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یک اپیدمیولوژیست با اشاره به وضعیت
کرونا در جهان و ایران ،شرایط کرونا را
شکنندهتر از گذشته دانست و گفت :در حال
حاضر کشور ما هم مانند برخی کشورهای
دیگر ،در معرض خطر خیزش موارد ابتال و
پیک است؛ بنابراین نظام سالمت باید آمادگی
الزم را داشته باشد و تعداد تستها و همچنین
کنترلهای مرزی اعم از هوایی و زمینی و ...
افزایش یابد.
به گزارش ایسنا ،حمید سوری درباره آخرین
وضعیت کرونا در جهان و ایران ،گفت :بعد
از اینکه اُمیکرون به عنوان واریانت غالب بر
بسیاری از کشورها حاکم شد ،طبیعتا به این
دلیل که شدت بیماری کاهش یافته بود ،موارد
مرگ و بستری هم کاهش یافت ،اما موارد ابتال
علیرغم اینکه نوساناتی داشت ،در بسیاری
از کشورها همچنان دیده میشود .به همین
دلیل هرگز تا به حال از خاموشی اپیدمی از
سوی مراکز معتبر دنیا صحبتی نشده است.
وی با تاکید بر لزوم بیماریابی در کشور
گفت :در حال حاضر کشور ما در معرض
خطر خیزش موارد ابتال و پیک است .برای
اینکه بتوانیم این موضوع را کنترل کنیم ،نظام
سالمت باید آمادگی الزم را داشته باشد؛ باید
تعداد تستها افزایش یابد ،کنترلهای مرزی
اعم از هوایی و زمینی و  ...افزایش یابد ،باید
رصد کنیم تا ببینیم که طغیانهای ابتال در
کجاها ممکن است رخ دهد و آنها را به صورت
سریع شناسایی کرده و پاسخ دهیم .بر همین
اساس نیاز داریم که تیمهای واکنش سریع
فعال شوند .همچنین نیاز است که ببینیم
سطح ایمنی جامعهمان چقدر است ،اگر پیک
جدیدی آید و خیزش پیدا کند ،سطح ایمنی
جامعه ما در حدی هست که بتواند مقابله
کند یا اینکه سطح ایمنی به دلیل گذشت
زمان پایین آمده و تعداد افراد حساس جامعه
افزایش یافته و در نتیجه ممکن است که ما
پیک بعدی را شاهد باشیم.
وی درباره نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی
در شرایط فعلی گفت :در حال حاضر اوضاع
اپیدمی کامال شکننده است و حتی با احتمال
ضعیف بازگشت اپیدمی نیاز است که
ه بومی نداریم که
محافظت کنیم .هیچ مطالع 
ثابت کند و نشان دهد که نیاز است که در
فضاهای مختلف ماسک بزنیم یا خیر؟
تزریق دز یادآور و شرطهای آن
این اپیدمیولوژیست درباره شرایط
تزریق دزهای یادآور واکسن کرونا گفت:
واکسیناسیونی که در مقابل کرونا انجام
میشود ،در خوشبینانهترین شکل ممکن،
حدود  ۷۰درصد اثربخشی دارند .یعنی اگر ۱۰۰
درصد مردم واکسن تزریق کرده باشند۷۰ ،
درصدشان ایمنی پیدا کردهاند .حال اگر دو دز
تزریق شود ،شانس ایمنی افزایش مییابد .از
طرفی با گذشت زمان سطح ایمنی افراد کاهش
مییابد .معموال این واکسنها چهار تا شش
ماه بعد از آخرین تزریقی که انجام میگیرد،
سطح ایمنیشان کاهش یافته و دیگر فرد در
مقابل بیماری ایمن نیست .بنابراین الزم است
که تزریق مجدد داشته باشند .منتها این کار
هم منوط به این است که در سطح کشور یک
بررسی داشته باشیم و ببینم که سطح ایمنی
جامعه چقدر است.
وی گفت :باید توجه کرد که منظور از دز
یادآور این است که افرادی که سطح ایمنیشان
پایین آمده ،بوستر تزریق کنند تا مجددا سطح
ایمنی افزایش یابد .اگر واقعا تزریق دز بوستر
نیاز باشد و بر اساس مطالعات به این نتیجه
برسیم ،به صالح است .در عین حال مشخص
هم نیست با شرایطی که تداعی کردیم و اعالم
کردیم که همه چیز عادی شده و  ...مردم از
تزریق دز یادرآور استقبال کنند .باید روی این
موضوع هم کار شود که مردم هم برای تزریق
دز بعدی واکسن ترغیب شوند .در غیر این
صورت ممکن است با شکست مواجه شود و
بعد ترمیم آن بسیار سخت خواهد بود.

از بزمجه تا گور ایرانی؛ تنوع شگفتانگیز گونههای بیابانی
به گزارش ایسنا ،مهدی نبییان درباره زیستگاههای
بیابانی اظهارکرد :برخی از افراد بر این باور هستند که
بیابان اقلیم بدی است و باید آن را از بین برد ،درصورتی
که بیابان یک زیستگاه است که با عواملی همچون
کاهش بارندگی در طول یک دوره بسیار بلندمدت
تاریخی ایجاد میشود .در بیابانها میزان بارندگی
بسیار پایین است و هیچ رودخانه دائمی ومنبع آبی
در آن وجود ندارد و تمام آب موجود در آن از نزوالت
آسمانی و یا بستر آبهای زیرزمینی فشرده تامین
میشود.
وی درباره اهمیت بیابانها شرح داد :اینکه از واژه
بیابانزدایی استفاده میکنیم اشتباه است چراکه
بیابانزدایی مختص مناطقی است که در گذشته
زیستگاهی جنگلی و مرتعی بود ه است و به خاطر
برداشت نامناسب علوفه و چرای بیش از حد و یا
تخریب زیاد شرایط زیستگاه سابق خود را از دست داده
است .بیابانها زیستگاههای شناخته شده جغرافیایی
هستند و موجودات خاص خود را دارند؛ موجوداتی که
در هیچ زیستگاه دیگری حیات ندارند.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی با بیان اینکه بیابانها
از منظر زیست جغرافیایی و گونههای گیاهی و جانوری
ویژگیهای خاص خود را دارد ،افزود :همانطور که در
قطب شمال و جنوب گونههای خاصی همچون انواع
پنگوئن ،خرس قطبی ،روباه قطبی و ...وجود دارد،
دربیابان نیز گونههایی هستند که تنها در این زیستگاه
زندگی میکنند.
به گفته نبییان ازگونههای جانوری موجود در
بیابانهای کویر مرکزی و دشت لوت  -که بزرگترین
بیابان کشور ما است  -میتوان به گورایرانی به عنوان
یکی از زیرگونههای گور آسیایی و بزرگترین پستاندار
ایران اشاره کرد .این گونه جانوری در دو زیستگاه
ایران وجود دارد؛ یکی در منطقه حفاظتشده توران
در جنوب استان سمنان که حدود  ۲۵۰فرد گورایرانی
در آن موجود است و دیگری منطقه حفاظت شده
بهرامگور در جنوب شرقی استان فارس که  ۱۲۰۰فرد
گور ایرانی در آن نگهداری میشود و با توجه به زادآوری
آن طی یک سال اخیر پیشبینی میشود جمعیت آن
به  ۱۵۰۰راس رسیده باشد البته گور ایرانی هم به لحاظ
قوانین ملی و هم بین المللی یک گونه در حال انقراض
محسوب میشود.

دیدگاههای ملی و بینالمللی درباره انقراض
حیوانات چیست؟
نبییان در ادامه به دو تعریف از انقراض حیوانات
اشاره و اظهارکرد :درباره انقراض حیوانات یک تعریف
ملی وجود دارد که سازمان حفاظت محیط زیست برای
گونههای جانوری با دیدگاه علمی در کشور ایران در
نظر گرفته است و دیگری نیز تعریف بینالمللی است
که توسط اتحادیه حفاظت از حیات وحش با در نظر
گرفتن جمعیت گونهها و تهدیدات آنها در جهان
تنظیم میشود.
وی با ذکر مثالی توضیح داد :گونهای همچون
«مرال»یا گوزن قرمز در سطح جهان یک گونه عادی
محسوب میشود و در کشورهای اروپایی گوشت آن
را در مغازهها و سوپرمارکتها عرضه میکنند اما در
ن در جنگلهای
کشور ما به دلیل جمعیت کمی که از آ 
هیرکانی باقی مانده است جزو گونههای در خطر
انقراض شناخته میشود.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی با بیان اینکه
میشمرغ گونه دیگری از که تنها  ۱۹فرد از آن در ایران
باقی مانده است ،اظهار کرد :جمعیت جهانی میش
مرغ  ۵۵فرد است و از منظر قوانین بینالمللی یک
گونه حمایتشده شناخته میشود اما در ایران از منظر
قوانین ملی به عنوان یک گونه در خطر انقراض شناخته
شده است.
وی ادامه داد :برخی از گونههای جانوری به علت
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شکل زیستگاه و منابعی که در زیستگاه آنها وجود
دارد جمعیت زیادی ندارند بنابراین تخریب آن زیستگاه
به دالیل انسانی و طبیعی میتواند ضربه مهلکی به
جمعیت آنها وارد کند.به طور مثال همین تغییرات
اقلیمی که کشور را دچار خشکسالیهای شدید کرده
با همهگیرتر و طوالنیتر شدن میتواند به جمعیت
گونههای بیابانی ضربه بزند چراکه در بعضی از مناطق
جهان تغییرات اقلیمی موجب تغییر شکل بیابانها با
افزایش بارندگیها و تغییر نوع پوشش گیاهی در آن
مناطق شده است که این قضیه میتواند تهدیدی برای
بقای انواع گونههای بیابانی باشد.
نبییان از میان دیگر گونههای بیابانی به «جبیر»
اشاره کرد که در کفههای بیابانی زندگی میکند و
میتواند تشنگی را به میزان باالیی تحمل و آب مورد نیاز
خود را از خوردن گیاهان تامین کند .این گونه در شرایط
بسیار نامناسب زیستی زندگی میکند.گونه جبیر چه
از منظر قوانین ملی و چه بین المللی جزو گونههای
حمایتشده است.
وی اضافه کرد« :جبیر» کوچکترین غزال ایرانی
است و با آهو تفاوت دارد .این گونه از آهو  -که گونه
دیگری از غزالها است  -کمی کوچکتر و فرم شاخهای
آن کمی متفاوتتر است و اندام ظریفتری نیز نسبت
به آهو دارد .زیستگاه آهو و جبیر با هم تفاوت دارد
چرا که آهو یک گونه استپی است که در زیستگاهی
با بارندگی بیشتر در حاشیه بیابانها زندگی میکند.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی از گونههای
گوشتخواری که در بیابان زندگی میکنند به «روباه
شنی» از گروه سگسانان و «گربه شنی» از گروه
گربهسانان هستند اشاره کرد و گفت :این گونهها
میتوانند شرایط بسیار دشوار حیات در بیابان را تحمل
کنند .گوشتخواران در زیستگاههای بیابانی معموال در
شب فعال هستند و در روز کمتر دیده میشوند چراکه
در حرارت فعالیت برای گوشتخواران بسیار دشوارتر از
فعالیت برای گیاهخواران است.
وی ادامه داد :گربههای شنی معموال از حشرات
بیابانی ،جوندگان بیابانی و بعضی از خزندگان همچون
مارها و مارمولکهای کوچکجثه تغذیه میکنند اما
روباههای شنی عالوه بر حشرات از پرندگان آبزی نیز

معاون اداره کل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه بارشهای
انباشته شده از ابتدای سال زراعی گذشته کاهش یافته است ،اظهار
کرد :میزان بارش سه ماه آینده تهران نیز کمتر از نرمال و متوسط دمای
هوا بین  ۰.۵تا  ۱درجه سلسیوس بیش از نرمال پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا ،مازیار غالمی درباره میزان بارندگی تهران در فصل
تابستان اظهار کرد :جدیدترین خروجیهای مدلهای پیشبینی فصلی
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شماره مناقصه و تقاضا

تقاضای  0040250مناقصه شماره 1400/079

موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی

مواد مصرفی بویلر

بیانگر آن است که متوسط بارش سه ماه آینده استان تهران کمتر از
نرمال باشد این در حالی است که متوسط دما طی سه ماه آینده حدود
 ۰.۵تا  ۱درجه سلسیوس بیشتر از نرمال برآورد شده است.
وی ادامه داد :این شرایط سبب میشود تا با توجه به کاهش بارش
انباشته شده از ابتدای سال زراعی گذشته و بهویژه طی بهار ۱۴۰۱
همچنین پیشبینی افزایش دما طی سه ماه آینده لزوم صرفهجویی،
استفاده بهینه و مدیریت در زمینه منابع مصارف آب بیش از پیش
احساس شود.
معاون اداره کل هواشناسی استان تهران در زمینه تحلیل وضعیت
دما و بارش خرداد ماه  ۱۴۰۱استان تهران و مقایسه آن با سال گذشته
و بلند مدت اظهار کرد :میانگین ماهانه دما در خردادماه ۲۲.۸درجه
سلسیوس بود که در مقایسه با بلند مدت تغییر معناداری نداشت.
وی ادامه داد :متوسط حداقل دما در این ماه نسبت به بلند مدت
 ۰.۳درجه سلسیوس افزایش و متوسط بیشینه دما  ۰.۶درجه سلسیوس
کاهش داشته است .بهعبارت دیگر دمای هوا در استان تهران طی

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

 10/661/440/000ریال

نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار

تضميــن شــركت در فراینــد ارجــاع كار بصــورت یكــي از تضاميــن قابــل قبــول وفــق آیيــن نامــه تضميــن شــماره
/123402ت 50659ه مــورخ  94/09/22هيــات وزیــران مــي باشــد.

مبلغ برآوردي مناقصه

 233/072/000/000ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد

تغذیهمیکنند.
تغذیه روباه شنی از پرندگان آبزی در دل کویر
نبییان درباره یک برنامه رصد در دشت لوت و کشف
تغذیه روباه شنی در دل کویر اظهار کرد :طی یک
برنامه رصد و پایش در دشت لوت مشاهده شد که در
گ (کلوت)ها و تپههای ماسهای بسیار
این منطقه یاردان 
عظیمی وجود دارند که بسیاری از افراد متصور بودند
هیچ پستانداری در آنجا نمیتواند زندگی کند اما در این
پایش روباههای شنی را دیدیم و در «سرگین» آنها با پر
پرندگان آبزی مواجه شدیم؛ پرندههایی که به هیچ وجه
نمیتوانند در بیابان زندگی کنند.این جای تعجب دارد
چراکه دشت لوت حداقل  ۴۰۰کیلومتر با اولین آبگیر
فاصله دارد اما با پرندگان کنارآبزی مواجه شدیم که در
کویر افتاده بودند و الشه آنها کامال خشک شده بود اما
سالم بودند.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی با اشاره به اینکه
بسیاری از این پرندگان مهاجر هستند و در شب و
تاریکی و در ارتفاعات باال مهاجرت میکنند و بر اثر
مهاجرتهای طوالنیمدت مسیر خود را گم میکنند،
افزود :در برخی موارد نیز در مسیر دچارخستگی
میشوند و یا به دلیل بیماری و مرگ و میرهای طبیعی
و توفان سقوط میکنند و تلف میشوند و غذای
روباههای شنی تامین میشود.
نبییان ادامه داد :به دلیل سازگاری باالیی که معموال
سگسانها با زیستگاه خود دارند درمورد روباه شنی
چندان جای نگرانی وجود ندارد اما مسئله مهمی که
وجود دارد و این گونههای گوشتخوار را تهدید میکند
این است که روباههای شنی در حاشیه روستاهای
بیابانی از پسماندهای غذایی تعذیه میکنند و این
مسئله تهدیدی جدی برای آنها است.
وی درباره جمعیت گربههای شنی اظهار کرد :این
گونه یک حیوان مخفیکار و شبگرد است و زیستگاه
مخصوصی دارد و در کشور ما شاید حتی  ۵۰عکس
هم از آنها وجود ندارد و اطالعات چندان زیادی هم
درباره تعداد آنها و مناسب بودن و نبودن زیستگاه
آنها وجود ندارد.
این کارشناس ارشد تنوع زیستی همچنین به
گونههایی همچون «بزمجه بیابانی» و مارها و

مارمولکهایی که زیستگاه بیابانی را برای حیات انتخاب
کردهاند ،اشاره کرد.
ریشههای  ۵۰متری که محافظ گیاهان از بی آبی و
توفان هستند
نبییان در بخش دیگری از صحبتهای خود
درباره گونههای گیاهی بیابانی اظهار کرد :در بیابانها
گیاهانی وجود دارند که میتوانند با سالها عدم بارش
زنده بمانند و روشهای بسیار عجیبی هم برای تامین
آب مورد نیاز خود دارند.بعضی از گیاهان ریشههای
بسیار عمیقی دارند تا در برابر توفانهای شدید پایدار
بمانند.در برخی مواقع بوتههایی که خود به اندازه ۳۰
سانتیمتر هستند ریشههایی به طول  ۵۰متر دارند تا
هم بتوانند در برابر توفانهای پرقدرت بیابانی مقاومت
کنند و هم آب مورد نیاز خود را تامین کنند .این گیاهان
چرخه زیستی را برای باقی موجودات بیابان به وجود
میآورند و بدون آنها همین حیات ناچیز در بیابانها
را نداشتیم.

نقش هرگونه جانوری و گیاهی در جهان همچون
نقش تار و پود قالیست
این کارشناس ارشد تنوع زیستی با بیان اینکه هرگونه
گیاهی و جانوری تاثیر منحصر بهفرد خود را در طبیعت
دارد با ذکر مثالی ،اهمیت هر گونه در طبیعت را
توصیف کرد و گفت :یک قالی خوش نقش و نگار
حاصل تار و پودهای بسیاری است ،هرکدام از نخهای
پشمی و تار و پودها به تنهایی زیبایی چندانی ندارند و
تمام تار و پودها با قرارگرفتن در کنار یکدیگر یک قالی
زیبا و قابل درک به وجود میآورند.
نبییان درپایان تصریح کرد :هرکدام از این تارهای
قالی را که از قالی جدا کنیم از استقامت و زیبایی آن
کم میشود و رو به زوال و فرسودگی و پوسیدگی
میرود .اکوسیستم هم نقش همان قالی را دارد و
هرکدام از گونههای جانوری نقش محوری خاص
خود را دارند .بهطور مثال یک حشره در حالی که از
گیاهان تغذیه میکند و از نگاه ما انسانها به عنوان
آفت شناخته میشود ،غذای بسیاری از پستانداران
و خزندگان را تامین میکند و این چرخه در میان
تمام جانوران وجود دارد و نبود هرکدام یک خال در
زیستگاه ایجاد میکند.

دمای تهران در تابستان تا یک درجه بیشتر از حد نرمال

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:

آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي كيفي (رزومه) در سامانه ستاد

10روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

آخرین مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد

پس از ارزیابی كيفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.

آدرس مناقصه گزار

اســتان بوشــهر -شهرســتان عســلویه -شــركت مجتمــع گاز پــارس جنوبــی -ســاختمان اداری مركــزی ســتاد -مدیریــت
بازرگانــی-اداره خریــد -گــروه خریــد شــيميایی

بدیهــی اســت كليــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه الكترونيكــی از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســامانه ســتاد) بــه نشــانی WWW.SETADIRAN.IR :انجــام مــی پذیــرد وبــه پيشــنهاد
هــای خــارج از ســامانه ســتاد هيچگونــه ترتيــب اثــری داده نخواهــد شــد و مناقصــه گــران بایســتی نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و دریافــت گواهــی امضــاء الكترونيكــی اقــدام نماینــد.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفنهای 07731312248-2241تماس حاصل فرمایند.
7005

توزیع ناعادالنه دارو در بین
داروخان هها

یک کارشناس ارشد تنوع زیستی با بیان اینکه بیابانها زیستگاههای شناخته شده جغرافیایی هستند و موجودات خاصی را دارند که در زیستگاههای دیگری
قادر به ادامه حیات نیستند ،اظهار کرد :هرکدام از گونههای متفاوت بیابانی نقش مهمی در اکوسیستم دارند و نبود هر یک از آنها در زیستگاه خالء ایجاد
میکند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

نوبت اول

خبر

ریشههای  ۵۰متری که محافظ گیاهان از بیآبی و توفان هستند

خطر خیزش دوباره کرونا در کشور

شناسه اگهی 1342109 :
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روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

خرداد  ،۱۴۰۱افزایش یا کاهش قابل مالحظهای نداشته است .متوسط
دمای هوای استان تهران از ابتدای سال زراعی (مهر  )۱۴۰۰تا تاریخ
 ۳۱خرداد  ،۱۴۰۱برابر با  ۱۱.۶درجه سلسیوس بود که در مقایسه با
بلندمدت ۰.۸،درجه سلسیوس بیشتر بود.
وی درباره روند کاهشی بارندگی نسبت به بلندمدت اظهار کرد:
بررسی آماری مقادیر بارش ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان
بیانگر آن است که مقدار بارش (پهنهای) در سطح استان در خرداد
 ،۱۴۰۱حدود یک میلی متر بوده که در مقایسه با بلند مدت  ۹۲درصد
کاهش داشته است .مقدار بارش استان تهران از ابتدای سال زراعی
(مهر  )۱۴۰۰تا پایان خرداد  ۱۴۰۱حدود  ۱۶۹.۹میلی متر بود که در
مقایسه با بلندمدت  ۳۸درصد و نسبت به سال قبل  ۲۴درصد کاهش
یافته است.
غالمی تصریح کرد :پیشبینیهای فصلی ابتدای هر ماه بروزرسانی
میشوند و درستی پیشبینی فصلی بارش و دما معموال بین  ۶۵تا ۷۰
درصد است.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به
توزیع ناعادالنه دارو در بین داروخانهها گفت:
در یک سال اخیر هزار و  ۴۰۰داروخانه به ۱۳
هزار داروخانه موجود کشور افزوده شده است و
در حالی که متأسفانه داروخانهها از نظر کمی در
حال افزایش بوده ،اغلب آنها از تأمین دارویی
مناسبی برخوردار نیستند.
به گزارش ایلنا ،سیدعلی فاطمی نایب رئیس
انجمن داروسازان ایران با اشاره به تصویب
تعرفه خدمات داروخانهای و ابالغ آن اظهار کرد:
تعرفه خدمات داروخانهای امسال هم بر اساس
دستورالعملی که سال گذشته وزارت بهداشت
ابالغ کرده بود ،در سال  ۱۴۰۱با افزایش ۲۶
درصدی ابالغ شد .این افزایش  ۲۶درصدی اصال
متناسب با میزان تورم و افزایش حقوق پرسنل و
کارکنان داروخانهها نیست.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد
داروخانهها اظهار کرد :بسیاری از داروها در
حال حاضر دچار کمبود شدهاند و همین امر
موجب شده است تا دارو به صورت عادالنه بین
همه داروخانهها توزیع شود و در واقع دارو را در
بین چند داروی مشخص که از آنها با عنوان
داروخانه منتخب یاد میشوند توزیع میکنند.
بسیاری از این داروخانهها ،دولتی و آموزشی
هستند .ضمن اینکه تراکنشهای مالی هر یک از
این داروخانهها بین  ۴۰۰تا  ۵۰۰برابر تراکنشهای
مالی سایر داروخانهها است.
فاطمی ادامه داد :داروخانههایی که در حاشیه
شهرها یا شهرهای کوچک دایر هستند و عمدتا
دسترسی چندانی به مراکز پزشکی ندارند در حال
خروج از گردونه فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت بر تعداد
داروخانهها افزوده است ،گفت :در یکسال اخیر
هزار و  ۴۰۰داروخانه به  ۱۳هزار داروخانه موجود
کشور افزوده شده است .متأسفانه داروخانهها
از نظر کمی در حال افزایش بوده اما اغلب آنها
از تأمین دارویی مناسبی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد :داروخانهدار این شرایط اقتصادی
مجبور است که حقوق مسئولین فنی داروخانه
را که حداقل  ۲۰میلیون تومان است و حداقل ۷
میلیون تومان حقوق سایر پرسنل و تکنسینها
که همگی از افراد ماهر هستند را پرداخت کند
همین موضوع موجب شده تا داروخانهها از
تعداد پرسنل خود بکاهند و عمال تعدادی از
همکاران در این شرایط اقتصادی تعدیل شوند.
داروخانهها برای رهایی از این وضعیت هیچ وام
یا کمکی نمیخواهند اگر بیمهها مطالبات آنها را
پرداخت کنند شرایط آنها بهتر میشود.
فاطمی تصریح کرد :در حال حاضر بسیاری
از شرکتهای پخش نیز به دلیل مشکالت
اقتصادی دارو را به صورت نقدی به داروخانهها
میفروشند این موضوع فشار زیادی به
داروخانهها وارد میکنند .از سوی دیگر
داروخانهها هم به دلیل ضرایب مالیاتی جزئی از
آن  ۴درصد مشاغلی هستند که باالی  ۲۰میلیون
تومان مالیات در سال پرداخت میکنند .بیش از
 ۶۰درصد داروخانهها باالی  ۲۰میلیون تومان هم
پرداخت میکنند و این به معنی سودی نیست
که آنها کسب کردهاند بلکه به دلیل تراکنشهای
آنها است.
وی همچنین درمورد کمبودهای دارویی نیز
اظهار کرد :متأسفانه وزارت بهداشت به جای
اینکه از صنف داروسازان کمبودهای دارویی
را استعالم کنند به سراغ سازمان غذا ودارو
میرود ،با توجه به اینکه این سازمان باید در
مورد کمبودهای دارویی پاسخگو باشد هیچگاه
کمبودها را دقیق اعالم نمیکنند.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه
داد :از شروع تشکیل دولت سیزدهم بارها برای
مالقات با وزیر بهداشت درخواست مالقات
کردهایم اما هنوز به ما وقت مالقات ندادهاند
و تنها یک بار توانستهایم رئیس سازمان غذا و
دارو را مالقات کنیم .آنها باید اطالعات دقیق
را از انجمن داروسازان که صنف هستند بگیرند.
رئیس سازمان غذا و دارو اخیرا اعالم کرده است
که سال گذشته  ۲۰۰قلم کمبود دارو در کشور
وجود داشته است که امسال به  ۲۰قلم دارو
رسیده است در حالی که این رقم دقیق نیست.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی:

خدمات زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی در صدر شکایات مردمی
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت :زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی در صدر بیشترین شکایات مردمی از پزشکان قرار دارد و
منجر به قصور پزشکی میشود.
به گزارش ایرنا ،محمدرضا خردمند افزود :جراحیهای ارتوپدی و زنان زایمان نیز بعد از زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی بیشترین
شکایات مردمی را از پزشکان شامل میشود و امسال این موارد رو به افزایش بوده است.
وی با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی به شکایات بیماران از پزشکان رسیدگی کامل میکند ،گفت :در بیش از  ۴۵درصد
موارد پزشکان محکوم می شوند و تذکر شفافی ،کتبی ،محرومیت از طبابت سه تا یک سال و محرومیت دائم از طبابت از
جمله مراحلی است که برای پزشکان مجرم در نظر گرفته می شود.
خردمند ادامه داد :ساالنه حدود  ۱۰مورد محرومیت دائم از طبابت داریم و سازمان نظام پزشکی همواره سعی کرده رسیدگی به
شکایت بیماران و قصور پزشکی را در اولویت کاری خود قرار دهد زیرا حفظ و حمایت از حقوق بیماران از مفاد آیین نامه انتظامی
این سازمان است.
وی ،تالش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالی اسالمی در کلیه امور پزشکی ،تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور پزشکی ،مشارکت در جهت ارتقای
سطح دانش پزشکی ،حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغالن حرف پزشکی و تنظیم روابط شاغالن حرف پزشکی با دستگاههای ذیربط در جهت حسن اجرای
موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی را از اهداف انتظامی سازمان نظام پزشکی برشمرد.
به گفته خردمند ،در بخش انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند .رسیدگی شده و اظهارنظر
کارشناسی در مورد جرائم پزشکی بهعنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها انجام میشود و ما همکاری با مراجع ذیصالح در جهت رسیدگی به تخلفات
غیرصنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذیربط داریم.
افزایش پزشک نماها در تهران
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به افزایش پزشک نماها در تهران تصریح کرد :در کالنشهر تهران با توجه به گستردگی و تراکم جمعیت برخی از
افراد بدون صالحیت حرفهای پزشکی به صورت پزشکنما فعالیت میکنند و در این موارد رو به افزایش است .این پزشکنماها محلی را به عنوان مطب طراحی
و چیدمان کرده و از تابلوی تقلبی استفاده میکنند و با تبلیغات زیاد در فضای مجازی بیماران زیادی را جذب کرده و سالمت جسمی و روانی آنها را به خطر
میاندازند.

