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ازمیانخبرها

نوبخت خبر داد؛

پرداختپاداشبازنشستگان
سال ۹۷بهزودی
رئیس سازمان برنامه و بودجه از آغاز پرداخت
پاداش بازنشستگان سال  ۹۷در این هفته خبر
داد.به گزارش خراسان ،محمدباقر نوبخت در
یادداشتی در صفحه شخصی خــود در فضای
مجازی نوشت" :خرسندم که انشاءا ...از هفته
آینده پرداخت پاداش بازنشستگان سال  ۹۷از
جمله فرهنگیان آغاز میشود .اعتبار مورد نیاز
برای پرداخت پاداشها حدود شش هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان است".

ارسبارانهمچنانمیسوزد؟

در حالی که  معاون وزیر کشور و رئیس سازمان
مدیریت بحران عصر دیروز از خاموش شدن آتش
سوزی جنگل های ارسباران خبر داده بود ،وزیر
دفاع دستور اعزام بالگردهای آبپاش به منطقه
ارسباران را صادر کرد.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران
عصر دیــروز در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران
جــوان ،با اشــاره به آخرین وضع آتش سوزی در
جنگلهای ارسباران ،اظهار کرد :بنده به همراه
استاندار آذربایجان شرقی و نماینده شهرستان
خداآفرین در مجلس شورای اسالمی به منطقه
عزیمت کردیم .حدود  ۳۰۰هکتار از  ۲۵مرداد
ماه تاکنون دچار حریق شده و این حریق چهار بار
اطفا شده است.
وی با بیان این که هم اکنون (عصر دیروز) آتش
خاموش شده است ،افزود :به دلیل باد شدید،
آتش چندین بار شعله ور شده بود و امیدواریم
که همکاران مربوط لکه گیری را انجام دهند که
مشکلی به وجود نیاید.
محبتخانی فرمانده یگان محیط زیست کشور
هم عصر دیروز از مهار شدن حریق جنگلهای
ارسباران خبر داد.
ایــن خبر حــاکــی اســت طــی چــهــار روز اخیر،
آتشسوزی در چهار نقطه از جنگلهای ارسباران
وجــود داشته اســت؛ بدین صــورت که در ابتدا
آتشسوزی در دو نقطه بود و روزهای بعدی دو
نقطه دیگر نیز طعمه حریق شدند.

 ۷۲پژوهشگرایرانیدرجمع
پراستنادترینهایدنیا
تازه ترین فهرست پژوهشگران برتر پراستناد
علوم پزشکی کشور در ویــرایــش مــاه جــوالی
سال  ۲۰۱۹در نظام بین المللی رتبه بندی
(ESI ( essential science indicatorsمنتشر
شده است .این نظام رتبه بندی یک درصد برتر
نظام  ISIمحسوب می شود.
بــه گـــزارش مهر ،سهم دانــشــگــاه هــای علوم
پزشکی از این  ۷۲نفر ۶۸ ،نفر است که از این
تعداد دانشگاه علوم پزشکی تهران با  ۳۳نفر
دارای بیشترین پژوهشگر پر استناد است ۴ .نفر
در جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت حضور
دارنــد.پــس از آن دانشگاه های علوم پزشکی
شهید بهشتی ،مشهد و تبریز در رده های بعدی
قرار دارند.

در گفت وگو با عضو فراکسیون ایثارگران بررسی شد

درمان ایثارگران
درانتظاراصالحبودجهبنیادشهید

گ ــروه اجتماعی -بــرخــی از مــردم
خودآگاه یا ناخودآگاه تصورشان این
اســت که ایثارگران و خــانــواده شهدا
در رفاهند و همه امکانات اجتماعی
برایشان صف کشیده اند .ولی وقتی با
مادر کهن سال دوشهید در شهرستان
داورزن صحبت می کنی و می گوید به
دلیل بدهی های بیمه به مراکز درمانی،
هزینه های درمانم را   باید به صورت
نقد   پــرداخــت کنم ،تــازه متوجه می
شوی که آسمان برای آن ها هم همرنگ
آسمان دیگران است .هیچ وقت از خاطر
نمی برم حرف آن فرزند شهید را که می
گفت برخی از مردم با طعنه به ما می
گویند شما سهمیه دانشگاه داریــد...
بعد با بغضی که همراهش بود می گفت
چه کسی حاضر است پدر نداشته باشد
اما سهمیه دانشگاه داشته باشد؟ من
هرچه دارم و ندارم به شما می دهم شما
فقط لحظه ای طعم داشتن پدر را به من
برگردانید!
ایــن اســت روزگــار آنــان و امــروز رئیس
فراکسیون ایثارگران مجلس از مغفول
ماندن اجرای قوانین حوزه ایثارگری
انتقاد می کند و می گوید :وضعیت
درمــان ایثارگران نابه سامان است و
بنیاد شهید دو هزار میلیارد تومان به
بیمه بدهی دارد.
حسن نوروزی درباره مشکالت موجود
جدید در ارائه خدمات به ایثارگران به
خانه ملت مــی گــویــد :آقــای شهیدی
(رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران )
طــی هفته هــای اخیر در فراکسیون
ایثارگران حاضر شدند و وعده پیگیری
بیمه تکمیلی ایثارگران را از طریق
دولــت دادنــد امــا متاسفانه همچنان
مشکل حل نشده است.
▪بیمه زیر بار نمی رود

ایننمایندهمجلسباانتقادازاینکهبنیاد
شهیددوهزارمیلیاردتومانبهبیمهبدهی

دارد،گفت:بیمهزیربارتعهداتنمیرود
و هم اکنون ایثارگران و خانواده شهدا
دربارهدرمانبامشکلمواجههستند.
▪چالش کسری 5هــزار میلیاردی
بنیاد شهید

چندی قبل منصور میرمرادی معاون
توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید
و امــور ایثارگران گفته اســت« :طبق
اعتباراتی که برای دستگاه های اجرایی
تنظیم شده است ،امسال بنیاد شهید
چــهــار هـــزار و  900میلیارد تومان
کسری بودجه دارد .امسال  13هزار و
 900میلیارد تومان بودجه برای بنیاد
شهید درنظرگرفته شده است در حالی
که سال گذشته فقط  9هــزار و 330
میلیارد تومان بابت حقوق از سوی این
نهاد پرداخت شده بود».
▪نمی توانیم!

با یکی از مسئوالن که عالقه ای ندارد
نامش برده شود همکالم می شوم ،می
گوید« :آقای شهیدی در یکی از نشست
ها اعــام کــرده است اگر بنیاد شهید
بخواهد خدمات را بدون کم و کسر به
ایثارگران و خانواده شهدا ارائــه کند
به 18هــزار میلیارد بودجه نیاز دارد.
با بودجه کنونی فقط می توانیم امور
عمومی مثل حقوق را پرداخت کنیم .به
این کسری بودجه تورم و افزایش قیمت

ها را هم اضافه کنید که شرایط را بسیار
سخت کرده است».
▪فراکسیون ایثارگران ضعیف عمل
کرد

دراینبارهبامهندسرضا
شیران عضو کمیسیون
اجتماعی و فراکسیون
ایثارگران گفت و گو می
کنم .شیران ضمن ایــن که از جزئیات
کسری بودجه بنیاد شهید و مشکالت
پیش روی جامعه ایثارگری مطلع است،
می گوید :به عنوان یک ایثارگر و عضو
فراکسیون ایثارگران مجلس معتقدم
فراکسیون ایثارگران در این دوره قوی
عملنکرد.وقتیازشیراندربارهراهکار
کنونیکسریبودجهایننهادمیپرسم،
می گوید :اتفاقا این موضوع از مواردی
استکهشخصاپیگیرآنهستموراههایی
بــرای جبران آن وجــود دارد .از جمله
اصالح بودجه که حتما باید درباره آن با
تدوین یک طرح اقدام و به سرفصل های
بودجه ایــثــارگــران اضافه کنیم .مثل
اصالح بودجه و انتقال از سرفصل های
دیگری همچون حامل های انر ِژی شاید
بتوان اقدام کرد .راه های دیگر این است
که دولت در این زمینه الیحه ارائه دهد و
همچنین می تــوان با ارائــه متمم برای
برداشت رقمی حدود 200میلیون دالر
ازصندوقتوسعهملیاجازهبگیریم.

آغازنامنویسیزائراناربعین
درسامانهسماح
محمد جواد رنجبر /نام نویسی زائران اربعین در سامانه
سماح از ساعت  10صبح دیروز آغاز شد.
به گزارش خراسان ،با توجه به توافق به عمل آمده بین
ایران و عراق برای مراسم اربعین امسال زائران می توانند
از  19شهریورماه مصادف با  10محرم تا هفتم آبان ماه
مصادف با  30صفر ،بدون نیاز به گرفتن روادید و به شرط
ثبت نام در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر برای
زیارت اربعین امام حسین(ع) وارد کشور عراق شوند.
البته لغو روادیــد صرف ًا برای بازه زمانی مذکور اجرایی
اســت و خــارج از ایــن محدوده زمانی زائــران موظف به
گرفتن روادید از طریق دفاتر زیارتی هستند.
همچنین بــا ت ــوج ــه بــه مصوبه ســتــاد مــرکــزی اربعین
حسینی(ع) بــرای تشرف به زیــارت اربعین ثبت نام در
سامانه سماح الزامی است و با توجه به اتصال سامانه
سماح به سامانه نیروی انتظامی صرف ًا به زائرانی که در این
سامانه ثبت نام کرده باشند اجازه خروج داده خواهد شد.
زائــران اربعین حسینی میتوانند برای شرکت در این
مراسم در سامانه سماح به آدرس  samah.haj.irبه
صــورت اینترنتی و با مراجعه به سایت اشــاره شده یا با
حضور در دفاتر حج و زیارت ثبتنام کنند.
زائرانی که به صورت مستقیم در سامانه سماح نام نویسی
کنند در مجموع  22هــزار تومان صرف ًا بــرای خدمات
درمانی هالل احمر و بیمه (بیمه ایران) به صورت آنالین
پرداخت می کنند .حق بیمه امسال نسبت به سال گذشته
تغییری نکرده است .همچنین در صورتی که زائران برای
نام نویسی در این سامانه به دفاتر زیارتی مراجعه کنند
مبلغ سه هزار تومان به عنوان حق الزحمه ثبت نام بر
هزینه خدمات درمانی و بیمه ای افزوده و در مجموع مبلغ
 25هزار تومان دریافت می شود .دریافت هرگونه وجهی
به صورت نقدی و بیشتر از هزینه مصوب نیز غیرقانونی
است.
امسال عالوه بر مرزهای مهران در ایالم و چزابه و شلمچه
در خوزستان ،مرز خسروی در کرمانشاه نیز برای عزیمت
به عراق افزوده شده است.

وزیربهداشت:صفکشیدنبرایخرید«ارابهمرگ»قابلقبولنیست
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
اگر فردی بداند که این ارابهای که میخرد،
مـــرگآور بــوده و اســتــانــداردهــا در آن
رعایت نشده است و در هیچ کشوری
هم مورد پذیرش نیست ،هیچگاه
در صف خرید آن نمیایستد.
بــــه گـــــــزارش   فــــــارس   ســعــیــد
نمکی اظهار کرد :ساالنه  ۱۶هزار
مرگ فقط در سر صحنه تصادف داریم که
بخش قابل توجه آن مرتبط با نیروی انسانی،

مــقــداری مربوط به جــاده و کیفیت خــودرو
است.
وی بــا بــیــان ای ــن کــه اق ــدام ــات خوبی
درباره نقش نیروی انسانی و آموزش
تــوانــمــنــدی بـــرای یــک رانــنــدگــی
بیخطر انجام گرفته است ،تصریح
کـــرد :بسته هــایــی بـــرای آمــوزش
طراحی شده و مابقی نیز با همکاری
پلیس راهــور و بقیه دستگا ههای موثر به
عنوان یک کار بینبخشی در حال پیگیری

است .وزیر بهداشت ،تصریح کرد :امیدواریم
د ر آ یند ه بسیا ر نزدیک با محوریت وزارت
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هشداردربارهتولیدیکمخدر
جدیددرافغانستان
معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و
بلوچستان گفت :ماده مخدر جدیدی به تازگی
در افغانستان کشف و تولید شده که جای شیشه
را میگیرد و مقصد اصلی آن نیز ایــران است.
به گزارش روابط عمومی استانداری سیستان
و بلوچستان ،محمدهادی مرعشی در نشست
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان
و بلوچستان با اشاره به این که این ماد ه مخدر که
در مناطق سردسیر افغانستان کشت میشود
نیاز به پیشساز ندارد و خودش تبدیل به شیشه
میشود ،افزود :تولید این ماده ،قیمت ماده مخدر
شیشه را در افغانستان از 100میلیون تومان به6
میلیون تومان کاهش داده و کشفیات اخیر سال
گذشته در حوزه سیستان نشان از ورود این مواد
دارد که پاتوقها نیز در حال افزایش است و باید
به طور جدی در این زمینه اقداماتی انجام گیرد.

نماینده سازمان بهداشت جهانی:

تلفاتجادهایایرانازسال
 ۲۰۱۷روندافزایشیدارد
نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایــران با
ابــراز تاسف از رونــد افزایشی و هشداردهنده
آسیبها و مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی
در ایــران ،گفت :تلفات جاده ای در این کشور
از سال  ۲۰۱۷روند افزایشی دارد .کریستف
هملمن دیروز جمعه در آیین آغاز به کار بیست
وچهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از
جوامع ایمن در تبریز ،بر حمایت کامل سازمان
جهانی بهداشت بــرای تــاش هــای پیش رو با
هدف کاهش تلفات جاده ای در ایــران تاکید و
اضافه کرد :به دلیل روند افزایشی و نگران کننده
مرگ و میر ناشی از تصادف ها در ایران ،همه
افراد جامعه به نوعی در معرض تصادفات جاده
ای قرار گرفته اند .وی اظهار کرد :آسیب های
ناشی از تصادفات جاده ای یکی از پنج علت مهم
مرگ و میر در ایران به شمار می رود اما با همکاری
همدیگر و نهادهای مختلف می توان مدل موفقی
برای ایمنی راه به منطقه مدیترانه شرقی سازمان
جهانی بهداشت ارائه کرد.

دریافتشهریهباترفندیبهنام
«مدرسهالکترونیکی»
ب ه د ا ش ت  ،ب ت و ا ن یم سند و نقشه راه آینده
حل مشکل ترافیک کشور و به ویژه حوادث
ناشی از آن را ارائه دهیم و با نقش بینبخشی
دستگاهها آن ها را اجرایی کنیم.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیردولتی
در خصوص جذب دانش آموز با ترفندی به نام
"مدرسه الکترونیکی" گفت :شهریه مدارس
بر اســاس یک الگوی خاص تعریف شده که در
سامانهمشارکتهانیزقابلرصداستکهچندین
شاخص دارد اما در هیچ یک از این شاخصها،
مدرسه الکترونیک یا شهریهای به این منظور در
نظر گرفته نشده است.به گزارش ایسنا ،سعید
صالح در برنامهای رادیــویــی افـــزود :مــدارس
غیردولتی برای پوشش هزینهها شهریه دریافت
می کنند و روشهای متفاوت آموزشی را در نظر
میگیرند اما این که مدارس با برچسب آموزش
الکترونیک به دریافت شهریههای باالتر اقدام
کنند ،در الگوی آموزش و پرورش تعریف نشده
است.وی با تاکید بر این که تبلیغ در حوزه آموزش
الکترونیکی ذاتا خطا نیست ،تصریح کرد :این که
بدین منظور هزینه باالتری دریافت شود اشتباه
است و تخلف محسوب می شود.

