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جامعه

ماموریت رئیسی
به دادگستری ها برای حمایت
از امربه معروف و نهی از منکر
رئیس قوه قضاییه تمام شعبات دادگستری را در
حمایت از موضوع امربه معروف و نهی از منکر
مامور کــرد .بنابرخبر میزان ،حجت االســام و
المسلمین رئیسی دیــروزدر گردهمایی فعاالن
حــوزه امر به معروف و نهی از منکر تاکیدکرد:
«تمام شعبات دادگستری برای حمایت از امر به
معروف و نهی از منکر مامور خواهند بود و نه فقط
دادگستری بلکه همه سازما نهای وابسته به
دستگاهقضاییونهفقطدستگاهقضاییبلکههمه
بخشها در دولت این وظیفه را خواهند داشت».
وی ادامــه داد« :دستگاه اطالعاتی ،امنیتی،
انتظامی و سازمان عظیم اداره کشور همه آنها
حامی آمر به معروف و ناهی از منکر خواهند بود و
امیدواریم که خداوند همه ما را ثابت قدم بدارد و از
برکات عاشورا ما را بهرهمند بگرداند».

سردار باقرزاده :پیکر مطهر
 ۳۰۰۰شهید دفاع مقدس هنوز
پیدا نشد ه است
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل
نیروهای مسلح گفت :حدود  ۳۰۰۰پیکر مطهر
شهدای هشت سال دفاع مقدس هنوز پیدا نشده
اســت .به گــزارش   فــارس   ،ســردار سیدمحمد
باقرزاده اظهار کرد :در تمام طول سال تفحص
شهدا در حال انجام است و به تازگی نیز توفیقاتی
در نقاط مختلف کشور عراق حاصل شد .باقرزاده
درخصوصتعدادباقیماندهشهداوادامهتفحص
ها تصریح کرد :پس از تفحص ها و پیدا شدن پیکر
شهداتعدادپیکرهاییافتشدهاعالمخواهدشد
اما تا به امروز حدود  ۳۰۰۰پیکر مطهر شهدای
هشت سال دفاع مقدس هنوز پیدا نشده است.
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل
نیروهای مسلح تاکید کرد :امیدواریم با تالش
پرسنل این کمیته پیکر مطهر این تعداد شهدای
باقی مانده نیز پیدا شود اما پیش بینی می شود
بیشتر پیکر مطهر شهدا در خاک عراق باشد و در
حال تالشیم تمام شهدا را ردیابی کنیم و به خاک
میهن مان باز گردانیم.

گالیههایمردمازافزایش
بیحسابوکتابقیمتدارو

وزارت بهداشت :افزایش قیمت نامتعارف نداشته ایم!

محمداکبری -وزارت بهداشت اعالم کرده است
که افزایش قیمت دارو در بــازار داخــل به صورت
متعارف و کمتر از نــرخ تــورم در تمام حوز ههای
اقتصادی کشور بــوده اســت امــا عضو کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس می گوید برخی دارو
هــا حتی بیش از  50درصــد رشــد قیمت داشته
است.جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت بهداشت به تازگی افزایش قیمت
دارو براساس نرخ سال  97را  12/7دهم درصد
اعالم ودربــاره داروهــای خارجی که معادل آن در
داخــل تولید می شــود اظهار کــرد :هیچ بیماری
ب ــرای گرفتن دارو مشکلی نـــدارد مگر ایــن که
اصــرار بر مصرف داروی خارجی داشته باشد.
وی افــزود :ممکن است دارویــی محصول ژنریک
یا تولید مشابه داخلی در بازار موجود باشد بیمه
قاعدتا ارزا نتــریــن و کف قیمت بــازار را پوشش
م ـیدهــد و بــرنــد خــارجــی ایــن دارو اگــر در بــازار
باشد مابه التفاوت را باید بیمار پــرداخــت کند.
وی در پاسخ به این ســوال که علت این که قیمت
قرصی مانند اسویکس ۷۵از دو هزار تومان به ۱۰
هزار تومان رسیده و داروخانهها نیز برای پوشش این
قرص بیمه را قبول نمیکنند؟ به ارائه این توضیح
کوتاه بسنده کــرد که "افــزایــش قیمت نامتعارف
نداشته ایم این دارو تحت پوشش بیمه است"!
▪حرف مردم چیست؟

سوی دیگر این ماجرا ،مردم هستند که از افزایش
بی حساب و کتاب برخی داروها گالیه دارند .یکی

از مخاطبان خــراســان چنین می گوید که قطره
اشک مصنوعی را که قبال  30عدد  ١٨٠٠٠تومان
می خریدم اما اکنون  120هزارتومان شده است.
شهروند دیگری در پیامکی به خراسان نوشته است
که قرص آهن سیدرال قبل ازسال بسته ای  60هزار
تومان بوده االن  100هزار تومان شده است.
▪باز هم داستان کمبود بودجه

در همین زمینه بــا شــهــریــاری ،عضو کمیسیون
بهداشت مجلس همکالم شدیم .وی می گوید :این
افزایش قیمت داروی اعالم شده به صورت متوسط
محاسبه شده است یعنی ممکن است دارویی 50
درصد افزایش قیمت داشته و حتی بیشتر اما دارویی
هم افزایش قیمت نداشته باشد.وی می افزاید:
در گزارشی که به کمیسیون بهداشت و درمان هم
ارائه دادند موضوع به این شکل قید شده است اما در
بحث داروهای خارجی بیمارانی که مشکالت جدی
دارند بیمه ها توان مالی شان اجازه نمی دهد آن را
تحت پوشش قرار دهند بنابراین فشار روی مردم زیاد
شده است.شهریاری می گوید :مشکل کمبود اعتبار
است ،حتی همین مسئله به استعفای آقای هاشمی
از سمت وزارت کشیده شد .چون اواحساس کرد با
روند فعلی و این منبع مالی نمی توان جواب گوی
مردم بــود.وی یادآورمی شود طرح تحول سالمت
که در دوسه سال اول رضایتمندی مردم را به دنبال
داشــت اکنون به جایی رسیده اســت که خیلی از
بیمارستان ها به دلیل آن که بیمه ها نمی توانند
هزینه ها را پرداخت کنند درشرایط خوبی نیستند.

کاهشقیمتبلیتهواپیما
فقط ۱۰درصد!

آیا با توجه به گرانفروشی شرکت ها  ۱۰درصد کافی است؟

گروه اجتماعی10 -روز پس از وعده انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی
بر کاهش نرخ بلیت هواپیما ،این سازمان دیروز اعالم کرد :از  ۲۱شهریور
قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای پر تردد کاهش مییابد.مقصود اسعدی
سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در این زمینه با بیان این که
کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته زمینه ساز کاهش قیمت بلیت هواپیما
شده است گفت :به دلیل آن که بسیاری از هزینههای شرکتهای هواپیمایی
بر اساس قیمت ارز است در نتیجه با توجه به روند نزولی قیمت ارز شرکتهای
هواپیمایی تصمیمی به کاهش میانگین ۱۰درصدی قیمت بلیت هواپیما در
تمام مسیرهای داخلی گرفتهاند.گزارش خراسان حاکی است30 ،مرداد
گذشته،عباستابشرئیسسازمانحمایت درسرکشیبهدفاترفروشبلیت
دو شرکت «قشمایر و زاگرس» ،با اعالم محرز بودن تخلفات گران فروشی این
دو شرکت از گران فروشی همه ایرالینهای دولتی و خصوصی داخلی خبر و
وعده داده بودکه اضافه پول دریافتی به خریداران برگردانده میشود .در پی
ورود سازمان حمایت به ماجرای این گران فروشی ها ،سازمان هواپیمایی
کشوری برای کاهش قیمت ها وعده داد .حاال دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی اعالم کرده است :از  ۲۱شهریور ماه قیمت بلیت هواپیما در تمام
مسیرهای داخلی به طور متوسط  ۱۰درصد کاهش مییابد و در مسیرهای
پر تقاضا تا  ۲۰درصد هم کاهش قیمت بلیت ادامه خواهد داشت.این خبر
حاکی است ،در شرایطی که در ایام پرتقاضا گاهی بلیت تهران-مشهد تا بیش
از یک میلیون تومان هم می رسید ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی چنین
گفته است :به طور مثال سقف قیمت بلیت مشهد با توجه به عوارض خروج
هم اکنون ۷۵۴هزار و ۶۰۰تومان است که در نرخ جدید به ۷۰۰هزار تومان
کاهش مییابد.وی بیان کرد :در صورتی که قیمت ارز همچنان روند نزولی
داشته باشد کاهش قیمت بلیت هواپیما ادامه دار خواهد بود و شرکتهای
هواپیمایی برای تسهیل تردد مسافران و همچنین آسایش آنها تصمیم به
کاهش قیمت بلیت هواپیما گرفتهاند.
▪از پروازهای اربعین چه خبر؟

اسعدی سامانی درباره قیمت بلیت هواپیما در ایام اربعین هم گفت :به دلیل
آن که سوداگران و دالالن ،بازار سیاه برای ایام اربعین ایجاد نکنند شرکتهای
هواپیمایی تصمیم گرفتهاند که نرخ ثابتی برای نجف و کربال اعالم کنند
البته هنوز تصمیم شرکتهای هواپیمایی قطعی نشده است.دبیر انجمن
شرکتهای هواپیمایی اظهار کرد :شرکتهای هواپیمایی از تمامی ظرفیت
خود برای تردد راحتتر مسافران استفاده می کنند و با توجه به لغو روادید
کشورعراقامسالاشتیاقزائرانبرایسفربهکربالونجفبسیاربیشترخواهد
شد.وی تاکید کرد :شرکتهای هواپیمایی برای تامین سوخت هواپیماهای
خود با فرودگاه نجف رایزنیهای بسیاری کردهاند تا مشکل سوخت در این
ایام برای هواپیماهای ایرانی ایجاد نشود.

5
از میان خبرها

آزمون استخدامی18هزار معلم
آبان برگزار می شود
مــعــاون بــرنــامـهریــزی و توسعه منابع وزارت
آموزش و پرورش ضمن اعالم سهمیه  ۱۸هزار
و  ۳۹نفری ایــن وزارتخانه در آزمــون فراگیر
استخدامی ،گفت :قــرار اســت طبق اعــام
سازمان امور اداری و استخدامی این آزمون در
نیمه دوم آبان  ۹۸بهطور همزمان در سراسر
کشور برگزار شود .الهیار ترکمن به ایسنا گفت:
از این تعداد  ۱۲هزار نفر طبق اساسنامه ماده
 ۲۸دانشگاه فرهنگیان جــذب میشوند که
دانــش آموخته دانشگا ههای دیگر هستند و
پس از پذیرفته شدن در آزمــون ،در دورههــای
یک ساله صالحیت حرفهای معلمی شرکت
میکنند و سپس وارد نظام آموزشی میشوند.

جزئیات پنجمین دوره مسابقات
رسانههای دیجیتال مهر محرم

دبـــیـــران ســیــاســت گـــــذاری و اجـــرایـــی "
مسابقات بینالمللی رسانههای دیجیتال
مــهــرمــحــرم" انــتــشــار و مــحــتــوا و اهمیت
بــه تولیدکنندگان محتوا را ضامن اصلی
تولیدات فرهنگی خوانده و "پیوند دیــن با
هنر و رسانه ،ترویج فرهنگ نماز و حمایت
از پــویــش ه ــای اجــتــمــاعــی مــهــر مــحــرم در
جهت وحدت فراملی را از اهداف اصلی این
سوگواره می دانند.
فضیلت ،رئیس شورای سیاستگذاری سوگواره
مهر محرم در نشستی خبری    گفت :اهــداف
ایــن ســوگــواره عبارتند از شبکهسازی ملی و
بینالمللی که البته به صــورت غیر رسمی در
سطح کشورهای اسالمی جریان خواهد داشت
و همچنین فرهنگسازی با تاکید بر دین ،هنر و
رسانه برای نماز به ویژه نماز ظهر عاشورا.
میثم قد سپوردبیر جشنواره مهر محرم نیز با
ارائه آمار از شرکتکنندگان مسابقه رسانههای
دیجیتال مهر محرم در سالهای گذشته گفت:
در سا لهای گذشته طبق آمار در این مسابقه
۱۶هزار اثر از  20کشور جهان دریافت کردیم.
مسابقات رسانه هــای دیجیتال مهر محرم از
ابتدای ماه محرم امسال آغاز شده است و مهلت
ارســال آثــار در ایــن پویش تا پایان آبــان امسال
خواهد بود.

