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هشدار به اخاللگران نظام توزیع دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به
«ایجــاد اخالل در نظــام توزیع دارویی
و تجهیزاتــی کشــور از ســوی برخــی
شــرکتهای دارویــی و تجهیزاتــی»
ضمن هشدار به متخلفان ،تأکید کرد:
بهطــور قطع پرونده متخلفان برای
رســیدگی قضایــی ،اداری و
انتظامی به مراجع ذیصالح
مربوطه ارجاع میشود.
بهگــزارش روابــط عمومی

وزارت بهداشــت ،دکتــر غالمرضــا
اصغــری دربــاره شــرایط دسترســی
بیمــاران بــه داروهــای مورد نیازشــان
و خطــاب بــه شــرکتهای وارداتــی و
تولیــدی دارو و تجهیــزات پزشــکی
و شــرکتهای توزیــع و پخــش
فرآوردههــای دارویــی و تجهیــزات
پزشــکی گفــت :همانطــور کــه اطالع
دارید تحریمهای ظالمانه امریکا و به
تبع آن نوسانات بازار ارز ،مشکالتی را

در حوزههای مختلف بویژه حوزه دارو
و تجهیزات پزشــکی ایجاد کرده است
که عبور از این مشکالت مانند همیشه
نیازمند هوشــیاری و همبستگی تمام
عوامل فعال در این حوزهها است.
وی افــزود :بخــش کاالهــای ســامت
محــور بهدلیــل اهمیــت تأمیــن و
توزیــع صحیــح ،کافــی و بموقــع دارو
و تجهیــزات پزشــکی از اهمیتــی دو
چنــدان برخــوردار بــوده و نیازمنــد

مراقبــت و دقــت بیشــتری اســت،
بنابرایــن ضــرورت دارد کــه ایــن
موضــوع مورد توجــه ویژه قــرار گیرد.
دکتــر اصغــری ضمــن قدردانــی از
تــاش تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان
و شــرکتهای توزیــع فرآوردههــای
دارویــی و تجهیــزات پزشــکی ،گفــت:
متأســفانه براســاس برخی گزارشها
تعــداد معــدودی از فعــاالن عرصــه
واردات ،تولید و توزیع دارو و تجهیزات

پزشــکی بــا توجــه بــه شــرایط بــازار و
نوســانات قیمتهــا ،از رفتار حرفهای
و اخالقــی در این حــوزه فاصله گرفته
و شــرایط جدیــدی را بــرای عرضــه و
توزیــع دارو و تجهیــزات پزشــکی مــد
نظــر قــرار دادهاند کــه میتــوان آن را
مصــداق تخلــف از رعایــت قوانیــن و
مقــررات مانند «تخلف خــودداری از
توزیع یا اخالل در نظام توزیع دارویی
کشور» محسوب کرد.

گزارش «ایران» از نظرات مردم درباره بخشنامه کاهش مهریه

تعدیل مهریه راه زندان را میبندد
مهسا قوی قلب

خبرنگار

عکس :سایت الف

هفته گذشــته بخشــنامه جدیدی از ســوی
رئیــس قــوه قضائیه بــا محوریــت کاهش
آمار زندانیان مهریه صادر شــد که با اقبال
حقوقدانــان و کارشناســان آســیبهای
اجتماعی مواجه شــد .در فضــای مجازی
نیز بازتاب گســتردهای داشــت تا جایی که
خیلــی از جوانــان و خانوادهها با اســتقبال
از این بخشــنامه اظهار داشــتند که اجرای
ایــن بخشــنامه مصونیــت خانوادههــا را
بهدنبال دارد .به گزارش «ایران» براساس
آخرین آمار ،بدهکاران مهریه به 4500نفر
افزایــش یافتهاند که رقــم بدهیهای آنها
متغیــر اســت .تــا پیــش از این بخشــنامه
بهدلیل افزایش قیمت طال و سکه خیلی از
بدهکاران مهریه بهدلیل عدم تأمین سکه
و پرداخت آن دچار مشــکالتی شدهاند که
همین مسأله سبب شــد تا شماری از آنها
روانهزندانشوندامادستوراخیررئیسقوه
قضائیه این امید را ایجاد کرد تا بدهکاران
مهریــه بتواننــد از طریــق اقســاط مهریــه
تعیین شده را در زمان مقرر بپردازند.
در ایــن زمینــه خانــم محمــدی بــه
«ایــران» میگویــد :باید بــه فکــر فرزندان
فــردی که زندانی میشــود هم باشــیم ،با
زندانی شــدن او فرزندان وی بشدت دچار
مشــکالت روحی و روانی میشوند و عالوه
بر آن متحمل مشــکالت اقتصادی زیادی
خواهندشد.
مهتــاب  27ســاله در زمینه بعد منفی
زندانــی شــدن بهدلیل نپرداختــن مهریه
معتقد اســت :با تغییر شــرایط اقتصادی
بایــد برخــی از تصمیمات هــم تغییر کند
وقتی مردی بهدلیــل نپرداختن مهریه به
همســرش زندانی میشــود ،پس از آزادی
ممکــن اســت تصــور کنــد آب از ســرش
گذشــته و تنهــا دلیــل بدبختی خــود را زن
ســابقش میداند و ممکن است دست به
هر کاری بزند تا انتقام بگیرد.
علیرضــا محبــی کارمنــد دولــت کــه
دختــر دم بخــت جوانــی دارد نیــز در این

بــاره میگوید :نمیتوان مهریــه را به طور
کامــل حــذف کرد چــون بحثی شــرعی و
قانونی است اما برای جلوگیری از پر شدن
زندانهــا بایــد به فرد فرصت کافــی داده
شــود تا بتواند عالوه بر بجــا آوردن تعهد
قانونی به امور اجتماعی خود نیز بپردازد
در حالی که با زندانی کردن ،شخص دچار
سرخوردگی شده و با بازگشت به جامعه
هم در حضور دیگران احساس شرمندگی
میکند زیرا تصور میکند به چشم دیگری
بــه او نگاه میشــود و در عیــن حال اعتبار
و جایــگاه اجتماعی ســابق را هم نخواهد
داشــت و به زمان زیادی نیــاز دارد تا نگاه
اجتماعــی ســابق را بازگرداند ،پیشــنهاد
رئیس قوه قضائیــه در عین اینکه امنیت
اجتماعی را باال میبرد ،خللی هم در حق
و حقــوق زنان ایجاد نمیکند و در نهایت
هم از افزایش بدهکاران مهریه جلوگیری
یکند.
م 
مهدیــه ناصــری دانشــجوی ســال
آخررشته عمران به مهریه اعتقادی ندارد
و میگویــد :ازدواج داد و ســتد نیســت ،اگر
بخواهم روزی ازدواج کنم فقط یک ســکه
مهریــه میخواهــم چــون معتقــدم کلیه
حقــوق زن و مــرد بایــد با هم برابر باشــد،
همــان طوری کــه من به مهریــه اعتقادی
ندارم همسرم هم در مقابل نباید بهعنوان
مثالجهیزیهبخواهد.
او ادامــه میدهــد :خوشــبختانه نــگاه
جوانــان به مقوله ازدواج با گذشــته بســیار
متفــاوت اســت بایــد همه بــه این شــعور
اجتماعی برســیم که چه با یک سکه و چه
با  1000ســکه نمیتــوان زندگــی را ماندگار
کرد،مفهومخوشبختیدرتعدادسکههای
مهریهنیست.
مریــم کامرانی پرســتار هم به شــروط
ضمــن عقــد معتقــد اســت و میگویــد:
بایــد شــرایط  50 ،50باشــد و کلیــه حقوق
زن و مرد مساوی باشد.
زهــرا هم بــا نگاهــی متفاوت بــه ابالغ
ایــن بخشــنامه میگویــد :برخــی دختران
هیچ پشــتوانه مالی ندارند ،درســت است
که سکه گران شــده ولی از سوی دیگر کلیه

هزینههــای زندگــی هم به همان نســبت
بــاال رفتــه ،اگــر در ایــن مقطع زمانــی زنی
طالق بگیــرد نمیتواند بعــد از جدایی به
خانــه پدری بازگــردد و در نتیجه نداشــتن
پــول و بیــکاری آواره خیابانها میشــود و
زندگیاش به تباهی میکشد .نمیتوانیم
منکــر ایــن امــر شــویم کــه زندگــی زنــان
سرپرســت خانواده و مطلقــه ،تحت تأثیر
مسائلاقتصادیاست.
مونــا کاظمــی نیــز از بدقولیهــای
همســران دوســتان خود تعریف میکند،
او میگوید :برخی از پسران قول میدهند
که به همســر خود حق طالق بدهند ولی
در نهایــت هنگام انجام مراســم ،زیر قول
خودمیزنند.
ماندانــا مختــارزاده بــه زنان روســتایی
اشــاره میکنــد و از اهمیــت مهریــه بــرای
آنهــا چنین میگوید :یک زن روســتایی که
به هیچ عنوان پشــتوانه مالــی ندارد ،قبول
نمیکند که مهریه نداشــته باشد به همان
نسبت هم جامعه روستایی شروط ضمن
عقــد را نمیپذیــرد در ایــن خصوص بین
تفکرات و نوع زندگی زنان جوامع روستایی
و شهری تفاوتهای زیادی وجود دارد.
قطعــاً دولــت در ایــن خصــوص و در
زمینــه زندگــی پــس از طــاق زنــان خانه

دار که شــغل و منبــع درآمدی ندارند باید
چارهای بیندیشد تا زندگی این افراد تبدیل
به آســیب اجتماعی جدیــدی در جامعه
نگردد ،همان اندازه که ابالغ این بخشنامه
میتواند بــه کاهش آمــار زندانیان مهریه
کمک کند به همان نسبت هم کمکها و
حمایتهای دولت بــه زنان باید افزایش
پیداکند.
جعفربای،آسیبشناسدربارهمثبت
و منفیهای ابالغ این بخشنامه به «ایران»
میگویــد :باید با نگاهــی جامعتر و کالنتر
به این بخشنامه نگریسته شود ،یک اقدام
اورژانسی در عین حال که میتواند مسکن
باشــد ولــی موقتــی بــودن آن درد را کامل
درماننمیکند.اماچنانچهبههمهعناصر
و متغیرهــای تعیینکننــده دقــت شــود،
میتوانبهنتیجهمطلوبرسید.
او بــا اشــاره به اینکــه قبل از صــدور هر
بخشــنامهای بایــد کار کارشناســی صورت
گیــرد ،میافزایــد :ابتــدا بایــد کار فرهنگی
انجام شود زیرا کشور ما فرهنگهای بسیار
متنوعی دارد تا جایی که در برخی مناطق
هنوز عالوه بر مهریه شیربها هم میگیرند
یا در برخی مناطق هنوز هم با کار کردن زن
بیرونازخانهمخالفهستند.
بــای در ادامــه معتقــد اســت :حذف

پیشنهاد قرارگاه خاتم به شهرداری تهران:

به جای بدهی ،ملک بدهید

خبرهای خوب آقای شهردار برای تکمیل متروی تهران

عکس :ایسنا

درحالی که علی امام ،مدیرعامل متروی
تهران کمبــود منابع مالــی را علت تأخیر
در افتتــاح خطوط  6و  7اعالم میکند ،اما
شــهردار تهران ،در حوزه ریلــی ،خبرهای
خوبی برای مردم تهران دارد.
محمدعلیافشانی،بابیاناینکههماکنون
 ۷۰۰میلیارد تومان حاصل از فروش اوراق
مشــارکت در حســاب شــهرداری اســت و
حداکثر تا دو هفته آینده پرداختها شروع
میشود ،میگوید :امیدواریم تا پایان سال
آینده  ۵۰کیلومتر مترو با  ۲۱ایســتگاه را به
بهر هبرداریبرسانیم.
به گزارش ایسنا ،شهردار تهران در حاشیه
افتتاح نیمه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی
تــا بزرگــراه ارتش از تکمیل نیمه شــمالی
بزرگــراه صیــاد شــیرازی پــس از دو ســال
تعطیلــی خبــر میدهــد و میگوید :نیمه
شمالیاینبزرگراهازبیمارستانچمرانتا
بلوار ارتش  ۲.۵کیلومتر اســت که با اعتبار
 ۵۵میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه این پروژه از نظر ترافیکی
بســیار مهــم اســت ،تصریــح میکنــد :از
ابتــدا قــول داده بــودم کــه پروژههــا را بــه
طــور کامل افتتاح کنم ،حــاال میبینید که
ایــن پــروژه در حالــی افتتــاح میشــود که
رمــپ و لوپ ،دوربین و حتی فضای ســبز
آن نیز کاشــته شــده است .افشــانی تأکید
میکند :پروژههای نیمه تمام در شهر زیاد
داریــم اما تصمیممان بر این اســت که با
اولویتبندیپیشبرویم.
ëëشهرداری بدهیاش به ســپاه را با امالک
پرداختکند
رئیــس قرارگاه خاتم االنبیا نیز در حاشــیه
این مراســم درباره نحــوه پرداخت بدهی

شــهرداری بــه قــرارگاه خاتم میگویــد :با
دوســتانمان در شــهرداری روابــط خوبــی
داریــم ،شــهرداری تهــران امــاک و اقالم
غیرنقــد دارد و میتوانــد از ایــن طریــق
بدهیهای خود را تسویه کند.
سردارسعیدمحمدبابیاناینکهمرزبندی
بین ســپاه و شــهرداری نیســت و هرکاری
کــه میتوانیم انجام میدهیــم ،میگوید:
امــا دقت داشــته باشــید کــه بــرای اجرای
پروژه نیاز به تأمین مصالح ،مواد ،حقوق،
دستمزد کارگران و ...است و درست است
که قرارگاه امکانات و تجهیزات خوبی دارد
اما باید بخشی از نقدینگی نیز تأمین شود.
وی البتــه از بیان رقم بدهی شــهرداری به
قرارگاهخاتماالنبیاخودداریمیکند.
ســردار محمد بــا بیان اینکه طــی توافقی
کــه ســه مــاه و نیم قبــل بــا آقای افشــانی
داشــتهایم قــرار شــد کــه تــاش کنیــم بــا
کمک شهرداری همه پروژهها فعال شود،
میگوید :تعدادی از پروژهها تا پایان سال و
برخی دیگر تا سال آینده تکمیل میشود.
وی خطــاب به شــهردار تهــران میگوید:
در قســمت تهاتر پیشرفت خوبی صورت
نگرفتــه و امیــدوارم شــهردار تهــران کار را
سرعتدهد.
ëëتکمیلپروژههایعمرانیتهراننیازمند
12هزارمیلیاردتومانبودجه
رئیــس شــورای شــهر تهــران هــم در این
مراســم بــا بیــان اینکــه بــرای تکمیــل
پروژههــای عمرانــی شــهر تهران بــه غیر
از مترو ،هشــت تــا  12هزار میلیــارد تومان
اعتبار الزم است ،تأکید میکند :پروژههای
کوچــک و بزرگــی در تهــران در حــال
اجراســت که مجموعاً بــرای تکمیل آنها

به غیــر از مترو نیازمند هشــت تــا  12هزار
میلیاردتوماناعتبارهستیم.
محسن هاشمی با بیان اینکه میزان اعتبار
مــورد نیــاز مترو بــرای تکمیل بــا توجه به
نوســانات ارز بایــد مجــدداً بازبینی شــود،
میگویــد :بــا حضور قــرارگاه خاتــم االنبیا
امیدواریــم تــا پروژههــا هــر چــه ســریعتر
بــه بهرهبــرداری برســد و بخش زیــادی از
پروژههاراتکمیلکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه عمــده پروژههــای
نیمه تمــام شــهر خــودرو محور هســتند،
تصریــح میکنــد :بایــد بــه ســمتی پیش
برویــم کــه مــردم بــه جــای اســتفاده از
وسایل شــخصی ،از حمل و نقل عمومی
بخصوصمترواستفادهکنند.
هاشــمی با بیــان اینکــه باید تعداد ســفر
بــا متــرو را روزانه به  6الی  7میلیون ســفر
برســانیم ،ادامــه میدهــد :بــرای تکمیل
خطــوط مترو بــه  25هزار میلیــارد تومان
اعتبارنیازداریم.
ëëسهم شــهرداری از صرفهجویی مصرف
انرژیرامحاسبهکنید
محمدحسینمقیمی،استاندارتهرانهم

در این مراســم از وزارت نفت در خواســت
کرد تا از محل صرفهجویی مصرف انرژی،
سهم شهرداری را محاسبه کند.
ëëآییــن بازگشــایی خــط 7متــرو و افتتاح
ایستگاهمهدیه
مدیرعامــل متــروی تهــران ،بــا بیــان
اینکه شهرداری مشــکل مالی دارد و بر
همین اســاس نمیتوانــد بودجه کافی
بــه متــرو تزریق کنــد ،در مورد انتشــار 2
هزارمیلیــارد تومــان اوراق مشــارکت
برای مترو تأکید میکند :تاریخ استفاده
از ایــن اوراق تــا  31شــهریورماه بــود و
شهرداری توانست نسبت به انتشار700
میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت اقدام
کنــد .وی میافزایــد :شــهرداری بــرای
انتشار  1300میلیارد تومان باقی مانده
اوراق مشارکت از راههای مناسبی برای
احقــاق آن عمل نکرد و متأســفانه این
فرصت از دست رفت ،اما  700میلیارد
تومــان ایــن اوراق بــه فروش رفــت ،اما
بهدلیل آنکه در یک حساب واسط قرار
دارد هنوز به حســاب شــهرداری ریخته
نشده است.

صددرصــدی مهریــه مقــدور نیســت اما
بــا اجرایی شــدن این بخشــنامه میتوان
ایرادهــا و اشــکاالتی که در طــول تاریخ به
نوعــی ســنتها را به انحراف کشــیدهاند،
کمرنگ و حذف کرد .در گذشته مهریهها
منطقــی بودنــد و بهعنــوان ابــزاری برای
سوءاســتفاده و بــه تعبیــری چماقــی در
دســت خانمها نبودند ایــن روزها برخی
حتی از مهریه برای کالهبرداری اســتفاده
میکننــد تــا جایــی که بــا بــاال رفتــن آمار
بدهکاران  ،بندی به نام مهریه در زندانها

رقم خورده است.
ایــن آســیب شــناس در پایــان توصیه
میکند :با کمک تدوین قوانین جدید باید
انحرافــات غبارروبی شــوند و در عین حال
کــه زنــان از پشــتوانه اقتصــادی برخــوردار
شــوند ،جلوی سوءاســتفادهها هــم گرفته
شود .آنچه که حائز اهمیت است این نکته
اســت که روح وحدت و انسجام اجتماعی
و پیوندهای جمعی باید به وقوع بپیوندد.
ëëبدهکارانمهریهباافزایشقیمتســکه
بازداشتنخواهندشد
معاون اجتماعی ادارهکل دادگســتری
خراسانشمالی با اشاره به افزایش قیمت
ســکه در سالجاری گفت :بهعلت مشکل
مذکــور شــمار متقاضیــان طــاق در ایــن
استانافزایشنیافتهاست.
«ســید ابراهیــم محجــوب» بــه ایســنا
گفت :افزایش قیمت سکه به ایجاد طمع
در زوجه برای درخواســت مهریه یا طالق
در این استان منجر نشده است .اما این امر
موجب شده تا مردانی که از گذشته بدهکار
پرداخت مهریه هستند با چالش پرداخت
مواجهشوند.
محجــوب افــزود :از همیــنرو بــرای
افرادی که در گذشته مبلغ پرداخت مهریه
برای آنها اقساطی شده بود و هماکنون در
پرداخت رقمهای فعلی با مشکل مواجه
هستنددیگربازداشتیوجودنداشتهباشد.

انتقال  400دانشجوی ایرانی
به دلیل مشکالت ارزی به داخل کشور

وزیــر علــوم گفــت :در پــی مشــکالت ارزی بیــش از  ۴۰۰نفــر از
دانشــجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به داخل کشور آمدند
اخـــــبار کهعمدهایندانشجویاندرمقطعکارشناسیتحصیلمیکنند.
بــه گزارش مهر ،منصــور غالمی دربــاره آخرین وضعیت انتقال دانشــجویان ایرانی
به دانشــگاههای داخل بهدلیل مشــکالت ارزی گفت :ما برای کمک به دانشجویانی
که تحصیل در خارج از کشــور را انتخاب کردهاند بویژه در مقطع کارشناســی ،مصوب
کردهایم که این دانشجویان بتوانند درخواست انتقال به داخل کشور را ارائه دهند .به
رغم اینکه در آیین نامه قبلی عنوان شــده بود برای انتقال دانشــجو به دانشــگاههای
داخل ،دانشــجو باید دو ترم تحصیل کرده باشد ،ما برای این مقطع صرفاً برای سال
 ،۹۷اعــام کردیم آنهایی کــه یک ترم تحصیل کرده و حتی ثبتنام قطعی کردهاند
نیز میتوانند به دانشــگاههای داخل کشــور منتقل شــوند .وی افزود :برهمین اساس
با دانشــگاهها صحبت کردیم ،اکنون دانشگاههای داخل کشــور آمادگی پذیرش این
دانشجویان را دارند .در حال حاضر بیش از ۴۰۰نفراز دانشجویان ایرانی از دانشگاههای
خارجی به داخل کشــور منتقل شدهاند ،عموم این دانشجویان در مقطع کارشناسی
هستند البته ما برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشکلی نداریم .غالمی
افــزود :امیدواریــم آنهایــی که دوســت دارند در فضــای داخلی کشــور تحصیل کنند
وهزینههای سنگین تحصیل در خارج کشــور را بر دوش خانواده خود نگذارند ،از این
فرصت استفاده کرده و به دانشگاههای داخل برای تحصیل منتقل شوند.

۲۰هزار خانوار روستایی سبد حمایتی می گیرند

بهگفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــور۲۰ ،هزار خانوار روســتایی و عشــایر
مشــمول ســبد حمایتــی دولت شــدند .بهگــزارش فــارس ،واعــظ مهدوی گفــت :با
پیگیریهای الزم ۲۰هزار خانوار از مستمری بگیران صندوق بیمه روستائیان ،عشایر و
کشاورزانمشمولدریافتبستههایحمایتیدرنظرگرفتهشدهازسویدولتشدند.
وی با اشــاره به نظام الیهبندی تأمین اجتماعی ،وظیفه صندوق را در حوزه بیمهای
دانست و مساعدت اجتماعی را جزو وظایف سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد
حضرت امام(ره) و بهزیســتی عنوان کرد .واعظ مهــدوی اضافه کرد :تعادل در میان
منابع و مصارف صندوق جزو وظایف ذاتی صندوق است که با برنامهریزی در جهت
پوشش جوانان در این صندوق میتوانیم همسو با این وظیفه مهم حرکت نماییم.

برکناری  7مدیر متخلف
در پذیرش رشتههای پزشکی دانشگاه آزاد

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی هفت نفر از رؤسا و معاونان آموزشی واحدهای
دانشــگاه آزاد اســامی را پس از محرز شــدن تخلف آنان در پذیرش غیرقانونی
داوطلبان پزشــکی عــزل کــرد .بهگزارش «تابنــاک» ،محمدمهــدی طهرانچی
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی پس از بررســی و اثبــات تخلــف در پذیرش و
ثبتنامغیرقانونیداوطلبانعلومپزشکی،هفتنفرازرؤساومعاونانآموزشی
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی را برکنار کرد .از آنجایی که در فرآیند اعالم نتایج
آزمون کنکور  ۹۷رشتههای علوم پزشکی ناهماهنگی و به تبع آن ابهاماتی پیش
آمد ،متأسفانه برخی از رؤسا و معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
بدونتوجهبهدستورالعملهایسازمانمرکزیاقدامبهثبتنامداوطلبانگروه
پزشکی کردند که دکتر طهرانچی پس از اطمینان کامل از این اقدام غیرقانونی
و اثبات آن از سوی مراجع نظارتی دانشگاه ،مدیران مذکور را از سمتهای خود
عزل کرد.

