
حرف هاي روز گذش�ته س�عيد نمك�ي، وزير 
بهداشت درباره وضعيت كرونا در كشور رنگ 
و بوي گالي�ه و نگراني داش�ت. كادر درمان و 
وزارت بهداش�ت پنج ماه نفس�گير را تجربه 
كردند تا امروز بتوانيم ب�ه مرز كنترل ويروس 
كرونا برس�يم، اما حاال نمكي نگران اس�ت كه 
تعجيل و برخي فش�ارها ب�ه اي�ن وزارتخانه 
براي برخي بازگش�ايي ها، تمام دستاوردهاي 
پزش�كان و پرس�تاران را بر باد ده�د و آنچه 
كادردرمان ب�ا تالش ش�بانه روزي رش�ته به 
يك باره پنبه ش�ود.  وي با اش�اره به اظهارات 
رئيس جمهور درباره زندگي ب�ا كرونا تصريح 
كرد:» زندگي با كروناي حاد ممكن نيس�ت.«

 مقايسه س��خنان روز گذش��ته وزير بهداشت با 
سخنان رئيس جمهور در ستاد ملي مقابله با كرونا 
و تأكيد وي بر ادامه بازگش��ايي ها و رفع نگراني از 
مردم، از اختالف نظر درون كابينه پرده بر مي دارد. 
صحبت هاي ابوترابي درباره تهديد وزير بهداشت 
از س��وي مس��ئول دفتر رئيس جمهور به استعفا 
در صورت عملكرد ناهماهنگ ب��ا دولت هم اين 
پازل را تكميل مي كن��د. در دوگانه ن��ان و جان 
يك طرف وزير بهداشت ايس��تاده و سمت ديگر 
رئيس جمهور، اصناف و شهرداري! شايد هم بتوان 
ريشه اين اختالف را در سرنوش��ت يك ميليارد 
يوروي برداشته شده از صندوق ذخيره ارزي براي 
مقابله با كرونا پيدا كرد و توييت نمكي درباره عدم 
اختصاص آن به وزارت بهداشت! به هر رو فشارها 
براي بازگشايي ها و برداش��تن محدوديت هايي 
همچون اجراي طرح ترافيك بر وزارت بهداشت 
موجب شده تا كم كم شخص وزير و معاونانش لب 
به سخن بگشايند و از اين فشارها پرده بردارند. به 
خصوص اينكه آمار ابتال و م��رگ و ميرها هم رو 
به ازدياد گذاشته اس��ت. عليرضا رئيسي، معاون 
بهداش��ت اين وزارتخانه هم در پاس��خ به سؤالي 
درباره نقش اين وزارتخانه در ستاد ملي مقابله با 
كرونا گفته بود: » اينطور نيست كه هر چه وزارت 
بهداشت بگويد انجام شود«. روز گذشته هم مشاور 
وزير بهداشت در توييتي به نقل از نمكي نوشت: 
» در س��اعات رفت و آمد مردم به محل كار، طرح 
ترافيك را ح��ذف كرده و دوربين ه��ا را خاموش 
كنيد. اگر ببينيم با اجراي طرح ترافيك حتي 2 
درصد بار مس��افر مترو و اتوبوس افزايش يافته و 
به اين دليل فاصله گذاري ها به هم مي ريزد، قطعاً 
اعالم مي كنم كه وضعيت ط��رح ترافيك به قبل 

بازگردد.« تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد 
كه آمار مرگ و ميرهاي كرونايي دوباره به سمت 

سه رقمي شدن حركت مي كند. 
 فش�ار ب�ه وزارت بهداش�ت ب�راي 

بازگشايي ها
»كرونا چموش تر شده « اين توصيف وزير بهداشت 
از ح��ال و هواي اين روزهاي وي��روس كوويد 19 
است. آمارهاي ابتال و حتي آمارهاي مرگ و مير 
بيماران كرونايي هم رفته رفته با شيب محسوسي 
افزايش نسبي را نشان مي دهد، به گونه اي كه در 24 
ساعت گذشته 81 بيمار مبتال به كرونا جان خود را 
از دست دادند. در همين 24 ساعت 2 هزار و 9۷9 
بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كشور شناسايي 
ش��د. ش��واهد و برخي گزارش ها از عادي انگاري 
شرايط از س��وي مردم و حتي برخي از مسئوالن 
حكايت دارد، آن هم در شرايطي كه ويروس كرونا 

همچنان با قدرت در حال تاخت و تاز است. 
نمك��ي با گاليه از كس��اني ك��ه تص��ور كرده اند 
كه به راحتي هم��ه چيز مهار ش��د و ديگر كرونا 
نداريم، گفت: »هم مردم و هم برخي مسئوالن فكر 
مي كنند كه كرونا تمام شده است. مردم نمي دانند 
كه كرونا مي تواند به همين راحتي بازگردد. بارها 
اين را اعالم ك��رده ام كه با اين روال��ي كه اكنون 
مي بينيم، ما دقيقه 9۰ از گوش��ه هاي زمين گل 

خواهيم خورد.«
وي افزود:» متأس��فانه برخي مس��ئوالن هم تصور 
كرده اند كه كرونا تمام ش��ده و همواره به من فشار 

مي آورند كه اينجا و آنجا را باز كنيم. آقايي از فالن 
ستاد يا فالن وزارتخانه باورشان شده كه همه چيز 
عادي  است، همه جا را راه بيندازيم. فالن ليگ را راه 
بيندازيم و. . . ؛ اين در حالي اس��ت كه كرونا نه تنها 
تمام نشده، بلكه هر لحظه ممكن است دچار پيك 

خطرناك شويم.«
 كرونا نا نجيب تر شده !

نمكي با تأكيد بر اينكه، براي مه��ار كرونا در اوج 
تحريم ها، نفس مان گرفته شد، از بروز پيك بيماري 
در استان هاي سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، 
هرمزگان خبر داد و افزود:» روز گذشته ۵۰ درصد 

از مرگ هايمان براي اين سه استان بود.«
وزير بهداشت با تأكيد بر اينكه كشور در اوج تحريم، 
با بي پول��ي و گرفتاري و هزار دغدغ��ه بايد كرونا 
را مديريت كند، دليل افزاي��ش روند بيماري در 
استان هايي مانند خوزستان را برگزاري مراسم هاي 
عروس��ي و عزا و رفت و آمدهاي قبيله اي و بدون 

رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي دانست. 
وي با اش��اره ب��ه بارندگي هاي خوب در اس��تان 
سيستان و بلوچستان به موضوع آب هاي راكد و 
بروز بيماري هاي عفوني همچون ماالريا پرداخت و 
تأكيد كرد: » در كنار كرونا ما با بيماري هاي ديگري 

هم درگير هستيم كه نبايد از آنها غفلت كنيم.«
نمكي از مردم خواس��ت به جان خودشان و كادر 
درمان رحم كنن��د و فاصله گذاري و اس��تفاده از 
ماس��ك را جدي بگيرند.  به گفت��ه وي در تهران 

عالئمي از افزايش گزارش شده است. 

وزير بهداشت با اش��اره به برخي اظهارات مبني 
بر ضعيف تر و آرام تر ش��دن فعاليت كرونا تصريح 
كرد:»اين ويروس نه تنها آرام تر و نجيب تر نشده، 
بلكه به مراتب نانجيب تر شده است. ما در خوزستان 
و سيستان و بلوچستان ش��اهد درگيري و مرگ 

جوانان با اين ويروس هستيم.«
 زندگي با كروناي حاد ممكن نيست 

وزي��ر بهداش��ت همچنين ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
سخت ترين قسمت تصميم گيري در ستاد ملي 
مقابله با كرونا بستن درهاي حرم مطهر رضوي بود، 
درباره بازگش��ايي اين حرم مطهر گفت: » مشهد 
مقدس محور بازگشايي صحن هاي اماكن زيارتي 
در كشور است. نگراني ما از هجمه بي صبرانه عشاق 
امام رضا)ع( از سراسر كشور است. در ساير اماكن 
زيارتي، چنين شور و شعفي وجود ندارد و وقتي 
مطرح مي ش��ود كه صحن حرم مطهر رضوي به 
صورت ش��بانه روزي بازگشايي ش��ده، با توجه به 
تعطيلي م��دارس، مردم از اقصي نق��اط ايران به 
مشهد سفر مي كنند كه در اين صورت هتل ها و 

ساير اماكن و مشاغل، درگير مي شوند.«
وي با اش��اره به س��خنان رئيس جمهور درباره 
زندگي با كرونا تصريح كرد:»برخي مي گويند كه 
بايد زندگي كردن با كرونا را ياد بگيريم، اما اين به 
معني زندگي با كروناي حاد نيست، بلكه بايد ياد 
بگيريم كه چگونه كرونا را مديريت كنيم و در عين 
حال، چرخ اقتصاد كشور را بچرخانيم، اما اگر در 
استاني مانند خراسان رضوي بين كاهش مرگ و 
مير يا بازگشايي مشاغل بخواهيم اولويت بندي 
كنيم، حتماً بايد مرگ و مير را كاهش دهيم و اين 
اولويت اول ما است، در غير اين صورت، هراس و 

بيم بيماري، اجازه رونق اقتصادي را نمي دهد.«
نمكي با تأكيد دوباره بر اينكه كرونا تمام نشده و هر 
لحظه ممكن است قدرتمند تر از قبل برگردد، با بيان 
اينكه در ساعت بازگش��ايي حرم رضوي دخالتي 
نداريم، افزود:» ستاد استاني كروناي خراسان رضوي 
اختيار دارد در خصوص بازگش��ايي 24 س��اعته يا 
بازگش��ايي صحن حرم مطهر رضوي از ساعت 1۰ 
شب تا 1۰ صبح، تصميم گيري كنند؛ تنها چيزي 
كه مي خواهيم، رعايت فاصله گذاري و پروتكل هاي 
بهداشتي و عدم برگزاري تجمعات و مراسم است. 
البته بعد از 1۰ روز دوباره شرايط را ارزيابي مي كنيم 
و با هيچ كس هم در اين مسئله شوخي نداريم. اگر به 
نقطه اي برسيم كه ببينيم براي زائران تألم خاطري 

ايجاد مي شود، ايستادگي مي كنيم.«
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اسپري فلفل مأمور شهرداري در چشم آسيه پناهي

شهرداري كرمانشاه مجوز تخريب خانه آسيه را  نداشت !

وزيربهداشت:بااينرويهدقيقه90ازکروناگلميخوريم
در حالي كه ستاد كرونا به رياست رئيس جمهور هر روز گشايشي در محدوديت هاي كرونايي مي دهد

وزيربهداشت هر روز ابراز نگراني بيشتري دارد! ديروز فوتي هاي كرونا به يكباره افزايش قابل توجهي نشان داد

گزارش س�ازمان 

عليرضا سزاوار
بازرسي كل كشور   گزارش  2

درب�اره تخري�ب 
آلون�ك زن كرمانش�اهي نش�ان مي دهد كه 
مأموران ش�هرداري صرفًا مجوز جلوگيري از 
ساخت و ساز غيرمجاز را داشته اند، اما دست 
ب�ه تخريب زده ان�د. تحقيقات كارشناس�ان 
سازمان بازرسي حاكي از اين است كه مأموران 
شهرداري در مقابل آسيه پناهي از اسپري گاز 
كرده ان�د.  اس�تفاده  ه�م  فلف�ل 
سازمان بازرسي كل كشور هم به موضوع عملكرد 
شهرداري كرمانشاه در موضوع خراب كردن خانه 
خانم پناهي و درگذشت وي ورود كرد و نتيجه 
تحقيقات و گزارش��ش را روز گذشته به رئيس 

دستگاه قضا تقديم كرد. 
 برخورد غيرقابل قبول

حجت االسالم و المسلمين درويشيان در جلسه 
ش��وراي عالي قوه قضائيه پيرامون بررسي هاي 

س��ازمان بازرس��ي در زمينه تخريب آلونك زن 
كرمانشاهي اظهار كرد: » به محض اطالع از اين 
موضوع، هم س��ازمان بازرسي و هم دادگستري 

استان كرمانشاه ورود كردند.«
وي به بيان چند نكته در اي��ن زمينه پرداخت و 
تصريح كرد: » در اينكه زمين اوقافي بوده و تصرف 
شده و كاربري آن فضاي سبز است و ساخت و ساز 
در آن از هر جهت غيرمجاز بوده، ترديدي وجود 
ندارد، ولي برخورد مأموران شهرداري با اين خانم 
و تعدادي از بستگانش كه در محل حاضر بودند، 

غيرقابل قبول است.«
 استناد اشتباه به يك مجوز

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: »مطابق 
بررسي هاي س��ازمان بازرس��ي و دادگستري، 
مأموران شهرداري براي اينكه مقاومت متوفي را 
بشكنند تا مانع تخريب آلونك نشود، از اسپري 
فلفل غيرمجاز اس��تفاده كرده اند ك��ه با همين 
عنوان، تحت تعقيب دادگستري قرار گرفتند و 

قرار براي آنها صادر شده است.«
حجت االسالم و المسلمين درويشيان با بيان 
اينكه مأموران شهرداري فاقد دستور قضايي 
تخريب بودند، گفت: »  البته اين افراد به دستور 
كلي يك��ي از سرپرس��تان نواحي دادس��راي 
عمومي و انقالب كرمانش��اه كه سال گذشته 
و براي مدت يك س��ال صادر شده بود و هنوز 
مهلت آن به اتمام نرس��يده، استناد كرده اند و 
اين در حالي است كه مجوز مذكور صرفاً براي 
جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز صادر شده 
و براي تخريب نبوده كه اين موضوع هم يكي از 

موارد اتهامات است.«
 بازرسي همچنان برقرار است

وي ادام��ه داد: » بررس��ي ها از كوتاهي ه��اي 
مسئوالن مربوطه در حوزه هاي مختلف از جمله 
آب و فاضالب و شركت هاي نفت و گازي كه اين 
پروژه در مسير آنها بوده و به موقع اجازه اجراي 

پروژه را ندادند، حكايت دارد.«

حجت االسالم و المسلمين درويشيان خاطرنشان 
كرد: » به همكاران گفتيم و تأكيد شده كه تخلفات 
به صورت دقيق بررسي و مستند شود و برخورد 
الزم صورت گيرد. همچنين ذكر كرديم كه مشابه 
اين اتفاق را در كل استان بررسي كنند و بازرسي 

در اين زمينه تعريف شده است.«
طبق اعالم شهرداري كرمانشاه، زمين محوطه 
سكونت خانم پناهي اوقافي بوده و هرگونه تصرف 
بدون اجازه اداره اوقاف غيرقانوني است. همچنين 
محل ساخت خانه خانم پناهي در حريم فضاي 

سبز و برق فشار قوي بوده است. 
پس از ماجراي فوت اين خانم، دادسراي استان با 
جديت شروع به پيگيري ماجرا كرد و رئيس قوه 
قضائيه هم تأكيد كرد كه بدون هيچ اغماضي با 
عوامل ناق��ض قانون برخورد مي ش��ود. در حال 
حاضر به موجب ماده 21۷ قانوني آيين دادرسي 
كيفري رئيس و قائم مقام اجرائيات ش��هرداري 

كرمانشاه بازداشت شده اند. 

 رئيس ش��وراي ش��هر تهران گفت:  به م��ن اعالم كرده ان��د پيروز 
حناچي، شهردار تهران ابالغ كرده كه از شنبه طرح ترافيك اجرا شود، 
بنابر اين احتماالً طرح اجرايي مي شود، مگر اينكه وزير بهداشت دوباره 
با اين موضوع مخالفت كند. هاش��مي تصريح كرد: شنيده ام كه آقاي 
روحاني رئيس جمهور در اين مورد ورود يافته و تصميماتي گرفته اند 
و بر همين اس��اس پيروز حناچي گفته است كه از شنبه طرح ترافيك 
اجرا مي ش��ود. با اين حال هميشه ممكن اس��ت لحظات آخر اتفاقات 

جديدي رقم بخورد. 
 كتايون نجفي زاده، مدير انجمن اهداي عضو ايرانيان گفت: به طور 
متوس��ط از 3هزار مرگ مغزي حدود هزار مورد اهدا مي شود و 2 هزار 
مورد ش��رايط اهدا را از دس��ت مي دهند. از اين 2هزار م��ورد كه اهدا 
نمي شود حتي اگر سه عضو قابل اهدا باشد، به اين واقعيت مي رسيم كه 

هر سال 6هزار عضو ارزشمند انساني را به خاك مي سپاريم. 

پاسخ به »جوان«
سازمانميادين:باهرگونهگرانفروشی

بدوناغماضبرخوردمیشود
سازمان ميادين شهرداری تهران در پی درج پيامی در ستون پيام های 
مردمی روزنامه جوان به تاريخ 99/۰2/28 در خصوص گران فروشی در 
يكی از بازارهای ميوه  و  تر ه بار اعالم كرد: س��ازمان مديريت شهرداری 
تهران، رعايت حقوق شهروندی را اصلی   ترين اولويت و مهم  ترين وظيفه 
خود می داند. به اين منظور، شهروندان محترم عالوه  بر امكان مراجعه 
به رؤسای بازارها، می توانند نسبت مراجعه به دفاتر تكريم ارباب رجوع 
ميادين ميوه  و تره بار نيز اقدام فرمايند تا هرگونه انتقاد يا پيشنهاد ايشان 

در اسرع وقت مورد بررسی و رسيدگی قرار گيرد. 
عالوه  بر دفاتر تكريم ارباب رجوع مستقر در ميادين ميوه  تره بار، سامانه 
نظارت همگانی شهرداری تهران با شماره تلفن 1888 نيز پاسخگوی 
شهروندان است و مراجعه كنندگان عزيز می توانند هرگونه پيشنهاد يا 

انتقاد خود را از طريق اين شماره تلفن نيز اعالم فرمايند. 
س��ازمان مديريت ميادين ش��هرداری تهران با هرگونه تخلفی بدون 
اغماض و مماشات در چارچوب ضوابط و مقررات برخورد می كند و در 
صورت تكرار تخلف، ضمن اعمال جرايم انضباطی، بهره بردار متخلف را 
در دوره های بعدی از شركت در مزايده های اين سازمان محروم می كند.  
موضوع مطروحه از س��وی ش��هروند محترم به معاونت بهره برداری و 
بهداشت سازمان مديريت ميادين ش��هرداری تهران منعكس و مورد 
پيگيری قرار گرفت. از ايشان درخواست می شود در صورت تكرار مشكل 
به مدير ميدان ميوه و تره بار دريا كه بازار ميوه  و تره بار مورد نظر تحت 

نظارت اين ميدان فعاليت می كند، مراجعه فرمايند. 

حسین سروقامت

»قورباغه را قورت بده!«
آيا اين كتاب را كه يكي از آثار مهم برايان تريس�ي نويس�نده 

مشهور كانادايي است، مطالعه كرده ايد؟
او در اين كتاب مي نويس�د اگر 10 تا كار مهم براي فرداي خود 
رديف كرده اي كه يكي از آنها »خوردن يك قورباغه درس�ته« 

است، دقيقًا از همين كار شروع كن!
مي داني چرا؟ چون اوالً به سخت ترين كار خود دست زده اي و 
مي داني كه ساير كارها از اين ساده ترند، ثانياً مجبور نيستي يك 

روز تمام ذهن خود را درگير چنين فعاليت چندش آوري كني!
مسئوليت پذيران اينگونه اند؛ دقيقًا از سخت ترين كارها آغاز 

مي كنند!
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رئيس انجمن جنگلباني ايران: 

سازمانجنگلهاجرئت
شكايتازدستگاههايمتخلفراندارد

 س�االنه دهها هزار هكتار از جنگل و مراتع ارزشمند كشور به داليل 
مختلف طعمه حريق مي شوند، در اين خصوص رئيس انجمن جنگلباني 
ايران با اشاره به صراحت قانون در برخود با دستگاه هاي قصور كننده در 
هنگام آتش سوزي جنگل ها و مراتع ملي گفت: با وجود حمايت قانوني، 
سازمان جنگل ها جرئت ش�كايت از دس�تگاه هاي متخلف را ندارد. 
هادي كيا دليري در تشريح علل وقوع آتش س��وزي هاي گسترده در 
جنگل هاي زاگرسي پرداخت و گفت: يكي از مهم ترين عوامل مؤثر اين 
رخداد تغيير اقليم است كه باعث كاهش بارندگي و تشديد خشكيدگي 
درختان زاگرسي شده است، تغييرات اقليمي باعث برهم خوردگي روند 
طبيعي بارندگي ها شده است و از طرفي تخريب جنگل ها در اين منطقه 
موجب افزايش گياهان علفي و تراكم بيشترشان شده و با يك گرماي 

معمولي جرقه اي براي وقوع آتش سوزي است. 
كيا دليري افزود: هر چند آتش س��وزي يكي از پديده هاي طبيعي در 
مناطق جنگلي از جمله جنگل هاي زاگرسي به حساب مي آيد، اما الگوي 
آتش سوزي ها در اين مناطق از حالت نرمال خارج شده است، شاهد مثال 
اين تغييرات غير طبيعي را مي توان از عدم سازگاري حيوانات بومي با 

اين اتفاق در اكوسيستم عنوان كرد. 
وي با بي��ان اينكه بس��ياري از كارشناس��ان و مس��ئوالن 9۰ درصد 
آتش س��وزي هاي جنگل ها و مراتع كش��ور را ناش��ي از عوامل انساني 
مي دانند، تأكيد كرد: اينكه صرفاً بگوييم  نيازمند آموزش مردم هستيم 
كه مسئله اي را حل نمي كند، بايد به دنبال انگيزه هاي آن باشيم. برخي 
از اين آتش سوزي ها يا انگيزه تغيير كاربري اراضي اتفاق مي افتد، اين 
مسئله ريشه اقتصادي دارد، هر چقدر هم روي فرهنگ مردم كار كنيم 

مشكل حل نمي شود.  
رئيس انجمن جنگلباني ايران با بيان اينكه س��ازمان جنگل از لحاظ 
ساختاري يك س��ازمان ضعيف و دس��ته چندم در كش��ور محسوب 
مي شود كه عهده دار سنگين ترين وظايف حكومتي است، ابراز داشت: 
اين س��ازمان بايد از 83 درصد وس��عت منابع طبيعي كشور حفاظت 
كند در حالي كه حتي توان تأمي��ن امكانات اوليه حفاظت از جنگل را 
ندارد، مشكالت ساختاري اين سازمان و فسادزا بودن قرارگيري آن در 
زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي بهترين راه براي بهبود عملكرد آن 
را جدا شدنش از زيرمجموعه اين وزارتخانه و ايجاد وزارت منابع طبيعي 
دانست.  كيا دليري با تأكيد بر اينكه همه مشكالت موجود را نمي توان 
ناشي از مشكالت ساختاري دانست، اما تقويت بدنه مديريتي، رويكرد 
فني داشتن به مسائل مربوط به منابع طبيعي و تقويت بُعد پژوهشي را 
از الزمه هاي يك ساختار سالم و پوياي منابع طبيعي در كشور برشمرد. 
با وجود تعريف قانوني مسئوليت دس��تگاه هاي لشكري و كشوري در 
هنگام وقوع آتش سوزي، اما س��ازمان جنگل ها حتي يكبار هم جرئت 

شكايت از قصور دستگاه ها را نداشته است.
وي به ماده 4۷ حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اش��اره كرد 
و گفت: »براس��اس اين ماده قانوني در موقع آتش سوزي در جنگل ها 
تمامي مأمورين دولتي اعم از لش��كري و كش��وري و شهرداري ها كه 
در نزديك��ي آن محل باش��ند در مقابل تقاض��اي مأمورين جنگلباني 
يا ژاندارمري يا بخش��داري موظفند با كليه وس��ايل ممكنه دولتي و 
شهرداري كه در اختيار دارند در اطفاي حريق كمك كنند و مأموران 
كشوري و ش��هرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور كنند، 
بر حس��ب مورد طبق مقررات مواد ۵8 و ۵9 قانون استخدام كشوري 
مجازات مي ش��وند. در مورد مأمورين لش��كري تعقيب و مجازات آنان 

طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.«
رئيس انجمن جنگلباني ايران با طرح اين پرس��ش كه چرا س��ازمان 
جنگل ها جرئت ش��كايت از تعلل دس��تگاه ها و عدم ارائ��ه تجهيزات 
در زمان آتش س��وزي ها را ندارد؟ در حالي كه قان��ون صراحتاً عنوان 
كرده است كه در صورت قصور، مسئوالن بايد محاكمه و مجازات شوند، 
اظهار داشت: حتي يك بار هم اين سازمان به دليل قصور دستگاه ها از 
آنها طرح شكايت نكرده است، آن  هم به اين دليل كه قدرتي براي خود 
متصور نمي شود. ضمن اينكه آتش سوزي مراتع و جنگل ها براي دستگاه 
تابعه اش يعني وزارت جهاد كشاورزي خالي از سود نيست و مي تواند 
طرح هايي مثل كشت در اراضي شيبدار را دنبال كند.  وي ضعيف بودن 
سازمان جنگل ها به لحاظ بودجه اي را زمينه ديگري براي ضعيف عمل 

كردن در مقابل اجراي اين ماده قانوني دانست. 

درمان80بيماريصعبالعالجباسلول
بنياديخونبندنافدرپژوهشگاهرويان

80 بيماري ش�امل پنج گروه از بيماران العالج، ش�انس درمان با 
س�لول هاي بنيادي خونس�از را دارند كه در حال حاضر بيشترين 
كاربرد در درمان بيماري هاي خوني همچون تاالسمي، انواع سرطان 
خون، نقص سيستم ايمني و كم خوني هاي مادرزادي ثبت شده است. 
اميرعلي حميديه، رئي��س مركز جامع پيوند س��لول هاي بنيادي مركز 
طبي كودكان حميديه گفت: 8۰ نوع بيماري  در پنج گروه با سلو ل هاي 
بنيادي خون ساز درمان مي شوند. گروه اول: بيماري هاي خوني بدخيم، 
مانند سرطان هاي حاد و مزمن؛ گروه دوم: بيماري هاي خوني غير بدخيم، 
مانند تاالسمي ماژور،  كم كاري مغز و استخوان، گروه سوم: بيماري هاي 
نقص ايمني ارثي و كشنده كه با پيوند سلول هاي بنيادي درمان مي شوند. 
گروه چهارم: بيماري هاي متابوليك ارثي است كه بسيار پرهزينه و كشنده 
هستند كه قسمت اعظم اين بيماران هم براي پيوند سلول هاي بنيادي 
خون ساز مراجعه مي كنند و گروه پنجم: برخي از تومورهاي جامد كه براي 

درمان نياز به پيوند سلول هاي بنيادي خون ساز دارند. 
 بر اين اساس اسامي بيشتر بيماري هايي كه با استفاده از سلول هاي بنيادي 

خون بندناف قابل درمان هستند، بدين شرح است: 
بيماري هايي از جمل��ه اختالالت س��لول هاي بنيادي، لوس��مي حاد، 
لوسمي مزمن، بيماري هاي نقص در توليد لنفوسيت ها،ناهنجاري هاي 
ارثي گلبول هاي قرمز، اختالالت سيس��تم ايمني مادرزادي، اختالالت 
پالسماس��ل، بيماري هاي ارثي و بيماري هاي ديگري از جمله آلزايمر، 
ديابت، پاركينسون، صدمات نخاعي، سكته هاي قلبي و مغزي، بيماري هاي 
كبدي و ديستروفي عضالني با استفاده از سلول هاي بنيادي خون بندناف 
قابل درمان هستند، همچنين اختالالت سلول هاي بنيادي: كم خوني 
 ،)PNH( آپالستيك، كم خوني فانكوني، هموگلوبينوري حمله اي شبانه
لوس��مي حاد: AML  ALL، لوس��مي تمايز نيافته حاد، لوسمي مزمن: 
CML بيماري هاي نقص در توليد لنفوس��يت ها: لنفوم غير هوچكين، 
لنفوم هوچكين، ناهنجاري هاي ارثي گلبول هاي قرمز: بتا، تاالس��مي 
ماژور، كم خوني سلولي داسي شكل، اختالالت سيستم ايمني مادرزادي: 
سندروم كاس��تمن، نقص چسبندگي لكوسيتي، س��ندروم دي جرج، 
نقص ارثي پالكتي: ترومبوسيتوپني مادرزادي، اختالالت پالسماسل: 
مولتي پل ميلوما، لوسمي پالسماسل، بيماري هاي ارثي: سندروم لش 
نيهان، هيپوپالزي غضروف، س��اير بيماري ها: بيماري آلزايمر، ديابت، 
پاركينسون، صدمات نخاعي، س��كته هاي قلبي و مغزي، بيماري هاي 

كبدي، ديستروفي عضالني.

»اميرعلي«و»فاطمه«
فراوانتريننامفرزنداندرسال98

»اميرعلي« و »فاطم�ه« فراوان ترين ن�ام انتخاب�ي خانواده هاي 
ايراني اس�ت كه براي نوزادان خود در س�ال ۹8 انتخاب كرده اند. 
ابوترابي سخنگوي س��ازمان ثبت احوال گفت: »اميرعلي« و »فاطمه«، 
فراوان ترين نام انتخابي خانواده هاي ايراني اس��ت كه براي نوزادان خود 
از ابتداي فروردين تا پايان سال 98 انتخاب كرده اند.  وي افزود: نام هاي 
انتخاب ش��ده براي پسران با بيش��ترين فراواني در س��ال 98به ترتيب 
اميرعلي، محمد، علي، اميرحسين، حسين، ابوالفضل، اميرعباس، ساميار، 
آراد و آريا بود و نام هاي انتخاب شده براي دختران با بيشترين فراواني به 
ترتيب فاطمه، زهرا، حلما، زينب، آوا، مرسانا، يسنا، نازنين زهرا، فاطمه 
زهرا و باران بود.  وي گفت: در سال گذشته يك ميليون و 196 هزار و 13۵ 
نفر متولد شدند و والدت آنها به ثبت رسيد كه از اين تعداد والدت در سال 

گذشته 616 هزار و 494 نفر پسر و ۵۷9 هزارو 641 نفر دختر بودند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

رضا دهشيري |  جوان


