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پاسخ وزیر ارتباطات به ابهام ها
درباره انفجار ماهواره بر ایران

آذری جهرمی :حال ناهید 1
خوب است

گروهاجتماعی-بیبیسیدرخبریآوردکهیک
مقام ایرانی در گفت وگو با رویترز و افراد مطلع در
دولت آمریکا از انفجار یک سکوی پرتاب موشک
ماهوارهبر در ایــران خبر داده اســت .همچنین
شرکت آمریکایی پلنت لبز تصاویری ماهوارهای
منتشر کرده که گفته میشود از یک مرکز فضایی
ایران گرفته شده و در آن ستون دود سیاهی بر
باالی محلی شبیه به سکوی پرتاب موشک دیده
میشود.همزمان ،محمد جواد آذری جهرمی،
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به
گــزارش های منتشر شده اعــام کــرد :ماهواره
ناهید  ۱که قرار بود در مدار قرار بگیرد ،سالم
و هنوز در آزمایشگاه اســت.گــزارش خراسان
حاکی است ،آذری جهرمی روزگذشته در پیامی
توئیتری نوشت« :آقای آذری جهرمی با انتشار
پیامی در توئیتر نوشت :ظاهرا اخباری منتشر
شده که سومین تالش برای استقرار ماهواره در
مدار ناموفق بوده .ناهید ۱حالش خوبه ،االن هم
در آزمایشگاه مستقره .خبرنگاران هم میتونن
بیان بــازدیــدش».طــی روزهــای گذشته بــراری
رئیس سازمان فضایی ایران گفته بود :امسال سه
ماهواره ایرانی به مدار پرتاب می شوند.

عضو کمیسیون آموزش مطرح کرد

15سال بدون افزایش ظرفیت
رشته های پزشکی

عضوکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسدرباره
طرح افزایش ظرفیت دانشجویان علوم پزشکی،
گفت :بــرای اجــرای ایــن طــرح باید بحثهای
کارشناسی انجام شود و بر اساس نیازی که در
کشور احساس میشود ،تصمیم بگیریم.محمد
بیرانوند   با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیتها
در رشته پزشکی به فــارس گفت :از یک طرف
بیش از  15سال است که ظرفیتهای رشته
پزشکی را آن چنان که باید افزایش ندادهاند ،از
طرفی هم مطالبات زیادی وجود دارد .جمعیت
افزایش یافته و موضوع سالمت در میان مردم از
اهمیت بیشتری برخوردار شده است.گزارش
خراسان حاکی است ،چندی است طرح افزایش
ظرفیترشتههایپزشکیدرمجلسمطرحاست
که وزارت بهداشت و پزشکان مخالفند .برخی
ناظرانمعتقدنداینمخالفتاصطالحابرایزیاد
نشدن دست در حوزه پزشکی است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

عمره به صورت محدود
راه اندازی میشود

محمد جواد رنجبر -نماینده ولی فقیه در امور حج و زیــارت و
سرپرستحجاجایرانیگفت:باارادهقویدرکشورایرانوعربستان
عمره مفرده به صــورت محدود راه انــدازی میشود.به گزارش
خراسان ،سال  1394بود که پس از ماجرای تعرض ماموران
سعودی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و رسیدگی کامل
نکردن به پرونده این جرم از سوی عربستان سعودی ،جمهوری
اسالمی ایران برگزاری عمره مفرده را به حالت تعلیق درآورد.
حاال پس از گذشت بیش از چهار سال از این اتفاق نماینده ولی
فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی این خبر را اعالم
کرده اســت.آن طور که پایگاه اطالع رسانی حج گــزارش داده،
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب درباره دلیل این
محدودیت گفته است :دلیل این محدویت فراهم نبودن زیرساخت
های ارتباطی بین دو کشور ایران و عربستان است که امیدواریم این
مشکل در آینده نزدیک برطرف شود و شاهد حضور زائران بیشتری
در سرزمین وحی باشیم.چند روز پیش هم رئیس سازمان حج و
زیارت در دیدار با وزیر حج عربستان گفته بود :با راه اندازی عمره به
شرط تأمین عزت ،کرامت و امنیت عمره گزاران مان موافقیم؛ اما
بایدبرایحمایتکنسولیاتباععمرهگزارایرانیاقداماتمناسبی
نیز انجام شود.علیرضا رشیدیان در دیدار با «محمد صالح بنتن» با
ارائه سه پیشنهاد و راهکار در این زمینه تصریح کرد :یکی از آن ها
افتتاح کنسولگری مستقل و دیگری پیگیری مباحث از طریق دفتر
حافظ منافع و سومین راهکار نیز اتخاذ شیوه ای است که امسال
در موسم حج اجرایی و بر اساس آن ،هیئتی کنسولی در این ایام در
عربستان حضور یافت.وزیر حج عربستان هم در این دیدار گفت:
برای راه اندازی عمره آمادگی کامل داریم و می توانیم در اسرع وقت
آن را اجرایی و عملیاتی کنیم.محمد صالح بنتن افزود :هیئتی از
وزارتامورخارجهجمهوریاسالمیایرانبهعنوانهیئتکنسولی
میتوانددرموسمعمرهدرعربستانحضورداشتهباشدودرصورت
لزوم به حل مشکالت کنسولی عمره گــزاران بپردازد که در این
خصوص باید میان وزارت امور خارجه ایران و عربستان هماهنگی
های الزم انجام گیرد.

عضوفراکسیونایثارگرانمجلسدرگفتوگوباخراسانتاکیدکرد

شفاف سازی مالی شرکت ها؛نسخه درمان بنیاد شهید
محمداکبری -مشکالت خدمات درمانی ایثارگران به
جایی رسیده که در موارد مختلف مدیران بنیاد شهید از
کمبودها انتقاد می کنند .در تــازه ترین مــورد ،مدیر کل
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران از تأمین نشدن
اعتبار الزم برای پرداخت بیمه و مراکز درمانی ایثارگران
ابــراز گالیه کرده است .بنابرخبری که مهر منتشر کرده
است ،نادر نصیری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
تهران بزرگ با بیان این که بنیاد شهید برای پرداخت مبلغ
بدهی خود به مراکز درمانی و بیمه نیازمند تأمین اعتبار
است ،گفت :رئیس محترم بنیاد شهید موضوعی را مطرح
کــرده است که مشکل یاد شده در دولــت پیگیری شود و
تا کنون برای تأمین اعتبار اقدام های خوبی شده است.
در همین زمینه با حسن لطفی عضو فراکسیون ایثارگران
مجلس همکالم شدیم  .او اظهارکرد :کسری بودجه بنیاد
شهید موضوعی است که توسط مسئوالن بنیاد ایثارگران،
دولت و مجلس مورد توجه قرار دارد و تامین اعتبار برای آن
در بودجه  99که هم اکنون دولت در حال تهیه آن است دیده
شده است.وی افزود :هم اکنون عمده چالش بنیاد شهید
و امور ایثارگران در وضعیت فعلی معطوف به بخش درمان
است وگرنه بخش های دیگر مانند حقوق و مزایا با مشکل
مواجه نیستند ،علت بروز مشکل در حوزه درمان ایثارگران
هم ابهامات دستگاه متولی از جمله در بیمه است.
▪شفافیت نسخه درمان است؛ نه تخصیص اعتبار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد:
هم اکنون بحث غیر شفاف بودن شرکت های
اقتصادی زیر مجموعه بنیاد به چالشی جدی
مبدل شده است به طــوری که نه مجلس و نه
دولت و حتی شاید خود بنیاد هم به طور شفاف
از عملکرد مالی این مجموعه ها آگاهی ندارند.
نماینده رزن در مجلس ابراز کرد :آن چه که موجب
رفع مشکالت مالی بنیاد شهید خواهد شد نه تخصیص

آتش سودجویان در نیستان انزلی

محیط زیست10:هکتار از نیزارها درآتش سوخت

رئیسادارهحفاظتمحیطزیستانزلیازآتش
سوزی ۱۰هکتارازنیزارهایتاالببینالمللی
انزلی خبر داد.هــادی پور با اشاره به اینکه
نیمه شب پنجشنبه  ۱۰هکتار از نیزارهای
تاالب بین المللی انزلی دچار آتش سوزی شد،
به مهر اظهار کرد :متاسفانه همیشه شاهد بروز
چنین آتش سوزیهایی در تاالب بین المللی
انزلی از سوی افراد سودجو برای استفاده از
اراضــی ملی تاالبی و تغییر کاربری بودهایم.
هادی پور با بیان اینکه وقوع این آتش سوزیها
عمدی اســت ،افــزود :آتش افــروزان غالبا در
نقاطی ایــن کــار را انــجــام مــی دهند کــه راه
دسترسی و مهار آتش برای نیروهای خدمات

رسان سخت و گاهی غیر ممکن باشد.وی با
اشاره به ضرورت برخورد جدی و شدید دستگاه
قضا با افراد متخلف ،تاکید کرد :شب گذشته
حدود ۱۰هکتار از نیزارهای تاالب بین المللی
انزلی در آتش سوخت.هادیپور تاکید کرد:
با تالش آتش نشانان بندرانزلی نیمه های
پنجشنبهشبباوجوددسترسیسختبهآتش،
حریق در کمترین زمان ممکن اطفا شد.وی
تصریح کرد :بررسی های الزم و تحقیقات برای
شناسایی افــراد متخلف انجام شده و قطعا با
افــراد متخلف و کسانی که به هر نحوی قصد
تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی را دارند به
شدت ممکن برخورد قانونی می شود.

اعتبار بلکه روشن شدن وضعیت اقتصادی آن است .وی
خاطرنشان کــرد :باید شفاف ســازی شود که چقدر این
مجموعه ها درآمد دارند و نحوه خدمات رسانی آن ها تا چه
میزان با استنانداردهای تعیین شده مطابقت دارد.
▪اعطای اعتبار خارج از برنامه غیرممکن است؟

وی ی ــادآورش ــد :ایــن کــه گفته شــده اســت مجلس قــرار
است با هماهنگی دولــت اعتباراتی را به بنیاد خــارج از
برنامه مالی ساالنه اعطا کند تقریبا غیر ممکن است.
لطفی تشریح کــرد :دولــت در بودجه ساالنه با بررسی و
اعالم هر نهاد و دستگاه بودجه ساالنه آن مجموعه دولتی را
تعیین کرده و در فصل بودجه به تصویب مجلس می رسد و
تنها در موارد استثنایی چون وقوع زلزله  ،سیل و ...که دولت
نیازمند ترمیم فوری بودجه است تخصیص و تصویب بودجه
فوق العاده خارج از برنامه ساالنه به دستگاه ها صورت
می گیرد  .بنابراین تخصیص اعتبار تا پایان سال
از سوی دولت و مجلس بال وجه است.گزارش
خراسان حاکی است ،پیش از این برخی دیگر
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله
شیران دیگر عضو فراکسیون مجلس شورای
اسالمی پیشنهاد اصالح بودجه بنیاد شهید را در
قالب طرح یا الیحه مطرح کرده بود که میتوان از آن به
عنوان راهکار رفع این مشکل استفاده کرد.

5
اخبار

شرکت آمبوالنس سلبریتی بر
پلمب شد

رئیس سازمان اورژانس کشور از توقف فعالی 
ت
شــرکــت آمــبــوالنــس خــصــوصــی کــه اقــــدام به
جابه جایی افــراد مشهور کــرده بــود ،خبر داد.
پیرحسین کولیوند به فارس گفت :چندی پیش
اخباری در این زمینه در رسانهها منتشر شد که
ما بالفاصله موضوع را پیگیری کردیم و در نهایت
توانستیم یکی از این شرکتها را شناسایی و
تخلفات را بررسی کنیم .رئیس اورژانس کشور
با بیان این که تخلف یکی از این شرکتهای
آمبوالنس خصوصی ثابت شد ،گفت :فعالیت
این شرکت به طور موقت تعطیل شده و پرونده به
دستگاه قضایی ارجاع داده شده است.

شرایط حضور مشموالن
درکربالی معلی

معاون مشموالن و امــور معافیتهای سازمان
وظیفه عمومی ناجا ،شرایط مشموالن برای
شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی
در عتبات عالیات را تشریح کرد .سردار رحمان
علیدوستی گفت :مشموالن متقاضی با ثبت
درخواست از درگاه اینترنتی و دریافت گذرنامه
و سپردن مبلغ وثیقه میتوانند تقریبا به مدت
یک مــاه به خــارج از کشور سفر کنند .ســردار
علیدوستی میزان وثیقه برای سفرهای زیارتی
را  ،3سیاحتی  15و علمی را  8میلیون تومان
اعالم کرد.

