
اجتماعی 3

جزئیات ارائه خدمات رایگان به مبتالیان ایدز در 
سراسر کشور

پزشکی  علوم  دانشگاه  گرمسیری  و  عفونی  تحقیقات  مرکز  رئیس 
HIV/ شهیدبهشتی چگونگی ارایه خدمات رایگان به بیماران مبتال به

AIDS  در مراکز مشاوره رفتاری سراسر کشور را توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر داود یادگاری در حاشیه سومین گردهمایی بین المللی و 
هفتمین سمینار سراسری ایدز  در جمع خبرنگاران، با اشاره به تغییر اپیدمیولوژی 
بیماری اچ آی وی، گفت: بیشترین موارد ابتال و اشاعه از طریق جنسی به باالترین 
حجم ابتال تبدیل شده و این آمار در زنان بیشتر است. همچنین پیدایش موارد جدید 
ابتال به بیماری ایدز در نوزادان و انتقال آن از مادر به جنین الگوهای اپیدمیولوژی این 
بیماری را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. یادگاری در ادامه با ابراز نگرانی نسبت 
به افزایش موارد ابتال به ایدز در کشور، گفت: در سال های گذشته بیشترین عامل 
رشد و انتقال این بیماری در کشور اعتیاد و تزریق مشترک  بود ولی متاسفانه امروزه 
موارد این بیماری به دنبال مقاربت جنسی حفاظت نشده افزایش یافته است. وی 
با اشاره به فعالیت های حمایتی و پیشگیرانه دانشگاه های علوم پزشکی در رابطه با 
بیماری ایدز، عنوان کرد: مراکز بهداشتی خاصی برای مشاوره بیماران مبتال به ایدز 
تحت عنوان  کلینیک های مثلثی یا مراکز مشاوره بیماری های رفتاری وجود دارد 
که در این مراکز خدمات متعددی نظیر آزمایش، دارو، سرنگ رایگان )مربوط به 
معتادین تزریقی( و مشاوره ها و آموزش های رایگان ارائه می شود. وی با بیان اینکه 
مراکز بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و برخی مراکز خدمات جامع سالمت و 
پایگاه های بهداشت، خدماتی را به افراد مبتال ارایه می کنند، افزود: این خدمات کامال 
محرمانه بوده و حتی اگر فردی به بیماری مبتال نباشد و تنها می خواهد از آن مطمئن 
شود، خدمات رایگان و محرمانه خواهد داشت. به گفته وی، در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی  مراکز مشاوره بیماری های رفتاری )بصورت کامال رایگان( خدمات 
متنوعی را در بیمارستان های مسیح دانشوری و لقمان حکیم  به متقاضیان ارائه 
می دهند.   این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به  بهره مندی 
مبتالیان به HIV/AIDS از درمان های رایگان در کلینیک های مشاوه رفتاری، این 
مساله را راه حل مناسب و کارآمدی برای مبتالیان و افراد مشکوک به بیماری و در 

معرض خطر عنوان کرد.
یادگاری با اشاره مساله مهم مقاومت های دارویی  دراین رابطه گفت: به همین 
ارایه  مشخصی  درمان های  برای  و  مشاوره ای  کلینیک های  به  صرفا  دارو  دلیل 
می شود و تمام موارد ابتال تحت این درمان ها قرار می گیرند. وی با بیان اینکه دارو 
با پروتکل های کشوری در اختیار مراکز و در گام بعدی ضمن ارائه آموزش های 
الزم در اختیار بیماران قرار می گیرد، گفت: در این راستا میزان و نحوه استفاده از 
داروها و همچنین مشاوره های روانی امری بسیار مهم است. یادگاری، نحوه درمان 
و ارائه خدمات به بیماران مبتال در کشور را مطلوب عنوان کرد و افزود: مبتالیان به 
ایدز با درمان هایی که انجام می شود طول عمر طبیعی داشته و اگر چنانچه درمان ها 
درست و به موقع انجام شود و همچنین داروهای مناسب و باکیفیت تجویز شود، 

فرد HIV مثبت می تواند زندگی و طول عمر کامال طبیعی داشته باشد.

کمبود جهانی انسولین در انتظار ۴۰میلیون بیمار 
دیابتی

بررسی ها نشان می دهد ۴۰ میلیون نفر از مبتالیان به دیابت نوع دو در 
جهان با کمبود انسولین مواجه می شوند.

محققان بر اساس بررسی های جدید اظهار داشتند: تا سال ۲۰۳۰ میالدی حدود 
۴۰ میلیون نفر از بیماران مبتال به دیابت نوع دو که برای کنترل بیماری خود به 
تزریق انسولین نیاز دارند از دریافت این دارو محروم خواهند شد.به گفته کارشناسان 
تنها، بهبود قابل توجه در امکان دسترسی به انسولین برای بیماران مبتال به دیابت 
نوع دو می تواند راهکاری برای حل این بحران باشد. موارد ابتال به دیابت نوع دو در 
سراسر جهان رو به افزایش است که با همه گیری چاقی ارتباط دارد. تمامی این 
بیماران نیازی به تزریق انسولین ندارند اما بررسی ها حاکی از آن است تا سال ۲۰۳۰ 
میالدی ۷۹ میلیون نفر از مبتالیان به دیابت نوع دو برای کنترل بیماری شان به 
تزریق انسولین نیاز خواهند داشت و نیمی از آنان به این دارو دسترسی نخواهند 
داشت. در حال حاضر حدود ۳۳ میلیون نفر به تزریق انسولین نیاز دارند از دسترسی 
به این دارو محروم هستند. به گفته محققان آمریکایی میزان دسترسی به داروی 
انسولین در حال حاضر بخصوص در آفریقا و آسیا ناکافی است و ضرورت دارد تا 
اقدامات بیشتری برای مقابله با این چالش درنظر گرفته شود. به نوشته گاردین، به 
رغم تعهدات سازمان ملل متحد در درمان بیماری های غیر قابل واگیر و تضمین 
دسترسی جهانی به داروهای دیابت در بخش های قابل توجهی از جهان داروی 

انسولین کمیاب است.

از سوی مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم شد

محدودیت های ترافیکی جاده ها در تعطیالت آخر هفته
محدودیت های  و  ممنوعیت ها  ناجا  راهور  پلیس  ترافیک  کنترل  مرکز 

ترافیکی ویژه تعطیالت آخر هفته را اعالم کرد.
محدودیت های ترافیکی که  از سه شنبه ۲۹ آبان الی روز دوشنبه 5 آذرماه در 

محورهای مواصالتی کشور اعمال می شود، عبارتند از:
تردد موتورسیکلت از ساعت 1۲ روز چهارشنبه الی ساعت 6 روز دوشنبه از 
محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع 
است؛ بجز موتورسیکلت های انتظامی و امدادی که ترددشان برای انجام ماموریت های 

ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بالمانع خواهد بود.
محور کرج-چالوس

الف-تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع است.
ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1۴ الی ۲۴ روز جمعه از کرج به سمت 
مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از 
ساعت 1۷ الی ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.
پ- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 1۳ الی ۲۴ روز یکشنبه از کرج به سمت 
مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از 
ساعت 16 الی ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

اخبار
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سازمان بازرسی کل کشور آخرین انتصاب افشانی را غیرقانونی اعالم کرد
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران علت انتصاب ندا شهرزاد، به جای سرپرست انتصابی محمدعلی افشانی در سازمان ورزش را حکم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن آخرین انتصاب افشانی عنوان کرد. ولی اهلل شجاع 

پوریان، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را پیرامون انتصاب سرپرست سازمان ورزش ارائه کرد. وی در کانال خود نوشت: »از زحمات ۶ ماهه جناب آقای مهندس افشانی در جایگاه شهردار تهران 
تشکر می کنم و برای ایشان آرزوی توفیق و سالمتی دارم. همچنین عملکرد آقای حسنی سرپرست سابق سازمان ورزش قابل تقدیر و ستودنی بود. 

جشنواره ملی اسباب بازی

نوع آوری و استقبال مردم
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با رویکرد حمایت 
از تولید ملی و با شعار تمرین زندگی، با استقبال رو به رو 
شده و به نظر می رسد عواملی نظیر نوع آوری های صورت 
گرفته و اطالع رسانی قوی در این زمینه و نیز افزایش 
سطح آگاهی ها، در افزایش استقبال مردم نقش داشته اند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، 
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی امسال از تاریخ ۲6 آبان شروع 

و امروز ) چهارشنبه( پایان می یابد.
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  همکاری  با  جشنواره  این 
نوجوانان، ستاد توسعه فن آوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، 
وزارت آموزش  و پرورش و انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران 
در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون برپا شده که در آن 8۰ 

تولیدکننده 1۳۰۰ اسباب بازی را ارائه داده اند.
برگزاری این جشنواره با تغییرات اجرایی و ساختاری رو به 
رو بوده و تولیدکنندگان اسباب بازی می توانستند به صورت 

تخصصی آثار خود را به فروش برسانند
در خصوص این نمایشگاه و جزییات آن، پژوهشگر ایرنا با حامد 
میرزا حسینی، مدیر بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان، مژده 
افشار از اعضای انجمن آرزوهای رنگین، اکرم سعید السادات، مدیر 

مجموعه انجمن نخبگان علوم ایران به گفت وگو نشست.
برگزاری جشنواره ملی اسباب بازی

فکری  پرورش  کانون  بازرگانی  مدیر  حسینی  میرزا  حامد 
کودکان گفت: سال هاست که این جشنواره برگزار می شود و 
امسال چهارمین دوره ای است که این نمایشگاه برگزار می شود 
اگرچه مدل اجرای آن، امسال با سال های قبل تغییر کرده است. 
سال های قبل در هر غرفه، تولیدکنندگان به صورت مجزا به ارائه 
محصوالت خود می پرداختند اما امسال تولیدکنندگان به صورت 
تخصصی در دو بخش طبقات باال و پایین محصوالت خود را عرضه 

می کنند.
اصلی  عرضه  بخش  از  فروش  بخش  شدن  جدا  افزود:  وی 
محصوالت از مهمترین ویژگی های این جشنواره است. بطوری که 
8۴ تولید کننده اسباب بازی و سرگرمی با 1۳۰۰ عنوان محصول 

در این نمایشگاه شرکت کردند .
 تاثیر تبلیغات رسانه ای در اسقبال از جشنواره ملی 

اسباب بازی
میرزا حسینی در خصوص تاثیر تبلیغات در اطالع رسانی به 
مردم گفت: امسال نسبت به سال های قبل اطالع رسانی و آگاهی 
رسانی به مردم بهتر و بیشتر صورت گرفت. نه تنها در تلویزیون 
بلکه در سایر خبرگزاری ها هم اطالعاتی از جشنواره به مردم داده 
شد که در استقبال بی نظیر مردم نسبت به سال های قبل نقش 

بسیار مهمی داشت.

محتوای فعالیت انجمن آرزوهای رنگین
مژده افشار در پاسخ به این سوال که محتوای فعالیت انجمن 
آرزوهای رنگین چیست و با چه هدفی در جشنواره ملی اسباب 
بازی حاضر شده است، گفت: ما اگرچه یک نهاد مردم نهاد 'ان. 
جی. او' نیستیم اما شروع به ثبت اقداماتمان کرده ایم. در این 
جشنواره نیز کاغذهایی به بچه ها می دهیم و به آنها می گوییم 

آرزوهایشان را برای ما نقاشی کنند و یا بنویسند.
وی افزود: کاری که ما انجام می دهیم ابتدا به قصد خشنودی 
خودمان است و در مرحله دوم برآورده کردن آرزوهای مردم است. 
ما به روستاها می رویم و کاغذهایی را به کودکان می دهیم و از آنها 
می خواهیم تا ارزوهایشان را برای ما نقاشی کنند و توسط خیرینی 
که در این سالها به ما پیوسته اند آرزوهای این کودکان را برآورده 

می سازیم و ما بر می گردیم و آرزوهایشان را محقق می کنیم.
جشنواره در راستای هدف آرزوهای رنگین

افشار در خصوص اثر بخشی جشنواره در محقق ساختن هدف 
این انجمن گفت: این جشنواره خیلی خوب بود و مردم از آن بسیار 
استقبال کردند. با اینکه این جشنواره، جشنواره اسباب بازی است 
ولی با این حال ما توانستیم نظر بسیاری از مردم را جلب کنیم. 
حتی کسانی که تولید کننده اسباب بازی بودند هم آمدند و کمک 
هایی در این راستا کردند. عالوه بر آنها مردم هم استقبال خوبی 

داشتند و به جمع خیرین ما ملحق شدند.
 کمپین آرزوهای رنگین

افشار در خصوص کمپین آرزوهای رنگین گفت: کمپینی که در 
این جشنواره گذاشتیم به این صورت بود که یک پارچه حدودا 6 
یا ۷ متری را به دیوار چسباندیم و پرنده ای روی این پارچه ترسیم 
شده است که نماد پرنده صلح است. بچه های مدرسه از صبح که 
به اینجا می آیند همه اثر انگشت و اسمشان را زیر آن ها یادداشت 
می کنند. در واقع می شود گفت همه خواهان صلح برای سرزمین 

خود هستند.
 حضور انجمن نخبگان علوم ایران در جشنواره ملی 

اسباب بازی
اکرم سعید السادات در خصوص ماهیت فعالیت های انجمن 
نخبگان علوم ایران در جشنواره ملی اسباب بازی گفت: ما از 
اعضای انجمن نخبگان علوم ایران هستیم و با ارائه بازی های 
فکری مکعب در این ورزشگاه شرکت کرده ایم. در این جشنواره 
برای همه کودکان بازی به صورت رایگان ارائه می شود. از کودکان 
سه چهار ساله گرفته تا کودکان 1۳ساله در این جشنواره حضور 
داشتند. این انجمن بازی ها و سرگرمی ها را به صورت رایگان در 
اختیار کودکان قرار می داد چون هدف از برگزاری این جشنواره 
این است که همه کودکان بتوانند از حقوق مساوی برخوردار 

باشند.
وی افزود: برای بچه های 5 تا 1۳ ساله که در بخش بازی و 
سرگرمی انجمن و در این جشنواره حاضر شدند لیگی در دهه فجر 
برگزار خواهد شد. در واقع سعی گردیده این جشنواره همچنان 

ادامه داشته باشد.
 نظر مردم در خصوص جشنواره ملی اسباب بازی

یکی از بازدیدکنندگان این جشنواره به پژوهشگر ایرنا گفت: 
امسال اولین سالی است که آمدم و همه چیز عالی و خیلی خوب 
بود. بچه ها هیجان بسیاری داشتند و می ترسیدند وقت کم 

بیاورند.
ارایه شده در این جشنواره  وی درخصوص تنوع محصوالت 
افزود: تنوع خیلی خوب بود. هم تنوع بازی های فکری خوب بود 
و هم اینکه راهنمایی های بسیار خوبی صورت می گرفت. مربی ها 
و مسوولین آرامشی برقرار کرده بودند بطوری که همه مردم را با 

صبر و حوصله راهنمایی می کردند.
این بازدید کننده پیشنهاد کرد: هم تعداد این نوع جشنواره ها رو 
زیاد کنند و هم اطالع رسانی بیشتری صورت بگیرد و فقط به خبر 
اکتفا نکنند. از طرفی ۴روز برای این نوع جشنواره ها خیلی کم 
است. تا مردم آگاه شوند و برنامه ریزی برای دیدن از اینجا کنند 

این ۴ روز تمام شده است.

چالش های بیماران برای دسترسی به داروهای موردنیازشان بررسی شد

از تحریم های خارجی تا سوءاستفاده کنندگان داخلی

 »نداریم«، »تمام شده«، »خیلی وقته برامون نمیاد«، »نداریم«، »نداریم«، 
»نداریم« .. این پاسخ هایی است که بسیاری از مراجعه کنندگان به داروخانه ها 
داروهای  از  برندهای خاصی  یا  انواع  درباره وجود  به سوالشان  پاسخ  در 
خارجی می شنوند. حتی در مورد داروهای داخلی نیز، اگر دارویی با مواد 

اولیه خارجی باشد، ممکن است آن را در داروخانه ها کمتر پیدا کنید.
کمیاب شدن یا نایاب شدن گاه به گاه برخی داروها یا برخی برندهای خاص داروها 
در داروخانه ها، نگرانی مضاعفی است که بیماران و بیمارداران عالوه بر مقابله با بیماری 
با آن روبرو می شوند. موضوعی که گاه به تحریم بر می گردد، گاه به نابسامانی توزیع 

دارو، گاه به سودجویی دالالن دارو و گاهی همه با هم!
در زمانه شدت گرفتن تحریم ها پیش از حصول برجام در مذاکرات هسته ای ایران و 
1+5، یکی از دغدغه های اصلی بیماران ایرانی، دستیابی به داروهای موردنیازی بود که 
خود یا مواد اولیه شان از خارج از کشور تامین می شدند. حصول برجام خیال بسیاری از 
این بیماران را در مورد دسترسی بهتر به داروهایشان راحت تر کرد. با این حال خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک طرفه علیه ایران که دومین مرحله آن 1۳ 
آبان امسال انجام شد، باز هم این نگرانی را برای بیماران و بیمارداران به وجود آورد که 
مبادا دوباره داروهای موردنیازشان کمیاب و نایاب شوند. تحریم البته تنها در بخشی 
از ماجرای دسترسی به داروها به طور مستقیم موثر است. تحریم ها در حوزه بانکی 
به منزله عدم امکان تأمین مالی برای خرید دارو است و در واقع هرچند دارو و غذا به 

طور مستقیم تحریم نشده، با توجه به آن که امکان تأمین مالی برای آن ها به واسطه 
تحریم های بانکی وجود ندارد، عمال مورد تحریم قرار گرفته است.

از سوی دیگر گرانی شدید نرخ ارز از اواخر سال گذشته تاکنون – که با رفتارهای 
آمریکا در قبال ایران بی ارتباط هم نبود – عالوه بر اثرگذاری بر قیمت داروها، باعث 
شده است که مشکالتی هم برای واردات آن ها ایجاد شود. بحث مشکالت و البته 
برخی سوءاستفاده ها در واردات و توزیع داروها هم موضوعی مسبوق به سابقه است. 
این موضوع وقتی پای سود بیشتر به دلیل گرانی ناگهانی ارز و یا دور زدن تحریم هم 
پیش می آید، تشدید می شود. در واقع بیماران برای دسترسی به داروهایشان، عالوه بر 

تحریم های خارجی، با سوءاستفاده کنندگان داخلی هم مواجهند.
 از بیانیه هنرمندان تا نامه نگاری نظام پزشکی ایران با سازمان ملل متحد

اواسط آبان ماه و بعد از آغاز مرحله دوم تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، 
دنیا  از همه مردم  به جهانیان  نامه ای خطاب  ایران، در  اهالی فرهنگ  از  جمعی 
خواستند که در برابر تحریم ها با ایرانی ها هم صدا شوند. این نامه که امضای چهره هایی 
همچون رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، بهمن فرمان آرا، کیانوش عیاری، حسین 
علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، پری صابری، بهنام بهزادی، سیف اهلل صمدیان 
و ابراهیم حقیقی را پای خود داشت، با انتشار همزمان ویدئویی از زندگی سخت 
کودکان سرطانی از سوی اهالی فرهنگ همراه شد. چهره هایی مثل رضا کیانیان، 
مهتاب  دولتشاهی،  سحر  رشیدی،  لیلی  اعتماد،  بنی  رخشان  پرستویی،  پرویز 
کرامتی، باران کوثری، الهام کردا، محسن کیایی، امیرمهدی ژوله، هستی مهدوی، 
نرگس آبیار، پردیس احمدیه و... این ویدئو را که با زیرنویس انگلیسی تهیه شده 
بود، منتشر کردند. این نامه با کمپین های مجازی هم همراه بود و هشتگ های 
از جمله SanctionsTargetMe# )تحریم ها مرا هدف قرار داده اند(،  گوناگونی 
joinvoicesagainstscantions# و #همصدایی_دربرابر_تحریم  هم به کار رفت. 
البته در مقابل برخی جریان های مقابل نظام جمهوری اسالمی ایران نیز تالش کردند 

که این مضمون را زیر سوال برده و مساله تحریم دارویی را رد کنند.
ایران و ریاست  دیروز نیز ریاست کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 
شورای عالی این سازمان در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار 
لغو تحریم های ایاالت متحده آمریکا در خصوص داروها و ملزومات خدمات بهداشتی و 
درمانی علیه ایران شدند. در متن نامه دکتر ایرج فاضل، رئیس کل و دکتر محمدرضا 
ظفرقندی، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر 

کل سازمان ملل متحد آمده است: »به عنوان مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی 
زیان آور  اثرات  مورد  در  را  محترم  مقام  آن  تا  مفتخریم  ایران،  اسالمی  جمهوری 
تحریم های اقتصادی غیر قانونی و یکجانبه ایاالت متحده آمریکا در پی خروج آن 
کشور از برنامه جامع اقدام مشترک در 8 ِمه ۲۰18، بر حوزه سالمت ایران آگاه سازیم.

همانگونه که مستحضر هستید، دسترسی به خدمات پزشکی جزء اساسی حق 
سالمتی است که در زمره حق های بنیادین بشری است و همه افراد باید از آن بهره مند 
شوند. بنابراین کلیه کشورها ملزم به محترم شمردن و صیانت از این حق و تالش برای 
تحقق آن برای همه افراد هستند. عالوه بر این کلیه کشورها باید از ایجاد هر گونه 

محدودیت در دسترسی افراد به خدمات درمانی و سالمت اجتناب ورزند.
تحریم های اقتصادی غیر قانونی ایاالت متحده و محدود شدن تجارت بین المللی، به 
طور جدی بر قابلیت ما برای دسترسی به خدمات بهداشت و درمان، دارو و ملزومات 

پزشکی تأثیر گذاشته است.
بدین منظور بر آنیم تا توجه آن مقام محترم را به مشکالت جدی پیش رو در حوزه 
بهداشت و درمان مردم ایران که در نتیجه اعمال تحریم ها حادث می شود، جلب 
نماییم و بر ضرورت راه حلی فوری و بشر دوستانه در جهت برون رفت از این وضعیت 

تأکید ورزیم.
عالی جناب ما منتظر دریافت پاسخ آن مقام محترم، در اولین فرصت ممکن و اتخاذ 

تدابیر الزم جهت حل این مشکل و جلوگیری از وخامت اوضاع در آینده هستیم«.
 سازوکار داخلی مقابل تحریم های خارجی

سیاستمداران و مسئوالن اجرایی ایران در ادبیاتی دیپلماتیک که هم مواجهه با 
آمریکا را هدف قرار داده و هم تالش می کند فضای عمومی داخلی را آرام کند، از بی 
اثری تحریم ها و اتخاذ تدابیر الزم برای مواجهه با آن ها می گویند. با این حال باید گفت 
که اگر تحریم ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث شود که حتی یک بیمار به یک 
قلم دارویی خاص دسترسی پیدا نکند، آن ها مسئولند تا این دسترسی را برقرار سازند. 
در واقع اتخاذ تدبیر برای مواجهه با تحریم ها باید شامل همه مسائل از جمله تامین 
مناسب داروهای مورد نیاز بیماران شود. در عین حال کنترل واردات دارو و توزیع آن و 
برخورد با سوءاستفاده کنندگان، احتکارکنندگان و دالالن دارو نیز در این زمینه بسیار 
مهم است تا بیماران و خانواده هایشان عالوه بر رنج بیماری، ناچار به تحمل چالش های 
دیگر نشوند؛ یعنی در عین تالش برای بی اثر کردن تحریم خارجی، باید نابسامانی 

داخلی را هم کنترل کرد.

قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای 
شهرداری تهران با بیان این مطلب که بازنگری طرح تفصیلی 
تهران در دستور کار است، گفت: مهم ترین مأموریت حوزه 
شهرسازی و معماری در پنج سال آینده، توسعه و بهبود سطح 
کیفیت زندگی با ارتقاء هویت و کیفیت طراحی معماری، ایجاد 
تعادل جمعیتی با رعایت سقف جمعیت پذیری طرح جامع و 
تفصیلی، ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی )زلزله، سیل و...(، 
ارتقاء کیفیت ساخت وساز شهری، ساماندهی و صیانت از 

حریم پایتخت و حفاظت و صیانت از باغات است.
امیر آریازند در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح برنامه های حوزه 
برنامه سوم  در  و شهرسازی  معماری  کالبدی-فضایی،  راهبردی، 
شهر تهران اظهار کرد: شهر تهران به  عنوان محل فعالیت تقریباً 11 
میلیون نفر در روز و محل سکونت کمتر از ۹ میلیون نفر جمعیت در 
شب با چالش های فراوانی روبروست که می توان به وجود بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری، نازل بودن کیفیت ساخت وساز، نادیده 

گرفتن حقوق شهروندان در ساخت وسازها و عدم نظارت و کنترل 
صحیح بر آن، وجود تعارضات در حریم و نبود مدیریت یکپارچه در 
آن و تخریب باغات اشاره کرد. وی اضافه کرد: با توجه به چالش های 
موجود، مهم ترین موضوعات حوزه شهرسازی و معماری، حفاظت 
و صیانت از بافت تاریخی شهر، ساماندهی و ارتقاء کیفیت معماری 
و منظر شهری، انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری محدوده و 
حریم، نوسازی بافت فرسوده و صیانت و حفاظت از باغات و توسعه 
فضای سبز خواهد بود که باید به عنوان موضوعات استراتژیک شهر 

تهران مورد بررسی عمیق قرار گیرند.
شورای  امور  و  شهری  توسعه  برنامه ریزی،  معاونت  قائم مقام 
شهرداری تهران، ارتقاء و اصالح ساختار کالبدی و فضایی شهر را 
هدف راهبردی در برنامه سوم توسعه شهر دانست و با تأکید بر ارتقاء 
زیست پذیری شهر و رویکرد شهرسازی و معماری نوآورانه افزود: 
حفظ و ارتقاء مساحت باغات شهر تهران، نسبت بافت ناپایدار شهری، 
سرانه فضای سکونتی، میزان انحراف معیار از سرانه های خدماتی 

طرح جامع و نسبت تعداد تخلفات ساختمانی به ازای هر هزار پروانه 
صادره از شاخص هایی است که می توان به کمک آن ها اجرای برنامه 
سوم و تحقق اهداف آن را پیگیری کرد. آریازند با اشاره به اینکه طرح 
تفصیلی تهران تا پایان سال سوم برنامه شهر تهران بازبینی می شود، 
اظهار کرد: تهیه و بهنگام رسانی نقشه های پایه طرح تفصیلی با 
مکانی،  اطالعات  به روزرسانی الیه های  و  تدقیق  مناسب،  مقیاس 
بازبینی پهنه بندی نحوه استفاده از اراضی با لحاظ سند توسعه شهری 
مبتنی بر حمل ونقل همگانی )TOD( در هماهنگی با مطالعات طرح 
جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، تهیه برنامه تأمین خدمات 
طرح تفصیلی، تثبیت آثار و بناهای تاریخی میراثی ثبت شده شهر 
تهران و تعیین حریم آن ها با همکاری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و انعکاس آن بر روی نقشه های طرح 
تفصیلی ازجمله مواردی است که در این بازنگری لحاظ می شود.  
اجرای  در  کلی  هدف  مهم ترین  را  شهروندان  رضایتمندی  وی 
پروژه های شهری دانست و بیان کرد: توسعه انسان محور باید اصل 

و اساس همه فعالیت های توسعه ای در شهر باشد.  در این صورت 
ساخت وسازهای شهر، حفاظت از باغات، صیانت از حریم پایتخت با 
ساماندهی محیطی و مدیریت یکپارچه، ارتقای ایمنی ساخت وساز با 
بازنگری در روش ها و سازوکارهای نظارت بر کیفیت آن، ساماندهی 
نماها و سیما و منظر شهری با اعمال اصول زیبایی محله ها و تقویت 
کریدورهای اصلی جهت پیوند معنایی شهر، موضوعاتی است که شهر 
را برای شهروندان زیست پذیر و رضایت آن ها در زندگی شهری را 

بهبود می بخشد.
آریازند با اشاره به موضوع مهم منابع درآمدی در تحقق اهداف 
گفته شده تصریح کرد: بر اساس طرح جامع و تفصیلی، ظرفیت 
پذیری جمعیت باید کنترل شود و این در حالی است که ظرفیت 
ساخت وساز در تهران تمام شده است؛ لذا مهم ترین منبع درآمدی 
مدیریت شهری اتمام یافته است و در چنین شرایطی، تعریف و ایجاد 
منابع درآمدی پایدار و جدید برای مدیریت شهری امری ضروری به 

نظر می رسد.  

قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران:

طرح جامع و تفصیلی »تهران« بازنگری می شود


