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جامعه

روزانه 7تا 10نفربهعلتنبود
عضواهداییفوتمیکنند
رئیس مرکز پیوند و امور بیماریهای خاص گفت:
از فهرست  25هزار نفر نیازمند پیوند عضو روزانه
هفتتا 10نفربهعلتنبودعضواهداییازدنیامی
روند .به گزارش ایلنا ،مهدی شادنوش درمراسم
اولین دوره آمــوزش تخصصی مدیریتی فراهم
آوریاعضایپیوندی،گفت:بسیاریافراددرخانه
منتظر زنگ تلفن هستند تا خبر آماده شدن عضو
مورد نیازشان را بشنوند .این افراد خیلی شرایط
سختیرامیگذرانندوپیوندهمبرایآنهاانتخاب
نیست .این افراد افرادی نیستند که روش درمانی
بهتری برای آن ها ممکن باشد .این افراد یا پیوند
پیدا می کنند و ادامــه حیات می دهند یا این که
امکانپیوندندارندوازدنیامیروند.

واریزوامضروریبهحساب
بازنشستگانتاهفتهاولمهر
بنابر اعالم اداره کل روابــط عمومی و امور بین
الملل صندوق بازنشستگی کشوری ،وام ضروری
پنج میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
مربوط به مــرداد  ۹۸به حساب  ۳۲هــزار نفر از
بازنشستگان کشوری واریز شد .به گزارش ایسنا،
وام پنج میلیون تومانی مرحله پنجم (مرداد )۹۸
با همکاری بانک صــادرات ایــران تا ساعت ۲۴
شب گذشته (شنبه  ۲شهریور  )۹۸به حساب
 ۳۲هزار بازنشسته کشوری واریز شد .قرار است
مرحله ششم و پایانی وام پنج میلیون تومانی نیز تا
هفته اول مهر به حساب بازنشستگان باقی مانده
واریز شود.

افتتاح١٠هزارکالسدرسو
١۴٢سالنورزشیتاابتدایمهر
سرپرست وزارت آمــوزش و پــرورش اظهار کرد :
تا ابتدای مهر دو هزار پروژه در آموزش و پرورش
به مساحت یک میلیون و٣۵٠هزارمترمربع با
اعتباری حــدود سه هــزار میلیارد تومان افتتاح
خواهد شد که این پروژه ها شامل ١٠هزار کالس
درس١۴٢،ســالــن ورزشـــی ۱۶،پــروژه استخر
با ١٠٠میلیارد اعتبار ٣٨١،کــاس درس در
کرمانشاهاست.بنابرخبرایسنا،سیدجوادحسینی
دربارهکالسهایدرس مناطقسیلزدههموعده
داد١۴٠٠ :مــدرســه در مناطق سیل زده آماده
تحویل است بهجز١۵٠مدرسه که کام ً
ال تخریب
شدهاست.

درخواست رئیس سازمان محیط
زیستازوزیرعلوم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ورود
در سه ــای فرهنگ عمومی محیط زیست به
کــا سهــای دور ههـــای ابتدایی و دبیرستان
خبر داد و گفت :از وزیر علوم تقاضا کرد هایم تا
آموزش محیط زیست در دانشگاهها را اجباری
کنند .دانشجویان ،مدیران آینده هستند که اگر
با محیط زیست آشنا نباشند کشور را همچون
امــروز با چالش روبــه رو میکنند .به گــزارش
ایسنا ،عیسی کالنتری همچنین به وضعیت
تــاالب هــای کشور اشــاره و بیان کــرد :حقابه
تــاال بهــای کشور تعیین و بیش از  ۴۰تاالب
خشک و نیمه خشک احیا شده است.

نمایندهمشهدخبرداد

قولمساعدوزیربهداشتبرای
ارائهخدماتتوانبخشیبه
معلوالن
نماینده مــردم مشهد و کــات در مجلس ضمن
انتقادازاجرانشدنقانون«حمایتازمعلوالن»،از
قول مساعد وزیر بهداشت برای ارائه خدمات توان
بخشیبهمعلوالنخبرداد.
حجت االسالم نصرا ...پژمانفر با اشاره به تصویب
قانون«حمایتازمعلوالن»،افزود:متاسفانهقانون
حمایتازمعلوالنبهرغمابالغ،هنوزاجرایینشده
استومعلوالنمشکالتبسیارزیادیدارند.
وی ادامـــه داد :بسیاری از معلوالن م ــدام به
فراکسیون حمایت از معلوالن مراجعه میکنند و
خواستاراجرایقانونمذکورهستندامامتأسفانه
تکالیف مشخص شــده در ایــن قانون عملیاتی
نمیشود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با
اشاره به طرح سوال از وزیر بهداشت برای اجرایی
شدن این قانون توسط وزارت بهداشت و ارائه
خدماتتوانبخشیبهمعلوالن،اظهارکرد:وزارت
بهداشت در مکاتبه با دفتر بنده اعالم کرد که با
وجود تصویب این قانون ،بودجه مربوط به آن در
بودجهسال 98کشوراختصاصپیدانکردهاست.
وی اف ــزود :با پیگیری هــای انجام گرفته ،وزیر
بهداشت قول مساعد بــرای ارائــه خدمات توان
بخشیبهمعلوالنراداد.

 7نماینده مجلس در گفت و گو با خراسان ضمن انتقاد شدید از فعالیت های اقتصادی بنیاد تاکید کردند

پایانبنگاهداریبنیادشهیدنیازمنداصالحقانون
رئیس فراکسیون ایثارگران  :بنیاد فعالیت اقتصادی را به بنیاد مستضعفان واگذار کند

محمد اکـــبـــری  -در واکـــــاوی مشکالت
ابتدایی و پیش روی خانواده معظم شهیدان
و ایثارگران ،هرچه بیشتر پیش می روی ،با
«نگوها» و ناگفته های بیشتری روبه رو می
شــوی .نهادی که قــرار بــوده اولویت و هدف
اصلی اش ارائه خدمات به ایثارگران و زنده نگه
داشتن یاد شهدا وایثارگران باشد ،امروز در
گیرودار مشکالت اقتصادی ،کسری وکمبود
بودجه و اعتراض جامعه مخاطبان خود فرو
رفته است .وقتی برای بررسی این موضوع به
سراغ   مسئوالن و نمایندگان می رویم و برخی
از آن ها حرف های «نگو و ننویس و چاپ نکن»
تحویلت می دهند ،باید از ایــن ماجرا قصه
پرغصه ای را انتظار داشت...
«ورود بنیادشهید از ابتدا به عرصه فعالیت های
اقتصادی اشتباه و غیرمنطقی بود ،حاال جلوی
ضرر از هرجا گرفته شود ،منفعت است ».این
ها بخشی از دیدگاه های نمایندگان مجلس
است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان
و ناظران بر آن تاکید کرده اند .در این زمینه
با هفت نماینده مجلس گفت وگو کردیم که
تمامی آن ها ضمن انتقاد شدید از عملکرد
و نتایج فعالیت های اقتصادی بنیادشهید
وامور ایثارگران بر این باورند که اساسنامه
این نهاد در ورود به فعالیت های اقتصادی
باید اصالح شود.
▪برخی مانع تحقیق و تفحص از بنیاد شدند

نصرا ...پژمانفر نماینده مشهد در مجلس و
عضو فراکسیون ایثارگران اظهار کــرد :در
بحث مدیریت بنیاد شهید طی سال های اخیر
اشکاالت فراوان دیده می شود به طوری که
این مشکالت به درخواست تحقیق و تفحص
هــای مختلف از آن از ســوی مجلس منجر
شد اما هر بار برخی مانع از آن شدند.
وی افزود :ابهامات در مسائل اقتصادی بنیاد
به حدی زیاد است که موجب نارضایتی های
گسترده شده است .ایثارگران هم از حداقل
اعتبارات درمــانــی بــرخــوردار می شوند که
همین کار موجب نارضایتی های این قشر
محترم جامعه شده است.

▪باید ورود بنیادشهید به فعالیت اقتصادی
را محدود کرد

این عضو فراکسیون ایثارگران مجلس گفت:
باید بنیاد را از فعالیت اقتصادی برحذر داشت
و با اصالح آیین نامه این مجموعه ،ورود آن را به
فعالیت اقتصادی محدود کرد.
▪باید مانع زیان های بیشتر بشویم

با عبدا ...رضیان نماینده قائمشهر نیز همکالم
می شویم .او هم با نظر پژمانفر موافق است
و مــی گــویــد :متاسفانه برخی از نهادهای
حکومتی طی سال های اخیر ورود نامبارکی
به عرصه اقتصاد داشتند که برای جلوگیری از
زیان های بیشتر باید مانع آن بشویم.وی اشاره
کرد :بنیاد شهید باید اساسنامه اش را تغییر
دهد و در بخش اقتصادی ورود نداشته باشد
زیرا ورود این گونه دستگاه ها به حوزه بنگاه
داری و اقتصاد روند غلطی است .بنابراین
دولت و مجلس با تامین نیازهای این دستگاه،
باید مانع این ورود بشوند.
▪کم تجربگی و خویشاوند بازی

ایــن نماینده مجلس به برخی آسیب ها در
فعالیت هــای اقتصادی بنیادشهید اشــاره
می کند :نگاه بنیاد شهید و نهادهای دیگر
برای ورود به عرصه اقتصاد خودکفایی مالی
بوده اما دولتی بودن و بی تجربگی آفت این
نهاد هاست که در نهایت باعث ورشکستگی
آن ها می شود.وی مدعی شد :بعضی از این
مجموعه های اقتصادی دولتی با ارتباطات
خویشاوندی تشکیل شده و با آزمــون و خطا
پیش مــی رود و دســت آخــر بهانه ای بــرای
ورشکستگی کل مجموعه خواهد شد.
▪نهادهای مقدس دروضعیت نامقدس
قرارنگیرند

نادرقاضی پور نماینده ارومیه اما از منظری

طـــی ســــال هــــای اخــیــر مـــواجـــه هــســتــم،
افـــزود :بــه جرئت مــی تــوانــم بگویم یکی از
بی تعهدترین بیمه ها بیمه دی اســت که
بیشترین بدهی را به مراکز درمانی دارد.
وی تصریح کرد :وضعیت فعلی بنیاد موجب
شده تا به بسیاری از خانواده های محترم
شهدا و جانبازان اجحاف و موضوع داروی
ایثارگران به مشکلی الینحل مبدل شود.
▪ضرورت تغییر اساسنامه بنیادشهید

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس خاطرنشان
کـــرد :وضعیت فعلی در شــان ایــثــارگــران
عزیزمان نیست باید هرچه زودتر این شرایط
اصالح شود و بنیاد با تغییر اساسنامه خود
از فعالیت هــای اقتصادی دســت بکشد و با
اعتبارات تخصیص یافته به آن صرفا خدمات
ارائه کند.

باالازراست:قاضیپور-دلخوش-پژمانفر
پایینازراست:جمالی-نوروزی-رضیان-پارسایی

دیگر به ماجرا نگاه کرد و با تاکید براینکه
نهادهای مقدس باید از موقعیت نامقدس
فاصله بگیرند ،افــزود :بنیاد شهید مجموعه
ای اســت کــه بــه واســطــه خــدمــت رســانــی به
ایثارگران ،مقدس به شمار می رود بنابراین
بنگاه داری و سوداگری مالی دون شان این
مجموعه است کما این که در این موقعیت
چـــنـــدان خــــوب هـــم ظــاهــر نــشــده اســـت.
وی با بیان این که بنیاد شهید نهادی فرهنگی
است و نباید در آن زمزمه هایی از رانت مالی و
تخلفات باشد ،تصریح کرد :دولت و مجلس
با تخصیص ردیف بودجه مشخص باید تامین
مالی ایــن بنیاد و ایثارگران عزیز کشور را
فراهم آورند.
▪ضرر مالی 5هزارمیلیاردی هلدینگ دی

این عضو فراکسیون ایثارگران مجلس گفت:
این که امروز گفته می شود بی تدبیری مالی
بخش اقتصادی مجموعه هلدینگ دی موجب
ضرر مالی پنج هزار میلیاردی بنیاد شده ،خود
دلیلی است که   هرچه زودتر الزم است این
آلودگی از بنیادشهید زدوده شود.
▪ تجدید نظردر شرح وظایف بنیاد شهید
باید تسریع شود

بــهــرام پارسایی عضو فراکسیون امید هم
دیدگاهش را این گونه بیان می کند :با توجه به
وضعیت فعلی ایثارگران و مشکالت اقتصادی
موجود ،بنیاد شهید باید هرچه زودتر در شرح
وظایف خود تجدید نظر کند.
وی افزود :بنیاد شهید جدای از این که در ورود
به عرصه اقتصادی موفق ظاهر نشده است،
این شکل از فعالیت اقتصادی در مجموعه
بنیاد و نهادهای مشابه براساس سیاست های
کالن برای اقتصاد کشور آسیب زننده است.
نــمــایــنــده شــیــراز در مجلس اظــهــار کــرد:
مجموعه اقتصادی دستگاه های حاکمیتی
و دولتی گاهی محل رانت و ارتباطات شده و
مانع پیشرفت بخش خصوصی بوده و مانعی
برای رشد اقتصادی در فضای رقابتی است.
وی تصریح کرد :وجود این مجموعه ها تبعیض
ناروایی است که بخش خصوصی از آن متضرر
می شود و در نهایت جلوی پویایی اقتصاد را
می گیرد و آسیب به آن وارد می کند.
▪ورود بنیاد شهید به فعالیت اقتصادی از
اساس محل اشکال بود

حجت االسالم حسن نوروزی نماینده رباط
کریم و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس
درباره این موضوع دیدگاه مبنایی دارد .او با
تاکید براین که ورود بنیاد شهید به فعالیت
اقتصادی از اساس محل اشکال بود ،افزود:
همان گونه کــه بــراســاس اصــل  44قانون
اساسی دولت از بنگاه داری اقتصادی برحذر
داشته می شود ،بنیاد شهید هم از اساس نباید
در این کار ورود می کرد.
▪فعالیت هــای اقــتــصــادی باید بــه بنیاد
مستضعفان واگذار شود

وی افزود :همان گونه که بنیاد مستضعفان
امــور مربوط به جانبازان را به بنیاد شهید

محول کــرد اکنون زمــان آن اســت که بنیاد
شهید هــم کلیه فعالیت هــای اقتصادی
خـــود را بــه آن بــنــیــاد مــحــول کــنــد تــا خــود
مجموعه ای خدماتی برای ایثارگران باقی
بــمــانــد .ضمن ایــن کــه بنیاد مستضعفان
هـــم کـــه بــخــش اص ــل ــی فــعــالــیــت هــایــش
اقــتــصــادی اســت در ایــن امـــور ورود کند.
ایــن عضو فراکسیون ایــثــارگــران مجلس
یادآورشد :هر دو نهاد زیر نظر رهبری هستند
و تعامل خوبی با یکدیگر دارند بنابراین انتظار
داریــم بــدون دخالت دولــت و مجلس در یک
همگرایی ،بنیاد شهید امور اقتصادی خود را
به این شکل برون سپاری و از ضررهای مالی
آینده جلوگیری کند.
▪بیمه دی از بی تعهدترین بیمه ها

محمد جمالی نوبندگانی نماینده فسا
در مجلس دیگر نماینده ای اســت که با ما
گفت وگــو می کند .وی با بیان ایــن که به
دلیل شغل اصلی ام به عنوان یک پزشک
بــا مشکالت خــدمــات درمــانــی ایــثــارگــران

▪جلوی ضــرر را از هرجا بگیریم منفعت
است

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده فومنات و
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس هم معتقد
است :تجربه تلخ شکست فعالیت اقتصادی
در بنیاد شهید را اکنون شاهد هستیم .ورود
بنیاد شهید به بنگاه داری اقتصادی از ابتدا
درست و منطقی نبود اما جلوی ضرر ازهرجا
گرفته شود منفعت است.
▪شرکت های ورشکسته که باید تعطیل
شوند

وی خاطرنشان کــرد :هم اکنون یک سری
شرکت های زیر مجموعه در بنیاد که عمدتا
ورشکست شده اند وجود دارد که باید فعالیت
آن ها بــرون سپاری شود.عضو فراکسیون
ایثارگران مجلس اظهار کرد :البته در اصل ما
به عنوان مجلس نمی توانیم به لحاظ قانونی
بنیاد را از انجام فعالیت اقتصادی برحذر داریم
اما این توصیه را به آن داریم که در این حوزه
ورود نداشته باشد.

5
مسئوالن می گویند

امسال ۳ماهوارهدرمدارقرار
میگیرند
رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این که امسال
سه ماهواره ناهید  ،۱ظفر و پارس  ۱در مدار قرار
میگیرندافزود:تاسال ۱۴۰۴ماهوارهسنجشی
باقدرت تفکیک تصاویر یک متر میسازیم .به
گــزارش خراسان به نقل از وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،مرتضی براری با بیان این که
رویکرد سازمان فضایی ،صنعتی سازی فناوری
فضایی است ،با اشاره به پرتاب دو ماهواره در سال
گذشته و تأکید بر این که در مدار قرار نگرفتن
آنها را شکست نمیدانیم اظهار کرد :ما در حوزه
فضایی متکی به توان بومی و دانش متخصصان
داخلی هستیم؛ بنابراین در این مسیر هر نوع
فرایندی که با آن مواجه میشویم یک موفقیت
محسوب میشود چراکه با هر تجربه به توان و
دانــش جدیدی دســت یافته ایــم.وی افــزود :ما
پیش از این موفق شده بودیم ماهواره نوید را در
مدار  ۲۵۰کیلومتر سطح زمین قرار دهیم و سال
گذشته با پرتاب ماهواره پیام تالش کردیم آن را به
مدار  ۵۰۰کیلومتر تزریق کنیم که خوشبختانه
ماهواره و ماهوارهبر به مدار  ۵۰۰کیلومتری هم
رسید ،اما برای در مدار قرار گرفتن در بعضی
پارامترها از جمله گرمای بیشاز اندازه نتوانست
در این مدار قرار گیرد؛ اما همان پرتاب برای ما به
یک تجربه فوقالعاده تبدیل شد.

قبضهایبرقدفترمشق
میشود
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر گفت :از
محل کاغذ صرفه جویی شده حذف قبوض برق،
برای مهر امسال ،دفتر مشق مورد نیاز  100هزار
دانش آموز در مناطق محروم تامین میشود.
به گزارش تسنیم ،محمدحسن متولی زاده در
جمع خبرنگاران افزود :ساالنه  12هزار درخت
قطع و میلیونها لیتر سوخت صرف تهیه و صدور
قبض کاغذی میشود.وی با اشاره به استقبال
خوب مشترکان از طرح حذف قبوض کاغذی
برق ادامه داد :این طرح در برخی استانها به
صــورت کامل اجــرا شده و اجــرای کامل آن در
استانهای دیگر در دست انجام است.

