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فدردمندان
رنجمضاع ِ
ابعاد مختلف کمبود دارو بررسی شد؛

گروه اجتماعی
کمبود نقدینگی و مواد اولیه برای تولید ملزومات
موردنیاز عرضهدارووتشدیدروزانهتحریمهاییکجانبه
کابوس ناتمامبیماراناست .گرچهوزارتبهداشتاز آبان
ِ
ماه  ۹۷با دور زدن تحریمها کوشیده که داروهای حیاتی را
از کانالهای فرعی تأمین کند یا حتی با واردات مواد مؤثره
یا مواد اولیه از کشورهای ثالث و دستیابی به فرموالسیون
تولیدبرخیداروهایحیاتیتاحدیپاسخگوینیاز کشور
باشداماتأمینبرخیاقالمداروییواقعادشوارودرمواردی
محال بوده که شاخصترین این اقالم ،پانسمان بیماران
پروانهای ،داروی بیماران سرطانی ،داروی مبتالیان ایدز
ودارویبیمارانامپیاساست کهظرفماههای گذشته
خریدووارداتآنهاتقریباغیرممکنشدهاست.مقامات
وزارتبهداشتمیگویند که۹۷درصدداروهادرداخلتولید
میشودامابازهمبهمواداولیهوارداتیمتکیاست.مضافبر
ن کهداروهایخارجیبهویژهداروهایتخصصیموردنیاز
ای 
برای درمان بیماریهای صعبالعالج همچون سرطان
بیماریهای قلبی ،تاالسمی و اماس یا بیماریهای نادر
از اوایل سال  ۲۰۱۸در ایران کمیاب شدهاند.
قدمت کمبود
این ماجرا به امروز و دیروز بازنمی گردد،
ِ
دارو در کشورمان ،از آن رشتههایی ا ست که سردراز دارد
فقط یکسر این رشته میرسد به اردیبهشتماه  ۹۷و
پسلرزههایخروجبرجامیآمریکاوپررنگشدنتهدیدهای
دونالد ترامپ علیه شرکای تجاری ایران که همان سال،
ن که محدودیتهایی
زمزمههایی شنیده شد مبنی بر ای 
برای واردات دارو و دشواری تأمین کاالهای حیاتی حوزه
سالمت اعمال خواهد شد و این زمزمهها بهتدریج نمود
عینیتری یافت و نمایندگان شرکتهای دارویی اروپا
با دیده تردید به ادامه همکاری با ایران نگریستند و یا
تصمیم گرفتند دراینباره سکوت اختیار کنند .بازگشت
تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه کشور ،رسما این بهانه
را به دست اغلب شرکتهای تولیدکننده دارو و مواد اولیه
و مؤثره دارویی اروپایی داد تا برای عدم همکاری با ما
مصمم شوند .ا گر تا آن زمان با مکاتبات غیررسمی از ادامه
همکاری با سازمان غذا و دارو امتناع ورزیده بودند از آبان
 ۹۷بهوضوح ،تمام مراودات تجاری خود درزمینه فروش
دارو را به ایران متوقف نمودند!
مشکالت تخصیص ارز در شرایط تحریم و نبود دارو
بهصورت مداوم و مستمر
حاال همروی کاغذ ،معادله کمبود دارو همان معادله
گذشته است و تحلیل آن پیچیدگی چندانی ندارد و طبق
سر این س ه گانه منحوس است؛
معمول ،هرچه هست زیر ِ
ارز و نقدینگی و تحریم ،تحریمهایی که بیخ گلویمان را
فشار میدهد .البته به این معادله باید کرونا را هم افزود
که سبب شده ،تأمین داروی بیماران خاص به دربسته
بخورد و آنطور که محمدرضا شانه ساز-رئیس سازمان
غذاودارو گفته،حملونقلهواییدر جهانباوقفهانجام
ی گیرد،این
میشودوبسیاریازپروازهابهسختیصورتم 
مشکل به مشکالت قبلی یعنی تحریمها و تبادالت مالی
در حوزه دارو افزوده است.
24شهریورماهنیزتجمعیاعتراضیازسویبیماران«ا مپیاس»
و خانوادههایشان در مقابل سازمان غذا و دارو صورت
پذیرفت ،آنان به نبود دارو و افزایش شدت این بیماری
معترض بودند.
به گفته مقامات دولتی ،مشکالت تخصیص ارز در شرایط
تحریم و نبود دارو بهصورت مداوم و مستمر ،عامل شدت
گرفتناینبیماریاست.حالآنکه بارهاوبهخصوصپس
از شیوع ویروس کرونا ،مقامات آمریکا که دستاندرکار
تحریمهایعلیهدولتوملتایرانهستند،تأ کید کردهاند
کهدارووغذاشاملتحریمنمیشودوطبقشرایطتعیینشده
میتوانند داروی موردنیاز بیماران را تأمین کنند!
اما محمدرضا شانه ساز ،در این زمینه به شرکتهای
ن کنندهداروی«امپیاس»اشارهدارد کهچندینماه
تأمی 
است،ارزموردنیازبرایخریداینداروبهشرکتهایخارجی
ارسالشده،امااینارزبرگشتخوردهاست«:اینشرکتهای
خارجیبهدلیلترسازآمریکاییهاحتینمیتواننداینپول
را دریافت کنند ،سعی داریم با پیگیریهای بینالمللی از
طریقسازمانبهداشتجهانیودیگرنهادهایبینالمللی
داروی این افراد را هم تأمین کنیم».
بهرغمتمامینقصانهاو کاستیهایدارویی-شانهساز،
چنداناعتقادیبه کمبودندارد.بهزعماو«،برخیبیمارانو
پزشکاناصراردارندتابرندهایخاصراتهیه کنند،درقانون
ذکرشدهاست کهبایدازبرندداخلیاستفادهشود،امابرای
کاهشاضطرابداروهایبرندخارجیراهمواردمیکنیم
بنابراین بحث کمبود دارو نیست بلکه اصرار بر استفاده
داروییخاصاست،توزیعبرخیاقالمدرهمهداروخانهها
وجود ندارد و امکان استفاده از آن در همه داروخانهها

ف کننده آن خاص است».
نیست چرا که مصر 
عدم دسترسی شرکتهای واردکننده انسولین
به دالر 4200
شواهدحا کیاز آناست کهانسولینهمبهعلت کمبود
مقطعی،توزیعآندرسطحهمهداروخانههاامکانپذیر
نبوده و به جهت کنترل و نظارت دقیق بر نحوه توزیع
مقررشده که این تعداد در بین تعداد محدودی از
داروخانههای منتخب توزیع شود .که در صورت رفع
کمبود مجددا توزیع آن در تمامی داروخانهها صورت
میپذیرد اما برخی رسانهها در تحلیل این مسئله
نوشتهاند ،عدم دسترسی شرکتهای واردکننده
«انسولین» به «دالر  ،»۴۲۰۰بیماران دیابتی را برای
تأمین داروی روزانه خود دچار مشکل کرده و عوامل
رسمیواردکنندهانسولینوتجهیزاتتستقندخونبه
دلیلارزدولتی،توانتأمینداروهایموردنیازدیابتیها
را ازدستدادهاند .به روایت روزنامه دنیای اقتصاد
برخی واردکنندگان نوار تست قند خون که از دیماه
پارسال تا کنون نتوانستهاند ،ارز دولتی برای واردات
تجهیزات پزشکی دریافت کنند« ،اواخر سال گذشته
به شکل «اعتباری» اقدام به خرید از طرف خارجی
تولیدکننده نوار تست کردند ،اما ا کنون طرف خارجی
تا قبل از تسویهحساب خریدهای سال گذشته ،حاضر
بهفروشغیرنقدیبیشترنیست.از سویدیگر»۵+۱«،
مانع بزرگ در مسیر تأمین نیاز ضروری بیماران خاص
است.شرکتهایمجازومعتبروار د کنندهدارووتجهیزات
پزشکیمور دنیازبیمارانخاص،برایتأمینارزمور دنیاز
وارداتداروبای دسهمرحله کلیدیوزمانبر«تخصیص،
انتقال و دریافت ارز» را طی کنند.
د پیچیده است .در مرحله اول ارز
واردات دارو یک فرآین 
د موجو د (قابلدسترس) باشد؛ ارز ممکن است در
بای 
بانکهای مختلف در کشورهای مختلف و بهصورت
پرا کنده موجو د باشد ،بنابراین بعد از عبور شرکتهای
وارد کننده از مرحله «تخصیص ارز» برای رسیدن آن
به دست تأمین کننده ،مرحله «انتقال ارز» از طریق
بانکهای مختلفی صورت میپذیرد که تمام این
ی کنند .
دهتر م 
د را پیچی 
مراحل ،این فرآین 
انتقالارزازطریقبانکهایمختلفیدر کشورهایمختلف
ن کننده برسد.
صورت میپذیرد تا به دست تأمی 
نخستین مانع در این مسیر آن است که هر شرکت
ن کنندهخارجیدارو،ملزوماتمشخصیبرایانجام
تأمی 
ترا کنشهایمالیباطرفایرانی(شرکتهایوار د کننده
دارو و تجهیزات پزشکی) دارد و گاه ممکن است انتقال
ارزاز طریقبرخیشبکههایبانکیرانپذیرد.اینبهآن
معناست کهتخصیصارزتنهامرحلهاولازفرآین دانتقال
پول است و تا دریافت ارز تخصیصیافته در کانالهای
بانکی موردقبول ،هنوز راه طوالنی باقی است.
سهمانعدیگرشامل«شرط کشورهابرایانتقالارز،مدارک
مور دنیاز کمپانیهااز بانکهای کشورهایخودشانو
نوساناتروزانهبرخیارزها»میشود.در برخی کشورها
انتقالارزتنهابهشرطخری د کاال ازهمان کشورموردقبول
است .برخی بانکها نیز مدارک و مستندات مور د نیاز
کمپانیهایخارجیراندارند،بنابراین کمپانیهاقادربه
دریافتپولازطریقآنهانیستند.دربرخیموار دهمارز
تخصیصدادهشدهبرایوارداتداروازواحدهایپولی

فرامرز اختراعی:نبایدمسئولینارزیبانکمرکزی
ن کلفتیبگویندماارزداروراتأمینمیکنیم،
با گرد 
چون مقادیر بسیار زیادی ارز را برای کاالهای
غیرضروری،هزینه کردهاندواینجایسؤالدارد.
انتظارمیرودنهادهایبازرسیوخوددولتدراین
قضیه ،رسیدگی دقیقتری داشته باشند
د
است که نرخ ثابتی ندارند و مدام در حال تغییر هستن 
و این امر باعث میشو د کمپانیها از میزان دقیق پول
دریافتی خود مطمئن نباشند .
ی گوین د
آنطور کهوار د کنن د گاندارووتجهیزاتپزشکیم 
اینموانعتنهابخش کوچکیازمشکالتوزارتبهداشت
و شرکتهای دارویی است که باعث تأخیر در تأمین و
انتقال ارز و ایجا د کمبو د در بازار دارویی شده است .در
این میان ،تالش دولت و کمپانیهای دارویی بر این
است که نرخ ارز دولتی برای محصوالت ضروری (غذا و
دارو)حفظشود.بنابراینتغییربهسمتارزنیماییتأثیر
د داشت،
ف کننده این اقالم خواه 
بزرگی بر قیمت مصر 
چرا کهسیاستوزارتبهداشتآناست که کمپانیهای
مختلفملزمباشن دداروهاراباپایینترینقیمتممکن
بهایرانارائه کنند.اینخو دبهعنوانیکمانعدر مسیر
ی کند».
واردات راحت دارو عمل م 
تجویز دارو با نام تجاری باعث احساس کمبود
ت
دارو شده اس 
دراینبین تحلیلهایی مبنی بر رانت ارز ارزان از سوی
رسانهها ارائه میشود و این رانت برای گروهی از
د گان کاالهای غیرضروری در کنار ایراداتی که
وار د کنن 
درزمینهتعییناولویت کاالهایمشمولارزارزانحا کم
است ،باعث شده اثر محدودیت منابع ارزی در برخی
حوزههای خاص مثل دارو منعکس شود.
بااینحال« ،فرامرز اختراعی» -رئیس سندیکای
تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی بر این باور است که
مشکل جدی در تأمین دارو نداریم اما آنچه باعث شده
این کمبوداحساسشود،تجویزداروبانامتجاریاست.
ی گوید:
«اختراعی»درتوضیحاینمسئلهبه«رسالت»م 
ن که،چنیناقدامیخالف
«برخیازپزشکانعلیرغمای 
قانوناست،بازهمتوجهیندارند،حالآنکهتجویزبانام
تجاری کهتحتعنوان«القائی»همشهرتدارد،اساسا
خالفاستودرقانونهمباصراحت گفتهشده کهتجویز
بایدبانام«ژنریک»باشد،چوندر غیراینصورتبیمار
سرگردان خواهد شد .آنهم در شرایطی که داروها با هر

نام تجاری به لحاظ کیفی تفاوتی باهم ندارند ،چون از
مکانیزم بسیار پیچیده و دقیق کنترلهای کیفی عبور
ی کنندو کوچکترینتفاوتیبیندودارواعمازخارجی
م 
یاداخلی،ژنریکیابرندوجودندارد.امابنگاههایدارویی
ازطریقتبلیغاتغیرقانونی،هدایایامنابعغیرمشروعی
که در اختیار جامعه پزشکی قرار میدهند ،آنها را به
ی کنند .این مسئله
تجویز دارو با نام تجاری تشویق م 
رابرایعدماحساس کمبودداروبایدبهشکلیمدیریت
کرد .در ثانی دولت باید دقت کرده و روی این مسئله
هوشیار باشد که تأمین بسیاری از کاالها ممکن است
اهمیت دارو را نداشته باشد .ما برای تأمین دارو به ارز
بسیار اندکی احتیاج داریم ،درواقع برای تولید بیش از
98درصدنیازهایدارویی،صرفابا750میلیونیوروارز،
قادریماینوظیفهراانجامدادهومردمرااز سرگردانیدر
داروخانههاوبیمارستانهانجاتدهیم.بنابراین750
میلیونیورونیاز ساالنهوارداتبرخیاز موادواسطهای
پایه یا اولیه دارو اندک است اما برای اختصاص بموقع
آن ،از منابعی که مرتبط با داروست بهخصوص روپیه
و یوآن ،برنامهریزی الزم از سوی بانک مرکزی صورت
نگرفته ،حالآنکه نباید مسئولین ارزی بانک مرکزی با
ی کنیم ،چون
ن کلفتی بگویند ما ارز دارو را تأمین م 
گرد 
ریالعمانویورویاروپابهدردخودشانمیخورد،باید
اینهاباور کنند کهبخشیاز اداره کالن کشور رابهدست
دارند و مسئولیتشان فقط کندن چاله و کانال نیست و
ن کهدارو
این کانالهابایدمنطقی کندهشود،ضمنای 
شوخیبردارنیستوبایددراینحوزها گرمسئولینبانک
ی کنند ،بدون کوچکترین تردیدی
مرکزی کوتاهی م 
تغییرات اساسی صورت بگیرد».
بیمهری بانک مرکزی سبب شده مقادیر زیادی
ارز برای کاالهای غیرضروری هزینه شود
اختراعی به روند بانک مرکزی و دولت در خصوص
ی کند:
تأمین ارز دارو بهشدت انتقاد کرده و عنوان م 
«بانک مرکزی یا برنامه ریزان تأمین ارز ،بیمهری
ی کنند،چرا کهمقادیربسیارزیادیارزرابرای کاالهای
م 
ی کنندواینجایسؤالدارد.انتظار
غیرضروری،هزینهم 
میرود نهادهای بازرسی و خود دولت در این قضیه،
رسیدگی دقیقتری داشته باشند و به این مسئله هم
باید اشاره داشت که بهانههایی از سوی بانک مرکزی
ی گویند،امروزیوآنوروپیهنداریم
مطر حشدهومدامم 
یا ریال عمان داریم و غیره ،حالآنکه این ارزها بهطور
همزمان در بخشهای مختلف عرضه میشود .این
عدم برنامهریزی در آینده نزدیک میتواند موجب
کمبود دارو بشود ولی این حد از کمبود در شرایط فعلی
بهطور متعارف ،همیشه در همه کشورها وجود دارد و
نبود چند قلم دارویی در بین  6هزار مدل دارو طبیعی
بوده و در همه جای دنیا مشاهده میشود و معموال
داروهای جایگزین و داروهای مشابه با اندیکاسیون
نزدیک ،کمبودها را پوشش میدهد».
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی
ی کند« :ما باید با این واقعیت کنار بیاییم که
تأ کید م 
شرایطمانعادینیستومسئلهتحریمهاجدیبودهو
ا گردر برنامهریزیتأمیندارودقتنکنیم،ممکناست
دچار مشکل شویم .از سازمان نظام پزشکی و معاونت
درمان وزارت بهداشت انتظار دارم به مسئله تجویز

داروهای تجاری ورود داشته باشند و با تصمیمات
قاطع،جامعهپزشکیراراهنمایی کنندوچنانچهضعیف
ی کنند ،نهادهای قضائی باید ورود کنند .نکته
عمل م 
دیگر عدم برنامهریزی سالم و منطقی تأمین ارز است
یعنی بانک مرکزی .و این وظیفه و تکلیف دولت است
تا اهمیت دارو را برای این مجموعه ابالغ کند ،چون
بانک مرکزی وظیفه خود را بهدرستی انجام نداده و
این موجب خواهد شد تا چند ماه دیگر شاهد بیشتر
شدن موارد کمبود دارو شویم».
وی در خصوص داروی بیماران «ام پی اس» هم به نکاتی
اشارهمیکند،ازجملهاینکهبیمارانخاصوصعبالعالج
درهمهجایدنیا،داروهاینادررامصرفمیکنند که گاهی
فقطیک کمپانیآمریکاییتولیدمیکند،اینهاداروهای
بسیار ویژهای هستند که بیمار را درمان نکرده و بهنوعی
ی کنند،اماوقتیداروی
اثراتبیماریرامقداریتعدیلم 
جدیدیمعرفیمیشودودر کشورهمبدونتوجهبههزینه
اثربخشی،بالفاصلهواردفهرستداروییمیشودوانتظار
ونیازهایبیمار راتحتتأثیرخودشقرار میدهد،مابااین
مشکالتروبهرومیشویم،برایهمینمیتوانازدرمانهای
مشابه و فرآوردههای گیاهی و شیمیایی استفاده کرد ،اما
فهرست دارویی بیتوجه به بنیه اقتصادی کشور عمل
کرده و داروهای گرانقیمت و کم دسترس را بهخصوص از
طرف کشورهایی که با ما عناد دارند ،وارد فهرست دارویی
کردهواین کشورهاازنیازهایدرمانیمردمبهعنوانابزاری
ی کنند که این مسئله نشانگر
برای تنش درونی استفاده م 
ت گذاریهایبسیارغلطومغرضانهمسئولینوقت
سیاس 
بوده که این نوع داروها را وارد فهرست کردهاند .اما با همه
این احواالت سازمان غذا و دارو مکلف است ،هر دارویی
که در فهرست بوده را تا جایی که توان دارد و کشورهای
معاندغربیایجادمزاحمتنکنند،تأمین کردهودر اختیار
مردم بگذارد .این راهم باید در نظر داشت که ماتحت
تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا قرار داریم و فکر نمیکنم
در قضیهارز،بتوانیمقصوراتو کاستیهاراداخلیبدانیم.
بنابراین جامعه پزشکی بهتر است برای درمان بیماران،
راههای جایگزین را انتخاب کنند و ا گر دارویی در انحصار
است ،اعالم کنند تا تولیدکنندگان خودمان اقدام کنند،
چون آنان به این درجه از توان رسیدهاند که دارو تولید و
عرضه کنند .این امر نیازمند همکاری بین حوزه درمان
وزارتبهداشت،پزشکان،سازماننظامپزشکیوصنعت
داروسازی است.
قاچاق و صادرات غیرقانونی «انسولین» به
کشورهای همسایه
«اختراعی»درباره کمبودقلمانسولینهممواردیرامطرح
ن که دو شرکت در بازار ،انسولین را به شکل
ی کند ،اول ای 
م 
قلمیتولیدمیکنند،یکیازاینشرکتها،خارجیاست که
درایرانفعالشدهاست،دوماین که،اشتباهاتیدرگذشته
رخ داد و انسولین به شکل غیر قلمی در اختیار مردم قرار
گرفت اما در حال حاضر به شکل قلمی هست که تزریق آن
سادهتراستوچوناینگونهراحتتراست،بیماراندیابتی
تمایل به استفاده از این مدلدارند ،اما این ایجاد انتظار،
وقتیهزینههایتأمینباال میرود ،گرفتارهاییرابهوجود
میآوردامادرهرشکلدوشرکتتولیدکنندهفعالهستندو
ی کنممسئله کمبودقلمانسولینجدینباشد،ولی
تصورم 
ن که قیمت این دارو در ایران بسیار تحت یارانه و
به دلیل ای 
ارزان است ،قاچاق و صادرات غیرقانونی آن به کشورهای
همسایه بهویژه عراق ،گسترده است ،بنابراین انسولین
را کوپنی کردهاند و بهراحتی در اختیار همه بیماران قرار
نمیدهند تا از قاچاق آن پیشگیری شود ،ولی بهطورکلی
کمبودی در کار نیست و هردو شرکت در بازار هستند و
ظرفیتهایشان هم منطقی و معقول است.
حدود  80میلیون دالر برای واردات وا کسن آنفلوآنزا
توسط بنیاد برکت هزینه شد
رئیسسندیکایتولیدکنندگانمواداولیهداروییدر مورد
وارداتوا کسنآنفلوآنزاوشائبههاییمبنیبر کمبودآندر
ی کند« :تا جایی که اطالع دارم اعداد و ارقام
پاییز بیان م 
بسیار کالنی که در حدود  80میلیون دالر است فقط برای
وارداتوا کسنآنفلوآنزاتوسطبنیادبرکتهزینهشدهاست
و حدود  6یا  7برابر بیشتر از سالیان گذشته ،قرار است این
ی که اثربخشی آن در حدود  50تا
وا کسن وارد شود ،درحال 
 70درصد است و بیشتر هجمه روحی و روانی در این زمینه
صورت گرفته ،ضمن اینکه قیمت آن باالست و هزینه
ی کند .بهتر است مردم موارد
اضافی را به مردم تحمیل م 
پیشگیرانه و بهداشتی را مدنظر داشته باشند ،چون این
وا کسنآنقدراهمیتنداردوصرفابهخاطر کرونا،حساسیت
مردم نسبت به آنفلوآنزا و تزریق این وا کسن بیشتر شده،
به هر ترتیب مقدار واردات چندین برابر سالهای گذشته
بوده و نیازهای داخلی را پوشش خواهد داد».

عرصهبرداروهایوارداتیتنگشدهاست

سید علی فاطمی
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران
اغلب کمبودهای دارویی به دلیل تحریمها
و مشکالت انتقال ارز است .گرچه در ظاهر
داروهاتحریمنیستندولیهیچ کشوریحاضر
نیست ،با ما وارد مبادالت بانکی شود .این
مسئله باعث شده که نتوانیم بموقع ارز را به
تولیدکنندگاندارومنتقل کنیم،ازطرفیبرخی
ً
داروها صرفا در کشور آمریکا تولید میشوند و
اینامرسببشدهشرایطپیچیدهتروسختتر
شود .هرچند در مورد داروهای تولید داخل
با مشکالت کمتری مواجه هستیم و تقریبا
 97درصد داروهای ما در داخل تولید

میشوند ،اما این آمار مربوط به ساخت
نهایی است و این را هم باید در نظر داشت
که مواد اولیه همین داروهای داخلی،نيز
بايد از خارج کشور وارد شود .حتی ادوات
بستهبندی هم وارداتی است و ا گر اینها
موجود نباشد ،دارو بموقع ساخته نخواهد
شد و روانه بازار نمیشود .بهرغم همه این
مسائل،مشکالتمامربوطبهتولیداتداخلی
نیست ،بلکه مربوط به وارداتی  3درصدی
دارو است که اینها نزدیک به  30درصد
ازبودجهدارویی کل کشوررابهخوداختصاص
میدهد ،بنابراین برای انتقال ارز با مشکل
بسیار بزرگی روبهرو هستیم و هرروز عرصه بر

داروهای وارداتی تنگتر میشود ،ازجمله
داروی«امپیاس» کهسازندهآنفقط کشور
آمریکاست و جایگزینی برای آن وجود ندارد
البته تالشهایی از سوی سازمان غذا و دارو
صورت گرفتهوراهحلهاییپیداشده،منتهابا
تأخیربهدستاینمجموعهمیرسد.درمورد
وا کسن آنفلوآنزا نیز ماجرا همین است و هنوز
به تعداد کافی وارد کشور نشده و هم مردم و
همداروخانههاازاینوضعیتنگرانهستند،
چونمشخصنیستدر اولپاییزچگونهقرار
استاینوا کسنتوزیعشودوهیچسازوکاری
همبهصورتدقیقبرایآنتعریفنشدهاست.
دراینبینقولهایمساعدیدادهشده کهدر
حدود16تا17میلیونوا کسنوارد کشورشود،
اما تا امروز  2تا  2.5میلیون دوز وارد شده که
اغلببهمنظورتوزیعدرمرا کزبهداشتیوبرای
افراد با بیماریهای زمینهای است و بهرغم
وعدههایسازمانغذاودارو،نمیتوانخیلی
درموردوارداتبیشتروا کسنآنفلوآنزاامیدوار
بود ،چون چنین وعدههایی در مورد ماسک
هم داده میشد و این صحبت مطرح بود که
 7میلیون توزیع میشود اما تا کنون مردم ما

ماسک استاندارد و با کیفیت
خوب را دریافت نکردهاند.در
موردانسولینهم کمبودهایی
وجوددارد،بهاینعلت کههیچ
بیماریتقریباازسرسوزنعادی
ی کند،درواقعاین
استفادهنم 
روشمنسوخشده،ازاینروتقاضا
برایانسولینقلمیباالرفتهاست
اما تا کنون در این زمینه تولیدکننده داخلی
نداشتهایم کهخوشبختانهچند کارخانهشروع
بهتولید کردهاند.ا گربهتدریجمیزانتولیدات
این کارخانهها افزایش یابد ،در آینده نزدیک
مشکل انسولین قلمی حلشده و ازدحام در
داروخانهها به وجود نمیآید.
نکتهدیگربهاختصاصارز4200از سویدولت
ی گرددوا گراینارزاختصاصنیابد،باربسیار
بازم 
سنگینیبهبیمارانوبیمههاتحمیلمیشود،
ن که یارانه اینها را بخواهند بهصورت
مگر ای 
دیگریدراختیاربیمارقراردهند.امامشکلاصلی
ما ،فار غ از کمبود اعتبار برای اختصاص
ارز  ،4200مشکل انتقال وجه به کشورهای
خارجیاست.درموردارز۷۵۰میلیونیورویی

نیز کهقرار استاز طرفبانکمرکزی
به تولیدکنندگان دارو برای تأمین
مواداولیهاختصاصدادهشود،باید
گفت کهمعموال اعتباراتاختصاص
ی کند اما آنچه ارائه میشود،
پیدا م 
یکسان نیست .اما ا گر ارزی که
وعدهاشرادادهاندبموقعدراختیار
تولیدکنندگان قرار بدهند ،بموقع
میتوانوارداتمواداولیهراانجامدادتاتولید
به وضعیت عادی بازگردد .با این وصف باید
تأ کید کرد کهافقروشنیپیشرویمانیست
ونمیدانیمتاچهزمانیقراراست ،کمبودهای
دارویی وجود داشته باشد و وضعیت بسیار
ن کنندهاست.مسئوالندرسازمانغذاو
نگرا 
دارووهمکاراندربانکمرکزیووزارتخارجه
تالشهایزیادی کردهاندامااتفاقینیفتاده،
ما در حال حاضر پولهای بلوک شده زیادی
در خارج از کشور داریم که میتواند به دارو
اختصاص یابد .ا گر این مسئله بهطورجدی
پیگیری نشود ،نمیتوان آینده روشنی را در
حوزه تأمین داروهای وارداتی متصور بود .با
توجه به این که داروهایی مثل «وارفارین»

جایگزینی هم ندارند و بیماری که مشکل
انعقاد خون دارد ،ا گر «وارفارین» را بموقع
دریافت نکند ،ممکن است سکته مغزی یا
قلبی کند.بعضیداروهاقابلجایگزین کردن
هستند اما برخی داروها اصال قابلجایگزینی
نیستند و باید برای اینها اقدام اساسی کرد.
گرچه برخی پزشکان هم داروهایی را نسخه
ی کنند که در بازار دارویی نیست و این هم
م 
میتواندبهمحسوسشدن کمبودهایدارویی
دامن بزند اما همه مشکالت به این مسئله
برنمی گردد .از سوی دیگر دولت نمیتواند
بین همه  13هزار داروخانه در کشور ،داروها
را توزیع کند ،بنابراین مجبور است ،یکسری
داروها را در اختیار داروخانههای خاص،
تحت عنوان داروخانه منتخب قرار دهد که
این مسئله مورد اعتراض است .تقاضای ما
بهعنوان انجمن داروسازان ایران این است
که چنین اقدامی بهصورت گردشی باشد ،تا
همازدحامدر داروخانهخاصیبهوجودنیاید
ی کنند،
وهممردمی کهدر دوردستزندگیم 
مجبور نباشند برای تأمین دارو به داروخانه
خاصی مراجعه کنند.

درنگ

دیوان عالی کشور ،قتل میترا استاد را
قتل عمد تشخیص داد
دیوان عالی کشور ،پرونده قتل میترا استاد -توسط همسرش
محمدعلی نجفی از وزرای پیشین و شهردار اسبق تهران را «قتل
عمد» تشخیص داد.
دادگاه کیفری تهران پیشازاین اتهام محمدعلی نجفی را قتل عمد
همسرش اعالم کرده بود اما یکی از شعبههای دیوان عالی کشور
قصد او را مشاجره و تهدید در دعوای خانوادگی خوانده و قتل را از
نوع شبه عمد خوانده بود.
با اصرار دادگاه کیفری بر رأی صادرشده ،موضوع در هیئت عمومی
دیوان عالی کشور مطرح شد.
ی گیری که روز گذشته ۲۵ -شهریورماه_ انجام شد ،از ۶۶
بر اساس رأ 
نفر از قضات حاضر در هیئت عمومی ۳۹ ،قاضی رأی دادگاه کیفری
را تأيید کردند و فقط  ۲۷قاضی به نفع رأی دیوان عالی نظر دادند که
بر اساس محکومیت محمدعلی نجفی که قتل عمد بود ،تأيید شد.
حجتاالسالممنتظری،دادستانتهراندراظهاراتیهمزمانبارأیگیری
درهیئتعمومیدیوانعالی کشور گفت:عملی کهمحمدعلینجفی
انجام داده «قتل عمد» بوده است.
میترااستادهمسردوممحمدعلینجفی،هفتمخردادسال گذشتهدر
خانهاش در منطقه سعادتآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد.
نجفی ،وزیر اسبق آموزشوپرورش و شهردار پیشین تهران ،ساعاتی
پس از انتشار این خبر ،خود را به پلیس معرفی و به ارتکاب قتل به
دلیل اختالفات خانوادگی اعتراف کرد.
مردادماه سال گذشته ،دادگاه کیفری استان تهران ،نجفی را به دو
اتهام قتل عمد و نگهداری سالح غیرمجاز مجرم شناخت.
این رأی ا کنون در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأيید شده است
ن که خانواده میترا استاد شکایت خود را درباره کشته
اما به دلیل ای 
شدن او پس گرفتهاند ،موضوع قصاص در میان نیست و خطر اعدام
برای آقای نجفی وجود ندارد.
طبق قانون مجازات اسالمی ،حتی در صورت رضایت شا کی یا
شا کیان پرونده قتل عمد و گذشت از قصاص ،فرد قاتل به مجازات
حبس محکوم میشود.
نجفی به  6سال و نیم حبس محکومشده است .وی سال گذشته با
تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان مرخص شد اما دو روز بعد
مجددا به زندان بازگردانده شد.

میزخبر
مصدق خبرداد:

الیحههمکاریقضائیبینالمللی
جهت مقابله با فساد به دولت ارسال شد
معاون حقوقی قو ه قضائیه از ارسال الیحه همکاری قضائی
بینالمللی جهت مقابله با فساد به دولت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت حقوقی و امور مجلس
قوه قضائیه ،حجتاالسالم محمد مصدق با تأ کید بر این مهم
که امروزه کشورها برای ایجاد تعامالت پویا و مؤثر با دیگر کشورها
ملزم به رعایت الزامات بینالمللی هستند ،خاطرنشان کرد:
یکی از عرصههای مهم برای بروز و ظهور همکاریهای سازنده
بینالمللی مقابله مشترک کشورها با پدیدههای شومی چون
جنایات بینالمللی و جرائم سازمانیافته فراملی است و بیتردید
این مهم فار غ از چارچوبهای حقوقی و رویههای اجرایی جدید
امکانناپذیر است.
وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصالح قوانین و مقررات
سنتی داخلی ،همسو با پدیدههای نوظهور بینالمللی اظهار کرد:
پوشیده نیست که جمهوری اسالمی ایران بنا به موقعیت خاص
ژئوپليتیکیوبرخورداریاز ظرفیتهایغنیجغرافیایی،تاریخی،
فرهنگی و انسانی از نقش محوری در برقراری و حفظ ثبات و
امنیت و ایجاد تحوالت در منطقه به شمار میرود و همین موضوع
گسترش تعامالت و همکاریهای بینالمللی را بهعنوان سیاستی
بنیادین مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران جمهوری
اسالمی ایران قرار داده است.
مصدق همکار یهای بینالمللی قضائی کشور را در حال
حاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان ،انتقال
محکومان ،معاضدت قضائی در امور کیفری و مدنی ،انتقال
دادرسی ،استرداد اموال و کمکهای فنی برشمرد و افزود :انجام
این همکاریهای قضائی بینالمللی بهطور معمول بر مبنای
معاهدات چندجانبه بینالمللی ،معاهدات دوجانبه و یا عمل
متقابل صورت می گیرد.
ویدراینخصوصادامهداد:درمواردی کهمعاهداتدویاچندجانبه
بینالمللیوجودنداردویاباسکوت،ابهامونقصمواجهاست،رفتار
متقابلاعمازقضائی،سیاسییاتقنینیراهکارانجامهمکاریهای
قضائی بینالمللی است .بهترین راه برای انجام رفتار متقابل،
داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاریهای
قضائی بینالمللی ،شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف
نهادهایذیربطرامشخصسازد کهدراینراستادرقوانینومقررات
کشورمان« ،قانون تعاون قضائی مصوب  »۱۳۰۹در قالب یک ماده
واحده« ،قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب »۱۳۳۹ / ۲ / ۱۴
در قالب  ۲۶ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین
فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران» ،مصوب ۱۳۱۳ / ۵ / ۱۷
در قالب  ۲ماده به تصویب رسیده است.معاون حقوقی و امور
مجلس قوه قضائیه در ادامه به تبیین ضرورتها و اهداف تدوین
اینالیحهپرداختو گفت:باتوجهبهلزومایجادپیوندبیشاز پیش
و همکاریهای مؤثر دولتها در مقابله با فساد و جرائم فراملی و
همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه
همکاریهای بینالمللی ،نقص قوانین و مقررات موجود بهویژه
در حوزه انتقال محکومان ،معاضدت قضائی کیفری ،فقدان
ساختار و آيین دادرسی و رویههای اداری یکسان در خصوص
همکاریهای قضائی بینالمللی ،تدوین الیحهای جامع در این
خصوص امری ضروری است.مصدق اهداف تدوین این الیحه
را مهم توصیف و اضافه کرد :عالوه بر پیشگیری از فرار مفسدان
اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بینالمللی در
مبارزه و سرکوب برخی جرائم فراملی ،مواردی نظیر بهروزرسانی،
یکپارچهسازیوبازنگریدر قوانینومقرراتموجود،رفعخألهای
موجود در قوانین ،اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران بر
اساس معاهدات بینالمللی که مورد تصویب جمهوری اسالمی
ایران قرار گرفته است ،فراهم کردن امکان حمایت از اتباع ایرانی،
پیشگیری از مداخالت سیاسی بینالمللی در امور قضائی فراملی
مرتبطباجمهوریاسالمیایران،اعطایصالحیتبهدادگاههای
داخلی و آمادگی مقابله با تحوالت آینده سایر اهداف مترتب بر
تدوین این الیحه به شمار میرود.معاون حقوقی و امور مجلس
قوه قضائیه با بیان این که الیحه مذکور در  ۷فصل و  ۱۵۳ماده
تدوین یافته است ،گفت :با گذار این الیحه از مراحل و فرآیندهای
قانون گذاری و تصویب آن «قانون تعاون قضائی مصوب ،»۱۳۰۹
«ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق
سرحد مجاور ایران ،مصوب « ،»۱۳۱۳/۵/۱۷قانون استرداد
مجرمین ،مصوب  »۱۳۳۹/۲/۱۴و سایر قوانین و مقررات مرتبط
در موارد مغایرت ملغی میشود.

