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چرا آنتی بیوتیک های 
هندی جمع آوری شد

حدود یک ماه قبل بود که مســئله کمبود برخی 
از اقالم دارویی ازجمله داروهای آنتی بیوتیک در 
کشور مطرح شــد. بر این اساس وزارت بهداشت 
اقدام بــه واردات آنتی بیوتیک کــرد و محموله 
49تنی سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال همان 
زمان وارد کشور شد. محموله ای که شامل انواع 
آنتی بیوتیک های مورد نیاز ازجمله سفالکسین، 
سفیکسیم، کوآموکسی کالو، آموکسی سیلین و 
آزیترومایسین که هر کدام براساس دوز مصرفی 
کودکان تقســیم بندی می شــوند. اما صبح روز 
گذشته نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که 
مدیرکل امور دارو در ســازمان غذا و دارو نسبت 
به جمــع آوری 2درصد از سوسپانســیون های 
کوآموکســی کالو ســاخته کمپانی ابوت تأکید 
کرده بــود. نامه ای کــه منجر بــه نگرانی هایی 
هم شــد و برخی در فضــای مجازی نوشــتند: 
»آنتی بیوتیک های وارد شــده از کشــور هند به 
ایران را استفاده نکنید چرا که مقدار ماده مؤثره آن 
غیرقابل قبول است!« محمد پیکان پور، مدیرکل 
داروی ســازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه این 
سازمان در حفظ اصول کیفی محصوالت کمترین 
مسامحه ای را نمی پذیرد، درباره جمع آوری این 
داروها توضیحاتی ارائه کــرده و گفته »داروهای 
وارداتــی هم ماننــد داروهای داخلــی به لحاظ 
اندازه گیری ماده مؤثره از سوی سازمان غذا و دارو 
بررسی و کنترل کیفی می شوند. در بررسی های 
صورت گرفتــه 2درصد از سوسپانســیون های 
کوآموکسی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی 
میزان ماده مؤثره نسبت به دامنه مجاز، مورد تأیید 
سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و جمع آوری شد.« 
او ادامه می دهد: »از 6آنتی بیوتیک وارداتی، تنها 
یک آنتی بیوتیک و از بین 5بَچ از این آنتی بیوتیک 
یک بچ و به لحاظ تعدادی 2درصد از داروی مذکور 
جمع آوری شــد که علت آن کمتر بودن جزئی 
میزان ماده مؤثــره از دامنه مجاز بود.« پیکان پور 
تأکید می کند: »ریکال بخشی از انواع داروها در 
سراسر دنیا امری مرسوم و با هدف حفظ سالمت 
بیماران صورت می گیرد. ســازمان غذا و دارو در 
این حوزه مسامحه نداشته و بر حفظ اصول کیفی 

محصوالت تأکید دارد.« 

میز خبر 

رنجنامه زنان کارگر

مشکالتشان یکی، دو تا نیست؛ از مسئولیت های 
خانه گرفته تا تعهــدات محل کار، همه و همه 
رنجنامه زنان کارگری اســت کــه باید برای 
لقمه ای نان حالل، مصایب و سختی های یک 
زندگی کارگری را به جــان بخرند. نه از قانون 
حمایت از زنان شاغل بهره مند می شوند و نه به 
اندازه کاری که انجام می دهند درآمدی مکفی! 
این روزها هم که کارفرمایان زیر سایه مسائل 
اقتصادی ترجیح می دهند از نیروی کار ارزان 
استفاده کنند، زنان کارگر گزینه اول و آخرشان 
است. اینها درددل زنانی است که باید هر روز 
صبح قبــل از اینکه روشــنی روز را ببینند در 
کارگاه های صنعتی رخت کار به تن کرده و در 
دل تاریکی شب به خانه برگردند. برگشتشان به 
خانه هم تازه شروع ماجرای دیگری است برای 
آنها؛ از تیمار فرزندان گرفته تا رسیدگی به امور 
منزل؛ آن هم در اندک زمان باقیمانده از شب با 

تنی خرد و خسته!
زهرا، یک زن کارگر اســت؛ 43ساله. خانه اش 
در حاشیه های شرق تهران قرار دارد و مجبور 
است هر روز مســافت طوالنی را از پردیس به 
ســمت مالرد برود تا در محــل کارش حاضر 
شود. صورتش تکیده، و شــادابی و خنده انگار 
سال هاســت از چهره اش رخت بربسته است: 
»همسرم هم کارگر است، اما با اینکه هر دو کار 
می کنیم از پس هزینه های زندگی برنمی آییم. 
حقوق یک نفرمان فقط کرایه خانه می شــود. 
هر روز صبح ســاعت 5 از خانه بیرون می زنم 
و حدود ســاعت 8 به محل کارم می رسم و تا 

ساعت19:30 هم باید سرکار باشم.«
انگشت های 2دستش را در هم فشار می دهد. 
با آهی نفس  تازه می کند و می گوید: »با اینکه 
همانند مــردان کار می کنیم، امــا هیچ وقت 
حقوق و مزایایی برابر نداریم؛ نه اضافه کارمان 
یکی اســت نه دریافتی حقوقمان. تا اعتراض 
هم می کنیم در خروجی کارخانه را نشــانمان 
می دهند دلیلش هم تعداد متقاضیان زیاد زن 

برای کار است.«
کوچک ترین فرزندش 3ساله اســت، اما او به 
یاد ندارد توانســته باشــد بعد از 2زایمانش از 
مرخصی ویژه ای استفاده کند: »برخالف زنان 
کارمند که بین 6 تا 9ماه می توانند از مرخصی 
زایمان استفاده کنند، ما بعد از زایمان باید از کار 
خداحافظی و بعد از آن مجددا در کارگاهی دیگر 
مشغول کار شویم؛ نه از ساعت شیردهی خبری 

هست و نه از کاهش ساعت کار.«
ســودابه هم به عنــوان مونتــاژکار در یکی از 
کارخانه های اطــراف تهران مشــغول به کار 
است. او مادر 2فرزند خردسال است، اما مجبور 
است به خاطر کار، ســاعت ها از فرزندانش دور 
بماند: »مسیر آنقدر دور است که حتی امکان 
سرکشی به فرزندانم را ندارم؛ از طرفی با حداقل 

حقوق دریافتی که دارم امکان ثبت نام بچه ها 
در مهدکودک هم وجود ندارد. شهریه یک ماه 
مهدکودک برابر است با کل حقوق من. به خاطر 
همین مجبــورم بچه ها را به قوم و خویشــانم 
بسپارم و بعد برای کار راهی شوم.« او هر هفته 
بیش از 50ساعت کار ســخت انجام می دهد؛ 
یعنی از 44ساعت قانون کار مختص مردان هم 
بیشتر! اما مجبور است سخت کار کند تا کارفرما 
عذرش را نخواهد. اگر از کار اخراج شود، اشتغال 
دوباره اش یعنی گذر از هفت خوان رستم است. 
علتش را نرگس 38ساله اینطور برایمان توضیح 
می دهد: »یکــی از اصلی ترین بخش فرم های 
استخدام در بخش خصوصی تاهل یا تجرد زنان 
است. کارفرمایان ترجیح می دهند با زنانی طرف 
قرار شوند که یا مجردند و قصد ازدواج ندارند یا 
بچه هایشان بزرگ اســت و دیگر قصد بچه دار 
شــدن ندارند. علتش هم آسودگی خاطرشان 
در طول مدت قرارداد است؛ چرا که نمی خواهند 
درگیر مســائلی چون درخواســت مرخصی 
زایمان یــا کاهش زمان کار به دلیــل ازدواج و 

بارداری شوند.

حرمتزنانحفظنمیشود
نرگس البته گالیه های دیگری هم دارد: »4دهه  
بعد از انقــالب و حضور زنــان در کارگاه های 
صنعتی انتظار می رود در محیط های کارگری 
حریم زنان مراقبت شــود، اما متأسفانه ما در 
فضای کارگری شاهد همان رفتارهایی هستیم 
که کارگران مرد با هم دارند و این با روحیه زنان 

همخوانی ندارد.«
سیمین هم که در یک شرکت ساخت قطعات 
خودرو مشغول است، می گوید: زن کارگر یعنی 
زنی که هر روز ســر قبر آرزوهایش باید گریه 
کند. دلیلش را که می پرســیم می گوید: من 
از 18ســالگی کار می کنم؛ چون مجبور بودم. 
پدر و مادرم هــر دو زمینگیر هســتند. بعد از 
یک تصادف، تامین هزینه های زندگی با من و 
برادرم هست. سال های اولی که مشغول به کار 
شدم شرط استخدام مجرد بودن ما بود و من هم 

با جان و دل پذیرفتم. کم کم آلوده کار شدم و 
هر سال بیشتر از سال گذشته نیازمند شغلم و 
حقوقش شدم. تا به خودم آمدم دیدم 48ساله ام، 
مجردم و افسار  زندگی ام دست کارفرماست. از 
آن شغل بیرون آمدم، درست است االن دیگر 
این محدودیت ها را نداریم، اما باید قبول کرد 
که دیگر روزهای رفتــه بازنمی گردد. او امروز 
یکــی از مدافعان حقوق زنــان در کارگاه های 
صنعتی اســت؛ به خاطر همین ســعی کرده 
بخشی از قوانین حمایت کننده زنان را با اصرار 
در محل کار پیاده کند، اما به قول خودش جو 
مردانه کارگاه های صنعتی همــواره علیه او و 
همکارانش هست؛ طوری که با همه شایستگی 

ها خبری از پیشرفت و افزایش حقوق نیست.
گالیه های زنان کارگر از وضعیت پیش رویشان 

بارها و بارهــا از تریبون های مختلف اجتماعی 
بیان شــده اســت، اما تا به حال اتفاق جدی 
در جهت رفع این مشــکالت نیفتاده اســت. 
آخرینش بیانیه ای بود که اتحادیه سراســری 
زنان کارگر در اردیبهشــت ماه امسال در دفاع 
از زنان کارگر صادر کرد. در ایــن بیانیه آمده 
بود: »زنان کارگر ایران زمین از آغازین روزهای 
انقالب همپای مــردان کارگــر در به حرکت 
درآوردن و جلوگیری از ایستادن چرخ صنعت 
کشور که همانا چرخ توسعه و استقالل اقتصادی 
کشور است، ایستاده اند. با این حال متأسفانه 
برخی از کارفرمایان به دالیــل غیرمنطقی و 
غیرقانونی کارگران زن را بــا حقوقی کمتر از 
حقوق مردان به کار می گیرنــد و زنان به دلیل 
نیاز مالی و بیکاری بــه دریافت حقوق کمتر از 
حداقل قانونی رضایت می دهند. این در حالی 
است که تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در 
شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعالم 
شده است و طبق مواد 38، ۷5، ۷۷ و ۷8 قانون 
کار و همچنین مقاوله  نامه 111 سازمان جهانی 
کار برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری 

و تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است.«

امتیازاتزنانکارمندآرزویماست
رویا حسینی نژاد، از فعاالن حوزه زنان می گوید 
که زنان شــاغل در بخش خصوصی و صنعتی 
حتی در خواب هم نمی تواننــد امتیازات ویژه 
قانون کار بــرای زنان را ببیننــد؛ این در حالی 
است که زنان شاغل در بخش دولتی به راحتی 
از این مزایا بهره مند می شــوند. او با اشــاره به 
افزایش جمعیــت زنان شــاغل در واحدهای 
صنعتی بخش خصوصی طی یک دهه گذشته 
می گوید متأسفانه در ســایه افزایش مشکالت 
اقتصادی ما شــاهد حضور گسترده نیروی کار 
خانم در بخش های خصوصی هستیم و همین 
کمیت نیروی انســانی مشــتاق برای اشتغال 
باعث شده تا کارفرمایان به سبک و سیاق خود 
نسبت به بهره گیری از این نیرو ها اقدام کنند؛ 
نه خود را قائــل به رعایت قانــون می بینند نه 

ترســی از تعدیل نیروهایشــان دارند؛ چراکه 
بالفاصله این جای خالی ها پر می شود. به گفته 
او، در بخــش خصوصی زنان بیشــتر از مردان 
در معرض بی حقوقی قرار دارند. از سوی دیگر 
مشــارکت کمی هم در فعالیت هــای صنفی 
دارند و ترجیح می دهند از این حواشــی به دور 
باشند؛ به خاطر همین صدای اعتراضشان بلند 
نمی شود؛ بی حقوقی ها و ظلم های مضاعفی که 
محصول عدم نظارت اســت. دست کارفرمایان 
ســودجو در بهره کشــی از زنان باالخص زنان 
سرپرســت خانوار که چاره ای جز اطاعت برای 
نان آوری ندارند، باز اســت و کسی هم انتقادی 
نمی کند: »درحالی که اصل بیستم قانون اساسی 
می گوید همه افراد ملت اعم از مرد و زن در برابر 
قانون یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرنگی با رعایت 
موازین اسالم برخوردارند، تضییع حقوق  زنان 
کارگر در کارگاه های صنعتی مشــهود است. 
پرداخت حقوق زیر خــط فقر و مصوب قانونی، 
عدم پرداخت مزایا و... مصداق این سخن است.«

تبعیض در حقوق زنان شاغل در حوزه دولتی و 
خصوصی به گفته حسینی نژاد مختص آنچه بیان 
شد نیســت. بر زمین ماندن بسیاری از قوانین 
حمایتی موجود به دلیل ســودجویی بعضی از 
کارفرمایان و اهمال ناظران حکم نمکی را دارد 
بر زخم تن زنان کارگر: »الیحه حمایت از مادران 
صرفا در ادارات مصــداق دارد نه در واحدهای 
تولیدی، صنعتی و خدماتی. نمونه اش تعطیلی 
کارمندان مادر در روزهای پنجشنبه است. طبق 
مصوبه 248209هیأت وزیران در اسفند 1390 
کارکنان زن شــاغل در دســتگاه های اجرایی 
موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری 
که دارای فرزند زیر ۷سال  یا فرزند دانش آموز 
دوره ابتدایی هستند، ساعت کار روز پنجشنبه را 
می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف 
مقرر در ماده8۷ قانون مدیریت خدمات کشوری 
یا از طریق دورکاری جبران کنند.« اما این قانون 

در بین زنان کارگر ناشناخته است.
به گفته حسینی نژاد بانوان شاغل در صنعت، 
متعلق به همین کشــور و از سختکوش ترین 
طبقات مــردم هســتند.  او با تأکیــد بر این 
مهم اضافــه می کند: توقع داریــم ادارات کار 
اســتان ها کم کاری نکنند و بازرسان به صورت 
متناوب و پیوســته ناظر بر   اجرای قوانین در 
بنگاه های اقتصادی باشــند؛ دولت نباید زنان 
کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.

این فعال حوزه زنان با بیــان اینکه زنان کارگر 
عموما متعلق به فرودست ترین طبقات جامعه 
هســتند، تأکید می کند: زنان کارگر شاغل در 
صنعت عضوی از همین کشور و منطقه هستند؛ 
کســانی که برای اینکه بتواننــد نانی درآورند 
اجبارا از خیلی چیزها می گذرند؛ مادران کارگر 
در سال های اشــتغال، روزگار بسیار سختی را 

سپری می کنند که نتیجه آن 
پیــری زودرس و ابتال به انواع 

بیماری هاست. 

قانون کم نداریم، جرأت اجرا نیست
کتایونحســینی،ازفعاالنحقوقزنانکارگردرکشورمیگوید:
ماخوشــبختانهدربخشقوانینکمبودینداریم،امامتأسفانهاین
قوانینامروزرویزمینماندهوگویاکســیجرأتاجرایآنهارا
درحوزهکارگریزنانندارد.متأســفانهباوجوداینکهتجربهثابت
کردهاستزناندراجرایوظایفوکارهایشاندقیقترهستنددر
هنگامپرداختحقوقومزایاهمیشهکمترازحقشانمیگیرندو
اینمسئلهمتأسفانهجامعهکارگریزنانراباچالشهایبسیاری

روبهروکردهاست.
اینفعالکارگریزنان،ریشهخیلیازمشکالتزنانرادرکمرنگ
بودنفعالیتهایصنفیمیداندومعتقداستهموارهفعالیتهای
صنفیکارگریدرحوزهزنانزیرسایهصنوفمردانهگمشدهاست
وچهبســامرداناجازهندادهاندصدایدادخواهیزنانبهگوش
مسئوالنبرسد:»دربنگاههایاقتصادیکوچکنهازرعایتساعت
شیردهیبرایمادرانشاغلخبریاســتونهازمزایایماده47
قانونکاربرایبانوانیکهدرمحلکارحضورندارندوازغرامتایام
بارداریاســتفادهمیکنند.ازهمهاینهاکهبگذریمبهرهگیریاز
زناندرمشاغلسختوزیانآوراستایندرحالیاستکدرنص

صریحقانوناشارهشدهکارفرمایانحقگماردنزناندرکارهای
سختوزیانآورراندارند؛حتیاینموضوعرادرقالبآییننامهای
هممستندکردهاند،اماحاال33سالیمیشــودکهاینآییننامه
خاکمیخوردوکســیبرایبهآنتوجهنمیکند؛موضوعیکهتا
بهحالباعثشدهتعدادیاززنانشاغلدرمشاغلسختبهخاطر
عدمپوششمناسبایمنیحینکارجانخودراازدستبدهندیا

دچارصدماتجبرانناپذیرشوند.
بهگفتهاو،ماامروزدرجامعهشــاهدارائهبســتههایتشویقیبه
زوجینجوانبرایبچهدارشدنیاتشویقجوانانبهازدواجهستیم؛
ایندرحالیاســتکهدرحوزهاقتصادوصنعتکارفرمایانبرای
استفادهبیشترازنیرویکارنســلجوانتأکیدبرتجردآنهادارند
واینسیاستهاباهمهیچهمخوانیندارد؛بنابرایناگرمسئوالن
میخواهنداهدافتعریفشدهدرافزایشجمعیتوفرزندآوریرا
دنبالکنند،بهتراســتدرحوزهحمایتازبانوانخواستاراصالح
ماده85قانونتامیناجتماعیبارویکردگسترشحمایتهاازبانوان
شوندوبستریرافراهمکنندکهدخترانجوانوشاغلمادربخش
خصوصیبتوانندباخیالیآسودهضمنحفظفعالیتهایاقتصادی
خود،خانوادهتشکیلدادهوبافرزندآوریبدونترسازتعدیل،این

کانونراگرمکنند.

نکته

الیحه حمایت از مادران صرفا در ادارات 
مصــداق دارد نه در واحدهــای تولیدی، 
صنعتی و خدماتی. نمونــه اش تعطیلی 
کارمنــدان مــادر در روزهــای پنجشــنبه 
اســت. طبــق مصوبــه 248209هیــأت 
وزیــران در اســفند 1390 کارکنــان زن 
شاغل در دســتگاه های اجرایی موضوع 
ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری 
کــه دارای فرزنــد زیــر ۷ســال  یــا فرزنــد 
دانش آمــوز دوره ابتدایــی هســتند، 
ساعت کار روز پنجشنبه را می توانند در 
سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر 
در مــاده8۷ قانــون مدیریــت خدمــات 
کشوری یا از طریق دورکاری جبران کنند

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

سوءاستفاده از قانون 
اعطای »تابعیت« به 

فرزنداِن زنان ایرانی
»قانون اعطای تابعیــت از مادر به فرزندان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی منجر به 
سو ءاســتفاده از زنان ایرانی شــد، به گونه ای که 
مادران را رها کردند و دیگر بازنگشــتند.« شهریار 
حیدری، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درباره 
اصطالح قانــون اعطای تابعیت بــه فرزنداِن زنان 
ایرانی گفت: »بنا به ضرورت در یک مقطعی تابعیت 
برای فرزندان مــادران ایرانی صادر شــد، اما این 
قانون باعث سوءاســتفاده بســیار زیادی در این 
موضوع شــد و تقریبا حق و حقوق مادران ایرانی 
به گونه ای زیر ســؤال رفت. اینگونه نیست که این 
قانون حذف یا لغو شــود بلکه باید اصالح صورت 
بگیرد، به گونه ای که مــادران ایرانی دچار ضرر و 
زیان نشوند. دلیلش هم این بود که عده ای از اتباع 
سایر کشــورها از این قانون سوءاستفاده و با زنان 
ایرانی ازدواج کردند، به دلیل اینکه فرزندان شــان 
ایرانی شوند، اما حقوق مادران ایرانی درنظر گرفته 
نشد.« به گفته حیدری، این موضوع باعث شکایت 
بسیاری از مادران شــد: »از این جهت اصالح این 
قانون یک ضرورت اســت. هم اکنــون نیز اصالح 
این قانون در دست اقدام اســت و باید تکلیف هر 
تبعه خارجی که به کشور وارد می شود، مشخص 
شود. سال هاست اتباع افغانستانی در کشور ما کار 
می کنند، درحالی که بیشترشان شناسنامه ندارند، 
حتی برخی کارت اقامت هم ندارند. برای کشوری 
که برنامه ریزی برای معیشت و اقتصاد خود می کند 
و سرمایه گذاری می کند، قطع به یقین اگر فکری 
برای این افراد نکند دچار ضرر و زیان می شود و یا 
در آن قانون اخالل ایجاد می شود.«  نماینده سرپل 
ذهاب و قصر شیرین با اشاره به تصویب طرح کلیات 
قانون تشکیل ســازمان ملی مهاجرت تأکید کرد: 
»در قانون جدید همه موارد دیده و تالش شده یک 
قانون جامع و کامل باشد. این قانون اعطای تابعیت 
کامال یک تجربه شد که البته تجربه موفقی نبود. 
دلیل آن هم سوءاستفاده ای بود که از این قانون شد. 
ما یک بررسی میدانی انجام دادیم و در استان های 
هدف واقعیتش به این نتیجه رسیدیم که این قانون 
اعطای تابعیت جواب نداده است. امیدواریم با این 
قانون جامع به یک نتیجه و جمع بندی برای همیشه 
برسیم و این مسائل به صورت ضابطه مند درآید و 
اتباع خارجی که وارد کشور می شوند و ماندگاری 
دارند، مانند اتباع کشــور افغانستان مشمول یک 
قانون شوند تا در آینده دچار اشکال و ضرر و زیان 
نشویم.«  این نماینده در پاسخ به این سؤال که آیا 
اجرای قانون اعطای تابعیت متوقف خواهد شــد؟ 
تأکید کرد: »قانون اعطای تابعیت در قانون سازمان 
ملی مهاجرت تجمیع شده است. این قانون درباره 
اعطای تابعیت و تعیین تکلیف اتباع بیگانه در کشور 
هم به لحاظ ماندگاری و هم به لحاظ طرد این افراد 
جامع است.« شــهریاری درباره اینکه آیا با اصالح 
قانون اعطای تابعیت، تابعیت افرادی که پیش از این 
موفق به دریافت شناسنامه شده  بودند، لغو می شود 
هم بیان کرد: »افرادی که تابعیت گرفته اند، تعیین 
تکلیف شــده اند. تعداد زیادی هم پرونده تشکیل 
داده اند که تعیین تکلیف می شوند، اما این اقدام با 

ضوابط جدید و کارآمد صورت می گیرد.« 

1۵00آمبوالنس 
جدید تا سال آینده 

جعفــرمیعادفر،رئیس
سازماناورژانسکشوراز
اضافهشدن۱5۰۰دستگاه
ناوگان بــه آمبوالنس
اورژانسخبرداد.بهگفته
اینمسئولحدود،4سال
استکهآمبوالنسیبه
ناوگانواردهنشــدهو
برایناســاسدولتو
مجلساعتبــاریبرای
خریدآمبوالنسدرنظر
گرفتهانــد:»هماکنون
درحالانجــاممناقصه
هســتیموتااوایلسال
آینــده5۰۰دســتگاه
ناوگان بــه آمبوالنس
آمبوالنسکشوراضافه
میشود.سازمانبرنامه
وبودجههــمدرالیحه
بودجهسال۱4۰2اعتبار
خوبیراپیشبینیکرده
کهبتوانیمبرایســال
آینــده۱۰۰۰دســتگاه
در جدید آمبوالنــس

اختیارداشتهباشیم.«

کمبودهای دارویی 
رو به بهبود 

انجمــن نایبرئیــس
داروسازانایران،درباره
وضعیــتکمبودهــای
ســطح در دارویــی
داروخانههایکشــور،
توضیحاتــیارائهداد.
ســیدعلیفاطمــیبا
بیــاناینکــهاکنوناز
وضعیــتنایــابچند
هفتــهقبــل،خــارج
شــدهایموتاحدودی
شده، برطرف کمبودها
تأکیدکرد:»البتههنوز
دربرخــیاقالمدارویی
وســُرمهادچارکمبود
وضعیت اما هســتیم،
داروهایآنتیبیوتیک،
بهترشدهاست.درزمینه
اســپریهایتنفسیو
کورتونیدهانیوبینی
هــمهمچنــانکمبود
داریم.«فاطمیدرپاسخ
بهاینسؤالکهآیاقیمت
داروهــایآنتیبیوتیک
کهاخیراًواردکشورشده
است،گرانترازداروهای
مشابهتولیدداخلاست؟
بیانکرد:»محمولههای
گرانتــر وارداتــی،
واردشــدهاندامابرای
مصرفکننــدهگرانتر

نشدهاست.«/مهر

زنان کارگر و فعاالن این حوزه در گفت وگو با همشهری از مشکالتشان می گویند

 کار خودتان را انجام بدهید
و باقی را به خدا بسپارید!

قاسم آباد؛ روستای جهانی 
چادرشب  بافی

یاد ناموران انقالب اسالمی در آیینه خاطرات 
زنده یاد مرضیه دباغ )حدیدچی(

اهالی روستای قاسم آباد در کنار چادرشب بافی به فکر 
ایده های نو هنری و توسعه پایدار اقتصادی هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار 
امیدواري کرد که تا 3سال آینده، ایران 

10یونیکورن داشته باشد

 زنان کارمند 
»حق عائله مندی« 

می گیرند؟

معاونامورزنانوخانواده
ریاســتجمهوریگفت:
دریافتحقعائلهمندی
برایکارکنانخانمبخش
دولتیرامطرحکردهایم.

انســیهخزعلــیگفت:
کمیتهزنــانوخانواده
درشــورایعالیآمــار
مصوبشدلذامیتوانیم
بهطوردقیقآمــارزنان
دربخشهــایمختلفرا
جمعآوریکنیموبهعنوان
مرجعرســمی،عهدهدار
اینآمارباشیم.البتهپیش
ازاینآمارهاییدرخصوص
عدالتجنســیتیتهیه

کردهایم.
اودربارهمیزاناجراشدن
قانونجوانــیجمعیتو
حمایتازخانوادهنیزگفت:
اجرایاینقانونبرعهده
است ملیجمعیت ستاد
امــادرزمینهبخشهایی
کهمرتبطبامابودهتالش
کردهایــم.خزعلیگفت:
دریافتحقعائلهمندی
برایکارکنانخانمبخش
دولتیرامطرحکردهایم

ولیبایدمصوبشود.
نظرایناســتکهچون
تامینهزینــهخانوادهبر
عهدهمرداست،پسحق
عائلهمندیبایدمربوطبه

مردانباشد.


