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گـــزارش

رييس انديشــکده ســالمت جمعيت و خانــواده گفت: 
جوانی جمعيت، مسئله آينده ايران و الزمه ايران قوی و 
پيشرفته و در واقع ضرورت اصالح ساختار سنی است و 

نياز به عالج قبل از وقوع بحران دارد.
دكتر خليل علــی محمــدزاده در هجدهمين همايش 
هم انديشی استادان و نخبگان نهاد نمايندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها در مشهد با اشاره به تصويب قانون 
حمايت از خانواده و جوانــی جمعيت در مجلس اظهار 
كرد: پيرو سياســت های كلی در ســال 1393، تصويب 
اين قانون و تخصيص منابع برای همه مواد و تبصره های 
آن ضرورت دارد لکن بدون فرهنگ سازی و پذيرش آن 
توسط مردم، بيش از 4 برابر كاهش در نرخ باروری كل 

در 30 سال اخير، قابل جبران نيست.
وی با ذكر اين مطلب كه با روند فعلی تولدها، در آستانه 
پيری زودرس قرار گرفته ايم، ادامه داد: كاهش شــديد 
باروری در 3 دهه گذشــته، باعث شــده كه در 3 دهه 

آينده انتظار نرخ سالمندی 3 برابری داشته باشيم.
علی محمــدزاده تصريح كرد: اين مســئله گويای اين 
حقيقت است كه همانطور كه در كنترل جمعيت، ايران 
ســرعت بی سابقه ای داشت، با اســتمرار وضع فعلی در 
سال 2050، احتماال از ســالمندترين كشورهای جهان 
باشــيم! وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اينکه چرا از 
هم اكنون گفته می شود در منطقه خطر هستيم؟ گفت: 
برای اينکه نرخ باروری كل ايران بيش از يك دهه است 
كه زير حد جايگزينی است و در 2 سال اخير نيز كاهش 

يافتــه و به 1.6 فرزند رســيده اســت، در حاليکه برای 
كشورهای در مسير پيشرفت چون ايران، حد جايگزينی 
جمعيت بايد كمتر از 2.5 نباشــد لذا سال هاست كه در 
منطقه خطر هســتيم و مبالغی در اين منطقه پيشروی 
كرده ايم، اگر نتوانيم اين شــکاف را جبران كنيم، دچار 

عدم تناسب در هرم سنی جمعيت خواهيم شد.
اين پزشــك و استاد دانشــگاه، فرهنگ سازی در فضای 
عمومی و در نظام بهداشــتی را مکمل بسيار اثرگذار در 
كنار سياست های كلی و قانون جمعبتی مجلس خواند و 
خاطرنشــان كرد: بايد مسائل جمعيتی برای متخصصان 
علوم مختلف تبيين شــود و اقنــاع صورت گيرد و گرنه 
متقاعدســازی مردم و خانواده ها به كندی پيش خواهد 

رفت.
وی با اشــاره به قرار گرفتن ايران در پنجره جمعيتی و 
لزوم پرداختن حاكميــت و خانواده ها به تامين آموزش 
عالی، مهارت افزايی، اشــتغال، ازدواج و مســکن جوانان 
و ميانساالن يادآور شــد: جوانی جمعيت، مسئله آينده 
ايران و الزمه ايران قوی و پيشــرفته و در واقع ضرورت 
اصالح ساختار ســنی است و نياز به مديريت عالج قبل 

از وقوع بحران دارد.
رئيس انديشــکده ســالمت جمعيت و خانواده تصريح 
كرد: اگر دولت ها از وظايف خود در دوره طاليی فرصت 
جمعيتی غفلت كند و اين پنجره سال 1425 بسته شود، 
با تهديدها و آســيب های ناشــی از اين فرصت سوزی ها 

مواجه خواهيم شد.

دکتر محمدزاده:

جوانی جمعیت الزمه ایران قوی و پیشرفته است
رئيس كانون عالی بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی 
گفت:هيــأت دولت فرصت يك هفتــه ای دارد تا مصوبه 
افزايــش حقوق را اصالح كند در غيــر اين صورت نظر 

هيأت تطبيق مقررات مجلس الزم االجرا خواهد بود.
علی اصغر بيات در گفتگو با مهر گفت: همانگونه كه قباًل 
نيز اعالم كرده بوديم مصوبه هيأت دولت مبنی بر افزايش 
10 درصدی حقوق مســتمری بگيران غير حداقل بگير 
در تضاد آشــکار با ماده 96، مصوبــه هيأت امنا و هيأت 
مديره سازمان تأمين اجتماعی به عنوان يك نهاد عمومی 
غيردولتی بود. لذا با پيگيری های زيادی كه داشــتيم در 
نهايت اين مصوبه توســط هيأت تطبيق مقررات مجلس 

باطل و جهت اصالح به هيأت دولت ارسال شد.
وی ادامــه داد: هيأت دولت فرصت يــك هفته ای دارد 
تــا مصوبه را اصالح كنــد در غير اين صورت نظر هيأت 

تطبيق مقررات مجلس الزم االجرا خواهد بود.
وی در ادامه افزود: كانون عالی در روزهای گذشته پس 
از ابالغ مصوبه هيأت دولت، نشســت اضطراری با حضور 
رؤســای كانون های اســتانی برگزار كرد و در ادامه نيز 
با تشکيل جلســات رايزنی متعدد با نمايندگان مجلس 
بويــژه رئيــس و اعضــای كميســيون های اجتماعی و 
اقتصادی، مسئوالن وزارتخانه و سازمان تأمين اجتماعی 
با حساســيت و جديــت اين موضوع را كــه مطالبه ای 
عمومــی و بحق بود دنبال كــرد. در مکاتباتی هم كه با 
مســئوالن عالی كشور انجام شد، نسبت به تبعات منفی 

اقدام دولت هشدارهای الزم را داديم.

رئيس كانون عالی بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعی، 
برداشــت های ســليقه ای و غير كارشناسی از ماهيت و 
جايگاه ســازمان تأمين اجتماعی را مسبب بروز چنين 
مشکالتی دانســت كه متأسفانه زمان و هزينه زيادی را 
در ابعاد مختلف به كشــور تحميل كرد و نارضايتی های 
گسترده بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی 
را به همراه داشــت. وی همچنين گفت: بايد از اتفاقات 

اخير درس و تجربه اندوخته شود.
بيات اســتقالل اداری و مالی ســازمان تأمين اجتماعی و 
قوانين حاكــم بر آن را ضامن دوام و قوام سياســت های 
كالن كشور و امنيت خاطر ميليون ها بازنشسته دانست و 
گفت: يکی از ابعاد مهمی كه به وضوح مشاهده شد، بدعت 
گذاری ناصواب در زمينه بی توجهی به قوانين، اعمال تغيير 
مصوبات شــورای عالی كار، هيأت امنا و هيأت مديره بود. 
ما معتقديم به هيچ وجه نبايد به بهانه مالحظات سياسی 
و گروهی اســتقالل سازمان تأمين اجتماعی مورد تهديد 
قرار گيرد. اين ســازمان مأمــن و پناهگاه ميليون ها بيمه 
شده و بازنشسته است. وی تصريح كرد: مسئوالن كانون ها 
و تشــکالت بازنشســتگی در اين مــدت در كنار يکايك 
بازنشســتگان و مســتمری بگيران خون دل های زيادی 
خوردند، فشارهای بی ســابقه ای متحمل شدند و شاهد 
هجمه های زيادی بودند. اما به فضل خدا با كار تشکيالتی، 
گفتگوها و رايزنی های گسترده ای كه انجام شد، در نهايت 
توانستيم بازنشســتگان و مستمری بگيران را به حقشان 

برسانيم و در اين مسير بيش از پيش مصمم هستيم.

 فرصت یک هفته ای دولت 
برای اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سیاست روز: 

معاون اول قوه قضا پیگیر باند خودرو موسوم به باند عباس آباد است
 بهترین روش پاکسازی خون

از دیدگاه طب سنتی
متخصــص طب ايرانی گفت: بيشــتر افــراد برای 
پاكسازی عمقی خون نياز دارند يك تا 4 مرتبه در 

سال فصد كرده يا خون اهدا كنند.
عليرضــا يارقلی دكترای تخصصــی طب ايرانی در 
گفت وگو با فارس با اشاره به اينکه اصالح خون در 
طب سنتی از چند راه انجام می شود گفت: حجامت 
ربطــی به فصد، زالو و اهدای خــون ندارد. اهدای 
خون با فصد مقايسه می شود. زالو تاثيرات موضعی 
دارد. حجامت پاكسازی سطحی و محيطی است و 

فصد و اهدای خون، پاكسازی عمقی هستند.
وی تاكيد كرد: بر عکس آنچه در فضای مجازی می 
بينيم انتقال خون در طب سنتی بسيار توصيه می 
شود به شــرط آنکه برای فرد مناسب انجام شود. 
ولی بيشــتر افراد برای پاكسازی عمقی خون نياز 
دارند يك تا 4 مرتبه در ســال فصد كرده يا خون 
اهدا كنند. فقط افرادی كه منع اهدای خون دارند 

عمل فصد انجام می شود.
يار قلی گفت: معموال ما برای افرادی كه شــرايط 
اهدای خون دارند، فصد انجام نمی دهيم. در اهدای 
خون بيشتر اثرات پاكســازی مگر تعدادی از چند 
اثر جرئی ديده می شــود. بر اســاس دستورالعمل 
های ســازمان انتقال خون؛ افــرادی كه حجامت 
كرده باشــند نمی توانند تا يك ســال خون اهدا 
كنند.به نظر می رســد بايد در اين دســتورالعمل 
ها تجديد نظر شــود. افرادی كه در مراكز معتبر و 
تميز حجامت می كنند شــايد  بتوانند از طرف آن 
مركز تاييديــه ای مبنی بر انجام عمل حجامت در 
محيط استريل ارائه دهند و اهدای خون هم داشته 
باشند. با اين محدوديت ها، تعداد داوطلبان اهدای 
خون كم می شود. وی افزود: افرادی كه به مناطق 
خاص و حاره ای ســفر می كننــد هم نمی توانند 
برای مدتی معلوم خون بدهند. چون سازمان انتقال 
خون نگران غربالگری تمامی بيماری هايی اســت 
كه احتمال دارد فرد به آن مبتال شــده باشــد. ما 

برای دو گروه مذكور، فصد خون انجام می دهيم.
دكترای تخصصی طب ايرانی تصريح كرد: فصد يك 
پاكسازی عمقی بسيارالزم برای تعداد زيادی از افراد 
اســت اما به معنی آن نيست كه فصد خون به همه 
توصيه شــود. در طب ايرانی قانون كلی نداريم بلکه 
درمان بر اساس شرايط فردی انجام می شود. در طب 
ايرانی، خون يکی از اعضای بدن محسوب می شود و 
تمامی اخالط سودا، بلغم، دم و صفرا در آن موجود 
است. نگاه طب ايرانی به فصد خون نگاه اهدای عضو 
اســت. طب ايرانی به هيچ وجه مخالف اهدای خون 
نيســت. يارقلی در پاسخ به اينکه برای اصالح خون 
در طب ســنی چکار بايد كــرد؟ گفت: توصيه های 
مختلف بر اساس ويژگی های فردی وجود دارد. اما 
توصيه های عمومی هم برای اهدای خون وجود دارد 
. به عنوان مثــل دو روز مانده تا اهدای خون نبايد 
غذای سنگين خورد. از ســکنجبين و آب زرشك، 
دمنوش آويشــن و عناب می توان استفاده كرد اما 
خوردن اين مايعات توصيه كلی نيست. بعد از اهدای 
خون هم نبايد به مقدار زياد،  غذای ترشــی كه در 
بدن ســردی ايجاد می كند استفاده كرد. بايد آب و 

عسل و آب ميوه های شيرين خورد.  

 آغاز فعالیت پایگاه های 
سنجش سالمت نوآموزان از فردا

طبق اعــالم رئيس ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنايی، فرايند نوبت گيری ســنجش سالمت 
نوآمــوزان در مــدارس از 22 خرداد آغاز شــده و 
پايگاه های سنجش از فردا )چهارشنبه، اول تيرماه( 
فعــال خواهند بود و مردم می توانند با در دســت 

داشتن نوبت مراجعه كنند.
برنامــه ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگی 
تحصيلی، همه ساله به منظور شناسايی و مداخالت 
بهنگام طاليی اجرا می شــود و اكنون نرخ پوشش 
دانش آموزان در طرح ســنجش بــه 99.5 درصد 
رســيده  اســت و تمامی نوآموزان بدو ورود به پايه 
اول دبســتان ملزم به شــركت در برنامه سنجش 
سالمت جســمانی و آمادگی تحصيلی هستند. چه 
پارامترهايی در سنجش سالمت ارزيابی می شوند؟ 
بر اساس دستورالعمل ابالغی از سوی رئيس سازمان 
آموزش وپرورش استثنايی ســنجش سالمت برای 
تمام نوآموزانی كه در سال تحصيلی 1402- 1401 
وارد پايه اول می شــوند و همچنيــن جامانده های 
سنجش سال تحصيلی گذشــته انجام خواهد شد. 
در پايگاه های اوليه سنجش ارزيابی های بينايی، ديد 
رنگ، شنوايی، گفتاری، آمادگی تحصيلی، اختالالت 
جسمی- حركتی، اندازه گيری توده بدنی، قد، وزن، 
دهان و دندان، بيماری های جلدی )پوست و مو( و 
بيماری های نيازمند مراقبت ويژه و همچنين بررسی 
وضعيت واكسيناسيون توســط مراقب سالمت در 
پايگاه ســنجش انجام می شود. نوآموزانی كه در هر 
يك از مراحل غربالگری بينايی، شنوايی و جسمی 
حركتی مشکوك به مشکل بوده و نياز به ارجاع به 
مرحله تخصصی دارند، ادامه ساير مراحل بر اساس 
دســتورالعمل های آزماينده های بينايی، شــنوايی، 

جسمی حركتی و طيف اوتيسم خواهد بود.
مدارك مورد نياز جهت انجام سنجش در پايگاه ها

- اصل شناسنامه دانش آموز و والدين
- كارت واكسيناسيون تکميل شده

-يك قطعه عکس 3 در 4 
- مبلغ 600.000 ريال كه صرفا از طريق دستگاه 

يا درگاه پرداخت الکترونيکی قابل دريافت است.
به گفته رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايی، 
ســنجش ســالمت برای پنج درصد دانش آموزان 
مناطق محروم رايگان، بــرای 10 درصد نيم بها و 

برای تمام دانش آموزان عشايری رايگان است.

اخبـــــار

و  دادسـتان كل كشـور  قضاييـه گفـت:  قـوه  سـخنگوی 
معـاون اول قـوه قضائيـه و سـتاد اقتصاد مقاومتـی بر بازار 
خـودرو در دادسـتانی كل  بـر آن  نظـارت مـی كند و اين 
اقدامـات بـه صـورت مجدانـه در حـال پيگيـری اسـت و 

جزئيـات آن اعـالم می شـود.
مسـعود ستايشـی، ديروز در نشسـت خبری بـا خبرنگاران 
بانـد خـودرو  بـه سـوال سياسـت روز دربـاره  پاسـخ  در 
موسـوم بـه بانـد عباس آبـاد كـه موجـب افزايـش قيمـت 
قضاييـه،  قـوه  اول  معـاون  گفـت:  اسـت،  شـده  خـودرو 
دادسـتانی كل كشـور و سـتاد تسـهيل و سـتاد اقتصـاد 
مقاومتـی، معاونـت حقـوق عامـه دادسـتانی كل كشـور و 
سـازمان بازرسـی كل كشـور اقدامات مجدانه ای در ارتباط 
بـا ايـن موضـوع و نظـم و توزيـع اقـالم مـورد نيـاز مـردم 
دارنـد و قـوه قضاييـه آمـاده و همـراه بـا دولـت بـرای اين 
مـوارد اقـدام می كنـد. وی دربـاره آخرين وضعيـت پرونده 
واژگونـی اتوبـوس و فـوت دو خبرنـگار گفـت: دوم تيرمـاه 
 سـال گذشـته ايـن واقـع در آذربايجـان غربـی همـه را 

متاثر كرد .
وی گفـت: بـا توجـه بـه اعتـراض بـه اظهـار نظـر هيـات 
كارشناسـی سـه نفـره پرونـده بـرای اظهـار نظر بـه هيات 
پنـج نفـره رفـت. هيات پنـج نفره نظـر خـود را داده و هر 
دو اظهـار نظـر هيـات سـه نفـره و پنـج نفـره داللـت بـر 
تقصيـر راننـده اتوبـوس دارند. بـرای اشـخاص ديگری كه 
در حوزه محيط زيسـت و درياچه مسـئوليتی داشـتند كه 
در پرونـده بـوده اسـت مسـئوليتی ديـده و احراز نشـده و 

بـرای آنهـا قـرار منـع تعقيب صادر شـده اسـت.

پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده است 
پتروشـيمی  پـروژه  وضعيـت  آخريـن  خصـوص  در  وی 
ميانکالـه اظهـار كـرد: در اين خصوص منتقد هسـتيم زيرا 
اطـالع رسـانی بايـد بـه صـورت روشـن و شـفاف صـورت 
بگيـرد، در حـوزه رسـانه نبايـد چندصدايـی در يـك امـر 

واحـد باشـد. در خصـوص پـروژه ميانکالـه چنديـن بخش 
و نهـاد در مقاطـع زمانـی مختلـف تصميـم گيـری كردند 
و ايـن تصميمـات متعـدد را در رسـانه هـا اعـالم كردنـد!

 ۸۰درصد اموال مسئوالن 
به قوه قضا اعالم شده است

ستايشـی در خصـوص اعالم اموال مسـئوالن خاطرنشـان 
كـرد: ايـن موضوع در قانون اساسـی مطرح شـده و اجرای 
آن دغدغـه مـا نيـز می باشـد، اين امـر مهم بـه رئيس قوه 
قضائيـه  محـول شـده اسـت كـه ايشـان نيـز بـه صـورت 
قاطـع پيگيـر ايـن موضوع هسـتند، حـدود 80 درصد اين 
امـوال اعالم شـده اسـت و مابقی نيز در ايـام پيش رو اعالم 

خواهـد شـد.  سـخنگوی قـوه قضائيه در پاسـخ به سـوالی 
مبنـی بـر اينکـه، آيـا قـرار اسـت برنامـه تحولـی جامـع 
تدويـن می شـود؟ گفـت: سـند تحـول و تعالـی بررسـی 
امـا  نهايـت مطالبـه و گـزارش می شـود  و نظـارت و در 
آنچـه كـه مطلـوب ماسـت تا كنـون حاصل نشـده اسـت. 
وضعيـت مطلـوب زمانـی اسـت كـه فسـاد وجود نداشـته 
 باشـد، بـا وجـود اينکـه اكنـون بـا فسـاد مبـارزه می كنيم 

اما كافی نيست.
سـخنگوی قـوه قضائيـه تصريـح كـرد: ان شـااهلل بـا انجام 
اقدامـات تحولـی در قـوه قضائيـه بـه آسـايش و امنيت در 
تمامـی ابعـاد در جامعه دسـت پيدا كنيم. ما بايسـتی بايد 

بـه دنبـال رضايت مندی آحـاد جامعه باشـيم.

مبارزه با ارازل و اوباش، خط قرمز قوه قضائیه 
سـخنگوی قـوه قضائيه بـا بيان اينکـه 23درصـد از جرائم 
مالـی و مطالبـات ديـون توسـط شـوراهای حـل اختـالف 
رسـيدگی می شـود، بيـان كـرد: در بحـث صلح و سـازش 
از اجـرای حکـم قصـاص در 763 پرونده جلو گيری شـده 
اسـت. همچنيـن خـط قرمـز مـا مبـارزه بـا ارازل و اوباش 

اسـت، امنيـت نبايـد از مردم ما سـلب شـود. 
سـخنگوی قـوه قضائيـه در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه بـه 
نظـر می رسـد احـکام سـالح سـرد بازدارنـده نيسـت آيـا 
قـوه قضائيه در اين مـورد برنامه ای دارد؟ گفـت: تأكيداتی 
كـه مـا داريـم بـر ايـن اسـت كـه هيـچ گونـه مسـامحه و 
ارفاقـی بـه اشـرار و زورگيـران نشـود. بنـای ارفاقـی برای 
مخليـن نظـم و امنيـت مـردم نداريم و بـا هر گونـه ارفاق 

هسـتيم. مخالف 
ابـالغ  كشـور  زندان هـای  تمامـی  كرد: بـه  تصريـح  وی 
كرديـم كـه با جرايم خشـن مقابلـه قاطعانه صـورت گيرد 
و رسـانه ها اگـر خالفـی می بيننـد، مصداقـی اعالم كننـد.

انتقال ۱۶۹۸ زندانی به کشور
ستايشـی گفت: تا پايان سـال گذشـته، 1698 زندانی را از 
خـارج كشـور به ايران منتقل شـده اسـت كه ايـن موضوع 
هم چنـان ادامـه دارد. معاونت امور بين الملل و دبير سـتاد 
حقـوق بشـر قـوه قضائيـه اين موضـوع را پيگير هسـتند و 
 بـه صـورت مسـتمر بـا نمايندگی هـای سياسـی در حـال 

تبادل هستند.
سـخنگوی قوه قضائيه در پاسـخ به سـوالی مبنـی براينکه 
در چنـد هفته هـای اخيـر شـهادت تعـدادی از افـراد را 
داشـتيم كـه رژيم صهيونيسـتی ادعـای خرابکاری داشـته 
ايـن رابطـه تشـکيل شـده گفـت: در  آيـا پرونـده ای در 
حـوزه شـهادت عزيـز مـا شـهيد صيـاد خدايـی، پرونـده 
 بـه صـورت ويـژه بـه دادسـرا ارجـاع داده شـده اسـت و 

در حال بررسی است.

رئيس پليس تهران از دســتگيری 3 متهم جديد در خصوص پرونده ســرقت از 
صندوق امانات بانك ملی خبر داد.

به گزارش تســنيم؛ سردار حســين رحيمی صبح امروز در دومين طرح كاشف 
پليس آگاهی و پليس امنيت اقتصادی اظهار كرد: دومين طرح كاشــف در سال 
جاری توســط پليس آگاهی و پليس امنيت اقتصادی با موفقيت بســيار باال به 
انجام رسيد و محصول اين اقدامات در حوزه پليس آگاهی، 342 نفر از محکومان 
فــراری، قاتل، آدم ربا، جائالن، كالهبردار، ســارقان اماكن عمومی و خصوصی و 
متهمان ديگر دســتگير شــدند. وی افزود: در اين طرح 77 نفر سارق به ُعنف و 
موبايل قاپ، 67 نفر ســارق منزل، 59 نفر سارق خودرو، 89 جائل و كالهبردار، 
29 نفر ســارق مسلح قاتل و آدم ربا و 27 نفر از محکومين فراری دستگير شدند. 

فرمانده انتظامــی تهران بزرگ ادامه داد: در اين طــرح 16 باند منزل، 19 باند 
سرقت خوردو، 7 باند كالهبرداری و 5 باند مسلح منهدم شدند.

ســردار رحيمی متذكر شد: در اجرای طرح كاشف توسط پليس امنيت اقتصادی 
39 نفر از سرشــبکه های مجازی دالالن ارزی كه در نوســانات بازار ارز دخالت 
مســتقيم داشتند به همراه ادمين كانال های تلگرام كه تأثير گذار بودند، دستگير 
شدند. وی افزود: بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان شامل 12 نفر از محکومين فراری 

بدهــکاران بانکی، اخاللگــران بازار اقتصادی به همراه 7 نفــر دريافت كننده ارز 
دولتی توسط پليس امنيت اقتصادی دستگير شدند.

سردار رحيمی درباره جزئيات جديد از سرقت از صندوق امانات بانك ملی گفت: 
در اين پرونده 3 متهم جديد توسط كارآگاهان پليس آگاهی دستگير شدند و 3 
متهم ديگر اين پرونده كه در خارج از كشــور هستند با اقدامات الزم بازگردانده 
می شــوند. رئيس پليس تهران متذكر شــد: طال و جواهرات سرقتی بالغ بر 90 

كيلوگرم با اقدامات الزم، شناسنامه دار شدند و تحويل خزانه بانك ملی شدند.
فرمانــده انتظامی تهران بزرگ تصريح كرد: مردم به هيچ عنوان نگران نباشــند 
چرا كه با تدابير الزم، اموال ســرقتی در ســير مراحل قانونــی به صاحبان آنها 

بازگردانده می شود.

3 متهم جدید سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شدند

 تحویل 90 کیلو طال به خزانه بانک ملی

 مرگ ساالنه ۳000 بیمار 
به دلیل نبود عضو پیوندی

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماری های وزارت بهداشــت گفت: ساالنه 
3000 نفــر به دليل نبود عضو پيوندی فــوت می كنند، درحاليکه تقريبا 3 عضو 
بيمار مرگ مغزی قابل اهدا اســت كه با مديريت صحيح پيوند می توان بيماران 

در نوبت انتظار پيوند عضو را نجات داد.
دكتر اميرحســام عليرضايی، در اجالس معاونين درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
كشور، گفت: در حال حاضر PMP )شاخص اهدای عضو( كشور 11.26 است و 

با كنترل كرونا بايد تالش كنيم اين آمار افزايش يابد. 
وی افزود: در كشــور 54 درصد بيماران كليوی، دياليــز و 46 درصد پيوند می 
شــوند. با توجه به ايمن بودن دياليز صفاقی وبه صرفه بودن هزينه های درمانی، 

بايد تالش كرد اين نوع دياليز برای بيماران افزايش يابد.

دكتــر عليرضايی - آموزش، معرفی و توســعه دياليز صفاقی توســط پزشــکان 
نفرولوژيســت را ركن مهمی در افزايش تعداد دياليز صفاقی دانست و گفت: الزام 
دانشــگاه های واجد نفرولوژيســت به راه اندازی و توسعه دياليز صفاقی، ارتقای 
كيفيــت محلول های دياليز صفاقی، اعمال و برقراری سياســت های تشــويقی 
صفاقی در كشــور، تعيين حد نصاب برای درصد و ســهم دياليز صفاقی در بين 
ســاير روش های درمانی در يك دانشــگاه، ارتقای كيفيت و استاندارد محلول و 
ملزومــات و ورود فناوری هــا و روش های جديد درمــان APD و محلول های 
Biocompatible از سياست های اين مركز در توسعه دياليز صفاقی است.
وی گفت: نظارت ها بر مراكز دندانپزشــکی در ســال 1400 نسبت به سال 99 
ميزان 30 درصد رشد داشته است كه با تشديد نظارت ها ميزان تخلفات كاهش 
چشمگيری داشته است و اين روند به صورت مستمر بايد در دانشگاه ها ادامه يابد.

رييس مركز مديريت پيوند و درمان بيماری های وزارت بهداشــت تصريح كرد: 
در ســال 1400، در مجموع 12562 خدمت به 5049 نفر از اين بيماران در 79 
مركز دندانپزشــکی  ارائه شده اســت. وی ادامه داد: 15 دانشگاه از مجموع 64 
دانشــگاه در طرح مقيمی دندانپزشکی شركت می  كنند كه به طور شبانه  روزی 

در روزهای تعطيل و غيرتعطيل اين دانشگاه  ها به ارائه خدمات می پردازند.
عليرضايی درخصوص برنامه مديريت درمان ســکته حــاد قلبی و مغزی، گفت: 
از دانشــگاه ها انتظار می رود برنامه ريزی جهــت افزايش ارائه خدمات درمانی 
استاندارد به بيماران ســکته حاد قلبی و مغزی جهت دستيابی به شاخص های 
برنامه صورت پذيرد. وی افزود: همچنين بايد حداقل يك مركز C-SCU در هر 
استان )مركز جامع درمان سکته حاد مغزی با خدمات آنژيوپالستی مغزی( ايجاد 
و نيز آموزش هــای الزم و تکميل امکانات درمانی مرتبط در مراكز247 و 724 
به منظور مديريت بهينه درمان بيماران سکته حاد مغزی و قلبی صورت پذيرد.

رييــس مركز مديريت پيوند و درمان بيماری های وزارت بهداشــت در خصوص 
خدمات توانبخشــی گفت: خدمات توانبخشــی در بيماری های خاص و صعب 
العالج براســاس وضعيت بيمار شــامل يك يا چند خدمــت همزمان از خدمات 
فيزيوتراپــی، كاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتز و پروتز، بينايی ســنجی و شــنوايی 
 EB، ،اتيسم ،MS شناسی اســت. هزينه انواع خدمات توانبخشی بيماری های
CF، هموفيلی و SMA مطابق با تعداد جلســات مشــخص شده در استاندارد 

خدمت، 100 درصد حمايت می شود.


