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حق با شماست
ميادين تره بار، گران تر از همه جا

صحرايي از همدان: وام پنج ميليوني ازدواج جوانان با اين 
گراني ها آيا مشكلي از جوانان حل مي كند؟

ــهر  ــهر: از كارگران اداره بيمه زرين ش ــي از زرين ش برات
هستيم كه حدود پنج ماه است حقوق دريافت نكرده ايم. لطفا 

مسئوالن در اين  باره چاره انديشي كنند.
ــئول نظارت بر كيفيت و  ــهرضا: مس ــهروند از ش يك ش

كميت و قيمت نان در شهرضا چه ارگان يا سازماني است؟
ــي از شازند: شبكه هاي سالمت و تماشا در شازند  درويش

برعكس مركز استان دريافت نمي شود. چرا؟
ــت اجناس و ميوه ها در  ــمي از مارليك: چرا بايد قيم قاس

بازارروز شهرداري بيشتر از بيرون باشد؟
ــات و معوقات حقوق  ــرفيه: مطالب محمدي از آستانه اش

بازنشستگان چه زماني پرداخت مي شود؟
محمدي از بهارستان: شهرداري و شوراي شهر بهارستان 

نسبت به ترميم خيابان هاي نسيم شهر اقدام كنند.
22262142info@jamejamonline.ir

در منطقه 20 تهران صورت گرفت:
 نامگذاري يكي از ميادين 

به نام شهيد هسته اي شهرري
ــهرداري منطقه 20 تهران از نامگذاري يكي  قائم مقام ش
ــني(ع) به  ــرم حضرت عبدالعظيم حس ــن اطراف ح از ميادي
ــه گزارش روابط  ــته اي اين منطقه خبر داد. ب ــهيد هس نام ش
ــت:  ــهرداري منطقه 20، اصغر عطائي اظهار داش عمومي ش
ــرق حرم حضرت عبدالعظيم  ــارت واقع در ضلع ش ميدان بش
حسني(ع) به نام شهيد رضا قشقايي، شهيد هسته اي شهرري 

تغيير داده شده است.

احتمال افزايش خدمت 
سربازي وجود دارد

ــين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح، از  جانش
ــربازي به 24 ماه خبر داد و  احتمال افزايش دوران خدمت س
اظهار كرد: از آنجا كه  تعداد مواليد ذكور در حال كاهش است، 

افزايش دوران خدمت سربازي دور از ذهن نيست.
ــي هرگونه خبر درباره  ــي كمال به گزارش جام جم، موس
ــربازي را تكذيب و بيان كرد:  ــش مدت زمان خدمت س كاه
ــت، اما اين مدت  ــربازي اكنون 21 ماه اس ــت س دوران خدم
ــان متفاوت  ــربازان با توجه به محل خدمتش ــراي برخي س ب
ــق عملياتي و  ــربازان مناط ــي براي نمونه از س ــت. كمال اس
ــت يا افرادي  ــان 18 ماه اس امنيتي گفت كه دوران خدمتش
ــت مي كنند، بايد  ــق محروم يا بدآب و هوا خدم ــه درمناط ك

19 ماه خدمت كنند.
ــاني ستاد كل نيروهاي  ــين اداره منابع انس به گفته جانش
ــربازاني كه در يگان هاي حفاظتي  ــلح، دوران خدمت س مس
ــده و  ــز دولتي خدمت مي كنند، 21 ماه در نظر گرفته ش مراك
ــربازاني هم كه امريه دارند و در دستگاه هاي  عالوه بر اين س
ــربازي خود را  ــي خدمت مي كنند، بايد 24 ماه دوران س دولت

پشت سر بگذارند.
ــبه طول  ــاره به اين كه مالك محاس كمالي در ادامه با اش
ــربازي سال اعزام است، عنوان كرد: مدت سربازي  دوران س
ــموالن اعزامي سال 91 به همين طريق محاسبه خواهد  مش
شد و براي همه مشموالن طول مدت دوران سربازي  برابر با 

مقررات همان سال اعزام در نظر گرفته مي شود.
ــتاد كل نيروهاي مسلح   ــين اداره منابع انساني س جانش
ــته به خدمت اعزام شده اند،  ــربازاني كه سال گذش درباره س
خاطرنشان كرد: افرادي كه سال 90 به خدمت اعزام شده اند، 

طبق قانون آن سال 18 ماه خدمت مي كنند.

ــم بهره برداري آزمايشي از مسير  ــهردار تهران در مراس ش
ــد جنوبي تونل نيايش  ــرق  به غرب  تونل نيايش گفت: بان ش
ــت، اما به دليل ترافيك زياد و مسائل  نيز آماده بهره بر داري اس
ايمني، باند جنوبي تونل بعد از اتمام احداث پل صدر بازگشايي 

مي شود. 
به گزارش مهر، مراسم بهره بر داري آزمايشي تونل نيايش 
ــهرداري، نمايندگان مجلس،  ــي از مديران ش با حضور جمع
ــزرگ و مرتضي طاليي رئيس  ــس راهور تهران ب ــس پلي رئي
كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر صبح ديروز برگزار 
ــد، در اين مراسم محمدباقر قاليباف با اشاره به آغاز احداث  ش
ــن تونل در خرداد 90 اظهار كرد: روزي كه تابلوي احداث را  اي
نصب كرديم باور به اجراي اين كار داشتيم، اما مي دانستيم كه 

كاري سخت است ولي با تكيه بر فرهنگ دوران دفاع مقدس 
ــيجي توام با خودباوري دست به دست يكديگر داده  و كار بس

و تونل نيايش را احداث كرديم. 
ــاخت و كيفيت  ــل را از نظر زيبايي، زمان س ــن تون وي اي
ــت  ــده در دنيا دانس ــخص و تعريف ش يكي از تونل هاي مش
ــتانداردهاي روز دنيا را دارد كه از  ــح كرد:اين تونل اس و تصري

سوي مهندسان ايراني هم اكنون آماده بهره بر داري است. 
ــش نيز آماده  ــد جنوبي تونل نياي ــان كرد: بان ــاف بي قاليب
ــت، اما چون ترافيك حجم گسترده اي خواهد  بهره بر داري اس
داشت و اين بخش از تونل به پل طبقاتي صدر متصل مي شود 
ــام احداث پل صدر  ــي اين باند بعد از اتم ــائل ايمن به دليل مس

بازگشايي شده و مردم از آن استفاده خواهند كرد. 

ــتاري گفت: در دو سال گذشته  ــازمان نظام پرس رئيس كل س
ــون تعرفه گذاري خدمات  ــتور اجراي قان رئيس جمهور 25 بار دس
ــرد، اما اين قانون  ــت و رفاه صادر ك ــتاري را به وزارت بهداش پرس
باگذشت حدود پنج سال از زمان تصويب آن هنوز اجرا نشده است.

به گزارش مهر، غضنفر ميرزابيگي افزود: در روزهاي گذشته 
ــاون درمان او از  ــت و هم مع ــت جديد وزارت بهداش هم سرپرس
تصويب تعرفه هاي پزشكي سال 92 تا آخر اسفند و واقعي شدن آن 
خبر دادند، اما با گذشت سال ها از زمان تصويب قانون تعرفه گذاري 
ــان فقط روي كاغذ مانده و  ــتاري، اين قانون همچن خدمات پرس

اجرايي نشده است. 

ــد ارائه كنندگان خدمات  ــت 90 درص وي ادامه داد: درخواس
بهداشتي و درماني كه افراد غيرپزشك متخصص شامل پزشكان 
عمومي، پرستاران و ماماست، اين است كه در شوراي عالي بيمه 
ــاي خدمات دهنده در حوزه  ــاير گروه ه ــت به تعرفه هاي س و دول

سالمت و از جمله پرستاران هم رسيدگي شود.
رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: سازمان هاي بيمه گر 
بايد مطابق قانون به نحوي خدمات سالمت را تعرفه گذاري كنند 
ــود و قطعا ارائه  كه بين قيمت پايين و كيفيت باال رقابت ايجاد ش
ــد از هزينه هاي گرانقيمت  ــتاران مي توان ــوي پرس خدمات از س

تحميلي به مردم كم كند.

ــام غيرحضوري  ــاز ثبت ن ــور از آغ ــگاه پيام ن ــس دانش رئي
ــي اين دانشگاه  از  ــدگان بدون آزمون مقطع كارشناس پذيرفته ش

ششم اسفند 91 خبر داد.
ــزود: تمام داوطلبان پذيرش  ــن زياري اف به گزارش ايرنا، حس
ــده  ــامي آنها به عنوان پذيرفته ش ــال 91 كه اس ــدون آزمون س ب
ــت، ضرورت دارد از ششم تا دهم  ــده اس ــگاه پيام نور درج ش دانش
ــاني ــي به نش ــامانه جامع خدمات آموزش ــفند با مراجعه به س  اس

ــام غيرحضوري  ــه ثبت ن ــبت ب  http://reg.pnu.ac.ir نس

ــد: نتايج نهايي پذيرش بدون آزمون  خود اقدام كنند.وي يادآور ش
مقطع كارشناسي دانشگاه  پيام نور از بيست و ششم بهمن از طريق 
 www.sanjesh.org پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به نشاني
اعالم شده است. زياري در مورد ثبت نام پذيرفته شدگان در رشته 
ــدگان  ــگاه پيام نور نيز گفت: پذيرفته ش ــاي قبولي دانش محل ه
ــاس مندرجات اطالعيه كه همزمان با اسامي آنان  مي توانند براس
روي سايت قرار گرفته است، نسبت به انجام ثبت نام براي نيمسال 

دوم سال تحصيلي 92ـ1391 (ترم بهمن) اقدام كنند.

پوران محمدي/  گروه جامعه

ماه ها ادامه آلودگي هوا در هشت كالنشهر كشور و بخصوص 
تهران، سرانجام مجلسي ها را بر آن داشت تا دست به كار شوند و 

طرح جديدي را براي كاهش آلودگي هوا بررسي كنند.
ــه تاكنون با هدف  ــر چه مصوبه و آيين نام ــا مي گويند ه آنه
ــيده راه به جايي نبرده و حاال  كاهش آلودگي هوا به تصويب رس
ــراي كاهش آلودگي  ــيده تا قانون محكمي ب ديگر وقت آن رس
ــئوليت  ــد؛ قانوني كه در آن مس ــوا در مجلس به تصويب برس ه
دستگاه هاي متولي در موضوع آلودگي هوا مشخص شود تا ديگر 
ــا از اجراي وظايف خود در  ــازماني نتواند به اين راحتي ه هيچ س

پرونده آلودگي هوا شانه خالي كند.
اين طرح كه از سوي 59 نفر از نمايندگان مجلس ارائه شده، 
قرار است امروز با اولويت در صحن علني خانه ملت مطرح  شود، 
مجلسي ها اميدوارند اين طرح پس از تصويب مالك عمل تمام 

دستگاه هاي متولي در آلودگي هوا شود.
عضو فراكسيون محيط زيست مجلس در گفت وگو با فارس 
در اين باره مي گويد: از آنجا كه حياتي ترين عنصر موردنياز براي 
ــت و با توجه به اين  كه  ــالم و پاك اس ــان هواي س زندگي هر انس
ــي از آلودگي هوا  ــاالنه حدود 5000 نفر بر اثر مرگ و مير ناش س
جان خود را از دست مي دهند،  بنابراين الزم است هر چه سريع تر 

راهكاري موثر براي جلوگيري از تشديد آلودگي هوا ارائه شود.
كمال الدين پيرموذن تاكيد مي كند: به منظور كاهش آلودگي 
ــور و نيز از ميان بردن  ــهر كش ــت كالنش هوا بخصوص در هش
ريزگردها در 25 استان كشور كه ناي نفس كشيدن شهروندان را 
ــت، طرح دوفوريتي كاهش آلودگي هوا امروز در صحن  بريده اس

علني مجلس بررسي مي شود.
 مصوباتي كه روي كاغذ ماند

ــاله  ــرح جديد؟ نگاهي كوتاه به پرونده پانزده س ــرا يك ط چ
آلودگي هوا نشان مي دهد، چه در برنامه جامع كاهش آلودگي هوا 
مصوب سال 79 مجلس و همچنين مصوبه سال گذشته دولت كه 
با موضوع كاهش آلودگي هوا در كالنشهرها و بخصوص پايتخت 
به تصويب رسيد، متاسفانه بسياري از بندهاي اين مصوبات روي 

كاغذ باقي ماند و رنگ اجرا به خود نديد.
ــتاندارد يورو2  هم اكنون تمام خودروهاي داخلي بر مبناي اس
ــروع  ــال 91 بتدريج يورو 4 را ش ــود و بايد از اول س ــد مي ش تولي
ــاز داخلي  ــركت خودروس مي كردند، اما اين اتفاق نيفتاد و دو ش
ــتاندارد يورو 2  ــوز خودروهاي توليدي خود را بر مبناي اس ما هن
ــركت خودروساز هم مكاتباتي با وزير  توليد مي كنند و اخيرا دو ش

داشته اند كه در آن خواستار لغو مصوبه توليد يورو 4 شده اند.
روند خروج خودروهاي فرسوده نيز نمونه ديگري از بندهاي 
گنجانده شده در آيين نامه كاهش آلودگي هواست، پس از جشني 
ــوده برگزار شد، مدتي  كه براي خروج يك ميليون خودروي فرس
طوالني در اين عدد متوقف مانديم و حاال هم در خوشبينانه ترين 

ــتگاه خودرو در  ــع تا امروز فقط يك ميليون و 300 هزار دس وض
كشور از رده خارج شده است.

در خوشبينانه ترين حالت فقط در پايتخت 500 هزار خودروي 
ــودگي تردد مي كند كه داراي مصرف باالي  ــمول سن فرس مش

سوخت و آاليندگي بسيار زياد است.
ــت مجلس نيز با يادآوري اين  ــيون محيط زيس عضو فراكس
موضوع مي گويد: آيين نامه قبلي كاهش آلودگي هوا برنامه تقريبا 
جامعي بود، اما به دليل اين  كه همكاري ميان بخشي در آن پررنگ 
ــهم سيستم حمل و نقل  ــعه س نبود و در كاهش آلودگي هوا، توس
ــبز، تعويض كاتاليست خودروها،  ــترش فضاي س عمومي،  گس
ــاماندهي 3000واحد  ــتاندارد سوخت و نيز س ــطح اس ارتقاي س
ــور نتوانست موثر واقع  ــت كالنشهر كش صنعتي آالينده در هش
ــوي نمايندگان مجلس در اين زمينه  ــود، طرح جديدي از س ش

طرح شده است.
ــاس اين آيين نامه قرار بود سوخت مطابق با  براي نمونه براس
استاندارد باال در شش پااليشگاه كشور توليد شود كه اين موضوع 

تاكنون اجرايي نشده است.
ــا نقطه ايده آل فاصله  ــايد اين گفته پيرموذن كمي ت البته ش
ــد، اما به هر حال او و ديگر اعضاي فراكسيون محيط  ــته باش داش
زيست مجلس اميدوارند قانون جديد حداقل دستگاه هاي متولي 
ــته ملزم به اجراي بندهاي اين قانون  آلودگي هوا را بيش از گذش

كند.
 پيدا كنيد متولي آلودگي هوا را

15 سال از اولين آيين نامه اي كه براي كاهش آلودگي هواي 
ــه در آن 18  ــد مي گذرد، آيين نامه اي ك ــهرها تدوين ش كالنش

سازمان و دستگاه به طور مستقيم و غيرمستقيم در پرونده آلودگي 
هوا مسئول شناخته شدند، اما با گذشت اين سال ها هنوز هم وقتي 
ــئول در آلودگي هوا پيش كشيده  ــتگاه هاي مس پاي وظايف دس
ــازمان هاي متولي خود را كنار كشيده و مسئوليت را  مي شود، س

به دوش ديگري مي اندازند.
ــهرها در حالي  ــي هواي كالنش ــرح جديد كاهش آلودگ ط
ــود كه  ــي ش ــروز در صحن علني مجلس بررس ــت ام ــرار اس ق
ــد با تصويب آن به صورت  ــنهاددهندگان اين طرح اميدوارن پيش
يك قانون، مهم ترين نقطه ضعف مصوبات و آيين نامه هاي قبلي 
ــخص نبودن وظايف هر يك از دستگاه هاي مسئول بود،  كه مش

برطرف شود.
ــت كه عضو ديگر فراكسيون محيط  اين همان موضوعي اس
ــاره به آن مي گويد:  ــت مجلس در گفت وگو با جام جم با اش زيس
ــفانه تاكنون هيچ سازمان و دستگاهي مسئوليت رسيدگي  متاس
ــت، اما  به معضل آلودگي هوا و راهكارهاي حل آن را نپذيرفته اس
باتصويب قانون جديد قطعا سهم و وظايف هر يك از دستگاه ها 
ــخص و تعيين  ــازمان هاي مرتبط با آلودگي هوا كامال مش و س

شد. خواهد 
ــنايي، قرار گرفتن وضع آلودگي هواي كالنشهرها  مهدي س
ــوع در قالب يك  ــي اين موض ــرايط بحراني را دليل بررس در ش
ــت و گفت: بررسي  طرح دوفوريتي در صحن علني مجلس دانس
شرايط بحراني آلودگي هوا در مجلس هشتم نيز مطرح شده بود، 
اما به دليل برخي ناهماهنگي ها بين سازمان ها و دستگاه هايي كه 
هريك به نوعي مرتبط با موضوع آلودگي هوا بودند، آيين نامه ها 
ــراي كاهش آلودگي هوا  ــته ب و مصوباتي كه در دوره هاي گذش

به تصويب رسيده بود، در اجرا نيمه كاره متوقف شد.
سنايي نقش سازمان محيط زيست را به عنوان متولي اصلي 
در موضوع آلودگي هوا جدي دانسته و تصريح مي كند: وقتي اين 
ــود،  ــازمان در حد يك معاونت اجرايي در دولت مطرح مي ش س
طبيعي است كه بايد به طور جدي هم در موضوع آلودگي هوا وارد 
عمل شود و در زمينه اقدامات انجام شده يا كم كاري هاي احتمالي 

نيز پاسخگوي انتظارات مردم باشد.
ــيون محيط زيست مجلس، قطعا پس  به گفته عضو فراكس
ــد  ــب نهايي، اين قانون در برنامه بودجه لحاظ خواهد ش از تصوي
ــراي برنامه هاي آن در  ــه اي كه براي اج ــا با رديف هاي بودج ت
ــي بندهاي اين قانون  ــده، بتوان به ضمانت اجراي نظر گرفته ش

اميدوارشد.
 انتقاد از كم كاري دولت در آلودگي هوا

«دولت آنچنان كه بايد در اجراي برنامه هاي كاهش آلودگي 
ــت محيطي شهردار  ــاور زيس ــت» اين گفته مش هوا جدي نيس
ــواي تهران بوده كه  ــران و عضو كارگروه كاهش آلودگي ه ته
ــاخته نيست و  ــت: ديگر از مصوبه و آيين نامه كاري س معتقد اس
تنها راهكار جدي و عملي براي كاهش آلودگي هوا، داشتن يك 

قانون محكم است.
ــنهاددهندگان اين طرح جديد است  وحيد نوروزي كه از پيش
در گفت وگو با جام جم افزود: تجربه تلخ سال هاي اخير نشان داده 
ــه برنامه هاي آلودگي هوا در قالب مصوبه و آيين نامه  تا زماني ك

مطرح شود گرهي از مشكل آلودگي هوا باز نخواهد كرد.
ــراي مصوبات و  ــد به اج ــت خود را متعه ــه دول ــن  ك او از اي
ــهرها و بخصوص  آيين نامه هاي كاهش آلودگي هوا در كالنش
ــت با تصويب قانون  ــت نمي داند، انتقاد كرده و اميدوار اس پايتخ
محكمي در مجلس براي كاهش آلودگي هوا، اين نقص برطرف 
شده تا دولت نيز مكلف به اجراي بي چون و چراي اين قانون شود. 
توسعه حمل و نقل عمومي، افزايش كيفيت سوخت و خودروهاي 
توليد داخل سه موضوعي است كه به گفته نوروزي در طرح جديد 
ــت به صورت دوفوريت در  ــش آلودگي هوا كه امروز قرار اس كاه

مجلس مطرح شود، مورد تاكيد قرار گرفته است.
ــران به نكته مهم  ــو كارگروه كاهش آلودگي هواي ته عض
ديگري نيز اشاره مي كند، اين  كه بايد پس از تصويب نهايي، اين 
ــود تا مشكلي براي تامين منابع  ــور وصل ش قانون به بودجه كش
ــي مورد نياز براي اجراي راهكارها و برنامه هايي كه در قانون  مال
جديد كاهش آلودگي هوا پيش بيني شده وجود نداشته باشد و اگر 
اين اتفاق نيفتد اين قانون هم مانند مصوبات و آيين نامه هاي قبلي 

محكوم به شكست خواهد بود.
ــدگان مجلس در حالي اميدوارند با تصويب طرح جديد  نماين
ــك گام به اجرا  ــهرها را ي ــود مصوبات آلودگي هوا در كالنش خ
ــدن  ــر كنند كه بايد ديد آيا اين بار مي توان به اجرايي ش نزديك ت
مصوبات مجلس اميدوار بود يا اين طرح نيز به سرنوشت مصوبات 

و آيين نامه هاي قبلي كاهش آلودگي هوا دچار خواهد شد.

پرونده آلودگى هوا امروز در مجلس ورق مى خورد
نمايندگان مجلس به طور ويژه طرح جديد 2 فوريتي براي كاهش آلودگي هواي كالنشهرها را بررسي مي كنند

مسير غرب به شرق تونل نيايش افتتاح شد

قانون تعرفه خدمات پرستاري در بايگاني

ثبت نام پذيرفته شدگان بدون آزمون پيام نور؛ 6 اسفند

به دليل مسائل ايمني، باند جنوبي تونل نيايش بعد از  اتمام  پل صدر بازگشايي مي شود

 آغاز پيش ثبت نام جديد
 زائران عتبات عاليات 

ــارت از آغاز پيش  ــازمان حج و زي ــاون عتبات عاليات س مع
ــفند از  ــم اس ــام جديد عتبات عاليات خبر داد و افزود: شش ثبت ن

ميان متقاضيان قرعه كشي انجام مي شود.
مسعود اخوان به مهر گفت: متقاضياني كه قصد سفر در ايام 
نوروز و اوايل سال آينده را به عتبات عاليات عراق دارند تا پنجم 
ــايت اينترنتي  ــفند مي توانند براي انجام پيش ثبت نام به س اس
عتبات مراجعه كنند. وي ادامه داد: اين پيش  ثبت نام ها به مدت 
ــفند از ميان افراد ثبت نام  ــم اس يك هفته ادامه دارد و در روز شش
شده قرعه كشي به عمل مي آيد و در نهايت اسامي زائران، هفتم 
اسفند مشخص روي سايت قرار مي گيرد. معاون عتبات عاليات 
ــاره به اين كه اعزام زائران از بيست و  ــازمان حج و زيارت با اش س
ــفند تا بيست و ششم ارديبهشت انجام مي شود، تاكيد  چهارم اس
ــرد: اعزام اين افراد در دوره اعزام هاي نوروزي قرار مي گيرد و  ك
قيمت اعزام ها نسبت به دوره هاي قبل افزايش نخواهد داشت.

اخوان يادآور شد: متقاضيان براي ثبت نام در كاروان ها بايد به 
سايتWWW.ATABAT.HAJ.IR مراجعه و اطالعات 
ــاره به بهبود امكانات بهداشتي و  ــب كنند. وي با اش الزم را كس
اقامتي عراق براي زائران ايراني تصريح كرد: براساس مذاكرات 
انجام شده از سوي مقامات اين كشور بر بهبود وضع بهداشتي و 
اقامتي شهرهاي زيارتي تاكيد شده كه البته از سوي نمايندگان 

سازمان حج در عراق نيز اين موارد بررسي خواهد شد.

 جمعيت كودكان كار از مرز
 يك و نيم ميليون نفر گذشت

يك فعال حقوق كودكان گفت: 22 درصد از كودكان كشور 
به مدرسه نمي روند.

ــاره به پيمان نامه  ــيد يزداني در گفت وگو با ايسنا با اش فرش
جهاني حقوق كودك كه بر اساس آن هر فرد زير 18 سال كودك 
ــود، افزود: مجموع كودكان در سن مدرسه در  ــوب مي ش محس
ــت كه مطابق آخرين  ــال 91، 14 ميليون و 700 هزار نفر اس س
ــوي آموزش و پرورش، حدود 12 ميليون  ــده از س آمار اعالم ش
ــداد در مدارس ثبت نام كرده اند.وي با  ــزار نفر از اين تع و 500 ه
ــه نسبت  ــن مدرس بيان اين كه ما به التفاوت تعداد كودكان در س
ــام كرده اند، كودكان خارج از  ــه كودكاني كه در مدارس ثبت ن ب
ــاس اين  ــكيل مي دهند، اظهار كرد: بر اس چرخه تحصيل را تش
آمار، حدود دو ميليون كودك خارج از چرخه تحصيل قرار دارند.

ــه گفته يزداني از اين تعداد، حدود يك ميليون و 500 هزار نفر،  ب
كودك كار هستند.

دارو همچنان ارز مرجع مي گيرد
ــذف ارز مرجع براي  ــازمان غذا و دارو، موضوع ح ــس س رئي
ــري در روند  ــچ تغيي ــت: هي ــرد و گف ــب ك واردات دارو را تكذي
ــكي به  ــص ارز مرجع براي واردات دارو و تجهيزات پزش تخصي

وجود نيامده است. 
ــه هم اكنون  ــيباني با بيان اين ك ــزارش مهر، احمد ش ــه گ ب
ــرار داريم،  ــور در وضع خوبي ق ــد دارو در كش ــوص تولي درخص
ــعه و رونق يافت، به گونه اي  افزود: توليد دارو بعد از انقالب توس
ــور از طريق  ــه اكنون حدود 97 درصد داروهاي مورد نياز كش ك
ــت: توليد دارو در داخل  ــود. وي گف توليدات داخل تامين مي ش
كشور جداي از ارزش افزوده اي كه به همراه دارد، باعث سهولت 

دسترسي مردم به دارو مي شود. 
ــايد حاشيه  ــاره به اين كه ش ــازمان غذا و دارو با اش رئيس س
ــد، ادامه داد: هم اكنون  ــود دارو در ايران رضايت بخش نباش س
ــود، در حال توليد دارو  ــركت هاي دارويي با چشم  پوشي از س ش
ــعي مي كنند اجازه  ــكالت اقتصادي س ــتند كه با وجود مش هس
ــردم اطمينان  ــردم پيش بيايد. ما به م ــكلي براي م ندهند مش
مي دهيم در آينده نيز مشكل و كمبودي درخصوص تامين دارو 

نخواهيم داشت و الزم نيست نگران باشند. 
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر روند تخصيص ارز مرجع به 
دارو، افزود: دارو همچنان ارز مرجع دريافت مي كند و برنامه اي 

براي تخصيص ارز غيرمرجع به دارو نداريم. 
شيباني درخصوص اظهاراتي مبني بر تغيير روند تخصيص 
ــكي  ــكي نيز گفت: تجهيزات پزش ــع به تجهيزات پزش ارز مرج
ــيم  ــتگاه ها تقس ــكي و دس به دوگونه لوازم يك بار مصرف پزش
ــع دريافت مي كند.  ــا دو اولويت ارز مرج ــه اكنون ب ــود ك مي ش
ــد تخصيص ارز مرجع به  ــون برنامه اي براي تغيير رون ــم اكن ه

تجهيزات پزشكي وجود ندارد.

اليحه جديد قانون جامع معلوالن 
آماده ارسال به مجلس

ــرادات اليحه جديد  ــس جامعه معلوالن ايران از رفع اي رئي
ــوي معاونت حقوقي  قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن از س
ــاه اجتماعي خبر داد و گفت: اين اليحه  ــاون، كار و رف وزارت تع

آماده ارسال به مجلس است.
علي همت محمودنژاد در گفت وگو با مهر، با بيان اين مطلب 
افزود: آخرين جلسه مربوط به بررسي اليحه جديد قانون جامع 
ــت از حقوق معلوالن در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  حماي
با حضور اعاليي معاون جديد امور رفاهي اين وزارتخانه برگزار 
ــرف و اصالحات نهايي  ــده برط ــد و در آن ايرادات عنوان ش ش

انجام شد.
وي به برخي مفاد اين اليحه اشاره كرد و توضيح داد: معافيت 
ــوق پايه براي جبران  ــه برابر حداقل حق ــي معلوالن تا س ماليات
بخشي از هزينه هاي كه اين افراد متحمل شده اند، بازنشستگي 
زودتر از موعد مقرر، معافيت پسراني كه با دختران معلول ازدواج 
ــودن بليت هواپيما، رايگان بودن آموزش در  ــد، نيم بها ب مي كنن
ــازي اماكن و  ــي مقاطع تحصيلي براي معلوالن، عادي س تمام
ــت كه در قانون  ــي و غيردولتي از جمله مواردي اس ــر دولت معاب

جديد عنوان شده است.
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