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از گوشه و کنار

توگوی «توسعه ایرانی» با ماندانا حجاریان ،رکورددار اهدای خون در میان زنان دنیا
گف 

تاکنون  185بارخون اهدا کردهام

سعیده علیپور

در حالی که در کشــورهای
توســعهیافته زنــان ،نیمی از
اهداکنندگان خون را تشکیل
میدهند ،در ایران تنها  5درصد
از اهداکننــدگان خــون ،زن
هســتند .با این حال رکورددار
اهدای خون در میان زنان دنیا،
زنی است ایرانی که تا امروز یعنی
روز جهانی اهــدای خون185 ،
بار خونش را اهدا کرده اســت.
ماندانا حجاریان  60سال دارد و
سالهاست که به صورت مستمر
خونش را اهدا میکند و بر خالف
بسیاری از زنان ترسی از این کار
ندارد .با او که عالوه بر اهداکننده
خون ،یک فعــال اجتماعی نیز
هست در حالی گفتوگو میکنم
که به دلیل شیوع ویروس کرونا
در کشور میزان اهدای خون به
شدت کم شده است و مسئوالن
ســازمان انتقال خون از مردم
میخواهنــد بــرای کمک به
بیماران نیازمند خون در اهدای
خون تردید نکنند.

خبر

چه اتفاقی افتاد که شما این
گونه مستمر به اهدای خون روی
آوردید؟
من اصالتــا اصفهانی هســتم،
اما بــه دلیل کار و شــغل پــدرم در
مسجدســلیمان به دنیا آمدم .در آن
سالها هم در مسجدسلیمان بودیم.
سوم مهر بود 15 .سال داشتم .خانم
سرایدار مدرسهایی به خاطر زایمانش
احتیاج به خون پیدا کرده بود .پدرم
از خیرین و سرشناســان به نام بود و
هرکس مشکلی داشت بدون استثنا
در خانه ما را میزد .پدرم سراسیمه
به مدرسه آمد و اجازه مرا گرفت و با
خود به بهداری مسجدسلیمان برد.
روزه بودم و بینهایت هم از آمپول و
سرنگ میترسیدم.
خون من و یکی دیگر از بچههای
محل را آزمایش کردند و خوشبختانه
خونمان به آن زن خــورد و ما را به
بیمارســتان بردند و درست روبروی
تخت او خواباندن و مســتقیم خون
ما وارد بدن آن خانم شــد و به لطف
خــدا آن زن از مــرگ حتمی نجات
پیــدا کــرد .از همان ســال بود که
با تشــویق همســایهها وخانواده و
دوســتان انگیزه اهــدای خون در
من زنده شد.
خیلی از زنان معتقدند کم

خون هستند و از نظر جسمی نیز
اهدای خــون را از طرف زنها
سخت و بعید میدانند .این در
حالی است که در دنیا به دالیل
مختلف بهداشــتی ،گرایش به
خونگیری از زنان بیشتر است.
این در حالی اســت که شما به
عنوان یک زن ایرانی رکورددار
اهدای خون در دنیا هستید .در
پاســخ به این گروه از زنان چه
میگویید؟
بله شمار اهداکنندگان خون در
میان زنان ایرانی بسیار کم است .این
در حالی است که بیشترین خون را
خانمها به خاطر زایمانهای زودرس
یا جراحی و همینطور فرزندان نارس
دریافت میکنند .به نظر میرســد
که فرهنگ غلــط و ترسها یا اجازه
ندادن همسرانشان و ...این مشکل
را به وجود آورده است.
زنــان ثابــت کردند در
هرزمینــهای میتواننــد
مفید و پیشتاز باشند ،پس
چه نیکوست که با فرهنگ
اهــدای خون وتغذیه ســالم
آشنایی بیشتری پیدا کنند .زنان
ما باید با مشکل کمبود آهن که بسیار
هم شایع است ،آشنا شوند و سعی بر
رفع آن کنند .مــادری که دچار فقر

 ۲۴۱۰ابتال و  ۷۱فوتی جدید کرونا در کشور

افزایش بستریهای کرونا در پایتخت

درحالیکهدیروزسخنگویوزارتبهداشتازابتالی۲۴۱۰
نفربهویروسکروناوفوت ۷۱نفردرکشوردر 24ساعتاخیربر
اثر کرونا خبر داد ،فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران از افزایش
بستری های ناشی از کرونا در پایتخت ابراز نگرانی کرد .این در
حالی است که در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا کشور
بازهمبرخیازمحدودیتهادرشهرهایسفیدبرداشتهشد.
سیماساداتالری،سخنگویجدیدوزارتبهداشتدیروز
با اشاره به آمار کشوری کرونا گفت که تاکنون ۱۸۴هزار و۹۵۵
نفر از مبتالیان به کرونا در ایران شناسایی شدند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۸هزار و  ۷۳۰نفر رسیدند .همچنین
 ۱۴۶هزار و  ۷۴۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیصشدهاند.
بهگفتهاو ۲۷۵۵نفرازبیمارانمبتالبهکووید ۱۹دروضعیت
شدیداینبیماریتحتمراقبتقراردارندوتاکنونیکمیلیون
و ۲۱۹هزار و ۴۰۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام
شدهاست.
بر اساس گزارش اعالم شــده وزارت بهداشت استانهای
هرمزگان ،خوزستان ،خراســان رضوی و بوشهر در وضعیت
قرمزقراردارند.
عدمرعایتفاصلهگذاریهایاجتماعیدرتهران
همچنین دیروز فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشهر

تهرانضمنتاکیدبرلزومرعایتپروتکلهایبهداشتیوفاصله
گذاری اجتماعی در سطح استان تهران گفت :عمده نگرانیها
برای تقلیل فاصله گذاری اجتماعی طی یک ماه گذشــته در
تهراناست.
علیرضازالیدرجمعخبرنگارانبااشارهبهآخرینآمارابتال
به کرونا ویروس در سطح استان تهران گفت :بر اساس آخرین
آمارتعدادبیمارانجدیدکهدربخشهایعادیبستریشدند
ظرف  24ساعت گذشته  186نفر و تعداد بیماران بستری در
بخشویژهنیز 70نفربودهاستکهدرمقایسهبا 24ساعتقبلی
تفاوتجدینداشتهایم.
وی افزود :در حوزه فوت و مراجعه نیز نسبت به  24ساعت
گذشته تفاوت جدی مشاهده نشده ،البته این ثبات میتواند
شکننده باشد؛ لذا باید توجه ویژهای داشته باشیم .در بررسی
روند بیمارانی که ظرف  24ساعت گذشته مراجعه کردند پنج
درصدبستریشدندکهتاپیشازایناینرقم 3.5درصدبودهکه
جایتاملدارد.اماباتوجهبهاینکهتنهابرای 24ساعتگذشته
بوده،بایدروزهایآیندهرانیزدرنظربگیریم.
رفعبرخیمحدودیتها
دیروزهمچنینانوشیروانمحسنیبندپی،استاندارتهران
درپایانجلسهستادملیمقابلهباکروناکهدیروزبهصورتویدیو
کنفرانس برگزار شد در تشــریح مصوبات این جلسه در جمع

آهن باشد نمیتواند فرزندانی سالم
و با ضریب هوشی باال به دنیا بیاورد.
این در حالی است که خود مادر هم
دچار پوکی استخوان ،پیری زودرس
و حتی آلزایمر میشود .پس تغذیه
سالم و شناخت کمبودهای خونی به
ما کمک میکند تا جامعهای سالم و
تندرست داشته باشیم.
شــما برای این خوندهی
مستمر تغذیه خاصی را رعایت
میکنید که میتوانید در کمال
صحت و ســامت خون خود را
اهدا کنید؟
بلــه من ســعی میکنــم مواد
خوراکی تازه و ارگانیک و خونساز
مصرف کنم و میدانــم چه کارهای
باید انجــام بدهم تا دچــار بیماری
نشوم و سعی میکنم حتی سرما هم
نخورم تا نیاز به مصرف هیچ داروی
پیدا نکنم .چرا که سالمت اهداکننده
خون ،در اهدای خون ســالم بسیار
مهم است.
در ایــن شــرایط کرونا
سازمان انتقال خون بارها اعالم
کرده بود که میزان اهدای خون
به شدت کم شده است و از مردم
خواسته بود برای اهدای خون
اقدام کنند .آیا شما در این مدت
موفق به اهدای خون شدید ؟
بله من آخرین بار  27اسفند خون
دادم .یعنی درست ســه ماه پیش .در
اوج بحران کرونا .البته با اجرای دقیق
پروتکلهای بهداشتی از سوی خودم و
مرکز خونگیری .خوشبختانه سازمان
انتقال خــون در این زمینه تمهیدات
خوبی اندیشیده است تا خدای نکرده
کســی به دلیل اهدای خــون به این
ویروس مبتال نشــود و در این زمینه
موفق هم عمل کرده اســت .از زمانی
که خبر شیوع کرونا در کشور منتشر
شد من تمام دســتورات پیشگیری
از ویــروس کرونا را انجــام میدهم و
بیشتر درخانه هستم و درخانه ورزش
میکنم .همچنین روز  25خرداد نیز
به مناســبت روز جهانی اهدای
خون برای بــار 185ام اقدام به
اهدای خون خواهم کرد.

 ۳۲نفر در هر کالس در تهران

گویا شما در کشور کانادا نیز
مدالهایی بابــت اهدای خون
دریافت کردهاید؟
من شش ســال اســت که برای
دیدن پسرم ،به کشــور کانادا سفر
میکنم .در سفرهای اولم به سازمان
انتقال خون استان ِکبِک رفتم و بعد
از صحبتهایی که بــا این مجموعه
داشتم ،نشان  170بار اهدای خون و
نشان ِکبِک را به من دادند.
با هماهنگــی روابــطعمومی
ســازمان انتقال خون ایــران ،با تز
شــخصی خودم به عنوان ســفیر
دوســتی بین اهداکنندگان خون
ایران بــه کانــادا رفتــم و از روش
خونگیری آنها بازدید کردم .خانم
دکتر نانسی مدیر ســازمان انتقال
خــون کبــک درخواســت کردند
که مــن درکبک خــون هدیه کنم.
من هــم با کمــال میــل پذیرفتم.
چون اهــدای خون هیــچ کاری به
سیاســت ،رنــگ ،زبــان ،فرهنگ
و کشور ندارد.
فواصل خوندهی شــما
چقدر است؟
من تا حدود  30سالگی سالی ۵
بار خون اهدا میکردم .اما با نظاممند
شدن سازمان انتقال خون ،اعالم شد
که هر فرد میتواند چهار بار در سال
خون اهدا کند ،اما بعدا سازمان طی
دستورالعمل جدیدی اعالم کرد که
مردان چهار بار در ســال و زنان سه
بار در ســال میتوانند خون خود را
اهدا کنند .ولــی از آنجایی که من از
وضعیت سالمتی خوبی برخوردارم
درســت مثل آقایون سالی  ۴مرتبه
خون هدیه میکنم .به طوری که به
لطف خدا در دنیا هیچ زنی به اندازه
من خون هدیه نکرده است.
این میزان اهدای خون برای
شما مشکلی ایجاد نکرده است؟
من درکنار سه فرزند خودم  5بچه
را شیر میدادم که باید بگویم انگار 8
فرزند دارم .این در حالی بود که خونم
را هم اهدا میکردم .مــن به خاطر
اینکه ثابت کنم برای یک اهداکننده
خون هیچ مشکلی به وجود نمیآید،

خبرنگاران،گفت:تمدیدمرخصیزندانیانبهجلسه ۳۱خرداد
ماهموکولشد.درجلسهگزارشیدرموردبررسیوضعیتکشور
بهویژهبرخیاستانهاکهقبالدروضعیتشیوعکمتریبودند
و در هفتههای جاری شیوع در آنها افزایش پیدا کرده ،ارائه شد،
بهطوریکهایناستانهانسبتبههفتههایقبلافزایشابتالو
شیوعراشاهدبودندکهمقررشدامکاناتموردنیازوکمبودهای
آنهاتامینشود.همچنیناختیاراتینسبتبهبرقراریواعمال
محدودیتهابهاستاندارانایناستانهادادهشدکهالبتهاستان
تهرانجزءآنهانیست.
وی تاکید کرد :روند بیماری در استان تهران کمی افزایش
یافته اما در حوزه مرگ و میر همانند گذشته آمارها پایین آمده
است.بهشکلیکهدرحالحاضردرشرقاستانوضعیتخوبی
داریمامادرشهرستانهایغرباستاننیازمندتوجهبیشتردر
فاصلهگذاریاجتماعیورعایتپروتکلهایبهداشتیهستیم.
استاندارتهراندربخشدیگریازصحبتهایخودباتاکید

آخرین بار 27اسفند خون
دادم .یعنی درست سه
ماه پیش .در اوج بحران
کرونا .البته با اجرای دقیق
پروتکلهایبهداشتی
از سوی خودم و مرکز
خونگیری.خوشبختانه
سازمان انتقال خون در
اینزمینهتمهیداتخوبی
اندیشیدهاست
سعی کردم در تمام زمینههای علمی
و ادبی ،ورزشــی و اجتماعی فعالیت
کنم .فعال اجتماعی هســتم و مدال
فعالیتهای انســانی اجتماعی را در
سال  80گرفتم .درکنار اهدای خون
آتشنشــان ،امدادگر ،روزنامهنگار،
نقــاش و بازیگــر نیز هســتم و در
زمینه صنایع دســتی کرمان و دیگر
شهرهای کشورم تحقیق و پژوهش
میکنم .همچنیــن انجمن ضایعه
نخاعــی پوریای کرمــان را با کمک
گروهی دیگر از فعاالن استان کرمان
تشکیل دادیم که خوشبختانه خانم
زهرا نعمتی و ســمیه عباســپور و
شورش دلپسند و محمدرضا کرمی
و دیگر عزیزان ضایعه نخاعی در این
مجموعه زمینه ورزشــی در کشور و
دنیا خوش درخشیدند.
خانواده هم در این مدت با
شما همراه بودند؟
همه اعضای خانوادهام اهداکننده
خون ســالم و مســتمر هســتند و
فرزندان من هم همه از  15ســالگی
اهدای خون داشتند .همسرم 173بار
خون هدیه کرده است ،دخترم آتنا،
مشاورحقوقی اداره برق کرمان است
و تقریبا  80بار خــون هدیه کرده و
همینطور پســرم علی که دکترای
شیمی است باالی  70بار خون هدیه
کرده و پسر آخرم مهندس مکانیک
است و بیشتر از  40مرتبه خون هدیه
کرده است.
در کشــورهایی چون هند خون
را میفروشــند .ولی ایرانیان خون
را هدیــه میکننــد که مــن نام
زکات سالمتی را به رویش
گذاشتم .ما اهداکنندگان
خون ســالم و مســتمر
بهشکرانه ســامتی هر
ســه ما یک بار یکواحد
خونــی را هدیــه میکنیم تا
جان چند بیمــار از مرگ حتمی
نجات پیدا کند و این زکات سالمتی
اهداکنندگان خون است.

بر این که استان تهران تاکنون وضعیت بحرانی نداشته است،
افزود :در استان تهران با شــیبی به شکل مالیم به پیک شیوع
رسیدیم و با وجود پیچیدگیهای تراکم جمعیت  ،کسب و کار
و وجود جمعیت سه و نیم میلیون نفری شناور به تناسب این
موضوعات ،شرایط بحرانی نداشتیم و با مدیریت از پیک شیوع
عبورکردیمالبتهبایددقتومراقبتمابیشترباشد.
فعالیتمهدهایکودک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره
به بازگشایی مهدهای کودک از امروز براساس تصمیم گیری
ستادملیمقابلهباکروناگفت:فعالیتمهدهایکودکدرهمه
استانهاازشنبهشروعشدهامارعایتمواردبهداشتیدرمهدها
ضروریاست.
حبیب اهلل مســعودی فرید ،با بیان اینکه در مناطق دارای
وضعیت سفید و زرد ،مهدها مجاز به پذیرش نصف ظرفیت و
در مناطق قرمز مجاز به پذیرش کودکان تا یک سوم ظرفیت
خود هستند ،اظهار کرد :رعایت مواردی همچون ضدعفونی
کردنکاملتجهیزات،اسباببازیهاومحیط،نبودفضایبازی
مشترک مثل تاب و سرسره بخشــی از پروتکلهای مربوط به
رعایتمواردبهداشتیدرمهدهایکودکاست.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور با اشاره به
اینکه پرسنل مهدهای کودک نیز باید با تجهیزات کامل مثل
دستکش و ماســک در محیط کار خود حضور داشته باشند،
اظهارکرد:محلکفشهاحتمابایدخارجازمحیطمهدکودک
باشــد و چیدمان کالسها نیز براساس حداقل یک متر فاصله
تعیینشود.

مدیرکل نوســازی،
توسعه و تجهیز مدارس
استان تهران با اشاره به
اینکه بیش از  ۲میلیون
دانشآمــوز در مدارس
اســتان تهران مشــغول تحصیل هســتند و این
آمار از جمعیت برخی شــهرها و استانهای کشور
بیشتر است ،عنوان کرد :با توجه به کمبود فضاهای
آموزشیدراستانتهران،میزانتراکمدانشآموزی
کالسهای درس در شهر و شهرستانهای استان
تهران  ۳۲نفر در هر کالس درس اســت .در حالی
کهمیانگینتراکمدانشآموزیکشور ۲۴نفردرهر
کالس درس را نشان میدهد .به گفته علی شهری
تهران بیشترین مدارس فرسوده کشور را در خود
جای داده است و بازســازی ۲۲هزار و ۵۰۰کالس
درسفرسودهتهران،اعتباریبالغبر 6000میلیارد
توماننیازدارد.

سوار کردن  ۴مسافر در تاکسی
تخلف است

مدیر عامل اتحادیه
تاکسیرانیهای شهری
کشور گفت :رانندگان
تاکسی از دستورالعمل
سوار کردن سه مسافر
در ابالغ طرح الزام فاصلهگذاری اجتماعی تبعیت
کنند و براین اساس سوار کردن چهار مسافر در
تاکسی تخلف است .مرتضی ضامنی اعالم کرد:
اگر راننده تاکسی بیش از ســه نفر را سوار کند و
از این ابالغیه تبعیت نکند ،مســافران می توانند
به شــهرداری های شهر محل ســکونت خود و
در تهران هم با خط ارتباطی که شــهرداری در
اختیار آنها گذاشته یا تاکسیرانی شکایت کنند.
وی تاکید کرد :رعایت و تبعیت از سوارکردن سه
مسافر نیازمند همکاری و مساعدت مردم است
و مسافران خود در تاکســیهایی که بیش از سه
نفر را سوار می کنند ،سوار نشوند و تخطی راننده
را اعالم کنند و رعایت این امر نیاز به مشــارکت
عمومی دارد .نیمه دوم فروردین ســال همزمان
اوج گیری ویروس کرونا ،طرح الزام فاصلهگذاری
اجتماعــی و ســامت محیــط کار در ناوگان
تاکسیرانی شهری کشور ابالغ شد و بر اساس آن
رانندگان موظف شدند در تاکسیها حداکثر سه
نفر مسافر سوار کنند.

همه بهبودیافتگان کرونا شرایط
اهدای پالسما را ندارند

مدیرعامل سازمان
انتقــال خــون گفت:
پالســمای بهبــود
یافتگان ویروس کرونا
به دلیــل وجود پادتن
ضد ویروس برای نجات بیماران مفید اســت و
تاکنون هزار و  ۱۰۰بهبود یافته ،پالسمای خود
را اهدا کردهاند ،اما همه بهبود یافتهها شــرایط
اهدا را ندارند .پیمان عشقی گفت :بهترین زمان
برای اهدای پالسما بهبودیافتگان حداقل  ۱۴و
ترجیحا  ۲۸روز بعد از بهبودی اســت تا در این
فاصله زمانی مطمئن شویم که آنها دیگر ناقل
نیستند و میتوانند بدون هیچ دغدغه ای آنها را
به مراکز اهداء فراخوان داد .اقدامات الزم برای
اهدای پالســمای بهبود یافتگان ویروس کرونا
در پایگاههای انتقال خون از اوایل اردیبهشــت
امســال آغاز شــد و قبل ازآن هم این اقدام در
بیمارستانها انجام می شد.

شمارهگذاری آزمایشی اینترنتی
خودروها

رئیس پلیس راهور
ناجا از شــماره گذاری
آزمایشی خودروها از
طریق فضــای مجازی
و اینترنت از هفته آینده
در دو مرکز تهران خبر داد .ســردار ســیدکمال
هادیانفر افزود :فرآیند اداری پیش از این در باجه
ها انجام میشــد از جمله احراز هویت خریدار و
فروشنده با رؤیت طرفین ،احراز اصالت مدارک
وســایل نقلیه و احراز ســکونت خریدار  ،تأیید
بیمه نامه ثالث و معاینــه فنی ،پرداخت جرائم و
دیون دولتی و پرداخــت هزینه های پالک برابر
قانون برای تأیید اصالت خودرو که بســیار مهم
اســت و باید توســط پلیس ارکان خودرو بازید
شــود ،پس از انجام فراینــد اداری در اینترنت،
متقاضی به یکی از دو مرکز پالک پایلوت معرفی
و پس از تأیید اصالت خــودرو در همان مرکز به
صورت حضوری ،پالک بــر روی خودروی وی
نصب میشود.

