اجتماعی

پنج شنبه  25مرداد 4 .1397ذی الحجه .1439شماره 19893

مهر -روزگذشتهباورودباقیماندهزائرانمدینهقبلومدینهبعدبهمکهمکرمه،تمامیزائرانایرانیدرمکهحضوریافتند.دیروز چهارشنبه۲۴
مردادباانجام ۹پروازازکشورمانبهفرودگاهجده،پروازهایورودیبهسرزمینوحیپایانیافتودوهزارو ۵۰۰زائرمدینهبعد،پسازمحرم
شدندرمسجدجحفه،درمکهمکرمهحضورمییابند.همچنین ۱۲کاروانیهمکهدرمدینهمنورهحضوردارند،راهیمکهشدند.

...

از میان خبر ها
کاهش هزار و  290تومانی نرخ دالر برای
صدور بلیت هواپیما
محمد جواد رنجبر/نرخدالربرایصدوربلیتهواپیماهزارو
290تومانکاهشیافت.
یکمنبعآگاهروزگذشتهبااعالماینخبربهخراسانافزود:نرخ
دالربرایصدوربلیتهواپیماتاروزچهارشنبه(دیروز)92هزارو
 836ریالبودکهازروزپنجشنبه(امروز)با 12هزارو 911ریال
به79هزارو925ریالکاهشیافت.
وی ادامه داد :دالر با نرخ 79هزار و 925ریال برای پروازهای
خارجیهمهایرالینهاست.بهگفتهوی،اینکاهشنرخدالراز
امروزدرنرخبلیتهااعمالمیشود.
▪کــاهــش قیمتها بــا تخصیص ارز از ســامــانــه نیما
بهایرالینها

در همیـن زمینـه سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری بـا
اعالم این که ایرالینها موظف به عرضه ریالی بلیتهای خود
هسـتند ،افزود :با تخصیـص ارز بـه ایرالینها از طریق سـامانه
نیمـا ،قیمت بلیـت کاهش مـی یابد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی ،رضـا
جعفرزاده در گفتوگـوی زنده با شـبکه خبر ،با اشـاره به ابالغ
سـازمانهواپیمایی کشـوری بـه ایرالینهـای خارجـی مبنـی
بر ضـرورت فـروش بلیـت بـه صـورت ریالی گفـت :شـنیدیم که
برخی ایرالینهای خارجی خواستار دریافت ارز از متقاضیان
در ازای فـروش بلیـت شـدهاند .بـا عکـس العمـل سـازمان و
ابالغیـهای که صـادر کـرد ،دیگر شـاهد تقاضـای ایـن چنینی
نبودهایـم.
وی افزود :سازمان هواپیمایی کشوری به صورت مستمر برای
کشـف چنین تخلفاتـی بازرسـی میکند ،امـا اگرمـردم چنین
مـوردی را مشـاهده کردنـد ،میتوانند آن را به سـایت سـازمان
هواپیمایی کشـوری بـه آدرس CAO.irگـزارش دهند.
سـخنگوی سـازمان هواپیمایی کشـوری درباره تغییـرات نرخ
بلیـت هواپیمـا در روزهـای اخیـر گفـت :سـازمان هواپیمایـی
کشـوری هیـچ گونـه نـرخ تکلیفـی بـه شـرکتهای هواپیمایی
ابلاغ نکـرده اسـت .آن چـه کـه مطـرح بـوده ایـن اسـت کـه بـه
دلیـل نوسـانات ارزی و ایـن مسـئله کـه حـدود  ۶۰درصـد از
هزینههای شـرکتهای هواپیمایـی ارزی اسـت ،قیمت بلیت
تحت تاثیر قـرار گرفته اسـت.وی افـزود :برای رفع این مشـکل
راهکارهایی را ارائه کردهایم .ابتدا قرار بود که بنا به بخشـنامه
بانـک مرکـزی ،تخصیـص ارز بـه شـرکتهای هواپیمایـی از
طریـق سـامانه سـنا صـورت بگیرد.
شـرکتهای هواپیمایـی بـا کار کارشناسـی اعلام کردنـد
نرخ اعلام شـده سـبب افزایـش قیمتها میشـود .سـازمان
هواپیمایـی کشـوری طبـق وظیفـه خـود بـا مقامـات مربـوط
جلسـه گذاشـت و در نهایت به بانک مرکزی اعالم شـد که ارز
از طریـق سـامانه نیما بـه شـرکتهای هواپیمایـی اختصاص
داده شـود.جعفرزاده ادامـه داد :منتظـر ابلاغ هسـتیم،
امـا عصـر یـک شـنبه بـا ایـن موضـوع موافقـت شـده اسـت .بـا
تخصیـص ارز از طریـق سـامانه نیمـا قیمـت بلیـت هواپیمـا
کاهـش خواهد یافـت .افزایش آن طـور که در فضـای مجازی
گفتـه میشـود نیسـت .امـا نـرخ بلیـت هواپیمـا بـه قیمـت
سامانه نیما بستگی دارد .منتظر هستیم که ابالغیه دریافت
ارز از سـامانه نیمـا را دریافـت کنیـم.
سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری دربـاره نظارتهـای
سـازمان هواپیمایی کشـوری بر بـازار هوانـوردی گفـت :اعالم
کردهایـم کـه شـرکتهای هواپیمایـی بایـد بـر نحـوه توزیـع
بلیتهایخودنظارتداشتهباشند.مالکنرخبلیت،کالس
نرخی اسـت که شـرکتهای هواپیمایی در سـایت خـود اعالم
میکننـد .ایـن وظیفـه شـرکتهای هواپیمایی اسـت کـه نرخ
خود را اعلام کننـد .خریـداران و توزیعکنندگان بلیـت باید بر
اسـاس آن نـرخ عمـل کنند.

روند انتقال زائران
به مکه به پایان رسید

کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
در شورای نگهبان تایید شد
دانش پور -سرانجامبعدازگذشت 22روزازاصالحطرح
ممنوعیتبهکارگیریبازنشستگان،اینطرحدرشورای
نگهبانتاییدشد.سخنگویشوراینگهبانروزگذشتهدر
گفت وگویی تلویزیونی ضمن اعالم این خبر درباره زمان
اجرای این قانون گفت :زمان ابالغ قانون از سمت مجلس
صورت میگیرد و امیدواریم با رفع ابهاماتی که شورای
نگهبانبهاینقانونداردشاهد هرچهزودتراجراییشدن
آنباشیم.عباسعلیکدخداییدرپاسخبهپرسشیدرباره
ابهاماتاینقانونگفت:دوموردابهاموجودداشتکهیک
موردآنابهامعبارتیدرحوزهنیروهایمسلحبودوبرخی
صآنداشتند
اعضایشوراینگهبانتردیدهاییدرخصو 

امامشکلخاصدیگریوجودندارد.
اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دوم
مرداد ماه امسال با رای  80درصدی نمایندگان مجلس
بهتصویبرسید ونمایندگانباترمیماینقانون،استثناها
دربهکارگیریبازنشستگانراکاهشدادند.درواقعبااین
قانوندایرهاشتغالبازنشستگاندرمجموعههایدولتی
محدودشد.چنانچهاحسانقاضیزادهعضوکمیسیون
فرهنگی مجلس با اشــاره به اصالح قانون ممنوعیت به
کارگیری بازنشستگان گفت« :طبق گزارش اخیر دیوان
محاسبات  ۱۹۷۰بازنشسته در دستگاه های اجرایی
مشغولبهکارهستند».

آغازثبتنام«وام ضروری»بازنشستگان ازشهریور

حداقلحقوقبازنشستگان با همسانسازی به  3.5میلیون می رسد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام
«وام ضروری» بازنشستگان از اول شهریور ماه خبر داد
و گفت :وامهای ضروری پنج میلیون تومانی از مهرماه
واگذار و توزیع میشود.
به گزارش ایسنا ،جمشید تقی زاده در نشستی خبری
در پاسخ بــه پرسشی دربـــاره همسان ســازی حقوق
بازنشستگان نیز گفت :اگر همسان سازی به صورت
کامل انجام شود حداقل حقوق بازنشستگان به ۳/۵تا
چهارمیلیون تومان میرسد .تقی زاده درباره سوددهی
شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی گفت:
 ۱۸۰۰تا دو هزار میلیارد تومان سود برای سال 97

برآورد شده است.
▪به فرزندم میگویند «آن باال باالها میپرید»

تقی زاده در واکنش به اظهاراتی که در مجلس در جلسه
استیضاح وزیر رفاه مطرح و گفته شد پسرش به همراه
پسر ربیعی شرکتی در خارج از کشور دارند گفت :نه پسر
من پسر وزیر را میشناسد و نه برعکس .پسرم در هیچ
شرکتی عضو نیست و دانشجوی دکترای حقوق است.
فرزند دیگرم نیز قهرمان کارتینگ است .این بی تقوایی
ها چیست؟ ما مسلمانیم و نباید تهمت بزنیم .درستش را
بگویید که باعث بیاعتمادی نشود.

خراسان در گفت وگو با مسئوالن بنیاد شهید بررسی کرد

ماجرای جانبازی که از افغانستان سر درآورد

دانش پور -تلخی حکایت آن چه بر سر جانباز اعصاب و روان
قاسمرضاییآمدهاستبرایهمهمردمتابهآنحدآزاردهنده
است که این روزها در فضای مجازی گاهی با اخبار نادرست
دستبهدستمیشود.تعدادیازمخاطباننیزباارسالپیام
هاییبهستونحرفمردمروزنامهخراسانخواهانپیگیری
اینموضوعبودند.مااینموضوعراپیگیریکردیمکهاینکبا
هممرورمیکنیم.
▪اماماجرایاینجانبازچهبودهاست؟

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه  2مشهد در گفت
وگو با خراسان درباره آن چه که بر سر این جانباز آمده است
توضیح داد :قــاســم رضایی
در ســال هــای قبل بنا به
درخواست خودش در پنج
مرحلهبهکمیسیونپزشکی
فرستاده شد .در سال ،77
 82 ،80 ،78و در آخرین
مرحلهدرتاریخ. 89.9.18
در نهایت هــم کمیسیون
 30درصـــد جــانــبــاری را
برای ایشان تایید کرد25 ،
درصد جانبازی اعصاب و روان و 5درصد مجروحیت گوش.
حجتاالسالماحمدملکیبابیاناینکهجانبازاندارای 25
درصد جانبازی ،باید به صورت ویژه توسط خانواده و پرستار
مورد مراقبت قرار بگیرند افزود :بر اساس اطالعات موجود
جانباز رضایی به همراه خانواده به تهران مسافرت می کند و
در پارک افسریه در اثر غفلت از آن ها جدا می شود و متاسفانه
از هنگامی که خانواده متوجه غیبت ایشان می شود زمان
زیادیگذشتهبودهاست.تااینکهویدوماهبعددرقمتوسط
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نیرویانتظامیودرحالیکههیچسندومدرکیاحتیتلفنی
دراختیارنداشته،دستگیرمیشود.پسازآنکهبنیادشهید
ازاینماجرامطلعشد،مابالفاصلهبهخانهایشانرفتیموبرای
هرگونهکمکیاعالمآمادگیکردیم.اگرچهتاکیدداشتیمکه
خانوادهویبرایمشخصشدنوضعیتجانبازبایدبهمراجع
قضایی،انتظامی،امنیتیودرمانیمراجعهکنندتااینکهنامه
ای از دادسرا آمد که در آن مشخص شد وی دستگیر و به مرز
فرستادهشدهوبعدهمازمرزردشدهاست.بهدنبالایناتفاق
پسراینجانبازبراییافتنپدرعازمافغانستانشد.ملکیادامه
داد:پسرجانبازقاسمیویرادرایالتنیمروزدرنزدیکیمرز
زابلکهمکانیباآبوهوایبسیارنامناسباستپیدامیکند.
درآنجابهاو  50قبرنشانمی
دهندومیگویندجنازهپدرش
هماکنونباجدیتدرحال
دریکیازاینقبرهاست.حتی
پیگیریموضوعهستیم
مردم منطقه هم شهادت می
تادرمرحلهاولپیکراین
دهند،آقاییازایرانآمده،مورد
جانبازشناساییوبهایران
بی مهری مــردم قــرار گرفته و
بازگرداندهشودوسپس
بر اثر گرسنگی و تشنگی فوت
درصورتکوتاهیتوسط
شــده اســت  .آن هــا گفته اند
برخیافراد،بهخانواده
ایشانغرامتپرداخت شود که ما این مرد را در همین جا
دفن کــرده ایم اما نمی دانیم
کدام یک از قبرها متعلق به اوست.رئیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران منطقه 2مشهد با تاکید بر این که امور اتباع خروج
این جانباز را از مرز تایید کرده است ،خاطرنشان کرد :هم
اکنون ما از طریق وزارت خارجه و امور اتباع پیگیر هستیم و
آنهابایدبهاستانداراینایالتفشاربیاورندتابراینبشقبر،
شناساییجسدوهمچنینانجامآزمایشدیانایاقدامات
الزمصورتگیردآنهمدرزمانی کههمهمیدانیمافغانستان
شرایطمناسبیندارد.ویاظهارکرد:عالوهبراینخانوادهاین

جانبازبهویژهازنیرویانتظامیشکایتکردهاند ودوماموری
کهویرادستگیرکردهانددردادسراینظامیموردمحاکمهو
بازجوییقرارگرفتهاندوالبتهبرایآنهاقرارمنعتعقیبصادر
شده است .ملکی گفت :این دومامور در اظهارات خود تاکید
کردهاندکهکارغیرقانونیانجامنشدهبلکهجانبازرضاییدر
زماندستگیریهیچمدرکینداشتهوحتیدرمسیرکالنتری
و اردوگاه نیز نه تنها سخنی از ایرانی بودن مطرح نکرده بلکه
گفته تبعه افغانستان است و حتی ظاهر ایشان هم شبیه
به اتباع افغانی بوده است .وی تصریح کرد :البته وی بیمار
اعصابوروانبودهواظهاراتیکهمطرحکردهبرهمیناساس
بوده است اگر چه ما به خانواده این ایراد را وارد کردیم که باید
مدرکشناساییدرجیبایشانمیگذاشتند.
رئیسبنیادشهیدوامورایثارگرانمنطقه2مشهدخاطرنشان
کرد :نیروی انتظامی به خصوص درباره مدافعان حرم کمک
هایزیادیبهبنیادشهیدکردهاستولیگاهیبرخیافراد
غفلت هایی هم انجام می دهند که البته این کوتاهی ها به

خود فرد بر می گردد نه به دستگاه محل خدمت آن ها .ملکی
خاطرنشانکرد:بارهااتفاقافتادهاستکهافرادیازاردوگاه
سفید سنگ  ،قم یا مناطق دیگر با بنیاد شهید یا امور اتباع
تماسگرفتهاندکهمادستگیرشدهایموباپیگیریماحتیآن
هاازمرزبرگرداندهشدهاند.
وی تاکید کــرد :هــم اکــنــون بــا جدیت در حــال پیگیری
مــوضــوع هستیم تــا در مــرحــلــه اول پیکر ای ــن جانباز
شناسایی و به ایــران بازگردانده شود و سپس در صورت
کوتاهی توسط برخی اف ــراد ،به خــانــواده ایشان غرامت
پرداخت شــود .ملکی گفت :عــاوه بر این اعــام آمادگی
کــرده ایم تا وقتی که از پیکر جانباز رضایی خبری بشود
در قــطــعــه ش ــه ــدای مــفــقــودالــجــســد در بــهــشــت رضــا
(ع)برایایشانجایقبرمقرروسنگقبرنصب شود.

خبر مرتبط

مدیرکلبنیادشهیدخراسانرضوی :انتشاراینخبردرموقعیتفعلی،جایتأملدارد
حجت االسالم والمسلمین «حسین معصومی»مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی هم روز
گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره فوت این جانباز توضیحاتی ارائه کرد و گفت :این اتفاق مربوط
به اردیبهشت ماه سال گذشته بوده و برخالف ادعای برخی رسانه ها ،پیگیری های جدی و الزم نیز در این خصوص
انجام گرفت اما این که چرا این خبر در موقعیت فعلی منتشر شده است ،جای تأمل دارد .به گزارش خراسان ،وی
با اشاره به این که پیگیری درباره این موضوع ،همچنان ادامه دارد ،افزود :این فرد که جانباز اعصاب و روان بود ،با
خانواده خود به تهران سفر می کند و با وجود آن که خانواده هم مواظب او بوده اند ،آن ها را رها کرده و در نهایت سر
از قم در می آورد که بعد آن اتفاقات رخ می دهد.

...
خبر

سرپرست وزارت کار ،تعاون و رفاه:

بسته های حمایتی غذایی تا پایان شهریور
توزیع می شود

هادی محمدی -محسنی بندپی سرپرست وزارت کار،
تعاون و رفاه در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص
بسته حمایتی غذایی و اقتصادی اقشار نیازمند اظهار کرد:
ما امسال دو اقدام کردیم اول این که مستمری افراد تحت
پوشش بهزیستی و کمیته امــداد را  ۱۴درصــد افزایش
دادیــم .همچنین تقریبا بــرآورد کردیم حدود  ۷۰۰هزار
خانوار در نوبت دریافت مستمری باشند که در تیرماه ۶۰
هزار خانوار و در مرداد ماه  ۱۲۰هزار خانوار را وارد چرخه
دریافت مستمری کردیم ضمن این که برنامه داریم تا پایان
آبان ماه همه خانواده های منتظر برای دریافت مستمری را
نیز تحت پوشش قرار دهیم .
وی افزود :برنامه دیگر سال  ۹۷ما این بود که بسته های
حمایت غذایی را نیز با توجه به افزایش قیمت ها در نظر
بگیریم که فشار بر این عزیزان کمتر شود.
بندپی خاطرنشان کرد :تالش می کنیم تا کار کارشناسی
م که تا
خود را طی یک هفته به سازمان برنامه و بودجه بدهی 
پایان شهریور این بسته ها توزیع شود .
▪روایت نوبخت از بسته غذایی

در همین زمینه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه در جمع خبرنگاران با بیان این که موضوع بسته
غذایی برای نیازمندان مورد تاکید رئیس جمهور بوده
و به تصویب دولــت نیز رسیده  ،تصریح کرد  :حتی در
سفرم به آذربایجان غربی که روز دوشنبه انجام شد دکتر
روحانی تماس گرفت و تاکید کرد که بسته حمایت غذایی
سریع تر آمــاده شود  .نوبخت افــزود  :احتماال گزارش
سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز پنج شنبه ستاد
اقتصادی دولت مطرح می شود و امیدواریم بتوانیم با این
بسته بخشی از فشار روی مردم را که نوسانات ارزی باعث
آن شده است کاهش دهیم .محسنی بند پی همچنین
درباره تعیین وزیر کار جدید گفت :این جزو اختیارات
رئیس جمهور است و تا زمانی که بنده باشم با قدرت به
تعهدات و وظایفم عمل خواهم کرد.

وزیر بهداشت  :طرح تحول نظام سالمت
به خوبی پیش می رود
هادی محمدی  -سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر
بهداشت و درمان در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع
خبرنگاران در خصوص وضعیت بودجه ای طرح تحول نظام
سالمت و سرانجام این طرح ،با بیان این که هیچ اعتراض
بودجه ای در این خصوص ندارد خاطرنشان کرد  :سرانجام
طرح هم خوب است.وی در پاسخ به سواالت خبرنگاران در
خصوص کمبود دارو در صورت تحریم ها اظهار کرد  :دایم
در مردم نگرانی ایجاد نکنید االن کارهای الزم انجام شده
و در خصوص داروهای بیماران خاص هم تغییری ایجاد
نشده است.

انتقال دکل های فشار قوی برق  60میلیارد
تومان هزینه دارد
دانش پور -انتقال دکل های فشار قوی برق منطقه شمال
شرق تهران ،هزینه ای حدود  60میلیارد تومان اعتبار نیاز
دارد.شهردارمنطقه 4تهرانسهشنبهشبضمناعالماین
خبرادامهداد:ازآنجاکهوجودایندکلهابرایشهروندان
به ویژه کودکان و زنان باردار خطرناک است تالش زیادی
کردهایمتاایندکلهامنتقلشودامابهدلیلهزینههنگفت
آن و نیاز به رقمی حدود  60میلیارد تومان تاکنون به نتیجه
نرسیده ایم بنابراین از فرمانداری ،استانداری و وزارت نیرو
کمکخواستهایم.سیدعلیرضاحسینیهمچنینبااشارهبه
رهاسازی ۱۲۰گونهپرندهدرباغپرندگانتهرانخاطرنشان
کرد :معتقد هستم راه اندازی باغ پرندگان از وظایف ذاتی
محیطزیستاستواگردرزمانقبلترقرارداشتیمازظرفیت
مدیریت شهری برای انجام کارهای واجب تر استفاده می
کردیم.

افزایش کمک هزینه سفر بازنشستگان
به  ۷۴۰هزار تومان
تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کــشــوری با
بیان ایــن که سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان
از  ۱۰۰به  ۲۰۰هــزار نفر افزایش یافته و به کانونهای
بــازنــشــســتــگــان اس ــت ــان ه ــا تــفــویــض اخــتــیــار کــردیــم
اظــهــار کـــرد :کمک هزینه سفر بــه  ۷۴۰هـــزار تومان
به ازای هر بازنشسته و همراهش افــزایــش یافته است.
تقی زاده ادامــه داد ۶۷ :هتل در کشور و  ۳۰سوئیت در
شمال کشور داریم که  ۵۰درصد تخفیف در تمام شرایط
برایاستفادهبازنشستگانوخانوادههایآنهادرنظرگرفته
شدهاست.
CMYK

