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جامعه

حملموادمخدر
جرم ۸۵درصد زنان زندانی
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس ،با بیان
اینکهزنان ۳درصدازجمعیتزندانیانکشور
را به خود اختصاص میدهند یادآور شد۸۵ :
درصد زندانیان زن به جرم حمل مواد مخدر
دستگیرشدهاند.معصومهآقاپورعلیشاهی در
بازدید از بند زنان یکی از زندانهای کشور،
گفت :زنان زندانی  2.5تا  3درصد جمعیت
زندانیان کشور را تشکیل میدهند و تعداد
آن ها در زندان به نسبت استانهای مختلف،
متفاوتاستودرمقایسهبامتوسطجهانیکه
 10درصدزندانیانرازنانتشکیلمیدهند،
ازوضعیتبهتریبرخوردارهستیم.

وضعیتسرانهپزشکدرایران
وکشورهایپیشرفته
طبقبرآوردآمارهایسازمانجهانیبهداشت
ازسال ۲۰۱۵تا ۲۰۱۷شاخصسرانهتعداد
پزشک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
بسیار کمتر اســت؛ تعداد سرانه پزشک در
ایران حتی از کشورهای کمترتوسعهیافته و
جنگزده هم کمتر است .تسنیم در گزارشی
آورده است :شاخص سرانه تعداد پزشک در
بسیاریازکشورهایپیشرودرحوزهسالمت
عموم ًا بین  30تا  40پزشک بـهازای هر 10
هزارنفراستدرحالیکهسرانهتعدادپزشک
در ایران 11نفر بهازای هر 10هزارنفر است.
درهمینبارهحسینعلیحاجیدلیگانیعضو
کمیسیونبرنامهوبودجهمجلسگفت:تعداد
سرانه پزشک بهویژه پزشکان متخصص در
کشور کم است .وی افــزود :دربــاره پزشکان
متخصص چند مسئله مهم داریــم؛ یکی این
است که مردم دسترسی راحت ندارند یعنی
شمامث ً
الدرایامتعطیالتعیدازروز 28اسفند
تا حدود بیستم فروردین هیچ کجا دسترسی
بهپزشکمتخصصنمیتوانیدداشتهباشید؛
منخودمموردیداشتمکهبهچندشهررفتم،
به مرکز استان رفتم اما دسترسی پیدا نکردم
و نتوانستم یک پزشک متخصص ببینم؛ نکته
بعدی این است که در روزهــای جمعه ،پنج
شنبه و روزهای تعطیل معمو ًال دسترسی به
پزشکمتخصصوجودندارد.حاجیدلیگانی
دربارهعلتدسترسیکمبهپزشکانمتخصص
گفت :علت این مشکل ،انحصار است ،طبق
قانون وزیر اقتصاد مسئول است و باید این
انحصارهارابشکند ،برابرقانوننبایدانحصار
وجود داشته باشد .پذیرش پزشک عمومی
ممکناستبرایکشورهزینهداشتهباشداما
دربارهتربیتپزشکانمتخصص،اینموضوع
هزینهبرنیستچراکهپزشکاندورهطرحخود
رادربیمارستانمیگذرانندوتخصصخودرا
دریافتمیکنند.
وی افزود :نمیدانم چرا این انحصار برداشته
نمیشود و شاهدیم که مرتب فقط تعرفههای
پزشکیاضافهمیشود؛دراینمیانفقطمردم
بیچارهضررمیکنند.

رهبر انقالب در دیدار دستاندرکاران بزرگداشت  ۵۴۰۰شهید استان کردستان:

شهادتدرکردستانبافداکاریبیشترتوأمبودهاست

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۴۰۰
شهید استان کردستان که در تاریخ  ۲۷خرداد
 ۹۸برگزار شده بود ،صبح پنج شنبه گذشته ،در
این همایش در سنندج منتشر شد.به گزارش
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،
ایشان در این دیــدار ،شهدای عزیز کردستان
را متمایز از مناطق دیگر کشور برشمردند و
گفتند :مبارزان کردستان در عین مبارزه با
دشمن خارجی ،در داخل خانه و محیط زندگی
خود نیز با ضد انقالب در جنگ بودند ،بنابراین
شهادت در ایــن منطقه با فــداکــاری بیشتر و
مجاهدت صادقانه توأم بوده است.

رهــبــر انــقــاب اســامــی ،مــزیــت دیــگــر مــردم
کردستان را خنثی کردن توطئه اختالفافکنی
قومی و مذهبی خواندند و خاطرنشان کردند:
کشور ما از لحاظ تنوع قومی کمنظیر است و
اقوام مختلف تحت نام بزرگ ایران و ملت ایران
در کنار هم زندگی میکنند ،البته دشمنان
از ابتدا قصد داشتند از اختالفات مذهبی و
قومی برای شکست جمهوری اسالمی استفاده
کنند اما عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان
و همچنین در آذربایجان غربی ،این توطئه را
خنثی و با خدمت به انقالب ،دشمن را مأیوس
کردند .ایشان تکریم شهیدان و خانواد ههای
آنان را وظیفه آحاد مردم و مسئوالن دانستند

ازمیانخبرها

کشف ۳۶هزارخمیردندان
درکارگاهغیرمجاز

و با تأکید بر تولید آثــاری که خروجی آن ها
شناساندن قدر و عظمت کار شهیدان برای
کشور باشد ،افزودند :مردم و به ویژه نسل جوان
باید بدانند بــرای پایهگذاری و محکم کردن
پایههای انقالب و پیشرفت و سربلندی این
شجره طیبه و پر افتخار چه تالش هایی انجام

شده است .حضرت آیتا...خامنهای همچنین
با اشاره به سیاست غلط و معیوب رژیم پهلوی
در عقب نگه داشتن مناطق کردنشین ،خطاب
به مسئوالن استان بر کار عمرانی و تالش و
پیگیری برای جبران عقبماندگیهای استان
تأکید کردند.

خاکدزدی ،اینبارازتاالبهامون!
تاالبی که اگر برای مردم آب ندارد ،برای سودجویان خاک دارد...

غفوریان  -وقتی از مسیر زاهــدان به سمت
شهر زابــل مــی روی ،بــه ویــژه زمــانــی کــه گرد
وخاک ،دامنه دید را محدود می کند ،حسرت
آن روزهــای پر آب تــاالب زیبای هامون روح و
روا نات را آزار می دهــد .وقتی به شهر زابل
مــی رســی ،اگــر مهمان باشی حتما خواهی
دید که میزبان با آب وجارو به جان گردوخاک
های ناخوانده حیاط خانه اش افتاده است.
مردم محلی حاال ورد زبان شان شده که 20
سال است هامون با ما قهر است .قطع حقابه
از رودخانه های مرزی توسط همسایه شرقی،
هامون را به این حال و روز انداخته است.
اما هامون یعنی یکی از مهمترین تاالب های
جهان ،حــاال بــای دیگری به جانش افتاده
است؛ درد امروز هامون «خاک دزدی» از سفره
اوست .هامون زیبا که برای این سرزمین تاریخ
و تمدن ساخته است ،حاال آن قدر نحیف است
که خاکش را هم به یغما می برند.
برای اطالع بیشتر با یک مطلع محلی تماس می
گیرم .حرف هایش با غمی نهفته همراه است:
«چندین میلیارد خاک از سطح هامون را دزدیده
و فروخته اند که برخی دستگاه ها هم درآن
دخیل هستند .امسال که باران نسبتا خوب بود،
حدود  35درصد از تاالب را پر کرد که به مرور
خشک شد و اکنون خاک هامون مرطوب است
و آماده برای کار و مصالح ساختمانی .این خاک
به دلیل غنی بودن برای گلخانه هم استفاده می
شود که به شهرهایی مثل بیرجند می فرستند.
در کل مجموعه تاالب هامون منطقه حفاظت
شده و هر گونه بهره برداری حتی به اندازه یک
متر از آن بدونمجوز تخلف است .اما در برخی
قسمت هــای آن به ویــژه در منطقه «نیمروز»
آن قدر برداشت کرده اند که چاله های عمیق
درست شده است .متاسفانه این حفاری ها در
منطقه حیات وحش صورت گرفته که هم باعث
تخریب تاالب شده و هم به زیستگاه جانوران
ضرر زده است» .
سال قبل همین مواقع بود که سرپرست اداره
حفاظت محیط زیــســت زاب ــل از دستگیری
تعدادی برداشت کننده غیرمجاز خاک از تاالب
خبرداده بود ،اما ظاهرا در این مدت اقدامات
الزم حقوقی و نظارت ها دربــاره این موضوع
کافی نبوده و نتوانسته دســت هــای آشکار و
پنهان این خاک دزدی را قطع کند.
▪در مقابل خاک دزدها می ایستیم

به طور قطع مسئوالن مرتبط در استان سیستان

و بلوچستان درباره این چالش زیست محیطی
باید پاسخ گو باشند و اولین ســوال را باید از
مدیرکل محیط زیست پرسید .پورمردان هم
دلــش پر اســت از ناگفته ها دربـــاره ماجرای
خاک دزدی« :شکواییه ای به صورت رسمی در
دادگاه به ثبت رسانده ایم و با تمام قوا و تا لحظه
رسیدن به نتیجه مطلوب و مطالبه حق و حقوق
شهروندان از آن کوتاه نخواهیم آمد».

▪خاک دزدی برای چه؟

پورمردان که درددل هایش را با عصر هامون
درمیان گذاشته ،می گوید« :افراد متخلف به
جای این که شن و ماسه را از مراکز و معادن
شن دارای مجوز با نرخ مصوب بخرند ،آن را از
دل هامون به سرقت می برند و به هر قیمتی
کــه بفروشند ســود خــالــص نصیب شــان می
شود و طبق بــرآورد اولیه انجام شده چندین
میلیارد تومان از همین راه مال نامشروع کسب
کردهاند».
▪دست های پنهان اما با نفوذ

جست و جــودربــاره مــاجــرای خــاک دزدی از
هامون ،ذهنم را به پیگیری های یک خبرنگار
بــا سابقه در زاهــــدان کــه ســال هــاســت او را
میشناسم هدایت می کند .او می گوید« :با
توجه به فیلم ها و عکس هایی که از این خاک
دزدی ها به دستم رسیده است ،بعید است که
این اقدام ،کار افراد معمولی باشد و به نظر می
رسد افــراد دارای نفوذ و راه بلد در این ماجرا
دست دارند ».این خبرنگار مطلع البته از برخی
دستگاه ها نام می برد و معتقد است آن ها قطعا
در این خاک دزدی ها دخیل هستند اما من در
گزارش فعال از ذکر نام آن ها خودداری می کنم
تا ببینیم در آینده چه می شود.
ای کاش مسئوالن قضایی و نهادهای نظارتی
هرچه زودتــر به ماجرا ورود کنند و حــاال که
هامون برای مردم عزیز سیستان وبلوچستان
آب ندارد ،اجازه ندهند برای سودجویان خاک
داشته باشد...

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف یک
واحدکارگاهغیرمجازخمیردنداندرمنطقه
امینآبادتهرانوکشف ۳۶هزارخمیردندان
خبر داد .به گــزارش مهر ،ســردار ظهیری
افــزود :در ایــن کارگاه  ۲۵۰کارتن حاوی
 ۳۶هزار عدد خمیردندان که آمــاده پخش
در بازار بود ،کشف و با بررسیهای به عمل
آمده مشخص شد متهم اصلی در این کارگاه
خمیردندانهارادریکمحیطغیراستانداردو
غیربهداشتینگهداریمیکردهوبرایکسب
سودهای غیر قانونی با استفاده از محلول
استون قیمت و تاریخ انقضای محصوالتی را
که قیمت قدیمی داشتند و چند ماه قبل از
بازارجمعآوری شدهبودندبابهکارگیریسه
کارگر پاک و با دستگاه جت پرینت تاریخ روز
و قیمت جدید را روی آن حک میکردند.وی
تاکیدکرد:چهارمتهمپروندهبازداشتشدند
ومکاننیزپلمبشد.

 75هزارایرانیمبتال
بهاماسهستند

▪قوطی کبریت در یک گودال بزرگ

وقتی از آقای پورمردان درباره این حفاری ها و
میزان آن پرسیده می شود ،شبیه سازی او از آن
چه دیده ،از فاجعه ای بزرگ حکایت دارد« :چاله
های حفر شده به حدی بزرگ بود که اگر با یک
خودروی شاسی بلند غول پیکر وارد آن بشوید
گویی قوطی کبریت داخل گودال افتاده است».
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نکته
انتظار از قانون جدید حفاظت از خاک

موضوع خاک دزدی که پیش از این درباره صادرات غیرمجاز خاک های جزایر جنوبی به خارج رسانه ای
شد ،حاال درباره تاالب هامون به نوعی دیگر مطرح شده است .اکنون انتظار می رود با ابالغ قانون حفاظت
از خاک که 25خرداد(هفته قبل) توسط رئیس جمهور ابالغ شد ،زمینه مقابله جدی با سودجویان برای
نهادهای مسئول بیش از گذشته فراهم شود.

  رئیسانجمناماسایرانبااشارهبهجمعیت
 75هزارنفری ام اسی ها گفت :با داروهای
جدیدی که اکنون وجود دارد ،این بیماری
کامال قابل کنترل اســت ،امــا ایــن که قابل
تشخیص باشد و درمان قطعی بیمار حاصل
شود،متاسفانهمشخصنشدهاست.
عبدالحسین هوشمند ،به میزان گفت :در
دنیا حدود دو میلیون و  ۲۰۰هزار فرد مبتال
به بیماری ام اس توسط اعضای فدراسیون،
شناسایی شده اند .وی با بیان این که همه ما
وظیفه داریم درباره این بیماری بیش از پیش
اطالعرسانیکنیم،اظهارکرد:درایرانطی
سالهای اخیر رشد چشمگیری را در ابتال به
این بیماری داشتهایم و در سال  ۹۷حدود ۷
هزار بیمار جدید داشتیم .وی با اشاره به این
کهمیانگینسنیابتالبهبیماریاماسحدود
 ۲۶سال است ،افزود :ابتال به این بیماری در
خانمهانسبتبهآقایانشایعتراستونسبت
 ۳بهیکدارد.

