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مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی:

نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان پرداخت شد

اجتماعی
پنجشنبه  15آذر  1397شماره 228

گروه جامعه :مصرف مواد مخدر یک فریب است.
گرفتار شدن در دامی که خالصی از آن دشوار و گاهی
غیر ممکن است ،اما اشتباه بزرگتر مصرف بیش از حد یا
اوردوز است که شماری از مصرف کنندگان را به کام
مرگ می کشاند.مصرف بیش از حد یا بیشمصرفی همان
اصطالح اوردوز است که به استفاده از دارو یا مواد مخدر
یا مواد دیگر ،در مقادیر بیش از توان متابولیک (سوخت
و ساز) بدن گفته میشود .در بیشمصرفی ممکن است
بدن به حالت سمی درآمده یا به مرگ منجر می شود.
ممکن است اوردوز تصادفی یا عمدی باشد ،اوردوز زمانی
اتفاق می افتد که فرد دوز (تعیین و تنظیم مقدار و دفعات
مصرف دارو ) ییشتر از حداکثر دوز توصیه شده از یک دارو
یا ماده را مصرف می کند.با این حال ،برخی افراد ممکن
است نسبت به برخی داروها حساسیت بیشتری داشته
باشند و باالترین حد مجاز آن دارو برای آنها سمی باشد
به این معنا که دوزی که هنوز از نظر پزشکی در دامنه
قابل قبول قرار دارد ،برای بدن این افراد بیش از حد است.
علت اوردوز ،یا تصادفی است یا سوء استعمال عمدی،
اوردوز تصادفی ناشی از نقص توانایی ذهنی کودک یا
بزرگسال و بلع دارویی است که در دسترس وی رها شده
باشد .همچنین یک بزرگسال ،به خصوص سالمندان یا
افرادی که داروهای زیادی مصرف می کنند ،شاید به
اشتباه داروی دیگری را مصرف کنند یا دوز نامناسبی از
دارو را ببلعند ،اوردوز عمدی برای تاثیراتی مانند نشئگی
یا آسیب رساندن به خود صورت می گیرد.زمانی که ماده
مخدر بیش از حد تحمل سیستم جسمانی و روانی فرد
مصرف شود ،عالئمی در او ایجاد می کند که به مجموعه
آنها « اوردوز یا سوء مصرف مواد » گفته می شود ،یعنی
فرد دچار مسمومیتی می شود که عالئم آن به نوع ماده
مصرفی بستگی دارد ،اما بیشترین مواد مخدری که مورد
سوء مصرف قرار می گیرد ،تریاک و ترکیبات شبه تریاک،
هروئین و شیشه هستند .در چند ساله اخیر شاهد مرگ
هایی هستیم که در این نوع مرگ ها علت مرگ اوردوز
با مواد مخدر یا نوعی دارو خاص ذکر شده است و حتی

گاهی متاسفانه شاهد این نوع مرگ ها در افراد شناخته
شده و چهره هایی مانند بازیگران و ورزشکاران بودیم.
اگر چه مصرف مواد مخدر عالوه بر آسیب هایی که از
نظر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی فرد معتاد و خانواده
و اطرافیان را درگیر می کند می تواند به دنبال خود از
کار افتادگی های کوتاه مدت ،طوالنی مدت و گاهی تا
آخرعمر داشته باشد و همچنین سوء مصرف مواد مخدر
چه از نوع سنتی و چه نوع صنعتی و انواع محرک ها در
نهایت به مرگ مصرف کننده منجر می شود.مواد مخدر
امروز بالی جان جوامع بشری شده است .کشور پیشرفته
و توسعه یافته و غیر توسعه یافته نمی شناسد ،اگر چه
عوارض خاص و میزان افراد به اعتیاد گرفتار شده در
کشورهای توسعه نیافته و کمتر برخوردار ،بیشتر هستند،
اما هرساله شاهد آمار رو به رشد میزان مرگ میرهای
ناشی از مصرف مواد مخدر و محرک ها هستیم.
* تریاک در صدر
تریاک با  66.8درصد ،حشیش و مشتقات آن شامل
ماری جوانا ،گل ،گراس و علف با  11.9درصد ،کراک
و هروئین  10.6و شیشه  8.1درصد از مواد مورد مصرف
معتادان کشور است که با توجه به این آمار ،مصرف
تریاک همچنان در صدر مواد مخدر است.آنچه مهم
است این است که مرگ های ناشی از روانگردانها
دارای رشدی نسبت به سابق است که این امر نگران
کننده است.این رشد ،زنگ خطر استفاده از این مواد را به
صدا درآورده است و نیاز است در خصوص سوء مصرف
روانگردانها اطالع رسانیهای ویژهای صورت بگیرد.
برنامههای آموزشی و پیشگیرانه در مدارس و دانشگاهها
و سربازخانهها و حتی مهدهای کودک برای خانواده ها
بسیار ضروری است.
*بیش از 3هزار نفر به دلیل سوء مصرف مواد
مخدر و دیگر مواد محرک فوت کردند
محمدرضا قدیر زاده ،عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز
تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گفت :در سال  1396در
مجموع 3هزار و 56نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر

اخبار
مشاور عالی سنجش خبر داد؛

امروز آخرین مهلت ثبت نام

مشاور عالی سازمان سنجش گفت :ساعت  ۲۴امروز  ۱۵آذر
آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه
متمرکز  )Ph.Dسال  ۱۳۹۸است.حسین توکلی گفت:
آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز  )Ph.Dسال
 ۱۳۹۸برای پذیرش در دورههای روزانه ،نوبت دوم ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی در روز جمعه سوم اسفند برگزار می شود.وی
افزود :مهلت ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه
متمرکز  )Ph.Dسال  ۱۳۹۸تا ساعت  ۲۴امروز تمدید شده
است.توکلی خاطرنشان کرد :تا ساعت  ۸صبح دیروز تعداد
 ۱۲۷هزار و  ۶۴۴نفر در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه
متمرکز  )Ph.Dسال  ۱۳۹۸ثبت نام کرده اند.مشاور عالی
سازمان سنجش گفت :ثبتنام برای آزمون ورودی دکتری
(نیمه متمرکز  )Ph.Dسال  ۱۳۹۸منحصراً به صورت
اینترنتی و از طریق پایگاه اطالعرسانی این سازمان به نشانی:
 www.sanjesh.orgانجام خواهد پذیرفت.توکلی یادآور
شد :دفترچه راهنمای ثبت نام حاوی رشته ها ،ضرایب دروس و
گرایش ها در  ۷گروه آموزشی و  ۲۴۵کد رشته امتحانی بر روی
سایت سازمان سنجش منتشر شده است.مشاور عالی سازمان
سنجش گفت :پذیرش دانشجو در  ۲۴۵کد رشته امتحانی این
دوره از آزمون دکتری شامل  ۶۲ ،کد رشته در گروه علوم
انسانی ۴۶ ،کد رشته در گروه علوم پایه ۶۰ ،کد رشته در گروه
فنی مهندسی ۳۵ ،کد رشته در گروه کشاورزی و منابع طبیعی،
 ۷کد رشته در گروه هنر ۲۶ ،کد رشته در گروه دامپزشکی و ۹
کد رشته در گروه زبان های خارجی انجام می گیرد.
اطالعیه جدید کارت سوخت

زمان بندی ثبت نام بر اساس
شماره تلفن همراه لغو شد

طبق پنجمین اطالعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران در خصوص کارت سوخت ،زمان بندی ثبت نام کارت
سوخت المثنی بر اساس شماره تلفن همراه لغو شد.شرکت
ملی پخش فرآرودههای نفتی ایران پنجمین اطالعیه خود در
خصوص کارت سوخت را اعالم کرد.متن این اطالعیه بدین
شرح است":به اطالع هموطنان عزیز میرساند از دیروز تا 24
آذر ماه ثبت نام درخواست کارت سوخت المثنی برای مالکان
خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت ،بدون در نظر گرفتن
زمانبندی قبلی که بر اساس آخرین رقم سمت راست تلفن
همراه اعالم شده بود ،صورت میگیرد.لذا هموطنان با هر شماره
تلفن همراه که در اختیار دارند و سیم کارت آن به نام آنها
ثبت شده است ،امکان ثبت نام در سامانه های خدمات دولت
همراه( ،)www.mob.gov.irاپلیکیشن خدمات دولت
همراه و همچنین کد دستوری  *4#را دارند" .

پایگاه خبری تحلیلی

وارش نیوز
پربیننده ترین

پایگاه خبری شمال
VareshNEWS.ir

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد :نوبت سوم
وام ضروری بازنشستگان و وظیفهبگیران در آذرماه جاری به مبلغ  5ميليون تومان به
حسابشان واریز شد.
زهرا زادهغالم اظهار داشت :با همکاری بانک صادرات ایران و طبق نوبتبندی اعالم
شده ،وام ضروری مرحله سوم متقاضیان واجد شرایط به حساب حقوقی ایشان واریز

شده است.
زاده غالم با بیان اینکه مرحله چهارم وام ضروری بازنشستگان قرار است در دی ماه
امسال پرداخت شود ،یادآور شد :واجدین شرایط به ترتیب اولویت «کمترین مجموع
وام دریافتی» و «کمترین حقوق دریافتی» نوبتبندی شده و با توجه به سقف اعتبار
تخصیصی توسط بانک عامل به صورت ماهیانه وام ضروری آنان پرداخت میشود.

گزارشی از پدیده مرگ ناشی از اوردوز در معتادان

آخـرین کـام

و دیگر مواد محرک در کشور فوت کردند که 363نفر
از آنها زن و 2هزار و 693نفر از آنها نیز مرد بودند.وی
خاطرنشان کرد :از این افراد فوت شده 2هزار و 681نفر
به دلیل مصرف مواد مخدر فوت کردند که 330نفر از آنها
زن و 2هزار و 351نفر مرد بودند.
قدیرزاده ادامه داد :همچنین از بین فوت شده های سوء
مصرف 375نفر هم به دلیل مصرف مواد محرک و
عوارض ناشی از آن فوت کردند که 33نفر از آنها زن
و 342نفر از آنها مرد بودند.
* 2میلیون و  808هزار نفر مصرف کننده
مستمرداریم
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد
مبارزه با مواد گفت :در سال  1390بیش از سه میلیون نفر
مصرف کننده مستمر مواد مخدر داشتیم که این عدد در
حال حاضر به  2میلیون و  808هزار نفر رسیده است و
باید گفت در مقابل کاهش تعداد مصرف کنندگان مستمر
مواد ،تعداد افراد معتاد متجاهر کف خیابان افزایش یافته
است.پرویز افشار افزود :از سال  1380تا  1390گرایش
به مصرف شیشه افزایش یافت و به دلیل عوارض شدید
و تخریب های زیاد این نوع مواد همچنین گران شدن
شیشه ،تعداد معتادان متجاهر بیشتر شد و وجود این افراد
در جامعه نمود پیدا کرد؛ در نتیجه باید گفت که اعتیاد
مطلق افزایش پیدا نکرده ،بلکه تعداد متجاهران به مواد
افزایش یافته است.وی اضافه کرد :در حال حاضر مصرف
شیشه کم و مصرف ُگل جایگزین شیشه شده است و در
رتبه دوم پس از تریاک قرار دارد .افشار با اشاره به مسدود
کردن مرزها و استفاده قاچاقچیان از روشهای جدید در
انتقال مواد مخدر به کشور افزود :معادله قاچاق مواد مخدر

بسیار پیچیده است؛ زیرا قاچاقچیان از روشهایی همچون
منجنیق ،پاراگالیدر و قطع کردن سیم خاردار برای ورود
مواد استفاده میکنند .ضمن اینکه جدیدترین راهی که
در این خصوص مورد استفاده قرار میگیرد ،تغییر مسیر
از سمت عبور زمینی به دریایی است که تجهیز دریابانی
در دستورکار قرار گرفته است و ارتش و سپاه در این
خصوص همکاری خوبی دارند.
* اوردوز مواد مخدر چیست؟
عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان
پزشکی قانونی گفت :در بررسی پرونده های فوت ناشی
از سوءمصرف مواد در سازمان پزشکی قانونی کشور ،در
اکثر موارد با بحث اوردوز یا همان مسمومیت با مواد مخدر
و مرگ ناشی از آن مواجه هستیم.
قدیرزاده ادامه داد :در بسیاری از موارد پس از بررسی
پرونده متوفی متوجه می شویم که فرد فوت شده چند
روز قبل از زندان آزاد شده یا دوره ترک خود را در کمپ
ترک اعتیاد سپری کرده است و با رهایی از زندان یا کمپ
ترک اعتیاد با اولین مصرف مواد مخدر ،جان خود را از
دست داده است.وی تصریح کرد :این موضوع همیشه
برای افراد جای سوال است ،که چرا فردی که قبل از ورود
به زندان با کمپ ترک اعتیاد مقادیر زیادی مواد مخدر را
مصرف می کرده پس از گذراندن دوره زندان یا کمپ
با مصرف مقادیر کمتری نیز دچار مسمومیت شده یا
فوت می کند؟ دلیل این مسئله پدیده تحمل است که در
افراد مصرف کننده مواد مخدر اتفاق می افتد.عضو گروه
مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی
گفت :بر اثر مصرف مداوم مواد مخدر و برای رسیدن
به همان اثرات خوشایند روزهای اول مصرف مواد ،فرد

وی اظهار داشت :امسال برای پرداخت وام ضروری به  400هزار نفر از بازنشستگان
کشوری مبلغ  2000میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.
زاده غالم تصریح کرد :بازنشستگان کشوری میتوانند نتایج وام ضروری بازنشستگان
و وظیفهبگیران سال  97شامل واجد شرایط بودن و همچنین نوبت پرداخت وام را در
سایت  cspf.irمشاهده کنند.

مصرف کننده میزان مصرف مواد خود را زیادتر می کند
و در طول زمان بدن فرد نیز با مقدار جدید ماده مخدر
سازش پیدا می کند.
*مصرف کننده بیش از  5گرم تریاک
قدیرزاده خاطر نشان کرد :به همین دلیل است که یک
مصرف کننده مواد می تواند روزانه حتی بیش از  5گرم
تریاک یا مواد مخدر دیگر مصرف کند ،در حالی که مقدار
نیم گرم آن نیز می تواند برای فرد عادی کشنده باشد.
وی افزود :زمانی که فرد به زندان می افتد یا برای ترک
به کمپ ترک اعتیاد می رود به دلیل دسترسی نداشتن به
مواد مخدر و پس از دوره بازگیری از مواد که در اصطالح
سم زدایی یا دوره فیزیکی نامیده می شود ،بدن تطابق
خود را با مصرف میزان باالی مواد مخدر از دست می
دهد و مثل بدن یک فرد عادی به مواد مخدر واکنش
نشان می دهد.عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات
سازمان پزشکی قانونی گفت :بنابر این مصرف مقادیر
مواد قبل از ترک یا حتی مصرف مقادیری کمتر از آن
نیز به مسمومیت و اوردوز در این افراد منجر می شود که
در صورت ارجاع ندادن به اورژانس و درمان طبی نتیجه
ای جز مرگ نخواهد داشت .قدیرزاده تاکید کرد :مصرف
داروی متادون نیز که به عنوان داروی ترک اعتیاد مواد
مخدر مورد استفاده قرار می گیرد به همان اندازه مصرف
مواد مخدر در کسی که سالم است یا به تازگی دوره سم
زدایی خود را پشت سرگذاشته است خطرناک است ،بنابر
این تجویز خودسرانه داروی متادون نیز می تواند به اوردوز
و حتی مرگ منجر مصرف کننده شود.
* نشانه های اوردوز
عالئم و نشانه های مصرف بیش از حد مواد بسته به نوع
ماده مصرفی بسیار متفاوت است ،اما به طور کلی می
توان به این عوارض اشاره کرد :بیهوشی و کما ،لرزش و
تشنج ،مشکالت تنفسی ،توهم ،هذیان گفتن یا پارانوئید،
خواب آلودگی ،تهوع و استفراغ ،تغییر غیر طبیعی اندازه
مردمک چشم ،واکنش نداشتن مردمک چشم ،راه رفتن
ناپایدار ،عرق کردن ،خشک شدن یا داغ شدن پوست،

ازدواج زودهنگام باعث طالق زودهنگام میشود؟
رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی
گفت :باالترین میزان طالق در گروه سنی زنان
 ۱۵تا  ۱۹ساله است که این میزان سی درصد
کل زنان مطلقه را شامل می شود و در مردان نیز
بیشترین طالق به افراد  ۲۰تا  ۲۴ساله اختصاص
دارد.پروانه مافی در نشست مشترک اعضای
فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی از
آمار تکان دهنده نسبت ازدواج و طالق در کشور
سخن گفت و اظهار داشت :در بین زنان مطلقه
بیشترین سهم مربوط به آنهایی است که در دهه
سوم زندگی یعنی  21تا  30سال قرار داشتند
و بیشترین سهم مردان نیز مربوط به آقایانی
میشود که در دهه چهارم حیات خود یعنی در
رده سنی  31تا  40سال بودند.
او افزود :این وضعیت در شهرهای بزرگ به مراتب
بدتر گزارش شده و برای نمونه در استانهایی
چون تهران ،گیالن ،و خراسان رضوی میزان

طالق بیش از معیار استاندارد است که این
ب شناسی
موضوع مداخله نهادها را برای آسی 
جدی و انجام برنام ه ریزی میطلبد.
کاهش  ۶درصدی طالق در شش ماه اول امسال
مافی با اشاره به کاهش آمار طالق در سال 97

گفت :در شش ماهه نخست سال جاری  48هزار
و  287واقعه طالق ثبت شده که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته با کسر  51هزار و 514
واقعه ،شاهد کاهش شش و سه دهم درصدی این
آمارها هستیم که این خبر خوبی است ولی نیاز به

تدوین برنامه جدی تر هستیم.
نماینده مردم تهران ،ری و شمیرانات با اشاره به
اقدامات و قوانین موجود گفت :عالوه بر پیگیری
طرح ملی کنترل طالق از سوی شورای عالی
انقالب فرهنگی در برنامه ششم توسعه ،سازمان
بهزیستی مکلف شده تا در زمینه کنترل و کاهش
نرخ طالق به میزان  20درصد سال پایه در طول
اجرای قانون برنامه ،اقدامات الزم را از طریق
مرکز فوریتهای اجتماعی ،مددکاری و مراکز
مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا
در جهت پیشگیری از بحرانهای خانوادگی
خدمترسان باشیم.
نشست مشترک اعضای فراکسیون خانواده
مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگانی از
سازمان بهزیستی ،کمیته امداد و مدیرعامل ستاد
دیه کشور در فراکسیون زنان و خانواده مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز حسابدار در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مراسم بزرگداشت روز حسابدار با حضور معاون
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
مازندران  ،مدیران  ،حسابداران و کارشناسان
مدیریت بودجه و مالی این دانشگاه در سالن قلم
دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دکتر
محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن گرامی
داشت روز حسابدار عنوان کرد :هدف اصلی
دانشگاه تامین سالمت مردم است و حسابداران
از جایگاه ویژه ای در به ثمر رسیدن آن برخوردار
هستند و آن ها هست که با صیانت از منابع
اعتباری و اتخاذ راهکارهای مالی دانشگاه را به
سمت موفقیت سوق دهند.معاون توسعه مدیریت
و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ،منابع
مالی را مهمترین حوزه بعد از سرمایه انسانی
عنوان کرد و افزود :افرادی که در این حوزه
فعالیت می کنند ،از نظر مسوولیت ،حساسیت
و دقت و امانتداری ،وظایف بسیار سنگینی را
بر عهده دارند.وی گفت  :طی پنج سال اخیر

اقدامات بسیار گسترده جهت تحول  ،توسعه و
ارتقاء خدمات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
انجام شد بیان کرد :در طی چند سال اخیر شاهد
رشد و توسعه دانشگاه در همهی ابعاد بوده ایم
بطوریکه بیش از  ۵۰۰پروژه با حدود  ۱۹۰هزار
متر مربع به فضاهای بهداشتی درمانی و آموزشی
استان اضافه شد و حدود  ۱۰۰هزار متر مربع نیز
در دست اجرا است.

وی در ارائه گزارش کوتاهی از گردش مالی
دانشگاه با بیان اینکه رشد اعتبارات نیز خوب بوده
بیان کرد :در حال حاضر گردش مالی مجموع
اعتبارات جاری ،عمرانی و ابالغی دانشگاه ،بالغ
بر  ۱۹۰۰میلیارد تومان می باشد.
وی افزود :علیرغم همه استرسها و چالش ها
توانستیم منابع تخصیص یافته را وصول کنیم و
به همین دلیل مدیران بودجه و مالی و جمعی از

حسابداران و کارشناسان بودجه و مالی شایسته
تقدیر هستند.دکتر پنبه چی به طلبهای مالی
دانشگاه از سازمانهای بیمه و بدهی که در این
مجموعه ایجاد کرده است اشاره نمود و بیان کرد :
این مسئله فشار مستقیم به مدیریتها و درنهایت
به حسابداران تحمیل میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم
پزشکی مازندران با اشاره به مطالبات بحق
بازنشسته ها به پیگیری مستمر این معاونت و
وزارت بهداشت در سطح ملی و سازمان مدیریت
کشور جهت حل مشکل آنان اشاره کرد و با
بیان اینکه نیاز به همراهی و مساعدت سازمان
مدیریت کشور می باشد تا با صدور تخصیص
اعتبارات مربوطه براي بازنشستگان وزارت
بهداشت همچون ساير دستگاههاي اجرايي،
هرچه سريع تر مشکالت اين عزيزان رفع شود.
در پایان از تعدادی از پیشکسوتان و مسئوالن و
کارشناسان حسابداری به نمایندگی از زحمتکشان
این حرفه از جمله آقای جهاندار ،مدیر سابق امور
مالی دانشگاه؛ تقدیر شد.

ابعاد جنایت خانوادگی شمال پایتخت تشریح شد
گروه حوادث :معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران
بزرگ اعالم کرد :یک جنایت خانوادگی در محله نیاوران تهران
رخ داد که در آن پسر  19ساله پدر  60ساله خود را پس از قتل به
آتش کشید.سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی گفت :ساعت
 2بامداد روز دوشنبه هفته جاری وقوع یک آتش سوزی در طبقه
دوم یک خانه ویالیی در محله نیاوران به پلیس آگاهی پایتخت
اعالم شد.وی با بیان اینکه در این آتش سوزی بقایای جسد مردی
پیدا شد اظهارداشت :پس از کالبد شکافی جسد به هویت فرد پی
بردیم؛ جسد متعلق به مردی  60ساله بود که پشت سرش آثار
چند شکستگی وجود داشت و به همین دلیل نظریه قتل عمد
مطرح شد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس گفت :طی تحقیقات از محل
زندگی این فرد پی بردیم که همسر وی برای مسافرت به خارج
از ایران رفته و مقتول همراه با پسرش (وحید) در خانه بوده است.
وی افزود :از زمان آتش سوزی از وحید خبری نبوده و به اداره
پلیس نیز مراجعه نکرده است که همین رفتار ،فرضیه جنایت
خانوادگی را قوی تر می کرد.گودرزی گفت :با پیگیری های
مخفیانه پلیس در روز  13آذرماه وحید در نزدیکی محل حادثه
دستگیر شد و پس از انتقال به اداره پلیس بصراحت به قتل پدرش
اعتراف کرد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس با بیان اینکه پسر مقتول به
ماده مخدر شیشه اعتیاد دارد در اعترافاتش به کارآگاهان گفت :با

پدرم همیشه اختالف نظر داشتم و به همین خاطر خیلی وقت ها با
هم درگیر می شدیم؛ آن شب درگیری باال گرفت که برای لحظه
ای از طبقه دوم پایین آمدم و دوباره باال رفتم اما این بار چکشی در
دست داشتم.وی گفت :پسر مقتول پس از نزدیک شدن از پشت
به پدرش ،چند ضربه با چکش به سر وی می زند ،پس از آن به
پمپ بنزین می رود و با چهار لیتری طبقه دوم خانه را به آتش می
کشد و خود نیز متواری می شود.
گودرزی در پایان اظهارداشت :پس از اعترافات وحید به قتل پدر
قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه
 27تهران برای وی صادر شد و متهم برای تحقیقات تکمیلی در
اختیار پلیس آگاهی تهران قرار می گیرد/.ایرنا

رفتارهای خشونت آمیز و تهاجمی و در نهایت مرگ.در
مورد اقداماتی که برای نجات دادن فرد در حالت اوردوز
موثر است ایده ها و باورهای نادرست بسیاری وجود دارد
که انجام دادن آنها بسیار خطرناک است و می تواند
اوضاع را بدتر از قبل کند ،حقیقت این است که برای
به هوش آوردن یا بیدار کردن معتادی که دچار اوردوز
شده است ،کاری جز خبر کردن آمبوالنس نمی توان
انجام داد ،امدادگران و پزشکان برای مواجهه با چنین
شرایطی آموزش دیده اند و در برخی از موارد می توانند
پادزهر ماده مصرف شده را نیز به فرد تزریق کرده و از
مرگ او جلوگیری کنند.
* نجات فردی که اوردوز کرده
هنگامی که با فرد دچار اوردوز برخورد می کنیم قبل از هر
کاری باید خونسردی خود را حفظ کرده و یک آمبوالنس
خبر کنید .مسیرهای تنفسی و نبض او را بررسی کنید ،در
صورتی که فرد کماکان نفس می کشد ،با احتیاط بدن او
را در وضعیت بهبودی یا ریکاوری قرار دهید.در صورتی
که فرد هوشیار است ،لباس تن او را سبک تر کرده ولی او
را گرم نگه دارید ،سعی کنید تا از ادامه دادن مصرف مواد
جلوگیری کرده و وی را دلداری دهید .همچنین سعی
کنید متوجه شوید که چه نوع ماده یا موادی مصرف شده
است ،برای این کار می توانید ابزارهای مصرف مواد یا
جعبه های خالی را نگهداری کنید تا در صورت لزوم
اطالعات کافی را در اختیار امدادگران قرار دهید.
در صورتی که خودتان باعث به وجود آمدن حالت اوردوز
وی شده اید سعی نکنید تا برای رها شدن از مخمصه
وی را تنها بگذارید ،واقعیت این است که اوردوز ناشی
از مصرف مواد ،صرفا یک وضعیت اورژانسی است و
امدادگرانی که برای نجات دادن فرد به محل اعزام می
شوند به دنبال یافتن مقصر یا بازجویی از شما نیستند.
به جای نصیحت کردن ،سرزنش کردن یا بحث کردن
با فرد اوردوز کرده ،که فقط باعث اتالف وقت می شود،
سعی کنید اوضاع را تحت کنترل بگیرید و منتظر رسیدن
آمبوالنسشوید/.ایسنا
خبر
سردار اشتری خبر داد؛

افزایش  ۷۱درصدی جرایم سایبری

فرمانده ناجا از افزایش جرایم سایبری خبر داد و گفت :پروند ه
این جرایم ظرف  ۱۵مورد بررسی قرار میگیرد.سردار حسین
اشتری فرمانده ناجا در حاشیه نشست سراسری روسای پلیس
فتا کشور و در جمع خبرنگاران گفت :یکی از موضوعاتی که
امروزه با مردم با آن اجین شده اند ،فضای مجازی است.
وی با بیان اینکه مردم به هر شکلی با فضای مجازی سرو
کار دارند و باید در این زمینه کار شود که بعدها باعث ایجاد
آسیب نشود ،افزود :اطالعرسانی به مردم و پیشگیری از جرم
باید در دستور کار قرار گیرد.فرمانده ناجا با اشاره به اینکه
جرائم در فضای مجازی امسال نسبت به سال گذشته ۷۱
درصد افزایش داشته است ،گفت :پلیس فتا توانسته است
بیش از  ۸۰درصد جرائم را کشف کند.سردار اشتری با بیان
اینکه رشد جرایم در فضای مجازی روز به روز فزاینده است،
اظهار کرد :در بحث کشف جرم نسبت به کشورهای دیگر
جلوتر هستیم .پلیس فتا در خدمت مردم است و اگر نظر
و پیشنهادی باشد و یا اگر کسی در این زمینه مورد ظلم
واقع شود ،باید نسبت به حل آن رسیدگی شود.فرمانده ناجا
با اشاره به اینکه ایجاد جرایم در بحث کالهبرداری نگران
کننده است ،اظهار کرد :نمونههای کالهبرداری در فضای
مجازی از طریق صدا و سیما اطالع رسانی شده است و
مردم باید مراقب باشند و فریب سودجایان را نخورند.وی
افزود :افرادی کارشان فقط این است که با ورود به فضای
مجازی و حساب شهروندان اقدام به کالهبرداری میکنند،
به همین دلیل به مردم و بانکها توصیههایی داشتیم که
اقداماتی را انجام دهند تا سودجویان نتوانند وارد حساب
هموطنان شوند و دستورات الزم را دادیم تا رمزها و کدها
قابل تغییر باشد.فرمانده ناجا با بیان اینکه آزمایشگاه دیجیتال
در حوزه فتا بیشتر شده است ،گفت ۱۴۶ :نقطه در کشور
وجود دارد تا هموطنان با مراجعه به آین مراکز موضوعات
خود را پیگیری کنند که این ظرفیتها در حال افزایش
است .سردار اشتری ادامه داد :شهرهایی که بیش از ۱۵۰
هزار نفر جمعیت دارند باید دارای مراکز پلیس فتا باشند.
وی افزود :نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و این
فعالیتها چه در داخل و چه در عرصه بین المللی در حال
انجام است تا ما بتونیم خدمات بیشتری به هموطنان ارائه
دهیم.فرمانده ناجا با بیان اینکه هر چه اطالعات ما در تمام
زمینهها بیشتر باشد؛ سرعت رسیدگی به جرایم بیشتر خواهد
شد ،خاطرنشان کرد :پروندهها در حوزه فتا ظرف  ۱۵روز
بررسی میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو:

بودجه داروهای بیماران خاص
حداقل  20درصد افزایش یابد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت :در تالش هستیم ردیف بودجه
یارانه داروهای بیماران خاص و صعب العالج حداقل 20
درصد افزایش یابد.غالمرضا اصغری درباره برنامه های وزارت
بهداشت در حمایت از بیماران خاص و صعب العالج ،افزود:
یکی از برنامه هایی که دنبال می کنیم ،افزایش ردیف بودجه
یارانه دارویی بیماران خاص و صعب العالج و مابه التفاوت
قیمت ارز است چراکه قیمت داروهای این بیماران افزایش
یافته و حفظ همین سطح از خدمت نیازمند تصویب این حداقل
ها است .وی تصریح کرد :هنوز با افزایش  20درصدی یارانه
دارویی بیماران خاص و صعب العالج موافقت نشده است؛
ردیف بودجه دارویی این بیماران در حال حاضر  1600میلیارد
تومان است که با افزایش حداقل  20درصدی ،به  2هزار
میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

