
رویا کاکاوند

موج کمک  های مردمی هنگام بروز 
حوادث بزرگ طبیعی ده ها سال است 
که یکی از زیباترین جلوه های فرهنگی 
و انسانی مردم ایران را به رخ می کشاند؛ 
اما در ســال های اخیر و در پی تعدادی 
حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند سیل 
و زلزله حجم و شــکل کمک رسانی ها 
به چالشــی جــدی بــرای نهادهای 
دولتی و رســمی و مردم تبدیل شــده 
 است.  بی اعتمادی که میان مسئوالن 
و مردم طی سال های متمادی خشت 
به خشت باال رفته است حاال تبدیل به 
دیواری سترگ شــده است که موجب 
شده کمک های مردمی از روند اصولی 
خود خارج شــده و مشکالت مختلفی 
را ایجاد کند. بــه همین دلیل نهادهای 
رســمی و قضایی وارد ماجرا شده اند و 
ســعی کرده اند با بســتن حساب های 
متفرقه، صدور دســتورالعمل و مجوز 
و... کمک هــا را کانالیزه کــرده و تحت 
نظارت بگیرند تا هم از هدر رفتن منابع 
عظیم کمک های مردمی پیشــگیری 
شود و هم جلوی کاله برداری های بزرگ 
گرفته شود. اما مردم همچنان ترجیح 
می دهند به کسانی از میان خود اعتماد 
کنند و کمک هایشان را به دستانی آشنا 
بسپارند تا مطمئن شوند به کسانی که 
می خواهند، می رســد. به همین دلیل 
سازمان هالل احمر به عنوان متولی امر 
کمک رسانی در حوادث طبیعی دست به 
کار شد و فهرستی متشکل از 46 خیریه 
و سازمان مردم نهاد را برای جمع آوری 
کمک های مردمــی در چنین حوادثی 
منتشــر کرد. به گفته مسئوالن دیگر 
افراد حقیقی و حقوقی تنها در لوای این 
اسامی اجازه به جمع آوری کمک دارند 

و هر شماره حساب یا نام دیگری خارج 
از فهرســت برای کمک رســانی اعالم 
شود، مسدود و بازخواست می شود. بر 
اساس اطالعیه این سازمان هیچ فردی 
نمی تواند مجوز جمع آوری کمک ها را 
دریافت کند و موسسات خیریه یا مردم 
نهاد دیگری هم که می خواهند در این 
زمینه فعالیت کنند باید از این سازمان 

مجوزهای الزم را دریافت کنند.
 چرا جمع آوری 

کمک مجوزدار شد؟
اگر از نسل پدربزرگ و مادربزرگ ها 
باشید حتما به خاطر دارید که در زلزله 
بویین زهــرا چگونه مــردم به کمک 
همنوعانشان شتافتند و چگونه جهان 
پهلوان تختی به عنــوان معتمد مردم 
پرچمدار جمع آوری کمک و رساندن 
آن به دست مردم زلزله زده شد. اگر کمی 
جوان تر باشــید حتما از زلزله منجیل 
یا بم بــه خاطر دارید کــه چگونه همه  
دســت به  دســت هم دادند تا به مردم 
مناطق آسیب دیده در سریع ترین زمان 
ممکن یاری برسانند. مردمی که با هر چه 
داشتند کمک ها را کوچه به کوچه و خانه 
به خانه جمع می کردند تا کمی از بار درد 
هم وطنانشان بکاهند. اما مدتی پس از 
زلزله بم کم کم شایعه هایی در میان مردم 
منتشر شد. از چادرهای خارجی که برای 
کمک به زلزله زدگان توسط کشورهای 
دیگر و صلیب سرخ اهدا شده بود اما در 
بازار به فروش می رفــت. از گونی های 
برنج یا پتوهای نویی که خریده می شد 
اما هنگامی که مشتری آن را باز می کرد با 
دست نوشته اهدایی برای مردم زلزله زده 
بم مواجه می شد. داستان هایی که دهان 
به دهان می گشت و آرام آرام و خشت به 

خشت دیوار بی اعتمادی را می چید. 
از سوی دیگر رسانه ملی هر از گاهی 

گزارشــی از فعالیت های کمیته امداد 
برای ســاخت خانه و خرید جهیزیه و 
پوشش امدادی مردم کشورهای دیگر 
منتشر می کرد در حالی که مردم فقرا و 
مستمندان بســیاری را در اطراف خود 
می دیدند که یا از پوشش کمیته بی بهره 
هستند یا کمک کمیته امداد به قدر خرید 
نان روزانه مددجویان هم نیست. این در 
حالی بود که هر سال مسئوالن از مبالغ 
کالنی می گفتند که توســط مردم به 

صندوق صدقات ریخته می شد.
سال ها گذشت و رسانه های رسمی 
و غیررسمی پیشرفت کرده، گسترش 
یافتند و ابزارهای ارتباطی جدید رونق 
گرفتند. رسانه های رســمی که در پی 
سال ها کنترل شدید اعتماد عمومی را 
از دســت داده بودند کم کم عرصه را به 
رسانه های غیررســمی و بیگانه واگذار 
کردند. ســازمان های عمومی و رسمی 
اما نتوانســتند خودشــان را با سرعت 
این تغییرات همگام کنند. پاسخگویی 
و روشــنگری جزئی از سیاســت های 
این مجموعه ها نبود؛ اما مردم سواالت 
بسیاری داشتند. سوال هایی که بی پاسخ 
ماندنشــان صدمه جــدی و غیرقابل 
جبرانی بر پیکره نهادهای امدادرسانی 
مانند هالل احمر و کمیته امداد وارد کرد. 
 نخستین چهره این بی اعتمادی در 
کمک رسانی به زلزله زدگان ورزقان دیده 
شد. چرا که نخستین حادثه بزرگ پس 
از فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و 
رسانه های غیررسمی بود. اما بزرگ ترین 
آســیب خودش را در زلزله کرمانشاه 
نشان داد. مردمی که به دیگر به نهادهای 
رسمی اعتماد نداشــتند دست به کار 
شــدند و کمک ها را به حساب کسانی 
که می شناختند از جمله سلبریتی ها 
یا خویشان و آشــنایان می ریختند یا 

خود آستین باال می زدند و یک ماشین 
را با کاالهایی که صالح می دانستند پر 
می کردند و به مناطقی که فکر می کردند 
الزم است می بردند. به زودی جاده های 
منتهی به مناطق زلزله زده دچار ترافیک 
سنگین شــد. ترافیک امدادرسانی را با 
مشکل مواجه کرد. برخی مناطق که به 
نوعی توانسته بودند توجه شبکه های 
اجتماعی را جلب کنند بــا حجم باال و 
حتی انباشــت کمک ها مواجه شدند و 
برخی مناطق دور افتاده تر بدون کمک 
ماندند. برخی کاالها مانند آب معدنی 

به قدری بی حساب ارسال شده بود که 
به قول مسئوالن می شد با آن کشاورزی 
کرد و برخی کاالها کــم بود. کمک ها 
از تعادل خارج شــدند و کــم و زیادها 
مشــکالتی را ایجاد کرد. از سوی دیگر 
در عرض چند روز بیش از 2 هزار حساب 
شــخصی برای جمع آوری کمک های 
شخصی از سوی مردم اعالم شد. برخی 
از این حساب حتی برخی که مربوط به 
بعضی سلبریتی ها بود پر شد بدون این 
که کمکی کنند. نهادهای رسمی برای 
جلوگیری از سوءاستفاده از اعتماد مردم 
وارد ماجرا شدند و حساب های متفرقه 
را مســدود کردند. در این میان حساب 
افراد مشهوری مانند علی دایی، نرگس 
کلباسی و صادق زیبا کالم هم مسدود 
شد. حرکتی که واکنش منفی مردم را 
به دنبال داشت. مردمی که پیش از این 
اعتماد خود را به نهادهای رسمی از دست 
داده بودنــد حاال این حرکت را ناشــی 
از ضعف و در راســتای رقابت نهادهای 

امدادی با مردم می دانستند.
 از سوی دیگر باز هم خبرها و شایعاتی 
دهان به دهان می گشت و این بار حتی 
سر از رسانه های رســمی هم درآورد. 
خبرهایی کــه از دپــوی کمک ها در 
انبارهای هالل احمر می گفتند در حالی 
که مردم سرپل ذهاب همچنان نیاز به 
کمک داشتند. روند رخدادهای بعدی 
نشــان داد که مردم چرا نمی توانند به 
نهادهای رســمی برای کمک اعتماد 
کنند. زلزله کرمانشــاه در  پاییز ســال 
1396 خانه ها را خراب کرد اما بسیاری 
از زلزلــه زدگان در حالــی زمســتان 
استخوان سوز آن ســال را گذراندند که 
همچنان در چادر و منتظر کانکس بودند. 
اکنون هم پس از گذشت بیش از دو سال 
هنوز بســیاری از این مردم داخل چادر 
و کانکس زندگی می کنند و همچنان 

سرپناهی امن ندارند.
ســیل فروردین 98  خوزســتان و 
لرســتان بار دیگر محکی برای مردم و 
نهادهای رســمی مانند هالل احمر و 
کمیته امداد بود. بر اساس نظرسنجی 
که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
)ایســپا( درباره کمک های مردمی به 
سیل زدگان منتشــر کرد 31/3 درصد 

افراد کمک های خــود را از طریق هالل 
احمــر و 8/1 درصــد از طریق کمیته 
امداد به دست ســیل زدگان رساندند. 
باقی ترجیح دادند یا کمــک نکنند یا 
خیریه هــا، هنرمندان، ورزشــکاران و 
استادان دانشگاه و افراد حقیقی را برای 

کمک رسانی انتخاب کنند.
مهمترین نهاد امدادی کشور در 

بحبوحه حادثه مدیر ندارد
اتفاقات پس از این حادثه نشان داد 
که بی اعتمادی مردم چندان هم بی دلیل 
نبوده است. پس از ســیل فروردین ماه 
مردم منتظر امدادرسانی به مردم مناطق 
سیل زده بودند. اما پس از فروکش کردن 
سیالب و کمک های اولیه دوباره مردم 
منطقه رها شدند و بسیاری از آنها هنوز 
با عوارض ناشی از حادثه دست و پنجه 
نرم می کنند. از سوی دیگر خبرهایی از 
فساد علی اصغر پیوندی، رییس سازمان 
جمعیت هالل احمر کم کم از شایعات 
درگوشی گذشته به شکل خبر رسمی در 
رسانه ها منتشر شد. در نهایت او 12 آذر 
98 در حالی که مدت کمی از استعفایش 
می گذشــت و قصد خروج از کشــور را 
داشــت متوجه ممنوع الخروجی خود 
شده و به اتهام فساد مالی بازداشت شد. 

چند هفته بعد گوشه ای دیگر از ایران 
پهناور و حادثه خیز گرفتار سیلی دیگر 
شد. در حالی که هالل احمر مهمترین 
نهاد کمک رســانی در هنــگام بالیای 
طبیعی بدون رییس و با سرپرست اداره 
می شد. نهادهای رسمی بالفاصله اعالم 
کردند شماره حساب های شخصی برای 
کمک به سیل زدگان مسدود خواهد شد. 
به مــردم دســتور داده شــد برای 
پیشگیری از کالهبرداری و هدر رفتن 
کمک های مردمی، صرفا به خیریه ها و 
ســازمان های معرفی شده در فهرست 
منتشر شده کمک کنند و تنها کسانی 
می توانند به این کار ورود کنند که مجوز 
الزم را از هالل احمر دریافت کنند. این 
در حالی بود که مردم هنوز پرسش های 
بسیاری از گذشته داشتند که بی پاسخ 

مانده است. 
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ُگل، تماس های خط ملی اعتیاد 
را اشغال کرده است

رئیس گــروه پیشــگیری از اعتیاد ســازمان 
بهزیستی و مسئول خط ملی اعتیاد گفت: مردم در 
تماس با خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره ۰9628 
درباره تمام مواد مشاوره می گیرند اما اکنون بیشتر 

تماس ها مربوط به مصرف ُگل است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماریت قازاریان افزود: 
مصرف کنندگان یا دوستان و خانواده های آنان با 
خط ملی اعتیاد تماس می گیرند و به طورمثال این 
سئوال ها را مطرح می کنند: »آیا گل اعتیاد است«، 
»آیا می توانیم گل را مصرف کنیم«، »شوهرم گل 
مصرف می کند، این ماده اعتیادآور نیست«، »آیا 

گل عوارض دارد«.
قازاریان یادآور شــد: مشــاوران متخصص 
در خط ملی مشــاوره اعتیاد به شماره ۰9628، 
معتادان و خانواده های آنان را راهنمایی می کنند 
که چگونه به خود یا خانــواده آنها کمک کنند؛ 
خدمات مشاوره ای همچنین درباره پیشگیری 

از مصرف مواد نیز هست.
    

توزیع ۲۵ درصدی اعتبارات 
سرانه مدارس

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت سرانه 
مدارس گفــت: وزارت آموزش و پــرورش از 338 
میلیارد تومانی که به عنوان سرانه پیش بینی شده، 
تاکنون توانسته تنها 2۵ درصد آن را دریافت کند که 

آن هم به استان های محروم پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، محسن حاجی 
میرزایی درباره اجبار برخی مدارس برای دریافت 
کمک به مدرسه و اقداماتی چون گرو نگه داشتن 
کارنامه برای پرداخت این هزینه به بهانه هزینه های 
آب، برق و گاز، اظهار کرد: معافیت مدارس از پرداخت 
بهای آب و، برق و گاز در مجلس تصویب شده و کسی 
حق ندارد برای این موارد هزینه ای از مدارس دریافت 
کند. تنها قیــد و تاکید این قانــون، رعایت الگوی 

مصرف است.
او افزود: رقمی که برای سرانه پیش بینی شده 
۵۵ هزار تومان است، اما در بودجه 2۵ هزار تومان 
دیده می شود و عمال  12 هزار تومان تخصیص و ابالغ 
می شود که آن هم به همه استان ها داده نشده است. 

    
واکسیناسیون بیش از۱۶هزار کودک 

خارجی در سیستان و بلوچستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: 16 
هــزار و ۵۰۰ کودک خارجی زیر ۵ ســال در طرح 
واکسیناســیون فلج اطفال دانشگاه علوم پزشکی 

زاهدان، واکسینه می شوند.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، دکتر هاشــمی 
شــهری افزود: در طرح واکسیناسیون فلج اطفال 
کودکان زیر ۵ سال اتباع بیگانه در کنار 22۵ هزار 
کودک ایرانی در ۵ شهرســتان زاهدان، میرجاوه، 
خاش، سراوان و سیب و سوران از این طرح بهره مند 

می شوند.
3 کشور نیجریه، پاکستان و افغانستان بیشترین 
آمار فلج اطفال دنیا را دارند، و با توجه به ترددهای 
مرزی اتباع کشــورهای پاکســتان و افغانستان با 
کشورمان و احتمال انتقال این ویروس، هر سال در 

دو مرحله این طرح  اجرا می شود.
    

تصادف زنجیره ای 30 خودرو 
در سبزوار

رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی سبزوار گفت: در حادثه تصادف زنجیره ای 
بیش از 3۰ خودروی ســواری و کامیون در جاده 

سبزوار- نیشابور 1۵ نفر مجروح شدند.
عباس کافی افزود: این حادثه صبح سه شنبه 
اول بهمن در کیلومتر پنج جاده سبزوار- نیشابور 
رخ داد که ماموران اورژانس به محل حادثه اعزام 
شــدند و مصدومان این حادثه از طریق اورژانس 
هوایی و سه دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان 

امداد شهید بهشتی سبزوار اعزام شدند.

از گوشه و کنار معضلی که در سیل سیستان هم رخ نمود؛

سازوکار فشل و نامطمئن جمع آوری کمک های مردمی

خبر

توصیه مکرر مسئوالن وزارت بهداشت، به مردم این است 
که داروها و محصوالت سالمت محور مورد نیاز خود را فقط از 
داروخانه ها تهیه کنند. این در حالی است که ردپای قاچاق در 

این مکان ها دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وجــود داروی قاچاق، یکی از 
معضالت گریبانگیر برخی از داروخانه های کالنشــهرها به 
خصوص تهران اســت. زیرا، با توجه به حجم باالی مراجعات 
مردم و بیماران به داروخانه های شهر تهران، همواره شاهد بروز 
تخلفاتی در برخی از داروخانه های تحت پوشش سه دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران هستیم. نمونه اخیر 
این اتفاق، کشــف و ضبط 2.۵ میلیارد تومان داروی قاچاق و 

تاریخ گذشته در یکی از داروخانه های شمال شهر بوده است.
آن طور که در سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
آمده است، کارشناسان معاونت غذا و داروی این دانشگاه در 
بازرسی از داروخانه ای در شمال تهران، یک انبار دارویی غیر 
مجاز را کشــف کردند که مقدار زیادی اقالم دارویی قاچاق 
و تاریخ گذشــته به ارزش تقریبی 2۵ میلیــارد ریال در آنجا 

موجود بوده است.
شهاب الدین جنیدی جعفری، عضو هیأت مدیره انجمن 
داروسازان تهران با عنوان این مطلب که سالمت مردم شوخی 

بردار نیست، گفت: در بازار دارویی کشور شاهد هستیم که با 
تالش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کمبودهای دارویی 
مرتفع می شود و در صورتی که کمبودی هم باشد، قطعاً داروی 

قاچاق و بدون شناسنامه و اصالت، حالل مشکل نیست.
او تاکید کرد: کســانی که در این عرصه خدمت می کنند 
و به اصول اولیه اخالق پزشــکی پایبند هستند، هرگز حاضر 
نخواهند شد که داروی قاچاق به دســت مردم بدهند. زیرا، 
در شرایطی هستیم که بیوتروریســم از هر راهی می خواهد 
به کشور آسیب بزند و داروی قاچاق هم می تواند به این قبیل 

اتفاقات ناگوار دامن بزند.
جنیدی با عنوان این مطلب که مسئولیت خرید و عرضه 
داروی قاچاق در داروخانه ها با مؤسس و مسئول فنی داروخانه 
است، ادامه داد: متأسفانه بعضی از موسسین و مسئوالن فنی 
داروخانه ها به ابعاد خرید دارو اشراف کامل ندارند و ممکن است 
خرید و عرضه دارو، دور از چشم آنها انجام شود اما مسئولیت 

آن در نهایت بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.
او ادامه داد: در چنین شــرایطی، عقوبت حقوقی چنین 
تخلفاتی گریبانگیر مؤسس و مسئول فنی داروخانه خواهد 

شد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروســازان تهران، با اشاره به 

جرایم و محرومیت هایی که برای تمامی شاغلین حرف پزشکی 
در قانون دیده شده اســت، افزود: شاغلین حرف پزشکی در 
صورت تخلف عالوه بر اینکه از طریق تعزیرات با جریمه های 
نقدی مواجه می شــوند، محرومیت هایی نیز در قوانین نظام 
پزشکی و دادگاه های ویژه جرایم پزشــکی برای متخلفین 
پیش بینی شده است که از ســه ماه محرومیت تا یک سال و 
پنج سال را شامل می شود. همچنین، محرومیت مادام العمر 
با توجه به نوع تخلف، در قانــون برای داروخانه متخلف دیده 
شده است. موسسین و مسئولین فنی داروخانه از این قوانین 

مستثنی نیستند.
جنیدی، بروز چنین تخلفاتی در داروخانه ها را یک موضوع 
کاماًل غیراخالقی دانســت و گفت: توصیه ما به موسسین و 
مسئولین فنی داروخانه ها این است که دارو را حتماً از مجاری 
قانونی تهیه کنند. چرا که هیچ گونه دلیلی برای وجود داروی 
غیر مجاز در داروخانه پذیرفته نیست. حتی اگر پزشک بخواهد 
دارویی را برای بیمار تجویز کند که خارج از فهرست رسمی 
دارویی کشور باشد، باز هم نباید داروخانه بخواهد داروهایی که 

از مسیر غیر رسمی وارد می شوند را، عرضه کند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران، در پاسخ 
به این سوال که چه عواملی باعث می شود داروی قاچاق 

در داروخانه پیدا شود، افزود: وقتی تعادل میان عرضه و 
تقاضا مختل شود، این احتمال وجود دارد که داروی خارج از 

دارونامه رسمی کشور وارد داروخانه شود. یعنی، عدم تأمین 
داروهای مورد نیاز می تواند منجر به این شود که داروی تقلبی، 

جایگزین داروی اصلی شود.
جنیدی با عنوان این مطلب که بازار دارویی در همه جای 
دنیا از وجود داروی قاچاق و تقلبی در امان نیست، ادامه داد: 
البته کمبودهای دارویی قابل مدیریت است و گزارشی مبنی بر 
کمبود اساسی و تهدیدکننده دارو نداشته ایم. در واقع، شرایط 

بازار دارویی کشور به نسبت مناسب است.
در همین حال، مهدی قنادی مدیرکل نظارت بر خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت ایران، معتقد است که قاچاق 
دارو را می توان تا حدود زیادی با نسخه نویســی الکترونیک 

کنترل کرد.
او افزود: از طریق ســامانه های الکترونیک می توانیم پی 
ببریم که چه خدماتی به بیمار تجویز شده و مشکالت موجود 

در زمینه تقاضاهــای القایی 
تاحدود زیــادی برطرف 

می شود.

متخلفان چگونه مجازات می شوند؟

ردپای داروی قاچاق در داروخانه ها

در سیل فروردین 98؛ 3۱/3 
درصد افراد کمک های خود 

را از طریق هالل احمر و 
8/۱ درصد از طریق کمیته 
امداد به دست سیل زدگان 

رساندند. باقی ترجیح دادند 
یا کمک نکنند یا خیریه ها، 

هنرمندان، ورزشکاران 
و استادان دانشگاه و 
افراد حقیقی را برای 

کمک رسانی انتخاب کنند

هالل احمر فهرستی 
متشکل از 4۶ خیریه و 

سازمان مردم نهاد را برای 
جمع آوری کمک های 

مردمی در حوادث طبیعی 
منتشر کرد و افراد حقیقی 
و حقوقی تنها در لوای این 

اسامی اجازه به جمع آوری 
کمک دارند و هر شماره 

حساب یا نام دیگری خارج 
از فهرست، مسدود و 

بازخواست می شود
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