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قاچاق دارو و کمبود انسولین ،دو موضوعی بود که یک ماه پیش مورد اشاره مستقیم رئیس جمهور قرار گرفت

دغدغههای دارویی؛ سوء مدیریت یا بحرانسازی؟

گروه اجتماعی – فخریسادات مسچی :ماههای اخیر ماههای سختی برای مردم
بوده اســت؛ کاهش عجیب و بی سابقه ارزش پول ملی با انواع مشکالت اقتصادی ناشی
از سوء مدیریت ،افزایش تحریمها و فراگیری کرونا ،باعث شده در این ایام فشار مضاعفی

بر مردم وارد شود .در این وضعیت شکل گیری بحران در توزیع دارو در کشور ،موضوعی
اســت که میتواند فاجعهای غیر قابل جبران برای کشور ایجاد کند .هفته اخیر ،دو خبر
پیرامون این موضع در فضای مجازی و محافل رسانهای کشور هیجان ایجاد کرد که البته

هر دو موضوع تا حدودی تکذیب و تصحیح شــد؛ اما همین امر نشــان داد که وضعیت
در کشور تا چه اندازه شکننده است و حتی کوچکترین شایعه در این خصوص میتواند
نگرانیهای عمیق فراهم آورد .اولین خبر ،داستانی بود که با عنوان «بزرگ ترین قاچاق

دارو از ایران به عراق» در رســانههای مختلف منتشر شــد .موضوع قاچاق دارو در کل
موضوع قابل انکاری نیســت ،چنان که حتی رئیس جمهور هم یک ماه قبل در جلســه
ستاد ملی کرونا در این باره هشدار داد...
صفحه4

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد

۳۳۷

فوتی در یک شبانهروز
صفحه4

روحانی در دیدار رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان:

راه حل مشکالت افغانستان
مذاکرات سیاسی بیناالفغانی است
صفحه2

معاون اول رئیسجمهور:

حذف بخش خصوصی از اقتصاد
جفا به کشور است

جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴صبح دیروز (دوشنبه) به ریاست دکتر جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور برگزار شد .به گزارش ایسنا ،معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به
اینکه تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند،
گفت :در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد حذف کند جفا به کشور
کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند .جهانگیری با تاکید
بر اینکه نباید بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن شود ،تصریح کرد :مهمترین وظیفه شورای
عالی اجرای سیاســتهای کلی اصل  44قانون اساســی فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش
خصوصی است .وی با اشاره به سخنان رئیس پارلمان بخش خصوصی در این جلسه در خصوص وضعیت
بخش خصوصی کشور ،اظهار داشت...

طیبه سیاوشی ،نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفتگو با «مردمساالری آنالین» مطرح کرد

آسیبشناسی موانع ریاستجمهوری زنان

سرمقاله

شورا ،درگیر و دار مسائل فرعی
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روحانی در جمع مسئوالن بهداشت و درمان کشور:

جریمه ماسک برای کمک به مردم است

زهرا علي اكبري

اگر اوضاع همينطــور پيش برود از اين مملكت
جز تلي از نااميدي چيزي باقي نمیماند .جاي انكار
نيســت كه تحريمها و عواقب آن چه باليي بر سر
اقتصاد و سياســت كشــور آورده و تا كجاي ناكجا
آبادمان تحت تاثير فشار محروميتهاي جهاني دچار
فقر اقتصادي و اجتماعي شده است .اگر نقدي هم
به اوضاع كنوني كشور میشود به سوءمديريتهايي
است كه میتواند شــرايط را قابل تحمل تر كند و
نمیكند .اگر نقدي هســت بــه خندههاي بيوقت
مسئوالن و اظهار نظرهاي بي فايده آنان بر میگردد
كه طوري وانمود میكنند كه انگار غمي نيســت و
همه چيز رو به راه است .جاي تعجب دارد از اينكه
چطور خودكشــي نوجوانان را نمیبينند و فقر در
زمينههاي مختلف را درك نمیكنند .فقر كه فقط
اقتصادي نيست .البته بماند كه خانوادههاي زيادي
از همين فقــر كمر خم كردند و آســايش ندارند.
سكوت خانوادهاي كه فرزندش خودكشي میكند يا
به جرايم مختلف كه زمينه فقر اقتصادي و فرهنگي
اســت اعدام میشود ،مبني بر قبولي شرايط حاكم
بر كشــور و رضايت از زندگي نيســت آن را به نام
خود نزنيد .تواني براي فرياد برآوردن از بيداد ندارند
چرا كه چراغ اميدشان خاموش شده و ناخرسندانه
تعريف از روزگار براي آنان ،زندگي بخور و نمير شده
است .تنگناي اقتصادي و آسيبهاي اجتماعي كم
نبود كه شيوع كرونا و سختيهاي اين دوران هم به
آن اضافه شــد .نبايد هم انتظار داشت كه در دوران
كرونا شــاهكاري در مديريت بحران كشــور اتفاق
بيفتد و كشوري كه تا قبل از آن درگير تحريمهاي
خارجي و اختالسهاي داخلي است بتواند شرايط را
طوري رهبري كند كه نگرانيهاي ناشي از افزودن
دردي ديگر به ملت را بكاهد .در اين مجال ســخن
از ســفره خالي خانوادهها در اقتصاد و سياســت و
سالمت نيســت كه اگر هم باشــد آنقدر در حجم
محاورههاي همدلي و خودماني مردم به گفت و گو
نشسته است كه ديگر جايي براي ابراز ندارد و البته

نگاهی به عملکرد سه ساله دوره پنجم شورای شهر تهران

خبر

خاموشي اميد
آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است .سخن
از خالي بودن ســبد خانوادهها در آموزش ،توسعه،
رفاه و دلخوشــي اســت .اينها كه ديگر به تحريم
ربطي ندارد .ســبد آرامش و آسايش خانواده زماني
خالي میشود كه در اولويتهاي دولت نباشد ،براي
آن برنامه ريزي انجام نشــده و به دنبال آن بودجه
كافي هم در نظر گرفته نشــود .اقتصاد خسته يك
طرف ،شــيوع نگران كننده كرونا طرف ديگر .اگر
به جاي خبرهاي مثال خوش تســليحاتي ،خبرهاي
خوش مديريت آموزشي و فرهنگي میدانند ،روزگار
امروز كشور درگير خودكشي نوجوانان و ناكارآمدي
مهارتي فارغالتحصيالن دانشگاهي نبود و در عرصه
بينالمللي علم و عمل حرفي براي گفتن داشــتيم
نه اينكه اكثرا اگر افتخــاري جهاني از ايرانيان هم
شنيده میشود براي آن دسته از نخبگان مهاجري
است كه عرصه خود توسعهاي را تنگ ديدند و براي
ارتقاي دانش و مهارت خود غربت را بر قربت ترجيح
دادند.
منكر انديشــه ،تعهــد و كارآمدي صاحبنظران
و متخصصان داخلي نيســتيم و خرده گرفته نشود
كه مهاجرت برتري انگاشــته شــده است كه صد
البته فضاي داخلي كشــور و منابع آن براي ظهور
ايدههاي ناب و پيگيري به ثمر نشستن آنها ظرفيتي
محســوس و قابل اجرا دارد .اما آنقدر در ناماليمات
رفتاري ،كج خلقيها و مسائل ريز و كوچك داخلي
كه با گفت و گو و رفع كدورت حل شــدني اســت
غرق شــدهايم كه فراهــم آوري عرصههاي ظهور
و بــروز ايدههاي ناب و نوآوريهــاي خاص كمتر
پيگيري میشود و متاسفانه فراموش شده نوجوانان
و جوانان آينده ساز اين مملكت در چه ورطههاي
نابود كنندهاي دســت و پا میزنند و نا آگاهيهاي
اجتماعي چه باليي كه بر سرشان نياورده است .اين
درست كه نظام آموزشي هر كشوري متولي نشاندار
آمــوزش مهارتهاي زندگــي و اجتماعي و حقوق
شهروندي اســت اما در جامعهاي كه اين متولي نه
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بودجــه كافي براي اجراي برنامهها و عمل به حرف
و قول دارد و نه نيروي انســاني كــه باتوانمندي و
مهارتش رفع چالش كند ،نبايد انتظار داشــت كار
شــا ّقي انجام دهد .فرض كه نظام آموزشي نيروي
معلم و مشاور در مدارس به حد نياز دارد –كه فرض
محالي اســت -و دانشآموزان در هر ســن و سالي
مشــورتها وآموزشهاي الزم به اقتضاي شرايط
سني و شخصيتي شــان را دريافت كنند ،آيا ديگر
نهادهاي متولي فرصت بخشــي  ،شاداب سازي و
اميدافكني در جامعه مسئوليتهاي خود را بخوبي
انجام میدهند؟ كدام نهاد مسئول به نام قواي سه
گانه كشور از درد خبر خودكشي نوجوان 11ساله به
خود پيچيد و غصه تصميم ساز داشت؟ نه آموزش
و پرورش را مجهز به بودجه و نيروي انساني توانمند
میكننــد و نه نهادهاي اجتماعــي را براي وظايف
محوله بازخواســت میكنند .آموزش و پرورش به
تنهايي نمیتواند موضوع پيشــگيري از آسيبهاي
اجتماعي و محورهاي خود توســعهاي را هدايت و
پيگيري كند .خودكشي ،اعتياد ،طالق ،اختالس و
ديگر رخدادهاي ناپسندي كه روز به روز بر آمارشان
افزوده میشــود ،صرفا با تعليم و تربيت در مدارس
كاستني و قابل حل نيســت .روزگار غريبي است.
آن قدر دنبال مقصر جلوه كردن دشــمنان خارجي
بودهايم كه از ظرفيتها و قابليتهاي دروني كشور
براي توســعه فرهنگي و آموزشــي غافل شدهايم.
حكمرانــي خوب را در خريد و فروش تســليحات،
ســبز و قرمز شــدن بورس ،اســتيضاح بي وقت و
سادهانگاري شــرايط سخت معيشتي ندانيد .با اين
تصــورات نتيجه اين میشــود كــه دولتمردان در
يــك طرف قرار میگيرند بــا برنامهها و طرحهايي
كه جامعه پســند نيست و مردم در طرف ديگر كه
اعتمــاد به دولت و حكومت ندارند و در رنج زندگي
میكنند .اميد كه خاموش شــود جــاي خود را به
خودكشي و افسردگي میدهد و فرقي نمیكند در
كدام گروه هدف جامعه نفوذ میكند.

رئیس جمهور تصریح کرد :اگر ما برای ماســک
جریمه میگذاریم مردم باید بدانند که این کار برای
کمک به آنان اســت ،نه اینکه ما بــرای پول مردم
کیسه دوخته باشیم
به گزارش ایســنا ،حســن روحانی در جلسه با
وزیر و معاونین وزارت بهداشــت  ،درمان و آموزش
پزشــکی و روسای دانشــگاههای علوم پزشکی در
خصوص بیماری کرونا با بیان اینکه با ادبیات واحد
با مردم ســخن بگوییم ،اظهار کــرد :هم باید مردم
را آگاه کنیم و هم در عین حال آنان را نترســانیم.
ترساندن از ســویی منجر به عدم همراهی میشود
چرا که با گذشــت زمان عادی تلقی میشود .مردم
اگر با ما همراه نشوند ما موفق نمیشویم.
وی افزود :اگر ما برای ماسک جریمه میگذاریم
مــردم باید بدانند که این کار بــرای کمک به آنان
اســت ،نه اینکه ما برای پول مردم کیســه دوخته
باشیم .اص ً
ال چنین چیزی نیست.
رئیس جمهور ادامه داد :کار اصلی ما در شرایط
فعلی تغییر سبک زندگی است .هر درمان و راهحل
دیگر پیشروی ما باشد ممکن است که به جای خود
موثر باشــد اما اساس مســاله ،تغییر سبک زندگی
اســت یعنی همه باید باور کنیم شرایط سال  ۹۹و
سال  ۱۴۰۰با شرایط سالهای پیش متفاوت است.
روحانی با تاکید بر اینکه مبنا باید بر این باشــد
تا دو سال دیگر با این مشکل مواجه هستیم ،گفت:
اینکه بخواهیم عروســی بگیریم باید سبک قبلی را
کنــار بگذاریم .اگر با ســبک قبل بخواهیم مجلس
شــادمانی بگیریم ،شدنی نیست .همه باید بپذیریم

و قبول کنیم .نمیشود در سالن جمع شویم .سبک
و سیاق قبلی در حســینیه و مسجد برای عزاداری
ممکن نیست .شرایط مســافرت و رفتوآمد نیز با
گذشته متفاوت است.
وی ادامه داد :ما تا جایی که ممکن اســت باید
از خدمات الکترونیکی استفاده کنیم و هر دستگاه
دولتی باید خدماتش را الکترونیکی و غیرحضوری
ارائه کند .پیش از این هم گفتهایم اگر ادارهای فردی
را حضوری احضار کند ،جریمه خواهد شد و ممکن
است با انفصال از خدمت تا چند ماه روبهرو شود.
روحانــی با بیان اینکه شــرایط امروز کشــور با
گذشــته متفاوت اســت و مردم باید در این زمینه
قانع شوند ،اظهار کرد :ما پیشرفت خوبی در کشور
در حوزه پزشکی و درمان ،دارو و ساخت تجهیزات
داشــتهایم و مقــاالت متخصصان ایرانــی در دنیا
مطرحاند و بخش پزشــکی مــا در دنیا حرفی برای
گفتن دارد.
رئیس جمهوری تأکید کرد :هر فردی که مبتال
بود بالفاصله خانواده ،دوستان نزدیک او و آنانی که
در روزهای اخیر با او در ارتباط بودند را فرابخوانیم و
از این بین کسانی که نیاز است را بالفاصله قرنطینه
کنیم.
وی گفت :وزارت بهداشــت اعــام کرد امکانات
الزم از لحاظ فضای مجازی و ســایبری در اختیار
داریم که طرف را کنتــرل کنیم ما هم مجازاتی را
گذاشتیم تا فردی که در قرنطینه باشد اگر مراعات
نکند و از منزل خارج بشود جریمه  ۲۰۰هزار تومانی
برایش اعمال شود.

امکان احراز هویت غیرحضوری افراد نابینا و کمبینا در بازار سرمایه از طریق یک اپلیکیشن ایرانی

یادداشت
عاقبت به خیری در سیاست
هادیاعلمیفریمان

زیاد دیده یا شــنیدهایم پدر و مادرها یا افرادی که
کار خوبــی از فردی میبینند دعای عاقبت به خیری
میکنند .به باور مــن این دعا یکی از مهمترینها در
زندگی مادی و معنوی هر انســانی است .هر انسان با
انتخاب آگاهانه ،مسیری از خیر و شر را میپیماید و در
سر بزنگاههای زندگی بدون جبر آگاه است که نتیجه
اعمال و کــردارش چه تأثیری بر محیط او ،خانواده و
جامعه خواهد گذاشت .گاهی با اصرار پیش میرود و
گاهی تجدیدنظر کرده و مسیری متفاوت را بر میگزیند.
در دنیای سیاست هم مفهوم عاقبت به خیری مفهومی
بسیار مهم و سرنوشتساز ،هم در زندگی سیاستمدار
و هم در زندگی مردم یک کشــور به شمار میرود .به
تدریج با گذر زمان و کسب تجربه احتماال دریافتهایم
یا خواهیم فهمید که سیاست مفهومی سراسر اخالقی

دارد .گرچه ســالها و قرنها آن را با خودخواهیهای
فردی یا جمعی مصادره کرده باشیم .در مطالعه تاریخ
از سرگذشت انسانهای اخالقی یا نمونههای حکمرانی
آن شــاد میشــویم و لذت میبریم و اگر در فرهنگ
ما باشــد ،به آن افتخار میکنیم .هنوز پس از گذشت
 ۱۴۰۰سال از حکومت امام علی(ع) در طی  ۴سال با
شگفتی یاد میکنیم .انسانهای اخالقی مانند گاندی،
ماندال و لینکلن را ستایش میکنیم .حتی اگر به تاریخ
جامعه شناسی و سیاست گذاری نگاهی داشته باشیم
افرادی مانند آگوســت کنت ،دورکیم ،کارل مارکس
و متأخــران همگی پس از ایــده پردازیها به دنبال
رهیافت اخالقی برای حل مشــکل بشــریت بودهاند.
هنوز امیدواریم نمونههای اخالقی حکمرانی سیاسی
شــکل بگیرد و مشکالت بشری در سایه آن مدیریت

شود .در تحوالت سیاسی به این نوع رویکردها احترام
میگذاریــم .تمام مقدمه بــرای آن بود که نکتهای را
یــادآوری کنم؛ در خبرها شــنیدم که رئیس جمهور
قرقیزستان برای جلوگیری از خشونت و خونریزی از
منصب خود استعفا کرده است .او همچنین گفته که
نمیخواهد در تاریخ کشورش به عنوان فردی باشد که
خون شهروندان خود را ریخته است .این اقدام او ارج
نهادن به اخالق در سیاست و حفظ کرامت بشر است
که امیدوارم به شــمار این گونه سیاستمداران آگاه به
عاقبت به خیری خود افزوده شــود .او میتوانست با
استفاده از قدرت سیاسی و سرکوبگری چند صباحی
قدرت مادی را حفــظ کند ،لکن راه خیر را برگزید و
شایسته جایزههای صلح است.
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روحانی افزود :مقرراتی که وضع میشود هم باید
اجرایی و عملیاتی شــود و ما نیــز باید آن را دنبال
کنیم .اگر روی کاغذ بماند ،پیش نمیرود و به نتیجه
نمیرســیم .پس اولین قدمی که باید برداریم این
است که بیماران به بیمارستان نرسند و افرادی که
مبتال هستند را سریعتر و در مراحل اولیه تشخیص
دهیم.
وی اظهار کرد :باید بتوانیم درمان را به صورت
ســرپایی انجام دهیم و اگــر در این مرحله موفق
بودیم ،مبتال اضافه میشود چرا که توان تشخیص
ما بــاال میرود و ممکن اســت در روز به جای ۴
هــزار مبتال ۱۰ ،هزار مبتال تشــخیص بدهیم اما
اشکالی ندارد .چرا که از آن طرف مرگ و میر کم
می شود.
روحانی تاکید کرد :همه ما باید به میدان بیاییم
برای حل و فصل این موضوع در این همین جلســه
هم گفتم قبال در ستاد ملی هم گفتم برای این کار
تســت روزانه وزارت بهداشت  ۲۵هزار تست انجام
میدهند یعنی تست پی سی آر انجام می دهند ما
گفتیم  ۱۰هزار یگر اضافه کنند و حاال از همین جا
اعــام می کنم به جای  ۱۰هزار  ۱۵هزار یعنی ۲۵
هزار  ۴۰هزار تست در روز انجام شود و این  ۱۵هزار
مورد را متعهد هستیم که منابعش را تامین کنیم.
وی یادآور شــد :یکی از راههای اساســی ما این
است که سریعتر به تشخیص برسیم و سریعتر مبتال
را ایزوله و قرنطینه کنیم تا نیاز به بستریشدن در
بیمارســتان را کم کنیم تا بتوانیــم با مرگ و میر
فاصله بگیریم.

شــرکت دانشبنیان پارت همزمان با روز عصای ســفید امکان احراز هویت
غیرحضوری برای افراد نابینا و کم بینا در بازار ســرمایه را از طریق اپلیکیشــن
سیگنال فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت دانش بنیان پارت ،دکتر علی رسولیزاده،
مدیرعامل شــرکت دانشبنیــان پارت در این باره گفــت :خدمات احراز هویت

غیرحضوری سجام از طریق اپلیکیشن سیگنال برای استفاده جامعه نابینایان و
کمبینایان فراهم شده تا این افراد بتوانند مانند سایرین وارد حوزه سرمایهگذاری
در بازار سرمایه شوند.
او افزود :باتوجه به نوظهــور بودن خدمت احراز هویت غیرحضوری و باتوجه
به اینکه اولین سیســتم احراز هویت غیرحضوری ســامانه سجام توسط شرکت
دانشبنیان پارت اجرا شده اســت ،ارائه چنین خدماتی برای نابینایان نیز برای
اولینبار درحال انجام اســت .البته در حوزه ارائــه خدمات انتقال وجه کارهایی
انجام شده است.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان پارت تأکید کرد :در این سامانه خدماتی برای
نابینایان فراهم شــده تا بتوانند از طریق صوت ،مراحل احراز هویت خود را طی
کنند.
رسولیزاده با بیان اینکه علم و فناوری ،کمک زیادی به راحتی زندگی معلوالن
بــه خصوص نابینایان کرده اســت؛ به نحوی که امروزه این افراد با اســتفاده از
فناوریها بسیاری از فعالیتها را همانند دیگران انجام میدهند ،خاطرنشان کرد:
یکی از دغدغههای همیشــگی شرکت دانشبنیان پارت ،ارائه خدمات به تمامی
اقشار جامعه بوده به طوری که دسترسی همه به این امکانات فراهم باشد.

