
روزي ك�ه وزارت 

زهرا چيذري
ب�راي   گزارش يک بهداش�ت 

واكس�ن  تبلي�غ 
HPV دست به دامن سلبريتي ها شد و كمپين راه 
انداخت، ش�ايد فك�رش را نمي كرد ك�ه اين كار 
مجوزي خواهد ش�د ب�راي دخالت ه�اي بعدي 
چهره هاي اين گروه در امر س�امت و بازاريابي و 
تبليغات دارويي! اما  حاال سلبريتي هايي كه براي 
برخي تبليغات پايشان به حوزه سامت باز شده 
بود، اين بار بي توجه به اين وزارتخانه رأس�اً وارد 
جريان تازه اي شده اند كه مي تواند سامت جامعه 
را به بازي بگيرد. تبليغ آمپول »نالوكسان« براي 
مقابله با اعتياد از سوي يكي ديگر از سلبريتي ها 
آخرين دستاورد اين پديده در كشور است كه با 
واكنش جدي پزشكان،  داروسازان و اهالي سامت 
مواجه شده است. انگيزه يا انگيزه هاي پشت پرده 
اين ماجرا، هر چه كه باشد مسائل مادي و درآمد 
بيش�تر در دل آن مي گنج�د. اظه�ارات ناهيد 
خداكرمي، عضو شوراي شهر درباره درخواست 
پول هاي گزاف از سوي سلبريتي ها براي پيوستن 
به كمپين » نه به پاستيك «  نشانگر آن است كه 
سلبريتي ها تنها جايي سر و كله شان پيدا مي شود 
كه پاي منافع شان در ميان باشد. بگذريم از اينكه 
با سپري شدن بيش از يك سال از ماجراي زلزله 
كرمانشاه هنوز تكليف كمك هاي مالي جمع شده 
به نام زلزله زدگان از س�وي برخي س�لبريتي ها 

روشن نيست!

پديده سلبريتي ها در كشورمان هر روز ابعاد تازه تري 
پيدا مي كند. ماجرا ديگر تنها ب��ه تالش اين افراد 
براي هديه دادن گرين كارت امريكا به فرزندانشان 
و درگيري ه��اي لفظي با دنبال كنندگانش��ان در 
ش��بكه هاي اجتماعي و اظهارنظرهاي سطحي و 
تندشان در حوزه هاي سياسي محدود نمي شود. 
آنها تبديل به پديده اي شده اند كه تمام ابعاد جامعه 
را تحت الشعاع قرار داده و مي رود تا خود به معضلي 
فرهنگي و اجتماعي تبديل شود. هر چند جريان 
جمع آوري كمك براي زلزله زدگان كرمانشاه و ابهام 
سرنوشت پول هاي جمع شده از سوي برخي از اين 
چهره ها نشان داد، برخي اعضاي اين پديده استعداد 
عجيبي در شارالتانيزم اقتصادي هم دارند. نمونه 
ديگر اين شارالتانيزم را مي توان در اظهارات ناهيد 
خداكرمي وقتي درباره نتيجه دعوت از سلبريتي ها 
براي پيوس��تن به كمپين ه��اي فرهنگي اينگونه 
توضيح داد: در اين حوزه به غير از پرويز پرستويي 
هيچ كدام از هنرمندان حاضر به همراهي با ما نشدند 

و حتي متأسفانه برخي از آنها دستمزد و هزينه هاي 
گزافي را از ما طلب مي كردند ك��ه پرداخت آن از 

عهده شوراي شهر برنيامد. 
 يار سلبريتي ياسمن اشكي 

كشته شدن يك سگ يا گربه كافي است تا صفحات 
مجازي سلبريتي ها را حمايت از حقوق حيوانات پر 
كند، اما همين سلبريتي ها در جايگاهي ديگر وقتي 
بنا بر خودنمايي باش��د، پالتوي پوس��ت حيوانات 
كمياب و در معرض انقراض را مي پوشند و خود را 
نمايش مي دهند. اما با تمام اينها اليك هاي كاربران 
و روي خوش برخي سازمان ها و نهاد به اين پديده 
براي پيشبرد اهدافشان خودش باب ورود آنها را به 
حوزه هاي تخصصي تر هم باز كرده اس��ت. اين بار 
مهناز افشار با توليد يك ويدئو و اشتراك آن از طريق 
شبكه هاي اجتماعي از مردم خواسته براي مبارزه 

با اعتياد آمپول »نالوكسان« تزريق كنند! وي كه 
پيش از اين نيز با حواش��ي مرتبط با واردات شير 
خشك فاسد از سوي همسرش ياسين رامين بر سر 
زبان ها افتاده بود، در پويش هايي نظير »بدسرپرست 
تنهاتر اس��ت« هم در كنار ياسمن اشكي معروف 
برنامه ماه عسل به عنوان س��خنگو حضور داشت. 
اما اين بار ظاهراً خانم بازيگر خودش رأساً اقدام به 
تبليغ دارويي كرده كه خطرات مصرف خودسرانه 
آن اعضاي جامعه پزشكي و داروس��ازان را نگران 

كرده و به واكنش واداشته است. 
 داروي�ي ب�راي مص�رف در اورژانس هاي 

بيمارستاني
كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و داروي 
وزارت بهداشت درباره نالوكسان مي گويد: هر چند 
آمپول نالوكس��ان ب��راي اوردوز موادمخدر كاربرد 

داشته باشد، اما استفاده آن عموماً بيمارستاني و با 
تجويز پزشك است چراكه ممكن است حين تزريق 
عوارض خطرناك و حتي مرگ آوري براي بيمار در 
پي داشته باشد.  به گفته وي، كاربرد اصلي اين دارو 
در موقعيت هاي اورژانسي است كه در اورژانس هاي 
بيمارستاني، پيش بيمارستاني،  اتاق عمل و ريكاوري 
اس��تفاده مي ش��ود. در كيف و ترالي ه��اي احياي 
پيشرفته وجود دارد و يكي از موارد مصرف آن احياي 
افرادي است كه موادمخدر مصرف كرده اند، اما بدون 
عوارض نبوده و مصرف آن تحت نظر پزش��ك و با 
امكانات اورژانس است و به هيچ وجه تجويز و مصرف 
خودسرانه ندارد.  سخنگوي سازمان غذا و دارو تأكيد 
مي كند: مصرف اين دارو مي تواند عوارض قلبي در 
پي داشته باشد و تجويز آن توسط افراد غيرپزشك و 

غيرمتخصص تخلف است. 
سيدعلي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان 
ايران نيز در واكنش به موج ايجادش��ده در فضاي 
مجازي و معرفي اين آمپول مي گويد: نوع تزريقي 
»نالوكس��ان«، ي��ك داروي ض��د مس��موميت با 
موادمخدر است كه از آن براي تشخيص اعتياد هم 
مي توان استفاده كرد، اما تزريق خودسرانه نالوكسان 
مي تواند بسيار خطرناك باشد. ضمن اينكه اين دارو 
تأثيري در رفع مس��موميت با داروهاي خواب آور 
مانند كلونازپ��ام و موادمحرك مانن��د كوكائين، 
اكستازي و شيش��ه ندارد و متأسفانه شاهد شيوع 
چنين حرف هاي بي پايه اي در ميان مردم از سوي 

برخي چهره هاي غيرعلمي هستيم. 
فاطمي با اش��اره به اينك��ه آمپول نالوكس��ان در 
داروخانه هاي بيمارستاني و براي بخش مسمومان 
در دس��ترس اس��ت، تأكيد كرد: نالوكس��ان جزو 
داروهاي بدون نس��خه يا OTC نيس��ت كه مردم 
بتوانند آن را راحت از داروخانه ها تهيه كنند، بلكه 
حتماً به تجويز پزش��ك نياز دارد و بايد تزريق آن 
زيرنظر پزشك انجام شود؛ چون اس��تفاده از اين 
دارو مي تواند باعث بروز عاليم سندروم شديد قطع 

مصرف موادمخدر و تشنج در فرد معتاد شود. 
 به كار خودت برس!

سخنگوي سازمان غذا و دارو با تأكيد بر اينكه تبليغ 
و فروش اين دارو در فضاي مجازي نيز تخلف است، 
تصريح مي كند: سلبريتي محترم به كار خود بپردازد 

و دارو و درمان را به اهلش واگذارد. 
با وجود اين، چنانچ��ه تبليغ اي��ن دارو در فضاي 
مجازي جرم محسوب مي شود، آيا صيانت از سالمت 
مردم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را ملزم به 
اقامه دعوي عليه فردي نمي كند كه چنين جرمي 

را مرتكب شده؟ 
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ماه هاست كه سازمان تعزيرات بر طبل ناكارآمدي قوانين اين نهاد نظارتي مي كوبد، اما به رغم دهن كجي متخلفان نسبت به جريمه ها
همچنان نهادهاي قانونگذاري ضرورتي براي اصاح قانون نمي بينند

قوانينتعزيراتمتخلفانرابهتخلفتشويقميكند

پر شدن جيب سلبريتي ها اين بار با تبليغ داروي مرگ!
سخنگوي سازمان غذا و دارو: سلبريتي محترم به كار خود بپردازد و دارو و درمان را به اهلش واگذارد

»قوانين س�ازمان 

نيره ساري
تعزيرات بازدارنده   گزارش  2

نيست.« چند وقتي 
مي شود كه اين جمله از سوي مسئوالن سازمان 
تعزيرات مطرح مي ش�ود؛ جمله اي كه ش�بيه 
مطالبه از نهادهايي چون مجلس شوراي اسامي 
يا مجمع تش�خيص مصلحت نظام است تا با به 
روزرساني قوانين حوزه تخلفات صنفي، دست 
اين نهاد را براي نظارت بازتر كنند. آنها مي گويند: 
مجازات هاي نق�دي در عين حال ك�ه كارآمد 
نيس�ت، عامل بازدارنده اي هم براي متخلفان 
محس�وب نمي ش�ود؛ اما ب�ه رغ�م دهن كجي 
متخلفان نسبت به جريمه ها، همچنان نهادهاي 

قانونگذاري ضرورتي براي اصاح نمي بينند. 
جريمه يكي از ابزار هاي اصلي س��ازمان تعزيرات در 
برخورد با متخلفاني اس��ت كه در حق مردم به انواع 
مختلف اجحاف مي كنند. يكي از تخلفاتي كه بيشتر از 
ساير موارد رخ مي دهد، گران فروشي است. موضوعي 
چندوجهي كه نه تنها ش��كايات مردمي را به همراه 
دارد بلكه بازار را دچار تنش مي  كند. به همين منظور 
دستگاه هاي نظارتي سعي مي كنند تا با قوانين جاري 
متخلفاني كه كااليي را بي��ش از نرخ مصوب عرضه 
مي كنند، برخورد داشته باش��ند؛ اما اين برخورد ها 
بازدارنده نيست و چرايي آن به ناكارآمدي قوانيني 

برمي گردد كه الزمه آن به روزرساني است. 
   اذعان  به ناكارآمدي قوانين

مهرماه امسال بود كه سخنگوي سازمان تعزيرات 
گفت: »قوانين مبارزه با احتكار بازدارنده نيست و 

اصالح قوانين ضروري است.« طبق گفته وي، يكي 
از مطالبات سازمان تعزيرات به ويژه در چندماهه 
اخير از مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، اصالح و به روزرس��اني قوانين در 
حوزه تخلفات صنفي اس��ت.  رايگاني در كسوت 
سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي مي گويد: 
جريمه گران فروشي دارو طبق قانون، ۵هزار تومان 
است يعني بيشتر شبيه يك شوخي است تا اينكه 
بازدارنده باشد. وي در ادامه تأكيد دارد: رسيدگي 
به تخلفات دارو و درمان، تعرفه هاي بيمارستاني و 
مراكز جراحي يك دغدغه جدي است؛ اما دست ما 

براي رسيدگي به اين تخلفات بسته است چراكه 
مجازات ها بازدارنده نيس��ت و در بخش احتكار و 
قاچاق نيز همين مشكل وجود دارد. وي به عنوان 
مثال  اذعان دارد مجازات هاي نق��دي احتكار در 
عين حال كه كارآمد نيست، عامل بازدارنده اي هم 
براي ارتكاب اين جرم از سوي محتكران محسوب 

نمي شود. 
   دهن كجي متخلفان به جريمه ها

تأييد صحبت هاي وي وقتي است كه همين چند 
روز پيش دهن كجي يكي از مديران شركت لبني 
نسبت به جريمه س��ازمان تعزيرات رسانه اي شد. 

مديرعامل اين شركت اذعان داش��ت كه با توجه 
به گراني شير خام و مواداوليه براي توليد لبنيات، 
امكان اعمال نرخ گذاري تعيين شده از سوي سازمان 
حمايت، قابل انجام نيست و همچنان اين تخلف 

گران فروشي ادامه خواهد داشت. 
هوشيار فقيهي، معاون برنامه ريزي و اقتصادي اتاق 
اصناف نيز در برنامه »تيتر امشب« ويژه شبكه خبر 
در ميزگردي با موضوع نظارت بر بازار بر اين نكته 
تأكيد كرد كه قوانين در نظارت بايد بازنگري شود، 
چون س��اختار ها در حوزه جريمه و توزيع نتيجه 
نمي دهد. وي در اين راس��تا اظهار داشت: ساختار 
داللي و واس��طه گري قانون را مس��كوت گذاشته 
اس��ت، اكنون ما 97ه��زار پرونده براي س��ازمان 
تعزيرات فرستاده ايم.  البته اين اظهارات در حالي 
است كه محمد محمدي، عضو هيئت مديره انجمن 
ملي حمايت از حقوق مصرف كننده، در پاس��خ به 
اين سؤال كه آيا اين ضعف عملكرد تعزيرات ناشي 
از قوانين و اختيارات است يا ضعف در اجرا، عقيده 
دارد كه قوانين ناقص است ولي مهم اين است كه با 
همين قوانين ناقص كار مفيد و قوي انجام شود كه 

به اين مهم توجه جدي نمي  شود. 
در نهايت بايد گفت: تقريباً بيش از 30 سال از تبيين 
و وضع اين قوانين گذشته اس��ت و بازنگري در آن 
صورت نگرفته است. قوانيني كه بازدارنده نبودن 
آنها متخلفان را ترغيب ب��ه تخلف مي كند چراكه 
جرايم بايد متناسب و تأثيرگذار باشد و تأثيرگذاري 
جرايم بايد به حدي باشد كه متخلف ديگر مرتكب 

تخلف نشود.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 پيروز حناچي، شهردار تهران توئيت كرد: به كارگيري افراد كاردان 
براي راهبري سازمان شهرداري تهران، اصلي ترين راهبرد ساماندهي اوضاع 
شهر است. پريروز كه توفيق ديدار رهبر معظم انقالب حاصل شد و ايشان 
هم بر لزوم استفاده از نيروهاي متخصص و جهادي و توجه به هويت فرهنگي 

و معماري اسالمي ايراني تأكيد فرمودند، در عزم خود راسخ تر شدم. 

 امين اسدي اين عكس را توئيت كرد.

 جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين دست 
برادرزاده  چهار ماهه  من است كه در اثر س��وءتغذيه جان داد! پدرش 
برادر ديني من و توست تا حاال ۸۵هزار برادرزاده و خواهرزاده  ديگر ما 

هم به خاطر محاصره يمن جان داده اند.

 سجاد توئيت كرد: رفتار بعضي از سلبريتي ها رو مي بينم، احساس 
مي كنم اين كشور رو غنيمتي مي دونن كه تا دير نشده بايد هر چقدر 

مي تونن بردارن و بدرود بگن.

  محمدجواد محمدزاده توئيت كرد: گوجه كيلويي شش تومن، 
مرغ كيلويي ۱۲تومن، گوشت كيلويي ۸0تومن و... هزينه  زندگي ظرف 
چندماه دو برابر شده و مسئوالن طوري خونسردند كه انگار هيچ اتفاقي 
نيفتاده و اين ما مردم هس��تيم كه به بدترشدن هر روزه  وضعيت فقط 

عادت مي كنيم. حتي اگر زير فشار له بشيم. 

  محمود رواق�ي توئيت كرد: محرومين به دالي��ل گوناگون كمتر 
ورزش مي كنند، بيشتر س��يگار مي كشند و غذاي ناس��الم مي خورند. 
پژوهشي منتشر شد كه نشان  مي دهد نه تنها اين رفتارهاي ناسالم باعث 
مرگ ومير محرومان مي شود، بلكه اثر بد اين رفتارها بر محرومان بيشتر 
است. براي مثال، آسيب سيگار بر فرد محروم بيشتر از يك فرد داراست. 

  نويد بحران زاده با انتشار اين عكس توئيت كرد: بركه اي كه 
اين گاندو توش زندگي مي كرده، خشك شده اهالي روستاي كلراهي 
كه نزديك اين بركه زندگي ميكنن اين گاندو رو از مرگ نجات دادن و 

تحويل اداره محيط زيست چابهار دادند.  

 مازيار بيژني با انتش�ار اين طرح توئيت كرد: پوش��ش خبري 
آشوب هاي اخير پاريس فقط به سبك مسيح علي نژاد.

  يك كاربر توئيت كرد: نانوايي در شهر يزد، ساعت 3بعدازظهر نان در 
بيرون نانوايي گذاشته و دستگاه پوز براي پرداخت و يك ظرف براي پرداخت 
نقدي هم هست. هيچ فردي هم در نانوايي نيست، مردم نان سنگك آزادپز 

هزار و ۵00 تومني را بر مي دارند و هزينه را پرداخت مي كنند. 

  فاطمه تزار با انتشار اين عكس توئيت كرد: ديروز دختر سه ساله 
يكي از همكاران سابقم مرد و من به اين قطعه بهشت زهرا فكر مي كنم كه 
هزار هزار ريسه و چراغ رنگي و عروسك و باب اسفنجي هم آنجا را شاد 

نمي كند. تضاد عجيبي است زندگي و مرگ در قطعه كودكان.

  رئيس بيمارستان س��ينا با بيان اينكه دانش��مندان و شركت هاي 
دانش بنيان از تحريم به عنوان يك فرصت استفاده كرده اند، گفت: يك 
شركت دانش بنيان ايراني توانسته است دستگاه جراحي رباتيك بسيار 
پيشرفته اي را توليد كند. وي با بيان اينكه از جراحي هاي درون بين در 
رش��ته هاي اورولوژي، گوارش و زنان و زايمان مي توان استفاده كرد، 
گفت: حدود ۲۵سال است كه از آغاز استفاده جراحي هاي الپاراسكوپي 
مي گذرد و اس��تفاده از اين روش هاي درماني و معرفي اين روش ها در 
۱0سال اول با دشواري هايي همراه بود كه خوشبختانه اكنون ما از اين 

روش ها به نحو احسن استفاده مي كنيم. 
 مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير 
گفت: امسال طبق قانون كساني را كه ۶9س��ال سن و ۱۱سال سابقه 

بيمه  پردازي دارند، بازنشسته مي كنيم. 
 يك متخصص گفت: استفاده از انار، آب انار و مركبات به دليل داشتن 
ويتامين C و آنتي اكسيدان فراوان سيستم ايمني را تقويت كرده و در 

جهت مقابله با آلودگي در بدن مؤثر است. 
 معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
گفت: دستورالعملي به پيمانكاران جمع آوري زباله خشك ابالغ كرده  ايم 
تا به زباله گردها اجازه ندهند، بر سر مخازن بروند؛ اگر به موردي برخورد 

كنيم، قرارداد پيمانكار فسخ مي شود. 
 مديرعامل سازمان تاكس��يراني ش��هر تهران با بيان اينكه قرار بود 
امس��ال ۱0هزار خودرو در تهران نوسازي ش��ود، گفت: تاكنون فقط 

700تاكسي نوسازي شده است. 
 معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پ��رورش گفت: هيچ اجباري 
براي حض��ور دانش آموزان در برنامه هاي روزهاي پنج ش��نبه و جمعه 

مدارس نيست. 
 مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران گفت: ورود 

قليان به پارك ها ممنوع است و به افراد تذكر مي دهيم. 
 رئيس س��ازمان مدارس غيردولتي و مش��اركت هاي مردمي گفت: 
آموزشگاه هاي علمي آزاد نظارت مي شوند، اما اگر مردم نسبت به تخلفي 

در مؤسسه اي مطلع هستند، اطالع دهند تا پيگيري كنيم. 
 دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به ضرورت توجه به ايجاد 
اشتغال و كسب مهارت به افرادي كه در كمپ ها اعتياد را ترك مي كنند، 
گفت: در مراكز جديدي كه براي درمان، بازپروري و بازتواني معتادان 
راه اندازي مي شود، به موضوع كسب مهارت و ايجاد شغل براي اين افراد 
توجه خواهد شد. وي همچنين گفته است كه مصرف موادمخدر عامل 

۵۵درصد طالق در كشور است. 
 مدير روابط عمومي اورژانس تهران با اشاره به استقرار ۱4آمبوالنس 
و چهار اتوبوس آمبوالنس در ميادين اصلي پايتخت به دليل تش��ديد 
آلودگي هوا گفت:  هموطن��ان در صورت داراب��ودن عالئمي همچون 
س��رگيجه، تهوع و تنگي نفس به نزديك ترين پايگاه اورژانس مراجعه 

كنند. 
 سرپرست سازمان تأمين اجتماعي گفت: دفترچه هاي درماني تأمين 

اجتماعي در مراكز ملكي سراسر كشور تا پايان آذر حذف مي شود. 
 معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه براي ورود 
غيرقانوني به محدوده طرح ترافيك شهرداري فردي را جريمه نمي كند، 

گفت: فقط عوارض ورود به محدوده را دريافت مي كنيم. 

سودجوياني كه درد را 
به جاي درمان مي فروشند

تجهيزات ارتوپدي دس��ت دوم به هيچ وجه قابل استفاده نيست و طبق 
قانون اين وسايل پس از خروج از بدن بيمار بايد توسط بيمارستان امحا 
شوند، اما اكنون بخشي از اين تجهيزات غيرمجاز به صورت غيرقانوني در 

شبكه هاي مجازي براي فروش عرضه مي شوند. 
محمد رازي، رئيس انجم��ن ارتوپدي ايران در ارتب��اط با فروش برخي 
تجهيزات ارتوپ��دي در فضاي مجازي به صورت دس��ت دوم اعالم كرد: 
»خريد وسايل دس��ت دوم ارتوپدي مي تواند منجر به عوارضي براي فرد 

مصرف كننده شود.«
گاهي اوقات تجهيزات پزشكي خارج ش��ده از بدن بيمار ممكن است، به 
بيمار تحويل داده شود كه همين موضوع باعث بروز اين مشكالت خواهد 
شد.  اين لوازم پس از مصرف در بدن دچار تغييرات فيزيكي و مكانيكي يا 
شيميايي مي شوند. به عنوان مثال، پالك استفاده شده در بدن بيمار اگر 
مجدد استفاده شود، پس از اس��تفاده مجدد در بدن بيمار قبل از جوش 

خوردن و اتصال استخوان ممكن است دچار شكستگي شود. 
مدت هاست كه استفاده از فضاي مجازي، راهي مناسب براي سودجويان 
جهت ف��روش داروه��اي تقلبي ش��ده و در ح��ال حاضر اي��ن قضيه با 
پيشرفت هايي به ساير عرصه هاي پزشكي هم رسيده كه فروش تجهيزات 

و لوازم غيرمجاز ارتوپدي نمونه اي جديد در اين زمينه است. 
شبكه هاي اجتماعي  اينس��تاگرام و تلگرام به بس��تري محبوب براي  
فروش��ندگان داروهاي  تقلبي  و غيرمجاز تبديل شده و كالهبرداران 
و س��ودجويان فضاي  س��ايبري ، به فروش داروهاي جعل��ي، تقلبي، 
تاريخ گذشته و داروهاي فاقد كيفيت الزم در بستر اينترنت و فروش 
آنالين دارو اقدام مي كنند.  البته پليس فتا در اين زمينه هشدار داده و 
تأكيد كرده كه هرگونه فروش دارو يا ابزار پزشكي به صورت اينترنتي  
و همچني��ن ميزباني خدمات اينترنت��ي و واگ��ذاري  درگاه بانكي  به 
فروشندگان دارو به  صورت اينترنتي ممنوع بوده و پيگرد قانوني را در 
برخواهد داشت. همچنين از آنجا كه تهيه هرگونه دارو و لوازم پزشكي 
به صورت مستقيم با سالمتي شهروندان و آحاد جامعه در ارتباط است، 
اينگونه محصوالت بايد ب��ه تأييد وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشكي و تحت نظارت سازمان غذا و داروي كشور باشد. 
بنابراين كاربران فضاي مجازي بايد هرگونه دارو و لوازم پزشكي را از 
طريق داروخانه و اماكن مجاز فروش   تهيه كنند تا دست كالهبرداران 
و فرصت طلبان فضاي سايبر از رس��يدن به مقاصد شوم كالهبردارانه 
كوتاه شود.  س��ودجويان حتي ممكن است، براي موجه نشان دادن و 
فريب افراد، از تصاوير جعلي مدارك پزشكي هم استفاده كنند. آنها با 
اين كار به راحتي خودش��ان را متخصص جا مي زنند و برخي كاربران 
هم بدون هيچ تجسسي به سادگي حرف شان را باور مي كنند و فريب 
مي خورند.  با وجود اينكه تجهيزات پزشكي به عنوان وسايلي كاماًل نو 
به مصرف كنندگان معرفي مي شود، اما استفاده از شبكه هاي مجازي و 
عدم توانايي در پيگيري افرادي كه در اين فضا حضور دارند، اين امكان 
را فراهم مي كند كه به راحتي اين تجهيزات تقلبي به فروش برسند. به 
همين دليل حتي در برخي از موارد هم مش��اهده شده، اصاًل مدركي 
براي فرد صادر نشده و افراد كالهبردار بعد از گرفتن پول ديگر پاسخگو 

نيستند و متواري مي شوند. 

عليرضا سزاوار

از هر چه بگذريم، س�خن از رانت خوش تر اس�ت! آن هم رانت 
خوب و مملو از آس�ايش نماين�دگان خانه مل�ت جهت تردد 
در خطوط وي�ژه كه يكبار چندس�ال پيش ب�ا مخالفت برخي 
نمايندگان به س�رانجام نرس�يد، اما طبق گفته ه�اي يكي از 
نماين�دگان مجلس ب�ار ديگر در حال به بار نشس�تن اس�ت. 
ظاهراً سازمان اداري مجلس در نامه اي به نمايندگان اعالم كرده، 
اگر تمايل دارند خودروي آنها از خط ويژه عبور كند، شماره خودرو 
را براي انجام هماهنگي و اقدام��ات الزم جهت صدور مجوز اعالم 
كنند.  پيش از اين سال به سال به جمعيت شهر تهران افزوده مي شد، 
اما ديگر به مدد بي فكري هاي مسئوالن و بازگذاشتن دروازه هاي 
شهر، ساعت به ساعت بر جمعيت اين شهر افزوده مي شود. طبيعي 

است كه يك شهر گنجايش اين حجم جمعيت و ماشين را نداشته 
باشد. به دنبال اين مهم نيز طبيعي است كه نماينده خود را محق 
بداند مثل ساير مردم وقت خود را در ترافيك تلف نكند! اما واقعاً چرا 

خودروي نماينده مجلس بايد بتواند از خط ويژه عبور كند؟
احس��نت به اين مجلس��يان كه قصد دارند، حدود 300ماشين را 
تافته اي جدا بافته از ملت بدانند، اما مگر نه اينكه اينها از جنس ملت 
و نماينده يك مردم هس��تند، پس اگر قرار باشد با رانت ويژه خود 
را مستثني از نيازهاي روزمره مردم بدانند، كي و كجا درد مردم را 

بايد احساس كنند؟!
اگر قرار به چني��ن اقدامي باش��د، پس ي��ك نماين��ده چگونه با 
موقعيت هاي روزمره مردم از جمله ترافيك و آلودگي دست و پنجه 

نرم مي كند؟! مگر نه اينكه خط ويژه  براي تسهيل رفت و آمد مردم 
خصوصاً طبقات متوسط به پايين جامعه ايجاد شده است؟! آيا نبايد 

به همين حداقل ها براي مردم احترام گذاشت؟!
برخي مي گويند، نماينده بايد به جلس��ه يا پرواز خود برسد، اما آيا 
مردم در اين شهر زندگي نمي كنند؟! مردم جلسه و پرواز ندارند؟! 
اما قطعاً تك تك اين افراد زيرپوست پرترافيك اين شهر كه به مدد 
بي همتي همين نمايندگان هر روز شلوغ تر مي شود، زودتر از مبدأ 

حركت مي كنند كه نيازي به عبور از خط ويژه نداشته باشد!
اين اقدام در حالي است كه نقليه مجلس شوراي اسالمي اين مجوز 
را دارد كه در صورت اضطرار با همان چند خودروي سازماني امكان 

تردد در خط ويژه  را براي نمايندگان فراهم سازد. 

ويراژ نمايندگان در خطوط ويژه
چرا خودروي نماينده مجلس بايد بتواند از خط ويژه عبور كند؟

  سرک


