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قطعی شبکه اینترنتی وزارت 
بهداشت توسط مخابرات

مرکــز مدیریت آمار 
وزارت بهداشــت اعالم 
کــرد قطعــی شــبکه 
اینترانــت دیــروز بین 
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ 

باعث معطلی ده ها هزار نفر از مردم و کادر بهداشت 
و عدم امکان نوبت دهی و ثبت واکسن در پایگاه های 
واکسیناسیون شد. هر ساعت قطعی در شبکه وزارت 
بهداشت به معنی ایجاد مشکل برای ده ها تا صدها 
هزارنفر از مردم و کادر بهداشت و درمان کشور است.

    
رواج طالق های صوری زنان برای 

دریافت مستمری والدین
زهرا سجادی،معاون اسبق امور زنان و خانواده 
رئیس جمهور گفت: طالق های صوری در کشــور 
انجام می گیرد و اموال دولتی را می بلعد و هیچ کسی 
حواسش نیســت. در برخی اســتان ها خانواده ها 
برای به دست آوردن پولی، به صورت صوری طالق 
می گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را 
بگیرند و سپس مجددا بر سر زندگی مشترک خود 

باز می گردند.
    

ثبت نام 42 هزار نفر برای سفر اربعین
علیرضا رشــیدیان، 
رئیس ســازمان حج و 
زیارت گفت: تاکنون ۴۲ 
هزار نفــر در پیاده روی 
اربعیــن ثبت نام قطعی 

کرده ند. به گفته او با سازمان هواپیمایی توافق شده 
قیمت بلیط رفت و برگشت سفر اربعین ۵ میلیون 
تومان باشد فقط سفر از شــهر مشهد به دلیل بعد 
مسافت یک میلیون تومان بیشتر است. رشیدیان 
گفت: تمام زائران باید از طریق هوایی ســفر کنند 
اما زائران می توانند در زمان برگشت از مرز زمینی 

مهران استفاده کنند.
    

 رکوردشکنی سفرهای مردم 
در هفته گذشته 

سفرهای جاده ای در هفته گذشته باز هم افزایش 
یافت و رکورد تازه ای نسبت به شهریور و حتی مرداد 
ماه ثبت کرد و متوســط روزانــه آن به بیش از یک 

میلیون و ۸۰۰هزار وسیله نقلیه رسید.
    

پیرمرد ۹۰ ساله اهوازی مشکل 
محله را رفع کرد

کــم کاری مدیران، 
رگ غیــرت ابوفاطمه، 
له   ۹۰ ســا پیرمــرد 
اهوازی را جوشــاند و به 
دلیل ناامیــدی از آبفا و 

شــهرداری آســتین هایش را باال زد و خود به چاه 
عمیق فاضالب محل رفت. به گزارش کانال تلگرامی 
عصرجنوب قبل از اقدام »ابوفاطمه« بیش از ۴۵ روز 
از گرفتگی و عدم اصالح و پاکسازی شبکه فاضالب 
در خیابان نوراالسالم فرحانی و معابر کوی علوی، 
خشایار، آهن افشار و کیان می گذشت اما هیچ اقدامی 

از سوی دستگاه های مربوطه صورت نگرفته بود.
    

صدورمجوز واکسن های پاستور 
و سینوفارم برای کمتر از 18 سال

محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و داروی 
ایران از صدور مجوز تزریق واکســن های پاستور و 

سینوفارم برای سنین کمتر از ۱۸ سال خبر داد.
    

هشدار در خصوص خطر شیوع 
مجدد آنفلوآنزا

پیام طبرسی رئیس 
بخش عفونی بیمارستان 
مسیح دانشوری گفت: 
سال گذشــته از آنجاکه 
رعایت  نکات بهداشتی 

بیشتر بود و مردم بیشتر ماسک می زدند، آنفلوآنزا 
چندان شــایع نشــد؛ اما اگر قرار باشــد امسال 
ساده انگاری صورت گیرد و رعایت ها کاهش یابد، 

احتمال شیوع مجدد آنفلوآنزا هم وجود دارد.
    

گیالنی ها جزو باسوادترین های 
کشور هستند

رئیس سازمان نهضت ســواد آموزی کشور در 
الهیجان گفت: میانگین باسوادی در گیالن باالی 
۹۸ درصد است. به گزارش ایلنا، شاپور محمدزاده، 
گفت: تالش بر این اســت که امســال ۳۵۰ هزار 
سوادآموز تحت آموزش این سازمان قرار گیرند که از 
این میزان ۵۰ درصد آموزش به افراد کم سواد است.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در روزهــای اوج کرونــا و کمبود 
سرم و سر به فلک کشــیدن قیمت 
همین محلــول ســاده و وعده های 
مســئوالن برای واردات و تولید آن، 
خبر فساد ۵۰۰ تن سرم دپو شده در 
انبار گمرک شــهریار، آه و افسوس را 
از نهاد بسیاری از شهروندان برآورد. 

ســرم هایی که بنا به توضیحات 
مسئوالن امور گمرکی کشور، ۵ سال 
پیش، زمانی که خبری از کرونا نبود، 
توسط شرکت »سرم شیراز« از آلمان 
خریداری شد، اما سازمان و غذا و دارو 
کشــور هیچگاه مجوز ترخیص آن را 
نداد تا اینکه دو ســال پس از انقضای 
آنها و در روزهــای اوج کمبود و نبود 
ســرم، تصاویری از این محموله های 
معطل مانده در گمرک در رسانه های 
اجتماعی منتشر شد. محموله هایی 
که گرچه دردی از مــردم دوا نکرد، 
اما گویای سرنوشــت بسیاری دیگر 
از کاالهــای ضروری مــورد نیاز بود 
که با وجــود کمبودها و مشــکالت 
اقتصادی فــراوان و تحریم ها، بدون 
آنکه مشــکلی را از شــهروندان حل 
کند، هفته ها و ماه ها و گاهی سال ها 
در انبارهای گمــرک معطل می ماند 

و از بین می رود.
 فساد دارویی 

در صدر مشکالت گمرک
پس از انتشــار خبر فســاد این 
ســرم ها، گمرک مقصر را ســازمان 
غذا و دارو دانست و سازمان غذا و دارو 
هم مقصر را گمرک و شــرکت  هایی 

اعالم کرد که بدون اخذ مجوز از این 
ســازمان اقدام بــه واردات کاالهای 
اینچنینــی می کنند. بــا این حال 
این تنها ســرم ها نبودند کــه به این 
سرنوشت دچار شــدند، نایب رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اســالمی بعد از افشــای این ماجرا، 
به برخی داروهای بیمــاران خاص، 
شیرخشــک و اقالم دامی فاسد شده 

در گمرک کشور هم اشاره کرد.
نصــراهلل پژمانفــر، در تذکــری 
در جلســه علنــی مجلس، ســرم و 
شیرخشــک مورد اشــاره اش را به 
ســایر مجلس نشینان نشــان داد و 
گفت: »این ســرم هایی که اکنون در 
دستان من است پنج سال است که به 
کشور وارد شده و در حال فاسد شدن 
هستند. اینها سرم هایی است که برای 
بیماران دیالیزی اســتفاده می شود، 
چند ســال در گمرکات معطل مانده 
و در حال فاسد شــدن است. اکنون 
نیز این شیرخشــک هایی که نشان 
می دهم از دیگر مشکالت مردم است، 
مردم از این داروخانه به آن داروخانه 
برای تهیه آن سرگردان هستند، ولی 
حجم قابل توجهــی از مواد دارویی، 
سرم ها و شیرخشک های در حالی که 
در گمرکات مانده اند در حال فاســد 

شدن هستند«.
در این میان عالوه بر اقالم دارویی 
که مشمول فســاد می شوند، برخی 
از تجهیــزات درمانی هــم که مراکز 
درمانی و خیریه ها برای بیماران وارد 
می کنند به دلیل بروکراسی و گاهی 
سودجویی چند سال در گمرک باقی 

می  ماند. 
محمــد علی اکبر، کارشــناس 
تجهیزات پزشکی بی ثباتی اقتصادی 

را دلیل مشکالت اینچنینی می داند و 
می گوید: »وقتــی قیمت ارز افزایش 
پیــدا می کند، گاهی شــرکت های 
وارد کننــده هــم از معطلــی در 
گمــرک ناراضی نیســتند. برخی از 
آنها کاالیشــان را با قیمــت ارز کم 
واردگمرک ایران می کنند و ســپس 
با قیمت ارزی که رشد قابل توجهی 
در ماه های بعد داشــته بــه فروش 
می رســانند. اما برخی از این کاالها 
فاسد شــونده هســتند و گاهی این 
معطلی چنــان زیاد اســت که اصل 
ســرمایه هم از بین مــی رود. در این 
صورت باید گفت بخشــی از سرمایه 

کشور از بین رفته است«.
به گفته او در حوزه واردات دارویی 
و تجهیزات پزشــکی شــرکت های 
زیادی فعال هســتند اما واردات آنها 
باید زیر نظر و با مجوز ســازمان غذا 
و دارو باشــد. او می گوید: »عالوه بر 
بروکراســی گمرک این سازمان نیز 
با هزارتوهای بروکراســی و البته زد 
و بندهــای اقتصادی مواجه اســت 
و حتــی در برخی از مــوارد برخی از 
تولیدکنندگان داخلی و شرکت های 
وارد کننده قدرتمنــد هم می توانند 
واردکننــدگان کوچکتر را دور بزنند 
و کاالی خود را زودتر در بازار عرضه 

کنند«. 
گمرگ و گروکشی سیاسی

در حالــی که برخی بروکراســی 
اداری، سوء مدیریت یا عدم دریافت 
مجوز به موقع را دلیل دپوی بلند مدت 
برخــی کاالهــا در انبارهای گمرک 
می دانند، برخی دیگر گروکشی های 
 سیاســی را هــم در ایــن موضوع 

بی تاثیر نمی دانند.
در روزهــای اخیــر بــا روی کار 

آمدن دولت ســیزدهم و اعالم ورود 
گسترده واکســن کرونا به کشور این 
شــائبه تقویت شد که بســیاری از 
این واکســن ها در گمرک بوده، ولی 
اجازه ترخیص نداشــته اســت. هر 
چند این ادعا از ســوی ســازمان و 
نهاد رســمی تایید نشــده است، اما 
برخی کارشناســان حوزه اقتصادی 
می گویند که گاهی حمایت از تولید 
داخلی یا حتی محــدود کردن آن از 
ســوی وزارتخانه هایی خاص هم به 

گروکشی ها در گمرک می انجامد.
مســئول امور بین الملل یکی از 
خیریه های بزرگ به »توسعه ایرانی« 
می گوید: »به دالیــل مختلفی بعضا 
برای ترخیص دســتگاه های دیالیز 
کــه از طریق ارتباطــات بین المللی 
خریداری می کنیم و پــول آنها هم 
از طریق کمک هــای مردمی تامین 
می شود با مشــکالت فراوانی روبرو 
می شویم. گاهی به دلیل تفاوت های 
دیدگاه های سیاســی در دولت های 
مختلف، مجوز بــرای ترخیص کاال 
از گمــرک چنان با معطلــی مواجه 
می شــود کــه عملکــرد مــا برای 
خدمات دهی به بیمــاران دیالیزی 

مورد حمایت مختل می شود«.

دستور دیرهنگام ترخیص فوری 
و شبانه روزی واکسن و دارو 

در روزهــای اخیر پــس از اخبار 
فراوان در خصــوص معطلی دارو در 
گمرکات، گمرک بخشنامه جدیدی 
را به ناظرین، مدیــران کل و مدیران 
حوزه های نظارت و تمامی گمرکات 
اجرایی کشور ابالغ کرد که براساس 
آن ورود و ترخیــص انواع واکســن 
وارداتی، مواد اولیۀ دارویی و انواع دارو 
مرتبط با کرونــا باید ترخیص فوری، 
بدون تخلیه در انبــار، از پای پرواز یا 
توسط کامیون حامل این اقالم، بدون 
انجام تشــریفات گمرکی و به صورت 
»حمل یکسره« و »شــبانه روزی« 
انجام شــود. بخشــنامه ای بسیاری 
معتقدند، امکان صدور آن حداقل در 
نزدیک به دو سال گذشته که ایران با 
مشکالت عدیده ناشی از کرونا دست 
به گریبان بود و همواره با چالش های 

دارویی مواجه بود، وجود داشت.
مشکل دارویی مردم و ماجرای 

ادامه دار دپو در گمرک
دعوای گمرک و ســازمان غذا و 
دارو بــرای متهم کــردن یکدیگر به 
اهمال کاری از یک سو و تبرئه کردن 
خود از ســوی دیگر در شرایطی که 
به راحتی محموله هــای دارویی در 
کشورمان فاسد می شوند یا بالتکلیف 
در گمرک خاک می خورند درحالی 
اتفــاق می افتد که بیمــاران زیادی 
درکشــور برای تهیه داروی خویش 

رنج می برند.
اگر بگوییم مشکل از سختی واردات 
داروســت، فرامــرز اختراعی، رئیس 
سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه 
دارویی به جام جم گفته بود : »واردات 
دارو برای آن دسته از داروهایی که ارز 
نیمایی دریافــت می کنند به راحتی 
انجام می شــود و چون تعدادشــان 
زیاد اســت نیز بر واردات آنها نظارت 
نمی شــود. در نتیجه دالالن دارویی 
و واردکننده ها با ترفنــد کمبود دارو 
در کشور و استفاده از رانت، داروها را 
ترخیص می کنند و باعث بروز اختالل 
در بازار دارویی کشور می شوند«. اما آیا 
تامین ارز برای واردات دارو به همین 
راحتی است؟ یک فعال حوزه دارویی 
معتقد اســت: »ارز به راحتی به همه 
واردکننده ها تعلق نمی گیرد و چون 
تخصیص ارز دولتی هم مشــکل دارد 
واردات یکی از داروهــای بیماران ام 
اس تقریبا متوقف شده است. بیماران 
مبتال به ام اس این روزهــا از کمبود 
آمپول »بتافرون« و داروی »ربیس« 
رنج می برند. ربیس در بسته های ۱۲ 
تایی عرضه می شود که با ارز دولتی و 
با احتساب پوشش های بیمه ای۸۵۰ 
هزار تومان به دســت مصرف کننده 

می رســد. هر بیمار مبتال به ام اس نیز 
در ماه به یک بسته ۱۲ تایی از این دارو 
نیاز دارد که چون واردات با ارز نیمایی 
مشکل دارد بیماران مجبور به تهیه آن 
از بازار آزاد به قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
تومان هســتند. این در حالی اســت 
که این روزها بیمــاران کلیوی و افراد 
مبتال به اوتیسم در تامین داروهایشان 
مشکل ندارند ولی هنوز بیماران زیادی 
دلهره تهیــه دارو را دارند. برای مثال 
داروهای »دیفرلین«، »اندوکسان« 
و »ادریامایســین« دور از دســترس 
بیماران مبتال به ســرطان اســت و 
همین بیماران داروی »اوســتین« را 
با دوندگی های زیاد به دست می آورند. 
در این میان زندگی بیمــاران مبتال 
به هموفیلی نیز دشــوار اســت و در 
 تهیــه کلیــدی تریــن داروی خود 

مشکل دارند. 
از ســوی دیگر گزارش ها حکایت 
از این دارد که ایــن روزها مواد اولیه 
تولید برخــی از داروهــای بیماران 
تاالســمی نیز در گمــرک زمینگیر 
شده و اجازه ترخیص ندارد مثل مواد 
اولیه ســاخت داروهای »دسترال« 
و »جیدنیو«)داروی خوراکی آهن( 
که منتظــر دریافت مجوز از ســوی 
سازمان غذا و داروست. رئیس انجمن 
تاالسمی در این باره می گوید: »علت 
ترخیص نشــدن این مــواد، نزدیک 
بودن زمان انقضای آنهاست، حال آن 
که چون تاریخ انقضا نزدیک است باید 
ترخیص شوند تا نیاز دارویی بیماران 
برطرف شود و از هدررفت منابع ارزی 
نیز جلوگیری شود«. یعنی درحالی 
که داروهای زیادی در گمرک خاک 
می خورند و روزهــای پایان مصرف 
خود را می شــمارند، ســازمان غذا و 
دارو نیز بــرای رفع ایــن بالتکلیفی 
تعلل می کند در حالی که هم گمرک 
و هم وزارت بهداشــت می دانند که 
 جان خیلی از بیماران بــه جان این 

داروها بند است. 

خبرهای فساد و معطلی دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک،  رنج بیماران را مضاعف می کند

اقالم حیاتی در هزارتوی بروکراسی و گروکشی های سیاسی

خبر

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با اشاره به اینکه تهران، سمنان و البرز؛ 
رکورددار طــالق در ایران هســتند؛ گفت: ۲۷ 
درصد از طالق ها مربوط به زندگی های مشترک 
زیر دو سال اســت یعنی زوجین همان ابتدای 
زندگی به مشکل برخورد کردند و جدا شدند که 
به نظر ما این موضوع حاصل  عدم شناخت افراد 

نسبت به یکدیگر و زندگی است.
به گزارش ایلنا، محمدمهــدی تندگویان، 
درباره آمار اعالمی از سوی سازمان ثبت احوال 
مبنی بر اینکه در استان تهران از هر دو ازدواج یک 
مورد به طالق ختم می شــود، بیان کرد: ممکن 
است در تهران به این شکل باشد که میزان طالق 
به ازای ثبت ازدواج در سال باشد، اما جامعه آماری 

طالق و ازدواج تناسبی با هم ندارند.
وی افزود: یعنی کســی که امســال ازدواج 
کرده شــاید همین امســال هم طالق نگیرد. 
بحث اصلی این اســت که متاســفانه علی رغم 
همه مشــاوره ها و پیشــگیری هایی که انجام 

 می شود، هنوز نتوانستیم آمار طالق را به سمت 
کاهشی ببریم.

تندگویان افزود: در سال گذشته سقف ازدواج 
کشــور حدود ۴.۲ افزایش پیدا کرد و این نشان 
می دهد ما در بحث ازدواج با مجموعه اقدامات 
و همچنین حذف تشریفات و مراسمات اضافی 
ازدواج در دوران کرونا توانستیم بعد از سال ها که 
همیشه آمار ازدواج نسبت به سال قبل کاهشی 

بوده، روند افزایشی داشته باشیم.
شیب خوبی به سمت ازدواج داریم

معاون ساماندهی امور جوانان درباره افزایش 
آمار ازدواج بیان کرد: آن چیزی که من از پیشانی 
امســال و حتی متقاضیان وام می بینم به نظر 
می آید که شیب خوبی به سمت ازدواج داریم، اما 
درخصوص طالق هنوز نتوانستیم توفیقی کسب 

کنیم و به سمت کاهش آمار برویم.
وی اظهــار داشــت: فعالیــت مــا اکنون 
آموزش های قبل از ازدواج و حین ازدواج است. 
یعنی دستگاه ما یا نهادهای دیگر هنوز به موضوع 

طالق آنقدر جدی نپرداختند. همچنین اهمیت 
مشــاوره در امر طالق هنوز آن رونقی که انتظار 

می رفت را ندارد.
استفاده ۳ میلیون و ۸۰۰ جوان از 

مشاوره های ازدواج
تندگویــان گفت: در این چند ســال حدود 
۳ میلیون و ۸۰۰ جــوان در آموزش های قبل از 
ازدواج شــرکت و از آن اســتفاده کردند که سه 
تا شــش جلســه آن رایگان بوده و شاید همین 

موضوع یک مشوق برای ازدواج بوده است.
وی با اشــاره به آموزش مهــارت زندگی به 
سربازان گفت: ما حتی برای سربازان دوره های 
مهارت زندگی را در نظر گرفتیم تا نگاه سربازان 
به بحث شــکل گیری خانواده تغییر پیدا کند. 
شاید این موارد و تســهیالتی که ارائه می شود 
کمک کرده امــر ازدواج رونق پیدا کند. در عین 
حال امیدوارم در بحث طالق توســط اقدامات 
مشــاوره ای که صورت گرفته، موفق به کاهش 

آمار طالق شویم.

تعجیل در پایان زندگی مشترک
معاون ســاماندهی امور جوانان گفت: البته 
اگر به ما کمک شود تا بتوانیم آموزش های قبل 
از ازدواج را فراگیر کنیم مطمئنم که تاثیر خوبی 
خواهد گذاشت، زیرا ۲۷ درصد از طالق ها مربوط 
به زندگی های زیر دو سال اســت یعنی همان 
ابتدای زندگی به مشــکالتی برخورد کردند که 
به نظر ما حاصل  عدم شــناخت افراد نسبت به 
یکدیگر و زندگی اســت. بنابراین اگر مشاوره ها 

درست انجام شود تاثیر بهتری خواهد داشت.

 اوضاع استان تهران حاد نیست
تندگویان با اشاره به اینکه برخی استان ها از 
تهران آمار بیشتری در زمینه طالق دارند، گفت: 
استان تهران موضوع حاد ما نیست، استان هایی 
داریم که در سال گذشته افزایش طالق در آن ها 
تاثیر قابل توجهی روی آمار طالق در کل کشور 
گذاشته است. استان های اول در موضوع طالق 
سمنان، البرز و تهران هســتند. از طرفی تهران 
جمیعت گســترده ای دارد و این جمعیت روی 

آمار تاثیر گذار خواهد بود.

2۷ درصد جدایی ها مربوط به زندگی های زیر 2 سال است

تهران، سمنان و البرز؛ رکورددار طالق در ایران 

یک کارشناس تجهیزات 
پزشکی: وقتی قیمت 

ارز افزایش پیدا  می کند، 
شرکت های وارد کننده 
هم از معطلی در گمرک 

ناراضی نیستند. برخی از 
آنها کاالیشان را با قیمت 
ارز کم وارد گمرک ایران  

می کنند و سپس با قیمت 
ارزی که رشد قابل توجهی 

در ماه های بعد داشته به 
فروش می رسانند

در روزهای اخیر با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم و 

اعالم ورود گسترده واکسن 
کرونا به کشور این شائبه 
تقویت شد که بسیاری از 
این واکسن ها در گمرک 
بوده، ولی اجازه ترخیص 

نداشته است
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