مشمول سربازی

رئی��س س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ناج��ا
درب��اره نحوه اعطای س��نوات تحصیلی به
دانشجویان مشمول س��ربازی توضیحاتی
داد.به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
س��ردار تقی مهری رئیس س��ازمان وظیفه
عمومی نیروی انتظامی اظهار کرد :با توجه
به ش��یوع بیماری کرونا در س��طح کشور و
مواجهه برخی از دانش��جویان ب��ا ابهام در
نحوه ادام��ه تحصیل خ��ود و نگرانیهای
ب��ه وجود آمده ،براب��ر قانون خدمت وظیفه
عمومی در طول تحصیل ،علیرغم سنوات
و مهلت اولیه تحصیلی در نظر گرفته شده،
در ش��رایط خاص دو ترم س��نوات ارفاقی
نیز تعریف ش��ده که اختی��ار تصمیم گیری
در این خصوص به کمیسیون موارد خاص
دانش��گاهها واگذار شده اس��ت.وی افزود:
تمام مش��موالن متقاض��ی در صورت عدم
اتمام تحصیل در س��نوات اولی��ه میتوانند
درخواست سنوات ارفاقی خود را در ابتدای
هر ترم به کمیس��یون موارد خاص دانشگاه
ارائه کنند و در صورت موافقت دانشگاه ،باید
به همراه تأییدیه دانش��گاه به یکی از دفاتر
خدمات الکترونی��ک انتظامی (پلیس)۱۰+
مح��ل تحصیل مراجعه و درخواس��ت خود
را ثب��ت کنند تا پس از بررس��ی از س��وی
وظیف��ه عموم��ی مح��ل تحصی��ل ،مجوز
الزم ص��ادر ش��ود.رئیس س��ازمان وظیفه
عمومی نی��روی انتظامی بیان کرد :حداکثر
س��نوات اولیه تحصیلی برای مشموالن در
مقاطع مختلف از جمله کاردانی  2.5س��ال،
کارشناس��ی پیوس��ته  ۵س��ال ،کارشناسی
ناپیوسته  ۳سال ،کارشناسی ارشد ناپیوسته
 ۳سال ،کارشناسی ارش��د پیوسته  ۶سال،
دکتری پزشکی پیوس��ته  ۸سال و دکتری
تخصص��ی  ۶س��ال میباش��د ک��ه دو ترم
سنوات ارفاقی در صورت نیاز به این سنوات
اضافه میشود.

مدی��رکل تجهیزات و ملزومات پزش��کی
سازمان غذا و دارو در واکنش برخی ادعاها
مبنی بر اس��تفاده از دستگاه های  UVو
مه پاش به عنوان اس��تریل کننده هوا در

شرایط بحران کرونا ،گفت :این دستگاه ها
اثر ثابتی در تمام محیط ها ندارند و تاییدیه
وزارت بهداشت را ندارند.به گزارش ایسنا،
مهندس س��ید حس��ین صفوی مدیرکل
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا
و دارو در خص��وص ص��ادرات کیت های
ایرانی به س��ایر کشورها افزود :کیت های
سرولوژی پس از کسب تاییدیه از سوی ما
در قالب دو محموله برای کشورهای آلمان

و ترکیه ارسال شد .البته در خصوص کیت
های تش��خیصی  PCRصادرات نداریم؛
چرا که باید نیاز داخلی را پوش��ش دهیم.
در خص��وص واردات کی��ت نیز از آنجایی
ک��ه ما تولید کننده کیت نبودیم در ابتدای
ش��یوع بیماری کرونا بخشی از کیت ها از
سوی س��ازمان بهداشت جهانی و بخشی
نیز از طریق کش��ور چین تامین می شد.
نمونه های این کیت ها بررس��ی ش��ده و

در صورتیک��ه مجوز نهایی را اخذ می کرد
ترخیص آن صورت می گرفت .این کیت
ها کیفیت و شرایط مناسبی داشتند.صفوی
در پاس��خ به این س��وال ک��ه در برخی از
خبرها کش��ور ترکیه اعالم کرده است که
محموله ای به این کش��ور نرسیده است،
تصری��ح کرد :دو محموله از کش��ور خارج
ش��ده و دیگر در گمرک ایران وجود ندارد.
بای��د توجه کنید روند ترخیص کاال نیز در

کشورها و گمرکات مختلف ،متفاوت است،
اما این محموله ها از کش��ور ما خارج شده
اس��ت.وی در پاسخ به سوالی در خصوص
اس��تفاده از دس��تگاه های  UVدر برخی
مطب های پزش��کی گف��ت :تاییدیه ای
برای آنها از س��وی وزارت بهداشت صادر
نشده است و اگر در مرکزی استفاده شود
بر اساس مس��ئولیت صاحبان آنجا خواهد
بود.

نقش موثر زنان در مهار بحران کرونا؛

تربیت اسالمی عامل انسجام روابط خانوادگی در ایران

گروه اجتماعی  :با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض درباره
افزای��ش خش��ونت خانگی در کش��ور همزم��ان با آغاز
قرنطینه ،آمارهای رسمی س��ازمان بهزیستی و معاونت
زنان خبر از عدم افزایش خشونت میدهد.
این روزها یا ش��اید بهتر اس��ت بگویم این ماههای اخیر
که ویروس کرونا پای به زندگی جامعه بش��ری گذاشته،
هیاهوی های فراوانی را با خود به همراه داشته و یکی از
آنها پر رنگ کردن واژه «خشونت خانگی» است.واژهای
ک��ه در ایام قرنطینه حرفه��ا و آمارهای ضد و نقیضی
درباره آن ش��نیدهایم و ش��اید حال برای بسیاری سوال
باش��د که آیا واقع ًا شیوع کرونا و قرنطینه موجب افزایش
خشونت خانگی در کشور شده است یا خیر که با بررسی
آمارهای رسمی کشور به این سوال پاسخ خواهیم داد.در
روزهای ابتدایی شروع قرنطینه بود که پیامکی با همکاری
وزارت ارتباطات و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری
برای مردم ارسال شد .در متن این پیامک آمده بود« :در
صورت مش��اهده یا مواجهه با موارد کودک آزاری در ایام
کرونا ،برای دریافت خدمات اجتماعی -روانی به صورت
رایگان و ش��بانه روزی با ش��ماره تلف��ن  ،۱۲۳اورژانس
اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور تماس بگیرید».پس
از ارس��ال این پیامک نیز معصوم��ه ابتکار معاون زنان و
خانواده با انتش��ار پستی در فضای مجازی بر لزوم توجه
به ای��ن پیامک تاکید کرد و نوش��ت« :پیام��ک  ۱۲۳را
جدی بگیرید ،مشکالت ناشی از بحران کرونا این روزها
میتواند بعضی آس��یبها را از جمله در درون خانوادهها
افزایش دهد؛ شماره  ۱۲۳را به خاطر بسپارید و در صورت
مش��اهده کودک آزاری ،همسر آزاری و سالمند آزاری به
وظیفه انس��انی خود عمل کنید و اط�لاع دهید».همین
مطلب تبدیل به دس��ت آویزی برای رس��انههای غربی
شد و شبکههایی همچون بی بی سی ،یورو نیوز و غیره
اعالم کردند که افزایش خشونت خانگی در ایران منجر
به ارسال این پیامک از سوی معاونت زنان به مردم شده
است.هرچند که بعدها مشخص شد که مبنای دفتر ابتکار
برای ارس��ال این پیامک ،مصاحبه یک جامعه شناس با
یکی از رسانهها بوده و مدتی بعد ابتکار نیز عدم افزایش
خش��ونت خانگی در ایام قرنطینه را تایید کرد.با این حال
آمار و ارقام رس��می کشور نشان میدهد که شیوع کرونا
تاثیر به سزایی بر روی افزایش آمار مواردی نظیر کودک
آزاری ،س��المند آزاری ،خشونت علیه زنان و به طور کلی
خشونتهای خانگی نداشته است.

است .البته اینکه چه میزان از این خشونتها هم اطالع
رسانی میشود ،جای بحث و بررسی دارد.

نق�ش موثر زن�ان در کنترل ش�رایط قرنطینه از زبان

رهبر معظم انقالب

کاهش  10درصدی تماسهای مربوط به درگیریهای

خانوادگی

در همین خصوص چندی پیش س��ردار کیوان ظهیری
رئیس پلیس پیش��گیری پایتخ��ت در گفتگو با مهر ،در
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه گفته میشود در دوران
کرونا آمار جرم و جنایت به ویژه درگیریهای خانوادگی
بیشتر شده است و آیا این مطلب را تأیید میکنید یا خیر
گفت :اص ً
ال چنین چیزی صحت ندارد تماسهای مردمی
با مرکز فوریتهای پلیسی ( )۱۱۰از ابتدای سال نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل کاهش داشته ،به عنوان مثال
تماسهایی که مربوط به درگیریهای خانوادگی بودند
نسبت به سال قبل  ۱۰درصد کاهش داشته است.
آمارهای خش�ونت خانگی نس�بت به قبل از قرنطینه

تفاوت خاصی نکرده است

حبیب اهلل مس��عودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان
بهزیستی کش��ور نیز چندی پیش از عدم افزایش چشم
گیر خشونت خانگی در روزهای قرنطینه خبر داد و اعالم
کرد :طبق آمارهای ما خش��ونت خانگی شامل مواردی
مانند کودک آزاری ،همسر آزاری ،سالمند آزاری و معلول
آزاری نس��بت به گذش��ته و قبل از ایام کرونا و قرنطینه
خانگی تفاوتی نداش��ته است .البته موارد روال گذشته را
داشتهایم ،اما با افزایش معنادار مواجه نبودهایم.وی افزود:

ممکن است موارد کودک آزاری که در گذشته و قبل از
شیوع کرونا هم داشتیم در حال حاضر نیز برای کودکان
بدسرپرست اتفاق بیفتد.

تنه�ا  ۲درص�د از تماسها نیاز به مداخل�ه اورژانس

اجتماعی داشته است

به ع�لاوه وحید قبادی دانا رئیس س��ازمان بهزیس��تی
کش��ور نیز در نشس��ت خبری فروردین ماه سال جاری
با ارائه آماری از خش��ونت خانگی در کشور گفت :از ۱۱
ه��زار و  ۸۵۲تماس با س��امانه اورژانس تنها  ۲/۲درصد
تماسها منجر به مداخله اورژانس اجتماعی شده و موارد
نارضایتی از رفتار همسر نیز از  ۲هزارم درصد به  ۶هزارم
درصد رسیده است.
پس انتشار آمارهای متعدد از سوی سازمان بهزیستی که
متولی رسیدگی به آسیبهای اجتماعی است ،معصومه
ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در گفتگو
با یکی از رسانههای کشور ،علیرغم اقدام پیشین خود که
منجر به ایجاد شائبه نسبت به افزایش آمارهای خشونت
در ایران ش��ده بود ،از حاد نبودن شرایط خشونت خانگی
علی��ه زنان در ایران س��خن گفت و اع�لام کرد :میزان
خش��ونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی
چندان حاد و ش��دید نیست؛ حتی وضعیت ما از وضعیت
متوسط جهانی از لحاظ شیوع خشونتهای خانگی بهتر

پ��س از اعالم آمارهای رس��می کش��ور درباره س��طح
خش��ونت در ایران ،س��خنان اخیر رهب��ر معظم انقالب
در ارتب��اط تصویری با س��تاد ملی مب��ارزه با کرونا ،مهر
تایید دیگری بر کذب بودن اخباری با محوریت افزایش
خش��ونت علیه زنان در ایران بود.رهبر معظم انقالب در
فرمایش��ات هفته گذش��ته خود به نق��ش مثبت و موثر
زنان و خانواده در قرنطینه اش��اره کردند و فرمودند« :در
این دوران خانهنش��ینی تقریب ًا میشود گفت خانهنشینی
عمومی ،اینجا نقش خانواده و حضور خانواده اثر خودش
را نشان داد .در آن کشورهایی که خانواده پایهی درستی
ندارد ،معنای درس��تی ندارد ،این خانهنش��ینیها به این
شکل اتّفاق نمیافتد یا الاقل به این شکل قابل تح ّمل
و قابل فهم و قابل قبول نیس��ت .اینجا خانواده ُدور هم
جمع شدند.ایش��ان تاکید کردند :بخصوص باید به نقش
زن خانواده تکیه کرد و تأثیر بس��یار زیادی را که صبر و
حوصله و زحمتکشی و حلم زن خانواده ایفا میکند در
ادارهی خوب خانواده ،حتم ًا بایستی از نظر دور نداشت».
اشاره رهبر انقالب بر تاثیر نقش زنان بر مدیریت شرایط
قرنطینه نشان میدهد که اتفاقی که این روزها برای زنان
دیگر کش��ورها در حال رخ دادن است ،در ایران رخ نداده
اس��ت.اتفاقی که میتوان با عنوان «خشونت خانگی» از
آن ی��اد کرد و آمارهای جهان��ی حکایت از افزایش آن در
کشورهای اروپایی دارد.به طوری که پس از شیوع ویروس
کرونا و آغاز قرنطینه ،رسانههای غربی از افزایش خشونت
علیه زنان در کشورهای اروپایی و آمریکا خبر دادند.موسسه
خیریه رسیدگی به خشونت خانگی در انگلیس ،ماه گذشته
از افزایش  ۲۵درصدی خشونت خانگی در این کشور خبر
داد و اعالم کرد :ش��مار تماسهای مردم برای درخواست
کمک اجتماعی و رسیدگی به خشونتهای خانگی ۷۰۰
برابر ش��ده و حتی تماسهای مربوط به خشونت خانگی
علیه مردان نیز  ۱۶.۶درصد افزایش یافته است.به گزارش
مه��ر  ،روزنامه گاردی��ن نیز طی مطلب��ی از افزایش ۴۷
درصدی خشونت علیه زنان در اسپانیا طی دو هفته ابتدایی
ماه گذشته و در روزهای قرنطینه خبر داد نوشت :یک زن
به دلیل خشونت خانگی و شرایط قرنطینه ،توسط همسر
خود به قتل رسید.

گ فوتبال؛
احتمال عدم برگزاری لی 

مع��اون کل وزارت بهداش��ت با بیان اینکه بر اس��اس
ی سازمان بهداشت جهانی احتماال اوضاع کرونا
پیشبین 
در پاییز و زمس��تان بدت��ر خواهد بود ،گفت :پس اگر با
گ فوتبال برگزار نمیش��ود،
معیارهای علمی ،امروز لی 
با این پیش بینی باید بگوییم که پاییز و زمس��تان هم
برگزار نمی شود و در این صورت ،لیگهای بعدی نیز
در موعد مقرر خود برگزار نمیشوند.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج حریرچی با تاکید بر اینکه
اولویت اصلی وزارت بهداشت در بحران کرونا ،سالمت
مردم اس��ت ،گفت :در ثانی بای��د اثرات بیماری زایی و
مرگ ومیر ناشی از ویروس را به حداقل برسانیم .البته
قطعا اقتصاد مردم نیز برای ما مهم اس��ت و بر اساس

پیش بینی افزایش شدت کرونا در پاییز و زمستان
آن تصمیمگیری میکنیم.وی با بیان اینکه حدود ۲۸۲
هزار مرکز ورزش��ی وج��ود دارد که تعداد قابل توجهی
معیشت خود را با کار در آن میگذرانند ،تصریح کرد :ما
این مسائل را درک میکنیم ،اما مجبور هستیم کاری
کنیم که اوال چ��رخ ویروس نچرخد ،ثانیا چرخ اقتصاد
مردم در حرکت باش��د .ولی اگر در یک مرکز بدنسازی
اتفاقی بیفتد که مراجعین و کارکنان دچار آلودگی شوند
و ما مجبور ش��ویم تعطیلیها را ب��ه مدت طوالنی تر
اعمال کنیم ،به قول س��ازمان بهداش��ت جهانی اولین
تبعات بازگشاییهای زودرس بر خود اقتصاد خواهد بود
و نه بر سالمتی؛ بنابراین ما احتیاطهای الزم را مدنظر
قرار میهیم.وی با تاکید بر اینکه در بس��یاری از مراکز

ورزشی بدنسازی استانداردهای الزم را نداریم ،ادامه داد:
این در حالی است که این مراکز تراکم جمعیتی باالیی
نیز دارند که برای بیماری کرونا مناسب نیست .کنار هم
بودن وسایل متعدد ورزشی ،رختکنهای کوچک ،دوش
کوچک ،عدم دسترس��ی به تهویه مناسب و ...میتواند
س��بب انتقال ویروس کرونا بوی��ژه هنگام ورزشهای
هوازی باشد.حریرچی افزود :هم معیشت کسانی که در
باشگاههای ورزشی کار میکنند و هم انجام لیگهای
ورزشی مد نظر ما است و بر اساس آن تصمیمات اتخاذ
میشود .کسانی که در کمیتههای مختلف ستاد مقابله
با کرونا تصمیمگیری میکنند از دانشمندان هستند و با
معیارهای علمی به مسائل نگاه میکنیم .از سوی دیگر

مدیرعام��ل انجمن اهدای عض��و ایرانیان از
انجام  ۱۰۷۸اهدای عضو در کش��ور خبر داد
و در عین حال گفت :در س��ال گذشته میزان
پیوند کلیه از افراد مرگ مغزی افزایش یافته
است .دکتر کتایون نجفیزاده در ارتباط ویدیو
کنفرانسی با خبرنگاران،با بیان اینکه انجمن
در سال گذشته به عنوان بازو و در کنار وزارت
بهداش��ت با این وزارتخان��ه همکاری کرد و
کوش��ید ،گفت :یکی از ش��اخصهای مهم
اهدای عضو  PMPاس��ت که تعداد اهدای
عضو ب��ه ازای یک میلیون نف��ر جمعیت را
نشان میدهد .این شاخص در دنیا به صورت
ک
ک دهم یکدهم حرکت میکند و هر ی 
ی 
دهم افزایش آن ،نش��ان دهنده تالش دولت
و ارگانهای فرهنگساز آن جامعه است .در
کش��ور ما این ش��اخص در دو سال گذشته
 ۱۱.۲بوده ،اما سال گذشته به  ۱۴رسیده که
بسیار قابل توجه است.

ساالنه پنج تا هشت هزار مرگ مغزی در

کشور

وی اف��زود :در س��ال گذش��ته  ۱۰۷۸مورد

اهدای عضو در کش��ور انجام شد .باید توجه
کرد که ساالنه بین حدود پنج تا هشت هزار
مرگ مغزی در کشور اتفاق میافتد که طبق
آمارهای جهانی نیمی از افراد ،یعنی در س��ه
ت��ا چهار هزار نفر از افراد مرگ مغزی ش��ده
قابلیت اهدای عضو وجود داش��ته است .این
موضوع دو پی��ام دارد؛ یکی اینکه به ۱۰۷۸
خان��وادهای ک��ه تصمیم درس��ت گرفتند و
اعضای عزیزش��ان را اهدا کردن��د ،تبریک
میگویم .در عین حال جای تاس��ف دارد که
یکسوم تا یکچهارم موارد مرگ مغزیمان
را استفاده کردیم و بقیه اعضای قابل استفاده
م��رگ مغزی به زیر خ��اک رفتند.نجفیزاده
ادامه داد :یک بیم��ار دیالیزی برای زندگی،
باید هفتهای س��ه روز به مرکز دیالیز برود و
چهار س��اعت زیر دستگاه باشد .درحالیکه با
پیوند کلیه میتوان این عملکرد را به دست
آورد و ف��رد به زندگی عادی برگردد و حتی
یک قهرمان ورزشی باشد،اما متاسفانه این
کلی��ه ،قلب و کبد و ...افراد مرگ مغزی به
زیر خاک میرود.

افزایش پیوند کلیه از افراد مرگ مغزی


وی با بیان اینکه از هر فرد مرگمغزی شده،
هشت عضو قابل اهدا است ،گفت :طی سال
گذش��ته ش��اهد افزایش تعداد پیوند کلیه از
افراد مرگ مغزی و کاهش این پیوند از افراد
زنده بودیم .به طوری که در س��ال گذش��ته
 ۳۲۳۴پیوند عضو در کش��ور انجام شده که
عمدهتری��ن آن کلیه ب��وده و در درجه بعدی
پیوند کبد بیشترین میزان را به خود اختصاص
داده و بعد از آن هم پیوند قلب قرار دارد.

آمار م�رگ و میر کرونا در بیم�اران پیوند

عضو

نجفزاده در پاس��خ به س��والی درباره میزان
آس��یبپذیری اف��راد پیوندی و ی��ا نیازمند
اه��دای عضو در مقابل بیم��اری کووید۱۹-
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اخبار
دستبند پلیس
بر دستان کالهبردار میلیاردی

فرمانده انتظامی اس��تان خراس��ان شمالی از
دس��تگیری فردی با  5میلیارد و  260میلیون
ریال کالهبرداری در "بجن��ورد" خبر داد.به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،س��ردار"علیرضا
مظاهری" با اع�لام جزئیات این خبر گفت:
در پی اعالم شکایت یکی از شهروندان مبنی
بر اینکه فردی اقدام به کالهبرداری با ترفند
ف��روش زمین به صورت صوری از وی کرده
است بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار
کارآگاهان پلیس آگاهی اس��تان قرار گرفت.
این مقام ارش��د انتظامی در استان ادامه داد:
متهم با شناس��ایی افراد عادی ،خود را مالک
زمین های اطراف شهر "بجنورد" معرفی و با
کم کردن مبلغ چشمگیری ،خریدار را وسوسه
کرده و اقدام به کالهبرداری از مال باخته می
کندوی با اش��اره به اینکه کارآگاهان با انجام
اقدامات فنی و اطالعاتی و همچنین بررسی
اظهارات ش��اکیان پرونده موفق شدند محل
اختفای این فرد را شناس��ایی کنند ،افزود :با
اعزام کارآگاهان به محل مورد نظر ،این فرد
در عملیات غافلگیرانه ای دس��تگیر و به مقر
انتظامی منتقل شد.
دستگيري  2گروگانگير در شيراز

فرمانده انتظامی ش��يراز از رهايي گروگان 33
ساله و دستگيري  2گروگانگير در اين شهرستان
خبر داد.سرهنگ "فرج شجاعي" در گفتوگو با
پايگاه خبري پليس ،با اعالم این خبر گفت :در
پي مراجعه فردي ب��ه كالنتري " 31جنت" و
اخذ نيابت قضائي مبني بر اينكه برادرش توسط
افراد ناش��ناس از استان بوشهر ربوده شده و به
شهرستان شيراز منتقل شده است كه موضوع به
صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت.
وي افزود :ماموران با اقدامات فني و تخصصي
مطلع شدند كه فرد ربوده شده در بلوار "صلح"
در يك منزل مس��كوني نگهداري ميش��ود.
س��رهنگ "ش��جاعي" با بيان اينكه ماموران
ضمن هماهنگي قضائي سريعا به محل مورد
نظر اعزام شدند ،گفت :در يك عمليات ضربتي
ماموران انتظامي كالنتري " 31جنت" موفق
شدند  2گروگانگير را دستگير و فرد ربوده شده
را رها كنند.فرمانده انتظامی شهرستان شيراز با
اشاره به اينكه متهمان در بازجويي اوليه علت
و انگيزه آدم ربايي را اختالف حس��اب عنوان
كردن��د ،گفت :برخورد با مخالن نظم و امنيت
يك��ي از اولويتهاي اين فرماندهي در س��ال
جاري است.
رد رشوه  100ميليوني
ماموران وظیفه شناس

دولت نیز بس��تههای معیشتی برای صنوف مختلف در
نظر گرفته اس��ت.معاون کل وزارت بهداش��ت در عین
حال اظهار کرد :پیشبینیهای ما قطعی نیس��ت ،ولی
پیشبینی سازمان بهداشت جهانی این است که اوضاع
کرونا در پاییز بدتر از خرداد و تابس��تان خواهد بود .این
مطرحترین پیشبینی با ش��انس  ۵۰الی  ۷۰درصدی
است که البته ممکن هم هست به وقوع نپیوندد.وی که
در ی��ک برنامه تلوزیونی صحبت میکرد ،افزود :اگر با
معیارهای علمی امروز میگوییم فوتبال برقرار نیست،
باید بگوییم در پاییز و زمس��تانهم برقرار نخواهد بود.
اینکه اکنون لیگ برگزار نمیشود به معنای آن نیست
که لیگ بعدی در موعد خود برقرار میشود.

مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان اعالم کرد؛

رشد سه پله ای شاخص اهدای عضو در سال گذشته
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گفت :ش��خصی که ایمنیاش ضعیف باشد
اگر ویروس کرونا وارد بدنش شود ،بیشتر در
معرض خطر مرگ ق��رار میگیرد .بر همین
اساس بعد از شیوع کرونا ،پیوند اعضا در تمام
دنیا متوقف ش��د و فقط به موارد اورژانس و
افرادی که ثابت ش��ود کرونا ندارند ،محدود
ش��د .در عین حال بر اس��اس آمارها روزی
هفت ت��ا  ۱۰نفر ب��ه دلیل نرس��یدن عضو
پیوندی از دس��ت میروند ،حال تصور کنید
که از اسفند ماه و بعد از شیوع کرونا این آمار
به کجا رسیده است .البته امیدواریم با برطرف
ش��دن کرونا پیوند عضو ب��ه وضعیت عادی
برگردد .وی در پاس��خ به سوال ایسنا ،درباره
میزان درگیری بیماران پیوندی با کرونا ،ادامه
داد :متاسفانه کرونا تعدادی از بیماران پیوندی
را درگیر کرده اس��ت .البته طبق مصاحبهای
که با مراکز پیوند مختلف داشتیم افرادی که
در گذشته پیوند عضو داشتهاند ،بیشتر درگیر
میشوند .بیماران پیوندی جدید از آنجایی که
در قرنطینه بودند ،کمتر مبتال ش��دند .موارد
پیوندی قدیمی را داشتیم که متاسفانه مبتال

ش��دند و باید توجه کرد که آمار مرگ و میر
بیماران پیوندی که مبتال به کرونا میشوند،
چندین برابر افراد عادی جامعه است و حتی
به  ۵۰درصد میرس��د.وی ب��ا بیان اینکه به
طور کلی آمار مرگ ناشی از کرونا در بیماران
پیوندی حتی به  ۵۰درصد هم میرسد ،افزود:
کار خوبی که وزارت بهداشت در این شرایط
انج��ام داد ،این بود که با همکاری بیمهها و
س��ازمان غذا و دارو نس��خههای بیماران را
تمدید کرد تا بیماران بتوانند با همان نسخه
قدیم��ی و بدون مراجعه مجدد به پزش��ک،
داروهایش��ان را تحویل بگیرند .در عین حال
از مراکز پیوند هم تش��کر میکنم که سعی
کردن��د با تمام بیماران پیوندی تماس گرفته
و توصیهه��ای الزم را ب��ه آنه��ا ارائه دهند
و از راه دور بیم��اران را کنت��رل کنند تا اگر
مشکلی داشتند و یا عالئمی پیدا کردند و نیاز
به مراجعه به پزشک داشتند ،سعی کردند از
دور کنت��رل کرده و در ص��ورت نیاز آنها را
به پزش��کان محلی ارجاع دهند تا نیازی به
مسافرت نداشته باشند.

فرمانده انتظامی اس��تان کردستان از صحت
عمل و رد رش��وه 100میلیون ريالي ماموران
وظیفه ش��ناس شهرستان "مریوان" خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار "علی
آزادی" در تش��ریح جزئیات این خبر ،گفت:
در پي اجراي طرح پاک س��ازي مناطق آلوده
به مواد مخدر ،مأموران شهرستان "مریوان"
فردی معتاد را به جرم همراه داشتن مقاديري
مواد مخدر بازداش��ت و ب��ه کالنتري انتقال
دادن��د.وی اف��زود :مته��م حين انتق��ال به
کالنتری مبلغ  100ميليون ريال وجه نقد را
به عنوان رشوه برای چشم پوشي از جرم خود
به ماموران پيش��نهاد ،که عوامل انتظامی با
صحت عمل مبلغ مورد نظر را صورتجلسه و
ضميمه پرونده می کنند.
سقوط مرگبار مرد  75ساله از كوه

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان
فارس گف��ت :پيرمردي حدودا  75س��اله بر
اثر س��قوط از كوههاي اطراف آبشار روستاي
"قالت" شهرس��تان ش��يراز ،جان خود را از
دس��ت داد.س��رهنگ "كاووس محمدي" در
گفتوگو با پايگاه خبري پليس ،بيان كرد :در
پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني
بر س��قوط از كوههاي اطراف آبشار روستاي
"قالت" شهرستان شيراز ،بالفاصله يك تيم
از نيروهاي انتظامي به همراه ديگر نيروهاي
ام��دادي به س��رعت به محل حادث��ه اعزام
شدند.س��رهنگ "محمدي" عنوان داش��ت:
ماموران در بررسيهاي اوليه مشاهده كردند
پيرمردي حدودا  75س��اله براي تفريح به آن
كو ه رفته كه به دليل نامعلوم به پائين سقوط
و فوت ك��رده اس��ت.معاون اجتماعي پليس
فارس با اش��اره به اينكه جس��د متوفي براي
س��ير مراحل قانوني تحويل پزش��ك قانوني
ش��د ،از شهروندان خواست از سفر به مناطق
كوهستاني به صورت تنهايي جدا پرهيز كنيد
تا شاهد این گونه حوادث دلخراش نباشيم.

