
    مهتدي و گروهكش را از آن جهت مي توان يك گروه 
مافيايي دانست كه حاضرند در برابر دريافت پول بيشتر، 
حتي هم گروهي ه��اي خود را به قتل برس��انند! حزب 
كومله به دليل انش��عابات درون گروهي، به س��ه دسته 
با رهبري اين افراد تقسيم شده است: ابراهيم عليزاده، 
عبداهلل مهتدي و عمر ايلخاني زاده. اين افراد وقتي عليه 
يكديگر بيانيه مي دهند، تندترين و زشت ترين كلمات را 
به كار مي برند و ديگري را به هرگونه جنايتي كه امكان 

تصور آن وجود دارد، متهم مي كنند!

پيرو ارسال نامه ای از دانش آموزان دبيرستان شهيد مطهری 
به رهبر معظم انقالب، ايشان به اين نامه پاسخ داده اند. 

11 آبان امسال، جمعی از دانش آموزان با آيت  اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی ديدار كردند. فلسفه  اين ديدار، 
تكريم دانش آموزان و سخن گفتن با نسل های نويی است كه 
هم در ايجاد انقالب اسالمی و هم در تثبيت و به پيش بردن 
آن بسيار اهميت داش��ته اند؛ زمان اين ديدار هم مصادف با 
13آبانی است كه در سال 1357 تعدادی از دانش آموزان در 

اعتراض به رژيم پهلوی به شهادت رسيدند. 
اما امس��ال و همزمان با اين ديدار، جمع��ی از دانش آموزان 
دبيرستان دخترانه شهيد مطهری كه از حضور در اين مراسم 
جا مانده بودند و نام آنان در فهرست دانش آموزان مدعو نبود، 
نامه ای محبت آميز به رهبر معظم انقالب نوشته و در آن از 
حسرت عدم حضور در اين ديدار گفته و از آيت اهلل خامنه ای 

خواسته بودند كه برايشان دعا كنند. 
پيرو ارسال اين نامه به دفتر رهبر معظم انقالب، ايشان به اين 
نامه پاسخ داده اند و اين پاسخ به دانش آموزان اين دبيرستان 

منتقل شده است. 
متن پاسخ امام خامنه ای به اين نامه محبت آميز دانش آموزان 

دبيرستان دخترانه شهيد مطهری اين چنين است:
»بسم اهلّل الّرحمن الّرحيم؛ فرزندان عزيزم، توفيق الهی يارتان 
باد. روحيه  اميد و تالش و پيشرفت را همواره در خود افزايش 
دهيد. آينده كشور از آن شما است؛ خود را برای هرچه بهتر 
ساختن و آراستن آن آماده كنيد. شما را دعا می كنم. موفق 

باشيد ان شاءاهلل.«

 واكاوي خروج ايران از كميسيون مقام زن 
 در گفت وگو با دكتر زهره نصرت خوارزمی 

 عضو هيئت علمی دانشگاه تهران 
و كارشناس حقوق بشر

    فعاالن ب��ازار افزاي��ش قيم��ت دالر را دليل گراني 
وارداتي ه��ا مي دانند اما برخي صاحبنظ��ران همچنان 
معتقدند افزايش قيمت دالر بهانه است و مافياي صنعت 
خودرو هرگز اجازه نمي دهد خودروهاي وارداتي باكيفيت 

ارزان تر از توليد داخلي در بازار عرضه شود

 حقوق بگير 
 بي بي سي فارسي

در قامت سركرده يك مافيا!

غرب به دنبال رويه سازي 
براي نفوذ ساختارهاي 

سياسي به حقوق بشر است

100هزار خودروی وارداتی 
پشت مرز اما گران!
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 14 آذر 1401 - 10 جمادی االول 1444
سال بيست و چهارم- شماره 6641 - 16 صفحه

قيمت: 3000  تومان

ویژه های  جوان

یادداشت  حوادث

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

 به »هم میهن« بگویید 
اینجا جنگ نیست!

 و باز هم فرار اصالح طلبان
 از مسئولیت خود

صفحه 2

 همگرایی برای مبارزه 
با  قاچاق سالح  به كشور

بالتکلیفی كی روشی! 
صفحه 13

 تحریم رسانه با دست فرمان
 گورهای دسته جمعی!

 رفتارشناسی امریکایی
 در قبال جمهوری اسالمی ایران

حسين فصيحي

شيوا نوروزی

حسن رشوند

علی حسن حيدری

اين روزها خبرهاي بس��ياري درباره كشف س��الح و مهمات 
منتشر مي شود، از جمله روز گذش��ته در استان لرستان كه 
مأموران پليس در جريان تحقيقات خود بيش از 3 هزار سالح 
كشف كردند. سالح  و مهمات هايي كه از طريق مرزهاي شرقي 
و غربي به داخل كشور قاچاق مي شود و كاربرد آن هم عمدتاً 
براي استفاده در اغتشاش ها صورت گرفته است. 25 شهريورماه 
امسال و همزمان با مرگ مهسا اميني، زمينه قاچاق گسترده 
سالح و مهمات براي ايجاد ناامني در كشور فراهم شد. گسترش 
دامنه ناامني ها در جامعه و برافروخته شدن آتش آشوب ها، اتاق 
فكر اين جريان را ترغيب كرد كه آشوبگران را مسلح كند و آنها 

را مقابل مردم و نيروهاي امنيت قرار دهد | صفحه 14

اينكه يك رس��انه همچ��ون روزنامه جوان با قدمت 24 س��ال 
فعاليت رسانه ای در سپهر اطالع رسانی و سياسی كشور آنچنان 
تأثيرگذار بوده كه دشمنانی همچون دولت كانادا را عصبانی كرده 
و اين رسانه را در ليست تحريمی خود قرار داده نه تنها موجب 
ناخرسندی ، بلكه موجب خوشحالی شده است و اين تحريم را 
فراتر از اراده كانادا كه تصميم امريكا در وزارت خزانه داری امريكا 
يك تقسيم كار مش��خص می دانيم. از همين جا به نمايندگی 
از روزنامه جوان اعالم می كنيم آنچه از حس��اب های مالی اين 

روزنامه در بانك های كانادايی است از آن شماست | صفحه 2

 جمهوری اس��المی ايران شايسته اس��ت، با فهم درست از 
س��ه اصل اس��تمرار فش��ارحداكثری، تقدس خطوط قرمز 
و اص��ل ممانعت س��ازی از الگو ش��دن درميان كش��ورهای 
منطقه، كه امري��كا در فرايند مذاك��رات ديپلماتيك و نبرد 
رس��انه ای همواره از آنها به��ره می گيرد، تمرك��ز خود را بر 
اصل گفتمان انقالبی درتعامل و تقابل ب��ا امريكا قرار دهد و 
با تكيه بر ظرفيت های اس��تراتژيك كه در حوزه ژئوپلتيك، 
ژئواس��تراتژيك و ژئواكونوميك دراختيار دارد بر مبنای سه 
اصل ع��زت، حكم��ت و مصلحت، ضمن صيان��ت از خطوط 
قرمز نظام اسالمی، روش ها و ابزار های متناسب با آن را برای 
مديريت جنگ ديپلماتيك درمواجهه با جبهه ضد مقاومت با 

محوريت امريكا طراحی و عملياتی سازد| صفحه 2

1۷ ه�زار ميلي�ارد ري�ال خس�ارت ب�ه مکان های 
دولت�ی و خصوصی، اش�خاص، خودروه�ا و منازل 
وارد ش�د؛ در اين ميان فروش�گاه  ها و مغازه  هايی 
غ�ارت ش�دند ي�ا آنه�ا را ب�ه آت�ش كش�يدند. 
س��يد مجيد ميراحمدی، معاون امنيت��ی و انتظامی 
وزير كش��ور در گفت وگو با صدا و س��يما درباره ميزان 
خسارت های اقتصادی به اموال عمومی و خصوصی پس 
از نا آرامی های اخير گفت: از آغاز اغتشاشات گزارش های 
مستمری را شبانه روزی دريافت می كرديم و با پايش 
و تجزيه و تحليل ابعاد مختلفی از اين جنگ تركيبی، 
تصميم های الزم گرفته  می شد. خسارت های اقتصادی 
وارد شده به كشور از جمله مسائل مهم برای ما بود كه 
هم خسارت  های مستقيم و هم غيرمستقيم را شامل 
می شود و بايد مسير جبرانش را مشخص كرد. بر اساس 
آخرين گزارش های دريافتی كه روزانه تكميل می شود، 
17 هزار ميليارد ريال خس��ارت به مكان های دولتی و 
خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و غيره  وارد شد؛ در 
اين ميان فروشگاه  ها و مغازه  هايی غارت شدند يا آنها را 
به آتش كشيدند. البته بخش  هايی از خسارت  ها به ويژه 
از استان سيستان و بلوچستان و مشخصاً شهر زاهدان 
هنوز كامل گزارش نش��ده و اين 17 هزار ميليارد ريال 
بدون در نظر گرفتن خسارت های وارد شده در سيستان 

و بلوچستان است. 
ميراحم��دی اضاف��ه ك��رد: ب��ر اس��اس جمع بندی 
صاحب نظران، خسارت های غيرمس��تقيم اقتصادی 
به مراتب بيشتر از خس��ارت های مستقيم است كه به 
كسب وكارها، فعاليت های اقتصادی و تأثير آن بر رشد 

اقتصادی كشور مربوط می شود. 
وی گفت: »بر اساس آخرين گزارش های اطالعاتی، در 
اتاق فرماندهی و جنگ عمليات تركيبی و محلی كه اين 
اغتشاشات را فرماندهی می كند، اعالم شده شكست خود 
را از ملت ايران پذيرفتند؛ آنها عامل شكست را همراهی 
نكردن مردم می دانند و اين با حضور پی در پی جمعيت 
كثير مردم در راهپيمايی  ها و تشييع جنازه شهدا اتفاق 
افتاد. در جريان اين گزارش ها، دش��من به موضوع 13 
آبان اشاره می كند كه در ايران يكی از راهپيمايی های 
استثنايی به ش��مار می رفت و موضوع تمام كننده هم 
جش��ن پيروزی تيم ملی فوتبال اي��ران در برابر ولز در 

جريان جام جهانی قطر بود كه مردم به صحنه آمدند و 
شادمانی كردند. دشمن پذيرفت در اين جنگ تركيبی 

با همه اقداماتش شكست خورده است. «
معاون امنيتی كشور در پاس��خ به اين سؤال كه دولت 
و مجموعه های حاكميتی در كن��ار برآورد هايی كه از 
ميزان خس��ارت  ها انجام می دهند و بر اساس قانون به 
دنبال جب��ران و دريافت هزينه های آن از آش��وبگران 
و...  هس��تند. در مورد علت اين ناآرامی  ها چه اقدامی 
انجام شده است، تصريح كرد: » يكی از موضوعاتی كه از 
همان ابتدا روی آن تمركز داشتيم و بخش های مختلفی 
برای ريشه يابی مسئوليت پيدا كردند، مشخص كردن 
مسائل و زخم  هايی است كه دشمن  ها از آن سوء استفاده 
می كنند. چند كار انجام شده و البته ادامه هم دارد؛ در 
صحبت و گفت وگو با تعداد زيادی از دستگيرشدگان 
بررس��ی و تحقيق ش��د كه انگيزه و علت حضورشان 
مشخص شود. گفت وگو و تحقيق هم صرف نظر از اين 
بود كه دستگيرشدگان جزو معترضان، تحريك شدگان 
يا اغتشاش��گر ها باش��ند. همچنين از نظرسنجی  ها و 
پژوهش  ها در شناسايی مسائل اس��تفاده شده؛ حتی 
وزارت كش��ور خودش اين بخش را انجام داده و ساير 
بخش های مربوط در كشور هم نظرسنجی  هايی انجام 
دادند تا تش��خيص دهند زخم  ه��ا و ناراحتی  ها و علت 

اعتراض  ها چيست. «
ميراحمدی افزود: »دولت هم بر سريع مشخص كردن 
منشأ ناراحتی  ها و اولويت بندی مسائل متمركز شده 
و رياست جمهور هم در جلسات بر اين موضوع تأكيد 
كرده تا صرف نظر از اينكه دش��منان از ش��رايط سوء 
استفاده كرده اند، زمينه های سوءاستفاده شناخته شود 
و راه حل های كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت را پيدا 
كنند؛ يكی از اين مس��ائل و زخم ها، معيشت و اقتصاد 
است كه قابل انكار نيس��ت؛ اما درصد افراد بيكاری كه 
در اين اغتشاشات ش��ركت كردند و دستگير شده اند، 
حدود 4 تا 5 درصد اس��ت. بنابراين چنين نيس��ت كه 
تصور كنيم منشأ اصلی اين اتفاقات، اقتصادی است. اين 
موضوع هست، اما علت اصلی آن نيست. با اين حال از 
مسائلی به شمار می رود كه از آن بهره برداری می شود. 
البته اعتراض  هايی به برخی مسائلی كه در ذهن اقشار به 
ويژه جوانان هم وجود دارد، هست؛ در حالی كه واقعيت 

آن چيزی نيست كه در ذهن آنهاست. «
اين مقام مسئول در وزارت كشور ادامه داد: وقتی با برخی 
از اين جوانان صحبت می كني��د، می بينيد آنچه را كه 
دشمنان در فضای مجازی القا كرده اند، تصور می كنند. 
مثل اينكه مس��ئوالن كش��ور همه به فكر جيب شان 
هستند يا به فكر مردم نيس��تند و چپاولگر هستند؛ يا 

اينكه پرونده چند هزار ميلياردی مطرح می شود، اين در 
حالی است كه وقتی وارد پرونده و محتوايش می شويم، 
از زمين تا آسمان با واقعيت فاصله دارد و جامعه از آن 

تأثير گرفته است. 
 وی گفت: »در همين اغتشاشات بدون هيچ محدوديتی 
هزينه  هايی  می شد، در اعترافات بود كه دشمنان قيمت 
می دادند، مثاًل شعارنويس��ی 3 ميليون تومان يا شعار 
ش��بانه 2 ميليون تومان. حمله به مأم��ور 50 ميليون 
تومان يا كشتن مأمور برای افراد شرايط پناهندگی يا 
فرصت خدمات قابل توجهی را در خارج از كشور فراهم 
می كرد. مشوق  ها و مسائل پيش��نهادی داده می شود 
تا افراد را تهييج و تحريك كنند. متأسفانه از ابزارهای 
غيراخالقی هم در پيش��نهاد ها اس��تفاده شده؛ برخی 
دختران را مأمور كرده بودند كه مثالً به جوانی پيشنهاد 
دهند فالن اقدام ضد امنيتی را انجام دهد تا بتوانند در 
كنار آنها چند شب باشند. موضوعی كثيف و غير اخالقی 
كه حتی هيچ اباي��ی از آن نداش��تند. در جای ديگری 
آغوش راي��گان را مطرح كنند، اينه��ا غيرقابل كتمان 
 است و اتفاق افتاده و در حد وقيح تری به برخی جوانان 

پيشنهاد دادند. «
   تعقيب و شناس�ايی اغتشاشگران تا آخرين 

نفر
ميراحمدی اين نكته را هم گفت كه اراده دستگاه قضا 
و دس��تگاه های اطالعاتی و امنيتی اين است بر خالف 
اغتشاشات قبل كه معموالً پس از ايجاد آرامش، افراد 
تحت تعقيب و شناس��ايی قرار نمی گرفتن��د، اين بار 
تا آخرين نفری كه به امنيت كش��ور آس��يب رسانده، 
خس��ارت زده يا حمله كرده و ناامنی ب��ه وجود آورده، 
حتماً تحت تعقيب و شناسايی قرار بگيرد. البته كسانی 
كه احساساتی ش��دند، فريب خوردند و به گفته مقام 
معظم رهبری اظهار پش��يمانی كرده اند و اصراری بر 
خطای گذش��ته ندارن��د، دريچه گذش��ت و عفو نظام 
همواره باز و مورد توجه بوده اس��ت. هدف اين اس��ت 
كه افراد به خطايشان آگاه ش��وند و به پيشرفت كشور 
و حل مشكالت كمك كنند تا به يك آرامش و امنيت 
و آسايش كامل برسيم؛ دولت هم موفق شود به گره  ها 
 و خواس��ته های به حق و درس��ت مردم و با س��رعت

 رسيدگی كند. 

خسارت 1۷00 ميليارد تومانی به كشور در اغتشاشات اخير
معاون امنيتی و انتظامی كشور: تعقيب و شناسايی اغتشاشگران تا آخرين نفر ادامه دارد

رئيس س�ازمان انرژی اتمی گفت: ح�دود 210 مركز 
پزش�کی هس�ته ای از رادي�وداروی توليد س�ازمان 
انرژی اتمی استفاده می كنند و به طور حدودی سالی 
يك ميليون نف�ر از اين خدمات بهره مند می ش�وند. 
محمد اسالمی رئيس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با 
فارس، با بيان اينكه مهم  ترين دستاورد صنعت هسته ای 
كشور ما و هر كشوری كه صنعت هسته ای دارد، خدمات 
رسانی به مردم است، گفت: بخش سالمت و درمان به طور 
ويژه برای مقابله با سرطان، هم در بخش تشخيصی و هم 
در بخش درمانی، نياز مبرم به محصوالت سازمان انرژی 
اتمی دارد.  وی در تشريح دس��تاوردهای سازمان انرژی 
اتمی در حوزه بهداش��ت و درمان اظهار ك��رد: بحمداهلل 
ظرفيت  هايی در سنوات گذشته ايجاد شده و توسعه  خوبی 
در اين سال  ها در حوزه هسته ای ايجاد شده است. ما سال 
گذشته سه راديو داروی جديد را رونمايی كرديم، امروز هم 
به مرتبه ای رسيديم كه حدود 210 مركز پزشكی هسته ای 
از اين محصوالت استفاده می كنند و به طور حدودی سالی 
يك ميليون نفر از اين خدمات بهره مند می شوند.  اسالمی 
خاطرنشان كرد: اگر صنعت هس��ته ای نبود و ما سوخت 
رآكتور تهران را خودمان به صورت بومی توليد نمی كرديم، 
حتماً در زمينه راديودارو وابسته به خارج از كشور بوديم و 
راديودارو هم طبق منطق امريكايی  ها تحريم است. رئيس 
س��ازمان انرژی اتمی در پايان بيان كرد: برخالف شعاری 
كه غربی  ها می دهند و صحبت از حقوق بش��ر می كنند، 
مهم  ترين حقوق بشر همين نيازهای بخش سالمت است 

كه توسط آنها تحريم شده است. 

رئيس سازمان انرژی اتمی:
 خودكفايی اتمی تحريم های
حوزه سالمت را بی اثر كرد

 پاسخ رهبر معظم انقالب 
 به نامه دانش آموزان 

يك دبيرستان دخترانه

همه گزینه های زیرمیزی پزشکان

   اجتماعی

محمدعلی محسنی بندپی، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با »جوان«:
 معضل زيرميزی داليل زيادی دارد. اول انحصار در حوزه پزشکی است كه مثل اقتصاد تك محصولی عمل كرده است.  ديگر اينکه خيلی از پزشکان اصاًل در رشته پزشکی كار نمی كنند! 

و خيلی ها از كشور خارج می شوند! ما همچنين توزيع مناسبی از پزشکان در كشور نداريم. عالوه بر همه اينها تعرفه گذاری درست و واقعی هم در خدمات پزشکی نشده است

آگاهی مدنی ايرانيان به قدری باال رفته اس�ت كه خبر پيداش�دن دو 
توله يوز جديد، همه را خوشحال كرده است. تا همين چندوقت پيش، 
ممکن بود حيواناتی حفاظت شده عمداً كش�ته شوند و آب هم از آب 
تکان نخورد. اما اكنون همه نگران حال »پيروز« هستند. حاال هم كه 
از آسمان برای پيروز جفت پيدا شده است، خبرهای خوشحال كننده 
دست به دست در شبکه های مجازی می چرخد و همه اميدوارند كه نسل 
يوز ايرانی دوباره جان می گيرد. مجموعه اين اتفاقات را بايد به فال نيك 
گرفت. در خبر ديگری يك پلنگ بالغ در پادگان سرخه حصار ارتش 
در تهران ديده شده است كه فعاًل همانجا پرسه می زند و مانده است.

روز گذشته خبری مبنی بر پيدا شدن دو توله يوز ايرانی در منطقه توران 
منتشر شد. بررس��ی های بعدی نش��ان داد كه اين توله يوز ها ماده بوده و 
قابليت باروری دارند. از طرف ديگر، »پيروز«، توله ي��وز ايرانی كه در ناز و 
نعمت فراوان به دنيا آمده و بزرگ شده، نر است و تا پيش از اين همه نگران 
جفت پيروز و وضعيت درحال انقراض يوز ايرانی بودند. حاال جفت پيروز در 

توران خودنمايی كرده است. 
  افزايش اميد ها برای افزايش جمعيت يوز ايرانی

بهرامعلی ظاهری، مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان گفت: دو 
توله يوز پيدا شده در منطقه پناهگاه حيات وحش توران ماده هستند و اين 

مهم، اميد را برای افزايش جمعيت اين گونه ارزشمند تقويت كرده است. 
وی با بيان اينكه توله زايی يوزپلنگ خارج از زمان زايش بوده، تصريح كرد: 
زايمان يوزپلنگ به طور معمول در اوايل بهار انجام می شود، زيرا دمای هوا و 
ساير شرايط طبيعی برای رشد و نمو توله  ها مناسب است، اما زايمان يوز در 
نيمه دوم پاييز در طبيعت توران پديده ای نادر بوده و احتمال بقای توله  ها را 

در طبيعت بسيار دشوار می كند. 
طاهری گفت: برای بررسی سالمت توله يوزپلنگ ها، از متخصص داخلی دام 
كوچك دانشكده دامپزشكی، متخصص داخلی دام بزرگ سازمان محيط 
زيست كشور و متخصص مامايی و بيماری های توليدمثل و برخی اعضای 
متخصص ديگر در اين حوزه استفاده شده و اين افراد اكنون در منطقه حضور 

دارند و در حال فعاليت هستند. 
مديركل حفاظت محيط زيس��ت استان س��منان ادامه داد: وضعيت توله 

يوزپلنگ  ها بررسی شده و در حالت پايدار قرار دارد. 
   توله يوزپلنگ  ها چگونه پيدا شدند

ظاهری گفت: چوپان مهديشهری روز پنج  شنبه در حين چرای دام خود 
در پناهگاه حيات وحش توران صدای حيوان را می شنود و به نزديكی صدا 
می رود و در نهايت دو توله يوزپلنگ را مشاهده می كند و می گيرد. پس از آن 
موضوع را در روز جمعه به محيط بانان گزارش می كند و از همان موقع جست 

وجو برای يافتن مادر دو يوزپلنگ آغاز شد كه تاكنون با وجود تالش  ها هنوز 
مادر توله  ها پيدا  نشده است. 

مديركل حفاظت محيط زيست استان س��منان ادامه داد: چهار دوربين 
تله ای در محدوده اصلی دو توله يوزپلنگ پيدا و 40 دوربين تله ای در ديگر 
نقاط پارک ملی توران نصب شده و تصاوير برای يافتن مادر توله يوزپلنگ  ها 
بررس��ی می ش��ود.  وی تصريح كرد: اگر مادر دو توله يوزپلنگ پيدا نشود 

تصميم گيری بر پرورش دستی توله  ها است. 
ظاهری درباره انتقال توله يوز ها به پارک پرديس��ان تهران يا نگهداری در 

توران گفت: هنوز تصميم نهايی در اين خصوص گرفته نشده است. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان در پاسخ به پرسش چرايی 
حضور چوپان در توران تصريح كرد: منطقه 100 هكتاری پارک ملی توران 
از دام خالی شده و دام در پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده توران 

وجود دارد. 
حاال ديگر پيگيری وضعيت يوز ايرانی و »پيروز«، دغدغه ايرانيان است. فارغ 
از اينكه تالش ها برای جلوگيری از منقرض شدن گونه باارزش يوز ايرانی به 
ثمر بنشيند يا نه، تغيير رويكرد ايرانيان نسبت به محيط زيست و گونه های 

حفاظت شده، يك نشانه خوب و اميدواركننده است. 
صفحه 14 را بخوانيد

   خبرنگار جوان:  شما سال هاست در حوزه سالمت فعاليت داريد و در حال حاضر هم نماينده مردم در خانه 
ملت هس��تيد. پس اين نكته را خوب مي دانيد كه بيمه ها پاي كار نيس��تند و زير بار جبران مابه التفاوت افزايش 

تعرفه هاي درمان نمي روند!

   محسنی بندپی: ما بايد فشار بياوريم مجلس براي همين اينجاست، يکي از كارهاي خوب مجلس 
سه شنبه هاي نظارتي است و در بخش بهداشت و درمان هم مجلس نقش نظارتي كميسيون بهداشت 

و درمان از نقش قانون گذاري اش خيلي پر رنگ تر است | صفحه 3

  خبرنگار جوان:  حتماً مطلعيد كه همين حاال هم هزينه هاي درمان براي مردم بسيار سنگين است و ساالنه 
درصدي از جمعيت كشور بر اثر هزينه هاي كمر شكن درمان زير خط فقر مي روند. حتي گاهي وقت ها  اين هزينه ها 
موجب مي شود مردم درمان را از اولويت شان خارج كنند. حاال در نظر بگيريد با واقعي  شدن تعرفه ها يا به عبارت 

ديگر افزايش قيمت بيشتر خدمات بهداشتي-درماني چه فشار مضاعفي بر مردم تحميل خواهد شد!

   محسنی بندپی: نه اينطور نيست. قرار شده است تعرفه هاي پزشکي افزايش پيدا كند، اما سازمان هاي 
بيمه گر اين افزايش را تحت پوشش قرار دهند تا به مردم فشار نيايد. 

 پلنگ های »پيروز« 
از تهران تا توران

توضيحات تکميلي رصدخانه مهاجرت ايران 
نسبت به گزارش »جوان«

مهاجرت 3/3 درصدی
نرخ ورودی های به ايران است

صفحه 3
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