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باتوجه به انتشار خبر مکاتبه جذب نیرو در یکی از سازمانهای شهرداری تهران ،رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد .به گزارش ایلنا،
محمدجواد شیرازی (رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران) نامه درخواست و جذب نیرو توسط یکی از سازمانهای زیرمجموعه شهرداری را مغایر با قوانین شهرداری دانست و ضمن صدور دستور
توقف گردش آن در سیستم اتوماسیون شهرداری ،رسیدگی به این موضوع را در دستور کار سازمان بازرسی قرار داد .رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران خاطرنشان کرد :نتیجه نهایی رسیدگی
به این پرونده پس از بررسیهای کارشناسی شده به تنویر افکار عمومی خواهد رسید.
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«ابتکار» از زندگی شبانه مردم همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان گزارش می دهد

شب های بیدار شهر

.
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زندگی امروزی در شهرها بیشتر روی محور کار و کار و کار
می چرخد .آنها که سرپرست خانوار هستند صبح زود از
خانه خارج می شوند و تا دیر وقت به کار مشغولند؛ دویدن
در پی لقمه ای برای خانواده .شب هنگام اما خسته به خانه
می روند و رختخواب آنها را فرا میخواند تا صبحی دیگر را
آغاز کنند .حال هوای این زندگی در روزها و شب های ماه
مبارک رمضان متفاوت است .اگر پیش از این بیشتر مغازه
ها و اماکن عمومی ساعت  00:00نشده بود ،تعطیل می شد،
در ماه رمضان شب ها به نوعی شهرها زنده می شوند و
زندگی شبانه جاری خواهد بود .شاید همین نیز یکی از
برکات این ماه عزیز است.
شب هایی از جنس آزادی
حدود ساعت  3صبح چراغ های خانه روشن می شود؛ مادر
سایر اعضای خانه را بیدار میکند یا شاید تعدادی از آنها هنوز
بیدار باشند! سحری را پیش از اذان صبح صرف می کنند و به
گونه ای روز آنها آغاز می شود .روزه ای که قرار است حدود 16
ساعت با آنها همراه باشد .با توجه به اینکه آب و هوا روبه گرم
شدن می رود ،تمایل بسیاری وجود دارد که در ایام ماه مبارک
رمضان با زبان روزه ،شخص در خانه بماند .این در حالی است که
پس از اذان مغرب و صرف افطاری که خود یکی از لحظاتی است
که خانواده ها دور هم جمع میشوند ،این خیابان ها و پارک ها
و اماکن عمومی است که انتظار مردم را میکشد .این پیش بینی
صورت گرفته است که مردم در خرداد ماه که مصادف با ماه
مبارک رمضان است ،از ساعت  21برای گذران وقت به بیرون
از خانه بیایند .هوای خنک بسیاری را به پارک ها می کشاند ،به
گونه ای که بعضا خانوادهها برای صرف افطار پارک ها و بوستان
ها را انتخاب می کنند .بسیاری نیز با توجه به باز بودن سینما ها
در طرح هایی چون از افطار تا سحر سینماهای سراسر کشور شب
خود را جلوی پرده سینما سپری می کنند؛ لذت دیدن فیلم در
شب که بیشتر در ایام رمضان این فرصت نصیب افراد خواهد شد.
اگر در سایر ماه های سال ساعت  12شب به بعد بخواهید
خریدی داشته باشید ،به جز در شهرهای توریستی ،امکان پیدا
کردن مغازه ای که باز باشد تقریبا صفر است! حال اینکه در ماهی
از سال که مصادف با ایام رمضان است ،تا نیمه های شب مغازه ها
باز هستند و خریدهای شبانه در این ایام رواج دارد.
بر خالف شب های دیگر سال ،خیابان ها در شب های رمضان

شلوغ تر است به گونه ای که گویا روحی از زندگی روزانه در
شب نیز دمیده شده است .بخشی از مردم نیزبه مساجد می روند.
مساجد نورانی از مردم روزه دار میزبانی میکنند .میزبانی که از
جنس قرآن و دعا که روح را مینوازد .تمام اتفاقات در این ماه
مبارک باعث می شود که شب رنگی جز سیاهی به خود بگیرد و
زندگی در دل شب نیز رواج داشته باشد ،گویا شب های رمضان
فرصتی است برای نخوابیدن.
به یاد فقرا باشیم
حسین 22 ،ساله در ارتباط با تجارب خود از شب های ماه
رمضان به «ابتکار» می گوید« :واقعا ماه رمضان،ماه برکت است.
شما نگاهی به سفره های رنگین افطار بیندازید .در سال های اخیر
که دانشجو شدم شب ها ،بعد از افطار با هم دانشگاهیها میرفتیم
بیرون و چند ساعتی را باهم می گذراندیم .اتفاقی که در شب های
دیگر کمتر رخ می دهد .در سال های اخیر که سینما ها شبانه
باز است در این ایام سعی می کردیم هر چند شب یک فیلم هم
ببینیم ».او ادامه می دهد« :روزهای طوالنی تابستان بسیار گرم
بود و من به شخصه خیلی از خانه خارج نمی شدم اما شب ها
این کمبود را جبران می کردم.چقدر خوب می شد که شب زنده
داری های این ایام ادامه دار باشد تا مردم درسایر ایام سال هم از
شب های خودشان استفاده کنند».

مینا 32 ،ساله که روزها به کار مشغول است ،در ارتباط با این
شب ها به «ابتکار» می گوید« :چقدر خوب می شود که در این
ایام به مناطق فقیر نشین هم سری بزنیم .مردم زیادی هستند
که نان شب ندارند و برکات این ماه را آنچنان که باید لمس نمی
کنند .هرچند گروه های خیریه فراوانی وجود دارد که به کمک
آنها می روند اما با این حال کاش مردم به جای اصراف در مهمانی
ها و وعده افطار کمی از غذای خود را به مردم فقیر کمک کنند».
او می گوید « :شب های قدر هم در این ایام است و شب زنده
داری معنای واقعی کلمه را پیدا می کند .من خوشحال هستم که
به عنوان یک دختر در امنیت کامل می توانم در این ایام شب ها
از خانه خارج شوم و در خیابان ها قدم بزنم ،امنیتی که در طول
سال دوست داشتم آن را لمس کنم».
مینا همچنین می گوید« :هوای گرم شش ماه اول سال باعث
می شود مردم کالفه شوند و اگر بخواهیم صادق باشیم ،گشنگی و
تشنگی در این روزها به آنها فشار می آورد .چقدر خوب می شود
که همه خصوصیات انسانی ما در این ایام روزه باشد و به گونه ای
تمرین صبر کنیم».
رمضان ،فرصتی برای جلوگیری جوانان از انحرافات
مصطفی آب روشن ،جامعه شناس در گفت وگو با خبرنگار
اجتماعی روزنامه «ابتکار» در ارتباط با این موضوع که ماه رمضان

فرصتی را برای زندگی شبانه مردم فراهم می کند ،می گوید:
«یکی از سنت های پذیرفته شده در جامعه ما برنامه های
متنوعی است که عموماً در شبهای ماه مبارک رمضان بر قرار
است و در واقع نشاط و پویایی را برای جوانان و خانواده ها به
ارمغان می آورد ».وی ادامه می دهد« :از منظر جامعه شناسی این
برنامه های متنوع و فرهنگی که تا پاسی از شب ادامه دارد در ذیل
اوقات فراغت دستهبندی میشود این سنت ارزشمند فرهنگی به
نوعی به انسجام اجتماعی کمک کرده و شادی و نشاط درونی را
در جامعه تسری میبخشد .شب های ماه مبارک رمضان به عنوان
زير مجموعه اي از زمان ،اهميت و ارزش باالیی دارد و موضوع
مشترکي است بين تمامي اقشار جامعه ،اعم از زن  ،مرد ،پير و
جوان  .در واقع جوانان به عنوان بخش عظيمي از پوياترين گروه
هاي اجتماعي محسوب مي شوند که از يک سو وجودي سرشار از
توان ،انرژي و اميد دارند که اگر به آنان پاسخي مناسب داده شود،
دنياي آنها به دنياي خوبي ها ،شادي ها ،بالندگي ها ،خالقيت ها و
نوآوري ها مبدل مي شود و رشد و اعتالي شخصيت و شکوفايي
استعدادهاي آنها را در پي خواهد داشت.
این جامعه شناس ادامه می دهد« :گسترش بیش از پیش
فضاهای فرهنگی  ،مفرح را می توان بعنوان یک راهکار ساختاری
عمده در پیشگیری از انحراف جوانان تلقی کرد».

وزیر بهداشت مطرح کرد

شهردار منطقه  4عنوان کرد

رصد بازار دارویی کشور در وزارت بهداشت

وجود باندهای مافیایی سدمعبر

وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با تکذیب
برخی اخبار مبنی بر اتخاذ تصمیماتی درباره خروج
دارو از لیست کاالهای اساسی کشور اظهار کرد :ما
هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در طول یکی دو
سال گذشته اتخاذ شده ،نداریم.
به گزارش ایسنا ،دکتر سید حسن هاشمی صبح چهارشنبه
در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره برخی اخبار مبنی بر
خروج دارو از لیست کاالهای اساسی ،اظهار کرد :اخبار
منتشر شده در اینباره شایعه است و نباید به آنها توجه شود،
ما هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در یکی دوسال
گذشته اتفاق افتاده نداریم .وی با تاکید بر اینکه برنامهای
نیز برای خروج دارو از لیست کاالهای اساسی نداریم ،افزود:
مردم مطمئن باشند فعال مهمترین کار وزارت بهداشت توجه
به دارو ،تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش قیمت در این زمینه است .وی در ادامه درباره وضعیت داروهای بیماریهای خاص از
جمله تاالسمی با تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد ،خاطرنشان کرد :در این زمینه دارو به اندازه کافی وجود
دارد .ما نیز در وزارت بهداشت در حال رصد وضعیت هستیم و بیماران نگرانی در این زمینه نداشته باشند .همچنین معاون اجتماعی
وزارت بهداشت با انجمن بیماریهای خاص دائما جلسه دارد و اگر موضوعی در این زمینه مطرح باشد ،حتما بررسی میشود .وزیر
بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بازگشت تحریمهای آمریکا در حوزه دارو با تاکید بر اینکه تحریمهای آمریکا
نمیتواند برای ما مشکلی ایجاد کند ،گفت :اگر به شرایط قبل باز گردیم یعنی تحریمهای سازمان ملل باز گردد ،حتما این موضوع
میتواند مشکالتی برای ما ایجاد کند ،با این وجود باید آمادگی داشته باشیم که اگر آن شرایط اتفاق افتاد حداقل در بخش غذا،
دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید .در حال حاضر در حال برنامهریزی در این زمینه هستیم .هاشمی در پاسخ
به پرسشی درباره ایجاد مشکل برای بیماران تاالسمی به دلیل استفاده از داروی بیکیفیت تاالسمی طی یک سال گذشته ،با رد
این موضوع ،خاطرنشان کرد :اگر ادعایی در این زمینه مطرح میشود باید مدارک اثبات آن نیز ارائه شود .وی با اشاره به وجود
رقابت میان شرکتهای مختلف به ویژه شرکتهای چند ملیتی در زمینه داروهای بیماریهای خاص ،خاطرنشان کرد :من نیز در
شبکههای اجتماعی در این باره مطالب بسیاری خواندهام و برای من راحت است که بگویم پشت این قضیه چیزی جز پول وجود
ندارد .مردم باید بدانند که داروهایی که در بازار وجود دارد از فیلترهای بسیار سختی عبور میکند و اگر یک انجمن علمی در این
خصوص تردیدی دارد ،حتما پیش از رسانهای کردن آن موضوع را به اطالع ما برساند تا بررسی کنیم .وزیر بهداشت خاطرنشان کرد:
سرمایه اصلی ما ،اعتماد مردم است و سالمتی آنها برای مجموعه وزارت بهداشت اهمیت بسیاری دارد.

شهردار منطقه ( )۴از افتتاح فاز دوم مجموعه باغ
پرندگان تا پایان نیمه نخست سال جاری خبر داد و
افزود :قطعا از پرندگانی که ورود آنها به کشور مناسب
است استفاده خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا حسینی در نشست خبری
چهارشنبه بااشاره به اینکه حدود یک میلیون نفر از جمعیت
شهر تهران یعنی معادل  ۱۰درصد در منطقه چهار سکونت
دارندافزود :این جمعیت از جمعیت برخی مراکز استان
و چندکشور اروپایی حاشیه خلیج فارس بیشتر است .وی
افزود :باوجود اینکه اقدامات خوبی در سالهای گذشته در
سطح منطقه چهار صورت گرفته اما این منطقه همچنان ده
سال عقب تر از سایر مناطق تهران است به شکلی که در
منطقه چهار برخی از خدمات همچون مجموعه شهر بازی
و کتابخانه عمومی وجود ندارد .حسینی با اشاره به افتتاح و بهره برداری از مجموعه باغ پرندگان گفت :احداث این مجموعه در
سال  ۹۰و در دو فاز کلید خورد که فاز اول آن در مساحت  ۱۵هکتار به بهره برداری رسید اما متاسفانه فاز دوم آن سال گذشته به
صورت عجوالنه مورد بهره برداری قرار گرفت و از همه بدتر اینکه در فاز نخست از پرندگان قاچاق استفاده شد و این امر اختالف
نظری در بین محیط زیست و شهرداری ایجاد کرد که بی ترید حق باسازمان محیط زیست بود هم ا کنون نیز پرونده این موضوع
در مراجع قضایی درحال پیگیری است.
شهردار منطقه چهار تاکید کرد :یکی از اشکاالتی که در باغ پرندگان وجود دارد عدم مدیریت یکپارچه است که تالش میکنیم
مدیریت این مجموعه را یک پارچه کنیم .قطعا در فاز دوم این مجموعه از پرندگانی استفاده خواهد شد که ورود آنها به کشور کامال
قانونی باشد .وی در خصوص فنس های مورد استفاده در مجموعه باغ پرندگان گفت :این فنسها به لحاظ فنی مشکلی ندارند
اما نیازمند صاعقه گیر هستند که به زودی صاعقه گیر آنها نصب خواهد شد .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع
سد معبر به عنوان یکی از مشکالت منطقه اشاره کرد و افزود :گاهی هنگام برخورد با دستفروشان مردم ناراحت میشوند و وقتی
موضوع دستفروشی نیز رعایت می شود باز هم مردم ناراحت می شوند ،لذا مقابله با چنین موضوعی کمی سخت و پیچیده میشود.
باید طبق قانون با بساط گستران برخورد کنیم لذا در این زمینه باید از ظرفیت شورای تامین  ،فرمانداری و حاکمیت استفاده
شود و بی تردید شهرداری نمیتواند در برابر سد معبر اقدام موثری را انجام دهد .حسینی تاکید کرد :متاسفانه در مورد سد معبر
با باندهای مافیایی روبرو هستیم و این در حالی است که بسیاری از این بساط گستران به صورت غیر قانونی از تیرهای برق برای
بساط خود روشنایی می گیرند.

زنگ خطر بیکاری جوانان تحصیلکرده در شهرستانها به صدا درآمد ه است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی گفت :بسیاری از جوانان کشور بعد از فارغ
التحصیلی از دانشگاه ها کار ندارند و روز و شب را در
پی کار میگردند .ما در شهرستان ها با انبوهی از جوانان
تحصیلکرده بیکار مواجهیم که زنگ خطر را در این
خصوص به صدا درآورده است.
به گزارش ایلنا ،محمد قمی ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی نبود استراتژی الزم در خصوص ارزیابی
دائمی اساتید را از مشکالت فعلی نظام آموزش دانشگاهی کشور
دانست و گفت :ما در حال حاضر در کشور فارغ التحصیالن
دانشگاهیای را داریم که هیچ کاری بلد نیستند یا کارهایی در
کشور هستند که هیچ فارغ التحصیل دانشگاهی نیز برای آن وجود
ندارد.
با انبوهی از جوانان تحصیلکرده بیکار در شهرستانها مواجهیم
وی با بیان اینکه نظام آموزشی کشور در دانشگاه ها باید
با نیازهای جامعه از هماهنگی و تعادل خوبی برخوردار باشد،

خاطرنشان کرد :باید بپذیریم در حال حاضر دانشگاهها نه نیاز
جامعه و نه دانشجویان را برطرف میکنند .بسیاری از جوانان کشور
بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه ها کار ندارند و روز و شب را در پی
کار میگردند .ما در شهرستان ها با انبوهی از جوانان تحصیلکرده
بیکار مواجهیم که زنگ خطر را در این خصوص به صدا درآورده
است .قمی با اشاره به اینکه در شرکتهای دانش بنیان نسبت به
گذشته فعالیت کمتری را شاهد بودهایم ،این مسئله را از ضعفهای
جامعه دانشجویی کشور دانست و گفت :در زمینه رشد علمی
کشور در مجموع به جز چند رشته شاهد پیشرفت خاصی نبودیم.
دانشگاه باید تولید علم کند تا رتبه علمی کشور را باال رود .ارتقاء
جایگاه علمی کشور از دغدغه های مهم ماست و در این خصوص
نیز جلسه های متعددی را با دولت برگزار کرده ایم.
امکانات آموزشی باید به صورت متعادل در اختیار
دانشگاهها قرار گیرد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه به عدالت
آموزشی و تربیت صحیح دانشجو در تمام دانشگاه های سراسر

کشور اشاره کرد و افزود :در سالهای اخیر تالشهای زیادی در
راستای عدالت آموزشی شده است که جای تقدیر دارد ،اما در کنار
این مسئله باید عدالت پژوهشی و به طور کلی پژوهش نیز مورد
توجه قرار گیرد ،چرا که پژوهشهای موثر در کشور از دیدگاه من
راهگشای کشور است .ایران فقط دانشگاه های ممتازی همچون
دانشگاه تهران ،شریف و امیرکبیر ندارد و باید امکانات آموزشی
به صورت متعادل در اختیار تمامی دانشگاه های سراسر کشور
قرار گیرد.
نیازسنجی منطقهای حلقه مفقوده نظام آموزش عالی
وی با بیان اینکه باید نیازهای هر منطقه در کشور به دقت
مورد پایش قرار گرفته و سپس دانشجو بر اساس نیازهای بومی
هر منطقه در دانشگاه ها تربیت شوند ،افزود :به هر حال فرهنگ
هر منطقه با سایر مناطق کشور متفاوت است ،اینکه ما تربیت
دانشگاهی کشور را بر اساس نیازهای محلی منطبق کنیم باعث
خواهد شد تا در آینده کشوری داشته باشیم که به جایگاه یکسانی
در نیاز و تقاضا برسیم .قمی با طرح این سئوال که آیا کشور این

همه تحصیلکرده دانشگاهی نیاز دارد یا خیر به ناموزون بودن
وضعیت کار و دانش جوانان کشور اشاره کرد و راهحل این مشکل
را تببین یک نقشه راه آموزشی صحیح توسط دولت دانست.
بیتوجهی به دانش فنی و حرفهای در کشور
وی توجه هر چه بیشتر به دانش فنی و حرفه ای در کشور
را یکی از خالءهای موجود دانست که دانشگاه ها می توانند در
برطرف شدن آن نقش مهمی ایفا کنند.
قمی با بیان اینکه در ماههای اخیر و در بازدیدهایی که از
دانشگاههای متعدد کشور داشته است وضعیت آنها را به لحاظ
فرهنگی ،هنری و ورزشی نسبت به قبل بهتر و مطلوب تر دیده
است ،گفت :بی انصافی نکنیم ،وضعیت رفاهی دانشگاه ها در
سالهای اخیر به مراتب بهتر از قبل شده است ،اما من هم موافقم
که این تمام ماجرا نیست؛ بلکه ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان
باید در راستای تربیت هر چه بهتر نیروی انسانی مورد نیاز جامعه
باشد .در این صورت مشکل جامعه و جوانان کشور هم حل خواهد
شد.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت :ساالنه  ۴۸۰میلیارد تومان از
سوی خیرین مدرسه ساز به بخش ساخت و ساز فضاهای آموزشی کشور
تزریق میشود که در واقع فرهنگ ریشهدار ایثار و وقف را به جامعه تزریق
میکنند.
به گزارش میزان ،مهراهلل رخشانیمهر رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کشور در بیستمین جشنواره خیرین مدرسهساز استان خوزستان اظهار کرد:
برای توسعه یک کشور نباید به جادهها ،پل ها ،زیرگذرها و روگذرها توجه کنیم بلکه
باید به آموزش و پرورش و دانشآموزان آن جامعه توجه کنیم؛ کشوری توسعه یافته
است که دانشآموزان آن توسعه یافته و خالق باشند .وی افزود :آموزش مناسب جز
با گرامیداشت شأن و مقام معلم و همچنین فراهم آوردن زیرساختهای مناسب
آموزشی برای دانشآموزان و معلمان محقق نمیشود .رخشانیمهر با بیان اینکه من
یک دانشآموز عشایری هستم و به نظرم امروز نقطه عطف زندگی ما حضور خیرین
مدرسه ساز هستند ،یادآور شد :تاکنون  ۲۰درصد مدارس کشور را خیرین مدرسهساز
ساختهاند.ساالنه  ۴۸۰میلیارد تومان از سوی خیرین مدرسه ساز به بخش ساخت و
ساز فضاهای آموزشی کشور تزریق میشود که در واقع فرهنگ ریشهدار ایثار و وقف
را به جامعه تزریق میکنند .رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
افزود :قدیمیترین مدرسه وقفی به  ۱۷۰سال قبل برمیگردد و دانشگاه آکسفورد
امروزه به صورت خیری اداره میشود .وی با تأکید بر لزوم ساخت مدارس سبز در
کشور گفت :خواستار توجه ویژه به موضوع محیط زیست در حوزه حمل و نقل،
پسماند ،مدیریت مصرف و انرژیهای نو با همکاری خیرین هستیم و در این زمینه به
فرهنگسازی نیاز داریم .رخشانیمهر اظهار کرد :موضوع مکانیابی ،دسترسی و عدالت
آموزشی نیز از دیگر تقاضاهای ما برای ساخت مدارس است .وی ادامه داد :در کشور
بیشتر به دنبال کاهش مسیر بین خانه تا مدرسه دانشآموز هستیم؛ در حالی که در
خارج از کشور در این مسیر حرکت میکنند که تعداد مدارس یک تا سه کالسه را
کاهش و مجتمع آموزشی راهاندازی کنند.متأسفانه در حال حاضر منابع کافی برای
نگهداری مدارس نداریم و شاید آموزشهای الزم را نیز تاکنون نداشتهایم .تقاضا داریم
که خیرین نظارتی هم بر موضوع نگهداری مدارس داشته باشند و منابع مالی مورد
نیاز آن را هم تأمین کنند.

توزیع سبد غذایی ماه مبارک رمضان از هفته آینده
سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه گفت :سیزدهمین
مرحله توزیع سبد غذایی آغاز شده و تا هفته آینده به حساب سرپرستان
خانوار واریز میشود.
به گزارش میزان ،مریمالسادات میرمالک ثانی درخصوص توزیع سیزدهمین مرحله
سبد غذایی ماه مبارک رمضان گفت :شناسایی نیازمندان بر اساس طرح دولت و وزارت
رفاه ،مرحله به مرحله انجام میشود و براساس بُعد خانوار از  ۳۵تا  ۱۳۰هزار تومان به
حساب سرپرستان تا هفته آینده واریز میشود.
سرپرست دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه افزود :طرح توزیع سبد
غذایی ماه مبارک رمضان مختص مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است و عالوه
بر افراد تحت پوشش ،سایر اقشار نیازمند شناسایی شده که به آنها اطالعرسانی
شده و در این مرحله سبد غذایی را دریافت خواهند کرد .وی ادامه داد :چنانچه
مشموالن سبد غذایی ،اعتباری به حسابشان واریز نشد ،میتوانند به واحد مددکاری
نهادهای حمایتی و همچنین ادارات کار در استانهای مختلف مراجعه و با ارائه کد ملی
سرپرست خانوار ،میزان اعتبار و صحت آن را مطلع شوند .میرمالک ثانی با بیان اینکه
هدف وزارت رفاه از اجرای این طرح این است که در صورت تأمین اعتبار ،به جای اینکه
سالی دوبار سبد غذایی ارائه شود ،در تعداد دفعات بیشتری میان نیازمندان سبد را
توزیع کند ،تشریح کرد :پس از اینکه کارت سرپرستان خانوار شارژ شد ،آنها میتوانند
به فروشگاههایی مانند رفاه ،اتکا ،افق کوروش ،سپه ،شهروند ،تعاونیهای فرهنگیان و ...
مراجعه کنند و به دلخواه اقالم غذایی را تهیه نمایند.

علت بروز کمبودهای مقطعی در بازار دارو

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برخی واردکنندگان دارو در بخش
خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور پایینتر از حد انتظار ظاهر شدهاند،
تاکید کرد که بازگشت تهیه و تامین یکسری داروها به دولت و بخش دولتی
بطور جدی در دستور کار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار گرفته
است.
به گزارش ایسنا ،کیانوش جهانپور با تایید این مطلب که برخی واردکنندگان بخش
خصوصی در تامین نیاز کشور به داروی وارداتی پایینتر از حد انتظار ظاهر شدهاند،
گفت :شاید برآوردها از توان مدیریتی بخش خصوصی در تامین نیاز دارویی کشور
بخصوص در حوزه داروهای خاص ،استراتژیک و حیاتی از ابتدا قدری خوش بینان ه بوده
و یا به هر دلیل دیگری در مواردی شرکتهای تامین کننده دارو آنگونه که باید و شاید
در این حوزه کارآمد حاضر نشدهاند و این امر هر از گاه موجب بروز کمبود مقطعی
یا تاخیر و تعلل در تامین داروی مورد نیاز میشود .وی در ادامه تصریح کرد :بنابراین
تجارب و سوابق ،موضوع برگشت تهیه و تامین یکسری داروها به دولت و بخش دولتی
بطور جدی در دستور کار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار گرفته و پس از
بررسیهای الزم ،تامین تمام یا بخشی از داروهای خاص مورد نیاز با ساز و کارهایی
که در نظر گرفته خواهد شد به بخش دولتی باز خواهد گشت .سخنگوی سازمان
غذا و دارو تصریح کرد :امنیت دارویی کشور اقتضاء میکند که با رصد ،شناسایی و
احصای نقاط آسیب در سالهای گذشته برای آینده تدابیر جدیدی اندیشیده شود و
این موضوع با جدیت در سازمان غذا و دارو در حال پیگیری است .بنابر اعالم روابط
عمومی سازمان غذا و دارو ،وی در پایان اظهار داشت :قاعدتا از نقاط قوت بخش
خصوصی در این زمینه بهره کافی گرفته خواهد شد ،ولی در حوزهها و مواردی که به
هر دلیلی بخش خصوصی در گذشته یا امروز ،کارآمد ظاهر نشده است ،تجدید نظر
صورت خواهد گرفت و دولت با راهکارهای قانونی بعنوان یک امر حاکمیتی در این
موارد مداخله مستقیم خواهد داشت.

