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شهرنوشت

پنــج روز پــس از انتشــار نامه  
شــدادوغالظ و جنجالی منتســب 
به نمایندگان کــه در آن 227 نفر از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار 
اشــد مجــازات دستگیرشــدگان 
اعتراضــات اخیر با حکــم محاربه 
شــده بودند؛ باالخره ســایت خانه 
ملت، به عنوان رســانه مجلس، در 
واکنشی دیر هنگام ماهیت این نامه 
را از اســاس جعلی و دروغ دانست. 
 تکذیبی که البته کمتر کســی آن را 

جدی گرفت.
این تکذیب در کنار موارد دیگری 
چون تکذیب تصاویــر و ویدئوهای 
زد و خورد شــدید پلیس بــا مردم و 
انتساب آن به دشمن و تکذیب حضور 
بدون حجــاب برخی ورزشــکاران 
زن در مســابقات ورزشی خارجی و 
داخلی و سهوی خواندن آن هر چند 
رفتارهای تازه ای از سوی مسئوالن 
به حساب نمی آید؛ اما پیشتر این گونه 
فشــرده و در بازه زمانی اندک، افکار 
عمومی را به حیرت و گاهی تاسف و 

گاهی خنده وانداشته بود. 
این روزها تکذیب های پرشــمار 
رویدادها از سوی منابع رسمی و بیان 
دالیلی باورناپذیر در توجیه آنها که 
بعضا اسباب مزاح است، این پرسش 
را هم همراه با ابراز تأســف به همراه 
دارد که دســتکاری واقعیت تا این 
حد که سبب بی اعتمادی همیشگی 
افــکار عمومی خواهد شــد؛ تا کجا 

ادامه دارد؟

رد   و تایید یک خبر
در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ آبان 
مجلــس، بیانیه ای بــا امضای 227 
نماینده قرائت شــد که در بخشی از 
آن آمده بود: »ما نمایندگان این ملت 
از تمامی مســئولین کشور از جمله 
قوه قضائیه می خواهیــم که هر چه 
سریع تر با محاربین که مانند داعش 
با سالح های سرد و گرم به جان و مال 
مردم تعرض کرده اند، برخورد عبرت 
آموز کرده و حکم الهی را نســبت به 
محاربین در هر لباس و صنفی و نیز 
دســتور حیات بخش قصاص را اجرا 
کنند تا بــه همگان ثابت شــود که 
جان و مال و امنیــت و ناموس مردم 
عزیزمان خط قرمز ایــن نظام بوده 
 و در این امر با هیچ کس مماشــات 

نخواهد کرد«.
این بیانیه که در اغلب رسانه های 
دولتی منتشر شــد با واکنش های 
زیــادی در فضــای مجــازی روبرو 
شد تا جایی که ســیدنظام موسوی 
ســخنگوی هیات رییســه مجلس 
مجبور بــه توضیح شــد کــه »در 
بیاینه، نمایندگان بین اغتشــاش و 
اعتراض تفکیک قائل شــده و اساسا 

هیچ اشاره ای به کسانی که معترض 
هستند اما دست به خشونت یا خون 
ریزی نزده اند، نشده است البته تاکید 
شــده با محاربین که مانند داعش با 
ســالح  به جان و مال مــردم تعرض 

کرده اند برخورد قاطع شود«.
او این توضیح را اضافه کرد که »در 
این بیانیه اشــاره ای به حکم اعدام 
نشــده بلکه بر »قصاص« محاربین 
که جــان مــردم را گرفته اند تاکید 
شده است. قصاص هم درباره کسانی 
اجرا می شــود که جان دیگــران را 
گرفته باشند. این که کسانی به بهانه 
اعتراض، با سالح به جان مردم بیفتند 
و آن ها را سالخی کنند به هیچ عنوان 
پذیرفته شده نیست و هیچ مماشاتی 
در قبال این جنایت هــا قابل قبول 
نیست و باید قاطعانه با این جانی ها 

برخورد شود«.
به هر حال  تکذیبیه مجلس پنج 

روز بعد از اینکه بیانیه نه تنها در ایران، 
بلکه در کل دنیا چرخید و واکنش های 
بســیاری در پی داشت؛ منتشر شد؛ 
واکنشــی که به اعتقاد صاحبنظران 
باید قطعا در همان ساعات اولیه رخ 

می داد.
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی 
در واکنش به تکذیب نامه جنجالی 
نماینــدگان مجلــس نوشــت: 
»نمایندگانــی که خواهــان اعدام 
معترضین شــدند رفتارشــان غیر 
منتظره نبود. نماینده اســتصوابی با 
رای بسیار پایین، چرا نباید خواهان 
اعدام افراد مزاحــم نمایندگی خود 
شود؟اگر چنین درخواستی نکنند، 
خالف وظیفه عمل کرده و عجیب و 

غیر منتظره است«.
او با اشاره به اینکه بعد از سخنان 
مولــوی عبدالحمیــد نمایندگان 
متوجه زشــتی نامه شــان شده اند؛ 
وجود این نامه را تاییــد و تکذیب را 

بی اعتبار دانست.
نمونه دیگر از ایــن تکذیب ها که 
بسیاری آن را توهین به افکار عمومی 
دانســتند نیز در روزهای اخیر تکرار 
شده اســت. پس از انتشار تصاویری 
از افرادی با لباس پلیس که دست به 
تخریب اموال عمومی زده یا با مردم 
درگیر می شدند، نیروی انتظامی این 
افراد را پلیس نمــا و حضور آنها را در 
خیابان های شهرهای کشور مرتبط 
با دشمن دانســت. اظهاراتی که باز 
هم با واکنش های فراوان از ســوی 

افکارعمومی مواجه شد. 

 ورزشکاران عذرخواهی کردند
در حالی کــه در یکی دو ماه اخیر 
با وجود همه اتفاقــات دردناکی که 
در کشور رخ داده اســت حتی یک 
تن از مســئوالن مربوطــه از مردم 
عذرخواهی نکرده و همه اتفاقات را 
به اغتشاشــگران و بیگانگان مربوط 
دانسته اند، ورزشکاران بارها مجبور 

به عذرخواهی شدند.
در آخرین مورد پارمیدا قاسمی، 
عضو تیــم ملی تیر و کمــان ایران با 
انتشار ویدیویی در اینستاگرام بخاطر 
»افتــادن مقنعه اش« در مراســم 
اختتامیه لیگ کشوری عذرخواهی 
کرد. او در این ویدیو، که یک روز پس از 
انتشار ویدیوی او روی سکوی دریافت 
جوایز منتشــر شــد، گفت: »موقع 
اهدای مدال و جوایز روی ســکو، به 
دلیل باد و شرایط استرس زیاد روی 
سکو متوجه افتادن مقنعه ام نشدم و 
این قضیه باعث بازتاب هایی شد که 

سوءتفاهم هایی ایجاد کرد«.
قاســمی با بیان اینکــه »من و 
خانــواده ام هیچ وقــت بــا حجاب 
مشکلی نداشتیم و نداریم«،  از مردم، 
مسئوالن، مربی، باشگاه سنگ آهن 
بافــق و هم تیمی هایش عذرخواهی 

کرد.
پارمیدا قاسمی، عضو تیم ملی تیر 
و کمان ایران در رشته ریکرو، روز ۱۹ 
آبان بر روی سکوی اهدای مدال در 
مراسم اختتامیه لیگ تیروکمان جام 
خلیج فارس در تهران، در حالی ظاهر 
شد که به نظر می رسید مقنعه اش را 

از سر برداشته است.  اواخر مهرماه هم 
الناز رکابی، سنگ نورد ایرانی بدون 
پوشــاندن موهای خود در مسابقات 
سئول شرکت کرد. او چند روز بعد با 
انتشار یک »استوری« در اینستاگرام 
ضمن عذرخواهی از مردم نوشــت 
که پوشش او »ســهوا دچار مشکل 
شده است«. موضوعی که به شکلی 
مشــابه برای نیلوفر مرادی اسکیت 
 باز ایرانــی در مســابقات ترکیه هم 

رخ داد.
مواردی که نگاهی به واکنش های 
مردم به وضوح نشــان می دهد این 
عذرخواهی ها و... نه تنها برای مردم 
باورپذیر نیست، بلکه آنها را به دلیل 

اعمال فشار بر ورزشکاران می دانند.

 باید افکار عمومی را 
جدی گرفت

اقناع افکار عمومی سالهاســت 
که در کشور ما به موضوعی پیچیده 
تبدیل شــده اســت. تنها نگاهی به 
اتفاقات اخیر نشان می دهد مسئوالن 
تا چه میــزان این موضــوع را جدی 

نگرفته اند.
اگر به حــوادث و تحوالت حدود 
دو ماه گذشته دقیق نگریسته شود، 
موضوعات مــورد تامل زیــادی را 
می توان یافت؛ اما برخــی از آنان را 
باید به گونه دقیق و موشکافانه مورد 
توجه قرار داد، زیــرا آن ها با خیلی از 
مشکالت گذشــته و حال و آینده از 
جهت علت وقوع مخرج مشــترک 
دارند که اگر به آنان توجه می شــد، 

حاکمیت می توانســت از خسارات  
مادی و معنوی بســیاری جلوگیری 

کند.
در این خصوص احمد محمدی، 
کارشــناس رســانه می گوید: »در 
موضوع وقایع فوت مهســا امینی و 
ســایرین و حتی خبر آتش ســوزی 
زندان اوین، یک مشکل و ایراد اساسی 
امتداد داشــته و متاسفانه همچنان 
امتداد دارد و آن هم نبود، یک »خط 
خبــری« صریح و شــفاف و از همه 
مهمتــر به موقع و اثرگذار از ســوی 
مسئوالن امر بوده است. در همه این 
وقایع و همزمان با وقوع آن ها، اخبار 
و شایعاتی منتشر می شد که نه تنها 
برای مخاطب عام بلکه برای مخاطب 
خاص هم تفکیک و تعیین مرز بین 
واقعیت و عدم واقعیت دشوار بود، زیرا 
در همه این رخداد ها بر روال و رسم 
مردود و همیشــه بازنده همیشگی 
روایات رسمی از منابع معتبر با تاخیر 
بسیار بیان می شــد و متاسفانه این 
تاخیر ها که از گذشته تاکنون بوده و 
اگر چاره ای اندیشیده نشود، حتی تا 
آینده امتداد داشته و آثار مهلکی بر 
پیکر امنیت روانی و اعتماد عمومی 

داشته و دارد«.
به گفته او »نباید فراموش کنیم 
اکنون زمانی است که سواد ارتباطی 
و رسانه ای در جوامع به طور شگرفی 
تغییر کرده و نباید تصور کرد که مثال 
برای فوت مهسا امینی یا آتش سوزی 
در زندان اوین با صدور چند ســطر 
بیانیه رسمی می توان به همه شبهات 
و شایعات و ابهامات پاســخ داد، در 
واقــع باید متذکر شــد کــه چنین 
اطالع رســانی هایی، نه از نوع انجام 
تکلیف بلکه فقط برای رفع تکلیف و 
ادعای انجام تکلیف است که صورت 

می گیرد«.
به گفتــه وی،  بایــد بپذیریم که 
صراحت و شفافیت و صداقت به موقع، 
تضمین کننده آینده روشــن برای 
کشــور و نوجوانان و جوانان است و 
از همه مهمتر باید قبــول کنیم که 
لجاجت در عدم اصــالح روند های 
آسیب زا، کم از خیانت به منافع ملی 
کشور ندارد و اعتماد عمومی را از میان 
می برد«؛ چیزی که این روزها ظهور و 

بروز آن را به روشنی می بینیم.

بیانیه مجلس؛ و تکذیب ها و توجیهاتی که افکار عمومی وقعی به آنها نمی نهد؛ 

دستکاری  باورناپذیر واقعیت ها تا کجا؟!

 این روزها تکذیب های 
پرشمار رویدادها از سوی 

منابع رسمی و بیان دالیلی 
باورناپذیر در توجیه آنها 

که بعضا اسباب مزاح است، 
این پرسش را هم همراه با 
ابراز تأسف به همراه دارد 

که دستکاری واقعیت تا این 
حد که سبب بی اعتمادی 
همیشگی افکار عمومی 

خواهد شد؛ تا کجا ادامه دارد؟

در حالی که در دو ماه 
اخیر با وجود همه اتفاقات 

دردناکی که در کشور 
رخ داده است حتی یک 
تن از مسئوالن مربوطه 

از مردم عذرخواهی 
نکرده و همه اتفاقات را به 
اغتشاشگران و بیگانگان 

مرتبط دانسته اند، 
ورزشکاران بارها مجبور 

به عذرخواهی شده اند
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 شهردار تهران:
با انتشار لیست ساختمان های ناایمن، 

هیچ کس در تهران نمی ماند
شهردار تهران گفت: اعالم 
کردن لیست ساختمان های 
ناایمن کار اشتباهی است و اگر 
لیست را ارائه کنیم از فردا کسی 
در شهر نمی ماند مهم این است 

که این ساختمان ها ایمن شوند.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی افزود: مهم این است 
که این ساختمان ها ایمن شــوند و در گذشته به همه 
چیز به صورت تک بعدی نگاه می شده است و مشکل 
این ســاختمان های ناایمن تنها از لحاظ آتش نشانی 
مورد بررســی قرار گرفته، اما همه چیز ایمنی آتش 

نشانی نیست.
    

چمران هشدار داد
عدم آمادگی تهران در برابر زلزله

رئیس شورای اسالمی شهر 
تهران ضمن هشــدار بر عدم 
آمادگی شــهر تهران در برابر 
زمین لرزه، گفت: با وقوع زلزله 
در تهران مشخص نیست که 

چه اتفاقی در شهر رخ خواهد داد.
به گزارش مهر، مهدی چمران افزود: شاید در دنیا بر 
روی گسل ساختمان ساخته شود، اما ساختمان سازی 
آنها حساب شده و مقاوم در برابر زلزله است و مانند شیوه 
ساختمان سازی ما نیســت که در هر نقطه ای بدون 
محاسبه خانه سازی شــود. وی با تاکید بر اینکه باید 
توجه ها به زلزله تهران بیشتر باشد و از آن غافل نشویم، 
عنوان کرد: از سال های بسیار قبل تاکنون بر لزوم آماده 
سازی تهران برای زلزله تاکید شده اما متأسفانه هنوز 

آنچه که باید رخ دهد، رخ نداده است.
    

پلیس:  موتورسواری در روزهای 
بارانی ممنوع است

رییس اداره مهندســی 
ترافیک پلیــس راهور تهران 
بزرگ پرتصادف ترین روزهای 
سال را ایام بارندگی اعالم کرد. 
به گزارش ایســنا، سرهنگ 
مصطفی زینی وند گفت:  برابــر آیین نامه راهنمایی و 
رانندگی در زمان بارندگی و بــه دلیل مخاطراتی که 
برای راکبین وجود دارد، رانندگی برای موتورسواران 

ممنوع است. 
    

مسئول ذی ربط وزارت بهداشت توضیح داد
علت باال بودن آمار بیماری های 

قلبی بین دهه شصتی ها
معــاون مرکــز مدیریت 
بیماری هــای غیرواگیــر 
وزارت بهداشــت با اشاره به 
کاهش ســن بیماران قلبی، 
گفت: بیماری های قلبی را در 
سنین پایین و دهه شــصتی ها می بینیم. البته شیوع 
بیماری های قلبی در این گروه ســنی ناشی از تعداد 

زیاد آنها است
علیرضا مهدوی، به افزایش شیوع فشارخون، دیابت، 
چاقی، اضافه وزن و...  اشــاره کرد و افزود: افزایش این 
بیماری ها منجر به افزایش بیماری های عروق کرونر 

و در نهایت، بروز سکته های قلبی و مغزی شده است.
معاون مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی بین جنس 
زن و مرد از لحاظ ابتال به بیماری های قلبی وجود دارد 
یا خیر، توضیح داد: معموالً خانم ها تا زمانی که به دوران 
یائسگی نرســیده اند، کمتر از مردان به بیماری های 
قلبی مبتال می شــوند. اما در دوران سالمندی تقریباً 

برابر می شوند.
    

۳۸  منطقه تهران 
فاقد سوله مدیریت بحران است

رئیس سازمان پیشگیری 
و مدیریت بحران شهر تهران 
گفــت: اکنون ۱۰۵ ســوله 
مدیریــت بحــران در تهران 
وجــود دارد و ۳۸ ناحیه فاقد 
سوله است. به گزارش ایرنا، علی نصیری افزود: بر اساس 
مصوبات شورای عالی مدیریت بحران کشور هر ناحیه 
از شهر تهران باید دارای یک سوله مدیریت بحران باشد 

که اکنون با کمبود ۳۸ سوله مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه هزینه ساخت و تجهیز هر سوله 
حدود ۶۰ میلیارد تومان است،  افزود: بر اساس قانون 
نیز این هزینه را باید شورای شــهر در اختیار سازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران تهران قرار دهد. سال 
گذشته شورا مبلغ ساخت یک سوله را در اختیار ما قرار 

دارد که ساخته شد.

از گوشه و کنار 

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت کنونی دارویی کشور گفت: 
شماری از تولیدکنندگان در تأمین شیشه شــربت  های کودکان دچار مشکل شده اند. 
برخی دلیل این موضوع را افزایش قیمت شیشه ها و برخی هم کاهش تولید بر اثر قطعی 

برق می دانند. اما داروهای شیاف که نیاز به شیشه ندارد هم کم است.
علی فاطمی به خبرگــزاری ایلنا توضیح داد: وقتی قیمت دارو دســتوری باشــد، 
تولیدکننده، دارو را تولید نمی کند و وضعیت کنونی به وجود می آید، البته وقتی می گوییم 
تولیدکننده عمده آن ها دولتی هستند، به گونه ای که ۶۰ درصد داروی تولید داخل در 
کشور توسط شرکت های دولتی که عموما زیر نظر هولدینگ هایی مانند شستا که متعلق 
به تأمین اجتماعی است یا شفا که متعلق به بانک های دولتی است، تولید می شود، بنابراین 
در قضیه قیمت گذاری دارو، دولت نمی تواند با دولت موافقت کند و در نتیجه دارو را تولید 

نکرده و مجبور می شوند، دارو را از کشورهایی مانند هند با قیمت بسیار بیشتر وارد کنند.
فاطمی بیان کرد: االن قیمت شربت هندی که ۳۰ سی سی است با قیمت شربت ایرانی 
که ۱۰۰ سی سی است برابری می کند، چرا باید به جای اینکه قیمت عادالنه و قابل توافق 
را به تولیدکننده ایرانی داده، قیمتی نامعقول را به تولید کننده ارائه کرده و با آن ها توافق 
نکنیم و تولیدکننده را مجبور کنیم، دارو را با قیمت پایین تری تولید کند تا آن ها نیز تولید 

خود را کاهش داده و منجر به وضعیت کنونی دارو شود.
فاطمی در ادامه با بیان اینکه دود تصمیمات غلط و اختالفات به چشم مردم می رود، 
گفت: دسترسی به دارو بیش از هر چیزی برای مردم در اولویت است و دوم اینکه قیمت دارو 

نیز باید درست باشد. اگر دسترسی را فدای قیمت کنیم، هنر نیست به این دلیل که االن 
سرم هایی را که قیمت آن ها ۱7 تا ۱۸ هزار تومان است در بازار آزاد یا فضای مجازی ۱۰۰ 
هزار تومان فروخته می شود و مردم هم که گرفتار هستند مجبور می شوند برای یک سرم 

۱۰۰ هزار تومان پرداخت کنند تا جان فرزند و خانواده خود را نجات دهند.

آنفلوآنزای زودرس دارو و درمان را شوکه کرد
اما رییس سازمان غذا و دارو دلیل این کمبود را در شیوع انفوالنزا در کشور به صورت 
گسترده دانست و گفت: امسال پدیده آنفلوآنزای زودرس را داشتیم که حوزه درمان و دارو 
را شوکه کرد؛ معموال آنفلوآنزا را از مهر ماه شاهد بودیم البته طی دو سال گذشته به دلیل 
شرایط کرونا و رعایت موازین بهداشتی، تقریبا مشکل آنفلوآنزا نداشتیم، اما امسال تحت 
تاثیر کاهش سطح رعایت موارد بهداشتی از شهریورماه با آنفلوآنزا روبرو شدیم که بازار را 

شوکه کرد.
به گزارش ایسنا، سیدحیدر محمدی گفت: اکنون مقداری در شراط مناسبی در حوزه 
دارو نیستیم؛ البته ظرف سه چهار روز اخیر تصمیمات خوبی در جهت رفع مشکل گرفته 
شد؛ تصمیماتی که اگر زودتر همراهی و همصدایی می شد، قطعا از بروز و افزایش کمبود ها 
جلوگیری می کرد. به دنبال تصمیمات و اقدامات اتخاذ شــده و همت صنعت، خیلی 
خوشبین هستیم که ظرف چند هفته آینده به وضعیت قبل بازگردیم و مطمئن هستیم 

شرایط دوباره ایده آل می شود.

محمدی با بیان اینکه اغلب کمبود های فعلی مربوط به دارو های عمومی و حمایتی است 
و دارو های تخصصی را شامل نمی شود، افزود: البته یک سری دارو های تخصصی هم تحت 
تاثیر تحریم ها و مشکالت ناشی از انتقال ارز به ما داده نمی شود که از مسیر های دیپلماتیک 

به دنبال حل مشکل هستیم.

دارویاری و وامی که به شرکت های دارویی داده نشد
محمدی در همین راســتا به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تامین نقدینگی 
شرکت های دارویی به دنبال تغییر ارز ترجیحی دارو به ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: قاعدتا 
این مابه التفاوت ارز ترجیحی به نیمایی به راحتی برای شــرکت ها قابل وصول نیست. 
بر همین اســاس هم قبل از اجرای طرح، برنامه ریزی کردیم که از طریق شبکه بانکی و 
بانک های عامل، تسهیالتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد؛ حتی سقف تسهیالت هم قرار 
بود از ۹۰ درصد فروش سال قبل به 2۰۰ درصد افزایش یابد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

مروری بر دالیل کمبود دارو در کشور؛

از گرانی شیشه شربت تا قیمت دستوری و آنفلوآنزای زودرس

گزارش


