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یک توئيت

مافیایداروخانههایزنجیرهای

رئيس کمیسیون بهداشت اخیرا از داروخانه های زنجیره ای که باعث مافیای دارو شده سخن گفت .طبق اعالم یک منبع موثق
به خراسان  70درصد داروخانه ها در تهران و  50درصد در شهرهای بزرگ به صورت مافیای زنجیره ای فعالیت می کنند.
این اتفاق چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

رسانه های جهان
دیــلــی مــیــل :تــعــداد
پذیرش روزانه مبتالیان
کرونا مجدد پس از ماه
آوریـــل(فـــروردیـــن) در
انگلیس رو به افزایش
اســـت .دادههـــــای دفــتــر آمـــار مــلــی در
انگلیس نشان میدهد که  1.3میلیون
نفر در انگلیس در هفته منتهی به 18
ژوئــن(آخــر خـــرداد) مبتال شــدهانــد که
یکپنجمدریکهفتهافزایشیافتهاست.
مواردابتالدراسکاتلند،ولزوایرلندشمالی
نیز در حــال افزایش اســت به طــوری که
تستهای مثبت تا  40درصــد افزایش
یافتهاست.
الجزیره:چین برای
نــخــســتــیـنبــار از مــاه
مــارس (اردیبهشت)
تــــاکــــنــــون ،در روز
شنبه(دو روز قبل) هیچ
آلودگی جدید کووید 19را در شانگهای
گزارش نکرده است؛ زیرا آخرین شیوع
این کشور پس از ماهها قرنطینه و سایر
محدودیتها کاهش یافته است .چین
آخرین اقتصاد بزرگی است که متعهد به
استراتژی کووید صفر است و با ترکیبی
از قرنطینههای هدفمند ،آزمایشهای
انبوه و دورههای طوالنی قرنطینه ،همه
عفونتها را از بین میبرد.
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افرادیغیرازداروسازانادارهمیشود.

مصطفی عبدالهی -هفته گذشته بود که رئیس
کمیسیون بهداشت ،در صحن علنی مجلس
باردیگر هشداری را مطرح کرد که طی سالهای
اخیرشنیدهشدهبوداماشایدچندانجدیگرفته
نمیشد .دکتر حسینعلی شهریاری با اشــاره به
دغدغههای بیماران برای تهیه دارو و مشکالت
موجوددرحوزهمدیریتایننیازحیاتیاظهارکرد:
«داروخانههایزنجیرهایباعثایجادمافیایدارو
شدهاست».

▪افزایش 10درصدیداروخانههافقط
طییکسال

▪داروخانههایزنجیرهایچیست؟

تا به حال نام فروشگاههای زنجیرهای را بسیار
شنیدهایم؛فروشگاههاییکهتوسطسرمایهداران
بـــزرگ و بــه شکل گــســتــرده در نــقــاط مختلف
کشور تاسیس میشود و مــردم را سمت خود
جــذب میکند .اگــرچــه گفته مـیشــود توسعه
ایــن فــروشــگــاههــا ،منجر بــه حــذف بسیاری از
فروشگاههای کوچک ،به ویژه در شهرستانها
میشود ،امــا فعال خــوب یا بد بــودن توسعه این
فروشگاهها مدنظر ما نیست و میخواهیم درباره
«داروخانههای زنجیرهای» صحبت کنیم .این
داروخــان ـههــا هــم مشابه همان فروشگاههای
زنجیرهای هستند با این تفاوت که برخالف آنها،
بسیاریشان تابلوهای یکرنگ و نامهای یکسان
ندارند در حالی که پشت پــرده ،مدیریت آنها
در دست سرمایهدارانی است که به حوزه دارو،
مکملهاولوازمآرایشیورودکردهاند.
▪رئیس کمیسیون بهداشت در گفت و گو با
خراسان:درحالپیگیریهستیم

ما ایــن موضوع را عصر روز
گذشته از دکتر حسینعلی
شهریاری ،رئیس کمیسیون
بــهــداشــت ،جــویــا شــدیــم.
شــهــریــاری در گــفـتوگــو با
خراسان درباره این موضوع و نگرانیها از ایجاد

خطر افزایش فشار به مردم و رونق دوباره ناصرخسروها
نایب رئیس انجمن داروسازان میافزاید :این وضعیت بسیار نگرانکننده است و شاید یکی از
تبعات آن ،رونق بیشتر عرضه داروها در ناصرخسروها و شیوع پدیدههایی مانند قاچاق دارو
باشد .فاطمی میگوید :هماکنون تولید دارو برای بسیاری از داروسازان کشور هم مقرون به
صرفه نیست و توان مالی بیمهها برای حمایت از پرداخت مابهالتفاوت افزایش قیمتها هم
بیشتر نشده است .به گفته او ،در این شرایط کمبودهای دارویی دارد به مردم فشار میآورد
و ناگزیرشان میکند به سمت بازار سیاه و ناصرخسروها بروند و این یعنی ،روزهای جشن
قاچاقچیان دارو.
مافیایداروبهدلیلایجادداروخانههایزنجیرهای
در کشور ایـنطــور گفت :کمیسیون بهداشت
درحالپیگیریاینموضوعاست.ویتصریحکرد:
مجلس صرفا در این حوزه وظیفه نظارتی دارد اما
باید با کمک سایر دستگاههای نظارتی ،این
موضوعرابررسیکنیم.
▪آمار هولناک هجوم سرمایه داران
به یک حوزه حیاتی

استقبالازسرمایهدارانوانداختنفرشقرمززیر

پای آنها ،همیشه خوب و ضروری است اما نه در
جایی که بحث جان مردم و تامین داروی بیماران
درمیانباشد.بااینحالبهنظرمیرسدایناتفاق
در کشور ما رخ داده و فاجعه بزرگی رقم خورده
است که گاهی هم صدایش از میان شکوه و ناله
خانوادههایسردرگمیافتندارویبیمارانشنیده
میشود .طبق آماری که یک منبع خبری موثق به
خراساناعالمکردهاست،برآوردهانشانمیدهد
حدود 70درصدداروخانههایتهرانو 50درصد
داروخانههای شهرهای بزرگ هماکنون توسط

اگرچه افــزایــش امکانات
سالمت و درم ــان در همه
حوز هها اتفاق خوبی است
امـــا بــه نــظــر مــیرســد ایــن
موضوع در حوزه داروخانهها
منجر به مشکالتی شده است.
دکتر «سیدعلی فاطمی» نایب رئیس انجمن
داروسازان ایران به خراسان میگوید :هماکنون
حــدود  14هــزار و  500داروخانه در کل کشور
داریم که 10درصد آنها ،یعنی 1400داروخانه
فقط طی یک سال اخیر فعال شده است؛ اما با
توجه به مشکالت متعدد این صنعت ،نه تنها اکثرا
جنسشان جور نیست و همه داروهــای بیماران
را ندارند ،بلکه از عهده تامین هزینههایشان هم
بر نمیآیند و قبل از ورشکستهشدن ،امتیازشان
را واگــذار میکنند .فاطمی میافزاید :در این
شرایط متاسفانه اشخاصی که تحصیالت مرتبط
با داروسازی را هم ندارند ،با خرید تعداد زیادی از
اینداروخانههامدیریتزنجیرهایآنهارابرعهده
میگیرند و طبیعتا اولویتشان منافع اقتصادی و
استفاده از تسهیالت مقرون به صرفهای است که
بهداروخانههادادهمیشود.
▪دریغازیکجلسهباآقایوزیر

فاطمیمعتقداستانجمنداروسازان،بیشترازهر
نهاددیگرینیازهاومشکالتاینصنفرامیداند
ومسئوالنحتمابایدبرایحلچنینمشکالتی،با
نمایندگاناینانجمنگفتوگوداشتهباشندامااوو
همکارانشتابهامروزحتییکبارهمنتوانستهاندبا
وزیربهداشتدولتسیزدهممالقاتداشتهباشند
وتعدادجلساتآنهابارئیسسازمانغذاوداروهم
فقطیکجلسهبودهاست.

۹
جوابیه

فرایند قانونی افزایش ساالنه
مستمری ها در سازمان تامین
اجتماعی
با عنایت به گــزار شهــای منتشره در آن
روزنامه با عناوین « :راضیها و ناراضیها از
فرمول افزایش حقوق بازنشستگان و بهت
و نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی!»
مورخ  1401.03.16و ،1401.03.18
پاسخ ایــن وزارتــخــانــه به شــرح زیــر ارســال
مــیگ ــردد .مقتضی اس ــت بــرابــر قــانــون
مطبوعات نسبت به درج آن اقــدام الزم به
عمل آورند:
موضوع معیشت قشر بازنشسته و تامین و
ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و
تعهدات قانونی صندوقهای بازنشستگی و
پرداخت به موقع حقوق ماهانه این عزیزان،
از مهمترین ماموریتها و دغدغههای وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوقهای
بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه از
جمله سازمان تامین اجتماعی به عنوان
بزر گترین صندوق بازنشستگی کشور
است.
▪مواد  96و  111قانون تامین اجتماعی
چه می گویند؟

طبق تصریح مـــاده  111قــانــون تامین
اجتماعی ،حــداقــل مستمری پرداختی
به افــراد واجــد شرایط دریافت مستمری
کامل در هر ســال (مشتمل بر مستمری
از کارافتادگی کلی ،مستمری بازنشستگی
و مجموع مستمری بــازمــانــدگــان) نباید
کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی
شــورای عالی کار برای کارگران مشمول
قانون کار باشد .عالوه بر آن طبق تصریح
ماده  96قانون تامین اجتماعی ،سازمان
تامین اجتماعی «مکلف است میزان کلیه
مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی
کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در
فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار
کمتر نباشد ،بــا توجه بــه افــزایــش هزینه
زندگی با تصویب هیئت وزیــران به همان
نسبت افزایش دهد».

