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جامعه بش��ری در معرض آزمونی سخت و تاریخی
اس��ت .بیماری کرونا نخس��تین و تنها همهگیری
جهانی نیس��ت که چنین تبعات جانی و اقتصادی
وس��یع و دوره بقای نس��بتاً طوالنی داش��ته است.
انواع پاندمیهای واگی��ردار دیگر همچون طاعون،
آنفلوآنزا و آبله در دسته ی بیماریهایی قرار دارند
که عالمگیری و تلفات ش��ایان توجهی بر جهانیان
تحمیل نموده ان��د .اما دنیاگیری کنونی از جهاتی
تبع��ات و تهدیدات متفاوتی ب��ا بیماریهای قبلی
دارد .در عی��ن حال ک��ه ویروس کرون��ا از تمامی
پاندمیه��ای قبلی قدرت س��رایت باالت��ری دارد،
جمعیت کنونی و تراکم آن نسبت به زمان پدیدار شدن
بیم��اری همچون طاع��ون قابل مقایس��ه نبوده و
به دلیل پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی محور
و متعاقب��اً ارتقاء امید به زندگی انتظارات در مقابله
مؤثر حاکمان با آن بسیار فراتر از صدههای پیشین
است .پس از بیش از یکس��ال از اعالم همهگیری،
موفقیتهای فراوانی در کشف واکسن این ویروس
حاصل ش��ده اما کمابی��ش خطرات��ی در رابطه با
مبادالت واکس��ن میان جوامع مش��اهده میشود.
دو چالش اساسی که به دلیل ظرفیتهای متفاوت
اقتصادی ،سیاسی ،دانش ،تکنولوژی و غیره امکان
ظهور دارند شامل :توزیع عادالنه واکسن در اقصی
نقاط دنی��ا به صورت برابر و قیمتگذاری منصفانه
آن میباشند.
 nزنجیره توزیع واکسن

برای کس��ب اطمینان از اینکه توزیع واکس��ن در
بهینهترین حال��ت ممکن ص��ورت خواهد گرفت
باید اقداماتی همچ��ون برنامهریزی دقیق پیش از
توزیع ،نگهداری واکسن در دمای مناسب ،رهیابی
آن تا رس��یدن به مراکز پخش ،کسب اطمینان از
عملکرد مثبت و پیشبینی شده آن پس از تزریق
و مدیریت ارسال واکسن به مناطق دور از دسترس
یا صع��ب العبور مورد توجه قرار گیرند .در رابطه با
تأمین واکسن دو س��ناریو محتمل است در حالت
اول واکسیناس��یون سراس��ری از طریق واکسن یا
واکس��نهای تولید داخل کشورها صورت میگیرد
که طبیعاتاً سریعتر و با سرمایهگذاری کمتری انجام
خواهد شد .تعداد اندکی از کشورها توانایی مالی و
دانش تولید واکسن مؤثر را در اختیار دارند و از آن
جهت که ویروس با جهشهای مستمر ممکن است
عملکرد واکسنها را پیاپی تحت الشعاع قرار دهد،
حتی این کشورها هم به طور مستقل نمیتوانند به
آزمایش ،تولید و توزیع داخلی واکسن امیدوار باشند
و باید تأمین و توزیع آن را در حیطه ی همکاریهای
بینالمللی به سرانجام برسانند .از سوی دیگر ،تأمین
واکس��ن از طریق سایر کش��ورها هم با چالشهای
استاندار خراسان رضوی که در مسئولیت قبلی خود
در خراسان جنوبی عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود
به جا گذاش��ت در قامت استاندار خراسان رضوی و
در ش��هر مقدس مش��هد به یک معضل و مش��کل
پیچیده یعنی حاشیهنش��ینی توجه نشان داده و با
فراخوان تمامی نهادهای حاکمیتی و سازمانهایی
ک��ه میتوانند و باید به اصطالح پای کار باش��ند از
آنها خواسته است برای رفع و حذف و یا اقال تعدیل
مشقات مردمی که به دالیل مختلف اعم از اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی و در نهایت اس��تیصال و نداری
و به طور کلی آنچه و هرچه باعث این نابس��امانی و
گرهخوردگی شده است راه چارهای بیندیشند .ناگفته
نماند که پدیده حاشیهنشینی متعلق به دیروز و امروز
نیست و در بعضی شهرها و از جمله مشهد عقبهای
طوالنی دارد .لیکن مشهد یک شهر معمولی و متعارف
نیس��ت .وجود بارگاه رضوی و شأن و اعتباری که به
به روزهای پایانی س��ال وقرن نزدیک می ش��ویم.
چند روزی بیشتر به پایان سال ۱۳۹۹و آغاز سال
۱۴۰۰و یا بهتر بگوییم پایان قرن سیزدهم و شروع
قرن چهاردهم باقی نمانده است.
اگر زرق و برقهای امروزه جامعه را نادیده بگیریم
ازبس��یاری جهات آغاز قرن چهاردهم به مانندآغاز
قرن سیزدهم می باشد.
در سالهای اول قرن سیزدهم کشور ما دچاربحرانهای
ف��راوان وبیماری های مهل��ک از جمله بیماری وبا
بود که چند صد هزارت��ن از مردمان دیارمان را به
کام مرگ کش��اند واالن هم در آغاز قرن چهاردهم
وطنمان دچارمشکالت عدیده ای می باشدویروس
مخوف کرونا یکی از بزرگترین چالش های زندگی
جوامع بش��ری وجامعه ما می باش��د وشوربختانه
تاکنون چندده هزارت��ن از هموطنمانمان قربانی
این بیماری دهشتناک شده اند.
ام��ا در ای��ن چند ماه که واکس��ن ض��د کرونا در

توزیع عادالنه واکسن کافی نیست؛
قیمتهمبایدمنصفانهباشد
علی علی پور فالح پسند

فراوانی روبروست .بر اس��اس معاهدات بینالمللی
واکس��ن کرونا به عنوان یک کاالی حیاتی منحصر
بف��رد باید به طور برابر در اختیار تمامی انس��انها
قرار گیرد؛ اما هیچ تضمینی بر دسترسی همزمان
و بدون محدودیت آن برای تمامی آنها وجود ندارد.
سطوح دیپلماتیک با کشورهای تولیدکننده واکسن
در کنار برخورداری از زیر س��اختهای نگهداری و
توزیع آن همچون سردخانه ها ،اتومبیلهای پخش،
مکانهای بهداشتی برای واکسیناسیون سراسری
و بس��یاری موارد دیگر ،هر موقعیت جغرافیایی را
از دیگری متفاوت میس��ازد .حتی اگر متقاضیان
واکس��ن از رواب��ط دیپلماتیک قوی با کش��ورهای
تولیدکنن��ده آن و بودجه کاف��ی برای تأمین مالی
و وجود زیرس��اختهای درمان��ی و غیره برخوردار
باش��ند باز هم کش��ورها ابتدا تقاضای داخلی را در
اولوی��ت قرار داده و پس از تأمین کامل نیاز داخل،
س��پس نس��بت به توزیع خارجی اقدام میکنند.
ظاهرا ً توزیع سراس��ری واکس��ن در ایران از طریق
س��امانه تیتک ( )TTACص��ورت خواهد گرفت.
این سامانه بس��تر یکپارچهسازی فرآیندهای ثبت
سفارش ،ردیایی ،رهگیری و کنترل اصالت کاالهای
سالمت محور بوده که برای مقابله با فساد در زمینه
ی توزیع واکس��ن کرونا هم کاربردهایی دارد .البته
کماکان مشخص نیست که توزیع واکسن از طریق
دانشگاههای علوم پزشکی ،ش��بکههای بهداشت،

مشکالت حاشیه شهر مشهد
علی اکبر پیوندی

این کالنشهر مذهبی سپرده است ،طبعا به
این شهر معنویت و مدنیت توأم را تجسم
میبخشد .شهر مشهد علیرغم تهران که
بخشی از آن بر پستی و بلندیهای دامنه
جنوبی رش��ته کوه البرز بنا شده در یک
دشت مس��طح و هموار بنا گردیده و در
طول زمان به اقتضای ش��رایط روزگار توسعه یافته
است .البته در قسمتهایی که در انتهای شیارهایی
که با شیب مالیم به دامنههای بالفصل بینالود اتصال
یافته اس��ت وضعیت طبیعی و اختالف ارتفاع باعث
شده که اماکن مسکونی بعضا شیک و رستورانهای
پرزرق و برق و تمیز هم احداث شود که مواد غذایی
و پروتئینی مرغوب که از مراتع بخشهای ش��مالی

استان بدست میآید در تابستانها مورد
اس��تفاده و استقبال زائرین و مجاورین و
سکنه اصلی شهر قرار بگیرد.
به اضافه در بعضی خیابانهای غربی شهر
س��اختمانها و برج مسکونی و پاساژها و
مراکز خرید پرحجم با جال و جلوه مدرن
ایجاد شده که در مجموع بر مزیتهای دیگر این شهر
افزوده است .باید یادآوری کرد که مسافران و مشتاقان
مشهد تنها هموطنان ایرانی نیستند شیعیان عراقی و
افغانی که اغلب در کشور خود مشکالت امنیتی دارند
آرامش بیدغدغه این شهر برایشان دارای جذابیت و
کشش خاصی است و حتی در سنوات اخیر بعضی
از عراقیه��ا اقدام به خرید واحدهای مس��کونی هم

دریک قدمی نوروز
محمدعین اله زاده

حال تزریق به انس��انهای کره ی خاکی
می باش��د ،ول��ی در ظاهر مث��ل اینکه
در بی��ن مس��ئولین عزم ج��دی ای در
واکسیناس��یون ف��وری جامع��ه دی��ده
نمی شود .آمار افرادی که تاکنون واکسینه
شدهاند آنقدر پایین و کم است اصال قابل
بیان نیس��ت و هنوز دولت نتوانس��ته کادر درمانی
جامع��ه که در خط مقدم مبارزه ب��ا ویروس کرونا
هستند را واکس��ینه کنند.در اسفند سال گذشته
رئیس جمهور می خواس��ت به ش��کل دس��توری
کرون��ا را کنت��رل کند و اع�لام کرده ب��ود که از
روز ش��نبه آینده اوضاع ب��ه حالت عادی بازخواهد
گش��ت ولی از آن ش��نبه وعده داده شده تاکنون
بیش از یکس��ال می گذرد و همچنان رقم رسمی

بیتوجهی عمومی به مصوبات فرهنگستان

ادامه از صفحه اول:
 ...جای آن دارد که کسی مثال یک نماینده مجلس،
با اختصاص این بودجه به فرهنگستان زبان و ادب
فارسی اعتراض کند و جلو آن را بگیرد ،یا اگر جلو
این حانمبخش��ی را نمیگیرند ،دستکم جلو آن
بیتوجهی عمومی به این ساختوسازهای فرهنگی
و مصوبات این فرهنگستان خصوصا در نهادهای
رسمی را بگیرند .واال داستان مصوبات فرهنگستان
و بیتوجه��ی عمومی به آن میش��ود داس��تان
سه نفر که در پیمانکاری مشترک برای یک پروژه
لولهگذاری ،قرار گذاشته بودند یکی ،جای لوله را
بکند ،دیگری لوله بگذارد و س��ومی هم روی لوله
خاک بریزد .یک روز شخص لولهگذار نیامده بود،
دو نفر دیگر گفتند به ما مربوط نیست که او نیامده
ما وظیفه خود را انجام میدهیم ،نبابراین یکی گود
برمیداشت و دیگری بدون اینکه لولهای در این
گود گذاشتهش��ود ،گود را پر میکرد« .پلمپ» و
«پلمب» و «مهروموم» بهانه نوشتن این یادداشت
بود ،اما برای اینکه مشتی نمونه خرورا بر ادعایم
برای بیتوجهی بیش از  ۹۰درصد نهادهای رسمی
کش��ور به مصوبات فرهنگستان نشان دهم اشاره
میکنم که فرهنگستان ادب فارسی سالهاست
مص��وب کرده کلم��ه «رئیس» به همین ش��کل

ش��رکتهای پخش دارو ،داروخانهه��ا یا با همکاری
تمامی این نهادها انجام میشود .یکی از کمبودهای
موجود مربوط به فقدان س��ایتهای اطالعرسانی
برخط برای نمایش روند واکسیناس��یون سراسری
است .به عبارت دیگر این موضوع که چه کسی ،در
چه زمانی ،از چه طریقی ،در چه موقعیت جغرافیانی
و به چه میزان و قیمتی از واکسن خاصی استفاده
نموده است باید به صورت شفاف اطالعرسانی شود.
این نوع شفافس��ازی آحاد جامعه را از شیوههای
تأمین واکسن ،روند واکسیناسیون و اطمینان دهی
نس��بت به عدم وقوع فساد در معامالت غیررسمی
مطلع خواهد ساخت.
بر اس��اس گزارش س��امانه برخط یونیسف تاکنون
چندی��ن تفاهم نامه میان دولتها و ش��رکتهای
توزیعکننده واکس��ن منعقد ش��ده است .مجموع
واکس��ن سفارش داده شده رس��می  15میلیارد و
 256میلیون و ششصد و شصد هزار ُدز میباشد .از
این میزان واکسن توافق شده برای تولید 23 ،درصد
مربوط به واکسن آس��ترازنکا 15 ،درصد نوواکس،
 14درص��د فای��رز – بایوتک 10 ،درصد جنس��ن،
 9درصد مدرنا 8 ،درصد س��انوفی  -جی اس کی،
 7درصد تحقیق و توسعه کواکس و الباقی واکسنها
 15درصد کل س��فارش تولی��د را در بر میگیرند.
همچنی��ن ،از مجم��وع سفارش��ات تعهد ش��ده،
 23درصد توس��ط نهاد کوواکس 22 ،درصد کشور

نوشته ش��ود نه به شکل غلط «رئیس» ولی نگاه
کوچک��ی به اخبار روابط عمومی نش��ان میدهد
بی��ش از  ۹۰درصد دانش��گاهها ک��ه از این کلمه
پرکاربرد در خبرهایش��ان اس��تفاده میکنند ،به
جای «رئیس» مینویس��ند« :رئیس» یا به جای
«مس��ئول» مینویس��ند« :مس��ئول» و به جای
«هیئت» مینویسند« :هیئت» و خیلی خطاهای
دیگ��ر و نهایت��ا عموما به جای اینکه بنویس��ند
مهروم��وم ،مینویس��ند «پلمب» و ت��ازه همین
«پلمب» را هم به خطا مینویسند« :پلمپ» .بعد
از آن اغلب خبرگزاریهای رس��می هم که برای
انتشار این خبرها بودجه دریافت میکنند و باید
دروازهبانی بر خبر داشته باشند و خبر را ویرایش
و پیرایش کنند ،بدون توجه به مصوبات یاد شده،
همین خطاها را تکرار میکنند و رئیس را رئیس،
هیئت را هیئت ،مسئول را مسئول و ...مینویسند.
انگار یک کار پیمانکاری بین مجلس و دانش��گاه
و مردم و مجلس اس��ت که مجلس بودجه بدهد،
فرهنگس��تان واژه تصویب کند و مردم و خصوصا
دانشگاهیان رعایت کنند و اگر رعایت نکردند ،به
مجلس و فرهنگستان مربوط نیست یکی بودجه
خود را تصویب میکند و دیگری هم «واژه» خود
را ،توجهی هم نشد ،نشد.

اعالم شده جانباختگان دو رقمی و بعضا
س��ه رقمی می باشد.شیوع این بیماری
در کن��ار بیماری ه��ای اجتماعی دیگر
از جمله بی��کاری ،گران��ی و تورم لجام
گسیخته و آمارهای وحشتناک جمعیت
چند میلیونی معتاد و آمار فزاینده طالق
و رقم باالی خودکشی و دیگر معضالت و مشکالت
اجتماع��ی مجال��ی برای خ��وش بودن و جش��ن
گرفتن س��ال نو برای بس��یاری از مردمان دیارمان
باقی نگذاشته است.ای کاش همچون سالهای دوران
دانش آموزی که در چنین ایامی کارت پستال تهیه
می کردیم و برای عزیزان مان پیامهای شادباش و
تبریک فرا رسیدن عید نوروز را می نوشتیم تکرار
می ش��د.آیا مس��ئولین و متولین جامعه طعم فقر

باشگاه نویسندگان
آمریکا 19 ،درصد کمیسیون اروپا 6 ،درصد اتحادیه
آفریقا 3 ،درصد هرکدام از کشورهای بریتانیا ،برزیل،
کان��ادا و مکزیک 2 ،درصد هرکدام از کش��ورهای
اندونزی و ژاپن و الباقی کش��ورها  1درصد یا کمتر
را به خ��ود اختصاص داده اند .ای��ران با  2میلیون
ُدز س��فارش تأیید شده واکسن موسسه تحقیقاتی
گامالیا حدود  0.01درصد از کل سفارش��ات تأیید
شده گزارش یونیسف را تشکیل میدهد.
 nقیمتگذاری واکسن کرونا

کماکان مشخص نیست که قیمت واکسن کرونا را
باید مصرفکنندگان نهایی بپردازند یا دولتها رأسا
بهای آن را از طریق بودجه عمومی تأمین میکنند.
در هر دو ص��ورت باید مبانی تعیین قیمتگذاری
واکسن از سوی فروشندگان و خریداران به صورت
ش��فاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد .از س��وی
دیگر اطالعات مالی مرتبط با مخارج تولید واکسن
ش��امل اقالم بهای تمام ش��ده ،تعیین بهای دانش
فنی تولید و استراتژیهای قیمتگذاری باید تمام
و کمال افشاء شود .اینکه شرکتهای تولیدکننده
واکسن چگونه قیمتهای محصوالت نهایی را تعیین
میکنند و حکومتها بر چه مبانی از منصفانه بودن
قیمتها اطمینان حاصل مینمایند از موضوعاتی
اس��ت که نیازمند بررسی موش��کافانه است .با این
حال مراجعی همچون سازمان یونیسف بسترهایی
را برای افش��ای اطالعات مرتبط با واکس��ن اعم از
قیمتهای تعیین ش��ده ارائه نموده اند .بر اس��اس
گزارشات یونسیف تاکنون  13واکسن مجوز تولید
گرفته که ظرفیت قابل پیشبینی گزارش شده برای
تولید جهانی واکسن از انواع مختلف در سال 2021
می�لادی  20میلیارد ُدز خواه��د بود .همچنین بر
اساس گزارشات این سازمان ،واکسن کرونا در بازه
قیمتی  2.19تا  44دالر عرضه میشود .ارزانترین
واکسن استرازنکا و برای مصرفکنندگان کشورهای
عضو اتحادیه اروپا و گرانترین هم مربوط به واکسن
سی ان بیجی و برای فروش به کشور چین است.
عم��ل کش��ف مؤثرتری��ن ن��وع واکس��ن کرونا به
میزان��ی مورد رصد و توجه جهانی��ان قرار دارد که
ممکن اس��ت مقولههایی همچ��ون تعیین مبانی
قیمتگذاری منصفانه و کس��ب اطمینان از توزیع
عادالن��ه جهانی آن به حاش��یه رانده ش��وند .برای
جلوگیری از بروز نابرابری و بیعدالتیها در عرصه
توزیع و قیمتگذاری واکس��ن کرونا ،شفافسازی
مستمر اطالعات در زمینه ی تفاهم نامههای ملی و
بینالمللی ،دستورالعملهای و مبانی تأمین و توزیع
واکس��ن و اصول تعیین بهای تمام ش��ده و قیمت
فروش محصوالت میتوانند تاحدودی مفید و نتیجه
بخش واقع گردند.
کردهان��د .به اضافه باید کثیری باورمن��دان از هند،
پاکستان و آذربایجان و قبال شمال عربستان و بحرین
را هم اضافه کرد .حال با این اوصاف بخش��ی که در
تعریف کلی حاشیه ش��هر نامیده میشود اختالف
محرز و آش��کاری با بدن��ه اصلی ش��هر دارد .بافت
مسکونی نامتناسب و فاقد استحکام که بدون هیچ
نظارت فنی احداث ش��ده و نتیجه یک فقر بنیادی
است باید ساماندهی و مناسبسازی شود .البته گویا
عزم و اراده مسئوالن اجرایی هم همین هست .البته
ظرفیت اعتبارات شهر نمیتواند برای سامانبخشی
به این حجم از مشکالت حاشیه شهر بزرگی مانند
مش��هد خاتمه دهد و شکل و شمایل ناموزون آن را
منقلب کند بلکه دخالت و کمک بخشی از اعتبارات
ملی نیز الزم به نظر میرس��د تا کناره و حاشیه این
ش��هر که هر س��ال فارغ از وضعیت فعلی که امری
عارضی و غیرمعمول است فاصله بگیرد.
ونداری و بیکاری و بیماری و بی پولی و بی دارویی و
بی درمانی را چشیده اند؟؟
آیا مس��ئولین جامعه میدانند حال و روز نان آور
خانواده در این روزهای پایان س��ال ورسیدن عید
نوروزکه قدرت خرید کفش ولباس نو برای اعضای
خانواده را ندارند که هیچ ،حتی نمی توانند میوه و
شیرینی و آجیل شب عید بخرند یعنی چه؟!
در این روزهای پایان س��ال و نزدیک شدن به سال
جدید طبق آیین وسنت چند هزار ساله باید جامعه
حال و هوای نشاط و خرمی داشته باشد متاسفانه
این روزها به ایام دلتنگی و هراس و تشویش و غم
و اندوه مبدل گش��ته اس��ت .دراین ایام کثیری از
مردمان جامعه نه اینکه از آمدن عید نوروز و سال
جدید خوشحال نیس��تند بلکه از گذر برق آسای
عمر و آمدن زودهنگام نوروز شاکی و گله مندند.
آغاز س��ال جدید و ق��رن جدید ب��ه مردمان دیار
مهر ودوستی مبارک بادا.

جوان ایرانی در یوغ اسارت فضای مجازی

ادامه از صفحه اول:
اما قبل از آنکه این هجوم فرهنگی فضای مجازی
را ناشی از بغض و کینه سیاستگذاران پشت پرده
آن نسبت به جامعه ایرانی بدانیم بایستی ضعف
و خأله��ای فرهنگی موج��ود در جامعه خود را
را عامل رقم خ��وردن آنها بدانیم .خألهایی که
سبب ممانعت از بسترسازی برای تولید آثار اصیل
فرهنگی و رفعکننده عطش هیجانی جوان ایرانی
شده و به دنبال محرومیت از این بسترسازی ویژه،
فرصت حمایت و حراست از بنیانهای فرهنگی و
اجتماعی جامعه در برابر غلبه جریانات رسانهای
و فرهنگی نامناسب نیز از دست رفته است .بدون
ش��ک اگر شاهد تداوم این شرایط و بیتوجهیها
به تهدیدات فضای مجازی در جامعه باش��یم در
آین��دهای نه چندان دور ج��وان ایرانی در دنیای
رسانه و فضای مجازی بیش از آنکه تولیدکننده و
یا انتخابکننده محتوا مورد نیاز و موثر خود باشد
به نظارهگر و مقلد صرفی تبدیل خواهد ش��د که
ضمن پذیرش الگوه��ای فرهنگی مغایر با اصول
فرهنگی جامعه ما حتی قدرت و کنترل رد و عبور
از محتوای غیر اخالقی و غیرانس��انی را نخواهد
داش��ت .بر این اس��اس امروز بی��ش از هر زمانی
سیاستگذاران و متولیان فرهنگی کشور بایستی

بازتعریف و بازنگری ش��اخصها ،ارزشگذاری و
سیاستهای فرهنگی کشور که خروجی موثر و
بازدارندهای در برابر آسیبها رسانهای نداشتند را
در دستور کار کار خود قرار دهند .در قرن حاضر
و عصر فناوری و ارتباطات امکان این که رس��انه
و فضای مجازی را از زندگی بش��ریت حذف و یا
حتی آن را مطلقا آسیبزا و نامطلوب تلقی کنیم
وجود ندارد چرا که میزان بسترسازیها و حجم
ظرفیتهای موجود برای به��ره مندی از فضای
مجازی در هر جامعهای بر ش��کل پیادهسازی و
بازده��ی آن اثرگذار خواهد بود .از این رو با توجه
به اینکه استفاده از این رسانه برای توسعه و تعالی
جامعه امروزی به یک ضرورت تبدیل شده است
همچنین با توجه به گستردگی و تنوع محتوای
تولی��دی در آن تدوی��ن و اجرای سیاس��تهای
فرهنگ��ی صحیح و علمی و متناس��ب با ذائقه و
انتظار خانوادهها و مناسب برای جوان ایرانی برای
مدیران کشور و علی الخصوص مسئولین فرهنگی
یک الزام محسوب میشود.
سیاستهایی که س��بب توانمندسازی و آموزش
جامعه برای و حضور هدفمند و آگاهانه در فضای
مجازی و همچنین مصونیت حداکثری جامعه در
برابر آسیبها و تهدیدات آن خواهد شد.
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درباره اندیشه ورزی
قربانعلی تنگ شیر مدرس دانشگاه

آزادی اندیش��ه ورزی یعن��ی رهای��ی
اندیش��ه از هرگون��ه اس��ارت .یکی از
مهمترین نش��انههای عق��ب ماندگی
اجتماعی این اس��ت که هر یک از افراد
جامعه اندیش��ههای خ��ود را حقیقت
مطلق به بپندارند.اندیش��ه ورزی نقد و
گفتگو منهای ش��ناخت و آگاهی ممکن نیست.
روشنفکران حقیقت طلب ،آزادترین و دلسوزترین
روش��نفکران این مرز و بوم هس��تند .رفتارهای
خشونت آمیز میتوانند ضررهای جبران ناپذیری
به فرد و شخص مورد خشونت قرار گرفته جامعه،
وارد کند .خشونت باید از قاعده خارج شود مانند
خشونتهای اجتماعی ،خانگی و سایر خشونتها
از جمله اقدام به خودکشی و ناکامی در حوزههای
مختل��ف از جمله اقتصادی،ش��غلی و خانوادگی.
روابط بی��ن فردی در حوزهه��ای مختلف مانند
مهارت کنترل خش��م و تابآوری اجتماعی ،یک
نوع مهارت زندگی اس��ت که مردم باید آن را یاد
بگیرنند.همچنین سرمایه اجتماعی باید باال باشد.
نشاط اجتماعی به مسئله مدارای اجتماعی اشاره

دارد یعن��ی تحمل ش��رایطی که باب
میل ما نیست ،مانند مدارا در رانندگی
و جلوگیری از خش��ونت در رانندگی.
مثال  ۱۷۰۰۰فوتی در ایران نشانهای
از همین خش��ونت در رانندگی است.
در جامعهای که خشونت وجود داشته
باش��د مانند زورگویی و ایجاد رعب و وحش��ت،
امنی��ت روانی نخواهد بود .باید س��واد اجتماعی
جامع��ه باال ب��رود زیرا باعث ب��اال رفتن مهارت
تابآوری ،مهارت کنترل خشم ،نشاط اجتماعی
و در نهای��ت ارتقاء س�لامت روان��ی و اجتماعی
جامعه میگردد .از سوی دیگر بازنمایی خشونت
یعنی نش��ان دادن خش��ونت در جامعه .امنیت
اجتماعی باید در جامعه توس��عه یابد همچنین
اجتماعی ش��دن باید آموزش داده ش��ود .عوامل
استرس زا،خشکسالی ،زلزله،جنگ،بیکاری،اعتیاد
و مش��کالت اقتصادی نیز بیش��تر میشوند .باید
به فرزندان احترام گذاش��ته ش��ود و به آنها یاد
دهیم شنونده و گویندههای بالغ باشند و ظرفیت
شنیدن پیامهای متفاوت را داشته باشند.

زنان ؛ دروازه های سالمت جوامع

محمد هاشمی دبیر انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران

تاثیر نقش تغذیه در س�لامت  ،از دیرباز مورد
توج��ه افراد ب��وده اما تعری��ف الگوی صحیح
تغذی��ه و اولوی��ت مص��رف م��واد غذایی طی
تاریخ و با توجه به س��طح دانش بش��ر همواره
دچ��ار دگرگون��ی گردی��ده اس��ت .از آنج��ا
ک��ه گس��تردگی عل��م تغذی��ه و مطالع��ات و
یافته های وس��یع دانشمندان این حوزه امکان
ارائ��ه توضیحاتی جامع و مختصر برای رعایت
تغذیه کامل در چنین فضای محدودی را نمی
دهد ،در اینج��ا به دریچه ای متفاوت از میزان
اهمیت و تاثیر تغذیه بر سرنوشت انسان ها جلب
می نمایم .گفتار را با این پرسش آغاز می کنیم که
به نظر ش��ما کدامیک از گ��روه های اجتماعی
از نظ��ر رعایت تغذیه کافی و مناس��ب نیاز به
توجه بیشتری نس��بت به سایر گروه ها دارند؟
از نظر علم جامعه شناس��ی ،انسان سالم محور
توسعه اس��ت ،به بیان دیگر بدون داشتن افراد
س��الم ،دس��تیابی به توس��عه برای آن جامعه
میس��ر نیس��ت از طرفی انسان س��الم از بطن
خان��واده س��الم برمی خی��زد و ام��روزه ثابت
ش��ده زنان س��الم و آگاه ،س��تون اصلی خیمه
خانواده های س��الم هس��تند.برای بررسی این
مدعا به سه جنبه از تاثیر زنان در این راستا نگاه
می کنیم .اگر از دیدگاه بیولوژیکی به یک زن نگاه
کنیم ،در سال های ابتدایی زندگی ،دختربچه
ای اس��ت با نیازهای تقریبا یکس��ان با جنس
مذک��ر ک��ه هرچه به س��نین بل��وغ نزدیک تر
می شود ،نیازهای متفاوتی پیدا می کند .در طول
دوران بارداری ،جنینی که از لقاح دو س��لول
ن��ر و ماده به وجود آمده پ��س از  9ماه تبدیل
به نوزادی با س��ه ه��زار براب��ر وزن اولیه خود
می شود .در این زمان محرومیت های تغذیه ای
م��ادر ،نه تنها اورا ناتوان م��ی کند ،بلکه فرزند
او و در نتیج��ه آینده جامعه را تحت تاثیر قرار
می دهد .فی الواقع اگر مواد تغذیه ای به موقع
به بدن مادر باردار نرسد ،جنین نیازهای خود
را به قیمت تهی کردن ذخایر بدن مادر تامین
می کند و اگر به این مجموعه ،فقر دانش و تعدد
موالید نیز اضافه ش��ود منجر ب��ه ناتوانی های
متعدد جسمی زن شده و نهایتا از توانائی های
او در مراقبت از ک��ودکان و خانواده می کاهد.
همچنین از آنجائی که زن محور تغذیه خانواده
اس��ت ،آگاهی های او نسبت به تغذیه سالم در
تنظیم س��بد و س��فره خانوار و بالطبع پرورش
خانواده ای سالم از یکسو و تنظیم هزینه کرد
بودجه خانواده و رس��یدن به بهره وری مطلوب
از سوی دیگر ،تاثیر قابل مالحظه ای در ارتقاء
سطح سالمت جامعه در یک دید کالن خواهد

داشت .نتایج بررسی مصرف مواد غذایی کشور
در سال  79که نش��ان دهنده درصد باالیی از
خانوارها که دچار کمبود دریافت آهن ،کلسیم
و ویتامین آ و نیز نش��انگر شیوع تقریبا" پنجاه
درصدی خانوارهای با دریافت انرژی و پروتئین
بیش از نیاز بود ،بر این حقیقت تاکید می کند
که غفلت از آموزش تغذیه و بهداش��ت در زنان
می تواند به اتالف منابع آتی جامعه منجر شده
و نهایتا تبدیل به س��دی در راه توسعه جامعه
شود.س��ومین جنبه رابطه زنان و تغذیه و تاثیر
آن در رش��د و توسعه جوامع  ،تاثیری است که
مادران بر شکل گیری ذائقه کودکان دارند .این
مسئله امر بسیار مهمی است که خود پایه گذار
پیش��گیری اولیه از بروز بیماری های غیرواگیر
اس��ت .در حقیقت س��وء تغذیه و چاقی دو سر
طیف ب��د خ��وری و بدغذایی هس��تند .توجه
به این واقعیت که چاقی دوران کودکی میتواند
زمینه ساز ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی و
دیابت در بزرگسالی شود و نیز سوء تغذیه این
دوران منج��ر ب��ه اخت�لاالت متابولیک دوران
میانس��الی می ش��ود ،یکبار دیگ��ر بر اهمیت
ارتقای س��طح س��واد تغذیه ای زن��ان جامعه
تاکید م��ی ورزد .از جمله مثالهای موفق در
ای��ن زمینه می توان از کش��ور فنالند یاد کرد
که طی ی��ک برنامه ریزی  23س��اله موفق به
کاهش  73درصدی شیوع بیماری های قلبی-
عروقی از طریق آموزش شیوه درست تغذیه ای
به ویژه در بین زنان شدند.اجماال اینکه دو منظر
گوناگون برای زنان در ارتباط با غذا وجود دارد؛
اول اهمیت تغذیه آنان و اینکه طی دوران های
مختلف زندگی مانند بلوغ ،بارداری ،ش��یردهی
و یائس��گی بای��د تح��ت حمای��ت خان��واده و
دستگاههایحاکمیتیقراربگیرندودومسطحدانش
او در زمینه تغذیه سالم به عنوان کلیدی ترین
فرد در تعیین چیدمان س��فره خان��وار و تاثیر
بس��زای این امر در س�لامت و اقتصاد جامعه
اس��ت که لزوم ارتقای آن را برای رس��یدن به
به��ره وری مطلوب در س��طوح کالن روش��ن
می س��ازد.با توجه به آنچه در این گفتار اشاره
ش��د میت��وان نتیجه گرفت که زن��ان در واقع
دروازه های س�لامت جوامع و راهگش��ای آنان
به س��وی توسعه پایدار و حقیقی هستند ،نکته
ای که از دیدگاه سیاستگذاران بهداشتی کشور
نیز پنهان نمانده و در راستای جدی تر گرفتن
مشارکت زنان در این امر کوشش های فراوانی
صورت پذیرفته که هرچند هنوز به س��رمنزل
مقصود نرس��یده ،اما قاب��ل تقدیر و نوید بخش
آینده ای بهتر است.

داروی ایرانی؛ کیفیت یا تجارت؟
محمد هاشم پور کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تقریبا همه تجربه کرده ایم که برخی
از پزشکان هنگام تجویز دارو تاکید بر
تهیه نوع خارجی آن را دارند .چه بسا
بس��یاری از داروهای تولید داخل نیز
از نظر تاثیر درمانی و کیفیت همتای
مش��ابه های خارجی باش��د اما هنوز
ذهنیت بهت��ر بودن کاالی خارج��ی در اذهان
مخصوصا ب��رای دارو که در رابطه مس��تقیم با
سالمت جامعه است وجود دارد.
مهندس محمد هاش��م پور در خصوص کیفیت
تولید دارو در کش��ور نوش��ت :باید منصفانه به
قضی��ه نگاه کرد ،بس��یاری از تولی��د کنندگان
ایرانی کیفیت را فدای چیز دیگری نمی کنند.
در صنع��ت پخش دارو اکث��ر داروهای وارداتی
حت��ی داروهای مصرفی ،بدون جایزه و یا فرجه
زمانی خاص به فروش می روند دقیقا مانند یک
کاالی عادی با س��ود تج��اری معقول و تعریف
شده.اما بسیاری از داروهای تولید ایران با جوایز
و اس��تمهال های باز پرداخت ب��اور نکردنی به
فروش می رس��د که این جوایز و اس��تمهال ها
حتی در صنای��ع غذایی نیز به هیچ وجه با این
وضعیت دیده نمی شود .زمانی که دارو با توجه
به وضعیت تورم کش��ور پیوسته افزایش قیمت
دارد و هی��چ یاران��ه خاصی از تولی��د داروهای
داخل کشور باالخص داروهای مصرفی حمایت
نمی کند و حتی در بخش مکمل ها مالیات بر
ارزش افزوده کاال توسط مصرف کننده پرداخت
می ش��ود.ماحصل این قضیه چیزی نیست جز
کاه��ش کیفیت برای رقاب��ت در بازار و تجارت
بی رحم��ی که پر کردن قفس��ه داروخانه را بر

بهبود وضعیت بیمار ترجیح می دهد
و صد البته ب��ار هزینه های مالی که
هرلحظ��ه ب��ر دوش مص��رف کننده
افزوده می شود.
معاون فروش ش��رکت پخش دارویی
س��ینا پخش صب��ا در ادام��ه آورده
اس��ت:چند س��ال پی��ش بخاطر پایی��ن آمدن
کیفیت آنتی بیوتیک ها ،س��ازمان محترم غذا
دارو اعمال هر گون��ه جایزه فروش را برای این
کاالها ممنوع کرده بود اما برخی از پخش های
خاط��ی با اهدا جای��زه بدون س��ند و یا اعمال
تخفیف ریالی معادل جایزه به نوعی جرم خود
را قانون��ی جلوه م��ی دادند.در م��اه های اخیر
هم با توجه به تاکید س��ازمان در اعمال جایزه
معقول حداکثر ده درصدی متاس��فانه با توجه
به نابس��امانی بازار دارو که در مقاله«زخم های
عمیق کرونا بر پیکر صنعت پخش دارو» به آن
اش��اره کردم باز هیچ اتفاق��ی در روند فروش و
توضیع دارو نیفتاد.
این کارش��ناس صنع��ت دارو در پای��ان اظهار
داشت :آیا بهتر نیست با توجه به پتانسیل باالی
دانش��مندان و محققان ایران��ی با یک مدیریت
ساختمند کیفیت داروی ایرانی را نهادینه کرد؟
ه��ر چند که در بخش ص��ادرات دارو نیز ایران
فعالی��ت های قاب��ل توج��ه ای دارد اما جهانی
شدن نام برندهای ایرانی مانند برندهای وارداتی
چیز محالی نیس��ت اگر یک مدیریت مدبرانه و
تالش��ی هدفمن��د ص��ورت گی��رد .آن وقت ما
می توانیم با تکیه بر کیفیتی باال سود خوبی را
برای فعالیت تجاری صنعت دارو داشته باشیم.

