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مردم در مناطق پربارش
آب آشامیدنی مطمئن مصرف کنند

ایرنا -معاون وزیر بهداشت تاکید کرد :در شهرها و مناطقی که آب های سطحی به دلیل بارندگی های اخیر باال آمده ،مردم در رعایت بهداشت
دقت بیشتری داشته باشند .حریرچی دیروز هنگام عیادت از چند بیماری که طی  2روز اخیر در اسالم آبادغرب دچار مسمومیت شده اند
افزود :مردم باید دست های خود را مکرر شست و شو دهند و آب آشامیدنی مطمئن مصرف کنند و تا حد امکان آب را بجوشانند.

دریچه

معاون وزیر علوم:

بدهی دانشگاهها
میلیاردی شده است

معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت
علوم از میلیاردی شدن بدهی دانشگاهها
خبر داد.
محمدحسین امید ،در گفتوگو با   باشگاه
خبرنگاران گفت :وزارت علوم و دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و پارک
های علم و فناوری زیر مجموعه آن ،در سال

 1394نزدیک به  10هزار میلیارد ریال از
بودجه خود را به دلیل عدم تخصیص دریافت
نکردهاند.همچنینرشدناچیزبودجهآموزش
عالی باعث شده است بدهیهای دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالی و پژوهشی افزایش
پیدا کند.
وی با بیان این که در کمیسیون تلفیق مجلس

رئیس سازمان حج و زیارت در گفت و گو با خراسان

تکلیف حج  95تا  2روزدیگر مشخص میشود

برف بهاری
ایرنا  -بارش برف در آستانه اردیبهشت ماه بیشتر مناطق
چهارمحال و بختیاری را سپید پوش کرد و خسارت های
مختلفیرابهزیرساختهایایناستانواردکرد(.شهرکرد)

دستچین
پلمب  10خوابگاه غیردولتی متخلف در
سال 94
ایسنا -رئیس سازمان ام��ور دانشجویان درب��اره تعداد
خوابگا ههای خودگردان و غیردولتی متخلف که پلمب
شدهاند ،گفت :تعداد خوابگاههای خودگردان و غیردولتی
که در سال  94پلمب شد ،کمتر از  10خوابگاه بوده است.

ساماندهی  10کلینیک ویژه برای بیماران
ای بی
خبرگزاری صدا و سیما  -رئیس سازمان غذا و دارو گفت:
امسال در دانشگاه های قطب 10 ،کلینیک ویژه بیماران
"ای بی" تاسیس خواهد شد.دکتر رسول دیناروند افزود:
سازمان غذا و دارو ب��رای تامین اعتبارات این کلینیک
ها پیشگام شده است و  500میلیون تومان اعتبار برای
ساماندهی هر یک از مراکز پیش بینی کرده ایم.

تنها  15درصد متکدیان تهران نیازمند هستند
باشگاه خبرنگاران جوان  -رئیس سازمان رفاه و خدمات
و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران گفت :تنها 15
درصد متکدیان شهر تهران ،نیازمند واقعی هستند.فرزاد
هوشیار پارسیان اظهار کرد :هر روز بیش از  40متکدی
در سطح شهر تهران جمع آوری و به سامان سراها منتقل
می شوند که  50درصد آن ها از توانایی اقتصادی باالیی
برخورداروتنها 15درصدازاینافرادنیازمندواقعیهستند.
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دانش پور -جلسات فنی بررسی
پیش نویس تفاهم نامه ای��ران و
عربستان در مورد حج تمتع 95
از روز شنبه ( امروز) آغاز می شود
و نتیجه نهایی این موضوع تا روز
دوشنبه مشخص می شود.
رئیس سازمان حج و زیارت ضمن
اعالم این خبر به خراسان گفت:
اولینجلسهمذاکراتمابامقامات
کشور عربستان روز پنج شنبه با
حضور وزیر حج عربستان ،معاون
وزیر کشور و مدیران وزارت کشور
و مسئوالن وزارت ام��ور خارجه
عربستان و  5نفر از هیئت ایرانی برگزار شد .
سعید اوحدی با بیان این که عربستان از  8نفر هیئت
ایرانی فقط به  5نفر روادید داد افزود:فضای جلسه از
طرف سعودی ها توام با احترام بود ودو طرف مباحث
خودشان را مطرح کردند .
وی اضافه کرد :ما هم در این جلسه به سه نکته اساسی
اش��اره کردیم .موضوع ح��وادث س��ال گذشته و بحث
تامین امنیت زائران و تاکید بر حضور عزتمندانه زائران
 ،بحث تاخیر در صدور حکم برای دو مامور پلیس خاطی
عربستان و این نکته که دلیلی برای تاخیرصدور حکم
و مجازات ای��ن دو مجرم نیست و همچنین در حوزه

مسائل اجرایی  ،چگونگی صدور
روادی��د با توجه به شرایط فعلی
کهدرشرایطقطعرابطهسیاسیهستیم -از نکات مطرح شده در
این جلسه از طرف هیئت ایرانی
بود .اوحدی تاکید کرد :ما از طرف
عربستانی خواستیم به صورت
شفاف شرایط ص��دور روادی��د را
مشخص کند.
وی اف���زود :ع�لاوه ب��ر ای��ن بحث
انتقال زائران توسط شرکت های
هواپیمایی داخلی را همانند سال
گذشته مطرح کردیم و قرار شد
این مطالب در تفاهم نامه لحاظ شود.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان این که متن پیشنهادی
ای��ن تفاهم نامه ساعات پایانی پنج شنبه شب برای
ما ارس��ال شد اظهار داش��ت :در ح��ال حاضر در حال
کارشناسی متن و تطابق آن با متن تفاهم نامه سال های
قبل هستیم و جلسات فنی را نیز از روز شنبه (ام��روز )
شروع می کنیم .اوحدی تصریح کرد :پس از بررسی و
جمع بندی متن پیشنهادی  ،نتیجه نهایی را روز یکشنبه
یا دوشنبه اعالم خواهیم کرد.
درخور اشاره است طبق اخبار قبلی قرار بود تکلیف حج
 95تا  26فروردین مشخص شود.

شورای اسالمی اعتبارات هزینه ای کشور
رشد قابل مالحظه ای نسبت به الیحه دولت
داشته است ،اف��زود :میزان افزایش بودجه
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در این
کمیسیون بسیار ناچیز و کمتر از  2.5درصد
است.
وی بیان کرد :بدهی دانشگاهها و موسسات

آم��وزش عالی و پژوهشی درس��ال ج��اری،
به بیش از  22ه��زار میلیارد ری��ال رسیده،
درحالی که بودجه سال  95مجموعه آموزش
عالی کشور نسبت به سال گذشته رشد ناچیز
ح��دود  13درص��دی را داشته اس��ت و این
مسئله مجموعه آموزش عالی را با مشکالت
جدی روبه رو می کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اعالم کرد

کاهش واردات ۸۰۰قلم دارو و انحالل
۱۵۰شرکت دارویی البیگر
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید
بر این که در سال  ، ۹۴واردات  ۱۵۰۰قلم دارو به ۷۰۰
قلم کاهش یافت ،گفت :همچنین حدود  ۱۰۰تا ۱۵۰
شرکتی که البی های زیادی را در زمینه واردات دارو
انجام می دادند منحل شدند.
محمدحسین قربانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه
ملت ،با بیان این که در گذشته سیستم نظارتی خوبی
در زمینه دارو وجود نداشت ،افزود :همین امر منجر شد
مافیایعظیمداروییفعالیتگستردهایداشتهباشدکه
البته با ورود سریع وزارت بهداشت این معضالت به طور
چشمگیری کاهش پیدا کرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی،
ادامه داد :از سویی دیگر وزارت بهداشت تالش کرد طی
یک الی دو سال اخیر اقدامات عملیاتی در حوزه کاهش

واردات دارو انجام دهد که در این زمینه نظارت و کنترل
دقیقی نیز انجام گرفت.
این نماینده مردم در مجلس نهم ،تصریح کرد :امروزه
به جرات می توان اعالم کرد که حدود  100تا 150
شرکتی که البی های زیادی را در زمینه واردات دارو
انجام می دادن��د کاهش پیدا ک��رده اند و  1500قلم
داروی واردات���ی به  700قلم رسید که ای��ن م��وارد از
موضوعاتی بوده که در سال  94شاهد آن بودیم.
وی با بیان این که ایران توانمندی خوبی در زمینه تولید
دارو دارد ،یادآور شد :حدود  95درصد داروهای مورد
نیاز در داخل کشور تولید می شود اگرچه ممکن است
مواد اولیه برخی از داروها وارداتی باشد اما به هرحال
تولید آن در کشور انجام میگیرد.
قربانی ب��ا تاکید ب��ر نقش بخش خصوصی در تولید
داروه���ای باکیفیت ،اف���زود :ام���روزه کیفیت دارو از
دغدغه های فعاالن حوزه سالمت به شمار می رود و اگر
نتوانیم در زمینه کیفیت داروها موفق عمل کنیم ممکن
اس��ت گرایش م��ردم به استفاده از داروه���ای خارجی
افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت :سیاست وزارت
بهداشت و همچنین مجلس کاهش واردات دارو است که
بدون شک رسیدن به این هدف با افزایش کیفیت داروها
میسر خواهد شد.

درآمد  ۵میلیارد تومانی ۱۹پایگاه میراث جهانیدرنوروز ۹۵
یک میلیون و  ۸۴۵ه��زار و  ۳۹۲نفر گردشگر داخلی
و  ۲۶ه��زار و  ۴۱۹گردشگر خارجی در ایام عید نوروز
از  ۱۹پایگاه میراث جهانی در ایران بازدید کرده و بیش
از  ۵میلیارد تومان بلیت خریدهاند.به گزارش مهر بیش
از  ۴۴۶ه��زار گردشگر ایرانی از تخت جمشید بازدید
کرده اند و درآمد حاصل از بازدید گردشگران ایرانی از
تمام  ۱۹پایگاه جهانی حدود پنج میلیارد و  ۳۶۱میلیون
و  ۷۶۰هزار تومان بوده است.همچنین در  ۱۳روز ایام

عید  ۲۶هزار و ۴۱۹ب��ازدی��د کننده خارجی درآم��دی
بیش از  ۵۲۸میلیون تومان را برای پایگاه های جهانی
داشته اند.کمترین آمار بازدید گردشگران خارجی از
پایگاه های جهانی متعلق به گنبد قابوس بوده که از آن
تنها  ۱۹نفر بازدید کرده اند ،اما بیشترین بازدید نوروزی
گردشگران خارجی نیز در کاخ گلستان و تخت جمشید
انجام شده است.با این حساب در طول  ۱۳روز ایام عید
از محل فروش بلیت سه هزار تومانی برای گردشگران

داخلی و بلیت  ۲۰هزار تومانی گردشگران خارجی بیش
از  ۵میلیارد و  ۴۵۶میلیون تومان عاید  ۱۹پایگاه میراث
جهانی شده است.درآمد پایگاه ها از محل فروش بلیت
های نوروزی مستقیما به خزانه دولت واریز می شود تا پس
از مدتی  ۷۰درصد آن به حساب اداره کل میراث فرهنگی
استان ها واریز وسپس سهم هر پایگاه به آن ها داده شود،
اما این اتفاق به ندرت می افتد و پایگاه های جهانیازدرآمد
بازدیدهایشان نیز محروم هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد

روی خط رسانه ها
کارت اعتباری دوران هخامنش��یان
آفتاب  -پادشاهان
ای���ران���ی در دوره
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸیان کارت
ه��ای اع��ت��ب��اری را
ب������رای م��ق��ام��ات
ح��ک��وم��ت��ی خ���ود
طراحیکردهبودند
که کار کارت های
اعتباری ام��روز را
ان���ج���ام م���ی داده
اس����ت .ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎﺕ ،ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ،
ﺣﺴﺎبرﺳﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻭ  ....ﻟﻮﺡ ﻫﺎﯼ ﮔﻠﯽ داده می شد ﮐﻪ کاربردی ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﺭﺕ
ﻫﺎﯼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ داشت.
به این ترتیب که سقف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ مأمور
ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ وﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻟﻮح ها ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﺍﻫﯽ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ اقامتگاهﻫﺎﯼ
ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کنند.

هزینه تدفین یک متوفی در تهران
چقدر است؟
مشرق  -این روزها فوت کردن هم یک مشکل اقتصادی
محسوب م�یش��ود ،ط��وری که هزینهها ا ز همان ابتدا
گریبان گیر خانواده متوفی است .اول کار باید مبلغی در
حدود  ۴۰۰هزار تومان بابت شست و شو ،کفن و دفن و
اقامه نماز میت پرداخت شود .بعد از آن نوبت به خرید خانه
ابدی میرسد.
هزینهای که از یک میلیون و  ۵۰۰هزارتومان در قطعات
جدید شروع شده و تا  ۵۰۰میلیون تومان در امامزاده
صالح نیز ب��اال م�یرود! ب��ا یک حساب سرانگشتی و در
خوش بینانهترین حالت برای یک فوت ،مبلغی نزدیک
به  ۲۰میلیون تومان الزم است و اگر کسی کارمند باشد
و ماهی یک میلیون تومان حقوق بگیرد ،باید  ۲۰ماه
حقوق خود را صرف هزینههای ترحیم یکی از اعضای
خانوادهاش کند.

زهردارترین مار جهان رکورد زد
مشرق  -مسئوالن پارک "رپتایل" استرالیا توانستند از
یک مار "دیمانسیا تکستیلی" ملقب به " شاه مار قهوهای"،
 1.5گرم زهر استخراج کنند .این حجم از استخراج زهر
تاکنون سابقه نداشته است و یک رکورد جهانی محسوب
میشود .این مار  12ساله  2.5متر طول دارد.

حاشیهنشینی؛ ازغفلت درکاهش ساالنه ۱۰درصد جمعیت
حاشیهنشین در برنامه پنجمتاحذف در برنامه ششم
عضوکمیسیوناجتماعیمجلس،گسترشحاشیهنشینی
در کالنشهرها را ناشی ازب��ی تدبیری دول��ت ها و نبود
مدیریت یکپارچه شهری خواند و از بی توجهی دولت ها به
اجرایقانونبرنامهدرکاهشساالنه ۱۰درصدازجمعیت
حاشیه نشین کشور انتقاد کرد.ایرج عبدی در گفت وگو با
خبرگزاری خانه ملت ،با بیان این که شیوع حاشیه نشینی
در کالنشهرها معلول بی توجهی دولت ها به روستاییان و
مناطق محروم است ،تصریح کرد :دلیل اصلی مهاجرت
روستاییان به کالنشهرها نبود شغل پایدار است در حالی
که اگ��ر اعتبارات مناسب به ای��ن ح��وزه اختصاص یابد
روستاها در امر اشتغال و اقتصاد پویا می شوند و مهاجرت
ها به پایین ترین سطح کاهش می یابد؛ در حال حاضر نیز
بخشی از تولید کشور به روستاییان وابسته است که این
موضوع نشان دهنده نقش موثر روستاییان در اقتصاد
مقاومتی است .نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس،
با تاکید بر این که معضل حاشیه نشینی در کشور با شعار و
تشکیل جلسه رفع نمی شود ،تصریح کرد :باید برای رفع
اینمعضل،مسئلهازسرچشمهپیگیریشودکهچهعواملی
موجبپیدایشآندرکشورمیشودوچطورمیتوانبرای
رفع کامل آن گام های اساسی برداشت؛ البته تا زمانی
که مسئوالن دولتی و شهری تالش جدی برای مدیریت
معضل حاشیه نشینی در کشور نداشته باشند گره ای از
مشکالت حاشیه نشینی باز نمی شود .این نماینده مردم
درمجلسنهم،توجهجدیبهروستاییانومناطقمحرومرا
در جلوگیری از گسترش پدیده حاشیه نشینی موثر خواند
و افزود :هر چند در برنامه ششم توسعه پیشنهادهایی در
حوزه اشتغال روستاییان مطرح شده ،ولی به طور قطع تا
زمانی که یک ردیف بودجه مستقل از طرف دولت برای
بهبودوضعیتاقتصادیوحوزهاشتغالروستاییاندرنظر
گرفته نشود و همچنین از تمرکز جمعیت در کالنشهرها

جلوگیرینشودنهتنهامعضلحاشیهنشینیرفعنمیشود
بلکه روز به روز بر تعداد حاشیه نشینان افزوده می شود و
آسیبهایاجتماعیوبهداشتیزیادیرانیزمتوجهکشور
می کند .عبدی با انتقاد از بی توجهی به معضل حاشیه
نشینی در برنامه ششم توسعه ،ادامه داد :متاسفانه در این
برنامه به معضل حاشیه نشینی توجه جدی نشده است که
بتوان این معضل را تا حدودی کاهش داد یا زمینه رفع آن
را فراهم کرد .عبدی ورود جدی دولت به حوزه دامداری و
کشاورزی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان را امری
ضروری خواند و گفت :دولت باید با برنامه ریزی مناسب
در راستای تبدیل دامداری و کشاورزی سنتی به صنعتی
تالش جدی داشته باشد.نماینده مردم خرم آباد و دوره
در مجلس شورای اسالمی ،بر ضرورت عزم جدی دولت
برای مدیریت پدیده حاشیه نشینی در کشور تاکید کرد
و ادامه داد :اگر چه قرار بود طبق برنامه چهارم و پنجم
توسعه دول��ت ها هر ساله  10درص��د از معضل حاشیه
نشینی را رفع کنند تا این معضل به طور کلی در کشور
ریشهکنشودوهمچنینشاخصهایاستانهایمحروم
به میانگین کشوری نزدیک شود ولی متاسفانه نسبت به
تحقق این موارد بی توجهی می شود؛ البته در همه این
زمینه ها قانون داریم ولی متاسفانه در زمینه اجرا ضعف
داریم و همچنین ابزارهای جدی برای تامین منابع نیز
وجود ندارد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی ،رفع مشکالت بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی
حاشیه نشینان را جدی دانست و تاکید کرد :مسئوالن
دولتی و شهری باید به مسائل رفاهی ،درمانی و آموزشی
حاشیه نشینان توجه جدی داشته باشند؛ البته هر چند
ارائه خدمات به مناطق حاشیه نشین ضروری است ولی
روند خدمات دهی به حاشیه نشینان نباید به نحوی انجام
شود که به افزایش تعداد حاشیه نشینان منجر شود.

رکورد قبلی به یک شاه مار قهوهای با استخراج  1.3گرم
زهر تعلق دارد  .از زهر این گونه مار برای مصارف پزشکی
و تهیه پادزهر استفاده میشود.
زادگاه شاه مار قهوهای در استرالیا ،ولز جنوبی و کوئینزلند
است و از مارمولک ،پرندگان و پستانداران کوچک تغذیه
میکند.

فرار هشت پا از آکواریوم و رسیدن
به اقیانوس
باشگاه خبرنگاران جوان – اینکی نام هشت پایی است
در نیوزیلند که وقتی متوجه شد در محفظه اش در آکواریوم
ملی نیوزیلند باز مانده است از محفظه خود بیرون پرید ،و
پس از چند سانتی متر خزیدن از لوله ای که به اقیانوس
منتهی می شد فرار کرد.
بر اساس این گزارش ،اینکی هنگام فرار هیچ اثری از خود
به جا نگذاشته است.قطر لوله ای که اینکی از آن فرار
کرده ،فقط  6اینچ است اما طبق گفته مدیریت آکواریوم
ملی نیوزیلند ،راب یارال ،هشت پاها موجوداتی انعطاف
پذیر هستند و به راحتی خود را در هر فضایی جا می کنند.

توضیح پلیس راهور ناجا درباره یک خبر
روز سه شنبه  23فروردین ماه خبرگزاری تسنیم به نقل
از رئیس پلیس راه��ور ناجا خبری با عنوان کمک 100
میلیارد تومانی شرکتهای بیمه به پلیس منتشر کرد که
در صفحه  9روزنامه  24فروردین چاپ شد.
به دنبال انتشار این خبر معاونت اجتماعی و فرهنگ
ترافیک پلیس راهور ناجا با ارسال نمابری توضیح داده
است که :برابر قانون بخشی از درآمدهای شرکت بیمه به
منظور پیشگیری از حوادث رانندگی در اختیار پلیس قرار
گرفته و برای خرید تجهیزاتی مانند دوربین های کنترل
سرعت و خرید خودروی پلیس هزینه می شود .
مبلغ اختصاص یافته از این محل  10میلیارد تومان بوده
است که در خبر خبرگزاری تسنیم  100میلیارد تومان
عنوان شده است.

آغاز اعزامبازنشستگانتامین اجتماعی به مشهد مقدس از اردیبهشت

 /٩٥٠١٩٨٧٦م

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعالم این که ۲۵
هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تاکنون
به مشهد مقدس اعزام شده اند ،اعالم کرد :این طرح از
ابتدای اردیبهشت آغاز می شود.
به گزارش  مهر ،سید تقی نوربخش در دیدار روسای
کانون های بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعی سراسر کشور پیاده سازی سیستم هیئت
امنایی در ۱۰بیمارستان ملکی ،افتتاح بیمارستان

های ایالم ،اهواز و آغاز ساخت بیمارستان های شیراز،
تبریز و یزد را از پروژه های سال جاری این سازمان عنوان
کرد.نوربخش درباره افزایش مستمری بازنشستگان
تامین اجتماعی در سال  ۹۵گفت :قطع ًا این افزایش از
میزان نرخ تورم بیشتر خواهد بود.وی طب سالمندی را
از موارد قابل تامل کشور دانست و گفت :توجه به این علم
موجب کاهش هزینه ها و پیشگیری از بیماری ها در قشر
بازنشسته و سالمند می شود.
CMYK

