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بیمه رایگان برای 
زوج های نابارور 

با مصوبه هیأت دولت، ســازمان بیمه ســامت 
ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای همه 
زوجین نابارور فاقد بیمه پایــه مطابق آیین نامه 
بند »الف« ماده ۷۰  قانون برنامه ششــم توســعه 
اقدام کند. این در حالی اســت که براساس اعام 
محمد مهــدی ناصحی، رئیس بیمه ســامت به 
همشــهری، پیش از این و از ابتدای ســال جاری 
تاکنون هــم 1۷۷میلیارد تومان بــرای ناباروری 
هزینه شده و این رقم افزایش هم خواهد داشت. 
البته حسین رنجبران، معاون سازمان بیمه سامت 
ایران هم قبل از اجرای این طرح اعام کرده بود که 
هزینه درمان ناباروری تحت عنوان عمل زیبایی 
تلقی می شده و تحت پوشش بیمه قرار نداشته اما 
اکنون زوج ها می توانند از خدمات 3دوره ناباروری 
در طول یک سال بهره مند شــوند. علی بهادری 
جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت در گفت وگو 
با ایسنا توضیحات بیشتری درباره مصوبه پوشش 
رایگان بیمه برای زوج های نابارور داده و گفته: »در 
اجرای جزء۵ بنــد »ک« از تبصره1۷ ماده واحده 
قانون بودجه ســال1۴۰1، همه مراکز درمانی و 
بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری 
موظف به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه 
هســتند. همچنین تمدید پروانه مراکز درمانی و 
بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری 
منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه است.« بهاری 
ادامه می دهد: »هزینه های خدمات تشــخیصی 
و درمانی نابــاروری و خدمات تخصصی ناباروری 
شــامل )IUI، IVF، ICSI، FET(  براســاس 
ضوابط اباغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و 
خیریه و خصوصی طرف قــرارداد با خودپرداخت 
معافیت )فرانشیز( مطابق دستورالعمل مندرج در 
مصوبه شورای عالی بیمه سامت، تحت پوشش 
ســازمان های بیمه گر پایه قرار گرفته است.« او 
تأکید می کند:  »سازمان های بیمه گر هم مکلفند با 
همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نسبت به پوشش 1۰۰درصد تعرفه زایمان طبیعی 
در مراکــز دولتی و عمومــی غیردولتی و معادل 
1۰۰درصد تعرفه عمومــی غیردولتی در مراکز 
خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام 
کنند.«  سخنگوی دولت با بیان این موضوع که این 
دستاورد بزرگ در آستانه یک سالگی دولت، مکمل 
همگانی شــدن بیمه پایه اســت، عنوان می کند: 
»براساس مصوبه هیأت وزیران، همه افراد صاحب 
صاحیت شامل فلوشیپ نازایی، متخصص زنان و 
زایمان دوره دیده مراکز ناباروری )دارندگان گواهی 
مورد تأیید وزارت بهداشت( و متخصص ارولوژی 
مکلفند مطابق اســتاندارد ارائه خدمات ناباروری 
نسبت به نشان دار کردن زوجین نابارور با رعایت 
محرمانگی اطاعات در سامانه نسخه الکترونیک 
اقدام و ســازمان های بیمه گر پایــه هم مکلفند 
زیرساخت الزم برای این منظور را فراهم کنند.«  
ناصحی، رئیس بیمه سامت در توضیح بیشتر این 
مصوبه به همشــهری می گوید: »پوشش بیمه ای 
زوج های نابارور از ابتدای امســال آغاز و تاکنون 
1۷۷میلیارد تومان هم هزینه شده است. با مصوبه 
جدید دولت هم خدمات و هم میزان پوشــش در 
این حوزه افزایش خواهد داشت.« او درباره نحوه 
ارائه خدمات به زوجین نابارور هم توضیح می دهد: 
»کلیه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز دولتی 
و خصوصی تحت پوشش بیمه خواهند بود. البته در 
مراکز دولتی پوشش بیمه ای بیشتر و مناسب تری 
در ارائه خدمات صورت خواهد گرفت.« ناصحی در 
پاسخ به این سؤال که آیا این افراد حتی با مراجعه 
به مراکز خصوصی از پوشــش کامل ۷۰درصدی 
بیمه برخوردار خواهند بود، بیــان می کند: »اگر 
مراکز خصوصــی طرف قرارداد با بیمه ســامت 
باشند، چنین مسئله ای محقق خواهد شد. البته 
اصل مصوبه هنوز به دست ما نرسیده اما احتماال 
به این صورت اســت که پوشش بیمه ای پرداخت 
9۰درصد تعرفه عمومــی غیردولتی خواهد بود 
نه ۷۰درصــد تعرفه بخش خصوصــی. در بخش 
دولتی همــان پرداخت 9۰درصد اســت و هیچ 
تغییری ندارد.«  این در حالی است که اواخر هفته 
گذشــته براســاس اعام بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت، یکی دیگر از مصوبات هیأت دولت پوشش 
بیمه ای زنان باردار و فرزندان آنها بود. او در توضیح 
بیشتر این مصوبه در جمع خبرنگاران گفته بود: 
»هر خانمی که بارور شــود، به طور طبیعی تحت 
پوشش بیمه ســامت قرار بگیرد و تا ۲سال پس 
از تولد فرزنــدش هم می توانــد از خدمات بیمه 
سامت به صورت رایگان بهره مند شود.« به گفته 
عین اللهی، فرزندان این زنان هم تا ۵ســال تحت 
پوشــش بیمه قرار می گیرند تــا گامی در جهت 
جوانی جمعیت کشور برداشته شود. رئیس بیمه 
سامت در توضیح بیشــتر این صحبت های وزیر 
بهداشــت هم می گوید:  »این طرح بودجه حدود 
۷۰۰میلیارد تومان دارد و هر مــادر باردار تحت 
پوشش بیمه سامت از این طرح برخوردار خواهد 
شد. بر این اساس کلیه خدمات تشخیصی و درمانی 
در مراکز دولتی به این مادران ارائه خواهد شد.« او 
در پاسخ به این سؤال که نحوه پوشش بیمه ای زنان 
باردار در مراکز خصوصی به چه صورت خواهد بود، 
بیان می کند: »اگر نیاز باشد براساس نظام ارجاع در 
مراکز خصوصی هم این خدمات ارائه خواهد شد، 
اما عمده این خدمات در بخش دولتی خواهد بود. 
همچنین براساس مصوبه دولت، کودکان این زنان 
هم تا ۵سالگی تحت پوشش بیمه سامت خواهند 
بود و پس از آن براساس ارزیابی وسع، بیمه برای 

آنها درنظر گرفته می شود.« 

سامت

نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ایران می گوید 11۰۰پناهنده افغان جدید به آنها معرفی شده و پس از پایان سرشماری، احتمال افزایش این افراد هم 
زیاد است. به گفته او، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، ساالنه کمتر از هزار نفر از این مهاجران به کشورشان برمی گردند

براســاس اعالم مســئوالن برنامه جهانی 
غذای ســازمان ملل در ایران، طی چند ماه 
گذشــته، 1100پناهنده جدیــد افغان برای 
حمایت، به آنها معرفی شــده و با پایان طرح 
سرشماری از مهاجران غیررسمی، احتمال 
اضافه شدن تعداد بیشــتری از مهاجران به 
جمع 31هزار نفــری از پناهنده های قانونی 
کشور، وجود دارد. همه اینها در شرایطی است 
که با توجه به شــرایط اقتصادی افغانستان، 
ساالنه کمتر از یک هزار نفر از این مهاجران 
به کشورشــان باز می گردند و شرایط کرونا، 
این گروه را آســیب پذیرتر کرده است. حاال 
در روز جهانی بشردوستی )19آگوست(، نگار 
گرامی، نماینده برنامه جهانی غذای سازمان 
ملل متحــد در ایران توضیحات بیشــتری 
دربــاره وضعیت پناهندگانی کــه در ایران 
زندگی می کنند، می دهد.  براســاس آخرین 
سرشماری ایران که در مهر سال 99انجام شد، 
800هزار پناهنده درکشور زندگی می کنند 
که 780هزار نفرشان افغان و 20هزار نفر هم 
عراقی اند. 96درصد آنها در مناطق شهری و 
روستایی زندگی می کنند و 4درصد دیگر که 
تقریبا 31هزار نفر از آسیب پذیرترین هایشان 
هستند، در 20مهمان شهری که در 13استان 
پراکنده است، قرار دارند. با اینکه در گزارش 
برنامه جهانی غذا اعالم شده که این پروژه، 
به آوارگان جدیدالورود کــه پس از اتفاقات 
افغانستان، به جمع مهاجران در ایران اضافه 
شــدند، هم کمک کرده اما براساس اعالم 
نماینده برنامه جهانی غذای ســازمان ملل 
در ایران، تا زمانی کــه تعداد دقیق این افراد 
مشخص نشود، نمی توان حمایت متمرکزی از 
آنها داشت. او در گفت وگو با همشهری توضیح 

بیشتری می دهد.

در ارتباط با ماجرای برنامه غذایی و 
شرایط تغذیه ای پناهندگان در ایران، وضعیت 
آنها قبل و بعد از پاندمــی چه تغییراتی پیدا 

کرد؟
به طور کلی بایــد گفت که شــرایط کرونا تأثیر 
زیادی روی تمام اقشــار جامعه گذاشت. هر قدر 
افراد از نظــر اقتصادی ضعیف تر باشــند، تأثیر 
هم بیشــتر خواهد بود. به هر حــال پناهندگان 
جزو اقشــار ضعیف جامعه اند، اغلب شغل شان 
کارگری و روزمزد است و در دوران کرونا به دلیل 
محدودیت  حضور فیزیکی در محیط های کاری، 
اغلب درآمدشان را از دســت دادند.پناهندگان 
مورد حمایت برنامــه جهانی غــذا در ایران، در 
۲۰مهمان شهری که در 13استان مستقر است، 
زندگی می کنند. گروهی از این افراد در پروژه های 
معیشتی که از سوی همین بخش از سازمان ملل 
برایشان درنظر گرفته شــده، فعالیت می کنند. 
از ابتــدای پاندمی، ما کمک هایمــان را افزایش 

دادیم . به طور کلی می توان گفت که کرونا تأثیر 
چندان زیاد و عمیقی روی تغذیه و معیشت این 
افراد نداشته است. قطعا شرایط تغییر کرده اما ما 
کمک هایمان را افزایش دادیم و سعی کردیم این 
افراد دسترسی کافی به مواد غذایی داشته باشند 
تا امنیت غذایی شان خدشــه دار نشود. تاکنون 
گزارشــی مبنی بر ســوءتغذیه در میان 31هزار 
نفری که تحت پوشش ما هستند، داده نشده است.

از بین 31هــزار نفر پناهنده تحت 
پوشش شما، چه تعداد افغان اند؟

همه شان تقریبا افغان هستند. تعدادی هم کرد 
عراقی داریم کــه زیر 1۰۰۰ نفرنــد و به ۷۰۰ تا 
8۰۰نفر می رسند. آنها اغلب در مهمان شهرهایی 
در غرب کشور مثل استان کرمانشاه و آذربایجان 

غربی زندگی می کنند.
پناهندگان از کدام بخش ها به شما 

معرفی می شوند؟
ما با اداره امــور اتبــاع وزارت کشــور و آژانس 
کمیســاریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل 
که همکار ما هستند، ارتباط داریم و در قالب این 
مثلث فعالیت می کنیم. تا آمار دقیقی در اختیار 
ما نباشد نمی توانیم بگوییم که این افراد را تحت 

پوشش قرار می دهیم یا خیر.
در این مدت گــروه جدیدی برای 

حمایت ، به شما معرفی نشده اند؟
در چند مــاه اخیر، 11۰۰پناهنــده جدید به ما 
معرفی شــد. این افراد در گروه آسیب پذیر بودند 
که اغلب شان زن سرپرست بودند و در بخشی از 
خراسان رضوی نگهداری می شدند. ما این افراد 
را در تربت جام که یکی از مهمان شهرهای ماست، 
اسکان دادیم و تحت پوشش قرار می دهیم. این 
افراد از مــرز »دوغارون« وارد شــدند و در خود 
اســتان رضوی بودند. آنها پس از تعیین وضعیت 
به تربت جام منتقل شــدند. البته از یک ســال 
پیش تاکنون هم ســایت جدیدی در سیستان 
و بلوچســتان راه اندازی و در فاز اول آن، بیش از 

6۰۰نفر اسکان داده شدند.
در ســال های اخیــر تعــداد 

مهمان شهرها تغییری داشته است؟
چندین سال است که همین تعداد هستند. البته 
یک مهمان شهر جدیدی تا آخر شهریور راه اندازی 
می شود به اسم نیاتک در سیستان و بلوچستان. 
قبا هم آنجا کمپ پناهندگان بود اما از سال۲۰۰۵ 

بسته شد. حاال مرمت و بازسازی شده است. 
به طور متوسط ساالنه چقدر به تعداد مهاجران 

تحت پوشش شما اضافه می شود؟
ما در چند ســال اخیــر، تغییر زیــادی در آمار 
نداشتیم. جمعیت این افراد نسبتا ثابت است. نه 
بازگشت داوطلبانه دارند و نه به تعدادشان اضافه 
می شــود. البته که ظرفیت مهمان شــهرها هم 
محدود است، مگر اینکه بنا بر توسعه آنها باشد و 
خانه های جدیدی ساخته شود. به طور کلی تعداد 
11۰۰نفری که اخیرا اضافه شده، بیشترین آماری 

است که در چند سال اخیر داشتیم.
شما بر این اســاس برنامه ریزی 
می کنید که این پناهندگان دیگر به کشورشان 

برنمی گردند؟

ما امیدواریم که برگردند. آژانس های بین المللی 
در هر جایی کــه پروژه ای راه انــدازی می کنند 
می گویند باید استراتژی خروج داشته باشیم، ما 
هم امیدواریم که این افراد بتوانند به طور داوطلبانه 
و امن به کشورشــان بازگردند. اما با شرایطی که 
هم اکنون وجود دارد، بعیــد می دانم این اتفاق 
بیفتد. ما تا سال۲۰۰3، 8۰هزار پناهنده در کشور 
داشــتیم که نیمی  از آنها عراقی بودند. با سقوط 
صدام، نزدیک به ۴۰هزار نفرشان حتی به صورت 
شبانه و خیلی سریع، به کشورشان بازگشتند. اما 

در ارتباط با افغان ها مسئله متفاوت است.
ســاالنه چه تعداد از پناهندگان 

افغان به کشورشان باز می گردند؟
خیلی کم. قبا اعام شده بود که از سال ۲۰۰1 
تا ۲۰۰۴ و بعد از اتفاقات 11سپتامبر، این افراد 
تشویق زیادی به بازگشــت داوطلبانه می شدند 
و تمایل میان خودشان هم خیلی زیاد بود. آمار 
بازگشت شــان در آن دوره خوب بود. اما هر قدر 
که وضعیت افغانســتان نامطلوب تر شد، میزان 
بازگشت هم کم شــد. حاال به طور ساالنه کمتر 
از 1۰۰۰ نفر به افغانســتان باز می  گردند و اغلب 
مربوط به مهاجران خارج از مهمان شهرها هستند. 
در ســال۲۰1۵ همین مهاجران به کشورهای 
دیگری هم مهاجرت می کردند، خیلی از آنها حتی 
کارت آمایش هم داشــتند، به ترکیه می رفتند و 
از آنجا خودشــان را به یونان و بعدا به یک کشور 
اروپایی مثل آلمان و یا کشورهای اسکاندیناوی 
می رساندند. البته خیلی ها از همان ترکیه دیپورت 

و به افغانستان برگردانده می شدند.
برنامه جهانی غــذا در ایران، مطالعه ویژه ای 
در زمینه وضعیت امنیت غذایی پناهندگان، 
کمبود ویتامین، فقرآهن و... در میان این گروه 

انجام داده است؟
ما به اطاعاتی که از ســوی خانه های بهداشت 
داده می شود اتکا می کنیم. اگر با موردی مواجه 
شویم با رایزنی با وزارت بهداشت از طریق وزارت 
کشور، ممکن است در یکی از این موارد مثل فقر 
آهن، وارد عمل شــویم. هم اکنــون روغن هایی 
که به پناهندگان در قالب بســته های حمایتی 
داده می شود، غنی شــده با ویتامین »آ« و »د« 
هســتند. تمام این خریدها هم در داخل کشور 

انجام می شود.
به بســته های حمایتی و خرید از 
داخل کشور اشــاره کردید، چقدر افزایش 
قیمت اقالم خوراکی، بر میزان کمک ها و نوع 

آن، تأثیر گذاشته است؟
این مسئله تنها محدود به ایران نمی شود و جهانی 
است. هم موضوع کرونا و هم مسئله اوکراین، روی 
قیمت مواد غذایی تأثیر بسیار زیادی گذاشت و 
فشارها را مضاعف کرده است. ما منابع محدودی 
داریم، تمام کمک هایی که از ســوی کشورها به 
ما می شود، داوطلبانه است. اگر قبا با 1۰۰دالر 

می توانستیم ۲ کیلو کاال بخریم، االن شاید یک 
کیلو و یا کمتر شده است.

به ماجرای اوکراین اشــاره 
هرحال  به  کردید، 

تحت تأثیــر این 

اتفاقات، افراد زیادی هم آواره شــدند و باید 
بخشــی از بودجه ها برای این افراد درنظر 
گرفـــته می شد، این مسائل چقدر اجرای 
برنامه های سازمان ملل ازجمله برنامه جهانی 
غذا و کمک رسانی به پناهندگان را سخت تر 

می کند؟
در ماجــرای اوکراین، نزدیک بــه ۴میلیون نفر 
آواره شده اند و به کشورهای اروپایی پناه برده اند، 
کشــورهای مقصد این افراد، همان کشورهای 
حامی مالی ما هستند. این اتفاقات سبب شد این 
کشورها هم با بحران جدیدی دست و پنجه نرم 
کنند. پروژه های ما تحت تأثیر اتفاقاتی است که 
در سراســر دنیا رخ می دهد. مثا ما جنگ یمن، 
سوریه و... را هم داشتیم. به طور کلی رقابت برای 
منابع مالی در زمینه فعالیت های بشردوســتانه 

بسیار زیاد است.
بســته های غذایــی کــه میان 
پناهندگان توزیع می شود، شامل چه کاالهایی 

است و چطور توزیع می شود؟
ما تا ســال۲۰18 منحصرا مــواد غذایی توزیع 
می کردیم. اما از آن تاریخ به بعد، بخشی از اقام 
را به وجه نقد تبدیل کردیم، یعنی این کمک ها 
شامل وجه نقد و اقام غذایی است که به صورت 
ماهانه توزیع می شود. برای هر نفر 1۰۰هزار تومان 
است و برای زنان سرپرست خانواده هم 1۵۰هزار 
تومان درنظر گرفته می شود. البته برای دختران 
محصل هم به طور جداگانــه ۵۰هزار تومان داده 
می شود. در بســته های غذایی، آرد و روغن مایع 
همچنان حفظ شــده و عدس هم بــه آن اضافه 

شده است.
درباره تحصیل دانش آموزان دختر 
قبال برنامه هایی تحت عنوان »روغن تشویقی« 
داشتید که به خانواده ها در ازای اجازه تحصیل 
فرزندان دخترشان، داده می شد. این روغن 

حاال تبدیل به وجه نقد شده است؟
بله. البته هنوز هم مشکل تحصیل دانش آموزان 
دختر در میان این افراد وجــود دارد. این برنامه 
بسیار موثر بوده است.  ما این طرح را از سال1999 
شروع کردیم، آن زمان تعداد دخترانی که در سن 
مدرسه بودند و به مدرســه می رفتند، 3۰درصد 
بود. آخرین آماری که داریم مربوط به چند سال 
پیش است و باالی 8۵درصد شده است. البته قبا 
این برنامه تنها تا مقطع ابتدایی بود اما خانواده ها 

اعام کردند که اگر حمایت شــود، برای مقاطع 
باالتر هم اجازه تحصیل می دهند. هم اکنون ایران 
تنها کشــوری اســت که این حمایت را تا مقطع 

متوسطه دارد.
نکته ای که وجود دارد این اســت 
که پروژه های سازمان ملل، تنها بر مهاجران 
رسمی و قانونی تمرکز دارد، درحالی که هر روز 
به تعداد مهاجران غیرقانونی اضافه می شود 
اما حمایت خاصی از آنها نمی شود. مهاجران 
غیرقانونی چطور می توانند از این حمایت ها 

برخوردار شوند؟
درست یک سال از وقایع افغانستان می گذرد و در 
این مدت، شرایط اقتصادی افغانستان بسیار بد تر 
از قبل شده است. ما می دانیم که تعداد زیادی از 
افغان ها، از مرز عبور کرده و به طور غیررسمی وارد 
کشور شده اند، به هر حال درباره تعداد افرادی که 
به این صورت وارد کشور می شوند، اختاف نظر 
وجود دارد. ما آمار دقیقی از این افراد نداریم. چند 
ماه پیش دولت یک فراخوان برای سرشماری این 
افراد داد که اخیرا تمام شده. در این سرشماری از 
تمام افرادی که در چند سال اخیر، بدون مدرک 
وارد کشور شــدند، درخواست شد مراجعه کنند 
و اطاعاتشــان را بدهند. تا چند سال پیش ایران 
دومین کشور پناهنده پذیر بود، اما پس از اتفاقات 
سوریه و اوکراین، رتبه ما هم اکنون ششم یا هفتم 

است اما باز هم رتبه کمی نیست.
اینکه رتبه مهاجرپذیری ایران به 
6 و 7 رسیده، روی کمک های مالی پناهندگان 

آن، تأثیر نمی گذارد؟
میزان کمک های مالی، با توجه به میزان تحت پوشش 
قرار گرفتن افراد است. به هر حال وضعیت نابسامان 
جهان روی میزان کمک های اهدایی به پناهندگان 
افغان هم تأثیر گذاشته است. اما نکته اینجاست که 
مســئله پناهندگان افغان در ایران، مرگ و زندگی 
نیســت. یعنی وضعیت آنها خیلی نامطلوب نیست 
و آنها از گرســنگی نمی میرند. اولویت بندی برای 
ارســال کمک ها هم با توجه به وضعیت پناهندگان 
آن کشور است. البته باید به این نکته هم توجه کرد 
که وقتی شرایط پناهندگان در یک کشوری باثبات 
نباشــد، احتمال جابه جایی دوباره آنها وجود دارد و 
این برای کشــورهای دیگر تبعات دارد. کشورهای 
اهداکننده، بودجه کمک اضطراری و زیرســاختی 
دارند. ما زیرشــاخه بودجه انسان دوستانه هستیم. 
کشوری مانند آلمان ساالنه 8۰۰میلیون دالر برای 
برنامه های انسان دوستانه اختصاص می دهد. این پول 
کم نشده، اما نیازها افزایش پیدا کرده است. به همین 
دلیل هم ما چاره ای جز اولویت بندی نداریم. البته در 
دوران کرونا، این کمک ها کم نشد. چرا که ایران جزو 
کشورهایی بود که با سختی های زیادی مواجه شد. 
ما کمک بزرگی از سوی ژاپن به مبلغ ۷میلیون 
دالر داشتیم که برای برنامه جهانی غذای ایران، 

بی سابقه بود.
میزان کمک مالی که بــرای برنامه جهانی 

غذای ایران می شود ساالنه چقدر است؟
قبــا 3میلیــون دالر 
بــود و االن به ۵میلیون 
دالر رســیده اســت.
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زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

دایره پناهندگان افغان بزرگ تر می شود

به طور ساالنه كمتر از 
هزار نفر به افغانستان 

باز می  گردند و اغلب 
مربوط به مهاجران 

خارج از مهمان شهرها 
هستند. در سال 2015 

همین مهاجران به 
كشورهای دیگری هم 

مهاجرت می كردند، 
خیلی از آنها حتی كارت 
آمایش هم داشتند، به 
تركیه می رفتند و از آنجا 

خودشان را به یونان 
و بعدا به یك كشور 

اروپایی مثل آلمان و یا 
كشورهای اسكاندیناوی 

می رساندند. 

پناهندگان جزو اقشار 
ضعیف جامعه اند، 

اغلب شغل شان 
كارگری و روزمزد است 

و در دوران كرونا به 
دلیل محدودیت  حضور 
فیزیكی در محیط های 

كاری، اغلب درآمدشان 
را از دست دادند. همین 

موضوع سبب شد تا ما 
كمك هایمان را به این 
گروه، افزایش دهیم. 

یكی از چالش ها، 
اشتغال و نداشتن 

درآمد و دومین مسئله 
حفظ سالمتی آنها 

بود. پناهندگان مورد 
حمایت برنامه جهانی 

غذا در ایران، در 20 
مهمان شهری كه در 13 

استان مستقر است، 
زندگی می كنند

در چند ماه اخیر، 1100 
پناهنده جدید به ما 

معرفی شد. این افراد 
درگروه آسیب پذیر 

بودند كه اغلب شان زن 
سرپرست بودند و در 

 بخشی از 
خراسان رضوی 

نگهداری می شدند. 
ما این افراد را در 

تربت جام كه یكی از 
مهمان شهرهای ماست، 

اسكان دادیم و تحت 
پوشش قرار می دهیم. 

این افراد از مرز 
»دوغارون« وارد شدند 

و در خود استان رضوی 
بودند. آنها پس از تعیین 

وضعیت به تربت جام 
منتقل شدند. البته از 
یك سال پیش تاكنون 
هم سایت جدیدی در 
سیستان و بلوچستان 
هم راه اندازی و در فاز 

اول آن، بیش از 600 نفر 
اسكان داده شدند.

 آژانس های
 بین المللی در هر جایی 

كه پروژه ای راه اندازی 
می كنند، می گویند باید 
استراتژی خروج داشته 
باشیم، امیدواریم این 

افراد بتوانند به طور 
داوطلبانه و امن به 

كشورشان بازگردند. 
اما با شرایطی كه در 

حال حاضر وجود دارد، 
بعید می دانم این اتفاق 
بیفتد. ما تا سال 2003، 

80 هزار پناهنده در 
كشور داشتیم كه نیمی  
از آنها عراقی بودند. با 
سقوط صدام، نزدیك 

به 40 هزار نفرشان 
حتی به صورت شبانه 

و خیلی سریع، به 
كشورشان بازگشتند. 

اما در ارتباط با افغان ها 
مسئله متفاوت است. 

نگار گرامی 
نماینده برنامه 
جهانی غذای 

سازمان ملل در 
ایران:

امسال 1۷۷میلیارد تومان برای پوشش 
بیمه ای زوج های نابارور هزینه شده و این 

رقم افزایش خواهد داشت 

 اعتماد به آمریکا کنیم
 کتکش را می خوریم

 اتوبوس و مترو جنجال پیامک های کد ورود
نفس تازه می کنند

در سال های اخیر روحیه غرب ستیزی و 
بی اعتمادی به آمریکا تقویت شده است

نرسیدن پیامک های کد تأیید ورود پلتفرم های 
خارجی این روزها تبدیل به یک بحث جدی 

شده است
1۲ایستگاه جدید مترو با پیشرفت فیزیکی 

باالی 8۵درصد  تا پایان سال افتتاح می شوند


