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ممنوعیت استفاده از آالت 
موسیقی در بهشت زهرا

برترین ها نوشــت: 
تصویری از یــک بنر در 
فضای مجازی منتشــر 
شده که نشــان می دهد 
 از دیروز ۳۱ اردیبهشت 

با دستورالعمل رسمی ســازمان بهشت زهرا )س( 
استفاده از آالت  موسیقی و ســاز و پخش هرگونه 
موسیقی در مراسم کنار مزار »اکیدا ممنوع« اعالم 
شد. در پالکارد نصب شده در بهشت زهرا نوشته شده: 
»استفاده از آالت موسیقی و ساز و پخش هرگونه 
موسیقی در مراسم کنار مزار اکیدا ممنوع می باشد. 
رعایت فرهنگ صحیح عزاداری تشیع و تدفین باعث 

آرامش و آمرزش روح متوفی می شود«.
    

 ثبت نام واکسیناسیون 
افراد باالی ۷۰ سال از امروز

سخنگوی ستاد ملی 
مقابلــه با کرونــا گفت: 
همه افراد باالی ۷۰ سال 
به باال از امروز )شــنبه، 
اول خرداد( در ســامانه 

واکسیناســیون ثبت نام کنند و پیامک برای افراد 
ثبت نام کننده ارسال می شود. علیرضا رئیسی اضافه 
کرد: براساس تجربه دو هفته اخیر، تصمیم گرفتیم 
همه افراد در ســایت salamat.gov.ir ثبت نام 
کنند و خودمان نوبت دهی کنیم تا ازدحام پشت در 

مراکز واکسیناسیون اتفاق نیفتد.
    

اعالم رنگ جدید کرونا در پایتخت؛
تهران نارنجی شد

غالمرضا عباس پاشا، 
معاون توسعه مدیریت 
و منابع استاندار تهران 
گفت: درحــال حاضر 
تهران در شرایط نارنجی 

کرونا قرار دارد لذا بر اســاس مصوبات ستاد ملی 
کرونا در شــهرهای نارنجی از فردا یکم خرداد ماه 
کارمندان مشاغل ضروری و مهم می توانند تا ۷۰ 
درصد به صورت حضوری از کارمندان اســتفاده 
کنند و ســایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان 
به صورت دورکاری کارهــای خود را انجام دهند؛ 
یعنی در این بخش نیز تــا ۵۰ درصد می توانند به 
صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند. او به 
ایسنا گفت: به این ترتیب ساعت کار کارمندان از 
۳۰: ۷ دقیقه صبح تا ۳۰ :۱۴ دقیقه عصر خواهد بود. 
مصوبات ستاد ملی کرونا الزم االجراست و اجرای 
شرایط شهرهای نارنجی به تمامی دستگاه های 
استان تهران ابالغ شده و بر اجرای آن نیز نظارت 

خواهد شد.
    

نگهداری از حدود ۴ هزار کودک 
در مراکز شبه خانواده

مدیرکل بهزیستی 
استان تهران با بیان اینکه 
مراکز شبه خانواده حدود 
۱۵ ســال اســت که در 
تهران فعالیت می کنند، 

گفت: حدود ۴ هزار کودک در این مراکز نگهداری 
می شوند. امین شاهرخی همچنین به ایلنا گفت: 
پروسه مراکز خانه کوچک برای افراد دارای معلولیت 

و سالمندان نیز درحال انجام است. 
    

کاشت نهال در محل کشف پیکر 
بابک خرمدین

بعد از کشف پیکر بابک خرمدین در یکی از مخازن 
پسماند، جمعی از ساکنین شهرک اکباتان پیشنهاد 
دادند تا در محل مخزن یاد شــده یک نهال کاشته 
شود. این درخواست اهالی از سوی شهرداری ناحیه 

۶ منطقه ۵ تهران اجرایی شد.
    

مهار ۲ آتش سوزی جنگل های 
گچساران

فرماندار شهرستان 
گچساران از مهار ۲ آتش 
ســوزی در جنگل های 
این شهرستان خبر داد. 
»علیرضا اتابک« به ایسنا 

گفت: آتش سوزی در جنگل های ارتفاعات منطقه 
حفاظت شــده »دیل« و ارتفاعات »نارک« در این 
شهرســتان رخ داد که با تالش نیروهای ادارات و 
شهرستان های مختلف از جمله ای چرام، یاسوج، 
باشت مهار شده اســت. آتش سوزی جنگل های 
ارتفاعات نارک گچساران از عصر روز سه شنبه شروع 
شد که پس از دو مرحله مهار مجددا شعله ور و نهایتا 

امروز مهار شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

برخــی می گوینــد »مــرگ« 
برنده تاریخ اســت. تاریکی مطلق! 
پایانی بر مجــال کوتاه زیســتن و 
آغازی بر متالشی شــدن جسمی 
کــه بارها عرفــا و حکما، بــر فانی 
بودنش تاکیــد کرده انــد. اما گویا 
برای دســت کم هزار نفری که هر 
ســال بر اثر مرگ مغزی، بخشی از 
جسم شان را می بخشــند تا حیاتی 
دیگر بر عالم زنــدگان بدمند، این 
تاریکی، آنقدرها هم برنده نیســت. 
حداقل می شــود نور امید و رضایت 
را در چشــمان پدر و مادرهایشان، 
فرزنــدان یــا همسرانشــان دید. 
صورت هایــی کــه هرچنــد داغ 
رفتن عزیــزی آن را خمــوده، اما 
 جلوه ای از افتخار و سرافرازی را در 

خود دارد.
 هر سال مراســم روز ملی اهدای 
عضو )جشــن نفــس(، شــامگاه 
ســی و یکم اردیبهشــت، با حضور 
خانواده های اهداکننــده و گیرنده 
عضو و تعدادی از هنرمندان برگزار 
می شــود. می توان انبوهــی از این 
خانواده هــا را دیــد. گروهــی که 
عزیزشان را از دســت داده اند، اما با 
جسمش به دیگران جان بخشیدند 
و گروهی که عزیزشــان را با عضوی 
از دیگــری، بازیافته انــد. هر چند 
دو ســالی اســت که این مراسم به 
دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی 
برگزار می شود، اما بسیاری معتقدند 
می توان با پرداختن جــدی به آن 
قدمی جدی در حوزه فرهنگ اهدای 

عضو برداشت.

نجات یک تا هشت نفر از مرگ
گفته می شود اهدای عضو یک تا 
هشت نفر را از مرگ حتمی و یک تا ۵۳ 
نفر را نیز از معلولیت نجات می دهد. 
بیش از سه دهه از آغاز پیوند عضو در 
ایران می گذرد و در حال حاضر ساالنه 
نزدیک به هزار مرگ مغزی در کشور، 
اهدای عضــو می کنند و رقمی که هر 
چند گفته می شود به نسبت سال های 
گذشته رشد ۷۰ درصدی داشته است، 
اما باز هم جوابگوی ۲۵ هزار بیماری 
نیست که در لیســت انتظار بیماران 
پیوند عضو هستند و روزانه ۱۲ بیمار 
از لیســت مذکور به دلیل نرســیدن 
عضو پیوندی جان خود را از دســت 

می دهند.
مرگ مغزی و اهدای عضو

شاید بســیاری از ما »مردن« را 
در بازایســتادن قلب از تپش معنا 
می کنیم. هرچند در 99 درصد مواقع 
ایــن تعریف از جانباختن درســت 
اســت، اما در یک درصد از مرگ و 
میرها، پیش از قلــب، عملکرد مغز 

متوقف می شود.
 در مرگ مغزی خونرسانی به مغز 
متوقف شده، اکسیژن رسانی به آن 
انجام نمی گیرد. مغــز تمام کارکرد 
خود را از دســت می دهــد و دچار 
تخریب غیرقابل برگشت می شود. 
با این حــال دیگر اعضــای بدن از 
جمله قلــب، کبــد و کلیه ها هنوز 
دارای عملکــرد هســتند، هر چند 
آنها هم به تدریج در طول چند روز، 
از کار می افتنــد. بیمار مرگ مغزی 
نمی بیند، نمي شنود، درد نمي کشد، 
به هیچ یک از تحریــکات خارجی 
پاسخی نمی دهد، نفس نمي کشد 
و بدون اســتفاده از دستگاه تنفس 
مصنوعی اکســیژن بــه او نخواهد 

رســید. از نظر علم پزشکی او جان 
باخته با این تفاوت که یک فرصت در 
اختیار دارد و آن هم جان بخشیدن 
به افراد دیگری اســت که در انتظار 
عضو روزهای زندگی را پر از استرس 
درد و مشقت و بیماری می گذرانند.

تن دادن به مــرگ در این حالت 
به این معناســت که هشــت ارگان 
)۲ کلیه، ۲ ریه، کبــد، قلب، روده، 
لوزالمعده( به خاک سپرده و پوسیده 
شــوند. اما پذیرش خانواده ها برای 
اهدای عضو، نجات جان ۸ انسان را 
در پی دارد. این در حالی است که هر 
فرد مرگ مغزی همچنین با اهدای 
۱ تا ۵۳ نســج )مانند قرنیه، دریچه 
قلب، تاندون و ...( می تواند ۱ تا ۵۳ 

نفر را از معلولیت برهاند.
 ۷ هزار عضوی که 
به خاک سپرده شد!

با این حال بسیاری از خانواده ها 
تن به این موضوع نمی دهند. ســال 
گذشــته به علت همکاری نکردن 
خانواده افراد مرگ مغزی هفت هزار 
عضو پیوندی به خاک ســپرده شد، 
اعضایی که می توانســت فهرست 
۲۵ هزار نفره پشــت نوبت پیوند را 

کوتاه کند.
مهدی شــادنوش، رئیس مرکز 
مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی با بیان این موضوع گفت: 
»هم اکنون ۳۴ مرکز پیوند عضو در 
کشور فعال اســت اما مشکل اصلی 
رضایت ندادن خانواده هــا و از بین 
رفتن زمان طالیی برای پیوند عضو 

از افراد دچار مرگ مغزی است«.
این در حالی اســت که از ســال 
۱۳۸۰ کــه پیونــد عضــو از مرگ 
مغزی در ایران آغاز شــد، تاکنون 

بیش از 9۰۰۰ مــورد مرگ مغزی 
با اهــدای حدود ۲۰ هــزار عضو به 
بیماران نیازمند پیوند، جان دوباره 

بخشیدند.
 یک فتوا و شروع 

اهدای عضو در ایران 
شاید بتوان گفت نخستین اقدام 
جدی برای آغاز حرکت اهدای عضو 
در کشور به سال ۶۸ و صدور فتوای 
امام خمینی در ۳۱ اردیبهشــت در 
خصوص مجاز بودن اهدای عضو از 
مرگ مغزی بازگردد. ۱۱ سال پس 
از این فتوا در سال ۷9 قانون اهدای 
عضو از مــرگ مغــزی در مجلس 
شورای اســالمی مصوب و در سال 
۸۱ آیین نامه اجرایی آن صادر شد. 
گرچه مراکز اهدای عضو از زمانی که 
فتوای حضرت امام داده شــده بود 
یکی یکی به صورت غیررسمی شروع 
به کار کردند و نخستین پیوندهای 
عضو که مربوط به پیوند کلیه، کبد و 
قلب از مرگ مغزی بود در سال ۷۱ و 

۷۲ انجام شد. 
 فرهنگ سازی برای 

اهدای عضو
امــا در ایــن میان مانــع جدی 
بــرای پیوند عضــو، رضایت ندادن 
خانواده هاست. پزشکان می گویند 
مهمتریــن دلیــل عــدم رضایت 

خانواده به اهدای عضــو، عدم باور 
برگشت ناپذیری مرگ مغزی و عدم 
شناخت آن به عنوان مرگ قطعی و 
نهادینه نبودن فرهنگ اهدای عضو 

در جامعه است. 
از این رو فرهنگ ســازی در دو 
مقوله مرگ مغزی بــه عنوان مرگ 
قطعی و تشــویق به دریافت کارت 
اهدای عضو، از مهمترین معیارهای 
موفقیت در این موضوع و نجات جان 

بیماران است.
انجمن اهــدای عضو ایــران اما 
سال ها پیش با هدف فرهنگ سازی 
در زمینه اهدای عضو اقدام به صدور 
کارت های اهدای عضو کرد. کتایون 
نجفی زاده، رئیس ایــن انجمن به 
روزنامه »توسعه ایرانی« می گوید: 
»واقعیت این بود که در ســال ۸۴ 
مــردم هیچ چیــز دربــاره اهدای 
عضو نمی دانســتند و اساســا این 
فرهنگ در کشــور جا نیفتاده بود. 
در نتیجه در آن ســال ها اقداماتی 
را برای فرهنگ ســازی آغاز کردیم. 
ســامانه صــدور کارت عضویت راه 
انداختیم، جشــن نفس را از اواخر 
سال ۸۳ برگزار کردیم و فعالیت های 

فرهنگی را شروع کردیم«. 
او ادامه می دهد: »ما ۱۱ ســال 
کار فراهم آوری اعضا را انجام دادیم 
تا اینکه در ســال 9۲ بــه ما گفتند 
که به وزارت بهداشــت برویم و من 
رئیس اداره پیونــد و بیماری های 
خاص وزارت بهداشت شدم. سعی 
کردیم تا آنچه در بیمارستان مسیح 
دانشوری انجام داده و توانسته بودیم 
رتبه های جهانی به دســت آوریم 
به کل کشور تســری دهیم و کاری 
کنیم که هر دانشــگاهی یک واحد 
فراهم آوری اعضای فعال داشته باشد 
تا بتواند مرگ های مغزی در سراسر 
کشور را مدیریت کند. تالش خیلی 
زیادی در این زمینــه انجام دادیم. 
بعد از سه ســال از وزارت بهداشت 
بیرون آمدیم. همــان زمانی که در 
وزارت بهداشت بودم به این نتیجه 
رسیدیم که این کارهایی که ما انجام 
می دهیم در بدنه دولت بسیار سخت 

است«.
او در مــورد فعالیت هــای این 
انجمن می گوید: »نخستین هدف 
ما در انجمن فرهنگ سازی یکپارچه 
در زمینه اهدای عضــو و در نتیجه 
نجات جان بیمارانی اســت که هر 
روز به لیســت انتظــار پیوند اضافه 
می شــوند. دومین هــدف و البته 
اقدام مــا در انجمن مــددکاری و 
توانمندسازی خانواده های اهدای 
عضوکننده است چرا که ۳۸ درصد 
آنها سرپرست خانوار خود را از دست 
داده اند و ســوم آموزش تخصصی 
تیم های فراهم آوری اعضا اســت. 
خوشــبختانه با تالش بسیار زیادی 

که در انجمن انجام شد موفق شدیم 
تا حرکت های بسیار بزرگ و اساسی 
انجام دهیــم که از جملــه آن وارد 
کردن مســئله اهدای عضو به کتب 
درسی دانش آموزان بود تا بچه های 
ما از ابتدا با این مســئله آشنا شوند. 
همینطور مراسم جشن نفس که ۱۸ 
سال است با حضور خانواده های اهدا 
کننده و گیرنده عضو برگزار می شود 
و اثر فوق العاده ای در تسری فرهنگ 

اهدا داشته است«. 
محاسن کارت اهدای عضو

اما در ایران نیز مانند بسیاری از 
کشورهای دنیا، کارت اهدای عضو، 
جنبه قانونی ندارد و صرفا اعالم نظر 
هر فرد به اطرافیــان در مورد تمایل 
او به اهدای عضو پس از مرگ است. 
یعنی حتی با داشــتن کارت اهدای 
عضو، باز هم بایــد در صورت وقوع 
مرگ مغــزی از خانــواده رضایت 

گرفت.
با این حــال کارت اهدای عضو، 
علی رغم نداشــتن وجهــه قانونی، 
در اخذ تصمیم خانــواده به اهدای 
عضــو عزیزشــان در آن لحظــات 
بحرانی بسیار موثر است؛ به نحوی 
کــه خانواده هایــی که مــرگ را 
پذیرفته اند، در صورت رویت کارت 
عزیزشان، بالغ بر 9۵ درصد رضایت 
به اهدای عضو می دهند و در صورت 
عدم وجود کارت، کمتر از ۵۰ درصد.

از روش هــای دریافــت کارت 
اهدای عضــو می توان به ارســال 
کد ملی به ســامانه پیامکی ۳۴۳۲، 
مراجعه به ســامانه ملــی دریافت 
 کارت اهــدای عضــو بــه آدرس

 ،www.ehdacenter. i r  
مراجعه حضوری به شــعب انجمن 
اهدای عضــو ایرانیان در کشــور، 
مراجعه حضــوری بــه واحدهای 
اهدای عضو اســتان ها و غرفه های 
صــدور کارت اهدای عضــو که به 
 مناسبت های مختلف دایر می شود،

 اشاره کرد.

پیوند عضو ساالنه جان نزدیگ به هزار تن را در ایران نجات می دهد؛

زیستن فراتر از مرگ

خبر

انتشــار تصاویــری از ضرب و شــتم یک 
دستفروش، توسط ماموران شهرداری تهران در 
روز عید فطر و پس از آن خبر دستگیری این سه 
مامور سدمعبر این موضوع را بار دیگر مورد توجه 
قرار داد که چرا موضوع دستفروشی در شهرهای 

پرجمعیتی مثل تهران ساماندهی نمی شود.
در همین باره دیروز زهرا نژادبهرام، عضو هیات 
رئیسه شورای شهر تهران به ایلنا گفت: با الیحه 
ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به شدت به 

دنبال ساماندهی این مساله هستیم. 
او با اشــاره به راه انــدازی ســامانه ای برای 
نظم دهی به فعالیت دستفروشان گفت: در حدود 
۵ هزار نفر در سامانه »سامان بازار« ثبت نام کردند 
که هم بتوانیم فضایی را در اختیارشان قرار دهیم 
تا از کســب درآمد دور نمانند و هم نظم خیابان 
حفظ شود. او همچنین گفت: به اتاق اصناف نیز 

 پیشــنهاد ایجاد صنف دستفروشان را داده ایم. 
این عضو هیات رئیسه شــورای شهر تهران در 
واکنش به اینکه در یک ســال و نیم گذشــته 
تعداد دستفروشان بیشتر شده است، اما رویکرد 
حمایتی شهرداری به تناسب شرایطی که برای 
مردم به وجود آمده پیش نرفته است و از طرفی 
تقاضای پول از دستفروشان برای اسکان در محل 
دستفروشی می شود، گفت: من هم شنیده ام که 
درخواست پول از سوی نیروهای سد معبر مطرح 
شده، اما هیچ دستفروشــی چنین موضوعی را 

تایید نکرده است. 
او در واکنش به اینکه حتــی در مکان هایی 
که شــهرداری تعیین کرده اســت نیز مافیایی 
در دریافت پول از شــهروندان به وجود آمده و 
دستفروشان از این مساله ناراضی هستند، گفت: 
هرجایی که نظارت نباشــد و شــفافیت وجود 

نداشته باشد حتما چنین مساله ای پیش آید و 
برای همین سایتی را طراحی کردیم. چرا که این 
سایت مکان دستفروشی را مشخص می کند و 

مشخصات را ارائه می دهد. 
نژادبهرام ادامه داد: اما برخی دستفروشــان 
نسبت به ثبت نام در ســامانه اقدام نمی کنند. 
وقتی دستفروش ثبت نام کند دارای مشخصات 

می شود و امکان بروز تخلف از بین می رود. 
او از دستفروشان درخواست کرد که در سامانه 
»سامان بازار« ثبت نام کنند تا جلوی این قبیل 
مسائل گرفته شود و گفت: هرچند آمار صحیحی 
از شــمار دستفروشــان وجود ندارد، اما به نظر 
می رسد، حداقل دو برابر افرادی که در این سامانه 

تاکنون ثبت نام کرده اند، دستفروش داریم. 
او با اشــاره به اینکه ســامانه بازار یک رابطه 
تعاملی در ســاماندهی دستفروشــی است، از 
همه دستفروشان خواســت تا به سایت بروند و 

ثبت نام کنند.
نژادبهــرام بــا بیــان اینکه خیابــان جای 
دستفروشی نسیت، افزود: به شرکت ساماندهی 

مشاغل پیشنهاد داده ایم که تعیین ساعت برای 
حضور دستفروشان را بررسی کند. ما می دانیم 
که کاشــی به کاشــی قیمت ها فرق می کند و 
به همین دلیل پیشــنهاد دادیم که در طی روز 
جمع آوری نداشته باشــیم و در شبانه روز برای 
حضور آن ها ساعت تعیین کنیم اما با شیوع کرونا 

به محدودیت تردد در شهر برخوردیم. 

عضو هیات رئیســه شــورای شــهر تهران 
افزود: در مصوبه شــهر بیدار این مساله را دیده 
بودیم و در ۵ محلــه ای که قرار بــود این طرح 
انجام شود برای دستفروشان نیز مکان هایی را 
منظور کرده بودیم. اما موانــع را در نظر بگیرید 
 که بــا وجــود آن ها نمی تــوان تمــام طرح ها 

را اجرائی کرد.

درخواست از دستفروشان برای ثبت نام در سامانه »سامان بازار«

برخورد با سدمعبر روشمند می شود

رئیس انجمن اهدای عضو 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: »نخستین هدف ما 
در انجمن، فرهنگ سازی 
یکپارچه در زمینه اهدای 
عضو است. دومین هدف و 
البته اقدام، توانمندسازی 

خانواده های اهدای 
عضوکننده است چرا که 

۳۸ درصد آنها سرپرست 
خانوار خود را از دست 
داده اند و سوم آموزش 

تخصصی تیم های 
فراهم آوری اعضاست

کارت اهدای عضو، علی 
رغم نداشتن وجهه قانونی، 

در اخذ تصمیم خانواده به 
اهدای عضو عزیزشان در 

لحظات بحرانی بسیار موثر 
است و پذیرش آنها را تا 95 

درصد افزایش می دهد
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