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افزایش  7برابری پرونده های قاچاق سوخت

جهان

معاون سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد :

مقاوم سازی زیرساخت های بهداشت و درمانی

گروه حوادث :
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه برگزاری
مانور ها موجب افزایش توانمندی نیرو ها خواهد شد افزود :اگر
امکانات و مراکز درمانی نیروهای مسلح را نیز در تهران بکار
بگیریم بازهم وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله زیادی
دارد.

«مرتضی اکبر پور» که در آئین اختتاحیه چهارمین مانور کشوری
فوریتهای سالمت محیط در جزیره قشم سخن می گفت افزود:بار
ستاد مدیریت بحران کشور در خصوص تهران در باالترین سطح
نشست برگزار می کند ،تصریح کرد :نه تنها تهران بلکه کل کشور
در مقابل حوادث طبیعی آسیب پذیر است و این شرایط می طلبد
که با نگاه پیشگیرانه و با شتاب باال زیرساخت های شهرها و
روستاها را مقاوم سازی کنیم.به گفته وی مقوله بهداشت و درمان
در میان این زیرساخت ها بسیار مهم و اساسی است و برگزاری
مانور فوریت های سالمت محیط ،سرآغاز اقدامات ستاد مدیریت
بحران کشور برای مقاوم سازی زیرساخت های بهداشت و درمان
کشور بشمار می رود.اکبر پور با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه
از این مانورها گفت :شرکت کنندگان در این مانورها بایستی
مانورهای قبلی را تمرین کرده و در مانور امروز نقایص مانورهای
قبلی را برطرف کنند.
معاون سازمان مدیریت بحران کشور گام بعدی این سازمان را
شناخت امکانات ،توانمندی ها و ظرفیت های موجود کشور و
ارتباط دادن این وضعیت با وضعیت مطلوب دانست و یادآور شد:
برداشتن این گام از طریق شورای عالی مدیریت بحران کشور با

ریاست رییس جمهوری ،سازمان مدیریت بحران کشور با ریاست
معاون وزیر کشور و ستاد مدیریت بحران استان ها با ریاست
استانداران و در شهرستان ها با ریاست فرمانداران انجام می شود.
تلفات ناشی از حوادث طبیعی ،نتیجه عدم تصمیم
گیری به موقع امدادگران
عزت کمال زاده فرماندار قشم ضمن با اشاره به ضروری بودن
ایجاد زیرساخت های درمانی در قشم برای مواجهه با بالیای
طبیعی افزودند  :جزیره ای بودن قشم و فاصله قابل توجه آن
از مرکز استان هرمزگان نیز مزید برعلت شده و خدمات رسانی
فوری به آسیب دیدگان حوادث طبیعی را با مشکالت عدیده ای
روبرو می کند.
وی آثار این گونه حوادث را بر روح و جسم مردم بسیار مخرب
خواند و گفت :برای کاستن آالم و صدمات ناشی از این گونه
حوادث ،فراگرفتن آموزش های تئوریک به تنهایی کافی نیست
و بطور حتم تجربه عملی نیز باید در کنار آن باشد.به گفته وی
ب سیاری از تلفات ناشی از بروز حوادث طبیعی ،نتیجه فقدان
تصمیم گیری بموقع از سوی امدادگران است که دلیل اصلی
این مشکل نیز نبود تجربه عملی آنهاست.فرماندار شهرستان قشم
در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری دوره های
تئوری و عملی امدادرسانی در این شهرستان تاکید کرد و یادآور
شد :مدیران و مسئوالن ادارات ،نهادها و سازمان های مستقر در
این جزیره نیز ضروری است که در این دوره ها شرکت کنند ،چرا
که امداد رسانی به هم نوع در مواقع بحران نه تنها یک وظیفه
انسانی که یک وظیفه اداری نیز است.

کارخانه  30ساله  ،آبلیموی تقلبی تولید می کرد
گروه حوادث :
حکم امحا بیش از  224تن آبلیموی
غ یرقابل مصرف انسانی در محل
ک ارخانه تولید کننده که  30سال
قدمت در تولید دارد ،اجرایی شد.

به گزارش ایرنا ،در اجرای این حکم
« امید شهرآبادی» رییس شعبه
 46اداره کل تعزیرات استان تهران
و سرپرست گشت مشترک این استان با همراهی کارشناسان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نیروی انتظامی در کارخانه
تولید کننده محصوالت خانگی در پاکدشت استان تهران حضور
داشتند و  224تن و  400کیلو آبلیموی تقلبی را امحا کردند.
تخلف این کارخانه تولید کننده که با چند عنوان تجاری و بدون
مجوزهای الزم بیش از  30سال اقدام به تولید محصوالت خانگی
ه مچون رب گوجه فرنگی ،آبلیمو ،مربا ،آبمیوه و غیره کرده

بود ،مهر ماه سال جاری در گشت
م شترک کشف و پس از بررسی
برابر قانون حکم این پرونده صادر
ش د.میزان کشف از این کارخانه
م شهور  224تن و  400گرم
آ بلیموی تاریخ مصرف گذشته و
ب یش از  30تن خیارشور ،سرکه،
م ربا ،آبمیوه بوده است که بنا به
آزمایش های انجام شده توسط بهداشت آبلیموی کشف شده
غیرقابل مصرف انسانی است اما سایر محصوالت قابل مصرف
انسانی است و باتوجه به نداشتن مجوز قانونی برای تولید و
براساس حکم رییس شعبه تعزیرات به نفع دولت ضبط می شود.
امحای این آبلیموها از امروز آغاز شد ،ولی با توجه به میزان زیاد
آن و خطرات برای محیط زیست ،بر لزوم هماهنگی با دستگاههای
مسئول تاکید شد

آخرین آمار از سقط غیرقانونی در کشور
گروه حوادث :
مدیرکل دفتر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس وزارت بهداشت
با اشاره به اینکه سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم ،از تمرکز
وزارت بهداشت بر حل مشکالت باروری در کشور خبر داد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق در گفتوگو با (ایسنا)  ،ارتقا ،پویایی،
بالندگی و جوانی جمعیت را با افزایش نرخ باروری به بیش از
سطح جانشینی از مهمترین سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری در موضوع جمعیت عنوان کرد و گفت :سیاستمداران
جمعیتی و بهداشت جهانی میگویند ،زمانی که میزان جمعیت
در کشوری به حد زیر جایگزینی رسید ،در بعد سالمت ،تهدیدی
برای آن جمعیت به حساب میآید و کشورها تالش میکنند
که این اتفاق نیفتد.وی با بیان اینکه بالغ بر  220هزار سقط در
سال صورت میگیرد ،افزود :فقط  7000مورد از مسیر قانونی
انجام میشود
م دیرکل دفتر سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس وزارت
بهداشت ،تداخل فرزندآوری و مسائل اقتصادی را دو دلیل عمده
سقط عنوان کرد و گفت :میزان تداخل فرزندآوری  80درصد و

مسائل اقتصادی  20درصد است.مطلق با بیان اینکه تخمین زده
میشود که  90هزار نفر در کشور آلوده به ویروس ایدز باشند،
گفت :حدود دو درصد جامعه مبتال به هپاتیت  Bهستند.وی
با بیان اینکه در طول شبانهروز هشت تن بر اثر اعتیاد جان
خود را از دست میدهند ،افزود :متاسفانه بیشترین افراد مبتال
به اعتیاد در سنین کمتر از  35سالگی قرار دارند.مدیرکل دفتر
سالمت خانواده ،جمعیت و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد91 :
درصد نگرانیهای والدین برای فرزندانشان مربوط به اعتیاد مواد
مخدر است.مطلق با بیان اینکه بخش زیادی از زندانیان کشور
جرمشان مواد مخدر است ،گفت 50 :درصد علت طالقها را نیز
اعتیاد شامل میشود.وی ضمن اشاره به ارتقای مشاورههای حین
و پس از ازدواج با تاکید بر مهارتهای زوجین ،گفت :ازدواج
سالم و تشکیل خانواده ،افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت
ف رزندآوری سالم ،پیشگیری از بارداریهای پرخطر و سقط،
تامین مراقبتهای کیفی دوران بارداری و جلوگیری از مرگ
مادر و نوزاد از مهمترین رویکردهای در دست اقدام این وزارتخانه
است.

گردش مالی «شیشه» چند میلیارد است؟
گروه حوادث :
محاسبات بر اساس آمارهای اعالم شده توسط مسئوالن نشان
میدهد که گردش مالی ساالنه مواد مخدر شیشه در ایران حداقل
به  6.8هزار میلیارد تومان میرسد .این رقم معادل دو برابر بودجه
ماهانه یارانهای است که دولت به مردم میپردازد.

به گزارش ایسنا ،اقتصادنیوز نوشت :علیرضا جزینی ،قائم مقام
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرده بود :در ایران ببیش
از یک میلیون معتاد وجود دارد که ساالنه  500تن از انواع مواد
را مصرف میکنند.وی همچنین با بیان اینکه «مصرف مواد مخدر
از سبک سنتی به صنعتی تغییر یافته است» ،اظهار کرده بود:
برابر آمارهای اعالم شده  80درصد معتادان کشور ،عالوه بر مواد
سنتی ،شیشه نیز مصرف میکنند و این ناشی از تولید آسان این
نوع ماده مخدر نسبت به خشخاش است.جزینی در بخشی از
سخنانش به ارزانتر شدن قیمت شیشه اشاره کرده و گفته بود:

اکنون قیمت هر کیلوگرم شیشه به  17میلیون تومان رسیده که
این نشاندهنده شروع توطئه از سوی دشمن است .بنابراین مقابله
با مواد مخدر به خصوص صنعتی از حساسیت و اهمیت بسیاری
برخوردار است.
به گزارش اقتصادنیوز ،بنا بر آنچه قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه
با مواد مخدر گفته است ،با توجه به اینکه معتادان ایرانی ساالنه
 500تن از انواع مواد مخدر را مصرف میکنند و  80درصد این
میزان را شیشه تشکیل میدهد؛ پس در ایران ساالنه  400تن،
شیشه مصرف میشود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه هر کیلو شیشه به مبلغ  17میلیون
تومان فروخته میشود ،پس گردش مالی شیشه در ایران ساالنه
به  6.8هزار میلیارد تومان میرسد .در واقع معتادان ایرانی ساالنه
حداقل  6.8هزار میلیارد تومان تنها برای کشیدن شیشه هزینه
میکنند.

رییس چهارمین کنگره ایمنی راهها با بیان اینکه سوانح رانندگی در ایران ساالنه 300
هزار معلول به جای می گذارد ،گفت 90 :درصد قطع نخاعی کشور در اثر تصادفات جاده
ایی پدید می آید.به گزارش ایرنا ،پروفسور «علی گرجی» افزود :یک ضربه خفیف در
اتصال بین گردن و جمجمه می تواند فرد را به کما ببرد و یا عوارض رفتاری و روانی برای
او ایجاد کند.وی درمورد لزوم استفاده از کاله ایمنی برای کودکان در هنگام دوچرخه
س واری و استفاده از صندلی کودک در خودرو گفت :اگر موارد ایمنی رعایت شود،
تعداد معلوالن و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی کاسته می شود.گرجی درمورد تعداد
معلوالن ناشی از تصادفات رانندگی در ایران افزود :طبق تحقیقات 30 ،تا  50هزار نفر بر
اثر تصادفات ،دچار معلولیت ذهنی و جسمی می شوند که تا آخر عمر این معلولیت با
آنها همراه است.رییس مرکز علوم اعصاب دانشگاه مونستر آلمان درباره تعداد تلفات
و مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی در آلمان گفت :در آلمان ساالنه حدود  3600نفر
جان خود را از دست می دهند و  25هزار نفر مجروح می شوند که از این تعداد حدود
 2500نفر دچار معلولیت دائمی می شوند.

چــــهرههــــــا

ب ه گزارش ایرنا ‹احمد مرادی
نژاد› افزود 34:نفر از این زندانیان
محکومان دیه 31 ،نفر مهریه و نفقه و  43نفر نیز بدهکاران چک
هستند که برای آزادی این افراد نیازمند کمک خیران و نیکوکاران
هستیم.وی بیان داشت :در سال جاری نیز  150نفر از محکومان
مالی و جرایم غیرعمد با بدهی  134میلیارد ریال از زندان های
این استان آزاد شدند و در ایام دهه فجر نیز  10نفر به آغوش
خانوادهبازگشتند.
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان اظهارکرد :برای آزادی این افراد ،با
پیگری ستاد دیه افراد شاکی  41میلیارد ریال را گذشت کردند

و  40میلیارد ریال نیز به صورت قسطی پرداخت شد.مرادی نژاد
ادامه داد :شش میلیارد ریال نیز تسهیالت بدون بهره با نرخ سود
چهار درصد و نیز  12میلیارد ریال کمک بالعوض از سوی ستاد
دیه برای آزادی این افراد پرداخت کرد و شش میلیارد ریال نیز
تسهیالت بدون سود و کارمزد با اقساط دراز مدت از محل صندوق
تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شد.
وی یادآور شد :سال گذشته نیز  172نفر با بدهی  209میلیارد
و  969میلیون و  418هزار ریال از زندان های استان آزاد و
ب ه آغوش جامعه بازگشتند.وی خاطر نشان کرد :ستاد دیه از
محکومان مالی شامل مهریه و نفقه و چک بالمحل که جنبه
کالهبرداری و خیانت در امانت نداشته باشد و حوادث کارگاهی
و تصادفات رانندگی با دریافت کمک های مالی مردمی حمایت
می کند.
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان از خیران خواست برای آزادی این
محکومان کمک های مالی خود را به شماره حساب این ستاد
 0 106110031007نزد بانک ملی شعبه دادگستری واریز
نمایند.

زنی که گفته می شود در قتل چهار پسر دست داشته در کلمبیا دستگیر شد.به
گزارش پایگاه خبری پلیس به نقل از خبرگزاری فرانسه ،مقامات کلمبیایی زنی را
که مشکوک به برنامه ریزی برای قتل چهار پسر بود دستگیر کردند .تحقیقات اولیه
حاکی از آن است که هر یک از آنها با یک گلوله به شیوه اعدام در خانه شان به قتل
رسیده اند.در این حادثه وحشتناک  4برادر به سن های  4تا  17سال هر یک با یک
گلوله در سر در شهر «فلورنسیا» واقع در  370کیلومتری جنوب «بوگوتا» کشته
شدند.پسر پنجم آنها که  12ساله بود زخمی شد .مقامات پلیس اعالم کردند که این
زن همراه مردی دیگر بر سر یک قطعه زمین با والدین این بچه ها مشاجره داشتند.
آنها همچنین اظهار داشتند که زن این کار را با انگیزه انتقام انجام داده است.دو مرد
دیگر که مظنون به دست داشتن در قتل بچه ها هستند دستگیر شدند .دادستان
عمومی کلمبیا گفت که هزار و  115کودک در کشور در سال  2013به قتل رسیدند.

قتل کودکان به شیوه اعدام در کلمبیا

گــــــزارش خبــــری

 108مددجوی محکوم مالی درزندانهای هرمزگان

ایــران

ساالنه  300هزار معلول ناشی تصادفات رانندگی

رییس کل دادگستری هرمزگانپ گفت :پرونده های قاچاق سوخت در استان از ابتدای
امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال هفت برابر افزایش یافته است.به گزارش
ایرنا ،حجت االسالم محمدصاق اکبری در نشست شورای قضایی هرمزگان که با حضور
معاون راهبردی قوه قضاییه برگزار شد ،اظهار داشت :قاچاق سوخت یکی از معضالت جدی
هرمزگان است که عالوه بر این استان اقتصاد کشور را هدف گرفته است.وی ،با تاکید بر
تالش تمام دستگاه های مرتبط برای مبارزه با قاچاق ،گفت :در همین راستا همه باید به
گونه ای عمل کنند که عرصه برای قاچاقچیان ناامن و پرهزینه باشد.حجت االسالم اکبری
مشکالت زیست محیطی،مباحث امنیتی و ضربه های اقتصادی را بخشی از معضالت
پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان عنوان کرد.این مقام مسوول خاطرنشان شد:
 14و نیم درصد از پرونده های قاچاق کاال و  33درصد پرونده های قاچاق سوخت کشور
متعلق به استان هرمزگان است که این رقم اهمیت مبارزه با قاچاق سوخت در این استان را
دوچندان کرده است.رییس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از صحبتهای خود
با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این اداره کل  ،ابراز داشت :هم اکنون در  36درصد از
پستهای قضائی و  62درصد از پستهای نیروی انسانی با کمبود نیرو مواجه هستیم.

گروه حوادث :
مدیرعامل ستاد دیه هرمزگان
گفت :اکنون  108زندانی به دلیل
محکومیت مالی و جرایم غیرعمد
با بیش از  65میلیارد ریال بدهی
د ر زندان های استان زندانی
هستند.
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ه فته گذشته دومین کنگره بین المللی مغز و اعصاب کودکان و
چهاردهمین کنگره کشوری اعصاب کودکان ایران به همت دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان و انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان ایران
در سالن همایش های ابن سینا بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
بر گزار شد که  150نفر از پزشکان و محققان داخلی و خارجی حضور
داشتند .در این کنگره بین المللی 50محقق از دانشگاه های علوم

پزشکی سراسر کشور و  6محقق خارجی در این کنگره ،آخرین یافته
های تحقیقاتی خود را در زمینه مغز و اعصاب کودکان با یکدیگر
تبادل می کنند.
رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب کشور در این کنگره بر ضرورت
همکاری بیمار و خانواده در درمان بیماری صرع تأکید کرد.دکتر
محمد غفرانی با اعالم این خبر ،آموزش بیمار را بسیار مهم ارزیابی
کرد و اظهار داشت :با آموزش به بیمار و دادن آگاهی های الزم به
خانواده او درباره ماهیت اختالالت صرع و همچنین پیش آگهی آن
به پیشرفت درمانی صرع کمک می کنیم.دکتر غفرانی با بیان اهمیت
درمان صرع در خالل سال اول تصریح کرد :دارو درمانی صرع طی
ویزیت های مکرر بیمار به ویژه در خالل سال اول درمان باید از سوی
بیمار و خانواده او جدی گرفته شود.رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب
کشور با اشاره به تشکیل انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران در سال
 79افزود :از زمان تشکیل انجمن ،اعضای آن ساالنه یک همایش
برگزار کردهاند که امروز به همت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با
همکاری این انجمن ،این کنگره بین المللی در حال برگزاری است.
مبتالیان به صرع کم هوش یا ناتوان ذهنی نیستند
ب ه گزارش وبدا خلیج فارس،نایب رییس هیات مدیره انجمن
صرع ایران در حاشیه کنگره بین المللی مغز و اعصاب کودکان در
بندرعباس گفت :مبتالیان به صرع کم هوش یا ناتوان ذهنی نیستند.
دکتر غالمرضا زمانی گفت :ارتقای سطح سالمت جامعه در ارتباط با
بیماری صرع و افزایش بهره وری مبتالیان به صرع از جمله رسالت این
انجمن است و چشم انداز آن رسیدن به جایگاه مرجع رسمی علمی-
حمایتی بیماری صرع در نظام سالمت کشور ،مجامع بین المللی و
کادر پزشکی کشور می باشد.فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در
ادامه افزود :کمک به بهبود روش های تشخیصی-درمانی صرع ،تالش
برای پیشگیری عمومی ،همکاری در بازتوانی جسمی ،روانی ،اجتماعی
بیماران و کمک به ارتقاء کیفیت زندگی بیماران به وسیله ارائه خدمات
به آنها از جمله اهداف این انجمن در چارچوب قانون می باشد.دکتر
زمانی با بیان اینکه صرع یک بیماری مسری یا واگیردار نیست تأکید
کرد :فرد مبتال در هنگام حمله نمی تواند به دیگران آسیب برساند و
علت حمله ،تخلیه انرژی ( )Dischargeدر مغز است.وی با بیان اینکه
هر کسی در هر سنی ممکن است به این اختالل مبتال شود افزود:
صرع شیوع باالیی دارد .تقریباً از هر  200نفر ،یک نفر مبتال به صرع و
از هر  50نفر یک نفر حمله ی صرع را در طول زندگی خویش تجربه
کرده است.وی در ادامه گفت :هر سال بیش از  30هزار نفر دچار صرع
می شوند که  10هزار نفر آنان کودک هستند
بیماری های مغز و اعصاب کودکان یکی از بیماری های
شایع
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اهمیت برگزاری
نشست های علمی در خصوص بررسی علل بیماری ها و راههای
پیشگیری از آن گفت :تولد سالیانه حدود  50هزار کودک با معلولیت
های جسمی ،حرکتی و حسی در کشور اهمیت برگزاری این نشست
ها را دو چندان می کند.دکتر محمد شکاری در این مراسم گفت:
سیاست گذاری نظام سالمت کشور به سمت بیماری های غیرواگیر
از جمله بیماری های مغز و اعصاب کودکان است.وی افزود :بیماری
های مغز و اعصاب کودکان یکی از بیماری های شایع در ایران است
که تولد سالیانه  50هزار کودک در کشور با معلولیت های مختلف
خود موید این مسئله است.دکتر شکاری تصریح کرد :تولد سالیانه این
تعداد کودک یکی از چالش های مهم حوزه سالمت کشور است که
باید با اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در راستای کاهش این تعداد گام
برداریم.رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد :امروزه علم

واکسینه کردن کودکان در مقابل ویروس
هرپس نوع 6
استاد و محقق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،
پیشنهاد واکسینه کردن کودکان در مقابل ویروس
هرپس نوع 6را به عنوان یک یافته پژوهشی در دومین
کنگره بین المللی مغز و اعصاب کودکان مطرح کرد.
دکتر علیرضا مؤیدی عنوان مقاله ارائه شده توسط
خود را در این کنگره؛ بررسی شیوع هرپس نوع  6در
بستری شدگان با عالمت تب و تشنج در بیمارستان
کودکان بندرعباس اعالم کرد و گفت :در این پژوهش
بالغ بر  100نفر کودکان در سنین  6ماه تا  5سال
طی مدت دو سال که با تب و تشنج بستری بوده اند
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.
ا ین محقق هرمزگانی در خصوص یافته های
پژوهشی خود اظهار داشت 40 :درصد کودکان بیمار
مورد بررسی مبتال به ویروس هرپس نوع  6بودند.
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان با بیان اینکه با
انجام پژوهش ،شناخت بیشتری نسبت به بیماری
ها پیدا می کنیم اظهار داشت :در پژوهش ضمن
بررسی عالئم بالینی بیماران ،روش های پیشگیری
از بیماری هم باید مورد بررسی قرار بگیرند.پیرو این
پژوهش واکسینه کردن کودکان در سنین پایین بر
علیه ویروس هرپس نوع  6می تواند به عنوان یک راه
پیشگیری کننده در خصوص بیماری تب تشنج باشد
و امید است که در آینده ای نزدیک مورد بررسی و
بازبینی از سوی محققین و مسئولین قرار گیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد :

تولد سالیانه  50هزار کودک معلول
در کشور
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی مغز و اعصاب کودکان :

وجود  9هزار بیمار هرمزگانی با معلولیت های
جسمی ،حرکتی ،حسی و ذهنی
پیشرفت بسیاری در درمان این بیماری ها داشته و ورود تکنولوژی
های جدید در تشخیص و درمان به موقع این بیماری ها نقش بسزایی
در کاهش بیماری های مغز و اعصاب کودکان خواهد داشت.این
متخصص ژنتیک با اشاره به اهمیت انجام آزمایش های ژنتیک در
خانواده هایی که موارد مشکوک این بیماری ها را داشته اند ،گفت:
همواره پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین راه است که خانواده ها
باید آن را جدی بگیرند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت :ورود تکنولوژی
های جدید در عرصه موارد تشخیصی و درمانی به کاهش بیماری های
مغز و اعصاب در سنین مختلف کمک می کند.دکتر محمد شکاری
گفت :نشست های علمی با دعوت از اساتید کشورهای خارجی کمک
کننده است و موردتوجه متخصصان مغز و اعصاب کودکان و همچنین
جوابگوی انتظارات بیماران مزمن مغز و اعصاب کودکان مثل صرع و
اختالالت حرکتی ،فلج مغزی و سایر بیماری هاست.دکتر شکاری با
بیان اینکه بیماری مغز و اعصاب یکی از بیماری های شایع کشور است
که چالش های خاص خود را دارد افزود :این چالش ها بیماران مبتال
و خانواده های آنها را دربرمی گیرد ،همچنین امروزه جهت گیری
سیاستگزاران نظام سالمت به سمت کنترل و پیشگیری بیماری های
غیرواگیر است.اين متخصص ژنتیک در ادامه اظهار داشت :معموال با
تشخيص ابتالي كودك به بيماري صرع خانواده ها تصور مي كنند
كه بيمار تا آخر عمر دچار محدوديت است و نمي تواند امور روزمره
را به درستي انجام دهد ،اين تصور غلطي است و در صورت رعايت
دستورات پزشك بيمار هيچ مشكلي در انجام امور روزمره خود نخواهد
داشت.وی در خصوص اهمیت پیشگیری از ابتال به بیماری مغز و
اعصاب کودکان تصریح کرد :همکاری بین رشته ای با سایر رشته
های تخصصی در تشخیص زودرس ،پیش از تولد ( )PNDو مشاوره
های ژنتیک می تواند به کاهش بروز بیماری های مرتبط با مغز و
اعصاب کودکان کمک کند.دکتر محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان برگزاری کنگره مغز و
اعصاب کودکان در بندرعباس را مهم ارزیابی کرد و گفت :برگزاری
این کنگره تاثیر بسزایی در نظام سالمت کشور خواهد داشت  ،نگاه

ورود به پرونده پزشکان متخلف و تخلفات
بیمارستان ها و مراکز درمانی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی
هرمزگان ،گشت های مشترک و سیار اداره کل با
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ابتدای آبانماه سال
جاری با جدیت و برنامه منظم در حال انجام است.
حمیدرضا اسماعیلی مدیر کل تعزیرات هرمزگان ،
ضمن تایید این خبر افزود :بمنظور نظارت بر عملکرد
پزشکان محترم و مراکز درمانی و بیمارستانها در قالب
برنامه تعزیرگشت مشترک این اداره با دستگاه های
نظارتی ،از ابتدای آبانماه سال جاری تا کنون این
گشت ها در سطح استان در حال انجام است و تا
کنون  610پرونده تخلف در این مدت تشکیل شده
است که از این تعداد 452مورد مختومه شده اند.
وی در پایان از دکتر شکاری ریاست دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان که در اجرای گشتها همکاری و
مساعدت الزم را داشته اند قدردانی نمود

عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حوزه درمان نگاهی سالمت
نگر و توجه به درمان کودکان خصوصا مغز و اعصاب کودکان می باشد.
بیماری های غیرواگیر کودکان یکی از مهمترین چالش ها
در این مراسم علیرضا مویدی که دبیر علمی دومین کنگره بین
المللی مغز و اعصاب کودکان و چهاردهمین کنگره کشوری اعصاب
کودکان ایران بود اشاره ای داشت به اینکه در زمان حاضر 12
میلیون و  800هزار بیمار با معلولیت های مختلف جسمی ،حرکتی،
حسی و ذهنی در کشور وجود دارد و از این تعداد حدود  9هزار و
 500نفر مربوط به هرمزگان است .وی ادامه داد که امروزه بیماری
های غیرواگیر به ویژه بیماری مغز و اعصاب کودکان یکی از مهمترین
چالش های کشور است  ،به گونه ای که شیوع بیماری های تب
و تشنج سه تا پنج درصد جامعه و شیوع بیماری صرع حدود یک
درصد از جمعیت جامعه است .به گزارش وبدا خلیج فارس،علیرضا
مویدی که در در سالن همایش های ابن سینا بیمارستان شهید
محمدی بندرعباس سخن می گفت اظهار داشت :زوج هایی با موارد
مشکوک این بیماری ها در خانواده هایشان ،باید انجام آزمایش های
ژنتیک پیش از بارداری را جدی بگیرند  ،زیرا که تولد نوزادانی معلول
 ،هزینه های روحی  ،اجتماعی و مالی بسیاری برای والدین و حوزه
بهداشت و درمان کشور دارد.وی با بیان اینکه در زمان پیروزی انقالب
اسالمی تنها یک پزشک متخصص مغز و اعصاب کودکان در کشور
وجود داشت که امروزه این تعداد به  60نفر رسیده است :.افزود:افزایش
این تعداد پزشک به معنای رشد علمی کشور و کاهش وابستگی به
بیگانگان در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی است.وی با بیان
اینکه امروز ایران اسالمی یکی از مهمترین قطب های علم پزشکی
در جهان است ،تصریح کرد :در حال حاضر چهار مرکز در شهرهای
تهران ،مشهد ،شیراز و تبریز مشغول تربیت متخصصان مغز و اعصاب
کودکان در کشور هستند.
گ فتنی است:دومین کنگره بین المللی مغز و اعصاب کودکان و
چهاردهمین کنگره کشوری اعصاب کودکان ایران به مدت  3روز
با حضور رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب کشور ،مدیران گروه مغز
و اعصاب کودکان از کشورهای ترکیه ،اسلووانی و ایتالیا برگزار شد.

کشف  118کیلو مواد مخدر در جاسک
با تالش مأموران انتظامی شهرستان جاسک در
ی ک عملیات موفقیت آمیز  118کیلو مواد مخدر
کشف شد .به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ
«بهرام خدایی» فرمانده انتظامی شهرستان جاسک
در تشريح اين خبر گفت :در اجرای طرح مبارزه با
عامالن تهیه و توزیع مواد افیونی و سوداگران مرگ،
مأموران ایستگاه بازرسی شهید سیاوشی مهربونجی
ح ین کنترل ترددهای جاده ای به یک دستگاه
خودرو لیفان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازدید اولیه خودرو مأموران متوجه
م وارد غیرمتعارفی در گلگیر این خودرو شدند و
جهت بررسی بیشتر آن را به ایستگاه داللت دادند.
این مسئول انتظامی ادامه داد :با انجام بازرسی دقیق
از خودرو توقیفی 133 ،بسته مواد مخدر که به طرز
ب سیار ماهرانه ای در گلگیر جلو و عقب و پشت
ص ندلی ها جاسازی شده بود ،کشف شد.فرمانده
انتظای جاسک با اعالم اینکه در این عملیات 118
کیلو تریاک کشف شد ،خاطرنشان کرد :در این راستا
یک قاچاقچی دستگیر که با تشکیل پرونده قضایی
جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شد.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم کرد :

تصادف عامل اول مرگ مردان ایرانی
زنان بوده است.وی گفت :تحقیقات نشان داده است که احتمال
مرگ مردان بر اثر رانندگی بیشتر از زنان است و این به دلیل آن
است که رفتارهای پرخطر رانندگی در مردان بیش از زنان است و
عالوه بر حوادث رانندگی ،سایر سوانح منجر به مرگ نیز در مردان
بیشتر مشاهده میشود.مطلق بیان داشت :تصادفات اتومبیل معموالً
در میان مردان بیشتر از زنان مشاهده می شود و مرگ ناشی از
این حوادث در دهه  50و  60زندگی مردان  2برابر زنان است.وی
ادامه داد :صدمات غیر عمدی اولین علت مرگ در مردان  40تا 44
سال ،سومین علت در مردان  45تا  64سال و هشتمین دلیل در
مردان باالی  65سال است.وی گفت :در مردان میانسال ،مرگ بیشتر
ناشی از خوابیدن پشت فرمان ،تجاوز از سرعت مجاز ،تصادفات در
چهارراه ها یا در نیمه شب است و بر اساس مطالعات ،مردان در دوره
سالمندی رانندگی ایمن تری نسبت به دوران جوانی دارند.مطلق
اظهار داشت :گرچه طی سال های اخیر حوادث ترافیکی از .20هزار
و  68مورد در سال  90به .17هزار و  994مورد در سال  92کاهش
یافته است و موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی نیز کاهش یافته اما
میزان کشته شده ها همچنان بسیار باال است.
ارتباط کاهش امید به زندگی با تصادفات
وی افزود :در صورتی که روند تلفات در جاده ها به همین منوال پیش
برود و برای پیشگیری از حوادث رانندگی اقدامات همه جانبه ای

گروه حوادث :
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت گفت :تعداد مردانی
که بر اثر حوادث جان سپردند ،بیش از  ۲برابر زنان بوده است .مردان

پرخطرتر از زنان رانندگی میکنند البته رانندگی مردان سالمند از
جوانان ایمنتر است.به گزارش فارس ،محمد اسماعیل مطلق گفت:
ایمنی جاده ها شعار روز جهانی بهداشت در سال  2004بوده است.
در جهان هر سال بیش از یک میلیون نفر در جاده ها می میرند و
حدود  50برابر این تعداد صدمه می بینند و پیش بینی می شود که
این مسئله در دنیا با رشد فزاینده ای در  20سال آینده روبرو باشد
پس این مسئله یک مسئله مهم سالمتی است.وی با بیان اینکه این
موضوع به عنوان معضل سالمتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است،
گفت :یکی از هزینه هایی که در کشور می پردازیم ،سوانح ترافیکی
است و باید همه با هم این مشکل را حل کنیم.مطلق با تأکید بر این
که راههای موثر و مستمر باید برای پیشگیری اندیشیده شود ،خاطر
نشان کرد :در ایران سوانح دومین علت مرگ و میر است ،به طوری
که ساالنه حدود  18هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای میمیرند.
موتور علت اصلی مرگ و میرها
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت
با بیان اینکه وسایل نقلیه موتوری علت اصلی این مرگها هستند،
افزود :تعداد مردانی که بر اثر حوادث جان سپردند بیش از دو برابر
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انجام نشود ،افزایش امید به زندگی در ایران تا چند سال دیگر کاهش
خواهد یافت.وی با اشاره به این که مرکز پیشگیری از حوادث وزارت
بهداشت ،حوادث ترافیکی را نخستین علت مرگ و میر و مصدومیت
در کشور اعالم کرده است ،گفت :حوادث ترافیکی در کشور در مردان
نخستین علت بار بیماری ها است و در زنان نیز پس از بیماری های
قلبی ،افسردگی و بالیای طبیعی در رده چهارم قرار دارد.وی تصریح
کرد :درصد تصادفات عابران پیاده  71.5درصد ،مصدومین خودرو
 88.16درصد و مصدومین موتور سوار  65.57درصد در سال 91
مردان بوده اند.
لزوم بستن کمربند و کاله ایمنی هنگام رانندگی
مطلق لزوم بستن کمربند و کاله ایمنی در هنگام رانندگی را مورد
تاکید قرار داد و گفت :استفاده از کمربند ایمنی در سرنشینان جلو و
عقب خودرو تا  65درصد موارد مرگ را کاهش می دهد .همچنین
کاله ایمنی احتمال مرگ را  40درصد و احتمال ضربه مغزی را 70
درصد کاهش می دهد.وی گفت :مهمترین نکته در کاهش تصادفات،
حذف عامل انسانی تصادف به ویژه رعایت ایمنی شخصی راننده و
سرنشینان وسایل نقلیه است .به همین جهت شعار سال  93برای
هفته سالمت مردان با عنوان «ایمنی ،کلید رسیدن به جامعه بدون
حادثه» با تاکید بر این پیام که «کمربند خود مراقبتی را ببندیم» در
راستای کنترل عامل انسانی تصادفات مطرح شده است.
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افقی
-1آسمان دره  -کارگاه نقاشی  - 2مخترع آمریکایی کاربراتور  -قند
سفید یا همان پانیذ  - 3جسد حیوان مرده  -اتاق راه آهن  -صفت
جانور وحشی و فراری  - 4اسب زین کرده بدون سوار  -از فلزات
سبک و نقره ای رنگ  -پوست درخت خرما  - 5مفت و رایگان  -گربه
صحرایی  -خونابه  -از اقوام ایرانی  - 6رویداد و پیشامد  -برطرف
کردن  -بیرون کردن  - 7چرک بدن و جامه  -قمر چهره  -فرزندان
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برگزاری کار گروه مبارزه با قاچاق کاال وارز
ک ارگروه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بندرعباس
برگزار شد.دکتر قاسمی معاون غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان هدف از برگزاری کار گروه
مبارزه با قاچاق کاال وارز را جلوگیری از ورود کاالهای
سالمت محور قاچاق و تشدید کنترل و مبارزه با عرضه
اینگونه اقالم و همچنین گسترش فعالیتهای آموزشی
و تبلیغاتی پیرامون فرآورده های خوراکی  ،آرایشی ،
بهداشتی  ،دارو و مکمل با هماهنگی و تعامل سایر
نهادها و ارگانها عنوان نمود.وی ابراز کرد :در حال
ح اضر متاسفانه به علت مصرف ناآگاهانه مردم از
داروهای مکمل چاق کننده و الغر کننده ،شاهد بروز
بیماریهای مختلف در بین جوانان در سطح جامعه
هستیم و بایستی از مصرف پودرهای مکمل غیرمجاز
در بدنسازی و باشگاههای ورزشی جلوگیری شود.
م عاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ع نوان کرد :کارشناسان تغذیه معاونت غذا و دارو
آ مادگی الزم جهت هرگونه همکاری با نهادهای
م ختلف در زمینه آموزش را دارند.در ادامه دکتر
سلمانی مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر بر ضرورت
برخورد جدی با واحدهای صنفی عطاری که مبادرت
به عرضه داروهای مواد مخدر  ،پودرهای چاق کننده
و الغر کننده میکنند تاکید کرد و افزود  :مصرف این
نوع مکمل ها موجب آسیب جدی به کلیه  ،کبد و
سایر ارگانهای بدن خواهد شد .

عرب - 8مخترع ایرلندی الستیک بادی  -زن فریب دهنده  - 9پناه
و زنهاری  -حالت عصبی شبیه به جنون  -لون و فام  - 10مجله مد
لباس  -گلخن حمامی  -از اشکال هندسی  - 11تصدیق انگلیسی -
زردچوبه  -کدر و تیره  -عزیز عرب  - 12شهری در فرانسه  -خسارت
دیده  -تزویرو دورویی  - 13هلهله شادی  -فرمانبرداری  -حشره کش
قدیمی  - 14نان گرده و کلفت  -خدایی بزرگ هندو  - 15اداره عد
الیه فعلی  -آشنا به کار
عمودی
- 1کاخ معروفی در ایتالیا  -قهرمان جنگل شروود  - 2بخت
برگشتگی  -آقای فرانسوی  - 3قصر و عمارت داخل باغ  -درخت
قرمزدانه  -نغمه و ترانه  - 4صاحب تاج و تخت  -عاجز و ناتوان -
زنبور عسل  - 5حرف ندا  -باسواد  -پول خارجی  -اساس و پایه
 - 6مدل و الگو  -ترش و شیرین  -دین داری  - 7پیش درآمد
(هوی ی)  -گزارش کسی را دادن  -پاکیزه تر  - 8سخن عبث
و بی حساب  -سردار بنام اشکانی  - 9منسوب به حیوان مفید و
شیرده  -خداشناسی  -پاشینه پا  - 10درختی با چوب صنعتی -
تازه و شاداب  -مالی که از مرد بجا ماند  - 11فرمان هنری  -از
ضمایر مفعولی  -چوبه اعدام  -عالمت جمع در فارسی  - 12ولیمه
و مهمانی  -اداره مکالمات تلفنی  -حکم و دستور  - 13خود آرایی
 مرد عابد و پارسا  -خاکستر  - 14آواره و دربدر  -نیروی جاذبه - 15خوش عاقبت  -خجسته و مبارک

طراح  :مهدی سنگی
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