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اختصاص ردیف بودج ه برای پرداخت
بدهی دولت به تامین اجتماعی

مهر-معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت :برای اولین بار در سال های اخیر ،در بودجه سال ٩6پرداخت بدهی دولت
به این سازمان لحاظ شد  .تاج الدین افزود :برای اولین بار در ادبیات بودجه نویسی کش��ور و در الیحه بودجه ای که توسط دولت به مجلس
تقدیم شد ،بدهی دولت به این سازمان اعالم شد و ردیف اعتباری پنج هزارمیلیارد تومانی برای آن اختصاص یافت.

دریچه

عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان:

تخلف ۸هزارمیلیارد تومانی
مربوط به بانکسرمایه است

زمین و امالک ؛ تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شد
که تخلف هشت هزار میلیاردتومانی مربوط به بانک سرمایه است
و تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به زمین ،امالک و ...
است .امیر خجسته درباره انتشار اعداد و ارقام مختلف در خصوص
انحراف مالی صندوق ذخیره فرهنگیان ،گفت :باید یادآور شد که
تخلف هشت هزار میلیاردتومانی قطعی است اما با توجه به این
که روند تحقیق و تفحص هنوز ادامه دارد و در این زمینه اسنادی
به دست میآید ،امکان بیشتر یا کمتر شدن رقم اولیه وجود دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی با بیان
این که اعالم رقمهای دیگری در خصوص تخلف در صندوق ذخیره
فرهنگیان مبتنی بر حدس افراد است ،اظهار کرد :شاید برخی اعضا
اسنادی به دست آورده باشند اما در کمیته تحقیق و تفحص از صندوق
ذخیره فرهنگیان اسنادی به صورت رسمی مطرح نشده است .وی به
خبرگزاری مجلس گفت :خوشبختانه تاکنون سه هزار میلیارد تومان
از تخلف هشت هزار میلیاردتومانی بازگردانده شده است و تالش
میشود بقیه پولها نیز بازگردانده شود .رئیس مجمع نمایندگان
استان همدان با تاکید بر این که اگر در روند تحقیق و تفحص فشاری
از سوی افراد وارد شود ،قاطعانه اسامی را اعالم خواهیم کرد ،ادامه
داد :باید یادآور شد که تخلف هشت هزار میلیاردتومانی مربوط به
بانک سرمایه و تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به زمین،
امالک و ...است و هنوز هم برآورد مالی انجام نشده است .عضو کمیته
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد :در روند
بررسیهایکمیتهتحقیقوتفحصافرادبایداظهارنظردقیقیداشته
باشند تا جامعه ملتهب نشود؛ ضمن آن که هنوز بررسیها ادامه دارد.

نان دریا
ِ
این روزها ،هنگام تخم ریزی ماهی های سفید در دریای
مازندران است .بر اساس قوانین محیط زیست ،صید در
این ایام ممنوع اعالم می شود اما در حاشیه غربی دریای
خزر ،صیادان معدودی هستند که برای کسب روزی خود
به دریا می زنند .صیادان بر اساس تعهد اخالقی که نسبت
به هم دارند ،دستاوردهای محدودشان را سخاوتمندانه با
یکدیگر تقسیم می کنند.

...

خواندنی های رسانه ها
دور دنیا با یک دوچرخه

رابلوترجوانکهاهلانگلستاناستتصمیممیگیردازلندن
راه بیفتد و با دوچرخه کره زمین را دور بزند! او برای عکاسی
و آشنایی با فرهنگ و ادبیات دیگر کشورها و البته رسیدن به
هیجان دست به این کار میزند .او پس از زندگی در بیابان با
دمای 50درجهسانتیگرادویاسروکلهزدنباسرمایشدید،
زندهماندهاستوباخوردنفقطنودلوبرنجتوانستههمچنان
مسیرش را ادامه دهد و به همه کسانیکه میخواهند تجربه
جدیدی در زندگیشان داشته باشند ،میگوید که قدم در راه
بگذارند و سوار دوچرخههایشان شوند!

جراحی 7ساعته برای خارج کردن
 ۹۱۵سکه از شکم یک الک پشت
الک پ��ش��ت  ۲۵س��ال��ه
ت��ای��ل��ن��دی ک��ه ب��ه دلیل
بلعیدن چندصد سکه
بیمار شده بود ،جراحی
شد.دامپزشکانتایلندی
تعداد  915سکه را از شکم یک الک پشت  25ساله خارج
کردند.این الک پشت طی سال های زیادی در حوضچهای
زندگی میکرد که مردم برای خوش شانسی و برآورده شدن
آرزوهایشان در آن سکه پرتاب میکردند.خارج کردن این
سکهها از شکم این الک پشت  7ساعت به طول انجامید و
دامپزشکانحالاینسنگپشترارضایتبخشاعالمکردند.
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دیدگاه
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15  ماه پاسکاری قانون دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت
دان��ش پ��ور -بیش از یک سال از مصوبه مجلس
درب��اره دریافت گواهینامه ب��دون تعیین تکلیف
سربازی می گ��ذرد ام��ا هنوز ای��ن قانون در بین
اظهار نظرهای متفاوت نمایندگان مجلس و
پلیس راهور پاسکاری می شود و از اجرایی شدن
آن خبری نیست .نمایندگان مجلس می گویند
که نامه ای به پلیس راهور ارسال و ضمن آن که بر
ضرورت اجرایی شدن این قانون تاکید کرده ا ند.
همچنین درباره علت اجرایی نشدن این مصوبه
از پلیس راهور توضیح خواسته اند اما در مقابل
رئیس پلیس راهور نه تنها از وجود چنین نامه ای
اظهار بی اطالعی می کند بلکه تاکید دارد عالوه
براین که ابالغی مبنی بر اجرای این قانون صورت
نگرفته حتی فرایند قانونی اج��رای آن هم طی
نشده است ،بنابراین فعال از اجرای آن هم خبری
نیست.به گفته یکی از نمایندگان مجلس آن چه که
باعث شده درباره قانون دریافت گواهینامه بدون
داشتن کارت پایان خدمت با احتیاط رفتار شود،
این است که این موضوع حاکمیتی است و ممکن
است فرماندهی کل قوا هم درباره آن تصمیماتی
اتخاذ کرده باشند .سید حسن علوی در گفت وگو
با خراسان ادام��ه داد :یکی از دالیلی که درباره
ضرورت دریافت کارت پایان خدمت قبل از دریافت
گواهینامه مطرح بود به تاخیر انداختن خدمت
سربازی توسط برخی از افراد بود و به همین دلیل
یکی از راه حل ها این گونه اندیشیده شد که اجازه
دریافت گواهینامه به فرد داده نشود اما مجلس به
این موضوع ایراد گرفت و گفت این مسئله نافی
موضوع نیست و دستگاه مربوطه باید خود به سراغ
افرادی برود که از خدمت فرار میکنند.اما نایب



رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه
ای به پلیس راهور خبر داد که در آن درباره علت
اجرایی نشدن این مصوبه از راه��ور س��وال شده
است .علی رستمیان در گفت وگو با خراسان اظهار
کرد :پلیس راهور هنوز پاسخی به نامه ما نداده
است و منتظر پاسخ آن ها هستیم.اظهارات این
نمایندگان مجلس در حالی است که رئیس پلیس
راهور در گفت وگو با خراسان از وجود چنین نامه
ای اظهار بی اطالعی کرد و گفت :چنین نامه ای
را ندیده ایم و خبری از آن نداریم تا جواب بدهیم.
س��ردار تقی مهری با تاکید بر ای��ن که به منظور
اج��رای قانون دریافت گواهینامه بدون داشتن
کارت پایان خدمت هنوز ابالغیه ای برای پلیس
راهور نیامده است ،خاطرنشان کرد :عالوه بر این
مجلس باید درباره این موضوع تصمیمات جدیدی
می گرفت که هنوز این کار نیز انجام نشده است.
البتههفتهگذشتهدرمجلسبندیدراینخصوص
مطرح شد مبنی بر این که کسانی که برای خرید
سربازی ثبت نام کنند می توانند برای دریافت
گواهینامه مراجعه کنند که البته این موضوع هم
هنوز قانون نشده است و باید به تصویب شورای

...



نوروز

نگهبان برسد.رئیس پلیس راه��ور توضیح داد:
عالوه بر این بر اساس ماده  ۵۸مکرر قانون خدمت
وظیفه عمومی نیروی انتظامی ،موظف است در
خصوص شناسایی ،تعقیب و دستگیری مشموالن
غایب و رسیدگی به وضعیت آن ها اقدام کند و تا
زمانی که مجلس شورای اسالمی تکلیف این ماده
قانونی را مشخص نکند و این ماده حذف نشود
فرایند دریافت گواهینامه مانند سابق خواهد بود.
وی تصریح کرد :البته کسانی که در هر مقطعی در
حال تحصیل هستند در صورتی که به سن قانونی
برسند می توانند برای دریافت گواهینامه مراجعه
کنند و هیچ منعی برای این کار وجود ندارد.مهری
تاکید کرد :تا زمانی که وضعیت موضوعات مطرح
شده حل نشود و به وی��ژه م��اده  ۵۸مکرر قانون
خدمت وظیفه عمومی حذف نشود و به دنبال آن
اج��رای قانون جدید به پلیس راه��ور ابالغ نشود
فرایند قانونی مانند گذشته خواهد بود.رئیس
پلیس راه��ور خاطرنشان ک��رد :قوانین مصوب
مجلس باید پس از تایید در شورای نگهبان توسط
رئیس جمهور به همه دستگاه ها ابالغ شود تا بعد
از  15روز قابلیت اجرایی پیدا کند که هیچ کدام از
این روند درباره این قانون طی نشده است .در خور
ذکر است نمایندگان مجلس در آذرماه سال ۹۴در
جریان الحاق یک تبصره به ماده « ۵۵قانون بیمه
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب کردند صدور
گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت سربازی و
معافیت نیست .اما اکنون با گذشت بیش از یک
سال از این مصوبه همچنان مردم درباره اجرایی
شدن آن سردرگم هستند.

...

طرح سالمت

مسئوالن در کنار مردم زندگی کنند

تامین 14هزار تن میوه شب عید

با منتقدان طرح تحول سالمت برخورد خوبی نشد

داریوش مهرجویی گفت :چرا آقای رئیس جمهور کابینهاش را برای
یک بار هم که شده به اهواز نمیبرد تا در آب وهوای آن جا نشست هیئت
دولت تشکیل دهد؟ او به سالنامه 95روزنامه شرق گفته است :وقتی
در خبرها می خوانی گروهی از مشکالت معیشتی به گور پناه بردهاند
تا یک شب دیگر زنده بمانند؛ وقتی در جنوب کشور آن قدر وضع هوا بد
است که دیگر مردم نمیتوانند نفس بکشند؛ آن قدر وضع آب بد است
که دیگر نمیتوانند قطرهای بنوشند؛ آن وقت نباید نگران بود؟! نباید
عصبانی بود؟ چه اشکالی دارد مسئوالن ،هرکدام به سهم خودشان
حتی اگر شده یک روز از سال را در کنار آن مردم زندگی کنند تا الاقل
درد آن ها را بفهمند؟

دانش پور -معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بهره
برداری از 15بازار میوه و تره بار در پایتخت تا پایان امسال گفت14 :
هزار تن میوه برای شب عید تامین شده است .مجتبی یزدانی ادامه
داد 129 :بازار این سازمان توزیع سبدهای مهربانی را انجام خواهند
داد و در  72بازار شهر تهران اهدای میوه رایگان به کودکان انجام
خواهد شد .وی افزود :برای برگزاری مراسم غبار روبی از قبور بهشت
زهرا و به منظور کنترل وضعیت ترافیکی نیز هماهنگی های الزم با
پلیس راهور انجام شده است .وی گفت :امسال برنامه غبار روبی و
عطر افشانی شهدا و شهدای گمنام برگزار و در زمان سال تحویل به
زائران گل اهدا می شود.

وزیر اسبق بهداشت در خصوص طرح تحول سالمت گفت :اگر ما یک
کار خوبی را انجام می دهیم خوب است که تمام ابعاد آن را به طور شفاف
اعالم کنیم چون نیازی به پنهان کاری ندارد .اگر می خواهیم خدمتی
را انجام دهیم حتی اگر نظر دیگران چیز دیگری باشد باید شفاف اعالم
کنیم .اما این اتفاق درباره طرح تحول سالمت رخ نداد .افرادی بودند
که سابقه کار در وزارت بهداشت داشتند و می توانستند کمک فکری
کنند اما از آن ها استقبالی نشد و در حقیقت رانده شدند؛ حتی کسانی
که در این باره داوطلب بودند نه تنها از آن ها استفاده نشد بلکه در برابر
آن ها سدهایی هم گذاشتند وباوجود نامالیمات آن ها نظرات خود را
بیان کردند اما تحقیر شدند.

دستچین
سازمان حج و زیارت:مذاکرات حج ۹۶
پیشرفت نسبی داشته است
خراسان -سازمان حج و زیارت در اطالعیهای تاکید کرد:
فرایند مذاکرات حج  ۹۶تاکنون با تأمین نظر جمهوری
اسالمی ایران پیشرفت نسبی داشته است و رایزنی ها در
راستای تحقق انتظارات منطقی حجاج جمهوری اسالمی
همچنان ادامه دارد.در این اطالعیه آمده است:ضمن
احترام به عزیزانی که دغدغههای بحق خود را از طریق
رسانهها بیان میکنند ،اع�لام میکنیم ،رایزنی ها در
راستای تحقق انتظارات منطقی حجاج جمهوری اسالمی
همچنان ادامه دارد.ب��ر این اساس نتایج مذاکرات طی
روزهای آینده به اطالع مردم شریف ایران خواهد رسید.

رشد طالق توافقی به صفر رسید
تسنیم -مدیرکل پیشگیر یهای فرهنگی و اجتماعی
معاونت پیشگیری گفت :در  ۹ماه ابتدایی سال قبل۱۲۰ ،
هزار و  ۶۴۶طالق توافقی به وقوع پیوسته که این رقم در
مدت مشابه امسال به  ۱۲۰هزار و  ۵۲۵کاهش یافته و می
توان گفت طالق توافقی در کشور به صفر رسیده است.
علی محمد زنگانه با اشاره به  20خواسته اول کشور در 9
ماهه سال 95اظهار کرد :مطالبه خسارت دادرسی ،تأمین
خواسته ،مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
جزو چهار خواسته اول است.
وی افزود :طبق آمار موجود ،طالق توافقی در رتبه هشتم،
مطالبه مهریه در رتبه نهم ،الزام به تمکین زوجه در رتبه
یازدهم ،درخواست طالق زوجه در رتبه دوازدهم ،مطالبه
نفقه در رتبه  18و پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در
رتبه  20خواسته های کشور قرار دارد .به گفته زنگانه،
اعتیاد و نداشتن مهارت های ارتباطی از جمله دالیل اصلی
وقوع طالق توافقی است.

پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش
سال96پرداخت میشود
ای��ل��ن��ا -وزی���ر آم����وزش و پ����رورش گ��ف��ت :در س���ال ۹۶
پ���اداش بازنشستههای ای��ن وزارتخ���ان���ه را پ��رداخ��ت
میکنیم .دانشآشتیانی در پاسخ به این سوال که چرا
در بودجه آموزش و پرورش برای سال  ۹۶ردیف اعتباری
برای پایان خدمت بازنشستگان و رتبهبندی فرهنگیان
در نظر گرفته نشده است؟ اظهار کرد :با توجه به مصوباتی
که به تازگی در بودجه  ۹۶در مجلس تصویب شد ،به نظر
میرسد که قسمتی از این مسائل قابل حل است.او افزود:
در واقع اعتباری که در چند قسمت بودجه آمده کمک به
بودجه آموزش و پرورش است که بتوانیم در سال ۹۶پاداش
بازنشستههای این وزارتخانه را بپردازیم.
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