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دستگيري عوامل نزاع دسته جمعي در قشم

ایــران

 ۴تخلف رانندگان درون شهری
جهان

پسربچه هندی که به علت غیر عادی بودن اندازه سر خود مورد تمسخر
اطرافیان قرار میگرفت به کمک پزشکان جراحی شد.به گزارش فارس  ،پسربچه
هندی که به دلیل ابتال به نوعی بیماری نادر ،بزرگترین سر دنیا را دارد ،بهتازگی
تحت عمل جراحی قرار گرفته و به کمک پزشکان سر وی تا حد زیادی کوچکتر
شده است .این کودک هندی به بیماری هیدروسفالی دچار است که در طی آن
جمجمه فرد به دلیل تجمع مایعات اندازه غیر طبیعی پیدا میکند؛ حدود 5.5
لیتر مایعات اطراف مغز این کودک را فرا گرفته بود .صاحب بزرگترین سر دنیا
که  7ماهه است ،به کمک پزشکان رو به بهبود است و قطر سر وی از  96به 70
کاهش داشته که  26سانت کوچکتر شدن سر وی موجب امیدواری است .این
نوزاد از  20نوامبر در بیمارستان بستری بود و تا کنون  3.7لیتر از مایعات درون سر
وی تخلیه شده است.

صاحب بزرگترین َسر ،زیر تیغ جراحی

گــــــزارش خبــــری

چــــهرههــــــا

فرمانده انتظامي شهرستان قشم از دستگيري  4نفر ازقاتالن و عوامل نزاع دسته جمعي
در شهرستان خبر داد.به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ داود محمودزاده،بيان
داشت :در پي دريافت خبري مبني بر نزاع و درگيري دسته جمعي بامداد جمعه گذشته ،در
محله چابهار شهرستان قشم ،ماموران انتظامي در محل حاضرو در بررسي ها مشخص
شد چند جوان پس از درگيري لفظي و دعواي فيزيکي به وسيله سالح سرد مجروح و به
بيمارستان منتقل شدند.وي افزود:در تحقيقات اوليه مشخص شد اين افراد اهل قشم
هستند که دو نفر از آنان بر اثر شدت آسيب وارد شده در بيمارستان فوت کردند و سه نفر
ديگر به شدت مجروح که تحت مداوا مي باشند.اين مسئول انتظامي تصريح کرد:ماموران
پليس آ گاهي قشم با انجام اقدامات اطالعاتي مخفيگاه ضاربان را شناسايي و در يک
عمليات ضربتي  4نفر از آنان را دستگير کردند.سرهنگ محمودزاده بيان داشت:متهمان
که در ابتدا منکر هر گونه جرم ارتکابي بودند پس از ارائه ادله و مستندات پليسي به نزاع و
دگيري منجر به فوت اعتراف کردند که درادامه تحقيقات و بررسي ها آز آنان تعدادي سالح
سرد از نوع چاقو و مقداري مشروبات الکلي کشف شد .فرمانده انتظامي شهرستان قشم
با اشاره به اينکه علت و انگيزه متهمان در دست بررسي است.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت :ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک،
بیشترین تخلف راننده ها در درون شهرهاست و سرعت غیرمجاز در رتبه بعدی قرار دارد.
به گزارش مهر ،سرهنگ احمد کرمی اسد گفت :در طول  ٩ماهه سال جاری ٤ ،نوع تخلف در
داخل شهرهای کشور ،رکورد زده اند و بیشتر از باقی تخلفات توسط پلیس به ثبت رسیده
اند .وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی بیشترین فراوانی را در معابر درون شهری
داشته اند ،توضیح داد :ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک ،بیشترین فراوانی تخلف
در حوزه درون شهری را داشته است .یعنی در شهرهایی که محدوده طرح ترافیک داشته
اند (مانند تهران ،خراسان رضوی و کرمانشاه) بیشترین تخلفات ثبت شده داخل شهرها
مربوط به ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک بوده است.رئیس مرکز اجراییات پلیس
راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه رتبه دوم تخلفات درونشهری مربوط به سرعت غیرمجاز
بوده ،توضیح داد :نبستن کمربند ایمنی هم در رتبه سوم تخلف هاست.این در حالی است
که توقف در محل ممنوع ،در رتبه چهارم تخلف های درون شهری است و جزو بیشترین
تخلف هایی است که در داخل شهرها ماموران پلیس راهور با آنها برخورد کرده اند.

میــــــــز خبــــر

گروه حوادث
:آمارهای رسمی در کشور حکایت از افزایش سقط جنین طی سال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان

های اخیر در کشور دارد که برخی آن را یک زنگ خطر برای جامعه

 43هزار پرونده شوراهای حل اختالف هرمزگان مختومه شد
گروه حوادث :

رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان بر لزوم سرعت بخشی در
رسیدگی به پرونده های قضایی
تأ کید کرد.به گزارش دادگستری
هرمزگان ،حجت االسالم محمد
صادق ا کبری در همایش معاونین،
رؤسای دادگستری و دادستان های
حوزه های قضایی استان هرمزگان در بندرعباس ،بیان داشت:
باید برخوردها قاطع و بدون اغماض با جرایم خشن همچون
سرقت های مسلحانه ،شرارت ،اخالل در نظم عمومی و تجاوز به
عنف مورد تأ کید قرار گیرد و تسریع در روند رسیدگی به پرونده
های مرتبط با این جرایم را خواستار شد.

ا کبری اظهار داشت :کاهش اطاله دادرسی و همچنین تسریع در
روند رسیدگی به پرونده هایی که چند سال است از زمان تشکیل
آنها می گذرد اولویت راهبردی در برنامه عملیاتی دستگاه قضایی
استان هرمزگان است.وی خاطرنشان کرد :از ابتدای سال ۱۳۹۵
تا کنون بیش از چهل و چهار هزار پرونده وارد جریان رسیدگی
در شعب شوراهای حل اختالف استان هرمزگان شده که از این
تعداد بیش از  ۴۳هزار پرونده مختومه شده است.رئیس کل
دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد ۲۹۲ :شعبه
شورای حل اختالف در استان هرمزگان مشغول به فعالیت و
ارائه خدمت به مردم هستند که از این تعداد  ۸۷شعبه شهری
و  ۲۰۵شعبه روستایی هستند و تعداد  ۱۲۰۸نفر به عنوان اعضای
شوراهای حل اختالف استان هرمزگان در این  ۲۹۲شعبه مشغول
انجام وظیفه هستند.

گزارشی از رواج پدیده ای خطرناک در مدارس

خودنمایی به سبک جدید در مدارس دخترانه

گروه حوادث :

«خون بازی» و «خود زنی» به بهانه التیام دردهای روحی و
روانی با انتشار عکس های خون بازی و هم چنین علنی شدن
این مشکل در جامعه ،این رفتار مانند یک بیماری مسری به
دبیرستان های دخترانه در شهرستان ها هم کشیده شده
است.
به گزارش جنوب ایران به نقل از راه دانا ،این روزها اخبار ،عکس
ها و فیلم های متعددی از بازی وحشتنا ک دختران دبیرستانی
در رسانه ها منتشر شده است ،بازی به نام خون بازی که حا کی از
خشونت و ضعف مسائل تربیتی و پرورشی در نظام آموزشی کشور
است.تصاویر مربوط به این پدیده در دبیرستان های دخترانه
برای اولین بار از رسانه های داخلی منتشر شد اما واقعیت خون
بازی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از مدت ها قبل
به صورت عکس و فیلم منتشر شده بود.ظاهر این ماجرا به این
شکل است که فرد بعد از دچار شدن به یک فشار روحی روانی
و یا در شرایطی غیر معمول اقدام به ایجاد برش هایی در دست
خود می کند که از آنها خون جاری شود هرچند این برش ها
عمیق نیست اما «رد» آنها روی بدن دختران دبیرستانی به گفته
خودشان احساس خوبی به آنها می دهد.
نگار دختری  16ساله است که تجربه خون بازی خود را از دو سال
گذشته بیان می کند؛ وی می گوید در پی اولین شکست عشقی
خود ابتدا سه چهار خط روی دست خود زده است؛ نگار خون
بازی را از دوستش فریبا آموزش دیده بود و به گفته خودش فریبا
بعد از رد انداختن شهره مدرسه شد و همه از اون حساب می
بردند.
تجربه های بعدی خون بازی نگار مربوط به دعوای پدر و مادرش
است؛ و در ادامه به هر بهانه ای روی دستانش خط می انداخته
است؛ اما نگار می گوید یک سال است دیگر دست به تیغ نشده
چرا که پسرها دیگر دختران خط خطی را دوست ندارند!
با واسطه نگار با فریبا هم ارتباطی برقرار کردیم ؛ تجربه های فریبا
کمی متفاوت از نگین است؛ می گوید اولین بار که عرفان او را که
دختری  14ساله بوده رها کرده است حالتی میان مرگ و انتقام به
او دست داده است؛ فریبا می گوید از یک طرف دوست داشتم
بمیرم و همه چیز تمام شود و از طرف دیگر نمی خواستم به خاطر
موجودی به نام عرفان بمیرم از همین رو تیغ را متناوب روی
دستم می کشیدم اما قدرت برش عمیق را نداشتم.
وی می گوید « :دنبال افاده بودم و می خواستم همه بگویند
عجب دختر با دل و جرئتی»؛ فریبا نحوه خون بازی را از کسی
دائما در صفحات اینستا گرام
نیاموخته بود اما به گفته خودش
ً
دیده است که دختر ها بعد از رفتن دوست پسرهایشان دست
به خودکشی می زنند و تصویر آن را منتشر می کنند؛ مثالی از
«د .ج» می زند که بعد از انتشار تصاویر خودکشی اش چگونه
فالورهای پیجش زیاد شد.این اتفاق اولین معضل در سیستم
آموزش و پرورش نبوده است اما بررسی ها نشان می دهد که
عوامل مختلفی درگیر هستند تا دانش آموزان در خأل راه های امن
برای رسیدن به آرامش راههایی از این دست را برای آرامش خود
انتخاب کنند.

دانش آموزانی که از فرصت ابراز وجود محروم می شوند به این
راه پناه می برند هرچند بسیاری از آنها در ادامه از این موضوع
پشیمان می شوند اما دیگر کار از کار گذشته است.دختران
دبیرستانی حاال می خواهند مرد شوند و به گفته خودشان مرد
که گریه نمی کند اما از طرف دیگر معتقد هستند نباید احساسات
منفی خود را سرکوب کنند و وقتی که حالشان خراب است دیوار
را زیر بار مشت های خود می گیرند اما وقتی حالشان خراب تر می
شود «کاتر» یا «تیغ» نهایت آرامش برای دختران دبیرستانی می
شود.به گفته دانش آموزان ،مسئولین مدرسه در جریان چنین
اتفاقاتی هستند اما برای آنکه امتیاز مدرسه شان در آموزش
و پرورش کم نشود از انعکاس معضالت به آموزش و پرورش
جلوگیری می کنند!
به گفته تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه در منطقه ای از
تهران ،مشکالت اخالقی و جنسی مهم تر از خود زنی در مدارس
اتفاق افتاده است که مدیران دانش آموزان را تهدید کرده اند
که به خانواده ها و آموزش و پرورش اطالع ندهند و یا اینکه
مسئوالن مدرسه بی سر و صدا بدون حل ریشه ای مشکل،
عذر دانش آموزان خاطی را خواسته اند.معلمان پرورشی که
وظیفه اصلی آنها در مدارس ایجاد ارتباط موثر با دانش آموزان
بوده امروز به حاشیه رانده شده و اغلب دروس آنها جدی گرفته
نمی شود؛ کمتر مدارسی هم پیدا می شود که مشاوری برای
همه دانش آموزان داشته باشند تا دانش آموزان هر زمان که
بخواهند به او مراجعه کنند.آمارهای رسمی از این اقدام دانش
آموزان وجود ندارد؛ حتی در سال های اخیر آمار مطمئنی از تعداد
خودکشی دانش آموزان در مدارس منتشر نشده است اما به گفته
کارشناسان در این زمینه آمار خودکشی و میل دانش آموزان به
خشونت بیشتر از قبل شده است.
درگیر شدن آموزش و پرورش با مسائل سیاسی در سال های اخیر
یکی از علت هایی است که از دانش آموزان غفلت شده است
و معضالت و مشکالت مدارس کمتر به چشم می آید اما این
مشکالت به صورت زیر پوستی وسیع تر می شوند.
مسئله مهم تر از خون بازی دختران پایتخت
با انتشار عکس های خون بازی و هم چنین علنی شدن این
مشکل در جامعه ،این رفتار مانند یک بیماری مسری به
دبیرستان های دخترانه در شهرستان ها هم کشیده شده است؛
امروز دختران دبیرستانی در شهرستان ها نیز به دنبال جلب توجه
بیشتر از دختران پایتخت یاد گرفته اند که می توانند دست به تیغ
شوند.چندی پیش اخبار متأثر کننده خون بازی از شهرستان
های شمالی منتشر شد که دانش آموزان دختر دبیرستانهای یک
شهرستان شمالی با استفاده از شیشه شکسته و تیغ اقدام به
زخمی کردن خود کرده و تصاویر آن را منتشر می کنند.
پسران هم که از قافله خون بازی دخترانه عقب مانده اند اقدام به
انتشار عکس ها و فیلم هایی کرده اند که این بازی را عمیق تر و با
خشونت بیشتری به نمایش گذاشته اند.
چارچوب شکسته فرهنگ در دبیرستان های دخترانه به
دبیرستان های شهرستان ها به ارث می رسد و سرعت انتشار این
ضد فرهنگ در مدارس بسیار بیشتر از سرعت برگزاری جلساتی
برای رفع این معضل فرهنگی در معاونت پژوهشی آموزش و
پرورش است .آموزش و پرورشی که ریشه های پرورش آن در حال
پوسیدن است ،به جای اجرای طرح های اساسی و مورد تایید
کارشناسان داخلی کشور نسخه های خود را از یونسکو دریافت
می کند؛ شاید ا گر مسئولین آموزش و پرورش به اجرای طرح های
مورد تأیید نظام مانند طرح تحول در آموزش و پرورش همت می
گماردند امروز شاهد بحران های فرهنگی و پرورشی زیر پوست
مدارس نبودیم.

 76درصد مرگ و میر ایرانیان از چهار بیماری است
گروه حوادث :

معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گفت :طبق بررسی های انجام شده ،در حال حاضر  76درصد
مرگ و میر مردم ایران چهار بیماری غیر وا گیر شامل قلبی و
عروقی ،سرطان ،دیابت و تنفسی است.
دکتر علی ا کبر سیاری در همایش کشوری برگزیدگان داوطلبان
سالمت افزود :هشت عامل خطر در ایجاد بیماری های یاد شده
و مرگ و میر ناشی از آنها نقش موثری دارند که چهار مورد رفتاری
و مابقی بیولوژیک است.به گفته وی ،عوامل خطر رفتاری در
ایجاد بیماریهای غیر وا گیر فوق شامل مصرف دخانیات ،تغذیه
نادرست ،کم تحرکی و مصرف الکل و خطر بیولوژیک شامل قند،
فشار و چربی خون باال و چاقی و اضافه وزن هستند.
دکتر سیاری خاطر نشان کرد :در گذشته بیماریهای وا گیر مانند
دیفتری ،کزاز و سرخک علت مرگ و میر کودکان و دیگر افراد
جامعه بود ،اما در حال حاضر این بیماریها کنترل شده است و
امروز بیماریهای غیر وا گیر عامل مهم از دست دادن جان انسان
ها به شمار می رود.معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی بیان کرد :امروز بیماریهای غیر وا گیر و آسیب های
اجتماعی دو عامل مهم تهدید سالمت جامعه به شمار می روند.
دکتر سیاری ادامه داد :پیشگیری در کنترل و جلوگیری از ابتال به
بیماریهای غیر وا گیر و هم چنین کنترل آسیب های اجتماعی
اهمیت دارد و در این میان نقش داوطلبان سالمت به عنوان
مروج در جامعه بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه ساالنه  38میلیون نفر از مردم جهان بر اثر
بیماریهای غیر وا گیر جان خود را از دست می دهند ،افزود17 :
میلیون نفر از این تعداد بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی فوت می
کنند.به گفته وی ،آمارها نشان می دهد که از  380هزار نفر مرگ
ثبت شده در ایران طی یکسال 92 ،هزار نفر به علت سکته های
قلبی و  42هزار نفر به علت سکته های مغزی فوت کرده اند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
ادامه گفت :هم ا کنون  300تا  400هزار نفر در ایران مبتال به انواع
سرطان ها هستند و ساالنه  30هزار نفر به علت این بیماری در

توقيف سمند با  50ميليون ريال جريمه
پرداخت نشده

ایران می میرند.دکتر سیاری هزینه درمان سرطان را  20هزار
میلیارد ریال در سال عنوان کرد و افزود 40 :درصد سرطان ها قابل
پیشگیری هستند و نقش داوطلبان سالمت در آ گاهی مردم از
اهمیت بسزایی برخوردار است.وی خاطر نشان کرد :در حال
حاضر حدود  25میلیون نفر از جمعیت  15تا  64ساله ایرانی دچار
اضافه وزن و چاقی هستند.
وی ادامه داد :از سوی دیگر بین هفت تا  10میلیون نفر از ایرانیان
دچار قند 15 ،میلیون نفر دچار چربی و  10میلیون نفر دچار
فشار خون باال هستند و این در حالی است که  50درصد از آنها
از بیماری خود اطالع ندارند.دکتر سیاری در ادامه با بیان اینکه
مصرف دخانیات و به ویژه قلیان در بین زنان در حال افزایش
است ،افزود :ساالنه  100هزار میلیارد ریال صرف دخانیات در کشور
می شود ،در حالی که خطرات قلیان از سیگار بیشتر است و هر
وعده قلیان معادل  100نخ سیگار است.
به گفته وی 80 ،درصد مواد موجود در قلیان را مواد شیمایی،
فلزات سنگین و مواد بیماریزا تشکیل می دهند.دکتر سیاری با
اشاره به تغذیه نادرست در جامعه نیز گفت :هم ا کنون میزان
مصرف نمک ،قند ،روغن و میوه و سبزیجات در ایران استاندارد
نیست.وی تصریح کرد :ایرانیان به میزان  10تا  12گرم نمک در روز
استفاده می کنند و این درحالی است که بر اساس استانداردهای
جهانی میزان مصرف نمک در افراد زیر  50سال پنج گرم در روز و
در افراد باالی  50سال ،دو گرم تعیین شده است.معاون بهداشتی
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افزایش آسیب
های اجتماعی در جامعه گفت :اختالفات خانوادگی ،طالق،
اعتیاد ،فقر و ایدز همه و همه آسیب های اجتماعی هستند که در
جامعه رو به افزایش است.دکتر سیاری با بیان اینکه در سال های
گذشته انتقال ایدز از طریق جنسی در ایران پنج برابر شده ،اظهار
کرد :انتقال ایدز از راه جنسی از شش درصد به  32درصد افزایش
یافته و این آمار نگران کننده است.
به گفته وی ،در کاهش انتقال ایدز بوسیله اعتیاد تزریقی موفق
بوده ایم ،به طوریکه انتقال این بیماری بوسیله تزریق از  67به
 44درصد کاهش یافته است.

پزشکی از نظر عوارض این سقط ها دانسته و برخی دیگر نقش

سرپرست پليس راه استان از توقيف يک دستگاه سواري
سمند با  50ميليون و500هزار ريال خالفي معوقه توسط
ماموران پليس راه «جاسک-ميناب» خبر داد .به گزارش پايگاه
خبري پليس ،سرهنگ «علي اسفنداني» در تشريح جزئيات
اين خبر ،گفت :روز گذشته ماموران پليس راه «جاسک-
ميناب»يک دستگاه سمند را به علت تخلف رانندگي متوقف
کردند.وي افزود :پس اخذ استعالم از مرکز اجرائيات پليس
راهور ،مشخص شد که خودروي مذکور داراي  50ميليون و
500هزار ريال جريمه معوقه است که به همين منظور خودرو به
پارکينگ منتقل و راننده متخلف نيز به مراجع قانوني معرفي
شد.سرپرست پليس راه استان هرمزگان با تأ كيد بر رعايت و
احترام قوانين و مقررات توسط رانندگان ،بر برخورد پليس با
رانندگان متخلف در جاده ها كه موجب افزايش تصادفات و
خسارات جبران ناپذير مي شود تا كيد كرد.

آن را در سیاست های جمعیتی کشور پررنگ می دانند.سقط
جنین( )Abortionبه معنی از دست رفتن محصول حاملگی(جنین
یا رویان)  ،قبل از هفته  20بارداری است اما پزشکان بیشتر از این
اصطالحات برای توصیف هر نوع ختم حاملگی در سهماهه اول
بارداری استفاده میکنند.

نکته قابل توجه در موارد سقط ها این است که بخش زیادی از
آنها به صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام می شود .بر اساس
آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور ،آمار مراجعان
و تعداد مجوزهای صادر شده با افزایش مواجه بوده به نحوی
که در شش ماهه امسال پنج هزار و  720نفر برای دریافت مجوز
سقط درمانی به مرا کز پزشکی قانونی مراجعه کردند که برای
چهار هزار و  19نفر از آنان مجوز صادر شد .آمار مراجعان سقط
درمانی در نیمه نخست امسال ( )1395نسبت به مدت مشابه
سال قبل با رشد  17.9درصدی و تعداد مجوزهای صادر شده
با رشد  14.3درصدی روبرو بوده است .البته این آمار فقط
ط جنینهای قانونی و سقطهای غیرقانونی
مربوط به آمار سق 
است که منجر به فوت میشوند اما بطورکلی بنا به آمارهای
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ساالنه  220هزار سقط جنین در ایران اتفاق می افتد .افزایش
موارد سقط جنین در حالی اتفاق می افتد که تعداد زیادی از
آنها بزعم کارشناسان خارج از چهارچوب های تعریف شده و به
صورت غیرقانونی و زیرزمینی انجام می شود .این سقط های
زیرزمینی گاه به آن علت است که زوجی ناخواسته باردار شده
اند  ،گاهی به خاطر آن است که معلولیت فرزند تازه در ماه های
آخر اتفاق افتاده یا معلوم شده است ،گاهی از سر فقر و نداری
کودک را نمی خواهند و گاهی نیز متاسفانه ارتباطات خارج از
شر ع و قانون است.
آموزش دهیم نوجوانان ارتباط جنسی نداشته باشند
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در این رابطه به
خبرنگار ایرنا می گوید :همه جای دنیا حتی آنجا که ارتباط با
جنس مخالف چندان مذموم نیست  ،آموزش های متعددی
می دهند تا کودکان و نوجوانان ارتباط جنسی نداشته باشند.
حبیب اهلل مسعودی فرید می افزاید :اما این آموزش ها در
کشور ما مورد پذیرش نیست .اینگونه آموزش ها باید از سوی
وزارت بهداشت و آموزش و پرورش ارائه شود چرا که هم ا کنون
 95درصد کودکان ایرانی در مدرسه ها تحصیل می کنند و می
توان در این مقاطع تحصیلی  ،مباحث مربوط به بلوغ و تربیت
جنسی را آموزش داد.
وی خاطرنشان می کند :در بسیاری از مواقع کودکان و به ویژه
نوجوانان ممکن است وارد یک رابطه عاطفی شوند درحالیکه
ممکن است آسیب هایی برای او به همراه آورند .مسعودی
فرید تا کید می کند :حتی ا گر نرخ این آسیب ها ،پایین باشد
برای ما مهم است بطورمثال ا گر نرخ آسیب های ناشی از
ارتباطات غیرمتعارف بین دختر و پسر در ایران حتی پنج
درصد هم باشد برای ما خیلی حائزاهمیت است به ویژه آنکه
عوارض این آسیب ها در سنین پایین بسیار شدیدتر است .وی
خاطرنشان می کند :عوارض اینگونه آسیب ها -حداقل اثرات
روانی آن  -در سنین پایین ممکن است سالیان سال باقی
بماند .مسعودی فرید می گوید :آموزش های این بخش در
حوزه مددکاری مدارس دیده شده اما محوریت آموزش ها با
وزارت آموزش و پرورش است.
معلولیت جنین از دیگر عوامل اصلی سقط
مشکالت خانوادگی و اقتصادی  ،فقر ،تعداد زیاد فرزندان،
آموزش نا کافی و وقوع بارداری های ناخواسته ،از جمله
عواملی هستند که زنان را به سوی سقط عمدی و غیرعمدی
سوق می دهد .در این بین بیماری های ژنتیکی و معلولیت
جنین یکی از عوامل اصلی سقط جنین به شمار می روند که
البته درحال حاضر نیز ساالنه  30هزار کودک معلول در کشور
به دنیا می آیند .مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری
سازمان بهزیستی کشور می گوید :طی دو سال گذشته ،یکهزار
و  ، 350جنین معلول شناسایی شده و با هماهنگی پزشکی
قانونی سقط جنین انجام شده است .وی می افزاید :ا گر این
کودکان به دنیا می آمدند ،بطورمتوسط  18سال زندگی می
کردند و هزینه های مادی و اجتماعی و خانوادگی زیادی بر
جامعه تحمیل می شد.
از کورتاژ تا طب سنتی
کورتاژ پرعارضه ترین روش سقط جنین عنوان شده است که
گاه عوارض جبران ناپذیری مانند ناباروری دائم  ،عفونت رحم،
آسیب دیدن روده ها و خونریزی های شدید و حتی مرگ در پی
داشته باشد که البته ا گر بصورت قانونی انجام شود می توان از
بسیاری عوارض جلوگیری کرد .برخی دیگر نیز تالش دارند با
استفاده از طب سنتی یا داروهای غیرقانونی و خطرنا ک ،سقط
جنین را انجام دهند.
ردپای عطاری ها در سقط جنین ها
اقبال زنان به استفاده از داروهای سنتی برای سقط جنین به
خاطر پیشنهاد و معرفی شدن این داروها از سوی اطرافیان
و گاه حتی شبکه های اجتماعی ،موجب شده که متاسفانه
برخی عطاری ها اقدام به عرضه غیرقانونی داروهای سقط
جنین کنند.
امیرحسین جمشیدی مدیر کل نظارت بر فرآورده های
طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو نیز در این رابطه
با گالیه از تخلف فرا گیر عطاری ها در عرضه داروهای غیرمجاز
سقط جنین می گوید :متاسفانه یکی از تخلفات فرا گیری که
در برخی عطاری ها وجود دارد ،تجویز و ارائه دارو بوده که در
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کشف  320هزار ليتر سوخت قاچاق در ميناب

چراییسقطهایزیرزمینی

پنهان ز دیده ها سقط می کنند
مقوله سقط جنین نیز فرا گیرتر شده است.
ناصرخسرو هم عقب نماند
فقط عطاری ها نیستند که داروهای سقط جنین را به مردم
عرضه می کنند بلکه بازار سیاه ناصرخسرو نیز محلی برای
تامین این داروها شده است .رئیس انجمن جنین شناسی
در این باره می گوید :متاسفانه برخی افراد پس از گذشتن
ظرف محدوده زمانی تعیین شده برای سقط درمانی متوجه
عارضه جنین می شوند و چون تاریخ دریافت مجوز سقط
درمانی گذشته در چهارچوب های غیرقانونی دست به سقط
جنین می زنند .دکتر محمدمهدی آخوندی در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا می افزاید :برخی افراد داروهای سقط جنین را از
ناصرخسرو یا افراد بی صالحیت تهیه می کنند.
سقط جنین غیرقانونی در مکانی قانونی
رئیس انجمن جنین شناسی تصریح می کند :برخی زنانی
که امکان سقط جنین در چهارچوب قانونی را ندارند در
بیمارستان ها بستری می شوند و سقط جنین انجام می شود
و با نام دیگری مانند خونریزی در بیمارستان ثبت می شود.
آخوندی در عین حال می افزاید :بسیاری از موارد سقط جنین
خارج از بیمارستان ها انجام می شود و هیچ نظارتی در این
زمینه انجام نمی شود.
علل افزایش سقط جنین در کشور
نگرش زنان جوان در داشتن خانواده با بعد کوچک ،تاخیر در
ازدواج به دلیل مشکالت اقتصادی ،گذار از جامعه سنتی به
جامعه مدرن ،جلو افتادن تحوالت بلوغ و نیز باال رفتن متوسط
سن استقالل شغلی و ازدواج ،نبود هر دو والدین در خانواده
و تاثیر فیلم ها و عکس های ماهواره و اینترنت در رابطه های
غیراخالقی ،موجب افزایش سقط جنین های غیرقانونی در
مکان هایی دور از استاندارد پزشکی می شود چنانکه گفته می
شود حتی تا  90درصد سقط ها در کشور به صورت غیرقانونی
انجام می گیرد .البته بزعم کارشناسان ،دسترسی به مجوز
سقط درمانی در محدوده زمانی تعیین شده ،بزرگ ترین عامل
گسترش سقط های زیرزمینی است.
مساله محدودیت زمانی برای سقط شرعی
رئیس انجمن جنین شناسی به عنوان یکی از پیشکسوتان
مقوله سقط جنین در ایران می گوید :سقط جنین ،مساله
پیچیده ای است و پیچیدگی آن شاید به خاطر موانع شرعی
و قانونی برای این مساله است .دکتر محمدمهدی آخوندی
در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا می افزاید :سقط حتی در
قالب درمانی نیز با محدودیت هایی روبرو بوده و کمتر کسی
جرات طرح بحث آن را دارد؛ نخستین طرح بحث سقط جنین
در منظر عموم در سال  83طی برگزاری کنگره ای اتفاق افتاد و
اندیکاسیون(موارد درمانی) های آن مستند شد .وی که در آن
دوران مسئولیت پیگیری روند قانونی سقط جنین را برعهده
داشته است ،گفت :با این پیگیری ها ،قانون سقط درمانی
در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که براساس آن سقط
درمانی با تایید پزشکی قانونی ،سه پزشک و تشخیص عارضه
مادر یا جنین ،مجوز گرفت که البته سقط درمانی فقط بین
هفته چهاردهم تا هفدهم بارداری امکان پذیر است و حدا کثر
تا چهار ماهگی سقط جنین باید انجام شود و در قانون تصریح
شده است که جنین بعد از چهار ماهگی به مثابه انسان کامل
تلقی می شود.
فقط  3هفته و اهمال نهادهای درگیر
رئیس انجمن جنین شناسی می گوید :برای سقط درمانی به
صورت قانونی و شرعی ،ظرف سه هفته باید بررسی ها از سوی
پزشکان انجام شود و اجرای این قانون به وزارت بهداشت و
پزشکی قانونی منوط شده اما متاسفانه هیچ آیین نامه اجرایی
برای این روند بسیار تخصصی با زمان محدود برای مردم
مشخص نشده است.
آخوندی می افزاید :پیگیری های الزم از وزارت بهداشت
و پزشکی قانونی برای یک آیین نامه اجرایی در زمینه سقط
جنین انجام شد اما نهایتا وزارت بهداشت اعالم کرد که در
قانون ،آیین نامه اجرایی پیش بینی نشده است .وی تا کید
می کند :با اینکه سه پزشک باید سقط درمانی را تایید کنند

افقی
-1آنچهمنسوببهزرتشتیانباشد-ایالتیدر آمریکابامرکزیتسا کرامنتو-2
زرد روشن-بی قرار-3پیدا شدن-ترکیب خون است بدون گلبول قرمز-الهه
گناه یونان باستان-پارچه گرمابه-4مقدم تر-گماشته نظامی-مرغ می
رود-5چروک پوست بدن-امر به شکفتن-قسمتی از ارتش-6شکم بند
طبی-حیاتوزندگی-پارهایاز چیزی-سبکیدرترانههایایرانی-7سگک
وچنگک-از اقوام غیور ایرانی-مرض کهنه را گویند-8دوستی ومصادقه-
خوار وکوچک شمردن-نفس تنگی-9چاپلوسی-آب ترکی-کاله وطاقی
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اما وزارت بهداشت مسئولیتی در این زمینه برعهده نگرفته
است و اینکه مردم سراسر ایران  -به ویژه در مناطق محروم
 چگونه به این پزشکان دسترسی داشته باشند و در این بازهزمانی محدود
تصمیم بگیرند و پزشکان تایید کنند و تمهیدات آن فراهم
شود ،معلوم نیست.
پیشنهاد راه اندازی کلینیک های سقط درمانی
رئیس انجمن جنین شناسی ادامه می دهد :به وزارت بهداشت
پیشنهاد شد تا کلینیک های سقط درمانی را راه اندازی کند
تا ارزیابی های مربوط به آن در یک مرحله انجام شود اما هنوز
این پیشنهاد اجرایی نشده است .آخوندی می افزاید :با این
وجود سازمان پزشکی قانونی ،آیین نامه پیشنهاد شده را در
قالب یک دستورالعمل داخلی اجرا کرد تا دست کم شرایط تا
حدودی برای سقط درمانی شرعی و قانونی فراهم شود.
آمار واقعی سقط جنین در ایران چقدر است؟
رئیس انجمن جنین شناسی می گوید :سالها پیش آماری اعالم
شد که ساالنه  80هزار سقط در سال در ایران انجام می شود و
امروز ما آمار ساالنه  600هزار سقط در ایران به گوشمان می رسد
و ا گر نمی شود به این آمار اعتماد کرد به خاطر این است که
هیچکس حاضر نیست در زمینه سقط جنین کار کند بنابراین
آمار مشخصی در این زمینه در دست نیست .آخوندی می
افزاید :همه آمارها ،تخمین و بر مبنای آثار ،عالئم و مشکالتی
است که زنان پس از سقط جنین با آن برخورد می کنند .وی
تصریح می کند :سه سال پیش در یک کنگره که اتفاقا من
مسئولیت پانل سقط درمان آن را داشتم از سوی پزشکی
قانونی اعالم شد که طی یک سال حدود  800مورد سقط جنین
در تهران انجام شده است درحالیکه در آن سال آمارهای سقط
جنین بیشتر از  500هزار مورد عنوان شده بود و این مساله
نشان می دهد نداشتن آیین نامه اجرایی برای سقط درمانی
به سقط های زیرزمینی دامن زده است.
انتظار کاهش موارد سقط در ایران بیهوده است
رئیس انجمن جنین شناسی تا کید می کند :نپذیرفتن
مسئولیت سقط درمانی از سوی وزارت بهداشت یکی از مهم
ترین معضالت سقط درمانی است .آخوندی می افزاید :قانون
تصویب شده در زمینه سقط درمانی بدون داشتن آیین نامه
اجرایی ،امکان تشخیص صحیح  3پزشک و نیز زمینه تصمیم
گیری زوج ها در فرصت محدود را فراهم نمی آورد و نباید انتظار
داشته باشیم که با این شرایط ،آمار سقط های زیرزمینی در
ایران کم شود.
حاملگی های ناخواسته و سقط جنین
رئیس انجمن جنین شناسی معتقد است که نگرانی های اخیر
در کشور در رابطه با کاهش جمعیت ،تصمیم گیران را بر آن
داشت که مانع از حمایت های کنترل بارداری از سوی وزارت
بهداشت شود تا دست کم از حاملگی های ناخواسته جلوگیری
شود .آخوندی تا کید می کند :طی چند سال اخیر این حمایت
ها را نداریم و این مساله از عوامل توسعه سقط جنین در کشور
است.
بی اثر بودن قانون سقط جنین
رئیس انجمن جنین شناسی در یک جمع بندی می گوید:
افزایش سقط جنین ها به علل حاملگی های ناخواسته در پی
نبود حمایت های کنترل بارداری ،عدم آموزش زوج ها برای
چگونگی کنترل و تصمیم بارداری و نداشتن شرایط مناسب
برای تشخیص سقط درمانی در زمان خود قانون سقط جنین
را بی تاثیر کرده است .آخوندی می افزاید :قانون سقط جنین
عمال ،شرایطی که مردم برای سقط درمانی به آن نیاز دارند،
فراهم نکرده است .به هرحال بطور متوسط ساالنه حدود یک
میلیون و  500نوزاد در ایران متولد می شوند که طبیعتا ا گر با
برنامه ریزی و حمایت های الزم بتوان از سقط ها جلوگیری
کرد تا منجر به تولد نوزاد شود ،تاثیر قابل مالحظه ای در
نمودارهای جمعیتی خواهد داشت چنانکه فرانک رحیمی
مدیر گروه سالمت جمعیت ،خانواده و مدرسه دانشگاه علوم
پزشکی ایران نیز در این رابطه می گوید :افزایش سقط جنین
از عوامل موثر بر تغییر و تحول موالید در کشور به شمار می رود.
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فرمانده انتظامي استان از کشف  320هزار ليتر سوخت قاچاق،
طي عمليات يک روزه در شهرستان ميناب خبر داد .به گزارش
پايگاه خبري پليس سردار «عزيزاله ملکي» بيان داشت :در
ادامه طرح هاي پا کسازي نقاط آلوده ،پليس هرمزگان در
يک عمليات منسجم و هماهنگ طرح پا کسازي مناطق
آلوده و مبارزه با قاچاق سوخت را در «بندر کالهي «شهرستان
ميناب اجرا کردند .وي افزود :با انجام تحقيقات فني  ،اقدام
اطالعاتي و جستجوي ميداني ،تعدادي منزل و محل دپو
سوخت قاچاق شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي اين
مکان هاي آلوده پا کسازي شدند .اين مقام انتظامي استان
اظهار داشت  :در اجراي اين طرح 320هزار ليتر سوخت قاچاق
از نوع گازوئيل و  47فروند قايق کشف و تعداد  122مخزن 6
هزار ليتري  ،پنج هزار ليتري و  30هزار ليتري در محل معدوم
و پنج مخزن فلزي به ستاد فرماندهي شهرستان ميناب
منتقل شد .فرمانده انتظامي استان هرمزگان ارزش سوخت
هاي کشف شده را يک ميليارد و  280ميليون ريال عنوان کرد
و اذعان داشت :پليس تمام توان و تالش خود را به کار گرفته تا
با همکاري خوب مردم محل هاي دپو سوخت و کاالي قاچاق
را شناسايي و به صورت ريشه اي با اين معضل و پديده شوم
برخورد کند.

پشمین-10آراستگی صفات-از حروف یونانی-تندرآسمان-گشاده-11
سرزمین افراسیاب-فرزند عرب-میوه ای در قرآن-12افسارگسیخته-
هراسان و مضطرب-گیاهی خاردار که سیاه دارو نیز گفته شده-13گوسفند
جنگی-خراسان سابق-گوشه وزاویه-ایتالیای باستان-14درخواست با
فروتنی-کنایهازحل کنندهمشکل-15اثریازابوشکوربلخی-ایوانومهتابی
جلوعمارت.
عمودی

 -1آواز رسا  -صحرایی معروف در استرالیا  - 2مهره پیاده شطرنج  -بیان
سخن و حدیث  -آقا و سرور  - 3به رنگ خا کستر  -بخت آزمایی -
سرمایه جاودانی - 4کجاست  -یار کره سرسفره صبحانه  -شیره چغندر
قند  -عدد ماه  - 5سال آذری  -بخت و شانس -به جنس و نوع سازه
بدنی اغلب خزندگان گفته می شود  - 6شهری در آلمان  -این هم
شهری در کردستان -این هم کشوری عربی در آسیا  - 7بساط و هرچیز
گستردنی -ورق کاغذ  -قبل از عاشورا  - 8اشاره بدور  -پدر فیزیک ایران
 این هم مادر عرب  - 9جدا نشدنی  -پرنده شنا گر زیبا  -نماد شوری10 توان و جرات  -پرنده سعادت  -از تقسیمات ارتش - 11 -معادل باشش کیلومتر  -کشاورزی  -از امراض پوستی یا همان گال  - 12مفعول
بی واسطه  -خانقاه و محل تجمع درویشان  -به ترتیب  -عالمت جمع
 - 13سوره مورچه  -ناسزا و سخن زشت  -همان گل درخت انار است
 - 14رهایی و رستگاری  -محل پرتاب موشک  -ساز چهارتار  - 15ساز
واره  -مهمان ناخوانده
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کشف  500ميليوني سيگار قاچاق در بندرلنگه

فرمانده انتظامي شهرستان بندر لنگه از کشف  500ميليوني
سيگار خارجي قاچاق در اين شهرستان خبر داد .به گزارش
پايگاه خبري پليس سرهنگ محمود حافظي گفت :در پي
دريافت خبري مبني بر اينکه تعدادي از افراد ناشناس با
موتورسيکلت در بيابان هاي اطراف روستاي «نرمستان» در
حال حمل کاالي قاچاق هستند ،پيگيري موضوع در دستور
کار مأموران قرار گرفت.وي افزود :را کبان موتورسيکلت ها
به محض مشاهده مأموران مسير خودرا تغيير و با رها کردن
سيگارهاي قاچاق از محل متواري شدند که در بازرسي آنجا
تعداد  53هزار نخ سيگار خارجي قاچاق کشف شد.سرهنگ
حافظي ارزش سيگارهاي مکشوفه را  500ميليون ريال برآورد و
عنوان داشت :محموله کشف شده جهت سير مراحل قانوني
به پليس کاالي قاچاق شهرستان منتقل شد.

بیشترین تخلف رانندگان در شهرها کدام است

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت :ورود غیرمجاز به
محدوده طرح ترافیک ،بیشترین فراوانی تخلف رانندگان در
حوزه درون شهری به شمار می آید.به گزارش ایرنا از پایگاه
خبری پلیس راهور نیروی انتظامی ،سرهنگ احمد کرمی
اسد ،افزود :در شهرهایی که محدوده طرح ترافیک داشته
اند مثل تهران ،خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین تخلفات
ثبت شده داخل شهرها مربوط به ورود غیرمجاز به محدوده
طرح ترافیک بوده است.وی اظهار کرد :در طول  ٩ماهه
امسال ،چهار نوع تخلف در داخل شهرهای کشور ،رکورد زده
و بیشتر از باقی تخلفات توسط پلیس به ثبت رسیده است که
ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک در رتبه نخست این
تخلفات قراردارد.رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت:
رتبه دوم تخلفات درونشهری مربوط به سرعت غیرمجاز است
؛ همچنین نبستن کمربند ایمنی هم در رتبه سوم تخلف ها
قرار دارد .وی توقف در محل ممنوع را در رتبه چهارم تخلف
های درون شهری عنوان کرد که جزو بیشترین تخلف هایی
است که پلیس راهور در داخل شهرها با آنها برخورد کرده
است.

کاهش تلفات سوختگی در هشت ماهه امسال

سازمان پزشکی قانونی از کاهش 1،7درصدی تلفات سوختگی
در کشور از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه سالجاری خبر داد
به گزارش سازمان پزشکی قانونی ،در هشت ماهه سال جاری
یکهزار و  134تن بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند،
این شمار فوت شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
()1394با یکهزار و  154تن کشته  1.7درصد کاهش یافته است.
از کل تلفات سوختگی در کشور  648تن مرد و  486تن زن
بودند این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته
شمار مردان فوت شده بر اثر سوختگی  612تن و  542تن زن
بودند.بر اساس این گزارش ،در این مدت استان های تهران
با  ،150اصفهان با  127و خوزستان با  124فوتی بیشترین آمار
مرگ بر اثر سوختگی را به خود اختصاص داده اند.در آبان ماه
امسال نیز تلفات ناشی از سوختگی با کاهش  7.2درصدی
مواجه بود .در این ماه  116تن بر اثر سوختگی در کشور جان
خود را از دست داده اند.سال گذشته در کشور یک هزارو 720
تن بر اثر صدمات ناشی از سوختگی فوت کردند که  776تن از
آنها زن و  944نیز مرد بودند .
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