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«ایران» از تغییرات جدید طرح سنجش نوآموزان گزارش میدهد

با موافقت سازمان برنامه و بودجه انجام میشود
پرداخت معوقات  ۸ماهه رتبهبندی معلمان

اخبـــــار

اضافه شدن ارزیابی «گفتار و زبان و بیش فعالی» در غربالگریها

ارزیابیها برای کالس اولیهای سال تحصیلی آینده از آذرماه آغاز میشود
سمیه افشین فر

خبرنگار

عکس :ایرنا

چنــدی قبــل حمیــد طریفــی حســینی رئیــس
ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــا اشــاره
بــه اینکــه در ســال تحصیلــی جــاری حــدود یک
میلیــون و  747هــزار و  426نفــر مــورد ســنجش
قرار گرفتهاند از آغاز ســنجش ســامت نوآموزان
بــدو ورود بــه دبســتان ســال تحصیلــی آینــده از
آذرمــاه امســال خبــر داد و اعــام کــرد کــه ایــن
امــکان برای خانوادهها فراهم میشــود که عالوه
بــر اقــدام از طریق مراکز ،خودشــان هــم بتوانند
پایــگاه نزدیک بــه محل سکونتشــان را انتخاب
و در زمــان مشــخص شــده مراجعه کننــد .وی با
توجــه به پیشبینیها این موضــوع را مطرح کرد
که آمار دانش آموزان ســنجش شــده  ۱۰۳درصد
رشــد داشــته و یک علت باالتر رفتــن آمارها این
بــود که در یکی دو ســال همهگیــری کرونا ،برخی
دانشآموزان به مدرســه نرفت ه بودند ،یک علت
دیگر نیــز افزایش جمعیــت اتبــاع خارجی بوده
اســت .یکــی دیگــر از موضوعــات نیــز ســنجش
زودهنــگام دانــش آمــوزان ورودی پایه اول ســال
آینــده از همیــن ماههای پیش روســت اینکه چرا
سنجش سال تحصیلی آینده امسال زودتر شروع
میشــود پرسشــی بود که با فرخ لقا عکافی مدیر
بهداشت و تشخیص و پیشگیری سازمان آموزش
و پرورش اســتثنایی کشور در میان گذاشتیم و وی
در پاســخ بــه این ســؤال «ایــران» گفــت :حرکت
در راســتای اســتانداردهای آموزشــی و شناســایی
زودهنــگام و مداخلــه بهنــگام ،ارتقــای کیفیــت
آموزشــی به گونهای کــه نوآمــوزان بتوانند قبل از
تیرماه در مدارس اقدام به ثبت نام قطعی کنند
و در واقــع اینکــه بســیاری از امــور مثــل اقدامات
مربوط به ثبــت نام دانش آموزان و ســاماندهی
نیروهــای انســانی ،ثبت نام و توزیع کتب درســی
همــه وابســته بــه اجــرای برنامه ســنجش بودند
کــه هماهنگیهــای مربــوط بــه آنهــا همیشــه در
تابستان انجام میشد ،ساماندهی شده و بموقع

انجام شــود از مهمترین عواملی بود که تصمیم
گرفته شــد تا این طرح زودتر آغاز شــود تا با عدم
تأخیر در برنامه ســنجش مشــکلی وجود نداشته
باشــد .از طــرف دیگــر اینکــه بتوانیــم نوآمــوزان
عشــایر ،مناطق محروم ،روستایی و حاشیهنشین
را بــا هدف تحقــق عدالت آموزشــی و دســتیابی
به کیفیت آموزشــی مطلوب به طــور دقیق مورد
ارزیابی قرار دهیم نیازمند شروع زودتر این طرح
به نسبت سالهای گذشته بودیم.
عکافی در توضیح تفاوتهای طرح ســنجش
امســال به نسبت سال قبل گفت :شروع زودتر از
ســال قبل (که از آذرماه به طور رسمی این طرح
شروع میشود) ،اســتفاده از دادههای غربالگری
ســایر دستگاهها ،اســتقرار پایگاه دائمی در مراکز
مشــکالت ویــژه یادگیــری ،ارزیابــی شایســتگی
حرکتــی در مراحــل غربالگــری و ارزیابــی گفتــار
و زبــان و بیــش فعالــی در مراحــل غربالگــری
از مهمتریــن تفاوتهــای ایــن طــرح به نســبت
سالهای گذشته است.
 ëëافزایش پوشــش غربالگری نوآموزان بدو ورود
به دبستان
مدیــر بهداشــت و تشــخیص و پیشــگیری
ســازمان آمــوزش و پرورش اســتثنایی کشــور در
ادامه به مهمترین مشــکالت این طرح در ســال
جــاری اشــاره کــرد و گفت :بــا توجه بــه اینکه دو
ســال همهگیری کرونــا بود تعــدادی از نوآموزان
مورد سنجش قرار نگرفته بودند و همین موجب
باال رفتن آمار تعداد نوآموزان شــده بود که برای
سنجش مراجعه میکردند و حدود یک میلیون
و  700هــزار نوآموز مــورد ارزیابی قــرار گرفتند از
طرف دیگر فشــردگی اجرای برنامــه در یک بازه
زمانــی کوتــاه  3ماهــه و گرمای شــدید تابســتان
در برخــی مناطــق کشــور ،قطعــی بــرق و تغییر
ســامانه ثبت نام دانش آموزی و اختالل در ثبت
نام نوآموزان در این سامانه مشکالتی را برای ما
ایجاد کرده بود.
عکافــی بــا بیان اینکــه طرح ســنجش از زمان
شــروع تاکنــون به لحاظ کیفــی تغییــرات زیادی

داشــته اســت گفت :کیفیت این برنامه از شــروع
سنجش تاکنون بسیار تغییرات داشته که از جمله
افزایش پوشــش سنجش ،بهروزرســانی ابزارها و
مالکهای غربالگری و تشخیص ،افزایش تعداد
پایگاههــای اولیه و تخصصی در راســتای کیفیت
بخشــی به غربالگری و تشخیص ،افزایش تعداد
نیروهای آموزش دیده در راستای کیفیت بخشی
بــه غربالگــری و تشــخیص ،افزایــش متغیرهای
ارزیابی در مراحل غربالگری و تشخیص با هدف
کیفیــت و کمیت بخشــی بــه شناســایی نوآموزان
مشکلدار ،مداخله بهنگام توانبخشی و حمایتی
بــا همــکاری ســازمانها و نهادهــای ذیربــط در
جهــت حمایت آموزشــی و توانبخشــی نوآموزان
مشــکل دار شناســایی شــده ،تدویــن محتــوای
آموزشــی و توانبخشــی ویــژه معلمــان مــدارس
عادی و استثنایی ،برنامهریزی در جهت آموزش
چند سطحی به معلمان شهری و برنامهریزی در
جهت آموزش چند سطحی به نیروهای راهبران
آموزشی عشــایر از مهمترین تغییرات کیفی این
طرح به شمار میرود  .
مدیــر بهداشــت و تشــخیص و پیشــگیری
ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی در توضیح
اینکــه چــه کســانی میتواننــد از آذرمــاه بــرای
ســنجش مراجعه کننــد ،گفت :تمــام افرادی که
در مهرمــاه ســال آینــده بایــد در کالس اول ثبت
نام کنند .نوآموزان پیش دبســتان ثبت نام شده
در ســامانه ســیدا ،نوآموزان بدو ورود جامانده از
ســنجش (عشــایر و اتباع و )...گروه هایی هستند
کــه میتواننــد بــرای ســنجش مراجعــه کننــد.
عکافی درخصــوص بودجه مورد نیــاز این طرح
گفــت :ایــن برنامــه خودگــردان اســت و توســط
والدیــن بــا هزینه بســیار پاییــن تأمین میشــود
ولی ســازمان آموزش و پرورش استثنایی تعرفه
رایگان  5درصدی و نیــم بهای  10درصدی ویژه
عشــایر و مناطــق محــروم تخصیــص میدهد و
برای نوآمــوزان (اتباع و دیگر نوآموزان عشــایر و
برخــی مناطق محروم) تعرفه رایگان تخصیص
داده میشود.

در همیــن رابطــه رئیس ســازمان آمــوزش و
پرورش اســتثنایی با بیان اینکه سنجش سالمت
پیشدبســتانیها از مدتی قبل آغاز شــده گفت:
حــدود  ۱۴۳هــزار و  ۹۹۵نوآمــوز پیشدبســتانی
نوبــت گرفتهاند که تاکنون کار ارزیابی و ســنجش
 ۱۲۳هزار و  ۶۱۴نفرشان انجام شده است و اینها
دیگــر نیــازی نیســت بــرای ورود بــه کالس اول
دوباره سنجش شوند.
طریفــی بــا اشــاره بــه اینکه بــا ســازمان ملی
تعلیــم و تربیــت کــودک هماهنــگ کردهایم که
مدیران مراکز پیشدبستانی به صورت هدفمند
و منظم نوآموزان را برای سنجش معرفی کنند،
افزود :پایگاههای مشــخص شــده ،فعالً استمرار
فعالیــت دارنــد تــا بتوانیــم جمع بیشــتری را در
برنامه امسال سنجش کنیم.
وی همچنیــن بــا اعــام اینکــه میخواهیــم
ســنجش ســامت بــدو ورود بــه دبســتان ســال
تحصیلــی آینــده را از آذرمــاه آغــاز کنیــم افزود:
قاعدتــاً آنهایــی کــه االن در ســن پیشدبســتانی
هســتند و در برنامه امســال وارد پروسه سنجش
نشــدند ،اجبــار دارنــد کــه از آذرمــاه حتمــاً کار
سنجش خود را انجام دهند.

آخرین جزئیات از تولیدات و واردات داروهای مورد نیاز کشور

وضعیت کمبودهای دارویی کشور رو به بهبود است
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گروه اجتماعی /به گفتــه ناظر گمرکات
اســتان هرمــزگان ،یــک محمولــه ۱۶
تنی مــواد اولیــه آنتیبیوتیک و اســپری
تنفســی از گمــرک شــهید رجایــی
بندرعباس در ســریعترین زمان ممکن
ترخیص شــد .عالوه بر این ۹۹ ،تن دارو
و مواد اولیه دارویی هم از گمرک شهید
رجایــی در حــال ترخیــص و در مرحلــه
پرداخــت حقــوق ورودی و خــروج از
گمرک اســت که این میــزان دارو در ۲۰
فقــره اظهارنامــه و بــه ارزش 2میلیــون
و  ۷۲۰هــزار دالر به گمرک اظهار شــده
اســت ۱۱۸ .تن دارو و مواد اولیه دارویی
نیز به گمرک اظهار شــده که در مرحله
ارزیابی و تشــریفات گمرکی اســت .این
میــزان محمولــه دارویی کــه در مرحله
ارزیابــی قرار دارد در  ۱۰فقره اظهارنامه
و بــه ارزش یک میلیون و  ۲۹۹هزار دالر
است.
تمــام تالشهــا صــورت گرفــت
تا تشــریفات  ۱۶تــن دارو و مــواد اولیــه
دارویی به صورت شبانه در کمترین زمان
ممکن پــس از انجام تشــریفات گمرکی
از ایــن گمــرک ترخیــص شود .کشــور در
هفتههــای گذشــته و بــا شــیوع آنفلوانزا
در کشــور با کمبود برخــی داروها رو به رو
شــد .سازمان غذا و دارو برای جبران این
کمبودهــا از افزایش موجودی  ۵۲قلم از
کمبودهای جاری دارویی خبر داد و یکی
از راهکارهــا نیز واردات برخــی داروهای
مورد نیاز کشور بود.
ëëکمبودهای دارویی رو به بهبود است
ســیدعلی فاطمــی نایــب رئیــس
انجمــن داروســازان ایــران ،دربــاره
وضعیت کمبودهای دارویی در ســطح
داروخانههــای کشــور ،بــا عنــوان ایــن
مطلب که وضعیت کمبودهای دارویی
در ســطح داروخانههــای کشــور رو بــه
بهبود اســت ،به مهر گفت :از وضعیت
نایاب چند هفته قبل ،خارج شــدهایم و
تا حدودی کمبودها برطرف شده است.
وی افزود :البته هنوز در برخی اقالم
دارویی و ســ ُرمها دچار کمبود هســتیم،
اما وضعیــت داروهــای آنتــی بیوتیک،
بهتر شده است.
فاطمــی با اشــاره بــه کمبودهایی که
همچنــان وجــود دارد ،گفــت :در زمینه
اســپریهای تنفســی و کورتنــی دهانــی
و بینــی ،همچنــان کمبود داریــم .نایب
رئیــس انجمــن داروســازان ایــران ،در

پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا قیمــت
داروهــای آنتــی بیوتیــک که اخیــراً وارد
کشــور شــده اســت ،گرانتــر از داروهای
مشــابه تولیــد داخــل هســتند یــا خیــر،
افــزود :محمولههــای وارداتــی ،گرانتر
وارد شــدهاند امــا بــرای مصــرف کننده
گرانتر نشده است.
ëëتوضیــح ســازمان غــذا و دارو دربــاره
جمعآوری«شربتهایکوآموکسیکالو»
وارداتی
مدیرکل امور دارویی ســازمان غذا و
دارو گفت ۲ :درصد از سوسپانسیونهای
کوآموکســی کالو ابــوت به علــت ناکافی
بــودن جزئــی میــزان ماده مؤثر نســبت
بــه دامنه مجاز مورد تأیید ســازمان غذا
و دارو قــرار نگرفــت و بــه همیــن دلیــل
جمعآوری شد.
محمــد پیکانپــور روز چهارشــنبه
افــزود :داروهــای وارداتــی هــم ماننــد
داروهــای داخلی به لحــاظ اندازهگیری
مــاده مؤثر توســط ســازمان غــذا و دارو
بررســی و کنتــرل کیفــی میشــوند و
سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی
محصوالت هیــچ مســامحهای نخواهد
داشت .وی تأکید کرد :از  ۶آنتیبیوتیک
وارداتی ،فقط یک آنتیبیوتیک و از بین
5بچ (کد شناسایی) از این آنتیبیوتیک
یــک بــچ (کــد شناســایی) و بــه لحــاظ
تعــدادی  ۲درصــد از داروی یادشــده
جمعآوری شــد که علت آن کمتر بودن
جزئی میــزان ماده مؤثــر از دامنه مجاز
بود.
پیکانپــور اظهار داشــت :ایــن اقدام
در سراسر دنیا امری مرسوم برای حفظ
ســامت بیماران اســت که سازمان غذا
و دارو در این حوزهمســامحه نداشــته و

بر حفظ اصــول کیفی محصوالت تأکید
دارد.
در همیــن هفته های اخیر و به دنبال
کمبودهــای دارویــی جمعیــت هــال
احمــر اقــدام بــه وارد کــردن محمولــه
 ۴۹تنــی آنتیبیوتیــک بــه کشــور کــرد.
اولیــن محمولــه دارویــی مشــتمل بــر
سوسپانســیون آنتــی بیوتیــک اطفــال
بــه حجــم نزدیــک بــه  ۴۹تــن ،از کشــور
هند توســط شــرکت بازرگانی سهاکیش
ســازمان تدارکات پزشــکی هــال احمر
وارد کشــور شد .این محموله مشتمل بر
انواع آنتیبیوتیکهای مــورد نیاز مانند
سفالکســین ،سفیکســیم ،کوآموکســی
کالو ،آموکســی ســیلین و آزیترومایسین
اســت که هر کــدام از اینها نیز براســاس
دوز مصرفــی کــودکان تقســیمبندی
میشوند .از صبح روز گذشته ،در فضای
مجــازی تصویر نامــهای از مدیرکل امور
دارویــی ســازمان غــذا و دارو خطــاب به
شــرکت بازرگانی ســهاکیش منتشــر شد
کــه طــی آن جمــعآوری دو درصــد از
سوسپانسیونهای کوآموکسی کالو ابوت
به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده
مؤثره نســبت به دامنه مجاز مورد تأیید
این سازمان را دستور داده است.
ëëواردات نامحدود داروهای بیهوشی
رئیــس ســازمان غــذا و دارو نیــز در
جدیدتریــن گفت وگــوی خــود دربــاره
تأمیــن کمبودهای دارویی کشــور گفت:
ظرف چند روز گذشته بیش از  ۵۰۰هزار
داروی بیهوشــی در مراکز درمانی کشور
توزیع شــد و کمبودهای غیربحرانی هم
تا حدود دو ماه دیگر رفع میشود.
دکتــر حیدر محمــدی با بیــان اینکه
کمبودهایــی در داروهــای بیهوشــی

وجــود دارد که به علت نبود تولیدکننده
داخلــی ،واردات این داروها را نامحدود
کردیــم ،گفــت :ظــرف چند روز گذشــته
بیــش از  ۵۰۰هــزار داروی بیهوشــی
در مراکــز درمانــی کشــور توزیــع شــد و
کمبودهــای غیربحرانی هم تا حدود دو
ماه دیگر رفع میشود.
محمــدی با بیــان اینکه تولید ســرم
در کشــور بــه اندازه نیــاز نیســت ،گفت:
ماهانه یک و نیم تا دو میلیون تن بیش
از تولید [داخل] به سرم نیاز داریم که از
شهریورماه وارداتش آغاز شد .در برخی
اســتانها مشــکل تأمیــن ســرم وجــود
داشــت که مــازاد ســرم در مناطق دیگر
از طریق شــرکتهای پخــش به مناطق
دچار کمبود منتقل میشود.
محمدی گفت :با تالش شرکتهای
تولیــد کننده از حــدود چنــد هفته دیگر
به ظرفیت تولید ســرم ،یک میلیون تن
اضافه میشود و یک شرکت داروسازی
در تبریــز هم در حال آمادهســازی برای
تولید سرم است.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو تأکیــد
کرد :اگر مشــکلی رخ ندهــد ،میتوانیم
تا پایان سال صادر کننده سرم شویم.
محمدی بــا بیان اینکه تــا اواخر این
هفتــه مشــکل آنتــی بیوتیــک نیــز حــل
میشود ،گفت :شــرکتهای داروسازی
و صنعت کشــور پیشبینی این افزایش
نیــاز را بــرای تأمیــن آنتــی بیوتیــک
نمیکردند .بــا این حال آنتیبیوتیکها
ســه شــیفت در حــال تولیــد اســت و تــا
اواخــر هفته در ســقف  ۶میلیــون و ۸۰۰
هــزار عدد وارد کشــور میشــود .پیشتر
هم حدود  ۵۰تن آنتی بیوتیک خوراکی
وارد شده بود.
محمــدی گفت :ســال گذشــته بیش
از  ۹۸درصــد داروهــا در داخــل کشــور
تولیــد شــد و بتدریــج واردات را محدود
میکنیــم .بــرای تولیــد دارو نیازمنــد
حمایــت وزارت صمــت و واردات
تجهیزات هستیم .اخیراً هم مصوبهای
داشــتیم که با حذف تعرفــه واردات ،از
تأمیــن تجهیــزات تولیــد دارو حمایــت
شــود .وی گفــت :در عیــن حــال اجــازه
دادیم از کشــورهای همسایه ماده اولیه
بــرای تولیــد دارو وارد شــود و در مــورد
تأمیــن برخــی [مــواد دارویــی] هــم که
مشــکل جهانــی داشــتند ،نیازمنــد بــه
کارگیری سیاست خارجی هستیم.

رئیس ســازمان آمــوزش و پرورش اســتثنایی
گفت :بنا داریم تا قبل از پایان سال  ،۱۴۰۱بخش
زیــادی از افــرادی را که ســال آتی بــه کالس اول
میرونــد در قالــب مدل جدید ،ســنجش کنیم و
در نهایت آنهایی که باقی میمانند کارشــان را از
طریق پایگاههای موقت انجام میدهیم.
ëëمراکز جامع غربالگری ایجاد میشود
طریفــی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــاً از
پیشدبســتانیهای موجود ،شروع میکنیم و در
زمــان معیــن خودش ،اعــام عمومــی خواهیم
کرد که خانوادهها از آذرماه خودشــان نســبت به
نوبتگیــری از پایگاهها اقدام کنند اظهار کرد :در
واقع این امکان برای خانوادهها فراهم میشــود
کــه عالوه بر اقدام از طریق مراکز ،خودشــان هم
بتواننــد پایــگاه نزدیک به محل سکونتشــان را
انتخاب و در زمان مشخص شده مراجعه کنند.
وی ادامــه داد :قــرار اســت مراکــز اختــاالت
یادگیــری فعلــی مــا بــه عنــوان پایــگاه ســنجش
درنظــر گرفتــه شــوند .ایــن مراکــز در رویکــرد
جدیــد بــه مراکــز جامــع تبدیــل میشــوند و کار
ارزیابی ،ســنجش و مداخالت تخصصی را برای
دانشآموزان ارائه میدهند.

سرپرســت معاونــت برنامهریزی و توســعه منابع وزارت آمــوزش و پرورش
بــا اشــاره بــه پیگیریهــای انجام شــده از ســوی وزیر آمــوزش و پــرورش ،از
تخصیــص اعتبــار توســط ســازمان برنامــهو بودجــه و تأمیــن وجه از ســوی
خزانــهداری بــرای پرداخــت حقــوق فرهنگیــان مطابــق بــا احــکام جدیــد
رتبهبنــدی و ترمیــم حقــوق کارکنان دولــت در روز چهارشــنبه ،دوم آذرماه
خبر داد.
صادق ســتاریفرد با بیــان اینکه فرایند صدور احــکام فرهنگیان به صورت
شــبانهروزی از دو هفتــه پیــش آغــاز شــده بــود و بــر اســاس آن در آبانمــاه
مزایای رتبه «آموزشیار معلم» به عالوه معوقات هشت ماهه اخیر به تمام
مشــموالن رتبهبنــدی تعلق گرفت ،به ایســنا گفــت :عالوه بر ایــن ،افزایش
در نظر گرفته شــده از محــل مصوبه قانونی ترمیم حقــوق کارمندان دولت
و بازنشســتگان کشــوری نیــز در احــکام اعمال شــد .وی افزود :الزم اســت از
همــکاران فرهنگــی به دلیل تأخیر دو روزه به وجــود آمده در واریز حقوقها
عذرخواهــی و از پیگیــری جــدی وزیر ،همراهــی و همکاری ســازمان برنامه
و بودجــه و خزانــهداری قدردانــی کنــم .سرپرســت معاونــت برنامهریزی و
توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه صدور احکام و پرداخت
مزایــای رتبهبنــدی برای جاماندگان مشــمول رتبهبندی بــه عالوه معوقات
مانــده ،در روزهــای پیشرو انجــام و در حکم حقوقی آذرمــاه لحاظ خواهد
شــد ،گفت :فرایند تعیین رتبه نهایــی و قطعی معلمان نیز همزمان دنبال
خواهد شــد .ســتاریفرد در خاتمه تأکید کرد برای برخی همکاران از جمله
منتقلشــدگان که احکام خــود را دریافت نکردند ،جــای نگرانی در اینباره
نیســت؛ همانطــور که گفته شــد در آذرماه بــرای همه مشــموالن جا مانده
احکام صادر میشود و رتبهبندی جاماندگان را نیز به سرانجام میرسانیم.

معاون امور زنان رئیس جمهور خبر داد

مطرح شدن پرداخت «حق عائلهمندی» به زنان کارمند

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :دریافت حقعائلهمندی
برای کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کردهایم.
انسیه خزعلی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد:
کمیته زنان و خانواده در شــورای عالی آمار مصوب شــد لذا میتوانیم به طور
دقیــق آمار زنان در بخشهــای مختلف را جمعآوری کنیم و به عنوان مرجع
رســمی ،عهــدهدار این آمار باشــیم .البته پیــش از ایــن آمارهایی درخصوص
عدالت جنســیتی تهیــه کردهایم .وی دربــاره میزان اجرا شــدن قانون جوانی
جمعیــت و حمایت از خانواده نیز بیان کرد :اجرای این قانون برعهده ســتاد
ملــی جمعیت اســت امــا در زمینــه بخشهایی کــه مرتبط با ما بــوده تالش
کردهایــم .کار مــا اجــرا نیســت بلکــه سیاســتگذاری ،هماهنگــی و نظــارت بر
دستگاههاســت .بحث چهارقلوها را دنبــال کردهایم که البته به قانون مکمل
نیــاز دارد .بزودی قانون دهه شــصتیها را اعالم خواهیــم کرد .خزعلی ادامه
داد :دورکاری بــا مشــکالتی از جملــه اینکه مدیــران همــکاری الزم را ندارند،
مواجه اســت که باید قانون دورکاری تعدیل شــود تا همکاری بیشــتر مدیران
را در پی داشــته باشــد .خزعلی در پایان گفت :دریافت حق عائلهمندی برای
کارکنان خانم بخش دولتی را مطرح کردهایم ولی باید مصوب شود .نظر این
است که چون تأمین هزینه خانواده برعهده مرد است ،پس حق عائلهمندی
باید مربوط به مردان باشد.

