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 بتول باللی
«آقای دکتر یادتان هست گفتید بعدا بیام
دارو بگیرم؟» کدام دارو؟ «وارفارین» باید صبر
کنی میبینی که داروخانه شلوغ است .بیمار ناچارا
گوشهای میایستد .مشتری دیگری درخواست قرص
پالویکس(داروی قلب) میکند؛ «نداریم» .صدای یک
مشتری باال رفت .نگاهها به یک سو چرخید .همه جا
ساکت بود و فقط صدای مشتری میپیچید؛ «خدا
لعنتتان کند اگر شیرخشک دارید و به بچه من
نمیدهید .مگر میشود نباشد ،دروغ میگویید خب
بگویید گرانتر میدهیم ،قبول میکنم که گران
بخرم» بعد از چند ثانی ه بگومگو با عصبانیت لبخند
میزند و با سرعت از داروخانه خارج میشود تا به
داروخانهای دیگر برود.
افزایش قیمت دارو و نبود برخی داروها باعث
نابسامانی در حوزه دارویی شده است .بررسیهای
پاسارگاد نشان میدهد عمدهترین کمبود برای
داروهایی نظیر داروهای ضد صرع و تشنج ،داروهای
قلبی ،داروهای اعصاب و روان ،داروهای دیابت ،برخی
آنتیبیوتیکها ،ویتامینها ،داروهای چربی و داروهای
بیماران خاص است.
 نابسامانی اوضاع دارویی در داروخانهها
در فضای داروخانهای در مرکز شهر ،باید آنقدر
بایستی تا متصدیان فروش دارو فرصت کنند ،جوابت
را بدهند .مشتریان از باالی سر هم سرک میکشند تا
به قسمت نی مدایره بدون شیشهی پیشخوان برسند.
مشتری تقاضای قرصپالویکس(داروی قلب) میکند
و تنها یک خشاب  14عددی به او داده میشود؛ «یک
بسته کامل میخواهم» مسئول فروش میگوید،
نداریم .مشتری دیگری «قرص فلوکونازول(درمان
عفونتهای قارچی) دارید؟» نه« .کجا میتونم پیدا
کنم همه جا را زدم برای این قرص؟» نمیدونم« ،چرا
نیست؟» و جوابی که داده نمیشود .سپس میگوید:
«یک بسته قرص سفکسیم بدهید از هیچی بهتره».
زنی با دفترچهی بیمه در دستش ،روی صندلی
نشسته است 8-7 .داروخانه شهر را برای گرفتن
انسولین قلمی زیر پا گذاشته و حاال به این داروخانه
آمده است .وقتی میپرسد این دارو را دارید ،با ابروهای
باال انداختهی متصدی فروش مواجه میشود.
داروخانهی دکتر فتاح یزاده نسبتا خلوت است .زن
میانسالی قرص وارفارین میخواهد و داروخانه ندارد.
فروشندهمیگوید:چنددارویمشابهیکهتجویزشده
قیمتش خیلی باال است ،بدهم؟ «چند شده؟» 243
هزار تومن به قیمت آزاد .مشتری آهسته میگوید:
«قیمتش خیلی زیاده ،میروم از داروخانه دوستم
میگیرم شاید تخفیف داد».

از فروشنده داروخانه ،میپرسم کدام داروها کم
است؟«خیلی داروها ،انسولین قلمی و برخی داروهای
خارجی قلبی وجود ندارد .دکتر باید تشخیص بدهد
دارویی جایگزین کند اما قیمت مشابه باالتر است».
فضای کوچک داروخانه دکتر برفهای مرتب پر و
خالی میشود .بیماری با صدای بلند میپرسد« :قرص
دِپاکین(ضد تشنج و صرع) دارید؟» پزشک داروخانه
به فروشنده تاکید میکند فقط 10عدد قرص به بیمار
بدهد».پزشک دلیل کم دادن قرص به بیمار را کمبود،
وارداتی بودن ماده اولیه آن ،باال رفتن قیمتها و عدم
توزیع این دارو توسط شرکتها م یداند .دکتر برفهای
در توضیح بیشتر کمبود اقالم دارویی ،لیست داروهای
خریداری شده از شرکتهای دارویی مختلف را نشان
کدانهای دارو
میدهد؛ «به تعداد کم و به صورت ت 
ارسالمیکنند.مثالشربتسودوافدرین(ضداحتقان)
ص لتیزین
سه شیشه ،واکسن آنفلوآنزا  15عدد ،قر 
 15عدد ،شربت سیپروهپتادین یک شیشه ،شربت
پالرژین  6شیشه ،تازه برخی داروها مشابه هم ندارند.
داروخانهها برای گرفتن دارو باید التماس کنند».
 خوردن داروی مشابه بهتر از نخوردن
دارو است
به گفتهی دکتر امین محمدی(داروساز) همه نوع
دارو کم است .او شروع میکند به نام بردن و ادامه
میدهد«:دارویجدیدواردنمیکنیموذخیرهانبارمان
را خالی میکنیم .مریض دارویش را با مشابه ایرانی
متعادل میکند ».این پزشک داروساز تحریم ،گرانی
و مردم را باعث کمبود دارو م یداند« :وزیر بهداشت
اعالم کرده تا  6ماه آینده به بحران دارو میخوریم،
هرچه دارو میخواهید بخرید .این حرف دامن زده به
مشکالت .از  4-3ماه گذشته سهمیه برخی داروها کم
شد .مردم برای خرید دارو حمله کردند».
خانم دکتر زارعی(داروخانه رازی)اکثر مشکالت
را به گردن وزیر بهداشت میاندازد؛ «دقیقا همه
چیز از صحبتهای وزیر شروع شد .اگر بگوییم کدام
داروها باید یک صفحه کامل بنویسید .کمبود دارو به
خاطر تحریم اقتصادی نیست بلکه به دلیل نپرداختن
حساب داروخانهها توسط بیمهها است .االن داروهای
پارکینسون(عصبی) اصال نیست .هر روز مریض 4-3
عدد قرص میخورد و شرکت یک بسته  100تایی
به هر داروخانهای میدهد .شما جای ما بودی این
بسته را به چند مریض م یدادی؟ جایگزینی هم
برای این قرص نیست ،قبال مشابه ایران ی این قرص
بود اما االن نیست ».بیمار دست خالی برمیگردد؟ «تا
دلت بخواهد ».داروی پرفنازین (داروی اعصاب) اصال
نیست .مادوپار(داروی اعصاب) جایگزین ایرانی دارد اما
آن هم نیست ولی شربت سودوافدرین(گرفتگی و رفع
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احتقان) تولید ایرانی است ،کم است ولی جایگزین
دارد».
 شرکتها دارو ندارند
به گفتهی مسئول فروش یک شرکت توزیع دارو
در استان ،بسیاری از شرکتهای توزیعی ،دارو ندارند
و رو به ورشکستگی هستند چون اکثر مواد اولیه
خارجی است .از طرفی شرکتهای تولیدی میترسند
مواد اولیه گرانتر شود ،منتظرتغییر قیمتها هستند.
برخی داروهای شیمیدرمانی اصال نیست .محصوالت
شیمیدرمانی باید نقدی خریداری شوند .برخی دارو را
میخرند تا با نرخ بیشتری بفروشند .وی که نخواست
نامش برده شود ،گفت« :قبال فاکتورها یکساله بود ولی
االن  45روزه است و بیشتر از  60روز فاکتور نداریم.
داروخانهها حاضر نیستند یک ماهه خرید کنند».
مسئول یکی دیگر از شرکتهای توزیع دارو در
استان با تاکید بر ذکر نشدن نامش گفت :کمبود دارو
ملموس نیست؛ «دارو کم نیست اما مثل سابق دارو
نداریم که در انبارها بماند .به اندازه نیاز دارو وارد و
توزیع میشود .دارویی نبوده که قبال داشته و االن
نداشتهباشیم».
مشکلهمهیداروخانههانقدینگیاست
«دارو کم شده اما پیدا میشود .ما پول نداریم

بخریم چون بیمه پول نمیده .دارو سهمیهبندی
شده ،شرکتها هم دارو کم میفروشند» این حرف
تمام داروخان هدارهاست .برخی از آنها معتقدند نه
تنها تاخیرهای طوالنیمدت بیمهها بلکه نطق وزیر
بهداشت که گفته بود «با مشکل کمبود دارو مواجه
هستیم و داروهای مورد نیازتان را بگیرید» کار دست
داروخانهها داد .همچنین معتقدند فشار روانی ناشی از
کمبود ،باعث هجوم مردم برای خرید دارو و انبار آن
شده است .مردم برای هفتگی دارو میگرفتند حاال
برای مصرف سالیانه دارو میگیرند.
داروخانه دکتر اطمینان که داروی بیماران
خاص(اماس ،پیوندی ،تاالسمی ،کلیوی) را تهیه
میکند،ماننددیگرداروخانههابامشکلعدمنقدینگی
مواجه است .بیماران خاص دست خالی از داروخانه
برمیگردند یا مجبورند برای تهیه دارو به شهرهای
دیگر بروند اما آنجا هم همین آش است و همین
کاسه.
به گفتهی دکتر رضا اطمینان هرچند غذا و دارو
جزو تحریمها نیست ولی به صورت غیر مستقیم
تحریم میشویم مثال شرکتهای دارویی در تبادل
پول به خارج از کشور با بانکها مشکل دارند .وی از
عدم همکاری بیمهها مخصوصا بیمه تامین اجتماعی

ناراحت است؛«اگر بیمهها پول بدهند مشکلی از لحاظ
تامین دارو چه انسولین ،چه داروهای خاص و داروهای
دیگر نداریم ».وی در جواب حرف وزیر بهداشت-با
افزایش قیمت دالر ،قیمت دارو افزایش نداشته-
قیمتها را مقایسه میکند؛ «قیمتها روزبهروز باال
میرود .شربت زینکسولفات(شربت تقویتی) سال
گذشته  12-10هزار تومان بود و به تدریج به 20-18
و  30هزار تومان رسید و االن  82هزار تومان شده
است .این دارو خارجی و وابسته به ارز است .قبال یکی،
دو بار در سال قیمتها عوض میشد ولی االن روزانه،
هفتگی و ماهانه قیمتها تغییر میکند .قیمت روی
جلد دارو با قیمت فروش یکی نیست و معضلی برای
داروخانهها شده است ».
 داروهای خاص را نمیتوانیم بیاوریم
همکاری نکردن شرکتهای دارویی حتی در
مورد داروهای خاص گالی ه دیگر دکتر اطمینان است؛
«شرکتها داروهای خاص را هم با شرایط نقدی یا
فرصت یکی ،دو ماهه میدهند 10 .شرکت به ما
دارو نمیدهند چون نقدی کار میکنند .در حالیکه
داروخانه پول داروهای خاص را  7-8ماه بعد از بیمهها
دریافت میکند .اکنون داروهای خاص را نمیتوانیم
بیاوریم.مثالقرص ِس لسِپت(دارویپیوندکلیهوکبد)

ش از  8میلیون تومان است و شرکت
هر کارتن بی 
دارویی زیر  10کارتن نمیدهد؛ برخی داروها هم
یخچالی است و حجم زیادی دارند و نمیتوانیم زیاد
خریداری کنیم .هر قدر پول و سرمایه داشته باشی،
جوابگو نیست .قرص سیتالوپرام(داروی اعصاب) فقط
سه بستهی  30عددی دادند که فقط برای مصرف
سه بیمار در ماه است ».بیماران چه میکنند؟ «هنوز
مقداری دارو از قبل داریم».
 تقسیم دارو مدیریت میشود
«مشکل عمده داروخانههای شهر بدعهدی بیمهها
در پرداخت مطالبات داروخانهها است» این را دکتر
حیدربرفهاینمایندهیداروسازانسیرجانعنوانکرد.
وی فروش نقدی شرکتهای توزیعی ،انحصاری کردن
توزیع داروها را از مشکالت بعدی داروخانهها برشمرد.
همچنین کاهش سود داروها دلیل دیگر کمبود
داروها(مثال انسولین قلمی) است؛ «فروش داروهای
خارجی سبدی شده و باید همزمان چند قلم دارو با
هم خریداری شود ».توزیع سهمیهای و قطرهچکانی
عنوانی است که دکتر برفهای به شرکتها میدهد:
کدانه دارو میدهند تا دارو در انبار بماند
کدانه ،ی 
«ی 
چون شرکت توزیعی هم نم یداند دارو را کی از داروساز
دریافتمیکند».
از نظر دکتر برفهای گرانی دارو ،قدرت خرید
خاص سیرجان را
داروخانه را کم کرده است؛«بیماران ِ
میشناسیم .تنها راهکار ،مدیریت کردن تقسیم دارو در
موقعیت کنونی است ».به گفتهی وی دارو نایاب نیست
اما کمبود دارو هست؛«البته بعضی داروها به دلیل عدم
مدیریت شرکتها در تولید ،مقطعی کم میشود».
دکتر ارجمند تا ِجالدینی دیگر نماینده داروسازان
سیرجان عنوان کرد؛ «اکثر داروها موجود است و
کمبود دارو محرز نیست .مشابه برخی داروها گران یا
مثل داروی اصلی نیست و بیماران با مشکل مواجه
میشوند» .قیمت برخی داروها در داروخانههای شهر
یکی نیست .او دراینباره توضیح میدهد« :بر قیمت
داروها نظارت داریم .تفاوت قیمت داروها به دلیل
افزایش  5 -10درصدی نرخ جدید داروهاست».وی
اشارهای به کمبود برخی داروهای بیمارستانها دارد:
«موجودی سرم کم است و شاید تا یک ماه آینده با
کاهشمواجهشود.البتهبیمارستاندکترغرضیچون
با تامین اجتماعی در ارتباط است مشکالت کمتری
نسبت به بیمارستان امامرضا دارد ».افزایش قیمت
دالر و بهمریختگی اوضاع اقتصادی نکت های است که
دکترارجمندتاجالدینیبیانمیکند؛«برخیداروهای
بیهوشی نیز کم است چون ماده اولیه خارجی است،
تولیدکنندههامشکالتیدارند».
دکتر حسن نصراهللپور معتقد است بیمارستان

امامرضا(ع) اصال با مشکل خاص دارویی مواجه نیست؛
«شرکت فردای روشن واسطه دارویی ماست و دارو
را تهیه میکنیم .ممکن است برخی پزشکان بگویند
دارو نیست اما با نظر کمیته علمی داروی مشابه را
تجویزمیکنیم».
به گفتهی دکتر مهدی ابنا در بیمارستان دکتر
غرضی فعال دارو هست؛ «با بحران جدی دارو روبهرو
نیستیم .فقط وسایل و تجهیزات گرانقیمت برای
عملهای تعویض مفصل و عملهای چاقی کمبود
ت این عملها را به تعویق انداختیم».
است که نوب 
بعضیاقالمداروییسهمیهبندیشدهاند
کارشناس غذا و دارو و نظارت بر امور دارویی
دانشکده علومپزشکی سیرجان هم نظر داروخان هدارها
را دارد؛«دارو کمبود نیست .واردات و تولید یکسری
داروها کم شده ،از طرف سازمان غذا و دارو بعضی
اقالم دارویی سهمیهبندی شدهاند».دکتر پریناز
امیریمقدم معتقد است صبر کردن به خاطر معوقات
بیمهها ،خرید دارو توسط داروخانهها را سخت کرده
است .وی در مورد کمبود انسولین قلمی برای بیماران
دیابتی هم گفت« :چون تزریق آن راحتتر از بقیه
انسولینها است ،تقاضا زیاد و انسولین قلمی کم است.
بیماران میتوانند از ویال انسولین(شیشه دارویی)
استفاده کنند و با استفاده از سرنگ تزریق کنند» .به
توصیهامیریمقدمتنهاراهحلبحراندارویی،مدیریت
بیماران در خرید دارو است؛ «مردم باید بهم کمک
کنند .نباید دارو زیاد بخرند تا دارو به بقیه بیماران هم
برسد».
 کمبود دارو مشکل کشوری است
دکتر عباس فخریان مدیر جدید غذا و داروی
دانشکده پزشکی ،کمبود دارو را مشکل کشوری و
بحث نقدینگی را عامل مشکالت داروخانههای شهر
دانست؛«ممکن است برخی داروهای خارجی کم و یا
نباشد .برخی شرکتهای دارویی نیز دنبال سودجویی
هستند و دارو نمیفروشند .مثال داروی پروپوفول(داروی
بیهوشی اتاق عمل) کمبود و برای بیمارستانها
سهمیهبندی شده و ممکن است تمام شود .باید یک
فکر کشوری برداشته شود .دست ما در این زمینه
کوتاه است» .وی سامانه  190را آماده دریافت شکایات
مردمی در زمینههای مختلف پزشکی اعالم کرد.
زنی گوشه داروخانه ایستاده و منتظر است
داروخانه خلوت شود .به خیال اینکه سر دکتر خلوتتر
شود ،شاید دارویی را که گفته موجود نیست ،به او
بدهد .در حال خارج شدن از داروخانه صدای زنی در
گوشم میپیچد ،تو رو خدا یه دونه آمپول آنفلوآنزا
بدین ،زمستونا شدیدا سرما میخورد .اگر قایم کردین
فقط یکیشو به من بدین.

آگهي اصالح اسناد مناقصه عمومي شماره /97/16ع
حســب تغییــرات در اســناد مناقصــه مذکــور بــا عنــوان « بیمــه امــوال و دارائیهــای
شــرکت در ســال  ، »97-98بــه اســتحضار کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه
میرســاند اســناد اصــاح شــده روی ســایت شــرکت بــه نشــانی WWW.GEG.
 IRو درقســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا بارگــذاری شــده اســت .لطفــ ًا پــس
از دریافــت اســناد جدیــد نســبت بــه تکمیــل آن و تحویــل در روز یکشــنبه مــورخ
 97/7/29اقــدام فرمائیــد .ضمنـ ًا تاریــخ بازدیــد تغییــر نکرده و روزهای یکشــنبه
و دوشــنبه مــورخ  22و  97/7/23همــکاران دســتگاه نظــارت آمــاده پاســخگویی
بصــورت حضــوری مــی باشــند.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای
کفپوش بتنی معابر سطح شهر شماره یک سال (97نوبت اول)
شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای کفپــوش
بتنــی معابــر ســطح شــهر شــماره یــک ســال  )97بــه شــماره  200975674000020را از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا
ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)
بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت
قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه
محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  1397/07/23میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19:00روز چهارشنبه تاریخ 1397/08/02
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1397/08/12
زمان بازگشایی پاکتها : :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1397/08/14
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه
پاکتهــا
الف) آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها و تلفن034 – 413205077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه -مرکز تماس021 – 41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

آگهی استخدام دانشکده علومپزشکی سیرجان
دانشــکده علومپزشــکی و خدمــات بهداشــتیدرمانی ســیرجان قصــد دارد براســاس
مجــوز وزارت متبــوع اقــدام بــه جــذب  25نفــر نیــروی فوریتهــای پزشــکی در قالــب
خریــد خدمات(شــرکتی) از طریــق آزمــون و مصاحبه نماید .متقاضیــان میتوانند جهت
دریافــت اطالعــات بیشــتر و نحــوه ثبتنــام از تاریــخ  97/07/21لغایــت 97/07/28
بــه وبســایت دانشــکده بــه آدرس www.sirums.ac.ir :مراجعــه نمایند.

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهی مزایده سالن ورزشی سایت مسکن مهر شهرداری نجفشهر «نوبت دوم»

شــهرداری نجفشــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره  313/561مــورخ  97/06/20شــورای محتــرم اســامی
نجفشــهر ســالن ورزشــی چندمنظــوره خــود را بــا کلیــه تجهیــزات واقــع در ســایت مســکن مهــر از طریــق مزایــده کتبــی
اجــاره دهــد .لــذا متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده حداکثــر تــا تاریــخ  97/08/03بــه شــهرداری
نجفشــهر مراجعــه نماینــد.
شرایط شرکت در مزایده:
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد.
 -2ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل  5درصــد قیمــت کارشناســی میباشــدکه میبایســت بــه حســاب ســپرده  12225نــزد
بانــک تجــارت نجفشــهر واریــز و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه معتبــر بانکــی باشــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -4هزینه کارشناسی به صورت کامل به عهده برنده مزایده میباشد.
 -5در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبط
خواهد شــد.
در صــورت نیــاز جهــت کســب اطالعــات بیشــتر متقاضیــان محتــرم میتواننــد بــا شــماره تلفــن  034 -42396545تمــاس
حاصــل نماینــد.

علی نجفآبایپور-شهردار نجفشهر

