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گزارش سپید از تب وتاب کرونا در ایران

با اعالم خبر ورود کروناویروس جدید 
از  بهداشت  وزارت  سوی  از  ایران  به 
شواهد  ماه،  بهمن   30 چهارشنبه  روز 
حاکی از آن است که بازار محتکران و 
گرانفروشان »ماسک« داغ شده؛ به طوری 
و  داروخانه ها  برخی  از  گزارش ها  که 
نشان  پزشکی  ملزومات  عرضه  مراکز 
می دهد که انواع ماسک یا گیر نمی آید 
عرضه  برابری  چند  قیمت های  با  یا  و 
می شود؛ به طوری که ماسکی که پیش 
از این ۵000 تومان عرضه می شده، حاال 
در برخی مراکز حتی تا 3۵000 تومان 

عرضه می شود.
را  ماسک  نبود  علت  داروخانه داران 
در  افراد  برخی  خرید  و  باال  تقاضای 
تعداد زیاد در ساعات اولیه اعالم کشف 
کرونا عنوان می کنند، اما به گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت توزیع ماسک و اقالم 
بهداشتی از آغاز شده و نگرانی از این بابت 
وجود ندارد و حتی با توزیع فراوان این 
کاال قیمت آنها نیز کاهش خواهد یافت.
اما سودجویی و گرانفروشی ماسک و 
که  رفت  پیش  تا جایی  بهداشتی  اقالم 

انتقاد وزیر بهداشت را نیز درپی داشت، نمکی با انتقاد 
از گرانفروشی و احتکار ماسک در این شرایط، گفت: 
را  پایین  قیمت   با  ماسک های  سودجو  افراد  »برخی 
ین روند طی  با  مبارزه  برای  ما  و  گران می فروشند 
روزهای آینده ماسک به وفور توزیع خواهیم کرد و 

در اختیار مردم قرار خواهد گذاشت.«

گرانفروشی را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهید
را  ماسک  را  گرانفروشی  دالیل  از  یکی  شاید  البته 
بتوان کمبود این کاال  دانست، مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو اما معتقد است: » ژل 
و ماسک به اندازه کافی در داروخانه ها توزیع شده 
است و از دیروز نیز توزیع مناسبی از اقالم مذکور 
صورت گرفت و نگرانی برای تامین وجود ندارد.«

غالمحسین مهرعلیان با اشاره به مراجعه پرتعداد مردم 
برای تهیه ماسک و ژل های ضدعفونی کننده، گفت: 
»در روزهای اخیر شاهد مراجعه پرتعداد مردم برای 
سطوح،  و  دست  ضدعفونی کننده  ژل  ماسک،  تهیه 
الکل، پد الکلی و مکمل های دارویی به داروخانه ها 
اعتراض  مواردی شاهد  متاسفانه در  البته  که  هستیم 
تعداد  به  در سرکشی  ولی  بوده ایم.  نیز  همکاران  به 
زیادی از داروخانه های سطح شهر تهران و شهرستان ها 
حرفه ای  اخالق  رعایت  با  ما  همکاران  خوشبختانه 
ضدعفونی کننده  ژل  )ماسک،  مردم  نیاز  مورد  اقالم 

دست و ...(  را به نرخ متعارف عرضه می کردند.«
گرفته  صورت  هماهنگی های  به  اشاره  با  مهرعلیان 
توزیع  نیز  دیروز  »از  کرد:  اظهار  تامین کنندگان،  با 
مناسبی از اقالم مذکور صورت گرفته و نگرانی برای 
مشاهده  در صورت  مردم  البته  ندارد.  وجود  تامین 
تخلف و گرانفروشی، موارد را از طریق سامانه 190 
و یا اپلیکیشن تی تک اطالع رسانی کنند تا در اسرع 

وقت به آن رسیدگی شود.«
کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع 
این سوال  به  پاسخ  نیز در  بهداشت  رسانی وزارت 
دیگر  و  بهداشتی  ژل های  ماسک،  که  کسانی  با  که 
چطور  می فروشند  گزاف  قیمت  به  را  مرتبط  اقالم 
دست  لزومًا  که  »برخورد  گفت:  می کنید،  برخورد 
با  خوبی  همکاری  ما  ولی  نیست  بهداشت  وزارت 
طی  قضائی  دستگاه  و  انتظامی  نیروی  تعزیرات، 

روزهای اخیر داشته ایم. ماسک هم که قباًل مشمول 
هر  با  قطعًا  است.  شده  مشمول  نبود،  قیمت گذاری 
مورد گرانفروشی و احتکار ماسک برخورد قاطعانه 
هرگونه  داریم  تقاضا  هموطنان  از  ما  و  شد  خواهد 
به احتکار و گرانفروشی را مشاهده  مورد مشکوک 
کردند حتمًا به همکاران ما در معاونت غذا و دارو، 
سازمان تعزیرات حکومتی یا دستگاه قضایی و انتظامی 
اطالع بدهند، بنابراین پیگیری خواهد شد و انبارهای 
کرده اند،  احتکار  شهر  در  ناجوانمردانه  که  افرادی 

برخورد خواهد شد.«

ممنوعیت صادرات تا اطالع ثانوی
از سوی دیگر یکی دیگر از عوامل گرانفروشی ماسک 
در داروخانه ها را می توان مشخص نبودن نحوه عرضه 
راستا مسئوالن وزارت  این  در  که  دانست  کاال  این 
برداشتند  مثبتی  گام  بازار  ساماندهی  برای  بهداشت 
و این کاال را نیز مشمول قیمت گذاری کردند و این 
موضوع از سوی سازمان غذا و دارو به تولیدکنندگان 

و فروشندگان اعالم شد.
تجهیزات  مدیرکل  صفوی،  سیدحسین  بخشنامه  در 
به  و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خطاب 
آمده  ماسک  تولیدکننده  شرکت های  عامل  مدیران 
است: »پیرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات 
قبلی در خصوص تولید و توزیع ماسک جراحی با 
توجه به شرایط کنونی کشور ضروری است به منظور 
تامین،  از هر گونه اخالل در  مدیریت و جلوگیری 
توزیع و انباشت غیرمجاز و احتکار کلیه تولیدکنندگان 
ماسک پزشکی ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند:
۱- با توجه به اعالم آمادگی هیات امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران به خرید نقدی اقالم مذکور، 
فروش و تحویل فوری و روزانه ۵0 درصد ظرفیت 
تولید روزانه کارخانه های تولیدی به هیات و توزیع 
الزامی  ثانوی  اطالع  تا  ارزی  امنای  هیات  طریق  از 

می باشد.
۲-  پیرو بخشنامه شماره 66۴.1063۴8 مورخ ۲3 بهمن 
98 صرفا مجاز به فروش و توزیع کاال به دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور مراکز درمانی و توزیع 
imed. سامانه  در  شده  ثبت  مجاز  پخش  و  کننده 
ir بوده و الزم است از هر گونه فروش به اشخاص 

حقیقی و حقوقی غیرمجاز خودداری نمایند و از هر 
گونه فروش و توزیع نامتعارف خودداری نمایند.

3- آمار توزیع و عرضه اقالم مذکور را در سامانه 
توزیع سایت imed.ir به صورت روزانه و برخط 

ثبت نمایند و به اطالع اداره کل برسانند.
با  مذکور  اقالم  صادرات  گونه  هر  ممنوعیت    -۴
توجه به نامه شماره 66۴.10۵۴38 مورخ ۲0 بهمن 
ماه 98 از هر طریق و تحت هر عنوان و تعرفه گمرکی
۵-  اعالم موجودی دقیق اقالم مذکور توسط تولیدکننده 
مکتوب  صورت  به  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  به 

الکترونیکی و 
با حداکثر ظرفیت کارخانه  اقالم مذکور  تولید    -۶

کننده تولید 
اقالم مذکور  تولید روزانه  دقیق ظرفیت  اعالم    -۷
اداره کل تجهیزات پزشکی به  توسط تولیدکننده به 

الکترونیکی و  صورت مکتوب 
از  حمایت  قیمت گذاری،  ضوابط  رعایت   -۸
قیمت  سقف  و  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
فروش، توزیع و عرضه اعالمی اداره کل تجهیزات 
پزشکی طی  نامه شماره د. 66۴.3۲0۴6 مورخ 30 
تعیین  لیکن در صورت  الزامی است.   98 ماه  بهمن 
قیمت باالتر از سقف قیمت های اعالمی، تولیدکننده 
می تواند ضمن توزیع با قیمت مذکور مدارک مربوطه 

را به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال  نماید.
مبنی  فوق الذکر  مقررات  رعایت  عدم  است  بدیهی 
بر اخالل در نظام اقتصادی و سالمت کشور بوده و 
اقتصادی  نظام  در  اخالل گران  مجازات  قانون  طبق 

قانونی دارد.« پیگیرد  کشور 

توزیع ۴ میلیون عدد ماسک
در  نیز  بهداشت  وزیر  مشاور  وهاب زاده،  علیرضا 
حساب توئیتری خود از توزیع ۴ میلیون ماسک در 
شنبه  روز  »از  نوشت:  وی  داد.  خبر  کشور  سراسر 
می کند؛  تغییر  کشور  در سراسر  ماسک  توزیع  شبکه 
هستند  موظف  ماسک  تولیدکننده  شرکت های  تمام 
صددرصد تولیدات را در اختیار وزارت بهداشت قرار 
دهند و مستقیم و بدون واسطه از طریق شبکه های 
بهداشت و مراکز درمانی در سطح کشور توزیع خواهد 
شد؛ بر این اساس ۴ میلیون ماسک توزیع می شود.«

خرید تمام ماسک های تولید 
داخل توسط وزارت بهداشت

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در 
معالجه بیماران وزارت بهداشت نیز از 
خرید تمام ماسک های تولید داخل خبر 
داد و گفت: »هیات امنا اقدام به خرید تمام 
تولیدات ماسک های شرکت های ایرانی 
می کند و آن را برای توزیع رایگان در 
بین خانواده ها در سراسر کشور در اختیار 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت قرار 
می دهد.« مهدی یوسفی با اعالم این خبر 
اظهار داشت: »با توزیع رایگان ماسک 
در کشور عالوه بر ایجاد آرامش روانی 
در جامعه، بحث سوداگری و اختالل در 
نظم اجتماعی و اقتصادی کشور از بین 
می رود. همچنین با هماهنگی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
ممنوعیت  دستورالعمل  دارو،  و  غذا 
خرید و فروش ماسک در داروخانه ها 
به زودی ابالغ می شود.« وی تاکید کرد: 
»ماسک های خریداری شده و وارداتی 
محلول  و  آموزشی  بسته  همراه  به 
بهداشت،  خانه های  طریق  از  شوینده 
و  سالمت  پایگاه های  سالمت،  خدمات  جامع  مراکز 
واحدهای بهداشتی در کشور در بین مردم به صورت 

توزیع می شود.«
رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 
وزارت  آموزشی  بسته های  و  »ماسک ها  شد:  یادآور 
بهداشت با اولویت استان هایی که در آنها موارد مثبت 
کووید19 گزارش شده و به صورت همزمان در سایر 

استان ها توزیع می شود.«

قیمت واقعی ماسک چقدر است؟
از سوی دیگر سازمان غذا و دارو در بخشنامه ای دیگر 
قیمت فروش ماسک را به صورت رسمی به داروخانه ها 
و مراکز پخش اعالم کرده است. بر اساس اعالم سازمان 
غذا و دارو قیمت فروش هر عدد ماسک ۴100 ریال 

قیمت گذاری شده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 
انواع  گرانفروشان  و  احتکارکنندگان  کلیه  کرد  اعالم 
ماسک های پزشکی شناسایی و با آن ها برخورد قانونی 
خواهد شد.  بر این اساس اعالم شد که در حال حاضر 
عدد  هر  نهایی  مصرف کننده  به  فروش  نرخ  حداکثر 
ماسک سه الیه، مطابق مصوبه کمیسیون  نرخ گذاری 
مربوطه ۴100 ریال است و کلیه داروخانه ها و مراکز 
عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده در 

فروش انواع ماسک سه الیه هستند.
اما افزایش یکباره تقاضا برای خرید و استفاده از ماسک 
در حالی است که مسئوالن وزارت بهداشت و پزشکان 
ماسک  از  استفاده  که  کرده اند  تاکید  بارها  متخصص 
تنها برای بیماران و کادر پزشکی و درمانی و یا برای 
حضور در اجتماعات و نزد افراد بیمار ضروری است 
و برای همگان و در شرایط عادی نیازی به استفاده از 
آن نیست و شهروندان باید مراقب سودجویان باشند.

و  افراد  از  و حریم شخصی  فاصله  رعایت  همچنین 
شستشوی مرتب دست ها همواره مورد تاکید کارشناسان 
بوده و تقاضا و استفاده غیرضروری از ماسک را موجب 
رونق بازار برخی سودجویان در ایجاد بازار سیاه برای 
فروش ماسک می دانند. حال باید دید با توجه به اقدامات 
صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا 
تولیدکننده طی  تولید کارخانه های  افزایش  و  دارو  و 

روزهای آتی ساماندهی خواهد شد.

اخبــار

به همت یک شرکت  دانش بنیان صورت گرفت

تولید ۸ ماده اولیه رادیوداروهای 
پپتیدی در کشور

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز فناوری 
رشد نصیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به دانش 
فنی 8 ماده اولیه برای تولید رادیوداروهای پپتیدی دست یافتند 
که به گفته آنها از این مواد در تولید کیت های تشخیص سرطان ها 

استفاده می شود.
به گزارش سپید، سعید بالالیی، مجری طرح در گفت وگو با ایسنا، 
»پپتیدها« را به عنوان داروهای طبیعی قرن بیست و یکم با گستره 
درمانی باال در بازار جهانی دارویی توصیف کرد و افزود: »این 
دسته از داروها برای درمان بیماری های مختلف مانند سرطان 
مورد استفاده قرار می گیرند و از سوی دیگر نتایج مطالعات نشان 
می دهد که پپتیدهای نشان دار شده با رادیو نوکلئیدهای مختلف 
می تواند برای تشخیص و در مواردی درمان گونه های متنوعی 

از سرطان ها مورد استفاده قرار گیرند.«
بالالیی اضافه کرد: »ازاین رو است که هر ساله ترکیبات پپتیدی 
نوینی در بازار دارویی دنیا عرضه می شود؛ از این رو تحقیق در 
زمینه روش های نوین سنتز پپتیدهای دارویی در راستای تامین 
نیاز کشور در مسیر خودکفایی و بی نیازی از واردات داروهای با 
فناوری باال نقش تعیین کننده ای در ارتقای سطح کیفی پژوهش 

هدفمند و کاربردی در کشور دارد.«

این محقق، اجرای پروژه ای به نام »سنتز مواد اولیه رادیو داروهای 
پپتیدی« را در راستای تامین داروهای با فناوری پیشرفته در حوزه 
درمان و تشخیص سرطان دانست و یادآور شد: »در این پروژه 
توانستیم 8 ماده اولیه برای تهیه رادیو داروهای پپتیدی را سنتز 
کنیم و در اختیار تولیدکنندگان کیت های تشخیصی تومورهای 

سرطانی در ایران قرار دهیم.«
وی تهیه این مواد اولیه دارویی را نیاز کشور دانست و اظهار 
شرکت  این  در  که  تالش هایی  با  اخیر  سال  چند  »طی  کرد: 
دانش بنیان مستقر در مرکز فناوری رشد نصیر دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی صورت گرفته، موفق به تامین مواد 

اولیه رادیو داروهای پپتیدی در سطح کشور شدیم.«
بالالیی ادامه داد: »تا پیش از این هر یک هزارم گرم این ترکیب 
با ارزشی معادل 300 تا 800 یورو از خارج کشور وارد می شد 
و ارزبری داشته است؛ اما خوشبختانه ما در ایران به تولید این 

مواد اولیه دست یافتیم.«
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تامین کننده این مواد اولیه 
هستیم، خاطرنشان کرد: »مقدار مصرف این نوع داروها در کشور 
ساالنه به یک گرم هم نمی رسد؛ ولی تولید این دسته از داروها 

هم ارزش علمی و هم مادی باالیی دارد.«
بالالیی یادآور شد: »خوشبختانه با تالش هایی که صورت گرفته 
است، این زیرساخت ها فراهم شده و این امکان برای مجموعه 
ما وجود دارد که هر نوع ماده اولیه بر پایه پپتید را که در حال 
حاضر به عنوان شاخص ترین داروهای جدید برای درمان سرطان 

در دنیا مطرح هستند، بتوانیم در داخل کشور تامین کنیم.«
مجری طرح گفت: »با کسب این دانش فنی، اطمینان داریم که 
هر نوع ماده اولیه دارویی جدیدی که به بازار جهانی دارو عرضه 
می شود، ما این امکان را داریم که کمتر از 6 ماه بتوانیم ماده 
اولیه آن را تهیه کنیم و دانش فنی آن را در اختیار شرکت های 

تولیدکننده نهایی دارو قرار دهیم.«
وی با بیان اینکه این ماده اولیه برای تشخیص انواع سرطان مورد 
استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر یک نمونه 
خاص برای درمان سرطان پروستات در کشور استفاده شده است؛ 
به گونه ای که از یک سال و نیم گذشته در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد مطالعات آن صورت گرفته و اکنون بیمارانی هستند که 

با این شیوه درمان شده اند.«
رادیو  از  استفاده  با  را  پپتیدی  داروهای  رادیو  تولید  بالالیی 
ایزوتوپ دانست و این داروها در مراکز پزشکی هسته ای مورد 
استفاده قرار می گیرند، اظهار کرد: »پرتودرمانی را شاید بتوان 
پرتو  اما  دانست؛  پپتیدها  رادیو  از  استفاده  برای  دیگری  اسم 
درمانی که در حال حاضر استفاده می شود، معموال بعد از شیمی 
درمانی صورت می گیرد و در آن از یک تابش مشخص استفاده 
می شود؛ اما این نوع مواد اولیه، به رادیو ایزوتوپ ها وصل شده 

و تزریقی هستند.«
به گفته وی این رادیو داروهای پپتیدی در حد میکروگرم به بدن 
بیمار تزریق می شوند و از آنجایی که ساختار این داروها هدفمند 
دارد، پس از تزریق به سمت سلول های سرطانی می روند و با چند 

بار مداومت تزریق، سلول های سرطانی از بین خواهند رفت.

جدالبرسرماسکوضدعفونیکنندهها

دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک 
و صورت ایران با اشاره به اینکه دستگاه تولید گایدهای جراحی فک، 

دهان، صورت و پرینترهای سه بعدی در ایران ساخته شده، گفت: 
»ایران در زمینه اعمال جراحی فک و صورت و تولید دستگاه های 
مرتبط با آن پیشرفت خوبی داشته است.« رضا شریفی اظهار داشت: 
»این دستگاه توسط محققان به صورت بومی طراحی شده و با استفاده 
از رایانه، گایدهای جراحی طراحی شده و با چاپگرهای سه بعدی 
تولید می شوند، برخالف گذشته که از روش سنتی با کمک قالب های 
گچی این کار انجام می شد.« وی اظهار داشت: »ما در هجدهمین کنگره 
بین المللی جراحان فک و صورت ایران بر روی ۲ موضوع "جراحی 
با کمترین عوارض" و "استفاده از تکنولوژی های نوین و دیجیتال" 
متمرکز یم.« شریفی افزود: »در تالش هستیم تا از تکنولوژی های 
نوین مانند چاپگرهای سه بعدی در این حوزه استفاده کنیم که هم 
دقت اعمال جراحی ارتقاء یابد و هم عارضه بعد از عمل جراحی 
به حداقل ممکن برسد.« ایران در اعمال جراحی فک و صورت در 
المللی  بین  خاورمیانه پیشرو است دبیر اجرایی هجدهمین کنگره 

جراحان فک و صورت ایران بیان داشت: »ما در اعمال جراحی فک 
و صورت در خاورمیانه پیشرو هستیم و نسبت به تمام کشورهای 
اطراف در رده باالتری قرار داریم.« وی با اشاره به اینکه در بخش 
توریسم درمانی بسیار خوب عمل کرده ایم گفت: در زمینه ایمپلنت، 
جراحی تصحیح ناهنجاری های فک، صورت و درمان بیماران سرطانی 
توریست درمانی خوبی داریم و بیمارانی از کشورهایی مانند عراق، 

پاکستان و کویت برای دریافت این خدمات به ایران می آیند.
دهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و هشتمین سمپوزیوم 
المللی  بین  کنگره  هجدهین  کنار  در  هم  جوان  محققان  پژوهشی 

جراحان فک و صورت، برگزار می شوند.
از  تا  می شود  برگزار  زنده  16 جراحی  به  نزدیک  کنگره  این  در 
این طریق تجربیات در جدیدترین متدها و تکنیک ها به همکاران 
جوان منتقل شود. در کنار این برنامه، تعدادی کارگاه آموزشی نیز  

برپا خواهد شد.

دبیر اجرایی هجدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران خبر داد

دستگاه تولید گایدهای جراحی فک و صورت در ایران ساخته شد


