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بازسازی صنعت داروییکشور به 2هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی گفت که
صندوق توسعه ملی باید بودجه هــزار تا دو هزار
میلیارد تومانی برای بازسازی صنعت داروی کشور
اختصاص دهد.
به گزارش ایرنا ،حسن قاضی زاده هاشمی دیروزدر
مراسم رونمایی از داروی ضد سرطان نئوفوز که
با حضور معاون اول رئیس جمهوری و جمعی از
مسئوالن صورت گرفت ،افزود :بازار دارویی ما بین
 12تا  16هزار میلیارد تومان است که  50درصد
واردات مواد اولیه و باقی تولید محصول نهایی است.
وی با بیان این که در دولت یازدهم اقدامات خوبی
انجام گرفته و در دولت دوازدهــم ادامه دارد و پس
از برجام رشد بیشتری داشته ،ادامه داد :بر اساس
تصمیماتی که گرفته شده ،در هر سال  20قلم دارو
وارد بازار کردیم و بسیاری از داروها نیز که به بازار
وارد نشده بازار به آن نیاز نداشته است.
وزیــر بهداشت گفت :شرکت هــای داخلی انتظار
دارند از طرق مختلف برای آن ها بازار ایجاد شود که
این امر شدنی نیست .وی افزود :این امکان وجود
ندارد که تمام داروها زیرپوشش بیمه ها قرار گیرد،
درباره بیمه ها میزان اعتبارات محدود است و قطعا
در اولویت های گذشته و فهرست اقــام بازنگری
می شود .قاضی زاده هاشمی گفت :ما نمی توانیم
برای برخی داروها رانت ایجاد کنیم ،تنها می توان
مسیر را هموار کرد ،البته با برجام و تسهیل در روابط
تجاری بخشی از معضالت حل شد ،ولی دولت از
بخش خصوصی پیشی گرفته و بازارهای جهانی را
به سمت محصوالت ایران جلب کرده  ،در صورتی که
بخش خصوصی باید در این امر پیش قدم و پویا باشد.
وی افــزود :بعد از  5ســال کــار در وزارت بهداشت

نخستین مشکل را حضور دولتی ها و شبه دولتی ها
می دانم که این امر بخش خصوصی را محدود کرده
و به رغم شرح وظایف ،شرکت های شبه دولتی که
کارشان حمایتی است در عرصه دیگری حضور پیدا
کرده اند .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
بیان این که قیمت گذاری برای دارو را دولت دیکته
می کند در صورتی که بیمه ها به عنوان خریدار می
توانند اعمال نفوذ کنند ،گفت :یکی از بزرگ ترین
موانع این است که صــادرات وجود ندارد و در بازار
رقابتیداخلنمیتوانند،محصوالتخودراباکیفیت
عرضه کنند .وی با اشــاره به این که شرکت تولید
داروی سیناژن با هدف بازارهای بین المللی کار می
کندکهاینامربسیارحائزاهمیتاست،افزود:اکنون
با عقب ماندگی صنعت دارویی مواجه هستیم چراکه
این امر به دست دولتی ها و شبه دولتی ها افتاده

است .وی گفت :می توان با گسترش صنعت تولید
دارو در کشور اشتغال ایجاد کرد ،در غیر این صورت ما
رقبای بسیار قدرتمندی داریم که به شرکت های مادر
وصل هستند ،همچنین وارد کنندگانی داریــم که
مستقیم به شرکت های مادر وصل نیستند که این امر
قیمت ها را افزایش می دهد و به نفع ما نخواهد بود.
هاشمی با اشاره به اهمیت قیمت گذاری در صنعت
دارو و ضرورت ورود تولیدکنندگان متعدد به بازار و
ایجاد رقابت در این عرصه ،گفت :دوره ای که با فشار
دارویی را وارد لیست بیمه کنیم ،تمام شده است ،باید
به دنبال صادرات و بازارهای خارجی باشیم.
وی گفت :اول باید کیفیت دارو را ارتقا داد و نیازی
نیست تولیدکننده به دولــت فشار بیارود ،در این
صورت به خودی خود محصول در داخل و خارج مورد
توجه قرار خواهد گرفت.

خبر مرتبط

خط تولید دو داروی ایرانی «ام.اس» افتتاح شد
خط تولید دو داروی بیماران ام اس با نام های زیفرون و تبازیو با حضور معاون اول رئیس جمهور،وزیر
بهداشت ،معاون علمی رئیس جمهور ،وزیر صنعت و رئیس سازمان غذا و دارو در کرج افتتاح شد.به گزارش
فارس ،تبازیو(تری فلونوماید)قرص خوراکی است که به منظور درمان فرم های عودکننده «ام اس» به کار
برده می شود .تری فلونوماید دومین داروی خوراکی مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان «ام
اس» است.در مطالعات بالینی مشخص شد تری فلونوماید می تواند موجب کاهش ناتوانی بیمار،کاهش
تعداد دفعات عود ام اس و بهبود داده های ام آر آی طی درمان ام اس در مصرف کنندگان شود.تبازیو با
جلوگیری از تولید سلول های سیستم ایمنی(لنفوسیت Bو لنفوسیت )Tاز حمله آن ها به سیستم عصبی
مرکزی شامل مغز و نخاع جلوگیری می کند.

اخبار

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

با پروازهای چارتر ایرانی انجام می شود

سفر هفتگی  600گردشگر روس به ایران

مهم ترین توراپراتورهای روسیه به ایران آمدهاند و از جاذبههای
گردشگری تهران ،کیش و اصفهان دیدن میکنند تا آغازگر ورود
گردشگران روس به ایران با پروازهای چارتر ایرانی باشند.
به گزارش مهر ،روابط گردشگری ایران و روسیه هر روز در حال
گسترش است .از تاکید پوتین رئیس جمهور این کشور برای سفر
روسها به ایران گرفته تا مهر تایید سازمان گردشگری این کشور
بر این موضوع ،نشان می دهد که روسها هم مایل هستند که از
ایران دیدن کنند.
چندی پیش رئیس سازمان گردشگری روسیه همچنین اعالم
کــرد که جمهوری اسالمی یکی از امنترین کشورها برای
گردشگران روس است .سافونوف همچنین از انگیزه حدود ۳۰
میلیون گردشگر روسی برای سفرهای فرهنگی خبر داده و گفته
بود که آشنایی با ایران ،تاریخ و فرهنگ غنی ،فرصت خرید فرش
ایرانی و دیگر صنایع دستی میتواند هدفی مهم برای گردشگران
فرهنگی روسیه باشد.
سافونوف همچنین ضروریترین گام را که باید از جانب تهران
برداشته شود ،گشایش دفتر «ویزیت ایران» در مسکو از سوی
سازمانمیراثفرهنگیوگردشگریوهمچنینفعالیتگسترده
شرکتهای ایرانی مرتبط در فضای مجازی ،رسانهای و تلویزیون
روسیه اعالم کرده بود.
بخش خصوصی نیز از این فرصت استفاده کرده و این بار بازار
سفر روسها را برای دیدن ایران باز کرده است .این بار قرار است
رو سها به جزیره کیش بیایند به خصوص در فصلی که آن ها
بی بهره از آفتاب هستند و کیش بهترین آب و هوا را برای آن ها
ن ایرانی
دارد .حاال بخش خصوصی با همکاری چند هتل و ایرالی 
دست به کار شده ،تا این بار توراپراتورهای روس و سخت گیر را به
ایران دعوت کند و جاذبههای شهرهای تهران ،اصفهان و کیش
را نشان شان بدهد و از این به بعد این شهرها را هر هفته دو بار
میزبان گردشگران روس کند.
در همین راستا ،جمعه شب یک گــروه  ۳۲نفره از مهم ترین

فروشندههای تور و توراپرتورهای روس به تهران آمدند .در این
تور  ۸نفر از شهر یوفا ۹ ،نفر از جمهوری تاتارستان و بقیه از مسکو
هستند .آن ها از جاذبههایی مانند کاخ گلستان در تهران دیدن
کردند و حاال قرار است که در ادامه سفر یک هفته ای خود ،به
کیش بروند و از آن جا راهی اصفهان ،کاشان و ابیانه شوند و سپس
در یکی از هتل ها اسکان بگیرند و دوباره راهی کشورشان شوند.
در این سفر میزان هزینه تورهای گردشگری روسها و کمبودها
و کاستیها و نقاط قوت تور توسط این افراد مشخص و اعالم می
شود .در نهایت قرار است در تهران طی نشستی این موضوع مورد
بررسی قرار گیرد .پس از پایان سفر این توراپراتورها اقدامات الزم
را برای سفر گروه های بعدی گردشگران روسی انجام می دهند.
در ادامــه این اتفاق ،قــرار است هر هفته دوبــار پــرواز ایرانی از
تاتارستان به کیش و از اصفهان به تاتارستان با ظرفیت  ۶۰۰نفر
برقرار شود .ایرانیها هم می توانند از این مسیر هوایی استفاده
کنند اما هدف اصلی از راه اندازی این پرواز سفر روسها به ایران
است.
▪پرواز تاتارستان  -مشهد

در این باره یعقوب قاسمی که در حوزه تورهای گردشگری روسیه
و کیش فعالیت میکند ،گفت :ما قبال با رئیس جمهور تاتارستان
مالقات داشتیم و گفتیم که می خواهیم خط هوایی کیش _
روسیه را راه اندازی کنیم آن ها بسیار موافق بودند و می خواهند
شهر مشهد نیز به این مسیرها اضافه شود ما می توانیم بازار
مسلمانان روسیه را نیز داشته باشیم.
وی ادامه داد :پیش از این ،مدیران اصلی گردشگری روسیه به
ایران آمده و جاذبه کیش را دیده اند آن ها از آب تمیز ،شرایط
گردش و آفتاب جزیره کیش حیرت زده شدند برخی می گویند
که روسها در ایران محدودیت دارند و به ایران نمی آیند اما این
طور نیست ما از طرف رئیس گردشگری مسلمانان روسیه هم
درخواست ورود به ایران را داشتیم.
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جهانگیری :مردم حق دارند مطالبات خود
را بر سر مسئوالن فریاد بزنند
معاون اول رئیسجمهور ضمن اشاره به این که مردم حق
دارند مطالبات خود را بر سر مسئول فریاد بزنند ،به سیاه
نمایی ها درباره آینده کشور انتقاد کرد .به گزارش تسنیم،
اسحاق جهانگیری ،عصر دیروز ،در شورای اداری استان
البرز ،با اشاره به این که قدرت خرید مردم در سالهای
گذشته کاهش یافت ،گفت :مردم حق دارند که مطالبات
خود را بر سر مسئول فریاد بزنند و بسیاری از مناطق کشور
نیز امروز با مشکالت کم آبی مواجه و برخی کالن شهرها نیز
با آالیندگی هوا روبهرو هستند و محدودیتهایی نیز برای
مردم ایجاد کردند که خوب نیست.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که عدهای تالش دارند
آینده مردم و کشور ایران را تیره و تاریک نشان و ناامیدی
را گسترش دهند و برخی شخصیتها و رسانهها در این
موضوع نقش دارند و این سیاهنماییها اشتباه است ،ادامه
داد :با دعواهای سیاسی ،کشور و مردم را به آینده سیاسی
نباید مایوس کرد  .ایران انواع مختلف ظرفیتها را برای
رسیدن به توسعه دارد.معاون اول رئیس جمهور همچنین
خاطرنشان کــرد :درب ــاره تعطیل نکردن پنج شنبهها
حساسیتی وجــود دارد و دیــوان عدالت اداری به دلیل
غیرقانونی بــودن ،این مسئله را لغو کرد ولی در شورای
اداری کشور این موضوع بررسی میشود.

رحمانیفضلی مطرح کرد

افزایش ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر
تا  ۸هزار نفر در استان تهران
وزیر کشور از افزایش ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر
تا  ۸هزار نفر در استان تهران خبر داد و گفت :با اقدامات
انجام گرفته در سالهای اخیر حدود  ۳۰۰کمپ غیرمجاز
شناسایی و پلمب شدهاند.به گزارش میزان ،عبدالرضا
رحمانیفضلی وزیر کشور در همایش تخصصی بررسی
آسیبهای اجتماعی و تامین امنیت عمومی استان تهران
با بیان این که ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در استان
تهران افزایش یافته است ،اظهار کرد :در گذشته میزان
ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر حدود  ۴۵۰نفر بود
در حالی که با اقداماتی که در سالهای اخیر انجام گرفت
اکنون ظرفیت نگهداری به  ۸هزار نفر افزایش یافته است.
وی با بیان این که باید با به کار بردن روش های علمی،
تخصصی و اجتماعی زمان پاک ماندن معتادان را پس از
درمان بیماری افزایش دهیم گفت :اگر روش و برنامه های
نوینی در این باره وجود دارد از آن استقبال میکنیم.
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