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اولتیماتوم به مشموالن غایب؛
فقط «سربازی»
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل
نیروهای مسلح گفت :مشموالن غایب به امید
اجرای طرح و برنامهای در آینده نباشند؛ هیچ
راهی به جز انجام خدمت سربازی وجود ندارد.
ســردار موسی کمالی در خصوص گزینههای
موجود برای تعیین تکلیف وضعیت مشموالن
غایباظهارکرد:برایمشموالنغایبهیچراهی
به جز معرفی و انجام خدمت سربازی نمانده است
و باید تأکید کنم که تنها راهی که وجود دارد این
است که خدمت سربازی خود را انجام دهند.
وی با اعالم این که مشموالن غایب نباید به امید
اجرای طرح و برنامهای همچون پرداخت جریمه
غیبت سربازی در آینده باشند ،تصریح کرد:
دیگر طرحی به نام جریمه مشموالن غایب وجود
ندارد؛ پس باید این دسته از مشموالن ،وضعیت
سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و به سربازی
اعزام شوند در غیر این صورت محدودیتهای
اجتماعی درخصوص آن ها اعمال خواهد شد.
کــمــالــی در خــصــوص شناسایی و دستگیری
مشموالن غایب گفت  :این موضوع با شدت و
حدت بیشتری در دستور کار است.

دلیل ایجاد بازار سیاه دارویی
درکشور
مدیر کل اداره داروی سازمان غذا و دارو فقدان
نسخه نویسی الکترونیکی را یکی از معضالت
نظام سالمت دانست و گفت :بیمار هنوز به برخی
داروهای برند ،عالقه دارد و وقتی دارو را در هرجا
پیدا نکند باعث می شود بازار سیاه دارویی ایجاد
شود .به گزارش فارس ،مهرداد مهرعلیان اظهار
کرد :پزشک به عنوان نسخه نویس این داروها را
تجویز میکند و بیمار هم تمنای آن دارو را دارد.
یعنی بیمار هنوز به برخی داروهای برند ،عالقه
دارد و وقتی دارو را در هرجا پیدا نکند باعث می
شود بــازار سیاه دارویــی ایجاد شود .وی تاکید
کــرد :آن چه نظام سالمتمان امــروز از آن رنج
میبرد فقدان نسخه پیچی الکترونیک است .وی
درخصوص داروفروشی در ناصرخسرو توضیح
داد :نمیگویم ما بــازار را رصــد نمیکنیم .ما
بازار دارویی را رصد کردیم که امروز ناصرخسرو
کوچک مانده است.

فراخوان 7میلیون نفر
فاقد بیمه به دفاتر پیشخوان
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت درباره مهلت
تعیین شــده بــرای مراجعه افــراد فاقد پوشش
بیمه به دفاتر پیشخوان و همچنین نحوه عملکرد
آییننامه ارزیابی وسع در جهت پوشش بیمهای
افراد ،توضیح داد.
طاهر موهبتی با اشــاره به آییننامه بیمه پایه
اجباری سالمت و ارزیابی وسع در هیئت وزیران،
گفت :طبق بند الف ماده  ۷۰برنامه ششم توسعه
مقرر شده است تا آحاد جامعه ایرانیان به طور
اجباری تحت پوشش بیمه سالمت گیرند .باید
تمام کسانی که فاقد پوشش بیمهای هستند اعم
از افراد نیازمند ،روستاییان ،ساکنان شهرهای
زیر  ۲۰هزار نفر جمعیت و ...درخصوص بیمه
شدن خود اقدام کنند.
وی افــزود :دهکهای درآم ــدی ۱و  ۲و  ۳یا
بــه عبارتی افـــرادی کــه تــا  ۴۰درصــد حداقل
حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی را دریافت میکنند ،باید برای
استحقاق دریافت بیمه سالمت رایگان ارزیابی
وسع شوند .بر همین اساس کسانی که در این
سه دهک درآمدی قرار دارند حق بیمهشان به
طور صد درصدی توسط دولت پرداخت خواهد
شد.موهبتی ادامــه داد :گروه دومی که برای
ارزیابی وسعشان اقداماتی صورت میگیرد،
افــرادی هستند که  ۴۰درصــد حداقل حقوق
را دریافت میکنند و در دهک درآمدی  ۴قرار
دارند ۵۰ .درصد حق بیمه این دهک را نیز دولت
پرداخت میکند اما افرادی که حقوقشان باالتر
از حداقل حقوق مصوب است ،صد در صد سرانه
حق بیمه خود را خودشان پرداخت میکنند.
موهبتی در ادامــه افــزود :هماکنون حق بیمه
برای هر نفر معادل  ۴۸هزار و  ۴۰۰تومان است
که در سال این مبلغ معادل  ۵۸۰هزار تومان
خواهد شد .خوشبختانه در پیشبینیهایی که
داشتهایم مقرر شده است تا افراد بتوانند حق
بیمه خود را اقساطی پرداخت کنند.
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حاشیههایمجلسدر روز رایاعتمادبه 2وزیر
محمداکبری-نمایندگان مجلس در روزی
نسبتا آرام با رأی اعتماد به دو وزیر پیشنهادی
دولت ،محسن حاجی میرزایی را با 200رای و
علیاصغرمونسان رابا 163رایموافقاز255
رای راهی وزارتخانه های آمــوزش و پــرورش و
میراث فرهنگی کردند.به گــزارش خراسان،
جلسه بررسی صالحیت دو وزیــر پیشنهادی
آموزشوپرورشومیراثفرهنگی،صنایعدستی
وگردشگریدرصحنمجلسکهباحضوررئیس
جمهور و هیئت دولت همراه بود حاشیه هایی
داشتکهبرخیازآنهارامرورمیکنیم.
* سخنان رئیسجمهور شامل نکاتی بعضا
غیرمرتبط با موضوعات و خارج از دفاعیه دو
وزیر پیشنهادی بود؛ موضوعاتی چون ارائه آمار
و ارقامی که نشان دهنده پیشرفت اقتصادی
در وضعیت تحریم ها بود و پاسخ کنایه آمیز به

منتقدان.
*روحــانــی زمــانــی هــم کــه وارد دفــاع از وزیــر
پیشنهادی آموزش و پرورش شد با لحنی شوخ
طبعانه گفت :آقای بطحایی به عشق شما
نمایندگان و حضور در انتخابات از سمت خود
استعفا کرد و من چندان موافق استعفا نبودم.
سرانجام فشار ایشان و دفتر موجب شد تا من

همهماجرای یک عقدجنجالیکهباطلشد
گروه اجتماعی -دخترک هنوز لبخندهایش
شبیه دخترکان چهار پنج ساله است اما انگار
زندگی خیلی زودتر از این ها برایش جدی شده و
حاال در حدود 10سالگی پای سفره عقد نشسته
است .پسر جوان هم حاال آقا دامــاد نام گرفته و
با وقار و شخصیت کنار دخترک نشسته ،به نظر
حدود 25سال دارد .عاقد به سبک سنتی همان
مراسم عقد در حال خواندن خطبه عقد موقت
با مهریه  314سکه است .خانواده ها هم حضور
دارند و همه چیز شکلی رسمی دارد...ایــن همه
ماجرای فیلمی از گوشی تلفن همراه بود که طی
یکی دو روز گذشته در توئیتر منتشر شد و البته
به منتفی شدن عقد انجامید .انتشار دهنده این
فیلم کهقطعاکارشاشتباهبوده،مطرحکردهبود
کهاینعقدهفتهگذشتهدریکیازشهرستانهای
استانکهگیلویهوبویراحمدانجامشدهاست.
▪واکنشابتکار

با انتشار این پست توئیتری ،معصومه ابتکار
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در کامنتی
برای انتشار دهنده این توئیت نوشت« :سالم
لطفا اطالعات دقیق تر از محل ،مشخصات و

ازدواج دختران زیر  ۱۳سال باید اجازه دادگاه
و مجوز رشــد از پزشکی قانونی ارائــه شود.
این اتفاق از دیدگاه عرفی ،حقوقی ،جامعه
شناسی ،بهداشتی و قانونی (ازدواج دختران
زیر  ۱۴یا  ۱۵سال) اشتباه و مذموم است».
▪عاقدچهگفت؟

زمان این اتفاق در دایرکت بفرمایید تا از استان
برای رسیدگی دنبال کنیم».
▪فرماندارواستانداریچهگفتند؟

درپیاینماجراخبرنگارایسنابهسراغفرماندار
آن شهرستان می رود .سنایی در پاسخ می
گوید « :این مسئله اتفاق تلخی است ،به دالیلی
ترجیحمیدهمدراینخصوصصحبتنکنم».
ایرنا هم واکنش حجت االسالم میرمحمدی
مدیر کل امور اجتماعی استانداری این استان
را منتشرکرد« :از لحاظ قانونی بــرای ثبت

وزیر بهداشت :تمام داروهای وارداتی با مشکل تحریم روبه روست
با وجود این که مجامع بین المللی و کشورهای
مدعی حقوق بشر از تحریم نکردن دارو سخن
می گویند ،وزیر بهداشت دیروز در توئیتر خود
از مشکل تامین داروهــا به دلیل تحریمها خبر
داد.به گزارش خراسان ،نمکی ،وزیر بهداشت

استعفایشان را بپذیرم ،در دولت هیچ مشکلی
بین من و آقای بطحایی و وزیــران قبلی وجود
نداشت.
*پس از سخنرانی  ۵۰دقیقه ای رئیس جمهور
و جلوس در ردیــف اول ،نمایندگانی برگه به
دستبرایرسیدگیبهمشکالتحوزهانتخابیه
خوددورویحلقهزدند.

در توئیتر خود نوشت :تمام داروها و مواد اولیه
دارویی وارداتی به نوعی با مشکل تحریم مواجه
شدهاستامادروزارتبهداشتتمامتالشمانرا
میکنیمتامشکلیازاینبابتمتوجهمردمنشود
و از هر طریق ممکن تامین دارو صورتگیرد.

رکنا نیز به نقل از «خوب نژاد»عاقد این عقد
نوشت :بنا به اصرار خانواده داماد و عروس
که از بستگان بسیار نزدیک همدیگر هستند
و با هــدف ایــن که زوجین تا رسیدن به سن
قانونی ازدواج با هم محرم باشند و رفت و آمد
خانوادگی داشته باشند ،بین آ نهــا صیغه
محرمیت جاری کرده است.
▪کاربراندرفضایمجازیچهگفتند؟

طبیعتا واکــنــش اغلب کــاربــران در فضای
مــجــازی انــتــقــادهــای شــدیــد دربــــاره چنین
رویدادی بود .در میان همه این موارد یکی از
کاربران هم نوشت« :فیلم رو منتشر کرد ،همه
دختر رو دیدن .حاال نهایتا با پیگیری ها هم
این دوتا رو جدا کنن ،بعدش چی؟ پسره میره
ســراغ یه دختر دیگه و ازدواج میکنه ،ولی
آینده دختر چی میشه؟ هیچی تا آخر عمر،
مهر روی پیشونیشه چون همه شناختنش!
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*پس از خروج روحانی از صحن در حالی که نادر
قاضیپوربهعنواننمایندهمخالفوزیرپیشنهادی
درحالایرادنطقبود،خطاببهنمایندگانگفت:
آقای روحانی که در مجلس دکان باز کرد و َدر
رفت ،اجازهدهیدآقایجهانگیریبشنود،ازدور
صندلیایشانکناربروید.
* ازدحام دور وزیران و معاونان رئیس جمهور به
قدریزیادبودکهپروانهسلحشوریهنگامنطق
س جلسه گفت :نمایندگان
خود خطاب به رئی 
توجهی به صحبتهای بنده ندارند اگر این
وضع ادامه یابد من هم ادامه نمیدهم.
* وکیلیازاعضایهیئترئیسههنگامدعوتاز
وزیرپیشنهادیآموزشوپرورشبهشوخیبهوی
گفتکهطبققانوننیمساعتفرصتداریدتااز
خوددفاعکنیداماباصرفهجوییدروقتشانس
خودرابرایرأیگرفتنافزایشدهید.
همه این اتفاقات افتاد که عقده یک نفر برای
انتشار یک فیلم خالی بشه».
▪ابطالعقد

ایــن همه ماجرا نبود و قطعا ورود دستگاه
قضا بــه مــوضــوع خیال همه را جمع کــرد.
بنابرخبر ایسنا ،حسن نگین تاجی رئیس
دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در
این بــاره با اشــاره به نشست با خانواده زوج
گفت  :اظهارات پــدر دختر ،پسر ،دختر و
عاقد را شنیدیم .سن دختر براساس کپی
شناسنامه ارائه شده  11سال میشود و پسر
نیز  22سال دارد ...درعــیــن حال احساس
کردیم دختر در این سن آگاهی پایینی دارد و
مصلحت نیست عقد موقت هم باشد ولی زوجه
مهریه مشخص شده را بذل کرده(بخشیده
اســت) و زوج مدت باقی مانده عقد را (عقد
دو ساله بود) باید بذل کــرده؛ بنابراین عقد
منتفی و منحل شــد تــا در زمــان مقتضی با
دریافت مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمی
کنند.وی گفت :طبق قــانــون ،اقــدام زوج،
ولی زوجه و عاقد جرم بوده و جهت برخورد
قضایی متناسب به دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان بهمئی و دادسرای ویژه روحانیت
اعالم جرم شده است.

مشموالن غیر غایب برای رفتن
به اربعین وثیقه نمی خواهند
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت :برای
مشموالن غیر غایب که تصمیم دارن ــد بــرای
اربعین به عراق مسافرت کنند ،تسهیالت خروج
از کشور در نظر گرفته ایم.
به گزارش مهر ،سردارمهری یادآور شد :برای
مشموالن غیرغایبی که در ایــران تصمیم به
شرکت در مراسم اربعین حسینی را دارنــد،
ســازمــان وظیفه عمومی بــا هماهنگی الزم
تسهیالت خروج را برای زائران محترم در نظر
گرفته اســت .امــســال تمامی دانــش آم ــوزان،
دانشجویان و طــاب که قصد سفر به عتبات
یتوانند
عالیات را برای اربعین سال  ۹۸دارند ،م 
بدون سپردن وثیقه از کشور خارج شوند.
حتی افــرادی که برگ اعزام به خدمت گرفته
اند هم میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات
الکترونیک پلیس ،برگههای اعزام خود را ثبت
و از تاریخ  ۷مهر تا  ۱۰آبان امسال در سامانه
پلیس ورود و ثبت نام کنند و مجوز خــروج از
کشور را توسط سازمان وظیفه عمومی دریافت
کنند و گذرنامه بگیرند و بدون وثیقه در این
مراسم شرکت کنند.

53درصد زوج های طالق
یک یا دو فرزند دارند
مدیر کلینیک حقوقی زنان و خانواده   دانشگاه
شهید بهشتی گفت :طبق تحقیقات به عمل آمده
و گــزارش های کلینیک که مبین آن است ۴۷
درصد این طالقها در پنج سال اول زندگی رخ
میدهد و اگر خوشبینانه فکر کنیم و بگوییم این
 ۴۷درصد دارای فرزند نیستند و ۵۳درصد دیگر
زوجهایی که طالق میگیرند به طور متوسط یک
یا دو فرزند داشته باشند ،جامعه با ساالنه حدود
یکصد هزار فرزند طالق ،به طور تخمینی مواجه
خواهد شد.
بنابرخبر مهر ،مهرشاد شبابی به آمــار طالق
هم اشاره کرد و در نشست تخصصی «بچههای
طالق»گفت :طبق آمارهای رسمی ،در طول
دو سال گذشته الگوی طالق در جامعه ما تغییر
مثبتی نداشته است و روزانــه  ۴۰۰طالق در
کشور رخ می دهد.

