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 شهردار تهران: با درخواست اعضای شورا استعفا ندادم

سید محمد علی افشانی شهردار تهران با بیان اینکه با شادی فراوان با 
مسئولیتم خداحافظی می کنم و همانگونه که از ابتدا اعالم کرده ام مبنای 
عملم قانون است تاکید کرد: با توجه به درخواست اعضای شورا قول دادم 

تا آخرین روز استعفا ندهم و در کنارشان باشم.
به گزارش ایرنا با ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان مقرر است افشانی 
مسئولیتش در شهرداری تهران را ترک کند و اعضای شورای اسالمی شهر نیز 
طبق برنامه، فردا )سه شنبه( از بین عباس آخوندی و پیروز حناچی شهردار جدید 

را انتخاب خواهند کرد.
افشانی روز دوشنبه در آیین بهره برداری از 21 پروژه شهری منطقه 2 پایتخت با 
اشاره به برنامه پروژه هوشمندسازی در پایتخت خاطرنشان کرد: خوشحالم مساله ای 

در شهر جا افتاده است که آینده نویدبخشی دارد.
شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه در هر مسئولیتی مبنای عملم قانون، رعایت 
حقوق انسان ها و تعامل منهای تحمیل بوده است، اظهارداشت: همواره تالش کرده 

ام رفتار عادالنه داشته باشم.
افشانی با بیان اینکه معموال اهمیت پروژه ها را با اعتبار آنها می سنجند نه اهمیت 
آنها گفت: پروژه هایی که امروز در منطقه 2 پایتخت به بهره برداری رسید در بهبود 

کیفیت زندگی مردم و افزایش رضایتمندی آنان نقش موثری دارد.
وی ادامه داد: نرم افزارها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک بسیاری می کند و 

اثرگذاری بسیاری از آنها از برخی پروژه های بزرگ بیشتر است.
به گزارش ایرنا پل معلق آسمان در پایتخت به همراه 20 پروژه دیگر اجتماعی، 
فرهنگی، عمرانی و خدمات شهری منطقه 2 شهر تهران روز دوشنبه در آیینی با 

حضور شهردار تهران به بهره برداری رسید.
تفرجگاه پردیس کوهستانی، مرکز توسعه مشارکت های فکری شهروندان، سرای 
محله، توسعه فاز سوم بوستان پرواز و تعریض بزرگراه حکیم بخشی از پروژه های 

بهره برداری شده است.
براساس اعالم شهرداری تهران پل معلق آسمان که روی بوستان نهج البالغه 
احداث شده به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهر تهران، اولین پل معلق پایتخت 

و دومین پل معلق کشور است.
نخستین پل معلق در مشکین شهر اردبیل افتتاح شده است.

این پل پیاده رو در ارتفاع 65 متری بر روی بوستان نهج البالغه احداث شده است.
این پل تحمل بار به صورت همزمان با ظرفیت 200 نفر را دارد.

طول مفید دهانه این پل 280 متر، عرض آن 2 متر و ارتفاع حداکثر آن 80 
متر است.

منطقه 2 تهران که چهار هزار و 939 هکتار واقع در شمال غرب تهران وسعت 
دارد از شمال به دامنه رشته کوه های البرز، حد فاصل رودخانه درکه تا فرحزاد، از 
جنوب به خیابان آزادی، از شرق به بزرگره شهید چمران و از غرب به بزرگراه ایت اهلل 

اشرفی اصفهانی محدود می شود.
اعتبار این پروژه ها در مجموع حدود 55 میلیارد تومان اعالم شده است.

تهیه قانون اداری مالی ویژه برای فرهنگیان
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به لزوم تدوین و تصویب 
قانون مدیریت خدمات  برای فرهنگیان گفت:  مالی  اداری  قانون خاص 
کشوری محاسن خوبی دارد، اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک 

کارمند مشابه کارمندان سایر دستگاه ها دیده است.
مهدی نوید ادهم در گفت وگو با ایسنا، درباره ادغام دو زیرنظام مالی و منابع انسانی 
و تنظیم یک قانون خاص اداری مالی برای آموزش و پرورش اظهار کرد: زیرنظام 
منابع انسانی و اداری و مالی دو زیرنظام مستقل ذیل سند تحول بنیادین هستند که 

دارای هویت اند. این دو قانون در دو حوزه مختلف الزم االجرا هستند.
وی افزود: این بحث مطرح است که با توجه به احکام دو زیرنظام، یک قانون خاص 
مالی اداری برای آموزش و پرورش بنویسیم که به تصویب مراجع ذیربط یعنی دولت 
و مجلس برسد و همه پدیده های مرتبط با فرهنگیان از جذب و نگهداشت تا اضافه 

کار و سایر پرداختی ها از  مجاری این قانون بگذرد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه شکل گیری این قانون 
مورد تایید ماست گفت: در زمان تنظیم این دو زیرنظام از معاونت توسعه مدیریت 

خواستیم این کار را انجام دهد که در دست بررسی است.
نوید ادهم ادامه داد: قطعا قانون اداری مالی خاص آموزش و پرورش مترقی تر 
از قانون مدیریت خدمات کشوری است. قانون مدیریت خدمات کشوری محاسن 
خوبی دارد، اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک کارمند مشابه کارمندان سایر 
دستگاه ها دیده است، در حالی که طبق سند تحول بنیادین معلم کارمند نیست 
و  اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت محسوب می شود و باید نگاه آموزشی و تعلیم و 

تربیتی به آن داشت.
وی با اشاره به اینکه اساتید دانشگاه ذیل قانون مدیریت خدمات نیستند گفت: 
حقوق و مزایا، ساعت کار و رفت و آمد اساتید قوانین خود را دارد و فرض بر این است 
که هویت دانشگاه به استاد بستگی دارد. در آموزش و پرورش نیز معتقدیم هویت 
آموزش و پرورش ما به معلم وابسته است و می طلبد که قانون خاصی داشته باشند.

ساالری:  هیچ یک از کاندیداهای شهرداری تهران 
انصراف نداده اند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تهران با تاکید 
بر اینکه هیچ یک از دو کاندیدای نهایی پست شهرداری تهران انصراف 
نداده اند، گفت: خبرهایی که در خصوص انصراف یکی از این دو کاندیدا 
در صفحه های مجازی منتشر می شود به شدت تکذیب می شود و همگی 
اینها شائبه ها و حجمه های سازمان یافته ای است که علیه این کاندیداها 

آغاز شده است.
محمد ساالری در گفت وگو با ایسنا، ضمن تکذیب خبر انصراف عباس آخوندی 
از کاندیداتوری تصدی پست شهرداری تهران گفت: امروز و در راستای روند انتخاب 
شهردار تهران بر اساس آنجه که از قبل تعیین شده بود دو کاندیدای نهایی باید برای 
تشریح برنامه های خود در خصوص ماموریت های تخصصی هر یک از کمیسیون های 
شورای اسالمی شهر تهران، در جلسات کمیسیون ها حاضر شوند و برنامه های خود 
را تشریح کنندو امروز آقایان حناچی و آخوندی در شورای شهر تهران حضور پیدا 
کردند. وی افزود:  در حال حاضر آقای آخوندی در کمیسیون حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر تهران حضور پیدا کرده و برنامه های خود را در خصوص ماموریت های 
تخصصی این کمیسیون ارائه می کند. آقای حناچی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه 

در حال تشریح برنامه های خود مطابق با ماموریت های این کمیسیون است.

اخبار
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 پل معلق پایتخت افتتاح شد
پل معلق آسمان در پایتخت به همراه 20 پروژه دیگر اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدمات شهری منطقه 2 شهر تهران روز دوشنبه در آیینی با حضور شهردار تهران به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار ایرنا، تفرجگاه پردیس کوهستانی، 

مرکز توسعه مشارکت های فکری شهروندان، سرای محله، توسعه فاز سوم بوستان پرواز و تعریض بزرگراه حکیم بخشی از پروژه های بهره برداری شده است. براساس اعالم شهرداری تهران پل معلق آسمان که روی بوستان نهج البالغه احداث 
شده به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهر تهران، اولین پل معلق پایتخت و دومین پل معلق کشور است. نخستین پل معلق در مشکین شهر اردبیل افتتاح شده است.

علی رغم همه هشدارها برای حل بحران نقدینگی بازار دارویی کشور

»دارو« در کشاکش ارز، نقدینگی و تحریم
علی رغم همه هشدارها، پیش بینی ها، نامه نگاری ها و رفت 
و آمدها برای حل بحران نقدینگی بازار دارویی کشور طی 
یکسال گذشته، اما دست کمکی به این حوزه نرسید، تا 
را  حاال که آمریکایی ها تحریمی ظالمانه و غیرمنصفانه 
شروع کرده اند و اوضاع تامین دارو و نقل و انتقاالت مالی 

آن را پیچیده  کرده اند...
به گزارش ایسنا، شهریور ماه سال 1396 و قبل از آغاز دوباره 
تحریم های آمریکایی ها علیه کشورمان بود که رسول دیناروند، 
رییس اسبق سازمان غذا و دارو هشدار داد؛ " زنجیره تامین دارو 
دچار چالشی است و اگر برای درمانش اقدام نکنیم، بروز بحران 
دارو در ماه های آتی گریز ناپذیر است و اگر این مشکل در همین 

شهریور ماه درمان نشود، بعدها ما را دچار خسران می کند. "
دیناروند همچنین تاکید کرد که "بحران نقدینگی در حوزه 
دارویی کشور، ربطی به سیاست های دارویی ندارد، بلکه مربوط 
به بدهی سنگین مراکز درمانی به تامین کنندگان دارو است. 
البته این مراکز هم از بیمه ها طلبکارند و بیمه ها هم می گویند 
که دولت پول شان را نداده است. بنابراین این مشکالت از خارج از 
سیاست های دارویی و از بیرون به حوزه دارو تحمیل شده و برای 

مجموعه داروی کشور مشکل آفرین شده است. "
این سخنان در حالی بود که از ابتدای سال 139۷  و پیش از 
عملی شدن دور نخست تحریم ها، با افزایش نرخ ارز پیش بینی ها 
درست از آب درآمد و زنجیره تامین دارو دچار مشکل شد؛ زیرا نه 
بیمه ها پولی در جیب داشتند تا طلب داروخانه ها و بیمارستان ها 
را بپردازند و نه داروخانه ها و بیمارستان ها اعتباری برای تسویه 
حساب با شرکت های پخش داشتند. بر همین اساس هم بدهی 
شرکت های پخش به کارخانه های تولیدکننده و واردکننده دارو و 
بدهی تولیدکنندگان دارو هم به واردکنندگان مواد اولیه دارویی 
افزایش یافت؛  به طوریکه شرکت های تولید و پخش دیگر به روال 
گذشته با چک های چند ماهه دارو نمی دادند و درخواست پول نقد 
داشتند و این درحالی بود که بیمارستان ها و داروخانه ها هم پولی 

برای خرید نقدی دارو نداشتند.
دست "دارو" به دامان دولت و مجلسی ها

با بروز این مشکالت بود که غالمرضا اصغری-رییس سازمان غذا 
و دارو به ایسنا، اعالم کرد:" برای حل مشکل کمبود نقدینگی به هر 
کجا که می شد اعم از مجلس شورای اسالمی، شورای عالی امنیت 
ملی، دفتر مقام معظم رهبری، ستاد تدابیر ویژ دولت و...، گفتیم، 
نوشتیم و اعالم کردیم که اگر مشکل نقدینگی را حل نکنید، در 
بازار دارو دچار مشکل می شویم. به این صورت که کارخانه تولید 
دارو مجبور است وام بگیرد و بعد از دریافت وام باید بهره پرداخت 
کند. در نتیجه هزینه های مالی اش زیاد می شود. از طرفی ما هم 
اوراق  آنها  به  دارویی  شرکت های  و  کارخانه ها  طلب های  بابت 
داده ایم، اوراق هم 2۷ درصد تنزیل دارد و کارخانه درصدی ضرر 
می کند و حاشیه سودش هم کم می شود. از سویی هم دست مان 

را برای افزایش قیمت دارو بسته اند. "
اصغری با بیان اینکه به هر حال تولید دارو باید به گونه ای باشد 
که برای تولیدکننده صرفه داشته باشد، ادامه داد: "البته بیش 
از نیمی از تولیدکنندگان دارو به نوعی دولتی هستند و به آنها 
کمک های مالی می شود، اما فشار سنگینی روی بخش خصوصی 
است. برای سازمان غذا و دارو هم بحث تولید دارو مهم است؛ 

چراکه اگر برخی داروها تولید نشوند، نمی توان آنها را وارد کرد. "
وزارت  - سخنگوی  ایرج حریرچی  امسال   مهرماه  در  البته 
بهداشت از رایزنی وزارتخانه متبوع خود با سازمان برنامه و بودجه 
برای تخصیص اعتبارات الزم به منظور رفع مشکالت اعتباری 
حوزه دارو خبر داد و گفت: قول هایی درباره پرداخت بخش زیادی 
از مطالبات پرسنل بیمارستان ها در نیمه دوم سال داده شده است.
ادامه بحران نقدینگی در بازار دارو و مطالباتی که هنوز 

پرداخت نشدند
با پیگیری این اقدامات و با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی 
و بیمه سالمت ایران هم ابتدای امسال مصوبه ای مبنی بر پرداخت 
بروز و علی الحساب مطالبات داروخانه ها و بیمارستان ها را در سال 
9۷ داشتند و بر همین اساس قرار شد، بیمه تامین اجتماعی ۷0 
درصد و سازمان بیمه سالمت 60 درصد طلب را بعد از تحویل 
اسناد بپردازد و سه ماه بعد مابقی طلب را پرداخت کنند، اما به 
گفته واعظ مهدوی، مشاور سازمان برنامه و بودجه "بخشی از 
مطالبات مربوط به بیمه ها از سال گذشته باقی مانده است و باید 
برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانه ای تامین و پرداخت شود. این 
در حالی است که بسیاری از واحدهای ارائه کننده خدمات به دلیل 
عدم دریافت مطالبات خود از بیمه ها با مشکالت جدی مواجه اند، 
اما سعی دولت بر این است که بتواند با سرعت پرداخت ها را به 
روز برساند و این مشکل را برطرف کند. در عین حال که طبق 
گزارش ها پرداخت مطالبات واحدهای ارائه کننده خدمات در سال 

جاری تا حدودی به روز شده است."
مشکل مضاعف ارزی و هزینه های جانبی ۸2 درصدی 

برای دارو
عالوه بر مشکالت تامین مالی که باعث شده مطالبات داروخانه ها 
و شرکت های پخش دارو به موقع پرداخت نشود و این شرکت ها 
نمی توانند مبلغ بدهی خود را به شرکت های تولیدی بپردازند؛  

در حوزه دارویی کشور و به گفته واعظ مهدوی " افزایش چند 
برابری نرخ ارز در ماه های اخیر شرکت های تولید دارو را با مشکل 
نقدینگی و همچنین قیمت گذاری مواجه کرده است، آن هم در 
حالی که دولت به سهم خود تالش کرده تا ارز مواد اولیه دارو را با 
نرخ رسمی تامین کند، اما مسئله اینجاست که مواد اولیه به طور 
میانگین فقط 18 درصد هزینه دارو را تشکیل می دهد و 82 درصد 
باقی مانده برای مواد جانبی و بسته بندی های دارویی باید از بازار 

آزاد و یا سامانه نیما تامین شود."
واعظ مهدوی همچنین با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان 
تامین ارز با مشکل مواجه بوده و شرکت ها و کارخانه های دارویی 
نمی توانند به سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته بندی 
خود را تامین کنند. افزود: "عالوه بر این قطعات یدکی و هزینه 
تعمیرات تجهیزات و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام 
می شود و این ها باعث افزایش قیمت تمام شده داروهای تولید 

داخل شده است."
مشاور سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت 
ارز موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و در مدت اخیر تشدید 
شده است، گفت:" آمارها نشان می دهد که در شهریورماه و مهر به 
ترتیب گروه های دوم کاالیی تا یک چهارم و یک هشتم ماه های 
قبل توانسته اند ارز دریافت کنند که این مسئله نشان دهنده روند 
رو به افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگران کننده 

است."
تحریم های ظالمانه و غیرمنصفانه  آمریکایی 

معوق  مطالبات  پرداخت  در  تاخیر  چه  هر  حاضر  حال  در 
طوالنی تر می شود، پیکر تولیدکنندگان داروی کشور نیز نحیف تر 
می شود. بویژه حاال که تحریم های آمریکایی ها هم شروع شده 
است. اهمیت حیاتی این موضوع باعث شد که اجازه برداشت 500 
میلیون یورویی  از صندوق توسعه ملی برای حل بحران نقدینگی 

دارو صادر شود و به گفته وزارت بهداشتی ها طبق توافقات با قیمت 
ارزنیمایی ارائه می شود و طبق مصوبه برای سازمان بیمه سالمت 
تا برای پرداخت بدهی های دارویی، تجهیزات پزشکی و  است 

خدماتی این سازمان استفاده شود.
درخواستی 200 میلیون دالری برای  دارو

در عین حال چندی پیش رییس سازمان غذا و دارو با اشاره 
به تخصیص یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به منظور 
حمایت از تولید نهاده های کاالهای اساسی در داخل کشور، بر لزوم 
تخصیص 20 درصد از این مبلغ به حوزه دارو و حمایت از داروهای 
تولید داخل تاکید کرد و به ایسنا، گفت: از معاونت علمی، فرهنگی 
و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته ایم که با توجه به 
استراتژیک بودن تولید مواد اولیه دارویی و داروها در داخل کشور، 
جهت تامین داروهای مورد نیاز نظام سالمت کشور، این بخش 
را در تخصیص این اعتبارات به طور ویژه لحاظ کنند و حداقل 
20 درصد از این یک میلیارد دالر را که معادل 200 میلیون دالر 
می شود، در اختیار شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی و 

داروهای ساخته شده در داخل کشور قرار دهد.
کمبود  از  جلوگیری  برای  بهداشتی ها  وزارت  حال  عین  در 
غیرطبیعی دارو راهکارهایی را به کار برده اند که از جمله آنها 
ممنوعیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی بدون مجوز سازمان 
غذا و داروست؛  به گونه ای که اقالمی که در این دو حوزه ارز دولتی 
دریافت می کنند، نمی توانند بدون مجوز وزارت بهداشت کاالیی را 
صادر کنند؛  چراکه اولویت وزارت بهداشت تامین نیاز دارویی و 

تجهیزاتی داخل کشور است.  
حال باید دید این تصمیمات و مصوبات چقدر عملی می شوند و 
آیا می توانند "دارو" را از "بحران" دور نگاه داشت تا خاطر بیماران 
بویژه بیماران خاص و صعب العالج از بابت تامین شیره جان شان 

نگران نباشد؟

پوشش 70 درصدی نوآموزان پیش دبستانی

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حقوق شهروندی گفت: تربیت شهروندی 
نگاه ویژه ای به یادگیری، دانش، توانایی و نگرش های دانش آموزان دارد.

به گزارش ایسنا، مهناز احمدی در نشست هم اندیشی نمایندگان حقوق شهروندی 
استان ها و دوایر ستادی در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به اینکه در فصل سوم 
قانون اساسی به حقوق همه آحاد ملت پرداخته شده است و در اصل30 قانون اساسی 
دولت موظف شده آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 
فراهم نماید، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش طی ۴ دهه اخیر با همه تنگناها، در 
جهت تحقق این مهم تالش نموده و در دورترین مناطق مرزی و عشایری و صعب 
العبور مدارسی با حضور یک تا 5 دانش آموز تأسیس کرده است. در حال حاضر و طی 

سال تحصیلی جاری نیز پوشش تحصیلی دوره ابتدایی 9۷.83 بوده و نوآموزان پیش 
دبستانی با پوششی حدود ۷0 درصد تحت تعلیم و تربیت قرار گرفته اند.

احمدی افزود: طی سال های گذشته به دلیل مشکالت اقتصادی کشور و عدم 
حمایت دولت ها از آموزش و پرورش، علی رغم میل مدیران و تصمیم گیران، مردم 
مشارکتهایی در اداره امور مدارس داشته اند که متاسفانه در بعضی اوقات از حالت 
داوطلبانه خارج شده است. رفع و حل این مشکل اهتمام بعدی همه ارکان حکومت، 
دولت و مجلس را می طلبد که نگاه به آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری 

بلندمدت و پرورش نیروی انسانی با ارزش های واالی انسانی بدانند.
مشاور وزیر در حقوق شهروندی، از جمله وظایف آموزش و پرورش براساس منشور 
حقوق شهروندی ابالغی از جانب رئیس جمهور را جاری سازی مفاهیم و مفاد منشور 
در الیه های مختلف از سطح ستاد تا سطح مدرسه و برای جامعه بزرگ فرهنگیان، 
دانش آموزان و اولیای آنها دانست و گفت: در این راستا اقدامات زیادی در استان ها و 
حوزه ستادی انجام شده و آموزش های موسمی جهت ارتقای دانش و آگاهی همکاران 
فرهنگی درخصوص حقوق شهروندان انجام شده است و برای دانش آموزان در کنار 
برنامه های رسمی، به صورت فوق برنامه آموزش حقوق و وظایف شهروندی در دوره 
های مختلف برگزار شده و این شرایط در سال تحصیلی جاری به صورت گسترده 

تری انجام خواهد شد.
احمدی تصریح کرد: به نظر می رسد زمانی آموزش های شهروندی در نسل 
جوان و نوجوان ما نهادینه خواهد شد که عمل به مفاد منشور را توسط همه مدیران، 
برنامه ریزان و سیاست گذاران مالحظه نمایند، چرا که مفاد منشور از جنس کردار است 

نه گفتار، و همه به خوبی می دانیم که دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
وی افزود: نقدی که به منشور وارد است این است که در بند »ط« حق آموزش و 
پژوهش مواد 10۴ تا111 به حق دانش آموزان، استادان، دانشجویان، جوامع علمی و 

حوزوی و دانشگاهی و توان خواهان اشاره شده است و جمعیت حدود یک میلیونی 
فرهنگیان نادیده گرفته شده اند و برای آنها حق پیش بینی نشده که امیدواریم در 
ویرایش های بعدی این مهم مدنظر قرار گیرد، فرهنگیان از سرمایه اجتماعی باالیی 
برخوردارند و برای اینکه به این سرمایه، خدشه هایی وارد نشود نباید به آنها در کالم، 

رفتار، قوانین و برنامه ها بی مهری شود.
احمدی گفت: در آموزش و پرورش بیشتر تأکید برنامه ریزان براساس اسنادباالدستی 
و از جمله؛ منشور حقوق شهروندی بر تربیت شهروندی در دانش آموزان است چرا 
که تربیت شهروندی نگاه ویژه ای به یادگیری دانش توانایی و نگرش هایی دارد که 
فرد را در تعامل مؤثر و مطلوب با افراد دیگر در جامعه یاری می رساند و با کمک به 
فراگیران در کسب هویت فردی، ملی و جهانی تالش می کند تا شهروندانی با ارزش 
های اخالقی و مذهبی و آگاه نسبت به مسائل ملی و جهانی و ارزش های خانوادگی و 

استقالل شخصی تربیت نمایند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی گفت: 
آموزش و پرورش در کنار آموزش حقوق و تربیت شهروندی اعتقاد به آموزش وظایف 
شهروندی هم دارد و به این نکته هم تأکید دارد که در آموزش ها به پرورش خالقیت، 
تقویت همکاری، ارتباطات مؤثر و تفکر انتقادی پرداخته شود. ایده آل ما در نظام 
آموزشی این است که از ابزارهای قدرتمندی استفاده کنیم تا مفاهیم مندرج در کتب 
درسی وآموزش های غیررسمی مثل حقوق شهروندی در دانش آموزان نهادینه شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در حقوق شهروندی تاکید کرد: یقیناً برای اینکه 
آموزش وپرورش بتواند به اهداف خود دسترسی پیدا کند و دانش آموزان را شهروندانی 
مفید و مؤثر تربیت کند نیازمند کمک و همراهی همه قوا و دستگاه های اجرایی است 
چرا که با داشتن احساس همدلی و همراهی و هم سرنوشتی می توان مسیرهای 

سخت را با آرامش طی نمود.

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: 
داریم  در کشور  بیمار خاص  هزار  حدود 150 
این  بتوانیم  داروهای  آینده  در  امیدواریم  و 
بیماران را با پست به در خانه های آنها برسانیم. 
البته این کار در حال حاضر برای برخی بیماران 

انجام می شود. 
حسن  سید  ایرنا،  سالمت  خبرنگار  گزارش  به 
با اشاره  هاشمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
به افتتاح همزمان 83 مرکز جامع  خدمات بیماران 
پزشکی کشور گفت:  علوم  دانشگاه  در 59  خاص 
مراکز جامع خدمات  امروز صاحب  بیماران خاص 
شدند و خدماتی که نیاز دارند در این مراکز تجمیع 

می شود.
به  این  از  بیماران  این  نیست  نیازی  افزود:  وی 
بعد به مراکز استان ها مراجعه کنند، مگر مواردی 
که پزشکان و متخصصان تشخیص  بدهند که باید 
خدمات در سطوح بعدی به بیماران ارائه شود. در 

نتیجه تالش می شود خدمات در نزدیکترین منطقه 
به بیماران ارائه  شود. 

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره 500 میلیون 
یورو ارز تخصیص یافته به حوزه دارو بیان کرد: این 
مبلغ بعد از موافقت مقام معظم  رهبری و تعهد دولت 
بازپرداخت ظرف سه سال آینده به صندوق  برای 
توسعه ملی، در حال کارسازی است. امیدواریم کمی 
سرعت به  این کار داده شود تا سریعتر این پول به 
بانک  امیدواریم  برسد.  دارویی  شرکت های  دست 
مرکزی بتواند طی ۷ تا 8 روز آینده این مبلغ  را به 
ریال تبدیل کرده و به سازمان بیمه سالمت بدهد تا 

مطالبات دارویی پرداخت شود. 
مناسب  بودجه  تخصیص  درباره  بهداشت  وزیر 
از  برخی  داشت:  اظهار  نیز  خاص  بیماری های  به 
بیماری ها به عنوان بیماری خاص  شناخته شده و 
ساالنه مبالغی برای بودجه دارند، اما برای برخی دیگر 
از بیماری ها این بودجه در نظر گرفته نشده است. 

رسانه ها  درباره بیماری  SMA  اطالع رسانی زیادی 
انجام دادند و حتی در حق وزارت بهداشت برخی کم 
لطفی ها نیز انجام شد. در حال حاضر  باید به بحث 
بودجه برای این بیماری ها توجه کرد تا سازمان برنامه 
و بودجه و مجلس برای این بیماری ها اعتبار مناسب 

را در نظر  بگیرند. 
وی افزود: فقط یک دوره درمانی برخی از بیماری ها 
چند میلیارد تومان هزینه دارد. بنابراین رسانه ها باید 
در حال حاضر به موضوع  بودجه بیماری های خاص 
بیشتر از همیشه توجه کنند. امیدواریم قانون بودجه 
طوری در نظر گرفته شود که به جای ابراز نگرانی، 

 قدمی برای حل مشکل این بیماران برداشته شود. 
هاشمی گفت: توجه به اعتبارات بیمه ها و حمایت از 
بیماران خاص در حال حاضر بسیار مهم است. وزارت 
بهداشت نیز ساالنه هزینه  الزم برای این بیماری ها را 
برآورد کرده و اعالم می کند. مطالبه تمام مردم ایران 
این است که به بیماران خاص توجه ویژه انجام شود. 

 وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران: 

داروی بیماران خاص با پست به در خانه ارسال می شود


