
دريا و ساحل خواري، جنگل خواري، كوه خواري 
و اراض�ي خ�وش آب و ه�وا حج�م باالي�ي از 
پرونده هاي زمين خواري را در كش�ور تشكيل 
داده اند. در اين ميان اراضي محيط زيس�ت هم 
از آماج زمين خ�واران در امان نمانده اس�ت به 
گونه اي كه معاون توس�عه مديري�ت، حقوقي و 
امور مجلس س�ازمان حفاظت محيط زيست از 
وجود س�ه هزار پرونده زمين خ�واري در حوزه 
محيط زيست خبر داده است كه در اين ميان و به 
گفته اين مقام مسئول دولتي دستگاه هاي دولتي 
سهم بااليي در پرونده هاي زمين خواري دارند. 
 گش��تي در اخب��ار رس��انه ها نش��ان مي ده��د كه 
زمين خ��واري ج��زو عناوين پ��ر تك��رار مجرمانه و 
پرونده هاي قوه قضائيه اس��ت به گونه اي كه چندي 
پيش سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس از وجود 
۳۰ پرونده زمين خواري در اين كميسيون خبر داد. 
بهرام پارسايي، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص اين پرونده ها گفته است تعداد ۳۰ 
پرونده در حوزه زمين خواري در كميسيون اصل ۹۰ 
وجود دارد كه عمده اين پرونده ها مربوط به استان هاي 

شمالي كشور و به ويژه كالردشت است. 
  تشكيل 33 هزار و 402 پرونده زمين خواري 

در يكسال 
 همچنين حجت االسالم اژه اي سخنگوي قوه قضايي 

در يكي از نشست خبري خود با اشاره به گزارشي 
كه در سال گذشته از استان ها در مورد زمين خواري 
دريافت شده است، گفته اس��ت در سال ۹4 تعداد 
۳۳ ه��زار و 4۰2 پرون��ده در م��ورد زمين خواري 
تشكيل ش��د كه فعاليت بسيار ش��ديدي بود. وي 
افزود: اكثراً اين پرونده ها شاكي خصوصي نداشت 
يا مدعي العموم يا براس��اس گزارش دستگاه هاي 
مختلف، به آنها وارد ش��ده بود ك��ه در نهايت براي 
1۹ هزار و ۹۹۰ پرونده حكم صادر شد. سخنگوي 
قوه قضائيه تأكيد كرد: از اين مجموع 8 هزار و 222 
مورد قلع و قمع وجود داش��ت و ۳7 ه��زار و 2۹7 
هكتار از زمين هاي تصرف شده، رفع تصرف شد و در 
مجموع در پرونده هاي زمين خواري 22 هزار و 76۳ 

نفر تحت تعقيب قرار گرفتند. 
 در حقيقت بررسي پرونده هاي زمين خواري نشان 
مي دهد كه خألهاي قانوني در حوزه ثبت و امالك 
و اسناد يكي از داليل اصلي اين اقدامات مجرمانه 
است كه سبب شده اس��ت تا پرونده هاي قطور و با 
مدت زمان طوالني رس��يدگي در مراجع قضايي 
تشكيل شود. اوضاع وقتي پيچيده تر مي شود كه به 
اين مهم توجه كنيم كه پرونده هاي زمين خواري 
داراي فقط يك متهم نيس��ت، بلك��ه در قريب به 
اتفاق اين پرون��ده چندين و چند متهم و ش��اكي 

وجود دارد. 

  محيط زيس�ت: بي�ش از 2967 پرون�ده 
زمين خواري باز است 

 اما فاجعه بار تر از زمين خواري ها، زمين خواري در 
حوزه محيط زيست و آن هم در اراضي ملي و داراي 
طبقه بندي اكو سيستمي است كه لطمات بسياري 
به محيط زيست و ذخير ه گاه هاي گونه هاي گياهي 
و جانوري وارد مي كند. در اين زمينه معاون توسعه 
مديريت، حقوقي و امور مجلس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اش��اره به اينكه در حال حاضر بالغ 
بر 2 هزار و ۹67 هكتار پرون��ده مفتوح در محاكم 
قضايي داري��م، مي گويد: بخش حقوقي س��ازمان 
محيط زيست در سراسر كشور پيگير رفع تصرفات 
اين اراضي است و ادارات كل محيط زيست استان ها 
به نمايندگي از سازمان حفاظت محيط زيست در 

حال پيگيري و رفع اين تصرفات هستند. 
وي با اش��اره به زمين خواري ه��ا در بخش هايي از 
تهران و با تأكيد بر اينك��ه براي رفع تصرف هر يك 
از اين اراضي جنگ س��نگيني داشتيم، مي افزايد: 
برخي از اين زمين ها از جمله اراضي ش��ميرانات از 
قيمت و مرغوبيت بسيار بااليي برخوردار است. در 
اين مناطق از س��ال 1۳۹2 تا 1۳۹۵ بيش از 1۳۳ 
فقره پرونده با مس��احت بيش از ۳ ميليون و ۵۹۵ 
هزار متر مربع در مراجع مطرح شد كه از اين ميزان 
يك ميليون و ۳۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف شد 

و براي 224 ه��زار متر مربع در ح��ال پيگيري در 
محاكم قضايي هستيم. دس��تگاه قضايي در حال 
رسيدگي به اين پرونده ها است تا احكام مربوط به 

آنها نيز صادر شود. 
  زمين خ�واران در كدام اس�تان ها فعال تر 

بوده اند؟ 
مجابي به استان هايي كه بيشترين زمين خواري ها 
را از آن خود كرده اند، اش��اره مي كن��د و مي گويد: 
بوشهر از جمله مهم ترين اين استان هاست كه براي 
دست اندازي هايي بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعالم 
شكايت كرديم كه 12۰ هزار متر مربع رفع تصرف 
شده و باقي را اعالم جرم كرديم كه در حال رسيدگي 
است. اس��تان هايي كه بيش��ترين ميزان تصرفات 
را داش��ته اند، اكثر اين دس��ت اندازي ها در حاشيه 
شهرها بوده است، به طور كلي در آذربايجان غربي، 
اصفهان، كرمانش��اه و گيالن ميزان دس��ت اندازي 

باال بوده است. 
  اقدام�ات زيربناي�ي ب�راي مقابل�ه ب�ا 

زمين خواري 
معاون توس��عه مديريت، حقوق��ي و امور مجلس 
سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه همواره 
پيش��گيري را مقدم بر برخورد مي دانيم، مي گويد: 
در حال پيگيري ثبت دقيق تمامي مناطق سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت در سامانه س��ازمان ثبت 
اسناد هستيم كه اين موضوع باعث مي شود ميزان 
تصرفات كاهش يابد. همچنين اليحه اي در قالب 
ماده 28 قان��ون احكام دائمي برنامه هاي توس��عه 
كشور تصويب شد كه بر اساس آن سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت براي رفع تصرف اراضي از پرداخت 

هزينه دادرسي معاف است. 
وي تأكيد كرده است: سازمان حفاظت محيط زيست 
براي بازپس گيري انفال در مناطق تحت مديريت 
اين س��ازمان از تمامي متصرفان حقيقي، حقوقي، 
نهادهاي وابسته به قسمت هاي مختلف اعالم جرم 
و شكايت كرده است. در مواردي اشخاص حقوقي 
كه به اين دست اندازي ها مبادرت كرده اند، برخي 
از دس��تگاه هاي دولتي هس��تند كه در تمامي اين 
موارد عليه آنها اعالم جرم كرده ايم. اين دستگاه ها 
در حوزه ه��اي مختلف فعال هس��تند و م��ا براي 

بازپس گيري انفال هيچ تفاوتي قائل نمي شويم. 
حفاظت از عرصه هاي ارزش��مند كشور از اهميت 
بسيار بااليي برخوردار است، بر اين اساس و با توجه 
به قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مناطق 
ارزش��مند تحت عناوين اثر طبيعي ملي،  پناهگاه 
حيات وحش، پارك ملي و منطقه حفاظت ش��ده 
بايد به صورت جديد توس��ط دولت تحت حفاظت 
قرار گيرد و بايد از كم كاري ها و كوتاهي جلوگيري 
به عمل آيد تا محيط زيست باقي مانده براي نسل 

آينده حفظ شود.
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  شوراي هماهنگي زنان با انتشار نامه اي سرگشاده اعالم كرد: ملت 
اسالمي خواستار بطالن امضاي تعهدآور سند 2۰۳۰ از سوي مجلس 

شوراي اسالمي است. 
  مدير كل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه 7 هزار مدرس��ه را ارزيابي كرده ا يم و از اين تعداد، بيش از ۳۰۰ 
مدرسه در استان ها به عنوان ممتاز معرفي شد، گفت: از بين آنها به 1۰۰ 

مدرسه نشان ممتاز داده ايم. 
 مدير كل كميته امداد استان تهران با بيان آنكه مردم استان تهران 
در سال ۹۵، بيش از ۳۹ ميليارد تومان صدقه پرداخت كرده اند، گفت: 
هر تهراني در سال گذشته به طور متوسط 2هزار و ۹۵1 تومان صدقه 
پرداخت كرده است. بر اساس تحليل انجام شده هر يك از نيكوكاران 
اس��تان تهران روزانه 8 توم��ان و ماهانه 24۳ توم��ان صدقه پرداخت 

كرده اند. 
 بنا بر گزارش جديد يونيس��ف )صندوق كودكان ملل متحد( شمار 
كودكاني كه در س��طح جهان به تنهايي در سفر هس��تند به باالترين 
ميزان طي هفت سال اخير رسيده است و از 666 هزار كودك و نوجوان 
زير س��ن قانوني طي س��ال هاي 2۰1۰ و 2۰11 ميالدي به دست كم 
۳۰۰ هزار كودك بي سرپرست و جدا از خانواده در سال هاي 2۰1۵ و 
2۰16 ميالدي افزايش يافته اس��ت. اين كودكان در 8۰ كشور جهان 

پراكنده اند. 
  برخي از مدارس كشور به عنوان پايگاه هاي اخذ رأي فعال و تعداد 
زيادي از فرهنگيان نيز عوامل برگزاري انتخابات هستند، بر اين اساس 

تعدادي از مدارس كشور روز شنبه ۳۰ ارديبهشت تعطيل شدند. 

اباغ كت�اب ارزش گذاري خدمات س�امت گام 
سومي بود كه به تعبير دولت يازدهم در پي اجراي 
طرح تحول س�امت در بيمارس�تان ها و مراكز 
درماني، موضوع تعرفه هاي خدمات س�امت و 
ارزش گذاري آن برداشته شد تا شايد با اجرايي 
شدن آن لكه سياه زيرميزي از جامه سپيد جامعه 
پزشكان زدوده شود. اين در حالي است كه به رغم 
ادعاي برخي مسئوالن وزارت بهداشت در رابطه 
با صفر شدن زيرميزي در شهرستان ها و نزديك 
به صفر ش�دن آن در تهران، نه تنها چنين امري 
تحقق نيافت، بلكه بزرگ تري�ن طرح اجتماعي 
دولت با ميراث بده�ي چند ه�زار ميلياردي به 
دولت دوازدهم نيز منتقل مي شود. اكنون نيز به 
گفته برخي متخصصان و پزشكان تحريف هاي 
صورت گرفت�ه در كت�اب ارزش گذاري نس�بي 
س�بب ايجاد نارضايتي بيمار، پزشك، پرسنل و 
تضاد بين آنها شده و همين اجراي نادرست بيمه 
سامت مشكات فراواني را به دنبال آورده است. 
 در پي اجراي طرح تحول سالمت در بيمارستان ها 
و مراكز درماني، موضوع تعرفه هاي خدمات سالمت 
و ارزش گذاري با اب��الغ كتاب ارزش گذاري خدمات 
سالمت در گام س��وم ادامه يافت. كتابي كه مبناي 
اصلي تعيين دستمزد و حق الزحمه گروه هاي مختلف 
ارائه دهندگان خدمات سالمت به ويژه پزشكان قرار 
گرفت، مبتني بر مباني يك كتاب در امريكا بود.  وزير 
بهداش��ت در دفاع از اجرايي ش��دن گام سوم طرح 
تحول سالمت گفت: كتاب جديد ارزش گذاري نسبي 
خدمات سالمت تأمين كننده بخشي از خواسته هاي 
جامعه پزش��كي و در جهت واقعي ش��دن تعرفه ها 
است و باعث متمركز شدن خدمات پزشكان در يك 

بخش مي شود. 
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور ديگر فردي بود كه 
كتاب ارزش گذاري نسبي خدمات را مهم ترين مرجع 
علمي در تعيين خدمات بخش دولتي و خصوصي 
دانست و اس��تفاده از آن را داراي رويكردي متفاوت 
و علمي نسبت به قيمت گذاري خدمات معرفي كرد.  
اين در حالي اس��ت كه همزمان با اجرايي شدن اين 
شيوه تازه از تعرفه هاي درماني، پزشكان عمومي و 
پرستاران به عنوان اولين گروه هايي بودند كه نسبت 
به تعرفه هاي تعيين شده انتقاد داشتند، اما در مقابل 
مديران و دس��ت اندركاران وزارت بهداش��ت عنوان 

كردند در حال بهبود ش��يوه اجرا هستند و هدف از 
اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت، رفع لكه 
سياه زيرميزي از جامه سپيد جامعه پزشكان است، 
چراكه با واقعي شدن تعرفه ها بهانه كمبود دستمزد از 

عده قليل پزشكان زيرميزي بگير گرفته مي شود. 
 گايه يك صدا نس�بت به اجراي گام سوم 

طرح تحول سامت
اگر تا پيش از اين تنها پزش��كان عمومي نسبت به 
اجراي تعرفه هاي سالمت گاليه داشتند، همزمان 
ب��ا برداش��تن گام س��وم در طرح تحول س��المت، 
پيراپزش��كان و فعاالن حوزه علوم آزمايشگاهي نيز 
به جرگه گاليه مندان پيوس��تند و همگي يك صدا 
معتقد بودند كه در اين كتاب توجه الزم به خدمات 
آنها نش��ده اس��ت.  ابالغ كتاب تعرفه ها از سوي آن 
دس��ته از گروه هاي پزشكي و پيراپزش��كي و كادر 
درماني مورد انتقاد و گاليه وارد شد كه معتقد بودند 
در كتاب جديد تعرفه ها، توجه الزم به خدمات آنها 
نشده است. به عنوان نمونه، پرس��تاران و پزشكان 
عمومي از آن دس��ته از گروه هاي معترض به كتاب 
جديد تعرفه هاي خدمات سالمت بودند. در مقابل، 
دست اندركاران حوزه سالمت، ضمن رد اعتراض ها 
عنوان مي داشتند كه در صدد رفع نقاط ضعف اين 
كتاب هستند، اما اجراي آن را منتفي نمي دانند.  ايرج 
فاضل، رئيس جامعه جراحان ايران معتقد بود، اين 

كتاب بي ربط به تعرفه ها است، چراكه تعرفه را ساالنه 
توسط هيئت دولت تعيين مي شود و اين كتاب تنها 
تبيين كننده نسبت ها است و با ذكر مثالي گفته بود: 
مثاًل عمل آپانديسيت با تومور مغزي با يكديگر فرق 
مي كند. كتاب بي نهايت مهم اس��ت، اما آنچه تهيه 
مي شود ارزش اين واحدهاست، يعني به طور مثال 
آپانديسيت پنج واحد و تومور ۳۰ واحد درنظر گرفته 
مي شوند.  وي با تأكيد بر اينكه مطلقاً نبايد در كتاب 
دس��ت برده ش��ود، از جابه جايي و كم و زياد شدن 
تعرفه ها در اين كتاب خبر داد و گفت: متأسفانه در 
اين كتاب دست برده شده كه مطلقاً ارزش ندارد. در 
طرح تحول نظام سالمت، متأسفانه در اين واحدها 
دست برده شده اس��ت و جامعه پزشكي آن را قبول 
ندارد، چراكه اين بي عدالتي است كه چيزي باال برود، 
در حالي كه س��اير واحدها تغيير نكنند. اعتبار اين 

كتاب در صورتي است كه دست نخورده ارائه شود. 
گامي كه حوزه س��المت را وارد چالش جديد كرد و 
حتي موافقان طرح تحول را تبديل به منتقد كرد در 
بطن خود با تحريفاتي نيز همراه بوده است، چنانچه 
كماكان متخصصان و پزشكان نسبت به اين موضوع 
واكنش نشان مي دهند و همين اجراي نادرست بيمه 

سالمت را سبب بروز مشكالتي مي دانند. 
 تحريف در كتاب ارزش گذاري نسبي 

حس��ين كرم پور متخصص راديولوژي ب��ه تازگي 

گفته اس��ت: تحريف هاي صورت گرفت��ه در كتاب 
ارزش گذاري نسبي سبب ايجاد نارضايتي پزشك، 

پرسنل و تضاد بين آنها شده است. 
وي در اينباره تصريح مي كند: تعرفه ها بر اساس اين 
كتاب مشخص شده و هتلينگ و درصدي كه بايد 
به پرسنل غيرپزشك نيز ارائه شود، در آن مشخص 
شده بنابراين س��همي كه بيمارس��تان و پرسنل 
غيرپزشك مي برند به صورت كامل مشخص شده 
است،  ولي زماني كه اين كتاب در ايران براي ابالغ در 
دستور كار قرار گرفت، مشخص شد كه در تعاريف 
آن دست برده شده است و جزء حرفه اي و جزء فني 
به صورت كام��ل در آن در نظر گرفته نش��ده و در 
واقع قسمت درصدي كه بايد پرسنل غيرپزشك 
دريافت كنند، حذف شده اس��ت.  اين متخصص 
خواسته بس��ياري از انجمن ها را مبتني بر اجرايي 
شدن بدون تحريف اين كتاب توصيف كرده است 
و مي گويد: متخصص راديولوژي عنوان كرد: شعار 
مي دهند كه جمعيت بزرگ��ي را بيمه كرده اند بار 
ترافيكي درمان ها در بيمارستان ها را زياد كرده ايم و 
سيكل معيوب را ادامه داده ايم كه در اين ميان دولت 
بايد هزينه ها را تأمين كند كه آن هم توان ندارد و 
قضيه تصدي گري سازمان هاي بيمه گر كه عنوان 
مي شود نيز مش��كل ديگري بوده كه دولت زماني 
كه بدهي دارد به سازمان هاي بيمه گر به جاي آن 
به برخي از ارگان ها، صنايع و ش��ركت ها را واگذار 
مي كند و آن ش��ركت بيمه نيز با دي��دگاه تجاري 
نگاه مي كند و سيكل معيوب بايد از جايي شكسته 
شود.  وزير بهداشت در حالي گفته بود كه گام سوم 
اجرايي كردن طرح تح��ول دو هدف عمده يعني 
افزايش خدمت پزشكان در مناطق محروم و كاهش 
دريافت هاي غيرمتعارف را به دنبال دارد كه به گفته 
جامعه پزشكان نقصان سياست هاي تشويقي براي 
پزش��كان در مناطق محروم و كم جمعيت بخش 
ديگري از معضل موجود اس��ت؛ چراكه اين گروه 
بالفاصله پس از اتم��ام دوره به ش��هرهاي بزرگ 
باز مي گردند و ش��هرهاي بزرگ دچار انفجاري از 
خدمات و اشباع مي شود كه همين امر زمينه ساز 

رقابت ناسالم و بسياري از مفسده ها مي شود. 
به عالوه اينكه نحوه قيمت گذاري و افزايش چندباره 
تعرفه ها، نارضايتي هاي گس��ترده اي را هم در بين 

بيماران به دنبال داشته است. 

تحريف جديد در اجرايي كردن گام سوم طرح تحول سامت

نارضايتي هاي گسترده بيماران و پزشكان از تعرفه هاي پزشكي

3 هزار پرونده زمين خواري براي اراضي محيط زيستي

دستگاههايدولتيمتهمرديفاولزمينخواري
معاون محيط زيست: دستگاه هاي دولتي به زمين هاي محيط زيستي دست اندازي كرده اند

موزهرايگان،موزهامنيتي!
از هفته ها قبل، پنج ش��نبه برابر ب��ا تاريخ 28 ارديبهش��ت ماه 1۳۹6 
خورشيدي، به مناسبت روز جهاني موزه بازديد از موزه ها و اماكن تحت 
پوشش سازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري در سراسر كشور براي 

عموم رايگان اعالم شده بود. 
امسال نيز همچون سال هاي قبل، موزه های سراسر كشور به ميزباني 
مردم پرداخ��ت و كاخ موزه هاي مجموعه س��عدآباد ني��ز از اين اصل 

مستثني نبود. 
جمع كثيري از ش��هروندان تهراني و همچني��ن ميهمانان مختلف از 
شهرهاي اطراف به منظور بهره مندي از اين ويژگي،  تعطيلي پايان هفته 
خود را اختصاص به بازديد از سعد آباد دادند كه شامل 18 كاخ است و 
براي بازديد از آنها بايد بليت جداگانه تهيه كرد، بنابراين به همين منظور 

رايگان بوده سعد آباد دليل انتخاب اكثريت افراد در اين روز بود. 
اما كاخ س��بز س��عد آباد به عنوان يكي از پربازديدتري��ن و مهم ترين 
كاخ هاي حاضر در محل، تنها پذيراي ميهمانان صبح روز پنج ش��نبه 
28 ارديبهش��ت ماه بود؛ چراكه همزمان با عصر، شنيده ها حكايت از 
حضور رئيس جمهور در محل كاخ سبز سعدآباد داشت و همين دليلي 
بر امنيتي شدن فضاي حاكم در محوطه سعد آباد شد. موضوعي كه مورد 
اعتراض جمعي از بازديدكنندگان قرار گرفت، اما مسئوالن حاضر در 
محوطه حضور شخص رئيس جمهور را دليل بر امنيتي شدن فضا و نيز 

نبود امكان براي بازديد از محل كاخ سبز دانستند. 
بهت��ر ب��ود در چني��ن روزي ك��ه اين مح��ل ميزب��ان راي��گان براي 
بازديدكنندگان است، از حضور رئيس جمهور خالي مي ماند و حداقل 

فضاي امنيتي بر آن سايه نمي انداخت. 

آغازحسابرسيمستقل
ازدانشگاهآزاددرتمامواحدها

سرپرس�ت دانش�گاه آزاد در بخش�نامه اي به تمام معاونان، رؤساي 
مراكز، مديران كل سازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد در 
سراسر كشور تأكيد كرد: تمام حوزه هاي دانشگاه نسبت به در اختيار 
قرار دادن اس�ناد مالي مورد نياز براي حسابرس�ي مستقل، همكاري 
و تعامل الزم را با مؤسس�ه حسابرس�ي »مفيد راهبر« داشته باشند. 
علي محمد نوريان در جلسه هيئت رئيسه دانشگاه آزاد كه با دعوت تعدادي 
از مديران مؤسس��ه حسابرسي مفيد راهبر برگزار ش��د، با اشاره به صدور 
بخشنامه مهم حسابرسي مستقل از دانشگاه آزاد خطاب به تمام معاونان، 
رؤساي مراكز، مديران  كل س��ازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه 
آزاد در سراسر كشور گفت: خانواده بزرگ دانشگاه آزاد ضمن استقبال از 
حسابرسي مستقل انتظار دارد مؤسسه مفيد راهبر با سرعت بيشتري اين 
حسابرسي را از واحدهاي مختلف دانشگاه انجام دهد تا ان شاءاهلل پس از آن 
ضمن حاكم شدن شفافيت و روشن شدن عملكرد مالي مديران در دوره هاي 
مختلف دانشگاه، ساختارهاي مالي نيز براي شفافيت بيشتر اصالح شوند. 
وي گفت: در بخشي از اين بخشنامه آمده است: با عنايت به مصوبه مورخه 
1۳۹6/2/۳ هيئت امنا ضمن مرعي داشتن ماده ۳۹ از فصل هفتم آيين نامه 
مالي و معامالتي دانشگاه، بدين وسيله مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر براي 
حسابرسي مستقل از حوزه هاي مختلف سازمان مركزي، واحدها و مراكز 
آموزشي و سازمان سماء دانشگاه براي صورت هاي مالي سال 1۳۹۵ و ساير 
بررسي هاي الزم و مرتبط در سال هاي گذشته، تعيين و معرفي مي شود. 
بنابراين مقتضي است تمام حوزه هاي اخير الذكر نسبت به در اختيار قرار 
دادن اسناد مالي مورد نياز، همكاري و تعامل الزم را با مؤسسه فوق الذكر 

مبذول كنند. 
نوريان افزود: ما هر چه سريع تر بايد ساختارهاي مالي دانشگاه را براساس 
اصول حسابرسي حرفه اي ساماندهي كنيم و شفافيت مالي را سرلوحه تمام 

فعاليت هاي خود قرار دهيم. 
سرپرست دانشگاه آزاد با برشمردن سوابق مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر 
گفت: هر چه زودتر بايد گزارش وضعيت مالي دانشگاه، توسط رئيس محترم 
هيئت مؤس��س و هيئت امنا خدمت مقام معظم رهبري و در شوراي عالي 

انقالب فرهنگي ارائه شود. 
همچنين در اين جلسه هوش��نگ نادريان مدير عامل مؤسسه حسابرسي 
مفيد راهبر ضمن قدرداني از اهتمام مس��ئوالن دانش��گاه آزاد نس��بت به 
حسابرسي مستقل گفت: حسابرسي مس��تقل صيانت از مديريت اجرايي 
دانشگاه در حال و گذشته است.  وي با اشاره به سوابق اين مؤسسه افزود: 
مؤسسه مفيد راهبر اولين مؤسسه طبق اعالم جامعه حسابرسان رسمي 
كشور و مؤسسه معتمد بورس اس��ت.  گفتني است، در اين جلسه اعضاي 
هيئت  رئيسه دانشگاه ضمن استقبال از حسابرسي مستقل توسط مؤسسه 
مفيد راهبر اعالم آمادگي كردند؛ تمام تعام��الت و همكاري هاي الزم در 

اين خصوص را با حسابرسان مستقل داشته باشند. 

كاهش۴۰درصدي
قيمتسفربهعتباتعالياتدررمضان

مديركل عتبات سازمان حج و زيارت با بيان اينكه اعزام زائران ايراني 
به عتبات عاليات در ماه مبارك رمضان به صورت يك هفته اي، ۱0 روزه، 
۱2 روزه و ۱۵ روزه انجام مي گيرد، اعام كرد: س�فرهاي يك هفته اي 
زائران در اين ايام كاهش 2۵ تا 40 درصدي نسبت به ايام گذشته دارد. 
محس��ن نظافتي درباره اعزام هاي ماه مبارك رمضان ب��ه عتبات عاليات 
اظهار كرد: نام نويس��ي براي اعزام متقاضيان به عتبات عاليات در ايام ماه 
مبارك رمضان در كاروان ها آغاز شده و روند اعزام ها از روز اول ماه مبارك 

انجام مي گيرد. 
وي افزود: اعزام ها در نيم��ه اول ماه مبارك رمضان بس��يار محدود انجام 
مي گيرد و غالب هتل ها در اي��ن ايام 1۵ روزه براي بازس��ازي و تعميرات 

تعطيل هستند. 
مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت تصريح كرد: در نيمه اول ماه مبارك 
رمضان حدود 4۰ كاروان يعني نزديك به 2 هزار نفر به عتبات اعزام خواهند 

شد، اما اين تعداد در نيمه دوم ماه مبارك رمضان افزايش مي يابد. 
به گفته نظافتي، در نيمه دوم ماه مبارك رمضان اعزام ها بنابر درخواست 
متقاضيان افزايش چشمگيري مي يابد و روزانه 4۰ كاروان به عتبات عاليات 
اعزام خواهند شد كه رقم زائران در تمام اين دو هفته بيش از 2۳ هزار نفر 
خواهد بود.  وي افزود: استقبال زائران ايراني نيز به سبب ليالي قدر و ساير 
مناس��بت ها در نيمه دوم ماه مبارك رمضان بيش��تر خواهد بود و تمامي 
تداركات نيز براي خدمت رساني در اين ايام آماده است.  مدير كل عتبات 
سازمان حج و زيارت توضيح داد: حدود 7۰ درصد هتل هاي طرف قرارداد 
با ايران در نيمه اول ماه مبارك رمضان براي تعميرات و بازس��ازي تعطيل 
هستند، اما ظرفيت خدمت رساني و هتل ها در نيمه دوم ماه مبارك رمضان 
افزايش خواهد يافت.  نظافتي با بيان اينكه ب��راي ايام ماه مبارك رمضان 
بس��ته هاي يك هفته اي، 1۰ روزه، 12 روزه و 1۵ روزه وجود دارد، گفت: 
امسال در اعزام هاي ماه مبارك رمضان، غالب زائران اعزام هاي يك هفته اي 
را انتخاب كرده  اند.  وي افزود: تاكنون بيشترين درخواست ها يك هفته اي 
بوده و تعداد معدودي خواهان س��فرهاي 1۰ روزه و 12 روزه در ماه  مدير 
كل عتبات سازمان حج و زيارت درباره قيمت سفرهاي ماه مبارك رمضان 
به عتبات عاليات اظهار كرد: در ماه مبارك رمضان قيمت س��فرهاي يك 
هفته اي عتبات عاليات نسبت به ايام قبل كاهش 2۵ تا 4۰ درصدي خواهد 
داشت.  نظافتي توضيح داد: فقط قيمت سفرهاي 1۰ يا 12 روزه نيز نسبت 
به قيمت هاي يك هفته اي ماه مبارك رمضان حدود ۳۰ درصد افزايش دارد 

كه اين موضوع نيز به خاطر افزايش تعداد روزها و خدمات است.

داريوش يوسف وند

رشدطالقبربسترتحوالت
همه به اين مهم واقف هس��تيم كه تحوالت تاريخ سياس��ي در كش��ور به 
خصوص در حوزه هاي فكري و اجتماعي منجر به بروز متغيرهاي متعددي 
در بين نسل هاي در حال رشد شده است و دوراني متحول از تقابل انديشه 
بين نسلي را پشت سر گذاشته و همچنان در حال طي اين فرآيند هستيم. 
 ورود تكنولوژي و صنعت و تقابل صنعت با سياست، فرديت و جامعه شناسي، 
باعث شكاف بين نسلي و تحولي تداوم يافته از اين شكاف كه در تكنولوژي 
عجين شده را شاهد هس��تيم. فرآيند را در تغيير بين نسلي قبل و بعد از 
انقالب، تغيير بين نس��لي و تحولي دوران جنگ و بعد از جنگ تحميلي، 
تحول بين نس��لي بعد از جنگ، تحول مخابرات��ي و ارتباطي، همه و همه 
فاكتورهايي هستند كه شكل گيري ش��خصيت هاي با ثبات را در جامعه 
تحت تأثير قرار داده و ثبات را با چالش مواجه كرده است. با اين تفاسير آيا 

انتظار افراد داراي ثبات شخصيت را مي توان داشت؟ 
 در همين راستا، طالق فقط نماد بيروني تحوالتي است كه به طور مداوم 
در جامعه شاهد آن هستيم. طالق فقط نمود ظاهري آسيب و پاتولوژي 
در جامعه اس��ت. بيكاري و اقتصاد متزلزل جامعه به نوعي نشان از نبود  
امنيت خانواده مي دهد. خانواده داراي امنيت اقتصادي نيست و نمي توان 
براي جامعه اي كه امنيت اقتصادي ندارد، انتظار سالمت و آرامش را در 
محيط خانواده داشت.  ما داراي جامعه اي با طيف قابل توجه بيمار داراي 
اختالل شخصيت مرزي هس��تيم كه زنگ خطر آس��يب امروز و آينده 
جامعه است كه مستلزم بروز تحولي در سطح كالن سياست گذاري نظام 
سالمت روان با بخش هاي تخصصي و ورود متخصصان است كه بتوانند 
در زمينه پيش��گيري و درمان مداخل��ه كند.   آنچه حائز اهميت اس��ت 
پيشگيري، كنترل و ارتقاي سالمت خانواده هايي است كه با توجه به آمار 
موجود با احتمال 2۵ درصد در معرض طالق خواهند بود. در اين زمينه 
آنچنان كه شايس��ته است اقدامي صورت نگرفته اس��ت. در واقع تمركز 
روي خانواده هاي مبتال به طالق، منجر به غافل شدن سياست گذاري ها 
روي پيشگيري از آسيب خانواده هايي كه در معرض طالق هستند، شده 
است. با توجه به آمار متغير نقاط مختلف كشور در اين مورد، براي برخي 
استان ها از قبيل تهران و كرج اقدامي به قيد فوريت الزامي است.  در همين 
رابطه مي توان س��ؤال هاي ديگري را هم مطرح كرد: چند درصد از افراد 
و خانواده هايي كه امروزه با پديده طالق مواجه نشدند و زندگي به ظاهر 
پايداري دارند، داراي زندگي سالمي هستند؟ چند درصد آنها در معرض 
طالق هس��تند؟ چه ميزان از اين خانواده ها هم اكنون در معرض طالق 
هستند و احتمال طالق آنها بسيار متبادر است؟ چند درصد از آنها داراي 
سبك زندگي هس��تند كه در آينده احتمال بروز طالقشان مي رود؟ آيا 
رسالت امروز مسئوالن اين است كه روي خانواده هاي داراي فاكتورهاي 
سالمت سرمايه گذاري علمي و سياست گذاري تخصصي انجام دهند يا 
روي خانواده هايي كه آسيب ديده اند؟ چند درصد از سرمايه گذاري هاي 
متمرك��ز روي اين مهم، معطوف ب��ه خانواده هاي پاي��دار و چند درصد 
معطوف به خانواده هاي مطلقه اس��ت؟ برنامه اي براي تدوين سالمت و 
پيش��گيري از آس��يب خانواده هايي كه هم اكنون داراي ظاهر پايداري 
هستند، تعريف شده اس��ت؟ آسيب شناس��ي و برنامه هاي استراتژيكي 
براي نهاد خانواده به صورتي س��اختارمند و مبتني بر مطالعات علمي و 
نيازسنجي تحوالت اجتماعي و گذار انجام نشده و سند چشم اندازي براي 
خانواده در كشور تدوين و ابالغ نشده است.  مي توان در گام ابتدايي به نبود 
مطالعات آسيب شناس��انه و تحليل وضع موجود خانواده در كشور اشاره 
داشت. خانواده ايران امروز سيري از تحوالت را پشت سر گذاشته است كه 
هر كدام به زعم خود آسيب هايي را متوجه نظام اجتماعي، نظام خانواده، 
آسيب هاي رواني و نوسان در شخصيت و سالمت روان افراد جامعه را در 
پي داشته است. آنچه را كه به عنوان يك تحول ساختاري در تاريخ ثبت 
مي شود آس��يب هايش تداوماً و تدريجاً در همه سطوح آن جامعه بسط 
مي يابد. مسئله اي كه جامعه ما آرام و گاهي پر تالطم در دهه هاي اخير در 
معرض آن بوده و همچنان خواهد بود.  پارامترهاي آسيب يا پارادايم هاي 
سالمت در خانواده امروز كشور در اس��ناد باال دستي تدوين نشده است. 
نوعي از سرگرداني از نوع سر سپردگي به »آنچه پيش آيد خوش آيد« يا 
تالش هاي ناقص و مقطعي مداخله در بحران را در پي داشته است. طبعاً 
زماني كه مطالعات مستندي در دس��ترس نيست به تبع آن آموزش ها و 
سياست گذاري ها نيز دچار خطاي راهبردي يا مداخالت مقطعي خواهند 
شد. زماني كه اساس��نامه اي بلند مدت و مطالعات راهبردي در دسترس 

نباشد، آموزش هاي استاندارد شده اي هم وجود نخواهد داشت. 

بيژن يانچشمه
  گزارش يک

نيره ساري
  گزارش 2

معاون امور بين الملل و حقوقي پليس فتا اعام كرد

فعاليت۴۶ميليونايرانيدرفضايسايبري
مع�اون ام�ور بين المل�ل و حقوق�ي پلي�س فت�ا از 46 فعالي�ت 
ميلي�ون كارب�ر ايران�ي در فض�اي س�ايبري فعالي�ت مي كنند. 
معاون امور بين الملل و حقوقي افزود: با وجود اينكه بسياري از مخاطبان 
به نحو مطل��وب و قانونمند از ش��بكه هاي اينترنت��ي و فضاي مجازي 
استفاده مي كنند، عده اي با سوءاستفاده از فرصت هاي فضاي سايبري، 
در پي دستيابي به اهداف مجرمانه خود هستند. وي اظهار داشت: در 
حال حاضر پليس فتا همكاري و تعامل مطلوبي با ساير مجموعه هاي 
پليس��ي ناجا دارد و در صورت لزوم در مأموريت ه��اي محوله، از آنها 
پشتيباني فني و تخصصي مي كند. سرهنگ رمضاني تأكيد كرد: پليس 
فتا در رصد فعاليت هاي فضاي مجازي، در مواجهه با هر عمل مجرمانه 
يا درياف��ت گزارش و ش��كايت در اين حوزه، بالفاصله واكنش نش��ان 
مي دهد؛ در صورت اينكه اعمال مجرمانه سايبري محض باشد، پليس 

فتا مستقيماً وارد عمل مي شود. 


