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 5نماینده مجلس در گفت وگو با خراسان مشکالت بیمه ودرمان ایثارگران را بررسیکردند

اخبار

بنیاد شهید باید پاسخ گو باشد

عیادت رهبر انقالب
از آیتا ...مکارم شیرازی

رهـــبـــر مــعــظــم انــــقــــاب اســــامــــی صــبــح
دیــروز دوشنبه از آیــتا ...مکارم شیرازی از
مراجع تقلید در یکی از بیمارستانهای تهران
عیادت کردند .بنابرخبر پایگاه اطالع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،ایشان در این عیادت،
در جریان رونــد درمــان حضرت آیــتا ...مکارم
شیرازی قرار گرفتند و گفتند :وجود جناب عالی
برای مردم و حوزههای علمیه بسیار بابرکت است
و از خداوند متعال سالمتی و عافیت کامل شما را
مسئلت می کنیم.

وزیر کشور خبر داد:

کاهش رشد طالق در  2سال اخیر

وزیر کشور گفت :امسال توانستیم رشد فزاینده
طالق را به مرحله کاهش و در برخی استا نها
به مرحله توقف برسانیم.به گــزارش ایسنا،
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی دیروز
مجلس در پاسخ به ســوال سمیه محمودی در
خصوص دالیل برنامهریزی نکردن مناسب برای
کاهش آسیبهای اجتماعی به ارائه توضیحاتی
پرداخت.وزیر کشور با اشاره به موضوع طالق
گفت :جلسات زیــادی درب ــاره موضوع طالق
برگزار و برای مقابله با رشد طالق  ۶۰۲مرکز
مشاوره راه انــدازی شد و  ۹۳۰مشاور به کار
گرفته شدند ۱۴۲ .مرکز مالقات فرزندان طالق
ایجاد و  ۴۹۰۰کارگروه برای قبل از ازدواج و
 ۸۰هزار کارگروه برای حوزه آموزش خانواده
و پیش از ازدواج تشکیل شد که با این اقدامات
توانستهایم رشد فزاینده طالق را در طول دو سال
گذشته به مرحله کاهش و در برخی از استانها و
مناطق به مرحله توقف برسانیم.

داروی ارزان ایرانی؛ سوغات
خارجیها!
نایب رئیس انجمن داروســازان ایــران با اشاره
به افزایش قاچاق معکوس و چمدانی دارو به
ویــژه به کشورهای همسایه ،گفت :راهکار به
حداقل رساندن چنین پدیدههایی در بازار دارو،
واقعی کــردن قیمت آن است.فاطمی افــزود:
بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی دارو تولید میکنیم و
سوءاستفادههایی هم انجام میشود؛ در حالی
که میتوان از مکانیز مهای دیگری مانند ارز
نیمایی بــرای تولید دارو استفاده کرد و یارانه
را به سازما نهای بیمهگر یا به طور مستقیم به
خود مصرفکنندگان دارو بپردازیم.وی به ایسنا
گفت :با ادامه وضعیت فعلی فقط باعث میشویم
که قاچاق معکوس دارو افزایش یابد .هم اکنون
آمارها نشان میدهد که طی دو سال اخیر به
ویژه امسال روند معکوس قاچاق دارو ،زیاد شده
است .واقعیت این است که هم اکنون کشفیات
داروهای قاچاق که از ایران به سمت کشورهای
همسایه میرود ،افزایش یافته است.

محمد اکبری -چندی قبل بیمه دی اعالم
کرد که بنیاد شهید دو هزار میلیارد تومان به
بیمه دی بدهکار است که در صورت پرداخت
نکردن این مبلغ به بیمه ادامه ارائه خدمات
به جامعه ایــثــارگــران دچــار مشکل خواهد
شد .همچنین دی ماه  97نیز بیمه ایران از
بدهکاری هزار میلیارد تومانی این بنیاد به
بیمه ایــران خبر داد .اگرچه مسئوالن بنیاد
شهید در موضوع درمــان ایثارگران اهتمام
جدی به کار بسته اند اما طبیعی است وقتی
پول و اعتبار کافی نباشد ،چندان نمی توان
کاری را از پیش برد.
به صحبت هــای ایــن مــادر شهید در یکی از
شهرستان های خراسان رضوی توجه کنید:
«بــرای این که توان راه رفتن نــدارم با تماس
تلفنی پزشک از شهرستان داورزن برای
مداوایم با تعرفه آزاد میآید و باید به شکل
نقدی پول درمــان را پرداخت کنم ،همسرم
حدود شش سال قبل به رحمت خدا رفت و
تا زمانی که او بود هیچ مشکل مالی نداشتم
ولــی هم اکنون حــدود یک ســال اســت بیمه
نسخههای درمانی را پرداخت نکرده و هر
ماه بخشی از حقوقم برای همین موارد هزینه
می شود».
عــاوه بر ایــن چندی قبل یکی از مسئوالن
استانی بنیاد شهید اعــام کــرد :بخشی از
مراکز درمــانــی به دلیل پشتیبانی نکردن
بیمه ،به ایثارگران خدمات ارائه نمی کنند.
بــرای بررسی این موضوع به ســراغ تعدادی
از نمایندگان مجلس رفتیم .آن ها ادامــه
برگزاری جلسات پیگیری ،ورود جدی دولت
به موضوع و البته پاسخ گو بودن بنیاد شهید به
مسائل پیش رو را راهکارهای حل مشکالت
موجود بنیاد شهید می دانند.
▪دولت باید تامین کند

احمد امیرآبادی ،عضو هیئت رئیسه مجلس
شورای اسالمی با اشاره به برگزاری جلسات
رایــزنــی نــمــایــنــدگــان ایــثــارگــر بــا ســازمــان
برنامه و بودجه برای تامین اعتبارات مالی
بیمه تکمیلی ایــثــارگــران در ســال گذشته
معتقد اســت کــه ایــن رایــزنــی هــا باید بــرای
تامین کسری بودجه ســال  99ادامــه یابد.
وی بــا بیان ایــن کــه منابع مالی مــورد نیاز
صندوق بیمه ها باید از سوی دولــت تامین
شود به ما می گوید :شایسته نیست ایثارگران
که برای حفظ مرزهای میهن اسالمی از جان
خود گذشته اند مورد بی مهری قرار گیرند.

نماینده قم در مجلس مدعی اســت :آقای
شهیدی رئــیــس بنیاد شهید در جلسات
فراکسیون ایــثــارگــران حضور مــی یابد اما
متاسفانه جواب گوی نمایندگان نیست.
▪پاسخ گو نبودن!

وی یــادآورمــی شــود کــه یکی از دالیــلــی که
نمایندگان را واداشته است به دنبال ایجاد
وزارت ایثارگران یا وزارت محیط زیست باشد
همین پاسخ گو نبودن هاست.
▪منتظر تحقق وعده دولت هستیم

امیرآبادی همچنین با بیان این که رئیس
مجلس همواره متذکر می شود که اعتبار
خدماتی ایثارگران به هر صــورت که شده
باید تامین شود ،می گوید :همچنان منتظر
هستیم دولت به وعده ای که در زمینه بیمه
ایثارگران داده عمل کند و اعتبارات مالی
در الیحه بودجه برای بیمه ایثارگران را به
نحو درست مورد توجه قرار دهد تا سال آینده
شاهد کوچک ترین مشکل در ایــن زمینه
نباشیم.
▪برنامه فراکسیون ایثارگران و کمیسیون
بهداشت مجلس

غالمعلی جــعــفــرزاده ایــمــن آبـــادی ،عضو
فــراکــســیــون ایــثــارگــران مجلس ش ــورای
اســامــی هــم دربـــاره راهکارمجلس بــرای
تامین اعتبار مالی برای خدمات به ایثارگران
به خبرنگار پارلمانی خراسان چنین می
گــویــد :بــه تــازگــی جلساتی در کمیسیون
بهداشت و درمــان مجلس درزمینه تامین
خدمات درمانی برای ایثارگران با مسئوالن
بنیاد شهید داشته ایم و بناداریم این نشست
ها را ادامه دهیم.

▪دولت باید با افتخار اعتبار بیمه ایثارگران
را تامین کند

محمد کاظمی عضو دیگر فراکسیون ایثارگران
مجلس هم در این باره می گوید :جانبازان و
ایثارگران با نمایندگان مجلس به صورت مکرر
در تماس هستند و از درمان خود ابراز نارضایتی
می کنند .
در جــلــســاتــی هـــم کـــه در بــنــیــاد شــهــیــد و
امــــور ایـــثـــارگـــران ب ــا ایـــن عـــزیـــزان داشــتــه
ایــــم ،از ایــــن م ــوض ــوع گــایــه کــــرده ان ــد.
ســــوال ایـــن جــاســت کــه چـــرا یــک ســازمــان
دولــتــی اعــتــبــاراتــی نــــدارد کــه بــخــواهــد آن
را هزینه درمــان کارمند ایثارگر خــود کند.
نماینده مالیر در مجلس شـــورای اسالمی
تاکید دارد :دولت باید با افتخار هزینه درمان
ایثارگران و اعتبار بیمه آن ها را تامین کند و ما
نیز به عنوان قانون گذار از اقدامات دولت در این
زمینه استقبال می کنیم.
▪ اگر نمی توانند مسئولیت را رها کنند

امیر خجسته ،رئیس فراکسیون مبارزه با
مفاسد اقتصادی مجلس و البته از دست

انــدرکــاران اصلی طــرح تحقیق و تفحص
از بنیاد شهید هم در ایــن زمینه با انتقاد
از بــرخــی کــم ک ــاری هــا در رفــع مشکالت
مــوجــود در جامعه ایــثــارگــران ،مــی گوید:
متاسفانه ایــثــارگــران با برخی تصمیمات
غلط همچنان مــورد بــی توجهی هستند.
وی می افزاید :این نوع برخورد ها ایثارگران
را بــه مسئوالن بدبین مــی کند بــه طــوری
که    سال گذشته برخی از این جامعه محترم
چندین بــار خواستند تجمع کنند ولــی از
آن ها خواسته انــد که ایــن کــار را نکنند تا
مشکالت از طریق مجلس حل و فصل شود.
خجسته بــا بیان ایــن کــه از آقــای شهیدی
خواسته ایــم کــه اگــر نمی توانند مدیریت
کنند مسئولیت را رها کنند ،خاطرنشان می
کند" :مشکالت بیمه ایثارگران باید به طور
کامل رفع شود.عضو فراکسیون ایثارگران
مجلس همچنین تاکید می کند :در شرایط
کنونی حقوق ایثارگران افزایش نیافته است
و تورم به آن ها فشار مضاعف وارد می کند.
جامعه ایثارگری چه باید بکنند و به چه کسی
پناه ببرند.
▪حقوقی که از آن دفاع نمی شود!

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آبــاد در
مجلس ش ــورای اســامــی هــم بــا انتقاد از
کمبود اعتبارات بیمه ایثارگران طی امسال
گفت :هم اکنون ایثارگران و جانبازان دچار
مشکالت عدیده در زمینه خدمات درمانی
هستند .انتظار ما از آقای شهیدی این است
که مانند ســال هــای گذشته عمل نکند و
در هیئت دولــت مدافع حقوق ایثارگران
باشد ،دولــت هم به گونه ای عمل کند که
اعتبارمالی ایــثــارگــران در ســال آیــنــده با
مشکل مواجه نشود.

ماجرای انتقال آب دریای خزر دوباره در مجلس جنجالی شد
جمعی از نمایندگان شمالی مجلس
شـــورای اســامــی بــا حــضــور در جایگاه
هیئت رئیسه اعــتــراض خــود را دربـــاره
انتقال آب دریــای خــزر اعــام کردند.به
گــزارش   خبرآنالین ،جلسه علنی دیروز
بی حاشیه نبود .از جمله آن تجمع جمعی
از نمایندگان شمالی از قبیل مهرداد

الهوتی ،احمدی الشکی ،اردشیر نوریان،
یوسفیا نمال ،محمدحسین قربانی ،جبار
کوچکینژاد ،دلخوش ،نبی هزارجریبی،
قرجه طیار ،علی نجفی خوشرودی ،ولی
اسماعیلی و عــبــدا ...رضیان در جایگاه
هیئت رئیسه بــود .ایــن نمایندگان با در
دست گرفتن برگههایی ،اعتراض خود را

وزیر ارتباطات با اشاره به کشف تخلف  33میلیاردی

مردم نمی دانند سرویس های ارزش افزوده چه کالهی بر سرشان می گذارند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :دامنه
کــاهــبــرداری خــدمــات ارزش افـــزوده بسیار
گسترده است و ما تنها در یک پرونده  ۳۳میلیارد
را که کالهبرداری شده بود به مردم برگرداندیم.
به گــزارش ایسنا ،محمدجواد آذری جهرمی
در حاشیه رونمایی از اولین اپراتور خصوصی
پست ایــــران ،بــا اشـــاره بــه بــرخــی تخلفات و
کالهبرداری ها در حوزه خدمات ارزش افزوده
گفت :مردم ما آگاه نیستند که چه کالهی سر
آنها میگذارند و اگر میدانستند یک ثانیه هم
آنها را تحمل نمیکردند؛ به بهانه سفر زیارتی،
اینترنت رایگان ،کمک به امر خیر و حتی مسائل
غیراخالقی اقدام به این کار میکنند؛ بسیاری از
پول هایی که در این حوزه گرفته میشود ،صرف
اموری میشود که عفت عمومی را هم در فضای
مجازی به مخاطره می اندازد.وزیر ارتباطات و
با بیان اینکه این
فناوری اطالعات
ن ــادرس ــت ــی
پو لها امــوال
گفت :ما دو
اســـــــــــــت،
کــه بــرای
ســال است
بـــــا ایـــن
مـــقـــابـــلـــه

▪افزایش سرانه ولی خدمات کمتر

کالهبرداریها ،اقداماتی انجام دادیم ،ستاره
 ۸۰۰مربع راه انداختیم ،پرونده قضایی تشکیل
دادیم برای شرکتی که دستکاری کرده و مردم را
الزاما عضو کرده بود .دامنه کسانی که عضو این
خدمات ناخواسته میشوند هم بسیار گسترده
است و از پیرزن  ۷۰ساله تا معاون سابق وزیر
ارتباطات را شامل میشود که قبض  ۹۰هزار
تومانی برایشان آمده بود و تصور میکردند که
قبض گوشی شان اســت.آذری جهرمی ادامه
داد :پنج شرکت را در این زمینه شناسایی کردیم
کــه اعــام کــردنــد یــک شرکت پشت همه این
هاست که البته ما از پروندههای قضایی اطالعی
نداریم اما در نهایت ما هم در یک پرونده ۳۳
میلیارد کالهبرداری را که انجام شده بود به مردم
برگرداندیم.وی افزود :یک پرونده دیگر مربوط
به  ۱۰۰۰اپلیکیشن بود که با ورود پلیس فتا
متوجه شدیم  ۳۰۰تا از این اپلیکیشنها مربوط
به مسائل غیراخالقی اســت؛ ایــن ها کسانی
هستند که فضای مجازی را برای کسبوکارها
و فعاالن سالم فضای مجازی ناامن میکنند و
دل متدینین و علما را به درد میآورند و دوقطبی
ناسالم در کشور ایجاد میکنند که فضای مجازی
سالم است یا ناسالم.
▪منافع عده ای به خطر افتاد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه

در آینده میبینیم که پشت این فضا چیست؟
گفت :این مسئله ما را واداشت که به این موضوع
ورود کنیم ،اما با کسبوکارهای حالل کاری
نداریم؛ چون در آن صورت دو سال پیش تصمیم
یکشبه میگرفتیم؛ البته عدهای هم منافعشان
به خطر افتاده که زور هم دارند و شروع میکنند
به تیتر روزنــامــه زدن و مطلب نوشتن که وزیر
ارتباطات میخواهد یکشبه ۳۰هزار شغل را
تعطیل کند.آذری جهرمی ادامه داد :تا دیروز
که ما آمار اشتغال میدادیم ،میگفتند این آمار
اشتباه است ،امروز مدعی میشوند که فقط در
بخش قمار  ۳۰هزار نفر شاغل هستند .این از
عجایب روزگار است .از کسانی که چنین تیترها
و مطالبی را تهیه میکنند میخواهیم که آبروی
خودشان را نبرند ،اجــازه بدهند این روند طی
شود ،ما هم با طمأنینه پیش میرویم و اصراری
برای اینکه کار شتابزده انجام دهیم ،نداریم.

به انتقال آب دریای خزر نشان دادنــد.در
این برگه نوشته شده بود که «ملت اجازه
نابودی دریــای خزر را نمیدهند .بالیی
را که بر سر زایــنــد هرود و دریاچه ارومیه
آوردیــد ،دربــاره دریــای خزر تکرار نکنید.
انتقال آب دریای خزر ،مساوی با نابودی
محیطزیست است #نه به انتقال دریای

جامعه

واکنش پلیس به اجاره ساعتی
سوئیت در تهران

خجسته-امیر آبادی-ابوترابی-جعفر زاده ایمن آبادی -کاظمی

وی افــزود :در این جلسات اعــام شد که از
ســال  90تا  97سرانه ارائــه خدمات مالی
به ایثارگران هــزار برابر شــده امــا متاسفانه
خدمات کمتری به این قشر عزیز ارائــه شده
اســت.نــمــایــنــده رشــت در مجلس شــورای
اسالمی همچنین یادآورشد که بخش زیادی
از مشکالت خدمات به ایثارگران مربوط به
شرکت های اقماری است .باید بنیاد شهید
مجاب شود به جای به کارگیری این شرکت
ها از شرکت هایی که کارایی مورد قبولی در
زمینه ارائه خدمات دارند استفاده شود.
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خزر».پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده
داشــت ،خطاب به این نمایندگان گفت:
شما خالف آییننامه عمل میکنید و این
اقدام شما برخالف قانون است.بعد از این
تذکر رئیس مجلس ،نمایندگان شمالی
مجلس از جایگاه پایین آمدند تا باردیگر
آرامش به صحن بازگردد.

جانشین فرمانده ناجا به اجاره ساعتی سوئیتها
واکــنــش نــشــان داد و گفت کــه پلیس چنین
مواردی را بررسی و کنترل میکند .سردار ایوب
سلیمانی درباره اجاره ساعتی برخی منازل و
سوئیتها که به تازگی در رسانهها مطرح شده
است ،به ایسنا گفت :مقررات در این حوزه مربوط
به دیگران است ،اما پلیس در هرجایی که متوجه
شود جرمی رخ می دهد با آن مقابله و به آن ورود
میکند .جانشین فرمانده ناجا با بیان این که
پیشگیری از جرم هم جزو مواردی است که پلیس
در خصوص آن به مسئوالن هشدارهای الزم را
میدهد ،گفت :همان طور که گفتم پلیس در
هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده ورود
میکند و با جــرم رخ داده و مجرمان برخورد
خواهد کرد ،اما ما بنگاه معامالتی نیستیم که
بگوییم اجاره بدهید یا ندهید .به گفته جانشین
فرمانده ناجا هر موضوعی از جمله موضوع اجاره
ساعتی سوئیتها جزو مواردی است که باید در
جای خودش از سوی پلیس بررسی شود.
واکنش به خبر پلیس درباره رد پای مسئوالن
در باند فروش سواالت کنکور ۹۸

گالیه رئیس سازمان سنجش
از فرمانده پلیس تهران

رئیس سازمان سنجش دربــاره مشاهده رد پای
برخی مسئوالن در ماجرای فروش سواالت کنکور
سراسری توضیح داد.ابــراهــیــم خدایی ،رئیس
سازمان سنجش  ،درباره سخنان "سردار حسین
رحیمی درباره متالشی شدن باند فروش سواالت
کنکور  ۹۸و ایــن که اظهار کــرده بــود؛ برخی از
مسئوالن و آقایان هم در آن گروه بودند"  ،دیروز
به باشگاه خبرنگاران گفت :همکاری سازمان
سنجش با پلیس بسیار گسترده است و نیروی
انتظامی یکی از ارکان اصلی حفاظت اطالعات
ماست .ما همیشه از نیروی انتظامی تشکر کرده
ایم ،ولی بابت سخنان دیروز سردار رحیمی گله
کردیم .وی افزود :مطالبی که گفته میشود ،باید
روشن و شفاف باشد که باعث ایجاد شائبه و شبهه
در یک پروژه ملی نشود .بحث اصلی سردار رحیمی
از مسئوالن مربوط به شبکه از شهرستان روانسر
بــوده که مدیر آمــوزش و پــرورش ایــن شهرستان
این شبکه را راه اندازی کرده بود.خدایی با تاکید
براین که سواالت کنکور لو نرفته است ،ادامه داد:
وزارت اطالعات قبال این تیم را شناسایی کرده بود،
بنابراین قبل از هر گونه اقدام با اطالعات پلیس
امنیت ،این باند فروش سواالت متالشی شدند.
رئیس سازمان سنجش بیان کرد :پرونده قضایی
اینها در تهران مطرح شد؛ گفته سردار رحیمی
مبنی بر رد پای برخی آقایان و مسئوالن نیز به
همین دلیل است ،ولی به جز مدیر اداره آموزش
و پرورش روانسر مسئول دیگری در این موضوع
درگیر نبوده است.گفتنی است؛ سردار حسین
رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت روز گذشته اظهار
کرده بود؛ توانستیم باند بزرگ فروش سواالت
کنکور را شناسایی و متالشی کنیم.وی افزود :بعد
ازمتالشیشدناینباندتنهابهصدوریکاطالعیه
اکتفا کردیم ،اما باید بگویم که این باند وسیع بوده
و سواالت را گرفته بودند و قصد داشتند آن را توزیع
کنند ،اما قبل از آن که توزیع شود در نطفه آن را
خفه کردیم .متاسفانه برخی از مسئوالن و آقایان
نیز دراین گروه بودند.

