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شهریه مهدهای کودک  10تا  40درصد
افزایش یافت

بر اساس ابالغیه وزارت بهداشت

مراکز درمانی ملزم به خرید داروهای تولید داخل شدند
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،طــی ابالغیــهای خطــاب
بــه رؤســا و سرپرســتان دانشــگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات
بهداشــتی سراســر کشــور ،آنها را ملزم
کــرد جهت تأمیــن داروهای مــورد نیاز
مراکــز درمانــی تحــت پوشــش خــود،
صرفــاً از داروهای ژنریــک تولید داخل
خریداری کنند.

بهگــزارش ســازمان غــذا و دارو در متن
ابالغیــه دکتــر حســن هاشــمی آمــده
اســت :بــا توجــه بهضــرورت مدیریــت
هزینههــای دارویــی در مراکــز درمانــی
وابســته ،همچنیــن در راســتای اجرای
سیاســتهای کلــی نظــام ســامت و
اسناد باالدستی الزم است از تاریخ اول
تیــر ماه جــاری اقدامــات زیــر در زمینه
خرید داروهای مورد نیاز مراکز درمانی

تحــت پوشــش آن دانشــگاه صــورت
پذیرد.
براســاس ایــن ابالغیــه ،بــه منظــور
حداکثــر بهرهبــرداری از منابع محدود
نظــام ســامت الزم اســت با اســتفاده
از شــیوههای خریــد راهبــردی دارو
بیشــترین بهــره بــرداری از بودجههای
خرید دارویی بهعمل آید.
در ایــن ابالغیــه آمــده اســت :در مورد

داروهایی که نمونــه ژنریک آن در بازار
دارویــی کشــور وجــود دارد بایــد صرفاً
داروی ژنریک خریداری شود.
خریــد داروهــای برنــد ژنریــک تولیــد
داخــل صرفــاً در صورتــی مجاز اســت
کــه قیمــت آن توســط شــرکتهای
عرضهکننــده در حــد قیمــت داروی
ژنریک موجود در بازار کاهش یابد.
وزیــر بهداشــت در ایــن ابالغیــه آورده

است :الزم اســت معاونین غذا و دارو،
درمان و توســعه و مدیریــت منابع آن
دانشگاه/دانشــکده را موظــف کننــد تــا
بر اجــرای صحیــح این دســتورالعمل
نظــارت و حســن اجــرای آن را گزارش
کننــد .همچنیــن پرداخــت هزینههای
خریــد داروهایــی کــه خــارج از ایــن
دســتورالعمل خریــداری میشــوند،
مجاز نیست.

70درصد ازکودکان کار ایرانی نیستند

روزی  11ساعت کار ،ماهی  300هزار تومان درآمد
یاسمن صادق شیرازی
روزنامهنگار

ایسنا

آخریــن آمارهــا نشــان میدهــد حــدود
11هزار کودک کار و خیابان تحت پوشــش
مراکــز شــبانهروزی و روزانــه ســازمان
بهزیســتی قرار دارنــد؛ کودکانی کــه بدون
برخورداری از مزایای رفاه اجتماعی همه
عمرشــان را بــه فــال و گلفروشــی بــر ســر
چهارراههــا میگذرانند تا نــان آور کوچک
خانواده هایشان باشند .کارشناسان حوزه
بهزیستی میگویند مشکالت اقتصادی و
معیشتی و نبود حمایتهای اجتماعی از
جمله عواملی اســت کــه موجب افزایش
حضورکودکان کار در کنار خیابانها شــده
اســت ،بهطوری که هر ســاله بــا تعطیلی
مــدارس و آغــاز فصــل تابســتان ،تعــداد
کــودکان کار در خیابانهــا افزایــش جدی
پیدامیکند.
«رضــا جعفــری» رئیــس اورژانــس
اجتماعــی کشــور در این زمینه بــه «ایران»
میگویــد :حــدود  13درصــد کــودکان کار،
بازمانده از تحصیل هستند و تعداد زیادی
از آنها هم با تعطیلی مدارس به خیابانها
میروند .وی با اشاره به اینکه علت حضور
کــودکان در خیابانهــا ،تأمیــن معیشــت
خانوادههــای آنهاســت ،ادامــه میدهــد:
بر اســاس آییننامــه مصوب کــودکان کار،
سازمانهایمتعددیبرایساماندهیآنها

مشخص شدند که بر اساس این آییننامه،
هر کدام از آنها وظایف جداگانهای را دنبال
میکنند .با وجود این ،در حال حاضر تعداد
زیادی ازآنهانسبتبهوظایفخودکوتاهی
میکنند.جعفری با اشــاره بــه اینکه حدود
 70درصــد از کــودکان کار ،ایرانی نیســتند،
میگویــد :تعــداد زیــادی از ایــن کــودکان،
اتبــاع هســتند و اوراق شناســایی ندارند اما
بــا وجود این ،وزارت کشــور بهعنوان یکی از
سازمانهای مسئول در آیین نامه مصوب
کار،نسبتبهحلاینمشکل،اقداممؤثری
انجــام نداده اســت .وی با اشــاره بــه اینکه
موضــوع کار کودک در خیابان در همه دنیا
کودک آزاری محســوب میشود ،میگوید:
خانوادههــا باعــث فشــار و تحمیــل کار بــه
کودکان نمیشوند بلکه مسائل معیشتی و
اقتصادی استکهموجبحضورو افزایش
کودکان در خیابانها شده است.
وی ادامــه میدهــد :بیــش از  90درصد
از ایــن کــودکان پــس از کار در خیابــان بــه
خانههایخودبرمیگردندوباخانوادههای
خود در ارتباط هستند.
وی ادامه میدهد :با وجود اینکه تعداد
زیــادی از خانوادههــا بعــد از شناســایی،
متعهــد بــه نفرســتادن ایــن کــودکان بــه
خیابانهامیشوندامابازشاهدحضورآنها
در خیابانها هستیم ،به طوری که بر اساس
آمارهــای ما  ۸۵درصد از این کودکان برای
نخســتین بار پذیرش شــدهاند و  ۱۵درصد

از آنها برای بار دوم و ســوم به مراکز تحویل
دادهمیشوند.
ëëکودکانکاررابهچشممجرمنبینیم
«سید حســن موســوی چلک» ،رئیس
انجمــن مــددکاری کشــور نیز بــا اشــاره به
اینکه اغلب کودکان کار به علت مشــکالت
اقتصــادی و معیشــتی مجبــور بــه کار در
خیابانها میشــوند ،میگویــد :اغلب آنها
ترک تحصیل کردند یا بر اثر بزهکاری برای
کاردرخیابانهافرستادهمیشوند.
چلک ادامه میدهد :با وجود اینکه ،کار
کودکاندرمکانهاییهمچونکورهپزخانه
و سایتها و سطلهای زباله و کارخانههای
شیمیایی منع شــده است اما تعداد زیادی
از آنهــا در این مشــاغل کار میکنند و هیچ
نظارتــی هم بر ایــن موضوع نمیشــود .او
میگویــد :تعدادی از ایــن کودکان هم جزو
اتبــاع افغــان هســتند و مادرشــان ایرانــی
است ،به همین علت هیچ اوراق هویتیای
ندارند اما بهطور کلی ما در فصل تابســتان
شاهد افزایش کودکان کار در سرچهارراهها
هســتیم .او درباره میزان دســتمزد کودکان
کار ادامــه میدهــد :میــزان دســتمزد ایــن
کودکانبراساسنوعکارشانمتفاوتاست
امــا هــر کــودک کار ،حداقــل روزی  50هزار
تومان درآمد کســب میکنــد که این هزینه
گاه به 70هزار تومان هم میرسد.وی ادامه
میدهد :کار کودکان در خیابانها ،احتمال
ابتــای آنها بــه اعتیاد ،ســوء اســتفادههای

جنســی و انواع کــودک آزاریهــا را افزایش
میدهد .بنابراین میتوان گفت اغلب این
کــودکان دچار ناســازگاری و خشــونتهای
رفتــاری میشــوند.چلک میگویــد :در
شــرایط فعلــی نمیتوانیــم کــودکان کار را
حذف کنیم ،چراکه مشــکالت اقتصادی و
معیشتی باعث خواهد شد تا تعداد آنها در
خیابانهاافزایشیابد.
ëëاغلبکودکانکارهیچگونهثبتهویتی
ندارند
الهام فخــاری ،رئیس کمیته اجتماعی
شورای شهر تهران به مناسبت روز جهانی
مبــارزه با کار کودکان نیــز میگوید :برخی از
کارشناســان معتقدند بیش از ســه میلیون
نفر کــودک کار در ایران وجــود دارد .ضمن
اینکهکارشناسانمعتقدنددرتهران۲۰هزار
کــودک کار وجــود دارد امــا بهدلیــل آنکــه
اغلــب کــودکان کار هیچ گونــه ثبت هویتی
ندارند آمار دقیقــی در این زمینه نمیتوان
ارائــه کرد.فخــاری بــا بیــان اینکــه دختران
آســیب پذیرترین کــودکان کار هســتند،
میافزاید:بیشترینآسیبمتوجهدخترانی
اســت که بهعنوان کــودک کار در خیابان کار
میکنند و ممکن است با طرح جمعآوری
کــودکان کار حتی تعــداد ازدواجهای زیر۱۵
سالدخترانبهشکلتصاعدیباالبرود.
فخاری دربــاره نرخ ابتالی کــودکان کار
و خیابــان بــه ایــدز میگویــد :بنــا بــر اعالم
معــاون ســابق وزیر بهداشــت و بر اســاس

مطالعــهای که درباره شــیوع ایدز روی یک
هــزار کــودک کار و خیابان در تهــران انجام
شــده  ۴.۵درصد آنها به ایدز مبتال بودند و
در همین زمینه ،رئیس مرکز ایدز ایران هم
گفته است که  ۴تا  ۵درصد کودکان خیابان
به ایدز مبتال هستند که یک سوم آنها؛  ۱۰تا
 ۱۴ســال و دو ســوم دیگر نیز  ۱۵تا  ۱۸ســاله
هســتند .وی با بیــان اینکه میــزان مصرف
مواد در بین کودکان خیابان نشان میدهد
کــه حدود  ۵درصد از پســران و کمتر از یک
درصد دختران سابقه مصرف مواد مخدر
دارند ،ادامه میدهد :بر اســاس مطالعات
انجام شده  ۷۲درصد این کودکان بیسواد
و کم ســواد هســتند یا در حد ابتدایی ســواد
دارنــد و  ۱۷درصــد کــودکان خیابانــی نیــز
اصالً مدرســه نرفتهاند او با اشــاره به علت
اصلی افزایش تعداد کودکان کار میگوید:
 ۶۰درصــد از کــودکان خیابانی بهدلیل فقر

اقتصادی ،بیکاری ،اعتیاد ،بد سرپرســتی و
نا آگاهی والدین راهی خیابانها میشــوند
و ایــن در حالــی اســت کــه تعــدادی از این
کــودکان ســاعات طوالنــی و از  ۷صبــح تــا
 ۵بعــد از ظهــر در زمینهــای برنجــکاری
غیــر اصولــی اطراف بهشــت زهــرا(س) با
دســتمزد روزی ۲۵هزار تومان کار میکنند
که عمده این افراد دختران و پسران ۱۰تا۱۵
سالههستند.
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان  ۸ســاله در
کارگاههــای پــرس کاری لــب خط بــه ازای
۱۱ساعت کار ،فقط ۳۰۰هزار تومان دریافت
میکنند ،ادامه میدهد :این در حالی است
که تنبیه شــدید فیزیکی صاحبکار در تمام
کارگاه هــا رایــج اســت و همــگان کــودکان
زباله گــردی کــه ســر در ســطلهای زبالــه
هســتند را دیدهایــم که در معــرض ابتال به
انواعواقسامبیماریهاهستند.

اخبـــار

سازمان بهزیستی کشور در بخشنامهای اعالم کرد شهریه مهدهای کودک یک ستاره
 10درصد ،دو ستاره  20درصد ،سه ستاره  30درصد و چهارستاره  40درصد بیشتر از
شهریه پایه در نظر گرفته شده است.
بهگزارش سازمان بهزیستی کشور ،در این ابالغیه آمده است ،شهریه مذکور ،شهریه
پایه (شــهریه مهدهای کودک یک ستاره مشــروط) بوده و طبق روال سنوات گذشته
بــ ه منظور رعایت بخشــنامهای مبنی بر تعیین شــهریه مهدهای کودک بر اســاس
درجهبندی و ارتقای کیفیت خدمات مهدهای کودک ،شهریه مهدهای کودک یک
ستاره10درصد،دوستاره 20درصد،سهستاره 30درصدوچهارستاره 40درصدبیشتر
از شهریه پایه در نظر گرفته شده است .براساس این ابالغیه ،شهریه ابالغی از ابتدای
اردیبهشــت ماه ســالجاری ( )1397قابلیت اجرا دارد و این شــهریه بدون احتساب
هزینه تغذیه (صبحانه و ناهار) اســت.در صورت ارائه تغذیه ناهار و صبحانه توسط
مهدکودک ،مجموع هزینه آن نباید بیش از 950هزار ریال بیشتر باشد که تفکیک آن
براساسهزینههایصبحانهوناهاربرعهدهکمیتهتخصصیاستاناست.همچنین
براساس این ابالغیه ،تهیه میان وعده بر عهده والدین و تهیه و تأمین لوازم بهداشتی
مصـرفی مهد کودک مانند مایع دسـتشویی و دسـتمال کاغذی به عهده مهد کودک
است.برایناساس،هرمهـدکودکتماموقت-مهدکودکیکهازساعت7:30لغایت
 15:30فعالیت میکند -به شرط بهکارگیری مربیان دارای مهارت و کارت مربیگری
میتوانــد بــا توجه به رتبه کســب کــرده ،به همان تعــداد فعالیت فــوق برنامه اجرا
کند (یک ســتاره مشــروط لغایت چهار ســتاره) بنابراین در مجموع یک مهدکودک
چهارستارهمیتواندحداکثرپنجفعالیتفوقبرنامهاجراکند.

تمدید خرید اینترنتی کتابهای درسی تا  ۸تیر

معاون ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش
ش آمــوزان و خانوادهها بــرای خرید
گفــت :بهعلت مراجعــه نکردن دانــ 
اینترنتــی کتابهــای درســی ،مهلت خریــد اینترنتی این کتابهــا تا  ۸تیر
تمدید شــد .حســین طالیی زواره گفت :بیــش از  ۶میلیــون و  ۱۰۰هزار نفر
از دانشآمــوزان دوره ابتدایــی بــرای خریــد کتابهای درســی خــود اقدام
کــرده و یک میلیون و  ۷۰۰هــزار دانشآموز دیگر باقی ماندهاند .وی افزود:
آخرین مهلت خرید اینترنتی کتابهای درسی روز گذشته بود که به علت
اقــدام نکــردن دانشآموزان برای خرید کتــاب ،این مهلت تا  ۸تیر تمدید
شــده اســت و ایــن زمان دیگــر قابل تمدیــد نخواهد بــود .طالیــی زواره به
دانشآموزان و خانوادهها توصیه کرد تا خرید اینترنتی کتابهای درسی را
به روزهای آخر موکول نکنند .وی همچنین گفت :امســال کتابهای دوره
ابتدایی و فنی حرفهای و کار ودانش بهصورت اینترنتی به فروش میرسد و
تاکنون ۸۴درصد دانشآموزان دوره ابتدایی و ۷۱درصد دانشآموزان دوره
فنی حرفهای و کار و دانش برای خرید کتابهای درسی خود اقدام کردهاند.

