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 ضرورت حفظ هویت فرهنگی 
در تعامالت جهانی

هويت در شــهرها از دو بعد كالبدی و كاركردی 
ازجمله فرهنگ، زبان، ادبيات، اسطوره و موسيقی 
و.. تشكيل می شــود كه تقويت كننده حس تعلق 
به مجموعه های مادی و معنوی شهر است. هويت 
شهری از معيارهای رشد شهری محسوب و عاملی 
برای ارتقای محيط و مشاركت و امنيت شهروندان 
مطرح می شــود و به تبع شهرنشــينان را به سوی 
شهروند شدن ســوق می دهد؛ ازجمله عوامل مهم 
هويت بخش برای شــهر و ســاكنان آن، بافت های 
تاريخی محســوب مي شــود و بايد مســئوالن به 
نگهداری و مرمــت آثار تاريخی، معمــاری بناها، 
طراحی نمادهای شهری و نامگذاری های مرتبط با 
فرهنگ بومی اقدام كنند و اگر خيابان ها و مناطق 
مختلف شهر براســاس فرهنگ و حافظه مشترک 
تاريخی مردم باشــد، می تواند هويت و حس مكان 
را تقويت كند. در شهر تهران توجه به هويت بخشی 
و تقويت فرهنگ بومی از جانب مديران شــهری و  
شهروندان كمرنگ شده است كه با واكاوی اين مسأله 
مشخص می شود كه نقطه شروع بی توجهی به ابعاد 
هويتی و روح اجتماعی در شــهرها، تعريف غلط از 
مفاهيمی ازجمله توسعه شــهری و  جهانی شدن 
اســت و اين دو مفهوم به ترتيب به اقدامات عمرانی 
و تقليدی صرف از ديگران معنا شده اند كه پيامد اين 
اشتباه، ساخت وســازهای بی رويه و نابودی ميراث 
شــهری و فرهنگ محلی اســت و موجب شده كه 
اين ذهنيت در ميان شهروندان و مديران شهری به 
وجود  آيد كه شهر جز ساختمان های بلند، پارک ها، 
خيابان ها و سازمان ها نيست و با هجوم بولدوزرها به 
فضاهای شهری، شهر به فضايی برای ساختن صرف 
تبديل شده و نه ساختن برای زيستن. شهرسازی 
مدرن، بی توجه به هويت بخشی و تقويت فرهنگ 
بومی به سمت ايجاد برج ها و آسمانخراش ها حركت 
می كند؛ اما در اصل شهر جايگاه برقراری تعامالت و 
تقويت حس شهروندی است. براساس اعالم سازمان 
يونسكو، ايران به لحاظ دارايی های تاريخی و ميراث 
شهری جزو 10 كشور برگزيده جهان است اما از نظر 
درآمد گردشــگری جزو 100 كشور نخست جهان 
نيز محسوب نمی شود؛ متأســفانه ريشه اين اتفاق  
به بی توجهی به ميراث شــهری و ساخت وسازهای 
صرف برمی گردد. متأســفانه در جامعه ما ميراث 
محلی مورد كم توجهی قرار گرفته و نســبت به غنا 
و ارزش بافت های تاريخی و آداب و رســوم محلی 
بی مهری وجود دارد اما در بســياری از كشورهای 
توسعه يافته از اين ميراث به عنوان مزيت رقابتی خود 
و برای شناساندن خود به جهانيان استفاده می كنند؛ 
به عنوان مثال در كشــورهای توسعه يافته رويكرد 
جهانی محلی شدن را در پيش گرفتند و به پشتوانه 
همين رويكرد برای شهر برنامه ريزی می كنند. آنها از 
طريق برندسازی به دنبال جذب تجار، سرمايه گذاران 
و گردشگران به مناطق خود هستند و با ايجاد تمايز 
ميان هويت خود با ديگران برای خود مزيت رقابتی 
ايجاد می كنند و با حضور فعال در مناسبات جهانی 
و عرصه ميراث شهری خويش، برای خود برندينگ 
ايجاد می كننــد و از مراكز خاص، ســكونتگاه ها و 
مكان های ساده شــهری ذهنيت مثبتی را ايجاد 
می كنند و زمينه جذب توريســت و تجار را فراهم 

می كنند.
مديران و برنامه ريزان شهری بايد در برنامه ريزی 
خود نگاه محلی و فراملی را به صورت توأمان لحاظ 
كنند. نگاه محلی به اين مفهوم است كه مكان هايی 
كه حكم هويت اصلی شــهر دارند حفظ شــده و 
برنامه ريزان شهری در زمان گسترش شهر به احيا 
و حفظ هويت چنين مكان هايی به همراه نسل های 
آن توجه الزم را داشته باشند با وجود آنچه طرح شد، 
با مشاهده وضع شهرها پی می بريم كه شهرهای ما 
بدون مطالعه دچار دگرگونی شــدند و در گيرودار 
تحوالت دچار تغييراتی شده اند كه به از دست رفتن 
هويت آنان و كاهش تعلقات فرهنگی -  اجتماعی 
شهروندان ختم شــده اســت و تداوم اين روند به 
كاهش همبســتگی اجتماعی و كم ارزش شــدن 
فضاهای مهم هويتی شهر منجر شده است، نتيجه 
اين روند سبب رشد قابل توجه فضای خصوصی و 
عدم شكل گيری فضای عمومی است و اين رويكرد 
در برنامه ريزی و مديريت شــهری نيز تسری پيدا 
كرده است كه در اين شرايط و در نبود حس تعلق، 
مردم نيز هماهنگ با روند موجود به راحتی می توانند 
خانه ای با خاطرات قديمی را بفروشــند و به جای 
آن برج بسازند؛ متأســفانه اين ضعف عملكرد در 
عرصه فراملی نيز قابل مشاهده است. ما در عرصه 
جهانی منفعالنه پيش رفتيم و به جای به نمايش 
گذاشــتن و تعريف خود با فرهنگ ايرانی و هويت 
دينی و اسالمی به صورت صرف از فرهنگ های ديگر 
تقليد كرديم. عدم تعريف و معرفی واقعی خود در 
مناسبات جهانی موجب شــد تا در اين فرآيند گم 
شويم. سياستگذاران و مديران شهری ما  بايد همراه 
با دگرگونی و تحوالت شهرها، ميراث های تاريخی 
و هويتی شــهر و آيين های مذهبی را حفظ كنند. 
متأسفانه تداوم روند ذكر شده موجب شده است تا 
هويت های محلی و مذهبی ما اندک اندک كمرنگ 
شود و جای خود را به انگاره های متفاوت با هويت ما 
بدهد. ما متأسفانه امروزه به الگوهای بومی، ريشه ای 
و ماندگار خود بی مهری می كنيم و به اقداماتی دست 
می زنيم كه در نفی گذشــته قرار می گيرند. پيامد 
اين روند موجب شده است تا در سطح جامعه دچار 
بحران هويت فرهنگی شويم و شهروندان با اصل و 
ريشه های فرهنگی خود بيگانه شوند. سوالی كه بايد 
به صورت استفهام انكاری مطرح شود آن است كه 
مگر محلی زيستن و جهانی انديشيدن با هم تعارض 

دارند؟

میز خبر

سخنگوی سازمان انتقال خون:  

40 درصد اهداکنندگان خون جوانان 
21 تا 35 ساله هستند

شهروند| براساس اعــالم ســخنگوی سازمان 
انتقال خون، 40.6درصد واحدهای خونی ازســوی 
جوانان در گروه های سنی بين 21 تا 35 سال در سال 

گذشته اهدا شده است.
بشير حاجی بيگی در توضيح بيشتر به ايرنا گفت: 
»در 6ماه اول امســال يك ميليون و334 هزارو281 
نفر به مراكز انتقال خون سراسر كشور برای اهدای 
خون مراجعه كردند كه از ايــن تعداد، يك ميليون 
و81 هزارو432 واحد خون اهدا شــده كه نسبت به 
مدت مشابه  سال گذشته نزديك به دو درصد افزايش 
داشته است.« او ادامه داد: »از ابتدای فروردين تا پايان 
شهريورماه  سال جاری زنان استان های البرز، گيالن 
و قم در اهدای خون پيشتاز بودند و بيشترين ميزان 
رشد اهدای خون نسبت به مدت مشابه  سال گذشته 
داشتند. در اين مدت همچنين استان های سمنان، 
مركزی و خراسان جنوبی نيز به ترتيب با 8.9درصد، 
7.7درصد و 7درصد بيشترين ميزان شاخص اهدای 
خون زنان را داشتند.« به گفته سخنگوی سازمان 
انتقال خون، درمجموع در 6ماه اول امسال دركشور 
4.3درصد اهدای خون توسط زنان انجام شده است:       
»10.6درصد از خون های اهدايی توسط جوانان در 
گروه های سنی 21 تا 25 سال و 18درصد نيز توسط 
جوانان در گروه سنی 26 تا 30سال و 20درصد ديگر 
نيز توسط جوانان در گروه سنی 31 تا 35 سال بوده 

است.«
سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به اين كه 
شــروع اهدای خون درپايان 17ســالگی و شروع 
18سالگی است، گفت: »در سال گذشته 2.7درصد 
خون اهدايی توســط جوانان در گروه ســنی 18 تا 

20ساله بوده است.«
او افزود: »همچنين 18درصــد از اهداكنندگان 
درسال 94 دارای مدرک تحصيلی كارشناسی بودند 
و 5/4درصد هم دارای تحصيالت كارشناسی ارشد، 
دكترای و حوزوی بودند. 80درصد از اهداكنندگان 

در سال گذشته متأهل بودند.«

بهزیستی از چندقلوها حمایت می کند
ایسنا|  رئيــس سازمان بهزيســتی كشور از 
خانواده هايی كــه دارای فرزنــدان دو قلو به باال 
هســتند، حمايت می كند. انوشيروان محسنی 
بندپی با اشــاره به اين موضوع گفت: »براساس 
آيين نامه هــای بهزيســتی، اين ســازمان برای 
خانواده هــای دارای فرزنــد دوقلو بــه باال حق 
شيرخشك و حق پرستاری درنظر گرفته است.« 
او درباره تسهيالت سازمان بهزيستی برای والدين 
دارای كودكان چندقلو، گفت: »سياست سازمان 
بهزيســتی، حمايت از خانواده هايی كه در يك 

زايمان چند قلوزايی دارند، است.«
او با بيان اين كــه عالوه برحمايت آيين نامه ای، 
حمايت های مــوردی هــم ازخانواده های دارای 
چند قلو صورت می گيرد، تأكيد كرد:   »اگر الزم 
باشد بهزيســتی به هر قل اين خانواده ها ماهانه 
100 هزارتومان پرداخت كند، از نظر ما مشكلی 

ندارد، چراكه كودكان به خانواده احتياج دارند.«

سالمتمدرسه

سازمان غذا و دارو نسبت به فعالیت سایت های غیرمجاز دارو هشدار داد

مرگ آنالین
 هادی پور؛ داروساز: قانونی برای فروش اینترنتی داروها نداریم

 داروهای جنسی، الغری، چاقی و ترک اعتیاد، بیشترین فروش آنالین را دارند

گفت وگو با قدیمی ترین آموزگار کردستان به مناسبت روز جهانی معلم  

حکایت 40 سال الفباي عاشقي

شیروان یاری|  »صديقه ســيدابراهيمي« براي 
ســنندجي ها نامي است آشــنا؛ اين آموزگار 64ساله، 
40 ســال از بهار عمرش را با بوي مهر و شبنم گلبرگ، 
رخسار پاک و معصوم دانش آموزان پايه اول دبستان را 
طراوت بخشيده است. اين معلم، 14 هزار و607 روز از 
زندگي اش را شــمع فروزان محفل پروانه هاي كالس 
اول بوده است. چشم و گوش كودكان به مزامير اصوات 
حنجره اش عادت دارد، هيچ دانش آموزي در كنج دلش 
دعا نمي كند كه امروز خانم آمــوزگار در ترافيك يا در 
سرماي سرد زودرس پاييزی بماند و به مدرسه نرسد. 
همه آرزو دارند كه اين فرشــته مهرباني با گام سنگين 
و پرصالبت از عرض خيابان به ســالمت گذر كند و در 
ميعادگاه كالس علم، رخ بنمايد. دانش آموزان پايه اول 
ابتدايي نظام قديم با ايماي انگشت شست و سبابه اين 
فرشته مهرباني در زمان بخش كردن و تقطيع كلمات 
فارسي آشنايند و طعم گس اما شكريِن آموزش صدا و 
حركت، نخستين ميوه هاي باغ دانش را به كام مي چشند 
و آنها در توصيف فصل های  سال همگي جمله سازند و 

معمار نگارش امال و انشايند.
چوب الف ســبوي آب و عرق جبين قرص نان بابا را 
بر تخته سياه مشق زندگي به خوبي مي فهمند و هضم 
مي كنند. بيــن كالم معلم و شــاگرد كالس اولي هاي 
مكتب اين آموزگار، حس نامريي عشق مريد و مرادي 
حاكم است. اين آموزگار در استراتژي تدريس تمايزي 
بين هيچ دانش آموزي قايل نيست و در مكتب او همه 
يكسانند و هيچ شكاف گفتماني بين جايگاه استادي 
و شاگردي وجود ندارد. گفته مي شــود كه از 5 فرزند 
پسر او، 4 فرزند در اول دبستان شــاگرد مادر بوده اند، 
اما او در رداي معلم، از تفرعن فرزندش گذشــت نكرده 
است و يكي از فرزندان او كه امروز از چهره هاي مشهور 
نوازندگي هنر موســيقي در كردستان است، مي گويد: 
»روزي از ســر نافرماني و عصيان دفتر اماليم را به عمد 
جا گذاشتم و هنگامي كه مادرم در كسوت معلم از من 
پرســش كرد كه دفترت كجاست؟ سر به زير چشم به 
نــوک كفش هايش دوختم و غرغــر و البه كنان گفتم 
خانم آموزگار يادم رفته است. او با مهرباني، اما با لحني 
جدي از من خواست كه هرچه سريع تر به منزل بروم و 
دفترم را بيــاورم و با قاطعيت گفت: تو اينجا دانش آموز 
هستي نه فرزند من. ميان جهان خانه و جهان مدرسه 
از اين جهان تا آن جهان فاصله اســت؛ اين پند را آويزه 
گوشت كن.« در قاموس ذهن اين آموزگار، تنبيه بدنی 
معنا ندارد و ســوگند ياد می كند كه در دوران تدريس 
تركه خشم او دست هيچ كودكی را مور مور نكرده است و 
خودكار بيك آبی را الی انگشت هيچ كودكی فشار نداده 
است، با كشكك انگشت ميانی دست و الی خط كش 
بر فرق ســر هيچ دانش آموزی نكوبيده اســت، همين 
اخالق نيكو صديقه را بازنشسته نمی كند و همه مدارس 
غيرانتفاعی در اوايل مهر از او تمنا می كنند كه اين معلم 
دلسوز بر سر كالس پايه اول ابتدايی حضور يابد تا وجود 
او موجب آرامــش و ارتقای درجه مدارس آنان شــود.

شمار زيادی از چهره های مديريت كالن دستگاه های 
اداری استان كردستان، روزی شاگرد اين معلم ناآوازه 
سنندجی بوده اند و شماری از آنها در روز معلم با اهدای 
گل از محبت های صديقه ياد می كنند.هرساله كه پايان 
ارديبهشت می رسد و لحظه وداع دانش آموزان از محيط 
مدرسه تا زمانی كه بوی مهر فرا می رسد، دانش آموزان 
پايه اول ابتدايی به گرد صديقه چون پروانه می چرخند و 
چون شمع از دوری استاد اشك می بارند. ابراهيمی كه در 
سامانه آموزش و پرورش كشور به متخصص اول دبستان 
شهره است، در تسخير چشم و شكار قلب دانش آموزان 
گريزپاي پايه اول از محيط دبستان، استاد است و به تبحر 
در ابداع شيوه هاي نوين و شيرين آموزشي مشهور است 
و كسب عنوان معلم برتر منطقه در ارايه بهترين الگوهاي 
روش تدريس پايــه اول ابتدايي در  طول ســال هاي 
تحصيلي 70 تا 78 به صورت مستمر نمادي از توانايي و 

استعداد اين بانوي آموزگار در روش تدريس است. 
با توجه به سرآمدي و شــهرت شما در نحوه 
روش تدریس پایه اول دبستان، درونمایه دروس 

نظام قدیم را مي پسندید یا جدید؟
مفاهيم كتاب های پايه اول ابتدايي در نظام آموزشي 
قديم از نظــر محتوا و پيام ارزشــمند بود و بيشــتر 
دانش آموزان اشعار و نثر منظوم درس ها را با حظ تمام، 
حفظ  و با المان ها و نمادهاي مفهومي آن ارتباط كنش 
و واكنشي برقرار مي كردند. بيشتر كودكان دانش آموز 
در نظام قديم با درونمايــه اصلي مفاهيم كه راوي ايثار 
دهقان فداكار، همكاري امين و اكــرم با پدر در احداث 
خانه، رعايــت حقوق شــهروندي در صــف نانوايي، 
اقتصاد كشــاورزي در درس داس - ســبد و آيين هاي 
نوروزي و فرهنگ عيادت از بيمار و آشــپزي در درس 
نمك- نمكــدان  و ديگــر عناصــر درون و برون متن 
زندگي همذات پنداري مي كردنــد و در گفتار و رفتار 

دانش آموزان نمود عيني مي يافت.
پس با این تعاریف، شــما با 40 ســال سابقه 
تدریس پایه اول دبستان، مخالف تدوین محتواي 
دروس این مقطع حســاس تحصیلي در نظام 

آموزشي جدید هستید؟
اگر بگويم موافق هستم، شايد به حس دروني ام خيانت 

كنم. هر دو نظام آموزشــي مزايا و معايب خود را دارند، 
اما نمي توانم حس نوســتالژيك دروني خود را به نظام 

آموزشي قديم پنهان كنم. 
روش تدریس و ارزشــیابي نظــام قدیم در 
میزان ارتقاي یادگیري و آموزش دانش آموزان 

کارآمدتر است یا نظام جدید؟
در نظام قديم رابطه روحي ملموس تــر بود و رابطه 
بين دانش آموز و معلم يك رابطه فرااستادي و تلمذي 
بود. فرآيند آموزش دانش بيشــتر مبتني بر يادگيري 
مستقيم  و درس پس دادن بود. در روش تدريس نظام 
قديم روش ارزشــيابي و عشايري مرسوم بود؛ مثال كل 
ساختار يك كلمه از بخش كردن تا صداكشي با رويكرد 
»كل به جز« توسط محصل انجام مي شد، اما در نظام 
جديد روش تدريس و پايش توصيفي است. در اين متد 
از پروسه تدريس، دانش آموزان با مشاهده تصاوير، بحث 
و گفت وگو، داستان ســرايي، قصه گويي، شعرخواني و 
نقاشــي پيرامون موضوع درس به صورت گروه بندي 
مشاركت مي كنند، اما يكي از معايب اين دوره از نظام 
آموزشي، فقر دانش آموزان در امال و انشانويسي است. 
حذف انشا به نوعي چشمه جوشش خالقيت و استعداد 
دانش آموزان را خشــكانيده اســت. امروزه ذهن و فكر 
دانش آموزان با ابزارهاي مدرن گره خورده اســت و اين 
آسيب بحران زا، مانع ظهور و بروز استعدادهاي خالقه 

ذاتي برخي از دانش آموزان شده است.
شما در دهه60 و70، هفت سال جزو معلمان برتر 
در روش و الگوهــاي تدریس در منطقه بوده اید 
و با کســب عنوان های برتر در حوزه آموزشي 
این مقطع از مقاطع تحصیلي درخشیده اید. در 

این باره توضیح دهید؟
من ابــداع خارق العــاده اي در روش و نحوه تدريس 
كشف و ثبت نكرده ام. در نظام قديم ساختار خشك لحن 
و بيان مونولوگ تدريس را بــه ديالوگ تغيير دادم و در 
نظام جديد هم مشاركت گروهي و عاشقانه دانش آموزان 
در فرآيند نمايشنامه خواني، قصه گويي، روايت داستاني 
و شعرخواني را از رمزهاي موفقيت در الگوهاي تدريس 
مي دانم و همين مسأله باعث شد كه به لطف دوستان 
و قضاوت و ارزيابي كارشناســان آموزش و پرورش در  
ســال تحصيلي 64-63 به دليل قبولي 96.88درصد 
دانش آموزان در ثلث اول و ســال هاي تحصيلي 70 تا 
78 موفق به كسب عنوان معلم برتر در روش و الگوهاي 

تدريس در استان و منطقه شوم.
در این 40 سال سابقه تدریس، دانش آموزي را 

تنبیه بدني یا با الفاظ رکیک تحقیر کرده اید؟ 
 من از تنبيه بدني و حتي تحقير لفظي دانش آموزان 
متنفرم. كاشتن تخم كين در ذهن پاک و معصوم يك 
كودک هفت ساله عمل زشتي است كه با الفباي آموزش 
زندگي و خط بطالن بي سوادي و روشن كردن مشعل 
روشنايي منافات دارد و از منظر من هركس در هر مقام 
و منزلتي به چنين روشي متوسل شود به آينه ناشفاف 
هويت خود سنگ زده است. در طول اين 40 سال تنها 
يك بار آن هم در نخستين  سال تجربه تدريس در اوايل 
دهه 50 در دبستان روستاي صلوات  آباد كه محيط روستا 
در زمستان آغشته به گل و الي بود، كفشي نو به پا داشتم 
كه هنگام امال گفتن به دانش آمــوزان و چرخيدن در 
محيط كالس يكي از دانش آموزان كه دختري زيبارو با 
لباس مندرس بود، مدام نوک كفش نايلوني گل آلودش 
را به كفشم مي ساييد  و من نيز با لحني تند شماتتش 
كردم كه تا سال ها زخم اين گفتار تند بر دلم ماند و هرگز 

داغمه نبست.
اين آموزگار اول ابتدايي در خردادماه  سال 1331 در 
محله چهارباغ سنندج چشم به جهان گشود. هفت سال 
در كوچه پس كوچه هاي گلي و شوســه زار آن دوران با 
هم نسالنش آويزان نخ بادبادک آسمان كودكي بود. اين 
بانوي متخصص حرفه معلمي پايه اول، از روز نخست 
مدرســه اش كه در مهرماه  ســال        1337شمسي با 
اضطراب بر نيمكت سخت و بخت نرم دانش تكيه زد، 
به نيكي ياد می كند.»صديقه« در فقر و هراس از ترک 
تحصيل اجباري مقاطع تحصيلي را با موفقيت گذراند 
و سرانجام در  ســال 1349 در ســپاه دانش در رشته 
ادبيات فارغ التحصيل شد. مهر 52 با ابالغ حكم آموزش 
و پرورش شهرستان سنندج بر بوم ديرينه ترين آرزوي 
اين فرشته مهرباني رنگ آبي واقعيت پاشيده شد و در 
قامت معلم اول ابتدايي به دانش آموزان پايه اول سرآغاز 
كشف و شــهود اســرار جهان در آينه  علم در دبستان 
روستاي »صلوات آباد« در محور20 كيلومتري سنندج 
سالم گفت. او حقوق مكفي حرفه معلمي، شغل پاک 
انبيا و رسالت رســوالن الهي را پاک و حالل مي داند و 
طعم شيرين و پربركت دشــت يك هزار و500 تومان 
دستمزد ماه نخست تدريس در  سال 1352 را هرگز از 

ياد نمي برد.
»صديقه سيدابراهيمي«، آموزگار 64ساله با آن كه از  
سال 79 بازنشسته شده است اما خود به دليل عشق و 
عالقه به تدريس و رخسار معصوم و منزه دانش آموزان 
پايه اول، تمايلي به بازنشســتگي ندارد و بعد از تجربه 
چند سال بازنشســتگی به دعوت مدارس غيرانتفاعي 
همچنان به دانش آمــوزان درس مبــارزه با جهالت و 

ظلمات بي سوادي مي آموزد.

شــهروند| تنها چند كليك، كافی است تا يك 
دارو با بسته بندی فريب دهنده ای، به در خانه برسد، 
با همان چند كليك می شــود خيلی از پزشكان و 
داروخانه ها را دور زد و مشكل جنسی، چاقی و الغری 
و اعتياد را درمان كرد. چند كليكی كه مشتری را به 
مرگ و بيماری های جدی تر نزديك می كند. آنها، 
همان مشتری های ســايت های اينترنتی فروشی 
دارو، به صورت آنالين، مرگ را و بيماری را می خرند؛ 
در همان چند ثانيه. سازمان غذا و دارو در سال های 
اخير، از همان زمان كه فعاليت شبكه های مجازی 
برای فروش همه چيز، شــروع شد، هشدارهايش را 
جدی تر كرده است، هشــدارهايی كه بر خودداری 
از خريــد اينترنتی داروها تأكيــد می كند. حاال در 
آخرين خبر، مديركل بازرسی سازمان غذا و دارو، به 
همين موضوع اشاره می كند، به »فعاليت سايت های 
غيرمجاز توزيع داروهای تقلبی و قاچاق در كشور« و 
آمار قابل توجهی را اعالم می كند: »بيش از 53 هزار و 
420 داروی غيرمجاز در كشــور ضبط و كشف شد 
كه ارزش اين داروها، بيــش از  600 ميليون تومان  
است.« او، رشد اين ســايت ها را قارچ گونه، می داند: 
»امروزه، سايت های غيرقانونی مثل قارچ می رويند 
و محل فروش و عرضه داروهای غيرمجاز، تقلبی و 
غيرايمن می شوند كه مخاطرات جدی برای سالمت 
جامعه بشری همراه دارند.«  بيش از 53 هزار داروی 
غيرمجاز درحالی در ايران كشــف شــد كه كشور، 
دارای سايت رسمی فروش دارو به صورت اينترنتی 
ندارد و هر چه به صورت آنالين فروخته می شــود، 
يا تقلبی اســت يا قاچاق. محمود هادی پور داروساز 
و مشــاور انجمن تاالســمی ايران اين را می گويد و 
تأكيد می كند: »فروش اينترنتی دارو در كشورهای 
ديگر، يك اتفاق معمولی است و كشورها با توجه به 
قوانينی كه دارند اين ســايت ها را فعال كرده اند. در 
ايران اما ماجرا متفاوت است و ما قانونی برای فروش 
اينترنتی داروها نداريم و شــبكه توزيع بايد حتما با 
نظارت فنی داروساز داروخانه صورت گيرد. « او ادامه 
می دهد: »در كشور، قانونی برای توزيع دارو در شبكه 
مجازی وجود ندارد، در كشورهای ديگر اگر سايتی 
در زمينه فروش دارو فعاليت می كند، همان جا هم 
مشــاوره اينترنتی دارد و همه اينها با مجوز صورت 
می گيرد، داروهايی هم كــه از اين طريق فروخته 
می شــود معموال نياز به نسخه پزشك ندارند.« اين 
داروساز به سيستم توزيع دارو در ايران اشاره می كند: 
»در ايران تمام داروها از طريق شبكه دارويی كشور، 
به داروخانه ها می رود و از آن جا به دســت بيماران 
می رسد، اين يك سيستم شــناخته شده است، اما 
در كنار اين سيستم توزيع، شبكه هايی هستند كه 
قوانين را دور می زنند و بدون اين كه مجوز فعاليتی 
داشته باشند، تنها با تبليغ، داروهای خود را به قروش 
می رسانند، نمی توان گفت تمام اين داروها تقلبی 
است، اما می توان تأكيد كرد كه اين داروها از طريق 

شبكه دارويی رسمی وارد نشده و می تواند مشكالتی 
داشته باشــد.« داروهای برطرف كننده اختالالت 
جنســی، داروها و مكمل های الغری، چاقی و ترک 
اعتياد، داروهايی  اســت كه معموال از طريق شبكه 
غيررسمی دارو به دست می آيد: »اغلب داروهايی كه 
به صورت اينترنتی خريده می شوند، معموال داروهای 
رفع ناتوانی جنســی، الغری و چاقی و ترک اعتياد 
هستند، داروهايی كه معموال مشتريان آنها، از نظر 
روانی، تمايلی به مراجعه به پزشك و يا داروخانه، برای 
دريافت دارو و ويزيت شدن ندارند، آنها می خواهند 
اين داروها را به صورت غيررسمی بخرند و سايت ها و 
شبكه هايی كه در اين زمينه فعاليت می كنند، معموال 
اين مشتريان را هدف قرار می دهند. اين افراد معموال 
در دام اين شــبكه ها می افتند.«  هادی پور، در ادامه 
اشاره ای هم به عوارض جانبی استفاده از اين داروها 
می كند: »گاهی ديده می شود كه اين داروها، مجوز 
ســازمان غذا و داروی آمريكا را دارند، اما موضوعی 
كه وجود دارد اين اســت كه اين داروها بايد مراحل 
ثبت رسمی را طی كنند، اما در فارماكوپه ايران جايی 
ندارند، ثبت نشــده اند و در زنجيره نامناسبی توزيع 
و نگهداری شــده اند، مثال اين داروها بايد در يخچال 
نگهداری شــوند، اما وقتی به صورت قاچــاق وارد 
می شوند اين مسائل رعايت نمی شوند.« به گفته او، 
ايران در مركز داروهای تقلبی و قاچاق قرار دارد، چرا 
كه از سوی كشورهای چين، پاكستان، هند و تركيه 
كه مركز توليد داروهای تقلبی هستند، قرار گرفته و 
خيلی طبيعی است كه اين داروها روانه ايران شوند. او 
ادامه می دهد: »داروهای تقلبی عوارض زيادی دارند، 
مثال ممكن است دارويی برای رفع مشكالت پوستی 
باشد، اما اســتفاده از آن پوست را با مشكل بيشتری 
مواجه كند، گاهی هم ديده می شود كه داروها تقليد 
از داروی ديگری هستند، مثال نگاه می كنند می بينند 
كه مكانيــزم داروی اصلی، افزايش خون رســانی در 
منطقه ای از بدن اســت، آنها هم برای توليد داروی 
تقلبی، مكانيزم مشابهی را ايجاد می كنند كه می تواند 
خطرناک باشــد. موضوع ديگری كه در ارتباط با اين 
داروها وجود دارد اين اســت كه اثربخشی داروهای 
تقلبی زير سوال است، ممكن اســت دارو خوراكی 
باشد و كبد فرد را با مشكل مواجه كند، يا در ارتباط 
با داروهای مثال برطرف كننده ناتوانی جنسی، بيماری 
فرد بدتر شود، چرا كه خيلی از اين داروها برای ناتوانی 
جنســی، دارای تركيبات اكتوئيدی كــه در ترياک 
وجود دارد، هستند.« اين داروساز در همين زمينه از 
سازمان غذا و دارو خواست تا با توجه به تقاضای مردم 
در ارتباط با مصرف داروی خاص، شرايط ورود آن به 
كشور را فراهم كنند: »مشكلی كه وجود دارد اين است 
كه اگر كســی نياز به داروی خاصی داشت نمی تواند 
به داروخانه ای مراجعه كند و آن را دريافت كند، چرا 
كه ممكن است مشابه ايرانی آن دارو در كشور وجود 
داشته باشد يا به طوركلی آن برند، وارد كشور نشود.« 
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