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ایرنا -مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کش��ور گفت 11:هزار میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال 95برای رسیدگی به
مشکالت اجتماعی سراسر کشور اختصاص یافته است.محبوبی افزود :گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور با توجه به دغدغه های مقام معظم
رهبریدرخصوصمسائلاجتماعیبااستفادهازچهارمنبعدادههایثبتی،گزارشدستگاهها،نظراتنخبگانوپیمایشهایملیتهیهشدهاست.

اختصاص  11هزار میلیارد ریال
برای رسیدگی به مشکالت اجتماعی

راه اندازی سامانه"سخا" برای رسیدگی به امور بیماران صعبالعالج نیازمند

دریچه
برنج پاکستانی با عطر ایرانی!

رئیسسازمانداوطلبانجمعیتهاللاحمرازراهاندازی
سامانه خدمات اجتماعی «سخا» به منظور ارائه خدمات
بهتر به نیازمندان و بیماران برای نخستینبار از سوی این
سازمان خبر داد.فرحناز رافع در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد :این سامانه به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی
به امور بیماران صعب العالج نیازمند دریافت خدمات
حمایتی که توسط مددکاران سازمان داوطلبان مشخص
میشوند راه اندازی شده است.وی گفت :تسریع در روند
پاسخگویی و ثبت مشخصات نیازمندان متقاضی ،امکان
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رصد سوابق افراد مراجعه کننده ،ثبت و مستند سازی
تمامی اطالعات نیازمندان به منظور تسریع هدایت آنان
ب��رای دریافت خدمات حمایتی ،امکان ایجاد ارتباط
همسو با دیگر سامانههای خدمات حمایتی و امکان
گزارش گیری و شفاف سازی تمامی خدمات ارائه شده
و امکان بررسی نحوه دریافت خدمات و میزان آن ها از
خصوصیات این سامانه محسوب میشود.به گفته وی هم
اکنونامکاندسترسیبهاینسامانهفقطبرایمددکاران
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر امکان پذیر است.

مجوزهای تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی لغو شد
معاون تسهیالت دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان
گفت :مجوز تمام خوابگاه هایی که از طریق تعاونی
خوابگاه داران غیردولتی به دریافت مجوز اقدام کرده
بودند ،لغو شده است.
سید ف��ردی��ن تقی زاده ،در گفت و گ��و با  مهر گفت:
درگذشته مجوز خوابگاه های غیردولتی توسط تعاونی
خوابگاه داران صادر می شد که گاه شرایط مورد نظر
صندوق رفاه دانشجویان را دارا نبودند .دانشجو و غیر
دانشجو با هم اسکان داده می شدند که این مسئله

موجب اعتراض معاونان دانشجویی دانشگاه ها شده
بود.برایهمین بخشنامهایبههمه ۳۱استانوازجمله
استان تهران مبنی بر تشکیل شورای نظارت برخوابگاه
های غیردولتی ابالغ شد که در آن بخشنامه ،ریاست این
شورا در استان تهران با معاون دانشجویی دانشگاه تهران
است و با نظارت دانشگاه هنر مجوز صادر می کند.
تقی زاده افزود :از سال آینده به دانشگاه ها ابالغ می شود
که حتما دانشجویان در خوابگاه هایی ساکن شوند که
مجوز شورای نظارت بر خوابگاه ها را داشته باشند.

روی خط رسانه ها

پدربزرگ آزادشهری به خدمت سربازی رفت

یک مقام مسئول خبر داد:

پارسینه

دستچین
جانباز شهابی طرفی به خیل شهدا پیوست
ایرنا  -اسماعیل شهابی طرفی جانباز  70درصد قطع
نخاعی پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری ،روز
جمعه به خیل شهدا پیوست .وی  20مهر 1340در شوش
متولد و هفتم خرداد ماه  1367در عملیات کربالی  5در
منطقه شلمچه بر اثر ترکش از ناحیه گردن قطع نخاع شد.

قانون "استاندارد" با سیاستهای کلی
"سالمت" مغایر است
ایسنا  -رئیس سازمان غذا و دارو مصوبه اخیر مجلس
ش���ورای اس�لام��ی درب���اره اس��ت��ان��داردس��ازی را مغایر با
سیاستهای کلی نظام سالمت دانست و گفت :از نظر
دلسوزانحوزهسالمت،بایددرقانوناستاندارداصالحاتی
انجام شود تا موازیکاری در این حوزه به حداقل برسد.

ثبت نام کالس اولیها آغاز شد
مهر-ثبتنامپایهاولابتداییدرمدارسشاهدوعادیازشنبه
اولخردادآغازشد.دانشآموزانمتوسطهاولودومنیزازاول
تا  ۱۵تیر ماه برای ثبتنام در مدارس شاهد فرصت دارند.

ازمیان خبرها
سهم  20درصدی ایران در سوغات زیارتی
دانش پور  -سهم ایران در سوغات زیارتی که در سال های
گذشته 5درصدبود،اکنونبه 20درصدرسیدهاست.معاون
صنایع دستی کشور در گفت و گو با خراسان گفت :طبق
گزارشهایاعالمشدهسهمصنایعدستیوسوغاتزیارتی
ماکهدرسالهایگذشته5درصدبود،باتدابیرانجامشده،به
20درصدرسیدهاستوامیدواریمبتوانیمصددرصدسوغات
زیارتیرادربخشصنایعدستی،صنایعخوراکیوتماماقالم
سوغاتزیارتیایرانیکنیم.بهمننامورمطلقافزود:براین
اساس ،بسته های مختلفی شامل بسته های مذهبی مثل
سجاده و تسبیح  ،بسته های پوشاک سنتی و صنایع تزئینی
سنتی ایرانی را در نظر گرفته ایم .اگر چه مبحث سوغات
زیارتی را برای سه شهر زیارتی مشهد ،قم و شیراز طراحی
کردهایم،امااکنونبرپایینمایشگاهسوغاتسفروزیارترااز
مشهدشروعکردهایم.ویهمچنینازبرگزارینمایشگاهملی
صنایع دستی از  5تا  10خرداد در مصالی تهران خبر داد.

سرنوشت تعرفه های پزشکی  95در انتظار تصمیم رئیس جمهور
دانش پور  -با گذشت بیش از دو ماه از سال  95تعیین
تکلیف تعرفه های پزشکی که رکن مهم قیمتگذاری در
حوزه خدمات درمانی است و به گفته وزیر بهداشت قرار
بود در جلسه  29اردیبهشت هیئت وزیران مشخص شود
اکنون در انتظار تصمیم گیری رئیس جمهور و معاون اول
وی قرار دارد.
به گفته یک مقام ارش��د در وزارت بهداشت ،دول��ت در
خصوص تعرفه ه��ای پزشکی پیشنهادهایی را مطرح
ک��رده و ق��رار اس��ت طی روزه��ای آینده رئیس جمهور و
دکتر جهانگیری معاون اول وی درب���اره ای��ن موضوع
تصمیم گیری نهایی کنند.
ویبابیاناینکههنوزوضعیتتعرفههاقطعینشدهاست
به خراسان گفت :طی  15سال گذشته همیشه تعرفه ها
در خرداد و تیر اعالم شده است چرا که تعیین تعرفه ها
نیازمند حصول و تامین منابع توسط دولت است که این
امر باعث اعالم نظرات مختلف در این حوزه می شود  .وی
خاطرنشان کرد :امیدواریم طی یکی دو روز آینده وضعیت
تعرفه های پزشکی مشخص شود.در عین حال به گزارش

تسنیم و طبق گفته یکی از مسئوالن ارشد وزارت بهداشت
وضعیت تعرفهها در روز چهارشنبه  29اردیبهشت تعیین
تکلیف شده است ولی قرار بر این است که اعالم رسمی آن
در جلسه هفته آینده هیئت دولت انجام پذیرد.
به گ��زارش ایسنا نیز رئیس کل سازمان نظام پزشکی
درخصوص تصویب تعرفههای خدمات سالمت به اسحاق
جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور برای دومین بار
نامه نوشت.
دربخشی از نامه علیرضا زال���ی ،خطاب ب��ه اسحاق
جهانگیریآمدهاست«:ضمنعرضاحتراموتبریکاعیاد
شعبانیه پیرو نامه  95/2/15اینجانب به حضرتعالی به
دلیلنگرانیهای فزاینده روزهای اخیر جامعه پزشکی در
خصوص پارهای اخبار مسموع ولو غیر رسمی در رابطه با
تعرفه های سال  ، 95به ویژه در رابطه با بخش خصوصی،
اینجانب در فاصله زمانی کوتاه مجددا مجبور شدم
مصدع اوقات گردم ،به استحضار می رساند روند تصویب
و ابالغ تعرفه های خدمات سالمت در سال  1395متاثر
از شرایطی است که در صورت عدم عنایت مقتضی ،به

بر اساس اظهارات وزیر بهداشت:

تبلیغ بالل با عکس رضازاده!

باشگاه خبرنگاران  -در یکی از عجیب ترین تبلیغات
دستفروشان،باللفروشیبرایتبلیغخودازتصویرحسین
رضازاده استفاده کرده و نوشته است :قوی ترین مردان
جهان با خوردن شیربالل قوی شدند.

عرضه سیگار با بسته بندی جدید در اروپا

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد:

کمبود دارویی در دولت یازدهم به یک دهم کاهش یافت
به گفته وزیر بهداشت در زمان
شروع به کار دولت یازدهم با
کمبود  ۳۰۰قلم دارو مواجه
بودیم که هم اکنون این تعداد
ب��ه کمتر از  ۳۰قلم کاهش
یافته است .به عبارتی کمبود
داروی���ی به یک ده��م کاهش
یافته است.به گزارش  مهر،
دکتر سیدحسن هاشمی صبح شنبه در مراسم معرفی
دستاوردهای دارویی گفت :در زمان شروع به کار دولت
یازدهم با بحران دارویی مواجه بودیم ،به طوری که ۳۰۰
قلم کمبود دارو وجود داشت ،اما امروز این تعداد به کمتر
از  ۳۰قلم کاهش یافته و دسترسی مردم در اقصی نقاط
کشور به دارو فراهم شده اس��ت.وی با اعالم این که در
گذشته  ۴۰درصد هزینه های مردم بابت دارو و تجهیزات
پزشکی در مراجعه به مراکز درمانی پرداخت می شد،
اف��زود :هم اکنون این سهم به  ۵درصد رسیده که سهم
روستاییان از پرداخت هزینه های دارو و تجهیزات پزشکی
 ۳درصد و شهرنشینان  ۶درصد است.وزیر بهداشت با

احتمال زیاد شرایط ارائه خدمات سالمت به عنوان یکی
از اساسی ترین حقوق آحاد جامعه را با چالش هایی مواجه
می نماید...
 ...اینجانب به نمایندگی از جامعه ارائه دهندگان خدمات
سالمت از حضرتعالی و دیگر دلسوزان هیئت دولت که
دغدغه ارتقای سطح سالمت مردم را دارند ،استدعا دارم
مالحظات مذکور در تصویب و ابالغ تعرفه های خدمات
سالمت در سال  1395مورد عنایت قرار گیرد».
در خور ذکر است تا کنون چندین باروزیر بهداشت نیز
نسبت به تاخیر در تصویب تعرفه های پزشکی گالیه کرده
است .
هاشمی چندی پیش گفت :ما به تاخیر در زمان تصویب
تعرفه ها انتقاد داریم چراکه دولت باید تا پیش از پایان سال
 94در مورد تعرفه ها به ویژه برای بخش خصوصی تصمیم
گیریمیکرد؛زیرادرحالحاضربخشخصوصیخدمات
پزشکی را ارائ��ه می دهد اما تکلیف آن هنوز مشخص
نیست که باعث نارضایتی و ه��رج و م��رج در رق��م های
دریافتی و دشوارتر شدن نظارت وزارت بهداشت می شود.

آفتاب  -رضا اوکاتی که به گفته خودش در سال 1353
در روستای س��ادات خاندوز شهرستان آزادشهر متولد،
ولی تاریخ تولد وی در شناسنامه سال 1357قید شده ،از
جمله افرادی است که با وجود متاهل بودن و داشتن شش
فرزند و یک نوه چهارساله ،اکنون حاضر به خدمت سربازی
شده است .حکایت این پدربزرگ سرباز زمانی آغاز می
شود که وی روزی شاهد بازگشت جمعی از زائران عتبات
عالیات بوده و به یکباره هوای سفر به کربال می کند و برای
اخذ گذرنامه اقدام می کند که از او کارت پایان خدمت
می خواهند و وی نیز به عشق زیارت آقا امام حسین (ع) با
موافقت خانواده به خدمت نظام وظیفه اعزام می شود .

ثبت نام طرح جریمه مشموالن غایب آغاز شد

اعالم این که تا قبل از اجرای
طرح تحول سالمت ،بیش از
 ۹۰درص��د مراجعات مردم
برای تامین دارو و تجهیزات
به خارج از مراکز درمانی بود،
ادام��ه داد :هم اکنون میزان
مراجعات ب��رای تهیه دارو و
تجهیزات پزشکی به خارج از
مراکز درمانی به کمتر از  ۳درصد رسیده است.هاشمی
با عنوان این مطلب که دولت یازدهم را متهم می کنند با
اجرای طرح تحول سالمت به دنبال افزایش واردات دارو
بوده است ،توضیح داد :در سال  ،۹۱ی 
ک میلیارد و ۳۵۰
میلیون دالر واردات دارو داشته ایم که در سال ۹۳این رقم
به زیر یکمیلیارد دالر کاهش یافته است.وی همچنین از
 ۲برابر شدن سهم صادرات دارو خبر داد و گفت :مشکل
امروز صنعت داروی��ی کشور قدیمی بودن آن است.وی
تصریح کرد :اگر دولت بتواندهزار میلیارد تومان به صنعت
دارویی کشور کمک کند ،ظرف  ۵تا  ۱۰سال آینده بخش
عمده ای از بازارهای منطقه را تسخیر خواهیم کرد.

سازمان وظیفه عمومی ناجا
در اط�لاع��ی �های اع�ل�ام کرد
اف��راد متقاضی طرح جریمه
مشموالن دارای بیش از 8
سالغیبت،براساسبند(ط)
تبصره  17ماده واحده قانون
بودجه سال  1395مجلس،
می توانند از اول خ��رداد ماه
 95به مدت  45روز درخواست خود را از طریق دفاتر
خدماتالکترونیک انتظامی (پلیس  ) 10+ثبت کنند.به
گزارش ایسنا ،این اطالعیه میافزاید :مشموالن غایبی
که در سال گذشته ثبت نام کرده ،ولی به دالیلی نسبت
به واریز مبلغ جریمه اقدام نکرده اند نیز چنانچه دوباره
خواستار بهره مندی از این طرح هستند باید در مدت
زمان اعالم شده ،با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی (پلیس  )10+نسبت به ثبت درخواست خود
اقدام کنند.درخور ذکر است ،میزان جریمه مشموالن
غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی ،بر اساس
مدارک تحصیلی متقاضیان محاسبه می شود لذا این
مبلغ ب��رای اف��راد دارای م��درک زیر دیپلم  10میلیون
تومان ،دیپلم  15میلیون تومان ،فوق دیپلم 20میلیون
تومان  ،لیسانس 25میلیون ت��وم��ان ،ف��وق لیسانس
30میلیون تومان ،دکترای غیرپزشکی 35میلیون
تومان ،دکترای پزشکی 40میلیون تومان و پزشکان

متخصص و باالتر 50میلیون
ت��وم��ان اس��ت.ای��ن س��ازم��ان
در ادام��ه اف��زود :به ازای هر
سال غیبت مازاد بر  8سال،
10درص���د به مبالغ جریمه
پایه اضافه میشود .براساس
این قانون  ،مشموالن غایب
متاهل از  5درص��د و دارای
فرزندبهازایهرفرزنداز 5درصدتخفیفکلمبلغجریمه
برخوردار می شوند.این اطالعیه ی��ادآور شد :مدارک
مورد نیاز برای ثبت درخواست عبارت است از :اصل و
کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول  ،اصل و کپی آخرین
مدرکتحصیلیواصلوکپیشناسنامههمسروفرزنددر
صورتی که متاهل بوده و دارای فرزند هستند .متقاضیان
باید به هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک
انتظامی برای ثبت درخواست این مدارک را به همراه
داشته و ارائه کنند.سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح
کرد :با توجه به محدودیت اعتباری ،اولویت بهرهمندی
از تسهیالت تقسیط در نظر گرفته شده ب��رای جریمه
مشموالن غایب با متقاضیانی است که درخواست خود
را زودتر ثبت می کنند.این سازمان تاکید کرد :مشموالن
متقاضیاستفادهازتسهیالتتقسیطبایدحتمایکسوم
مبلغ جریمه را به صورت نقدی واریز کنند تا مابقی مبلغ
مشخص شده را به صورت تقسیطی پرداخت کنند.

مشرق-قانونجدیدیدراتحادیهاروپابهتصویبرسیدهاست
که بر اساس آن ،تمام کارخانه های تولید سیگار و دخانیات
ملزمهستندمحصوالتخودرابابستهبندیجدیدیعرضه
کنند.بر اساس این قانون ،تصاویری چون ریههای ناسالم،
حنجرههایی مبتال به سرطان و دست و پاهایی که به قانقاریا
گرفتار شدهاند روی پاکتهای سیگار نقش خواهند بست.

تزئین  6لیموزین برای یک ختم!

جهان-یکمردثروتمندچینی6خودرویلیموزینرابرای
مراسم ختم مادرش با هزینه  500هزار دالر تزئین کرد.
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