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یک توئيت

دارو بــدون یـــار!

اجتماعی

کمبودآنتیبیوتیکهاوافزایشقیمتداروبخشیازمشکالتوضعیتدارودر آستانه سهماهگی طرح«دارویار»است؛اینطرح
قراربود،کمکحالداروییمردمباشددرحالیکهخوداکنونبیماراست.سخنگویکمیسیونبهداشتازنامه
بهسرانقواگفتهونایبرئیسانجمنداروسازانایرانیکهشدارنگرانکنندهرابامادرمیانمیگذارد
رسانه های جهان

فوربس:تعداد تلفات
توفان روز جمعه ایان در
فلوریدا از  70نفر فراتر
رفتواحتما ًالبیشترهم
خــواهــد شــد .بــر اســاس
آمار تلفات در سطح شهرستان ،در حالی
که تالشها برای جستوجو و نجات در
یکی از مرگبارترین توفانهای تاریخ اخیر
در فلوریدا همچنان ادامــه دارد ،پس از
اینکه چندین شهرستان تلفات بیشتری
را گــزارش کردند ،تعداد قربانیان توفان
ایان در فلوریدا از  70نفر گذشت .تاکنون
هیچ آمار رسمی از کشته شدگان ،از سوی
مقاماتایالتییافدرالمنتشرنشدهاست،
اما جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا روز
پنجشنبه هشدار داد که این توفان ممکن
است«مرگبارترینتوفاندرتاریخفلوریدا»
باشد.تصاویرپسازتوفانازجوامعنزدیک
بهجاییکهتوفانبهخشکیرسید،ویرانی
کاملرانشانمیدهد.
تــــــی آر تــــی:
نــــمــــایــــشــــگــــاه
بـــیـــنالـــمـــلـــلـــی
کتا بهای عربی
در شهر استانبول،
از شنبه آغاز به کار
کرد تا دوستداران کتاب و کتابخوانی
و بهویژه کتا بهای عربی را در شهر
استانبول ترکیه ،کنار هم جمع کند .این
نمایشگاه با نظارت انجمن بینالمللی
نــاشــران کــتــابهــای عــربــی ،اتحادیه
نــاشــران تــرک و انجمن نــاشــران ترک
برگزار شده است و تا  9اکتبر (17مهر)
ادامه خواهد داشت که انتظار میرود
جمع کثیری بازدیدکننده داشته باشد.
بیش از  250ناشر از  29کشور از ترکیه،
مصر ،فلسطین ،لبنان ،سوریه ،عراق،
عربستان ،کویت ،ســودان ،الجزایر،
قطر ،امـــارات ،ای ــران ،آمریکا ،اردن،
تونس ،مراکش ،لیبی،ایرلند ،اسپانیا،
آلمان ،ایتالیا،انگلستان و ازبکستان
در این نمایشگاه که در منطقه «یشیل
کــوی» استانبول بــرگــزار شــده است،
حضور دارند.

چراغسبزشورابرایانتشارفهرست
ساختمانهایناایمنتهران
رئیس کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر تهران
گفت :فهرست نهایی ساختما نهای ناایمن
شهر تهران را باید شهرداری اعالم کند و اعالم
آن از نظر ما در شــورای اسالمی شهر تهران
بالمانع است .به گزارش ایلنا ،مهدی بابایی با
بیان اینکه وضعیت رسیدگی به ساختمانهای
ناایمن به کندی پیش مـــیرود ،اظهار کرد:
شــهــرداری هرچه سریعتر باید در ایــن زمینه
اقدام و تعیین تکلیف کند ،چون پای جان مردم
در میان است .وی افزود :برنامه ویژهای دارم که
هر هفته جلسهای با شهرداران مناطق داشته
باشم و موضوع ساختمانهای ناایمن را با جدیت
پیگیری کنم .

 400هزار سالمند بسیار پرخطر
از نظر سالمت جسمی
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت
با بیان اینکه یکی از برنامههای در حال
اجرای وزارت بهداشت در راستای سند ملی
سالمندان ،مراقبت از سالمندان پرخطر است
تصریح کرد :در این زمینه تاکنون  7میلیون
سالمند در کشور غربال شد هاند که بر اساس
غربالگر یهای انجام شده هماکنون 400
هزار سالمند بسیار پرخطر ،که دچار بیماری
صعب العالج یا چند بیماری همزمان هستند،
شناسایی شد هاند .به گزارش فارس ،محسن
شتی افزود :همچنین بر اساس این غربالگری،
بیش از یک میلیون نفر از سالمندان در شرایط
پرخطر (ابتال به دو یا چند بیماری صعب العالج )
یا در معرض خطر هستند .وی بر ضرورت اتخاذ
تدابیر ویژه و توسعه زیرساختهای مورد نیاز
تاکید کرد.

غفوریان-درآستانهسهماهگیطرح«دارویار»
خبرهایخوبیازاجرایآنبهگوشنمیرسد؛
طرحی که قــرار بود یار و یــاور مــردم در بزنگاه
افزایش و تعدیل قیمتها و معادالت حذف ارز
دارو باشد ،میرود که دچار سکته شود .در این
بــاره دکتر زهــرا شیخی سخنگوی کمیسیون
بهداشت مجلس ،درباره مشکالت جدید حوزه
دارو،ازارسالنامهبهروسایقواوضرورتاتخاذ
تدابیرفوریبرایرفعآنسخنگفتهاست.
▪مشکالتجدید؛ازکمبودآنتیبیوتیک
تاافزایشقیمت

گـــزارش هــا از ح ــوزه دارو ،از کمبود برخی
آنتیبیوتیکهادرآغازفصلسرماوالبتهافزایش
قیمتهاحکایتداردوایندرحالیاستکهقرار
بودباآغازطرحدارویاردرتیرماه،مردمبامشکلو
کمبودداروییمواجهنباشند.دکترعلیفاطمی،
نایبرئیسانجمنداروسازانایران،دراینباره
دیروز به ایسنا گفت« :کاهش تولید در حالی که
مواد اولیه در کارخانهها وجود دارد ،رخ داده
است.بههرحالعاقبتقیمتدستوریهمین
اســت .اگر هماکنون به داروخانهها مراجعه
کنید،انواعمکملهارامیبینید،انواعداروهای
تقویتی و لــوازم آرایــش به وفور وجود دارد ،اما
دارویی مانند آنتیبیوتیک که جان مردم به آن
بستگی دارد ،به دلیل قیمتها ،کاهش تولید و
در نتیجه کمبود داشته است .باید توجه کرد که
بهرغماجرایطرحدارویاریهنوزقیمتبرخی
داروها و مشخصا آنتیبیوتیکها واقعی نشده
است؛ به ویژه آنتیبیوتیکهایی که به صورت
شربت عرضه میشود .آنتیبیوتیکهایی که
به صورت قرص و کپسول عرضه میشود نسبتا
وضعیتشان بهتر است ،اما آنتیبیوتیکهایی
که به صورت شربت است و برای کودکان هم
مصرف دارد ،بیشتر دچار کمبود شدهاست.
اکــنــون کــه بــه ســمــت فــصــل ســـرد و شیوع
عفونتهای سینوسی ،ریــوی و ...میرویم،
مصرفآنتیبیوتیکهاباالمیرودواگربخواهیم
باهمینتولیدکمادامهدهیم،قطعادرزمستان
دچارمشکلمیشویم».

دارویــار ؛  100قلم از داروهــای پرمصرف مثل
داروهایسرماخوردگیوهمچنینتعداد۳۶۶
قلم داروهای ضروری پرمصرف برای بیماران
مزمن مانند بیماران دیابتی و دارای فشار خون
تحتپوششبیمهقرارگرفتند.
– توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران
– بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه
دارو
– عــدم تغییر پرداخت از جیب بیماران و در
مواردیکاهشآن
– اجــرای بیمه همگانی سالمت بــرای افــراد
فاقدبیمه
– برقراری پوشش بیمهای برای داروهایی که
پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای
نبودهاند.
– کاهش کمبودهای دارویــی ،منطقی شدن
تجویزومصرفدارووکاهشتقاضایالقایی
–کنترلقاچاقمعکوسورشدصادراترسمی
دارو
–حمایتویژهازداروهایمصرفیبیماریهای
مزمن،خاصوصعبالعالج
▪اما چه شد که دارو بی یار شد؟

اکنون در آستانه سه ماهگی «دارویــار» ظاهرا

در پــی مباحث فــراوانــی کــه دربـــاره حــذف یا
باقی ماندن ارز دارو ،در دولت و مجلس مطرح
بــود ،سرانجام دولــت تصمیم گرفت از تیرماه
ارز دارو را حذف کند و مابهالتفاوت افزایش
احتمالی قیمتها را از طریق بیمهها به مردم
پرداخت کند و درواقــع ارز دولتی تخصیص
داده شده برای تامین دارو و مواد اولیه آن ،به
جای پرداخت به واردکنندگان و شرکتهای
داروســازی ،به بیمهها داده شود و آنها هم با
پشتیبانیازداروخانهها،اینیارانهحمایتیدارو
را مستقیما در هنگام دریافت نسخه پزشکی،
بــه خــود مــردم بــپــردازنــد .موفقیت ایــن طرح
البته مستلزم این بود و هست که دولت ،سهم
خود را به موقع در اختیار بیمهها قــرار دهد.
بخشیازاهدافطرحدارویارراباهممرورکنیم:
 -افزایش تعداد داروهای تحت پوشش در طرح

با ادامه وضعیت کنونی ،طرح دارویار به بن بست می خورد
برای پیگیری بیشتر موضوع با دکتر سیدعلی فاطمی نایب رئیس
انجمن داروسازان ایران همکالم شدیم .او به شدت از تامین اجتماعی
بابت پرداختنکردن حق داروخانه ها گالیه مند است و درباره به
بنبست خوردن طرح دارویار هشدار میدهد :برای مشکالت کنونی
و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو به داروخانهها دو نوبت هم به
آقای رئیس جمهور نامه نوشتیم و با ایشان درد دل کردیم.
فاطمی ادامه می دهد :اکنون حدود سه ماه از آغاز طرح دارویار می
گذرد و تامین اجتماعی یک ریال هم به داروخانه ها بابت اعتبارات
این طرح پرداخت نکرده است و آنچه هم در این مدت پرداخت کرده،
مربوط به بدهی های نیمه دوم سال  1400بوده است .اگر همین
وضعیت ادامه یابد ،ممکن است طرح خوب دارویار به بن بست بخورد
و چنانچه این اتفاق رقم بخورد ،این مردم هستند که به دلیل افزایش
سرسامآور و تا دوبرابری قیمت داروها متضرر خواهند شد و به آن ها

عقد قرارداد هزار میلیاردی
بین دانش بنیانهای نانو و صنعت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪راه برون رفت از نواقص اجرای دارویار

حال این که برای برون رفت از مشکالت موجود
در عرصه دارو چه باید کــرد ،نکاتی اســت که
سخنگوی کمیسیون بهداشت به آن اشــاره
کردهاست:
-1بانکمرکزیبایددرزمانمناسبتسهیالت
الزم را در اختیار شرکت های تولیدکننده قرار
دهد.
-2برخی نمایندگان بر این باور بودند که بانک
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصر اصلی
این مشکالت هستند و باید پای کار بیایند و به
تعهداتخودعملکنند.
 -3فعاالن صنعت دارو در این نشست مسائلی
مانند کمبود نقدینگی ،اصالح قیمت دارو و
تعرفه گمرکی را مطرح کردند و یادآور شدند
که بیمه هــای مکمل باید به تعهدات خود
عمل کنند.

هشدار نایب رئیس انجمن داروسازان ایران:

▪طرحدارویارچیست؟

در سیزدهمین دورهنمایشگاه ایران نانو ،هزار
میلیارد تومان قرارداد بین شرکتهای دانش
بنیانحوزهنانو و صنعتمنعقدمیشود.
به گــزارش مهر ،این قراردادها در حوزههای
انرژی ،رنگ و رزین ،پلیمر ،آب ،آلودگی هوا،
عایقهای صنعتی و الستیکهای صنعتی
اســت و از جمله آنهــا می تــوان به ایــن مــوارد
اشاره کرد :تفاهمنامه فروش سیستم تصفیه
ذرات معلق دود و گرد غبار ،تفاهمنامه سرمایه

برنامهها طبق وعدههای اولیه آن پیش نرفته
است .عبدالحسین روحاالمینی رئیس کمیته
غذاودارویکمیسیونبهداشتمجلسدرآغاز
اجرایاینطرحدرگفتوگوبا خراسانازنظارت
دقیق مجلس بر نحوه اجرای طرح گفته بود .بر
همیناساسودرپیپدیدآمدنبرخیمشکالت
در حوزه دارویی در مسیر اجرای طرح دارویار،
کمیسیونبهداشتمجلسدوروزقبلتشکیل
جلسهدادهوموضوعرابررسیکردهاست.
سخنگوی این کمیسیون در این باره به خانه
ملتگفت:
اعضای کمیسیون بهداشت در ایــن جلسه
نشست موضوع  9درصــد مالیات بر ارزش
افزوده و کمبود سرم ،آنتی بیوتیکها و برخی
اقالم دارویی را مطرح و تاکید کردند که نباید
از کنار مسئله دارو به راحتی گذشت زیــرا با
سالمت مردم سروکار دارد .اعضای کمیسیون
معتقدبودندکهعلتکمبودبرخیاقالمدارویی
باید بررسی شود چرا که قرار بود با اجرای طرح
دارویار کمبودها رفع شود و تغییری در قیمت
دارو ایجاد نشود و پرداختی از جیب مردم
افزایش نیابد؛ اما متاسفانه اکنون با کمبود
و افزایش قیمت دارو مواجه هستیم و در این
رابطه نقش سازمان غذا و دارو باید مشخص

شود؛ البته برخی نمایندگان هم معتقد بودند
که باید از ماده  234استفاده و گــزارش آن را
به صحن علنی و در صورت تایید به قوه قضاییه
ارســال کرد و مسئله دارو نباید بین دستگاه
ها پاسکاری شود و باید با این صنعت با تعامل
رفتارکرد.

گــذاری تولید پکیجهای تجاری تصفیه آب و
پساببهصورتپیوستهبرایاستفادهدرمعادن
و کارخانههای فراوری معدنی ،تفاهمنامه
سرمایهگذاریتولیدنیمهصنعتیپوششهای
سیلیکونیمخصوص مقرههای برق،تفاهمنامه
سرمایهگذاری تولید و فــروش دستگاه نانو
امولسیونمورداستفادهدرصنایعمختلفاعماز
آرایشی،بهداشتی،غذایی،تفاهمنامهمشارکت
درتولیدوفروش پد ضدعفونیکننده.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

فشار خواهد آمد.
فاطمی مــی گــویــد :اکــنــون بخشی از
داروخـــانـــه هــا دیــگــر تمایلی بــه ارائ ــه
داروهای بیمه ای به مردم ندارند ،چراکه
داروخــانــه ،اکنون دارویــی که با قیمت
شهریور  1400به مردم می فروشد ،خودش آن را به قیمت های
افزایش یافته جدید از تولیدکننده میخرد.
این در حالی است که یکی از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه قبل از
آغاز طرح دارویار وعده داده بود که ما  72ساعته مبالغ مابهالتفاوت
دارو را به داروخانه ها پرداخت می کنیم .حاال این وعده  72ساعته
با گذشت حدود سه ماه هنوز محقق نشده است و تامین اجتماعی
از این بابت هیچ به روی خودش هم نمی آورد که داروخانه ها تحت
فشار هستند.

نوبل پزشکی  ۲۰۲۲به محقق ژنوم انسان رسید
«سوانته پبو» از کشور سوئد ،برای اکتشافاتی
مربوط به ژنــوم انسانهای منقرض شده و
تکامل انــســان ،برنده جایزه نوبل پزشکی
 ۲۰۲۲میالدی شد .به گزارش مهر ،سوانته
پبو متخصص ژنتیک سوئدی اســت که در
زمینهژنتیکتکاملیتخصصدارد.اوبهعنوان

یکیازبنیانگذاراندیرینهشناسی،رویژنوم
نئاندرتال تحقیقاتی انجام داده است .این
محقق ۶۷سالهدراستکهلمسوئدمتولدشده
و در دانشگاه اوپساال تحصیل کرده است .وی
هماکنون در انستیتو انسانشناسی تکاملی
مکسپالنکفعالیتمیکند.

۹
گزیده

پرداخت  ۲۰درصد
از پاداش پایان خدمت فرهنگیان
وزیر آمــوزش و پــرورش دربــاره پرداخت پاداش
پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی گفت :روز
یکشنبه در هیئت دولت این موضوع را مطرح
کــردم که پــاداشهــا یک دفعه بــرای ایــن افــراد
واریــز شــود و در پاسخ بیان شد که  ۲۰درصد
مبلغ به خزانه فرستاده شــده و بخشی دیگر
را هــم مـیخــواهــنــد بــفــرســتــنــد  .نــوری دیــروز
همچنین درباره گالیهها از سرویس مدارس هم
گفت :پیمانکاران تمکین نکردند ،دیــروز هم
جلسهای داشتیم .شهر تهران این گونه است.
طبق گــزارش مدیرکل آمــوزش و پــرورش شهر
تهران ،تاکسیرانی  ۴۰۰۰تاکسی را در اختیار
قرار داده است که این مشکل سرویس رفع شود.
نرخگذاری سرویس مدارس را شورای شهر انجام
میدهد و به ما ابــاغ میشود .سرویس را هم
گردن مدرسه میاندازند ،مدرسه باید کار تعلیم و
تربیت را انجام دهد و سرویس یکی از دغدغههای
ما شده است .در شهرداری تهران ،همکاریها
خوب بوده است و انتظار داریم پیمانکاران هم
آنچه منصفانه است از مردم بگیرند.

جمعآوری ۳۴۰میلیاردکمکنقدی
وغیرنقدیدرجشنعاطفهها
رئیسکمیتهامدادگفت:ازابتدایبرگزاریجشن
عاطفههاتا11مهر۳۴۰میلیاردتومانکمکنقدی
وکاالییبرایدانشآموزانجامعههدفجمعآوری
شده و به صــورت بستههای تحصیلی در اختیار
آنان قرار گرفته است .به گزارش مهر ،سیدمرتضی
بختیاری با بیان اینکه  ۷۳۰هزار دانشآموز در
سراسر کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند،
افزود:همچنینششهزارنخبهتحتحمایتکمیته
امداد هستند که گرهگشایی و رفع موانع تحصیلی
آنان را وظیفه خود میدانیم .بختیاری با تقدیر از
همراهی خیران و مردم نیکوکار در تأمین مایحتاج
تحصیلیدانشآموزانبیبضاعت،اظهارکرد:سال
گذشته  ۲۹۱میلیارد تومان کمک نقدی و کاالیی
در جشن عاطفهها جمعآوری و به دانشآموزان
نیازمند ارائــه شد .رئیس کمیته امــداد با تاکید بر
اینکه کمکهای مردمی در هر شهر یا منطقه در
اختیار دانشآموزان همان منطقه قرار میگیرد،
خاطرنشان کرد :امسال از ابتدای برگزاری جشن
عاطفهها تــا ام ــروز  ۳۴۰میلیارد تــومــان کمک
نقدی و کاالیی برای دانـشآمــوزان جامعه هدف
جمعآوری شده و به صورت بستههای تحصیلی در
اختیار آنان قرار گرفته است .وی پیشگیری از ترک
تحصیلدانشآموزاننیازمندراازاهدافبرگزاری
جشن عاطفهها برشمرد و ادامــه داد :نباید هیچ
دانشآموزی به دلیل مشکالت مالی از تحصیل
بازبماند و در این مسیر نیازمند استفاده از ظرفیت
تمامدستگاههاهستیم.

بسیاریاززیستگاههایکشوردچار
اختاللاکوسیستمیشدهاست
معاون دفتر زیستگاه ها و امــور مناطق سازمان
حــفــاظــت مــحــیــط زیــســت گــفــت :بــســیــاری از
زیستگاههای ما تحت تاثیر فعالیتهای انسانی
دچــار اختالل در عملکرد اکوسیستمی شده تا
آنج ــا کــه بــرخــی از پـــروژه هــای زیرساختی به
ازهمگسیختگی زیستگاهها منجر شده است.
به گزارش ایرنا ،علی بالی افزود :ایران با توجه به
تنوعیکهدراقلیمووضعیتتوپوگرافیدارد،دارای
تنوع زیستی غنی است؛ به طوری که در برخی از
برآوردهاجزو ۲۰کشوربرتردنیاازنظرتنوعزیستی
محسوب مـیشــود .وی تصریح کــرد :مهمترین
بحث در حفاظت از زیستگاههای کشور ،اجرای
سند ملی آمایش سرزمین است و راهکار سازمان
حفاظتمحیطزیستبرایحفظونگهداریازاین
زیستگاهها ،ارتقای آنها به مناطق حفاظت شده
است تا از این طریق ،زمینه حفظ تنوع زیستی در
آنهافراهمشود.

