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احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا

احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از به جریان افتادن پرونده استاندار
سابق خوزستان خبر داد .به گزارش انتخاب ،این نماینده مجلس شورای اسالمی در این باره
نوشت :خبرها حاکی از آن است که پرونده شریعتی ،استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال
نفوذ در پرونده ابرمتهم ارزی و مالک هفت تپه (امید اسدبیگی) ،این هفته در دستگاه قضایی به
جریان افتاد .ایشان در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس مشاهده شده است.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1817گزارش های به موقع مردمی و کشف
روغن احتکاری در علی آباد کتول؛ برخی ها
برای این که بتوانند اجناس کمیاب و نایاب
را با قیمت گران تر بفروشــند ،با احتکار ،به
گرانفروشــی دامن می زنند .به عنوان نمونه
روزهای گذشته در پی گزارش های مردمی
در علی آبادکتول ،نیروی انتظامی این شهر
موفق شد در یک واحد مسکونی با هماهنگی
مراجــع قضایی  570حلــب روغن جامد 5
کیلویی و  270قوطی روغن مایع  2کیلویی
در مجموع  2420کیلوگرم روغن احتکاری
به ارزش  100میلیون تومان کشف کند که
جای قدردانی دارد .امیدواریم دولت هم برای
رفع این معضــل ـ کمبود و گرانی روغن به
ویژه جامدـ چاره ای بیندیشد .اکبر ()12/1
 -1312میثم صراف جدی از تهران :فرهنگ
آپارتمان نشــینی ،پرداخت به موقع شــارژ
ســاختمان ،مهمانی و شــب نشینی هنوز
برای برخی ها به درســتی جا نیفتاده است.
درسته که مهمان حبیب خداست اما با این
شرایط اقتصادی و گرانی و مشکالت فراوان
اقتصادی برخی ها رعایت بقیه همســایگان
مجتمع های مسکونی را نمی کنند .مهمان
دعوت می کنند و یک هفته یا بیشــتر جلو
آپارتمان چندین کفش مشاهده می شود .به
قول معروف مهمانان کنگر می خورند و لنگر
می اندازند و به فکر بقیه ساکنان نیستند و
در پرداخت شارژ ســاختمان و هزینه های
مشــترک مانند آب ،برق و گاز کم کاری و
بابت مهمانانی که داشــته اند ،سهم آنان را
پرداختنمیکنندوبقیهساکنانبایدهزینههای
مازاد و مهمانی ها و شــب زنــده داری ها
را بپردازنــد .لطفاً این پیــام را چاپ کنید
بلکه مورد توجه خانواده هایی که به این گونه
مسائل پایبند نیستند ،قرار گیرد)12/1( .
 -1917کرایه اتوبوس های برون شهری به
بهانه کرونا و رعایت فاصله اجتماعی افزایش
یافت ،اما در ســفری که روزهای گذشته از
پایانه شــرق تهران به گرگان داشتم ،فاصله
اجتماعی رعایت نشد .وقتی نظارت نباشد،
مردم باید تــاوان این گونه بی مباالتی ها را
بپردازند)12/1( .
 -1620از دستور رئیس محترم قوه قضائیه
برای بازگشــایی کارخانه قند یاسوج تقدیر
و تشــکر میکنیم .این کار باعث بازگشتن
هزاران کارگر به شغل خود میشود)12/3( .
 -1612بهتریــن تبلیغ بــرای انتخابات و
مشارکت مردم گشایش اقتصادی در زندگی
مردم است)12/3( .
 -1601زلزله سیســخت و خســارتهای
ناشی از آن هم یکی دیگر از بدشانسیهای
این دولت بود .با تمام انتقاداتی که به دولت
داریم اما انصافا دولت بدبیاری هم زیاد داشت.
()12/3
 -1540آل کثیــر بازیکــن محروم شــده
پرســپولیس هنوز نمیتوانــد در تمرینات
پرسپولیس شرکت کند؟ محرومیت وی کی
تمام میشود؟ ()12/3
 -1520از نتیجه دیدارهای مدیرکل آژانس
انرژی اتمی با مقامات کشورمان هیچ خبری
درج نشده)12/3( .
 -1512این توجیه ندارد که دستمزد برخی
مدیران نجومی باشــد .خصوصا که برخی از
اینها مدیران کارآمدی هم نیستند)12/3( .
 -1501چــرا آقای علیکریمی از حضور در
برنامــه تلویزیونی انصراف داد؟ از چه دلخور
هستند؟ ()12/3
 -1451آیا امــکان ندارد حداقل با تدابیری
جلوی گســترش کرونای جهــش یافته را
بگیرند؟ ()12/3
 -1431یــک نماینده مجلــس گفته یک
دانشمند قزوینی واکسن کرونا ساخته باید
دید این هم یک ادعا و شایعه است یا صحت
دارد)12/3( .
 -1421اگر دســتمزدها و حقوق براساس
نرخ واقعی تورم در سال جاری تنظیم نشود
اجحــاف به حق کارگــران و حقوق بگیران
طبقه ضعیف است)12/3( .
 -1410شمارش معکوس برای توقف اجرای
پروتکل الحاقی آغاز شده .امیدواریم همه چیز
ختم به خیر شود)12/3( .
 -1401آیــا میتوان امید داشــت بودجه
اصالحی به نفع معیشت مردم است؟ ()12/3
 -1341گفتگوهــای مدیــرکل آژانــس
بینالمللی در کشورمان حاصل مثبتی هم
دارد؟ ()12/3
 -1331آیا آمریکا بعد از  5اسفند تحریمها را
لغو میکند؟ ()12/3
 -1320تقریبا هفتهای  500نفر بر اثر کرونا
فوت میکنند .این خیلی غمناک است .هر

روز هــم این ویروس مرمــوز به نوعی دیگر
جهش دارد)12/3( .
 -1210دولت قوانین بازنشســتگی مشاغل
سخت را اصالح کند .باید این قوانین بازبینی
شود)12/3( .
 25 -1211روز مــردم تمــام پروتکلها را
رعایت کنند شــاید برای نوروز امکان سفر
رفتن بهتر فراهم شود)12/4( .
 -1201آیا برای نوروز سهمیه بنزین نوروزی
در نظر میگیرند؟ ()12/4
 -1110پولهای بلوکه شــده از کشورهای
دیگر آزاد بشود دالر زیر  12هزار تومان هم
میآید)12/4( .
 -1051آیا در این شرایط حساس که امکان
رفع تحریمهــا وجود دارد ایــن رفتارهای
مجلس و برخورد با دولت درســت اســت؟
()12/4
 -1021واقعــا در مورد کارهایــی که این
روزها مجلس میکند نمیدانیم چه بگوییم.
()12/4
 -0912حال کســانی که واکســن کرونای
ایرانی زدند چطور است؟ لطفا اطالعرسانی
شود)12/4( .
 -0812برخی رســانههای اصولگرا تمایل
عجیبی برای ناامیدکردن مردم دارند! ()12/4
درخواستتأثیرگذار

ســاکنان میدان کالنتری و خیابان کرمان
واقع در ناحیه یک منطقه چهارده شهرداری
تهران ،درخواســت برداشتن اتاقک قهوه ای
رنگ را داشتند که توسط عده ای نصب شده
و مزاحمت های فراوانی به همراه داشت.به این
تقاضا خوشبختانه رسیدگی شد و چهارشنبه
مورخه ۶اسفند با حضور شهردار ناحیه ،معاون
و مسئول حقوقی و سرهنگ محمودی ،معاون
کالنتری  110شــهدا و همــکاران در محل
حضور یافتند.کارگران شهرداری با تالش زیاد
توانستند ،اتاقک را بردارند و ببرند.در گفتگو با
کاسبان و ساکنان محل ،همگی به نوبه خود
سپاسگزار مسئوالن نامبرده هستند.
علی اکبر از تهران
ســواری نه وانت بار! تــب و تاب گرانی ها و
باال رفتن هزینه ها و به ویژه سنگینی کرایه
ها برای حمل و جا به جایی وســایل با وانت
بار و نیسان باعث شده برخی ها برای انتقال
بار به جای وانت یا نیســان ،از سواری خود
استفاده کنند که احتمال دارد هم به صاحب
و هــم به مالش و هم به مــردم پیاده و هم
به کودکان سر به هوا آسیب برسد.بعضیها
آنقدر در ســواری خود بار می گذارد که کج
شود .تصویری که می بینید بسیار گویاست.
علی از تهران

 -1419در کوچــه و خیابــان هــا دیــده
می شــود کــودکان کار با گونی ســه برابر
خودشان زباله خشک می برند که با فروش
آن بتوانند مرهمی بر زخم خانواده بگذارند.
آقایان مســئول آموزش و پرورش کشــور
آیا این کودکان باید پشــت رایانه باشــند و
درس بخوانند یا کمرشــان زیر بار هســتی
بشکند؟ دست کم شــهرداری که می تواند
این کودکان را شناســایی و برایشــان چرخ
دســتی تهیه کند و در اختیارشان بگذارد.
(تصویر دردی که مشاهده می کنید آشنای
شهر ماست) .وقتی از یکی پرسیدم آرزویت
چیســت ،گفت آرزو دارم بزرگ شدم زباله
جمع کنم و برای پدر از کارافتاده پول ببرم.
فرقانی از تهران ()12/8

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر
بررسی بازار خودروی تهران حاکی از سکون و ثبات در
قیمتهاست .هرچند با نزدیک شدن به ایام پایانی سال
و افت مدل خودروها ،واســطهها خودروهای بیشتری
در بازار عرضه میکنند ،اما خریدها همچنان محدود و
بهطور عمده تکفروشی است.به گزارش ایرنا ،همچنین
بررسی ســایتهای خرید و فروش خودرو حاکی از ثبات نسبی
قیمتهاست .دستکم هشت روزی است که قیمتها هیچ تغییر
خاصی نداشــته و البته تقاضای موثری نیز مشاهده نمیشود .در

بازار خودرو در رکود و آرامش به استقبال بهار میرود

این زمینه ،رییس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو
پایتخت گفــت :این روزها فقــط مصرفکنندگان
واقعی و کســانی کــه نیاز مبرم به خــودرو دارند،
برای خرید اقدام میکنند.نعمت اهلل کاشانینســب
خاطرنشــانکرد :حدود هشــت روزی اســت که
بازار در ســکون و آرامش کامل بهســر میبرد و تغییر قیمتی را
در خودروهــای داخلــی ،خارجی و مونتاژی شــاهد نیســتیم.
وی بیانداشت :اکنون بازار به هیچ عنوان برای دالالن و واسطهها

جالب و جذاب نیست و با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال،
شاهد عرضه خودروهای بیشتری از سوی آنان به بازار هستیم ،زیرا
در صورت وارد شدن به سال جدید باید به عنوان یک مدل پایینتر
با قیمت کمتر آنها را به فروش برسانند .به گفته این مقام صنفی،
بازار خودروهای خارجی نیز راکد اســت و خرید و فروش چندانی
در آن انجام نمیشــود .یک فعال بازار خودروهای خارجی نیز در
این زمینه گفت :قیمتها حدود یک ماهی است که در بازار ساکن
مانده که عامل اصلی آن ثبات قیمت دالر است.

آقای وزیر بهداشت! میخواهی مدیر کل مرده شورخانه نباشی؟
هیچ کس منکر روزهای سخت نمکی نیست .او به عنوان وزیر بهداشت ،سختترین روزهای یک وزیر در تاریخ جمهوری اسالمی
و حتی قبل از آن را تجربه میکند اما نقش خود او در این میان چیست؟

من وزیر خبر ندارم چه کسی از
وزیر بهداشــت چندی پیش گفتِ «:
کن ته رودخانه.
مرز تردد می کند .من شده ام زخمی و جنازه جمع ِ
به جای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مردهشورخانه»
عصرایران در ادامه نوشــت :بعد از شنیدن این جمالت از زبان وزیر
بهداشت ،با خود گفتم چرا نمکی فکر میکند که مدیرکل مرده شور
خانه است؟ چرا کاری نمیکند که وزیر بهداشت بماند و در راستای
حفظ سالمت جامعه گام بردارد؟
رفتار نمکی به عنوان وزیر بهداشــت ،خیلی شبیه مربیان فوتبال در
کنفرانسهای بعد از بازی شده است .به دنبال مقصر میگردد تا نشان
دهد که او بیتقصیر اســت و دیگران در مسیر کنترل کرونا کوتاهی
میکنند.
هیچ کس منکر روزهای ســخت نمکی نیســت .او بــه عنوان وزیر
بهداشــت ،سختترین روزهای یک وزیر در تاریخ جمهوری اسالمی
و حتــی قبل از آن را تجربه میکند اما نقش خــود او در این میان
چیست؟
وزیر بهداشت و معاونانش ،چوب را بلند کردند و هر روز بر سر مردم
میزنند که رعایت نمیکنند ،ختم برگزار میکنند ،عروسی میگیرند
و ...
آقای وزیر و مجموعه وزارت بهداشــت ،مردم به شما نگاه میکنند.
به شــماهایی که در اوج کرونا اجازه برگزاری نمایشگاههای مختلف

از جمله گردشگری را میدهید .به شما که اجازه برگزاری جشنواره
فجر را میدهید .به شما که بیخیال کنترل مراسم مذهبی شدهاید.
واقعا برگزاری نمایشگاه گردشگری ،در این شرایط ضروری بود؟ مردم
به شما نگاه میکنند و عروسی میگیرند.
فروش بلیتهای قطار در آســتانه نوروز چه معنی برای مردم دارد؟
به جز اینکه ســفر رفتن آزاد اســت و میتوانند بــا خیال راحت به
خانوادههای خود سر بزنند.
آقای وزیر ،مردم از شــرایط کرونایی خســتهاند .از هر فرصتی برای
رفتن و خالصی از خانه و شهرشان استفاده میکنند .در سفر هم که

پروتکل بهداشتی نمیشد رعایت کرد ،پس باید محدودیت گذاشت و
اجازه نداد این خستگی به تداوم شرایط بحرانی در کشور کمک کند.
در شــرایط اقتصادی فعلی معیشــت برای مردم بسیار مهم است و
دولت و مجلس هم نشــان دادهاند که توانایی حمایت از مشــاغل را
ندارند پس بازار را نمیشــود بست ،ادارهها را نمیشود تعطیل کرد.
بنابراین تنها راه ،محدود کردن رفتارهایی اســت که میتواند آتش
کرونا را شعلهورتر کند.
وضعیت کرونا در کشــور به گونهای اســت که خیلــی از ایرانیها
حداقل یک داغ کرونایی را در میان آشــنایان و دوستان خود تجربه
کردهاند .بهتر است به دور از شلوغ کاری و مظلوم نمایی ،کاری کنیم
مرگ و میر کرونا در کشور به حداقل برسد.
تا وقتی کمی آمار سیر نزولی به خود میگیرد ،محدودیتها برداشته
میشود و دوباره با سهلانگاری شاهد افزایش ابتال و مرگ هستیم.
دو سال ســفر نرفتن ،ختم و عروسی نگرفتن ،نمایشگاه و جشنواره
برگزار نکردن ،کسی را نکشته است اما تا دلتان بخواهد کرونا ،آدمها
را با به دست داس مرگ میدهد .پس باید در برابر هر عادی سازی،
ایستاد و اجازه نداد تجربههای گذشته تکرار شود.
در ضمن بهتر اســت هرچه زودتر ،وضعیت واکسن و واکسیناسیون
در کشور مشخص شود .آغاز واکسیناسیون سراسری میتواند کمک
بسزایی در پایان دادن به وضع موجود کند.

مقاومت کانون وکال منجر به طرح شکایت کیفری خواهد شد

با تایید شــورای نگهبان و کسبوکار شناخته شدن وکالت ،دیگر
انحصــار کانون وکال بــا تعیین ظرفیت پایان یافــت .پس از این
مقاومت کانون وکال برای اجرای قانون به طرح شــکایت کیفری
منجر خواهد شــد و با تصویب طرحی که امــروز در مجلس در
دســت بررســی اســت طراحی آزمون ســخت هم راه به جایی
نخواهد رســاند.ورود به عرصه وکالت مدتهاســت که به معضل
اصلی دانشآموختگان حقــوق که قصد ورود به این بازار را دارند
تبدیل شــده است .کانون وکال سالهاســت که با ظرفیتگذاری
ســدی را در مقابل متقاضیان که خواســتار ورود به بازار کار این
حوزه هستند ،گذاشتهاســت.کانون وکال معتقد است اگر آزمون
جدی و سختی برای ورود وکال به بازار خدمات حقوقی نباشد ،این
بخش از یکســو غیرتخصصی شــده و از ســوی دیگر ،به دلیل
اشباع بودن بازار ،تعداد بسیار زیادی وکیل بیکار خواهند بود .اما در
قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴آمده است ،هیچ نهادی
نمیتواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند .کاری
کــه کانون وکال تا امروز با انجام آن بخــش وکالت را تا حدودی
انحصاری کرده است.اواخر هفته گذشته طرحی که پس از یکبار
در شورای نگهبان رد شده بود ،بعد از اصالحات نمایندگان مردم،
این بار در شــورای نگهبان تایید شد و به این ترتیب با کسبوکار
خواندن وکالت دیگر بهانهای بــرای ایجاد تعیین ظرفیت در این
حوزه باقی نمانده اســت .در این رابطه حامد دهقان ،کارشــناس
حقوقی در گفتوگو بــا اقتصادآنالین گفت :مصوبه اخیر مجلس
شــورای اسالمی از دو بعد قابل بررسی است .با توجه به اینکه در
تبصره ۱۲ماده  ۷مصوبه مذکور صراحتــاً به کانونهای حرفهای
تخصصی غیردولتی مانند کانون وکال اشــاره شدهاســت و تأکید
شده این کانونها مشــمول مجوزهای کسب وکار هستند؛ با این
تصریح کانونهای وکال مشمول مجوزهای کسب و کار هستند و
یادداشت

زخم های
عمیقکرونا

محمد هاشم پور
کارشناس

اوایل اســفند  98بود که خبر طاعون مدرن قرن کل جهان را به لرزه
انداخت استرســی وصف ناشدنی بر جان همگان افتاد و جهان ۱۳۹۸
اوایل اسفند دچار شکی بی سابقه گشت.کرونا ،ویروس منحوسی که به
هیچ کسی رحم نمی کرد .نه رنگ و نژاد می دانست نه زبان و مذهب،
نه از جغرافیایی خاص مشــهور ،محبوب و ...برایش تفاوت نداشت .
گویی که میگذشــت نه بر محدوده سنی خاصی ترحم داشت .فقیر،
غنی ،زشت ،زیبا فرشته مرگ را نیز به حیرت وا داشته بود چون کرونا
بدجوری آدم می کشت .هفته های اول حالت روانی و استرسی مانند
شروع جنگ های جهانی بر مردم تمامی جهان غالب شده بود ترس از
قحطی مواد شوینده و بهداشتی و حتی مواد غذایی سیل خریداران را
به فروشگاه های جهان کشید تا جایی که در اروپای مدرن بخاطرکمبود
شدید ماسک دزدی و سهمیه بندی اقالم بهداشتی از جمله دستمال
توالت را به کرات شاهد بودیم .کشور ایران نیز از این جو روانی مستثنای
نبــود و واژه قرنطینه یک جو روانی خــاص در جامعه ایجاد کرد و در
این میان گروهی ســودجو و محتکر با احتکار اقالم بهداشتی از دریای
گلآلودکرونا ماهیگیریخودرا شروعکردند.الکلیکهبهصورتعادیدر
سبد شرکتهای پخش به فروش می رفت نایاب شد تولید کنندگان
تولیــد خود را با محدودیت ارائه می کردند و شــرکت های پخش به
صورت ســهمیه این کاال را بین داروخانه ها و مراکز درمانی توزیع می
کردند .دستکشهای التکس کمبود اصلی داروخانه ها شده بود حتی
دست کش های یک بار مصرف فریزری هم کمیاب شده بود و ماسک
با  15برابر قیمت عادی به فروش می رفت .در این میان ســبد عادی
توزیع دارو دســتخوش تغییرات بی سابقه ای شد عالوه بر محصوالت
ضد عفونی که در راس نیاز داروخانه ها و مراکز درمانی قرار گرفت بخاطر
توصیه جامعه پزشکان در خصوص تقویت سیستم ایمنی برای مقابله

به موجب تبصره  ۲ماده  ۷قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل
 ۴۴قانون اساسی کانون وکال نمیتواند دیگر به بهانه اشباع بازار
از صدور مجوز وکالت خودداری کند.وی افزود :خروجی دیگر بند
 ۲۴ماده یک قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴است که
در اصالحیه مجلس پیش بینی شده است و هیات مقررات زدایی
را به عنوان مرجع تشــخیص مراجع صدور مجوزهای کسب و کار
معرفی کرده است.حامد دهقان ادامه داد :مراجع صدور مجوزهای
کســب و کار مانند داروخانه و کانون سردفتران قبال مدعی بودند
ما کســب و کار نیستم ،با این اتفاق دیگر تشخیص این موضوع را
به عهده هیات مقررات زدایی گذاشــته شده است .هیات مقررات
زدایی ســابقا مصوبهای داشت و طی آن صراحتا گفت کانون وکال
بوکار دانسته است و کانون باید مجوز
را مشــمول مجوزهای کس 
بوکار بارگذاری کند.این
وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کســ 
کارشناس حقوقی یادآور شد :با این کار بسیاری از مشکالت حل
شــده اســت و دیگر ادعای کانون وکال که ما مشمول مجوزهای
بوکار نیســتیم مردود است و باید برای بارگذاری مجوزهای
کس 

خــود اقدام کند.وی با بیان اینکــه اگر قانونگذار بخواهد تک تک
نام همه مجوزهای کسبوکارهای مشمول را اعالم کند با مشکل
مواجه میشود ،گفت :لذا به صورت عبارت کلی کانونهای حرفه ای
تخصصی غیردولتی که کانون وکال هم مشــمول آن میشود نام
برده شده اســت و کانون ها در حدود  ٣ماه در مجلس و شورای
نگهبان خواســتار حذف این عبارت از متن مصوبه مجلس شدند
که مورد موافقت مجلس و شــورای نگهبان قرار نگرفت و چنانچه
کانون وکال بخواهد از اجرای قانون استنکاف کند و مقاومت نماید
منتهی به طرح شکایت کیفری علیهشان خواهد شد و طبق قانون
رییس کانون وکال مجازات انفصال موقت محکوم خواهد داشــت.
حامد دهقان در پاسخ به اینکه آیا کانون وکال میتواند با سختتر
کردن آزمون ،کارشــکنی کند ،گفت :کانون وکال مدعی است اگر
ظرفیت از آزمون وکالت حذف شــود ســواالت را چنان ســخت
مطرح میکند که افراد حد نصاب را کســب نکنند و عمال انحصار
ادامه داشته باشــد .وی افزود :ما این را پیش بینی کرده بودیم و
آقای دکتر خاندوزی ،نماینده مجلس شــورای اسالمی مردادماه
ســالجاری طرحی را تقدیم مجلس کردند تحــت عنوان طرح
تســهیل مجوزهای کسب و کار که در ماده ۳این طرح پیشبینی
شــده است مالک حد نصاب آزمون ،یک درصد شرکت کنندگان
برتر است و حد نصابی پایهای از ترازشان به دست میآید و چنانچه
دیگر شرکتکنندگان در آزمون وکالت ۶۰درصد آن حد نصاب را
کسب کنند ،به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شده و کانون وکال
مکلف اســت برای آنها پروانه صادر کند.ایــن حقوقدان در پایان
تاکید کرد :این حد نصاب بستگی به سختی و آسانی آزمون دارد
و اگر ســواالت آسان باشد نمره تراز باال میرود و چنانچه سواالت
ســخت باشــد نمره تراز پایین میآید و ادعای کانون وکال برای
سختگیری بیشتر سواالت مشکلی به وجود نمیآورد.

با این ویروس داروهای تقویت سیستم ایمنی ،ویتامین ها و مکمل ها
نیاز اصلی داروخانه شــد .شرکت های تولید کننده دارو در کنار تولید
محصوالت روتین خود تولید محصوالت گروه ویتامین خود را چندین
و چند برابر افزایش دادند و این باعث یک رونق کاذب در صنعت پخش
دارو شد .بله رونق کاذبی که در ابتدای امر این تصویر را متصور می کرد
کــه با رعایــت اصول بهداشــتی و قوانین قرنطینه کرونــا تا تیر ماه
بخاطر گرما گریز بودنش نابود می شود ،بازار عادی روال خود را پیش
خواهــد گرفت .اما کرونا مهمانی بــود که به این زودی ها قصد رفتن
نداشت .برخی از داروهایی که در ابتدا جز پروتکلهای درمانی معرفی
می شدند برابر قیمت عادی به فروش می رفت و بعد از مدتی بخاطر
ناشــناخته بودن این ویروس و عدم کارایی مطلوب در بازار سیاه تا از
پروتکل خارج میشد و داروهای دیگری جای آن را می گرفت و این امر با
شدت کمتری تا به امروز ادامه یافت .اقالم بهداشتی آنقدر تولید شد که
بازار را اشباع نمود و ماسک محصولی بود که در شرایط تورم تساعدی
این روزها بخاطر عرضه زیاد تا امروز قیمتش سیر نزولی به خود گرفته.
در این میان به صورت خیزشی نرم دپوی داروهای مصرفی در داروخانه
ها و انبارهای مراکز درمانی شــروع شده بود و در نیمه سال وقتی که
زنگ های مدارس به صدا در نیامد زنگ خطر رسوب داروهای مصرفی
بــه صدا در آمده بود و در قرنطینه آذر ماه رکود صنعت پخش دارو به
صورت معنا داری حس شد .شرکت های تولید کننده دارو با توجه به
روند عادی و نیاز کشــور تولید خود را ادامه می دادند و شــرکت های
پخش با روش های خاص مهندســی فروش با شــرایط و سبک های
مختلف کاالها را در قفســه های داروخانه ها می نشاندند اما بسیار از
این کاالها در این قفســه ها خاک می خوردند.اکنون پس از گذشت
یکســال زخمهای عمیقی که کرونا بر پیکر صنعــت پخش دارو زده
یکی پس از دیگری در حال سر باز کردن هست .زخم دپوی کاالهای
مصرفــی در انبار تولیدکنندگان ،پخش ها و داروخانه ها .زخم نزدیک
شــدن تاریخ انقضاء  ،منقضی شــدن و امحاء حجم زیادی از داروهای
مصرفی ،زخم فروش شــرایطی با فرجه های زمانــی باال که گردش
ســرمایه را با توجه به وضعیت تورم ایران برای صنعت پخش و تولید
دارو دچار چالش های اساســی کرده و زخمهای سطحی بسیاری که

در این مقال مجال گفتنش نیست .از قدیم این سخن معروف بوده که
همواره پیشگیری بهتر از درمان می باشد حاال وقتی که یک بحرانی با
ســطح جهانی رخ می دهد آیا بهتر نیست در زمان پرداختن به اصل
موضوع بحران به پیامدهــا و عواقبی که به تبع رخ دادن بحران ایجاد
خواهد شد فکر کرد؟ یا اینکه سازمانهای عریض و طویلی که خود را مغز
متفکر سازمانی جامعه می دانند آیا بهتر نیست ذره ای با آینده نگری
منطقی و به دور از شتابزدگی به روند حرکت جهت برنامه ریزی بهتر
بیندیشــند؟ مع االسف زمان برای پیشگیری که با کمترین هزینه و
فقط با یک برنامه ریزی و مدیریت منطقی ممکن می شد از دست رفته.
زنجیره تامین از تولیدکنندگان تا مصرف کننده نهایی و هر آنچه که در
این بین بر این زنجیره تاثیر می گذارد تنها نیازمند یک نگاه دقیق و یک
برنامه ریزی مدون می باشد تا مدیریتی کارامد بتواند تعادل این زنجیره
را به بهترین نحو ممکن حفظ کند اما توجه بیش از حد و یا عدم توجه
به یکی از حلقه های این زنجیره تمامی آن را تحت الشعاع قرار خواد داد.
حال که فرصت پیشگیری از دست رفته هر چه سریعتر باید به درمانی
موثر اندیشــید  ،زیرا زمان جز موثرترین موارد تاثیرگذار در درمان می
باشد .حمایت مالی و اعتباری مناسب که در بستر مدیریتی برنامه ریزی
شــده و تحلیلگر در حال حاضر نیاز اکثر تولیدکنندگان و پخش های
دارو می باشد.البته نباید متصور شد که این راهکار نوش دارویی است
که اگر به کام زنجیره تامین داروی ایران ریخته شود صحت و سالمتی
قطعی اســت اما در صورت مدیریت و برنامــه ریزی به موقع و آینده
نگری که باید همیشــه به آن توجه کرد می توان از درد این زخمهای
عمیقی که کرونا بر پیکره صنعت پخش دارو و سایر صنایع وابسته زده
تا حد زیادی کاست و امید به بهبود آن داشت ولی این تنها به شرطی
است که در وقوع این اتفاق تاخیر زیادی صورت نپذیرد واال هزینه های
درمان به مراتب گزاف تر و اثربخشی آن کمتر خواهد بود .امید است که
دولتمردان و مسئولین ذی صالح بیش از پیش به فعاالن عرصه تولید و
پخش دارو توجه داشته باشند و با مدیریتی مدبرانه بر درمان زخمهای
عمیقی که کرونا بر پیکر این صنعت زده همت گمارند و هر چه سریعتر
با راهکارهای عملی از ایجاد فاجعه های پیش بینی نشده که با احتمال
عفونی شدن این زخمها ایجاد خواهند شد جلوگیری کنند.

آقایدکترخاندوزی ،نماینده
مجلس شــورای اســامی
مردادماه سالجاری طرحی را
تقدیم مجلس کردند تحت
عنوان طرح تسهیل مجوزهای
کسب و کار که در ماده ۳این
طرح پیشبینی شــده است
مالک حد نصــاب آزمون،
یک درصد شرکت کنندگان
برتر است

تقدیر استاندار یزد از مدیرعامل شرکت گاز استان به دلیل اجرای پروژه های گازرسانی
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اســتاندار یزد با اعطاء لوح سپاس از مدیرعامل شرکت گاز استان
یزد به دلیل اجرای پروژه های گازرسانی و بهره مندی  99درصدی
جمعیت اســتان از نعمت گاز طبیعــی قدردانی نمود.محمد علی
طالبی در این تقدیرنامه خطاب به مدیر عامل شــرکت گاز استان
یزد آورده اســت :در روزهای اخیر کارنامه درخشــان جنابعالی و
همکاران شــما در اجرای پروژه های گازرســانی به پهنه گسترده
اســتان به ویژه مناطق روســتایی صعب العبور و کوهستانی ،در

منظر و نگاه قدرشناســانه مردم عزیز در شهرستان های مختلف
قرار گرفت.
به پاس این تالش ارزشــمند و تحقق بهــره مندی  99درصدی
جمعیت اســتان از این نعمت الهی ،مرتــب تقدیر خود را تقدیم
جنابعالــی نموده از خدای ســبحان موفقیت و بهروزی شــما را
مســألت می نمایم.مدیرعامل شرکت گاز استان یزد به دنبال این
تقدیر ،رضایت حاصله از خدمات شــرکت را مرهون حمایت های

همه جانبه وزارت نفت ،شــرکت ملی گاز ایران و همچنین تالش
مدیران ،کارشناســان و کارکنان پر تالش مجموعه گاز استان یزد
دانســت و ضمن قدردانی از کلیه این عزیزان یادآور شد :شرکت
گاز اســتان یزد همچون گذشته و با توانی مضاعف به مسیر خود
ادامه داده و به یاری خداوند متعال و در راســتای عمل به منویات
مقام معظم رهبری در آینده ای نه چندان دور شاهد پوشش کامل
استان از گاز طبیعی خواهیم بود.

