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اخبار کوتاه

وزیر بهداشت اعالم کرد

تراکم کولرهای گازی در بازار تهران
و اعالم خطر آتشنشانی

معاون پیشــگیری سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی نسبت به پیامدهای
افزایش اســتفاده از کولرهای گازی در بازار تهران در فصل تابستان هشدار داد.
مهندس محمود قدیری در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به استفاده از کولرهای
گازی در بازاربزرگ تهران گفت :دربازار تهران شــاهد تراکم باالی تأسیســات
گرمایشــی و سرمایشی هستیم ،و این تراکم با توجه به ضعیف و بعضاً فرسوده
بودن ظرفیت انتقال برق در این محدوده میتواند مشکالتی را به وجود بیاورد،
کمااینکه حوادث بسیاری نیز در محدوده بازار تهران رخ داده که ناشی از اتصال
سیم برق و سیم کشی فرسوده در این منطقه بوده است .وی با اشاره به فراگیر
شدن استفاده از کولرهای گازی در بازار نیز گفت :در بسیاری از مغازههای بازار
تهران کولرهای گازی نصب شده و اســتفاده از این کولرها نیز درحال افزایش
اســت .این امر نگرانیهایی را ایجاد کرده اســت چرا که بازار از نظر تأسیسات
برقی از ایمنی کافی برخوردار نیســت و افزایش جریان عبوری از کابلهای برق
میتواند خطر آفرین باشد.معاون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
تهران ادامه داد :استفاده از این کولرها بار مصرف را بسیار باال برده است و همین
موضوع موجب تولید حرارت میشــود ،چرا که جریان بیش از ظرفیت کابلها
است .هر کابلی بر حسب ســایز خود تحمل مقدار خاصی از جریان مصرفی را
دارد که به آن جریان مجاز گفته میشــود ،اگر جریان مصرفی از جریان مجاز
بیشــتر شود حرارت تولید میشود و باعث سوختن رویه کابل و لخت شدن آن
میشود ،ســپس در مجاورت دیگر کابلها پدیده اتصال کوتاه اتفاق میافتد به
طوری که دو سیم لخت با یکدیگر برخورد میکنند و جریان تشدید میشود و
باعث وقوع آتشسوزی میشود.

مشموالن غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :مشموالن غایب هرچه
سریعتر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.به گزارش ایسنا،
سرهنگ نجف حمیدزاده در این باره اظهار کرد :مشموالن غایب منتظر تمدید
قانون جریمه نباشند و هرچه سریعتر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود
از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )۱۰+اقدام کنند .وی افزود:
مشــموالن غایب متاهلی که خود را معرفی کنند ،در صورت امکان در اســتان
و یا شهرســتان محل سکونت همسرشــان به کارگیری میشوند ،همچنین در
صورت امکان مشــموالن مجرد نیز تا شعاع  ۳۰۰کیلومتری محل سکونتشان
ســازماندهی میشوند.معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح
کرد :مشموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸
و  ۶۲قانــون خدمت وظیفه عمومی با تشــدید محدودیتها و محرومیتهای
اجتماعی ،عدم برخورداری از هرگونه تســهیالت دولتی و اشتغال در سازمانها
و کارگاههای دولتی و خصوصی مواجه میشوند.بر اساس گزارش سایت پلیس
ســرهنگ حمیدزاده افزود :براســاس ماده  ۱۰قانون وظیفــه عمومی هرگونه
استفاده از تســهیالت دولتی مانند دریافت وام ،کسب پروانه کار ،کاندید شدن
برای انتخابات مجلس شورای اسالمی ،استخدام به هرصورت (رسمی ،پیمانی،
قراردادی ،روزمزد) به شــرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشموالن است.
وی همچنین گفت :در صورت به کارگیری مشموالن غایب توسط کارفرمایان،
کارخانجات ،کارگاهها ،شــرکتها ،آموزشگاهها ،بنگاهها ،مغازهها ،تعمیرگاههای
دولتی و خصوصی برابر ماده  ۶۳قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و
برابر ماده  ۶۳مکرر همین قانون ،برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاههای
قضائی معرفی میشوند.

 ۲۰کشته در جادهها به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر

رئیس اورژانس کشــور با بیان اینکه در سال گذشته در سطح جهان آمار تلفات
ترافیکی افزایش یافته بود،گفت :در نوروز امســال تلفــات جاده ای و ترافیکی
در کشــور کاهش یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ دکتر
کولیوند ،در مراسم هفته جهانی ایمنی راه گفت:در سال گذشته در سطح جهان
آمار تلفات ترافیکی افزایش داشته است،گفت:امسال در ایام نوروز تلفات جادهای
و حوادث ترافیکی کمتر شد.وی ادامه داد:خودرو،جاده،انسان و محیط در وقوع
حوادثی جادهای نقش دارند.رئیس اورژانس کشــور افزود :زمانی موفق هستیم
که راننده ایمن تربیت کرده باشــیم و جادههــا را ایمن کنیم ؛ضمن اینکه در
کنار این موارد مهمترین موضوع توجه به موضوع آموزش است.وی افزود :ایران
توانســت از آمار  ۳۴و نیم کشته به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر به آمار  ۲۰کشته به
ازای هر  ۱۰۰هزار نفر در جادههای کشور دست یابد اما همچنان باید بکوشیم
تا از این آمار کاسته شود.دکتر کولیوند یادآور شد :هم اکنون  ۴۲اورژانس هوایی
(بالگرد) و  ۵هزار و  ۵۰۰دســتگاه آمبوالنس در جادههای کشور فعال هستند
و زمان رســیدن امدادگران به مصدومان متناســب با میانگین جهانی است اما
میکوشیم این زمان به کوتاه ترین زمان ممکن برسد.

ابتالی  ۱۵میلیون ایرانی به فشار خون باال

وزیر بهداشــت با اعالم ابتالی حدود  ۱۵میلیون ایرانی به
بیماری فشار خون باال ،گفت :حداقل  ۴۰درصد این افراد،
از بیماری خود خبر ندارند و این موضوع بســیار خطرناک
است.به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در نشست خبری
بسیج ملی کنترل فشــار خون گفت ۲۹ :سال پیش ایران
به عنوان اولین کشــور شــرق مدیترانه توانســت به دلیل
دسترســی به شــاخصهای کاهش مرگ و میــر اطفال و
مــادران باردار ،مدال دریافت کند .در آن زمان توانســتیم
شش بیماری مسری و مهلک را با پنج دالر ریشهکن کنیم؛
ریشــه کنی تمام این بیماریها با انجام واکسیناسیون پنج
دالری انجام شد.
وی افزود :اولین برنامه و اولویت ما اولویت دادن پیشگیری
بر درمان اســت .در این حوزه باید به ســراغ بیماریهایی
برویم که بار بیشتری را به نظام سالمت تحمیل میکند که
یکی از آنها فشــار خون است .سال گذشته  ۱۰میلیون نفر
در جهان به دلیل عوارض بیماری فشــار خون ،جان خود
را از دســت دادند.وی ادامه داد :برآورد ما این است که ۱۵
میلیون ایرانی ،مبتال به فشــار خون هســتند .حداقل ۴۰
درصد از افراد مبتال به فشار خون از این بیماری خبر ندارند
که این موضوع بســیار خطرناک اســت؛ این افراد زمانی از
فشــار خونشان مطلع میشوند که با سکته مغزی یا قلبی
و یا با نارسایی کلیه و ...به بیمارستان مراجعه میکنند.
وزیر بهداشت افزود :فشار خون به عنوان یکی از اولویتهای
اصلی نظام ســامت اســت که با توجه به آمارهای مرگ و
میر ناشــی از این بیماری میتوانیــم آن را قاتل خاموش
بخوانیــم .در این زمینه اولین گامی کــه باید برداریم این
اســت که به مردم هشدار دهیم که فشــار خون آنها مهم
است .در عین حال متاسفانه برخی از پزشکان ما از دستگاه
فشــار خون در مطبهای خود استفاده نمیکنند و باید به
طبیبان هم اهمیت کنترل فشار خون را گوشزد کنیم.وی
ادامه داد :دومین موضوعی که مردم باید از آن اگاه باشند،
این اســت که هر ایرانی در ســن باالی  ۳۰ســال که سن
ورود به بیماری پرفشــاری خون است ،باید فشار خونشان
را کنترل کنند .در کنار این آگاهی رسانی ،مردم ما باید از

هدفگذاری  ۳۰هزار فرصت شغلی برای ایثارگران
در سال ۹۸

نماینده ولی فقیه ،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران
گفت :در ســال گذشته بیش از  ۲۴هزار شــغل برای ایثارگران ایجاد شد و با
برنامهریزی انجام شده ،در تالش هستیم در سال جاری این میزان را به  ۳۰هزار
فرصت شغلی افزایش دهیم.به گزارش «ایثار» حجت االسالم والمسلمین سید
محمد علی شهیدی در نشست شــورای معاونین و مدیران بنیاد با بیان اینکه
برای ســال  ۹۸اشتغال  ۳۰هزار نفر از ایثارگران جویای کار ،هدفگذاری شده
است ،گفت :هم اکنون بیش از  ۹۰هزار ایثارگر جویای کار در کشور وجود دارد.
در سال گذشته بیش از  ۲۴هزار شغل برای ایثارگران ایجاد شد و با برنامهریزی
انجام شــده ،در تالش هستیم در ســال جاری این میزان را به  ۳۰هزار فرصت
شغلی افزایش دهیم.رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه هم
اکنون نرخ بیکاری در کشــور  ۱۲درصد است ،گفت :این میزان در بین جامعه
ایثارگری حدود  ۴درصد است.

تجمع باشکوه بانوان
در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود

ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات
حضــرت خدیجه(س) همســر گرامی پیامبر اکــرم(ص) ،همایش بینالمللی
«مادر امت» را پنجشنبه  ۲۶اردیبهشت ماه ساعت  ۱۰با تجمع هزاران نفر از
بانوان شــهر تهران در میدان امام حسین(ع) برگزار میکند .به گزارش رسانه
خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،حجتاالسالم علیرضا پناهیان
ســخنران ،حاج محمدرضا طاهری و حاج امیر عباســی مداحان این مراسم
هســتند همچنین سید حمیدرضا برقعی شــاعر آیینی به شعرخوانی در این
همایش میپردازد .همچنین در این برنامه میهمانان ویژهای از جبهه مقاومت
حضور خواهند داشــت .در برپایی این همایش کــه در قالب ویژهبرنامههای
ســازمان فرهنگی هنری به مناســبت ماه رمضان با عنوان «شهر خدا ،شهر
همدلی» برگزار میشود ،نهادهای گوناگونی مانند شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی ،سازمان بســیج مستضعفین ،ســپاه حضرت محمد رسولاهلل(ص)،
هیئت رزمندگان اســام و ...مشارکت دارند.این همایش همزمان در  ۶استان
کشور (خراســان رضوی ،خراسان شمالی ،یزد ،زنجان ،کرمان و چهارمحال و
بختیاری) برگزار خواهد شد.

ساالنه ۱۰۰هزار ایرانی به دلیل «فشارخون» میمیرند

روشهای کنترل فشارخون مطلع باشند ،اما باید تسهیالت
و زیرساختهایی را در این زمینه فراهم کنیم.
وی با اشــاره به مصرف نمک در کشور گفت :یکی از علل
فشــار خون باال مصرف نمک است و مردم ما مصرف نمک
باالیــی دارند ،مصرف نمک باال در کشــورمان ریشــه در
فرهنــگ و تاریخ مردم ما دارد .ایران ســرزمینی پر آفتاب
است .بنابراین گذشتگان ما که کار و کشاورزی میکردند،
تعریــق زیاد داشــتند و ســدیم از دســت میدادند و به
همین دلیل باید ســدیم دریافت میکردند و نمک مصرف
میکردند ،حال امروز فرزندان در سایهنشین با همان الگوی
تغذیه زندگی میکنند .بنابراین باید این الگوی تغذیهای را
تغییر دهیم.
وزیر بهداشت ادامه داد :اگر بتوانیم در این دوره فشار خون
 ۲۰میلیون نفــر را اندازهگیری کرده و  ۲میلیون مبتال به
فشــار خون جدید را شناســایی کنیم ،بسیار خوب است.
نمکی با بیان اینکه گفته شده  ۵۰درصد نمک نان تا سال
 ٩٧کم شده اســت ،ادامه داد :اما به نظرم هنوز نمک نان

باال بوده و علت آن سســت بودن آرد اســت .بنابراین باید
روی کیفیت آرد کار کنیم چراکه قوت غالب مردم به دلیل
بــاال رفتن قیمت برنج ،نان اســت و باید روی کیفیت نان
کار کنیم و کیفیت طبخ و جداسازی سبوس و ...و .را ارتقا
دهیم.
نمکــی در دربــاره کمبود منابــع در حوزه پیشــگیری و
بهداشت ،گفت :ما مشــکل کمبود منابع در کشور نداریم،
بلکه مشــکلمان مدیریت منابع اســت .در عین حال باید
توجه کرد که وزارت بهداشت حداقل تاثیر را در پیشگیری
از بیماریهای غیرواگیــر دارد و نقش عمده را آموزش در
مدارس و خانــواده ایفا میکند .اعتقاد من این اســت که
مملکــت را با همیــن منابع مدیریت کنیــم .هنر مدیران
این اســت که با منابع محدود مملکــت را اداره کنند .در
حال حاضر ما با پول هشــت تخت بیمارستانی  ۴٠٠خانه
بهداشت عشــایری راهاندازی کردیم تا نگران سالمت زنان
باردار و واکسیناسیون کودکانشان نباشند .بیش از  ٣هزار
تخت بیمارستانی با ضریب اشغال  ١۵تا  ٣٠درصدی داریم

همچنین دکتر افشین اســتوار  -مدیرکل مدیریت دفتر
بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشــت گفت :بسیج ملی
کنترل فشــار خون باال قرار اســت به موضوع بسیار مهم
فشــار خون باال بپــردازد؛ بیماری که رونــد بروز آن در
حال افزایش اســت .این عامل مهمترین عامل خطر وقوع
بیماریهای قلبی عروقی در کشــور است .مهمترین علت
مــرگ و میرهای ما یعنی حدود  ۴۰درصد علت مرگ در
کشــورمان را بیماریهای قلبی عروقی تشکیل میدهند.
اســتوار افزود :از تمام مرگ و میرهای کشور که کمتر از
حدود  ۴۰۰هزار مورد گزارش میشــود ،نزدیک به ۱۰۰
هزار مرگ به علت فشــار خون باال اتفاق میافتد که البته
میتوان از بروز چنین مرگهایی جلوگیری کرد .بر اساس
مطالعات صورت گرفته ،به طور متوســط  ۲۲درصد زنان
و  ۲۱درصــد مردان ایرانی مبتال به فشــارخون باال بوده
اند .همچنین گروه ســنی  ۵۵تا  ۶۹سال نیز بیش از ۵۰
درصد دچار عارضه فشار خون باال بودند .حدود یک سوم
جمعیت باالی  ۳۰ســال در کشور فشــار خون باال دارند
که این آمار بر اســاس آخرین پیمایش ملی عوامل خطر
بیماریهای غیر واگیر در سال  ۹۵به دست آمد و اکنون
نیز پس از سه ســال مراحل آمار گیری تازه با این بسیج
همگانی صورت میگیرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خبر داد

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرائم
ســایبری پلیس فتا از شناسایی  ۲۱۷۵فقره
ســایت قمار در کشور خبر داد.سرهنگ علی
نیکنفس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با ارائه
توضیحاتــی در خصوص اقدامــات پلیس فتا
ناجا درباره مقابله با ســایتهای شرطبندی
گفت :در خصوص ســایتهای قمار اینترنتی
اقدامات بســیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا
و واحدهــای متناظر اســتانی صورت گرفته
اســت.وی با بیان اینکه شناسایی سایتهای
قمار نســبت به ســال قبل بیــش از  ۶برابر
رشــد داشــته اســت ،ادامه داد :در سال97
گرداننــدگان  ۲۱۷۵فقــره تارنمــای قمار
ِ
شناســایی و تعــداد  ۱۲۴۱فقــره پرونده با
گردش مالی بیــش از  ۲۰هزار میلیارد ریال
برای این تارنماهای قمار تشــکیل شده است
که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰
میلیارد ریال و کاهش فعالیتهای این قبیل
سایتها شده است .باتوجه به افزایش فعالیت
مربوط به ســایتهای قمار و شرطبندی باید
به صورت ریشــهای برخورد با این ســایتها
صــورت بگیرد.رئیــس مرکــز تشــخیص و

شناسایی  ۲۱۷۵فقره سایت قمار در کشور

پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره
برخــورد با خریــد و فــروش موادمخدر در
فضای مجازی نیــز تصریح کرد :در خصوص
موضوعاتی نظیر تبلیــغ و فروش مواد مخدر
در فضــای مجازی نیز طرحهــای اجرایی و
عملیاتی به صورت ســالیانه در کشور برگزار
و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر
ارسال میشود.
ســرهنگ نیکنفس همچنین درباره برخورد
با تورهای مسافرتی که اقدام به کالهبرداری
میکنند ،توضیــح داد :در خصوص تورهای
مســافرتی ،شــاهد پروندههای مختلفی در
کشــور پیرامون راهاندازی ســایت جعلی به
منظــور فروش بلیــط ،رزرو هتــل و اماکن
گردشگری بودهایم که الزم است شهروندان به
این موضوع توجه داشته و حتما از سایتهای
مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا یه غیر از
عملیات پانجیا عملیات مشــترک دیگری با
پلیس بینالمللی داشتهاید؟ خاطرنشان کرد:
بــه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشــترک
دیگــری با پلیــس بینالملل برگزار نشــده

استقرار ناظران قضایی در مراکز موضوع ماده 16

مدیرکل پیشــگیریهای فرهنگی اجتماعی معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت:
 30ناظــر قضایــی در مراکز موضوع ماده  16به منظــور نظارت بر تکالیف 12
گانه مشخص شده در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مستقر شده اند.
به گزارش واحد اطالع رســانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه ،جزء «ث» بند  3ماده  80قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه کشور،
تبصره  1مــاده  16قانون مبارزه با مواد مخدر ،آیین نامه مراقبت بعد از خروج
معتادان ابالغی رئیس قوه قضاییه و ماده  6دســتورالعمل ساماندهی زندانیان و
کاهش جمعیت کیفری زندانها بر مراقبت بعد از خروج زندانیان تاکید دارند تا
دوباره شــاهد بازگشت آنان به زندان نباشیم.به همین منظور برنامه ای در اداره
کل پیشــگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جــرم قوه قضاییه با عنوان «نظارت بر اجرای آییــن نامه مراقبت بعد از خروج
معتــادان» موضوع ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر شــکل گرفته
است.علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه
در گفــت وگویی درباره برنامه نظارت بر اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج
معتادان اظهارکرد :این برنامه در راســتای عملیاتی کــردن آیین نامه موضوع
تبصره یک ماده  16اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر طراحی شده است.

که شــاید میتوانســتیم این هزینه را در بهداشــت صرف
کنیم.وی در ادامه با اشــاره بــه افزایش قیمت مواد غذایی
و احتمال کاهش مصرف ریزمغذیها ،گفت :اینکه افزایش
هزینههای موادغذایی موجب باالرفتن هزینههای خانوار و
جایگزینی مواد غذایی مغذی با شــکم پر کنها شده است،
بیراه نیســت .در این زمینه بنده ایــن موضوع را به عنوان
عامل موثر در ســامت در دولت مطرح کردم و قرار شــد
برای اقشــار کم درآمد ســبد تغذیهای حمایتی داده شود.
نمکی درباره وضعیت فشــار خون در مردان نیز گفت :زنان
برخالف مردان مرتبا ســامت خود را ارزیابی میکنند ،اما
سالمت مردان در کشورهایی مانند ما مغفول مانده؛ چراکه
فرهنگ ما ،فرهنگ مراقبت از مردان نیست.

است .عملیات پانجیا ( )PANGEAبا هدف
مبارزه با داروهای غیرمجاز ،تقلبی و تبلیغات
غیرقانونی در راســتای داروهای بدون پروانه
به صورت ســالیانه از سال  ۲۰۰۸میالدی با
حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان
اینترپل آغاز شــد که تاکنــون  ۱۱مرحله از
این عملیات انجام شــده اســت.رئیس مرکز
تشــخیص و پیشــگیری از جرائم ســایبری
پلیس فتا ادامه داد :اولین حضور ایران در این
عملیات مشترک در پانجیا  ۵در سال ۲۰۱۱
میالدی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده
است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در
این عملیات داشــته است.سرهنگ نیکنفس
با اشــاره به اهداف و محورهای این عملیات
خاطرنشــان کرد :افزایش آگاهی عمومی از
خطرات رو به رشــد ناشی از به دست آوردن
دارو از وبســایتهای غیرقانونــی ،کشــف
محصــوالت تقلبی ،غیرقانونــی و جمعآوری
آنهــا از بازار ،مســدودکردن وبســایتها و
فعالیتهای تجــاری غیرقانونی ،شناســایی
تولیدکننــدگان و توزیعکنندگان محصوالت
دارویــی تقلبــی و غیرقانونــی و همچنین

شناسایی شبکههای جنایی حمایتکننده از
آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد :همچنین پیگیری افراد مسئول
در صورت لزوم و کشــف امــوال آنها و ارتقاء
سطح همکاری میان ادارات ملی و بینالمللی
بــه منظــور مبــارزه بــا تجــارت غیرمجاز
محصوالت دارویــی غیرقانونــی و تقلبی از
دیگر محورهای این عملیات بود.رئیس مرکز
تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس
فتا خاطرنشــان کــرد :برابــر قوانین جاری،
مســیر تهیه و توزیع دارو در ســطح کشور
شــبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و
خــروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف
محسوب میشود .بنابراین فروش هر نوع دارو
در فضای مجازی ممنــوع و غیرمجاز بوده و
تبلیــغ دارو و کاالهای بهداشــتی در فضای
مزبــور صرفا جهــت معرفی دارای شــرکت
تأمینکننــده با ارجاع آن بــه داروخانههای
معتبر جهت خرید ،مجاز خواهد بود.سرهنگ
نیکنفس با اشــاره به بررســیهای به عمل
آمده از ســوابق عملیــات پانجیا و همچنین
رصدهــای صــورت گرفته تاکنــون ،تصریح

کرد :از نظر افزایش حجــم قاچاق ،داروها و
تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شــبکه
عرضهکننــده) ،داروهای درمانی شــیمیایی
و داروهای بــارداری و ضدبارداری ،داروهای
ترک اعتیاد و مکملهای ورزشــی بیشترین
آمار داروهای غیرمجــاز را به خود اختصاص
میدهنــد .همچنین  ۶۰درصــد مکملهای
ورزشــی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه
بعدی قرار دارد.وی تاکید کرد :داروهای مجاز
در خارج از شــبکه پخــش دارو و به صورت
قاچاق توزیع میشــود .همچنین در ســطح
کشــور برخی از کارگاههای غیرمجاز اقدام به
تولید دارو و تجهیزات پزشــکی و بهداشتی
میکنند.رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از
جرائم ســایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد :با
توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن
فضــای مجازی عرضــه و تبلیغ محصوالت و
داروهای غیرمجاز به ویــژه داروهای گیاهی
و شــیمیایی در خصــوص درمــان چاقی و
الغــری ،افزایش قــد ،داروهــا و تجهیزات
فرمدهنده اندام در داخل کشور و  ...در حال
توزیع است.

گزارش «مردمساالری آنالین» از رابطه ازدواج فامیلی و معلولیت

آنا ،نمودی از پیامدهای یک ازدواج فامیلی
جلوگیری از ازدواج فامیلی ،احتمال بروز معلولیتهای ژنتیکی را نصف میکند
فرزندانی که والدین همخون دارند دو برابر بیشتر از سایرین
در معــرض ابتال بــه بیماریهای ژنتیکــی و معلولیتهای
جسمی و ذهنی هستند.
به گزارش «مردمســاالری آنالین» ،متخصصان علم ژنتیک
معتقدنــد بــا جلوگیــری از ازدواج فامیلی میتــوان بروز
معلولیتهای ژنتیکی را تا 50درصد کاهش داد .اما تن ندادن
به ازدواج فامیلی در جوامع توسعه نیافته و همینطور کشور
ما ایران ،همچنان محل بحث است و هنوز مرتفع نشده.
ازدواج مصلحتی

«همســرم پسردایی مادرم است .پدر و مادر خودم نیز رابطه
خویشــاوندی دوری با یکدیگر دارند .برادر همسرم با دختر
عمهاش که دخترخاله مادر من اســت ازدواج کرده و یکی از
خواهرهای شوهرم همسر نوه عمهاش شده ،ما در فامیلمان
بچه معلول نداشــتیم و همین امر در فرزنددار شــدن به ما
قوت قلب میداد».
این گفتههای مادر جوانی اســت که دختر هشــت سالهاش
کمتوان ذهنی اســت .روی پنجه پــا راه میرود و نا مفهوم
حرف میزند .دختری به نام «آنا» که تا یک سالگی کودکی
عادی به نظر میرسید.
مادر آنا در  20سالگی به عقد پسردایی مادرش درآمده است.
پیوندی بر حسب مصلحت .هم برای آنکه احترام دایی مادر
بهعنوان بزرگ خانواده حفظ شــود و هم برای پیشگیری از
دچار شــدن به سرنوشــت دختر بزرگ خانواده که با وجود
داشتن چهل سال سن ،همچنان مجرد مانده بود « :عالقهای
به یوسف نداشتم ،او را فقط چند بار در شهرستان و در خانه
مادربزرگ دیده بودم اما پدرم اصرار داشت زنش بشوم .من
زیــر بار نمیرفتم و پدرم تــا مدتها با من حرف نمیزد ،او
میگفت نمیشود حرف دایی را زمین بیندازیم».
والدین آنا ترک زبان هستند .مادر آنا دلش میخواسته کار
کند و مستقل باشد اما در  20سالگی ازدواج میکند و پس
از آن فرزند دار .جواب ســونوگرافی زوج جوان و والدینشان
را خوشــحال میکند و چند ماه بعد آنهــا آنا ،دختر زیبای
کوچکشان را به آغوش میکشند.
آنا حدودا ً تا یک سالگی عادی به نظر میآمده تا اینکه کمکم
مادرش متوجه میشــود او نمیتواند بنشــیند .مادر برای
اطمینان از ســامت او بارها آنا را مینشاند اما آنا هر بار به
یک سو کج میشد و میافتاد.
بیشــتر وقت خانواده آنــا در گفتار درمانــی ،کاردرمانی و
فیزیوتراپی میگذشــت .آنا در پنج سالگی باالخره توانست
بدون گرفتن دســت دیگران چند قدمی راه برود و یک سال
بعد توانست نام پدر و مادرش را به زبان بیاورد .اما از درمان
قطعی خبری نبود و پدر و مادر هم نمیتوانستند باور کنند
که فرزندشان کمتوان ذهنی است.
همخونی والدین سهم آنا از زندگی

در میانه دو سالگی ،پزشک عمومی به مادر گوشزد میکند که

حرف نزدن آنا عادی نیست و باید شنوایی بچه مورد سنجش
قرار گیرد و آنجا مادر جوان تازه متوجه میشود که کودکش
درست نمیشنود .در چهارســالگی کودک ،خانوادهاش به
بهره هوشــی پایین او پی میبرند و در آزمایشها مشخص
میشود که بچه از هوش کافی برخوردار نیست.
عارضــهای که به کمتوانی ذهنی معروف اســت و با اختالل
در گفتار ،اختالل عملکرد هسته مغزی ،حرکات غیرطبیعی
چشم ،عدم تعادل ،تشــنج و مشکل در راه رفتن همراه می
شود .ســهم آنا از زندگی همخونی والدینش و زندگی او در
چنته عوامل ژنتیکی است.
در ســنی که همه منتظر راه رفتن آنــا بودند ،آنا راه نرفت.
حتی در ســن صحبت کردن نیز کسی صدای آنا را نشنید.
مادربزرگهایش این رفتار او را به حساب تفاوتهای رفتاری
میگذاشتند اما یک پای پدر و مادر آنا در در مطب پزشکان
بود.
ظلم ناخواسته به نسل بعدی

ی اروپایی قبیح و ممنوع
هرچه ازدوا ج فامیلیدر کشــورها 
است این مســأله هنوز در کشورهای رو به توسعه مرسوم و
حتی از قداست باالیی برخوردار است .آمار این نوع وصلتها
در کشورهای توسعه نیافته ،کشورهای قحطی زده و یا درگیر
با جنگ رو به افزایش است و در کشورهای غربی نیز ازدواج
فامیلی تنها نزد مهاجران مشاهده میشود.
این فرهنگ در شهرهای کوچک ،شهرستانها و روستاهای
کشور خودمان نیز پررنگتر است .هنوز خانوادههای زیادی
تمایل به ازدواج درون فامیلی دارند و از ظلمی که ناخواسته
به نسل بعد میکنند آگاهی کافی ندارند.
تولد ساالنه ۳۵هزار کودک معلول در ایران

شایعترین مشــکالت فرزندان حاصل از ازدواجهای فامیلی،
معلولیتهــای ذهنــی و جســمی بــه درجــات مختلف،
بیماریهای متابولیک ،اختالالت بینایی و تاالســمی است.
احتمــال تولد نــوزاد مبتال بــه بیماری ژنتیکــی یا نقص
مادرزادی در ازدواجهای فامیلی دو برابر بیشــتر از نوزادانی
است که والدینشان قوم و خویش نیستند .فرزندان حاصل از
ازدواجهای خویشاوندی ،در معرض خطر ابتال به بیماریهای
قلبــی ،عقــب ماندگیهای ذهنــی ،ناشــنوایی ،نابینایی،
شبکوری ،مردهزایی ،نازایی یا سقط جنین قرار دارند.
طبق آمار وزارت بهداشت ۳ ،تا ۴درصد نوزادانی که در کشور
به دنیا میآیند به یک نقص یا بیماری ژنتیکی مبتال هستند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی ایران سال گذشته در اینباره
گفته بود :ساالنه  ۲۹تا ۳۵هزار کودک معلول در ایران به دنیا
میآیند که ۵۰درصد این معلولیتها بر اثر اختالل ژنتیکی
است.
ازدواجهــای فامیلی مهمتریــن علت ایجــاد بیماریهای
متابولیک ارثی هســتند و این بیماریها به خاطر پیوندهای
شــایع خویشــاوندی در ایران ،بیماری بومی کشور معرفی

میشــوند .از هر  ۴۰۰تا  ۵۰۰تولد ،یک نــوزاد به بیماری
متابولیک ارثی مبتالســت که در اثر انتقــال ژن معیوب از
والدین به فرزند بروز میکند.
در کشــور ما تنها چند بیماری مثل ســندروم داون ،فنیل
کتونوری و تاالســمی با آزمایش ژنتیــک و طرح غربالگری
نوزادان قابل شناســایی اســت و باقی بیماریها ،تستهای
ژنتیکی بسیار پیشرفتهای نیاز دارند.
انصراف از آزمایش ژنتیکی به دلیل هزینههای باال

نموداری از میزان پراکندگی ازدواجهای فامیلی در ایران وجود
ندارد اما اســتانهای جنوبی بهویژه سیستان و بلوچستان،
بیشترین و تهران کمترین میزان پیوندهای خویشاوندی را
دارند .میانگین معلولیت در کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان،
کرمان ،کرمانشــاه ،فارس ،سیستان و بلوچستان از میانگین
کل ایران باالتر اســت .مدیرکل بهزیســتی خراسان جنوبی
پیشتر گفته بود« :نرخ معلولیت کودکان در خراسان جنوبی
۱/۵درصد از میانگین کشوری باالتر است».
در حال حاضــر تنها آزمایش خون برای مــدارک پیش از
ازدواج اجبــاری و قانونی اســت .آزمایــش ژنتیکی ،امری
داوطلبانه و بســیار پرهزینه است .بیمهها این آزمایش را در
ردیــف خدمات لوکس قرار دادهانــد و تنها درصد اندکی از
مخارج آن را پرداخت میکنند .بسیاری از خانوادهها به خاطر
هزینه باال از چنین آزمایشی منصرف میشوند در حالی که
متولد نشدن یک نوزاد معلول ،عم ً
ال به نفع بیمههاست.
شــیوع ازدواجهای فامیلی در اکثر شهرهای ایران ۴۰درصد
عنوان میشــود .اما این رقم در روســتاها که همه به طور
مســتقیم و غیرمستقیم فامیل همدیگر هستند به۷۰درصد
میرسد.
فقر درمانی و فرهنگی

مادر آنا میگوید :بعضــی از اطرافیان ما هنوز مدام در حال
قضاوت ما هستند .همیشه برایمان توصیههایی دارند و مدام
به ما احســاس گناه میدهند .برخی هم نگاه خرافاتی دارند
که بســیار آزارمان میدهد .یک عده نیز از روی خیرخواهی
تــوأم با دخالت داروهای گیاهــی تجویز میکنند .همه این
موارد مرا بســیار اذیت میکند .به خاطــر نگاههای مردم،
آنا را تا مدتها سوار کالســکه میکردم .کالسکههای گران
میخریدم تا وزن او را تحمل کند اما روی ویلچر نباشــد که
مردم به ما خیره شــوند و سوال بپرسند .مدیر یکی از مراکز
آموزشــی مربوط به معلوالن ما را به خاطر سر و صدای زیاد
بچه جواب کــرد و حتی یک درمانگر با مدرک دکترا از من
خواســت وقتم را برای درمان آنــا تلف نکنم و پی زندگیام
برود .او گفت این بچه برای شما بچه نمیشود».
او میگوید :آنا را به مرکز دیگری بردم اما آنجا هم مشکالتی
داشــت .در این مرکز بچهها را تفکیک سنی نکرده بودند و
بزرگترها بچههای کوچکتر را میزدند .بچه دو ســه سالهای
آنجا بود که از بس کتک خورده بود جای ســالم در بدنش

نداشــت .یک بچه بود که همــه را گاز میگرفت .یکی دو تا
بچه هم از تخت افتاده بودند و بدنشان کبود بود .این بچهها
آمــوزش خاصی هم نمیدیدند و گاهــی فکر میکردم تنها
دلیل وجود این مرکز کسب درآمد بوده است.
روی خوش زندگی را ندیدهایم

آنا اکنون هشت ساله است .او به مدرسه استثنایی میرود و
همه هزینههایش به عهده پدری اســت که خرج زندگی در
تهران را با مسافرکشی درمیآورد .مادر آنا میگوید« :یوسف
شغل و درآمد ثابتی ندارد ،هزینههای درمان و مدرسه آنا هم
باالست بنابراین دیگر به دنیا آوردن فرزند دوم که سالم باشد
فکر هم نمیکنیم .االن چند ســالی اســت همسر پدرم که
دایی مادرم بود فوت شده اما من و یوسف هنوز روی خوش
زندگی را ندیدهایم و آنا همچنان سهمی از زندگی ندارد .اگر
پدرم مرا به این ازدواج مجبور نمیکرد شــاید سرنوشت هر
سه نفر ما به شکل بهتری رقم میخورد».
مادر آنا میگوید :آنا برای حفظ تعادلش در راه رفتن داروهای
زیادی مصرف میکند .چندباری هم پاهایش جراحی شد اما
نتیجه کماکان مطلوب نبود و نیست .بیمه بسیاری از مخارج
درمانی آنا را تقبل نمیکند ،امکانات بهزیســتی نیز محدود
اســت و برای دریافتشــان باید در نوبت باشیم .بهزیستی
گاهی به آنا کفش میدهد اما کیفیت ندارد .ســمعکهایی
که میدهند هم برای نیاز آنا مناســب نیستند .بهزیستی از
هفت میلیون تومانی که برای کفش مخصوص و سمعک آنا
هزینه کرده بودیم فقط دویســت و چهل هزار تومانش را به
ما پرداخت کردند.
بهزیســتی در یک مقطع زمانی که یک روز در میان روزی
دو ساعت ،خانمی را برای آموزش آنا به خان ه ما میفرستاد.
او به آنا یاد داد خودش غذا بخورد ،نقاشــی بکشد و نرمش
کند و همین کار با وجود پیشــرفت کــم آنا ،برای ما ارزش
زیادی داشت.
رقیه بابائی -خبرنگار حوزه معلوالن

