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نایب رئیس انجمن داروسازان تهران: 

نظارتی بر توزیع ماسک نیست
گفت:  تهران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب 
قیمت  با  صنعتی  پرستاری  الیه  سه  »ماسک 
مصوب دولتی در داروخانه ها پیدا نمی شود، اما 
همان برندهایی که ماسک صنعتی تولید می کنند، 
اقالم شان در بازار آزاد به وفور یافت می شود 
قیمت  با  و  فاکتور  بدون  را  ماسک ها  این   که 
باالی ۲۰۰۰ تومان به داروخانه ارائه می کنند.«

به گزارش سپید، بهمن صبور در گفت و گو با ایسنا، 
درباره وضعیت توزیع ماسک در داروخانه ها از 
سوی وزارت صمت، گفت: »از تاریخی که اعالم 
شد بحث توزیع ماسک بر عهده وزارت صمت 
گذاشته شده، تاکنون هیچ ماسکی در داروخانه ها 

توزیع نشده است.«
وی افزود: »باید توجه کرد که روش تولید ماسک 
سه الیه پرستاری به دو شکل انجام می شود؛ یکی 
روش مکانیزه و کامال صنعتی است که به صورت 
تمام پِِرس است که قیمت تمام شده این نوع 
ماسک برای مصرف کننده در داروخانه 13۰۰ 
تومان اعالم شده بود. روش دیگر تولید ماسک 
نیمه صنعتی است که در این روش ماسک بجای 
پرس، دوخت می شود، اما استانداردهای وزارت 
بهداشت را دارد و الیه وسط آن از همان پارچه 
ملت بلون است، استریل می شود و در بسته های 
5۰ تایی عرضه می شود. از آنجایی که در تولید 
این نوع ماسک بحث کارگر بیشتر دخیل است، 
قیمت باالتری دارد و قیمت آن برای تولیدکننده 
1۲۶۰ تومان، برای پخش 13۶5 تومان و برای 
مصرف کننده در داروخانه 15۰۰ تومان است.«
اخیر حدود  ماه  اینکه طی چند  بیان  با  صبور 
میان  در  را  صنعتی  نیمه  ماسک  میلیون  دو 
کرده ایم،  توزیع  تهران  استان  داروخانه های 
دارای  تهران  شهر  اینکه  به  توجه  »با  گفت: 
17۰۰ داروخانه است که با حومه استان حدود 
3۰۰۰ داروخانه داریم، میزان این ماسک ها کم 
بوده و حتی برای مصرف شخصی داروخانه ها 
البته بسیج اصناف کمک  هم کفاف نمی دهد. 

زیادی در این زمینه انجام داده است.«
وی تاکید کرد: »باید توجه کرد که حتی یک عدد 
از ماسک نوع اول که تمام پرس است هم در 
داروخانه ها توزیع نشده است . چندی قبل اعالم 

شد که 1۸ میلیون عدد ماسک تمام پرس مازاد 
داریم که برای تولید کننده 1۰۰۰ تومان، برای 
پخش 115۰ تومان و برای مصرف کننده 13۰۰ 
تومان قیمت گذاری شده و در داروخانه ها توزیع 
خواهد شد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.«

گفت:  تهران  داروسازان  انجمن  رئیس  نایب 
در  ماسک ها  این  که  می بینیم  »متاسفانه 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  سوپرمارکت ها، 
جاهایی به غیر از داروخانه ها با قیمت های باال 
عرضه می شود که ممکن است فاقد کیفیت هم 
باشند، اما به هیچ عنوان نظارتی بر روی این 
موضوع وجود ندارد و کسی هم با این موضوع 

برخورد نمی کند.«
با  را  ماسک صنعتی  هیچ  اینکه  بیان  با  صبور 
قیمت مصوب دولتی به داروخانه ها ارائه ندادند 
که داروخانه بتواند آن را با قیمت مصوب دولتی 
عرضه کند، اظهار کرد: »از طرفی تعزیرات به 
داروخانه ها می گوید که چرا ماسک را با قیمت 

13۰۰ تومان عرضه نمی کنید. در پاسخ باید گفت 
که باید ماسک را با قیمت 115۰ به داروخانه 
عرضه کرد تا داروخانه بتواند آن را با قیمت 
13۰۰ تومان به مصرف کننده ارائه دهد. در غیر 
این صورت عمال داروخانه مجبور است ماسک 
را از بازار آزاد تهیه کند که به وفور با قیمت های 

باالی ۲۰۰۰ تومان یافت می شود.«
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه 
طی چند روز اخیر 7۰ هزار ماسک نیمه صنعتی 
برای توزیع در میان داروخانه ها در اختیار ما 
قرار داده شده است، گفت: »با این حال تعداد 
آن ها کم است. اگر این میزان را فقط بین 17۰۰ 
داروخانه شهر تهران تقسیم کنیم، به هر داروخانه 
41 عدد ماسک می رسد. این میزان کم است و 

کفاف میزان مصرف را نمی کند.«
نیمه  ماسک  اگر  داروخانه  اینکه  بیان  با  وی 
صنعتی داشته باشند آن را با قیمت 15۰۰ تومان 
عرضه می کنند، اظهار کرد: »در عین حال وزارت 

صمت اعالم کرده بود که 1۸ میلیون ماسک تمام 
صنعتی پرستاری دپو دارد. نمی دانم چه زمانی 
می خواهد این ها را توزیع کند. متاسفانه نظارتی 
بر روی توزیع ماسک سه الیه پرستاری صنعتی 
با قیمت مصوب دولتی نیست. این ماسک را در 
داروخانه ها با قیمت مصوب پیدا نمی کنید، اما 
همان برندهایی که ماسک صنعتی تولید می کنند، 
اقالم شان در بازار آزاد به وفور یافت می شود 
قیمت  با  و  فاکتور  بدون  را  ماسک ها  این   که 
ارائه می کنند  داروخانه  به  تومان  باالی ۲۰۰۰ 
و داروخانه هم مجبور است ماسک را از بازار 
آزاد به قیمت ۲3۰۰ تومان خریداری کرده و 

به قیمت ۲5۰۰ بفروشد.«
وی تاکید کرد: »تعزیرات یک فاکتور پیدا کند 
که به داروخانه ای ماسک با قیمت مصوب داده 
شده و سپس اگر داروخانه تخلف کرده بود، با 
داروخانه برخورد کند. به هر حال باید تکلیف 

داروخانه ها را مشخص کنند.«

خبـر

 ادامه از صفحه 4 
وی خاطرنشان کرد: »باید به تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی 
ارشد، پک های بهداشتی پیش بینی کنیم. اگر حتی یک جوان 
از  ICU بستری شود، غیر  بیماری شود و در بخش  دچار 
ناراحتی و رنجش برای خانواده و ما، باعث زحمت بیشتر 
ارشد  کارشناسی  کنکور  مورد  در  می شود.  درمانی  کادر 
برای فراهم  اگر دوستان تصور می کنند که تعویق آزمون 
مصلحت  به  بیماری  نظر  از  کشور  در  بهتر  فضای  شدن 
می باشد، خطا است و بنده چنین پیش بینی از آینده بیماری 
ندارم و هیچ عقل سلیمی این را نمی گوید اما می توانیم با 
تشدید تمهیدات، کنکور کارشناسی ارشد را برگزار کنیم.«
وزیر بهداشت گفت: »اگر در مورد کنکور سراسری، تمهیدات 
تازه ای نیندیشیم، نشان داده ایم که نمی توانیم آن را برگزار 

کنیم. حذف کنکور به مرداد و شهریور نمی رسد و سال ها 
باید  اما  بسته ایم  کشور  آموزش  حلق  به  طنابی  که  است 
گره های این طناب را باز کنیم و با وفاق ملی، باید یکبار 

برای همیشه مشکل کنکور را حل کرد.«
نمکی خاطرنشان کرد: »باید برای برگزاری کنکور سراسری، 
را  اینترنت  و  تلفن  استفاده،  ورزشگاه ها  و  باز  فضای  از 
برای  بهداشتی  قطع و پک های  آزمون  برگزاری  زمان  در 
با  نمی توانیم  اما  کنیم  پیش بینی  کافی  مقدار  به  داوطلبان 
تردید با جان فرزندان مردم بازی کنیم چون جان آنها از 
سر راه نیامده و پدران و مادران، سال ها مراقبت کرده اند 
از  یکی  می توانند  آینده  در  فرزندان  این  از  کدام  هر  و 
سرمایه های  این ها  و  باشند  کشور  گشای  گره  دانشمندان 

هستند.« ایران  اجتماعی 

وی اضافه کرد: »در مورد برگزاری کنکور سراسری، مردد 
هستم و هیچ گاه هم اینقدر محکم نگفته ام. به عنوان متولی 
سالمت کشور اگر در آخرین لحظات احساس کنم که سالمت 
داوطلبان به مخاطره می افتد، ایستادگی می کنم و تصمیمم 

را صریح اعالم می کنم.«
به گزارش وبدا وزیر بهداشت در پایان گفت: »برای کنکور 
سراسری باید چهار مرحله حیاتی یعنی زمان قبل از ورود 
داوطلبان به حوزه های امتحانی، زمانی که خانواده ها پشت 
در حوزه ها حضور دارند، زمان برگزاری آزمون و زمان ترک 
داوطلبان را مدیریت کنیم. پیشنهاد بنده این است که ساز 
و کار مدیریت برگزاری کنکور سراسری باز تعریف شود 
و جلسه کارشناسی مبسوط تری در این زمینه برگزار شود 

چون هیچ کس راضی به لطمه وارد شدن به مردم نیست.«


