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گـــزارش

 بررسی وضعیت متهمان دستگیرشده 
در اغتشاشات اخیر

در  دستگيرشـده  متهمـان  وضعيـت  بررسـی  گفـت:  تهـران  اسـتان  دادگسـتری  كل  رئيـس 
 اغتشاشـات اخيـر بـا انجـام سركشـی های متعـدد از زندان هـا و بازداشـتگاه های مختلـف در حـال 

انجام است.
بـه گـزارش مركـز رسـانه و ارتباطـات دادگسـتری كل اسـتان تهـران؛ در راسـتای عملياتی سـازی 
قضايـی  پرونده هـای  بـه  رسـيدگی  خصـوص  در  قضاييـه  قـوه  رياسـت  دسـتورات  و  توصيه هـا 
اغتشاشـگران، علـی القاصـی رئيـس كل دادگسـتری اسـتان تهـران و علـی صالحی دادسـتان تهران 
در راس يـك هيـات قضايـی پـس از بازديـد از محل نگهداری متهمان اغتشاشـات اخيـر در ندامتگاه 
تهـران بـزرگ، از محـل نگهـداری متهمان دسـتگير شـده در جريـان اغتشاشـات اخيـر در ندامتگاه 

نسـوان اسـتان تهـران بازديـد به عمـل آوردنـد.
رئيـس كل دادگسـتری اسـتان تهـران در جريـان ايـن بازديـد، بـا تعـدادی از متهمـان فوق الذكـر 
مالقـات كـرد و ضمـن اسـتماع ادعاهـای مطروحـه از جانـب ايـن افـراد، دسـتورات الزم را به منظور 

صحت سـنجی ادعاهـای طـرح شـده، صـادر كـرد.
القاصـی در حاشـيه ايـن بازديد بـا بيان اينکه بررسـی وضعيت متهمان دستگيرشـده در اغتشاشـات 
اخيـر بـا انجـام سركشـی های متعـدد از زندان هـا و بازداشـتگاه های مختلـف در حـال انجـام اسـت، 
گفـت: هـدف از انجـام ايـن بازديدهـا ايـن اسـت كـه هـم وضعيت متهـم از حيـث محل نگهـداری، 
دسترسـی بـه امکانـات و نيازمندی هـا مـورد بررسـی قـرار گيـرد و هـم از ايـن جهـت كـه ادعاهـا و 

اظهـارات ايـن افـراد مورد اسـتماع و بررسـی قـرار گيرد.
رئيـس كل دادگسـتری اسـتان تهـران تصريـح كـرد: هـدف نهايـی ايـن اسـت كـه در خصـوص 
پرونده هـای متناظـر بـر اغتشاشـات بررسـی ها به طور كامـل و همه جانبـه انجام گيرد تـا در خصوص 

ايـن افـراد و قـرار تاميـن مرتبـط بـا آن هـا تصميم گيری شـود.
وی بـا تاكيـد بـر ايـن گزاره كـه در تعيين مسـئوليت كيفـری به نقش اشـخاص حتما توجـه خواهد 
شـد، گفـت: اگـر بررسـی های قضايـی حکايـت از كم تقصيـر و يـا بی تقصير بـودن برخـی از متهمان 

داشـته باشـد، آزاد و يـا بـا قرار تاميـن مناسـب تعيين تکليف خواهند شـد.
رئيـس كل دادگسـتری اسـتان تهـران و دادسـتان تهـران صبـح امـروز نيـز در معيت دادسـتان كل 
كشـور از محـل نگهـداری متهمان اغتشاشـات اخير در ندامتگاه تهـران بزرگ بازديـد به عمل آوردند 

و دسـتورات الزم را صـادر كردند.

اختـالل شـنوايی، يکـی از عارضـه های شـايع اسـت كه آسـيب 
هـای آن مـی توانـد زندگی فرد مبتال را تحت الشـعاع قـرار دهد. 
از هميـن رو، تشـخيص كـم شـنوايی و ناشـنوايی در نـوزادان و 

كـودكان، خيلـی مهم اسـت.
بـه گـزارش مهـر، كـم شـنوايی شـايع ترين معلوليـت اعصـاب 
حسـی اسـت كـه شـيوع آن متأسـفانه در حـال افزايـش اسـت.
بر اسـاس آمار سـازمان جهانی بهداشـت در سـال 2018 نزديك 
بـه 466 ميليـون نفر در سراسـر جهـان دچار كم شـنوايی ناتوان 
كننـده هسـتند و 34 ميليـون نفـر از ايـن تعـداد را كـودكان 

تشـکيل می دهنـد.
پيـش بينـی می شـود تا سـال 2050 بيـش از 900 ميليـون نفر 

از مـردم جهـان دچار كـم شـنوايی ناتوان كننده باشـند.
شـنوايی  و  گـوش  سـالمت  برنامـه  كارشـناس  صفايـی  آزاده 
معاونـت بهداشـتی دانشـگاه نيـز بـا يـادآوری ايـن نکتـه كـه از 
هـر يـك تا سـه تولـد زنده يـك نـوزاد با آسـيب شـنوايی متولد 
می شـود گفـت: مطالعـات نشـان داده 2.5 درصد از كـودكان در 
بـدو ورود بـه مدرسـه و 11 تـا 15 درصد از كودكان مدرسـه رو، 

نشـانه هايی از آسـيب شـنوايی را دارا هسـتند.
وی از عوامـل خطـر ابتـالء بـه كـم شـنوايی بـه مـواردی نظيـر 
ابتـالء بـه عفونت هايی مانند سـرخك و سـرخجه، اسـتفاده نابجا 
از برخـی داروهـای آسـيب رسـان به شـنوايی ماننـد برخی آنتی 

اشـاره كرد. بيوتيك هـا 
صفايـی عوامـل ژنتيکـی، قـرار گرفتـن افـراد در معـرض اصوات 
بلنـد مثـل محيط هـای شـغلی و نظامـی و اسـتفاده بـی رويـه 
از تلفن هـای همـراه و دسـتگاه های صوتـی شـخصی در اماكـن 
تفريحـی و محـل كار و سـالمندی جمعيـت را از ديگـر عوامـل 

خطـر ابتـالء بـه كمـك شـنوايی عنـوان كرد.

برابـر  در  كـودكان  و  نـوزادان  سـازی  ايمـن  وی،  گفتـه  بـه 
بيماری هـای عفونـی، غربالگـری شـنوايی نـوزادان و كـودكان، 
تشـخيص و درمـان بـه موقـع كـم شـنوايی و درمان افـراد مبتال 
بـه عفونـت مزمـن گـوش از جملـه روش هـای مؤثـر در كاهـش 

اختـالالت شـنوايی اسـت.
صفايـی، پيشـگيری از مصرف مواد مخدر صنعتـی و روان گردان 
كـه دارای خطـر ايجـاد كـم شـنوايی در افـراد هسـتند؛ كنتـرل 
مواجهـه بـا صداهـای بلنـد در محيط هـای شـغلی و تفريحـی، 
اسـتفاده كنترل شـده از تلفن همراه، اسـتفاده از وسـايل صوتی 
اسـتاندارد ماننـد هدفـون و هدسـت و تنظيم صدای اين وسـايل 
زيـر حد آسـيب رسـان و افزايـش آگاهی در مورد شـيوه مراقبت 
از ديگـر روش هـای مؤثـر در  را  از سـالمت گـوش و شـنوايی 

كاهـش اختالالت شـنوايی برشـمرد.
وی بـه والديـن توصيـه كرد كـه با ارزيابـی و غربالگـری به موقع 
شـنوايی در دوره نـوزادی )سـه تـا پنـج روزگـی( و همچنين در 
سـنين سـه تـا پنج سـالگی از كـودكان خـود مراقبت كـرده و از 

بـروز اختـالالت شـنوايی در آنان پيشـگيری كنند.
شـهيد  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  كـرد:  خاطرنشـان  صفايـی 
بهشـتی دارای 35 مركـز غربالگری شـنوايی اسـت كـه با حضور 
كارشناسـان شنوايی سـنجی زبـده و بـا تجربـه در حـال ارائـه 

خدمـت بـه بيـش از 30 هـزار نـوزاد در سـال هسـتند.
بـه گفتـه كارشـناس برنامـه سـالمت گوش و شـنوايی دانشـگاه 
علوم پزشـکی شـهيد بهشـتی، تـالش ايـن مراكز غربالگـری اين 
اسـت كـه بـا تشـخيص زودرس مشـکالت شـنوايی در نـوزادان 
بتـوان از بـروز اشـکال متوسـط و شـديد ناشـنوايی و عـوارض 
ناشـی از آن ماننـد تأخير در تکلم، مشـکالت رفتـاری و ارتباطی 

شـود. جلوگيری 

اختالل شنوایی را جدی بگیرید

نامه 170 معلم از 15 استان به علی دایی 

چگونه باورت کنیم با این همه تناقض؟! تحقق رویای آتش نشان شدن بانوان
جــذب آتش نشــانان زن در دوره ســابق مديريت 
شــهری محقق نشــد و در نهايت 649 روز پس از 
هدف گذاری مديريت شــهری ســابق برای جذب 
بانوان آتش نشــان، در دوره ششم مديريت شهری 

تحقق پيدا كرد.
هفتم مهرماه سال 1359 در پی حمله هوايی عراق 
رژيم بعث به پااليشــگاه آبادان، حريق گسترده ای 
شــکل گرفت. با توجه به وقوع حريق، آتش نشانان 
به منظور اطفا آتش در محل حادثه حاضر شــدند 
امــا رژيم بعث بار ديگر پااليشــگاه آبادان را هدف 
حمله هوايی قرار داد و بر همين اساس تعداد قابل 
توجهی از آتش نشــانان به مقام واالی شهادت نائل 
آمدند. در نهايت، روز 7 مهر به نام روز آتش نشان 
بــا هدف ترويج ايمنی و پيشــگيری از حوادث در 
سطح كشور و همچنين بزرگداشت ياد و خاطره از 
خود گذشتگی و حماسه آفرينی آتش نشانان ايران 
اســالمی در عرصه دفاع مقدس بــه نام روز آتش 

نشان نامگذاری شد.
امروز 97 ســال از تأســيس آتش نشانی پايتخت 
می گذرد. ششــم آبان مــاه 1353 همزمان با صد 
و سومين جلســه انجمن شــهر تهران، اساسنامه 
سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی در چهار فصل، 
28 ماده و 14 تبصره تصويب شد كه تا سال 1357 
امور مختلف آتش نشانی بر مبنای اساسنامه مذكور 
انجام می شــد و پس از پيروزی انقالب اسالمی، با 
انحالل ســازمان دفاع غير نظامی، فلسفه وجودی 
آتش نشــانی های كشور بر اســاس بندهای 14 و 
20 مــاده 55 قانون شــهرداری تعريف و از همين 
رو سازمان های آتش نشانی زيرمجموعه شهرداری 
قلمداد شد و بر همين اســاس، شهرداری ها ملزم 
شــدند تا برای حفظ شهرها از خطر سيل، حريق و 

ديگر مخاطرات، تدابير مؤثری اتخاذ كنند.
در اين ميان، سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
تهران به جهت حجم و گســتردگی حوزه فعاليت 
از اهميــت ويژه ای برخوردار اســت؛ چــرا كه اين 
ســازمان عالوه بــر نقش آفرينی ويــژه در حوادث 
مهم و قابل توجه در شــهر تهران هم چون حادثه 
پالسکو و تقديم 16 شهيد، در حوادث مهم و قابل 
توجــه هم چون متروپل آبادان كــه خارج از حوزه 
استحفاظی سازمان آتش نشــانی و خدمات ايمنی 

تهران است، نقش ويژه ای را ايفا كرده و می كند.
پايتخت  بلندمرتبه سازی های  و  توســعه روزافزون 
از يــك طرف و افزايــش مأموريت های ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ايمنی تهران از طرف ديگر، 
ضرورت تجهيز آتش نشــانی تهران از حيث نيروی 

انسانی و ادوات را بيش از پيش يادآور می شود.
بر همين اســاس، در شــهرداری تهران و در ادوار 
مختلف با توجه به نگاه حاكم بر مديريت شــهری 
نســبت به تجهيز سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ايمنی تهران و تأمين نيروی انســانی متناســب، 
گام هايی برداشــته شــده كه اين گام ها در برخی 
دوره ها بيشــتر و در برخــی ادوار ديگر كم رنگ تر 
بوده است. محمد آخوندی رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه شــورای شــهر تهران نيز سوم اسفندماه 
ســال گذشــته از تخصيص 1,500 ميليارد تومان 
در بودجه 1401 در حوزه آتش نشــانی و به منظور 
پرداخت حقــوق، مزايا و جبران هزينه ها خبر داده 
بــود و گفته بود: عالوه بر ايــن، رقم 517 ميليارد 
تومان نيز برای خريد و تجهيزات آتش نشــانی در 
ســال آتی تخصيص يافته كه البته در تبصره 30 
نيز رقم 200 ميليارد تومان جهت خريد تجهيزات 

آتش نشانی اختصاص پيدا كرده است.
بنابر اعالم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای 
شهر تهران مجموعاً دو هزار و 217 ميليارد تومان 
برای تأمين نيازهای سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمنــی تهران اختصاص پيدا كــرده؛ اين در حالی 
اســت كه مهدی داوری، مديرعامل سابق سازمان 
آتش نشــانی تهران اوايل سال گذشته گفته بود كه 
در ســال 1399، مبلغ 300 ميليارد تومان بودجه 
بــرای خريد تجهيزات اختصــاص پيدا كرده بود و 
اين رقم در ســال 1400 حدود 10 درصد افزايش 
داشته اســت. از جمله موضوعات قابل توجه ديگر 
در حوزه آتش نشانی، ضرورت تأمين نيروی انسانی 
متناسب با حجم و جنس مأموريت ها است. از اين 
جهت، فعاليت بانوان به عنوان آتش نشــان همواره 

محل بحث و مناقشه بوده است.
پيروز حناچی، شهردار سابق تهران نيز در خصوص 
جذب نيرو در ســازمان آتش نشانی گفته بود: برای 
جذب نيــروی جديد، آموزش تعــداد محدودی از 
آتش نشــانان زن در دستوركار اســت. با اين حال، 
جــذب آتش نشــانان زن در دوره ســابق مديريت 
شــهری محقق نشــد و در نهايت 649 روز پس از 
هدف گذاری مديريت شــهری ســابق برای جذب 
بانوان آتش نشــان در دوره ششــم مديريت شهری 
تحقق پيدا كرد. سرپرســت ســازمان آتش نشانی 
تهران با اعالم اينکه ايستگاه آتش نشانی قيطريه روز 
هفتم مهرماه افتتاح شد، گفت: با افتتاح اين ايستگاه 
تعداد ايستگاه های آتش نشانی تهران به 134 مورد 
افزايش يافت. مديرعامل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ايمنی شهرداری تهران تصريح كرد: تا پايان 
امسال سه ايســتگاه آتش نشانی نيز به بهره برداری 
خواهــد رســيد. وی با بيان اينکــه همزمان با روز 
آتش نشان از 18 دستگاه سنگين نيز رونمايی شد، 
خاطرنشان كرد: عالوه بر اين آتش نشانان زن نيز با 
حضور رياست جمهوری فعاليت خود را آغاز كردند. 
محمدی عنوان كرد: در حال حاضر 16 آتش نشان 
زن فعاليت خود را در پايتخت آغاز كرده اند و پس از 
بررسی روند برای جذب بانوان آتش نشان در مرحله 

بعدی تصميم گيری خواهد شد.

دریچـــه

در نامه 170 معلم از 15 اســتان به علی دايی آمده است: 
يادمان نمی آيد هيچگاه برای شــهيد وطن نوشــته باشيد! 
برای خانواده های شــهدای مظلوم مرزبان! يادمان نمی آيد 
دل به دل فرزندان شــهدای نيــروی انتظامی در مبارزه با 
مواد مخدر و اشــرار گذاشته باشــيد! دخترانی كه بی پدر 
شدند تا دختر شما در امنيت زندگی كند، يادمان نمی آيد 
ترور دانشــمندان اين كشور را محکوم كرده باشيد! چگونه 

امروز باورتان كنيم؟
170 معلم از 15 اســتان كشــور در نامه ای به علی دايی 
نوشتند: جناب آقای علی دايی؛ آقای گل سابق جهان؛ سالم؛ 
اين سالمی است از سوی جمعی از معلمان همان »وطن« 
كه آن را »ناموس« خوانده و برايش متنی نوشته ايد؛ درود 
بر شما كه نوشتيد »هموطنان  تان را خواهران و برادران تان 
می دانيــد و تا ابد كنارشــان می مانيد«، اصال از يك چهره 
ملی چيزی جز اين انتظار نمی رود؛ اما چگونه می شود كه 
در ادامه متن تان كلمات »مردم« و »اغتشاشــگر« را باهم 

پيوند داده و دوگانه مردم و حاكميت ساخته ايد؟
حاال اگر ما جمعی از معلمان از 15 اســتان آســيب ديده 
از اغتشــاش، حق اعتراض را به رسميت شناخته ولی خط 
اغتشاش و تهييج دانش آموزان معصوم نوجوان خود توسط 
برخــی چهره های معروف را محکوم كنيم، هموطن شــما 
حســاب می شويم و در كنارمان می مانيد يا هموطنان شما 

صرفا جماعت خاصی از ميان مردم هستند؟
جناب دايی! از »ســركوب« و »دستگيری« نوشتيد، اگر ما 
و ميليون ها نفر ديگر در اين كشــور اصل مقابله نيروهای 
انتظامــی در ماجــرای اخير را با هدف برهم زدن نقشــه 
گروهك هايــی بدانيم كه به پشــتوانه امپراطوری زر و زور 
و تزوير بين المللی بنا به تجزيه اين وطن دارند و با ســلب 
امنيت هموطنان درصدد پيش برد نقشه های ديگری چون 
دســتکاری مــرزی در آذربايجان عزيز و كردســتان غيور 
هســتند، از نظر شما و برخی دوســتان تان جزو مردم به 

حساب می آييم؟!
آيا ســخت است كه شــما خط حمايت از قانون  و مردم، 
خط حمايــت كلی از نيروهــای حافظ امنيــت و نقد به 

برخی رفتارهايشــان، خط حمايت از اعتراض و احترام به 
مقدسات، خط حمايت از ميهن و ايستادن در برابر دشمن 

را با هم پيگيری نماييد؟
آقــای دايی! يادمــان نمی آيد هيچگاه برای شــهيد وطن 
نوشــته باشيد! برای خانواده های شــهدای مظلوم مرزبان! 
يادمان نمی آيد دل به دل فرزندان شهدای نيروی انتظامی 
در مبارزه با مواد مخدر و اشرار گذاشته باشيد! دخترانی كه 
بی پدر شــدند تا دختر شما در امنيت زندگی كند، يادمان 
نمی آيد ترور دانشمندان اين كشور را محکوم كرده باشيد! 

چگونه امروز باورتان كنيم؟
آقای دايی! پای »اختــالس«  و »فقر« را به موضوع اخير 
باز كرده ايد؛ كلماتی كه همه از آن متنفرند؛ حال نمی شود 
كه ما و ديگر مردمان اين ســرزمين كه شما خودتان را از 
آنان دور كرده ايد، هم خود را قربانی اختالس بدانيم هم با 

نگرانی تمام، قربانی فرهنگ برهنگی كه اتفاقا افراد موسوم 
به سلبريتی بسيار در آن موثر بوده اند؟

نمی شــود بخش بزرگــی از مردم آگاهانه بــا هر دوی آن 
مخالف باشند؟ كنار همه شان ايستاده ايد؟ يا تصور كرده ايد 
هركس با اختالس و فقر مخالف است حتما با اصل برخورد 
با فرهنگ برهنگی هم مخالف اســت؟ نه ما و همکاران مان 
و خانواده هايمــان و بســياری از پدران و مــادران دانش 
آموزان مان با اصل برخورد بــا فرهنگ برهنگی موافقيم و 
از مقاومت در برابر ايــن تهاجم بزرگ به اخالق و خانواده 

حمايت می كنيم.
برادر آرمانخواه! از »فحشــا« نوشــته ايد! بســم اهلل خب 
چرا از مســائل جنسی بســياری از فوتباليست ها كه افراد 
جامعه كــم و بيش با خبرند شــروع نمی كنيــد...؟ نکند 
آنها از فحشــا مســتثنا اند؟ مگر نه اينکه رفتارهای اينان 

به ســبب شهرت شــان الگوی جوانان و نوجوان می شود و 
فرهنگ فحشــا و فساد را نهادينه می كند؟ بزرگتری كنيد 
و جلوی فحشــا و اختالس و فســاد های مالی و اخالقی 
اهالی فوتبال و دوستان سينمايی تان را بگيريد. فرزندان و 
آقازاده های آنها كجايند؟ خود اين جماعت ســلبريتی كجا 
زندگی می كنند؟ چرا به جای وطــن، فرزندان خود را در 
غرب به دنيــا می آورند؟ چرا ماليات نمی دهند؟ اين وطن 
پرســتی است؟ مردم داری اســت؟ مقابله با تبعيض فقط 

برای ديگران است؟
آقای دايی! رفتارهای سياسی متناقض و خسارت بار شما و 
دوستان تان در  اين سال ها هيچ گاه از حافظه مردم و تاريخ 
ايران پاك نخواهد شــد. كی مسؤوليت پيامدهای حمايت 
سياســی خود را گردن گرفتيد؟ كی تحريم های ظالمانه را 
محکوم كرديد؟ به عنوان قهرمان ملی، هيچگاه از بيماران 
و كــودكان پروانه ای به عنــوان قربانيان تحريم در مجامع 
جهانی حمايت نکرديد، آيا محاسبه نمی كنيد كه امروز هم 
اين رفتارها مجددا بر آتش تحريم ها به بهانه حقوق بشــر 
آن هم از سوی ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان بر عليه 

مردم ايران می افزايد؟
از اينکــه قهرمــان ايران را خرج سياســت و گروه بازی ها 
كرده ايد، متاسفيم! از اينکه خودتان را خرج برند و تبليغات 

كرده ايد هم متاسفيم! حرف ما با شما بسيار است....
در آخر اينکه آقای عاشــق ايران! »ايران« فقط اسم است 
يا هويت؟ ما حســرت آن را می خوريم كه روزی قهرمانان 
ملی مان مثل برخی كشــورهای ديگر از جمله كشور های 
عربــی با لبــاس ميهنی و وطنــی خودشــان و نه لباس 
عاريتی غرب با افتخار بر روی سن قرعه كشی جام جهانی 
و ديگــر عرصه های بين المللی حضــور پيدا كنند تا ما به 
دانش آموزان درس هويت را با مثال از قهرمانان شان دهيم.
در پايان چه زيبا نوشته ايد كه »خودمان را اصالح كنيم...«.

امضا كنندگان نامه از اســتان های تهــران، البرز، فارس، 
همــدان، لرســتان، هرمــزگان، كهگيلويــه و بوير احمد، 
مازندران،گيالن، آذربايجان شــرقی، اصفهان، چهار محال 

و بختياری، اردبيل، كرمان، گلستان.

رئيس گروه مديريت بيماری های قابل انتقال بين انسان و حيوان مركز مديريت 
بيماری های واگير وزارت بهداشــت، با اشاره به افزايش مرگ و مير انسانی ناشی 
از هاری بر لزوم كنترل جمعيت ســگ های بالصاحب تاكيد كرد و گفت: با توجه 
بــه تعــداد قابل توجه ابتالی حيوانــات عامل گزش به بيماری هاری در ســال 
گذشته، به نظر می رســد اقدامات و فعاليت هايی كه هر ساله برای پيشگيری از 
حيوان گزيدگی در كشور انجام می شود به حد كفايت موثر و كارآمد نبوده است.

دكتر بهزاد اميری در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به اينکه از ســال 2007 روز 
28 ســپتامبر مصادف با سالگرد درگذشــت لوئی پاستور )كاشف واكسن هاری( 
روزجهانی هاری نام گذاری شده اســت، گفت: امسال يعنی 28 سپتامبر 2022 
شــانزدهمين ســالروز جهانی هاری اســت. هدف از نامگذاری روز هاری، ايجاد 
فرصتی بــرای آموزش و افزايش آگاهی كليه افــراد جامعه در خصوص بيماری 
هاری و جلب حمايت و مشــاركت كليه اقشــار جامعه و همچنين ايجاد تعهد و 
هماهنگی در سازمان ها و نهادهای دولتی و غير دولتی برای پيشگيری از حيوان 

گزيدگی و كنترل و حذف بيماری هاری در جوامع بشری است. 
وی افزود: هر ســاله به منظور ارتقای هماهنگــی و هدفمند كردن فعاليت های 
مقابله با بيماری هاری و افزايش آگاهی عمومی، شــعاری برای روز جهانی هاری 
در نظر گرفته می شود. شعار روز جهانی هاری در سال 2022 طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشــت »پايان مرگ ناشــی از هاری با رويکرد ســالمت واحد« است. 
انتخاب اين شــعار نشــان  دهنده اهميت مشــاركت، همکاری و هماهنگی بين 
بخشــی در تحقق اهداف برنامه راهبردی جهانی پيشگيری و كنترل هاری است. 
هدف اصلی برنامه راهبردی جهانی پيشگيری و كنترل هاری كه از سوی سازمان 
جهانی بهداشت، سازمان جهانی بهداشت حيوانات و سازمان خواربار و كشاورزی 
ملل متحد تدوين شــده است، به صفر رساندن مرگ انسان به علت هاری ناشی 

از گزش سگ تا سال 2030 ميالدی است.
او بــا تاكيد بر اينکه اين هدف مشــتمل بر اســتراتژی هايی اســت، اظهار كرد: 
اســتراتژی اصلی در اين برنامه شــامل آموزش و اطالع رســانی جامعه، بهبود 

و ارتقــای نظام مراقبت حيــوان گزيدگی و بيماری هاری، دسترســی خدمات 
پيشــگيری پس از تماس برای همه، واكسيناسيون دسته جمعی سگ ها )طبق 
مستندات موجود در صورتی كه 75 درصد جمعيت سگ ها برعليه بيماری هاری 
واكسينه شوند، احتمال بروز و انتقال بيماری در جمعيت سگ ها و به تبع آن در 

انسان نزديك به صفر خواهد رسيد( است .
اميری با اشــاره به روند رو به رشد ســاليانه تعداد موارد حيوان گزيدگی و مرگ 
ناشــی از هاری، تصريح كرد: طی سال گذشــته بيش از 260 هزار مورد حيوان  
گزيدگی و 16 مورد مرگ انســانی ناشــی از ابتال به بيماری هاری گزارش شده 
است. در سال جاری نيز تاكنون 7 مرگ ناشی از هاری در كشور ثبت شده است.
وی افــزود: با توجه به تعداد قابل توجــه ابتالی حيوانات عامل گزش به بيماری 
هاری در سال گذشته، به نظر می رسد اقدامات و فعاليت هايی كه هر ساله توسط 
دســتگاه های متولی برای پيشــگيری از حيوان گزيدگی در كشور انجام می شود 
بــه حد كفايت موثر و كارآمد نبوده و در صورت اســتمرار اين وضعيت همچنان 
با تحقق هدف به صفر رســاندن مرگ انســان به علت هاری ناشی از گزش سگ 
فاصله خواهيم داشــت و تبعات ناشی از آن تحديد ســالمت عمومی و افزايش 

هزينه های نظام سالمت است، روز به روز افزوده خواهد شد. 
او درباره حقايق كليدی در مــورد بيماری هاری، تاكيد كرد: هاری يك بيماری 
ويروســی قابل پيشگيری با واكسن اســت كه در بيش از 100 كشور جهان رخ 
می دهد. ساالنه 59000 مرگ انسان به علت ابتال به بيماری هاری در جهان رخ 
می دهد. متاســفانه 40 درصد از افراد گاز گرفته شده توسط حيوانات مظنون به 

هاری، كودكان زير 15 سال هستند.
وی با بيان اينکه سگ ها عامل بيش از 90 درصد موارد حيوان گزيدگی و انتقال 
بيماری هاری و مرگ ناشــی از آن در انسان هستند، اظهار كرد: حذف هاری از 
طريق پيشــگيری از گزش سگ و انجام واكسيناسيون سگ ها امکان پذير است. 
شستشوی فوری و كامل زخم با آب و صابون پس از تماس با يك حيوان مظنون 
به هاری به مدت 15 دقيقه برای هر زخم، بســيار مهم و حياتی است و می تواند 

زندگی را نجات دهد.
او هدف كلی در برنامه كنترل هاری طبق اعالميه ســازمان جهانی بهداشــت را 
حذف تمامی موارد مرگ انسانی در اثر ابتال به بيماری هاری ناشی از گزش سگ 

تا سال 2030 معرفی كرد.
اميری همچنين به ذكر توصيه هايی جهت پيشــگيری و كنترل حيوان گزيدگی 
و بيماری هاری پرداخت و ادامه داد: از نزديك شــدن به سگ های ولگرد و بدون 
صاحب بپرهيزيد، چرا كه بيشترين موارد حيوان گزيدگی انسان ها توسط سگ ها 
روی می دهــد. همچنين از غذا دادن به ســگ ها و گربه های بالصاحب و ولگرد 
پرهيــز كنيد، زيرا كه خــود را در معرض حمله احتمالی آنهــا قرار می دهيد و 

همچنين موجبات زالد و ولد بی رويه آنها فراهم می شود.
وی افزود: از آزار و اذيت و نزديك شــدن به حيوانات پرهيز كنيد چرا كه ســاير 
حيوانات اهلی و وحشــی نيز می توانند آلوده به ويروس هاری باشند و در صورت 
گــزش احتمال ابتال به بيماری هاری وجود دارد. بايد بدانيد كه پنجه كشــيدن 
گربه )به علت ليســيدن پنجه( همانند گاز گرفتگی محسوب می شود و نيازمند 
درمان پيشــگيری هاری است. در صورت نگهداری ســگ و گربه بايد نسبت به 

واكسينه كردن ساالنه آنها اقدام كنيد.
او در پايان مجددا تاكيد كرد: شستشــوی محل حيوان گزيدگی با آب و صابون 
اولين قدم جهت پيشگيری از ابتال به بيماری هاری است. در صورت بروز گزش و 
يا تماس با حيوانات كه منجر به مجروح شــدن و يا خراش پوستی شد، بالفاصله 

به نزديکترين مركز بهداشتی درمانی مراجعه كنيد.

افزایش مرگ و میر انسانی ناشی از هاری

  لزوم کنترل جمعیت 
سگ های بدون صاحب


