
سخنگوي وزارت بهداشت در حالي مي گويد، 
تعرفه هاي ويزيت بيش از 38هزار تومان براي 
پزش�كان متخصص، تخلف اس�ت كه ويزيت 
معمول پزشكان متخصص باالي 50هزار تومان 
است و وقتي بيماري به سختي توانسته نوبت 
مالقات با پزش�ك مورد اعتمادش را به دست 
بياورد، محال است دس�ت به شكايت عليه او 
بزند، زيرا مي خواه�د درمانش را تكميل كند. 
اينها همان پزش�كاني هس�تند ك�ه اغلب در 
مطبشان كارتخوان ندارند، اما رديابي تخلف 
آنها كار چندان سختي نيست و نياز به نظارت 
دارد نه شكايت! اغلب اين پزشكان به افرادي 
كه بيمه تكميلي دارند در ازاي دريافتي ش�ان 
نامه اي مهر و امضا ش�ده مي دهن�د كه ميزان 
دريافتي آنها را مس�تند مي كن�د. بگذريم از 
اينكه بيمه هاي تكميلي هم خودش�ان را تنها 
به ميزان تعرفه هاي رس�مي وزارت بهداشت 
متعهد مي دانن�د و در نهايت بيم�ار مي ماند و 
پرداختي هايش. چ�ه به پزش�كاني كه خارج 
از تعرفه وزارت بهداش�ت ويزي�ت مي گيرند 
و خدم�ات ارائ�ه مي دهن�د و چ�ه بيمه هاي 
تكميلي كه آنها هم به سياق ساير نهادها پول 
مي گيرند، اما خدماتي نصفه نيمه ارائه مي كنند. 
قصه پرغصه س��رگرداني بيماران تمامي ندارد و 

با شرايط كنوني سخت ترش��دن اوضاع به دليل 
تنگ ترشدن حلقه تحريم ها اين قصه دردناك تر 
از گذشته شده اس��ت. در يك س��وي اين ماجرا 
پزش��كاني قرار دارند كه خ��ود را محق مي دانند 
هرگونه كه دلش��ان مي خواهد براي خودش��ان 
تعرفه گذاري كنند و از س��وي ديگر بيماراني كه 
ناگزيرند ب��ه اين نظام تعرفه اي نانوش��ته، پايبند 
باش��ند و تعرفه هاي اعالم شده از س��وي وزارت 
بهداشت را تنها در روزنامه ها و سايت هاي خبري 
ببينند، نه در مطب پزش��كان! و در برابر اين قصه 
پرغصه اس��ت كه بازار بيمه هاي تكميلي پررونق 
شده؛  بيمه هايي كه در ضعف و كم كاري بيمه هاي 
پايه،  پا گرفته اند و اغلب اقشار جامعه از كم درآمدها 
گرفته تا پردرآمدها بس��ته به توانشان بسته هاي 
بيمه تكميلي را خري��داري مي كنند تا بلكه براي 
پركردن خ��أ بيمه هاي پايه چ��اره اي بيابند. اما 
بيمه هاي تكميلي هم تنها موقع قرارداد بس��تن 
پاس��خگو هس��تند و تعرفه هايش��ان نه براساس 
تعرفه هاي واقعي بلكه بر مبناي تعرفه هاي وزارت 
بهداش��ت اس��ت؛  تعرفه هايي كه تنها روي كاغذ 
اعتبار دارد و به همين خاطر با كم شدن فرانشيز 
خدمات چندان چيزي دست بيمار را نمي گيرد. 

   قرارداد برمبناي تعرفه هاي كاغذي 
كم نيس��تند، كارشناس��اني كه بيمه تكميلي را 

رانت و تخلف مي دانند. نمونه اش دكتر مس��عود 
پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي كه 
در اين باره معتقد است: بيمه تكميلي يعني فردي 
كه خالف قانون عمل مي كن��د و حاكميت با آن 
قرارداد بسته است. وقتي حاكميت خود با متخلف 
قرارداد بسته، چگونه مي توان مملكت را درست 
كرد؟ ابتدا بايد خود را درست كنيم و به كسي كه 
خالف قانون عمل مي كند، پول پرداخت نكنيم. 

با وجود اين، وقتي بيمه هاي پايه به وظايفشان به 
درستي عمل نمي كنند، بازار بيمه هاي تكميلي داغ 
شده است. بيمه هايي كه قبل از قرارداد به متقاضي 
توضيح نمي دهند، مبناي محاسبه شان تعرفه هاي 

رسمي وزارت بهداشت اس��ت؛ همان تعرفه هايي 
كه به جز روي كاغذ در هي��چ مركز درماني اعتبار 
ندارد. به همين خاطر اگر به سراغ افراد داراي بيمه 
تكميلي برويد، اغلبشان از عملكرد بيمه تكميلي 
خود راضي نيستند. خانم حيدري از جمله افرادي 
است كه از عملكرد بيمه تكميلي خود راضي نيست 
و به خبرن��گار »جوان«  مي گوي��د: ماهي 50هزار 
تومان از حقوقم بابت بيمه تكميلي كسر مي شود، 
اما وقتي براي پرداخت هزينه دندانپزشكي مراجعه 
كردم از 360ه��زار توماني كه باب��ت پركردن دو 
دندانم هزينه ك��رده بودم، تنه��ا 187هزار تومان 
آن را پرداخ��ت كرده اند، آن هم در ش��رايطي كه 
بايد قبل و بعد از درمان عكس راديولوژي داش��ته 
باش��ي و اين يعني هزينه بيش��تر و اش��عه ايكس 
بيهوده اي كه از بدن عبور داده مي ش��ود و عوارض 
متعددي دارد. به گفته وي، بنا بوده  اين بيمه براي 
خدمات دندانپزش��كي تا س��قف 500هزار تومان 
با 30درصد فرانش��يز پرداختي داش��ته باشد، اما 
كارش��ناس اين بيمه درباره چرايي پرداخت تنها 
نيمي از هزينه درمان اينگونه توضيح مي دهد:  ما 
براساس تعرفه هاي درماني وزارت بهداشت با بيمه 
شونده قرارداد مي بنديم، اما كمتر پزشكي هست 

كه براساس اين تعرفه ها كار كند. 
خانم فتاحی هم از بيمه تكميلي ش��ركتي كه در 
آن كار مي كند، حسابي دلش پر است و مي گويد: 
در حالي كه ويزيت پزشك در تعهد بيمه تكميلي 
اس��ت، اما از 30هزار تومان ويزيتي كه من براي 
پزش��ك دادم تنها 17ه��زار تومان��ش را بيمه به 
حسابم ريخت. همچنين از نسخه 70هزار توماني، 

تنها 10هزار تومان آن پرداخت شد. 
آقاي حسيني هم كه خدمات پاراكلينيك انجام 
داده، مي گوي��د: بيمه تكميلي هم��ه هزينه را به 
من پرداخت نكرده و گفته اس��ت مركز خارج از 
تعرفه هاي مصوب از ش��ما پول گرفت��ه و درباره 
نس��خه هاي دارويي هم كارشناس��ان اين بيمه 
تكميلي مي گويند، تنها داروهاي تحت پوش��ش 
بيمه تأمي��ن اجتماعي ش��امل بيم��ه تكميلي 

مي شوند!
   فقدان برخورد،  نظارت و شكايت 

آنطور كه س��خنگوي وزارت بهداشت مي گويد: 
ويزيت پزش��ك عموم��ي در بخ��ش خصوصي 
24هزار و 500تومان، پزشك متخصص 38هزار 
و 400تومان و فوق تخصص 47هزار و 900تومان 
تعيين ش��ده اس��ت. بنابراين دريافت وجه مازاد 
بر اين رق��م تخلف بوده و پيگيري خواهد ش��د و 
با پزش��كان متخلف برخورد مي شود اما در عمل 
نه برخوردي صورت مي گيرد و نه ش��كايتي و نه 
نظارتي. در حالي كه ب��ا همكاري ميان بيمه هاي 
تكميلي و وزارت بهداش��ت به س��ادگي مي توان 

متخلفان تعرفه اي را شناسايي كرد. 
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نجات خانواده ايراني از كماي اقتصاد و فرهنگ 
»خانواده« بنيادي ترين س��اختار هر جامعه اي است؛  ساختاري 
زيربنايي كه ساير روبناها قائم به وجود آن هستند.  تجربه جهاني 
نشان دهنده آن است. جوامعي كه اين ساختار بنيادين با چالش 
دچار شده و با بحران خانواده روبه رو ش��ده اند، به سمت و سوي 
اضمحالل ارزش ها رفته اند و به سقوط در سياه چاله آسيب هاي 
اجتماعي متعدد دچار ش��ده اند، اما اين ماجرا روشن كننده اين 
واقعيت است كه براي فروپاشي يك نظام اجتماعي و هدف گرفتن 
ارزش هاي آن كافي است تا ساختار خانواده را در آن جامعه هدف 
قرار دهد. در اين صورت با فروريخت��ن بن مايه هاي يك جامعه 
فروريختن روبناهاي آن كار چندان سختي نخواهد بود. ساختار 
خانواده ايراني هم در تندباد تغيير الگوي س��بك زندگي ايراني 
اسالمي و در پي سياستگذاري هاي نادرست داخلي در كنار برخي 

تحركات خارجي با آسيب جدي مواجه شده است. 

آس��يب ديدگي پيكره خانواده ايران��ي را مي ت��وان از روي آمار و 
ارقام هاي مرتبط با ازدواج، طالق و آس��يب هاي اجتماعي رديابي 

كرد. 
محمدمهدي تندگويان معاون س��اماندهي ام��ور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با اشاره به اينكه نس��بت طالق به ازدواج در سال 
96 حدود 29درصد بوده اس��ت، گفت: اين آمار به اين معناس��ت 
كه به ازاي ه��ر 100 ازدواج 29 طالق اتفاق افت��اده و همچنين 
نمودارها نشان مي دهند كه از سال 75 تا 96 روند طالق صعودي 

بوده است. 
به گفته وي، تعداد ازدواج در كل كش��ور به طور ميانگين كاهش 
10درصدي را نش��ان مي دهد و عمده علت اين موضوع مس��ائل 
اقتصادي و س��اير علل آن موضوعات فرهنگي مث��ل تغيير باورها 
و اعتقادات هس��تند. بررس��ي آمار بيكاري هم اظه��ارات معاون 

س��اماندهي امور جوانان را تأيي��د مي كند. بر اين اس��اس نيز نرخ 
بيكاري در سال 95، 25/9 درصد بوده، در حالي كه اين ميزان در 
سال 75، 13/7درصد را نش��ان مي دهد و حتي از نگاه تندگويان،  
افزايش 5ميليون توماني وام ازدواج موجب شده تا از ابتداي امسال 
شاهد افزايش ثبت ازدواج باشيم. اما با تمام اينها، ساعتي 19 طالق 
نيمه تاريك خانواده ايراني اس��ت كه مي رود تا اي��ران را هم مانند 
غرب به وادي بحران خانواده بكشاند و با چالش هاي جدي در اين 
حوزه مواجه كند. بديهي اس��ت، اگر افزاي��ش وام ازدواج منجر به 
تقويت انگيزه جوانان براي ازداج ش��ده، برداشت موانع اقتصادي 
مي تواند پايه هاي خانواده ايراني را از سستي ايمن دارد. اضمحالل 
ساختار خانواده هزينه آسيب هاي اجتماعي غيرقابل جبران را به 
جامعه تحميل خواهد كرد، اما پيش��گيري مانند هميشه بهترين 

راهكار است. 

تعرفه هاي كاغذي مبناي محاسبه بيمه هاي تكميلي
پزشكان و داروخانه ها نسخه هايي فراتر از تعرفه هاي مصوب مي پيچند اما بيمه ها طبق تعرفه هاي مصوب به 

بيماران پول مي دهند آن هم پس از كسر فرانشيز !

مطابق اخبار منتشر شده 

نيره ساري
  گزارش  2

در رس�انه هاي امريكايي، 
دولت امريكا طي پنج سال 
گذشته، هزينه اي معادل يك ميليارد دالر صرف تشويق 
جوانان كرده تا به آنها بفهماند، س�الم ترين شكل روابط 
جنسي تنها از طريق ازدواج امكان پذير است. در امريكا 
ثابت شده آزادي در مسائل جنس�ي موجب چشم و دل 
س�يري يا عادي شدن اين مسئله نمي ش�ود، بلكه افراد 
نسبت به يك سري مس�ائل بي  تفاوت تر مي ش�وند و از 
طرفي تجاوزات و خش�ونت ها افزايش پي�دا مي  كند. بر 
همين اساس، عفاف يك ضرورت زندگي تعريف شده، نه 
يك تشريفات ديني و براي تحقق آن نيز بودجه هاي كالن 
ه�م ص�رف مي ش�ود. در س�ال 2001 و 2005 ب�ه 
ترتيب40ميلي�ون دالر و 73 ميلي�ون دالر ب�ه آموزش 
خويشتن داري جنسي اختصاص يافته است. امريكا در 
يك پروژه 450ميليون دالري كه در آن 17 آژانس مستقل 
شركت كرده بودند، بيش از 200 هزار دختر جوان را تحت 

آموزش برنامه »حفظ عفت« قرار دادند.
 اين يعني راه  حل ارائه شده در زمينه عفاف از سوي مصلحان 
اجتماعي امريكا براس��اس خويش��تن داري اس��ت، چراكه 
در اصل تدوي��ن برنامه هاي خويش��تن داري جنس��ي را از 
ضرورت هاي عصر حاضر به حساب مي آورند. آنچه مشخص 

بوده پايين آمدن س��ن بلوغ در سراسر جهان و باالرفتن سن 
ازدواج است. تركيب همين دو عامل، باعث طوالني ترشدن 
دوراني ك��ه جوانان مج��رد در آن فرصت فعاليت جنس��ي 
دارند، برمي گردد. بر اين اساس، انديشمندان غربي )به ويژه 
امريكايي ها( اكنون از چيزي به نام »خويشتن داري جنسي« 

ياد مي كنند. 
  برنامه هاي عملي سازمان هاي مردم نهاد 

ش��عار اين انديش��مندان اين اس��ت: »فقط خويشتن داري 
جنس��ي، تا هن��گام ازدواج«؛ يعن��ي تنها راه نج��ات از آن 
پيامدهاي هولناك و زندگي س��وز، عفاف يا خويشتن داري 
جنسي است. بر همين اساس، برنامه »فقط خويشتن داري« 
)ProgramAbstinence only( را طراح��ي كرده اند 
و بر مبناي آن، به ترويج عفاف در مي��ان جوانان و نوجوانان 
امريكايي مي پردازند. به طور مثال سازمان هاي غيردولتي يا 
سازمان هاي مردم نهادي هستند كه با تشكيل حلقه متشكل 
از دختران و پسران در حال اجراي برنامه هاي خويشتن داري 
جنسي )Sexul Abstinence( در امريكا هستند و راه هاي 

توان انتظاركشيدن در اعضاي گروه را تقويت مي بخشند. 
به ط��ور مث��ال، گ��روه مروج��ان خويش��تن داري از ميان 
دانش آموزان امريكاي��ي عضو مي پذي��رد و حلقه  هايي را به 
عنوان نشان به آنها اهدا مي كنند. اين حلقه ها عالمتي است، 
براي افراد و حتي جامعه كه نش��ان مي  دهد اين افراد تا قبل 

از ازدواج رابط��ه اي نخواهند داش��ت. راهكارهايي همچون 
حضور نداشتن دو جنس مخالف در خلوت، عدم مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الكلي و هر آنچه تعادل ذهن را بهم بريزد 
و استفاده از پوششي كه جلب توجه نكند، از سوي مروجان 

خويشتن داري در امريكا مطرح مي شود. 
   نسخه پيچي به سبك 2030

نكته مهم در اين باره اينجاست كه اصل موضوع خويشتن داري 
جنسي را كشورهاي مدعي دموكراسي و حقوق بشر كه با پرچم 
ليبراليسم به ترويج هرگونه آزادي مي پردازند، به خوبي متوجه 
شده اند و با برنامه ريزي هاي درست، دقيق، منطقي و البته صرف 
هزينه هاي ميليارد دالري كالن در بودجه بندي بازگش��ت به 
عفاف را جزو برنامه قرار داد ه اند. حال آنكه همين كش��ورها با 
برنامه ريزي هاي بلندمدت درصدد تضعيف بنيان خانواده در 
ساير كشورهاي دنيا از جمله ايران هستند و نسخه هاي تحميلي 
مثل 2030 را در ظاهري زيبا تقديم جوانان مي كنند.  راه هايي 
كه كشورهايي چون، امريكا براي حفظ خويشتن داري دختران 
و ش��كل بخش��ي به بنيان خانواده مدنظر قرار داده اند، همان 
چيزي   كه در آموزه هاي اسالمي آمده است. اما آنچه جاي خالي 
آن احساس مي شود، اين است كه همواره بحث هاي نظري و 
تئوري ما در زمينه خويش��تن داري جنسي به قوت خود باقي 
مانده است، اما شايد الزم باشد برنامه هاي عملياتي نيز براساس 

همين آموزه ها و در قالب هاي نو و جديد ارائه شود. 

خرجميليارددالريبرايعفافامریكاییها!
 امريكا در 5 سال گذشته، يك ميليارد دالر صرف تشويق جوانان كرده تا به آنها بفهماند، سالم ترين شكل روابط جنسي 

فقط از طريق ازدواج امكان پذير است

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  توييت علي جعفري: فرمايش رهبر انقالب درخصوص اينكه »در برجام 
اشتباه كردم« صنعتي ادبي است، موسوم به »ذم بدل از مدح«. ايشان در 
واقع كنايه مي زنند كه همين قدر هم كه دس��ت آقايان رو باز گذاشتيم، 

اشتباه بود؛ يعني اينكه: درست مي گفتيم كه خوش بين نيستيم. 

 سارا معصومي توييت زد: همه ما در اين سرزمين مانديم و زندگي در 
وطن را به اجبار يا اختيار انتخاب كرديم، داخل يك كشتي نشستيم. كاش 
پشت س��ربازي را كه فرس��تاديم خط مقدم خالي نكنيم. جنگ فقط آن 
هشت سال نبرد ميان ايران و عراق نبود. امروز ايران بيش از هر روز ديگري 

به اتحاد و انسجام ملي نياز دارد. 

 توييت سيدراضيه حسيني: تو ماتريكِس شبكه هاي اجتماعي گرفتار 
ش��ديم و هر روز و هر لحظه اضطراب و نگران��ي و نااميدي به زندگيمون 
تزريق ميشه. حواس��مون به حال خوب و زيبايي هاي زندگيمون باشه تو 

اين هياهو قرباني نشه. 

 توييت اميرعلي صفا: يكي از مشكالت هم اينه كه فقر زشت محسوب 
مي ش��ه و »فقير« توهينه. نه آقا. اون چيزي كه زشته مال مردم خوريه، 
كالهبرداري و سوءاستفاده  و به هر روش��ي پول در آوردنه. زشت اينه كه 
گرمي و سردي سالم و عليكت به نسبت مدل ماشين و حساب بانكي افراد 

تنظيم بشه. زشت اينهاست، نه عدم توانايي مالي. 

 توييت سلمانه: با رفتن ربيعي حجم خساراتي كه طرح تحول سالمت 
وزارت بهداشت بر گردن سازمان تأمين اجتماعي گذاشته، ماستمالي شده! 
اميدواريم ميزان تعهد وزير بهداشت به پاسخگويي در زمينه طرح تحول 

همانند تعهدي باشد كه براي جراحي چشم محصوران دارند!

 س�يدحجت علوي توييت زد: + مادر، شما فرزندت كجاست؟ -چهار 
فرزندم كه شهيد شدند با پسر كوچك ترم زندگي مي كردم كه او هم سال 
پيش شهيد شد.+ سال پيش؟! جانباز بودن؟ -در سوريه شهيد شد. مدافع 
حرم بود...+ آقا ببخشيد فرزند شما كجاست؟ -چهار فرزندم آلمان درس 

مي خوانند و پنجمي هم سال بعد راهيست!

  يك كاربر توييت زد: اين ماجراي اجاره خونه بدجوري ساكنان مستأجر 
تهران و ش��هرهاي بزرگ رو تحقير مي كنه... افزايش سرسام آور اجاره ها 
و محاسبه آن با نوس��انات بازار ارز، سكه و س��كوت! وزارت تعطيل راه و 

شهرسازي حقيقتاً داره مردم رو شديداً آزار مي ده.

صادق الحسيني با انتشار اين عكس توييت زد: اعطاي يارانه ارزي 
يا قيمتي كه زنجيره ارزش افزوده را با پايي��ن آوردن قيمت كاالها هدف 
مي گيرد، نقض غرض اس��ت. نمودار IMF به خوبي نشان مي دهد، سهم 
فقيرترين پنجك )آبي( در ايران و كش��ورهاي مورد مطالعه از يارانه هاي 
نان، ش��كر و گندم كمتر از هم��ه ديگر پنجك ها بوده! يارانه با س��ركوب 

قيمتي فساد است!

 Mostafa Hazara با انتش�ار اين عكس توييت زد: فريد مشعل 
فرمانده پليس غزني چهار روز اس��ت كه از ش��هر دفاع مي كند. يك تنه 
با سربازانش چهار روز اس��ت كه در خط نخس��ت مي جنگد. صد و چند 
سربازش جان باخت. همه روي خيابان و كوچه افتادند، اما تسليم نشدند. 

جان مي دهند و جا ، نه! 

  تويي�ت داوينچ�ي: امثال آخون��دي و نعم��ت زاده يه نفر نيس��تن، 
هركدومشون يه سيستم س��ازماندهي ش��ده از ده ها مدير عالي رتبه تو 
بدنه اقتصاد كشوره كه طي 30سال زمامداري اصالحات بركشور به  وجود 
اومدن، نميگم حتماً بايد دولت عوض بشه تا فساد اقتصادي برچيده بشه 

سيستم  شفافيت مالي مسئوالن راه بيفته خيلي چيزا حل ميشه. 

خان�م فتاح�ی ه�م از بيمه 
تكميل�ي ش�ركتي ك�ه در 
آن كار مي كن�د، حس�ابي 
دلش پ�ر اس�ت و مي گويد: 
در حالي كه ويزيت پزشك 
در تعه�د بيم�ه تكميل�ي 
اس�ت، اما از 30هزار تومان 
ويزيتي كه من براي پزشك 
دادم تنه�ا 17هزار تومانش 
را بيم�ه به حس�ابم ريخت

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

   رئيس هيئت مديره مجمع خيرين مدرسه  ساز شهر تهران گفت: در 
جلسه استانداري تهران مقرر شد طي پنج سال، 120هزار كالس درس 

در اين استان ساخته شود. 
   رئيس دبيرخانه مشاركت هاي مردمي بهزيستي از نظارت جدي بر 
كمك هاي مردمي خبر داد و گفت: جمع آوري كمك توسط سلبريتي ها 
و اعالم حساب شخصي ش��ان تخلف اس��ت و بايد در مقابل بهزيستي 

پاسخگو باشند. 
   مرمت و بازسازي عمارت كاله فرنگي باغ موزه قصر با هدف حفظ و 

صيانت از ابنيه هاي تاريخي انجام مي شود. 
   متخصص كودكان گفت: از مهم ترين عاليم كم خوني در كودكان 
خستگي، كاهش توانايي فكري و بدني است كه با طراحي رژيم غذايي 

غني از آهن برطرف مي شود. 
   مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيس��تي كش��ور گفت: 
7درصد كودكاني كه به فرزندخواندگي مي روند به داليلي مانند بيماري 

به بهزيستي بازگردانده مي شوند. 
  مديركل دفت��ر برنامه ريزي و مديريت توس��عه روس��تايي س��ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور از ارائه 128ميليارد تومان تسهيالت 
به طرح هاي درآمدزاي روس��تايي خبر داد و گف��ت: اميدواريم با اجراي 
برنامه پنج س��اله روستايي در كل كش��ور اين تس��هيالت افزايش يابند و 

هدفمند شوند. 
  مديركل مديريت بحران خوزستان اظهار كرد:  از قسمت ايراني هور 
آمادگي خود را اعالم كرده ايم كه به صورت پمپاژ آبرساني را به مناطق 
عراقي داشته باش��يم، البته عراق بايد مجوز بدهد و حقابه ايران را كه 

وظيفه اش است، تأمين كند. 
معاون مشاركت هاي اجتماعي وزارت كشور با بيان اينكه در حال حاضر 
مهم ترين برنامه ما براي س��ازمان هاي مردم نهاد و خيريه ها آموزش و 
توانمندسازي اس��ت، گفت: تاكنون حدود 3هزار س��ازمان مردم نهاد 

آموزش ديدند و توانستيم آنان را به توانمندي برسانيم. 
   فرمانده مرزباني جمهوري عراق اظهار كرد:  اس��تفاده از تجربيات 
جمهوري اس��المي ايران در بحث مب��ارزه با موادمخ��در و همچنين 
همكاري اطالعاتي درخصوص جلوگيري از قاچاق اسلحه و مشروبات 
الكلي و آماده س��ازي س��ازوكار اربعين از جمله موارد مطرح شده در 

اجالس هفتم مرزبانان دو كشور است. 

كبري فرشچي 
  تحليل

مين روب ها را دريابيد!
ميادين مين همچنان پابرجا هس��تند. مناطقي ك��ه حجم انبوهي از 
مين هاي ضدنفر، ضدتانك و غيره را در درون خود جاي داده و هر ساله 
هم قرباني مي گيرند. دراين ميان »مين روب« ها تنها افراد شاغل در اين 
مناطق  هستند و خود را سپر بال كرده اند، اما وضعيت شغلي آنها اصاًل 

مساعد نيست. 
مين روب ها استخدام رسمي نيستند؛ حقوقشان اندك است؛ شغل شان 
ثابت نيست و در زمستان معموالً بيكار هس��تند؛ قرارداد كوتاه مدت 
دارند؛ اگر جانشان را از دست بدهند يا قطع عضو شوند، حمايت خاصي 
ندارند؛ هرچند كه طبق قانون، شهيد و جانباز محسوب مي شوند، اما 
پروسه بنياد شهيد هفت خوان رس��تم است؛ به خصوص اينكه نهادي 
هم دنبال حقوق شان نيست و خودش��ان هم براي احقاق حق ناتوان  

هستند. 
كارگران شاغل در شركت هاي مين روبي با وجود اينكه در ماه هاي گرم 
س��ال و در دماي باالي 50درجه و در هواي سوزان مناطق گرمسيري 
غرب كشور، با عشق و عالقه به پاكس��ازي ميادين مين اشتغال دارند،  
اما در كمال تأسف از سوي مديران ش��ركت هاي پيمانكار با بي مهري 

تمام روبه رو هستند. 
 از اوايل دهه 80 شركت هاي خصوصي، مسئوليت مين روبي را برعهده 
دارند. ش��ركت هايي كه به دليل رقابت با يكديگر در برخي از بخش ها 
خوب عمل كرده اند و اما در بسياري از موارد نتوانستند آنطور كه بايد 

ظاهر شوند. 
تا سال 89 تعداد شركت هاي مين روب داراي مجوز به 64 رسيد و در 
سال هاي بعد اين تعداد رو به كاهش گذاشت. مركز مين زدايي كشور 
مجوز شركت هايي كه ناموفق بودند را لغو كرد و قوي ترها باقي ماندند. 
براس��اس آمارهاي مركز مين زدايي تا  س��ال89 حدود 5 هزار نفر ش��امل 
تيم هاي برنامه ريزي، عمليات شناس��ايي و اجرايي، پش��تيباني و نظارت 
مشغول پاكسازي بودند، هرچند به گفته يكي از نيروهاي پاكساز باسابقه 
كمبود نيرو همواره وجود داشته و برخي از مين روب ها در چند شركت به 
صورت همزمان كار كرده اند.  در حال حاضر اين شغل حتي جزو مشاغل 
سخت و زيان آور هم محسوب نمي شود و اعتراض ها به اين امر هم تاكنون 
نتيجه اي نداشته و هيچ سازماني به مين روب هايي كه نسبت به وضع حاضر 
اعتراض داشته اند، پاسخي نداده و حتي برخي از آنها از كار بركنار شده اند. 
براي پاكس��ازي مين در استان هاي غربي كش��ور تاكنون 91شهيد و 
110جانباز داشته ايم. از  سال 88تاكنون  1600پايگاه پاكسازي شده 
و هزينه پاكس��ازي مناطق آلوده در ايران0/1 ميانگين جهاني است و 
براي هر هكتار حدود 100 ميليون ريال اعتبار الزم است. پايين بودن 
هزينه پاكسازي در ايران براي مين روب ها نكته مثبتي نيست. كساني 
كه با تجهيزات قديمي پا به ميدان مي گذارند، حقوقشان اندك است و 
بيمه درست و درماني هم ندارند.  از آنجايي كه اين شغل موجب تهديد 
جان و نقص عضو مي شود، قانونگذار بايد براي بهبود وضعيت اين افراد 
اقدام كند. بايد قانوني تصويب شود تا كساني كه مستقيم در عمليات 
مين روبي هستند، امتيازاتي داشته باشند و از وضع حاضر خارج شوند. 

آگـــهى ابــالغ اوراق مـالیـاتـى سازمان امور مالیاتی کشور 
اداره کل امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویراحمد
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