
مافياي دارو ساختار 

زهرا چيذري 
  گفت وگو

پيچيده اي اس�ت 
كه موجب مي شود 
داروهايي كه در داروخانه پيدا نمي ش�ود، در 
بازار س�ياه به وفور يافت شود. حاال هم همين 
مافي�ا، تولي�د داروه�اي ض�روري هم�ه 
آنتي بيوتيك ها را متوقف كرده تا سود بيشتري 
ببرند. اين يك تحليل است، اما تنها تحليل از 
بازار دارويي كشور و ش�رايط اين روزهاي آن 
نيس�ت. دكتر مجتب�ي بوربور، ناي�ب رئيس 
اتحاديه واردكنندگان دارو نگاه ديگري به اين 
ماجرا دارد، وي وجود مافيا را در حوزه دارويي 
كشور كامالً منتفي مي داند، استداللش هم اين 
است كه بيش از ۶۰ درصد بازار دارويي كشور 
در دست ش�ركت هاي دارويي است كه نيمه 
دولتي يا عمومي هستند؛  نهادهايي همچون 
شركت هاي سرمايه گذاري بانك ملي يا سازمان 
تأمين اجتماعي شاهرگ دارويي كشور را در 
دس�ت دارند، در بخش توزيع هم روال  همين 
است و اگر اصرار داشته باشيم در كشور مافياي 
دارو وجود دارد، اين مافيا در خود دولت است! 
بور ب�ور كه س�ابقه حضور در س�مت معاونت 
دارويي وزارت بهداشت را هم دارد، آشفتگي 
اين روزهاي دارو و درمان را در كشور ناشي از 
داليل متع�دد مي دان�د؛ از تحريم ها گرفته تا 
ناهماهنگي ميان نهادهاي تصميم گير و مؤثر 
در اين حوزه و حتي برخي شرايط جهان. آنچه 
در ادامه مي خوانيد، حاصل گفت وگوي ما با اين 

كارشناس و داروساز است. 

 آق�اي دكتر بور ب�ور! همانط�ور كه 
مستحضر هستيد، چندي است بازار 
دارويي كشور دچار چالش و ناآرامي 
شده و بسياري از اقالم ساده دارويي 
مانند آنتي بيوتيك ها يا شربت های 
استامينوفن و سرماخوردگي كودكان 
در داروخانه ها پيدا نمي شود. از نگاه 
شما به عنوان كارشناس حوزه دارو 

چرا شاهد اين اتفاق هستيم؟
در حال حاضر م��ا در وضعيتي قرار گرفته ايم كه 
هم تأمين كننده ناراضي است و هم مصرف كننده ! 
از يك سو بيمار دنبال داروس��ت و از سوي ديگر 
تأمين كنن��دگان در تولي��د دارو و همينط��ور 

قيمت گذاري و حاشيه سود ناراضي هستند. 
خب چرا با اين وضعيت مواجهيم ؟ آيا 
ريش�ه چنين كمبودهايي به اجراي 
طرح دارويار باز مي گ�ردد يا داليل 

ديگري دارد؟
 اين مسئله به چندين و چند دليل وابسته است و 
ربط آن به يك مسئله مانند دارويار درست نيست. 

دارويار در واقع واقعي سازي قيمت دارو بود. 
 آقاي دكتر! هميشه واقعي سازي براي 
مردم به معني افزايش قيمت هاست! 
اين ب�ار واقعي س�ازي هم با رش�د 
قيمت ه�ا همراه ب�ود و ه�م كمبود 

دسترسي !
طي چندين سال گذشته به دليل ارز۴هزارو۲۰۰ 
تومان و به دليل برخي مالحظات كه دولت قبل هم 
داشت، قيمت دارو به تناسب تورم تغيير نكرد. به 
نظر من دولت تصميم درستي گرفت تا قيمت دارو 
را واقعي كند. وقتي در كشورمان به گواهي بانك 
مركزي تورم باالي ۵۰ درصد را تجربه مي كنيم، 
نهادهاي تأمي��ن هر چي��زي مانند ح��وزه دارو 
تحت تأثير قرار گرفته است، بنابراين واقعي سازي 
قيمت دارو بخش��ي در قالب ط��رح دارويار انجام 
شد. البته بنا شد قيمت مصرف كننده تغيير نكند 
و دولت يارانه آن را پرداخت كند، اما مسائلي هم 
در محيط بيروني ايران، هم در محيط داخلي و هم 
محيط كسب و كار دارو رخ داد كه باعث شد شرايط 

بازار دارويي ما به شرايط كنوني برسد. 
 اصلي ترين س�ؤالي كه ه�م اكنون 
وج�ود دارد، اي�ن اس�ت ك�ه آيا با 
تغيي�رات مديريت�ي و اقداماتي كه 
رئيس جديد سازمان غذا ودارو انجام 
داده كمبوده�اي داروي�ي برطرف 

خواهد شد؟ 
 با اقداماتي كه اخيراً س��ازمان غ��ذا و دارو انجام 
داده اس��ت، من اطمين��ان دارم كمبودهاي دارو 
بس��يار كم خواهد ش��د. به خص��وص در مورد 
داروهاي معمول��ي همچ��ون آنتي بيوتيك ها و 
ش��ربت هاي كودكان. اقدامات خوبي پشت سر 
هم انجام شده است، اما معموالً وقتي مي خواهيم 
كمبودي را رفع كنيم تا پروسه ها بچرخند و كار 
انجام شود، مقداري زمان مي برد، اما به تدريج رفع 

اين كمبودها را خواهيم ديد. 
 از نگاه شما چقدر زمان مي برد و چه 
زماني بازار دارويي كشور به وضعيت 

عادي باز مي گردد؟ 
من فك��ر مي كنم كمبود ه��اي فعل��ي را وزارت 
بهداش��ت تا كمتر از يكي، دو هفته آينده جمع 
مي كن��د، اما م��ن نگران��ي ام داروهاي ليس��ت 
هشدار است؛ يعني داروهايي كه هنوز به كمبود 
نرس��يده اند، اما اگر براي آنها فك��ر نكنيم، وارد 

كمبودها مي ش��ود و وزارت بهداش��ت بايد براي 
آن فكر بكند. 

  اين فهرست هشداري كه مي گوييد، 
چه داروهايي هستند؟ 

در تمام اقالم دارويي اين كمبود و هشدار وجود 
دارد. اينها در واقع ليست زرد دارويي ما هستند. 

 ليست زرد  يعني چه ؟
 ليست زرد داروهايي شامل داروي ساخته شده يا 
ماده اوليه است كه براي توليد كمتر از كفاف فرض 
كنيد سه يا چهار ماهه سطح كشور كفاف مي دهد؛ 

اينها مي شود داروهاي فهرست هشدار. 
 دليل ش�كل گيري اين فهرست زرد 

چيست؟ 
فهرست داروهاي هشدار هميش��ه وجود دارد و 
در هر كشوري ش��ما برويد با اين مسئله مواجه 
خواهيد ش��د. من خودم چندي پيش به يكي از 
كش��ورهاي اروپايي سفر داش��تم و در آن كشور 
ش��ربت ايبوبروف��ن را پي��دا نمي ك��ردم. يعني 
مي خواهم بگويم در سطح جهاني بعد از اتفاقات 
اخير و جنگ و رخدادهاي مث��ل كوويد ما با اين 
مواجه شديم كه نهاده هاي تمام شده دارو گران 
ش��دند و تغييرات اتفاق افتاد، ام��ا در ايران اين 

مسئله كمي شديدتر بود. 
 چرا در ايران اين تغييرات شديدتر 

بود؟
يكي از داليل آن متغيرهاي جهاني اس��ت. نكته 
بعدي اينك��ه باالخره ما در تحريم هس��تيم و  اي 
كاش ما را در دارو تحريم كرده بودند! در حالي كه 
دارو ظاهراً تحريم نيست، اما نقل و انتقال پولي به 
شدت به مشكل خورده است. از س��وي ديگر در 
سياست هاي داخلي نهادهايي كه بايد با همديگر 
هماهنگ باش��ند با ناهماهنگي هاي��ي در حوزه 
دارو عمل كردند؛ به ط��ور نمونه گمرك حقوق و 
عوارض گمركي خودش را مي گيرد، مابه التفاوت 
و ماليات بر ارزش افزوده مي گيرد. وزارت بهداشت 
مي خواهد طرح داروي��ار را اجرا كند. بانك ها هم 
سيستم تسهيالت را به طور كل بسته اند. مهم ترين 
اعتراض تأمين كننده اين اس��ت كه شما قيمت 
دارو را واقعي سازي كرده ايد و اين مسئله موجب 
شده است خريد مواد اوليه  چهار، پنج برابر گران تر 
شود. حاال شركت داروسازي بايد نقدينگي خريد 
مواد اوليه دارو را از كجا بياورد؟ بايد از سيس��تم 
بانكي اي��ن نقدينگي را تأمين كند، اما سيس��تم 
بانكي هيچ تسهيالت جديدي را به ساختار دارويي 
نداده اس��ت و اين به  رغم مكاتباتي است كه بين 
س��ازمان غذا و دارو و بانك ها انجام شده است. از 

س��وي ديگر به نظر من براي قيمت گذاري دارو 
كمي دير اقدام ش��د و بايد بپذيريم براي اصالح و 
واقعي س��ازي قيمت ها دير عمل شد. اين موجب 
شد تا توليدكنندگان به خصوص توليدكنندگان 
آنتي بيوتيك ها به جايي برسند كه توليد برايشان 
مقرون به صرفه نباش��د. آنها ه��م در تأمين مواد 
و قيمت گذاري مش��كل پيدا كردن��د. همينطور 

شربت ها و ساير چيزهايي كه كمبود داريم. 
 ما واردات 5۰ تن�ي آنتي بيوتيك را 
براي مديريت بازار دارو داشتيم، اما 
از يك س�و همچنان كمبودها ادامه 
يافت و از سوي ديگر به تعبير برخي 
كارشناس�ان و نماين�دگان مجلس 
اين مس�ئله يك فاجع�ه مديريتي 
بود كه ما بخواهي�م داروهايي مانند 
آنتي بيوتيك را وارد كنيم. نظر شما 

در اين باره چيست؟ 
با واردات اگر چه بخشي از كمبودها رفع مي شود، 
اما چرا بايد دارو را با قيمت بيشتر از خارج از كشور 
وارد كنيم ؟ از نگاه من ما بايد دسترسي را اولويت 
مي دادي��م و بع��د قيم��ت را.  در كانال هاي غير 
رسمي خارج از شبكه داروخانه ها، سرم ۱۵ هزار 
توماني را با قيمت ۱۰۰ هزار تومان هم به مردم 
مي فروختند. در حالي كه اگر قيمت سرم مثاًل 
به ۲۰ هزار تومان افزايش پي��دا كرده بود، همه 
مردم به سرم دسترس��ي داشتند، اما هم اكنون 
بايد براي تأمين دارو س��رگردان شوند و قيمت 

چند برابري بپردازد. 
 آقاي دكتر بوربور! يكي از بازرسان 
س�ازمان بازرس�ي عنوان كرده بود 
كه در بازديد از يكي از كارخانه هاي 
داروسازي به اندازه سه تا شش ماه 
تولي�د آنتي بيوتيك م�واد اوليه در 
آن شركت پيدا ش�ده بود، اما باز هم 
ش�ركت داروس�ازي اقدام به توليد 
دارو نمي كرد! طبيعتًا بخشي از اين 
مواد با ع�رض ۴ه�زارو۲۰۰ توماني 
تهيه شده است، اما به نظر مي رسد 
باز هم ش�ركت هاي داروس�ازي به 
دنبال س�ود بيشتر هس�تند و دارو 
توليد نمي كنن�د. از نگاه ش�ما هم 
سودجويي ش�ركت هاي داروسازي 
موجب ع�دم توليد و بروز ش�رايط 

كنوني شده است؟
لزوماً اين طور نيست كه اين مواد اوليه با ارز قديم 
وارد شده باش��د. يكي از دوستان من مدير عامل 

يك شركت هاي آنتي بيوتيك س��از است. طبق 
گفته وي براي توليد يك ش��ربت آنتي بيوتيك 
۲۱درصد زيان به توليد كننده مي رسد! ۲۱ درصد 
زيان در توليد يعني سرجمع حدود ۳۰، ۴۰ درصد 
زيان براي آن كارخانه وجود دارد. از سوي ديگر 
ش��ركت هاي دارويي عمدتاً دولتي و شبه دولتي 
هس��تند و اين يعني آنتي بيوتيك سازهاي ما يا 
وابسته به سازمان تأمين اجتماعي يا شركت هاي 
سرمايه گذاري بانك ملي هس��تند. بنابراين اين 
ش��ركت ها نفع ش��خصي ندارند كه بخواهند به 
دنبال سود شخصي شان باشند. پس مشكلي در 
اين موضوع وجود داشته است. از سوي ديگر اگر 
يك دارويي ۱۰۰ تومان باش��د، تنه��ا ۳۰ تومان 
از آن ارزش ماده مؤثر اس��ت و ۷۰تومان از بهاي 
تمام شده، ش��امل حقوق، دس��تمزد، نگهداري 
خطوط و مواد جانبي و بس��ته بندي و امثال آن 
اس��ت. ضمن اينكه در توليد تم��ام نهاده ها بايد 
وجود داشته باشند. ممكن است براي توليد اين 
آنتي بيوتيك ها ماده مؤثر بوده، اما مواد جانبي آن 
نبوده است. براي توليد يك دارو هم بايد مواد اوليه 
آزمايش و هم محصول س��اخته و هم پروسه آن 
كنترل شود. شما فرض كنيد موادي كه بايد دارو 
را با آن آزمايش بكنند، نتوانند تأمين كنند. به هر 
دليلي كه اين مواد آزمايشگاهي را نتوانند تأمين 
كنند، توليد نمي تواند محصول را آزاد س��ازي و 
س��المت كيفي آن را تضمين كن��د. پس با يك 
موضوع نمي توانيم كارخانه را زير س��ؤال ببريم. 
از همه مهم تر اينكه تمام آنتي بيوتيك س��ازهاي 
ما ش��ركت هاي دولتي و نيمه دولتي هس��تند. 
بيش از ۸۰ درص��د توليد كنندگان آنتي بيوتيك 
ما شركت هاي وابسته به تأمين اجتماعي، ستاد 
اجرايي فرمان امام و بانك ملي هستند و در واقع 
هيچ كدام از اينا خصوصي نيس��تند كه بخواهند 

دنبال نفع شخصي شان باشند. 
 اتفاق�اً ب�ه نظ�ر م�ن دولتي ب�ودن 
شركت هاي داروس�ازي ما و امتناع 
ش�ركت هاي دولتي از تولي�د دارو 
و چالش هاي�ي ك�ه براي م�ردم در 
بازار داروي�ي ايجاد ش�ده، نه فقط 
از مديري�ت ب�ازار دارويي كش�ور 
س�لب مس�ئوليت نمي كن�د، بلكه 
نش�ان دهنده عميق تر ب�ودن اين 
چالش هاس�ت. در واق�ع بخش هاي 
مختل�ف دول�ت نمي توانن�د س�ر 
مس�ئله مديريت دارو ب�ا يكديگر 
به توافق برس�ند و مردم بايد تاوان 
سوء مديريت را با كمبود بازار دارو و 
سرگرداني در بازار دارويي بپردازند. 

شما اينطور فكر نمي كنيد؟
بله اينها شركت هاي دولتي هستند و مي خواهم 
بگويم اگر بخش خصوصي بود، مي گفت ضررده 
بوده توليد نكرده و قصد سوئي داشته است، اما اين 
ديگر مربوط به بخش دولتي اس��ت. حتماً دليل 

ديگري در اين مسئله وجود دارد. 
 پس از نگاه شما مشكل بازار دارويي و 
كمبودها تقصير داروساز ها نيست؟ 

مطلقاً.
  برخي از نمايندگان مجلس از جمله 
رئيس كميسيون بهداشت خواستار 
برخورد قضايي با شركت هاي دولتي 
شده اند كه در اين زمينه قصور كرده  و 
براي سود بيشتر از توليد دارو امتناع 
ورزي�ده  و ب�ر ل�زوم ورود نهادهاي 
امنيتي به اين مسئله تأكيد كرده اند. 
از اين برخورد چه چيزي مي خواهد عايدش��ان 
بش��ود ؟! يا مثاًل درب��اره اينكه گفته مي ش��ود، 
دارو مافيا اس��ت، بارها من گفته ام اگر واقعاً دارو 
مافياست دو نفر از اين مافيا را به ما نشان بدهيد! 
اگر آنتي بيوتيك در دست مافيا باشد، بايد بروند 
يقه س��ازمان تأمين اجتماعي را بگيرند، چراكه 
۲۸ ش��ركت و كارخانه ما براي تأمين اجتماعي 
اس��ت! اگر بخواهيم بحث مافيا را مطرح كنيم، 
وقتي عماًل اكثريت قريب به اتفاق ش��ركت هاي 
داروسازي مربوط به بخش دولتي است، پس اين 
مافيا در كجا مي تواند وجود داش��ته باشد؟! اگر 
زنجيره تأمين، عرضه و توزيع دارو را مرور كنيم، 
مي بينيم بيش از ۶۰ درصد داروي كشور ما توسط 
شركت هاي وابس��ته به ارگان هاي نيمه دولتي يا 
عمومي تأمين مي ش��ود. بيش از دوسوم داروي 
ما توس��ط ش��ركت هاي پخش همي��ن بخش 
توزيع مي ش��ود و ۶۰ درصد داروي كشور از نظر 
ارزش، در ۵۰۰ داروخانه كش��ور توزيع مي شود 
كه عمده اي��ن داروخانه ها هم دولتي هس��تند. 
به طور نمون��ه داروخانه ۱۳ آبان بيش��تر از هزار 
و خرده اي داروخانه در روز ف��روش دارد. در اين 
شبكه گسترده، يك ش��ركت خصوصي كوچك 
نمي تواند تأثير داش��ته باش��د. آن هم با قوانين 
و س��ختگيري ها و نظارت هايي كه سازمان غذا 
و دارو دارد. اين س��ازمان همه چي��ز را خودش 
سياستگذاري مي كند. بخش خصوصي كاره اي 
نيست هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي همه چيز 
در سازمان غذا و دارو يا بهتر بگويم وزارت بهداشت 

سياستگذاري مي شود. 

884984403سرويس اجتماعي
مافياي دارو اگر هم  باشد 

در خود شرکت های دولتی است!

وضعيت بازار دارو در گفت وگوي »جوان« با نايب رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو

 ش��هردار تهران با تأكيد بر اينكه هيچ انحصار و رانتي براي ساخت 
مسكن وجود ندارد، اظهار كرد: اگر حوزه ساخت و ساز به صورت شفاف 
و عادالنه در نظر گرفته نشود، تبديل به رانت مي شود، اما در اين حوزه ما 

خودمان از بخش خصوصي درخواست كرده ايم كه ورود پيدا كند. 
 معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد استان تهران از آغاز 
اجراي برنامه غربالگري س��المت مددجويان تحت حمايت اين نهاد با 

همكاري مراكز پاراكلينيكي خبر داد. 
 مدير طرح و برنامه هيئت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران 
از آغاز طرح ملي تحول در كاشت حلزون و صفر شدن صف انتظار اين 

عمل در كشور خبر داد.
 مدير عامل سازمان انتقال خون گفت: ۹۷ درصد از خون هاي اهدايي 
در كشور تبديل به فرآورده هاي خوني مي شود و در اين خصوص ايران 

جزو كشورهاي با درآمد باال است. 

اختصاص ۱۵۰ اتوبوس و ۲۰۰ ون جديد
 به شهرداري تهران

و  اتوب�وس  دس�تگاه   ۱5۰ اختص�اص  از  كش�ور  وزي�ر 
۲۰۰ دس�تگاه ون جدي�د ب�ه ش�هرداري ته�ران خب�ر داد. 
احمد وحيدي، وزير كش��ور در حاش��يه آيين واگذاري ۵۰۰ دستگاه 
اتوبوس شهري از س��وي وزارت كش��ور به ناوگان حمل ونقل عمومي 
ش��هري در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ضرورت بهبود وضعيت 
حمل و نقل عمومي ش��هري و لزوم تزريق خودروهاي نو تالشي براي 
نوسازي آغاز شد كه در همين راستا سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور از س��وي وزارت كش��ور با ش��ركت هاي مختلف خودروس��از 
قراردادهايي را امضا كرد تا بتواند حدود ۱۰ هزار اتوبوس براي نوسازي 
در برنامه قرار دهد.  وي افزود: از سوي ديگر نيز طي اين قراردادها مقرر 
شد تعداد قابل توجهي ون نيز نوسازي شود. در همين راستا روز گذشته 
كه آيين تحويل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از ش��ركت ايران خودرو ديزل 
برگزار شده است، قرارداد ۲هزارو۵۰۰ دستگاه اتوبوس به اضافه ۵هزار 
ون نيز براي توليد با اين شركت بس��ته شده است. البته با شركت هاي 
ديگر نيز قراردادهايي براي تزريق اتوبوس ه��ا و ون هاي تازه نفس به 

ناوگان حمل و نقل عمومي منعقد شده است. 
وزير كشور ادامه داد: در خالل اين قراردادها موضوع توليد اتوبوس هاي 
برقي نيز مد نظر ق��رار گرفت��ه و قراردادهايي براي تولي��د اين نوع از 
اتوبوس ها نيز بسته شده است تا بتوانيم ناوگان اتوبوس هاي برقي را نيز 
توسعه دهيم.  وي تأكيد كرد: به تناسب اينكه شركت ها توليدات خود را 
به انتها برسانند و به سازمان شهرداري ها و دهياري ها تحويل دهند، اين 
اتوبوس ها بين شهرداري هاي مختلف توزيع خواهد شد. در اين مرحله 
از بين ۵۰۰ اتوبوس تحويل داده شده ۱۵۰ اتوبوس به همراه ۲۰۰ ون به 
تهران تعلق دارد و به شهرداري تهران تحويل داده خواهد شد و مابقي 

نيز ميان ساير شهرها توزيع خواهد شد. 
وزير كش��ور درباره زمان بر بودن توليد اتوبوس هاي جديد و نوس��ازي 
ناوگان نيز گفت: برابر قراردادهايي كه با ش��ركت هاي مختلف بس��ته 
شده است، اگر شركت ها در زمان مشخص به تعهدات خود عمل كنند، 
اين نوس��ازي خيلي به طول نمي انجامد و بر اساس برنامه پيش بيني 
شده ظرف مدت دو تا سه س��ال اين خودروها توليد و نوسازي ناوگان 

محقق خواهد شد. 

حسین سروقامت

چه زماني نوبت به فيلتر کردن
 فيك نيوزها مي رسد؟

در شرايطي كه شبكه هاي اجتماعي زير بار قوانين ايران 
نمي روند، قانون براي دروغ پردازان هم اجرا نمي شود!

ادامه از صفحه اول
حقيقت اين است كه امروزه فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي تبديل 
به جزء جدايي ناپذير زندگي انسان ها شده است و كاربران فضاي مجازي 
همانقدر كه در معرض تهديدهاي مختلف در زندگي حقيقي هستند، 
به همان ميزان فكر و روان شان در معرض محتواهاي مختلف در فضاي 
مجازي است، بنابراين كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي اروپايي در 
حال سياستگذاري و اعمال قوانين و جريمه هاي سنگين درباره نقض 
حريم خصوصي شهروندان خود در ش��بكه هاي اجتماعي هستند. در 
واقع دولت ها تالش مي كنند با وضع قوانين و مقررات هزينه انتش��ار 

محتواهاي نامناسب را بر دوش شبكه هاي اجتماعي بيندازند. 
  طبقه بندي محتوا بر اساس رده سني كاربران

آنچه در مقدمه اين گزارش آمد، نش��ان مي دهد كاربران ش��بكه هاي 
اجتماع��ي در كش��ورهاي اروپايي نباي��د به هر محتوايي دسترس��ي 
داشته باش��ند و در مقابل بزرگس��االن يا همان افراد باالي ۱۸ سال نيز 
نبايد حري��م مجازي افراد كمتر از ۱۸س��ال را نقض كنن��د. به عبارت 
ديگر، كاربران كمتر از ۱۸ سال بايد در يك حباب فيلتر شده اي زيست 
مجازي خود را دنبال كنند؛ حبابي كه با سياستگذاري حاكمان و تبعيت 
ش��بكه هاي اجتماعي از قوانين س��ازمان هاي تنظيم كننده تش��كيل 
شده است.  حال نگاهي به وضعيت فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 
كشور خودمان بيندازيم. حدود دو ماه است كه فضاي حقيقي و مجازي 
كشور ملتهب اس��ت. ريش��ه يابي اين حوادث و اتفاقات نشان مي دهد 
فضاي مجازي اتاق فرمان و پشتيبان وقايع اخير بوده و متأسفانه فضاي 
حقيقي كشور متأثر از اين اتاق فرمان، روزهاي سخت و تلخي را سپري 
كرده است. متأسفانه در فضاي مه آلودي كه تشخيص محتواي راست از 
دروغ به ويژه براي نوجوانان و جوانان سخت شد، شبكه هاي اجتماعي و 
در رأس آنها اينستاگرام پشتيباني چشمگيري از اتفاقات اخير داشتند. 

 رفتار دوگانه شبكه هاي اجتماعي در ايران و اروپا
نكته جالب توجه آن است كه اين پشتيباني در شرايطي انجام شد كه 
اينستاگرام همزمان در حال ايجاد ساز و كاري براي احراز هويت كاربران 
كمتر از ۱۸ سال در كش��ورهاي اروپايي بود. به بيان ديگر اينستاگرام 
در كش��ورهاي اروپايي در حال ايجاد حبابي است كه اجازه نمي دهد 
كاربران كمتر از ۱۸ سال به هر محتوايي دسترسي داشته باشند،  اما در 
عين حال در ايران اجازه مي دهد هر كاربري به هر محتواي خشونت آميز 
و تحريك كننده اي دسترس��ي داشته باش��د. طبيعي است در چنين 
فضايي عده اي هم تالش مي كنند ت��ا ماهي خود را صيد كنند. نگاهي 
به زيست مجازي برخي از هنرمندان، ورزشكاران و ساير سلبريتي ها و 
بالگرهاي اينستاگرام نشان مي دهد اين افراد با دميدن بر آتش حوادث 

اخير اليك و فالوور خوبي را به جيب زدند. 
تمام اين اتفاقات در شرايطي رقم خورد كه نه تنها شبكه هاي اجتماعي 
خارجي حاضر به رعاي��ت قوانين و مقررات جمهوري اس��المي ايران 
نشدند، بلكه حتي اصول خود را هم زير پا گذاشتند و با تغيير الگوريتم ها 
كمك كردند  هر محتواي مرتبط با اين اتفاقات و حوادث براي هر كاربر 
ايراني با هر رده سني قابل دسترس��ي باشد! در مقابل مسئوالن كشور 
كه پيش تر تالش كرده بودند اين ش��بكه ها را اقناع كنند تا با معرفي 
نماينده و رعايت قوانين جمهوري اسالمي ايران به فعاليت قانوني شان 
ادامه دهند، پس از مشاهده اين رفتار خشونت آميز كه منجر به ترويج 
افكار تفرقه افكن و تجزيه طلبي مي ش��د براي حف��ظ آرامش جامعه و 
قطع ارتباط اتاق فرمان با آشوبگران، ناچار به مسدود كردن دو شبكه 

اجتماعي واتس اپ و اينستاگرام شدند. 
  بهايي كه حاكميت به جاي شبكه هاي اجتماعي مي دهد

اين در حالي بود كه بس��ياري از كاربران فعال در اين اينس��تاگرام كه 
صاحب كسب  و  كاري بودند، از اين اقدام متضرر شدند. ناگفته نماند كه 
برخي از كسب  و  كارها هم در روزهاي نخست به تبعيت از اتاق فرمان 
دست به اعتصاب زدند! سپس رسانه هاي معاند تالش كردند، اين اقدام را 
نقض آزادي بيان و افزايش محدوديت هاي اجتماعي تفسير كنند. نتيجه 
اين انتقادها و فشارها، زير سؤال رفتن تصميم ها و سياستگذاري هاي 
مسئوالن بود. به  بيان ديگر، اينستاگرام كه در ساير نقاط دنيا با پذيرش 
اصول و قوانين كشورها تاكنون بهاي سنگيني را به دليل تخطي از قواعد 
و قوانين پرداخت كرده، در ايران با عدم پذي��رش اين قواعد و قوانين 

حاكميت را ناچار به پرداخت بهاي مقابله با خود كرد. 
اما در بررس��ي اين اتفاق ها نبايد نقش پررنگ برخي از سلبريتي هاي 
اينس��تاگرامي يا بهتر اس��ت بگوييم فيك نيوز ها را نادي��ده گرفت. از 
بازيكنان و مربيان فوتبالي تا بازيگران تلويزيوني و س��ينمايي و ساير 
هنرمندان و فعاالن عرصه هاي مختلف متأس��فانه بدون بررسي دقيق 
اتفاقات به عنوان يك بازوي رسانه اي قوي در خدمت اتاق فكر معاندين 
قرار گرفتند. اين فيك نيوزها كه هر كدام صاحب يك صفحه مجازي با 
صدها و ميليون ها فالوور هستند، طي دو ماه اخير به دفعات محتواهايي 
را بازنشر كردند كه رسانه هاي معاند به دروغ و با تحريف واقعيت توليد 
كرده بودند  و اين يعني تش��ويش اذهان عمومي ك��ه برايش مجازات 
مشخصي تعريف شده است. با اين حال تاكنون هيچ برخوردي توسط 
نهاد قضايي با اين فيك نيوزها نشده و صرفاً در مواردي از آنها خواسته 

شده كه مستندات خود را درباره ادعاهايشان ارائه دهند!
  چرا فيك نيوزها هيچ بهايي نمي دهند؟

اكنون سؤالي كه سياستگذاران و تصميم گيران حوزه فضاي مجازي بايد 
بدان پاسخ دهند، اين است؛ چرا در شرايطي كه شبكه هاي اجتماعي 
زير بار قوانين ايران نمي روند، قان��ون براي دروغ پردازان و فيك نيوزها 
اجرا نمي شود؟ چرا هميشه سياس��تگذاري ها در حوزه فضاي مجازي 
به شكلي انجام مي شود كه بهاي مقابله با جريان تحريف را حاكميت 
بدهد؟ آيا تصميم گيران تجربه و نتيجه مسدودس��ازي هاي گذش��ته 
را فرام��وش كرده اند؟ آيا در ح��ال حاضر تلگرام ديگر مورد اس��تفاده 
كاربران نيست؟ آيا هم اكنون اينستاگرام ديگر محور دروغ پردازي ها، 
تفرقه افكني ها و تحريف حقايق نيس��ت؟ آيا انصاف است كه كسب و 
كارهاي مجازي كه صرفاً به دنبال معيشت خودشان هستند، به دليل 
دروغ پراكني هاي عده اي سلبريتي مجازي يا همان فيك نيوزها نانشان 
آجر ش��ود، اما دروغ پردازان هيچ تنبيهي نشوند و همچنان به فعاليت 

خود ادامه دهند؟
اينها سؤاالتي است كه سياستگذاران به ويژه نهاد قضايي كشور بايد به 
آنها پاسخ دهد. قطعاً چهره هاي مشهور اينستاگرامي )فيك نيوزها( اگر 
با مجازات تعريف شده در قانون مواجه شوند، پيش از اينكه به انتشار 
محتواهاي دروغ، خشونت آميز و تفرقه افكن بپردازند، مشغول فعاليت 
حرفه اي خود خواهند بود. نتيجه اين خواهد شد كه رسانه هاي معاند 
با معدود دنبال كننده فريب خورده ديگر اثرگ��ذاري الزم را نخواهند 
داشت و حاكميت هم الزم نيست بهاي مقابله با آنها را بپردازد. اكنون 
زمان تغيير سياست ها و پايان مماشات با فيك نيوزها است. بايد با اجراي 
قانون آنها را پاي ميز محاكمه كش��اند و از آنها مستندات و مداركي را 
مطالبه كرد كه محتواهاي مجازي ش��ان را تأييد مي كنند تا سيه روي 
شود هر كه در او غش باشد.  در پايان خوب است حادثه تروريستي اخير 
تركيه را يادآوري كنيم. پس از اين حادثه، آنچه جلب توجه كرد واكنش 
س��لبريتي هاي تركيه در فضاي مجازي بود كه صرفاً تسليت گفتند و 
از پرداختن به جزئيات حادثه خ��ودداري كردند، چراكه دولت تركيه 
جريمه ها و جرائم سنگيني را در نظر گرفته تا از انتشار شايعات تا پيش 

از مشخص شدن حقايق جلوگيري شود. 

»پرواز بر فراز آش�يانه فاخته« در س�ال ۱975 ب�ه كارگرداني 
»ميلوش فورمن« ساخته شده، در ايران به نام »ديوانه از قفس 

پريد«  معروف گرديد. 
گروهي ديوانه آرزو دارند به تماشاي فينال يك مسابقه ورزشي 
مهم بنشينند، اما سرپرستار تيمارس�تان اين اجازه را به آنان 

نمي دهد. 
همه ناراحت مي شوند. تيك هايشان عود مي كند و يكي از آنها 
كه »جك نيكلسون« ايفاگر نقش اوس�ت، كار بسيار عجيبي 

مي كند. 
توي س�الن خال�ي، مقاب�ل تلويزي�ون خاموش مي نش�يند و 

مسابقه اي را كه پخش نمي شود، گزارش مي كند. 
او چنان استادانه اين خيال را مي سازد كه همه ديوانه ها را پاي 

تلويزيون خاموش كشانده، بر جاي خود ميخكوب مي كند!
گاهي در زندگي اتفاق هايي مي افتد كه سوس�ويي از اميد نيز 

در آنها پيدا نيست. 
. . . در اينجاس�ت كه نيازمند كس�اني هس�تيم كه خيال هاي 

سودمند بسازند؛ شما مرد  اين ميدان هستيد؟!
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 شهروند – تهران: با آشوبگران مماشات كردند و تبديل شدند 
به اغتش��اگر و اموال و آس��ايش مردم را به هم ريختند. با دالالن 
خردپا هم برخورد نمي شود، چند مدت ديگر تبديل مي شوند به 
رانت خواران و مفسدان اقتصادي كالن. از روزي كه حرف افزايش 
حقوق بازنشستگان كشوري و لش��كري در رسانه ها منتشر شد 
يك عده دالل و رانت خوار شروع كردند به احتكار و افزايش دادن 
قيمت كاالهاي اساسي مردم. كسي هم نيست با اينها برخورد كند. 
با خيال راحت هر طور كه دلشان بخواهد در بازار جوالن مي دهند. 
انگار سازمان تعزيرات و حمايت از مصرف كنندگان خودشان را در 

اين مسائل مسئول نمي دانند. 
 جوابيه: در پي انتشار مشكل يكي از خوانندگان روزنامه جوان در 
ستون پيام مردم به تاريخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با عنوان »انتقاد به كسر بيش 
از حد از كارت بليت مسافران«، شركت بهره برداري راه آهن شهري 
تهران و حومه جوابيه اي را به دفتر روزنامه جوان ارسال كرده است كه 
در ادامه مي خوانيد: هزينه  جابه جايي در شبكه حمل و نقل عمومي 
مطابق با كرايه مصوب شوراي اسالمي شهر تهران و براساس مسافت 
طي شده از مسافران گرامي كسر مي گردد. شايان ذكر است بررسي و 
ارائه گزارش در اين رابطه مستلزم ارائه شماره تماس متقاضي جهت 
دريافت اطالعات تكميلي )شماره سريال كارت بليت اعتباري و تاريخ( 
است. همچنين كارشناسان مديريت درآمد و فروش بليت ايستگاه 
متروي صادقيه – سالن جنوبي – طبقه همكف – اتاق شماره ۱۰ با 
شماره تماس ۴۸۹۸۵۱۶۹ و ۴۸۹۸۵۰۱۷ آماده پاسخگويي و رفع 

هرگونه ابهامات احتمالي در اين رابطه هستند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰9۱9۰9۶۸53۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴9۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

محسن حسین پور – روزنامه نگار


