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۱۱۵ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت 
بهداشــت آخریــن 
وضعیت بــروز بیماری 
کووید-۱۹ در کشــور 
را تشــریح کرد. سیما 
ســادات الری گفت: از 

۳0 تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ، دو هزار و ۳۲۲ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۹۵ 
مورد بستری شدند. به این ترتیب مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشور به ۲0۲ هزار و ۵۸۴ نفر رسید.
الری همچنین گفت: در طول ۲۴ ســاعت ، 
۱۱۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۹ هزار و ۵0۷ 
نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۱۶۱ هزار و ۳۸۴ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شده اند.  به گفته او استان های خوزستان، خراسان 
رضوی، کرمانشاه، آذربایجان های شرقی و غربی، 
گلستان و کردستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

    
 کشته شدن راننده خودرو 

در شلیک پلیس
راننده یک خودرو در عســلویه بوشهر به دلیل 
شلیک پلیس، کشته شد. پلیس گفته این شلیک، در 
تعقیب و گریز با خودرو صورت گرفته است. سرهنگ 
پیمان فتاحی، فرمانده نیروی انتظامی عسلویه در 
این باره توصیح داد: روز پنجشنبه ماموران انتظامی 
شهرستان عســلویه متوجه خودرویی شدند که 
خالف جهت حرکت دیگر وســایل نقلیه با سرعت 
باال در حرکت است، پلیس با هشدار و دستور ایست 
قصد توقف آن را داشت اما راننده توجهی به هشدار 
ماموران نکرد و با افزایش سرعت خود، قصد داشت 
با زیر گرفتن ماموران پلیس آنها اقدام به فرار کند. 
پلیس نیز اقدام به شلیک گلوله کرد. فتاحی گفت که 
نامبرده فردی سابقه دار بوده و در سال گذشته نیز 

موادمخدر از وی کشف شده بود.
    

طالق و ازدواج صوری برای 
دریافت وام

معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان 
گفت: دو ســال است 
که آگهی هــای خرید 
و فــروش وام ازدواج در 

فضای مجازی دیده می شود که قبال نبود، اما در این 
مدت شایع شده که قانوگذار باید فکری به حال آن 
کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب 
تهیه کند. محمدمهدی تندگویان، موضوع طالق 
و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و 
... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال های اخیر 
عنوان کرد و گفت: این درحالیســت که برای رفع 
این مشــکالت دســتورالعمل و برخورد قاطعی 
وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا 
و دادستانی و... این سایت ها مشغول کار هستند و 

به نظر می رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. 
    

ویروس کرونا در آب لوله کشی 
وجود ندارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب تهران گفت: 
ویروس کرونا در فاضالب و آب لوله کشــی وجود 
ندارد. محمد رضــا بختیاری افزود: نــه تنها آب 
شرب بلکه فاضالب خام تهران هم عاری از ویروس 
کروناست. وی یادآور شــد: امسال به دلیل بحث 
کرونا و لزوم کیفیت، کلر آب تهران را به هشــت 
دهم رســاندیم که این عدد باالترین میزان از نظر 
استانداردهای جهانی است. به گفته بختیاری با 
افزایش میزان کلر در آب شــرب ویروس به طور 

کامل از بین می رود.
    

با شکایت الیاس قالیباف؛
نجفی به 4 ماه حبس دیگر 

محکوم شد
فــع  ا مد کیــل  و
محمدعلــی نجفــی، 
شهردار پیشین تهران، 
گفت کــه موکلش در 
پرونده شکایت الیاس 

قالیباف، فرزند محمدباقــر قالیباف، به اتهام افترا 
به چهار ماه حبس محکوم شــده است. به گفته 
حمیدرضا گــودرزی، زمانی که نجفی شــهردار 
تهران بود، گزارشــی دربــاره »احتمال« تخلف 
الیاس قالیباف، در یک باغ در شمال تهران دریافت 
کرد و آن گزارش را به قوه قضاییه داد. وکیل نجفی 
معتقد است که او به وظیفه خود به عنوان شهردار 
عمل کرده و به قوه قضاییه درباره »احتمال« وقوع 
جرم گزارش داده اما اکنون به جرم افترا به چهار ماه 

حبس محکوم شده است.

از گوشه و کنار

»در سال گذشــته ۸۵ هزار و ۴۲0 
مورد گزارش همسرآزاری به پزشکی 

قانونی ارجاع شده است«. 
داد زدن، فحــش دادن، انداختن 
بار زندگی روی دوش همســر، حصار 
کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخالقی، 
انعطاف ناپذیری و علل فرهنگی و فقر 
فرهنگی از مصادیق همسرآزاری است 
که رئیس سازمان پزشکی قانونی کل 
کشور در نشســت خبری  دیروز به آن 

اشاره کرد.
 عباس مســجدی آرانی همچنین 
در این نشست به آمارهای قابل توجه 
دیگری در حوزه هــای  کودک آزاری، 
خودکشی، سقط جنین، مصرف الکل 
و درخواست برای تغییر جنسیت نیز 

اشاره کرد. 
به گفتــه او ۹0 درصد پرونده های 
گشوده شده در پزشکی قانونی مربوط 
به معاینات اســت و در مجموع یک 
میلیون و ۶۹۹ هــزار و ۸۳۷ پرونده 
در سال گذشته در پزشــکی قانونی 
گشــوده شــد که حدود ۳۳درصد 
ادعای نزاع اســت، ۲0 درصد مربوط 
بــه حــوادث رانندگــی، ۲۵ درصد 
معاینه، ۵.۸ درصد مربــوط به زنان 
و ۵۳.۷ درصد مربــوط به اختالالت 

روانپزشکی بود.
مسجدی آرانی،  بیشــترین آمار 
مراجعه را مربوط به تابستان را با ۲۹.۱ 
درصد اعالم کــرد و گفت: »فصل بهار 
۲۵.۱، پاییــز ۲۴.۹ و زمســتان با ۲۱ 

درصد بود«.

افزایش سقط های زیرزمینی
او با اشــاره به کاهش پرونده های 
ســقط جنین به رشــد میزان سقط 
جنایی اشاره کرد و گفت: »بیش از  ۱۲ 
هزار پرونده برای سقط داشتیم که ۲.۶ 
کاهش را نشان می دهد. دادستان کل 
ماموریت یافته که جلسه ای با وزارت 
بهداشت و سازمان پزشکی و ... داشته 
باشیم و آمار رشــد سقط های جنایی  

بررسی شود«.
سقط جنین به سه شکل »جنایی«، 
»درمانی« و »خود به خودی« شناخته 
می شود. ســقط جنایی، همان نوع از 
سقط جنین است که به عنوان سقط 
غیرقانونی شناخته شده و معموال در 
مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی 
انجام می شــود. این در حالی است که 
ســقط درمانی، نوعی از سقط جنین 
اســت که به موجب قانون و با دستور 
نظام پزشــکی و با رعایت شــرایط و 
ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز 

شناخته می شود.
افزایش خودکشی در سال۹۸ 

آرانــی در این نشســت خبری با 
اشــاره به افزایش آمار خودکشی در 
کشــور گفت:  »خودکشــی در سال 
گذشــته ۵ هزارو ۱۴۳ مورد بود که 
نســبت به ســال قبل از آن )۱۳۹۷( 
۸ دهم درصد رشــد داشــته اســت 
که یک هــزار و ۵۱۷ زن و ســه هزار 
و ۶۲۳ مورد مرد بودنــد«. به گفته او 
اســتان کهگیلویه و بویر احمد، ایالم 
و کرمانشاه بیشترین آمار خودکشی 

و کمترین آمار هم مربوط به خراسان 
رضــوی و جنوبــی و سیســتان و 

بلوچستان بود.
او با اشــاره بــه اینکه بیشــترین 
روش خودکشــی حلق آویــزی بود و 
استفاده از سموم در ردیف بعدی علل 
خودکشی قرار داشت و بیشترین سن 
خودکشــی  ۳0 تا ۳۹ سال بود و بعد از 
آن سن  ۱۸ تا ۲۴ ســال است و میزان 
تحصیالت افرادی که خودکشی کرده 
اند، راهنمایی و دیپلم و دانشگاه و بعد 
ابتدایی اســت، گفت: »خودکشی بر 
اساس آموزه های دینی ما گناه کبیره 
اســت. حتی یک مورد خودکشی هم 
برای ما زیاد اســت، اما آمار ما در این 
خصوص در مقایسه با سایر کشورهای 
دیگر کمتر هستیم، اما روند صعودی 
آن طی ۱0 سال گذشــته برای مراکز 
دانشگاهی و فرهنگی یک زنگ خطر 
جدی است و نظام سالمت باید اقدامات 

عاجلی را انجام دهد«.
تغییر جنسیت

مسجدی آرانی همچنین به موضوع 
اختالل جنسیتی اشاره کرد و با بیان 
اینکه در خواست برای تغییر جنسیت 
در خانم ها افزایش یافتــه گفت: »در 
سال گذشته ۵۸0 پرونده در این رابطه 
وجود داشته که  ۴00 پرونده مربوط به  
خانم ها بوده و ۱0۳ مورد آن تایید شده 
اســت و ۱۸0 پرونده مربوط به آقایان 
بوده که ۵۶ مورد آن تایید شده است«.

رشد مصرف الکل
رئیس سازمان پزشــکی قانونی با 

اشاره به شیوع کرونا در کشور در اسفند 
سال گذشته گفت: »در سال گذشته 
۶۲۷  به دلیل مصرف الکل جان باختند 
که  نسبت به سال های قبل ۱۴۲ درصد 

رشد را نشان می دهد«.
رشد آمار کودک آزاری

وی افزود: »در حوزه  کودک آزاری 
نیز ۲۴۸۸ پرونده با رشد ۵/۱۲ درصدی 
داشــتیم و  عوامل مهم  کودک آزاری 
ناشــی از وضعیت خود کودک، پیش 
فعالی، نامشروع بودن کودک، مشکالت 
اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت 
و آموزش، عریان پوشــی است. عریان 
پوشی زمینه  کودک آزاری را افزایش 
می دهد. مشکالت محیط های آموزشی 
و انتظــارات بیش از حــد از کودک و 
همچنین اشتغال مادر در این مسائل 
تأثیرگــذار اســت. شــایع ترین نوع 

 کودک آزاری غفلت است«.
کاهش تصادفات

رئیس سازمان پزشــکی قانونی با 
اشاره به تصادفات  گفت: »رشد منفی 

۶/۵ درصدی را در این زمینه داشتیم 
که امیدواریم ادامه داشــته باشــد. از 
۱۶ هــزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشــی از 
تصادفات ۱۱ هــزار و ۸۵ مورد فوتی 

برون شهری بود«. 
به گفته او همچنین شاهد ۲۸ هزار 
و ۲0۸ مورد حادثــه کار و همچنین 
۱۸۵۴ مورد سوختگی و ۱۲۷۵ مورد 

فوتی ناشی از غرق شدگی بودیم.
 وقوع ۹۸۸4 قصور پزشکی 

به گفته رئیس ســازمان پزشکی 
قانونی کل کشور سال گذشته ۹ هزار 
و ۸۸۴ هزار قصور پزشــکی در کشور 
رخ داد که تعداد چهار هزار و یک مورد 

محکوم و پنج هزار و ۲۸۳ تبرئه شدند.
تهران، فارس و البرز بیشترین تعداد 
پرونده قصور و  پزشکی و ایالم، لرستان 
و هرمــزگان کمترین میــزان قصور 

پزشکی را داشتند.
 ۱۵۰۰متقاضی  برای اهدای جسد 

مســجدی آرانــی در پاســخ به 
پرســش خبرنگاری دربــاره اهدای 
جسد نیز گفت: »اهدای پیکر یک کار 
خداپسندانه است، زیرا تعداد زیادی از 
دانشجویان پزشکی می توانند از یک 
پیکر برای مقاصد علمی و آموزشــی 
استفاده کنند و مراحل اهدای جسد، 
بافت و عضــو رایگان اســت و ریالی 

دریافت نمی کنیم«.
به گفته او در سال گذشته  ۱۵00 
مورد تقاضا برای اهدای جســد وجود 
داشــت ولی باید باز در این خصوص 

فرهنگ سازی شود.
پرونده شخصیت

او همچنیــن به افزایــش پرونده 
شخصیت اشــاره کرد و گفت: »سال 
گذشــته ۲۸.۹ درصد افزایش پرونده 
شخصیت هم برای عفو و هم عدم تحمل 
کیفر داشتیم که بسیار مهم بود. البته 
محدودیت هایی را در حوزه تخصصی و 
مالی داریم که نتوانستیم برای همه آنها 
پرونده تشکیل دهیم که ان شاءاهلل رفع 

خواهد شد«. 
در چرایی و چگونگی تشکیل پرونده 
شخصیت برای مجرمان می توان گفت 
که  در صورتی که یک نفر مرتکب جرم 
شــود، با توجه به پرونده شــخصیت 
او می تــوان به علل ارتــکاب جرم پی 
برد و از تکرار جرم توســط او در آینده 
جلوگیری کرد. گاه فرد ی تا ۱۴ مرتبه 
مرتکب جرم شــده و زنــدان برایش 
تبدیل به هتل می شود، این در حالی 
اســت که اگر پرونده شخصیت برای 
بزهکاران تشــکیل شــود، می توان 

تعداد دفعات جرم، علل ارتکاب جرم 
مجدد، مجازات های تعیین شده و تأثیر 
مجازات ها را بررسی کرد که مهمترین 
نتیجه آن، جامعه پذیر کردن بزهکاران 

بعد از تحمل کیفر است.
علت نهایی مرگ آسیه پناهی 

مسجدی آرانی در پاسخ به پرسشی 
در خصوص علت نهایی مرگ آســیه 
پناهی گفــت: »ظــرف دو روز آینده 
گزارش نهایی  به دســتگاه قضا ارسال 

می شود«.
اقدامات پزشکی قانونی

رئیس سازمان پزشکی قانونی که 
این نشست را در آستانه آغاز هفته قوه 
قضاییه برگزار کرد در باره فعالیت های 
این مجموعــه گفــت: »در این هفته 
پروژه هایــی را در برخی اســتان ها از 
جمله هرمزگان، مرکــزی و مازندران 
افتتاح خواهیم کرد که ســه پروژه از 

آن ها مهم هستند«.
وی با بیان اینکه ســال گذشته ۱۶ 
پروژه مهــم و ۲0 مرکز افتتاح شــد، 
گفت: »روز یکشنبه، اول تیرماه حدود 
۱0 هزار مترمربع به فضاهای فیزیکی 
سازمان پزشکی قانونی اضافه می شود 
کــه از مهمترین برنامه هــای ما که از 
زمستان سال گذشته آغاز شد، برنامه 

طرح تحول است«.
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی 
گفت: »از جمله اقدامــات مهم که در 
ســال ۹۹  ادامه دارد، دسترســی به 
پرونده بیماران اســت. در یزد و تهران 
و برخی از اســتان های دیگر به پرونده 
بیماران دسترســی داریــم و از تردد 

بیماران جلوگیری می شود«.
به گفته او  ۳0 درصد از پست های 
این مجموعه اشغال شده است و هنوز 
کمبود نیرو وجود دارد. به همین دلیل 
برای سال ۹۹ مجوزی برای برگزاری 
آزمون اخذ شــده که تا پایان امسال،  
۲00 پزشــک اضافه به کادر سازمان 

پزشکی قانونی اضافه شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داد:

ثبت بیش از ۸۵ هزار مورد همسرآزاری در سال ۱۳۹۸ 

گزارش

در روزی که همه خبرهــا معطوف به مرگ 
مشکوک قاضی متواری در رومانی بود، از اصفهان 
خبر رسید که البرز زارعی کوهنورد و فعال محیط 

 زیست در بیمارستان جان باخت.
بر اســاس گــزارش هــای رســیده البرز 
زارعی، کوهنورد داوطلبی کــه در جریان مهار 
آتش ســوزی جنگل  ها و مراتع گچســاران به 
شدت دچار سوختگی شــده بود، بعد از ۱۸ روز 
بر اثر شدت ســوختگی در بیمارستان  سوانح و 

سوختگی اصفهان جان سپرد.
البرز زارعی کوهنورد اهل گچساران و نیروی 
داوطلبی کــه در جریان کمک بــه مهار آتش 
سوزی جنگل های زاگرس دچار سوختگی ۶0 
درصد شده بود چند روز در بیمارستان بهشتی 
یاسوج بستری و در روزهای اخیر برای ادامه روند 
درمان به بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان 
منتقل شد اما به دلیل وجود جراحت های عمیق و 
افزایش عفونت پس از سه هفته تحمل درد و رنج، 
بعد از ظهر -جمعه ۳0 خرداد- در این بیمارستان 

جان خود را از دست داد.
 البرز زارعی جوان ۲۹ ساله، عضو انجمن 
کوهنوردی زاگرس و از اعضای فعال تشکل 
زیست محیطی ســبزگامان بود که همراه با 

یاران ســبزگامانی در اطفای حریق دیل و 
کوه های خامی تالش زیادی کرد. زارعی که 
داوطلبانه در عملیات مهار آتش سوزی کوه 
دیل شرکت کرده بود در حالی که در محاصره 
آتش قرار گرفته بود و شدت آتش و باد زیاد 
بود  به صخــره ای پناه برد که دچار ســانحه 
سقوط شد و پس از افتادن در آتش، به شدت 

دچار سوختگی شد.
پس از این حادثه، چند امدادگر حاضر در محل 
درخواست اعزام بالگرد برای انتقال زارعی کرده 
بودند اما مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
کهگیلویه و بویراحمد گفت که به دلیل ناتوانی 
بالگرد بــرای نشســتن در محل حادثــه، این 
کوهنورد داوطلب پس از ســوختگی شدید با 

آمبوالنس به بیمارستان یاسوج اعزام شد.
زارعی پیش از آتش سوزی ارتفاعات دیل در 
خاموش کردن شعله های آتش ارتفاعات خامی 
گچساران نقشی فعال داشــت. ارتفاعات دیل 
گچســاران روز نهم خرداد ماه امسال به دالیل 

نامعلومی طعمه حریق شده بود.
برخورد شدید با عامالن آتش سوزی

پیکر البزر زارعی، کوهنــورد مصدوم که در 
اطفای آتش سوزی جنگل های دیل گچساران 

جان باخت ظهر شنبه ۳۱ خرداد ماه در یاسوج 
استقبال شد.

این مراسم با حضور، معاون عمرانی استاندار، 
مدیرکل محیط زیست، منابع طبیعی، راهداری، 
مدیریت بحران، فرمانده تیپ ۴۸ فتح، فرمانده 
ناحیه مقاومت بویراحمد، رئیس سازمان آتش 
نشانی یاسوج و مســئوالن و نیروهای مردمی 
و اداری مختلف در جلوی پلیس راه یاســوج- 
اصفهان انجام شد. وحید محمدی تبار، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد 
در حاشیه این مراسم گفت: از مسئوالن و متولیان 
امر انتظار داریم با کسانی که جنگل ها، طبیعت، 
محیط زیست و منابع طبیعی استان را آتش می 
زنند و به استان و کشور خیانت می کنند، برخورد 
شدید قانونی شــود.البرز زارعی نامش همیشه 
ماندگار خواهد ماند. مراسم تشییع و خاکسپاری 
البرز زارعی ســاعت ۱۸ عصر دیروز شنبه ۳۱ 
خرداد ماه در بهشت زهرای گچساران برگزار شد.

 البرز زارعی فداکار خدمت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه 
و بویراحمدگفت: البرز زراعــی کوهنورد عضو 
سبزگامان طبیعت گچساران که بر اثر سوختگی 
در آتش سوزی جنگل های این شهرستان جان 
خود را از دســت داد براســاس قانون فداکار راه 

خدمت محسوب می شود.
وحید محمدی تبار گفت: کارکنان دستگاه ها  
و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان 
مدیریت بحران کشــور در پاســخ به فراخوان 

درحوادث و بحران ها، تحت مدیریت این سازمان 
به هر نحو همکاری می کنند، در صورت آسیب 
یا فوت ناشــی از انجام وظایف محوله به عنوان 
»فداکار خدمت« شــناخته می شوند. براساس 
این قانون هزینه های پزشــکی و غرامت صدمه 
جســمی، نقص عضو، فوت و مستمری خود یا 

خانواده این افراد پرداخت می شود.
وی با اشــاره به اینکــه امدادگرانــی که با 
هماهنگــی مدیریت بحران،منابــع طبیعی و 
محیط زیست در عملیات اطفای حریق جنگل ها 

و مراتع شرکت می کنند  و دچار سانحه می شوند 
می توانند تحت پوشش بیمه بدون نام قرار گیرند 
افزود: برای این امدادگر هــم  از بیمه بدون نام 
جهت تامین هزینه های درمان اســتفاده شد. 
امسال ۲ آتش ســوزی بزرگ در جنگل و مراتع 
گچساران پس از چند روز تالش امدادگران و با 
به کارگیری تجهیزات هوایی ارتش و سپاه مهار 
شد. شهرســتان۱۲۶ هزار نفری گچساران در 
جنوب کهگیلویه و بویراحمد ،۴۱۵ هزار هکتار 

جنگل و مرتع دارد.

امدادگر داوطلب اطفای حریق جنگل های بلوط جان باخت

مرگ البرز در دامنه  زاگرس

بیش از ۱۲ هزار پرونده 
برای سقط تشکیل شده 

است که ۲.۶ درصد کاهش 
نشان می دهد. دادستان کل 
ماموریت یافته که جلسه ای 
با وزارت بهداشت و سازمان 
پزشکی و ... داشته باشیم و 
آمار رشد سقط های جنایی  

بررسی شود

به گفته رئیس سازمان 
پزشکی قانونی کل کشور 

سال گذشته ۹ هزار و 
۸۸4 هزار قصور پزشکی 
در کشور رخ داد که تعداد 

چهار هزار و یک مورد 
محکوم و پنج هزار و ۲۸۳ 

تبرئه شدند
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