
هرچه از ماجرای قاچاق دارو به عراق می گذرد، این پرونده عجیب ابعاد تازه تری 
پیدا می کند. درحالی که مسئوالن عراقی از توقیف یک محموله بزرگ دارو به ارزش 
چندصدهزار دالر در استان دیالی این کشور خبر داده اند، مسئوالن سازمان غذا و دارو 
در اطالعیه ای اعالم کردند که این محموله بزرگ متعلق به یکی از کشورهای همسایه 
داروهای  مبدأ  خبر،  این  به  واکنش  در  هم  گمرک  مسئوالن  همزمان  است.  بوده 
مکشوفه در خاک عراق را کشور ترکیه اعالم کردند که به گفته آنها این ترانزیت با رعایت 

همه مقررات کامل انجام شده است. 
ماجرای این پرونده جنجالی پنجشنبه بعدازظهر از سوی برخی منابع عراقی اعالم 
شد. براساس آنچه رسانه های این کشور اعالم کردند، دستگاه اطالعاتی ارتش عراق 
یک محموله قاچاق شامل صدها هزار قلم دارو را که از طریق ۱۹ کامیون با عبور از جاده 

خانقین واقع در استان دیالی وارد این کشور شده بود، کشف و مصادره کرده است.
ارتش عراق ارزش تعرفه گمرکی محموله کشف شده را صدها هزار دالر برآورد کرده 

است.

19 کامیون داروی قاچاق
انتشار خبر کشف ۱۹ کامیون داروی قاچاق آن هم در روزهایی که کمبود دارو و 
تجهیزات پزشکی و گرانی این اقالم استراتژیک موجی از واکنش ها را به همراه داشته، بار 

دیگر گمانه زنی ها درباره قاچاق سازمان یافته و تشکیالتی را دامن زده است. 
رئیس سازمان غذا و دارو هم در این باره اعالم کرد که قاچاق دارو از کشور به علت 
قیمت پایین آن در ایران و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به مراتب 
نسبت به قبل بیشتر شده است و قاچاقچیان با سوءاستفاده از این فرصت با خروج 

دارو سودهای سرشاری کسب می کنند.
همسایه  کشورهای  به  اساسی  کاالهای  قاچاق  درباره  گزارش هایی  هم  پیشتر 
همزمان با افزایش بی سابقه قیمت دالر در بازار داخلی منتشر شده بود. واقعیت این 
خ رسمی ارز انجام می شود. همان دالر  است که دارو مانند بسیاری از اقالم حیاتی با نر
خ ارز وارد کشور شده است. اما افزایش  4200 تومانی که بسیاری از کاالها بر پایه این نر
قیمت دالر که این روزها از کانال 3۱هزار تومانی گذشته است، زمینه مناسبی برای 

قاچاق اقالم ضروری، ازجمله دارو است. 

داروهای خارجی فقط از مرز ایران وارد عراق شدند
حاال در شرایطی که خبر کشف این محموله در داخل کشور سروصدای زیادی به پا 
کرده، مسئوالن سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اعالم کردند که این داروها متعلق به 

ایران نبوده و فقط از مرزهای غربی کشور ترانزیت شده است. 
سیدحیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا  و  دارو در گفت و گو 
دارو های  ایران،  گمرگ  مقامات  اظهارنظر  »براساس  گفت:   خبرنگاران  باشگاه  با 
کشف شده در ۱۹ کامیون در کشور عراق، ایرانی نیستند و از مبدأ ترکیه به عراق قاچاق و 

از ایران ترانزیت شده اند، اما باز هم بررسی های دقیق تر ادامه خواهد داشت.«
او همچنین گفت: »منابع خبری عراقی ادعا کرده بودند که کامیون های کشف شده 
حامل دارو های قاچاق ایرانی است و برای مشخص شدن صحت و سقم ماجرا باید 

دارو ها با واسطه مقامات امنیتی و نظامی تحویل وزارت بهداشت ایران شوند.«
این مسئول سازمان غذا و دارو با اشاره به سامانه نظارتی »تیکت« افزود: »در صورتی  
که دارو ها تحویل وزارت  بهداشت ایران و مشخص شود که این دارو های قاچاق ایرانی 
هستند، ما به کمک این سامانه نظارتی می توانیم اعالم کنیم دارو ها از داروخانه، شرکت 

پخش یا کارخانه قاچاق شده است.« 

ترکیه، هندوستان، اندونزی، چین و امارات متحده عربی مبدأ داروهای 
قاچاق

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو هم در واکنش به این خبر گفت: 
»تصاویر کامیون ها و برخی رانندگان این محموله در اخبار منتشره عراق هم  جایی برای 
انتساب به ایران و ایرانی نمی گذارد، اما مخاطب ایرانی با عده ای شارالتان روبه رو است 
که در سخت ترین شرایط تحریم به جای روایت تحریم، با جنگ روانی و دروغ پردازی از 

خون بیماران ایرانی ارتزاق می کند.«
او در چند رشته توییت به مباحث و حواشی به وجود آمده درباره ماجرای داروهای 

مکشوفه در خاک عراق پرداخته است. 
او در توضیح مبدأ این داروها آورده است: »از ابتدای  سال ۹۹ تا بیست وششم 
مهرماه،  هزار و ۶۵4 تن دارو که بخشی از آن پتاسیم کالوالنات، انسولین، واکسن های 
دامپزشکی، پنی سیلین و مشتقات آن، آنتی بیوتیک ها، باندهای استریل و پانسمان، 
الکل، زینک اکساید، چسب لوکوپالست و... بوده، از پنج کشور ترکیه، هندوستان، 
اندونزی، چین و امارات متحده عربی و از مرزهای بازرگان و منطقه ویژه شهید رجایی 

وارد و سپس از مرزهای غربی به مقصد عراق ترانزیت شده است.«
جهانپور همچنین نوشته است: »با بررسی داروهای خریداری شده از سوی تجار 
عراقی از پنج کشور مذکور حدود ۶4 درصد فهرست، در ایران امکان تولید داشته و 
دارند، با وجود این، داروی ایرانی در بین این یک هزار و ۶۵4 تن دارو قرار ندارد و همه این 

داروها خارجی هستند.«

تکذیب گمرک
ظاهرا صحبت های مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به استناد 
اظهارات معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران است. مهرداد جمال ارونقی دو روز پس 
از انتشار این خبر درگفت وگو با رسانه ها اعالم کرد: »طبق بررسی های صورت پذیرفته 
، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای  توسط گمرکات مرزی کشور
رسمی کشور انجام نگرفته است.« او همچنین اضافه کرد: »فقط طی ماه گذشته چند 
محموله دارو از طریق خاک جمهوری اسالمی ایران و با رعایت کامل تمامی مقررات 
مربوطه و کنترل های الزم ترانزیت خارجی شده است که مبدأ این داروها نیز کشورهای 

خارجی بوده است.« 
به گفته او ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت انجام 
می شود و این مرجع، داروهای ترخیص شده را تا مرحله توزیع رصد می کند، بنابراین 
آن  هم با ممنوعیت صدور دارو و  از مبادی رسمی،  صادرات مجدد این حجم دارو 

کاالهای اساسی و ضروری، دور از ذهن به نظر می رسد.
با این همه، این پرونده عجیب چند عالمت سوال بزرگ دارد. اگر به گفته مسئوالن 
گمرک و سازمان غذا و دارو، مبدأ این داروها کشور ترکیه بوده، چرا از خاک ایران برای 
ترانزیت آن استفاده شده؟ درحالی که ترکیه با عراق مرز زمینی زیادی دارد، چرا محموله 
مهمی مثل دارو مسیر ورودش به کشور مقصد را دور کند و مدت زمان تحویل دارو را 
چند روز به تأخیر بیندازد. از سوی دیگر چطور مقامات کشور ترکیه تاکنون دراین باره 

هیچ اظهارنظری نداشته اند. 

قاچاق سازمان یافته دارو
قاچاق دارو یکی از معضالت قدیمی حوزه بهداشت و درمان است. مدت هاست که 
مسئوالن سازمان غذا و دارو با استفاده از روش های مختلف سعی در محدودکردن و 
کاهش آمار قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه دارند. اما در چند ماه اخیر و به 
، موضوع قاچاق دارو رنگ دیگری به خود گرفته است.  خ ارز دنبال افزایش سرسام آور نر

یکی از فعاالن حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که نخواست نامش فاش شود، در 
توضیحاتی به »شهروند« گفت: »وقتی صحبت از ۱۹ کامیون دارو است، دیگر قاچاق 
موردی یا کوله ای معنا ندارد. این اقدامی سیستماتیک برای کسب نامشروع پول 

هنگفت است.« 
او ادامه داد: »ما در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم های آمریکا برای سیستم 
بانکی ایران، برخی خریدهای دارویی و سفارشات لغو شده است. درواقع ما در واردات 

دارو با مشکل بزرگی مواجه هستیم و به سختی این اقالم ضروری وارد کشور می شود.«
به گفته این کارشناس اقتصاد دارویی هرچند سیستم های رهگیری دارو در ایران 
به نسبت سایر کشورهای  منطقه از وضع مطلوب تری برخوردار است، اما با این  همه 
قاچاق هم وجود دارد:  »متأسفانه مسئوالن سازمان غذا و دارو همواره موضوع قاچاق 
گسترده دارو را منکر شده اند، در صورتی که قیمت دالر چند برابر شده و این موضوع 

سیستم های سودجو و فرصت طلب را به سمت این حوزه می کشاند.«
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کامیون های بزرگ داروی قاچاق 
و چند سوال بی پاسخ

ممنوعیت پیام رسان های خارجی در مدارس 
وزیر آموزش وپرورش: »در تمام مدارس اســتفاده از شــاد تعیین شده و اجازه ندارند که از 

سایر پیام رسان های خارجی اســتفاده کنند.«

]شهروند[ وزیر آموزش وپرورش در حاشیه »نهمین گفت وگوی هفته« که با حضور 
وزیر ارتباطات برگزار شد، گفت:  »امروز بستر آموزش مجازی با توجه به شیوع کرونا به 
یک بستر جدی آموزش تبدیل شده و الزم است برای توسعه این بستر و رفع مشکالت 

آن اقدام کنیم.«
محسن حاجی میرزایی در این نشست درباره توسعه شبکه شاد و رفع مسائل 
سامانه های  یکپارچه سازی  و  مدارس  هوشمندسازی  آن،  توسعه  مشکالت  و 

آموزش وپرورش صحبت کرد. 
حاجی میرزایی از رایگان بودن اینترنت شاد برای معلمان و دانش آموزان گفت: »اگر 

کسی در تأمین اینترنت رایگان با مشکلی مواجه است حتما اعالم کند.«
او با اشاره به اینکه در برخی ساعات روز به دلیل ترافیک باال با مشکالتی مواجه 
می شویم، ادامه داد: »بخشی نیازمند این است که زیرساخت فنی شاد توسعه پیدا 
کند.« به گفته وزیر، همراه اول برای تقویت در این زمینه اقدام کرده و وزارت ارتباطات هم 

در تقویت زیرساخت ها همکاری کرده و قول مساعدت داده است.
وزیرآموزش وپرورش گفت: »در آموزش وپرورش با توزیع زمان کالس ها از صبح تا 
بعدازظهر تالش کردیم در ساعات ۱0 تا ۱2 که با ترافیک بیشتری مواجه  هستیم، حجم 

کمتری از بار را متوجه این ساعت کنیم.«
حاجی میرزایی درباره هدیه اینترنت معلمان گفت: »اینترنت معلمان بدون هیچ 
ج از  محدودیتی در شبکه شاد رایگان است و آن 20 گیگ برای کارهایی بود که معلمان خار

شبکه شاد برای آماده کردن محتوای درسی شان انجام می دهند.«
حاجی میرزایی تأکید کرد که در تمام مدارس استفاده از شاد تعیین شده و اجازه 

ندارند از سایر پیام رسان های خارجی استفاده کنند.
به گفته او  شاد امکانات خیلی خوبی در اختیار آنها قرار داده و ظرفیت و تنوع خدماتی 
که االن در »شاد« وجود دارد در هیچ یک از سرویس های خدمت رسان آموزشی وجود 
ندارد. وزیر آموزش وپرورش درباره کیفیت آموزش در سامانه شاد گفت:  »اکنون کیفیتی 
که در شاد ارایه می شود، کیفیت باالیی است؛ زیرا از بهترین دبیران استفاده و محتوای 

آموزشی را در تمام پایه ها و مقاطع تحصیلی روی شاد عرضه کردیم.«
حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه از ابتدای  سال هیچ دانش آموزی از آموزش محروم 
نخواهد بود، گفت: »دانش آموزان از طریق آموزش حضوری، شاد، تلویزیون و توزیع 

بسته های آموزشی خودآموز در جریان آموزش قرار می گیرند.«
وزیر آموزش وپرورش با اشاره به اینکه  همه محتوای آموزشی را به  طور کامل و با 
جدیت پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: »به هر حال وقتی جریان آموزشی از وضعیتی 
که ده ها  سال تجربه شده به وضع جدید تغییر پیدا می کند، نیازمند مشارکت همگان 
اعم از خانواده ها، معلمان، دانش آموزان و مدیران مدارس است و با همکاری همگان 
پیگیری می کنیم و اجازه نمی دهیم در امر آموزش دانش آموزان اختاللی به وجود بیاید.« 

سردیس های رهاشده تهران

سردیس استاد داوود رشیدی، چهره ماندگار سینما و تئاتر ایران، که بیست وپنجم 
تیر  سال جاری در یکی از خیابان های سعادت آباد نصب شده بود، آسیب دید.

بر اساس مشاهدات خبرنگار »شهروند« کتیبه فلزی این اثر از جایش جدا شده و به 
جوی آب نزدیک محل قرارگیری این سردیس افتاده است. 

با  کتیبه فلزی مذکور  که  اثر به وضوح نشان می دهد  این  پایه سنگی  مشاهده 
بی دقتی و کج سلیقگی عجیبی کار گذاشته شده و همین مسأله باعث جداشدن آن از 

بدنه اصلی اثر شده است.
و  سرقت  از  اما  این بار  ندارد.  تمامی  تهران  تندیس های  ماجرای  اینکه  مثل 
ناپدیدشدن شبانه آنها خبری نیست؛ موضوع کیفیت این سردیس ها و متعلقات آن 
است. آثاری که قرار است به پاسداشت چهره های فرهنگی و هنری در نقاط مختلف 
شهر یاد و خاطره آنها را زنده نگه دارد، خیلی زودتر از آنچه که انتظار می رفت دچار زوال 

شدند. 
اینکه چطور درفاصله سه ماه این اثر دچار خرابی شده است، واقعا جای تعجب دارد. 
مسئوالن هم که انگار فقط در پی این هستند تا  این تندیس ها را در نقاط مختلف شهر 

نصب کنند اما برای حراست و نگهداری از آنها هیچ برنامه ای ندارند. 
بی توجهی به این آثار سابقه طوالنی دارد. شاید نمونه بارز آن به ماجرای سرقت های 
سریالی تندیس های تهران برگردد. پرونده عجیبی که هیچ وقت عوامل آن شناسایی و 

دستگیر نشدند. 
منطقه  در  خیابانی  که  کرد  مصوب  تهران  شهر  شورای   ۹8 است  سال  گفتنی 
سعادت آباد به نام داوود رشیدی نامگذاری شود. یک  سال بعد از آن هم سردیس 
استاد رشیدی که در دومین سمپوزیوم مفاخر معاصر ویژه هنرمندان به وسیله علی 

اعتبار ساخته شده بود، در ابتدای این خیابان نصب شد.

دریچه

 هرچه از ماجرای قاچاق دارو به عراق می گذرد، این پرونده عجیب ابعاد تازه تری پیدا می کند

حاال در شرایطی که خبر 
کشف این محموله در 

داخل کشور سروصدای 
زیادی به پا کرده، مسئوالن 

سازمان غذا و دارو در 
اطالعیه ای اعالم کردند که 

این داروها متعلق به ایران 
نبوده و فقط از مرزهای 

غربی کشور ترانزیت شده 
است. 

سیدحیدر محمدی، 
مدیرکل دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا  و  دارو 

در گفت و گو با باشگاه 
خبرنگاران گفت:  »براساس 

اظهارنظر مقامات گمرک 
ایران، دارو های کشف شده 

در ۱۹ کامیون در کشور 
عراق، ایرانی نیستند و از 

مبدأ ترکیه به عراق قاچاق و 
از ایران ترانزیت شده اند، اما 

باز هم بررسی های دقیق تر 
ادامه خواهد داشت«


