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جامعه

 70درصد مواد اولیه داروها
در کشور تولید میشود
قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت
گفت 70 :درصد از مواد دارویی در کشور تولید
مـیشــود ،ایــن در حالی اســت که در پنج سال
گذشته فقط  55درصد از مواد اولیه در داخل
کشور تولید میشد.
شاهین آخوندزاده   درباره وضعیت تولید مواد
اولیه دارویــی در کشور به فارس اظهار کرد :با
توجه به  تــوان متخصصان کشور و استفاده از
ظرفیتهای داخلی توانستیم طی سا لهای
گذشته با افزایش  25درصدی تولید مواد اولیه
دارو در کشور مواجه شویم .آخوندزاده ادامه داد:
باید ب ه این موضوع توجه داشته باشیم که شرایط
تحریم به  این پیشرفت ها منجر و این انگیزه در
جوانان ما ایجاد شد که بر توان خود تکیه داشته
باشند و من امیدوارم ظرفیت تولید مواد اولیه به
 70تا  75درصد برسد.
وی تصریح کرد :یکی از چالشهای ما در زمینه
تولید دارو این است که  98درصد ماده اولیه یک
دارو را در کشور تولید میکنیم و نیاز به  2درصد
ماده پرکننده دارو داریم که باید از دیگر کشورها
تهیه کنیم که در این حوزه در زمینه انتقال پول
مشکالتی وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت:

 ۵هزار پرستار استخدام میشوند
مــعــاون پرستاری وزارت بهداشت ،درم ــان و
آموزش پزشکی گفت ۹ :هزار پرسنل جدید در
سیستم درمانی کشور جذب میشوند که پنج
هزار نفر از آن ها پرستار هستند.
مریم حضرتی معاون مراقبتهای پرستاری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به ایلنا
گفت   :اقدامات الزم برای جذب این پرستاران
انجام شده است و به زودی نیروهای پرستاری
جذب خواهند شد.
وی افزود :این  ۹هزار نفر برای مراکز تازه تاسیس
جــذب میشوند .بنابراین گــرو ههــای مختلف
مانند فوریتهای پزشکی ،اورژانسها و بهداشت
عمومی از این پرستاران استفاده خواهند کرد.
البته کمبو دهای ما با ایــن تعداد پرستار حل
نــمـیشــود ،امــا کمک بــزرگــی ب ــرای خــدمــات
پرستاری کشور خواهد بود.

پیشنهاد نماینده مجلس

اعتبارات افزایش دستمزد
 99به همسانسازی حقوق
بازنشستگان اختصاص یابد

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات در
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد :دولت در
بودجه سال  ۹۹به جای افزایش حقوق شاغالن،
اعــتــبــارات را بــه سمت همسا نسازی حقوق
بازنشستگان سوق دهد.
محمد حسینی  با اشاره به همسانسازی حقوق
بازنشستگان ،به خانه ملت گفت :تصویب قانون
مدیریت خدمات کشوری ،نظام استخدامی و
پرداخت را از هماهنگ به نظام جدید امتیازی
تغییر داد اما دولت پس از تصویب این قانون از
اجرای آن خــودداری کرد .حسینی ادامه داد:
اجرای این قانون تفاوت فاحش حقوق افرادی که
از سال  ۹۰به بعد بازنشسته شدند و افرادی را که
پیش از آن بازنشسته شدند ،ایجاد کرد.
▪تــــفــــاوت فـــاحـــش حـــقـــوق شــــاغــــان و
بازنشستگان

وی ادامــه داد :از آن جایی که در قانون بودجه
ســنــواتــی ،مــیــزان افــزایــش حــقــوق شــاغــان و
بازنشستگان همسان و متناسب با نرخ تورم است
فاصله حقوقی بازنشستگان و شاغالن همچنان
باقی مانده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد:
دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شد ،اقدامات
الزم برای کاهش فاصله حقوقی بازنشستگان و
شاغالن را انجام دهد اما به دلیل شرایط کشور
عمال اتفاق چندانی نیفتاد.
وی با بیان این که در سالهای اخیر قدرت خرید
مــردم موجب شــده بازنشستگان با مشکالت
بسیاری دست و پنجه نرم کنند ،گفت :از آن
جایی که باید واقعبینانه عمل کرد بهتر است
در بــودجــه ســال  99بــه جــای افــزایــش حقوق
شاغالن ،اعتبارات را به سمت همسا نسازی
حقوق بازنشستگان سوق داد و دولــت منابع
پایداری برای تحقق این امر پیشبینی کند.عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
افزود :بازنشستگان برای زندگی حداقلی خود
با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند
و همسان ســازی حقوق یکی از اصلیترین
مطالبات است.

 VPNقانونی،دستورکار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

مسئوالن میگویند

اپراتورهای VPNقانونیایجادمیشود؟

ماجرای ایجاد  VPNقانونی چند هفتهای است
که آغاز شده و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
موضوعی که قرار است این هفته در مجلس در
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز
بررسی شود.فیلترینگ برخی از شبکههای
اجتماعی در کشورباعث شــده فیلترشکنها
بازار گرمی برای خود رقم بزنند ،موضوعی که
وزارت ارتباطات در ماههای اخیر چندین بار به
آن واکنش نشان داده و مشخص ًا محمدجواد
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات به آن حمله کرد.
آذری جهرمی در ماههای اخیر بارها گفته باید با
این تجارت بزرگ در کشور برخورد شود .در پی
این ماجراها بود که پروندهای تازه با عنوان VPN
قانونی باز شد.
محمدکاظمی،عضوکمیسیونحقوقیوقضایی
مجلس شورای اسالمی و عضو کارگروه تعیین
مصادیق محتوای مجرمانه ،دربــاره این طرح
جدید به اعتمادآنالین گفته است« :قرار است
طی همین هفته درباره این طرح و تمام اهداف و
ساختارش جلسهای برگزار شود .همه زوایای این
موضوع در همین جلسه بررسی خواهد شد».وی
در پاسخ به این که چه کسانی شامل این طرح
میشوند خاطرنشان کرد« :فع ً
ال نمیتوان هیچ
اظهارنظری درباره این مسئله کرد .باید جلسه را
برگزار کنیم و سپس درباره ابعاد مختلفش نظر
دهیم».گزارش خراسان حاکی است ،کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که بر اساس
مــاده  ۲۲قانون جرایم رایــانـهای تشکیل شده

▪فــیــروزآبــادی :بحث  VPNقانونی از قدیم
مطرح بوده است

 ۳۸درصد معلوالن بهزیستی قربانیان تصادفات جادهای هستند
معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی
کشور معلولیت ناشی از ضایعه نخاعی
و حــوادث جــادهای را از شدیدترین انــواع
معلولیتها دانست و گفت :بیش از ۱۱
هزار نفر از معلوالن تحت پوشش بهزیستی
قــربــانــیــان تــصــادفــات جــــادهای هستند.
محمد نفریه با اشاره به روز جهانی قربانیان
ترافیک ،به ایسنا گفت :از حدود  ۲۶هزار
معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش سازمان
بهزیستی کشور حدود  ۱۱هزار نفر معادل
 ۳۷تا ۳۸درصد قربانیان تصادفات جادهای

هستند .هرسال نیز حدود ۱۶۰۰تا۲۰۰۰
نفر به تعداد افــراد دارای ضایعه نخاعی
افزوده میشود که  ۳۰تا  ۴۰درصد از این
افراد نیز هرساله به دلیل تصادفات جادهای
به ایــن گــروه اضافه میشوند.وی با بیان
این که این افــراد از تمام خدمات سازمان
بهزیستی به معلوالن دارای ضایعه نخاعی
بهره مند میشوند ،افــزود :البته بخشی از
این افراد تحت پوشش بیمه درمانی هستند
اما کمکهای سازمان بهزیستی ارتباطی با
پوشش بیمهای این افراد ندارد.

پیشنهادیکپژوهشگربرایاضافهکردن ۱/5ماهبهطولسالتحصیلی
یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات
آمــوزش و پــرورش با بیان این که کل ساعت
آموزشدورهابتدایی ۶۴۵ساعتاستکهدر
مطالعات ،این میزان  ۶۲۷ساعت آموزش به
دستآمدهاستاظهارکرد ۳۵:درصددانش
آموزان ۱۰درصد از روزهای آموزش را غیبت
میکنند؛ به این نتیجه رسیدیم که به طور
متوسطدانشآموزان ۱۹ساعتدرطولسال
تحصیلی از مدرسه غایب هستند .به گزارش
ایسنا ،مسعود کبیری در نشست بررسی
موضوع "زمــان آمــوزش در آمــوزش و پرورش
ایــران" که در پژوهشگاه مطالعات آمــوزش و
پرورش برگزار شد ،به سند برنامه درس ملی
اشارهوخاطرنشانکرد:طبقاینسند،زمان
آموزشبرایدورهابتدایی ۹۲۵ساعتاست.
وی افزود :اما درباره تعداد روزهای آموزشی،
مصوبه مشخصی وجــود نــدارد .ولی به نظر
میرسدروزهایآموزشیباید ۱۸۵روزباشد.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات
آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت های زمان
آموزش رسمی و واقعی گفت :سال تحصیلی
گذشته دانــش آمــوزان  ۱۵۵روز به مدرسه
رفتند ،البته در سال قبل تعطیلی به دلیل
آلودگی هوا نداشتیم و به روال معمول۳۱
اردیبهشت پایان فعالیت مــدارس ابتدایی
بود .کبیری با بیان این که در سال تحصیلی
گذشته دانشآموزان ابتدایی حداکثر ۱۵۵
روز به مدرسه رفتند که در مجموع ۴۶۵۰
ساعتآموزشمیشوداظهارکرد:اینمیزان،
 ۱۰۰۰ساعت از زمان تعیینشده آموزش
کمتر است .هیچ تردیدی وجــود نــدارد که
دانشآموزان دوره ابتدایی کمترین میزان
آمــوزش در مدرسه را در میان کشورهای
درحال توسعه و توسعه یافته طی میکنند.
ابتدایی ها در طول هفته  ۲۱ساعت آموزش

درگذشت  130زائر در ایام اربعین

مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پاالیش
تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی
به شکایات مردمی را به عهده دارد .اعضای این
کارگروه شامل نمایندگان نهادها و دستگاه های
مختلف می شوند.

همچنین فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای
مجازی طی روزهای قبل اعالم کرد :بحث VPN
قانونی از قدیم مطرح بوده و با توجه به این که این
اقتصاد بزرگ شده است ،امیدواریم با مسئولیت
پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات شاهد
شکلگیری اپراتورهای  VPNرسمی در کشور
باشیم.دبیر شورای عالی فضای مجازی   به اعالم
جزئیات فیلترشکنهای قانونی پرداخت و گفت:
ما نیز در مرکز ملی فضای مجازی کشور موافق
این مسئله هستیم که با توجه به نیازهایی که در
مشاغل گوناگون و بین افراد وجود دارد ،سطوح
مختلف دسترسی به اینترنت را در نظر بگیریم.
دراینزمینه،پیشنهادهایالزمبهکارگروهتعیین
مصادیق محتوای مجرمانه داده شده و در حال
تهیه آیین نامه و دستورالعمل این کار هستیم.
وی تصریح کرد :ما دوست داشتیم این آیین نامه
طی دو یا سه ماه قبل آماده میشد اما متاسفانه
جلسات کارگروه دیر به دیر تشکیل و این مسئله
موجب کندی در تصمیمگیری مـیشــود اما
امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسیم.

واقعیدریافتمیکنند.اینعضوهیئتعلمی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه
داد:درایراندرطولسالتحصیلی ۳۴هفته
داریم و ایران جزو کشورهایی است که تعداد
هفتههایتحصیلدرآنبهشدتاندکاست
بهعنوانمثالدانشآموزاندرژاپن ۴۰هفته
طییکسالتحصیلیبهمدرسهمیروند.
کبیریبااشارهبهاینکهتنهاکشوریهستیم
که بین سال های  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵کاهش
بسیار شــدیــدی در زمــان آم ــوزش داشتیم
گفت :قبل از سال  ۲۰۱۱بین  ۱۹۰تا ۲۰۰
روز آموزش در مدارس داشتیم و بعد از آن با
تعطیلیپنجشنبههاواضافهشدنیکساعت
بهزمانآموزشهرروز،کاهشبسیارشدیدی
در نمودار ایران مشاهده میشود .وی با بیان
این که پیشنهاد ما برای اضافه کردن ۱/5
ماه به طول سال تحصیلی و ادامــه فعالیت
مدارس تا پایان خرداد و آغاز فعالیت آن ها از
 ۱۵شهریور است افزود :از سوی دیگر بیشتر
کشورها  ۵تا  ۱۳هفته تعطیالت آخر سال
دارند که در ایران این میزان  ۱۲هفته است و
میتوانیمزمانتعطیالتپایانسالتحصیلی
را نیز کمتر کنیم و تعطیالت را در وسط سال
قــرار دهیم به عنوان مثال بیشتر کشورها
تعطیالتپاییزی،زمستانیوبهاریدارندو از
سویدیگرتعطیالتتابستانیراکممیکنند.
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ازدرخواست300میلیاردیبرایشیرمدارس

فقط100میلیارد رسید

معاون برنامهریزی و توسعه منابع از
تأمین اعتبار شیر مدارس در استانهای
کمتـر برخوردار خبر داد.
علی الهیار ترکمن اظهار کــرد :طبق
آن چه از طرف سازمان برنامه و بودجه
ابــــاغشـــده اســــت ،اولـــویـــت نخست
برای توزیع شیر رایگان به استا نهای
کمتر بــرخــوردار مانند ایــام ،بوشهر،
خراسان جنوبی ،خوزستان ،سیستان
و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد و
هرمزگان تعلقگرفته که در این خصوص
اعتبارات موردنیاز نیز از طرف آن سازمان
تأمین شده است.
گزارش خراسان حاکی است ،وی پیش
از این از اعتباری معادل  180میلیارد
تومان سخن گفته بــود که ظاهرا این
مبلغ بــه  100میلیارد توما نکاهش
یافته است.
علی ربیعی سخنگوی دولــت مهرماه
گذشته اعــام کــرده بــود :درخــواســت
وزارت آمــوزش و پــرورش  ۳۰۰میلیارد
تومان برای توزیع شیر در مدارس بود که
با توجه به این که کل بودجه کشور دچار
مشکل شده است ،مبلغ  ۱۸۰میلیارد
تومان در نهایت بــرای شیر مــدارس در
نظر گرفته شد.

وی ادامه داد :پس از جلسه هیئت دولت
بامحمدباقرنوبخترئیسسازمانبرنامه
و بودجه ،محسن حاجی میرزایی وزیر
آموزش و پرورش وبنده صحبت هایی شد
که در نهایت مبلغ  ۲۰۰میلیارد تومان
بــرای شیر مــدارس قطعی شــد .ربیعی
همچنین تصریح کرد :به همین منظور
توزیع شیر از مدارس مناطق کم برخوردار
و در شهرهای بزرگ نیز از مدارس محروم
یشود.
شروع م 
طرح توزیع شیر رایگان در مدارس کشور
به ســال  ۱۳۷۹بــاز میگردد که با زیر
پوشش قرار دادن  ۱۰هزار دانشآموز در
کشور آغاز شد.
این طرح ادامه پیدا کرد تا آن که کم کم
تمام دانشآموزان در سراسر کشور اعم
از روزانــه و شبانه روزیهــا زیــر پوشش
شیر مدارس قرار گرفتند؛ حتی در این
طرح فرقی بین دان ـشآمــوزان محصل
در مــدارس دولتی و غیردولتی وجود
نداشت.بر اســاس این طرح مقرر شده
بود که بین دانشآموزان  ۷۰نوبت شیر
در طول سال تحصیلی توزیع شود اما این
میزان در سالهای گذشته همواره کمتر
از این میزان بود و در نهایت از دو سال
گذشته قطع شده است.

سخنگوی ستاد اربعین گفت ۱۳۰ :نفر در ایام
اربعین امسال به دالیــل مختلف فــوت کردند
که هیچ کدام از این افــراد در اعتراضات عراق
جــان نباختند و بیشتر به دلیل کهولت سن و
بیماری های دفعی مانند سکته بوده است.احمد
محمدی فر با اشاره به تعهدات شرکت های بیمه
در قبال زائران اربعین اظهارکرد :تا جایی که من
اطالع دارم شرکت های بیمه پرداخت دیه را به
مصدومان و فوتی ها آغاز کرده اند و تاکنون هیچ
شکایتی مبنی بر پرداخت نشدن بیمه از سوی
بیمه گذار به ما اعالم نشده است .وی افزود :بیش
از هزار بیمار به داخل کشور منتقل شدند و آن
هایی که نیاز به ادامه خدمات درمانی داشتند در
ایران تحت درمان قرار گرفتند.

ارسال پرونده تخلفات تجهیزات
پزشکی به مراجع قضایی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت :پرونده تخلفات
 ۱۶میلیون یــورویــی بــرخــی از شرکتهای
تامین کننده تجهیزات پزشکی را به مراجع
قضایی ارسال کرده ایم و مراجع قضایی درحال
پیگیری و بررسی این تخلفات هستند.دکتر
محمدرضا شانه ساز به خبرگزاری صداوسیما
گــفــت :بــرخــی شرکتها در ح ــوزه تجهیزات
پزشکی ارز دولتی دریــافــت کــرده بــودنــد ،اما
اقالمی راکه تعهد کرده بودند به کشور نیاوردند.
وی خاطرنشان کــرد :با توجه به ایــن که مدت
زیــادی از زمــان اجــرای تعهدات این شرکتها
میگذشت ،ما آ نهــا را به مراجع ذی صالح
معرفی کردیم تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.
دکتر شانه ســاز گفت :وزارت بهداشت برای
جلوگیری از سوء استفاد هها و ایجاد شفافیت
عزم جدی دارد و پرونده تخلفات شرکتهای
تجهیزات پزشکی هم با دستور وزیر بهداشت به
مراجع قضایی ارسال شده است.

