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اجتماعي

وطن امروز شماره 2486

نبضجامعه
با اقدام وزارتخانههای بهداشت و رفاه انجام شد

آموزش و پرورش ،وزارت علوم و مجلس درباره حذف یا ماندگاری کنکور نظرات متفاوتی دارند

رایگان شدن داروی گرانقیمت
بیماران پیوند کلیه

یکی از پرمصرفترین داروهای بیماران پیوند
کلیه که در ماههای گذش��ته با رشد دوبرابری
قیمت مواجه شده بود ،با پیگیریهای انجمن
خیریه حمای��ت از بیماران کلیوی و دس��تور
مدیران وزارتخانههای بهداش��ت و رفاه ،از این
پس در داروخانههای سراس��ر کشور به صورت
رایگان توزیع میش��ود .به گزارش ایسنا ،بنا بر
اعالم انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی،
مدتی پی��ش داریوش آرم��ان ،رئیس انجمن
حمای��ت از بیماران کلیوی نس��بت به برخی
مش��کالت و رش��د قیمت داروی این بیماران
در ماههای گذش��ته ابراز نگرانی کرده بود .وی
با تقدیر از اقدام بموقع وزارتخانههای بهداشت
و رفاه در راس��تای پیگیری این موضوع ،گفت:
با توجه به مش��کالت جدی که افزایش قیمت
داروی «راپامیون» برای بیماران پیوند کلیه به
وج��ود آورده بود ،جای تش��کر دارد که وزرای
بهداشت و رفاه دس��تور توزیع رایگان این دارو
را دادند و از این پس این دارو در داروخانههای
سراسر کشور در دسترس بیماران پیوند کلیه
قرار خواهد گرفت .آرمان گفت :امیدواریم این
روند ادامه یابد تا بخش��ی از مشکالت بیماران
پیوندی برطرف ش��ود .همچنین انتظار داریم
وزرای محترم بهداش��ت و رفاه تدابیری اتخاذ
کنند تا سایر داروهای پرمصرف این بیماران نیز
با قطع فرانشیز به صورت رایگان در اختیارشان
قرار گیرد تا مش��کالت مالی ای��ن افراد اندکی
کاهش یابد.
فرمانده انتظامی عنوان کرد

مراجعه  30میلیون نفر به کالنتریها

فرمانده نیروی انتظامی با اش��اره به اینکه
سال گذش��ته  30میلیون مراجعه مردمی به
کالنتریها ثبت شده ،گفت :با توجه به ضرورت
برنامهریزیهای انجام شده ،مراکز مشاورهای و
مددکاری تا پایان س��ال  98در کالنتریهای
سراسر کشور راهاندازی میشود .به گزارش ایرنا،
سردار حسین اشتری در چهاردهمین نشست
تخصصی فرماندهان ،مدیران و روسای پلیس
پیشگیری سراسر کشور افزود :با توجه به حجم
باالی کار و پاسخگویی پلیس پیشگیری ،تقویت
این پلیس از برنامههای دارای اولویت ناجاست.
وی اظهار داشت :پلیس پیشگیری با توجه به
گستردگی و حجم فعالیتها و با توجه به اینکه
بیشترین تعامل را با مردم دارد به نوعی نماینده
ناجا بویژه در کالنتریهاست .اشتری گفت :بر
اس��اس اطالعات و آمار موجود ،س��ال گذشته
 30میلی��ون مراجعه مردم ب��ه کالنتریها به
ثبت رسیده و ارائه خدمت شده است .فرمانده
ناجا تصریح کرد :به منظور تس��هیل در کارها
باید از وضعیت س��نتی به س��مت حرفهای و
تخصصی حرکت کنیم .الزمه این امر استفاده
از فناوریهای روز و فراگیری آموزشهای الزم
است.

اجرای طرح کدینگ
اموال دانشگاه آزاد

معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه
آزاد اس�لامی گف��ت :طرح کدین��گ اموال و
امالک دانشگاه آزاد اس�لامی بزودی اجرایی
میشود .به گزارش «وطن امروز» ،عبدالرسول
پورعباس با اعالم این خبر گفت :طرح بزرگ
کدینگ اموال و امالک دانش��گاه آزاد اسالمی
ب��ه همت معاونت توس��عه مدیری��ت و منابع
بزودی اجرایی میش��ود .وی خاطرنشان کرد:
در ای��ن طرح برای نخس��تین ب��ار ،آمار تمام
اموال و امالک دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه
جام��ع اداری و مالی دانش��گاه آزاد اس�لامی
(س��اجد) جهت تس��هیل در سیاستگذاری
و برنامهریزیهای آتی جمعآوری میش��وند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد
اسالمی درباره مزایای این طرح گفت :در این
طرح تمام کاالهای دانشگاه با کد منحصر به
فردی تعریف شده و قابلیت مدیریت و ردیابی
تمام اموال و مشاهده موجودی به شکل آنالین
میس��ر خواهد بود .پورعباس اظهار داشت :با
اجرای این س��امانه عالوه بر مدیریت متمرکز
داراییهای دانشگاه ،مدیریت خرید و تدارکات
دانش��گاه ،جلوگی��ری از خریدهای م��ازاد و
مضاعف ،کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری
را به دنبال خواهد داشت.
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گروه اجتماعی :امسال با استقرار کامل نظام
 ،6-3-3دانشآموزان پایه دوازدهم از همین
روزها خود را برای کنکور  ۹۸آماده میکنند،
کنکوری که به نظر نمیرس��د در ساختار،
تغییراتی جدی نسبت به امسال داشته باشد.
به گزارش مهر ،پرونده کنکور سراسری ۹۷
بسته شد و از همین حاال دانشآموزان پایه
دوازدهم دارند خود را برای کنکور سال ۹۸
آماده میکنند .به نظر میرسد داستان فراز و
فرودهای کنکور سراسری با توجه به اختالف
نظرهای میان آموزشوپرورش و وزارت علوم
همچنان ادامه خواهد داش��ت؛ هرچند باید
تاکید کرد این اختالف نظرها در بس��یاری
موارد به تفاهمهایی نیز رسیده است.
منصور غالم��ی ،وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری درباره کش��مکش آموزشوپرورش
و وزارت علوم بر س��ر تاثیر سوابق تحصیلی
در پذیرش دانش��جو در دانش��گاه گفت :در
بحث سوابق تحصیلی  ۸۵درصد دانشجوها در حال
حاضر پذیرششان با دخالت سوابق تحصیلی است.
بحثی که مطرح است بحث حذف کنکور است .باید
یک جایگزین کارشناسی شده و علمی برای بهتر و
دقیقتر کردن بحث پذیرش دانشجو در دانشگاهها
معرفی ش��ود .وی ادامه داد :م��ا اعتقاد داریم برای
دانشگاهها و رشتههای پر طرفدار باید نوعی مسابقه
بین داوطلبان برگزار شود ،چرا که سوابق تحصیلی
دانشآموزان بسیاری نزدیک به هم است.
■■چالش تاثیر سوابق تحصیلی

یک��ی از چالشهای اصل��ی آموزشوپرورش و
وزارت علوم در بحث تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور
موضوع کیفیت امتحانات نهایی و دروسی است که
ضریب تاثیر داشته باش��ند .هفته گذشته ابراهیم
خدایی ،رئیس س��ازمان سنجش گفت :در کمیته
سنجش و پذیرش دانشجو میزان سوابق تحصیلی
دانشآموزان در امتحانات نهایی  ۳۰درصد قطعی
تصویب ش��د .دروس امتحانات نهایی دانشآموزان
هم در این جلس��ه مشخص ش��د و ما درسهایی
سالمت گ�روه اجتماع�ی :عض��و هیات
مدیره انجمن داروس��ازان گفت:
سالهاس��ت به دلیل اش��تباهات انجام شده در
اجرای طرح تحول س�لامت و مشکالتی که این
طرح برای نظام س�لامت ایجاد کرده است دچار
تحریم داخلی هس��تیم و اینکه بگوییم تحریمها
کمر ما را شکسته عبارت درستی نیست.
سیدحسامالدین شریفینیا ،عضو هیات مدیره
انجمن داروس��ازان ،درباره مش��کالت مربوط به
کمبودهای دارویی که در روزهای گذشته در بازار
دارو مشاهده میشود ،به فارس گفت :مشکل اصلی
کمبود دارو به طرح تحول سالمت بازمیگردد که
با ایجاد بار مالی بسیار برای بیمهها ،این صندوقها
را در تامین هزینههای نظام سالمت دچار مشکل
کرد و همین نبود نقدینگی باعث بروز مشکالت
بس��یاری در صنع��ت دارو و تجهیزات این بخش
شد .وی ادامه داد :در طرح تحول سالمت اولویت
گزارش 2گ�روه اجتماعی :خادمان آس��تان
قدس رضوی و حرم مطهر حضرت
معصومه امسال در قالب پویش «لبخند کرامت» تالش
دارند در طول روزهای دهه کرامت زمینه آزادی بیش
از  80محکوم جرائم غیرعمد را فراهم کنند.
به گزارش فارس ،برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و
خدماتی آستان ملکوتی امام رضا(ع) و بارگاه کریمه
اهل بیت(س) امسال با شعار «خدمت کریمانه» تا
سوم مرداد ادامه خواهد داشت .در قالب این برنامهها
بیش از  800نیروی انسانی با عنوان سفیران خورشید
در شیفتهای گوناگون به اجرای برنامههایی چون
اخذ گذشت از شکات خصوصی ،آیین پرچمگردانی
در داخل ندامتگاههای  11استان و همچنین آزادی
زندانیان جرائم غیرعمد ،بویژه تالش در حوزه آزادی
بان��وان محبوس تحت حمایت س��تاد دیه خواهند
پرداخت .جش��نواره مردمی ده��ه کرامت عالوه بر
اس��تانهای اصفهان ،تهران ،ایالم ،گیالن ،لرستان،
خوزس��تان ،سیس��تان و بلوچس��تان ،هرم��زگان،
چهارمحال بختیاری و سمنان طی برنامهریزی انجام
شده ،با اعزام مبلغان افتخاری به کشورهای برزیل،
پاکستان ،ترکیه ،هلند ،انگلستان ،نیوزیلند ،استرالیا
و اوگاندا ضمن شناساندن ابعاد وجودی ائمه اطهار
بنا به ظرفیت جغرافیایی از ظرفیتهای کشورهای
میزبان برای تحقق اقدامات خیرخواهانه طرحهای
این دهه بهره خواهد جس��ت .س��ال گذشته با دایر
گ�روه اجتماع�ی :رئیس س��تاد
عتبات
بازس��ازی عتبات عالی��ات گفت:
ح��رم مطهر امام علی(ع) در نجفاش��رف با همت و
پش��تکار مس��ؤوالن نظام جمهوری اسالمی ایران و
مشارکت وس��یع مردم 20 ،برابر نسبت به گذشته
توسعه یافته است .به گزارش ایرنا ،حسن پالرک در
همایش روسای ستادهای بازسازی عتبات عالیات در
وزارتخانهها و نهادهای کش��ور اظهار داشت :امسال
پروژه توسعه حرم پایان مییابد و این در حالی است
که در دوران گذش��ته تنها توانسته بودند این مکان

سرنوشت مبهم کنکور

را که روی س��وابق تحصیلی
دانشآموزان تأثیرگذار است بر
اساس بررسیهای کارشناسی
ک��ه در دبیرخانه انجام ش��ده
بود پیشنهاد کردیم .حال باید
منتظر ماند و دید شورای عالی
آموزشوپرورش چه واکنشی
به این عناوین و تعداد دروس
دارد و آیا آن را تصویب میکند
یا نه .این در حالی اس��ت که امسال نخستین سال
اس��تقرار کامل نظ��ام  6-3-3در آموزشوپرورش
است و پایه دوازدهم برای نخستینبار در این نظام
تش��کیل میشود و طبیعتا بسیاری از کتابها نیز
بتازگی تالیف شده اس��ت و دبیرانی که قرار است
ای��ن دروس را آم��وزش دهند نیز ط��ی یک دوره
در تابستان همین امس��ال برای این منظور آماده
میشوند .در یکی از گردهماییهای مشترک شورای
معاون��ان و مدی��ران کل آموزشوپرورش سراس��ر
کش��ور که با حضور وزیر آموزشوپرورش و رئیس

عارف ،رئیس کمیسیون آموزش :تا ۱۰
سال قبل متقاضی دانشگاهها بیش از
ظرفیت بود اما امروز که متقاضی کمتر
از ظرفیت اس�ت ،چ�ه ضرورتی دارد
کنک�ور برگزار ش�ود ،ل�ذا حداقل در
رشتههایی که ظرفیتها خالی مانده
است کنکور حذف شود

جدید.

■■حذف کنکور عملی نیست

عبدالرس��ول عم��ادی ،رئیس مرکز س��نجش
آموزشوپ��رورش با موضوع حذف نش��دن کنکور
موافق اس��ت و پیشتر گفته بود :ما قانونی به اسم
حذف کنکور در کشور نداریم و این موضوع مطرح
نیست .این بحث رسانهها درباره حذف کنکور کمی
انحراف دارد .ما بحثمان درباره س��همی است که
نمره نهایی و سوابق تحصیلی و نمره کنکور در کنار
هم باید داشته باشند .من فکر میکنم برای برخی

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان مطرح کرد

اشتباه در اجرای طرح تحول سالمت
پرداخت با بیمارستانها بود
و دارو در اولویته��ای بعدی
قرار میگرفت و بودجههایی
که به بیمارس��تانها تزریق
میش��د در مرحل��ه آخر به
دست داروس��ازان میرسید،
البته این مش��کالت برای پزشکان و شرکتهای
تجهیزاتی نیز به صورت فراگیر مشاهده میشود.
عضو هیات مدیره انجمن داروس��ازان با تاکید بر
مشکالتی که از س��وی بیمهها برای صنعت دارو
و تجهیزات ایجاد شده است ،گفت :در حال حاضر
مطالبات داروخانهها از بیمهها حدود  10تا  11ماه
است که طبق قانون این پرداختیها باید هر  3ماه

انجام شده است.
شریفینیا با اشاره به پولی
که بیمهها به بیمارس��تانها
ب��رای مطالب��ات پرداخ��ت
میکنن��د ،گف��ت :بیمهه��ا
مطالب��ات بیمارس��تانهای
دولتی را پرداخت میکنند اما بعضا این بودجهها
در محلهای دیگریجز مطالبات داروس��ازان و
داروخانهه��ا ،مثال در اقدامات عمرانی و پرداخت
کارانه مصرف میش��ود و مطالبات داروس��ازان
در اولوی��ت آخ��ر ق��رار دارد .این عض��و انجمن
اقتصاد دارو معتقد اس��ت این مش��کالت مجزا
از تحریمهایی اس��ت که از سمت غرب بر ایران

همزمان با دهه کرامت انجام میشود

تالش برای آزادی  80زندانی جرائم غیرعمد
ش��دن غرفه ستاد دیه در یکی
از رواقه��ای ح��رم مطهر امام
رض��ا(ع) در ط��ول ای��ام دهه
کرامت زمینه آزادی  72زندانی
نیازمن��د محکوم به موضوعات
غیرعمد فراهم ش��د .پیش از
ش��روع این دهه به برکت حضور جمعی از خادمان
آس��تان قدس رضوی در محل س��تاد دی��ه و قرار
گرفتن روند رس��یدگی به پرونده برخی مددجویان
واجد شرایط و پیگیری دوباره معاونت خدام در امر
اخذ گذش��ت رضایتمندانه از اولیای دم و طلبکاران
خوش��بختانه عالوه بر آزادیهای صورت گرفته در
ط��رح «یا ضامن آهو» هر س��اله با مش��ارکت اداره
کفشداران حرم مطهر از ورود بسیاری از محکومان
جرائم غیرعمد به زندان پیشگیری میشود.
ن زیر سای ه خورشید
■■آغاز حرکت  80کاروا 

همزمان ب��ا والدت کریم��ه اهلبیت حضرت
معصومه(س) کاروانهای «زیر س��ای ه خورش��ید»
فعالی��ت خود را آغ��از کردند .آغ��از دهه کرامت و
میالد کریمه اهلبیت(ع) دل عاشقان اهلبیت(ع)
را بیتاب کرده و این روزها ش��وق حضور در بارگاه

منور رضوی حرف مش��ترک
قلوب تمام ارادتمندان والیت
است .این شوق و عطش تنها با
جلوه و کرامتی از سوی خاندان
کرامت سیراب و آرام میشود
و بیتردی��د کاروانهای «زیر
س��ای ه خورشید» گوشهای از لذت وصل بارگاه امام
رضا(ع) را برای ساکنان تمام شهرستانها در تمام
استانهای ایران به ارمغان میآورد و  15کشور دیگر
از  3قاره جهان را هم به نور خود روش��ن میکند.
ت��ا امروز تجرب��ه  10دوره برگزاری «جش��نهای
مردمی و بینالمللی زیر س��ایه خورشید» از سوی
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی نشان داده که
معن��ای زیارت و معنویت آن ،نهتنها برکات غیبی،
بلکه ثمرات عینی دارد .بر همین اس��اس امس��ال
نیز همزمان ب��ا والدت کریم��ه اهلبیت حضرت
معصوم��ه س�لاماهللعلیه کاروانهای «زیر س��ای ه
خورشید» فعالیت خود را آغاز کردند .در این طرح
که امس��ال وارد ده ه دوم فعالیت خود شده است
صحن و س��رای امام رضا(علیهالس�لام) در گستره
جهان پخش میشود و  2هزار نقطه از  3قاره جهان

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خبر داد

توسعه  20برابری حرم امیرالمؤمنین
مقدس را به  2برابر توس��عه دهند .وی با بیان اینکه
توسعه حرم امیرالمومنین برای حضور  300هزار زائر
با تجهیزات کامل پیشبینی شده است ،اظهار داشت:
برای حرم امام حس��ین(ع) در کربالی معال و پروژه
حرم حضرت زینب(س) هم طرحهای مهم دیگری
در حال اجراست که با اجرای این طرحها این حرمین

به  14برابر توس��عه خواهند یاف��ت .پالرک گفت :با
اتمام فاز نخس��ت این پروژهها تا پایان امسال دیگر
نیاز نخواهد بود زائران در چادر یا موکبها مس��تقر
شوند .وی با بیان اینکه تالش شده است این پروژهها
برای کشور نیز اشتغالزایی و توسعه اقتصادی داشته
باش��د ،افزود :بالغ بر  4هزار نفر نیروی متخصص و

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد

پرهیز مدیریت شهری
از هزینههای تشریفاتی

رش��ته محلها و صندلیهای دانشگاه جز
نمره امتحان نهایی باید روش دیگری برای
پذیرش باش��د که ما کنک��ور را داریم .وی
درباره بحث ارزشیابی که به صورت ملی باید
انجام شود نیز معتقد است امتحانات نهایی با
استاندارد ملی برگزار میشود و گزینه خوبی
برای معیارسنجی سطح علمی دانشآموزان
در کل کشور است.

■■مجلس موافق حذف کنکور

کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس ش��ورای اس�لامی در
اردوگاه ش��هید باهن��ر برگزار
ش��د ،علی زرافش��ان ،معاون
آموزش متوس��طه اعالم کرد:
در کنک��ور  ۹۸دو نوع آزمون
خواهیم داش��ت؛ یک��ی برای
فارغالتحصی�لان نظام قبلی و
دیگری برای فارغالتحصیالن

آوای شهر

این در حالی است که محمدرضا عارف،
رئیس جدید کمیسیون آموزش مجلس در
گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و
مدیران کل آموزشوپرورش اظهار کرد :تا ۱۰
سال قبل متقاضی دانشگاهها بیش از ظرفیت
بود اما ام��روز که متقاضی کمتر از ظرفیت
است ،چه ضرورتی دارد کنکور برگزار شود،
لذا حداقل در رشتههایی که ظرفیتها خالی
مانده است کنکور حذف شود.
در حال��ی که در س��طح جامع��ه و حتی میان
نمایندگان مجلس حرف از حذف کنکور اس��ت و
آموزشوپرورشیها بر تاثیر بیشتر سوابق تحصیلی
در پذیرش دانش��جوها تاکید دارند و در حالی که
برخ��ی در آموزشوپرورش حرف از تغییر ش��یوه
کنکور برای سال تحصیلی  ۹۸میزنند ،در نهایت
این دانشآموزان و جو عمومی میان آنهاس��ت که
تعیینکننده اصلی سرنوشت کنکور است .سال ۹۷
در حالی که در رشته ریاضی  -فیزیک حدود ۱۴۴
هزار داوطلب وجود داشت و در رشته علوم انسانی
حدود  ۲۰۴هزار داوطلب ،در رش��ته علوم تجربی
 ۶۴۲هزار داوطلب برای صندلیهای دانش��گاه به
رقابت پرداختند که میتوان تصور کرد چند درصد
این داوطلبان رقابتشان بر سر بهترین دانشگاهها و
بهترین رشتههای هر گرایش بوده است .اینجاست
که ش��اید نکته اساسی توجه به علوم پایه از سطح
دبیرستان تا دانشگاه باشد تا بتوان بار نامتعادلی را
که بر برخی رشتههای علوم تجربی بویژه پزشکی
هست ،برداشت.
اعمال شده است ،چرا که این تحریمها چند ماه
اس��ت اعمال شده و هنوز تاثیر خود را روی بازار
دارو نشان نداده اس��ت .عضو انجمن داروسازان
تهران تاکید کرد :موضوع دیگر آن است که طی
یک سال گذش��ته نرخ ارز دولتی بانک مرکزی
 29درصد افزایش داش��ته است و این در حالی
است که وزارت بهداشت تنها با  9درصد افزایش
قیم��ت دارو موافقت کرده اس��ت که همین امر
باعث شده واردات برخی داروها و همچنین تولید
آن برای تولیدکنندگان بهصرفه نباشد و بسیاری
از داروسازان یا از تولید و واردات منصرف شدند
یا میزان آن را بس��یار کاهش دادند .ش��ریفینیا
تصریح ک��رد :باید بدانیم فعال از لحاظ تحریمها
اتفاق خاصی در حوزه دارویی نیفتاده است ،این
در حالی است که ما از سوی مجریان طرح تحول
سالمت و سیاستهای اجرا ش��ده در این طرح
سالهاست دچار تحریم داخلی بودهایم.
میزبان کاروانهای زیر سای ه خورشید خواهند بود.
همچنین در ایام دهه کرامت  2هزار تشکل مردمی
همکار با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در 2
هزار نقطه از کره خاکی میزبان کاروانهای زیر سایه
خورشید خواهند بود.
■■اجتماع  8هزار نفری دختران

عالوه بر این ،مدیرعامل موسسه جوانان آستان
قدس رضوی گفت :در نخستین روز از دهه کرامت،
بیش از  8هزار دختر از  21اس��تان در جشنهای
«مثل معصومه» شرکت کردند .مجتبی مختاری در
ارتباط با جشنهای «مثل معصومه» اظهار داشت:
جش��نهای ملی دختران با ن��ام «مثل معصومه»
در نخس��تین روز دهه کرامت در  21استان کشور
و ب��ا حضور بیش از  8هزار دختر برگزار ش��د .وی
خاطرنشان کرد :این جشنها با هدف ترویج سبک
زندگی دخترانه و انقالبی با توجه به اصول و مبانی
اس�لامی ،با هدف معرفی حض��رت معصومه(س)
بهعنوان بهتری��ن الگوی دخت��ران و ایجاد فضای
معنوی برگزار میشود .مدیرعامل موسسه جوانان
آس��تان قدس رضوی درباره ریزبرنامههای «مثل
معصومه» گفت :از جمله برنامههای این جشنها
میتوان به «عهد دخترها با امام رضا(ع)»« ،نامهای
به امام رضا(ع) که دختران دعاها و آرزوهایش��ان
را مینویسند» و «نقاشی دستمالهای غبارروبی»
اشاره کرد.
کارگر س��اده در این پروژهها به کار مشغول هستند
و در همی��ن رابطه تعداد  500هنرمند ایرانی نیز در
ستاد عتبات عالیات پرورش یافتند که از نتایج فرعی
خدمترس��انی به اهل بیت(ع) است .پالرک درباره
نحوه هزینه شدن کمکهای دریافتی گفت :شورای
سیاستگذاری اعم از دفتر روابط امور بینالملل رهبر
انقالب ،س��تاد نماز جمعه و ائم��ه جماعات ،رئیس
سازمان اوقاف و امور خیریه و فرمانده نیروهای قدس
سپاه پاسداران از جمله اعضای ستاد بازسازی عتبات
عالیات هستند که بر امور این شورا نظارت دارند.

رئیس ش��ورای ش��هر تهران
گفت :باید خود را با وضعیت
فعلی جامع��ه تطبیق دهیم
و مدیری��ت ش��هری باید از
هزینهه��ای غیرض��روری و
تشریفاتی بپرهیزد .به گزارش تسنیم ،محسن
هاشمیرفسنجانی در ابتدای هفتادوششمین
جلسه ش��ورای شهر تهران اظهار داشت :امروز
کش��ور در شرایط حساس��ی قرار دارد .اگر چه
مانن��د دوران دفاعمق��دس ب��ا جنگ فیزیکی
مواجه نیستیم اما فشارهای اقتصادی فراوانی
روی دوش جامع��ه وجود دارد .به گفته رئیس
شورای ش��هر تهران ،انتظار مردم از مسؤوالن
آن است که مانند دوران دفاعمقدس در تحمل
هزینهها و فش��ارها همراه آنان باش��یم و برای
پذیرش مسؤولیت مش��کالت نیز شانه خالی
نکنیم .وی گفت :مدیریت شهری تهران نیز به
عنوان بخش��ی از بدنه اجرایی کشور باید خود
را با وضعیت فعلی جامعه تطبیق دهد ،کاهش
هزینههای غیرضروری و تش��ریفاتی ،افزایش
خدمترس��انی و کارآمدی و شفافسازی و از
بین ب��ردن رانتها و تبعیضه��ا ،اولویتهای
انتظار جامعه از ما است که انشاءاهلل در انجام
آن موفق باشیم.
مدیرعامل سازمان بهشتزهرا(س) اعالم کرد

تقسیطهزینههای
خدمات بهشتزهرا

(س)

مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را گفت:
تصویب الیحه قیمت قبر در ش��ورای اسالمی
شهر تهران خط بطالنی بر شایعات قبر نجومی
بود .سعید خال با تشریح تصویب لوایحی درباره
قیمت قبر در صحن علنی شورای شهر به مهر
گفت 2 :الیحه تحت عنوان دستورالعمل نحوه
اعمال تخفیف و تقس��یط هزینههای خدمات
قاب��ل عرضه در س��ازمان بهش��تزهرا(س) و
اصالحی��ه مصوبه تعیین به��ای خدمات قابل
عرضه در سازمان بهش��تزهرا(س) در شورای
ش��هر با رأی اکثریت اعضا به تصویب رس��ید.
وی اضافه ک��رد :به موجب این الیحه کماکان
یک طبقه قبر در س��ازمان بهشتزهرا(س) به
صورت رایگان اختصاص مییابد و هر شهروند
که به سازمان بهشتزهرا(س) مراجعه کند از 3
طبقه قبر یک طبقه را بهصورت رایگان دریافت
میکند و  2طبقه باقیمانده خالی را به صورت
یارانهای با قیم��ت یک میلیون تومان دریافت
خواهد کرد .خال افزود :حتی اگر کس��ی توان
پرداخت همین مبلغ یا مبل��غ اندک خدمات
شستوشو ،تکفین و تدفین را هم نداشته باشد
به موجب این الیحه سازمان بهشتزهرا(س)
میتوان��د ت��ا  ۱۲قس��ط آن را تقس��یط کند.
مدیرعامل سازمان بهش��تزهرا(س) ادامه داد:
نکته مهم بعدی اینکه تصوی��ب این لوایح در
ش��ورای ش��هر خط بطالنی بر شایعههای قبر
نجومی و قبر میلیاردی بوده اس��ت .به موجب
این لوایح ،حداقل قیمت قبر در بهشتزهرا(س)
ب��ه صورت رای��گان و حداکثر قیم��ت قبر در
قطعات قدیمی س��ازمان که بیش از  ۴۵سال
از عمر آن گذشته حداکثر  ۱۶میلیون تعیین
شده است.

سود  ۸هزار میلیاردی شرکت ژاپنی
از تولید سیگار در ایران

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
گفت :مافیای فعال در حوزه دخانیات پیچیده
بوده و مافیای این حوزه به مراتب بدتر از مافیای
ارز است .محمدحسین قربانی درباره اظهارات
مدیران وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اینکه
زورمان به کمپانیهای دخانیات نمیرسد ،به
خانه ملت گف��ت :در حوزه تولی��د ،مصرف و
بازار دخانیات فضای آلودهای در کش��ور وجود
دارد؛ در حال حاضر برای خرید یک دس��تگاه
خ��ودروی تولید ژاپن بح��ث تحریمها مطرح
میش��ود اما در همین حال یک شرکت ژاپنی
برای تولید سیگار ساالنه  8هزار میلیارد تومان
س��ود به جیب زده و سرمایه کش��ور را خارج
میکند .نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس
با بیان اینکه هیچگونه نظارتی درباره مالیات،
ن��وع مصرف و فروش در حوزه دخانیات وجود
ندارد ،افزود :به طور حتم مافیای فعال در حوزه
دخانی��ات پیچیده بوده و مافیای این حوزه به
مرات��ب بدتر از مافیای ارز اس��ت .وی تصریح
کرد :همچنین قانون جامع و کاملی در مجلس
ب��رای اخذ مالیات تصویب ش��د ،ضمن اینکه
تشکیل ستاد مبارزه با مصرف دخانیات در این
قانون پیشبینی ش��د که در این ستاد  4وزیر
عضو هستند .موضوع دیگر اینکه کشور ما عضو
کنوانسیون بینالمللی مبارزه با دخانیات است
اما متاس��فانه آییننامه ش��فافی درباره فروش
س��یگار و موادمخدر به افراد کمتر از  18سال
و ممنوعیت مص��رف در اماکن عمومی و اخذ
مالیات بر خردهفروش��ی وجود ندارد و نظارتی
در این حوزه دیده نمیشود.

