
اعتصاب بازیکنان پرسپولیس به دلیل مشکالت مالی

تمرین تحریم شد

نگاهی به »نقشه خطر سفر« در سال ۲۰۱۹

ایران به اندازه آمریکا و انگلیس امن است اما..

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس با اعالم برانکو امروز تمرین نخواهند کرد.
به گزارش وب سایت نود، طبق برنامه از پیش اعالم شده قرار بود ساعت 11 صبح 
امروز )دوشنبه( تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شود، اما 

بازیکنان این تیم حاضر به تمرین نشدند.
بازیکنان پرسپولیس در تصمیمی جمعی و به دلیل مشکالت مالی اعتصاب کردند 
که برانکو ایوانکوویچ در گفت وگویی که با خبرنگاران انجام داد، این موضوع را اعالم 
کرد. با این حال بازیکنان پرسپولیس در ورزشگاه کاظمی حاضر شدند، اما در سالن 

ماندند و تمرین نکردند.
در همین راستا مصطفی قنبرپور سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در پی مسائل و 
مشکالت به وجود آمده در تمرین امروز با برانکو ایوانکوویچ سرمربی این تیم جلسه ای 

را برگزار کرد.
در این جلسه سرپرست تیم پرسپولیس و سرمربی این تیم درباره اعتصاب و تمرین 
نکردن سرخپوشان به دلیل مشکالت مالی با یکدیگر بحث و بررسی کردند و قرار شد 

قنبرپور این موضوع را با مدیریت باشگاه در میان بگذارد.

درباره  را  معادالت  برخی   ۲۰۱۹ سال  در  سفر  خطر  نقشه 
کنار  در  ایران  است. درحالی  ریخته  به هم  امن  کشورهای 
انگلیس، کانادا و آمریکا کشوری امن برای سفر معرفی شده 
که در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ شهروندان اروپا و حتی 
آسیا نگران از آغاز جنگی جدید در خاورمیانه، سفر خود را به 

تعویق انداختند یا کامال منصرف شدند.
به گزارش ایسنا، در چند روز گذشته انتشار نقشه خطر سفر در 
سال ۲۰1۹ از سوی مؤسسه انگلیسی »Control Risks« با تشریح 
موقعیت امنیتی ایران به واسطه شرایط حساس سیاسی موجود، با 
بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان همراه شد. این نقشه به وضوح 
مشخص می کند که خطر سفر به ایران در سال ۲۰1۹ »پایین« است؛ 

هم ردیف انگلیس، سوئد، اسپانیا، فرانسه، آمریکا، کانادا و ژاپن.
این برآورد درباره امنیت ایران دست کم از سال ۲۰1۶ بدون تغییر 
بوده، ضمن این که پیش بینی ها درباره امنیت کشورها در سال ۲۰1۹ 
نیز تا حدی مشابه سال ۲۰1۸ است. هرچند که سرمایه گذاران انتظار 
دارند مخاطرات سفر در سال ۲۰1۹ بیشتر شود؛ آن چنان که معتقدند 

خطر سفر در سال ۲۰1۸ به نسبت گذشته افزایش داشته است.
شاخص های تعیین کننده امنیت برای سفر که کشورها را در 
پنج گروه با خطر ناچیز، پایین، متوسط، باال و فوق العاده زیاد در این 
نقشه رتبه بندی کرده، شامل تشنج سیاسی، آشوب های اجتماعی، 
ناآرامی های مدنی، جرم  قومی،  نژادی، درگیری های  خشونت های 

و جنایت،   تاثیر و عملکرد نیروهای امنیتی و امدادرسان، ایمنی 
به لحاظ  ترابری و موقعیت کشورها  بویژه در بخش  زیرساخت ها 

آسیب های طبیعی همچون سیل و زلزله است.
این مخاطرات در کشورهای گروه اول در پایین ترین حد خود قرار 
دارد. کشورهای کمی در جهان موفق شده اند به چنین موقعیتی 
دست یابند. شمار کشورهای امن با مخاطرات قابل اغماض و ناچیز 
که در این نقشه با عالمت »I« نمایش داده شده، در قاره اروپا بیشتر 
است. سوییس، فنالند، نروژ، گرینلند، ایسلند، لوکزامبورگ، دانمارک، 
موناکو، اسلونی و سیشل از این جمله اند که درجه جنایات و جرم، 
درگیری های سیاسی و اجتماعی در این کشورها که به رنگ آبی 
تهاجم  است.  ناچیز  بسیار  شده اند،  مشخص  نقشه  در  کمرنگ 
تروریستی و حمله های نژادپرستی و قومیتی در این کشورها وجود 
ندارد. زیرساخت ها امنیت باالیی دارند و امنیت به طور کل در این 

کشورها باال گزارش شده است.
دسته دوم کشورهایی با مخاطرات کم برای سفر هستند که ایران 
جزو آن است. این کشورها با عالمت »L« و به رنگ زرد در نقشه 
مشخص شده اند. در این کشورها میزان جنایات و خشونت کم است. 
ناآرامی های اجتماعی و سیاسی نامتعارف، عمومیت ندارد و اگر تهدید 
تروریستی وجود داشته باشد، محدود و نادر است. امنیت انتظامی 
و خدمات امدادرسانی، اثرگذار گزارش شده و اختالالت امنیتی در 

زیرساخت ها، بویژه ترابری، متداول نیست.

جمع زیادی از کشورهای کره زمین در این دسته قرار گرفته اند: 
ایران، امارات، گرجستان، قطر، عمان، کویت، ارمنستان، ازبکستان، 
قبرس، جمهوری آذربایجان، چین، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، 
سنگاپور، استرالیا، اردن، مراکش، سنگال، غنا، نامیبیا، زامبیا، بوتسوانا، 
گابن، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، رومانی، فرانسه، یونان، اتریش،   
کانادا، آمریکا، پاراگوئه، اروگوئه، کوبا، کاستاریکا، اکوادور، آرژانتین و 

شیلی تعدادی از این کشورها هستند.
در این مناطق را پایین تر نشان می دهد

با آن که موقعیت کلی در برخی از این کشورها برای سفر »امن« 
ارزیابی شده، اما ممکن است شرایط در سراسر یک کشور ثابت نباشد 
که برای بهتر مشخص شدن، این بخش ها هاشور خورده اند و موقعیت 

متفاوتی را برای گردشگران متصور شده اند.
البته این پرسش مطرح است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری که معتقد است »معرفی ایران به عنوان کشوری 
امن برای سفر در سال ۲۰1۹، حاصل زحمات این سازمان و در امتداد 
تالش های وافر آن برای معرفی امنیت گردشگری ایران به جهانیان 
بوده« تا به حال برای تغییر چهره ی استان های مرزی هاشورخورده 
برنامه جامع و مستمری نه تنها در سطح جهان، بلکه در داخل هم 
داشته است؟ پروژه »سیستان و بلوچستان مقصد سفر در سال ۹۶« 
که با هدف تغییر تصور عمومی از این استان کلید خورد، تنها در 
مقطع زمانی محدودی اجرا شد و با تغییر استاندار و مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن نیز متوقف شد. حتی با 
وجود آن که آمریکا با خارج کردن چابهارـ  استراتژیک ترین نقطه این 
استان ـ از شمول تحریم ها، نام این منطقه را بر سر زبان رسانه های 
خارجی انداخت، اما هیچ بهره وری تبلیغاتی از این جریان به نفع استان 
سیستان و بلوچستان برای پاک کردن لکه قرمز از آن نشد. استان های 
غربی نیز که همواره تاوان ناامنی ها و نزاع های داخلی عراق را پس 
داده اند، مدت کوتاهی است به واسطه فرهنگ غنی و پویای مردم این 
خطه هدف سفرهای داخلی قرار گرفته اند،   هرچند که هنوز چهره 

کامال امنی برای عموم ندارند.
سال هاست به بهانه کمبود اعتبارات، برای معرفی ایران در رسانه ها 
خارجی هزینه نمی شود و در کشورهایی که سیاه نمایی در آن ها مانع 
سفر اتباع شان به ایران می شود، هیچ تبلیغات محیطی انجام نمی شود.

علی اصغر مونسانـ  رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگریـ  در اظهارنظری درباره هشداری که وزارت خارجه برخی 
کشورها درباره سفر به ایران داده اند، با بیان این که متأسفانه ایران در 
سایت برخی از سفارتخانه های کشورهای خارجی در لیست مقاصد 
سفر، به رنگ زرد نشان داده می شود که شایسته کشورمان نیست، 
در واکنش به این اتفاق که سال هاست مانع سفر بیشتر اتباع خارجی 
به نوار مرزی شرق و غرب ایران می شود، گفته بود: »درخواست ما از 
وزارت امور خارجه این است که با تعاملی که با سفارتخانه ها دارد، با 
معرفی هرچه بهتر ظرفیت های کشورمان، جایگاه ایران را در سایت 

سفارتخانه های کشورهای مختلف ارتقاء دهد.«
واقع  خاورمیانه  و  آفریقا  در  بیشتر  ناامن  فوق العاده  کشورهای 
شده اند؛ مانند سوریه، یمن، عراق، افغانستان، پاکستان، سومالی، لیبی، 
مالی. عالمت این کشورها در نقشه »E« است که با رنگ قرمز تند 
مجزا شده اند. در این کشورها دولت متمرکزی معموال وجود ندارد 
توسط  خشونت آمیز  حمالت  است.  بی ثبات  حکومت  وضعیت  یا 
گروه های مسلح در این مناطق رخ می دهد و نیروهای امنیتی مقابله 
محدود و بدون اثرگذاری دارند. بخش زیادی از این کشورها برای اتباع 

خارجی قابل دسترس نیست.
با آن که امنیت  سیاسی و اجتماعی مهم ترین انگیزه و شاخص 
گردشگران برای سفر یا انتخاب مقصد است، اما عوامل دیگری از 
جمله »بهداشت« و »ایمنی جاده« نیز در تعیین جایگاه کشورها در 

نقشه »ریسک سفر« تاثیر گذار بوده است.
بر هیمن اساس خطر سفر به ایران درحالی پایین گزارش شده که 
»مخطرات ترافیکی برای مسافران« خیلی زیاد گزارش شده است. این 
شاخصی است که تا به حال پایین ترین امتیاز را از گردشگران خارجی 

که تجربه سفر به ایران را داشته اند، دریافت کرده است.
ایمنی جاده و رانندگی در ایران با خطرناک گزارش شده 

است
اما ایران در بخش پزشکی یا درمان نیز در زمره ی کشورهای »به 
سرعت درحال توسعه و تغییر« معرفی و البته یادآور شده که خدمات 
درمانی و کیفیت آن در همه مناطق این کشور یکسان نیست. در 
شهرهای بزرگ، خدمات پزشکی با استاندارد قابل قبولی وجود دارد 

اما در بعضی مکان ها استانداردها ثابت نیست.
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کی روش: مربی بعدی تیم ملی معلوم است

عده ای نمی خواهند با برانکو همکاری کنم
سرمربی تیم ملی فوتبال در گفت وگو با رسانه های ایرانی 
درباره خاطرات تلخ و شیرینش از بازی های تیم ملی، کار 

سخت در جام ملت ها و برنامه های تیم ملی صحبت کرد.
به گزارش ایسنا، کارلوس کی روش در نشست خود با سردبیران 
و خبرنگاران رسانه های مختلف درباره بهترین پیروزی که در خاطر 
دارد اظهار کرد: در فوتبال پیروزی، بهترین دارو است و هر کدام 
ارزش خودش را دارد اما پیروزی مقابل قطر قبل از صعود به جام 
جهانی ٢٠١۴ برزیل و در ادامه پیروزی برابر با کره جنوبی در 
اولسان بهترین پیروزی ما بود زیرا آن بازی ها نقطه بازگشتی برای 
ما بود. نه تنها به خاطر صعود چون پشت آن بازی ها داستان های 
زیادی بود. همه بردها خوب هستند. مطمئنا کادر من ١١ شکستی 
که متحمل شدیم را هم در خاطر دارند چون بازنده خوبی نیستم و 

همه آن بازی ها را در خاطر دارند.
در فوتبال پیروزی، بهترین دارو است و هر کدام ارزش خودش 
را دارد اما پیروزی مقابل قطر قبل از صعود به جام جهانی ٢٠١۴ 
برزیل و در ادامه پیروزی برابر با کره جنوبی در اولسان بهترین 
پیروزی ما بود. باخت مقابل لبنان و باخت به ازبکستان در تهران 
از تلخ ترین شکست ها برای ما بود. باخت مقابل عراق هنوز در 

گلویم است.
وی درباره این که چه شکست هایی را در ذهن دارد هم گفت: 
باخت مقابل لبنان و باخت به ازبکستان در تهران از تلخ ترین 
شکست ها برای ما بود. فوتبال بدی بازی کردیم و استحقاق برد 

نداشتیم.
او درباره این که آیا برای دیدار برابر آرژانتین و اسپانیا حسرت 
چون  بودیم  راضی  خودمان  درون  اما  باختیم  گفت:  می خورد 
می دانستیم کار خوبی انجام دادیم. فوتبال به جزئیات کوچک 
مربوط است. در شغل ما جایی برای اشتباه نیست اما فکر می کنم 
بازی هایی مثل آرژانتین و اسپانیا و پرتغال که داوری منصفانه نبود. 
آن باخت ها در گلویم گیر کرده است. باخت مقابل عراق هنوز در 
گلویم است. در جام ملت ها بازی های سختی خواهیم داشت. تیم 
عراق بازیکنان خوبی دارد. امیدوارم در بازی ما و عراق، داور نتیجه 

را رقم نزند.
کارلوس کی روش اظهار کرد: بعد از جام جهانی فکر می کردم 
حمایتی وجود دارد و قرار است پیشنهاد تمدید قرارداد چهار 
ساله باشد اما متوجه شدم که این پیشنهاد تا جام ملت هاست. 
من برنامه ام را با فدراسیون ادامه خواهم داد و اما کسانی هستند 
که نمی خواهند من با سرمربی پرسپولیس )برانکو ایوانکوویچ( 
همکاری کنم چون برای مربیان دیگری برنامه دارند. آرزوی من 
موفقیت تیم ملی ایران در همه مسابقات است اما اکنون آرزویم 

این است که با تیم ملی در فینال جام ملت ها حضور پیدا کنم.
وی در ادامه با کنایه گفت: مربی بعدی تیم ملی مشخص شده 
است؛ همان که هفته قبل گفت من اخراج می شوم و سپس 
تکذیب کرد! البته االن نوبت جشن است. ما اردویی پیش از جام 
ملت ها در قطر خواهیم داشت و سه بازی با قطر، لبنان، و قطر 
خواهیم کرد. بسیاری از تیم ها قبول نمی کنند با ما بازی کنند و 
تیم هایی که پیشنهاد ما را می پذیزند باید هزینه زیادی برای حضور 

آن ها در ایران پرداخت کنیم.
کی روش گفت: اوسیانو کروز 5۹ بازی ملی برای پرتغال انجام 
داده است. دستیابی به حضور در پنج دوره از جام جهانی اتفاقی 
است که فقط من و آقای تابارس )سرمربی تیم ملی اروگوئه( 
می توانیم آن را رقم بزنیم. اگر به من اجبار شود که از پیشنهادهای 
باشگاهی چشم پوشی کنم، آرزوی من حضور در پنجمین جام 

جهانی است و برای رسیدن به آن تالش می کنم.
برای شخص من دشوارترین کاری که برای انجام آن اجبار 
داشتم، تغییر تفکر رایج در تیم ملی بود. وقتی به تیم ملی آمدم 
بعضی از بازیکنان فکر می کردند کارت اعتباری دائم دارند که به 

وسیله آن همیشه در تیم ملی حضور خواهند داشت.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
مهم ترین میراث او در هشت سال گذشته، در فوتبال ایران چه 
بوده است، یادآور شد: برای شخص من دشوارترین کاری که برای 
انجام آن اجبار داشتم، تغییر تفکر رایج در تیم ملی بود. وقتی به 
تیم ملی آمدم بعضی از بازیکنان فکر می کردند کارت اعتباری 
دائم دارند که به وسیله آن همیشه در تیم ملی حضور خواهند 
داشتم،  که  چالشی  بزرگ ترین  شدم،  ایران  وارد  وقتی  داشت. 
این بود که تا لیست تیم ملی اعالم می شد، یکسری از مربیان 

نزدیک به من یا اصحاب رسانه یا اعضای هیات مدیره می گفتند 
ای وای ما فقط پنج بازیکن از استقالل و پرسپلویس داریم و به 
مشکل برمی خوریم! این بزرگ ترین مشکل من بود. فکر می کنم 
بزرگ ترین میراث این است که تیم ملی متعلق به کسی نیست و 
در عین حال متعلق به همه است. تیم ملی متعلق به ارزش ها و 

کسانی است که شایستگی حضور در این تیم را دارند.
او ادامه داد: با این تفکر که از تیم قهرمان باید بیشترین بازیکن 
را دعوت کرد، مخالفم. این تفکر در ذهن من جایی ندارد. افرادی 
که به این گونه روش ها پایبند هستند به تجارت های حاشیه توصل 
دارند یا شجاعت و شهامت الزم برای دعوت از بهترین بازیکنان 
را ندارند. مطمئنا ما هم اشتباه می کنیم و امکان دارد در آینده 
هم اشتباه کنیم. در سال ۲۰11 که به ایران آمدم، برای دعوت از 
۲۳ بازیکن به مشکل برمی خوردیم چون این تعداد بازیکن خوب 
نداشتیم. بزرگ ترین میراث این است که کار مربی بعدی برای 1۰ 

سال آینده سهل و آسان است.
هر روز کادرفنی تیم ملی از ساعت هفت صبح تا 11 شب کار 
می کنند. بعضی مواقع یک بازی را چهار بار تماشا می کنند. وقتی 
بین دو بازیکن انتخاب می کنیم، باید منصانه انتخاب کنیم چون 

می خواهم شب با خیال راحت بخوابم.

کی روش گفت: در حال حاضر ما حداقل ۳۶ بازیکن داریم 
که همگی استحقاق و لیاقت الزم برای حضور در تیم ملی را 
دارند. آقای اوسیانو تمام موهای خود را برای انتخاب بازیکنان 
از دست داده و موهای من هم در حال ریختن است!ز امروز 
منصفانه ترین  که  است  این  هدفمان  بزرگ ترین  آذر  تا ۲۶ 
تصمیم ها را برای انتخاب بازیکنان و اسامی نهایی برای جام 

ملت ها بگیریم.
کی روش با اشاره به حضور مجید حسینی در ترکیب اصلی تیم 
ملی ایران گفت: او بدون یک بازی ملی در جام جهانی بازی کرد و 
امروز بهترین مدافع ماست که در اروپا بازی می کند. کسی مخالف 
این تصمیمات است؟ این تصمیمات به صورت معجزه رخ نداد 
و روی آن کار کردیم. هر روز کادرفنی تیم ملی از ساعت هفت 
صبح تا 11 شب کار می کنند. بعضی مواقع یک بازی را چهار بار 
تماشا می کنند. وقتی بین دو بازیکن انتخاب می کنیم، باید منصانه 
انتخاب کنیم چون می خواهم شب با خیال راحت بخوابم. خیلی 
شفاف می گویم که کار دشواری پیش رو داریم. وقتی ۳5 بازیکن 
داریم و تنها می توانم ۲۳ بازیکن انتخاب کنم، واقعا برای من سخت 
و زجرآور است ولی این کار من است و همیشه تصمیمات منصانه 

گرفتم و از این پس نیز این کار را انجام خواهم داد.
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پند روز

انجمن داروسازان هشدار داد

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نسبت به خرید دارو از بازار 
ناصرخسرو به مردم هشدار داد و گفت: سوداگران ناصرخسرو بی شرمی را 
به حدی رسانده اند که تاریخ مصرف داروها را به صورت کامال  آشکار تغییر 
می دهند و در مواجهه با اعتراض بیماران، توجیه می کنند که تاریخ مصرف 

داروها تا یک سال قابل تمدید است.
دکتر رهبرمژدهی آذر، در گفت وگو با ایسنا، ضمن هشدار نسبت به تهیه دارو از 
ناصر خسرو، گفت: متاسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که مردم مجبور می شوند 
داروهای مورد نیاز خود را از ناصرخسرو و سایت های مجازی غیر رسمی تهیه کنند. 
در این زمینه مردم باید بدانند که سالمت بیماران خود را در معرض خطری بیش از  
بیماری اولیه قرار داده اند. متاسفانه بحث تحریم ها و برخی کمبودهای دارویی، سبب 
رونق بازار ناصر خسرو شده و این موضوع نگرانی های زیادی را در جامعه داروسازی 

کشورمان ایجاد کرده است.
وی افزود: سوداگران ناصرخسرو بی شرمی را به حدی رسانده اند که تاریخ مصرف 
داروها را به صورت کامال  آشکار تغییر می دهند و در مواجهه با اعتراض بیماران، 
توجیه می کنند که تاریخ مصرف داروها تا یک سال قابل تمدید است.  این درحالی 

است که چنین ادعایی،  دروغ و کذب محض است.
مژدهی آذر تاکید کرد: هیچ شخصی حق ندارد تاریخ مصرف یک دارو را تغییر دهد 
و چنین حرف هایی هم که از سوی فروشندگان دارو در ناصرخسرو مطرح می شود، 
خالف واقع است. مردم باید بدانند که آنها هدفی جز فریب مردم و پر کردن جیب 

قاچاقچیان دارو، دنبال نمی کند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: متاسفانه در شرایط فعلی به نظر 
می رسد عالوه بر داروهای خارجی، داروهای ایرانی هم در ناصرخسرو عرضه می شود 
و در این خصوص باید اطالع رسانی دقیقی به مردم انجام شود تا از خرید دارو جز از 

داروخانه های رسمی کشور پرهیز کنند.
وی در پایان تاکید کرد: حتی داروخانه های رسمی نیز مجاز به تغییر تاریخ انقضای 

داروها نیستند و این کار تخلف محسوب می شود.

احتمال تعطیلی باشگاه های مثبت ایدز بهزیستی
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه بودجه سازمان بهزیستی در خصوص حمایت از بیماران ایدز براساس 
آینده  سال  اگر  گفت:  است،  نشده  پرداخت  چهارم  استراتژیک  برنامه 
اعتبارات حمایتی مربوط به باشگاه های مثبت ایدز را پرداخت نکنند، ما هم 

باشگاه ها را تعطیل می کنیم.
فرید براتی سده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا االن سه برنامه استراتژیک 
در حوزه ایدز در کشور طی شده است، گفت: در حال حاضر در برنامه استراتژیک 
چهارم درمان و کاهش آسیب بیماری ایدز در کشور هستیم. در این برنامه سازمان 
بهزیستی هم موظف به همکاری بوده  و هم حمایت های الزم را از افراد مبتال و 
خانواده هایشان در قالب باشگاه های مثبت به عمل بیاورد، اما اعتباری برای تامین 
هزینه های »باشگاه های مثبت«، براساس آنچه در برنامه استراتژیک چهارم آمده 

پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه چندین میلیارد تومان بودجه برای این بخش در نظر گرفته 
شده بود که تا کنون پرداخت نشده است، اظهار کرد: تا امسال هم از منابع سازمان 
بهزیستی که آن را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کردیم، اقداماتی را در 
خصوص بیماران HIV  انجام می دادیم، اما اگر وضعیت به همین منوال باشد، 
-مانند وزارت بهداشت که امسال باشگاه های مثبت ایدز خودش را تعطیل کرد و 
همه را به سمت  ما سوق داد - ما هم مجبور می شویم که از سال آینده مراکز کاهش 

آسیب را تعطیل کنیم.
معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه اگر 
اعتباری برای برنامه های ایدز مصوب در برنامه چهارم پرداخت نشود مجبور می شویم 
خودمان را از این برنامه خارج کنیم، تصریح کرد: این اعتبارات را باید مسئوالن 
مربوطه در وزارت بهداشت می گرفتند و به ما تحویل می دادند، اما دوستان فقط در 
جلسه نشسته  و  برنامه استراتژیک چهارم را تصویب کرده اند، ولی هیچ اعتباری برایش 
در نظر نگرفته اند. براتی سده با بیان اینکه اعتبارات وزارت بهداشت و وزارت کشور 
در این خصوص پرداخت نشده اند، توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه هم به شکل 
قطره چکانی مقداری بودجه در اختیار ما گذاشته که در مقایسه با نیازی که در این 
زمینه وجود دارد، کافی نیست. وی با بیان اینکه وقتی افراد به ایدز مبتال می شوند 
خودشان خود به خود میل به انزوا پیدا می کنند و خانواده هایشان نیز دچار مشکل 
می شوند، گفت: بنابراین باید از این افراد حمایت کنیم اما این رقم ها در مقایسه 
با هزینه حمایت ها فایده ای ندارد؛ بخشی از مشکل را ناشی از عدم پیگیری های 
مدیریت مربوطه در وزارت بهداشت می دانم. در وزارت بهداشت آنطور که باید به 
بیماری ایدز توجه نشده است. تنها در حد اینکه درمان اولیه ای صورت بگیرد، از نظر 
آنها کار انجام شده است. درحالیکه دستگاه های دیگر هیچ حمایتی دریافت نکرده اند 
که این موضوع مشکل ایجاد کرده است. معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی 
کشور با بیان اینکه اگر سال آینده اعتبارات حمایتی مربوط به باشگاه های مثبت را 
پرداخت نکنند، ما هم باشگاه ها را تعطیل می کنیم، تصریح کرد: با وجود این شرایط ، 
باشگاه ها قادر به ادامه فعالیت نیستند. خدمات باشگاه های مثبت شامل خدمات متنوع 
و حمایت های اجتماعی به خود افراد، خدمات ارجاع برای دریافت خدمات درمانی از 
مراکز دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات حمایتی به خانواده های آنان، راه اندای کسب 
و کار برای خود افراد و خانواده هایشان، خدمات فرهنگی مثل برنامه های زیارتی و 
حمایت های مالی از آنهاست. در عین حال معموال آموزش های الزم را به خودشان 
و خانواده هایشان داده می شود تا فرد مبتال بیماری اش را به دیگران انتقال ندهد. 
آموزش هایی نیز در سطح عمومی  ارائه می شود به طوریکه می توان گفت خدمات 
متنوع خیلی خوب بوده، اما متاسفانه حمایت الزم را از طرف دستگاه های متولی 
نداریم و این ما را دچار مشکل کرده است. به گفته براتی سده ، تا االن با توجه به آمار 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت حدود ۴۰ هزار نفر مبتال به بیماری ایدز شناسایی 
شده است که حدود 1۳ هزار نفر از آنان در باشگاه های مثبت تحت پوشش بوده اند. 
وی با بیان اینکه تعدادی از مبتالیان به HIV نیز در باشگاه های وزارت بهداشت 
تحت پوشش بودند، توضیح داد: وزارت بهداشت برای این باشگاه ها بودجه ای را در 
نظر نگرفته بود، اما چون اعتباراتی را از نهادهای بین المللی دریافت می کرد به کار 
آنها ادامه می داد؛ درحال حاضر این حمایت های بین المللی قطع شده و این مراکز هم 
تعطیل شده اند. به همین دلیل افراد را به طرف ما سوق داده اند و به ما می گویند  که 

به آنها خدمات بدهید درحالی که با این هزینه ها این کار دشوار است.
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