
اجتماعی 3

اعالم میانگین »حقوق« فرهنگیان و »تسهیالت بانکی« 
پرداختی به آنها

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش سقف و کف 
دریافتی فرهنگیان را اعالم و جزئیاتی از تسهیالت بانکی به آنها را ارائه 

کرد.
علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، درباره سقف و کف دریافتی فرهنگیان 
اظهار کرد: حقوق معلمان بر اساس سابقه، مدرک و منطقه جغرافیایی تعیین می شود 

زیرا تابع قانون مدیریت خدمات هستند.
وی افزود: دریافتی فرهنگیان از  دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون است؛ 
البته تعداد آنها که دریافتی باال دارند، کم است؛ ولی میانگین دریافتی فرهنگیان 

حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگیان 
در احکام حقوقی تفاوتی با سایر کارکنان دولت ندارند گفت: آنچه باعث این تفاوت 
است، دریافتی های رفاهی ماهانه جداگانه از احکام است. ما در آموزش و پرورش غیر 

از عدد حکم، چیز دیگری نداریم که پرداخت کنیم.
الهیار ترکمن درباره وام های اعطایی به فرهنگیان نیز اظهار کرد: غیر از وام صندوق 
ضروری که در اختیار ادارت کل آموزش و پرورش است، وام هایی را در تفاهم با 
بانک های کشور طراحی و در حال اجرا داریم که از جمله آنها وام های بانک ملی ۱۵، 

۲۵ و ۵۰ میلیون تومانی  با سود ۱۲ درصد است.
وی افزود: بانک رسالت نیز تسهیالتی با کارمزد ۲ درصد تا سقف ۲۰ میلیون تومان 
می پردازد که حجم آن نسبت به وام های بانک ملی کمتر است. رایزنی هایی با 

بانک های دیگر هم داشتیم که اگر به سرانجام برسند، اعالم خواهیم کرد.

ابتکار: گزارشی از پرونده پسران شوشتری خواسته ایم
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت که برای روشن شدن 
استان  از  گزارشی  نوجوان شوشتری  پسران  به  تجاوز  پرونده  جزییات 

مربوطه خواسته ایم که در صورت لزوم درباره آن اعالم نظر می کنیم.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پرونده تجاوز به پسران نوجوان 
شوشتری درباره رسیدگی به وضعیت پرونده این نوجوانان بیان کرد که در همین 
راستا برای روشن شدن جزییات این مسئله گزارشی از استان مربوطه درخواست 
کرده ایم که در صورت بررسی این پرونده اگر الزم باشد درباره آن اعالم نظر می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آموزش های خودمراقبتی در مدارس و صداوسیما 
چه تاثیری در جلوگیری از بروز این اتفاقات دارد؟ گفت: یکی از مسائل مهمی که با 
آموزش و پرورش در این زمینه مطرح کرده ایم مسئله خود مراقبتی است چراکه به 
نظر می رسد آموزش های خودمراقبتی کودکان و نوجوانان برای عزت نفس و امنیت 

آنها موضوعی کلیدی است.
 ابتکار در ادامه  با اشاره به الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان افزود: خود مراقبتی 
از مسائلی است که در این الیحه مورد تاکید قرار گرفته و برای آن تقسیم کار 
دستگاهی شده، امیدواریم که به زودی اجرایی شود. همچنین در الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان مسئولیت دستگاه های مختلفی مانند سازمان بهزیستی، اورژانس 
اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و... در حوزه آموزش و توان افزایی کودکان و 

نوجوانان مشخص شده است.

مردم شهرهای کوچک برای ثبت »طالق« به کالنشهرها 
می روند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سال گذشته 
۱۷۰ هزار نفر به مراکز کاهش طالق این سازمان مراجعه کرده اند، گفت: 

مهم ترین عامل اختالف زوجین نبود مهارت ارتباطی بین آنان بوده است.
به گزارش ایسنا، حبیب اهلل مسعودی فرید در مراسم رونمایی و راه اندازی سامانه 
تصمیم با تاکید بر نقش خانواده در جامعه پذیری فرزندان افزود: پیش از این همه 
آموزش ها در خانواده صورت می گرفت به طوری که حتی فرزندان شغل پدرانشان 
را انتخاب می کردند، این در حالی است که در سال های اخیر از این نقش خانواده 

کاسته شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر به مراکز کاهش طالق سازمان 
بهزیستی مراجعه کرده اند، توضیح داد: مهم ترین عامل مراجعه این زوجین نبود 
مهارت های ارتباطی بین آنان بوده است. بر اساس بررسی هایی که در کشورهای دیگر 
نیز انجام دادیم، اگرچه هر کشوری سبب شناسی خاص خودش را دارد اما بسیاری از 

این موضوعات مشترک هستند.
مسعودی فرید با بیان اینکه سیاست سازمان بهزیستی در این حوزه این است 
که چه در تشکیل خانواده و چه طالق این دو رویداد به شکل اتفاقی نیستند و به 
تدریج ایجاد می شوند، اظهار کرد: زوجین پس از ازدواج باید به تدریج نقش های 
اجتماعی شان را بیاموزند همچنان که در زمان وقوع طالق نیز اندک اندک اختالف ها 

باعث ایجاد مشکالت عمیق می شوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه دستگاه های زیادی 
می توانند در حوزه کاهش طالق به خانواده ها کمک کنند، تصریح کرد: از همان ابتدا 
و دوران کودکی باید در خانواده با بچه ها صحبت شود تا آنها در آینده نیز بتوانند 

درک متقابل، همدلی و ... را به کار ببرند.
وی با تاکید بر آموزش های پیش، حین و پس از ازدواج و خط مشاوره ۱۴۸۰ برای 
کاهش اختالفات خانوادگی ادامه داد: انجام مشاوره های خانوادگی حتی حین و پس 
از طالق نیز می تواند بر سالمت افراد موثر باشد. نباید فراموش کرد که مداخالت هر 

چه پیشگیرانه تر باشد، مفیدتر هستند.
به گفته مسعودی فرید، استان تهران شانزدهمین استانی است که وارد سامانه 
کنترل طالق شده است و به دلیل جمعیت باال تعداد پرونده های بیشتری نیز دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از طالق های کالنشهرها از بیرون وارد آنها 
می شود، توضیح داد: این به آن معناست که بسیاری از مردم شهرهای کوچک به 
دلیل قبح طالق برای ثبت آن به شهرهای بزرگ می روند و به همین دلیل آمار ثبت 

طالق در کالنشهرها بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از مراکز مداخله برای کاهش طالق کامال رایگان 
است، گفت: در مراحل بعدی نیز در صورت نیاز به ارجاع و استفاده از جلسات مشاوره 
در صورتی که فردی نیازمند باشد، تمامی و یا بخشی از هزینه ها به شکل رایگان در 

نظر گرفته شده است.

اخبار
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آماده باش هالل احمر برای زمستان
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از آماده باش هالل احمر در طرح زمستانی خبر داد. به گزارش ایسنا، شاهین فتحی در جلسه کمیته ویژه بررسی طرح زمستانی امسال که در شهرک آزمایش برگزار شد، گفت: سازمان 

امداد و نجات جمعیت هالل احمر از هم اکنون طرح زمستانی خود را آغاز کرده و از 22 آذرماه نیز همزمان با دیگر دستگاه ها و پلیس آمادگی خود را ارتقاء خواهد داد. وی با بیان اینکه در طرح زمستانی امسال ۱243 پایگاه در سطح کشور فعال 
هستند، اظهار کرد: همچنین ۱۱۰۰ دستگاه آمبوالنس و 364 دستگاه خودروی نجات نیز در طرح زمستانی امسال به همراه 24 فروند بالگرد آماده امدادرسانی و ارائه خدمات به شهروندان هستند.

سردار رحیمی خبر داد

مهلت یک هفته ای پلیس به رانندگان برای دریافت معاینه فنی معتبر
رییس پلیس پایتخت از تعیین مهلت یک هفته ای برای 
از سوم  و گفت:  داد  فنی خودروها خبر  معاینه  دریافت 
توسط  کاهش  طرح  اجرای  برای  قانون  اعمال  آذرماه 

دوربین ها در سراسر شهر انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در نشست خبری ظهر 
امروز خود در مورد اجرای مرحله دوم طرح کاهش و دریافت 
معاینه فنی از سوی تمام رانندگان خودروها تصریح کرد: از سوم 
آذرماه اعمال قانون برای اجرای طرح کاهش توسط دوربین ها در 

سراسر شهر انجام خواهد شد.
به گفته وی، اجرای طرح سراسری کاهش به دلیل جلوگیری 
از فشار به مردم به تأخیر افتاد و در آخرین مهلت نیز شهروندان 
تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا نسبت به دریافت معاینه فنی 

معتبر اقدام کنند.
رحیمی اضافه کرد: بنابراین اعمال قانون مربوط به معاینه فنی 

در سراسر تهران از روز شنبه سوم آذر ماه آغاز خواهد شد.
را  شهروندان  به  دوباره  مهلت  دالیل  پایتخت  پلیس  رییس 
جلوگیری از  وارد شدن فشار به مردم و ایجاد زحمت برای آنان 
اعالم کرد و گفت : با توجه به شلوغی مراکز معاینه فنی متأسفانه 
برخی از شهروندان موفق به اخذ معاینه فنی نشده اند که در این 
راستا نیز این فرصت برای آخرین بار به آنان داده شد که تا پایان 
هفته  جاری یعنی تا قبل از سوم آذر ماه نسبت به دریافت معاینه 

فنی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: خودروهای فاقد معاینه فنی به وسیله تمامی 
در  شده  نصب  دوربین های  یعنی  تخلفات  ثبت  دوربین های 
تقاطع ها ، دوربین های کنترل سرعت ، دوربین های طرح ترافیک و 

دوربین های زوج و فرد و ... ثبت خواهد شد.
رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه خودروهای دارای پالک 
شهرهای دیگر نیز باید معاینه فنی معتبر دریافت کنند، گفت : 
خودروهایی که از دیگر شهرها وارد تهران می شوند در صورتی که 

معاینه فنی نامعتبر نداشته باشند جریمه خواهند شد.
وی افزود: منظور از معاینه فنی معتبر یعنی معاینه فنی که 
مربوط به اطالعات خودرو و تمامی تست ها و فرایندهای آن باشد 
که در سامانه سیمفا ثبت شده باشد. بنابراین دیگر خودروها که 

معاینه فنی نامعتبر داشته باشند جریمه خواهند شد.
رییس پلیس پایتخت در ادامه، اضافه کرد: تمامی خودروها 
اعم از خودروهای سبک و سنگین، خودروهای شخصی، دولتی، 
نظامی، خدماتی، عمومی و ... باید معاینه فنی را دریافت کنند، در 

غیر این صورت اعمال قانون خواهند شد.
سردار رحیمی با بیان این که این طرح به شکل ۲۴ ساعته اجرا 
خواهد شد، گفت : در هماهنگی با عوامل شهرداری نیز از آنان 

خواستیم که ساعات کار مراکز معاینه فنی را افزایش دهند و تا 
پایان هفته  مراکز معاینه فنی با تمام ظرفیت فعال خواهند بود.

 وی در مورد محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد، خاطر نشان 
کرد: در این زمینه  نیز آمارهای ما از ورود غیر مجاز چندان خوب 
نیست. شهروندان باید توجه داشته باشند که ورود غیر مجاز به 
محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد جریمه و اعمال قانون به همراه 

دارد.
به گفته رییس پلیس پایتخت، اعمال قانون خودروهای فاقد 
معاینه فنی به وسیله دوربین های زوج و فرد انجام می شود و مهلت 

ارائه شده مربوط به اجرای سراسری این طرح است.
رحیمی در بخش دیگری از صحبت های خود، در پاسخ به این 
سوال که آیا خودروها برای تردد در تهران حتما باید از مراکز 
معاینه فنی تهران معاینه فنی دریافت کنند به ایسنا، گفت : با 
توجه به فعالیت سامانه سیمفا دیگر نیازی نیست که حتما معاینه 
فنی از مراکز داخل تهران باشد ،  بلکه از هر مرکزی که اطالعات 
آن در سیمفا وجود داشته باشد، می توان نسبت به دریافت معاینه 

فنی اقدام کرد.
برای  قانون  این  اجرای  درباره  پایتخت  پلیس   رییس 
موتورسیکلت ها نیز گفت : فعال موتورسیکلت ها در دستور کار قرار 

ندارند.
وی درباره این شایعه که گفته می شود دوربین های محدوده 
طرح ترافیک و زوج و فرد ورود غیر مجاز به این محدوده را ثبت 
نمی کند، گفت : یکسری مشکالت زیر ساختی در همان ابتدای 
طرح وجود داشت که این مشکالت مرتفع شده است و در حال  

حاضر تمامی این دوربین ها فعال هستند.
رحیمی درباره این که چه خودروهایی باید معاینه فنی دریافت 
کنند، خاطر نشان کرد: تمامی خودروهایی که چهار سال و بیشتر 
از تولید آن گذشته باشد باید معاینه فنی دریافت کنند و دیگر 
تفاوتی نمی کند که این خودروها تولید داخل باشند و یا وارداتی. 

وی با تاکید بر این که تنها مرجع اعمال قانون تخلفات رانندگی 
پلیس است، گفت : اطالعات مربوط به این تخلفات تنها در اختیار 
پلیس بوده است و نیروی انتظامی تنها نهادی است که می تواند 

تخلفات رانندگی را جریمه کند.
رییس پلیس  پایتخت از برخورد با پالک های مخدوش نیز 
خبر داد و گفت : پلیس با مخدوش کردن پالک در برابر دوربین ها 
برخورد خواهد کرد و تیم های ویژه  ای نیز این مساله را پیگیری 
خواهند کرد. ضمن این که با استفاده از تجهیزات و امکانات خاص 

می تواند پالک های مخدوش را شناسایی کند.

سردار رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره این که 
آیا پلیس بر مراکز معاینه فنی نظارت دارد یا خیر؟ خاطر نشان 
کرد: تیم های عملیاتی پلیس راهور و همچنین عوامل شهرداری 
بر عملکرد مراکز معاینه فنی نیز نظارت داشته و با هر گونه تخلف 

برخورد خواهند کرد.
وی نسبت به سودجویی برخی تحت عنوان دریافت معاینه 
فنی هشدار داد و گفت : ممکن است با توجه به اجرای سراسری 
این طرح برخی از افراد بخواهند در مورد معاینه فنی اقدام به 
سودجویی شهروندان و رانندگان کنند و در این زمینه  الزم است 

مجوزهای معاینه فنی تنها از مراکز معتبر اخذ شود.
به گفته رحیمی، پیش از این پلیس با افراد سودجویی که در این 
زمینه  اقدام به سوءاستفاده و کالهبرداری از شهروندان کرده اند 

برخورد کرده  است.
رییس پلیس  پایتخت  در پایان درباره وضعیت ترافیکی تهران 
نیز، اظهار کرد: در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا استفاده از 
خودروهای شخصی افزایش یافته است و به تبع آن حجم ترافیک 
نیز افزایش می یابد. اما پلیس با تمام توان در آماده باش است تا 
نسبت به روان سازی ترافیک اقدام کند، ضمن این که ما از تمامی 

دستگاه ها می خواهیم با پلیس همکاری کنند.

توزیع چند مرحله ای »سبدهای حمایت غذایی« تا پایان سال + مبلغ پرداختی
مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی )ره( جزئیات توزیع بسته های 
حمایتی غذایی برای مددجویان کمیته امداد و سایر نیازمندان را تشریح کرد و 
گفت: 9 میلیارد تومان از طرف دولت برای توزیع سبدهای حمایتی غذایی در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، آذر اسماعیلی افزود: بحث تامین نیازهای معیشتی محرومین جزو 
دغدغه های نهادهای حمایتی است. درجهت رفع کمبودهای غذایی مددجویان تحت 
پوشش و سایر نیازمندان طی چند سال گذشته ،سبد حمایتی با کمک دولت طراحی و 

در اختیار این افراد قرار می گیرد.
وی ادامه داد: طی جلسات برگزار شده، سقف سبد حمایتی که امسال در اختیار 
مددجویان و نیازمندان قرار می گیرد؛ مشخص شد. مرحله اول نیز تاکنون در اختیار 
نیازمندان و مددجویان قرار گرفته و تا پایان سال جاری طی چند مرحله این سبد غذایی 

را در اختیار این افراد قرار خواهیم داد.
مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه سقف اعتباری که 
توسط دولت مشخص شد ۹ میلیارد تومان است که به تناسب تعداد مددجویان و تعداد 

خانوار تحت پوشش و نیازمندان توزیع خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چه مبلغی به حساب سرپرستان خانوار واریز 
می شود؟ گفت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته پرداخت مبلغ سبد حمایتی به صورت 
پلکانی در اختیار خانواده ها قرار می گیرد بدین ترتیب که برای خانواده های یک نفره ۱۰۰ 
هزار تومان،  دو نفره ۱۵۰ هزار تومان، سه نفره ۲۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۲۵۰ هزار تومان، 

پنج نفر به باال ۳۰۰ هزار تومان به حساب یارانه پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: مبلغ سبد حمایتی جدا از مبلغ مستمری و یارانه است که به صورت 

نقدی به کارت سرپرستان خانوار واریز می شود اما قابل برداشت نیست و باید در قالب 
کاالهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، برنج و روغن از فروشگاه های مشخص تهیه شوند.

مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی )ره(  گفت: در سال جاری ۲ میلیون 
و ۷۰ هزار خانوار تحت پوشش بوده که مرحله اول سبد غذایی برای آن ها واریز شده است. 
سقفی از طرف دولت برای کمیته امداد مشخص نشده و نیازمندانی که شناسایی شوند از 

سبد حمایتی بهره مند خواهند شد.
اسماعیلی تاکید کرد: استفاده از مبالغ واریزی سبد حمایتی تاریخ مشخصی ندارد و 
دریافت کنندگان محدودیت زمانی برای استفاده از آن ندارند و هر زمان که بخواهند 
می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های روستایی نسبت به خرید اقالم 
اساسی اقدام کنند. هماهنگی با فروشگاه ها صورت گرفته و امیدواریم در اجرا و عملیات 

بدون مشکل انجام شود.
به گزارش ایسنا، وی اظهارکرد: تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد و افرادی که در 

نوبت حمایت کمیته امداد قرار دارند؛ می توانند سبد حمایتی را دریافت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی )ره(  با بیان اینکه توزیع سبد 
غذایی یکی از برنامه های پایه ای است گفت: آرزوی ما این است که این برنامه تداوم 
داشته باشد. یکی از مشکالت اساسی نیازمندان فقر غذایی است و حتما باید مسئولین 
مرتبط برنامه ریزی های الزم را در این زمینه داشته باشند. تاکنون در قالب های مختلف 
از جمله رفع سوء تغذیه کودکان زیر هفت سال و رفع سوء تغذیه زنان باردار تحت 
پوشش کمیته امداد به مسئله فقر غذایی توجه شده است و بحث سبد غذایی در چند 
سال گذشته جزو طرح های موفق بوده که موجبات رضایتمندی را در جامعه هدف 

فراهم کرده است.

اسماعیلی گفت: همه تالش ما این است که توزیع سبد حمایتی بدون وقفه تداوم 
داشته باشد و بتوانیم خانوارهای تحت پوشش را مورد حمایت قرار دهیم بویژه در شرایط 
کنونی که مشکالت اقتصادی وجود دارد رسیدگی به بحث تغذیه نیازمندان و محرومان 
جزو دغدغه های اصلی کمیته امداد است و تاکنون موفق شده ایم با کمک دولت این نیاز 

ها را پوشش دهیم.
وی با اشاره به اینکه توزیع سبد غذایی برای اقشار کم درآمد است اظهار کرد: اولویت 
اول با مددجویان تحت پوشش سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد است 
که تاکنون اجرا شده است. سقفی برای نیازمندان مخصوصا در کمیته امداد قائل نشده ایم 
و افراد نیازمندی که شناسایی شوند مشمول سبد حمایتی خواهند بود. خانواده های فاقد 
سرپرست،  خانواده های فاقد درآمد مشخص و عمدتا زنان سرپرست خانوار و سرپرست 
خانوار از کار افتاده مشمول خدمات مختلف کمیته امداد از جمله سبد حمایتی غذایی 

قرار می گیرند.
مدیرکل مدیریت بحران کمیته امداد امام خمینی )ره( در مورد توزیع سبد حمایت 
غذایی در مناطق کم برخوردار تصریح کرد: در مناطق کم برخوردار عالوه بر سبد حمایت 
غذایی، کمیته امداد به طوری ویژه در بحث تغذیه فعال است که از طریق منابع مالی 
داخلی کمیته امداد و با کمک خیریه ها و سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد. بنابراین 

در مناطق کم برخوردار رسیدگی ویژه تری وجود دارد.
اسماعیلی در مورد حمایت خیرین از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و نیازمندان 
در زمینه فقر غذایی گفت:  تمامی نیازهای نیازمندان را دسته بندی می کنیم و خیرین 
می توانند در زمینه کمبود غذایی و گرسنگی پنهان در کنار کمیته امداد قرار گیرند و با 

تماس و ارتباط با کمیته امداد در قالب های نقدی و کاالیی همراه ما باشند.

تحریم های یکجانبه و ناجوانمردانه آمریکا علیه مردم ایران 
فقط دامان نظام بانکی و صنایع و اقتصاد ایران را هدف نگرفته 
است،  افتاده  مخاطره  به  مردم  جان  و  سالمت  بلکه  است، 
دسترسی به داروهای مورد نیاز بیماران سخت شده اما این 

اقدام غیر انسانی و ضد بشر به دروغ انکار می شود.
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، دارو و ملزومات پزشکی از جمله 
نیازمندی هایی است که نمی توان برای تامین آن فقط به داشته های 
داخلی تکیه کرد. زیرا تولید بسیاری از داروها در انحصار شرکتهای 
بزرگ است و محروم کردن بیماران از این داروها، عملی غیر انسانی 
است، در مورد تولیدات داخلی نیز مواد اولیه و مواد مصرفی تولیدی 
صنعت دارو از کشورهای دیگر تامین می شود که تأمین آنها نیازمند 

مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر است.
دور جدید تحریم های آمریکا علیه مردم ایران در شرایطی آغاز شده 
که به قول حسن روحانی، رئیس جمهوری و سید حسن هاشمی، 
وزیر بهداشت، آمریکایی ها حرکت جدیدی برای آسیب زدن بیشتر 
به مردم ایران در چنته ندارند. واقعیتی که پیش از این نیز مردم ایران 
با آن دست و پنجه نرم کردند و از آن گذشتند و به برجام رسیدند. 
حاال بعد از خروج یک طرفه آمریکایی ها از برجام و نادیده گرفتن این 
قرارداد مهم بین المللی، دور جدید تحریم های ظالمانه علیه مردم 
ایران آغاز شده است. هرچند تحریم های جدید قصد مسدودسازی 
کامل مراودات مالی ایران با جهان و به صفر رساندن فروش نفت ایران 
را دارد، اما در عمل اتفاق دیگری افتاده که باید در مباحث سیاسی به 

آن پرداخت؛ محدودیت دسترسی مردم به دارو.
 استفاده از برچسب دوگانه برای تحریم مواد اولیه

تحریم های آمریکا با هدف فشار مستقیم بر مردم و ایجاد نارضایتی 
آغاز شده است. یکی از مهمترین نقاط تاکید دولت ایران طی سال 
های اخیر، حوزه سالمت بوده است. نکته مهمی که دولت تدبیر و 
امید از آغاز آن را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه های مختلفی 

را از جمله طرح تحول سالمت برای بهبود وضعیت سالمت مردم 
شروع کرد.

تأمین سالمت مردم اجزا و مقدمات مختلفی را نیازمند است، تأمین 
دارو و ملزومات پزشکی یکی از مهمترین نیازهای نظام سالمت است 
که ماههاست با شروع دور اول تحریم های آمریکایی مسیر آن سخت 
و ناهموار و در مواقعی بسته شد و حاال با دور تازه تحریم ها وارد 
مراحل مشکل تری شده است. تحریمی غیر انسانی که آمریکایی ها 

آن را در زبان انکار و در عمل اجرا می کنند.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با انتشار پیامی 
توییتری مدعی شد که آمریکا هرگز ایران را هدف تحریم های غذایی 
و دارویی قرار نمی دهد اما واقعیت چیز دیگری است. اگر کمی در 
خیابان های شهرهای ایران و به خصوص رو به روی داروخانه های 
بزرگ قدم بزنید، با دغدغه های بیماران آشناتر می شوید. کم نیستند 
بیمارانی که از همین تهران و بسیاری از شهرهای دیگر برای تأمین 
دارو به خیابان کریمخان زند و داروخانه ۱۳ آبان می روند و نه فقط 
رنج بیماری، بلکه رنج تامین دارو را هم تحمل می کنند. داروهایی که 
به گواه سازمان غذا و دارو، بیش از ۹۷ درصد تولید داخل هستند، اما 

با این حال به مواد اولیه برای تولید نیاز دارند.
سمیه، یک بیمار مبتال به فشار خون به خبرنگار ایرنا می گوید: من 
سالهاست که دچار فشارخون هستم و از یک دارو استفاده می کنم 
و به آن عادت کرده ام اما اکنون چند ماه است که این دارو در بازار 
نیست، به داروخانه ها می روم می گویند این داروی شما را نداریم و 
مشابه آن هست اما داروهای دیگر به من نمی سازد و عوارض دارد، 
مانده ام چه کنم هر روز نسخه به دست به داروخانه های مختلف سر 

می زنم اما نیست.
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در همین رابطه 
به خبرنگار سالمت ایرنا می گوید: دشمن جنگ روانی را پیش از 
آغاز تحریم ها شروع کرد و تمرکز خود را روی موضوع دارو گذاشت. 

بیش از ۹۷ درصد داروی مصرفی تولید داخل است، اما همین صنعت 
نیازمند مواد اولیه و بسته بندی و تجهیزات صنعتی است که بسیاری 
از این موارد، کاربرد دوگانه دارند و از طرف دشمن به عنوان دارو 
قلمداد نمی شود، ولی یکی از فاکتورهای مورد نیاز برای تولید دارو 
محسوب می شود. از آن طرف، همین موارد که کاربرد دوگانه دارند 
در لیست تحریم قرار می گیرند و در نتیجه صنعت دارو با محدودیت 

مواجه می شود.
علی اکبر حق دوست، معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت نیز نظر مشابهی دارد و در این باره به خبرنگار سالمت 
ایرنا می گوید: مسائل پزشکی فقط محدود به دارو نمی شود، بلکه 
 تجهیزات پزشکی و برخی قطعات صنعت تولید دارو نیز مشمول 
تحریم می شود. به طور مثال برخی قطعات و ملزومات مصرفی را با 
برچسب استفاده  دوجانبه تحریم می کنند. در نتیجه وقتی یک ماده 
مصرفی به واسطه استفاده دو جانبه تحریم شود، ممکن است یک 

دستگاه پزشکی را از  کار بیندازد. 
 جلوگیری از مراودات مالی و ایجاد ترس برای لغو قرارداد 

شرکت ها
کنید،  بررسی  را  اخیر  های  سال  ها طی  تحریم  تاریخچه  اگر 
کشورهایی که کشورهای دیگر را تحریم می کنند روی کاغذ به دالیل 
مختلف از جمله بازتاب بین المللی و انعکاس منفی این موضوع، هیچ 
وقت عبارت دارو و غذا را نمی نویسند، اما در عمل اتفاق دیگری می 
افتد. وقتی محدودیت های مالی و درآمدی و تراکنش ها برای کشورها 
ایجاد می شود، این موضوع بر صنعت دارو نیز تاثیر می گذارد. مراودات 
مالی دچار مشکل یا قطع می شود و در نتیجه شرکت های داروسازی 
توان واردات مواد اولیه را از دست می دهند. در این شرایط دیگر مهم 
نیست که چه میزان از داروی مصرفی تولید داخل باشد. زیرا بسیاری 
از کشورهای صاحب نام در تولید دارو نیز به دالیل اقتصادی، مواد اولیه 

را از کشورهای دیگر وارد می کنند.

حق دوست در این رابطه می گوید: یکی از مشکالتی که برای 
صنعت دارو اتفاق می افتد، به واسطه ممانعت از مراودات مالی شکل 
می گیرد. زیرا وقتی کشتیرانی و هواپیمایی با  تحریم مواجه می شود، 
انتقال مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی دچار مشکل خواهد شد. 
از طرفی آمریکایی ها ترسی ایجاد می کنند  که شرکت های آمریکایی و 

اروپایی، قراردادهای خود را با ایران لغو کنند. 
 هدف، ایجاد درد مشترک

در این شرایط به نظر می رسد هدف از تحریم و جلوگیری از 
مراودات مالی، چیزی جز ایجاد درد مشترک و نارضایتی نیست. 
موضوعی که همانند دم خروس بیرون زده و دروغ عدم تحریم دارو و 

غذا توسط آمریکایی ها را آشکار می کند.
جهانپور در این رابطه می گوید: اینکه می گویند دارو تحریم نیست، 
یک دروغ آشکار است و حتی می توان گفت که از ماه ها پیش دارو 
مشمول تحریم های عملی قرار گرفت. این کار به صورت آگاهانه و با 
هدف ایجاد رنج و افزایش درد و زحمت مردم ایران انجام شده و به 
طور مستقیم سالمت کودکان و زنان و بیماران را تحت تاثیر قرار می 
دهد. ناظران خارجی نیز طی هفته های اخیر بارها اعالم کردند که 

عدم تحریم دارو در ایران یک دروغ آشکار است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه می دهد: موضوع مولفه های 
موثر بر سالمت نیز در این زمینه وجود دارد که فراتر از دارو است و 
موارد اجتماعی و سیاسی را تحت الشعاع قرار می دهد. وقتی کشوری 
تحت تاثیر تحریم باشد، مولفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
موثر بر سالمت نیز تاثیر خود را می گذارند. هر چقدر توانمندی داخلی 
در حوزه دارو وجود داشته باشد، باز هم این مولفه ها بر سالمت تاثیر 
خواهند گذاشت. به طور کلی می توان گفت که تحریم ها حوزه 
سالمت را هدف قرار داده و این یک اقدام ضد حقوق بشر و ضد 
قوانین بین المللی است که متاسفانه در مقابل چشم ناظران خارجی و 

سازمان های بین المللی انجام می شود.

 تحریم داروی بیماران دردمند به سبک آمریکایی


