اجتماعی

یک شنبه اول بهمن  3 . 1396جمادی االول  . 1439شماره ۱۹738

کالنتری :با استاندارد  40سال پیش
خودرو تولید نکنید

محیطزیست-رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت:دستگاههانبایدبااستاندارد 40سالپیشخودروتولیدکنندومردمهمخودبایدتشخیص
دهندکهکاالیآلودهکنندهنخرند.کالنتریگفت:مامیگوییمکهخودرویآالیندهنبایدساختهشودولیدرپاسخبهمامیگویندکه 2000نفردراین
بخششاغلهستند،خوباگر 2000نفربیکارشوندبهتراستیااینکهدومیلیوننفرمبتالبهبیماریشوند؟

...
دریچه

تجمع تعدادی از خانواده شهدای آتش
نشان و کسبه پالسکو مقابل ساختمان
در سالروز حادثه پالسکو جمعی از خانواده شهدای
آتش نشان و کسبه پالسکو مقابل این ساختمان
تجمع کردند .برخی از آن ها عکس های عزیزانشان را
به دست داشتند و برخی نیز با شاخه های گل یادبود
جان باختگان حادثه تلخ سال قبل را گرامی داشتند.

...
اخبار

جزئیات توزیع سبد حمایت غذایی اعالم شد
مدیر کل دفتر حمایتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماع 
ی
ی تا دوماه آینده (پیش از عید نوروز)
گفت :سبد حمایت غذای 
درمیانمشموالناینسبدتوزیعمیشود.بهگزارشباشگاه
خبرنگاران؛ میرمالک ثانی از تأخیر در توزیع سبد غذایی
خبر داد و اظهار کرد :در دورههــای قبل شناسایی دقیقی
ل سبد کاال شدهاند،
وجود نداشت و تقریب ًا همه افراد مشمو 
شکمیتهامدادو
امادرطرحجدی دتنهاافرادیکهتحتپوش 
یشدهاند
یونیزکسانیکهبهعنواننیازمندشناسای 
بهزیست 
مشمول دریافت این سبد میشوند .وی افزود :افرادی که
معتقد هستند نیازمند دریافت این بسته حمایتی هستند،
ی و کمیته امداد درخواست
د با مراجع ه به بهزیست 
میتوانن 
خودراارائهدهندوپسازبررسیهاودرصورتتأیی دمشمول
یوزارتتعاون،
دریافتاینسبدشوند.مدیرکلدفترحمایت 
ی در ادامه گفت :در این طرح فرایند کار به
کار و رفاه اجتماع 
ی است و مقرر شده ،معادل مبلغ سبد به
صورت الکترونیک 
کارت یارانه سرپرست خانوار مبلغی به صورت نقدی واریز
شود که این مبلغ از کف  30هزار تومان تا سقف  120هزار
تومانتعیینشدهاست.اینافرادمیتوانن دبهفروشگاههایی
کهطرفقراردادوزارتکارهستندمراجعهوکاالیموردنیاز
خود را دریافت کنند ،همچنین کاالهای موجود تحمیلی
نیست،یعنیمجبوربهخریداقالمخاصنیستند.

رکورد در طول عمر شهروندان روسیه
تحقیقات رایزنی فرهنگی ایران در مسکو نشان میدهد
که زنان روس  ۱۱سال بیشتر از مــردان این کشور عمر
میکنند .کارشناسان معتقدند که در سال  ۲۰۱۷طول
عمر متوسط شهروندان روسیه به  72/6سال رسید که
در تاریخ سنجش طول عمر شاخص رکــوردی محسوب
میشود .طبق گزارش سرویس فدرالی آمار روسیه طی
 ۱۰ماه  ، ۲۰۱۷میزان مرگ و میر با کاهش ۲درصد به
 12.5فوت در بین یک هزار نفر رسید .همچنین طول عمر
زنان روسیه  ۱۱سال بیشتر از مردان است .مردان به طور
متوسط  ۶۵سال و زنان  ۷۷سال زندگی می کنند.

سوسیس یخزده جان قصاب انگلیسی را
نجات داد!
شاید اگر یک قطعه سوسیس یخزده داخل سردخانه نبود
قصاب ۷۰سالهانگلیسیکهدراینسردخانهحبسشدهبود
یخ میزد و میمرد .ماجرا از این قرار بود که این قصاب طبق
معمولبرایآوردنیکقطعهگوشتبهداخلسردخانهرفت،
امایکلحظهغفلتباعثشدد ِرسردخانهبستهشودواوبایک
پیراهنعادیدردمایمنفی ۲۰درجهگیربیفتد.اوبالفاصله
رویکلیدخروجاضطراریمیزندامااینکلیدیخزدهوازکار
افتادهبود.اینمردهرچهفریادزدصدایشبهجایینرسیدو
چون آخر وقت کاری هم بود ،به جز خودش هیچ فرد دیگری
درمغازهنبود.اوسرانجامیکتکهبزرگسوسیسبرداشتو
بااولینضربهقفلراشکستوازمرگحتمینجاتپیداکرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

مطالبات  96فرهنگیان در بودجه 97
پیشبینی نشده است
گروه اجتماعی -درحالی که بیان می شود فرهنگیان  10هزار میلیارد
تومان از آموزش و پرورش مطالبات دارند ،سخنگوی کمیسیون آموزش
مجلس در خصوص بودجه سال  97آموزش و پرورش گفت :الیحه بودجه
آموزش و پرورش زیاد تعریف ندارد و دغدغه کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس ،پرداخت مطالبات سال  96فرهنگیان است که در بودجه سال
 97پیشبینی نشده است .به گزارش فارس ،میرزاده افزود :شرایط برای
موافقت با معافیت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه آب ،برق و گاز فراهم
است و به احتمال قوی این معافیت تصویب خواهد شد.
▪طرحی برای حذف کنکور مطرح نیست

سخنگوی کمیسیون آمــوزش مجلس همچنین در خصوص آخرین
اقدامات این کمیسیون برای حذف کنکور به فارس اظهار کرد :چند
جلسه با مسئوالن وزارت خانههای آموزش عالی و آموزش و پرورش با
موضوع اجرای قانونی که قب ً
ال برای اصالح شرایط موجود و حذف کنکور
تصویب شده بود ،برگزار و موانع اجرای آن مصوبه را بررسی کردیم .وی
افزود :هم اکنون طرحی برای حذف کنکور در برنامه کمیسیون آموزش
مجلس نیست بلکه گام اول ما اجرای دقیق و کامل قانون مجلس برای
اعمال حداقل  85درصد سوابق تحصیلی در آزمون سراسری تا سال
 97است .وی افزود :پیشنهادهایی از سوی کارشناسان ارائه شده است،
اما فع ً
ال طرحی برای حذف کنکور در برنامه کمیسیون آموزش مجلس
نیست بلکه گام اول ما اجرای دقیق و کامل قانون «سنجش و پذیرش
دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» با اعمال حداقل  85درصد
سوابق تحصیلی در آزمون سراسری تا سال  97است و پس از آن ،وارد
بررسی طرحهای دیگر خواهیم شد .وی گفت :براساس قانون سنجش و
پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال
 92مجلس شورای اسالمی ،تأثیر سابقه تحصیلی ساالنه برای پذیرش
دانشجو به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال (سال )97
حداقل  85درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه
تحصیلی خواهد بود.
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...

سال  1397چند روز تعطیل دارد؟
محمد جواد رنجبر -با انتشار تقویم رسمی سال
 1397تعدادروزهایتعطیلسالآیندهمشخصشد.
به گزارش خراسان ،در سال 52،1397روز جمعه
وجوددارد.همچنین 27روزدیگرطیسال1397
تعطیل است که سه روز آن با جمعه مصادف شده
است.بنابراین 76روزاز 365روزسالآیندهتعطیل
است؛ به عبارتی بیش از یک پنجم روزهای سال97
تعطیلاست.
همچنینطیسالآیندهپنجمورد«بینالتعطیلین»
وجودداردکهممکناستبهافزایشروزهایتعطیل
سالآیندهمنجرشود.
آغازوپایانسال ۱۳۹۷درماهرجباستوباسالروز
میالد مسعود امیرالمؤمنین (ع) مقارن شده است.
سالقمریبهطورمتوسط ۳۵۴روزوسالشمسی،
 ۳۶۵روز است .همین اختالف ۱۱روزه طول سال
شمسی و قمری است که سبب میشود ماههای
قمری روی تقویم شمسی جابهجا شوند و در برخی
سالهای شمسی ،یک مناسبت قمری دو بار تکرار
شود.
از همین رو  11فروردین و  29اسفند سال آینده
مصادفباسالروزوالدتامامعلی(ع)وروزپدراست.
▪روزهای تعطیل

سال  ۱۳۹۷دارای  ۵۲روز جمعه است و در طول
سال 24 ،روز دیگر هفته تعطیل رسمی است .سه
روز تعطیل رسمی هم با روز جمعه مقارن و برخی
دیگر از تعطیالت در آخر هفته یا اول هفته واقع
شدهاند .ماههای فروردین با 7روز ،خرداد با 4روز و
شهریوروآبانبا ۳روزتعطیل،بهمندوروزوماههای
اردیبهشت،تیر،مرداد،آذرواسفندهمهرکدامبایک
روز(،غیرازجمعه)،بهترتیبدارایبیشترینروزهای
تعطیلهستند.ماههایمهرودیهمبهجزروزهای
جمعه،تعطیلیدیگریندارند.
با احتساب  24روز تعطیل رسمی در طول هفته،
تعداد روزهــای تعطیل سال به  76روز میرسد؛
اما با بررسی توالی روزهای تعطیل سال ،میتوان
متوجه شد که پنج مورد از این تعطیلیها ،تنها یک
روز با آخر هفته فاصله دارد و ممکن است شرایط
«بین التعطیلین» درباره آنها صدق کند .این موارد

...

کرمانشاه

رسانه ها

عبارتاستاز:
* پنجشنبه  ۱۳اردیبهشت :بین تعطیلیهای
چهارشنبه ۱۲اردیبهشتوجمعه ۱۴اردیبهشت
* پنجشنبه  ۱۷خرداد :بین تعطیلیهای دوشنبه
 ،۱۴سهشنبه  ،۱۵چهارشنبه  ۱۶خرداد و جمعه
 ۱۸خرداد
*پنجشنبهیکشهریور:بینتعطیلیهایچهارشنبه
 ۳۱مردادوجمعه ۲شهریور
* شنبه  ۳آذر :بین تعطیلیهای جمعه  ۲آذر و
یکشنبه ۴آذر
* یکشنبه  ۲۱بهمن :بین تعطیلیهای جمعه ۱۹
بهمن،شنبه ۲۰بهمنودوشنبه ۲۲بهمن
▪زمان تحویل سال 1397

سال ۱۳۹۷هجریشمسیساعت 19و 45دقیقه
و 28ثانیه روز سهشنبه ۲۹اسفند ،۱۳۹۶مقارن با
 ۲رجب المرجب ۱۴۳۹هجری قمری و ۲۰مارس
 ۲۰۱۸میالدیتحویلمیشود.
▪رویدادهای نجومی قابل رویت در ایران طی
سال آینده

درسال 1397دورویدادنجومیقابلرویتدرایران
رخمیدهد.
اولی،ماهگرفتگیکلیدرروزهایجمعهوشنبه 5و
 6مردادماه  1397است .آغاز ماه گرفتگی ساعت
 22و  54دقیقه و پایان ماه گرفتگی ساعت  2و 49



دادستان تهران :شهردار تهران مستنداتش
درباره تخلف شهرداری سابق را ارائه کند

دقیقهاست.
مورد دوم هم ماه گرفتگی کلی در روز دوشنبه اول
بهمن ماه سال آینده است .آغاز ماه گرفتگی ساعت
 7و  4دقیقه و پایان ماه گرفتگی ساعت  10و 21
دقیقهاست.
درمناطقشرقیکشورمان،قبلازآغازگرفتگی،ماه
غروبمیکند.همچنینگرفتگیکلیدرهیچنقطه
ای از ایران دیده نمی شود .این گرفتگی در مناطق
غربیایرانبهصورتجزئیدیدهمیشود.
▪تعطیالتدردیگرکشورهاطیسال2018

در ادامه گزارش ،تعداد تعطیالت رسمی در برخی
کشورهای جهان طی ســال  2018میالدی را
بررسی کرده ایم .روشن است که این تعطیالت ،
تعطیالت رسمی است و باید یک یا دو روز تعطیالت
پایانهفتهدرکشورهایمختلفرابهآنافزود:

آسیا و اقیانوسیه

ژاپن

 23روز

استرالیا

32

کره جنوبی

13

ترکمنستان

18

چین

تایلند

سوریه

11
12
12

تاجیکستان

8

قطر

3

عراق

اروپا

6

آفریقا

آلمان

 17روز

روسیه

26

اتریش

9

فرانسه

12

ایتالیا

18

سوئد

25

سوئیس

30

آفریقای جنوبی

 13روز

نیجریه

5

سنگال

7

الجزایر

6

مصر

10
آمریکای جنوبی

آمریکا

 124روز

برزیل

22

کانادا

25

مکزیک

30
11
13

پرتغال

12

اوکراین

13

صربستان

18

آرژانتین

هلند

11

شیلی

...

فرماندار سرپل ذهاب :توفان  35چادر زلزله زدگان را از بین برد
  فرماندار سرپل ذهاب گفت :براثر توفان جمعه 35چادر زلزله زدگان از بین رفت .به گزارش   میزان ،اکبر سنجابی
درباره آخرین وضعیت مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب دیروزگفت :روز گذشته (جمعه) شاهد بارش باران و
وقوع توفان در این شهرستان بودیم .با توجه به این که هنوز تعدادی از زلزله زدگان در چادر زندگی می کنند ،شاهد
بروز مشکالتی برای مردم زلزله زده بودیم .وی ادامه داد :روز گذشته هفت حادثه در مناطق زلزله زده رخ داد و 35
چادر زلزله زدگان از بین رفت .البته هالل احمر بالفاصله چادرهای جدید را جایگزین کرد .در توفان روز گذشته
به علت این که کانکس های این شهرستان جانمایی درست شده و در زمین مقاوم سازی شده بود ،آسیبی ندیدند.

رئیسسازماننهضتسوادآموزیبابیاناینکهبراساسسرشماریسال،95تعدادافرادبیسواددرکشور 8میلیون
و 790هزارنفراست،گفت:فع ً
القانونیبرایتعیینتکلیفواستخدامآموزشدهندگاننهضتسوادآموزیوجود
ندارد .به گزارش فارس ،علی باقرزاده اظهار کرد  :در خصوص آمار افراد بی سواد گروه سنی باالی 6سال مورد توجه
است؛ضمناینکهگروه 10تا 29سال وگروه 10تا 19سالازجملهطبقهبندیهایسنیاستاماگروه 10تا49
سال هماکنوناولویتمادرافزایشمیزانسواداست.ویبااشاره بهآماررشدسوادآموزیدر 40سالگذشته،افزود:
درسال 47.5،55درصدباسوادداشتیم،سال 65میزانباسوادیبه 61.8درصدرسید.

گـروه اجتماعـی« -معلولـم دومعلـول توی خانـه دارم.
مسـتمری با یارانـه رو واریزنکردند .حاال چـه کارکنم؟»
ایـن نمونـه ای از پیامـک هایی از این دسـت اسـت که به
سـتون حـرف مـردم روزنامـه خراسـان رسـیده اسـت.
اگـر آقایـان مسـئول خودشـان را جـای ایـن طبقـه کـه
عمدتا از اقشـار ضعیـف جامعه هسـتند بگذارنـد به طور
قطـع چنیـن مشـکالتی بـه وجـود نمـی آیـد .در همیـن
زمینـه ،رئیـس انجمـن دفـاع از حقـوق معلـوالن ایـران
گفـت :متاسـفانه دولـت یارانـه نقـدی دی مـاه معلوالن
را واریـز نکرده اسـت .علـی همـت محمودنژاد با اشـاره
بـه واریزنشـدن یارانـه نقـدی معلـوالن ،در گفـت و گـو با
تسـنیم افزود :در حالی که یارانه اقشـار مختلف در دی
مـاه پرداخـت شـده اسـت امـا بـا پیگیریهـای صـورت
گرفتـه مشـخص شـد کـه یارانـه نقـدی معلـوالن واریـز
نشـده اسـت .وی تصریـح کـرد :بـا ایـن کـه یارانـه نقدی
دی مـاه چنـد روز پیـش بـه حسـاب سرپرسـتان خانـوار

واریـز شـده اسـت معلـوالن طـی تماسـی کـه بـا انجمـن
داشـتند اعلام کردنـد کـه یارانههـا بـه حسـاب آن هـا
واریز نشـده اسـت و بـه همیـن منظور بـا رئیس سـازمان
بهزیسـتی تمـاس گرفتیـم و وی قـول داد کـه موضوع را
پیگیـری کنـد .رئیـس انجمـن دفـاع از حقـوق معلـوالن
ایـران ادامـه داد :طـی تماسـی کـه بـا بندپـی رئیـس
سـازمان بهزیسـتی برقرار شـد ،وی قـول داد طـی چند
روز آینـده یارانـه بـه حسـاب معلـوالن واریـز شـود کـه
امیدواریـم ایـن کار انجـام بگیـرد.
محمودنژاد بیان کرد :یارانه نقدی که هم اکنون به
معلوالن پرداخت می شود به هر نفر  95هزار تومان
است که این رقم از ابتدای فروردین امسال به معلوالن
داده میشد .وی اظهار امیدواری کرد دولت در این
شرایط اقتصادی توجه ویژ هتری را به معلوالن داشته
باشد نه این که اقداماتی را در راستای حذف یارانه آن
ها انجام دهد.

حاشیه های یک استعفا
نجفی:استعفایصالحیامیریپذیرفتهشد

نهضت

 8میلیون و  800هزار نفر در کشور بی سواد هستند

دولت ،یارانه نقدی دی ماه معلوالن را واریز نکرد

دادستان تهران از نامه خود به شهردار تهران برای ارائه
مستنداتش درباره تخلفات مالی شهرداری سابق خبر داد.
به گزارش ایلنا ،عباس جعفری دولت آبادی دیروز درحاشیه
همایش تخصصی بررسی آسیبهای اجتماعی و تامین
امنیت عمومی درجمع خبرنگاران درباره اظهارات اخیر
شهردار تهران در جمع اعضای شورای شهر و اعالم برخی
تخلفات شهردار پیشین از جمله انعقاد قراردادمیلیاردی
پژوهشی و صرف پول آن در هزینههای انتخاباتی اظهار
کرد :در این جا از مسئوالن گله دارم .اگر آن ها به فسادی
میرسند ابتدا باید به مراجع رسمی کشور بگویند .به اندازه
کافی روان و افکار مردم را با اخباری که بدون اثبات در
اختیار دیــگــران قــرار میدهیم پریشان میکنیم .روز
چهارشنبه در نامهای به آقای نجفی از ایشان مستنداتش را
خواستم.به گزارش نامه نیوز ،دادستان تهران با تاکید بر
این که طرح و اعالم موارد فساد بدون دلیل و اثبات و بدون
تصویب در مرجع رسمی محل اشکال است ،ادامه داد:
آقایان مسئول از جمله شهردار تهران اگر دالیلی برای فساد
در جایی دارند اول به دستگاه قضایی،بازرسی کل کشور و
دادستانی اعالم کنند .برهمین اساس نیز همان طور که
گفتم طی نامهای به قید فوریت از ایشان خواستهایم که این
کار انجام شود .وی همچنین خطاب به مسئوالن گفت که
مبادا از تریبونهای رسمی فسادی را اعالم کنند که ثابت
نشده باشد.

مصرف آب بطری در سازمان محیط زیست ممنوع شد
رئیس سازمان محیط زیست مصرف آب بطری را در این
سازمان و همه مجموعههای وابسته به آن در سراسر
کشور ممنوع اعالم کرد.
به گزارش مهر ،بر اساس نامه ای که عیسی کالنتری
خطاب به معاونان ایــن ســازمــان ،مــدیــران مستقل و
ستادی ،مدیران کل استان ها ،پژوهشکده محیط زیست
و توسعه پایدار و دانشکده محیط زیست نوشته است پیرو
پیشنهاد کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان
محیط زیست درباره ممنوعیت استفاده از آب بطری و با
توجه به ضرورت پیشگام بودن سازمان و کارکنان آن در
فعالیت های محیط زیستی و در راستای کاهش تولید
پسماندهای پالستیکی استفاده از آب بطری بسته
بندی در سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه های
وابسته در کشور مگر در مناطقی که به آب لوله کشی
دسترسی ندارند یا آب شبکه لوله کشی آن ها از سوی
مراجع صاحب صالحیت و مسئول به طور رسمی برای

شرب غیرمناسب تشخیص داده شده ،از تاریخ یکم بهمن
 ۱۳۹۶ممنوع اعالم شده است.
قدم بعدی این سازمان ارائــه پیشنهاد ممنوعیت آب
بطری برای کل مجموعه های دولتی در سراسر کشور
خواهد بود و سازمان محیط زیست در نظر دارد به صورت
هماهنگ برنامه هایی از این دست را در تمام کشور به
اجرا بگذارد.

سازمان غذا و دارو:

هیچ دارویی از بیماری های خاص از فهرست بیمه خارج
نشده است
سـخنگوی سـازمان غذا و دارو بـا رد شـایعات مربوط به
خارج شـدن برخـی داروهای بیمـاران صعـب العالج از
فهرسـت بیمه ،گفـت :هیـچ دارویی در حوزه سـرطان و
بیماری های خاص یا صعب العالج و ام اس از فهرسـت
شـمول بیمـه پایه خـارج نشـده و نخواهـد شـد و حمایت
ها همچنان ادامـه خواهد داشـت .به گزارش سـازمان
غـذا و دارو ،کیانـوش جهانپـور دیروز افـزود :متاسـفانه
ایـن شـایعات بـا منشـا نامشـخص یـا ناشـی از بدفهمـی
سیاسـت هـای اقتصـاد دارو و سلامت بـوده و واقعیـت
نـدارد .
وی تصریـح کـرد :دربـاره پوکـی اسـتخوان هـم فقـط
یـک دارو بـه علـت ایـن کـه در گـزارش هزینـه اثربخـش
تشـخیص داده نشـده ،شـورا یعالی بیمـه سلامت
آن را از فهرسـت شـمول بیمـه خـارج کـرده اسـت کـه
اقدامـی منطقـی ،علمـی و مبتنـی بـر تخصیـص بهینـه
منابـع و حفـظ منافـع عمومـی اسـت .وی تاکیـد کـرد:
هیـچ دارویی بـا هزینـه -اثربخشـی مطلوب از فهرسـت
حذف نشـده اسـت و در آینده هـم ،چنین نخواهد شـد ،
همچنان کـه هـر داروی بـا هزینـه -اثربخشـی مطلوبی
کـه وارد بـازار دارویـی جهـان شـود و شـرایط علمـی و
فنـی ایمنـی و امنیـت دارویـی را احـراز کنـد از طریـق
شـورای بررسـی و تدویـن دارونامـه رسـمی کشـور وارد
فهرسـت دارویی می شود و از سوی شـورای عالی بیمه
سلامت و سـازمان هـای بیمـه گـر نیـز مـورد توجـه قرار
خواهـد گرفـت .سـخنگوی سـازمان غـذا و دارو گفـت:
دارونامـه رسـمی ایـران و پوشـش بیمـه ای داروهـا و

سـطح دسترسـی افراد بـه دارو در کشـور ما در مقایسـه
بـا اغلـب کشـورها حتـی کشـورهای ثروتمنـد و توسـعه
یافته کم نظیر اسـت و ایـن افتخـار نظام دارویـی و نظام
سلامت کشـور در همه دوران هاسـت که البتـه بیش از
همه وقـت بعد از طرح تحـول سلامت خودنمایی کرده
و ایـن دسـتاورد ملـی و نظـام ارزان بـه دسـت نیامـده
اسـت و به سـادگی هـم تغییـر نخواهد کـرد .جهانپـور با
اشـاره بـه شـایعات غیرمنصفانـه دربـاره حـذف داروهـا
از فهرسـت بیمـه گفـت :تنهـا حـذف داروهـای بـدون
نسـخه( )OTCتوسـط شـورا یعالی بیمـه خدمـات
سلامت قبـل از انتقـال این شـورا بـه وزارت بهداشـت،
پیشـنهاد شـده کـه آن هـم تاکنـون از سـوی دولـت
تصویـب و ابلاغ نشـده اسـت .وی اضافـه کـرد :ایـن
داروهـای بـدون نسـخه ،حداکثـر  83قلم،شـکل
داروهـای متـداول ،پرمصـرف و ارزان و کـم عارضـه ای
هسـتند کـه اکنـون نیـز نیازی بـه تهیـه بـا نسـخه ندارند
و البتـه در بسـیاری از کشـورهای دنیـا مشـمول بیمـه
نیسـتند امـا در ایـران همچنـان بیمـه هسـتند و هنـوز
مصوبه ای مبنـی بر خروج آن هـا از فهرسـت بیمه ابالغ
نشـده اسـت.
وی یــادآور شد :با وجود این حداقل دو دهه است که
بسیاری از کارشناسان دارو و اقتصاد دارو و درمان
معتقدند پوشش بیمه ای داروهایی که نیاز به تجویز
پزشک ندارند ،نوعی نقض غرض است اما تاکنون
چنین مصوبه ای ابالغ نشده که ماهیت اجرایی پیدا
کند.

دانش پور -طی روزهای گذشته حضور سید رضا صالحی
امیری به عنوان قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی
و فرهنگی شهرداری تهران و البته انتخاب وی به عنوان
رئیس جدید کمیته ملی المپیک فشارهای زیــادی را
متوجه شهردار تهران کرد تا جایی که باالخره رئیس
جدید کمیته ملی المپیک از سمت خود در شهرداری
تهران استعفا کرد .استعفایی که از سوی شهردار تهران
پذیرفته شد .نجفی روز گذشته در حاشیه همایش اتاق
اصناف ایران در جمع خبرنگاران درباره وضعیت معاونت
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری گفت :آقای صالحی
امیری استعفا کرده اند و این استعفا پذیرفته شده است.
وی ادامه داد :ایشان هم اکنون به عنوان مشاور شهردار
در امور اجتماعی و فرهنگی به صورت پاره وقت مشغول
فعالیت هستند .نجفی همچنین گفت :هم اکنون چند
گزینه برای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مطرح شده
است و ما در حال بررسی شرایط هستیم.
رفتن صالحی امیری از شهرداری در حالی است که پیش
از این شهردار تهران درباره این که رضا صالحی امیری،
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران میتواند
در کمیته ملی المپیک مسئولیت بگیرد ،گفته بود :بحث
ایناستکهآیاحضوردرکمیتهملیالمپیکشغلمحسوب
میشود یا خیر  .وقتی درباره این موضوع با انصاری معاون
رئیس جمهور صحبت کردم  ،ایشان اعالم کرد از نظر ما به
طور قطع شغل محسوب میشود .با این شرایط صالحی
امیری نمیتواند دو شغل داشته باشد و اگر به کمیته برود
باید از شهرداری جدا شود که البته به نظر من صالحی
امیری شهرداری را به کمیته المپیک ترجیح خواهد داد و
از شهرداری نمیرود .البته صالحی امیری چند روز پیش
در واکنش به انتقادات مطرح شده درباره چند شغله بودن
خود ،یادداشتی را در یک کانال تلگرامی منتشر کرد با
این مضمون که « :بر اساس اساسنامه " ،ریاست کمیته
ملی المپیک" در ایــران افتخاری بــوده و شغل محسوب
نمیشود .بنده در حال حاضر هیچ اصراری بر ماندن در
پست معاونت اجتماعی و فرهنگی ندارم و آمادگی دارم
به احترام افکارعمومی داوطلبانه و صادقانه این پست را به
جوانان حوزه فرهنگ و هنر واگذار نمایم تا بتوانند به کمک
شهردار فرهیخته و شورای منتخب مردم این بار سنگین را
به مقصد و مقصود برسانند ».گفته می شود صالحی امیری
به دلیل سمت های متعددی که در شهرداری تهران دارد به
ابوالمشاغل شهرداری مشهور است  .از جمله این مشاغل
می توان به ریاست هیئت مدیره سازمان ورزش شهرداری
تهران ،ریاست هیئت مدیره سازمان خدمات اجتماعی
شهرداریتهران،ریاستکمیتهتوسعهاجتماعیوفرهنگی
ستادبازآفرینیشهریپایدارکالنشهرتهرانوقائممقامی
شهردار و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران اشاره کرد که البته با استعفای وی از این شغل ،قرار
است مراسم معارفه رئیس جدید کمیته ملی المپیک امروز
یک شنبه برگزار شود.
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