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317 هزار نفر در کنکور کارشناسى ارشد انتخاب رشته کردند
مهر: مشاور عالى سازمان سنجش و آموزش کشــور، آمار نهایى انتخاب رشته در کنکور کارشناسى 
ارشد سال 95 را اعالم کرد. حسین توکلى افزود: بر اساس آمار نهایى، 317 هزار و 24 نفر در آزمون 
کارشناسى ارشد فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کرده ا ند.وى خاطرنشان کرد: در واقع 71.32 درصد 
از میان مجازشدگان، انتخاب رشته خود را تکمیل کرد ه اند.مشاور عالى سازمان سنجش اظهار داشت: 
از میان تعداد 566 هزار و 158 داوطلب که در جلسه آزمون حاضر بودند، 444 هزار و 539 داوطلب 
مجاز به انتخاب رشته بودند.  وى درباره ظرفیت پذیرش در این دوره از آزمون کارشناسى ارشد سال 

95 خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش بیش از 171 هزار نفر است.

خبر روز
ایلنا: رییس کمیته عمران شوراى شهر تهران گفت: در الیحه تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس، نرخ 
افزایش 15 درصدى پیشنهاد شده است که تا این موضوع در کمیسیون حمل و نقل بررسى نشود، 
میزان افزوده شده قطعى نیست. اقبال شاکرى با اشاره به اینکه براساس گزارش آموزش و پرورش تنها  
10 درصد دانش آموزان، متقاضى استفاده از سرویس هاى مدارس هستند، اظهار کرد: این سرویس ها 
به لحاظ هزینه  وکیفیت به شدت تحت نظر قرار دارند. شرکت تاکسیرانى شهر تهران مجوز را صادر 
مى کند و صالحیت راننده و امن بودن سرویس براى ما از هزینه ها مهم تر است، چرا که  دانش آموزان 
باید از سرویس هاى امن و سالم استفاده کنند.  وى خاطرنشان کرد: هر سال مبلغى نزدیک به نرخ تورم 
به هزینه  سرویس مدارس اضافه مى شــود که این موضوع مربوط به بخش خصوصى است، نه بخش 

دولتى. شرایط باید به گونه اى باشد که این افراد هم  بتوانند هزینه هایشان را پوشش دهند.

ایسنا: رییس جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه شدت تبدیل رخدادهاى طبیعى به بحران، ریشه در 
مسایل اجتماعى دارد، گفت: جمعیت اجراى یک برنامه 10 ساله در قالب دو برنامه پنج ساله در تمامى 
زمینه هاى اهداف و وظایف هالل احمر از جمله در حوزه پیشگیرى و کاهش آسیب هاى اجتماعى را 
در دستور کار دارد که براى اجراى آن باید ظرفیت هاى اجتماعى را تقویت کرد. دکتر سید امیرمحسن 
ضیایى، با اشاره به اینکه تبدیل رخدادهاى طبیعى به بحران ها نیز ریشه در مسایل اجتماعى دارد، 
تصریح کرد: نوع رخداد، میزان تماس و میزان آسیب دیدگى، مراحل یک رخداد است که در این زمینه 
شدت و میزان را نمى توان تغییر داد، اما آسیب دیدگى ها را مى توان کنترل کرد و عملکرد جوامع در این 
زمینه برگرفته از توسعه یافته یا توسعه نیافته بودن آنهاست؛ لذا کشورها هر اندازه از نظر زیرساخت هاى 

اجتماعى،  تاب آورى بیشترى داشته باشند، سریع تر به شرایط عادى بازمى گردند.

ضرورت کنترل آسیب هاى اجتماعى پیشنهاد افزایش 15 درصدى نرخ سرویس مدارس

  

حوادث

دزد عروسک ها دستگیر شد
باشگاه خبرنگاران: رییس کالنترى 175 باقرشهر ضمن اشاره 
به دستگیرى یک سارق طالهاى کودکان در محدوده باقرشهر، 

گفت:این زن سارق پس از دستگیري به دادسرا منتقل شد.
سرگرد سعید رضا جمشیدى گفت: با شکایت هاي شهروندان 
ساکن محله باقرشهر در خصوص سرقت هاي طال و جواهرات 
کودکان، پرونده اي در این خصوص در کالنتري تشکیل و تیمی 
از ماموران این یگان رسیدگی به پرونده را در دستور کار خود قرار 
دادند. وي افزود: طی بررسی هاي انجام شده، تحقیقات از شاهدان 
عینی ماجرا و همچنین بازبینی فیلم دوربین هاي مداربســته 
محل هاي سرقت مشخص شد که تمامی سرقت ها از سوي یک 
زن که با اغفال کودکان به وسیله آب نبات اقدام به سرقت جواهرات 
و طالهاي آنها می کند، صورت گرفته است. سرگرد جمشیدي 
عنوان داشت: در ادامه از طریق همین منابع، چهره متهم شناسایى 
و بین تیم هاي گشت انتظامی توزیع شد تا در صورت مشاهده 
وي را شناسایی و دستگیر کنند. کالنتر 175 باقرشهر تصریح 
کرد: این اقدامات ادامه داشت تا اینکه روز گذشته ماموران یکی از 
گشت هاي انتظامی مستقر در محدوده استحفاظی این کالنتري، 
توانستند چهره یک زن را با مشخصات ارایه شده از سارق، مطابقت 
دهند و براي بررسی موضوع وي را تحت نظر و تعقیب قرار دادند.

وي اظهار داشت: پس از شناســایی محل اختفاي زن مظنون، 
هماهنگی هاي الزم با مقام قضایی صورت گرفت و متعاقبا دستور 
بازداشت زن مظنون صادر شد و بالفاصله ماموران ضمن ارایه 
حکم قضایی ورود به منزل وارد مخفیگاه این زن متهم به سرقت 
شدند. سرگرد جمشیدي اظهار داشت:متهم که سعی داشت در 
ابتدا با جوسازي خود را بی گناه جلوه دهد، پس از کشف مقادیري 
جواهرات مسروقه از منزلش به ناچار لب به اعتراف گشود و به 
سرقت اعتراف کرد.رییس کالنتري 175 ادامه داد:متهم به همراه 
ماموران انتظامی و اموال مسروقه کشف شده به کالنتري منتقل 
شد و تحت بازجویی به چندین فقره سرقت اعتراف کرد و پس از 
تکمیل پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

جزییات دستگیرى زمین خواران
مهر:فرمانده انتظامى غرب اســتان تهران از دســتگیرى دو 
کالهبردار و کشــف 16 میلیارد تومان زمین خوارى، توسط 
ماموران پلیس آگاهى خبر داد. سردار محسن خانچرلى گفت: 
در پى ارجاع یک فقره پرونده کالهبــردارى به پلیس آگاهى 
غرب استان تهران مبنى بر زمین خوارى در شهرك نصیرآباد 
شهرســتان رباط کریم، مراتب به صورت ویژه در دســتور کار 
ماموران قرار گرفت. فرمانده انتظامى ویژه غرب استان تهران 
افزود: با تحقیق و بررسى هاى انجام شده توسط ماموران پرونده، 
مشخص شد زمینى به مســاحت بیش از دو هکتار متعلق به 
یکى از ارگان هاى دولتى با ارزش 160 میلیارد ریال توسط دو 
کالهبردار به فروش رسیده است.وى تصریح کرد: با تحقیقات 
کارشناسى انجام شده مشخص شــد دو کالهبردار با اسناد و 
مدارك جعلى، دو هکتار از اراضى واقع در نصیرآباد شهرستان 
رباط کریم را با روش هاى متقلبانه به مبلغ 160 میلیارد ریال 
به فروش رسانده اند.رییس پلیس غرب اســتان تهران ادامه 
داد: ماموران پلیس آگاهى با کارهــاى اطالعاتى و هماهنگى 
مقام قضایى متهمان را شناسایى و در عملیاتى منسجم، آنها را 
دستگیر کردند.سردار خانچرلى گفت: با ارایه شواهد، مستندات 
و مدارك الزم از ســوى پلیس، متهمان به جــرم خود اعتراف 
کردند و اذعان داشتند، زمینى به مساحت 21 هزار متر متعلق 
به یکى از ارگان هاى دولتى را با استفاده از جعل اسناد و مدارك 
به فروش رسانده اند. فرمانده انتظامى ویژه غرب استان تهران با 
اشاره به اینکه متهمان مبلغ 16 میلیارد تومان زمین خوارى کرده 
اند، خاطرنشان کرد: کالهبرداران با تشکیل پرونده براى سیر 
مراحل قانونى تحویل مراجع قضایى و با قرار صادره روانه زندان 

شدند. 

نسل فردا یک پدیده قتل هاى خانوادگى را بررسى مى کند

در خبرهــا آمــده 
بود پــدرى با تفنگ 
شکارى دخترش را د ر برابر چشمان رهگذران به قتل 
مى رساند. در نخستین بازجویى ها مرد انگیزه جنایت را 
سوءظن به دخترش عنوان کرد. این مرد مدعى شد از 
مدتى قبل به دخترش مشکوك شده و تصور مى کرده 

وى با پسرجوانى در ارتباط است.
 بر اساس  آمار سازمان  ملل  متحد سالیانه  حدود 5000 
زن  و دختر جوان  تحت  عنوان  «ناموس  و حیثیت » به  
قتل  می رسند. قتل هاى ناموسى  ریشه هاي  عمیق  و 
قربانیانی  فراوان  دارد و در سراسر دنیا اتفاق  می افتند  
و از آنجایى که اطالع رســانی  دقیق  و درستی  درباره  
آنها وجود ندارد، گفته مى شود که آمار واقعی  رقمی  
بسیار باالتر است؛ زیرا در خیلى  از موارد شکایتی  عنوان  
نمی شود یا خانواده هاي  قربانیان  به  دروغ  این  جنایات  
را به  عنوان  خودکشی ، تصادف  یا ناپدید شدن ، گزارش  

می دهند. 
    قتل با انگیزه ناموس پرستى

قتل هاى ناموسى اغلب به  منظور احیاي  شرف  و آبروي  
خانوادگی  یا پنهان  کردن  جرم هایی  همچون  تجاوز و 
روابط  جنسی  با محارم،  صورت  می گیرند. قتل  ناموسی  
به  تصــورات  و باورهاى ســنتی  از ناموس  و حیثیت  
برمی گردد که  چندان بــا  تعریف  آن  در جوامع  مدنی  
ارتباطی  ندارد. در جوامع  مردســاالر، برخى مردان با 
باورهاى ســنتى، آبروي  اجتماعی  خود را وابسته به 

برخوردها و روابط  نزدیکان مونثشان مى دانند. 

قتل  با انگیزه   ناموس   پرســتی  به  ایران  یا کشورهاي  
خاصی  محدود نمی شود. در بســیاري  از کشورهاي  
غربی  نیز مردان  به خاطر غیرت  ناموسی  گاهى دست  
به  خشــونت  و قتل  می زنند. بنا به اظهار نظر برخى 
پژوهشگران، قتل هاي  ناموسی  و جنسی  در چند حالت  
رخ  می دهند؛ یکی  هنگامی  است  که  دختري  رابطه   
نامشروع  برقرار می کند و موضوع فاش  می شود و چون 
نوعی  سرشکستگی  و بی آبرویی  براي  اعضاي  خانواده  
به وجود آمده، در نتیجه  پدر یا برادر دختر اقدام  به  قتل  
او و از بین  بردن  لکه  ننگ  می کنند؛ زیرا می دانند در 
این  رابطه  کسى شاکی نخواهد بود و مشکلی  از جهت  
مجازات  نخواهند داشت . دیگر مشاهده عینى عمل 
زناست.  ولى مسئله این است که در پژوهش ها مشخص 
شده بسیارى از چنین قتل هایى صرفا بر اساس تصورات 

ذهنى قاتل، نه عینى و واقعى، شکل مى گیرد.
در ماده  630 قانون  مجازات  اسالمی  آمده  است،  هرگاه  
مردي  همسر خود را در حال  زنا با مردى اجنبی  مشاهده  
کند و علم  به  تمکین  زن  داشته  باشد، می تواند در همان  
حال  آنها را به  قتل  برساند و در صورتی  که  زنی  مکره  
باشد (یعنى مجبور شده)، فقط  مرد را می تواند به  قتل  
برساند، حکم  ضرب  و جرح  در این  مورد مانند قتل  است . 
نص صریح قانون  بر لحظه اي  است  که  مرد ، عمل  زنا را 
شخصا مشاهده کند؛ در غیر این صورت مصداق عمل 
ندارد.  از سوي  دیگر این  قانون  تاکید بر مرد و همسرش  
دارد و به  هیچ  عنوان  قابل  تعمیم  به  برادر و پدر نیست . 
قانون گذار هیچگونه  امتیازي  براي  برادر نســبت  به  
خواهرش  براي  تنبیه  و مجازات  قایل نیست. یعنی  برادر 

اگر خواهرش  را حین  ارتکاب  زنا ببیند، هیچ  حقی  ندارد 
که  او را بکشد. 

  حدس و گمان به جاى علم
آنچه مایه تاسف است، در این نکته نهفته که معموال 
علت  وقوع  قتل هاي  ناموسی ، سوءظن  افراد است،  نه 
علم به یقین. گرچه  ماده  630 قانون  مجازات  اسالمی  
مردان  را تنهــا در صورت  مواجهه  بــا خیانت  عینى 
همسر مجاز به  قتل  وي  می داند، اما نتایج  تحقیقات  
پژوهشگران نشان  می دهد که  در بســیاري  از موارد 
مردان  بدون  حصول  اطمینان  از خیانت  همســر و در 
صورت  شکست  زناشــویی ، نافرمانی ، عدم  تمکین  
جنســی  و حتی  ســهل انگاري  در وظایف  زناشویی  
ممکن  اســت  عمدا یا سهوا همســر خود را به  قتل  
برسانند و با تکیه  بر این  ماده  قانونی  و توسل  به  عامل  
تحریــک  و از دســت  دادن  مهار  شــخصی ، خود را

 تبرئه  کنند.
قتل ناموسى اقدامى خشــونت بار و بى رحمانه براى 
کشــتن یک زن یا دختر به دســت مردى از اعضاى 

خانواده  است که حس کرده به خاطر اعمال و رفتار آن 
دختر یا زن، آبرو و حیثیت خود و خانواده زیر ســوال 
رفته است که در این رابطه یک زن یا دختر مى تواند به 
دالیل مختلفى به بى آبرو کردن خانواده اش متهم شود. 

   جلب رضایت اجتماع
عدم تمکین به ازدواجى اجبارى، فرار از خانه، روابط 
نامشروع، تجاوز و گاهى نیز طالق گرفتن، به سادگى 
مى تواند از سوى مردان خانواده به عنوان واقعه ا یى که 
باعث شرمسارى و آبروریزى همه خانواده شده، تلقى 
شود و زن یا دختر نگون بخت براى حفظ به اصطالح 
آبروى خانواده کشته شود. آمار حاکى است قاتل در 
قتل هاى ناموسى اغلب برادر، پدر، شوهر، عمو، دایى یا 
مردى از اقوام و دوستان خانوادگى زن یا دختر است. در 
تحقیقى مشخص شده که در کشورهایى که قتل هاى 
ناموسى در آنها اتفاق مى افتد، پلیس و قوه قضائیه اغلب 
از کشتن زنانى که متهم به فساد اخالقى یا بى آبرویى 
بوده اند، چندان هم ناخشنود نیســت و براى حفظ 
جان زنان و دخترانى که از سوى شوهر، برادر، پدر یا 

آشنایان خود در معرض خطر و تهدید جانى قرار دارند، 
عمال کارى انجام نمى دهند. قتل  ناموسى معموال در 
مناطقى که وابستگى هاى عشــیره اى دارند، بیشتر 
اتفاق مى افتد. مطالعات جامعه شناختى نشان مى دهد 
قتل ناموسى غالبا اقدامى است که مردان خانواده زن، 
براى جلب رضایت اجتماع و محیطى که در آن زندگى 
مى کنند، انجام مى دهند. به بیان روشن تر، شوهر، برادر 
یا پدرى که همسر، خواهر یا دختر خود را مى کشد، در 
حقیقت این کار را نه براى رضاى خاطر خود، بلکه اغلب 
براى خشنودى اقوام و آشنایان و اهل محل یا طایفه 
انجام مى دهد تا در میانشــان احساس سرافکندگى 
و شرمســارى نکند.نکتــه اینکه صرف ســوءظن، 
استناد به شــایعات، برداشــت هاى ذهنى و امثالهم 
دلیل اغلب چنین فجایعى است و اگر یک نابهنجارى 
اجتماعى یا اخالقى رخ مى دهد، باید بر اساس قانون 
و از طریق مجارى قانونى با آن برخورد شود، نه اینکه 
هر شــخصى بر اســاس نظر خودش تصمیم گیرى

 و اقدام کند. 

ناموس ُکشى!
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ا�و
طارمى واقعا پرسپولیسى ها را سر کار گذاشت و 
به نمایندگى از طرفداران ایــن تیم مى گویم 
هواداران واقعا از دست ایشان عصبانى هستند.ظاهرا در 

فوتبال ایران، عرق و تعصب به باشگاه مرده است!!

ا�و
انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شد. دلیلش هم 
یک همه پرســی بود که گفته می شود نخست 
وزیر این کشور در ابتدا پیشــنهاد آن را مطرح کرد و 
شــاید تصور نمی کرد اکثریت با آن موافق باشند و او 

مجبور شود از خداحافظی دم  بزند!

ا�و
وضعیت بحرین بسیار تاسف بار است و به نظر 
می رسد به خاطر فشارهاي خارجی که از زمان 
تهاجم عربستان ســعودي به این کشــور وارد شده، 
راه هاي مخالفت صلح آمیز براي مردم بحرین بسته شده 

است.

ا�و
رشد گردشــگرى دنیا در ســال هاى 2013 و 
2014 به طور متوسط چهار و شش دهم درصد 
و در اروپا سه درصد بود، اما این رشد در ایران 12 درصد 
و سه برابر میانگین جهانى بوده است.این نشان مى دهد 
براى گسترش گردشــگرى در کشــورمان، اقدامات 

مناسبى صورت گرفته که جا دارد از آن تقدیر شود.

ا�و
ایجاد و توسعه طرح هاى سالم سازى دریا براى 
کاهش تلفات انسانى و تقویت سرمایه گذاران 

بخش خصوصى در سرفصل گردشگرى و امور فرهنگى 
از ضروریات شهرستان هاى ســاحلى و گردشگرپذیر 
محسوب مى شود.اما متاسفانه در حال حاضر در شمال 

کشور این مهم تحقق نیافته است.

ا�و
هم اکنون چالشــى که پیش روى موزه ها و 
میراث فرهنگى استان خوزستان قرار گرفته، 
کاهش اســتقبال از این اماکن بوده که این موضوع 
براى رفع مشــکل، نیازمند بررســى جدى است.از 
مســئوالن اســتانى تقاضا داریم، به ایــن موضوع 

رسیدگى کنند.

ا�و
در روز قــدس، فریــاد فلســطینى ها در دنیا 
طنین انداز مى شود تا نسل هاى مسلمین متوجه 
شــوند که قبله اول مســلمانان باید بــه پیکر جامعه 
اسالمى وصل شود.امیدواریم مثل همیشه شاهد حضور 
حداکثــرى مــردم در راهپیمایــى روز قــدس 

باشیم.

ا�و
زمین گیر شدن کارخانه کاشى زرین خراسان 
در رکود بازار و بى توجهى و عــدم حمایت از 
تولید، مشــکالت عدیده اى را بر سر راه تولیدکننده و 
نیروهاى کارگر آن گذاشــته اســت. لطفا گزارشى از 
کارخانــه هایى کــه تعطیل مــى شــوند و وضعیت 

کارگرانشان تهیه کنید.

ا�و
راه و شهرسازى گلستان در حالى براى یکى از 
غرفه هاى ساحلى بندرگز حکم تخریب گرفت 
که قرار اســت در این منطقه، طرح گردشگرى ایجاد 
شود و این مســئله باعث نگرانى ساکنان منطقه شده 
اســت.در ویژه نامــه هــاى محلیتان بیشــتر به این 

موضوعات بپردازید.

ا�و 
برکنــارى و اســترداد 240 میلیــون، واقعا 
برخوردى قاطع و بازدارنده براى جلوگیرى از 

تکرار اینگونه موارد در آینده خواهد بود؟

ا�و 
شما را به خدا رییس اتحادیه پرنده و ماهى را تا 
زمانى که مرغ و ماهى کیلویــى صدهزار تومان 
نشده، عوض کنید. همه اش مى گویید: مقدارى گران شد!

ا�و 
چرا سهام ایرانسل در بورس عرضه نمى شود؟ 

چرا هیچ مسئولى پیگیر آن نمى شود؟

ا�و 
این روزها برخى از مردم کشــورمان به دلیل 
مســایل اقتصــادى در تنگناي مالی به ســر 
می برند. همچنیــن برخى مســتاجران در پرداخت 
اجاره خانه هــاى باال با مشــکالتى مواجه هســتند. 
امیدواریــم در میان بحث هــا و بگومگوهاى بى فایده 
سیاســى، رســیدگی به اوضاع اقتصادي مــردم به 
فراموشی سپرده نشود و مسئوالن دولت در راه تامین 

رفاه  مردم گام هاي موثرتري بردارند.

باال بودن هزینه هاى درمانى  اتباع افغان و مصایب بیمارستان ها
  طبق برآوردها ساالنه حدود 10 میلیارد تومان در کشور 
براى خدمات بهداشــتى مهاجران و پناهندگان هزینه 
مى شــود و بنابر اعالم وزارت بهداشتى ها این وزارتخانه 
حدود چهار برابر آنچه کمیساریاى عالى پناهندگان براى 
ارایه خدمات بهداشــتى در اختیار قرار داده  است، براى 
کنترل وضعیت بهداشتى اتباع خارجى هزینه مى کند؛ به 
طورى که خدمات  بهداشتى به صورت رایگان به این اتباع 
ارایه مى شود. تعداد کودکان و زنان مهاجر به ایران روندى 
افزایشى دارد، پدیده اى که ضرورت گسترش خدمات 
بهداشــتى و درمانى را براى این جمعیت بیشتر آشکار 
مى کند، اما گرانى هزینه دارو و درمان اتباع خارجى عالوه 

بر آنها گریبان بیمارستان ها را نیز گرفته است.
البته این در حالى است که مسئوالن بهداشت و درمان این 
روزها از موج جدید مهاجرت ها به کشور ابراز نگرانى کرده 
و گفته اند که از سال گذشته، شاهد موج جدید مهاجرت 
به کشور هســتیم؛ دغدغه اى که در این زمینه به وجود 
آمده، این است که اکنون بخش قابل توجهى از جمعیت 
مهاجران به کشور را زنان و کودکان تشکیل مى دهند، 
یعنى جمعیتى که به خدمــات و مراقبت هاى ویژه اى 
نیازمندند و وضعیت بهداشتى و واکسیناسیون آنها نیز 

باید کنترل شود.
البته با وجود هزینه هایى که ایران براى کنترل وضعیت 

بهداشتى مهاجران و پناهندگان خارجى انجام مى دهد، 
شــاهدیم که هنوز جاى خالى درمانى مناســب و کم 
هزینه براى اتباع خارجى احســاس مى شود و عالوه بر 
آن، بیمارستان هاى حاشــیه اى و مرزى نیز گاهى تاب 
تحمل هزینه هایى که از قبال درمان پناهندگان بر آنها 
تحمیل مى شود را ندارند و از آنجایى که اکثر این افراد، 
بضاعت مالى مناسبى ندارند، هزینه اى مضاعف را بر دوش 
بیمارستان ها گذاشته و درمان پناهندگان را با چالش هاى 

جدى روبه رو مى کنند.
به گزارش ایسنا دکتر محمد آقاجانى، معاون درمان وزیر 
بهداشت درباره چالش هاى درمانى اتباع خارجى، به ویژه 
اتباع افغان در کشور، به ایسنا مى گوید: جمهورى اسالمى 
ایران بیش از 30 سال است که خدمات بسیار ویژه اى را 
براى اتباع خارجى، به ویژه براى اتباع کشور افغانستان 
ارایه مى دهد. به طورى که در حوزه بهداشت خدماتمان 

را به صورت رایگان به این اتباع ارایه مى دهیم.
وى با بیان اینکه ارایه رایگان خدمات بهداشتى هم براى 
سالمت اتباع و هم براى حفظ سالمت ایرانیان الزم است، 
مى افزاید: این درحالى است که ما در حوزه درمان اتباع 
خارجى  با مشکالت بسیارى مواجهیم. به طورى که هم 
بیمارستان ها و هم خود اتباع در این زمینه چالش دارند؛ 
چرا که به هر حال هزینه هاى درمانى باالست و دارو گران 

اســت. البته هرچند که این هزینه ها در ایران نسبت به 
متوسط منطقه ارزان تر است، اما باز هم هزینه هاى قابل 

توجهى را شامل مى شود.
آقاجانى با بیان اینکــه در عین حال با اصالح نســبى 
تعرفه هاى خدمات درمانى، مشــکالت اتباع غیرایرانى 
بیش از گذشته شده اســت، ادامه مى دهد: البته در این 
زمینه وزارت بهداشت تالش کرد تا با کمک وزارت کشور، 
وزارت رفاه، ســازمان بیمه سالمت و کمیساریاى عالى 
پناهندگان براى اتباع افغانــى و مهاجران قانونى که در 

کشور حضور دارند، اقداماتى را انجام دهد.
معــاون درمان وزیر بهداشــت بــا تاکید بــر اینکه ما 
همواره درب هاى بیمارســتان هایمان بــه روى اتباع 
غیرایرانى باز اســت و همه خدمات را از جنبه انســانى 
به آنها ارایه مى دهیم، مى گوید: البتــه باید توجه کرد 
که بیمارســتان هاى ما نیز در این حوزه با مشــکالت 
متعددى مواجهند. براى مثال بیمارى از اتباع خارجى 
در بیمارستان بسترى شده و خدمات را دریافت مى کند، 
اما در زمان ترخیص دچار مشکالت مالى است. بنابراین 
بیمارستان مجبور مى شود که از طریق بخش مددکارى 
بخشى از هزینه هاى بیماران را رایگان کند. بر این اساس 
هم بیماران و هم بیمارستان ها واقعا در این حوزه دچار 

چالش جدى هستند.

خبر ویژه

نماینده مجلس دهم از ورود جدى و همکارى 
مجلس با دستگاه ها در موضوعاتى همچون 
فقر، آســیب هاى اجتماعى و مطالبه گرى 
آنها خبر داد .همایون هاشــمى به تشــکیل 
فراکسیون رفاه در مجلس اشاره کرد و افزود: 
تاکنون در حــوزه رفاه و تامیــن اجتماعى، 
جاى خالى فراکسیون رفاه احساس مى شد، 
به همین دلیل در راســتاى توسعه خدمات 
اجتماعى و مطالباتى کــه در حال حاضر در 
سطح رفاه جامعه وجود دارد که بسیارى از آنها 
مغفول مانده، فراکسیون رفاه و تامین اجتماعى 
تشکیل خواهد شد.وى گفت: تاکنون خدمات 
اجتماعى بدون سطح بندى ارایه شده است؛ 
مانند پرداخت یارانه ها که بدون بررسى صورت 
گرفت و همچنین قطع آن نیز بدون بررسى و 
واکاوى انجام شــد و تمامى آنها به این دلیل 
است که سطح بندى براى ارایه خدمات وجود 
ندارد تا مشخص شود چه سطحى از جامعه 
چه خدمتى را نیاز دارند یــا اینکه هزینه اى 
که براى هر خدمت باید گرفته شــود، چقدر 
اســت. این نماینده مجلس دهــم به فقر در 
جامعه اشاره کرد و گفت: بسیارى از مردم به 

حدى فقیر هستند که جزو دهک هاى ده  گانه 
قرار نمى گیرند و واقعا زیر خط فقر هستند و 
نهادهاى حمایتى، برنامه اى براى رفع فقر آنها 
ندارند. به گفته هاشمى، قصد داریم مطالبات 
مردم را به گونه اى به گوش مسئوالن برسانیم 
تا خدمات به دهک هاى پایین و افراد فقیر که 
به سختى زندگى مى کنند، برسد. وى با اشاره 
به اینکه آمارهاى نهادهاى حمایتى از لحاظ 
کمى رشدى را نشان نمى دهند، گفت: طى 
چند سال گذشته، برخى از آمارهایى که توسط 
مســئوالن نهادهاى حمایتى ارایه مى شود، 
هیچ تفاوتى نکرده است، به طورى که در حال 
حاضر حدود سه میلیون زن سرپرست خانوار 
در کشــور وجود دارد که فقط 200 هزار نفر 
آنها تحت پوشش بهزیستى هستند و مابقى 
از حمایت و خدمات هیچ نهــادى برخوردار 
نیستند.عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس به آسیب هاى اجتماعى اشاره کرد و 
افزود:  آسیب هایى مانند اعتیاد، طالق و... که 
محصولش کودك خیابانى، بزهکارى و دزدى 
است، در جامعه زیاد شده؛ اما هیچ اقدامى براى 

کاهش و رفع آنها صورت نمى گیرد.

ورود مجلس دهم به موضوع فقر و آسیب ها

شدند. 
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بخش خصوصى در سرفصل گردشگرى و امور فرهنگى 
از ضروریات شهرستان هاى ســاحلى و گردشگرپذیر 
محسوب مى شود.اما متاسفانه در حال حاضر در شمال 

هم اکنون چالشــى که پیش روى موزه ها و 
میراث فرهنگى استان خوزستان قرار گرفته، 
کاهش اســتقبال از این اماکن بوده که این موضوع 
براى رفع مشــکل، نیازمند بررســى جدى است.از 
مســئوالن اســتانى تقاضا داریم، به ایــن موضوع 

در روز قــدس، فریــاد فلســطینى ها در دنیا 
طنین انداز مى شود تا نسل هاى مسلمین متوجه 
شــوند که قبله اول مســلمانان باید بــه پیکر جامعه 
اسالمى وصل شود.امیدواریم مثل همیشه شاهد حضور 
حداکثــرى مــردم در راهپیمایــى روز قــدس 

زمین گیر شدن کارخانه کاشى زرین خراسان 
در رکود بازار و بى توجهى و عــدم حمایت از 
تولید، مشــکالت عدیده اى را بر سر راه تولیدکننده و 
نیروهاى کارگر آن گذاشــته اســت. لطفا گزارشى از 
کارخانــه هایى کــه تعطیل مــى شــوند و وضعیت 

ا�و
راه و شهرسازى گلستان در حالى براى یکى از 
غرفه هاى ساحلى بندرگز حکم تخریب گرفت 
که قرار اســت در این منطقه، طرح گردشگرى ایجاد 
شود و این مســئله باعث نگرانى ساکنان منطقه شده 
اســت.در ویژه نامــه هــاى محلیتان بیشــتر به این 

موضوعات بپردازید.

ا�و
برکنــارى و اســترداد 240 میلیــون، واقعا 
برخوردى قاطع و بازدارنده براى جلوگیرى از 

تکرار اینگونه موارد در آینده خواهد بود؟

ا�و
شما را به خدا رییس اتحادیه پرنده و ماهى را تا 
زمانى که مرغ و ماهى کیلویــى صدهزار تومان 
نشده، عوض کنید. همه اش مى گویید: مقدارى گران شد!

ا�و
چرا سهام ایرانسل در بورس عرضه نمى شود؟ 

چرا هیچ مسئولى پیگیر آن نمى شود؟

ا�و
این روزها برخى از مردم کشــورمان به دلیل 
مســایل اقتصــادى در تنگناي مالی به ســر 
می برند. همچنیــن برخى مســتاجران در پرداخت 
اجاره خانه هــاى باال با مشــکالتى مواجه هســتند. 
امیدواریــم در میان بحث هــا و بگومگوهاى بى فایده 
سیاســى، رســیدگی به اوضاع اقتصادي مــردم به 
فراموشی سپرده نشود و مسئوالن دولت در راه تامین 

رفاه  مردم گام هاي موثرتري بردارند.

چالش جدى هستند.چرا که به هر حال هزینه هاى درمانى باالست و دارو گران البته با وجود هزینه هایى که ایران براى کنترل وضعیت 

افشین طباطبایى 
پژوهشگر اجتماعى


