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خبر

اســتان  ســرخرود  منطقــه  اهالــی   
مازندران با ارســال نامه ای سرگشــاده 
بــه رئیــس جمهــوری بــا اعــام ایــن 
خبــر کــه 12 هکتــار از پــارک جنگلــی 
19 هکتــاری مــاکای محمودآبــاد به 
قیمــت 600 میلیــون تومــان بــه بنیاد 
مســکن و ســپس به یک فــرد حقیقی 
ســند  ابطــال  ،خواســتار  شــده  واگــذار 
مالکیــت این اراضــی و بازگرداندن آن 
بــه منابــع طبیعــی شــدند. خبرگزاری 
تســنیم،با انتشــار این خبــرو همچنین 
تصویــر ســند مالکیــت اراضــی واگذار 
شــده  کــه توســط ســازمان جنگل هــا 
اســفند 1393  تاریــخ 24  و مراتــع در 
ایــن  فــروش  از  اســت،  شــده  واگــذار 
پــارک جنگلی به قیمــت 600 میلیون 
گســترده  هــای  اعتــراض  و  تومــان 
مردمــی خبر می دهــد. در همین حال 
ســتار بابایــی، مدیرکل منابــع طبیعی 
شــرق مازنــدران -منطقه ســاری - در 
گفت و گــو با »ایران« بــا تکذیب ادعای 
فــروش ایــن اراضــی جنگلــی گفــت: 
اینجا پــارک جنگلــی نبــوده بلکه یک 
19 هکتاری بود کــه 7 هکتارش جنگل 
بــود و 12 هکتــارش را چــون بر اســاس 
طرح هــادی در محدوده روســتای ما 
هــادی قرار می گرفت به بنیاد مســکن 
دادیــم. ایــن مقام مســئول افــزود: ما 
یک قرارداد 30 ســاله با مجری ســابق 
ایــن اراضی داشــتیم و چــون آنها در 4 
هکتــار از اراضی موصــوف تخلف و در 
آن ســاخت و ســاز کردنــد وقتــی برای 
تمدید مجدد قرارداد آمدند دیگر این 
قرارداد را تمدیــد نکردیم و بعد چون 
بنیــاد مســکن طبق مــاده 4 قانون این 
بنیــاد درخواســت زمیــن کرده بــود 12 
هکتــار از آن را به بنیاد مســکن دادیم. 

بابایــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
چطور ســاخت و ساز مجری قبل جرم 
و ســاخت و ســاز بنیــاد مســکن جــرم 
تلقــی نمی شــود، گفــت: قطعــاً بنیــاد 
مســکن در بخش جنگلــی این اراضی 
ســاخت و ســاز نمی کند اما چــون این 
اراضی در بافت هادی روســتای ماکا 
است طبیعی است که در آن ساخت و 
ساز هم بشــود. او همچنین در واکنش 
ســرخرود  مــردم  هــای  اعتــراض  بــه 
جنگلــی  پــارک  ایــن  واگــذاری  بــرای 
جهــت ســاخت و ســاز گفت:»اینهایی 
که می گویید معترض شــده اند همان 
افراد وابسته به مجری سابق هستند و 
افراد با نفوذی هســتند که می خواهند 
با سوء استفاده اینجا را تخریب کنند!«

امــا نامــه اعتــراض هــای مردمــی 
خطــاب به رئیس جمهــوری که دیروز 
حتــی  می دهــد  نشــان  شــد،  منتشــر 
ساکنان روستای ماکا که طبق ادعای 
بابایــی قــرار اســت ایــن اراضــی جــزو 
محدوده روستایشــان قــرار گیرد اکنون 
معتــرض بــه تخریــب پــارک جنگلی 
هیــچ  بــه  و  هســتند  واگــذاری  ایــن  و 
وجــه راضی بــه تبدیل ایــن اراضی به 
واحدهای مســکونی نیستند!درهمین 
حــال تــاش خبرنگار»ایــران«، بــرای 
گفت و گو با عباسعلی نوبخت، معاون 
امــور جنگل هــای ســازمان جنگل ها و 
مراتع کشــور بی نتیجه مانــد و باوجود 
درخواســت ها و تماس هــای مکــرر، او 
از پاســخگویی امتنــاع کــرد. اما محمد 
تقــی عمــوزاده مدیــرکل ســابق دفتــر 
و مراتــع  حقوقــی ســازمان جنگل هــا 
در گفت و گــو بــا »ایــران« گفــت: طبق 
الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی 
مصــوب ســال 1359 و بندهــای ذیــل 
ماده 2 آیین نامه اجرایی الیحه مذکور 
واگــذاری پارک هــای جنگلــی ممنــوع 

اســت. قانونگذار واگــذاری را ممنوع کرده 
امــا بهره بــرداری از پــارک ها را به شــرط 
اینکــه تغییــر کاربــری صــورت نگیــرد 
ســازه های  و  نشــود  قطــع  درختــی  و 
مانــع  و  طبیعــت  مخــرب  و  ســنگین 
رشــد درختان در آن ایجاد نشود برای 
بــه  اســتفاده تفریحــی عمــوم مــردم 
عنــوان پارک جنگلــی مجــاز می داند. 
عمــوزاده که پیشــتر همچنیــن معاون 
حفاظــت ســازمان جنگل هــا و مراتــع 
نیز بــوده می گوید: حتی اگر طبق ماده 
4 قانــون بنیــاد مســکن یــک محدوده 
جنگلی اعم از طبیعی یا دست کاشت 
در طــرح هــادی واقع شــده باشــد این 
طــرح ایــراد دارد و ســازمان جنگل هــا 
بــه  را  آن  اصــاح  درخواســت  بایــد 
شهرســازی  مربوطــه  کمیســیون های 
ارائــه کنــد نــه اینکــه جنــگل را واگــذار 
کنــد. او افــزود: پــارک جنگلــی نباید و 
نمی توانــد جــزو طــرح هــادی روســتا 
قــرار بگیرد و منابع طبیعــی مازندران 
حــق واگــذاری آن را بــه بنیاد مســکن 
نداشــته در چنیــن شــرایطی یــا بایــد 

رئیــس ســازمان جنگل هــا وارد عمــل 
شــود و به بنیاد مســکن اعــام کند که 
ایــن محــدوده را از طرح هــادی خارج 
کند و واگذاری را لغو کند یا عنوان شود 
که حق ســاخت و ســاز و تغییر کاربری 
داده نمی شــود. این حقوقدان تأکید کرد: 
طبق قانون جدید آیین دادرســی که حق 
شکایت ان جی اوها را برای موارد تخریب 
محیط زیست به رسمیت شناخته ان جی 
اوها می توانند در این مورد شــکایت کنند 
و دادســتان نیــز به عنــوان مدعی العموم 

می تواند رأساً وارد عمل شود.
ســینا زروان، فعال محیط زیســت 
دربــاره واگــذاری پــارک جنگلــی ما 
کا به تســنیم، می گویــد: ابتدا مدعی 
شدند این 12 هکتار در اختیار تعاونی 
مسکن کارکنان وزارت اطاعات قرار 
گرفتــه امــا ایــن ادعــا پــس از مکاتبه 
تکذیــب  مــورد  اطاعــات  وزارت  بــا 
قرار گرفــت.زروان ادامــه داد: اهالی 
منطقه بارها اعتراض خود را نســبت 
جنگلــی  پــارک  درختــان  قطــع  بــه 
شــهدای مــاکا کــه به منظــور ایجاد 

بســتر الزم بــرای فروش ایــن اراضی 
از بین بــرده شــده اند،اعام کردند و 
بارها مــورد تهدید قــرار گرفته اند اما 
همچنــان با تمام قوا در برابر تصرف 
این پــارک جنگلی قدیمــی مقاومت 
می کنند. در بخشــی از نامه مردم که 
خطــاب بــه رئیــس جمهوری نوشــته 
نهادهــای  بــه  آن  رونوشــت  و  شــده 
ذی ربــط ارســال شــده، آمده اســت: 
»شــهرک خانــه دریا توســط شــرکت 
خانــه پیــش از انقــاب در مســاحت 
حــدود 200 هکتار، اقدام هــای اولیه 
تأمیــن  جهــت  و  آغــاز  آن  ســاخت 
زمینــی  شــهرک،  ایــن  ســبز  فضــای 
به مســاحت حــدود 19 هکتار با ســند 
مجــزا به ثبــت منابــع طبیعی جهت 
حفــظ ماهیــت کلی شــهرک، پس از 
تحویــل شهرک ســاز )شــرکت خانه( 
بــه مالــکان شــهرک خانه دریــا ثبت 
شــد و به اجاره30ســاله شرکت خانه 
به عنوان شهرک ســاز درآمد، در سال 
اجــاره،  دوره  پایــان  از  پــس   1384
بــرای  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 

تصرف و خرید این جنگل دست ســاز 
دست به اقدام های گسترده زدند که 
با تاش هیأت مدیره وقت شهرک و 
کمک رسانه ها و پیگیری های قانونی 
و قضایــی، اقدام های افراد ســودجو 
نــاکام ماند اما اکنون پس از گذشــت 
11 سال مجدداً شــاهد تعدی افرادی 
ســودجو به این جنگل شده و مالکان 
متوجــه شــده اند به دلیــل  پرداخــت 
نکــردن حق االجــاره منابــع طبیعــی 
هکتــاری،   19 جنــگل  ایــن  جهــت 
اشخاصی سودجو با هماهنگی مراجع 
قانونــی محلــی و درخواســت ایشــان 
بــرای اســتفاده از طــرح هادی روســتا، 
اقــدام  توســط اشــخاص مــورد نظــر، 
هایی گسترده و دقیق برای انتقال این 
جنگل به بنیاد مسکن انجام گرفته، بر 
اســاس گفته های هیأت مدیــره در اثر 
گم شدن ســند اصلی، اقدام به گرفتن 
ســند المثنی و تک برگی شــده و در سال 
1393 حــدود 12 هکتــار از این جنگل 19 
هکتاری، به وسیله سندی با پاکی فرعی 
به بنیاد مســکن انقاب اسامی انتقال 
یافته اســت و در اردیبهشت 1394 سند 
این جنگل به شخص ثالثی با نام حسین 

رحمان زاده انتقال داده شده است.
مالکین شهرک خانه دریا و ساکنین 
حضرت عالــی  از  کا  مــا  روســتای 
عاجزانه تقاضا دارند که برای رسیدگی 
بــه این موضــوع جهــت حفــظ منابع 
طبیعــی ملــی و حفــظ این جنــگل 19 
هکتاری با پوشــش گیاهی از گونه های 
مختلف پهن برگ و سوزنی برگ و... و 
حفظ محیط زیست برای جلوگیری از 
ساخت وســاز و ابطال ســند صادرشده 
جهــت بازگشــت این جنگل بــه منابع 
طبیعی اســتان و برگشــت این سرمایه 
صــادر  را  مقتضــی  دســتورات  ملــی 

فرمایید.«

اعتراض به فروش پارک جنگلی محمود آباد

مهلت اعتراض دانش آموزان 
به نتایج هدایت تحصیلی تا 10 مرداد

نیاز ی به نبش قبر کیارستمی نیست

گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  مشــاوره  و  تربیتــی  امــور  مدیــرکل   
دانش آمــوزان پایــه »نهمــی« تا 10 مرداد بــرای اعتراض بــه نتایج هدایت 
تحصیلی مهلت دارند، نتایج رســیدگی بــه اعتراضات حداکثر تا 20 مرداد 

ماه اعام می شود.
مســعود شکوهی در پاسخ به پرسشــی پیرامون تصمیم نهایی آموزش 
و پــرورش دربــاره نحوه رســیدگی به اعتراضــات دانش آموزان بــا توجه به 
جلسه برگزار شده در این خصوص به »ایسنا«، اظهار کرد: قرار بر این شده 
اســت تا دانش آموزانــی که به نتایج هدایت تحصیلی معترض هســتند به 
منظور بررســی و حل مشــکل خود به کمیته های هدایت تحصیلی مســتقر 

در مناطق آموزش و پرورش مراجعه کنند.
وی در پاســخ به اینکه ممکن است کدام گروه از دانش آموزان موفق 
به تغییر رشــته انتخابی خود شــوند، گفت: البته همه دانش آموزان حق 
اعتــراض دارنــد، امــا لزومًا بــه همه آنهــا پاســخ مثبت داده نمی شــود. 
بررســی ها انجــام می شــود اما به اعتــراض آن گــروه از دانش آموزان که 
معــدل باال دارند و حد نصاب منطقه ای را کســب کرده اند اما در رشــته 
غیردلخــواه پذیرفتــه شــده اند جدی تر رســیدگی می شــود.مدیرکل امور 
تربیتی و مشــاوره وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموزان ما تا 10 
مردادمــاه مهلت اعتراض دارند، نتیجــه نیز حداکثر ظرف مدت 10 روز 

به آنها اعام می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت:

سرخرودی ها به روحانی نامه نوشتند

مژگان جمشیدی

پرونده جاماندن باند پانسمان 
در گلوی کودک ۹ ساله بررسی می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر عنوان کرد

موالوردی: معاونت زنان در کاهش 11 عنوان 
آسیب اجتماعی همکاری می کند

معــاون رئیس جمهــوری در 
امــور زنان و خانواده گفت: به 
دنبال تقسیم کارملی مقابله 
اجتماعــی،  آســیب های  بــا 
ایــن معاونــت نیــز در کاهش 
11 عنــوان آســیب اجتماعــی 

مشارکت و همکاری می کند.
از  »ایــران«  گــزارش  بــه 
معاونــت ریاســت جمهوری   

در امور زنان و خانواده شــهیندخت موالوردی در نخســتین جلســه ستاد 
مقابله با آســیب های اجتماعــی درمعاونت امور زنــان و خانواده افزود: 
معاونت امور زنان و خانواده نیز در 11 عنوان از آســیب های احصا شــده، 
بــه عنوان دســتگاه همکار یا دســتگاه معین در کنار دســتگاه های اصلی 
مکلف به ایفای نقش ســتادی شده است.وی تصریح کرد: این معاونت 
به عنوان یکی از اعضای اصلی شــورای اجتماعی کشــور به تشکیل ستاد 
مقابله با آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده مبادرت کرده است 
که هر دو ماه یک بار گزارش اقدام های خود را به شورای اجتماعی کشور 

ارائه خواهد داد.
به گفته وی،  نشســت های مختلفی با حضــور رهبر معظم انقاب با 
موضوع آســیب های اجتماعی برگزار شــده و به همین منظور بررســی و 
پیگیــری این موضوع به اســتناد »تقســیم کار ملی مقابله با آســیب های 
اجتماعــی« از ایــن پس بــه طور جدی در دســتور کارمعاونــت امور زنان 
و خانــواده قرارخواهد گرفت.وی اظهارداشــت: تقســیم کار ملی مقابله 
بــا آســیب های اجتماعی با هــدف انجــام اقدام های عاجــل و ضربتی و 
عملیاتی و فوق العاده در مورد 19 عنوان از آســیب های اجتماعی احصا 
شــده و اولویــت دار، در شــورای اجتماعــی کشــور مصــوب شــده و اتخاذ 
رویکــرد پیشــگیرانه در ســطوح مختلف در اجــرای این طــرح از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت.معاون رئیس جمهــوری در امور زنان و خانواده 
خاطرنشــان کرد: به دنبال تصویب این طرح، تمامی دستگاه های عضو 
این شــورا مکلف شــده اند در اسرع وقت نسبت به تشــکیل ستاد مقابله 

و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دستگاه متبوع خود اقدام کنند.

 در شــرایطی که علت بیماری و فــوت مرحوم عباس 
کیارســتمی به طور وســیع مــورد توجه ســازمان نظام 
پزشکی و رسانه ها قرار گرفته و البته نظرهای متفاوتی 
نیــز در مــورد کیفیت رســیدگی به بیمــاری وی مطرح 
می شــود، ســخنگوی کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلس شــورای اســامی روز گذشــته در گفــت و گو با 
یکــی از خبرگزاری هــا اعام کــرد که ادامه شــکایت ها 

منجربه نبش قبر خواهد شد.
علــی نوبخت که پیــش از این هم درباره خواســته 
پســر مرحوم کیارســتمی مبنــی بر توجه بــه عملیات 
انجام شــده در ایران گفته بود این درخواســت ایشــان 
بــوده اما قانــون چیز دیگــری می گوید و بایــد دید چه 
کسی به کیارستمی اجازه پرواز داد، حاال معتقد است 
کــه وقتی در پرونده پزشــکی وی شــک و ابهــام وجود 
دارد باید کالبدشــکافی صورت می گرفــت. اگر باز این 
شــکایت ها ادامه داشــته باشــد باید با اجازه دادستان 

نبش قبر صورت گیرد و کالبدشکافی شود.
با وجود آنکه رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس 
از پیشــنهاد نبــش قبــر مرحــوم عبــاس کیارســتمی 
خبــر می دهد اما ایــن اظهارنظــر او بــا واکنش بهمن 
کیارستمی مواجه شد. او در بخش هایی از یادداشتش 
که در ایلنا منتشر شده خطاب به علی نوبخت نوشته 

اســت: »ایشــون قبــًا فرمــوده بــودن »چــه کســی بــه 
کیارســتمی اجازه پرواز داد« و حاال هم فرمودن: »چه 
کســی اجازه دفن داد« و میل دارند که نبش قبر بشــه. 
البته به دلیل مکاشفات تازه ای که در پرونده به دست 
اومده به این نتیجه رسیدن. اگر پیش از اظهارنظر، 10 
دقیقه وقت گذاشــته بودین و پرونده رو یک ورقی زده 
بودین، اآلن از این کشفیاتتون هیجان زده نمی شدین. 
بلــه کم خونی و بی حالی داشــت و اگر نداشــت دلیلی 
برای مراجعه به بیمارستان و انجام کولونسکپی نبود. 

پاویکــس و وارفاریــن هم که این روزها نقــل و نباته و 
خیلی ها از جمله کســانی که بــه دلیل گرفتگی عروق، 
اســتنت دارن این قرص ها رو مصــرف می کنن. به هر 
حــال وقتی که همه پرونــده رو خوندین بیایــن درباره 

نبش قبر با هم صحبت کنیم.«
سخنگوی وزارت بهداشت نیز در واکنش به برخی 
اظهارنظرهــا در مــورد نبــش قبــر عباس کیارســتمی 
گفت: با توجه به اینکه علت فوت عباس کیارســتمی 
مشــخص اســت، دلیلی برای نبش قبر این کارگردان 

وجود ندارد.
ایــرج حریرچی اظهار داشــت: اگر خانواده بیماری 
و  کــرده  از دفــن در مراجــع قضایــی شــکایت  پــس 
درخواســت نبش قبر برای مشخص شدن علت فوت  
کننــد، در صــورت صاحدیــد بازپرس پرونده دســتور 

نبش قبر و نمونه برداری صادر می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه عباس کیا رســتمی به علت 
خونریزی داخلی مغز جانش را از دســت داده اســت 
و تاکنــون هیچ دلیــل جدیدی برای علت مــرگ او به 
دســت نیامــده اســت، گفت: بــه دلیل اینکــه احتمال 
جدیــدی در خصــوص مــرگ عبــاس کیارســتمی به 
دســت نیامده اســت، احتمال اینکه نبش قبر صورت 

گیرد بسیار کم است.

فرزند شهید مطهری در یادداشتی نوشت: »استفاده 
از بانوان چادری در گشت ارشاد، همان میزان اشتباه 
اســت که قــرار دادن روحانیون در خودروهای گشــت 

ارشاد.«
حجت االســام والمســلمین محمــد مطهری در 
یادداشتی که روز گذشته در سایت بازتاب منتشر شد 
نوشــت:»پیامی که نتوانســتیم به »سســت حجابان« 
برســانیم این اســت که تذکر درباره حجاب یک تذکر 
از باال به پایین نیســت و تذکردهنده هرگز ادعا ندارد 
و نمی توانــد و نبایــد داشــته باشــد که انســان بهتری 
اســت. حجــاب هر انــدازه که مهــم باشــد، نمی توان 
نتیجه گرفــت، مقام معنوی هر فرد مقید به حجاب 

»لزومًا« از هر فرد بدحجاب باالتر است.«
وی دربــاره »مســأله نابســامانی حجــاب« بــه دو 
نــگاه افراطــی و تفریطــی اشــاره کــرده و در ایــن باره 
متذکــر شــده: »من به عنــوان یــک روحانــی وقتی از 
مسجد خارج می شــوم، اگر دختر بدحجابی را ببینم 
که همزمان از یک پارتی مختلط با دوســتان پسرش 
بیــرون می آید، بایــد میان دو موضــوع تفکیک کنم؛ 

اینکــه او بــا بدپوششــی خــود و شــرکت در مجلــس 
آنچنانی، گناهــان بزرگی مرتکب شــده یک موضوع 
اســت، اما نمی توانم موضوع دومــی را نتیجه بگیرم 
که مــن چون ایــن گناهــان را مرتکب نشــده ام لزوماً 
نزد خداوند از او عزیزترم. من شــاید عاق پدر و مادر 
باشــم، یــا در حــق کســی ظلمــی نابخشــودنی کرده 
باشــم  یــا همنشــین گناه بزرگتــری باشــم و اینها چه 
بســا نزد خداوند باعث ســقوط بسیار بیشــتری برای 
من شده باشد.«او ادامه می دهد:»یک نگاه تفریطی 
و یــک نگاه افراطی در نابســامان کردن وضع حجاب 
دســت به دســت هــم داده انــد: گــروه اول می گویند، 
بدحجابــی یــا بی حجابی یعنــی »بیرون بــودن چند 
دســته  یا چند تار مو«، و بافاصله اضافه می کنند که 
چــرا بیرون بــودن این چند تار مو اینقدر بزرگ شــده 
و بــه آن حساســیت نشــان داده می شــود؟ امــا گــروه 
دوم هــر گاه صحبــت از گنــاه و بلکه نابســامانی های 
اجتماعی می شــود فقط بــه یاد »گناهــان تصویری« 
می افتنــد کــه در آنهــا حتمــاً پــای زنان هــم در میان 
اســت.«محمد مطهــری در یادداشــت خــود تأکیــد 

کرده اســت:»چه اصراری اســت که در گشــت ارشــاد 
از بانوان چادری اســتفاده شــود؟ اســتفاده از آنان در 
گشــت ارشاد، امری اســت توجیه ناپذیر با پیامدهای 
ناگــوار. مثــًا وقتی در مــواردی ولو نادر، ارشــاد زبانی 
بــه مقاومت و درگیری می انجامــد، در برخی از افراد 
جامعه نســبت به چادر بغض و کینه پیدا می شــود و 
نوعی دو دســتگی در اجتماع پدید می آورد. استفاده 
از بانوان چادری در گشت ارشاد، همان میزان اشتباه 
اســت که قــرار دادن روحانیون در خودروهای گشــت 
ارشــاد.بد نیســت مخالفان وجود گشــت ارشــاد، این 
روزها به فضای مجازی که گشــت ارشاد ندارد نظری 
بیندازنــد و انفجار ناســزاهای بســیار رکیــک از طرف 
ده هــا و صدهاهزار کاربــر ایرانی و بعضاً خانم را - که 
اکثر آنان با نام و تصویر واقعی در صفحه اینستاگرام 
کامنــت می گذارنــد - ببیننــد. بوی تعفن ایــن اقدام 
که ســابقه هــم دارد بــه حدی بــود که به ســرعت در 
رســانه های خبــری جهــان انعکاس یافــت. برخی از 
حرمت شــکنان فضای مجازی اگر در فضای حقیقی 

مانعی نبینند در کجا توقف خواهند کرد؟

انتقاد محمد مطهری از »گشت ارشاد«

 کودک 9 ســاله بوشــهری که بــرای بیماری لوزه تحــت عمل جراحی 
یکی از پزشکان متخصص گوش  و حلق و بینی قرار گرفته بود، به علت 
جاماندن پانسمان در گلویش منجربه شکایت پزشکی در این زمینه شد.

بــه گــزارش مهر، بــه گفته پــدر ایــن کــودک، وی حــدود 10 روز با این 
مشــکل مواجه و بــرای غذا خوردن هم با مشــکات زیــادی روبه رو بوده 
اســت کــه در یکی از روزها تکه ای از بانداژ پانســمان هنــگام حالت تهوع  
از دهانش خارج می شــود و مشــخص می شود که هنگام عمل جراحی، 
پانســمان در گلوی ایــن کودک جا مانده اســت.معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی بوشهر  با بیان اینکه در حال رسیدگی به پرونده جاماندن 
باند پانسمان در گلوی کودک 9 ساله هستیم گفت: پزشکان بیمارستانی 
در بوشــهر در حین عمل جراحی لوزه کودک 9 ســاله باند پانسمان را در 
گلوی کودک می گذارند تا خون وارد ریه بیمار نشود و پس از پایان عمل 
جراحی نیز باند را برمی دارند اما ظاهراً در این عمل باند برداشته نشده 
که نوعی قصور پزشــکی محســوب می شــود و البته به هیچ وجه عمدی 
نبوده است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه 
رفتارهای نامناسب پزشک با بیمار به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، افزود: 
خانواده بیمار از پزشــک شکایت کرده و پرونده در حال رسیدگی است و 

موضوع به صورت قانونی پیگیری می شود.

احقاق حق: آقــای محمود صدیقــی در تماس با 
ســتون ســام ایران چنین بیان کردنــد که 20 هزار 
نفــر 20 ســال قبــل زمینــی را از شــرکت تعاونــی 
مســکن کارکنــان بــرق تهــران گرفته انــد و در این 

مدت تعدادی فوت کردند. 
تقاضــا دارم توجــه بیشــتری بــه تعاونــی مســکن 
هشــتگرد شــود و حــق ایــن جماعــت بازگردانده 

شود. 
تهران، شــهر مــوش و گربه ها: خانــم حکیم چنین 
گفتند کــه پیرو پیامی که روز یکشــنبه درخصوص 
وجــود گربه هــا در بوســتان گفت وگــو چــاپ شــده 
می خواســتم بگویــم کل تهــران را گربه هــا گرفته انــد و بیشــتر از آدم گربه 
دیده می شــود و متأســفانه شــهرداری هیچ اقدامی برای جمع آوری آنها 
که عامل میکروب و بیماری هســتند انجام نمی دهد و به درخواست های 
ما پاســخ نمی دهد. اگر نظرشــان این اســت که گربه ها، موش ها را شــکار 
می کننــد که اصًا اینطور نیســت چون موش های شــهر تهــران هم از آنها 
بزرگتر هســتند. به خاطر ســهل انگاری شــهرداری، تهران مملو از موش و 

گربه شده است.
دلیل افزایش مصرف برق: آقای رهگوی نیز چنین اظهارداشــتند  مصرف 
بی انــدازه برق به واســطه شــدت بی انــدازه گرمای هواســت و اگــر از کولر 
اســتفاده نکنند پس در این گرما چه باید بکنند. چرا مســئوالن نمی گویند 
بــه خاطــر گرمــای هوا مصرف زیاد شــده اســت و فقط به قیمــت آن فکر 

می کنید و در فکر افزایش آن و فشار بر مردم هستید.

رئیس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد  

تولید 3 دارو از فهرست گران ترین داروهای دنیا 
رئیــس ســازمان غذا و دارو از تولید ســه داروی بســیار گرانقیمــت با فناوری 
مونوکلونــال آنتی بــادی که جزو 10 داروی گرانقیمت دنیا هســتند، در ایران 

خبر داد.
رســول دینارونــد روز چهارشــنبه در گفت و گــو بــا خبرنــگار ســامت ایرنا 
افزود: گــران ترین داروهای دنیا هم اکنون داروهــای آنتی بادی مونوکلونال 
هســتند کــه با تکنولــوژی بایو تولید می شــوند و هر ویال دارویــی آنها از چند 
میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان ارزش دارد.وی گفت: در ســه سال 
گذشــته و در دولت یازدهم بــا حمایت دولت و کمیته توســعه فناوری های 
ســامت وزارت بهداشت، ســه داروی مونوکلونال آنتی بادی در کشور تولید 
شده است که جزو گرانترین داروهای موجود در دنیا هستند.دیناروند افزود: 
این سه دارو شامل داروی »ریتوکسی مب«، »کستوزومب« و »بواسیزومب« 
هســتند که هر سه در درمان سرطان کاربرد دارند و البته کاربردهای دیگری 
نیــز دارنــد. به عنــوان مثــال داروی ریتوکســی مــب در درمــان بیماری های 
خودایمنــی ماننــد آرتریت روماتوئیــد نیز کاربرد دارد.رئیس ســازمان غذا و 
دارو گفت: دو داروی اول در کشور تولید و به بازار عرضه شده است و داروی 
بواسیزومب مراحل نهایی کارآزمایی بالینی را طی می کند و امیدواریم این 

دارو نیز امسال وارد بازار شود.

واکنش »ابتکار «به مخالفت ها با انتقال آب کارون:

پروژه انتقال آب بهشت آباد و بیرگان 
مجوز محیط زیست ندارند

بــا وجود آغــاز  عملیــات عمرانــی طرح های انتقــال آب از سرشــاخه های 
کارون بــه کرمــان و اصفهــان و یزد و در حالی که بســیاری از کارشناســان و 
متخصصــان محیط زیســت به انتقــال آب بین حوضه ای انتقــاد می کنند 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز روز گذشــته در جریان ســفر به 
خوزســتان با بیان اینکه هیچ کدام از طرح های انتقال آب از سرشاخه های 
بــرای  نــدارد، گفــت: تأکیــد می کنــم کــه  کارون مجــوز زیســت محیطــی 
هیچ کــدام از طرح هــای برداشــت از سرشــاخه های کارون مجــوز زیســت 
محیطی صادر نشده است. معصومه ابتکار در نشست مشترک با مدیران 
و نمایندگان اســتان خوزســتان در اهواز گفت: ما کارون را شــاهرگ حیاتی 
ایران می دانیم و عاقه ای نداریم که کمترین آسیبی به کارون یا هیچ یک 
از رودخانه های دیگر کشــور وارد شــود. حساســیت مردم نیز بحق اســت و 
طرح های بهشت آباد و بیرگان هیچ تأییدیه ای از سوی ما ندارند و در حال 

حاضر متوقف شده اند.
ابتکار افزود: در دورانی محیط زیست اصًا در دولت مطرح نبود چه برسد 
بــه آنکــه در اولویــت آن نیز قرار بگیــرد؛ ولی اکنون محیط زیســت در اولویت 
دولت قرار دارد و اقدامات نتیجه بخش بســیاری انجام شــده است و حتی در 
این استان این اقدامات دستاوردهای خوبی داشته و تأکید ما این است که این 

اقدامات را در خوزستان انجام دهیم. 
ابتکار تأکید  کرد صدور هر مجوز منوط به ارزیابی زیســت محیطی است و 
در ارزیابی های زیست محیطی حقابه های رودخانه ها و تاالب ها مدنظر است 
و در تمام استان ها این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است. ابتکار ادامه 
داد: یک واحد جیوه در پتروشــیمی ماهشــهر روز گذشــته حــذف و طرح های 

تصفیه خانه های صنعتی افتتاح شد. 
همچنیــن توزیع بنزیــن یورو 4 در اهواز و دیگر شهرســتان های خوزســتان 
انجام شــده و این در حالی اســت که در دیگر استان های کشور این بنزین تنها 
در کانشــهرها ارائه می شود ولی در خوزستان در شهرستان ها نیز بنزین یورو 

4 توزیع شده است.

 بــر اســاس تحقیقی کــه به سرپرســتی پروفســور 
مجیــد عزتــی اســتاد امپریــل کالــج لنــدن انجــام و 
در نشــریه »ای الیــف« منتشــر شــده، مــردان ایرانی 
بیــن ســال های 191۴ تــا 201۴ بــه طور متوســط 1۶.۵ 
سانتیمتر افزایش قد داشته اند که بیشترین افزایش 

قد مردان در دنیا محسوب می شود.
در ایــن صــد ســال متوســط قــد مــردان ایرانی از 
157.1 بــه 173.6 ســانتیمتر رســیده و رتبــه جهانــی 
همیــن  اســت.در  یافتــه  ارتقــا   ۶7 بــه   181 از  آنــان 
مدت، متوســط قد زنــان ایرانــی از 148.5 به 159.7 

ســانتی متر افزایــش یافته و از رتبــه 1۵9 دنیا به رتبه 
88 صعود کرده  اســت.بر اساس این تحقیق مردان 
زنــان  و  ســانتی متر(   182.۵ میانگیــن  )بــا  هلنــدی 
لتونیایی )بــا میانگین 170 ســانتی متر( بلندقدترین 

مردان و زنان دنیا در حال حاضر هستند.

مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشته اند


