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گـــزارش
تکرار مشکالت فصل ثبت نام برای کالس اولی ها 

 دبستان به دبستان در جست وجوی مدرسه خوب
 ایران رتبه اول اهدای خون 

 بین ۲۲ کشور آسیایی و آفریقایی 
را داراست

ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: ايران در 
اهدای خون داوطلبانه بر اســاس گزارش سازمان 
جهانی بهداشــت در منطقه شــمال آفريقا و شرق 
مديترانه كه شــامل 22 كشــور می شود، رتبه اول 

را دارد.
عباس صداقت، ســخنگوی ســازمان انتقال خون 
در برنامه صبح پارســی شبکه جام جم از اقدامات 
سازمان انتقال خون كشــور صحبت كرد و درباره 
جايگاه اين ســازمان در بين ســازمان های انتقال 

خون در سراسر جهان سخن گفت.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: سازمان انتقال 
خون كشــور تنها مركز تامين خون و فراورده های 
خونی برای پاســخ به نيازهای بيماران در سراسر 
كشور است و خوشــبختانه همکاران ما در سراسر 
كشــور ســعی می كنند خون ســالم را با بهترين 

استاندارد ها و شرايط به دست بيماران برسانند.
سخنگوی ســازمان انتقال خون تصريح كرد:هدف 
آن اســت كه هيچ بيمار و درمانگــری از طرف ما 
دغدغه كمبود خون و فراورده های خونی را نداشته 
باشد. خوشــبختانه به ياری خدا و همکاران در هر 
شرايطی توانستيم خدمات را ارائه دهيم و شرمنده 

بيماران و مراكز درمانی نشويم. 
صداقت اظهار داشت: ما سه نوع اهدای خون داريم 
كه شــامل اهدای خون بــه ازای دريافت هرچيز، 
اهدای خون جايگزيــن و اهدای خون داوطلبانه و 
بدون چشــم داشت است. سازمان جهانی بهداشت 
در روز جهانی اهدای خــون تاكيد بر اهدای خون 
داوطلبانه دارد؛ چرا كه اين امر يکی از شاخصه های 

مهم اهدای خون سالم است.
وی گفت: خوشبختانه در اين امر كشور ما بر اساس 
گزارش ســازمان جهانی بهداشت در منطقه شمال 
آفريقا و شرق مديترانه كه شامل 22 كشور می شود 

رتبه اول را دارد.
صداقت متذكر شد: بسياری از كشورهای ديگر در 
دوران كرونا مجبور شــدند اســتانداردهای خود را 
كاهش دهند تا بتوانند نياز بانك های خون خود را 
برطرف كنند اما خوشبختانه در ايران چنين اتفاقی 
رخ نداد.  وی افزود: در كشــورهای توســعه يافته 
سه نوع سازمان  انتقال خون وجود دارد؛ اين مراكز 
دريافت خــون می توانند به صورت بيمارســتانی 
يا اســتانی باشــند اما در كمتر كشــوری سيستم 
انتقال خون به صورت ملی وجود دارد. كشــور ما 
جزو معدود كشــورهايی است كه نظام ملی، ستاد 
راهبری و سياست گذاری دقيقی در اكثر نقاط برای 

اهدای خون دارد.
صداقت ادامه داد: اســتاندارد های ســازمان انتقال 
خون به گونه ای هســتند تا سالمت اهدا كنندگان 
و دريافت كنندگان حفظ شود. پزشکان در سراسر 
كشــور با نظارت و بررسی اســتاندارد های عمومی 
تالش می كنند ســالمت تمامی افراد را به بهترين 

نحو حفظ كنند.
ســخنگوی ســازمان انتقال خون ابــراز كرد: اين 
اســتاندارد های شــامل محدوده ســنی 18 تا 65 
سال اســت؛ افراد باالی 65 ســال تنها با دريافت 
مجوزهای الزم می توانند اهدای خون انجام دهند. 
در ادامه نداشــتن بيمــاری زمينه ای، عدم مصرف 
داروهــای خــاص، رعايت فواصل اهــدای خون و 
 ميزان فشــار خون از ديگر موارد اســتانداردهای 

اهدای خون هستند.   
ســخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: اكنون در 
سازمان انتقال خون 1500 فرآيند انجام می شود تا 
يك واحد خون 450 سی سی تبديل به 3 فرآورده 
شود. ما همچنين 48 محصول داريم كه با آخرين 

فناوری های نوين جهانی تهيه می شوند.
وی يادآور شــد: نظام غربالگری نيز برای تشخيص 
بيماری هــای موجــود در خــون وجــود دارد و 
فرآورده هــای خون اكنون به صورت كامال خودكار 
و بدون دخالت دســت مورد بررسی قرار می گيرند 
و پس از تاييد به مراكز درمانی ارســال می شوند. 
بســياری از محصوالت تهيه شــده تبديل به دارو  
می شوند كه به بيماران متفاوت ارائه داده می شوند.

صداقت افزود: شــعار سازمان انتقال خون »اهدای 
خون و همبســتگی ملی« است كه تاكيد بر اهدای 
خون داوطلبانه و همبســتگی ملی دارد. به جرئت 
می توان گفت ما تنها كشوری هستيم كه هبستگی 
ملــی را در تاميــن فرآورده های خــون به نمايش 

گذاشتيم و اجرا كرديم.
سخنگوی سازمان انتقال خون بيان داشت: بسياری 
از افراد از تمام قوميت هــا و اديان در ايران در راه 
تامين فرآورده های خونی بــه ما كمك كرده اند و 

اين امر از اهميت بسيار بااليی برخوردار است.
وی گفت: امروزه ما ســعی داريم اين افتخار را در 
جامعه جهانی به نمايش بگذاريم؛ ما اكنون از اهدا 
كنندگان ثابتی كه اكنون ديگر در دنيا نيســتند و 
يا سن اهدای خون آن ها گذشته تقدير می كنيم تا 

سپاسگذار فعاليت های آن ها باشيم. 
صداقت ادامه داد: متاسفانه تا دهه هشتاد سيستم 
اهدای خون به صورت نرم افزاری نبود و به صورت 
كاغذی ثبت می شــد و متاسفانه ركوردهای اهدای 
خون مشــخص نيســتند. اكنون اهــدا كنندگانی 
كه بــاالی 100 بار در زندگی خــود اهدای خون 
 انجــام داده اند بــه عنوان اهــدا كننــدگان برتر 

شناخته می شوند.

خبـــــر

ثبت نــام كالس اولی هــا در مــدارس آغاز شــده اســت، 
جست و جوی مدرسه خوب و تکرار مشکالت هرساله فصل 
ثبت نام دغدغه  اين روزهای خانواده های بسياری شده است.
به گزارش تســنيم؛ هر فصل ثبت نام كه از راه می رســد، 
مشــکالت به مانند نواری ضبط شــده روی دور تکرار قرار 

می گيرد و خانواده های بسياری را درگير خود می كند.
امســال نيز فرآيند ثبت نام كالس اولی ها آغاز شــده است، 
اين فرآيند برای ســاير دانش آموزان از ابتدای تير عملياتی 
خواهد شــد اما از همين ابتدای راه خانواده ها با مشکالتی 
مواجه شده اند مشابه تمام موضوعاتی كه طی ساليان اخير 
راوی آن هســتيم و گوش شــنوايی ميان مسئوالن وجود 

ندارد تا برای حل مشکالت گامی بردارند.
نخستين مشکل در ثبت نام كالس اولی ها، تالش خانواده ها 
برای يافتن مدرســه خوب اســت و همين موضوع باعث 
سردرگمی بسيار و تالش آنها برای ثبت نام فرزندانشان در 

مدارسی شده است كه پرطرفدار هستند.
حركت نظام آموزشی كشور به سمت ايجاد مدارس متنوع 
در اين ســردرگمی خانواده ها برای يافتن مدرســه خوب 
بی تأثير نيســت و البته ورود به برخی از مدارس خاص هم 
به آسانی برای طبقه متوســط و ضعيف جامعه امکان پذير 
نيست.قاسم احمدی الشکی معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت آمــوزش و پرورش ضمن انتقــاد به تنوع مدارس با 
ابراز اينکه "هم اكنون 23 نوع مدرسه در آموزش و پرورش 
داريم"، ايجاد انواع مدرسه در كشور را بالی جان آموزش 

و پرورش می داند.
در ايــن گــزارش روايتی را از بررســی ميدانــی ثبت نام 
كالس اولی هــا در مــدارس دولتــی عادی تهــران بيان 
می كنيــم، پيــش از اين در گزارش ديگری به مشــکالت 
خانواده ها بــرای ثبت نام در مــدارس غيردولتی با عنوان 
"تحميل شــهريه های كمرشــکن مــدارس غيردولتی به 
 خانواده هــا/ دريافــت شــهريه 38ميليونی بــرای كالس 

اول دبستان!" پرداختيم.

ورود ممنوع!
دبســتان كوچك و فرسوده ای كه ساخت آن به اوايل دهه 
50 برمی گــردد، با نصــب اطالعيه ای مقابــل در ورودی، 
مدارك مورد نياز را برای ثبت نام در كالس اول دبســتان 
اعالم كرده اســت و در اقدامی عجيب با گذاشــتن ميزی 
در ورودی مدرســه و حضور سرايدار، به افراد جديد اجازه 
ورود نمی دهد. سرايدار مدرسه در برابر اين درخواست كه 
"می خواهيم با مدير مدرســه درباره شرايط ثبت نام كالس 
اول دبســتان صحبت كنيــم"، مخاطبــان را به اطالعيه 
نصب شده حواله می دهد و عماًل ورود افراد جديد به مدرسه 

ممنوع است!
اوضاع اما در مدارس ديگر متفاوت بود و مردم به ســادگی 
می توانستند با مراجعه به دفتر مديريت، از شرايط ثبت نام 

كالس اولی ها مطلع شوند.

باز هم دردسر همیشگی مدارس خارج از محدوده
دوميــن مشــکل؛ الــزام به ثبت نــام در مــدارس دولتی 
تعيين  شــده توســط آموزش و پــرورش و عــدم ثبت نام 
دانش آمــوزان در مدارس مدنظــر خانواده ها حتی مدارس 

مجاور محل سکونت افراد است.
خانمی كه در حال التماس به مدير مدرســه برای ثبت نام 
فرزندش در كالس اول دبســتان اســت اما هر بار با پاسخ 
منفی مدير مدرسه مواجه می شود، می گويد: »اين مدرسه 
نه جزو مدارس خاص اســت و نه پرطرفدار، فقط به دليل 
نزديك تر بودن به محل زندگی، می خواهم فرزندم را اينجا 
ثبت نام كنم، مدرسه ای كه برای محدوده زندگی ما تعريف 

كرده اند بسيار دورتر است.
مدرســه ای كه امروز مراجعه كردم بسيار نزديك است اما 
می گويند "برای اين منطقه نيستيد"، در حالی كه منزل ما 
آن طرف خيابان است و منطقه ديگری محسوب می شود«.
توســط  مــدارس  بــرای  اعالم شــده  محدوده بنــدی 
آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران بيشــترين نارضايتی 
و مراجعــات حضــوری مردم بــه ســتادهای ثبت نام را 

 رقم زده اســت كــه باعث صــرف انرژی و تــوان زيادی 
از خانواده ها می شود.

محســن حاجی ميرزايی وزير پيشين آموزش و پرورش در 
جريــان دفاع از خود و رأی اعتماد در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی به مشکل محدوده بندی جغرافيايی مدارس 
اشاره كرده و گفته بود: »وظيفه دارم كيفيت مدارس دولتی 
را ارتقاء دهم تا مردم قدرت انتخاب داشــته باشند. ما بايد 
با جــو جغرافيايی در آموزش و پــرورش مقابله كنيم. در 
زمــان حاضر يك دانش آموز از يك طرف خيابان نمی تواند 
به مدرســه آن طرف خيابان برود زيرا ضوابط منطقه بندی 
اين اجازه را نمی دهد، در حالی كه من معتقدم والدين بايد 
امکان انتخاب مدرسه فرزندانشان را داشته باشند.«، با اين 
حال برداشتن جو جغرافيای ثبت نام و فراهم كردن امکان 
انتخاب مدرسه برای خانواده ها موضوعی بود كه او هيچ گاه 

عملياتی نکرد.

اصرار برای کمک مالی کمتر به مدرسه
گفت و گوی مادر يك دانش آموز با مدير مدرســه ای دولتی 
جلب توجه می كند؛ او با اصرار از مدير می خواهد كه مدير 
مبلــغ كمتری را برای كمك های مردمــی دريافت كند و 
می گويد: "شــوهرم كارگر اســت و توان كمك مالی بيش 
از 70 هــزار تومان را ندارم"، اما مدير با فهرســت كردن 

هزينه های مدرسه، نمی پذيرد.

 کم بودن مدارس دولتی 
و در دسترس نبودن اسامی

مشــکل ســوم در ثبت نام پايــه اول دبســتان، كم بودن 
مــدارس دولتی عادی، نبــود دبســتان در نزديکی محل 
ســکونت خانواده هــا و عدم اطــالع آنهــا از نزديك ترين 
مدرســه اســت، اين موضــوع با نبــود اســامی مدارس 
هــر منطقه در ســايت آمــوزش و پرورش شــهر تهران 
 يا ســايت مناطــق، بــه ســردرگمی بيشــتر خانواده ها 

منجر شده است.
مادری كه برای يافتن مدرسه به 4 مدرسه دولتی عادی در 
محدوده محل زندگی خود مراجعه كرده است اما هركدام 
بــه اين بهانه كه »در محدوده ما قــرار نداريد« از ثبت نام 
ســرباز زده اند، می گويد: »واقعاً نمی دانم فرزندم را بايد در 

كدام مدرسه دولتی عادی ثبت نام كنم!«
حداقلی تريــن حق يــك دانش آموز، ثبت نام در مدرســه 
اســت اما گاهی اين موضوع به ســادگی امکان پذير نيست 
و ذهن خانواده ها از شــنيدن كلمه "جا نداريم" در فصل 
ثبت نام مدارس خسته است و گاهی به بهانه هايی چون "جا 
نداريم" يا "خارج از محدوده" هســتيد، خانواده ها از اين 

مدرسه به آن مدرسه می روند.

دو پرسش از آموزش و پرورش تهران
كالس اولی هـا  ثبت نـام  بحـث  در  پرسـش  دو  هم اكنـون 

اسـت: مطرح 
نخســت؛ آيا محدوده بنــدی  جغرافيايی مدارس هرســال 
بازنگــری می شــود يــا از دهه ها قبــل تعيين شــده و 
 همچنــان بــدون توجــه به شــرايط منطقه ثابــت باقی 

مانده است؟
دوم؛ چرا اســامی مدارس برای اطالع شهروندان در سايت 

آموزش و پرورش شهر تهران وجود ندارد؟
اين دو پرسش به دليل پاســخگو نبودن آموزش و پرورش 
شهر تهران در برابر مشــکالت مردم و پرسش های رسانه، 

بدون پاسخ باقی ماند.
آيا تبيين مســائل و مشــکالت مردم و پاسخگويی به آن 
در رســانه ها موضوعی كم اهميت است كه مديران آموزش 
و پرورش شــهر تهران در برابر آن پاســخگو نيستند؟ اين 
مشکالت به ظاهر سطحی، جزو مباحثی است كه آرامش را 
از خانواده ها گرفته و منجر به نارضايتی گسترده از عملکرد 

وزارت آموزش و پرورش شده است.
به نظر می رســد نياز است مسئوالن آموزش و پرورش شهر 
تهران، مســائلی را كه مردم از آن شکايت كرده اند، احصا 
و برای اين مشــکالت راهکار فوری پيــدا كنند تا مردم و 

مدارس تا حدی به آرامش برسند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 

محسن خرمی شریف ـ شهردار قرچک

ت دوم
نوب

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 400/1/60987 مورخه 1400/12/24 جانشین شورای اسالمی شهر قرچک نسبت به جدولگذاری 
تفکیکی های قدیم مناطق سه گانه از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرایط دعوت می شود جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه نمایند.

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2- سپرده شرکت در تجدید مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه  یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص شهرداری 

می باشد و مدت قرارداد 6 ماه میباشد. 
3- محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

4- محل تسلیم اسناد تجدید مناقصه و پاکات پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
4- مهلت اخذ اسناد مناقصه از مورخه 1401/3/18 تا مورخه 1401/3/24 و تحویل پاکات پیشنهادات تا مورخه 1401/4/4 که در سامانه ستاد نیز اعالم گردیده 

است.
5- تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز شنبه مورخه 1401/4/4 راس ساعت 14:30 در محل سالن 

جلسات شهرداری می باشد 
6- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- برندگان اول و دوم و سوم  تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

9- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه واقع در سامانه ستاد )شهرداری قرچک( قید و هزینه آگهی بر عهده برنده تجدید 
مناقصه میباشد.

نوبت اول 1401/3/18    ،    نوبت دوم 1401/3/25

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه موضوعردیف

909/000/000 18/175/639/376جدولگذاری تفکیکی های قدیم مناطق سه گانه شهر قرچک1

ويديو های مبتذل ســه نوجوان اينســتاگرامی در چند روز گذشته واكنش های 
منفی زيادی را در فضای مجازی به همراه داشــته است تا دوباره بحث كودكان 

مجازی به ميان بيايد.
»كودكان كار مجازی«  اصطالحی  است كه در چهارسال اخير در بين اهالی رسانه 
برای بررسی آســيب های مجازی و شبکه های اجتماعی بارها به زبان آمده است. 
اصطالحی كه می خواهد نشــان دهد در پشت پرده عکس ها و ويديوهای جذاب 
و رنگــی دختر و پســرهای خوش پوش مجازی، كار اجباری و حتی بهره كشــی 

وجود دارد.
به گزارش فارس، بهره كشــی كــه اين كودكان نابالــغ را مجبور می كند طوری 
خودشــان را نمايش بدهند و يا رفتار كنند كه بتوانند در شــبکه ديده شوند و 
از اين رو صاحب ايده و صفحه را كه متاســفانه در بسياری از موارد والدين شان 
هســتند پولدار كند. اين ويديو ها گاهی رقصيدن دختران خردسال است، گاهی 
انجام ورزش های ســخت توسط پسر خردسال و حاال اين روزها يك پسر نوجوان 
اينســتاگرامی با دو دختر نوجــوان ديگر ادای مردان دارای چندهمســر را در 
می آورد و توانســته بيش از 400هزار دنبال كننده برای خودش دست و پا كند. 
دنبال كنندگانی كه در كامنت ها و واكنش هايشان برای آن ها و والدين شان اظهار 
تاسف می كنند اما آن ها را دنبال می كنند تا بدانند سرنوشت اين سه نوجوان در 

نهايت به كجا خواهد رسيد و يا تا چه اندازه غم انگيز خواهد بود.
صفحه »ه.ف« نوجوان 14 ســاله ای كه اين روزها واكنش های زيادی را به همراه 
داشته اســت دوباره بهانه ای شده است تا ماجرای »كودكان كار مجازی« به زبان 
بيايد. كودكانی كه با تشــويق يا به اجبار خانواده تن به انجام كارهايی می دهند 

كه سودآوری مالی داشته باشــد. اگر پيش از اين با شيرين زبانی های بچگانه يا 
با عکس های اغراق آميز آتليه ای كه قرار بود آن ها را خوشــبخت نشان دهد اين 
اتفاق می افتاد، ماجرای اين ســه نوجوان نشان می دهد بازيگردانان تازه مجازی 
حاال ســعی دارند به هر نحوی ولو به شــکل كامال مبتذل و سخيف با كودكان و 
نوجوانان پول در بياورند. عملی كه طبق بندهای دقيق و شفاف قانون حمايت از 
اطفال و نوجوان مصوبه 99/2/23 جرم اســت و هركسی كه در اين عمل دستی 

دارد مجرم شناخته می شود.
بعد از موج واكنش ها به اين ســه نوجوان در فضای مجازی و گزارش خبرگزاری 
فــارس  پيرامون ايــن موضوع ســرهنگ »رامين پاشــايی« معاونت فرهنگی-
اجتماعی پليس فتا در گفتگو با برنامه راديويی »اســتوديو هشت« شبکه نمايش 
به اين موضوع اشــاره كرد و درباره ورود پليس فتا گفت:» پليس فتا ســراغ اين 
مــورد رفته و پرونده در حال پيگيری اســت. چون مــا درباره چند كودك يا در 
خوش بينانه ترين حالت نوجوان، صحبــت می كنيم و امثال اين پيج ها و افراد را 
ما زياد داريم. بيشــتر سعی می كنيم با احضار والدين و توجيه آن ها پيش برويم. 
متأســفانه اين كودكان بيشتر قربانی آن اميال و خواســته های پدر و مادرشان 
هستند. يعنی خودشان هم در اين صفحه هايشان فقط بازيگر هستند. درباره اين 

پرونده بنده به ضرس قاطع عرض می كنم كســان ديگری پشت صحنه هستند 
و پرونده درحال پيگيری اســت. همان طور كه عرض كردم چون مرتبط با طيفی 
از كودكان و نوجوانان اســت، ما نگاهمان نگاه ارشادی است. ولی متأسفانه اين ها 
آن هنجارها و عرف را رد كرده اند و محتوايی را منتشــر می كنند كه واقعاً باعث 
نگرانی والدين و خانواده ها شــده اســت. قطعاً برخورد الزم انجام خواهد شــد؛ 
 آن هم نه فقط درمورد ايشــان، بلکه درباره بيشــتر صفحه هايی كه در رصد ما 

قرار می گيرند.«
سرهنگ پاشــايی درباره پيگيری مصداقی اين پروند و پشت صحنه اين صفحه 
نيز توضيح داد:» بله، همان طور كه عرض كردم پرونده تشــکيل شده است. حاال 
مزيد اطالع شــما و هموطنان عزيز بايد بگويم شخص ديگری از بستگان ايشان 

هم در اين پرونده نقش دارد. كه ما در حال پيگيری اين موضوع نيز هستيم.«
معاون فرهنگی اجتماعی پليس فتا امروز نيز اعالم كرد كه دو دختری كه در اين 

صفحه حضور دارند احضار و تفهيم اتهام شده اند.
عکس های منتشــر شده از حاشيه های عکاسی و فيلم برداری كليپ های اين سه 
نوجوان به خوبی نشــان می دهد توليد و پخش اين ويديو ها كار يك نفر نيســت 
و آنان تنها كســانی هســتند كه ويترين صفحه برای مخاطبان هستند. گفته ای 
كه خود مســووالن پليــس فتا نيز آن را تاييد می كنند. حــاال بايد ديد با وجود 
قانــون دقيق اطفال و نوجوانان و پيگيری های پليس فتا پروند اين ســه نوجوان 
اينستاگرامی و همه كســانی كه در توليد اين ويديوها و حتی ويديوهای مشابه 
نقش داشــته اند به كجا خواهد رسيد؟ پليس فتا نيز اعالم كرده است در روزهای 

پيش رو نتيجه اين پرونده را اطالع رسانی خواهد كرد.

ماجرای صفحه مبتذل سه نوجوان 
اینستاگرامی به کجا رسید؟

رييس ســازمان غذا و دارو با بيان اينکه وقتی تورم حادث می شــود برای همه كاالها 
اتفــاق می افتد كه دارو هم يکی از آنهاســت، گفت: اصــالح قيمت را همراه با اصالح 
پوشــش بيمه انجام دهيم؛ يعنی همزمان پوشــش بيمه ای با قيمــت جديد اعمال 
می شــود و مردم هزينه اضافه ای را برای داروهای بيمه ای نســبت به ســال 1400 

پرداخت نخواهند كرد.
دكتــر بهرام دارايی در حاشــيه يازدهميــن همايش طالی ســبز و دهمين همايش 
مکمل های غذايی و رژيمی، درباره هشدار سنديکای دارو در زمينه وضعيت بحرانی دارو 
در حوزه مالی، گفت: خوشبختانه يکی از دستاوردهای ما در جمهوری اسالمی، صنايع 
دارويی مان اســت كه هم با فناوری باال و هم با حضور نخبگان همراه است و ما سفت و 
ســخت از اين صنعت حمايت كرده و كمك شان می كنيم. وی افزود: يکی از روش های 
حمايت بحث هايی است كه در زمينه اصالح قيمت دارو خواهيم داشت كه خوشبختانه 
بر اساس اليحه بودجه 1401 اين اصالح قيمت بر اين اساس است كه اصالح قيمت را 
همراه با اصالح پوشش بيمه انجام دهيم. يعنی همزمان پوشش بيمه ای با قيمت جديد 
اعمال می شــود و مردم هزينه اضافه ای را برای داروهايی كه تحت پوشــش بيمه است 
نسبت به سال 1400 پرداخت نخواهند كرد. دارايی گفت: بنابراين علی رغم اينکه ممکن 
اســت قيمت قفسه دارو تغيير كند، اما پرداختی مردم با بيمه افزايش نمی يابد كه  اين  
روند انجام می شــود. طبيعی هم هست زيرا وقتی تورم حادث می شود برای همه كاالها 
اتقاق می افتد كه دارو هم يکی از آن هاست. اين اصالح قيمت به تداوم توليد و گسترش 
آن كمك می كند. وی گفت: فعال با ارز دارو هيچ كاری نداريم و ارز مانند ســال 1400 
دارد پرداخت می شود. اين اصالح قيمت مبتنی بر تورم است كه به زودی انجام می شود؛ 

زيرا ما سه ماه است كه اصالح قيمت نداشتيم .

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد:

 اصالح قیمت دارو مبتنی بر تورم
پرداختی مردم افزایش نمی یابد


