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شهرنوشت

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره 
به وضعیت کمبود های دارویی در کشور، گفت: 
عالوه بر کمبودی که در حوزه آنتی بیوتیک ها 
وجود دارد، کمبود هایی در ســایر اقالم دارویی 
هم داریم و حتی برخی دارو های خیلی ســاده 
نیز به ویژه در حوزه کودکان در داروخانه ها پیدا 

نمی شود.
به گزارش ایسنا، ســیدعلی فاطمی درباره 
وضعیت کمبود های دارویی در کشــور، گفت: 
در حال حاضر عمدتا در دارو هایی که به صورت 
شربت هستند و عمدتا برای مصرف کودکانند، 
کمبود داریم که اصال هم وارد نشــده است. در 
حال حاضر در زمینه شــربت سرماخوردگی 
کمبود داریم. کمبود شربت دیفن هیدرامین هم 
وجود دارد. برای تب بچه ها نه شربت استامینوفن 
و نه بروفن به اندازه کافی پیدا نمی شود. شیاف 
استامینوفن برای کودکانی که خیلی کوچک 
هستند و باید استامینوفن را به صورت شیافت 
استفاده کنند، نیز در داروخانه ها جزو اقالم خیلی 
کمیاب به حساب می آیند یا برای سرفه کودکان 

هم دارو ها کمبود دارند.
وی افزود: بنابراین عالوه بر کمبودی که در 
حوزه آنتی بیوتیک ها وجود دارد، کمبود هایی در 
سایر اقالم هم داریم و حتی دارو های خیلی ساده 
مانند قطره نمکی شست وشــوی بینی نیز که 
برای کودکان استفاده می شد هم در داروخانه ها 

پیدا نمی شود.

 چرا مکمل ها در داروخانه ها فراوانند،
 اما دارو دچار کمبود شده؟

فاطمی افــزود: این در حالی اســت که در 
داروخانه هــای ما وفور شــربت های تقویتی و 
نیــروزا و انواع قرص ها و کپســول های مکمل 
وجود دارد که ضروری نیستند، اما از آنجایی که 
قیمت گذاری شان آزاد است، همه دارند آن ها را 
تولید می کنند. ای کاش برنامه ریزی و مدیریت 
درستی وجود داشــت که اجازه نمی داد بحران 

کمبود دارو در کشور ایجاد شود.

وضعیت سرم در کشور
فاطمی درباره وضعیت کمبود سرم نیز گفت: 
وضعیت تامین سرم نســبت به قبل بهتر شده، 

اما همچنان جزو اقالمی است که کمبود دارد و 
همچنان به صورت سهمیه ای و جیره بندی به 

داروخانه ها ارائه می شود.

 تاثیر کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
مواد اولیه بر رفع کمبود های دارویی

وی دربــاره تاثیر کاهش مالیــات بر ارزش 
افزوده مواد اولیه دارویی از ۹ درصد ارز نیمایی 
به یک درصد ارز نیمایــی در رفع کمبود های 
دارویی، گفت: باید توجــه کرد که اجرای طرح 
دارویاری خدمت بزرگی به صنعت داروسازی 
کشــور بود که دیگر مجبور نیستند در صف ارز 
دولتــی ۴۲۰۰ تومانی بماننــد و ارز نیمایی را 
تهیه می کنند. با این حال بایــد توجه کرد که 
شرکت های دارویی نسبت به قبل شش تا هفت 
 A برابر نقدینگی بیشتری نیاز دارند. شرکتی که
ریال برای خرید مواد اولیه کنار گذاشته، اکنون 
باید A ضربدر هفت ریال کنار بگذارد. در نتیجه 
شــرکت ها دچار کمبود نقدینگی شدند. البته 
اعالم شد که از طریق تسهیالت بانکی می توانند 
نقدینگی را تامین کنند کــه باید در این زمینه 

کمک شود.

فاطمی گفت: نکته دوم هم بحث مالیات بر 
ارزش افزوده مواد اولیه بود. زمانیکه این ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
می شد، خیلی بزرگ نبود،، اما وقتی با ارز نیمایی 
محاسبه شد، عدد بسیار بزرگی می شد که این 
مالیات هم برای تولیدکنندگان ســنگین بود. 
خوشبختانه مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه 
دارویی به یک درصــد کاهش یافت که کمکی 
به صنعت داروســازی بود که بتواند خریدش را 

راحت تر انجام دهد.

چرا بازار دارو آسیب پذیر است؟
نایب رییس انجمن داروســازان ایران علت 
آســیب پذیر بودن بازار دارو و ایجاد کمبود ها 
متعدد در کشور، گفت: باید توجه کرد که علت 
مهم این است که به اندازه کافی در ایران ذخیره 
اســتراتژیک دارو ایجاد نمی کنیم. دارو مانند 
پوشاک و ... نیســت که بتوان خرید آن را عقب 
انداخت. حتی دارو از غذا هم حســاس تر است. 
زیرا غذا را می توان در شرایطی تغییر داد، اما دارو 
باید همان لحظه به دست بیمار برسد و به همین 
دلیل دارو جزو اقالم استراتژیک و حتی حیاتی 

محسوب می شود و به همین دلیل همه کشور ها 
ذخایر استراتژیک دارو ایجاد می کنند. متولی و 
مطالبه گر این موضوع هم باید سازمان پدافند 

غیرعامل باشد.

 ضرورت ایجاد ذخایر استراتژیک 
برای دارو های اساسی در کشور

فاطمی گفت: باید هر کشوری دو تا سه ماه 
ذخیره دارویی داشته باشــد و اگر به هر دلیلی 
تولیدکنندگانی بر ســر قیمت با سازمان غذا و 
دارو مشکل داشتند و تولید نکردند، باید بتوانیم 
از طریق ذخایر دارویی داروی کشــور را تامین 
کنیم. در زمانــی دیدیم که بــه دلیل مصرف 
رمدسیویر به دلیل کرونا، تزریق سرم باال می رود 
در این شرایط باید از ذخایر سرم استفاده کنیم یا 
به دلیل توقف تولید در یک کارخانه، کمبود سرم 

ایجاد می شود. 
عمال در کشــورمان ذخایر استراتژیک دارو 
تعریف نشده و حتی اگر برنامه آن روی کاغذ وجود 
داشته باشد، اما در عمل چنین چیزی نداریم. 
البته ذخیره استراتژیک به این معنا نیست که 
قرار باشد انبار های بزرگ ایجاد کنند، بلکه هر 

شرکتی باید ملزم باشــد که خودش ذخایری 
داشته باشد و هر زمان هم از آن ذخایر برداشت 
شد، بالفاصله آن را پر کند. این در حالی است که 
اغلب شرکت های دارویی در کشور به اندازه نیاز، 

دارو تولید شده و به بازار می دهند.
وی تاکید کرد: رییس جدید سازمان غذا و دارو 
باید اولین اولویتش ایجاد ذخایر استراتژیک باشد. 
البته این ذخایر هم شامل دارو های اساسی است 
مانند آنتی بیوتیک، سرم و... اینطور نیست که 
قرار باشد ذخیره استراتژیک از همه دارو ها وجود 
داشته باشد، بلکه دارو های اساسی و اولویت دار 
که شــامل ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو هستند، باید 

ذخیره استراتژیک برایشان تعریف شود.
گفتنی است؛ پیش از این و در اوایل مهرماه، 
دکتر ســیدعلی فاطمی- نایب رئیس انجمن 
داروسازان در گفتگو با ایســنا از کمبود برخی 
آنتی بیوتیک ها در آستانه فصل سرد خبر داده 
بود. مسووالن وزارت بهداشــت و هالل احمر 
نیز اخیرا از ورود و توزیع ۵۰ تن محموله دارویی 
آنتی بیوتیک شــامل ۳.۵ میلیون عــدد انواع 
سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی 
سیلین، کوآموکسی کالو، سفکسیم، سفالکسین 
و آزیترومایســین از طریق هند به کشور خبر 
دادند؛ این درحالیست که فاطمی این میزان را 
به اندازه نیاز داروخانه ها نمی داند و پیش از این 
در گفت وگویی با ایسنا اعالم کرده بود که کماکان 
اگر به داروخانه ها مراجعه شــود، متاسفانه در 

مقاطعی آنتی بیوتیک ندارند.

 تغییرات در وزارت بهداشت 
در پی کمبود آنتی  بیوتیک

ایــن در حالی اســت که به دنبــال کمبود 
داروهای آنتی بیوتیک در کشور، وزیر بهداشت 
تصمیم گرفت رئیس سازمان غذا و دارو را تغییر 

دهد.
سرپرست ســازمان غذا و دارو نیز تصمیم 
گرفت برای اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل 

سازمان غذا و دارو، سرپرست معرفی کند.
ســید ذوالفقار تقویان جایگزین حســین 

شمالی مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو شد.
پیش از این، محمود بیگلر جایگزین بهرام 

دارویی رئیس سازمان غذا و دارو شده بود.

تغییرات مدیریتی هم کارساز نبود؛ 

کمبود دارو از آنتی بیوتیک به شربت سرماخوردگی کودکان رسید
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 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی: 
ارشاد نباید انتظامی باشد

عاملی، دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: در شورا 
هیچ مصوبــه ای تحت عنوان 
گشت ارشاد نداریم و مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی 
در خصوص حجاب بسیار کیفی اســت.  وی در بخش 
دیگر سخنان خود گفت: بخش عظیم مصوبات شورای 
عالی انقــالب فرهنگی متوجه بخــش تعلیم و تربیت 
اســت. تغییری در مصوبات شــورای عالی قرار ندارد. 
نیروی انتظامی در زمینه حجاب می تواند به افراد تذکر 
غیرحضوری بدهد. عاملی، گفت: در نیروی انتظامی هم در 

زمینه حجاب می تواند به افراد تذکر غیرحضوری بدهد.
    

رئیس اوقاف:
 دشمن از ظرفیت فرهنگی

8000  امامزاده کشور می ترسد
رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه گفت: اکنون در ۸۰۰۰ 
نقطه کشور امامزاده داریم که 
این امامزادگان تبدیل به قطب 
فرهنگی کشور شده است و به 

همین دلیل دشمن از این ظرفیت بزرگ می ترسد.
سیدمهدی خاموشی در هشــتمین مرحله قرار 
دوازدهم که به میزبانی استان تهران در محل امامزادگان 
جعفر و حمیده خاتون )ع( باغ فیض تهران برگزار شد 
اظهار کرد:: وظیفه ما انسان ها این است که برای همنوع 
دردمند و اهل خیر، هم به صورت علنی و هم به صورت 
مخفیانه کمک یار باشیم. وی تصریح کرد: هشتمین 
مرحله از رزمایش یار دوازدهــم در جوار امامزادگان 
جعفر و حمیده خاتون باغ فیض تهران برگزار شد و در 
این مرحله نیز کاالهای ضروری و همچنین وسایل مورد 

نیاز نیازمندان در اختیار آنان قرار گرفت.
    

 وجود  ۶ گود ناایمن در غرب پایتخت
شهردار منطقه پنج تهران 
از وجود ۶ گود ناایمن در این 
منطقه غربی پایتخت خبر داد 
و گفت: ایمن سازی این گودها 
باید از سوی مالکان انجام شود.

به گزارش ایلنا، احسان شــریفی در این باره اظهار 
کرد: همه گودهــای ناایمن در بخــش غربی تهران 
توسط مالکان رها شــده و عموما ناایمن هستند که 
البته شــهرداری تالش کرده تا حد امکان نسبت به 

حصارکشی و سایر اقدامات اولیه اقدام کند.
وی افزود: این گودها دارای سند مالکیت و مربوط 
به اشخاص و بخش خصوصی است و به لحاظ قانونی 
شهرداری نمی تواند برای ایمن سازی کامل این گودها 
اقدام کند و باید مالکان در این زمینــه اقدامات الزم 

انجام دهند.
شهردار منطقه پنج تهران ادامه داد: البته اخطارهایی 
شهرداری به مالکان ارسال کرده و زمانی را برای ایمن 
سازی این گودها تعیین کرده اســت که اگر در تاریخ 
مربوطه مالکان نسبت به ایمن ســازی اقدام نکنند، 

شهرداری می تواند به لحاظ حقوقی ورود کند.
بر اساس گزارش سایت شهر، شریفی خاطرنشان 
کرد: وجود این گودها برای شهروندان می تواند خطرساز 
باشد و از مالکان می خواهیم که با توجه به در پیش بودن 
فصل بارندگی و سست شدن خاک این گودها نسبت به 

ایمن سازی اقدام کنند. 
    

۱۳ استان درگیر سیل و آبگرفتگی
رئیس ســازمان امداد و 
نجات جمعیــت هالل احمر 
گفت: ١۳ اســتان اصفهان، 
بوشهر، تهران، چهارمحال و 
بختیاری، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، فارس، کهگیلویه 
و بویراحمد، گلســتان، لرســتان و یزد در ۷۲ ساعت 
گذشــته متاثر از بارش شــدید باران و وقوع سیل و 

آبگرفتگی بودند.
به گزارش ایســنا، مهدی ولی پور بــا بیان اینکه 
امدادگران هالل احمر در ۳۶ شهرســتان شامل ۵۳ 
منطقه )شهر:۹، روستا: ۲۵، عشایرنشین: ١۷، محور: ۲( 
به شهروندان متاثر امدادرسانی کرده اند، افزود: به ۷۵۳ 
نفر در سه روز گذشته امدادرسانی شده، همچنین یک 
نفر به مناطق امن منتقل و ۷۴ نفر نیز اسکان اضطراری 

داده شدند.
بر اساس پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر؛ 
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر گفت: 
۶۵ تیم عملیاتی شــامل ۲۲۵ امدادگــر و نجاتگر در 
عملیات امدادرسانی به متاثران از سیل و آبگرفتگی 
مشارکت داشتند و ١۴ دســتگاه چادر امدادی، ۳۶۲ 
تخته پتو، ۵۲ شعله والور، ١۲۸ بســته غذایی، ۲۰۰ 
قرص نان و ۷۷۶ کیلوگرم نایلون بین حادثه دیدگان 

توزیع کردند.

از گوشه و کنار 

با شــروع اولین بارش ها در استان، آب اهواز و برخی شــهرهای استان ِکدر و 
متعفن شده است؛ این در حالی است که مدیرعامل آبفا گفته این مشکل برطرف 

شده است.
به گزارش ایلنا از خوزســتان، در تمام نقاط کشور با شروع بارش های پاییزی 
رنگ، بو و طراوت تازه ای در شهر و روستاها دمیده می شود و شور و حال خاصی  در 

بین مردم موج می زند.
اما در خوزستان و بخصوص برخی شهرهایش مانند اهواز عکس این اتفاقات 
می افتد، باالزدگی فاضالب، نوارهای حفاری شــده آبفا کــه به گل والی تبدیل 
می شوند، نشست های زمین، ترمیم های بد آسفالت و نظایر آن حس طراوت بارش 

باران را از دماغ مردم در می آورد.
حاال عالوه بر مشکالت باال مشــکل دیگری به اهواز اضافه شده، کدورت آب و 
بوی تعفن غیرقابل تحمل مشکل دیگری که بعد از اولین  بارش ها در استان پدیدار 
شده که عالوه بر بیماری های روده ای و التور مردم اهواز را ابتدایی ترین الزامات هر 

انسان مانند شست و شو و نظافت محروم کرده است.
مدیرعامل آبفا خوزستان در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: بعد از بارش شدید  

باران در باالدست میزان کدورت آب غدیر باال رفته بود که شب گذشته پایین آمد و 
امروز وضعیت آب مطلوب است و خانه هایی که هنوز آب ِکدری دارند به این دلیل 
است که هنوز آب در مخزن ها مانده و باید چند دقیقه ای شیر آب را باز نگه دارند تا 

آب تمیز جایگزین شود.
محمدرضا کرمی نژاد افزود: بارش های سنگین در باالدست باعث کدورت آب 

شد که به تصفیه خانه ها نیز منتقل شده بود.
این در حالی است که خبرنگار ایلنا طی تماس با چند شهروند اهوازی از ادامه دار 
بودن این مشکل خبر دادند و حتی چند دقیقه ای شیر آب را باز گذاشته اند؛ ولی 

تغییری احساس نشد.

پروژه آب غدیر در  اولین بارش باران ها چگونه عمل کرد؟
پروژه آب غدیر کــه قرار بود آب با کیفیت را به خانه هــای حدود ۵۰ درصد از 
جمعیت خوزستان برساند گویی موفق عمل نکرده، پروژه ای که چند ماه پیش 
با حضور رئیس جمهور بهره برداری شــد با اولین بارش ها نتوانست از پس  ماجرا 

بر بیاید.

صادق خلیلیان استاندار خوزستان نیز بارها در  تمجید این طرح مصاحبه کرد 
و به مردم وعــده آب با کیفیت داده بود و این طرح را یک اَبــر پروژه قلمداد کرد و 
کیفیت آب آن را در سطح استاندار می دانست؛ ولی نظر و شواهد مردم به گونه ای 

دیگر است.
حاال سؤالی در ذهن خوزستانی ها ایجاد می شود که آیا قرار است با بارش هر 

بارانی شاهد کدورت و تعفن آب شرب خانه ها باشیم؟
به گفته برخی هم استانی ها این مشکل در برخی شهرها مانند مالثانی، کارون، 

شوشتر و نیز دیده شده است.

ایلنا از خوزستان خبر می دهد؛

آب با طعم خاک و بوی تعفن در ُپر رودخانه ترین استان کشور

گزارش

خبرگزاری فارس، گزارشی از مراسم هفتمین روز درگذشت مهرشاد شهیدی، 
یکی از جانباختگان اعتراضات اخیر را منتشر کرد.

در توضیح این خبر آمده است:
* مراسم هفتمین روز درگذشت مهرشاد شــهیدی جوان ۲۰ ساله ای که در 
ناآرامی های هفته گذشــته در اراک جان خود را از دست داد، امروز در آرامستان 

اراک برگزار شد.
* در این مراسم عده ای اقدام به سر دادن شعارهای تند کردند.

* پدر مهرشاد شــهیدی نژاد گفت: از همه شــما که زحمت کشیدید آمدید 
تشکر می کنم، خواهش می کنم بدون اینکه خونی از دهان و بینی کسی بیاید، به 

خانه هایتان بازگردید.

تنش در مراسم چهلم غزاله چالوی و مهسا موگویی
خبرگزاری فارس همچنین در گزارشی، حواشی برگزاری مراسم چهلم غزاله 

چالوی و مهسا موگویی دو تن از جانباختگان حوادث اخیر را روایت کرد.
در این گزارش آمده است:

* مراسم چهلمین روز درگذشــت مرحومه غزاله چالوی یکی از کشته های 
وقایع سی شهریورماه بعدازظهر امروز در امامزاده قاسم آمل برگزار شد.

* خانواده چالوی از قبل اعالم کرده بودند، مراســم چهلم با حضور اقوام وی 

برگزار خواهد شد و مراســم عمومی ندارند و در فضای داخلی سالن اجتماعات 
امامزاده مراسم دارند، اما بافراخوان هایی که منتشر شده  بود، برخی خود را به این 

مراسم رساندند.
* پس از پایان مراسم عده ای از جمعیت به ســمت محل دفن غزاله چالوی 

حرکت کردند و شعارهایی سر دادند.
* نیروهای انتظامی نیز در اطراف محل تجمع حضور داشتند و تالش کردند 
از ملتهب شــدن فضا جلوگیری کنند و در همین راستا چند مرتبه گاز اشک آور 

نیز شلیک شد.
* ماجرا با گذشت زمان و متفرق شدن افرد به پایان رسید و در حال حاضر شهر 

آمل در آرامش کامل است.
* مرحوم چالوی در اعتراضات اخیر مقابل فرمانداری آمل جان باخته است.

* عصر امروز مراســم چهلمین روز درگذشت مهســا موگویی در آرامستان 
فوالدشهر اصفهان برگزار شد.

* زن زنگی آزادی از جمله شعارهایی بود که بعضا در این مراسم سر داده شد. 
گرچه شعارها برخی مواقع رادیکال  هم شد.

* پس از پایان مراسم عده ای با حضور در بلوار شهدا با پرتاب سنگ تالش کردند 
مانع حرکت خودروها شوند.

* در این بین نیروهای پلیس نیز با شلیک گاز اشک آور جمعیت را متفرق کرد.
* گفتنی است یک هفته پس از فوت مهسا امینی، دختری به نام مهسا موگویی 

در فوالدشهر اصفهان توسط افرادی ناشناس به قتل می رسد.

خبرگزاری فارس گزارش داد

التهاب در مراسم چهلم و هفتم سه تن از جانباختگان حوادث اخیر

گزارش


