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وزیر بهداشت:
موضوع جاسازی قرص در 

کیک ها امنیتی است
وزیــر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی 
گفت: موضوع جاسازی 
قرص در کیک ها امنیتی 
است و با هدف تشویش 
اذهان عمومی و تخریب 

صنعت غذایی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری 
ایرنا، سعید نمکی دیروز در حاشیه همایش پوشش 
همگانی ســامت در وزارت بهداشت افزود:»موارد 
جاســازی قرص در کیک ها بیرون از چرخه تولید و 
توزیع رسمی بوده است و همکاران ما در حوزه های 
امنیتی و اطاعاتی در حال پیگیری موضوع هستند.«  
کیانوش جهانپور مدیرکل نظــارت برفرآورده های 
غذایی وزارت بهداشت نیز در مورد مشاهده قرص و 
کپسول در تعدادی از بسته های فرآورده های غذایی 
گفت: این موضوع در برخی مناطق جنوبی کشور دیده 
شده و بررسی های همکاران ما نشان می دهد موضوع 
به هیچ وجه به سطح تولید و پخش کان مرتبط نبوده 
و موارد احتمالی به صورت مشکوکی در سطح عرضه، 
مشاهده یا گزارش شده اســت که به نظر می رسد 
موضوعی فراتر از حوزه سامت بوده و حتی می تواند 
ابعاد انتظامی، سیاسی و امنیتی داشته  اشد. او تاکید 
کرد: جاسازی قرص و کپسول در برخی کیک های 
برند ایرانی به صورت عمدی و پس از کارخانه انجام 
شده و احتماال یک اقدام برای تشویش اذهان عمومی 

بوده است.
    

 سرقت و آتش زدن امامزاده 
در شیراز 

مرقد مطهر امامزاده 
بنت الحســن)س ( در 
شــیراز پس از سرقت 
اموال و نذورات مردمی 
توسط فرد یا افرادی به 
آتش کشــیده شد. به 

گزارش ایرنا، به گفته شــاهدان عینی، حرم مطهر 
امامزاده بنت الحسین )س( واقع در خیابان شمس 
در منطقه دروازه کازرون شیراز روز شنبه مورد تعرض 
قرار گرفت. فرد یا افرادی پس از تخریب ضریح این 
امامزاده پول و اشیای قیمتی این محل را به سرقت 
بردند و بخش هایی از این محل را نیز به آتش کشیدند 
که این  اقدام باعث ایجاد خسارت هایی به بنای این 
مکان مذهبی نیز شد. شاهدان عینی گفتند که بعد 
از بروز این حادثه و کنترل و مهار آتش توسط آتش 
نشانان، ماموران انتظامی در محل حاضر و در خصوص 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین وارد عمل 
شــدند. به گفته جواد یزدانی مدیر روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس،شناسایی 
و دســتگیری عامل یا عاملین این اتفاق در دستور 
کار پلیس آگاهی شــیراز قرار دارد. این امامزاده به 
نوادگان امام حسن مجتبی )ع( علیه السام نسبت 

داده شده است.
    

۵۰ درصد تماس های اورژانس 
اجتماعی مزاحم هستند

رئیــس اورژانــس اجتماعی کشــور گفت: از 
۵۰۰هزار مورد تماســی که از ابتدای امســال با 
اورژانس اجتماعی کشور با شــماره ۱۲۳،  گرفته  
شده است، نیمی مزاحم هستند و ارتباطی با وظیفه 
اورژانس اجتماعی ندارند. محمود علیگو در گفت 
وگو با خبرنگار ایرنا افزود: گاهــی افرادی به قصد 
مزاحمت با شماره ۱۲۳ تماس می گیرند و گاهی نیز 
مردم می خواهند با پلیس ۱۱۰ یا اورژانس پزشکی 
۱۱۵ تماس بگیرند و به جای آن شــماره ۱۲۳ را 
می گیرند. وی تاکید کرد: فرد پشت خط اورژانس 
اجتماعی ۱۲۳ فقط اپراتور نیســت بلکه مشاوری 
است که کار کارشناسی می کند. بخشی از تماس ها 
تبدیل به ماموریت و تشکیل پرونده می شود و در ۶ 
ماهه نخست سال ۹۸ بیشتر از ۱۵ هزار مورد تماس 

منجر به تشکیل پرونده شده است. 
    

مدیرعامل بیمارستان سوختگی مطهری:
۹۰ درصد افراد سوخته پول 
درمان های تکمیلی را ندارند

مدیر عامل بیمارستان سوانح سوختگی شهید 
مطهری، گفت: ۹۰ درصد بیماران سوخته در کشور، 
توان مالی برای تامین هزینه های درمان تکمیلی را 
ندارند. به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ده مرده ای، 
در نشست خبری روز ملی پیشگیری از سوختگی، 
که در بیمارستان حضرت فاطمه)س( برگزار شد، 
افزود: بحث پیشگیری از اهمیت زیادی در جلوگیری 
از سوختگی برخوردار است که متاسفانه سازمان صدا 
و سیما برای پخش یک کلیپ آموزشی، از ما پول می 
خواهد. در حالی که ما پول درمان بیماران سوخته را 

با هزاران مشکل جور می کنیم.

از گوشه و کنار

رویا کاکاوند

شــبکه داروخانه های کشــور به 
عنوان بخش توزیــع دارو و تجهیزات 
پزشــکی یکی از مهمترین پایه های 
نظام بهداشت و درمان  است که اکنون 
در پی رخدادهای گوناگون سیاســی 
و اقتصــادی و برنامه ریزی هــای غلط 
سیاستگذاران حوزه های کان بهداشت 
و درمان، اقتصاد و سیاست سایه سیاه 
ورشکستگی را روی سر خود احساس 

می کند.
بیش از ۱۳ هزار داروخانه در سراسر 
کشــور مشــغول به فعالیت هستند و 
وظیفه توزیع دارو و تجهیزات پزشکی 
را برعهــده دارند.  از این تعــداد ۳ هزار 
داروخانه در استان تهران فعال هستند. 
مطالبات طوالنی مــدت داروخانه ها 
از ســازمان های بیمه گر، اجرا نشدن 
قانون در مناســبات بین داروخانه ها 
و ســازمان های بیمه گــر و غیر واقعی 
بودن قیمت داروها و کمبود نقدینگی 
در این بخش مشــکاتی هستند که 
داروســازان را در شرایطی بحرانی قرار 
داده اند. تــا جایی کــه در حال حاضر 
4۰ درصــد داروخانه های  کشــور در 
آستانه ورشکستگی قرار دارند و بسیاری 
از داروســازان در پی مشــکات مالی 
پیش آمده گرفتار زندان و دادگاه های 

مالی شده اند. 
بیمه ها و داروخانه ها در باتالق 

طرح تحول سالمت
ســال ۱۳۹۳ دولت یازدهم اجرای 
طرحــی تحول ســامت را بــا هدف 
اصاح فرآیند درمان در کشور، کاهش 
هزینه های بیماران و دسترسی بیشتر 
مردم به امکانات درمانی و بهداشــتی 
مناسب اجرا کرد. طرحی که دستیابی 
به اهداف قابل توجهــی را برای تامین 
ســامت مردم در نظر گرفته بود اما از 

همان روزهای نخست با مخالفت هایی 
همراه بود و کارشناسان بسیاری نسبت 
به عــوارض اجرای آن هشــدار دادند. 
نگرانی از تامین منابع مالی مناســب 
اجرای این طرح و تعهدات مالی سنگینی 
که بر گرده شــبکه بهداشت و بیمه ها 
می گذاشت یکی از دالیل اصلی مخالفان 
اجرای طرح تحول نظام ســامت بود. 
نگرانی هایی که چندان طول نکشید تا 
رنگ و روی واقعیــت به خود بگیرند. از 
یک ســو طرح تحول سامت برای این 
که ماندگاری پزشکان و متخصصان را در 
مناطق محروم و بیمارستان های دولتی 
افزایش دهد کارانه های این بخش را به 
شدت افزایش داد و بار سنگین مالی را 
بر بخش درمان تحمیل کرد، از ســوی 
دیگر با راه اندازی بیمه ســامت سهم 
بیمه ها را از پرداخت مطالبات بخش های 
مختلف نظــام بهداشــت و درمان باال 
برد. این در حالی بود که بودجه های در 
نظر گرفته شده برای اجرای این طرح 
برمبنای منابع ناپایــداری مانند یک 
درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد 
منابع حاصل از هدفمنــدی یارانه ها 
و عوارض بــر تولیــد و واردات و عرضه 

کاالها و خدمات آسیب رسان همانند 
مالیات بر نوشابه، سیگار، لوازم آرایشی 
و ... گذاشته شد. بودجه هایی که هیچ 
سالی به طور کامل محقق نشد. افزون 
بر این که هزینه های اجرای طرح بیش 
از پیش بینی های در نظر گرفته رشــد 
کرد و در نتیجه دست اندرکاران طرح 
در تامین بودجه موردنیاز خود به مشکل 
برخوردند و تعهدات مالی این طرح هر 
روز سنگین تر شــد. تا جایی که اجرای 
طرح به سال سوم و چهارم نرسیده بود 
که معوقات پرداخت آن به بخش های 

مختلف تا یک یا دو سال تاخیر داشت. 
به گفته وزیر بهداشــت مطالبات 
معوقه وزارت بهداشت از سازمان تامین 
اجتماعی که مربوط به ســال گذشته 
می شود دست کم حدود ۸ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان است.
داروخانه ها هم به عنوان بخشی از 
شبکه درمان کشور درگیر این مشکات 
شــدند. در حال حاضر به گفته  مهدی 
زارعی، رئیس شورای عالی داروخانه های 
انجمن داروسازان در حالی به ماه های 
آخر سال نزدیک می شویم که طلب های 
سال گذشته داروخانه ها از سازمان های 

بیمه گر پرداخت نشده  است. 
نایب رئیس انجمن داروســازان در 
این زمینه اعام کرد: »براساس قانون 
ســازمان های بیمه گر باید ۶۰ درصد 
صورتحساب داروخانه ها را بافاصله پس 
از تحویل اسناد مربوطه، پرداخت و الباقی 
را نیز ظرف مدت معین پرداخت کنند. 
اما سازمان بیمه ســامت چهار ماه از 
مطالبات سال قبل را هنوز به داروخانه ها 
پرداخت نکرده  است. زیرا آن ها هم پول 
ندارند و این موضوع فشــار زیادی را به 
داروخانه ها وارد می کند. شرایط سازمان 
تامین اجتماعی هم به همین شکل است. 
در حال حاضر هم بیمه تامین اجتماعی 
و هم بیمه سامت به طور متوسط هفت 

ماه به داروخانه ها بدهــی دارند. البته 
بدهی سازمان تامین اجتماعی مربوط 
به سال ۹۸ است، اما چهار ماه از بدهی 
بیمه ســامت مربوط به سال ۹۷ و سه 

ماه مربوط به سال ۹۸ است.«
با توجه به این کــه بیمه ها معموال 
محل درآمدی ندارند و بیشتر بودجه آنها 
از سوی دولت تامین می شود و دولت هم 
با توجه به وضعیت تحریم ها و کاهش 
فروش نفت با مشکات جدی در تامین 
بودجه خود مواجه است به نظر می رسد 
در آینده نزدیک نه تنها چشــم اندازی 
برای کاهش فاصله پرداخت مطالبات 
داروخانه  و نظام درمانی از سوی بیمه ها 
دیده نشود، بلکه شاید باید منتظر بیشتر 

شدن زمان پرداخت مطالبات باشیم.
داروسازان گرفتار وثیقه ها و 

وام های سنگین
اما با وجود همه مشــکات، چرخه 
تامین و توزیع دارو و اقام بهداشــتی 
و درمانی بایــد همچنــان بچرخد و 
داروســازان خود را موظــف می دانند 
مشکات پیش آمده در بخش نقدینگی 
را به نحوی حل کنند تــا این بخش با 

مشکات کمتری مواجه شود. به 
همین دلیل بسیاری از 

این افراد برای حل 
مشکل نقدینگی در 

این مدت به ســمت 

دریافت وام های کان با سودهای باال 
رفته اند تا بتوانند فاصلــه زمانی را که 
برای فــروش داروهــا و  تامین هزینه 
آن ها از بیمه وجــود دارد را با این وام ها 
پر کنند و در اثر کاهش نقدینگی قفسه 
داروخانه ها از اقام ضروری خالی نشود. 
علی فاطمی، نایــب رئیس انجمن 
داروسازان ایران در این زمینه می گوید: 
»داروسازان به دلیل شرایط اقتصادی 
داروخانه های شــان مجبور به گرفتن 
وام های ســنگین شــده اند، اما وقتی 
بیمه پول شان را نمی دهد، با چک های 
برگشــتی مواجــه می شــوند. طی 
سال های اخیر، امســال داروخانه ها 
بدترین وضعیــت را از نظر نقدینگی 
تجربه کرده اند. در حــال حاضر تعداد 
داروســازانی که به دلیــل چک های 
برگشــتی به زندان می روند، افزایش 
زیادی پیدا کرده است و بیشتر این افراد 

در تهران هستند.«
قیمت غیرواقعی و رونق بازار 

قاچاق دارو
اردیبهشــت ۱۳۹۷ پس از آن که 
آمریکا به طور رســمی از برجام خارج 
شــد، اقتصاد ایران با جهش ناگهانی و 
مهارنشــدنی قیمت ارز واکنش نشان 
داد. در همان روزهای نخســت دولت 
در واکنش به این شــرایط ، اعام کرد 
بــرای تامین کاالهای اساســی مردم 
ارز با قیمت 4۲۰۰ تومــان در اختیار 
تولیدکننــدگان و واردکنندگان قرار 
خواهد گرفت. ایــن تصمیم هم مانند 
بســیاری دیگر از تصمیمــات کان 
اقتصادی که در سال های اخیر گرفته 
شده  است با مخالفت جدی اقتصاددانان 
مواجه شد که آن را موجب افزایش فساد 
می دانســتند. اما دولت برای کنترل 
شرایط و کاهش اثر روانی رخدادها و بار 
مالی آن بر اقشار ضعیف، چاره ای غیر از 
اجرایی کردن این تصمیم ندید. از این 
تاریخ داروها و مواد اولیه ســاخت دارو 
با ارز 4۲۰۰ تومان تامین شد و در نتیجه 
قیمت گذاری داروها نیز بر همین مبنا 
انجام شــد. در حالی که قیمت واقعی 
داروها با توجه به این که قیمت واقعی 
دالر در بازار آزاد عموما ۳ تا 4 برابر این 
رقم بود، خیلی بیشتر بود. نتیجه اجرای 
این سیاست افزون بر بار مالی سنگینی 
که بر دوش دولت گذاشت این بود که 

بازار قاچاق دارو رونق گرفت.
فاطمی در این زمینه 

می گوید: »ما به عنوان 
انجمن داروســازان 
ایران بارهــا و مکررا 
از سازمان غذا و دارو 

خواسته ایم که 

قیمت دارو واقعی شود تا هم از مصرف 
بی رویه دارو و هم از قاچاق معکوس آن 
جلوگیری شود. در این صورت می توان 
مابه التفاوت نرخ واقعــی و یارانه ای را 
مستقیما به بیمار پرداخت کرد. زمانی 
که دارو بی حســاب و کتاب و با قیمت 
غیرواقعی در داروخانه عرضه شــود، 
طبیعی است که ممکن است از سطح 
 پخــش، توزیع و حتــی از داروخانه به 
سمت شبکه های غیررسمی نشت کند. 
نتیجه این که می بینیــم مصرف دارو 
در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ افزایش یافته 
است. متاســفانه همین موضوع یعنی 
کوچک نگه داشتن بازار دارو باعث شده 
که هم داروخانه ها متضرر شــوند و هم 
هزینه های سازمان های بیمه گر که بار 
مالی دارو را به دوش می کشند، افزایش 
یافته و از پرداخت مطالبات داروخانه ها 

و سایر موسسات پزشکی باز بمانند.«
اما نگاهــی به برنامه بودجه ســال 
۱۳۹۹ نشــان می دهد کــه دولت با 
تمام مشــکات اجرای این سیاست 
همچنــان ارز 4۲۰۰ تومانــی را برای 
تامین دارو در نظر گرفته اســت. طرح 
تحول سامت بر منوال گذشته در حال 
اجرا است. چشــم اندازی برای کاهش 
فاصله پرداخت بیمه ها به داروخانه ها 
دیده نمی شود و مشــاهدات میدانی 
نشان می دهد هر روز بر تعداد داروهایی 
کمیاب و نایاب افزوده می شود. به این 
ترتیب اگر تغییر جدی در سیاست های 
کان یا اجرای برنامه های حوزه درمان 
دیده نشود، شاید داروسازان، بیماران 
و شبکه بهداشت و درمان باید منتظر 

روزهای سخت تری باشند.

پرداخت نشدن به موقع مطالبات از سوی بیمه ها، داروخانه ها و داروسازان را به مخاطره افکنده است

بیم رکود، ورشکستگی و زندان

خبر

رئیس مرکز اطاع رسانی آموزش و پرورش گفت: درباره 
جبران عقب ماندگی های درسی در استان هایی که تعطیات 
زیادی داشــتند، در صورت ضرورت، کمیته هایی در استان 

وجود دارد که تصمیم می گیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه ۲۵ آذرماه هم مدارس 
تهران تعطیل اعام شد . به این ترتیب هنوز چند روزی مانده 
تا پایان سومین ماه آغاز سال تحصیلی، مدارس تهران۶ روز به 
دلیل آلودگی هوا و یک روز به دلیل برودت هوا تعطیل شدند. 
در این میان هفته اول آبان ماه یعنی از 4 آبان تا ۸ آبان ماه نیز 
به دلیل اینکه دو روز تعطیات رسمی وجود داشت، خبرها 
حکایت از آن داشت که باوجود این که اعام آموزش و پرورش 
مبنی بر اینکه سه روزی که در آن هفته تعطیل نبود، مدارس 
دایر هستند، اما بسیاری از دانش آموزان سر کاس ها حاضر 
نشدند و معلمان در آن هفته کمتر توانستند به تدریس جدی 
درس ها مشــغول باشــند و از آنجا که پیش بینی تعطیات 
گســترده روزهای آتی به دلیل آلودگی هــوا را نمی کردند، 

آسان تر گرفتند. 

هنوز مشخص نیســت که تا دی ماه و شــروع امتحانات 
ترم اول دانش آموزان در پایه های متوسطه اول و دوم آیا روز 
دیگری هم به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شود یا نه اما این 
روزها یکی از گایه  ای معلمان در پایه های هفتم به بعد این 
است که این تعطیات باعث شــده آن ها نتوانند به صورت 
جامع و کامل به تدریس دروس بپردازند و در تمام پایه ها این 
گایه هست که با کوتاه شدن زمان آموزش بیم این می رود 
که فهم مطالب برای بچه ها به خوبی رخ نداده باشــد.  این در 
حالی است که امسال آلودگی هوا، برودت هوا و در ادامه شیوع 
آنفلوآنزا در برخی استان های کشور روزهای قابل تاملی را در 

مدارس به تعطیلی کشاند. 
این ها همه در حالی است که به دلیل بیماری و یا احتیاط 
والدین در این میان ممکن است برخی دیگر از روزهایی که 
تعطیلی رسمی اعام نشده باشد نیز دانش آموزان در منزل 
مانده باشــند و روی هم رفته به نظر می رسد در سه ماه آغاز 
سال تحصیلی جاری به شکل معناداری روزهای حضور دانش 
آموزان سر کاس کم شده باشد. حال ســوال بسیاری این 

اســت که آیا آموزش و پرورش روزهای جبرانی برای دروس 
عقب مانده می گذارد؟ یا ممکن اســت امتحانات دی ماه به 

تعویق افتد؟
فریبرز حمیــدی، رئیس مرکز اطاع رســانی آموزش و 
پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: هر استان 
و منطقه آموزشــی یک کمیته برنامه ریزی و پایش کیفیت 
آموزشی دارد که در آن معاونین منطقه و استان عضو هستند 
و وضعیت زمان آموزشی را رصد می کنند و با مدیران مدارس 

نیز در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: تصمیم گیــری درباره کاس های جبرانی 
یا تعویق امتحانــات به صورت اســتانی و منطقه ای گرفته 
می شود. شهر تهران نیز چنین کمیته ای را دارد. آنجا بحث 
می شود که اگر عقب ماندگی درسی وجود دارد، چگونه باید 
آن را جبران کــرد. یا چگونه باید زمان های پرورشــی را در 
مدرســه غنی کرد. اگر قرار باشد تعویقی در زمان امتحانات 
باشد در کمیته استان تصمیم گیری می شود و تا جایی که ما 
در جریان هستیم در حال حاضر نیز برنامه ریزی برای جبران 

تعطیات در استان ها شده است.  
حمیدی بیان کــرد: این مســاله تعطیات همیشــه 
بوده است و اگر ساعت تحصیل کم شــود، در همین کمیته 
درباره اش بحث می شــود. ضمن اینکه بررسی اجمالی که 
خودم داشته ام نشان می داد امسال بیشتر تعطیات رسمی 
کشور به روزهای پنجشنبه و جمعه افتاده است و نسبت به 
سال گذشته تعطیات رسمی کمتری در میان هفته است 
و شــاید همین باعث شــده با وجود این تعطیات به دلیل 
آلودگی هوا، چندان  عقب ماندگی نســبت به ســال قبل را 

شاهد نباشیم. 
وی در انتها بیان کرد: ســامت بچه ها برای ما مهم است 
و در کنار آنها قطعا معلمان کارهایــی را انجام می دهند که 

کمبودهای درسی جبران شود.

به دنبال افزایش روزهای تعطیل مدارس صورت می گیرد؛

تصمیم گیری برای جبران عقب ماندگی درسی در کمیته های استانی

بر اساس قانون 
سازمان های بیمه گر باید 

۶۰ درصد صورتحساب 
داروخانه ها را بالفاصله پس 

از تحویل اسناد مربوطه، 
و الباقی را نیز ظرف مدت 
معین پرداخت کنند. اما 

سازمان بیمه سالمت 
چهار ماه از مطالبات سال 

قبل را هنوز به داروخانه ها 
پرداخت نکرده است

نایب رییس انجمن 
داروسازان: کوچک نگه 

داشتن بازار دارو باعث شده 
که هم داروخانه ها متضرر 

شوند و هم هزینه های 
سازمان های بیمه گر که 
بار مالی دارو را به دوش 

می کشند، افزایش یافته 
و از پرداخت مطالبات 

داروخانه ها و سایر 
موسسات پزشکی باز 

بمانند

در حال حاضر 4۰ درصد 
داروخانه های  کشور در 

آستانه ورشکستگی 
قرار دارند و بسیاری از 

داروسازان در پی مشکالت 
مالی پیش آمده گرفتار 

زندان و دادگاه های مالی 
شده اند
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