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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر دادسخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد

مختاری، عضو کمیته علمی کشوری کرونا:مختاری، عضو کمیته علمی کشوری کرونا:

محدودیت های برگزاری مراسم عزاداری بر اساس رنگ بندی شهرهامحدودیت های برگزاری مراسم عزاداری بر اساس رنگ بندی شهرها

تشکیک در مورد تأثیر واکسن های کرونا ظلم به بشریت استتشکیک در مورد تأثیر واکسن های کرونا ظلم به بشریت است

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: »برگزاری 
محدودیت ها  به  توجه  با  باید  عزاداری  مراسم های 

شود.« انجام  شهر ها  رنگ بندی  و 
به گزارش سپید، عباس شیراوژن گفت: »بهتر است 
مردم در مراسم هایی که در فضای باز برگزار می شوند، 
شرکت کنند و اگر در مراسمی در فضای بسته هستند، 

باشد.« داشته  مناسب  تهویه  حتما 
وی درباره محدودیت ها بر اساس رنگ بندی  شهرها 
گفت: »در شهر های قرمز باید هیئت ها و مراسم های 
کنند.  استفاده  خود  ظرفیت  درصد   ۳۰ از  مذهبی 
و  درصد   ۵۰ نارنجی  شهر های  در  ترتیب  این  به 
مورد  باید  ظرفیت   درصد   ۷۰ نیز  زرد  شهر های  در 

بگیرد.  قرار  استفاده 
ندارند  محدودیتی  هیچ  آبی  رنگ بندی  با  شهر های 

است.« ضروری  نامه ها  شیوه  رعایت  البته 
»بهتر  گفت:  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
برگزار  باز  فضای  در  محرم  عزاداری  مراسم  است 
شود و در مکان های سر بسته نیز باید طبق ظرفیتی 
انجام  کرونایی  رنگ بندی  براساس  و  مشخص شده 

جوان خبرنگاران  شود.«باشگاه 

عضو کمیته علمی کشوری کرونا گفت: »تاثیر واکسن های موجود در کاهش 
ابتال به فرم شدید بیماری، بستری در بخش های عادی، مراقبت های ویژه و 
مرگ و میر ناشی از کرونا ثابت شده، بنابراین تشکیک در مورد تاثیرگذاری 

واکسن کرونا، ظلم به بشریت است.«
در  اینکه  بیان  با  وبدا،  با  در گفت وگو  مختاری  مجید  سپید،  گزارش  به 
مطالعات مختلف با مطالعات بسیار پیچیده ریاضی نشان داده شده که اگر 
واکسن کرونا نبود، مرگ و میر بیماران کرونا بسیار زیاد بود، افزود: »در 
یک مطالعه اخیرا مشخص شد که اگر جمعیت دنیا بر اساس توصیه های 
سازمان جهانی بهداشت در زمان غلبه واریانت دلتا، ۴۰ درصد واکسینه 

شده بودند، می توانست از مرگ و میر ۲۰ میلیون نفر جلوگیری کند.«
وی ادامه داد: »اومیکرون مرگ و میر باالیی نسبت به سویه دلتا ندارد اما 
ابتال به اومیکرون بسیار بیشتر و حتی ۵ تا ۶ برابر دلتا است که این قدرت 
سرایت اومیکرون و هجوم بیماران در سراسر دنیا به مراکز درمانی، فشار 
زیادی را به سیستم درمانی کشورها وارد می کند. در حال حاضر مرگ و 
میرها نیز نه بخاطر رفتار ویروس بلکه بخاطر سایر بیماری ها و ابتال به 
کووید۱۹ در افرادی که مستعد هستند و در بیمارستان ها بستری می شوند 
و در این مراکز به کووید۱۹ مبتال می شوند، مقداری افزایش یافته است.«

در شروع  اولیه  »مطالعات  کرد:  تاکید  کرونا  کمیته علمی کشوری  عضو 
پاندمی کرونا نشان داد که رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله استفاده 
از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست وشوی دست ها، تهویه مناسب در 
اماکن مسقف و پرهیز از ترددهای غیرضروری می تواند تاثیر بسیار زیادی 

در پیشگیری از ابتال، بستری و مرگ و میر داشته باشد.«
مختاری یادآور شد: »متاسفانه گویا دنیا رعایت شیوه نامه های بهداشتی را 
فراموش کرده در حالیکه برگشتن به رعایت این شیوه نامه، می تواند در 

کنترل کرونا در هر موجی از بیماری، موثر باشد.«

شماره 2۲۲۶۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
کروان
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معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اعالم کردمعاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اعالم کرد

بیماران زمینه ای، عمده بستری های کرونا در پایتختبیماران زمینه ای، عمده بستری های کرونا در پایتخت
احتمال افزایش موارد بیماری در روزهای آتی

استان  در  کرونا  با  مقابله  ستاد  درمان  معاون 
تهران توضیحاتی درباره وضعیت شیوع بیماری 
صورت  »در  گفت:  و  کرد  ارائه  پایتخت  در 
سهل انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن 
کرونا، طبیعتا شرایط فعلی شکننده خواهد بود؛ 
بنابراین بروز روند افزایشی بیماری کامال محتمل 

است.«
با  نادر توکلی در گفت وگو  به گزارش سپید، 
ایسنا  با اشاره به اینکه بیشتر بیمارستان های استان 
تهران درگیر موارد سرپایی بیماری هستند، گفت: 
درصد  خوشبختانه  اما  است  باال  ابتال  »تعداد 
بیمارانی که بستری می شوند خیلی کمتر است 
بیماری  که  می شوند  بستری  کسانی  عمدتا  و 
زمینه ای دارند. از سوی دیگر دوره قرنطینه در 
از کرونا )BA.4 و  این سویه جدید  به  ابتال 

BA.5( کوتاه تر است.«
پایتخت اظهار  وی درباره روند کووید1۹ در 
کل  مورد   ۷500 گذشته  هفته  یک  »در  کرد: 
بوده است که تعداد موارد  مراجعات سرپایی 
بستری روزانه حدود 400 تا 500 مورد در کل 
استان تهران است و از این تعداد معموال یک 
می شوند؛  بستری  ویژه  بخش های  در  چهارم 
کاهش  هم  افراد  در  بستری  مدت  طول  البته 
یافته است. تعداد موارد بستری نیز چنین روند 
مشابهی دارد. میزان مرگ و میر روزانه استان 

هم روزانه بین 10 تا 20 مورد است.«
توکلی ادامه داد: »با توجه به کاهش طول مدت 
دوره بیماری،   بیشتر مواردی هم که تست مثبت 
دارند، بیماری زمینه ای دارند و یا بیمار به دالیل 
دیگری بستری شده است و متوجه می شویم 
این سویه جدید درگیری  دارد. در  کرونا هم 
عالئم  بیشتر  و  است  یافته  کاهش  بسیار  ریه 
آبریزش بینی،  تب،  فوقانی،  تنفس  دستگاه  در 
گرفتگی گلو، تغییر صدا، بی حالی و ... است.«

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران 
کرد:  بیان  ماسک  از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با 

»یکی از توصیه های جدی ما برای عدم انتقال 
بیماری، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و 

تزریق و تکمیل واکسیناسیون کرونا است.«
در  تهران  استان  کرونای  ستاد  درمان  معاون 
پایتخت  در  کرونا  هفتم  موج  روند  خصوص 
توضیح داد: »اینکه چه زمانی قرار است در تهران 
به قله موج هفتم برسیم هنوز مشخص نیست و 

باید مدتی بگذرد تا بتوان پیش بینی دقیق تری 
می تواند  واکسیناسیون  تکمیل  البته  کرد.  ارائه 
سبب افزایش ایمنی جمعی شود؛ در صورت 
سهل انگاری در تزریق دوزهای یادآور واکسن 
کرونا، طبیعتا شرایط فعلی شکننده خواهد بود؛ 
بنابراین بروز روند افزایشی کامال محتمل است.«
اینکه عوارض طوالنی مدت  به  اشاره  با  وی 

کرونا بعضا به شکل عالئم غیراختصاصی مشاهده 
می شود، اظهار کرد: »در موارد نادری عوارض 
تهدید کننده هم رخ می دهد که همه پزشکان 
شده اند.  مطلع  عوارض  این  از  مدت  این  در 
بیشترین عوارض پس از کرونا شامل خستگی، 
افت قوای جسمانی، تحریک پذیری، تغییرات 

روحی _ روانی و... در بیمار است.«

کروان

بنابر اعالم وزارت بهداشت، متاسفانه از روز پنج شنبه تا جمعه 4۷ 
بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری، به 142 هزار و ۳۳۷ نفر رسید.
به گزارش سپید و براساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، از روز پنج شنبه تا جمعه 14 مردادماه 1401 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 5455 بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی و ۹۹۸ نفر از آنها بستری شدند.
به ۷ میلیون و 4۳1 هزار  بیماران کووید1۹ در کشور  مجموع 

و 4۸5 نفر رسید.
متاسفانه 4۷ بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 142 هزار 

و ۳۳۷ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۹5 هزار و ۸60 نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

1424 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون 5۳ میلیون و ۳4۳ هزار و ۹۳1 آزمایش تشخیص کووید1۹ 
در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 120 شهرستان در وضعیت قرمز، 112 شهرستان در 
وضعیت نارنجی، 166 شهرستان در وضعیت زرد و 50 شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین تا کنون 64 میلیون و ۸16 هزار و 6۹1 نفر دوز اول، 5۸ 
میلیون و 1۸۸ هزار و 655 نفر دوز دوم و ۳0 میلیون و ۳02 هزار 
و 41۷ نفر دوز سوم و باالتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و 
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 15۳ میلیون و ۳0۷ 

هزار و ۷6۳ دوز رسید.
همچنین از روز پنج شنبه تا جمعه ۷ هزار و 4۹۷ دوز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی شناسایی ۵۴۵۵۵۴۵۵ بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور



معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر تشریح کردمعاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر تشریح کرد

اعالم تمهیدات هالل احمر برای اربعیناعالم تمهیدات هالل احمر برای اربعین
راه اندازی حداقل ۳۰ مرکز درمانی در عراق

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت 
هالل احمر ضمن تشریح تمهیدات هالل احمر 
برای اربعین، درباره نحوه ارائه خدمت به زائران، 
به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  ارسال  وضعیت 
عراق، شرایط واکسیناسیون زائران علیه کرونا 

و ... توضیح داد.
به گزارش سپید، طاهر درودی در گفت وگو 
با ایسنا درباره تمهیدات جمعیت هالل احمر 
هالل  »جمعیت  گفت:  حسینی  اربعین  برای 
احمر جمهوری اسالمی ایرانی به عنوان یکی 
از کمیته های ستاد مرکزی اربعین، مانند سال های 
گذشته عملیات بهداشتی و درمانی خارج از مرز 
و عملیات امدادی داخل مرز را در ایام اربعین 

انجام می دهد.«
وی افزود: »باتوجه به اینکه امسال فکر می کنیم 
به  )ع(  اباعبداهلل  زائران حضرت  جمعیت  که 
دلیل دو سال تعطیلی ناشی از کرونا و... بیش 
از سال های قبل خواهد بود و تعداد مشتاقان 
بیشتر است، تمهیدات و پیش بینی های ما هم 
تیم  تجهیزات و همچنین  دارو و  تامین  برای 
نسبت  به  درمانی  مراکز  و  درمانی  و  پزشکی 
سال های قبل افزایش پیدا کرده است. در عین 
نهادی  مردم  مراکز و سازمان های  حال عمده 
انجام  بهداشتی و درمانی  کار  ایام  این  که در 
می دادند، باتوجه به قراری که گذاشته شد، باید 
با هماهنگی جمعیت هالل احمر ارائه خدمات 
هالل  جمعیت  با  که  مراکزی  و  باشند  داشته 
از  را  نشدند، خدمت خاصی  هماهنگ  احمر 

هالل احمر دریافت نخواهند کرد.«

که  است  این  ما  »پیش بینی  داد:  ادامه  درودی 
در  خدمات  ارائه  مرکز   ۳۰ حدود  حداقل 
مرز،  از  بعد  راه،  بین  کربال،  نجف،  شهرهای 
در کاظمین و سامرا راه اندازی خواهد شد و 
خواهند  عهده  بر  را  زائران  به  خدمات  ارائه 
داشت. در عین حال سطح خدمات مان با توجه 
به نوع مراکز به چند سطح مختلف با توجه به 
شرایط آن مرکز و نوع خدماتی که مورد نیاز 
است، متغیر است. بیشتر مراکز ما به صورت 
شبانه روزی ارائه خدمات می کنند. درمانگاه های 
هستند،  مرکز   ۳۰ همین  جزو  کربال  و  نجف 
خدمت  ارائه  باالتر  سطح  با  درمانگاه های  اما 
محسوب می شوند. ما سه سطح ارائه خدمات 
را در قالب درمانگاه های سطح یک، سطح دو و 
سطح سه تعریف کردیم و سطح چهار هم شامل 
بیمارستان می شود. باالترین سطح خدمات مان 
و  است  مختلف  رشته های  متخصصین  شامل 
آزمایشگاه و پلی کلینیک را در گروه تخصصی 
پزشکی داریم که در درمانگاه های شهر نجف 
و کربال مستقرند. همچنین تعدادی خودروهای 
امدادی، آمبوالنس و اتوبوس- آمبوالنس را در 
داخل خاک عراق خواهیم داشت که البته باید 
صبر کنیم تا تعداد آن ها نهایی شود و بعد از 

آن اعالم کنیم.«
وی با بیان اینکه هماهنگی های الزم با جمعیت 
هالل احمر و وزارت بهداشت و دولت عراق 
در حال انجام است، گفت: »مذاکرات در حال 
پیگیری است تا بتوانیم بهترین و با کیفیت ترین 
خدمات را در طول این ایام داشته باشیم. در عین 

حال امسال یک نگرانی مان بحث بیماری های 
عفونی و همچنین موضوع گرمازدگی است که 
اهمیت دارد. بر این اساس گروه های آموزشی 
هالل احمر در حال آماده سازی و به روزرسانی 
محتواهای آموزشی هستند و طی چند روز آینده 
از طریق فضای مجازی و رسانه های مختلف، 
آموزش های مان آغاز می شود؛ یک گروه به عنوان 
آموزش های عمومی برای کل زائران و یک گروه 
هم آموزش های تخصصی تر برای موکب داران و 
افرادی که متولی ارائه خدمات به زائران هستند، 

ارائه می شود.«
درودی با اشاره به خدمات بهداشتی و درمانی 
درمانی گفت:  مراکز  احمر در  جمعیت هالل 
»خدمات جمعیت هالل احمر در مراکز درمانی از 
خدمات سرپایی اولیه و ارائه داروهای OTC آغاز 
می شود تا خدمات بستری موقت و درمان های 
اولیه ادامه دارد. همچنین اگر نیاز به خدمات 
انتقال به بیمارستان نیز  سطح باالتر یا نیاز به 
برای زائری وجود داشته باشند، با بیمارستان های 
عراقی هم هماهنگ شده تا بیماران منتقل شوند.«
پزشکی جمعیت  تیم  تعداد  اینکه  بیان  با  وی 
هالل احمر تقریبا ۱۵۰۰ نفر است، گفت: »البته 
تعداد قطعی تیم درمانی را بعد از نهایی شدن 
اعالم می کنیم. در عین حال دارو و تجهیزات 
ارسال می شود.  به عراق  ایران  از  نیز  پزشکی 
باتوجه به شرایط، فصل و بیماری های رایجی 
فارماکوپه  به طور معمول هر سال  داریم،  که 
دارویی ما به روز می شود که امسال هم از سوی 
متخصصین گروه پزشکی و داروسازی مان این 

اساس  این  بر  است.  انجام شده  به روزرسانی 
بخش قابل توجهی از دارو و تجهیزات تهیه و 
آماده شده و در حال بسته بندی است. بخش 
دیگری هم سفارش گذاری شده که امیدواریم 

طی هفته آینده به دست مان برسد.«
درودی درباره الزامات واکسیناسیون علیه کرونا 
برای سفر اربعین گفت: »تمام واکسن های مورد 
تایید وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران 
برای سفر به عراق در اربعین قابل قبول است. با 
توجه به مصوبه ستاد مرکزی اربعین، تزریق دو 
دوز واکسن کرونا کفایت می کند، مگر اینکه از 
تزریق دوز دوم بیش از شش ماه گذشته باشد که 
در این صورت الزام است که دوز سوم واکسن 
کرونا را هم تزریق کنند. به طور کلی پیشنهاد 
می شود که همه زائران حداقل سه دوز واکسن 

کرونا را تزریق کرده باشند.«
وی درباره بیماری وبا با توجه به فصل گرما و 
توصیه ها و اقدامات انجام شده در این باره نیز 
گفت: »باتوجه به همکاری که با وزارت بهداشت 
داریم، کارشناسان مبارزه با بیماری های وزارت 
بهداشت، همراه ما حضور داشته و درباره شیوع 
کنترل  و  نظارت  واگیر  بیماری های  کنترل  و 
جمع آوری  روزانه  گزارش ها  دارند.  مستقیم 
با  متناسب  و  تحلیل شده  و  دسته بندی  شده، 
آن اقدام می کنیم. بنابراین نگرانی درباره کنترل 

بیماری های واگیر وجود ندارد.«
درودی همچنین گفت: »فعال با توجه به مصوبه 
ستاد مرکزی اربعین محدودیت سنی هم برای 

سفر به عراق در اربعین نداریم.«

شماره 42266 ۱۵ مرداد ۱4۰۱

اریان
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جدیدترین آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهانجدیدترین آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان

اعالم وضعیت اضطراری شیوع آبله میمونی در آمریکااعالم وضعیت اضطراری شیوع آبله میمونی در آمریکا

بنا بر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا، 
جهان  در  بیماری  این  به  مبتالیان  مجموع 
تاکنون به 5۸6 میلیون و ۹4۹ هزار و ۳5۸ 
نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 4۳0 هزار 

و ۹۷۹ بیمار کووید نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها در 
جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با بیش 
از ۹۳.۷ میلیون مبتال و یک میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 
با این بیماری قرار دارد و هند با آمار بیش 
از 44.1 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 

دوم جهانی جای گرفته است.
 ۳۳.۹ از  بیش  ثبت  با  فرانسه  نیز  اروپا  در 
میلیون مبتال، تا این لحظه رکورددار ابتال در 
بین کشورهای این منطقه و نیز سومین کشور 
با بیشترین آمار بیمار کرونایی در جهان است.
آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل هم از 
۳۳.۹ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
چهارمین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار 

مبتالیان است.
هزار   6۷۹ از  بیش  با  حال  عین  در  برزیل 
جانباخته پس از ایاالت متحده، دومین کشور 
رکورددار تعداد قربانیان کووید1۹ در جهان 

محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از 526 هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
روسیه همچنین با گذشتن از آمار ۳۸2 هزار 
قربانی، هم اکنون باالترین رقم مرگ و میر 
کرونایی را در بین کشورهای اروپایی دارد 
و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین 

نرخ فوتی های این بیماری است.
بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی 
ورلداُمتر، شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری 
در 10 کشوری که طبق گزارش های رسمی 
باالترین آمارها را تاکنون داشته اند تا صبح 
روز جمعه به ترتیب به شرح جدول است.

همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 426 
هزار و ۳0 مورد ابتال و 142 هزار و 2۹0 مورد 
بیماری کووید-1۹ در حال  از  ناشی  فوت 
حاضر در رتبه 1۷ در بین کشورهای دارای 

بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ 
که تاکنون در 22۸ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.

مقامات آمریکا روز پنج شنبه وضعیت فعلی شیوع 
آبله میمونی در این کشور را شرایطی اضطراری 
برای بهداشت و سالمت عمومی اعالم کردند.
به گزارش سپید، وزارت بهداشت و خدمات 
آن که سازمان  از  متحده، پس  ایاالت  انسانی 
را  ویروس  این  شیوع  اخیرا  بهداشت  جهانی 
وضعیت اضطراری بین المللی خواند، این اعالمیه 

را منتشر کرده است.
وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا به 
دنبال این اعالم دولت می تواند مجموعه ای از 
اقدامات از جمله دسترسی به بودجه مختص 
پرسنل  انتصاب  شرایط اضطراری و همچنین 
در پست های مستقیما درگیر با شرایط موجود 

را در دستور کار قرار دهد.
گفت:  زمینه  این  در  آمریکا  مقامات  از  یکی 
»از هر آمریکایی می خواهم تا آبله میمونی را 

جدی بگیرد.«
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از 26 
هزار مورد ابتال به آبله میمونی در سطح جهان 
گزارش شده است. همچنین در این کشور نیز 
این  به  ابتال  مورد   600 و  هزار  شش  حدود 

بیماری به ثبت رسیده است.
ابتال  از  به گزارش یورونیوز، تاکنون مواردی 
به آبله میمونی در 4۸ ایالت آمریکا شناسایی 

شده است.ایسنا

جهان



تایید داروی سرطان سینه در اتحادیه اروپاتایید داروی سرطان سینه در اتحادیه اروپا

توزیع تجاری داروی آنتی بادی کرونا در روز های آیندهتوزیع تجاری داروی آنتی بادی کرونا در روز های آینده

داروی سرطان سینه شرکت آسترازنکا 
اتحادیه  از  تاییدیه  دریافت  به  موفق 

اروپا شد.
به گزارش سپید، سرطان سینه رایج ترین 
سرطان در میان زنان است به طوری 
کام  به  را  نفر  که ساالنه صد ها هزار 
مرگ می کشاند. براساس آمار رسمی 
اعالم شده تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از 
نفر در جهان  میلیون و ۳۰۰ هزار   ۲
به این بیماری مبتال شدند که از این 
از  را  خود  جان  نفر  هزار   ۶۸۵ میان 

دست دادند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، شرکت های 
بزرگ داروسازی جهان هم اینک در حال 
انجام تحقیقات گسترده بر روی یافتن 
دارویی برای درمان سرطان سینه هستند. 
به تازگی شرکت اروپایی آسترازنکا با 
همکاری شرکت آمریکایی مِرک موفق 
به توسعه دارویی در این زمینه شده اند.
این دارو که لینپارزا )Lynparza( نام 
دارد در مطالعات آزمایشگاهی موفق 

به مهار بیماری سرطان سینه در 
مراحل نخست شده است.

حال شرکت آسترازنکا با صدور 
بیانیه ای اعالم کرده است داروی 
لینپارزا موفق به دریافت تاییدیه 
از اتحادیه اروپا برای استفاده در 
زنان مبتال به سرطان در مراحل 
این  است.  شده  بیماری  ابتدایی 
موضوع می تواند گامی بلند برای 
کاهش تلفات ناشی از این بیماری 

در زنان باشد.
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
سایر  همزمان  طور  به  جوان، 
نیز  جهان  داروسازی  غول های 
در تالش برای توسعه دارو های 
مرتبط با سرطان خود هستند. با 
این وجود، سازمان غذا و داروی 
آمریکا سخت گیری های  و  اروپا 
زیادی در این زمینه دارند و روند 
کسب مجوز مصرف این دارو ها 

زمان زیادی می برد.

بادی  آنتی  داروی  تجاری  توزیع  از  آمریکا  لیلی  اِلی  شرکت 
کرونای خود خبر داد.

به گزارش سپید، گرچه واکسن های مختلف کرونا هم اینک به 
وفور در جهان توزیع شده، اما دارو هایی که بتواند برای بیماران 
از  تازگی یکی  به  قرار گیرد بسیار محدود است.  استفاده  مورد 
در  خود  داروی  تجاری  توزیع  از  آمریکا  داروسازی  غول های 

در روز های آینده خبر داد.
 )Eli Lilly( لیلی  اِلی  شرکت  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ماه  از  را  خود  کرونای  )پادتن(  بادی  آنتی  داروی  کرد  اعالم 
بیمارستان ها  مصرف  برای  آمریکا  ایالت های  در  جاری  میالدی 

و مراکز درمانی توزیع خواهد کرد.
این دارو که ببتلو ویماب )bebtelovimab( نام دارد در ماه 
آمریکا  داروی  و  غذا  سازمان  از  شد  موفق  ماه(  )بهمن  فوریه 
کودکان  در  بیماری  متوسط  تا  خفیف  موارد  در  مصرف  مجوز 
به  اقدام  نیز دولت  ماه ژوئن  در  کند.  دریافت  را  بزرگساالن  و 

خرید و ذخیره ۱۵۰ هزار دوز از این دارو کرد.
به  ماه(  مرداد   ۲۴( اوت  اواسط  از  دارو  این  می شود  پیشبینی 
صورت تجاری به بازار عرضه شود. با این حال، این دارو تنها 
مجوز مصرف به صورت اضطراری را دارد و به دلیل گسترش 
آن  به  مجوز  صدور  در  آمریکا  بهداشتی  مقامات  گیری  همه 

سهولت به خرج داده اند.
ایاالت متحده یکی از بدترین آمار ها را در میان کشور های جهان 
از  بیش  تاکنون  دارد.  کرونا  قربانیان  و  مبتالیان  شمار  منظر  از 
۹۲ میلیون نفر در این کشور به کووید ۱۹ آلوده شده و از این 
میان، یک میلیون و ۲۹ هزار تن جان خود را از دست داده اند.

جوان خبرنگاران  باشگاه 

شماره 6۲۲۶۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱
جهان
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توضیحات رئیس سازمان نظام پرستاری توضیحات رئیس سازمان نظام پرستاری 
در خصوص یک سخنرانیدر خصوص یک سخنرانی

دبیرخانه شورای عالی توضیحات مبسوط 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور را 
در خصوص انتشار صحبت های تقطیع و 
جهت دهی شده وی، توسط برخی افراد 
را در قالب پاسخ به یک شبهه منتشر کرد.
به گزارش سپید به نقل از فارس، دبیرخانه 
رییس  مبسوط  توضیحات  شورای عالی 
در  را  کشور  پرستاری  نظام  سازمان  کل 
و  تقطیع  صحبت های  انتشار  خصوص 
جهت دهی شده وی، توسط برخی افراد 
را در قالب پاسخ به یک شبهه منتشر کرد.
نظام  سازمان  رئیس  میرزابیگی،  محمد 
بدوا  است:  آورده  نامه  این  در  پرستاری 
مسئولین  صحبت های  که  دوستانی  از 
سازمان شان را دنبال می کنند تشکر می کنم.
بسیار  دوستان  از  نفر  دو  یکی  ثانی  در 
خوب و دغدغه مند نکاتی را از بازخورد 
جلسه  هفدهمین  در  بنده  صحبت های 
آن و  معزز  اعضای  شورای عالی و جمع 
-که  جلسه  در  حاضر  عزیز  مهمان های 
تعدادی از دانشجویان محترم دوره دکترا 
صحبت ها؛  این  برخط  پخش  و  بودند- 
منعکس کردند که باعث تعجب بنده هم شد.
حالت  دو  از  عکس العمل ها  این  وجود 

خارج نیست؛ یعنی یا بنده درست مفاهیم 
را منتقل نکرده ام و باید مبسوط تر توضیح 
می دادم و یا بزرگوارانی که نگران شده اند؛ 
خودشان در اصِل صحبت هایم دقت کافی 
گوش  کامل  را  صحبت  کل  و  نفرموده 
نکرده اند و صرفا براساس یک بخش کوتاه 
تخصصی  مبحث  یک  از  شده  تقطیع  و 

طوالنی نگران شده اند.
در هر حال؛ اکنون به توضیح دقت فرمایید:
در فراز کوتاه چند جمله ای و تقطیع شده 
از بین حدود یک ساعت از صحبت های 
بنده، بخشی انتخاب و به آن توجه شد؛ که 
فقط مبحث ظالمانه و تبعیض آمیز »نظام 
پرداخت فی فور سرویس« توضیح داده شد.

لذا دقت شود:
کسی نگفته پزشکان محترم حق دریافت 
آن میزان مبالغ کالن کارانه را دارند و غیر 
بلکه فلسفه و  پزشکان و پرستاران خیر، 
روش نظام پرداخت تبعیض آمیز »فی فور 
پرداخت  نظام  بر  حاکم  فعلی  سرویس« 
داده شده و گفته  حوزه سالمت توضیح 

شد که با این حال به دلیل اینکه:
در  و  هنوز  عزیز  پرستاران  چون   -1
از  بسیاری  تجویز  اختیار  حاضر؛  حال 

پروسیجرها را ندارند؛ و علی رغم زحمات 
بسیار زیادی که می کشند؛

براساس  بالینی  اقدامات  از  بسیاری  اوالً 
تجویز دیگران شکل می گیرد.

)اُردرها(  خدمات  این  اکثر  ماهیت  ثانیًا 
بگونه ای است که اگر به صورت پروسیجر 
قیمت  و  ثبت  فور سرویس  فی  محور و 
گذاری شود؛ هم به لحاظ قیمت گذاری و 
برخورداری از تعداد k نمی تواند رقم های 
کم  هم  و  شود  شامل  را  درشتی  بسیار 

و زیاد کردن آن ها بدست همان هاست.
اما پزشکان بویژه حدود ۳0 تا 40 هزار 
 … و  چشم  قلب،  جراحی،  متخصصین 
خودشان تجویز، خودشان اجرا و خودشان 
ودرج  ثبت  را  زیاد  بسیار  k های  تعداد 

می کنند.
تعداد  وجود  با  عزیز  پرستاران  گروه  اما 
نداشتن  با  فعال  نفر  هزار   250 از  بیش 
محدودیت  سو؛  یک  از  تجویز  اختیار 
از  خدمات  و  پروسیجر ها  قیمت گذاری 
سوی دیگر، کارانه کمی دریافت می کنند و 
دریافتی های این دو گروه ۳0 تا 40 هزار 
نفری )نوعًا متخصصین( و کادر پرستاری 
دویست وپنجاه هزار نفری بسیار متفاوت 

بوده و قابل مقایسه نیست.
لذا برای اجرای قانون تعرفه ها و با عمل به 
»ُمر« و مفاد قانون مذکور با همکاری خوب 
معاونت  پرستاری وصاحب نظران و…. در 
حال حاضر با تعریف k مستقل پرستاری 
و  و….  پروانه دار  گروه های  سایر  برابر 
تعریف ارزش نسبی این خدمات به صورت 
بالینی و  بسته های خدمتی در بخش های 
به صورت پروسیجر محور در بخش های 
سرپایی و درمانگاه ها روشی ترکیبی پیش 
روش  هوشمندانه ترین  که  شده  گرفته 
صورت  به  و  است  قانون  این  اجرای 
هم  وبودجه  تعرفه ها  فصل  در  ساالنه 

قابل اصالح و تنظیم است.
 لیکن برای رفع اساس و اصالح پایه های 
تبعیض و بی عدالتی موجود، باید به سمت 
تغییر اصل نظام پرداخت در نظام سالمت 
حرکت کنیم و یکی از روش های اساسی 
تجویز  اختیار  آوردن  بوجود  اصالح؛ 
است  ومراقبت هایی  خدمات  از  بسیاری 
کیفی تر   و  ارزان تر  می تواند  پرستار  که 

اعمال و عمل کند.
اختالفات  و  دهیم  ادامه  تالش ها  به  لذا 

را کنار بگذاریم که؛ یداهلل مع الجماعه

رپستاری



یکـی از عمـده مشـکات نظـام سـامت، حضـور 
پرشـمار بیمارسـتان های فرسـوده بـا طـول عمـر 
بیـش از یـک قـرن اسـت کـه در برابـر حـوادث 
طبیعی مثل زلزله، بسیار ناایمن هستند و می توانند 
جـان بیمـاران و کادر درمـان را بـه خطـر بیندازنـد. 
سـعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشـت نیز 
با اشـاره به وجود بیمارسـتان هایی با عمر بیش از 
۱۰۰ سال در تهران گفت: »نمی توان انتظار داشت 
وزارت بهداشـت در طـول زمـان کوتـاه و بـا منابـع 
موجود، نوسـازی و مقاوم سـازی بیمارسـتان ها را 
انجـام دهـد. در ایـن رابطـه پیشـنهاد مـا پیش بینـی 
منابـع در بودجه هـای سـنواتی یـا برنامه هـای پنـج 
ساله بوده است. در این راستا باید بودجه اساسی 
و چندین هزار میلیاردی برای نوسازی یا تخریب 

بیمارسـتان های قدیمی اختصاص یابد.«
فرسـودگی  وضعیـت  خصـوص  در  کریمـی 
و  »نوسـازی  گفـت:  کشـور  بیمارسـتان های 
مقاوم سـازی برخی بیمارسـتان های فرسـوده به 
دانشـگاه ها اباغ شـد تا با اسـتفاده از منابع موجود 
آنها را ایمن سـازی کنند. البته اغلب 64 دانشـگاه 
و دانشـکده علوم پزشـکی دارای بیمارسـتان های 
فرسـوده هسـتند، مانند بیمارسـتان رسـول اکرم که 
چنـد هفتـه اخیـر دچـار آتـش سـوزی شـد کـه در 
حـال جابجایـی بخش هـای بیمارسـتان هسـتیم.«

وی افـزود: »بیمارسـتان سـینا بیـش از ۱۰۰ سـال 
عمـر دارد و در ایـن رابطـه تمدیـد پروانـه ایـن 
مراکـز را مشـروط بـه اخـذ مجـوز آتش  نشـانی و 
مجوزهای ایمنی کردیم. نوسـازی و مقاوم سـازی 
بیمارستان های فرسوده نیازمند تامین و اختصاص 

بودجـه فراوان اسـت.«
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: »طی 
۱۰ سـال گذشـته بیمارسـتان هایی سـاخته شـده و 
همچنیـن شـش الـی هفـت مـاه اخیـر نیـز ۱۰ هزار 
تخـت جدیـد بـه تخت هـای بیمارسـتانی افـزوده 
شـده اسـت. برخی بیمارسـتان ها و مراکز درمانی 

فرسـوده نیز در حال مقاوم سـازی هسـتند.«
طبـق آمارهـا، بیشـترین تعـداد بیمارسـتان های 
فرسـوده کشـور متعلق به تهران اسـت. پیشـتر نیز 
ایـرج حریرچـی، معـاون سـابق وزارت بهداشـت 
درباره وضعیت فرسـودگی بیمارسـتان های تهران، 
هشـدار داده بود: »درصدی از بیمارسـتان های ما، 
بخصوص در تهران شـبیه پاسـکو اسـت. خیلی 
از بیمارسـتان های ما نیز ۱۰۰ سـاله و ۹۰ سـاله و 
۸۰ ساله هستند. برخی از بیمارستان ها، تقویت و 
مقاوم سـازی آنها در مقابل زلزله بیشـتر از سـاخت 
بیمارسـتان جدیـد، هزینه بـر اسـت کـه بایـد کا 

جایگزین شـود.«
از  زیـادی  »تعـداد  بـود:  کـرده  تاکیـد  وی 
بیمارسـتان های تهـران، پاسـکویی اسـت و بـه 

علـت قدیمـی بـودن و فرسـودگی در مقابـل زلزلـه 
مقاوم نیسـتند. درواقع، اکثر بیمارسـتان های تهران 
قدیمی و فرسوده هستند. بیشتر آنها نیز در مناطق 
مرکزی شـهر هسـتند که در صورت بروز بحران، 
بـه علـت ترافیـک و راهبنـدان، عمـا دسترسـی به 

ایـن بیمارسـتان ها از بیـن مـی رود.«
بـه گفتـه حریرچـی، »یکـی از موانـع بـزرگ بـرای 
بیمارستان سـازی یـا سـاخت مراکـز بهداشـتی و 
درمانی در شـهرهای بزرگ، تامین زمین مناسـب 
اسـت. در بسـیاری از مـوارد می بینیـم کـه چـون 
متولیان نظان سامت نتوانسته اند زمین مناسب را 
تامین کنند، مجبور شـده اند که در مناطق حاشـیه 
شهر یا حتی خارج از شهر بیمارستان بسازند. در 
نتیجه دسترسـی مردم دچار مشـکل شـده و منجر 
به نارسـایی هایی در سیسـتم درمان کشـور شـده 
اسـت. بنابراین اگر شـهرداری ها بتوانند در زمینه 
تامین زمین مناسـب برای سـاخت بیمارسـتان ها 
و مراکز بهداشـتی و درمانی و کمک به عوارض 
و پرداخت هـا کمـک کننـد، کمـک شـایانی بـرای 
سـامت مـردم انجـام داده انـد. همچنیـن طبـق 
مطالعـات علمـی، بازسـازی اکثـر بیمارسـتان های 
فرسوده مقرون به صرفه نیست، زیرا بازسازی آنها 
بیش از هزینه سـاخت یک تخت جدید اسـت.«

جان کادر درمان در خطر است

گروهـی از کارشناسـان سـامت، بارهـا نسـبت 
بیمارسـتان های  در  تبعـات خدمت رسـانی  بـه 
فرسـوده هشـدار داده اند. حتی برخی کارشناسـان 
از بیمارسـتان های فرسـوده بـه عنـوان بمب هـای 
سـاعتی آمـاده انفجـار یـاد می کننـد کـه می توانـد 

تهدیـد کننـده حیـات کادر درمـان باشـد.
محمد شـریفی مقدم، دبیرکل خانه پرسـتار هم به 
مشـکات فعالیت کادر درمان در بیمارسـتان های 
فرسوده اشاره می کند و می گوید: »بیمارستان هایی 
که پیش از انقاب سـاخته شـده اند، دیگر مناسـب 
اسـتفاده نیسـتند و باید هرچه  سـریعتر برای آنها 
جایگزین پیدا کرد. ایمن سـازی آنها در شـرایطی 
که تاسیسـات بنا به شـدت فرسـوده هسـتند، صرفا 
یـک مرهـم اسـت و دردی را دوا نمی کنـد و چـه 
بسـا تنهـا وقـوع حادثـه را عقـب بینـدازد. ایـن بـه 

هیچ وجه کافی نیسـت.«
او یـادآور می شـود: »تعـدادی از بیمارسـتان ها 
کشـور هـم نزدیـک بـه ۸۰ سـال عمـر دارنـد و 
هـر لحظـه ممکـن اسـت کـه بـه دلیـل زلزله هـای 
بـزرگ مقیـاس تخریـب شـوند. جالب اینجاسـت 
که عموم بیمارستان های فرسوده از فقر تجهیزات 
ضدحریق پیشرفته و سیستم هوشمند اعام حریق 
رنـج می برنـد، درحالـی  کـه ایـن امکانـات ابتدایـی 
بیمارسـتان های اسـتاندارد اسـت. در همین حال 

ایـن بیمارسـتان ها بـا سـقف کاذب بی کیفیـت کـه 
خود حریق را تشـدید می کنند پوشـیده شـده اند، 
راهروهای آنها باریک هسـتند و به دلیل طراحی 

قدیمـی، امـکان خـروج فـوری را هـم ندارنـد.«
دبیرکل خانه پرسـتار با بیان اینکه در همین حال 
سیم کشـی بیمارسـتان های فرسـوده بـه شـدت 
دچـار مشـکل هسـتند، تاکیـد می کنـد: »گاهـی 

بحران بیمارستان های فرسوده دربحران بیمارستان های فرسوده در
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کریمی: باوجود بیمارستان هایی با عمر 
نمی توان  تهران،  در  سال   ۱۰۰ از  بیش 
انتظار داشت وزارت بهداشت در طول 
زمان کوتاه و با منابع موجود، نوسازی و 
مقاوم سازی را انجام دهد. در این رابطه 
پیشنهاد ما پیش بینی منابع در بودجه های 
سنواتی یا برنامه های پنج ساله بوده است. 
در این راستا باید بودجه اساسی و چندین 
هزار میلیاردی برای نوسازی یا تخریب 
یابد.  اختصاص  قدیمی  بیمارستان های 
علوم  دانشکده  و  دانشگاه   64 اغلب 
فرسوده  بیمارستان های  دارای  پزشکی 
مقاوم سازی  و  نوسازی  هستند. 
تامین  نیازمند  فرسوده  بیمارستان های 
است فراوان  بودجه  اختصاص  و 

جامعه زپشکی

گزارش



کادر درمـان از مشـاهده انبـوه سـیم ها کـه در هـم 
پیچیده شده اند، وحشت می کنند. بیمارستان های 
فرسوده با مشکل انبار کردن کپسول های اکسیژن 
و الکل هـای طبـی مواجـه هسـتند. اگـر روزی 
جرقـه ای بـر آنهـا بیفتـد گویـی کـه آتـش بـه انبـار 
کاه افتاده باشـد. چنین سـاختمان هایی باید از رده 
خـارج و بـه مـوزه تبدیـل شـوند، نـه اینکـه چنـد ده 

سـال و باوجود ریزش بخش های مختلف از آنها 
بهره برداری کرد. حتی متاسـفانه چند بیمارسـتان 
تهران هم با وجود سـاخت سـاختمان های جدید، 
از سـاختمان های فرسـوده بهره  می گیرند که این 

بـه هیـچ وجـه قابـل قبول نیسـت.«
»عمـده  می کنـد:  عنـوان  مقـدم،  شـریفی 
بیمارسـتان های شـهر تهـران، ایمنـی الزم را 
نـدارد. متولیـان نظـام سـامت هـم در جریـان 
را  بیمارسـتان ها  ایـن  گریبـان  کـه  بحرانـی 
ورود  بایـد  و  دارنـد  قـرار  اسـت،  گرفتـه 
کننـد. البتـه اوضـاع برخـی بیمارسـتان های 
خصوصـی و متعلـق بـه نهادهـا و سـازمان های 
شـبه دولتـی هـم خـوب نیسـت. بـا ایـن حـال 
بیمارسـتان های جدیـد توسـط آنهـا سـاخته 
می شـوند. بـه صـورت کلـی، بیمارسـتان هایی 
بایـد  دارنـد  عمـر  سـال   ۳۰ از  بیشـتر  کـه 
غالـب  بنابرایـن  باشـند.  داشـته  جایگزینـی 
مـوزه  بـه  بایـد  دانشـگاهی  بیمارسـتان  های 
تبدیـل شـوند و بـه جـای آنهـا بیمارسـتان های 

جدیـد سـاخته شـوند.«

تبعات فعالیت بیمارستان های فرسوده از 
نگاه کارشناسی

غامرضـا معصومـی، عضـو بـورد سـامت در 
بایـای وزارت بهداشـت هـم دربـاره وضعیـت 
فرسـودگی بیمارسـتان ها در کشـور، گفـت: »تـا 
جایـی کـه اطـاع دارم، هیـچ بررسـی جامـع 
کارشناسـی مهندسـی و علمـی بـر روی بحـث 
سـازه ای بیمارسـتان های کشـور انجـام نشـده 
اسـت. وضعیـت ایمنـی بیمارسـتان هایمان از 
نظـر سـازه ای خیلـی خـوب نیسـت، زیـرا تعـداد 
زیـادی از بیمارسـتان ها قدمـت باالیـی داشـته و 
فرسـوده اند و تعـدادی هـم کـه تازه سـازند، از 
نظر سـازه ای، ایمنی مناسـبی ندارند. باید توجه 
کرد که ۹۷ درصد مناطق کشـور ما گسـل دارد. 
در زلزله باالی هفت تا ۷.۵ ریشـتر، شـرایط به 
گونـه ای در شـهر تهـران رقـم خواهـد خـورد کـه 
خیلی قدرت جابجایی آنچنانی نخواهیم داشت 

و خرابی شهر به ویژه در مناطق مرکزی به شکلی 
خواهـد بـود کـه خیلـی قـدرت ایـن را نداریـم که 
حتـی بیماران مـان را در خیابان هـا جابجـا کنیـم. 
درنهایـت، احتمـاال در آن زمـان بیمارسـتان های 

مـا هـم خیلـی کارایـی نخواهنـد داشـت.«
وی ادامـه داد: »ایـن تصـور کـه در ایـن میـزان 
ریشـترها کل بیمارسـتان مان بـه یکبـاره خـراب 
می شـود، تصور اشـتباهی اسـت. این درباره هیچ 
یـک از سـاختمان هایی کـه در شـهرها سـاخته 
شـده اند، صـدق نمی کنـد. ممکـن اسـت دیوارها 
خـراب شـود، تـرک بخـورد، خطرنـاک شـود و 

امکان سقوط مصالح و ... ایجاد شود، اما اینطور 
نیسـت کـه تصـور کنیـم کـه تمـام سـاختمان بـه 

یکبـاره خـراب می شـود.«
معصومـی گفـت: »مدیریـت بحران بیمارسـتان ها 
امـا  اسـت،  بیمارسـتان ها  اعتباربخشـی  جـزو 
نمی توان آماری داد که چه تعداد از بیمارستان ها 

ایـن برنامه هـا را دارنـد و چـه تعـداد ندارنـد.«
وی درباره تعیین تکلیف بیمارستان های ناایمنی 
که از سوی آتش نشانی اخطار دریافت کرده اند، 
گفـت: »بحـث اخطـار آتـش نشـانی موضـوع 
درسـتی اسـت و بایـد سیسـتم ایمنـی شـهری 
ایـن موضـوع را اعـام کنـد. بـا ایـن حـال بایـد 
توجه کرد که وقتی متولی ایمنی شـهر هسـتید، 
باید سـازوکاری را هم برای بررسـی ایمنی شـهر 
داشـته باشـید و بررسـی سـازه ای انجام شـود. 
بایـد توجـه کـرد کـه مـا نمی گوییـم کـه مراکـز 
درمانی ایمن هستند، اما اینکه به صورت رسمی 
اعام شـود که فان بیمارسـتان از نظر سـازه ای 
ایمـن نیسـت، مفهومـش ایـن اسـت کـه مـردم از 
فـردا می ترسـند کـه بـه بیمارسـتان مراجعـه کنند. 
طـرح چنیـن مباحثـی خیلـی جالـب نیسـت، زیرا 
بررسـی سـازه ای بیمارسـتان اتفاق نیفتاده و این 
اظهارات بر اساس بررسی دقیق سازه ای نیست. 
مثـا بـه ایـن صـورت مطـرح می شـود کـه مثـا 
بیمارسـتان امام حسـین )ع( قدمت طوالنی دارد 
و در نتیجـه ایمـن نیسـت. بعیـد می دانـم کـه یـک 
تیم کارشناسـی و مهندسـی وارد بیمارسـتان ها 
شـده باشـند و وضعیـت خـاک، بتـن، اسـتحکام 

سازه ای بیمارستان و ... را بررسی کرده باشند. 
تاکنون چنین گزارشـی نداشـتیم، اما قاعدتا باید 
این اتفاق بیفتد و بعد اعام کنیم که بیمارسـتان 

ایمنـی دارد یـا خیـر.«
وی گفت: »اگر در نتیجه بررسـی دقیق سـازه ای 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بیمارسـتانی ایمـن 
نیسـت، باید طی چند روز تخلیه شـود و فکری 
برایـش شـود. اگـر بیمارسـتان ایمـن نیسـت، امـا 
اجـازه می دهیـم در آن رفـت و آمـد باشـد و 
بیمـار بسـتری شـود، جالـب نیسـت، زیـرا مگـر 
مـا می دانیـم کـه زلزلـه بعـدی تهـران چـه زمانـی 
اسـت. بنابرایـن بایـد زمانـی بـرای تخلیـه ایـن 

بیمارسـتان داده شـود.«
معصومـی دربـاره نظارت هـای الزم در سـاخت 
بیمارسـتان های جدیـد، گفـت: »قبـا اینطـور بود 
کـه وزارت راه و شهرسـازی متولـی سـاخت 
بیمارسـتان بـود و حـوزه منابـع فیزیکـی وزارت 
بهداشـت در رونـد کاری آن هـا نظـارت داشـت. 
منتهـا بودجـه هـم بـه وزارت راه و شهرسـازی 
بهداشـت  وزارت  بـا  خیلـی  و  می شـد  داده 
هماهنـگ نبودنـد. بعـد از اتفاقاتـی کـه بـرای 
بیمارسـتان های تازه سـاز در زلزله هـا رخ داد، 
حـوزه منابـع فیزیکـی وزارت بهداشـت ورود 
محکم تـری بـه بیمارسـتان های جدیـد در حـال 
سـاخت داشـت و امیدواریـم ایـن اتفـاق باعـث 

شـود کـه خطاهـای قبلـی را نداشـته باشـیم.«
معصومـی دربـاره نحـوه تصمیم گیـری دربـاره 
بازسـازی یا جایگزینی بیمارسـتان های فرسـوده 
نیـز گفـت: »در گذشـته پیش بینـی ایـن بـود کـه 
از نظـر مباحـث بودجـه ای و مالـی بـه صرفه تـر 
خواهد بود که بیمارستان جایگزین ساخته شود 
که در کشـور می بینیم که بیمارسـتان های بزرگ 
ما عمدتا دارند جایگزین سـازی می شـوند. مثا 
بیمارسـتان هایی ماننـد بیمارسـتان امـام خمینـی 
)ره(، شـهدای تجریش، فیروزگر و... در تهران، 
بیمارستان باهنر کرمان و... دارند ساختمان جدید 
می سـازند. بـه نظـر می رسـد ایـن اقـدام منطقـی 

بـود کـه در حـال انجـام اسـت.«
وی ادامه داد: »با این حال دو مشـکل داریم که 
باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه بیمارستان 
ماننـد  آیـا  جدیدمـان را چگونـه می سـازیم؟ 
بیمارسـتان هریـس و سـرپل ذهـاب می سـازیم 
یا یک بیمارسـتان مسـتحکم می سـازیم؟ در عین 
حـال آیـا بـرای همـه بیمارسـتان هایمان در کنـار 
بیمارسـتان، فضـای سـاخت سـاختمان جدیـد 
وجـود دارد؟ در بیمارسـتان های بـزرگ عمدتـا 
این فضا وجود دارد، اما ممکن اسـت در برخی 
بیمارسـتان ها این ظرفیت وجود نداشـته باشـد. 
در عیـن حـال نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت که چه 
نظـارت و قـوه قهریـه ای وجـود دارد کـه بعـد از 
سـاخت بیمارسـتان جدید، سـاختمان جدید به 

سـاختمان قدیمی الحاق نشـود.«
معصومـی اظهـار کـرد: »یکـی از ترس هـا ایـن 
اسـت کـه از آنجایـی کـه در شـهرهای بـزرگ 
تخت بیمارسـتانی کم داریم، بیمارسـتان جدید 
سـاخته شـود، اما بیمارسـتان قدیمی کماکان به 
کارش ادامـه دهـد. بـه ایـن معنـا کـه تخـت اضافه 
شـده، جایگزین نشـده اسـت. این موضوع هم 
بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. در عیـن حـال در 
بحث هـای بودجـه ای هـم بایـد توجـه شـود کـه 
بودجه کافی برای سـاخت و سـاز بیمارسـتان ها 
اختصـاص یابـد، زیـرا در غیـر ایـن صـورت 
سـال ها طول می کشـد که بیمارسـتانی سـاخته 
شـود. بحـث  بودجه هـای سـنواتی و اینکـه ایـن 
ردیـف بودجه هـا تخصیـص ۱۰۰ درصـد داشـته 
و بیمارسـتان ها بر اسـاس یک برنامه مشـخص 
سـاخته شـوند، بسـیار مهـم اسـت کـه تاکنـون 

متاسـفانه چنیـن اتفاقـی رخ نـداده اسـت.«
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شریفی مقدم: بیمارستان هایی که پیش 
از انقاب ساخته شده اند، دیگر مناسب 
استفاده نیستند و باید هرچه  سریعتر برای 
آنها جایگزین پیدا کرد. ایمن سازی آنها در 
شرایطی که تاسیسات بنا به شدت فرسوده 
هستند، صرفا یک مرهم است و دردی را 
دوا نمی کند و چه بسا تنها وقوع حادثه 
بیمارستان های  عموم  بیندازد.  عقب  را 
ضدحریق  تجهیزات  فقر  از  فرسوده 
پیشرفته و سیستم هوشمند اعام حریق 
امکانات  این  که  درحالی   می برند،  رنج 
است.  استاندارد  بیمارستان های  ابتدایی 
در همین حال این بیمارستان ها با سقف 
کاذب بی کیفیت که خود حریق را تشدید 
می کنند پوشیده شده اند، راهروهای آنها 
باریک هستند و به دلیل طراحی قدیمی، 
ندارند هم  را  فوری  خروج  امکان 

حریرچی: درصدی از بیمارستان های ما، 
بخصوص در تهران شبیه پاسکو است. 
خیلی از بیمارستان های ما نیز ۱۰۰ ساله 
و ۹۰ ساله و ۸۰ ساله هستند. برخی از 
بیمارستان ها، تقویت و مقاوم سازی آنها 
در مقابل زلزله بیشتر از ساخت بیمارستان 
جدید، هزینه بر است که باید کا جایگزین 
شود. تعداد زیادی از بیمارستان های تهران، 
پاسکویی است و به علت قدیمی بودن 
و فرسودگی در مقابل زلزله مقاوم نیستند. 
درواقع، اکثر بیمارستان های تهران قدیمی 
و فرسوده هستند. بیشتر آنها نیز در مناطق 
مرکزی شهر هستند که در صورت بروز 
بحران، به علت ترافیک و راهبندان، عما 
دسترسی به این بیمارستان ها از بین می رود

معصومی: هیچ بررسی جامع کارشناسی 
مهندسی و علمی بر روی بحث سازه ای 
بیمارستان های کشور انجام نشده است. 
وضعیت ایمنی بیمارستان هایمان از نظر 
سازه ای خیلی خوب نیست، زیرا تعداد 
زیادی از بیمارستان ها قدمت باالیی داشته 
و فرسوده اند و تعدادی هم که تازه سازند، 
از نظر سازه ای، ایمنی مناسبی ندارند. باید 
مناطق کشور  توجه کرد که ۹۷ درصد 
تا  باالی هفت  زلزله  در  دارد.  ما گسل 
۷.۵ ریشتر، شرایط به گونه ای در شهر 
خیلی  که  خورد  خواهد  رقم  تهران 
نخواهیم  آنچنانی  جابجایی  قدرت 
داشت و خرابی شهر به ویژه در مناطق 
مرکزی به شکلی خواهد بود که خیلی 
قدرت این را نداریم که حتی بیماران مان 
درنهایت،  کنیم.  جابجا  خیابان ها  در  را 
بیمارستان های  زمان  آن  در  احتماال 
داشت نخواهند  کارایی  خیلی  هم  ما 

جامعه زپشکی



سپیدازطرحجدیدمجلسبرایارائهخدماتروانشناسیومشاورهگزارشمیدهد

 یاسر مختاری
ارائه مشـاوره و خدمات روانشناسـی در 
ایران، با مجوز سـازمان نظام روانشناسـی 
و مشـاوره اعطـا می شـود. ایـن سـازمان 
اسـامی  بـا تصویـب مجلـس شـورای 
از سـال 1382 کار خـود را آغـاز کـرده 
اسـت. گسـتره افـراد دارای مجـوز عضـو 
ایـن سـازمان بسـیار زیـاد بـوده و حتـی 
روحانیونـی کـه بـا رویکردهـای دینـی و 
اسـامی خدمات مشـاوره و روانشناسـی 
ارائـه می دهنـد نیـز بـرای ایـن خدمـات 
از سـازمان نظام روانشناسـی و مشـاوره 

پروانـه اخـذ کرده انـد.
در روزهـای گذشـته 69 نماینـده مجلـس 
شـورای اسـامی طرحی در مجلس کلید 
زده اند که بر اساس آن صاحیت اعطای 

و  دینـی  رویکـرد  بـا  مشـاوره  مجـوز 
اسـامی بـه صـورت مسـتقل در اختیـار 
مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه کشـور 
قـرار گیـرد. ایـن ایـن طـرح با اضافه شـدن 
یـک تبصـره ذیـل مـاده 3 قانـون تشـکیل 
مشـاوره  و  روانشناسـی  نظـام  سـازمان 
محقـق خواهـد شـد. موضـوع بـه مرکـز 
بررسـی  جهـت  مجلـس  پژوهش هـای 
احاله شده و این مرکز هم برای دریافت 
نظـرات کارشناسـی طـرح را در اختیـار 
بسـیاری از ارگان ها، نهادها و اشـخاص 
صاحـب نظـر قـرار داده اسـت. مـاده 3 
قانون تشـکیل سـازمان نظام روانشناسـی 
و مشـاوره تصریـح می کنـد کـه حـدود 
صـدور  و  تخصصـی  صاحیت هـای 
شـماره نظـام و پروانـه کار بـرای اعضـاء 

توسـط این سـازمان تعیین می شـود. برای 
کلیـه شـاغلین بـه حرفه هـای روانشناسـی 
و مشـاوره دریافـت شـماره نظـام الزامـی 
تصویـب، شـورای  در صـورت  اسـت. 
مرکـزی روانشناسـان و مشـاوران ملـزم 
بـه شـرکت در دوره هـای بازآمـوزی و 

نوآمـوزی هسـتند.
همچنیـن تهیـه دسـتورالعمل های اجرائـی 
الزم در چارچوب مواد این قانون نظارت 
بـر کیفیـت کار تخصصـی و رسـیدگی 
بـه تخلفـات تخصصـی روانشناسـان و 
عمومـی  جرایـم  عنـوان  کـه  مشـاوران 
هیـات  طریـق  از  باشـند  نداشـته  را 
رسـیدگی بـه تخلفـات صنفـی و مطابـق 
ایـن   )2۰( ومـاده   )119( مـاده  تبصـره 
تجدیدنظـر  یـا  تعییـن  پیشـنهاد  قانـون، 

روانشناسـی  خدمـات  تعرفه هـای  در 
جهـت  دولـت  هیئـت  بـه  مشـاوره  و 
تصویـب، تعییـن ضوابـط خـاص صنفـی 
تابلوهـا،  کـردن  اسـتاندارد  بـه  مربـوط 
شـاغلین  مهـر  و  سـربرگ ها  عناویـن، 
بـه روانشناسـی و مشـاوره، همـکاری بـا 

اعطای مجوز خدمات روانشناسی دینیاعطای مجوز خدمات روانشناسی دینی
 خارج از نظام روانشناسی   خارج از نظام روانشناسی  

سازمان نظام روانشناسی: اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسالمی 
به حوزه های علمیه به صورت مستقل به صالح نیست
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را  طرحی  مجلس  نمایندگان  حاتمی: 
مبنی بر اعطای مجوز مشاوره مبتنی بر 
رویکرد دینی و اسامی ذیل ماده 3 قانون 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به 
مستقا  حوزه  که  داده اند  ارائه  مجلس 
مجوز مرکز و فعالیت صادر نماید. باتوجه 
تعامل و همکاری  ما  به آن چه گذشت 
گسترده ای داریم. فعا به صاح نیست 
شود داده  حوزه  به  اختیاراتی  چنین 

نظام سالمت

گزارش



وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در 
اجـرای برنامه هـای بازآمـوزی و نوآموزی 
مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت 
روانشناسـی  رشـته های  دانـش  ارتقـاء 
باپیشـرفت های  منطبـق  مشـاوره  و 
مصـوب  آئین نامـه  مطابـق  روز  علمـی 
دولـت، همـکاری بـا مراجـع ذیربـط در 
ارائـه خدمـات روانشناسـی و مشـاوره 
سـوانح  و  حـوادث  بـروز  هنـگام  بـه 
بسـیج  و  تشـویق  طریـق  از  غیرمترقبـه 
اعضای سـازمان، انتشـار نشـریات حاوی 
آخرین دسـتاوردهای علمی روانشناسـی 
تخصصـی  همایش هـای  برگـزاری  و 
جهـت ارتقـاء سـطح دانـش روانشناسـی 
و مشـاوره اعضای سـازمان نیز از جمله 
مـوارد مصـرح در مـاده 3 قانـون تشـکیل 

سـازمان نظـام روانشناسـی اسـت.

نظام روانشناسی اعتراض سازمان 
طرح نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
در رابطه با افزوده شـدن تبصره ای برای 
اعطـای مجـوز خـارج از سـازمان نظـام 
روانشناسـی مورد اعتراض این سـازمان 

قـرار گرفته اسـت.
محمـد حاتمـی، رئیـس سـازمان نظـام 
روانشناسـی در ایـن رابطـه اظهـار کـرد: 
»سـازمان بـه محـض اطـاع از مفـاد ایـن 

طـرح، رایزنـی خـود را بـرای از دسـتور 
خارج کردن این موضوع شـروع کرد. با 
نمایندگان مجلس، مسـئوالن و اشـخاصی 
کـه ایـن طـرح جهـت اظهـار نظـر بـه آنهـا 
داده شـده بود جلسـه و اشـکاالت طرح 

در میان گذاشـته شـد.«
اهـداف  از  »یکـی  داد:  ادامـه  حاتمـی 
ماقـات روز ۱۱ مـرداد مـاه ۱۴۰۱ بـا 
حضـرت آیـت اهلل اعرافـی ریاسـت محترم 
حـوزه علمیـه در راسـتای مخالفـت بـا 
طـرح ارائـه شـده بـه مجلـس شـورای 
اسـت.  بـوده  موضـوع  همیـن  اسـامی 
موضـوع  از  اعرافـی  آیـت اهلل  حضـرت 
طـرح اطاعـی نداشـتند. بلکـه توسـط 
ارائـه  و  طراحـی  مجلـس  نماینـدگان 
شـده اسـت. جهـت اطـاع، اکنـون بیـش 
از روحانیـون تحصیـات  نفـر  از صـد 
روانشناسـی و مشـاوره در سـطح ارشـد 
و دکتـری داشـته و عضـو سـازمان نظـام 
روانشناسـی و مشـاوره هسـتند و تعدادی 

از آنـان پروانـه دارنـد.
و  روانشناسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
مشـاوره کشـور توضیـح داد: »همـکاری 
همه جانبه ای با یکدیگر داریم و همیشـه 
در ۱۸ سـال گذشـته سـازمان آماده تعامل 
و همـکاری بـا حـوزه بـوده اسـت. امـا 
تـا کنـون تمـام ضوابـط سـازمان شـامل 
فارغ التحصیـان رشـته های روانشناسـی 
و مشاوره حوزوی شده است. بطور کلی 
سـازمان از ضوابـط خـود در ارتبـاط بـا 
سـازمان ها، نهادهـا، دانشـگاه ها، حوزه هـا 
وقـوه قضاییـه عـدول نخواهـد کـرد و 
کسـانی هـم کـه غیرمرتبـط هسـتند ماننـد 
بقیـه متقاضیـان بایـد یـک مقطـع دیگـر 
دریافـت یـا در آزمـون علمـی – حرفـه ای 
اگـر سـازمان برگـزار کـرد، شـرکت کـرده 

و توضیـح دادیـم اگـر گاهـی انتقاداتـی 
در ارائه خدمات روانشناسـی و مشـاوره 
می شـود، مرتبط با اعضاء سـازمان نیسـت 
بلکـه کسـانی هسـتند کـه عضـو سـازمان 
نبـوده یـا پروانـه ندارنـد و نمونـه آن روان 
شناس نماها هستند، که ما اعام عمومی 

کردیم.«

دیدار با مدیران حوزه علمیه
گذشـته  روزهـای  در  دیگـر  سـوی  از 
مدیـران ایـن سـازمان بـا آیـت اهلل اعرافـی 
رئیـس حـوزه علمیـه قـم دیـدار کردنـد. 
حاتمـی در ایـن دیـدار اظهـار کرد: »رشـته 
کارشناسـی ارشـد مشـاوره اسـامی که با 
مجـوز شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
سـازمان  در  اسـت  شـده  راه انـدازی 
تمـام واحدهـای درسـی ارزیابـی شـد. 
خوشـبختانه واحدهـای درسـی کامـا بـا 
ضوابـط و معیارهـای سـازمان و وزارت 
علـوم تطبیـق دارد و کارشناسـی ارشـد 
مشـاوره اسـامی به عنـوان یـک مقطـع 
از نظـر سـازمان مـورد قبـول واقـع شـد. 
امـا، غیرمرتبـط هسـتند بایـد ماننـد همـه 
متقاضیـان غیرمرتبـط در آزمـون علمـی-
حرفـه ای شـرکت نماینـد و در صـورت 
قبولـی بـه کمیسـیون ها در جهـت دریافت 

پروانـه معرفـی شـوند.«
وی افـزود: »بایـد اینجـا ادغـان کنـم بـا 
توجه به قانون سازمان و فرمایشات مقام 
معظم رهبری مسـأله  سـامت مردم بسـیار 
مهـم اسـت. مـا هیـچ گاه از ضوابـط خـود 
عـدول نخواهیـم کـرد و همـه بایـد از ایـن 
احسـاس مسـئولیت ما خوشـحال باشـند.
خوشـبختانه تأکید می کنم چند سـالی که 
بنده در سـازمان هسـتم روان شناسـان و 

مشـاوران دارای پروانـه حـوزوی قانـون 
مدارتریـن و منظم تریـن روان شناسـان مـا 
بوده اند و در قضیه کرونا بسـیار به مردم 
کمـک کردنـد و از آن هـا تشـکر می کنـم.«
مطلـع شـدیم،  »اخیـرا  کـرد:  بیـان  وی 
نماینـدگان مجلـس طرحـی را مبنـی بـر 
اعطـای مجـوز مشـاوره مبتنـی بر رویکرد 
دینی و اسامی ذیل ماده 3 قانون سازمان 
نظـام روان شناسـی و مشـاوره بـه مجلـس 
ارائـه داده انـد کـه حـوزه مسـتقا مجـوز 
مرکـز و فعالیـت صـادر نمایـد. باتوجـه 
بـه آن چـه گذشـت مـا تعامـل و همـکاری 
گسـترده ای داریم. فعا به صاح نیسـت 
چنین اختیاراتی به حوزه داده شـود، این 
دوگانگی در پویایی رشـته و بومی سـازی 
آن لطمـه وارد مـی آورد و اصـوال حـوزه، 
ساختار الزم و نظارتی ندارد و اگر وارد 
چنیـن امـری شـود و نهایتـا از اهـداف 

دوطـرف دور خواهیـم شـد.«
حاتمـی یـادآور شـد: »بـه زودی گزارشـی 
روان  سـامت  وضعیـت  از  مکتـوب 
جامعـه و آسـیب های روانی-اجتماعـی 
بـا  مقابلـه  برنامه هـای  همچنیـن  و 
تقدیـم  روانی-اجتماعـی  آسـیب های 
حضورتـان خواهـد شـد. سـازمان نظـام 
روان شناسـی و مشـاوره به عنـوان متولـی 
روان شناسـی و مشـاوره نیازمند حمایت 
حضرت عالـی و حـوزه علمیـه اسـت.«
اگرچـه مسـئوالن نظـام روانشناسـی از 
بـه طـرح  نسـبت  اطاعـی حـوزه  بـی 
ایـن حـال  بـا  مجلـس خبـر می دهنـد، 
در  قـم  علمیـه  حـوزه  موضـع  هنـوز 
رابطـه بـا اعطـای مجـوز خـارج از ضوابط 
سـازمان روانشناسـی و مشـاوره و اعطای 
آن از سـوی مدیریـت حوزه هـای علمیـه 

مشـخص نیسـت.
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همکاری  روانشناسی:  نظام  سازمان 
همه جانبه ای با حوزه های علمیه وجود 
دارد و همیشه در ۱۸سال گذشته سازمان 
بوده  حوزه  با  همکاری  و  تعامل  آماده 
سازمان  ضوابط  تمام  تاکنون  اما  است. 
رشته های  فارغ التحصیان  شامل 
روان شناسی و مشاوره حوزوی شده است.

نظام سالمت



در  یازدهم  مجلس  در  سمیرم  نماینده 
خصوص اجرای طرح »دارویار« که چند 
صباحی است از سوی وزارت بهداشت 
و درمان در دستور کار قرار گرفته است، 
مراحل  در  فعاًل  »دارویار«  »طرح  گفت: 
اولیه خود به سر می برد و گذشت زمان، 
خروجی آن را بر همگان روشن خواهد 

کرد.«
در  سلیمی  اصغر  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با فارس، در خصوص اجرای 
است  صباحی  چند  که  »دارویار«  طرح 
در  درمان  و  بهداشت  وزارت  سوی  از 
دستور کار قرار گرفته است، گفت: »طرح 
به  اولیه خود  مراحل  در  فعاًل  »دارویار« 
سر می برد و گذشت زمان، خروجی آن 

را بر همگان روشن خواهد کرد.«
وی افزود: »طرح »دارویار« به نظر بتواند 
رضایت مردم را جلب کند و من به آینده 
آن خوشبین هستم. از آن جایی که شاهد 
تورم فزاینده ای در کشور هستیم و تهیه و 
قیمت دارو هم همیشه برای مردم مهم بوده 
است، اجرای اصولی این طرح، یعنی رفع 

چالشی که مدت ها مردم را آزار می داد.«
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
تورم  که  کرد  کاری  »باید  کرد:  تصریح 
بیشتر از این مردم را گرفتار نکند. ثبات 
حوزه  در  است.  جامعه  مطالبه  قیمت ها، 
که  هستند  این  خواهان  مردم  هم،  دارو 
مرتب با افزایش قیمت ها روبرو نشوند. 
اینکه قیمت دارو کنترل شود و دولت با 
حمایتی  چتر  این بخش  به  کمک هایش 
یک  می تواند  کند،  گسترده تر  را  بیمه ها 
امیدوارم  که  باشد  ماندنی  و  بزرگ  کار 
به  طرح  این  از  بتوانیم  آتی  ماه های  در 

کنیم.« یاد  نیکی 
کارهای  از  »یکی  داشت:  اظهار  سلیمی 
است  این  بگیرد  باید صورت  که  مهمی 
که مردم را تا جایی که می شود از خرید 
افراد  یعنی  کنیم.  منع  دارو،  خودسرانه 
با  تا  مراجعه  دکتر  به  دارو  به  نیازمند 
دریافت نسخه پزشک، دارو ارزان قیمت 
را تهیه کنند. در این روش، می توان کنترل 
درست تری بر میزان داروی موردنیاز مردم 

داشت.«

»طرح  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
»دارویار« می تواند در دو بخش به طور 
خاص، ارزشش ثابت شود. اول، جلوگیری 
از سوءاستفاده برخی افراد در تهیه ماده 
از  دوم، حمایت  و  گران فروشی  و  اولیه 

تولیدکنندگان. یعنی تورم باعث نشود که 
کمیاب  در کشور  دارو  و  ُکند  آن ها  کار 
در  اخیر  سال های  در  ایران  زیرا  شود، 
حوزه دارو و خودکفایی به موفقیت های 

قابل مالحظه ای رسیده است.«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »منابع 
به موقع اختصاص  باید  مالی طرح دارویار 

پیدا کند.«
در  شهریاری  حسینعلی  سپید،  گزارش  به 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
»طرح دارویار باید از اول سال جاری اجرایی 
تامین  دلیل عدم  به  مردم  ماه  می شد، چهار 
از جیب  این طرح  اجرای  برای  مالی  منابع 

خود هزینه کرده اند.«
تصویب  قانونی  مجلس  در  وی،  گفته  به 
کرده ایم که پرداختی از جیب مردم در زمینه 
دارو و خدمات درمانی نسبت به شهریور ماه 
مالی  منابع  نکند.  پیدا  افزایش  گذشته  سال 
طرح دارویار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان 
به صورت ساالنه در نظر گرفته شده است، 
لذا ماهانه هفت هزار میلیارد تومان باید به 

بیمه ها تخصیص داده شود.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: »اگر 
مدیریت و نظارت در اجرای طرح دارویار 
به موقع  انجام شود و منابع مالی  به خوبی 
اختصاص داده شود، این طرح، طرحی خوب 
خواهد بود وگرنه اگر یکی از این موارد به 
خوبی انجام نشود، طرح دارویار دچار اختالل 

خواهد شد.«
وی افزود: »اجرای طرح دارویار بستگی به 
تامین به موقع منابع مالی دارد و اگر این منابع 

به موقع تامین نشود مشکالتی در اجرای طرح 
ایجاد خواهد شد.«

شهریاری گفت: »مجلس ۶ هزار میلیارد تومان 

اعتبار اختصاص داد تا دهک های پایین جامعه به 
صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند 

تا مردم از خدمات طرح دارویار استفاده کنند.«
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قیمت داروها باید کنترل شود
به آینده طرح »دارویار« خوشبین هستم

تصویب ۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح دارویار

سلیمی، نماینده سمیرم در مجلس:

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد

دارووتجهیزات

گزارش
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رییس انستیتو پاستور ایران خبر داد

صادراتاولینمحمولهواکسنهایصادراتاولینمحمولهواکسنهای
هپاتیتبهپاتیتبووب.ث.ژب.ث.ژبهکشورونزوئالبهکشورونزوئال

به  اشاره  با  ایران  پاستور  انستیتو  رییس 
ظرفیت های صادراتی واکسن در این موسسه 
گفت: »برای اولین بار در دوران بعد از انقالب 
اسالمی، اولین محموله واکسن های ب.ث.ژ و 
هپاتیت ب هرکدام به مقدار 200 هزار دوز از 
انستیتو پاستور ایران به کشور ونزوئال فروخته 

و صادر شد.«
به گزارش سپید، رحیم سروری اظهار داشت: 
»ایران یکی از 10 صادر کننده واکسن ب.ث.ژ 
و یکی از 5 صادر کننده واکسن هپاتیت ب در 
جهان است که ظرفیت تولید 10 میلیون دوز 
واکسن هپاتیت ب و 20 میلیون دوز واکسن 
ب.ث.ژ در انستیتو پاستور ایران وجود دارد.«
وی با بیان اینکه واکسن های ب.ث.ژ)پیشگیری 
از بیماری سل( و هپاتیت ب، جزو واکسن های 
مورد استفاده و اجباری برنامه واکسیناسیون 
همگانی )EPI( کشور است، افزود: »تزریق 
این واکسن ها اقدامی بسیار مهم و با ارزش 
با هزینه کم  از طریق آن،  است که می توان 
به  ابتال  از  را  بالغین  و  شیرخواران، کودکان 
بیماری های سل و هپاتیت مصون نگاه داشت.«

سال  از  ب.ث.ژ  واکسن  تولید  به  سروری 
1326، واکسن هپاتیت ب از سال 1385 و 
واکسن پاستوکووک)واکسن کووید19( از سال 
1400 در انستیتو پاستور ایران اشاره و تصریح 
کرد: »امروز در بدن هر کدام از هموطنان مان، 
حداقل یک مولکول فرآورده بیولوژیک تولیدی 
این موسسه تزریق شده و توانسته است در 
پیشگیری از ابتالی هموطنان عزیزمان به این 

بیماری ها نقش مهمی ایفا کند.«
رییس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه صنعت 
داروسازی به عنوان یک صنعت استراتژیک در 
دنیا شناخته می شود که توانسته سهم زیادی در 
کسب درآمد و رشد اقتصادی برخی کشورها 
صنعت  راستا  این  »در  گفت:  باشد،  داشته 
تولیدکنندگان  ویژه  به  کشورمان  داروسازی 
به  باال  تکنولوژی  با  بیولوژیک  فرآورده های 
شرط برطرف شدن مشکالت و چالش های 
موجود، در مسیر رشد و توسعه بوده و در 
شرایط تحریم، می توانند نقش مهمی را ایفا 
تمامی  با تالش  ایران،  پاستور  انستیتو  کنند. 
متخصصان خود سعی کرده است به همراه 
و  غذا  سازمان  تأمین  زنجیره  سیاست های 
دارو نیازهای اصلی مردم عزیز کشورمان را 

تأمین کند.«
وی خاطرنشان کرد: »با وجود عوامل متعدد و 
مختلفی که در مسیر صادرات مؤثر هستند، با 
توجه به اینکه تعامالت سیاسی بین کشورها 
تا حد زیادی بر این موضوع تأثیرگذار است، 
انستیتو پاستور ایران تمامی تالش خود را صرف 
استفاده از فرصت های پیش آمده کرده است تا 

محصوالت با کیفیت خود را به سایر کشورها 
صادر کند. در این راستا، با توجه به درخواست 
معاونت علمی فن آوری و آموزش و بهداشت 
ریاست جمهوری کشور ونزوئال و پیگیری های 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در آن کشور 
وزارت  بین الملل  همکاری های  کل  اداره  و 
بهداشت مبنی بر تأمین واکسن های ب.ث.ژ 
و هپاتیت ب تولیدی انستیتو پاستور ایران، 
اولین گام های مؤثر صادراتی این واکسن ها 
صادراتی  واکسن های  اولین  و  شد  برداشته 
انستیتو پاستور ایران در بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی و در سال تولید دانش بنیان و اشتغال زایی 
و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، به 
مقدار 200 هزار دوز واکسن ب.ث.ژ و 200 
هزار دوز واکسن هپاتیت ب به کشور ونزوئال 

صادر و فروخته شد.«
سروری با بیان اینکه یکی از استراتژی های 
تأمین  بر  ایران عالوه  پاستور  انستیتو  جدید 
صادرات  کشور،  نیاز  مورد  واکسن های 
به  با کیفیت و استراتژیک خود  محصوالت 
سایر کشورها است، یادآور شد: »تولید واکسن، 
تامین نیاز داخلی و صادرات محصوالت و 
جایگاه  می تواند  بیولوژیکی  فرآورده های 
از  بیش  را  ایران  پاستور  انستیتو  بین المللی 

پیش تقویت و توسعه دهد. با توجه به نقاط 
وجود  جمله  از  ایران  پاستور  انستیتو  قوت 
نیروی انسانی متخصص و برخورداری از حسن 
شهرت در سطح ملی و بین المللی، به منظور 
توسعه بازار و افزایش فروش بین المللی باید 
از تمامی فرصت های موجود از جمله فراهم 
بودن زمینه های انتقال تکنولوژی و همکاری 
با شرکای خارجی نهایت استفاده را کرد و 
قطعا در آینده خبرهای خوش بیشتری از این 

موسسه به جامعه مخابره خواهد شد.«
رییس انستیتو پاستور ایران با اشاره به تولید 
واکسن پاستوکووک با همکاری موسسه فینالی 
عنوان  به  توانسته  »پاستوکووک  گفت:  کوبا 
یکی از واکسن های موثر در سبد واکسیناسیون 
عمومی کشور مورد استقبال گسترده مردم قرار 
گیرد و ظرفیت صادرات آن نیز با توجه به 
درخواست چندین کشور، وجود دارد که در 
صورت موافقت وزارت بهداشت، صادرات 
این واکسن ارزشمند نیز انجام خواهد شد.«

وی افزود: »انستیتو پاستور ایران مؤسسه ای 
تحقیقاتی، تولیدی، خدماتی و آموزشی است در 
سال 1299 تأسیس شد. در آن زمان ضرورت 
تأسیس مؤسسه ای که بتواند در زمینه پیشگیری 
و کنترل بیماری های واگیر فعالیت داشته باشد 

و در عین حال قادر به تولید برخی از واکسن ها 
و موارد بیولوژیک الزم کشور باشد، احساس 
می شد. این مؤسسه در طول تاریخ صد و چند 
کنترل  راستای  در  است  توانسته  خود  ساله 
و  کشور  در  عفونی  بیماری های  از  بسیاری 

دنیا نقش های مهمی ایفا کند.«
از  انستیتو  »این  کرد:  خاطرنشان  سروری 
سال های اولیه تاسیس، خود را به عنوان یکی 
از پیشگامان و قطب های مهم تولید واکسن 
در منطقه و دنیا مطرح کرده است و اعتبار 
و وجهه قابل توجهی را با خدمات بهداشتی 
و تحقیقاتی خود در سطح ملی و بین المللی 

کسب کرده است.«
وی ادامه داد: »با تأسیس انستیتو پاستور ایران، 
تهیه واکسن آبله و آبله کوبی در همان سال های 
اول در کشور متداول شد. واکسن های تولیدی 
آبله انستیتو پاستور ایران به کشورهای عراق، 
افغانستان و مصر هم صادر شده است. محققان 
انستیتو پاستور در سال های بعد نقش مهمی در 
ریشه کنی آبله در منطقه خاورمیانه شرقی ایفا 
کردند و در سال های بعد با تولید واکسن های 
موثر، در کنترل بیماری هایی دیگری نظیر وبا، 
حصبه، سل، هاری و هپاتیت هم نقش مهمی 

ایفا نموده است.«

دارووتجهیزات



دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو 
سازمان غذا و دارو گفت: »یکی از اصول 
که  است  اطالعات  به  دسترسی  شفافیت، 
خوشبختانه در طرح دارویار، قیمت داروهای 
تولید داخل در سامانه سازمان غذا و دارو 
به روزرسانی شده و مردم به راحتی می توانند 
را  به سامانه »تی تک« اطالعات  با مراجعه 

مشاهده کنند.«
به گزارش سپید، طرح ملی دارویار از ٢٣ 
تیر ۱۴۰۱ آغاز شده است تا با اجرای این 
طرح مهم، اصالح سیاست های ارزی دارو، 
منطقی شدن قیمت دارو، رسیدن یارانه دارو 
به دست مصرف کننده اصلی، افزایش پیدا 
نکردن پرداختی از جیب مردم و در نهایت 
اختصاص یارانه سالمت به ٣۶۶ قلم داروی 
ضروری و  تحت پوشش بیمه قرار دادن ۱۱٩ 
قلم داروی بدون نسخه را مردم شاهد باشند.
طرح  اجرای  و  دارو  یارانه های  اصالح  با 
»دارویار« در کشور، نفع آن به مردم می رسد 
و قیمت داروها برای مردم به عنوان مصرف 
هزینه  بیمه ها  و  ندارد  تغییری  هیچ  کننده 
اضافه آن را تقبل می کنند، همچنین در طرح 
زنجیره  انتهای  به  داروها  یارانه  »دارویار«، 
مصرف کننده  به  بیمه ها  طریق  از  و  منتقل 
نهایی تخصیص خواهد یافت؛ این اقدام در 
راستای سیاست های کلی نظام سالمت مبنی 
بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای است.
بیماران،  نیاز  با  یارانه دارو متناسب  توزیع 
عدم  یارانه،  از  دهک ها  همه  بهره مندی 
اجرای  بیماران،  جیب  از  پرداخت  تغییر 
برقراری  مردم،  آحاد  برای  همگانی  بیمه 
پیش  که  داروهایی  برای  بیمه ای  پوشش 
بیمه ای  حمایت های  شمول  تحت  این  از 
نبوده اند، اصالح الگوی مصرف دارو و کاهش 
و  معکوس  قاچاق  کنترل  القایی،  تقاضای 
ویژه  دارو، حمایت  رشد صادرات رسمی 
از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب 
العالج از مزایای اجرای طرح دارویار است.
 ۶ مبلغ  دارویار  طرح  اجرای  راستای  در 
هزار میلیارد تومان برای تحت پوشش قرار 
دادن افراد فاقد بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
تصویب شده است. سه دهک اول جامعه 
نفر« بدون مراجعه  میلیون  یعنی »حدود ۶ 
حضوری و به صورت رایگان توسط سازمان 

بیمه سالمت تحت پوشش قرار گرفتند.
افراد سایر دهک ها می توانند برای برقراری 
پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 
کنند همچنین اتباع خارجی که مجوز اقامت 
دارند، می توانند برای برقراری پوشش بیمه 
و  کنند  مراجعه  دولت  پیشخوان  دفاتر  به 
با ثبت مشخصات خود  نیز  اتباع غیرمجاز 
بیمه  از  تایید وزارت کشور می توانند  با  و 

بیمه  و  تخت  روی  بیمه  شوند.  برخوردار 
در مواقع اورژانسی برای افراد فاقد بیمه و 

مجهول الهویه هم برقرار است.
ایرنا  با  گفت وگو  در  محمدی  سیدحیدر 
بتوانند  مردم  اینکه  »برای  اظهارداشت: 
قیمت همه اقالم دارویی مورد نیاز خود را 
به صورت کامل در دسترس داشته باشند، 
http: //irc.fda.gov. با مراجعه به سایت
 QR یا برنامه سامانه تی تک و اسکن ir/nfi
کد روی بسته محصوالت می توانند در لحظه 

قیمت دارو را مشاهده کنند.«
وی تصریح کرد: »اینکه اکنون ۱۱٩ کد ژنریک 
داروی OTC یا بدون نسخه مشمول بیمه 
طرح  اجرای  راستای  در  نیز  شد  خواهد 
دارویاری برای دسترسی بهتر مردم به این 
اقالم دارویی صورت گرفته تا مردم بتوانند 
به موقع این داروها را با استفاده از پوشش 

بیمه ای تهیه کنند.«
محمدی اظهار داشت: »بیمه شدن ٣۶۶ قلم 
دارویی که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نبوده است از دیگر برنامه های طرح دارویار 
نیاز مردم  تعداد داروی مورد  این  است و 
است  شده  بیمه  ارزی  یارانه  محل  از  نیز 
تا دسترسی مردم به این اقالم دارویی هم 

راحت تر و مطمئن تر شود.«
دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو 
سازمان غذا و دارو تصریح کرد: »همه اقدامات 
مهم  این طرح  اجرای  با  که  برنامه هایی  و 
دارویی در کشور اجرا شده، برای رضایت 
مردم است تا بدانند که اصالح سیاست های 
ندارد  تاثیری  آنها  پرداختی  در  دارو  ارزی 

و پرداختی مردم برای داروهای با پوشش 
بیمه ای هیچ تغییری نداشته و در برخی اقالم 

نیز کاهش داشته است.«
افزایش  اگر  »البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
داشته  وجود  داروها  برخی  در  هم  قیمتی 
پرداخت  بیمه ها  را  آن  مابه التفاوت  باشد 
و  بماند  ثابت  مردم  پرداختی  تا  می کنند 
مانند گذشته داروهای خود را بدون تغییر 

قیمت از داروخانه ها دریافت کنند.«
دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو 
سازمان غذا و دارو اظهار داشت: »در رابطه 
با بحث دارویاری چند اقدام اساسی انجام 
شد که اصل موضوع براساس تکالیف مصرح 
بند  در جزء یک  که  بود  بودجه  قانون  در 
»س« تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 
این مساله آمده و به دولت اجازه داده است 

که در سال ۱۴۰۱ این طرح اجرا شود.«
قانونی،  ماده  این  »براساس  داد:  ادامه  وی 
باید یارانه ارز ترجیحی مدیریت شود که در 
بخش کاالهای اساسی یارانه نقدی تخصیص 
داده شد اما در بخش دارو، سازوکار بیمه ها 
لحاظ شده است به این نحو که اگر افزایش 
قیمتی در داروها وجود داشته است آن را 

هم بیمه ها تقبل می کنند.«
محمدی اضافه کرد: »در این مسیر، دولت 
در بحث سیاست های ارزی دارو با استفاده 
از سازوکار بیمه ها طرح را به اجرا گذاشته 
است که فعالیت این طرح در ابتدا در بخش 

داروهای تولیدی بود.«
ارزی  یارانه  »اصالح  کرد:  خاطرنشان  وی 
٩ هزار و ۷۰۰ پروانه دارویی تولید داخل 

در مرحله اول انجام گرفت و در صورت 
بیمه ای  سازمان های  دارو،  قیمت  افزایش 
مردم  و  می کنند  پرداخت  را  افزایش  این 
در پرداختی خود تغییری نخواهند داشت.«
دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو 
سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تا پیش از 
این، یارانه دارو به ابتدای زنجیره اختصاص 
داده می شد، تصریح کرد: »اکنون یارانه دارو 
به بیمه ها داده می شود تا مصرف کنندگان دارو 
از سوی بیمه ها حمایت شوند و در نهایت 
نفعی که این طرح برای مردم دارد این است 
که قیمت دارو برای مردم تغییر نمی کند.«

وی گفت: »مهم ترین موضوعی که در راستای 
اجرای طرح مدنظراست این است که پرداخت 
از جیب مردم تغییری نکند چون مردم از 
طریق بیمه دارو را از داروخانه ها دریافت 
می کنند بنابراین در نهایت نباید تغییری در 

قیمت آن داشته باشند.«
محمدی با بیان اینکه در سامانه تی تک تمام 
ریز قیمت داروها به روز قابل مشاهده است، 
اظهارداشت: »اینکه پرداخت از جیب مردم 
تغییری نکرده، دارای اهمیت است و مردم 
تفاوتی  به خوبی مشاهده خواهند کرد که 
در پرداختی خود قبل و بعد از اجرای طرح 
دارویار نخواهند داشت و بیمه ها هزینه های 

اضافه آن را تقبل کرده اند.«
قیمت  افزایش  اینکه  به  حال  عین  در  وی 
وجود  طرح  این  اجرای  راستای  در  دارو 
داشته یا نه؟ افزود: »طبیعتا قیمت دارو تغییر 
می کند اما مابه التفاوت آن را بیمه پرداخت 

خواهد کرد.«
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شفافیت در قیمت دارو با اجرای طرح دارویار
اصالح یارانه ارزی ۹ هزار و ۷۰۰ پروانه دارویی

دبیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی دارو مطرح کرد
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 مریم شکرانی
جهان  مردم  برابر  چهار  حدود  ایران  مردم 
نوشابه های قندی مصرف می کنند. در حالی 
که سرانه مصرف نوشابه های قندی در جهان فقط 
۱۰ لیتر در سال است، سرانه مصرف نوشابه های 

قندی در ایران حدود ۴۲ لیتر است.
ماءالشعیر  تولیدکنندگان  انجمن  اعالم  به  بنا 
مصرف ماءالشعیر هم در ایران امسال نسبت 
به پارسال ۸ تا ۱۰ درصد رشد داشته است، 
این در شرایطی است که سرانه مصرف لبنیات 
به حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم در سال سقوط 
کرده است. تولیدکنندگان می گویند علت این 
موضوع تورم سه رقمی لبنیات در ایران است.

قیمت نوشابه های قندی نصف شیر است
جهانی  میانگین  برابر  چهار  حدود  ایرانی ها 
نوشابه های قندی مصرف می کنند. بنا بر اعالم 
مصرف  سرانه  میانگین  ایران  تغذیه  انیستیتو 
نوشابه های قندی در جهان ۱۰ لیتر است اما 
در ایران مردم ۴۲ لیتر در سال نوشابه های قندی 

مصرف می کنند. 
بازار نوشابه های قندی گردش مالی بزرگی دارد. 

ساالنه ۳ میلیارد لیتر نوشابه مصرف می کنند.
بر اساس گزارش انیستیتو تغذیه ایران در ۲۰ 
سال اخیر مصرف نوشابه های گازدار در کشور 
نزدیک به ۱۵ درصد افزایش داشته و در این 
مدت مصرف شیر و لبنیات تنها حدود یک 

دهم درصد رشد کرده است.
البته جالب است که بدانید نوشابه های قندی در 
ایران حدود نصف شیر قیمت دارند و شاید به 
همین دلیل است که مصرف این اقالم باالست.

تولیدکنندگان  انجمن  دبیر  حمیدرضا علوی، 
ماءالشعیر از افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی  مصرف 
ماءالشعیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و افزود: »شرکت های تولیدکننده برای افزایش 
مصرف در فصل تابستان طرح های تشویقی و 
طرح های فروش خاصی در نظر گرفتند و به 
حداقل سود رضایت داده اند از این رو میزان 
خرید انواع ماءالشعیر افزایش پیدا کرده است.« 
او با بیان اینکه شروع سال جاری مصادف با ماه 
رمضان شد، به ایلنا تصریح کرد: »ماه رمضان 
موقعیت خاصی برای بازاریابی این کاال ایجاد 
می کند و میزان مصرف نوشیدنی ها و مشقات 

آن در این ماه افزایشی می شود.« 
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که 
از ابتدای سال جاری شاهد افزایش ۲۰ تا ۲۵  
درصدی نرخ ماءالشعیر و سایر نوشیدنی در بازار 
بودیم آیا این افزایش قیمت تاثیری در میزان 
است؟  گذاشته  نوشیدنی ها  و مصرف  خرید 
اذعان کرد: »بدون تردید افزایش قیمت ها بی تاثیر 
نبوده است و شاید بتوان گفت که نوشیدنی ها به 
نوعی از سبد مصرف بسیاری از خانوارها فاصله 

گرفته  چراکه اولویت برای مصرف کنندگان خرید 
کاالهای اساسی است.« 

بیان  با  ماءالشعیر  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
اینکه روند صادرات نوشیدنی ها قوتی ندارد، 
خاطر نشان کرد: »بعد از شیوع بیماری کرونا 
و بی ثباتی نرخ ارز متاسفانه در صادرات این 
انجام  اقدامات ویژه ای  نتوانستیم  محصوالت 
بدهیم؛ در بهترین حالت شاید بتوان گفت ۱۰ 
درصد از حجم تولید صادر می شود این در 
حالیست که ۴۰۰ میلیون تن از تولید مصرف 

داخلی می شود.
به گفته او؛ این امید وجود دارد که با رایزنی های 
در  بتوانیم  و عراق  ایران  بین  صورت گرفته 
بازار نوشیدنی های این کشور را  اربعین  ایام 

تصاحب کنیم.« 
از  این پرسش که برخی  به  پاسخ  علوی در 
مصرف  میزان  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
نوشیدنی ها مانند نوشابه از مصرف شیر بیشتر 
شده است آیا این موضوع را تایید می کنید؟ 
صحه  موضوع  این  بر  بازار  »شواهد  گفت: 
می گذارد؛ چراکه قیمت یک بطری ۱.۵ لیتری 
نوشابه حداکثر ۱6 تا ۱۸ هزار تومان است در 
حالی که نرخ یک بطری شیر یک لیتری ۲۸ 
تا ۳۰ هزار تومان است پس همین قیمت تاثیر 

خود را در میزان خریدها می گذارد.« 
او میانگین قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱6 هزار تومان 
را برای انواع ماء الشعیرهای در بسته بندی های یک 
لیتری در نظر گرفت و افزود: »کلیه شرکت های 
تولیدی باتوجه به گرفتاری هایی که در بحث 
در  هم  باز  سرگذراندند  از  اولیه  مواد  تامین 
تولید انواع محصوالت و نوشیدنی ها کوتاهی 
نکردند و تالش کردند انواع محصوالت را در 

بسته بندی های متفاوت به بازار عرضه کنند.
بنا به اظهارات علوی؛ بخش قابل توجهی از 

مواد اولیه تولید ماالشعیر مانند دانه های مالت، 
جو، رازک، اسانس ها و قوطی آلومینیوم وارداتی 

است.«

تورم سه رقمی لبنیات
در حالی که افزایش مدام قیمت لبنیات در ایران 
و تورم افسارگسیخته به عنوان عوامل کاهش 
مصرف لبنیات در ایران ذکر می شوند، مرکز آمار 
ایران چندی پیش گزارش داد که تورم نقطه ای 
مواد غذایی در ایران از ۹۰ درصد گذشته است 
و نرخ تورم برخی اقالم مانند لبنیات سه رقمی 

شده است. 
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیر 
ماه در گروه کاال های خوراکی نشان می دهد 
که در این ماه نرخ تورم ساالنه )۱۲ ماه منتهی 
به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( 
خوراکی ها و آشامیدنی ها ۵۵.۱ درصد، نرخ 
تورم ماهانه )نسبت به ماه خرداد( ۵.۷ درصد 
و نرخ تورم نقطه به نقطه )نسبت به ماه مشابه 

سال ۱۴۰۰( ۸۷ درصد بوده است.
در این میان نرخ تورم خوراکی ها در یک ماه 
۵.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۹۰.۲ درصد 

و نرخ تورم ساالنه ۵۵.۹ درصد بوده است.
در بین اقالم غذایی، تورم برخی خوراکی ها از 

جمله لبنیات سه رقمی شده است. 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در گروه شیر و 
لبنیات، پنیر و تخم مرغ نیز نرخ تورم ماهانه ۷.۷ 
درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱۹.۲ درصد 

و نرخ تورم ساالنه 6۵.۲ درصد بوده است.

سقوط آزاد سرانه مصرف لبنیات
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: »با 
افزایش قیمت لبنیات و کاهش قدرت خرید 

خانوار، سرانه مصرف به ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم 
رسیده است.« 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی احسان 
ظفری گفت: »طی ماه های اخیر محصوالت لبنی 
در کارخانه ها دپو شده و  شیرخام به سمت 

واحدهای شیرخشک سرازیر شده است.« 
به گفته او، سرانه مصرف لبنیات از ۱۲۰ کیلو 
به ۴۰ تا ۵۰ کیلو کاهش یافته است، درحالیکه 
طبق برنامه ششم توسعه قرار بود به ۱۸۰ کیلو 
متوسط جهانی برسیم.با توجه به شرایط قیمت، 
سرانه مصرف لبنیات به یک پنجم متوسط جهانی 
نرسیده که توزیع کاال برگ و شیرمدارس می تواند 
راهکار مناسبی برای ارتقای سرانه مصرف باشد.
گفت:  لبنی  تعاونی های  اتحادیه  مدیرعامل 
»با اصالح نظام یارانه، قیمت مصوب ۴ قلم 
محصول لبنی ۸۰ درصد افزایش یافت و این 
احتمال وجود دارد که کارخانه های لبنی طی 
چند مرحله قیمت محصوالت خود را تا این 

سقف افزایش داده باشند.« 
به گفته او با اصالح نظام یارانه قیمت هر کیلو 
شیرخام از 6 هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۲ هزار 
تومان رسید و اگرچه برخی برندها بعد از اصالح 
نظام یارانه به تخلف قیمت محصوالت خود را 
افزایش دادند، اما اکثر کارخانه ها نرخ مصوب 
را رعایت کردند و طبق گفته مسئوالن انجمن 
لبنی تا رسیدن به سقف افزایش قیمت ممکن 
است طی چند مرحله این اتفاق افتاده باشد.«

این در حالی است که در سایر کشورهای جهان 
به کاالهای سالمت محور یارانه تعلق می گیرد و 
در مقابل از کاالهای مضر مالیات دریافت می شود.
اعالم کرد که  بهداشت  پیش وزارت  چندی 
از تولیدکنندگان و واردکنندگان شکر مالیات 
ترجیحی  ارز  مقابل  در  اما  می کند  دریافت 

تولیدکنندگان شیر را هم حذف کرده است.

نوشابه ارزان؛ شیر گران
قیمت شیر حدود دو برابر قیمت نوشابه های قندی است

مصرف نوشابه های قندی در ایران افزایش یافته و سرانه مصرف شیر سقوط کرده است
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