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سـخنگوی کمیسـیون اصـل نـود مجلـس 
مشـکالت  بررسـی  از  اسـالمی  شـورای 
اجـرای طـرح دارویـاری و کمبـود دارو در 

جلسـه ایـن کمیسـیون خبـر داد.
در  علـی خضریـان  گـزارش سـپید،  بـه 
نـود  اصـل  کمیسـیون  جلسـه  توضیـح 
مجلـس دربـاره مشـکالت اجـرای طـرح 
اصـل  »کمیسـیون  گفـت:  دارویـاری 
نـود جلسـه ای بـا حضـور معـاون وزیـر 
بهداشـت و رئیـس سـازمان غـذا و دارو، 
معـاون سـازمان برنامـه و بودجـه، معـاون 
بانـک مرکـزی، معـاون وزارت تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی، مدیرعامـل سـازمان بیمه 

سـالمت، معاون سـازمان تامین اجتماعی، 
رئیـس سـازمان تـدارکات پزشـکی هـالل 
احمر و تعدادی از مسـئوالن شـرکت های 
تولید دارو درخصوص مشـکالت اجرایی 
طرح دارویاری تشـکیل داد. در این جلسـه 
مشـکالت اجـرای طـرح دارویـار و کمبـود 

دارو بررسـی شـد.«
وی یـادآور شـد: »کمیسـیون اصـل نـود 
کمبـود دارو را از قبـل پیش بینـی می کـرد 
و هشـدارهای الزم را به وزارت بهداشـت 
و سـازمان غـذا و دارو داده بـود. عمـده 
مسـائل نشـان دهنده ناهماهنگی جدی در 
اجرای این طرح اسـت که منجر به فضای 

نامناسب در کشور شده و با کاهش عرضه 
و تولیـد برخـی از اقـالم دارویـی در کشـور 
مواجه شـده ایم؛ کمیسـیون ضمن بررسـی 
ناهماهنگی هـا جهـت اصـالح امـور تـالش 
دارد تـا بتوانـد بـه اجـرای طـرح سـرعت 
داده و در آینـده مـردم کمتـر بـا مشـکل 
مواجـه شـده و بتواننـد نیـاز دارویـی خـود 

را تامیـن کننـد.«
خضریـان بـا اشـاره بـه مشـکالت ترخیص 
مـواد اولیـه تولیـد دارو در گمـرک گفـت: 
»موانع و مشـکالت در کمیسـیون شناسـایی 
شـد. در ایـن جلسـه یـک بحـث مربـوط بـه 
مشـکالتی بود که تا امروز وجود داشـته و 

بخش دوم مربوط به اقداماتی بود که برای 
اجـرای طـرح دارویـاری بایـد انجام گیرد.«
وی اضافـه کـرد: »در نهایـت مقـرر شـد 
بانـک مرکـزی تمـام ارزهایـی کـه جهـت 
اجـرای ایـن طـرح اختصـاص داده را بـا 
ذکـر تاریـخ و میـزان اعـالم کنـد و سـازمان 
غـذا و دارو ایـن گـزارش بانـک مرکـزی را 
بررسـی و تاییـد کنـد. همچنیـن قـرار شـد 
سـازمان غـذا و دارو پیش بینی هایـی کـه در 
خصوص کمبود دارو کرده و اقدامات خود 
را در ایـن زمینـه بـه کمیسـیون اعـالم کـرده 
و نامـه نگاری هایـی هـم کـه با دسـتگاه های 

مختلـف داشـته را ارایـه کنـد.«
خضریـان در پایـان گفـت: »مقـرر شـد 
بیمه هـای خدمـات درمانـی گزارشـی در 
خصوص نسـخه الکترونیک و اشـکاالتی 
ایـن طـرح بـه کمیسـیون بدهـد. سـازمان 
بایـد مجموعـه  برنامـه و بودجـه هـم 
پرداختـی کـه در طـرح دارویـاری اعـم 
از حوزه بسـتری و سـراپایی کرده را به 
کمیسـیون اعـالم کنـد. همچنیـن وزارت 
بهداشـت مکلـف شـد برنامـه زمان بنـدی 
بازگشـت مابه التفاوت افزایش قیمت آن 
دسـته از داروهایـی کـه مـواد اولیـه آن بـا 
ارز ترجیحـی تهیـه شـده و بـا نرخ هـای 
جدید به فروش رسـیده را تا پایان سـال 

جـاری بـه کمیسـیون اعـالم کند.«ایسـنا

بررسی مشکالت اجرای طرح دارویاری 
و کمبود دارو در کمیسیون اصل نود

سـه عضو هیات علمی دانشـکده های طب سـنتی 
ایران، بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم و پایش 
علـم و فنـاوری )ISC ( در لیسـت پژوهشـگران 

پراسـتناد یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند.
بـه گـزارش سـپید، مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و 
مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفـت: »دکتـر روجـا رحیمـی، دکتـر رودابـه بهـرام 
سـلطانی و دکتر محمدحسـن فرزایی، سـه عضو 
هیات علمی داروسـازی سـنتی، بر اسـاس اعالم 
پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسـالم )ISC ( در 
لیسـت پژوهشـگران پراسـتناد یـک درصـد برتـر 

جهـان قـرار گرفتند.«
به گفته نفیسـه حسـینی یکتا لیسـت پژوهشـگران 
پراسـتناد یـک درصـد برتـر ایرانـی بـر اسـاس 
پردازش هایی منتشـر می شـود که پایگاه اسـتنادی 
علـوم و پایـش علـم و فنـاوری بـر روی داده هـای 

اسـتخراجی از دو پایـگاه ESI و WoS انجـام 
داده اسـت.

بنابرایـن معیـار انتخـاب پژوهشـگران در ایـن 
فهرسـت، تعـداد اسـتنادهای صـورت گرفتـه بـه 

تولیـدات علمـی آنهـا اسـت. بـر همیـن اسـاس 
پژوهشـگرانی کـه توانسـته اند بـر اسـاس فعالیـت 
پژوهشـی و تحقیقاتـی خـود در ده سـال اخیـر بـه 
باالترین سـطح اعتبار بین المللی دسـت یابند در 
دسـته پژوهشـگران پـر اسـتناد یـک درصـد دنیـا 

قـرار می گیرنـد.
بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل، این 
لیسـت شـامل فهرسـتی از دانشـمندان اسـت که 
مقاالت منتشرشـده آنها، پیشـرفت در زمینه های 
مربوطه را تسریع و بر بهره وری سایر پژوهشگران 

تاثیر به سـزایی داشـته اسـت، 
گفتنی اسـت؛ تعداد پژوهشـگران ایرانی پراسـتناد 
یک درصد برتر دنیا که توسـط مؤسسـه اسـتنادی 
علـوم و پایـش علـم و فنـاوری )ISC ( از سـال  
۱۳۹۸ تاکنون شناسـایی شـده، رشـد قابل توجهی 

داشـته است.وبدا

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت: 

سه دانشمند طب سنتی در زمره پژوهشگران 
پر استناد یک درصد دنیا قرار گرفتند


