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حق با شماست
پادگان جي، كي فضاي سبز مي شود

ــرويس كاركنان مركز  ــهروند از زنجان: با حذف س ــك ش ي
آموزش و تحقيقات جهادكشاورزي زنجان كه به دستور سازمان 
ــت، در هواي برفي و باراني مشكالت  مركزي صورت گرفته اس
ــهر  ــادي براي كارمندان اين مركز كه در خارج از محدوده ش زي
ــئوالن مي خواهيم به  ــذا از مس ــود مي آيد. ل ــه وج ــرار دارد  ب ق

مشكالت اين مركز رسيدگي كنند.
ــير انتهاي  ــئوالن مي خواهيم مس ــريفي از تهران: از مس ش
ــايي كنند تا  ــمالي را بازگش ــراه يادگار به خيابان زنجان ش بزرگ
ــراف اين منطقه  ــرروزه در خيابان هاي اط ــاهد تصادفات ه ش

نباشيم.
ــرادي كه به خدمت  ــرا بايد يارانه اف ــهروند از قم: چ يك ش

سربازي نرفته اند  قطع شود؟
ــركت  ــان: حقوق فروردين ما كارگران ش ــي از كرم رضوان
ــده است و بيمه هاي ما را  ــنگ كرمان هنوز پرداخت نش زغال س

نيز چون حق بيمه پرداخت نشده، با مشكل مواجه كرده است.
ــه تبليغ آن از  ــراي چهار كتاب فجر ك ــكيان از اراك: ب پزش
صدا و سيما پخش مي شد بيش از چهار ماه است مبلغي را واريز 

كرده ايم، ولي هنوز به دست ما نرسيده است. علت چيست؟ 
مجيدي از تهران: شهرداري تهران قول داده بود پادگان جي 

را به فضاي سبز تبديل كند. ولي اين گونه نشده است. چرا؟
22262142info@jamejamonline.ir

هشدار درباره مشاهده برنج آلوده به آرسنيك
موضوع برنج هاي آلوده به آرسنيك بار ديگر خبرساز شد، رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر 
تهران در جلسه روز گذشته اين شورا با پيش كشيدن موضوع واردات گندم آلوده و چاي تاريخ گذشته، 
به خانواده ها توصيه كرد از آنجا كه برنج آلوده به آرسنيك در رديف اول علت هاي سرطان كودك قرار 

دارد، بهتر است به كودكان برنج داده نشود.
ــرا گزارش هايي از تعاوني ها و صنوف بخش هاي  ــه گزارش ايلنا، معصومه ابتكار توضيح داد: اخي ب

مختلف ارسال شده كه در آن از واردات گندم آلوده و چاي تاريخ گذشته ابراز نگراني شده است.
وي با بيان اين كه گندم آلوده داراي فلزات سنگين است، توضيح داد: سال گذشته نيز در مورد برنج 
ــت، هم اكنون نيز بر اساس اعالم مجمع سرطان شناسي جهان، برنج آلوده به  اين نگراني ها وجود داش
آرسنيك در رديف اول سرطان كودك قرار دارد؛ از اين رو پيشنهاد داده شده كه از دادن برنج به كودكان 
ــد.رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر  ــت اين برنج ها آلوده باش ــود، چراكه ممكن اس خودداري ش
ــتر بر كيفيت توليد فرآورده هاي غذايي و  ــهر با مصوبه اي موجب نظارت بيش ــوراي ش تهران افزود: ش
كشاورزي در ميادين ميوه و تره بار شده است و بايد اين طرح هر چه سريع تر وارد مرحله عملياتي شود.

وي تصريح كرد: اين گزارش ها علمي است و بايد در سياستگذاري هاي مربوط به بخش فرآورده هاي 
ــهر بايد روي كيفيت توليد مواد غذايي نظارت  ــوراي ش ــود؛ به همين دليل ش غذايي روي آنها تاكيد ش
ــوراي شهر تهران بر مبناي گزارش مشاهده  ــد. گفته مي شود اظهار نظر اين عضو ش ــته باش جدي داش

مواردي از برنج هاي آلوده به آرسنيك در ميادين ميوه و تره بار بوده است.

مريم يوشي زاده/ گروه جامعه

ــت تا قيمت داروهاي داخلي  ــط 9 روز ديگر باقي مانده اس فق
ــد و قيمت داروهاي وارداتي نيز گرچه  ــد افزايش پيدا كن 25 درص
ــده است، اما رشد قيمتي  هنوز تصميم نهايي درباره اش گرفته نش
كمتر از دو برابر دارد. اين خبر از سوي رئيس سازمان غذا و دارو در 
حالي اعالم مي شود كه اكنون هم شماري از بيماران وحشت زده 
ــان را پيش  به داروخانه ها مراجعه كرده اند تا داروهاي مورد نيازش
از گران شدن بخرند و انبار كنند و همزمان با آنها، احتكاركنندگان 

دارو هم دست به كار شده اند تا بازار دارو را لخت كنند.
تصميم براي افزايش قيمت داروها حاصل جلسه هايي است 
ــيون قيمت گذاري دارو با همكاري سازمان حمايت از  كه كميس
ــازان كار خود را  ــنديكاي داروس مصرف كننده و توليدكننده و س
ــت تا قيمت داروها  براي قيمت گذاري جديد دارو برگزار كرده اس
ــال جديد  ــش قيمت هاي ديگر كاال ها در س ــب با افزاي را متناس

تغيير دهد.
ــذا و دارو اين  ــازمان غ ــه عباس حاجي آخوندي، رئيس س البت
ــدن  ــب با تغيير نرخ ارز مبادالتي و گران ش افزايش قيمت را متناس
مواد اوليه داروها نمي داند و به فارس مي گويد: اين تغيير قيمت ها 
زير نرخ تورم و حتي كمتر از افزايش حقوق كارمندان دولت است.

ــد،  ــي وضع افزايش قيمت داروهاي داخل 25 درصد باش وقت
بديهي است كه داروهاي خارجي هم افزايش قيمتي بسيار بيشتر 
ــاي داخلي دارد به طوري كه به گفته حاجي آخوندي اين  از داروه
ــتقيم تحت تاثير نرخ ارز است و به همين علت  داروها به طور مس

ممكن است افزايش قيمت آنها كمتر از دو برابر باشد.
ــت؛  ــي آخوندي اين افزايش تقريبا عادالنه اس به گفته حاج
ــان حوزه دارويي درخواست رشد  چون به گفته او، برخي كارشناس
ــته اند؛ چون  ــه برابري قيمت داروهاي وارداتي را داش دو و نيم تا س
ــكل نقدينگي دارند كه علتش تعويق  ــركت هاي دارويي مش ش
ــتان ها، شركت هاي  در پرداخت مطالبات مراكز درماني، بيمارس
ــت و با اين مسئوالن تصميم گرفته اند كمتر از  پخش و بيمه هاس
دو برابر قيمت دارو را افزايش بدهند و بنابر اين در مقايسه با قيمت 

پيشنهادي آن كارشناسان رقم زيادي نيست!
ــد اگر بي طرفانه، يعني نه از پشت ميز رئيس  اما به نظر مي رس
سازمان غذا و دارو، به اين افزايش قيمت بنگريم اوضاع بازار دارو 
ــدت بحراني  ــدن قيمت داروهاي وارداتي بش با تقريبا دو برابر ش
مي شود. آمارها نشان مي دهد حدود 97 درصد از داروي مورد نياز 
ــور در داخل توليد مي شود با وجود اين بيش از 60 درصد مواد  كش
اوليه دارويي براي ساخت داروهاي داخلي نيز از خارج كشور مي آيد 
و يكي از علل گران شدن داروهاي داخلي همين مواد اوليه است 
ــده است. بر اساس اين آمارها مي شود  كه با تغيير نرخ ارز گران ش
ــورمان از  ــه گرفت كه فقط 3 درصد از داروي مورد نياز كش نتيج
خارج مي آيد؛ بنابر اين تقريبا افزايش قيمت شديد اين داروها تاثير 
ــت چون  چنداني بر وضع بيماران ندارد، اما اين تصور درست نيس
داروهايي كه از خارج مي آيد داروهاي با تكنولوژي ساخت باالست 

ــود و گران شدنش  ــتفاده مي ش ــخت اس و براي بيماري هاي س
ــه بيماري هاي  ــر جامعه يعني مبتاليان ب ــيب پذيرترين قش آس

صعب العالج و مزمن را تحت فشار قرار مي دهد.
 بازار سوء استفاده داغ شد

ــانه اي نيز  ــش از اعالم رس ــش قيمت دارو كه پي ــر افزاي خب
ــرمايه گذارهاي بازار دارو  ــكل غير رسمي به گوش برخي س به ش
رسيده بود، باعث شده سوءاستفاده گر ها به فكر احتكار دارو بيفتند. 
ــدار داده بود كه حتي برخي  جام جم نيز پيش تر در اين زمينه هش
ــركت هاي دارويي از چند ماه پيش كه خبر اختصاص  صاحبان ش
ارز غيرمرجع به دارو را شنيدند، دارو را از داروخانه ها دريغ كرده اند 
تا از نرخ جديد داروهايي كه با قيمت قديم خريداري كرده اند با خبر 

شوند و آنها را گران تر به مردم بفروشند.
 افزايش قيمت دارو خبر جديدي نيست

ــدگان دارو و تجهيزات  ــزي دانا، يكي از واردكنن ــم تبري هاش
ــور  ــع كنوني صنعت دارو در كش ــت كه درباره وض ــكي اس پزش
ــئوالن  ــدار مي دهد با وجود آن كه مس ــنا هش در گفت وگو با ايس
ــته و  ــال جديد افزايش قيمت نداش ــوز دارو در س ــد هن مي گوين
قرار است افزايش قيمت رسمي اش در نيمه اول خرداد اعالم شود، 
ــكل غيررسمي از 20 تا 500 درصد افزايش  اما برخي داروها به ش

قيمت داشته است.
ــه اي داده و  ــه واردات دارو ارز مبادل ــت ب ــه گفته او قرار اس ب
مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله اي دارو به عنوان يارانه به مردم داده 
شود، اما انجام چنين كاري مي تواند باعث ايجاد هرج و مرج و فساد 
ــت افراد غيرمحتاج و سودجو برسد و بنابراين  ــود و يارانه به دس ش

بهتر است يارانه دارو به بانك ها داده شود و واردكنندگان آن مانند 
گذشته دارو را با ارز مرجع وارد كنند كه اين كار باعث حفظ قدرت 

خريد مردم در حوزه دارو مي شود.
ــركت ها هنوز  ــال تاكنون 95 درصد از ش او با بيان اين كه امس
براي واردات دارو و مواد اوليه دارويي اقدامي نكرده اند، مي افزايد: 
ــزه و كارت الكترونيكي نيز  ــتم مكاني ــي با به كارگيري سيس حت
ــكل درستي بين افراد نيازمند تقسيم  نمي توان يارانه دارو را به ش
ــكي اعتراف  ــوزه واردات دارو و تجهيزات پزش ــن فعال ح كرد.اي
ــده و  ــور نش مي كند كه تاكنون عمال دارو با ارز مبادله اي وارد كش
مشخص است كه دليل اصلي افزايش قيمت دارو صرفا جو رواني 
ــده و سوءاستفاده برخي افراد و احتكار داروها بوده است و  ايجاد ش
ــاس تصميم مجلس تا پايان خرداد ارز مرجع  گرچه قرار بود بر اس
ــك مركزي با صدور  ــود، اما بان ــان به واردات دارو داده ش همچن

بخشنامه اي عمال خالف اين مصوبه عمل كرد.
 هزينه هاي سالمت عامل فقير شدن

 10 ميليون ايراني
ــا از مدت ها پيش، يعني همان  ــديد قيمت داروه افزايش ش
ــد ارز غيرمرجع به دارو اختصاص پيدا كند قابل  زماني كه قرار ش
پيش بيني بود، اما ناخوشايندي اين تصميم بحدي بود كه برخي 
مردم و حتي فعاالن در حوزه دارو آن را باور نكردند و حاال اعالم 
رسمي اين موضوع از سوي رئيس سازمان غذا و دارو بر شايعات 
ــه مي گذارد با اين  ــدن بازار دارو صح ــين درباره بحراني ش پيش
ــت  ــال اما گروه ديگر نيز از همان زمان از تصميم وزير بهداش ح
ــدند و شنيدند كه او پيشنهاد اختصاص ارز غير مرجع به  با خبر ش

دارو را امضا كرده است، شروع به احتكار داروها كردند و به همين 
ــور، دست بيماران به آنها  علت با وجود ورود برخي داروها به كش
ــرو سر در آورد و به نظر  ــيد و حتي برخي داروها از ناصرخس نرس
مي رسد در اين ميان جاي نظارت بر وضع عرضه دارو و پخش آن 
ــور، خالي است. از سوي ديگر مدت هاست فعاالن حوزه  در كش
ــد قيمت آنها متناسب با  ــدن قيمت داروها و رش دارو از واقعي نش

افزايش قيمت ديگر كاالها، گله دارند.
ــدار مي دهند كه ثابت ماندن قيمت دارو به  اين فعاالن هش
ــتگي صنعت داروسازي تمام مي شود و تصميم  قيمت ورشكس
ــش 25 درصدي قيمت داروهاي داخل و تقريبا  اخير براي افزاي
دو برابر شدن قيمت داروهاي وارداتي  نيز در راستاي جلوگيري 
ــت، اما مساله اينجاست كه در  ــدن اين صنعت اس از زمين گير ش
ــازان را  ــقوط داروس اين ميان بيماران بايد بهاي جلوگيري از س
بپردازند چرا كه سهم بيمه ها از هزينه خريد داروها در كشورمان 

بشدت كم است.
ــهرياري، رئيس  ــدار حرف هاي حسينعلي ش گواه اين هش
ــت كه در گفت وگو با  ــيون بهداشت و درمان مجلس اس كميس
ــال ده ميليون ايراني با هزينه هاي  ــدار داده است هر س مهر هش
ــهم  درمان به زير خط فقر مي روند و به همين علت هم اكنون س
700 ميليارد توماني حوزه سالمت از بودجه عمومي كشور بسيار 
ــت و گرچه در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم آمده  ناچيز اس
است كه شمار افرادي كه بر اثر هزينه هاي درمان به زير خط فقر 
ــد، اما هم اكنون اين رقم به  مي روند بايد از 3 به يك درصد برس

14 درصد رسيده است.

رشد 25 درصدي قيمت داروهاي ايراني
خبر افزايش قيمت دارو باعث شده سوءاستفاده گرها داروها را احتكار كنند و برخي داروهاي ضروري در بازار ناياب شود

 جذب 6000 استاد دانشگاه
 تا پايان شهريور

ــوم از جذب 6000 عضو هيات  ــس مركز جذب وزارت عل رئي
علمي تا پايان شهريور خبر داد و گفت: با احتساب اين تعداد نزديك 

به 76 هزار عضو هيات علمي در كشور خواهيم داشت.
ــر، درباره آخرين وضع  ــا مرداني در گفت وگو با مه محمدرض
ــي پرونده هاي فراخوان جذب هيات علمي سال 91  افزود:  بررس
ــت، تعداد 1528 پرونده  ــتم ارديبهش از هجدهم فروردين تا بيس
ــداد 976 پرونده مربوط به  ــي قرار گرفته كه از اين تع مورد بررس
ــگاه آزاد و 256  ــگاه هاي دولتي، 296 پرونده مربوط به دانش دانش
ــگاه هاي غيردولتي است.وي عنوان كرد:  پرونده مربوط به دانش
ــن تعداد 1198 پرونده تبديل وضعيت و 1231 پرونده مربوط  از اي
ــت كه از ميان 1231 پرونده تعداد 1100 پرونده تائيد  به جذب اس
شد. رئيس مركز جذب وزارت علوم تاكيد كرد: برخي دانشگاه هاي 
كشور تعداد زيادي متقاضي براي جذب دارند، پس زمان بيشتري 
براي فرآيند مصاحبه نياز دارند كه به دانشگاه ها اعالم شده تا پايان 
شهريور و اوايل مهر بايد پرونده جذب 91 را ببندند.مرداني درباره 
ميزان جذب هيات علمي تا پايان شهريور امسال، اظهار كرد: بين 
5000 تا 6000 نفر تا پايان شهريور جذب مي شوند كه با احتساب 

اين تعداد، در كشور 76 هزار عضو هيات علمي خواهيم داشت.
ــان كرد: اين آمار بورسيه ها را شامل نمي شود و  وي خاطرنش
ــال گذشته جذب شده و در حال  ــيه در پنج س تاكنون 5800 بورس

تحصيل هستند كه هنوز به هيات هاي علمي كشور نپيوسته اند.
ــال 91 طي دو فراخوان شهريور  فرآيند جذب هيات علمي س

و بهمن صورت گرفت.

 20هزار فرصت شغلي جديد
 در زندان ها ايجاد مي شود

ــت: ايجاد 20 هزار  ــور گف مديرعامل بنياد تعاون زندانيان كش
فرصت شغلي جديد در زندان هاي كشور مهم ترين اولويت سال 92 

است.
ــاره به تصويب اليحه  به گزارش فارس، رحيم مطهرنژاد با اش
ــهيالت 1440 ميليارد  ــنهادي بودجه در خصوص اعطاي تس پيش
ــتغال در صحن علني مجلس افزود: اين  ــعه اش توماني براي توس
اليحه از دو سال قبل مطرح شده و آيين نامه آن به تصويب رياست 
ــت. وي ادامه داد: با تصويب اين اليحه  ــيده اس قوه قضاييه نيز رس
ــئول  ــران بانك هاي عامل و برخي نهادهاي ذي ربط كه مس مدي
پرداخت اين مبالغ هستند نسبت به پرداخت اين مبالغ قانع شده اند. 
به اين ترتيب در صورت تخصيص منابع مورد نياز، 30 هزار فرصت 
شغلي ايجاد خواهد شد و تعداد بيشتري از زندانيان مي توانند صاحب 
شغل و درآمد شوند كه اين مساله مي تواند در بازگشت سعادتمندانه 

آنها به جامعه نقش موثري داشته باشد.

نرخ بليت پرواز حجاج ايراني 
كاهش يافت

ــتركي با مديرعمليات حج و  ــت مش هيات حج ايران در نشس
ــعودي، موفق به اخذ 70 دالر تخفيف از هزينه  عمره هواپيمايي س
تمام شده بليت رفت و برگشت جابه جايي هوايي حجاج ايراني شد.

ــاني حج، بنا به اعالم هيات ايراني  به گزارش پايگاه اطالع رس
مذاكرات براي كاهش بيشتر نرخ بليت و رسيدن به عدد پيشنهادي 
ــي از متن  ــازمان حج و زيارت در مكه مكرمه ادامه دارد.در بخش س
ــت:  ــتان آمده اس ــازمان حج ايران در عربس نامه دفتر نمايندگي س
ــتان سعودي در خصوص  درپي مذاكره با مقامات هواپيمايي عربس
ــل هوايي حج 92 و تعديل قيمت ها، هيات  ــد قرار داد حمل و نق عق
ايراني، نشستي كارشناسي با مدير عمليات حج و عمره هواپيمايي 
سعودي برگزار كرد و باتوجه به اعالم قبلي نرخ مسيرهاي نزديك 
ــوي مقامات حمل  ــيرهاي دور تا 780 دالر از س تا 720 دالر و مس
ــتان  تعيين شده بود كه براساس اين توافق اين  و نقل هوايي عربس
نرخ ها به ترتيب 650 دالر براي مسيرهاي نزديك و 720 دالر براي 

مسيرهاي دور كاهش يافت.

احداث 10 مجتمع اسكان اضطراري 
در پارك چيتگر 

ــهرتهران از  ــگيري و مديريت بحران ش ــازمان پيش رئيس س
ــكان اضطراري شهر تهران در پارك  بهره برداري از ده مجتمع اس
چيتگر طي هفته آينده خبرداد و گفت: اين پروژه سه ساله 9 ميليارد 

تومان اعتبار مالي داشته است.
ــح داد: 1735  ــب زاده در گفت وگو با مهر  توضي ــزاهللا رج عزي
سكوي بتني اسكان چادر، 1650 پايه چادر كنار سكوها، 70 سكوي 
برداشت آب و شست وشو، 20 چشمه آب بهداشتي، سرويس هاي 
ــردخانه، نانوايي سيار، مركز  ــوله، س ــتي صحرايي، انبار س بهداش
ــاني و حمام از مهم ترين  ــبكه آبرساني، شبكه برق رس درماني، ش

تجهيزات اين مجتمع هاي اسكان اضطراري است. 
به گفته وي، هر سكو ظرفيت يك خانواده پنج نفره را دارد. 
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