همه آسیبهای اجتماعی اعتیاد و طالق نیست

ایرنا :معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری گفت :باید مشکالت و آسیبهای اجتماعی را بهصورت بومی در نظر بگیریم
و بعد بهدنبال راهحل باشیم .اینگونه نیست که فکر کنیم همه آسیبهای جامعه مربوط به اعتیاد یا طالق است و آسیبهای
متنوعی در استانهای مختلف وجود دارد .معصومه ابتکار افزود :یکی از استانهای کشور نسبت به سایر استانها از نظر اعتیاد در
وضعیت سفید و خوبی قرار دارد؛ اما یکی از بزرگترین مشکالت همین استان آمار باالی خشونت است .وی که در دومین نشست
تدوین پروتکل کارگاههای طرح ملی گفتوگوی ملی خانواده توسط انجمن جامعهشناسی ایران سخن میگفت ،اضافه کرد:
توگوی خانواده و بیننسلی نیازمند
توگوی ملی خانواده باید فراگیر و علمی باشد و طرح ملی گف 
اقدامات کارگاههای طرح گف 
جریا نسازی است.

4

یادداشت روز
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰هشدار داد:

تحمیل «پراید» و «سمند»
نقضحقوقشهروندی

فرمانده نیروی انتظامی گفت :با مالکان خودروهایی که بخواهند با بدحجابی هنجارشکنی کنند برخورد قانونی صورت میگیرد.
سردار حسین اشتری در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران ناجا که با حضور وزیر کشور برگزار شد ،در پاسخ به پرسش یکی از
خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد ناجا با هنجارشکنان بهخصوص موضوع بدحجابی در خودروهای شخصی چگونه است ،گفت:
نیروی انتظامی بر اساس وظیفه ذاتی خود و قوانین با هرگونه هنجارشــکنی در جامعه برخورد خواهد کرد .وی درباره حادثه
ضربوشتم مأمور ناجا در شیراز نیز گفت :هیچگونه بیاحترامی و هتکحرمت به مأموران خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی را
برنمیتابیم و با قانونشکنان برخورد میکنیم .موضوع درگیری شیراز را سریعاً پیگیری کردیم و افراد خاطی شناسایی ،دستگیر
و تحویل مقامات قضایی شدهاند.
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وقتی داروی تقلبی بهجای داروی اصلی به فروش میرسد

آنچه این نامردمان با جان مردم میکنند

نسلفردا ...«:هیچ حیوانی به حیوانی
نمیدارد روا /آنچــه این نامردمان
با جان انســان میکنند /در کویری
ســوتوکور /در میان مردمی با این
مصیبتهــا صبــور« »...فریدون
مشــیری»« .داروی تقلبــی در
بستهبندی شیک» این فیلمی بود که
این روزها کمکم در شبکههای مجازی
دستبهدست شد و همه دیدند.
خبرگزاری فارس برای این فیلم تیتر زد:
بازی با جان مردم در ســایه نبود نظارت
ســازمان غــذا و دارو /داروی تقلبــی در
بستهبندی شیک .این فیلم نشان میدهد
یک داروی تقلبی در بســتهبندی شیک
بهعنوان داروی اصلی به بیمار فروخته شده
اســت .درواقع از یاد نبریم که اصالت دارو
همیشه دغدغه و نگرانی مردم بوده است،
در ســالهای اخیر نیز چندین شرکت با
راهاندازی ســامانه ردیابی و تائید اصالت
دارو فعالیتهایی را داشتهاند؛ اما سازمان
غذا و دارو بهعنــوان متولی این امر همتی
که باید را دراینباره نداشــته و قولهای
بسیاری نیز در این چند ســال درزمینه
برچســبگذاری و بارکدگذاری کاالهای
ســامتمحور داده اســت؛ اما واقعیت
چیز دیگری اســت و برخالف وعدههای
مسئوالن سازمان غذا و دارو ،هنوز بسیاری
از کاالهای ســامتمحور بدون بارکد و
برچسب اصالت عرضه میشوند که همین
امر زمینه قاچاق و ورود کاالهای تقلبی را
نیز بیشتر ایجاد میکند .گفتنی است ،فیلم

عکس  :مهر

ایسنا:سخنگویکمیسیوناصل ۹۰قانوناساسی
گفت :رعایت حقوق شــهروندی قطعاً این نیست
که شرکتهای ایرانخودرو و ســایپا ،پراید ،تیبا،
سمند ،پژو  ۴۰۵و امثال این خودروها را که در هیچ
کجای دنیا استفاده نمیشود به شهروندان ایرانی
تحمیلکنند.بهرامپارساییگفت:شهروندانایرانی
عالوه بر آنکه مجبور به خرید خودروهای غیرایمن،
بیکیفیت و گران تولید داخل هستند اخیرا ًگرفتار
نگاه تحقیرآمیز توریســتهای کشورهای عربی
هســتند که با خودروهای بهروز ،ایمن و باکیفیت
خود در شهرها و مناطق گردشــگری و تفریحی
کشــورمان تردد میکنند.نماینده مردم شیراز در
مجلس حل چالشهای قیمتی بازار خودرو را درگرو
عملبهتعهداتخودروسازاندانستوافزود:اگرقصد
مقامات دولتی صنعت خودروسازی و خودروسازان،
کاهشعطشبازارخودروستبایدباتکمیلنقایص
خودروهای انبارشده در پارکینگهایشان بهسرعت
خودروهای پیشفروششده را به بازار عرضه کنند.
وی محدودکردن ثبتنام خودرو بــه تیبا ،پراید و
وانتنیسان توسط شرکت ســایپا را نکوهش کرد
و افزود :اگر ســایپا از چهارشــنبه هفته جاری در
فکر ثبتنام  ۵۰هزار خودرو جدید است باید همه
خودروهای دارای تقاضای مردم را پیشفروش کند.
محدودکردن ثبتنامها به خودروهای غیرایمن و
بیکیفیت تیبا ،پراید و وانتنیسان زیرسؤالبردن
حقوق شــهروندی و تحقیرکردن مردم اســت.
سخنگوی کمیســیون اصل  ۹۰قانون اساسی در
پیشنهادیخواستارکنترلدقیقفرایندثبتنامهای
اینترنتیایرانخودرووسایپاتوسطسازمانتعزیرات
حکومتی ،سازمان بازرسی کل کشــور و سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شد
و افزود :اگرچه خودروســازان مدعی هســتند که
فرایند ثبتنامها «پاک» و «فاقد انحصار» است ،اما
دستگاههای نظارتی باید بر فرایند ثبتنامها بهویژه
ثبتنامهای اینترنتی که همواره محل سوءاستفاده
دالالن خودرو بوده ،با قاطعیت و دقت نظارت داشته
باشند.پارسایی صنعت خودروســازی کشور را در
آستانه «پیری» دانست و افزود :در دنیای امروز عرف
اســت که از صنایع «نوپا» حمایت شود؛ اما به نظر
میرسدحمایتازخودروسازاندرجمهوریاسالمی
ایران پس از چندین دهه ،همچنان ساری و جاری و
دائمیاستواینبزرگترینظلمبهحقوقشهروندی
مردمی اســت که مجبورند بهای سوءمدیریتها
و بیکفایتیها را بپردازند.نماینده مردم شــیراز در
مجلس ادامه داد :این ضعف خودروســازی است
که بیش از چندین دهه از انواع و اقســام رانتها و
انحصارهای دولتی اســتفاده کرده است؛ اما هنوز
نتوانستهزیرساختسختافزاریونرمافزاریثبتنام
همزمانچندهزارمتقاضیخودرافراهمکندوسایت
اینترنتی ثبتنامشان بهمحض بازشدن ،از دسترس
عمومخارجمیشود.ویاذعانخودروسازانبهناتوانی
برایپاسخبهحجمفزایندهتقاضابرایخریدخودرورا
مورد اشاره قرار داد و افزود :وقتی مدیران عامل هر دو
خودروساز بزرگ کشور صراحتاً حجم تقاضا در بازار
خودرورا فزایندهاعالم میکنندوبهناتوانیشانبرای
پاسخ به تقاضا اذعان دارند پس نباید در برابر بازشدن
سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی مقاومت
کنند؛ بلکه باید اجازه دهند خودروهای خارجی وارد
شود تا عطش بازار با واردات خودروهایی که باز حجم
زیادی از آنها توسط خودشان انجام میشود ،رقابت
ایجادشدهوعطشبازاروقیمتهافروکشکند.

پلیس با خودروهای دارای سرنشین بدحجاب برخورد میکند

موجود ،نشاندهنده یک داروی معمولی
است و نه خاص که برای تهیه آن نیاز باشد
به بازار آزاد مراجعه شود .در این مرحله تنها
ناظر سازمان غذا و داروست و این موضوع
هیچ راهی ندارد؛ مگــر اینکه متولیان امر
اجرای سامانه ردیابی و تائید اصالت دارو
را تسریع و الزامی کنند ،اقدامی که ظاهرا
اولویت نیســت و برای همین هنوز بعد از
گذشت چندین سال وعده و وعید بهصورت
صددرصد اجرایی نشده است.
مردم بــا خیــال راحت از
داروخانههای رســمی دارو
تهیهکنند
حمید خیری ،رئیس روابطعمومی انجمن
داروسازان ایران با بیان اینکه موضوع قاچاق
دارو و عرضــه داروهای تقلبــی در مراکز

غیررسمی ،موضوع تازهای نیست ،گفت:
متأسفانه در طول چنددهه اخیر دفعات
بسیاری شاهد آن بودهایم که بیمارانی که
برای تهیه داروی خود بــه مراکزی نظیر
ناصرخســرو مراجعه میکننــد ،دارویی
دریافت میکنند که بههیچوجه موردتائید
نیســت .وی ادامه داد :در بحث داروهای
ناصرخســرویی ،چندیــن تخلف ممکن
اســت اتفاق بیفتد؛ بهعنوانمثال ،اینکه
نحوه نگهداری دارو درســت و مناســب
نباشد؛ یعنی داروهایی که شرایط نگهداری
خاصی دارند ،در معرض گرما یا سرما یا نور
خورشید قرار گیرند.
خیری افــزود :اینکه بهجای یــک دارو،
داروی دیگری که کارایــی آن مورد تائید
نیست عرضه شود ،شرایط کشور حادتر از

خانه ملت
زهرا سعیدی مبارکه ،سخنگوی اقتصادی مجلس:

از برنامهریزان بپرسید چرا برای
سؤال از رئیسجمهور یک خانم
پشت تریبون نیامد؟
زهرا وفایی | گروه جامعه
samar_raz@yahoo.com

با اینکه یک هفته از جلسه سؤال از رئیسجمهور سپری
میشــود ،اما همچنان زمزمههایی در ابعاد مختلف ،از
پیامهای توییتی و اینستاگرامی گرفته تا صحبتهای
صریــح و نقدگونــه درباره عدمشــفافیت پاســخها و
چرایی عدمحضور یک نماینــده زن در گروه پنجنفره
سؤالکنندگانوجوددارد.اتفاقاًدقایقیبعدازپایانجلسه
آن روز ،یکی از سؤاالت مطروحه در بین خبرنگاران حاضر
در صحن نیز همین موضوع بود.زهرا ســعیدیمبارکه،
ســخنگوی اقتصادی مجلس دراینباره در گفتوگوی
اختصاصی با ما پاســخ داد :برای سؤال از رئیسجمهور
کمیتهایبرایتشخیصآنانیکهقراراستصحبتکنند
تشکیل شد .آنچه به ما اعالم شد این بود که چون وقت
نیمساعت است دو یا سه نفر بیشتر صحبت نمیکنند،
از ما خواســتند این فرصت را بدهیم تا دوسه نفر بروند
بهطورجامع صحبت کنند که تقطیعی در فرایند صورت
نگیرد و گفتند این روند اثرگذاریاش بهتر است.وی افزود:

من در جلسه ســؤال از رئیسجمهور حضور پیدا کردم.
سومین نفری هم بودم که درخواست کردم ،میخواهم
صحبت کنم .ابتدا گفتند رأیگیری اســت ،بعد گفتند
قرعهکشیاستوبعدگفتندبادوسهنفرقراراستتشکیل
شود و درنهایت کمیتهای تشکیل شــد که جا دارد این
کمیته نظرشان را در پاسخ به سؤال شما اعالم کنند.
سعیدیمبارکهباتأکیدبراینکهتصمیمگیرندگانکمیته
باید پاسخگوی این سؤال باشند ،اظهار داشت :باتوجه به
اینکه ســه نفر از امضاکنندگان از بانوان بودند جا داشت
یک نماینده خانم به نمایندگی از 50درصد جامعه ایران
که زنان هستند در آن جلســه صحبت میکرد .مسئله
اینجاســت که اگر به ما گفته بودنــد صحبتکنندگان
زمانشــان چهاردقیقهای شده اســت ،صددرصد زمان
مخصوصبهخودمانرامیگرفتیم.ویادامهداد:بااینحال
آن روز در مجلس نماد کامل مردمساالری دینی بود که
خودش را نشان داد و نمیخواهم از باب گالیه صحبتی
کرده باشم؛ منتهی واقعاً دوست داریم پاسخ این عزیزان
را در آن کمیتــه تصمیمگیرنده بشــنویم.این نماینده
شهرستان مبارکه درباره موضوع سؤالش از رئیسجمهور
گفت :از آقای روحانی این سؤال را داشتم که چند درصد
از خانمهایی که تا االن در مناصب مدیریتی بودند در بروز
این مشکالت نقش داشــتهاند؟ هرچند دوست نداشتم
فضا جنسیتی شود ،اما بحث شایستهساالری است ،آیا
در این شایستهساالری آن نگاه عادالنه و منطقی صورت
گرفتهبود؟

حال خواهد شد؛ این موضوع بازی با جان
انسانها است و میتواند مخاطرات زیادی
را متوجه بیماران کند.
رئیس روابطعمومی انجمن داروســازان
ایران ادامه داد :نکته دیگری که باید مردم
توجه کنند ،بحث خریــد آنالین داروها
اســت؛ درحالحاضر هیچ داروخانهای در
کشورمان مجوز فروش آنالین و اینترنتی
دارو را ندارد و بر این اســاس مردم باید از
خرید هرگونه دارو از وبسایتها و فضای
مجازی خودداری کنند.
وی ضمن تأکید بر سالمت داروخانههای
رسمی کشور ،تصریح کرد :مردم با خیال
راحت و بــا اطمینان خاطــر میتوانند از
داروخانههای رسمی کشور داروی موردنیاز
خود را تهیه کنند.

فروشدارویتقلبیجرماست
کیانوش جهانپور ،ســخنگوی
ســازمان غذا و دارو اظهار داشت :بیماران
تخلفات در این زمینه را به سازمان غذا و
دارو و تعزیرات گــزارش کنند .وی افزود:
فروش داروهای تقلبی در داروخانهها جرم
و تخلف محرز است و فروشنده داروهای
تقلبی مجرم است .جهانپور گفت :تاکنون
گزارش مستندی در این زمینه به سازمان
غذا و دارو ارسال نشده است.
برچســبگذاری بــرای
صددرصد محصوالت
دیناروند ،رئیس ســابق ســازمان غذا و
دارو در ســال  ،95برچســبگذاری را
در جهــت کنتــرل اصالــت محصوالت
سالمتمحور و با عنوان ســامانه رهگیر و
ردیابی دانســته و اظهار میکند :این کار
برای تمام داروها ،مکملها و فراوردههای
آرایشی و بهداشــتی وارداتی اعمالشده
و تا پایان امســال نیز دربــاره تجهیزات
پزشــکی ،فراوردههای غذایی و داروهای
تولید داخل نیز اعمال میشود .یعنی این
سامانه برای همه این اقالم در سال 95اجرا
میشود.
به گفته رئیس ســازمان غــذا و دارو در
بحث کنترل اصالت ،رهگیــری و ردیابی
سامانه کدینگی وجود دارد که اکنون برای
فراوردههــای وارداتی در حوزه ســامت
بهصــورت صددرصد در حال اجراســت
و بهتدریــج بــرای کل فراوردههــای
سالمتمحور اجرا میشود.

یادداشت

اموری که در رأس مجلس نیست!

امیرعلی رهام :بهارستان دیروز بازهم شاهد حاشیه هایی
از جنس فریاد و اعتراض و انتقاد بود ،جلســهای که با نطق
تند و تیز «پروانه سلحشوری» و «حمیدرضا حاجی بابایی»
خبرساز شــد .حاجیبابایی ،رئیس فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس با انتقاد طرح برخی مسائل ساختارشکنانه از
تریبون مجلس گفت :صد بار در این مجلس به رهبری و نظام
توهین شده اما رئیس مجلس جواب نداده است .سلحشوری
هم از همه نهادها انتقاد کرد ،از روسای قوا گرفته تا نهادهای
نظامی و شبه نظامی و صدا و سیما و  شورای نگهبان ...از اینکه
گفته میشود مجلس درگیر زد و بند شده گفت و اعتراض
کرد که چرا وقت مجلس صرف طرح های بی اهمیت شده
است .نماینده مردم تهران همچنین گفت :متأسفانه دغدغه
امروز برخی روحانیون بهجای اینکه فقر ،فساد و دین گریزی

جوانان و اختالس از بیت المال باشد ،درگیر تار موی زنان و
دوچرخهسواری آنان است.نطق جنجالی بعدی را حمیدرضا
حاجی بابایی داشت که در بخش پایانی جلسه علنی دیروز
مجلسباانتقادازبرخیاظهاراتیکهازتریبونمجلسمطرح
می شود ،گفت :گاهی اوقات که مردم مذاکرات مجلس را
گوش می کنند به اشتباه میافتند که رادیوی مجلس است
یا رادیوی رسانههای خارجی!رئیس فراکسیون نمایندگان
والیی مردم گفت :مجلس در رأس امور است و رئیس مجلس
در برابر این امور مسئول است .ما االن دالر  ۱۳هزار تومان
و ســکه  ۵میلیون تومان داریم .رئیس مجلس باید نظارت
کند و از مسئولین بخواهد که بیایند اینجا و توضیح دهند.
حاجیبابایی ادامه داد :چه خبر است در این کشور؟چرا مجلس
تصمیم درستی نمی گیرد؟ کمر مردم دارد خرد می شود ،آن
وقت اینجا به نظام توهین می شود ،هیچ کاری هم با ارز و دالر
و سکه ندارند!

سناجان

نمیدانمچطورخدارابهخاطراینهدیهقشنگششکرکنم.
بهاندازهتکتکسلولهایبدنتازخداوندسپاسگزارمازخدامیخواهم
اینهدیهایکهبهمابخشیدهدرپناهخودشحفظکند.

از طرف مامان مریم
باباعلی و ثمین

حوادث بینالملل
مرگ سه نفر بر اثر سقوط بالگرد

بیبیسی :ســه نفر بر اثر ســقوط بالگرد «ام.آی-
هشت» که در اســتان ایرکوتسک منطقه سیبری
روسیه ناپدید شده بود ،کشته شدند .الشه این بالگرد
پیدا شد و مرکز منطقه وزارت موقعیتهای اضطراری
روسیه در ســیبری روســیه اعالم کرد که بالگرد
بهطورکامل متالشی شــده و الشه آن در منطقهای
کوهستانی به نام کازاچینسکو -لنســکی واقع در
 290کیلومتری جنوب شــرقی شهر اوست -کوت
استان ایرکوتســک قرار دارد .بالگرد از شهر اوست-
کوت پرواز کرده و مأموریت فیلمبرداری هوایی برای
زمینشناســی را انجام میداد و قرار بود در منطقه
کونرما فرود آمده و چند نفر دیگر را نیز ســوار کند.
ارتباط با بالگرد ام.آی-هشت قطع شد و جستوجو
برای یافتن آن همچنان جریان داشت.

دستگیریمهاجرانغیرقانونی
در بوسنی

یورونیوز :دهها مهاجر پنهانشده در قطار باری در
بوسنی توسط پلیس متوقف شــدند .پلیس مرزی
بوسنی و هرزگوین جمعهشــب با شناسایی حدود
 ۵۰مهاجر افغانی ،ایرانی و پاکستانی که در یک قطار
باری پنهان شده بودند آنان را از ادامه مسیر و رسیدن
به کشوری در اتحادیه اروپا بازداشتند .این مهاجران
خودراازمسیرآلبانیومونتهنگروبهصربستانرسانده
بودند و تالش داشتند پس از عبور از بوسنی و کرواسی
وارد خاک اتحادیه اروپا شوند؛ اما درنهایت این قطا ِر
حمل زغالسنگ ،در شــهر مرزی زورنیچ بوسنی
در نزدیکی رودخانه درینا متوقف شد و پس از آنکه
پلیس از پنهانشــدن مهاجران در واگنهای قطار
اطالع یافت درصدد بازداشت آنان برآمد .شماری از
مهاجران از واگنها به بیرون پریده و شــروع به فرار
کردند و آن دسته از مسافران که در داخل قطار باقی
ماندند درنهایت به صربستان بازگردانده شدند .کشور
بوســنی و هرزگوین در جریان بحران مهاجرت ،در
مسیرحرکتمهاجرانبهسمتاروپایشمالیوغربی
قرارنداشته،امادرسالجاریمیالدیشمارمهاجرانی
که از مسیر بوسنی رهســپار اتحادیه اروپا میشوند
بهطورقابلتوجهی افزایش یافته است.

تصادف مرگبار اتوبوس در اکوادور

خبرگزاری فرانسه :در پی واژگونی یک دستگاه
اتوبوس در منطقه کوهستانی آند در اکوادور دستکم
یازده تن جان خود را از دست دادند و به این ترتیب
تلفاتحوادثمشابهطیسههفتهگذشتهدرمجموع
به ۴۶تن رسیده است؛همچنیندرجریاناینسانحه
رانندگی که در جنوب اکوادور اتفاق افتاد ۳۷نفر دیگر
مجروح شدند .تصاویر منتشرشــده از محل حادثه
حاکی از واژگونشدن اتوبوس است .در ماه گذشته
میالدی نیز یک دســتگاه اتوبوس مسافربری با ۴۰
سرنشین در حاشیه پایتخت اکوادور دچار حادثه شد
که ۲۳کشته برجا گذاشت.

سوختن موزه ۲۰۰ساله در آتش

بیبیسی :آتشسوزی بزرگی در موزه ملی برزیل
در ریو دو ژانیرو درگرفته است .این قدیمیترین نهاد
علمی برزیل و یکی از بزرگتریــن موزههای تاریخ
طبیعی آمریکای التین اســت .آتشنشانان تالش
میکنند حریق را خاموش کننــد .این موزه بیش از
بیستمیلیون شــیء در مجموعههایش دارد .هنوز
معلوم نیست که آیا کســی هم در این آتشسوزی
آســیب دیده اســت یا نه .این موزه که زمانی محل
سکونت خاندان ســلطنتی پرتغال بوده است ،اوایل
سال جاری میالدی دویستمین سالگردش را جشن
گرفت .گمان میرود این آتش بعد از بستهشــدن
موزه درگرفته است .تصاویر پخششده از تلویزیون
برزیل نشــان میدهد که چهطور آتش در سرتاسر
ساختمان گسترده شده اســت .علت آتشسوزی
هنوز معلوم نیست .میشل تمر ،رئیسجمهور برزیل،
در یک توییت گفته است که این «روز غمگینی برای
همه برزیلیهاست» .مدیر این موزه در مصاحبه با یک
شبکه تلویزیونی در برزیل گفته که این آتشسوزی،
یک«تراژدیفرهنگی»است.اینطورکهدروبسایت
این موزه آمده است ،هزاران شــیء مرتبط با تاریخ
برزیل و دیگر کشورها ،ازجمله آثاری از مصر ،در این
موزه نگه داشته میشد .در مجموعه تاریخ طبیعی این
موزه ازجمله اشیای مهمی مانند استخوان دایناسور
و اســکلت یک زن از دوازدههزار سال پیش هم بوده
که قدیمیترین نمونه یافتشده در قاره آمریکاست.
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