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عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد:

مذاکره با چینیها برای ساخت مسکن
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یک نماینده مجلس عنوان کرد:

بازماندگانتحصیلنتیجهفقر،
کودکانکار و عدم توزیع امکانات است

رئیس کمیته آسیبهای اجتماعی
کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه
با حضور دستگاههای ذیربط موضوع
بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان را
مورد بررسی قرار دادیم ،گفت :فقدان اطلس
دقیق از وضعیت دانشآموزان بازمانده
از تحصیل ،عدم توزیع عادالنه امکانات
آموزشی ،فراگیری کرونا و مشکالت ناشی
از آموزش آنالین ،بعد مسافت ،پراکندگی
روستاها و ...برخی از علل وضع موجود است
که باید در برنامهریزیهای آتی ،نهادهای درگیر به آنها توجه داشته باشند.
فاطمه قاسمپور در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت« :بازماندگی
از تحصیل یکی از آسیبهای اجتماعی است که از سویی نتیجه آسیبهایی مانند فقر ،کار
کودکان ،توزیع نامتوازن امکانات و ...است و از سوی دیگر نیز میتواند آسیبهای بسیاری
را در سالهای آتی برای جامعه به بار آورد.
خوشبختانه از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون به این موضوع توجه جدی شده و با
شناسایی و برنامهریزیهای مبتنی بر زیستبوم هر منطقه ،توانستهایم نرخ این آسیب
اجتماعی را کاهش دهیم .هر چند که همچنان جای کار و فعالیت باقیست.
هفته گذشته در جلسه کمیته آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی با حضور
دستگاههای ذیربط موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان را مورد بررسی
قرار دادیم .آمارها حاکی از آن است که اگرچه اقدامات خوبی صورت گرفته ،اما الزم است
برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
آنچه حائز اهمیت است ،تفکیک میان بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی و سایر
مقاطع پیش از دیپلم است .چراکه عمده بازماندگی ،به ویژه برای دختران ،در سالهای
باالتر حاصل میشود .همچنین علل ترک تحصیل در این دو بخش تفاوت آشکاری با هم
دارد .عالوه بر این ،نرخ استانها نیز در این دو برش تفاوت نشان میدهد.
فقدان اطلس دقیق از وضعیت دانشآموزان بازمانده از تحصیل ،عدم توزیع عادالنه
امکانات آموزشی ،فراگیری کرونا و مشکالت ناشی از آموزش آنالین ،بعد مسافت ،پراکندگی
روستاها و ...برخی از علل وضع موجود است که بایستی در برنامهریزیهای آتی ،نهادهای
درگیر به آنها توجه داشته باشند».

نهادهای دولتی بدهیهای خود را بپردازند؛

درخواست کارگران
شهرداری سی سخت برای
وصول یکسال حقوق معوقه
2
تساوی تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی

خبر
وزیر کشور مطرح کرد؛

شرط ستاد کرونا برای ادامه
فعالیت اصناف و فروشندگان
مواد غذایی

وزیر کشور گفت :اصناف و
فروشندگان مواد غذایی برای ادامه
فعالیت خود باید تا پایان مهر ماه
واکسینه شوند.
احمد وحیدی ،ظهر سه شنبه
با حضور در جمع خبرنگاران درباره
مصوبات و موضوعات مطرح شده در
جلسه امروز قرارگاه ستاد ملی کرونا،
افزود :در جلسه امروز موضوع رفع
محدودیتهای هوشمند مطرح شد.
یعنی به شکل هوشمند محدودیتها
را رفع کنیم و آن نرم افزاری که قب ً
ال
طراحی شده بود باید به صورت آزمایشی
در چند استان اجرا میشد که با وقفه
مواجه شده بود و تصمیم به اجرای
سریعتر این امر گرفته شد.
وی با اشاره بر فعالیت اصناف و
ادارات عنوان کرد :از یک تاریخ مشخص
به بعد باز بودن اصناف مواد غذایی
منوط به واکسینه شدن کسبه آنها
است و لیست حدود  ۳میلیون نفر از
این کسبه با تأیید وزارت بهداشت مجاز
به فعالیت اقتصادی خواهند بود .مهلت
تاریخ تعیین شده برای واکسینه شدن
این کسبه نیز آخر مهرماه است و از
تمامی اصناف میخواهم به سرعت برای
واکسیناسیون اقدام کنند.
وزیر کشور افزود :وزارت بهداشت
نیز آمادگی واکسیناسیون  ۳میلیون نفر
در روز را دارد .در حال حاضر نیز ۵۰
درصد اصناف واکسن زدهاند و این مقدار
کم است و حدود  ۳میلیون نفر دیگر باید
واکسینه شوند.
وحیدی با اشاره بر وضعیت دانش
آموزان نیز بیان کرد :برای واکسیناسیون
دانش آموزان نیز آمادگی داریم و در
حال برنامهریزی شده برای حضور آنها
در مدارس هستیم .وی در خصوص اثر
بخشی واکسنها نیز گفت :واکسنهای
داخلی در ارزیابیها بسیار خوب بودهاند
و تمایل به استفاده از آنها زیاد است.
برخی واکسنهای خارجی نیز اثر
بخشی خوبی دارند و مردم میتوانند
با آرامش خیال از آنها استفاده کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد :متأسفانه
رعایت پروتکلها به  ۴۵درصد کاهش
یافته و نگرانی از بروز پیک ششم کرونا
وجود دارد .لذا از مردم درخواست داریم
مراقبت کنند چراکه ما نباید وارد پیک
ششم شویم که آثار سویی دارد.
وحیدی تاکید کرد :از همه مردم
هم میخواهیم سریعتر برای دریافت
واکسن اقدام کنند و پروتکلها نیز باید
به خوبی اجرا شود.

تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود
در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲برابر کره
جنوبی با نتیجه تساوی متوقف شد تا ترمز  ۱۰برد
متوالی تیم کشورمان کشیده شود.
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقاتش در
رقابتهای انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲امروز سه شنبه
میزبان کره جنوبی بود که این دیدار با نتیجه تساوی
یک  -یک به پایان رسید.
در این مسابقه که از ساعت  ۱۷در ورزشگاه بدون
تماشاگر آزادی تهران برگزار شد ،سون هیونگ مین
( )۴۸برای کره جنوبی و علیرضا جهانبخش ( )۷۶برای
ایران گلزنی کردند .به این ترتیب نوار بردهای ایران
که در  ۱۰بازی گذشته خود با سرمربیگری دراگان
اسکوچیچ پیروز شده بود ،قطع شد.
ایران با این نتیجه  ۱۰امتیازی شد و در صدر
جدول گروه  Aمسابقات انتخابی جام جهانی باقی ماند.
در مسابقه امروز که با قضاوت احمد الکاف داور عمانی
برگزار شد ،سردار آزمون و امید نورافکن از ایران کارت
زرد گرفتند.
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران
تیمش را با ترکیب علیرضا بیرانوند ،صادق محرمی،
شجاع خلیلزاده ،سعید عزتالهی ،علیرضا جهانبخش
(کاپیتان) ،احمد نورالهی ،مهدی طارمی ،وحید امیری،
محمدحسین کنعانیزادگان ،علی قلیزاده (امید
نورافکن) و سردار آزمون (مهدی قایدی) روانه میدان
کرد .به این ترتیب ،علی قلی زاده تنها بازیکن ورودی
به ترکیب نسبت به بازی با امارات بود .قلی زاده در
پست وینگر قرار گرفته و وحید امیری به دفاع چپ

نوار بردهای متوالی قطع شد!

منتقل شده بود.
در نیمه نخست در مجموع دو تیم بازی سرد و
کسل کنندهای را به نمایش گذاشتند .بهترین موقعیت
کره جنوبی در دقیقه  ۱۲بازی رقم خورد که ضربه سر
بازیکنان این تیم از باال دروازه ایران به اوت رفت .از
جمله نکات قابل توجه این نیمه میتوان به اشتباهات
زیاد بازیکنان ایران و کره در پاس کاری و همچنین
عقب بازی کردن محمدحسین کنعانی زادگان و شجاع
خلیل زاده دو مدافع مرکزی ایران اشاره کرد.
با نزدیک شدن به زمان پایان نیمه نخست این
تیم ایران بود که فشار برای گلزنی را بیشتر کرد .در
دقیقه  ۴۳سردار آزمون شوت محکمی به سمت دروازه
کره جنوبی زد که دروازه بان این تیم آن را دفع کرد.

در ادامه روی اشتباه مدافع کره جنوبی ،همین توپ
به مهدی طارمی رسید که این مهاجم با یک ضربه
آکروباتیک دوباره دروازه بان حریف را به واکنش
واداشت اما توپ به گل تبدیل نشد.
ضربه طارمی که دروازه بان ُکره آن را مهار کرد
نیمه دوم؛ تیرک دروازه به داد کره جنوبی رسید
در نیمه دوم کره جنوبی خیلی زود توانست به
گل برسد .سون هیونگ مین ستاره کره جنوبی که در
تاتنهام انگلیس بازی می کند ،با استفاده از فضای پشت
مدافعان و اشتباه صادق محرمی خود را به محوطه
جریمه ایران رساند و با یک ضربه فنی گل نخست
بازی را به ثمر رساند.
اسکوچیچ برای جبران نتیجه امید نورافکن را به

خبر
مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران؛

جای علی قلی زاده وارد زمین کرد .نورافکن به دفاع
چپ رفت و وحید امیری جای قلی زاده را در وینگر
گرفت تا به قدرت هجومی ایران افزوده شود .ایران از
دقیقه  ۶۵به بعد بر دامنه حمالتش افزود .در دقیقه ۶۷
شوت محکم سعید عزت اللهی به تیرک عمودی کره
برخورد کرد .در دقیقه  ۷۶برنامه های ایران جواب داد
و ایران با ضربه سر علیرضا جهانبخش به گل تساوی
رسید .حرکت سردار آزمون در تعقیب توپ و ارسال
پاس برای جهانبخش از نزدیکی های خط عرضی
دروازه کره جنوبی قابل تحسین بود.
بعد از این گل ایران کمی عقب کشید و کره
جنوبی در دقایق پایانی فشار زیادی را برای گلزنی
ایجاد کرد که در نهایت این فشار به جایی نرسید.
خطرناکترین فرصت کره جنوبی در دقیقه  ۹۲به
دست آمد که بیرانوند شوت کره جنوبی را مهار کرد
و اجازه برد به حریف را نداد .تیم ملی ایران تاکنون
چهار مسابقه در این رقابت ها انجام داده است .پیش از
بازی با کره جنوبی ،ایران برابر سوریه ،عراق و امارات
پیروز شده بود .شاگردان اسکوچیچ در ادامه ،روز ۲۰
آبان میهمان لبنان هستند و روز  ۲۵آبان دیدار برگشت
با سوریه را برگزار می کنند.
نورافکن بازی با لبنان را از دست داد

امید نورافکن مدافع تیم ملی فوتبال ایران که
در بازی قبل این تیم مقابل امارات کارت زرد گرفته
بود ،امروز هم در دیدار با کره جنوبی از داور مسابقه
کارت زرد گرفت .به این ترتیب وی دو کارته شد و
در بازی روز  ۲۰آبان تیم ملی ایران مقابل لبنان
محروم خواهد بود.

تفریغ بودجه /۹۹کیتها فاسد شد!

پرداخت  ۲۳۵میلیون یورو اضافه به  ۱۲شرکت دارویی

جریان واردات دارو در سال گذشته،
بیانگر پرداختهای مازاد بر قیمت واقعی
به شرکتهای دارویی با ارز  ۴۲۰۰تومانی
است.
آنچه در چند ماه گذشته در رابطه
با ترخیص داروهای وارداتی پیش آمد
چالشهای زیادی را بین گمرک ایران و
سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به طوری که
در رابطه با تعیین تکلیف داروهای واردات
شده به اماکن گمرکی و بنادر اختالف نظر
داشته و کار به جایی رسید که در نهایت
با ورود دادستانی ،سازمان غذا و دارو و
مجموعه وزارت بهداشت مکلف به تعیین
تکلیف داروهایی شده بود که از مدتها
قبل به گمرک آمده اما تکلیف آنها از سوی
وزارت بهداشت مشخص نبود.
این در حالی است که گمرک اعالم
کرده بود در برخی موارد داروها در آستانه
انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد
شود .با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد
بود که باید داروها قبل از ورود با این

سازمان هماهنگ شده باشد ،هر چند که
اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای واردات
این اقالم در برخی موارد است.
اما گزارشی که دیوان محاسبات در
رابطه با جریان تامین ارز دارو در قالب
گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی
نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته
ترخیص کاالهای دارویی و فاسد شدن آنها
است.
بر اساس این گزارش ،در سال ۱۳۹۹
از حدود  ۲.۳میلیارد دالر ارز دولتی
تخصیص یافته برای واردات دارو۱.۶۲ ،
میلیارد دالر یعنی حدود  ۷۰درصد توسط
بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.
پرداخت سنگین برای  ۱۲شرکت

از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرایند
رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین
میزان ارزبری داروهای وارداتی ،علی
رغم محدودیتهای منابع ارزی ،دیوان
محاسبات اعالم کرده که صرفه و صالح
دولت در تعیین قیمتهای ارزی داروهای

وارداتی رعایت نشده است.
بر اساس این گزارش ،بررسی واردات
 ۳۱قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵
میلیون و  ۲۱۶هزار و  ۶۸۶یورو مازاد
بر قیمت واقعی داروها به  ۱۲شرکت
واردکننده پرداخت شده است.
پرداخت  ۱۰۰۰میلیاردی بدون شناسه

همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی
در سال گذشته در مجموع  ۵.۱هزار میلیارد
تومان بوده که از این میزان بیش از ۱۰۰۰
میلیارد تومان بر خالف تکلیف مقرر در قانون
احکام دائمی برنامههای توسعه در سامانه
سازمان غذا و دارو شناسهگذاری نشده است.
فاسد شدن کیتهای وارداتی

بخش دیگری از این گزارش نشان
میدهد که در سال گذشته سازمان انتقال
خون ایران بابت خرید  ۷۵۰هزار عدد
کیسه خون فیلتردار چهارتایی به مبلغ
یک میلیون و  ۵۳۷هزار و  ۱۰۰یورو اضافه
بر ارزش واقعی کاالی وارداتی به یکی از
شرکتهای طرف قرارداد سازمان پرداخت

کرده است.
این در حالی است که سازمان
انتقال خون طی قراردادهایی اقدام به
خرید کیتهایی برای غربالگری ویروسی
خونهای اهدایی سازمان خون با اختصاص
ارز دولتی کرده است ،اما به دلیل ضعف
کنترلهای داخلی و نبود توجه به اعتبار
تاریخ مصرف این کیتها ،مهلت مصرف

عمدتا بسیار پایین بوده و در برخی موارد
کمتر از یک ماه بوده است .بنابراین طبق
بررسیها ،تاریخ بخشی از کیتهای
غربالگری منقضی شده است.
دیوان محاسبات ضعف نظام کنترل
داخلی دستگاههای ذیربط از جمله سازمان
غذا و دارو و گمرک ایران را در این خصوص
محرز دانسته است.

کاهش مصرف بی سابقه آب
در تهران

مدیرعامل آب و فاضالب استان
تهران از کاهش مصرف  ۳.۲درصدی
در مصرف آب تهران در سال گذشته
خبر داد و گفت :این کاهش مصرف با
کمک مردم و با وجود افزایش دمای هوا
و شیوع ویروس کرونا رخ داد.
محمدرضا بختیاری مدیرعامل
آب و فاضالب استان تهران در حاشیه
حضور در جلسه علنی شورای شهر
تهران که به تشریح آخرین وضعیت
مدیریت آب و فاضالب تهران پرداخت
در جمع خبرنگاران درباره وضعیت آب
تهران گفت :سال آبی گذشته سال
آبی سختی در استان و کشور بود و
خشکسالی در  ۵۰سال اخیر بی سابقه
بوده است ،و در تهران  ۳۷درصد
کاهش نزوالت آسمانی و  ۳۵۰میلیون
مترمکعب کاهش آورده داشتهایم به
همین دلیل از بهمن ماه سال گذشته
کمیتههای تنش آب تشکیل شده
است.
وی اظهار داشت :با وجود افزایش
دمای هوا و شیوع کرونا برای اولین بار
با کمک مردم نه تنها افزایش مصرف
نداشتیم که  ۳.۵درصد کاهش را تجربه
کردیم.
مدیرعامل آب و فاضالب استان
تهران گفت :اگر  ۱۰درصد کاهش
مصرف به صرفه جویی حدود  ۳۰۰هزار
مترمکعب می رسیم که وضعیت صرفه
جویی معنی داری در آب شرب تهران
است.
وی افزود :کیفیت آب تهران به گواه
تمامی دستگاههای ناظر بسیار باالست
و هیچ نقطهای از تهران مشکل کیفیت
آب را نداریم.
بختیاری در ادامه تاکید کرد:
در حالی که در بسیاری از کشورهای
پیشرفته مثل پاریس ویروس کرونا
در پساب مشاهده شد اما به گواه
دستگاههای ناظر کوچکترین نشانی از
این ویروس در آب تهران نداشتیم.
وی درباره کیفیت آب تهران نیز
گفت :به آب تهران باالترین استاندارد
کلر استفاده میشود و بر اساس نرم ۲.۵
درصدی افزایش جمعیت ما در تأمین
آب تهران مشکلی ندارد.

