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معاون کل وزارت بهداشت در گفت وگو با ایلنا:

 داروهای تولید داخل 
استاندارد الزم  را  دارند

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر استاندارد 
باالی داروهای تولید داخل، گفت: داروهای تولید 
داخل اســتاندارد الزم را دارند  ایرج حریرچی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا افــزود: خیلی از داروهای 
خارجی در بازار، هندی هســتند و فقط به صرف 
خارجی بودن باور داریم که تاثیر بیشتری دارند. وی 
با تاکید بر توان تولید دارو در ایران با وجود تحریم ها 
گفت: هم اکنون کمبود بازار دارویی زیر نیم درصد 
است و همین کمبود هم در حال رفع شدن است. 
کمبود دارو به این معنا نیست که دارو در بازار وجود 
ندارد، بلکه وقتی یک دارو با کمبود مواجه می شود، ما 
فروش آن را به برخی داروخانه های خاص اختصاص 
می دهیم. معاون کل وزارت بهداشــت با تاکید بر 
اهمیت نیاز دارویی مردم برای مسئوالن خاطرنشان 
کرد: در وزارت بهداشت حدود 3500 قلم دارویی 
لیست شده است که حتی اگر  یک قلم دارو کم باشد 
از نظر ما مسئله ای مهم تلقی می شود. با این وجود 
در بازار امروز جهان حتی در کشورهای برخوردار 
اروپایی، تا یک درصد کمبــود دارو اجتناب ناپذیر 
تلقی می شــود. این بدلیل خصوصیتی است که 
امروز بازار دارو در جهان دارد. حریرچی گفت: تا االن 
هیچ کمکی از لحاظ ارزی از اروپایی ها و هیچ کشور 

دیگری در طرف  قراردادمان با  برجام نداشته ایم. 
    

یک مسئول در وزارت بهداشت خبر داد:

راه اندازی سامانه رجیستری 
ترابری اهدای عضو 

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشــت گفت: سامانه رجیستری ترابری 
اهدای عضو راه اندازی می شود. در حال پیاده سازی 
نقشه جامع برای کشور هســتیم تا سریع ترین راه 

انتقال هوایی عضو پیوندی بررسی و ثبت شود.
به گزارش وزارت بهداشــت، مهدی شادنوش 
درباره راه اندازی سامانه رجیستری ترابری اهدای 
عضو در کشور افزود: در راستای انتقال عضو به نقاط 
مختلف کشور، بررسی زیرساخت های ترابری عضو 
بین استان ها انجام شده و این امر به صورت آزمایشی 
با موفقیت انجام شده است. برای اهدای عضو، باید 
زمان طالیی رعایت شود. عضو قلب باید زیر چهار 
ساعت پیوند زده شود. در حال حاضر با همکاری و 
هماهنگی نیروی هوایــی ارتش، نیروی انتظامی، 
سازمان اورژانس کشور و مرکز مدیریت پیوند وزارت 
بهداشت، زیرساخت هایی فراهم شده و قرار است با 
یک اقدام فرابخشی گروهی منسجم، پیوند عضو بین 
استانی با جدیت دنبال شود. البته تاکنون چند مورد 
از این عملیات با موفقیت به انجام رسیده است. وی 
ادامه داد: با استفاده از سیستم رجیستری که در حال 
راه اندازی آن هستیم و به زودی مورد بهره برداری قرار 
می گیرد، شاهد نهادینه شدن این امر در حوزه اهدای 
عضو خواهیم بود. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت بیان کرد: این سیستم 
با همکاری سازمان های مختلف از جمله سازمان 
جغرافیایی کشور، هوا فضا، وزارت بهداشت، سازمان 
اورژانس، نیروی هوایی ارتــش، نیروی انتظامی و 
دانشگاه های وزارت علوم در حال شکل گیری است.

    
سرهنگ بخشنده خبر داد:

 جمع آوری معتادان متجاهر 
از دره فرحزاد

ســرهنگ بخشــنده از جمع آوری معتادان 
متجاهر از دره فرحزاد خبــر داد. به گزارش ایلنا، 
سرهنگ بخشنده گفت: در راســتای پاکسازی 
معابر و خیابان هــای پایتخت از لــوث معتادان 
متجاهر که باعث نارضایتی شــهروندان محترم 
تهرانی می شود، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
روز پنجشــنبه با اجرای تور دستگیری موفق به 
جمع آوری حدود 50 نفر از معتادان متجاهر منطقه 
دره فرحزاد شده که پس از تشکیل پرونده به مراکز 
غربال گری و کمپ های نگهداری منقل شــدند. 
بخشــنده از جدیت پلیس در برخورد با معتادان 
 متجاهر و انتقال آنها به مراکز استاندارد نگهداری 

خبر داد.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

»ترامــپ بــه عنــوان اولیــن 
رئیس جمهــور آمریــکا وارد خاک 
کره شمالی شــد«. پیچ رادیو را ُشل 
می کند. خبر از دهان رادیو درنیامده، 
راننده اتوبوس شــروع می کند: »یه 
کاســه ای زیر نیم کاسه است که این 
دو )کره شــمالی و آمریکا( این قدر 
هــوای همدیگر را دارنــد، حاال کی 
گنــدش در بیاید، اهلل اعلــم«. تنوع 
ماشــین ها و آد م هایی که در خیابان 
جاری اند، نگریســتن را لذت  بخش 
می کند. برعکس متــرو، اتوبوس ها 
 وسیع ترین انتخاب را در لذت بردن 
از قوه بینایی در اختیار مســافر قرار 
می دهند. در توقفی کوتاه پنجره های 
اتوبوس، نگاه های انبوه مســافران را 
قاب می  کند. همچون نمایشــگاهی 
یک لحظه چندین پُرتره را می بینی. 
اتوبوس که مــی رود همــه اینها از 
نگاهت جدا می شود. همه اطرافت را 
می توانی ببینی. حرکت که می کند 
می توانــی ببینی در شــهر چه خبر 

است.
اپیزود اول؛ اتوبوس

ســاعت از 9 صبح بــاال می آید. 
از ســیدخندان بــا اتوبوس هــای 
سبزرنگ خط ویژه به سمت خیابان 
ولی عصر حرکت می کنــم. صدای 
رادیو فضای اتوبوس را درنوردیده و 
راننده هم گهگاه پیــاز داغ اخبارش 
را زیــاد می کند. با خــودش تحلیل 
می کند: »ببین! اگــر رئیس  جمهور 
ایران بودم، به همه کشــورهای دنیا 
دست دوستی می دادم. با زبان ادب 
و احتــرام با همه کشــورها صحبت 
می کردم. دعوت شــان می کردم به 
ایران. چهره دوستانه ایران را به همه 
دنیا نشــان می دادم. اما شما ببینید 
این ایران هراسی از کجا می آید؟ این 
آقا )ترامپ( چــرا این قدر علیه ایران 

حرف می زند؟«
ابتــدای خیابان مطهــری پیاده 
می شــوم به ســمت هفت تیر. سر 
صحبــت را بــا راننده تاکســی باز 
می کنم: »از صبح تا شــب هر کسی 
سوار تاکسی می شــود، از وضعیت 
کشــور گالیه دارد، اما وقتی دولت 
یک درخواســتی از مردم می کند، 
همه لبیک می گویند. ما نمی دانیم 
کدام رفتار درست است. جهانبخش 
40 ســاله توضیح می دهــد: »البته 
وضعیت کشور هم بی تاثیر نیست. از 
نظر اقتصادی هم دخل و خرج مردم 
با هم جور درنمی آید. من خودم هم 
سرگردانم. 20 سال پیش روزی دو 

ساعت با تاکسی کار می کردم، تامین 
می شدم، اما حاال این دو ساعت گاهی 
وقت ها تا 20 ساعت طول می کشد. 
همه اینها درســت که مشــکالت 
اقتصادی است، اما ریشه در مسائل 
سیاســی کشــور دارد. در مملکت 
اســالمی همه باید یکســان باشند. 
مردم 40 سال اســت ایستاده اند، اما 

تحمل  شرایط سخت است.«
 ما بیرون گود هستیم، 

آنها داخل گود
مریم، 35 ساله با تایید حرف های 
راننده وارد بحث می شــود: »مسئله 
این است که راه مسئوالن ما از مردم 
جداســت. ما بیرون گود هســتیم، 
آنها داخــل گود هســتند. آنها یک 
وقتی باالتر هســتند و بیشــتر از ما 
می بینند و ما پایین تر هستیم و برد 
دیدمان کمتر. اگر قرار بود کشــور با 
این سیاســت ها پیشرفت کند، پس 
چرا پس از چهار دهــه، حال اقتصاد 
کشور خوب نیست. معلوم است باید 
در سیاســت گذاری ها اصالحاتی را 
اعمال کرد. تازه وقتی تحریم شدیم 
دیدند که ما »چوب بستنی« هم گاه 
از چین وارد می کنیم.« محمود،50 
ســاله در صندلی جلوی تاکســی 
نشســته، ســرش را می چرخاند به 
عقــب. حرف های مریــم را تکمیل 
می کند و با نگاهی به راننده تاکسی 
می گوید: »باید مردم یاد بگیرند که 
خواسته های شان را از دولت چطور 
طلب کننــد. زمانــی وضعیت بهتر 
خواهد شد که مردم بتوانند از دولت 
مطالبه درستی داشته باشند. راحت 
با مسئوالن حرف بزنند. مردم اگر آگاه 
باشند، سد راه اشتباهات مسئوالن 
می شــوند. دیگر کســی نمی تواند 
اختالس کند. بنده یک ورود ممنوع 
که بروم سریع برگ جریمه ام می آید، 
اما نمی دانم که چرا با این مفســدان 
برخورد سریع تر و قاطع  تر نمی کنند 
که این نوکیســه های تازه به دوران 
رســیده بفهمند عاقبت شــان این 
است. هرچند جامعه ما برعکس شده 
است و هرکسی نان حالل می خورد 

در آسایش نیست.«
مردِم آگاه، سد راه اشتباهات 

مسئوالن می شوند
میــدان هفت تیر مثل همیشــه 
شلوغ است. حسین، 29ساله گوشه 
میدان منتظر تاکسی است: »بیکاری 
آقا! بیــکاری! وضع خوب نیســت. 
احزاب سیاسی با هم کنار نمی آیند. 
نمی دانند که وقتی متحد نباشــند 
وضعیت سیاسی و به تبع آن وضعیت 
اقتصادی به هم می ریزد و دودش در 
چشــم مردم می رود. همه جای دنیا 
احزاب با هم رقابــت دارند، اما مردم 

را درگیر نمی کنند. همه مســئوالن 
هم می دانند چکار بایــد بکنند که 
وضع خوب شــود، اما بــا هم متحد 
نیســتند. به جای اینکه به داد مردم 
برسند، بیشتر با هم درگیر هستند. 
مردم را قربانی جناح بــازی نکنند. 
به این میدان نگاه کــن! همه تهران 
تاکسیرانی شده«. این دانشجو ادامه 
می دهد: »کشور ثروتمندی داریم، اما 
مشکل مدیریت منابع است. مسئوالن 
به دنبال منافع احزاب هستند تا مردم. 
چرا باید این قدر امکان و اختیار دست 
یک مسئول باشد که بتواند به راحتی 
اختالس کنــد؟ اختالس هیچ  وقت 
یک نفره نیست. حتما یک مجموعه 

است.«
اپیزود دوم؛ خیابان

دقایقــی را بــه ســمت میدان 
ولی عصر پیاده روی می کنم. همراه 
تاکســی های ســبز و زرد هفت  تیر 
از بــاالی پل کریمخــان می گذرم. 
ولی عصر از جهات گوناگون محیطی 
مشخصا پیشرفته اســت؛ مستقیم 
بودن خیابان، طول و عرض مناسب 
و ســنگ فرش و جدول های منظم، 
ســینماها و آمفی تئاترهــا، موزه ها 
و گالری هــا، کافه هــا، ویترین های 
نمایش، غوغای سرسام آور برندهای 
خارجی، هویت بین المللی و حضور 
طبقات اجتماعی مختلــف در آن. 
همه این موارد ولی  عصــر را جدای 
از خیابان به یک بــازار تبدیل کرده 
است. »بازار به شــدت کساد است. 
مخصوصا صنف فرش که بورس کار 
ماست. حاال در طول سال در بعضی 
ماه ها قوت می گیــرد. حتی در ... هم 
که مرکز بازار فرش است. هر سال این 
موقع غلغله بوده نسبت به سال های 
قبل اما در حال حاضــر اصال بازاری 
ندارد و روزهای پنجشنبه و جمعه که 
مردم صف می کشــیدند تا وارد بازار 
شوند، حاال هیچ خبری نیست.« این 
بخشی از صحبت های رضا، 39ساله و 

فروشنده فرش است.

مردم از تأمین نیازهای 
روزمره شان عاجزند

رضا در توضیحی بیشتر می گوید: 
»یکی از علت ها این اســت که پول 
در دســت مردم اندک است. حقوق 
ماهانه عقب افتــاده. بازارها خلوت 
است و حتی می توانم بگویم که این 
مشتری های امروز هم، مشتری های 
مربوط فروردین این صنف باشــد. 
در حالی که کاســبی و فــروش ما 
برمی گردد به قــدرت خرید مردم. 
وقتی خرج و مخارج به قدری باال رفته 
که مردم از بــرآورده کردن نیازهای 
روزمره شان عاجزند، خریدن فرش 
جزو خریدهای تجملی به  حســاب 
می آید. حاال فرش زیر پا نو نباشــد، 
گرســنه که نمی مانند. اوضاع روز به 
روز بدتر می شــود. البتــه این را هم 
بگویم که دالر گران شده و ارزش پول 
هم پایین آمده که ایــن هم بی تاثیر 
نیســت. برای مثال نخ هایی که وارد 
می کنیم، روی گران شدن تولیدات 
ما تاثیر دارد.« معصومه، 47 ســاله 
خرده فروش است: »چاله  چوله های 
مردم زیاده شده خرید لباس اولویت 
دوم آنهاست. شما راســته ما را نگاه 
کنید. از پایین خیابــان ولی عصر تا 
باال همه دست فروش شده اند. مردم 
هم دنبال این هستند که یک جنس 
را با دو هزار تومــان ارزان تر بخرند.« 
امیرحسین، 40 ساله می گوید: »شما 
نگاه کنید چهار طرف تهران نمایشگاه  

زدند و فروشنده ها جنس های روی 
دســت مانده شــان را به نمایشگاه 
می برند و به مردم می فروشند. خودم 
قبال تولیدکننده کفــش بودم. دبه 
18لیتری چســب کفــش 98هزار 
تومان بــود، االن شــده 210هزار 
تومان. »زیره خام« از جفتی دو هزار 
تومان حاال شده 18هزار تومان. مسلم 
اســت که این گرانی قیمت کفش را 
چند برابر می کند و مردم نمی خرند. 
رکود اقتصادی مغازه هــا را خلوت 
کرده است. چند ســال پیش تا این 
وقت از ســال، روزانه صد قلم کفش 
فروش داشتم، اما االن از صبح تا ظهر 
10 قلم هم نفروختم. حساب کردم 
به خاطر کسادی بازار امسال نزدیک 

90میلیون تومان ضرر کردم.«
 گرانی اولویت ما 

را به هم ریخته است
با مترو میدان ولی عصــر به بازار 
بزرگ تهران؛ جایی کــه معروف به 
قلب اقتصاد کشور است، می روم. در 
همهمه و هیاهوی پیاده روهایش  گم 
می شــوم. بازار تهران، مجموعه ای 
از عمده  فروش هــا، خرده  فروش ها، 
انبارهــای کاال، کارگاه های تولیدی 
و... اســت. وحید 35ســاله از صنف 
آجیل  فروشــان اســت: »در صنف 
آجیل فروشان گرانی و افزایش قیمت 
در یک سال گذشته سرسام آور است 
و به نسبت سال گذشته فروش مان 
خیلی کم شده اســت. بادام هندی 
سال گذشته 72هزار تومان بود، اما 
حاال 120هزار تومان اســت. جنس 
خوب در بازار نیســت و مردم قدرت 

خرید ندارند.«
اپیزود سوم؛ بازار

در همهمه جمعیــت پیاده روها 
یک عیش جمعی نهفته است، وقتی 
در انبوه تن  ها غوطه ور می شوی. در 
همان حال پرسه زنی در بازار تهران به 
ارزیابی این گرانی و تاثیرش بر زندگی 
و اولویت هــای مردم می پــردازم: 
مثل اکثر مردم گرانــی توان خرید 
من را هم محدود کرده اســت. این 
مسئله باعث شــده که ما برنامه ای 
را در نظــر بگیریــم و اولویت های 
خریدمان را در آن مشــخص کنیم و 
برای اولویت ها هزینه کنیم. مریم، 35 
ساله شهروندی است که لب به گالیه 
می گشاید و می گوید: »اگر پول مان 
اضافه آمد در مراحل بعد خریدهای 
رفاهی و آموزشــی بچه ها را تامین 
می کنیم. توان خریدمان هم نسبت به 
سال پیش افت خیلی خیلی شدیدی 
کرده است. درآمد تکان نخورده، اما 
هزینه ها چندین برابر شــده است. 
سوبسیدهای دولت  کمتر شده است. 
به  ویژه در مصــرف انرژی برای مثال 
آب، گاز و برق همه تــورم زا بوده اند. 
حتی هزینه های خدماتی شهرداری 
هم دو برابر شده اســت. در نتیجه به 
مسائل رفاهی و آموزشی نمی توانیم 
توجه کنیم. گرانی اولویت ما را به هم 

ریخته است.«
 دولت هم وضعیت 
را رها کرده است

حسین 58 ساله از زاویه تاریخی 
به قضیــه نگاه می کنــد و می گوید: 

»اگــر بخواهیم امســال را با ســال 
گذشــته یا حتی این دهــه را با دهه 
گذشته یا نه قبل از انقالب را با بعد از 
انقالب مقایسه کنیم، نتایج متفاوتی 
می گیریم. برای مثال بعد از انقالب 
وضعیت بهتر از قبــل از انقالب بود. 
آن موقع در بعضی از مناطق کشــور 
مردم چیزی برای خوردن نداشتند 
و به سختی زندگی می کردند، اما حاال 
می بینید وضع نسبی مردم بد نیست. 
خیلی از مردم خانه خریدند و ســر و 
ســامان گرفتند. حاال اگر دهه های 
بعد از انقالب را مقایســه کنیم باز رو 
به رشد بوده اســت. هر چند در این 
دهه، یعنی دهه90 ســال به ســال 
گرانی بوده اســت که این هم نتیجه 
سیاســت های نادرســت اقتصادی 
و سیاســی دوره های پیش است. از 
سوی دیگر کنترلی بر بازار نیست و 
دولت هم وضعیت را رها کرده است.« 
پروانه50 ساله حوصله صحبت کردن 
ندارد. با این حــال می گوید: »وقتی 
گرانی حاکم باشــد، مسلما از خیلی 
چیزها باید بگذریم، امــا با توجه به 
تجربه زیســتی خــودم، باید بگویم 
که تعادل هزینه ها و درآمد امســال 
خانواده ما حفظ شده و تغییر آنچنانی 
نکرده است. هر چند در کل بخواهم 
بگویم گرانی سفره ما را هم کوچک تر 
کرده اســت و تاثیر منفی اش را روی 
زندگی مان گذاشته است. برای مثال 
چون پول کافی نداشتیم هیچ وقت 
نتوانستیم مسافرت مناسب برویم.«
به لحاظ اقتصادی هیچ اتفاقی 

نمی افتدیا اوضاع بهتر می شود؟ 
مجید، 33 ســاله معتقد اســت: 
»به لحــاظ اقتصادی هیــچ اتفاقی 
نمی افتد، چــون عمال برنامه  مدونی 
برای افزایش درصد اشتغال، از بین 
رفتن رکود و افزایش درآمدها درست 
تهیه نشده و در مســئوالن اراده ای 
برای اصالح زودهنگام مشکالت دیده 
نمی شود و این ناامیدی می آورد. البته 
در این ناامیدی گروه های اجتماعی با 
پایگاه مردمی قابل اعتنا هستند که 
همچنان سعی می کنند، این امید را 
برای سال های بعد و انتخابات بعدی 

و آینده نگهدارند.«
علی، 60 ســاله بر این باور است: 
»سیاســت از اقتصاد جدا نیســت. 
سیاســت از فرهنگ جدا نیســت. 
فرهنگ از آمــوزش جدا نیســت. 
وقتی آموزش فروپاشــیده اســت، 
چکار باید کــرد؟ چندین هزار دکتر 
تحویل جامعه دادیــم، همه بیکار. 
وعده هــای دولت هم کــه در چهار 
ســال گذشــته روی زمیــن مانده 
اســت. سال هاســت داریم با تجربه 
آزمون و خطا پیش می بریم. او ادامه 
می دهد: ما ســواد تاریخی نداریم. 
ما مشــکل شناخت شناسی داریم. 
ظاهرا ســال98از نظــر اقتصادی 
بدتر از سال97 اســت. چرا کسی در 
کشــور ســرمایه گذاری نمی کند؟ 
چون اعتمادی که باید باشد نیست. 
می دانم که این روزها نخواهد ماند و 
شرایط بهتر می شود؛ اما تحقق این امر 
به اتخاذ سیاست هایی برمی گردد که 
مسئوالن کشور در این روزهای پر از 

دلشوره و نگرانی  اعمال می کنند.«

گزارش میدانی »توسعه ایرانی« از نگرانی های این روزهای مردم 

تحرکات ترامپ، گرانی، کوچکتر شدن سفره ها و...
جهانبخش 40 ساله: »از نظر 
اقتصادی دخل و خرج مردم 
با هم جور درنمی آید. من 20 
سال پیش روزی دو ساعت 

با تاکسی کار می کردم، 
تامین می شدم، اما حاال 

گاهی تا 20 ساعت کار 
می کنم. همه اینها درست 

که مشکالت اقتصادی 
است، اما ریشه در مسائل 

سیاسی کشور دارد.«

حسین 58 ساله: از دهه90 
سال به سال گرانی بوده 
است که این هم نتیجه 
سیاست های نادرست 

اقتصادی و سیاسی 
دوره های پیش است. از 

سوی دیگر کنترلی بر بازار 
نیست و دولت هم وضعیت 

را رها کرده است
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