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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر؛

 محدوده بافت شهری در 12 شهر از 38 شهر استان 
بوشهر مشخص شد

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت : از مجموع 38 شهر این 
استان 12 شهر محدوده بافت فرسوده آنها مشخص شده و مطالعات انجام 

شده است.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر، فرزاد 
رستمی افزود  : یک هزار و 685 هکتار مساحت مجموع بافت های ناکارآمد شهری 
استان بوشهر است که 15 درصد مساحت شهرهای یاد شده را تشکیل و حدود 30  
درصد جمعیت این شهرها در این محله ها و محدوده بافت فرسوده زندگی می کنند

وی بیان کرد : بر اساس برنامه دو هزار و 700 محله بافت ناکارآمد در کشور 
شناسایی شده که باید هر سال 270 محله بازآفرینی شود . که این شمار در استان 

بوشهر 73 محله شناسایی و 13 محله امسال بازآفرینی می شوند .
رستمی اضافه کرد : شهرهای بوشهر و برازجان به ترتیب بیشترین مساحت بافت 

نارآمد شهری را دارند. و شهرهای خورموج و اهرم در رتبه های بعدی قرار دارند
وی یادآور شد : انتخاب شهرها بر اساس سرانه جمعیت ، وسعت ، وضعیت 
اجتماعی فرهنگی و زیر ساختها بوده است که بر اساس برنامه اقدام مشترک استان 
برای توسعه تاسیسات وخدمات زیر بنایی ، روبنایی ، ارتقا و بهبود فضاهای عمومی 
شهری ظرفیت سازی و توانمند سازی  اجتماعی ، نوسازی و مقاوم سازی مسکن 

شهرهای هدف انجام می شود .
رستمی گفت : به تازگی تفاهم نامه ای بین راه و شهرسازی ، سازمان برنامه و 
بودجه و صندوق توسعه ملی برای بازآفرینی محله های هدف منعقد شده است که 
سهمیه استان بوشهر نوسازی یک هزار و 545 واحد مسکونی است و به ازای هر 

واحد 400 میلیون ریال تسهیالت با سود 9درصد ارائه می شود
وی یادآور شد: در بازآفرینی این بافت ها فرهنگ سرا، مدرسه، دیوار حفاظتی ،  
خانه محله ، چمن مصنوعی و فضاهای ورزشی ایجاد می شود که سهم استان بوشهر 
امسال برای اجرای بخشهای روبنایی زیر سازی و توانمند سازی 294 میلیارد ریال 

تعیین شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت : در این ارتباط به میزان دو هزار و 
پنج تن قیر به شهرداری کمک شده که از این میزان تا کنون یک هزار و 125 تن 
تحویل و برای مابقی حواله صادر شده است و تالش می شود برای سه ماهه سوم و 

چهارم نیز به میزان یک هزار تن دیگر قیر تامین و تحویل شهرداری ها شود.
وی یاد آور شد اجرای طرح بازآفرینی محله های ناکارآمد با اولویت شهرهای 
باالی 50 هزار نفر است ولی در استان بوشهر از ردیف های دیگر برای بازآفزینی در 

شهرهای خورموج و اهرم نیز در صورت تصویب هزینه می شود .  

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

بهرام نکیسا معاون اداری و مالی اداره کل بنادر بوشهر 
شد

با حضور سیاوش ارجمند زاده، آیین تکریم و معارفه معاون اسبق و جدید 
اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد.

به گزارش روابط عمومی، و طی حکمی از سوی محمد راستاد معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  بهرام نکیسا به عنوان معاون جدید 

اداری و مالی  اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منصوب شد.
گفتنی است ، در آیینی که بدین منظور و با حضور سیاوش ارجمند زاده مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در سالن جلسات برج بندر برگزار شد، ارجمند زاده 
ضمن تقدیر از زحمات چهارساله سید محمدرضا فرهی ،بهرام نکیسا را بعنوان معاون  

جدید اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر معرفی کرد.

سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد؛

هفته آینده هوای تهران سالم است

سازمان هواشناسی اعالم کرد: هفته آینده آلودگی هوا در تهران نخواهیم 
داشت و روز جمعه تهران بارانی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد: تهران تا بعدازظهر 
امروز 6 دی ماه همچنان با افزایش غلظت آالینده های جوی رو به رو خواهد بود، اما 
به تدریج از بعدازظهر با ورود سامانه جدید بارشی به کشور، تحت تاثیر قرار گرفتن 
هوای تهران از این سامانه، وزش باد و جابجایی عمودی هوا، از تراکم آالینده های جوی 
و آلودگی هوا کم می شود. همچنین بنا بر این گزارش، آلودگی هوای تهران امروز در 
حد ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود اما پیش بینی می شود که این آلودگی 
هوا در بازه  زمانی کوتاهی باشد و برای هفته آینده آلودگی هوا در تهران نداشته باشیم 
چرا که سامانه بارشی به کشور وارد می شود و به این ترتیب برای روز جمعه در تهران 
بارش خواهیم داشت اما برای روز شنبه در تهران بارش نخواهیم داشت و بارش ها به 
دامنه های البرز، شرق استان تهران و مناطق مرتفع محدود خواهد بود. گفتنی است 

شنبه و یکشنبه با افت نسبی دما در تهران مواجه خواهیم بود.

هزاران نفر قربانی تغییرات اقلیمی در سال 2۰18
یک موسسه خیریه انگلیسی در گزارشی اعالم کرد: پدیده های جوی 
مرتبط با تغییرات اقلیمی در سال 2۰18 به مرگ هزاران نفر و خسارت مالی 

قابل توجهی در سراسر جهان منجر شده  است.
به گزارش ایسنا، موسسه خیریه Christian Aid در بررسی خود 10 حادثه 
جوی را شناسایی کرده  که هر یک از آن ها بیش از یک میلیارد دالر هزینه بر جای 
گذاشته  است. همچنین چهار حادثه جوی در سال 2018 رخ داده است که هر یک 
از آن ها بیش از 7 میلیارد دالر هزینه داشته اند. محققان در بررسی های خود نشان 
داده اند که موج گرما در اروپا به طور مستقیم تحت تاثیر گرمای ناشی از فعالیت های 
بشر بوده  است. همچنین حوادث جوی دیگر بر اثر تغییرات به وجود آمده در الگوهای 
آب و هوایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی به حساب می آیند. در این گزارش 
آمده است: پرهزینه ترین بالیای طبیعی مرتبط با افزایش دما و وقوع طوفان های 
فلورانس و مایکل بوده است که هر یک از آن ها به ترتیب حدود 17 و 15 میلیارد 
دالر هزینه به جا گذاشته اند.   به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، 
ژاپن در سال 2018 با پدیده های سیالب و موج گرما روبرو بوده که با تاثیرات مخرب 
عظیمی همراه بوده  است. جاری شدن سیل در این کشور به فوت دست کم 230 تن 

منجر شده و خسارت مالی به ارزش هفت میلیارد دالر به جا گذاشته  است.
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 زلزله 4/3 ریشتری قصر شیرین را لرزاند
زمین لرزه ای با قدرت 4.3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( بامداد روز جمعه حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. به گزارش ایرنا،شبکه لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد: این زمین لرزه 

ساعت 2 و 27 دقیقه و 2 ثانیه رخ داد. کانون این زلزله در موقعیت 34.46 شمالی و 45.66 شرقی ثبت شده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. این زلزله در عمق 13 کیلومتری استان کرمانشاه و در فاصله 
های 1۰ کیلیومتری قصر شیرین ، 19 کیلومتری سرپل ذهاب ، کرمانشاه و 28 کیلومتری خانقین عراق گزارش شده است.

دولت به دنبال تقویِت نهادهای سرمایه داری است

»فقر« افسار پاره کرده !
فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار 
پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال و آینده 

را پیش چشمان آنها تیره و تار می کند.
حالت  بهترین  در  »درحالی که  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
درآمدهای خانوارها در تابستان 97 نسبت به بهار 97 ثابت مانده 
است، خط فقر مطلق برای یک خانوار 4 نفره در شهرستان تهران 
300 هزار تومان افزایش یافته است.« این قسمتی از جدیدترین 
پژوهش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع »برآورد خط فقر 6 

ماهه نخست سال 97« است.
بر پایه این گزارش، فقر در همه استان ها حتی در استان هایی که 
خط فقر در آنها به نسبت استان های دیگر پایین هست، افزایش 
یافته است. شاید اگر فقر مطلق و مخاطرات اجتماعی برخواسته از 
آن تا این حد شدت نمی گرفت، مرکز پژوهش های مجلس خود 
را ملزم به ارائه گزارش های دوره ای نمی  دید؛ چنانکه در مقدمه 
آورده است: »نتایج این مطالعه می تواند رهنمون مناسبی برای 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و دولت در سیاست های 

حمایتی و فقر زدایی باشد.«
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به این نتیجه رسیده 
است که سیاست های فعلی فقر زدایی مانند پرداخت یارانه 45 
هزار و 500 تومانی، چند دور توزیع سبد کاال و پرداخت سوبسید 
کفایت  هزینه ها  از  برخی  آوردن  پایین  برای  انرژی   حوزه  به 

نمی کند و باید طرحی نو در انداخت.
در این پژوهش مناطق شهری به چهار خوشه و مناطق روستایی 
به 5 خوشه تقسیم شده اند. در خوشه اول شهری در تابستان 
97، خط فقر مطلق 1 میلیون و 489 هزار تومان، خوشه دوم 1 
میلیون 331 هزار تومان، خوشه سوم 1 میلیون و 810 هزار تومان 
و خوشه چهارم که استان تهران در آن قرار دهد، 2 میلیون و 728 

هزار تومان است.
این  در حالی است که در بهار سال 97، خط فقر مطلق در 
خوشه اول 1 میلیون و 312 هزار تومان، در خوشه دوم 1 میلیون 
180 هزار تومان، در خوشه سوم 1 میلیون 618 هزار تومان و در 

خوشه چهارم 2 میلیون و 450 هزار تومان است.
تنها در خوشه چهارم خط فقر بیشترین افزایش را داشته است: 
278 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره. در خوشه اول 186 
هزار تومان، در خوشه دوم 151 هزار تومان و در خوشه سوم خط 

فقر افزایش 192 هزار تومان را نشان می دهد.
اما این اعداد در پنج خوشه روستایی به کل متفاوت است. خط 
فقر در تابستان 97 در خوشه اول 1 میلیون و 578 هزار تومان، 
خوشه دوم 879 هزار تومان، خوشه سوم 822 هزار تومان، خوشه 
چهارم 1 میلیون و 39 هزار تومان و خوشه پنجم 781 هزار تومان 

است.
در بهار سال 97، خط فقر برای یک خانوار 4 نفره در خوشه اول 
1 میلیون و 386 هزار تومان، در خوشه دوم 764 هزار تومان، در 
خوشه سوم 712 هزار تومان، خوشه چهارم 893 هزار تومان و 
خوشه پنجم 676 هزار تومان است. خط فقر در خوشه اول 192 
هزار تومان، در خوشه دوم 115 هزار تومان، در خوشه سوم 110 
هزار تومان، خوشه چهارم 115 هزار تومان و در خوشه پنجم 146 

هزار تومان افزایش یافته است.
در کل فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبی سرکش افسار 
پاره کرده است و خانوارها را زیر پای خود لگدمال کرده و آینده را 
پیش چشمان آنها تیره و تار می کند. برای تکمیل پازل فقر باید در 

کنار افزایش ویرانگر خط فقر به تورم فقرا هم بپردازیم.
از  شهری  فقرای  کل  تورم  نرخ  مجلس  پژوهش های  مرکز 
تابستان 96 تا تابستان 97 را برای خوشه اول 26.3 درصد، خوشه 
دوم 27.9 درصد، خوشه سوم 24 درصد و خوشه چهارم 22.3 

درصد است. این در حالی است که نرخ تورم کل فقرا از بهار 96 تا 
بهار 97، برای خوشه اول 10.4 درصد، خوشه دوم 10.8 درصد، 

خوشه سوم 10.4 درصد و خوشه چهارم 11.1 درصد است.
نرخ تورم کل فقرا از تابستان 96 تا تابستان 97، برای خوشه 
اول 22 درصد، خوشه دوم 24.9 درصد، خوشه سوم 26.7 درصد، 
خوشه چهارم 27.8 درصد و خوشه پنجم 29.6 درصد است. با 
این حال نرخ تورم کل فقر از بهار 96 تا بهار 97 برای خوشه اول 
10.6 درصد، خوشه دوم 24.9 درصد، خوشه سوم 26.8 درصد، 
خوشه چهارم 27.8 درصد و خوشه پنجم 29.6 درصد تخمین 

زده شده است.
افزایش تورم فقر در مدتی کوتاه نشان از آن دارد که دولت 
آنگونه که مدعی است نتوانسته با فقر مبارزه کند و آن را به گوشه 
رینگ ببرد. ارزیابی می شود که متوسط نرخ تورم در سال 97 
باالی 30 درصد باشد. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه آبان را 

34.5 درصد اعالم کرده بود.
در اینجا اعداد، واقعیت هاِی بی رحم اقتصاد ایران را که معموال 
دولت در پستو پنهان می کند به رخ می کشند. گویی که پس از 
خواندن این گزارش ها پژواِک صداِی سیلی ای که تورم بر صورت 
فقرا می نوازد را رساتر می شنویم. در این میان دو سیاست ترمیم 
مزد در سال 97  و بسته های حمایتی که در آن اقالم مصرفی 
مثل برنج، گوشت، روغن و... قرار دارد می تواند، برای کارگران و 
بازنشستگان راهگشا باشد؛ هرچند به کاهش تعداِد افرادی که زیر 
خط فقر زندگی می کنند کمکی نمی کند؛ هرچند در همین مورد 
هم دولت یکی به نعل می زند و یکی به میخ و سرآخر هم برخالف 
تعهدات خود در قانون اساسی عمل می کند. از یک طرف ریال های 
ته جیب آنها را با ایجاد شوِک تورمی بی ارزش و بی اعتبار می کند 
و از یک طرف دائم بر طبل نداری می کوبد و پا را از این فراتر 

می گذارد و اجازه بازنگری در دستمزد کارگران را نمی  دهد.
تحمیل فقیر به مردم در شرایطی به »سیاست« تبدیل شده 
است که حمایت از اقلیت های بهره مند در دستور کار است. این 
حمایت  ها در لوایح بودجه ای پررنگ است. دولت می گوید اگر یارانه 
سه دهک ثروتمند جامعه را حذف کردم آن را روی یارانه فقرا 
می گذارم تا اینگونه با فقر مطلق مبارزه کنم اما کیست که نداند 
دولت های امروز و قبل از زمان روی کار آمدن خود همواره چنین 

ادعاهایی را مطرح کرده اند و بس. از قرار معلوم دولت برای مبارزه 
با فقر مطلق برنامه ای ندارد و ریشه کن کردن آن تا سال 1400 

بیشتر یک ادعاست.
دولت به دنبال تقویِت نهادهای سرمایه داری است

»کاظم فرج الهی« فعال کارگری و کارشناس اقتصاد سیاسی در 
این مورد که چرا دولت برای مبارزه با فقر مطلق برنامه ای ندارد 
و اینکه چرا خط فقر در سال 97 تا این اندازه  با سال   96 تفاوت 
دارد، به ایلنا می گوید: سیاست های کالن دولت در زمینه کنترل 
قیمت ها بدجور می لنگد اما کوتاهی خود را بر گردن خروج آمریکا 

از برجام می اندازد.
وی افزود: مشکل این است که دولت به دنبال تقویِت نهادهای 
سرمایه داری است. البته نه نهادهای مولِد سرمایه داری مولد که 
نهادهای نامولد؛ مثل بانک ها. دیدیم که چگونه دولت با تمام توان 
وارد شد تا بانک های خصوصی و موسسات اعتباری را در دهه 
هشتاد راه بی اندازد تا توزیع رانت ها را در دهه های آینده مدیریت 
کنند اما با جذب بیش از اندازه سپرده ها و ناتوانی در مدیریت آن 

فاجعه آفریدند.
این فعال کارگری با بیان اینکه نهادهای سرمایه دارای با جذب 
سپرده های مردم به بهانه پرداخت سود بیشتر، تزریق سرمایه ها را 
به بخش های نامولد تسریع کردند، افزود: دولت در مقابل تامین 
مالی بخش های نامولد سکوت کرد و زمانی که دید هیوالهایی 
که خلق کرده توان پرداخت سپرده ها و سود سپرده ها را ندارند به 
میدان آمد تا مطالبات سپرده گذران را پرداخت کند! اینگونه تالش 
کرد تا مردم ناراضی را که به خیابان ها روانه شده بودند، آرام کند.

سیاست های  دولت  که  زمانی  تا  کرد:  تصریح  الهی  فرج 
نولبیرالیستی سرمایه داری را پیش می برد؛ سیاست های که مورد 
انتقاد ما هست و از پیش هم نتایج آن سنجیده شده است، بحران  
زاییده می شود؛ چراکه بقای سرمایه  داری در گرو خلق بحران  است. 
این را جهت نمونه عرض کردم تا این نکته مهم را تبیین کنم: 
نسخه هایی که سرمایه داری برای گریز از بحران تجویز می کند 
به بحرانی دیگر منجر می شوند. از این رو تا نظام سرمایه داری 

برپاست، بدترین اشکال فقر هم هستند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه دولت برای مبارزه 
با فقر مطلق نمی تواند سرکوب مزدی را در دستور کار خود قرار 

دهد و تعمیق دهد، گفت: ارزان سازی نیروی کار راه مبارزه با فقر 
مطلق نیست. مقرر زادیی از روابط کار راه مبارزه با فقر مطلق 
نیست. ظاهرسازی برای کنترل قیمت  ها راه مبارزه با فقر مطلق 
نیست. واقعی کردن مزد و فروش کاالهای اساسی با قیمت مناسب 
راه های مبارزه با فقر هستند. در برخی از همین کشورهایی که 
با قواعد بازار که با منفعت طلبی هویت می یابد، اداره می شوند؛ 
کاالهایی مانند لبنیات را با قیمت های نازل به فروش می رسانند. 
چرا این کار را می کنند؟ چون سالمت جامعه و سالمت نیروی کار 

برایشان مهم است.
وی افزود: با این حال در ایران شیر را برای فقرا کاالیی گران 
و دست نیافتنی می کنند و دولت هم سکوت می کند. من به هر 
شکل چشم اندازی را برای این سیاست های نابخردانه نمی بینم. این 
سیاست ها تنها فقر مطلق را تشدید می کنند مگر اینکه فشار از 
ناحیه   تشکل های مدنی بیشتر شود تا دولت در برخی از زمینه ها 

عقب نشینی کند.
این فعال کارگری درباره راهکاری همچون افزایش مزد در برخی 
از مناطق کشور و عدم افزایش مزد در برخی از مناطق دیگر که در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن پرداخته شده است، گفت: 
در یک اقتصاد کامال سالم که نظارت های مردمی بر آن حاکم است 
می توان چنین سیاستی را اعمال کرد. در چنین اقتصادی مردم 
کاالها را در مناطق مختلف قیمتگذاری می کنند. منظورم از کاال 
تمام اقالم خوراکی، مسکن، بهداشت و کلیه خدمات عمومی است. 
اسم این کار سرکوب قیمت ها نیست؛ بلکه عقالنی کردن قیمت ها 

و برانداختن سیستم رانتی قیمت گذاری است.
فرج الهی افزود: اما این مستلزم وجود نهادهای دموکراتیک 
است. تشکل های مدنی، سازمان های مردم نهاد واقعی و نه دولت 
ساخته و غیرمردمی، تعاونی های مصرف و توزیع در اجرای این 
سیاست نقش پررنگی دارند. اگر اینها وجود داشته باشند که ندارند، 
می توانند با پایان دادن به بوروکراسی فاسد موجود به متعادل سازی 
بوروکراسی های اصالح  اما در خدمت  بپردازند. دولت  قیمت ها 
ناپذیر است و تنها به حفظ موجود اهمیت می دهد پس در این 
شرایط اجرای مزد منطقه ای که مرکز پژوهش های مجلس هم 
در گزارش خود به عنوان یک راهکار از آن یاد کرده است، عملی 
نیست. در کل ما هیچ نظام کارآمد نظارتی برای تعیین قیمت ها به 

صورت منطقه ای نداریم.
این فعال کارگری تصریح می کند: با این وصف پرسش این 
است که آیا دولت می تواند ساز و کاری را برای قیمتگذاری های 
منطقه ای ایجاد کند؟ ساز و کاری که بتواند قیمت اقالم مصرفی در 
جایی که محرومیت بیش از سایر نقاط در آن ریشه دوانده، ارزان تر 
تعیین کند؟ آیا دولت می تواند قیمت نان و گوشت را منطقه ای 
کند تا متعاقب آن دستمزد نیروی کار را هم منطقه ای تعیین کند؟ 
دولت باید پاسخ این پرسش ها را بدهد. البته اگر پاسخی داشته 
باشد! تاکید دارم تنها و تنها نهادهای دموکراتیک مردمی می توانند 

چنین نقشی را ایفا کنند.
تابستانی داغ تر در انتظار ماست

سیاستی  توصیه های  قسمت  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
گزارش مذکور تاکید کرده است که افزایش قابل توجه نرخ تورم 
در سال 97 باعث شده تا خط فقر و همچنین هزینه های سبد 
مصرفی فقرا افزایش یابد. بر این اساس خط فقر در بهار سال 
97 نسبت به بهار سال 96 در مناطق مختلف کشور بین حدود 
9 تا 11 برابر رشد داشته است. همچنین خط فقر در تابستان 
97، 22 تا 25 برابر خط فقر در تابستان 96 است. یافته های این 
پژوهش نشان می دهد که تابستان امسال تابستانی داغی بود و 
اتفاقا داغی اش بیش از اندازه سوزان بود. از این رو نمی توان با دست 

روی دست گذاشتن نوید تابستان خوش را داد. 

 عیادت رئیس دفتر رئیس جمهوری از مصدومان حادثه دانشگاه آزاد
 رییس دفتر رییس جمهوری با حضور در بیمارستان امام خمینی )ره( ضمن 
عیادت از مصدومان حادثه اسفبار اتوبوس دانشگاه آزاد و بررسی وضع آنان 

با خانواده های آنها نیز گفت وگو کرد.
به گزارش ایرنا، »محمود واعظی« در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روز پنجشنبه 
به همراه برخی مسؤوالن دانشگاه آزاد اسالمی، وزارت بهداشت و مدیران و پزشکان 

بیمارستان امام خمینی)ره( از مصدومان حادثه اسفبار اتوبوس عیادت کردم.
وی افزود: خانم دکتر داداندیش هم که در این برنامه بنده را همراهی می کرد، 
به طور جداگانه از دختران دانشجوی مصدوم عیادت و احوالپرسی کرد و با مادران 

دانشجویان بستری در بیمارستان گفت وگوهایی داشت.
رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه نوشت: پس از آن به اتفاق همراهان در جلسه 
ای که تقریباً عمده خانواده های این عزیزان در آن حضور داشتند، شرکت کردیم. 
در این جلسه، مفصل به سخنان خانواده ها گوش دادیم و با برخی از آنها شخصاً 

صحبت کردم.
واعظی ادامه داد: تقریباً همه خانواده هایی که عزیزانشان در بیمارستان بستری 
بودند از رسیدگی پزشکان و پرستاران و کادر درمانی راضی بودند و در این میان حتی 

زحمات یکی از پزشکان عزیز را بیش از همه متذکر شدند.
وی افزود: مسائل مطرح شده توسط والدین و خانواده ها همگی توسط تیم همراه 
ثبت و ضبط شد تا به همه آنها رسیدگی شود. از آنجا که مسایل درمانی این عزیزان 
منحصر به امروز و فردا نیست برخی مباحث در خصوص روند درمانی با مسئوالن 
بیمارستان و کادر پزشکی و مسئوالن دانشگاه آزاد مطرح شد و بنده توصیه های 

الزم را کردم.
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: با توجه به مساعی خوب کادر پزشکی 
این  بیمارستان و پیگیری های مسئوالن دانشگاه آزاد و اهتمام جدی دولت در 

خصوص، امیدوارم هرچه سریعتر شاهد بهبودی این عزیزان باشیم.
به گزارش ایرنا، یک دستگاه اتوبوس سرویس دانشجویان روز سه شنبه، چهارم دی 
ماه در محوطه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی واژگون شد؛ این حادثه 

تاکنون 10 کشته و 27 زخمی برجای گذاشته است.
نگارباب الحوائج، سارا ابوالفتحی راد، سجاد پوراحسان، رحمان عقل مند، احسان 
صفایی، محمدجواد هوشنگی فر، محمدعلی ابوالفتحی راد، علی حسین زاده نوا، نیلوفر 

رادمهر و محمدرضا فضیلتی در این حادثه جان باختند.

مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی ایران، گفت: فرآیند تحویل 
داروی بیماران هموفیلی در تهران و شهرهای مختلف دچار 

اختالل است.
احمد قویدل روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
بیماران هموفیلی مانند دیگر بیماران از اختالل در زنجیره تامین 
دارو ناشی از بدهی های پرداخت نشده به مراکز درمانی از سوی 
بیمه ها، متاثر هستند و گاهی پول هایی که به بیمارستانها می 
رود، به جای تامین دارو صرف پرداخت هزینه آب و برق می شود 

زیرا پول اختصاص یافته برای تامین دارو، نشان دار نیست.
وی از نمایندگان مجلس در فصل تعیین بودجه 98 خواست: برای 
بیماران خاص و دیر درمان، سرفصل معین و بودجه نشان دار تعیین 

شود.
قویدل با تاکید بر اینکه اختصاص بودجه به داروی بیماران خاص 
باید به گونه ای باشد که امکان اختصاص آن به جاهای دیگر میسر 
نباشد، گفت: پول های اختصاص یافته به بیماران خاص نباید در 
دل بودجه ای برود که بازرسی نداشته باشد، اگر این پول ها صرف 

ساختمان سازی بیمارستان شود، چه کسی می تواند معترض باشد.
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی گفت: امیدواریم کمیسیون 

به  اختصاصی  ارقام  به  اسالمی  درمان مجلس شورای  و  بهداشت 
داروهای خاص توجه بیشتری کند.

قویدل از تعیین 83 مرکز نشان دار برای ارائه دارو و خدمات 
به بیماران هموفیلی از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: 
شبکه درمان و ارائه خدمات این مراکز باید به رسمیت شناخته 

شود.
فاکتور 7 تولید داخل در حال اخذ استاندارد بین المللی است

مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی درباره داروی فاکتور 7 بیماران 
هموفیلی نیز گفت: ایران دومین کشور تولیدکننده فاکتور 7 در جهان 
است و نزدیک 6 سال است که تولیدات موفقی مشابه نوع دانمارکی 

دارد.
مجوز  اخذ  فرآیند  تا  شده  آغاز  جدیدی  تالش  افزود:  قویدل 
استانداردهای بین المللی طی شود و این دارو در حال گرفتن تائید 

GMP )شرایط خوب تولید( است.
 شرکت وابسته به آستان قدس رضوی فاکتور 8 تولید می 

کند
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی گفت: شرکت وابسته به آستان 
قدس رضوی فاکتور 8 تولید می کند و فعال 20 درصد نیاز بیماران 

هموفیلی را تامین می کند اما ظرفیت آن را دارد که 100درصد نیاز 
کشور را تامین کند.

قویدل افزود: الزم است این شرکت با شرکت های اروپایی ارتباط 
از طی شدن  برقرار کند زیرا فدراسیون جهانی هموفیلی همواره 
فرآیندهای بین المللی برای تولید دارو از کانون هموفیلی سوال می 

کند.
وی اظهار داشت: صرف تولید داخل بودن دارو، به اطمینان خاطر 
مردم منجر نمی شود بلکه باید مراجع بین المللی بی طرف این 
داروها را تایید کنند، باید فرآورده های تولید داخل را به مذاق بیماران 
خوشایند کنیم. اخذ استانداردهای بین المللی به بیمار انگیزه مصرف 

می دهد.
قویدل ادامه داد: امکان دیگری برای تولید فاکتور 9 در کشور از 
طریق پالسما فراهم شده است؛ در زمانی که دکتر دستجردی وزیر 
بهداشت بود، اعالم شد که در تولید پالسما برای تولید فاکتور 9 
خودکفا شده ایم اما هیچگاه طعم آن چشیده نشد. پالسمای جمع 
آوری شده برای تولید به آلمان فرستاده می شود. این فرآیند رفت 
و آمد بسیار زمان بر و آن قدر ُکند است که عمال از محصول تهیه 

شده از پالسمای ایرانی کمتر استفاده می شود.

بدهی بیمه در زنجیره تامین داروی هموفیلی اختالل ایجاد 
کرد

مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی اظهار داشت: کمبودهای ادواری 
دارویی در اغلب نقاط کشور به بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز 
درمانی مربوط می شود. قویدل افزود: سازمان های بیمه گر به بنگاه 
های چندمنظوره تبدیل شده اند، به تمام امور از کشتی سانچی تا 
دفترچه های کارگری می پردازند و شرکت های مختلفی را تحت 
پوشش دارد. وی ادامه داد: بیمه تعریف دارد، مردم در سیستم بیمه 
ای پول می پردازند و بیمه بر اساس آن پول، بودجه تعریف می کند و 
برای سالمت و پیشگیری از بیماری ها تالش می کند اما این روحیه 
در سازمان های بیمه گر ما کمتر وجود دارد. در بودجه، یارانه بزرگی 
برای تامین داروی بیماران خاص برای بیمه ها در نظر می گیرند و 

دولت این پول را پرداخت می کند.
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی تصریح کرد: پول های درنظر 
گرفته شده بیمه ها برای دارو در بودجه، نشان دار نیستند بنابراین 
زنجیره تامین دارو به علت تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز به شدت 
ضربه خورده است گاهی 9 تا 11 ماه پرداخت سازمان های بیمه به 

مراکز درمانی عقب می افتد و همین فرآیند ادامه دارد.

 مدیرعامل کانون هموفیلی ایران:

فرآیند تحویل داروی بیماران هموفیلی دچار اختالل است


