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رسانه های جهان
تی آر تی :سطح
د یاکسیدکربن
جــــهــــان بـــــرای
اولینبار رکــورد
شـــــکـــــســـــت و
از مــیــانــگــیــن
 420قسمت در میلیون ()ppm
در مــاه فراتر رفــت .نتایج ثبتشده
از طریق رصدخانه Mauna Loa
هاوایی ،توسط اداره ملی اقیانوسی
و جوی ایــاالت متحده ( )NOAAبه
اشتراک گذاشته شد .بر این اساس،
د یاکــســیــدکــربــن روی زمــیــن از
میانگین ماهانه  420پیپیام فراتر
رفته است که باالترین میزان در تاریخ
بشر اســت .ســال گذشته بیشترین
میزان در ماه می با  419.13پیپیام
ثبت شده بــود 20 .سال پیش ،این
رکورد  375.93پیپیام بوده است.
اســپــوتــنــیــک:
دانـــشـــمـــنـــدان
نــتــوانــســتــهانــد
دربــــــــاره مــنــشــأ
هــــمــــهگــــیــــری
ویــروس کرونا به
توافق برسند .در حالی که به طور
گــســتــرده اعــتــقــاد بــر ای ــن اس ــت که
ویروس کووید از یک بازار مرطوب در
ووهان چین سرچشمه گرفته است،
عدهای نیز اصرار دارند که کووید19
ساخته دست بشر است و همهگیری
ناشی از نشت آزمایشگاهی است.
پروفسور آمریکایی «جفری ساکس»
در مقاله خــود ب ــرای مجله PNAS
نوشت :آزمایشهای ایــاالت متحده
روی ویرو سهایی که میتوانند از
حیوانات به انسا نها بپرند ،ممکن
است در پیدایش ویروس کرونا نقش
داشته باشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مصطفیعبدالهی–باتخصیصیکمیلیارد
دالرارزبرایوارداتدارووتجهیزاتپزشکی
در فروردین امسال ،خیالمان آسوده شد که
بازار دارو تا مدتی آرام میماند اما همچنان
نگرانیهاییدربارهسازوکارجدیدتخصیص
ارز دارو وجود دارد و آنطور که کارشناسان
میگویند ،دولت نباید برای اجرای سیاست
جدیداینحوزهشتابزدهعملکند.

▪بدهیسنگینبیمههاودولت

▪عضو کمیسیون بهداشت :مردم تاوان
گرانیدارورابامالوجانشانمیدهند

اگــرچــه هنوز هیچ تغییری در ســاز و کار
تخصیص ارز دارو اعمال نشده اســت ،اما
بررسیها از افــزایــش قیمت برخی اقالم
دارویــــی حکایت دارد؛ محسنی بندپی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم اوایل
اردیبهشتماه ایــن موضوع را تایید کــرد و
گفت« :وزارت بهداشت ادعــا میکند دارو
گــران نشده و برخی مسئوالن هم گرانی
دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی
نمیدانند اما مردم به ویژه بیماران ،تاوان
این گرانی را با مال و جان خود میدهند».
«امیرحسن زرنانی» دبیر علمی کنگره علوم
آزمایشگاهی هم به فانا گفته است« :قیمت
برخی از کیتها  ۵۰درصد و برخی تا ۳۰۰
درصد گران شده و سیاست دولت در تحمیل
هزینهها به ارائهدهندگان خدمت ،آسیبزا
خواهدبود».
▪سازمانغذاوداروچهمیگوید؟

بــا ایــن حــال مدیرکل دارو ســازمــان غــذا و
دارو دلیلاینافزایشقیمتهاراتوضیحداده
وگفته:فقطمادهموثرهدارومشمولدریافت
ارز دولتی است؛ اما دستمزد کارگر ،هزینه
حاملهایانرژی،هزینهبستهبندی،حملو
نقلو...رویقیمتداروتاثیرمیگذارد.دکتر
اینانلوتصریحکردهاست:آنچهطیماههای
گذشته در خصوص نرخ دارو محسوس بوده،
مربوط به تغییر قیمت اواخر سال گذشته و
عدمپوششبیمهایبود؛اماامسالباهمکاری
بیمهها ،پرداختی مردم بابت  90قلم دارو
به قیمت شهریور  1400بازگشت .اینانلو
همچنین تاکید کــرده افزایش پرداخت از
جیب مردم ،خط قرمز دولت در حوزه دارو
است و هرگونه اصالح قیمت هم با درنظر
گرفتنپوششبیمهانجامخواهدشد.
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تخصیص ارز دارو را ندارد و با این کار مردم
دچار مشکالت فراوانی خواهند شد .البته
برخی نیز معتقدند که فرایند ارز ترجیحی
دارو به صــورت هدفمند و در مــورد برخی
داروها از چندی قبل آغاز شده و بخشی از
تغییرات قیمتی دارو در بازار به همین دلیل
است.
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▪سندیکایصنایعدارویی:هنوزسازوکار
تخصیصارزداروتغییرنکردهاست

آنطورکهسندیکایصاحبانصنایعدارویی،
شامل ۱۱۸شــرکــت تولیدی ۵۱ ،شرکت
وابسته ۱۱ ،شرکت صادراتی و  ۸شرکت
پخش دارو هم اعالم میکند ،فعال ساز و کار
تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است و اوایل
امسال هم یک میلیارد دالر برای تامین ارز
اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص
یافت.
▪کارسنگینبیمهها

دکــــتــــر مـــرتـــضـــی
خـــیـــرآبـــادی ،عضو
هــیــئــت م ــدی ــره ایــن
سندیکا ،در گفتوگو
بــا خــراســان دربـــاره
الزامات تغییر شیوه
تخصیص ارز دارو میگوید :بیمهها باید
افزایش قیمت جدید  2800قلم دارو و 14
هــزار قلم تجهیزات پزشکی را تک به تک
محاسبه و همراه با سهم پرداختی بیمه ،به
دولــت اعــام کنند تا مقدمات اجــرای طرح
فراهمشود؛سازمانهایبیمهگربرایانجام
این کار اعالم آمادگی کردهاند اما این کار
سنگینی است و به نظر میرسد آمادگیاش
درکشوروجودندارد.

▪وزیــر بهداشت :زیرساخت ها کافی
نیست

وزیــر بهداشت هم ابتدای اردیبهشتماه
همین اســتــدالل را مــطــرح کــرد و گفت:
بیمهها آمادگی تغییر شیوه تخصیص ارز
دارو را ندارند و زیرساختها کافی نیست؛
بنابراین تخصیص ارز دارو فعال طبق روال
گذشته انــجــام مــیشــود» .پیش از ایــن،
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در
این باره هشدار داده و به خراسان گفته بود
زیرساختهای کشور آمادگی تغییر شیوه

جلسه هفته گذشته کمیته دارو کمیسیون
بهداشت که خبرگزاری مجلس جزئیات
آن را منتشر ک ــرد نــیــز حـــاوی اطــاعــات
نــگــرانکــنــنــدهای اســـت :طلب  12هــزار
میلیاردی دانشگاههای علوم پزشکی از
بیمهها،بدهیسنگینبیمههابهشرکتهای
داروســـازی ،طلب  5هــزار میلیارد تومانی
سازمان تامین اجتماعی از دولت ،سنگینتر
شــدن بدهی بیمهها در صــورت تغییر نرخ
ارز دارو و خطر زمینگیر شدن شرکتهای
داروسازی  . ...این آمارها نشان میدهد که
دولت با مشکالت زیادی در حوزه دارو مواجه
است و به نظر نمیرسد فعال زمان مناسبی
برایایجادیکتغییربزرگدرشیوهتامیننیاز
اساسیبیمارانباشد.

نایب رئیس انجمن داروسازان در گفت و گو با خراسان:

شتاب نکنیم؛ باید پوشش بیمه ها به  95درصد برسد
دکتر «سیدعلی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان هم به
خراسان میگوید :برای تغییر شیوه تخصیص ارز دارو در وضعیت
پیچید های هستیم و همه به دنبال را هحل هستند .وی تصریح
میکند :زیرساخت اجرای این طرح تا حدودی وجود دارد اما
قطعا کافی نیست و نباید شتابزده عمل کنیم .فاطمی میافزاید:
با تغییر شیوه تخصیص ارز دارو ،قیمت برخی داروها  5تا 6برابر
خواهد شد و در این شرایط اگر پوشش بیمهای داروها از  70درصد فعلی به  95درصد
نرسد ،بار مالی آن روی دوش مردم خواهد بود .وی ادامه میدهد :جلوگیری از این اتفاق،
نیازمند چیزی حدود 70تا 100هزار میلیارد تومان اعتبار است که گفته میشود از محل
اختالف ارز دولتی و آزاد تامین خواهد شد؛ اما مهم این است که در گام اول این اعتبار به
سازمانهای بیمهگر اختصاص یابد و بعد از آن قیمت داروها تغییر کند.

۹
گزیده

پیگیریهای مجلس نتیجه داد

اعالم جزئیات
افزایش حقوق سربازان
گــروه اجتماعی -بــا اعــام رسمی جزئیات افزایش
حقوق ســربــازان ،حــاال مـیتــوان گفت که پیگیر یهای
مجلس کارگشا شد و حقوق سربازان با افزایش تقریبا
115درصدی تا حدود زیادی نسبت به قبل شرایط بهتری
پیدا کرد.
خضریان ،سخنگوی کمیسیون اصل نود ،در این باره
اعالم کرده بود :سال گذشته با استناد به ماده  ۴۹و
 ۵۰قانون خدمت وظیفه عمومی درخصوص حقوق
سربازان وظیفه مشخص شد تنها  ۱۳درصد از حقوق
مصوب تمامی سربازان پرداخت میشد ،از وزیر دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح که مسئول تامین این
بودجه است ،با طرح سوالی موضوع پیگیری شد .اینک
با تال شها و پیگیری مجلس شاهد افــزایــش حقوق
سربازان هستیم.
ایــن خبر حاکی اســت ،در همین زمینه دیــروز  ،رئیس
ســازمــان وظــیــفــه عــمــومــی فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی کل
کشور(فراجا) جزئیات افزایش حقوق سربازان را تشریح
کرد و گفت :معوقات حقوق در ما ههای آینده به حساب
سربازان و پایوران واریز میشود.
به گزارش مهر ،سردار تقی مهری اظهار کرد :با مساعدت
مجلس و دولت و همچنین پیگیریهای سازمان نیروهای
مسلح حقوق سربازان نسبت به سال  ۱۴۰۰میانگین
حــدود دو برابر یعنی  ۱۱۵درصــد افــزایــش پیدا کرده
اســت .یعنی از مبلغ یک میلیون و  ۴۹۰هــزار تومان در
فروردین  ۱۴۰۰به  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار تومان افزایش
یافته است .حقوق و مزایایی که در فیش حقوقی هر سرباز
نسبت به درجه و محل مأموریت تعیین شده است ،به این
عدد و رقم افزایش حقوق اضافه میشود.
وی گفت :خدمت سربازی سه طیف دارد که به ترتیب
سربازی ،درجهداری و افسر جزئی است و حقوقها هم بر
اساس همین طیف ارتقا پیدا میکنند؛ همچنین مقطع
تحصیلی و جایگاه خدمت هم در حقوقها تأثیر دارد.
مهری با اش ــاره بــه ایـنکــه حداقل حقوق یک سرباز
 ۲میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان اســت ،افــزود :در هفته
گذشته منابع این افزایش حقوق درنظر گرفته شده
و اجــرایــی و عملیاتی شــده اســت؛ البته ســربــازان یا
حتی پایورانی که حقوق فروردین نگرفتهاند ،در ماههای
بعد به عنوان معوقه دریافت میکنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در پایان گفت:
امکان دارد یک ستوان یکم سرباز (بیشترین درجه) در
منطقه عملیاتی حقوقش به بیش از  ۸میلیون تومان
هم برسد.

