زهرا چيذري

انحصار داروخانهها هم شكست

با آييننامه جديد قيمت ميلياردي خريد و فروش
مجوز داروخانه كاهش يافت

داروساز بودن براي تأسيس داروخانه الزم است،اما كافي نيست!
صاحبان برخي از داروخانههاي پر زرق و برق ش�هر اص ً
ال داروساز
نيستند ،بلكه سرمايهداراني هستند كه مجوز تأسيس داروخانه
را به قيمتهاي نجومي و چند ميلي�اردي خريدهاند و در نهايت با
اس�تخدام يك يا چند داروساز به عنوان مس�ئول فني داروخانه
كسب و كاري پر رونق راه انداختهاند .البته بسياري از داروخانهها
در مناطق پر رفت و آمد ش�هر هم متعلق به مديراني است كه در
انجمن داروس�ازان س�مت دارند .خالصه اينكه مدي�ران خاص و
آدمهاي خاصتر گردش اقتصادي داروخانهها را در دس�ت دارند.
ريشههاي خريد و فروش مجوز تأسيس داروخانه هم به آييننامه
قبلي تأس�يس داروخانه باز ميگ�ردد؛ آييننامهاي ك�ه با در نظر
گرفتن حدنصاب جمعيتي و فاصله جغرافيايي ،در عمل راه را براي
تأسيس داروخانه در شهرهاي بزرگ بسته بود و همين ماجرا هم
انحصار ايجاد كرده و موجب شدهبود تنها افرادي بتوانند داروخانه
تأسيس كنند كه چند ميليارد تومان پول براي خريد مجوز تأسيس
داروخانه دارند .حاال پس از س�الها پيگيري داروس�ازان جوان و
ورود س�ازمانهايي چون ديوان عدالت اداري به انحصارش�كني
از اين حرفه ،س�ازمان غذا و دارو آييننامه جديدی ابالغ كرده كه
بر اساس آن حدنصاب جمعيت براي تأس�يس داروخانه برداشته
شدهاس�ت .اين آييننامه اما به مذاق افراد و مديراني كه تاكنون
انحصار تأسيس داروخانه را در اختيار داشتهاند،خوش نيامدهاست.

وكال ،داروخانهداران و پزشكان سه صنفي هستند كه سالهاست با ايجاد
انحصار ،راه ورود ساير افراد را به اين مشاغل و حرف سد كردهاند .اسفند
ماه سال گذشته بود كه مجلس شوراي اسالمي با اصالح مواد  ۱و  ۷قانون
اجراي سياستهاي كلي اصل  ،۴۴وكالت را از انحصار خارج كرد .حاال
هم سازمان غذا و دارو در آييننامهاي كه هفته گذشته ابالغ كردهاست
حدنصاب جمعيت براي تأسيس داروخانه را حذف و اين صنف را تا حد
زيادي از انحصار خارج كرد .همين مسئله هم موجب نارضايتي برخي
از مديراني شده كه منافعش��ان به خطر افتادهاست .حاال فقط انحصار
باقي مانده در صنف پزشكان متخصص است كه موجب شده تا تنها عده
معدودي از افراد بتوانند وارد دوره تخصص پزش��كي شوند .اين مسئله
ريشه كمبود پزشك در بسياري از نقاط كشور است.
ماجراي آييننامهاي كه انحصارزا بود
طبق آييننامههاي قبلي به ازاي هر  ۴هزار و  ۵۰۰نفر يك داروخانه در
كشور وجود داشت و هماكنون تقريباً تمامي مراكز شهرستانهاي كشور
از داروخانه اشباع شده و امكان تأس��يس داروخانه جديد در آنها وجود
نداشت .در حالي كه هر سال حدود هزار و  ۴۰۰داروساز از دانشگاههاي
كشور فارغالتحصيل ميشوند ،ولي به واسطه قوانين دست و پاگير امكان
تأسيس داروخانه براي اين داروسازان به يك رؤيا تبديل شدهبود و فقط
آنهايي قادر به تأسيس داروخانه بودند كه بتوانند مجوز چند ميلياردي
تأسيس داروخانه را بخرند! دو س��ال پيش اما با پيگيريها و اعتراضات
داروسازان جواني كه از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند ،بنا شد اين
آييننامه اصالح شود.
بر اين اساس شوراي رقابت ماده  15آييننامه قبل را خالف قواعد رقابتي
تشخيص داد .انجمن داروس��ازان و وزارت بهداشت در سال  96نسبت
به حكم شوراي رقابت شكايت كرد .در نتيجه در اواخر سال  ،97ديوان
عدالت رأي به ابطال ماده  15داد و در اواس��ط سال  ،98مجددا ً هيئت
عمومي ديوان عدالت ماده  14آييننامه را كه مربوط به جداول حدنصاب
جمعيتي ب��ود ،ابطال اعالم ك��رد و بعد از اين هيئ��ت مقرراتزدايي و
بهبود محيط كسب و كار در س��ال  98وزارت بهداشت را مكلف كرد تا
در آييننامه تأسيس داروخانهها بازنگري كند .اين ماجرا به واسطه به
خطر انداختن منافع برخي مديران و افراد ذي نفوذ در مقاطع مختلف
با سنگاندازيهايي مواجه شد و چيزي حدود دو سال طول كشيد تا به
سرانجام برسد .در نهايت اما در آييننامه جديد سازمان غذا و دارو حد
نصاب جمعيتي تأسيس داروخانه حذف شدهاست؛ اقدامي كه با واكنش
تند و نامهنگاري محمدباقر ضياء ،رئيس انجمن داروسازان ايران با وزير
بهداشت مواجه شده و وي اين اقدام را ناگوارترين اتفاقي توصيف كرده
كه ميتوانست در ماههاي پاياني اين دولت رخ دهد!
فشار جريانهاي ذينفع براي بازگشت انحصار
احسان خاندوزي ،نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به
به واكنش منفي انجمن داروسازان و برخي جريانهاي ذينفع نسبت
به اقدام مؤثر وزارت بهداشت در رفع انحصار در مجوز تأسيس داروخانه
معتقد است«:بايد آگاهيبخشي جامعه را باال برد و اجازه نداد كه فشار
جريانهاي ذينفع ،موجب عقبنشيني از اين اصالحات شود».
از نگاه وي موضوع حدنصاب جمعيتي و حريم صنفي مجوز تأس��يس
داروخانه از قواعد ضد رقابتي بود كه نارضايتي زيادي بين فارغالتحصيالن
داروسازي در كشور بهوجود آوردهبود .اين قواعد موجب خريد و فروش
مجوز داروخانهها با ارقام چند ميلياردي در شهرهاي مختلف ميشد.
خاندوزي با اشاره به دو اتفاق ارزشمند در آييننامه جديد ميافزايد«:اول
اينك��ه حدنصاب جمعيت��ي ح��ذف و دوم اينك��ه مراع��ات فاصله از
داروخانههاي داي��ر ،اختياري در نظر گرفته ش��دهبود و اگر اين فاصله
رعايت ش��ود امتياز بيش��تري را به دنبال دارد،اما الزامي براي تأسيس
داروخانه نيست».
نگراني مديران داروخانه دار از كاهش قيمت داروخانهها
يك منبع آگاه درباره اين آييننامه جديد سازمان غذا و دارو به «جوان»
ميگويد «:درست اس��ت كه در آييننامه جديد سقف جمعيتي براي
تأسيس داروخانه برداشته ش��ده اما با تدابير ديگري فاصله جغرافيايي
بين داروخانهها حفظ شدهاست».
از نگاه اين داروساز ،انجمن داروس��ازان چهار سال است سنگاندازي
ميكند و با وجودي كه اعضاي اين انجمن خودشان چندين داروخانه
دارند ،براي جلوگيري از تسهيل صدور مجوز تأسيس داروخانه به راهي
متوس��ل ش��دند .در حال حاضر هم با اين آييننامه قيمت مجوزهاي
تأسيس داروخانه كه تا چند ميليارد خريد و فروش ميشد ،حاال كاهش
يافته و انجمن داروسازان از اين مسئله ناراحت است.
به گفته وي براي تأس��يس داروخانهها امتيازاتي وجود دارد؛ از جمله
مدرك تحصيلي و س��وابق كار .طب��ق آييننامه قبلي براي تأس��يس
داروخانه در تهران 2هزارو 700امتياز الزم بود و به ترتيب براي مناطق
دورتر امتياز كمتري مورد نياز بود .در آييننامه جديد در پارامتر در نظر
گرفته شده ،يكي موافقت اوليه كه بر اساس همان امتياز است و اين امتياز
كاهش پيدا كرده و به طور مثال براي تهران 2هزارو 500امتياز الزم است،
اما پس از موافقت اوليه موارد ديگري لحاظ شده كه در صورت رعايت
اين موارد مجوز تأسيس داروخانه صادر ميشود .اين موارد موضوعاتي
همچون رعايت فاصله با داروخانههاي ديگر ،داشتن پاركينگ و مواردي
از اين دست است كه مسئله صدور مجوز را داراي پيچيدگيهاي خاصي
ميكند و در نهايت ميبينيم صدور مجوز تأسيس داروخان ه آنقدرها هم
تسهيل نشدهاست .از نگاه اين داروساز هم افرادي كه سرمايه مناسبي
داشتهباشند و بتوانند شريك شوند با آييننامه جديد ميتوانند مجوز
تأسيس داروخانه بگيرند .اين منبع آگاه با اشاره به اينكه هنوز ضابطه اين
آييننامه منتشر نشده ميافزايد«:با انتشار ضابطه اين آييننامه ممكن
است بخشهاي مبهم آن روشن شده و وضعيت بهتر شود».
حاال با رفع انحصار از مجوز تأس��يس داروخانه ،داروس��ازان جوان هم
اميد بيشتري به تأسيس داروخانه پيدا ميكنند .انحصار بعدي ،انحصار
پزشكان متخصص است و شكستن اين انحصار هم نيازمند ورود مجلس
و همراهي دولت است.
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بشتابید به سوی تکنولوژی انرژی خورشیدی!
كارشناسان در گفت و گو با «جوان» :دولت سيزدهم مانند دولت كنوني شعار ندهد
و تا دیر نشده و از جهان عقب نیفتادهایم روي انرژيهاي غيرفسيلي سرمايهگذاري كند
گزارش یک

مهسا گربندي

تص�ور كني�د روزي برس�د ك�ه ديگ�ر هيچ
كش�وري به نفت و انرژي صادر شده از سوي
ما احتياجي نداشتهباشد و همه آنها با كمك
تكنولوژي انرژيهاي تجديدپذير ،مس�تقل
ش�وند! فكرش را كنيد ،روزي برسد كه دنيا،
نيازي به سوختفسيلي نداشته باشد و همه
كش�ورها برق و گاز خود را از خورشيد تأمين
كنند! آن روز كه خيلي هم دور نيست ،كشور
ما ناتوان خواهد شد و مسئوالن بايد چارهاي
بينديش�ند كه چگونه وابس�تگي خود را به
فروش نفت كم كنند؛ كه البته آن موقع براي
پيدا ك�ردن راهح�ل ،خيلي دير شدهاس�ت!
مدتهاست كه كارشناسان نسبت به ضرورت
توس�عه انرژيهاي تجديدپذي�ر بهخصوص
انرژي خورش�يدي هش�دار ميدهن�د .دنيا
ب�ه س�مت اي�ن تكنول�وژي حرك�ت كرده
و نس�بت به آن دغدغه دارد ،اما مس�ئوالن
اجرايي كش�ورمان با وابس�ته كردن كش�ور
به ف�روش نفت ،اهميت چنداني به توس�عه و
تقويت انرژيه�اي غيرفس�يلي نميدهند.

سالهاست كه به اهميت س��رمايهگذاري روي
انرژي خورش��يدي تأكيد ميشود .كارشناسان
ان��رژي معتقدند ب��ا توجه به كويره��اي بزرگي
كه در كشورمان وجود دارد ،اس��تفاده از انرژي
خورش��يدي ميتواند تا حدي پيشرفت كند كه
حتي صادركننده برق به كش��ورهاي ديگر نيز
باشيم.
دكتر محمدرضا اجتهادي ،استاد دانشگاه شريف
در فيلمي كه مدته��ا قبل ضبط ش��ده ،اما به
تازگي منتشر شدهاست ،خطاب به دانشجويانش
ميگويد«:دو منبع بسيار خوب در جهان داريم،
يكي از آنها انرژي خورشيدي و ديگري اميد براي
انرژي جوش هس��تهاي اس��ت .حتي اگر جوش
هستهاي به نتيجه نرس��د ،احتماالً در  20سال
آينده هزينه توليد انرژي از انرژي خورش��يدي
آنق��در پايي��ن ميآيد ك��ه ديگر كس��ي نياز به
انرژيهاي ديگر پيدا نخواهد كرد».
او در بخش ديگري از اين فيلم ميگويد«:اگر هر
كدام از ما به اندازه چند متر مربع ،خانهاي كه در
آن زندگي ميكنيم ،انرژي خود را توليد كنيم و
حتي مازاد آن را به دولتها بفروشيم،گام اول را
برداشتهايم .ما بايد آنقدر در اين زمينه پيشرفت
كنيم كه تبديل به يك كش��ور صادركننده برق
به دنيا باشيم .آن وقت اس��ت كه هيچ كشوري
نميتواند براي ما شاخ و شانه بكشد».
دكتر اجته��ادي ادام��ه ميدهد«:جنگ آينده،
جنگ انرژي است .اگر امروز به فكر اين موضوع
نباشيم بايد در  20سال آينده ،التماس دنيا كنيم
تا اين انرژي را به ما بفروشند .الزمه اين كار نيز
همت اس��ت و بايد كار به دس��ت دانشمنداني
سپردهشود كه توانايي انجام اين كار را دارند .آن
وقت است كه ما ،انرژي اول دنيا خواهيم شد ،زيرا
كه در آينده انرژي ،معادل قدرت است و ما براي
قدرتمند شدن بايد برنامهريزي كنيم».
 سازوكار درستي وجود ندارد!
در همين رابطه دكتر حسن مرادي ،استاد حقوق
و انرژي دانش��گاه تهران به خبرن��گار «جوان»
ميگويد« :اس��تفاده از انرژيهاي تجديدپذير
و توسعه آن يك ضرورت اس��ت .در حال حاضر
ش��اهد آن هس��تيم كه  20درصد انرژي اروپا از
انرژي خورش��يدي تأمين ميش��ود و آنها قصد
دارند كه انرژيهاي تجديدپذير را توسعه دهند،
در حالي كه كش��ور ما با وجود ظرفيتي كه دارد
نسبت به اين مسئله بياهميت است».
او در پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا ما به س��مت
توسعه انرژيهاي تجديدپذير حركت نكردهايم،
اظهار ميدارد« :سرمايه گذاري روي انرژيهاي

حسین سروقامت

خورش��يدي در ح��ال حاضر به صرفه نيس��ت.
به عقيده م��ن ،باي��د آخرين تكنول��وژي پنل
خورشيدي را به كش��ور بياوريم و از آن استفاده
كنيم».
م��رادي ادامه ميدهد«:متأس��فانه در خصوص
انرژيه��اي تجديدپذير ،غفل��ت زيادي صورت
گرفتهاست .در حالي كه كارهاي ابتدايي و بسيار
سادهاي را ميتوانستيم براي تأمين انرژي انجام
دهيم ،اما آن كارها را انجام نداديم و به س��مت
استفاده از سوختهاي فسيلي حركت كرديم».
اس��تاد حقوق و انرژي دانش��گاه ته��ران درباره
كمكاريهاي چهار دولت اخير ميگويد«:در اين
چندين سال تنها چند عدد نيروگاههاي كوچك
در سراسر كشور راهاندازي ش��د كه در مجموع
يك درصد برق كشور هم از اين نيروگاهها تأمين
نميشود و اين برق در مقايسه با نياز امروز كشور
قابل عرضه نيست».
 بيتوجهي دولت نسبت به توسعه انرژي
خورشيدي
مرادي خطاب به رئيسجمهور جديدي كه قرار
است بر س��ر كار بيايد ،ميگويد«:دولت جديد
نبايد مانند دولتهاي پيش��ين شعار دهد ،بايد
دول��ت عمل باش��د .دولت س��يزدهم بايد روي
انرژيهاي تجديدپذير سرمايهگذاري كند و حتي
براي اين كار سرمايهگذار خارجي نيز بياورد .تا
با توسعه انرژي خورش��يدي و ديگر انرژيهاي
تجديدپذي��ر به نفع كش��ور اقدام كن��د كه اين
كار براي محيطزيس��ت نيز منفعت دارد ».او با
انتقاد از بيتوجهي دولت نسبت به توسعه انرژي
خورش��يدي اظهار ميدارد«:در حال حاضر 22
ميليون بخاري گازي در كش��ور داريم كه بسيار
پرمصرف هس��تند .در حالي ك��ه دولت يازدهم
قول داده بود كه اين تعداد بخاري گازي را عوض
خواهد كرد ،يك عدد از آنها را هم تعويض نكرده
و بيتوجه نسبت به اين مسئله ،شعارهاي خود را
عملي نكردهاست».
مرادي با اش��اره به اينكه فناوري مورد نياز براي
توسعه انرژي خورش��يدي در كشور را داريم،اما
توس��عه آن همت نياز دارد ،ميگويد«:در حال
حاضر كشورهاي همس��ايه نياز به برق دارند كه
اگر ما در زمينه توس��عه انرژيهاي تجديدپذير
همت كني��م ،ميتوانيم عالوه ب��ر تأمين انرژي
مورد نياز در كشور خود در بلوچستان ،هرمزگان
و كردس��تان نيز نيروگاه بزنيم و برق را به عراق،
پاكستان و جنوب خليج فارس صادر كنيم».
 برنامهاي كه نيست
مهندس كلباسي ،مدير فني يكي از شركتهاي
تأمينكننده پنل خورش��يدي نيز در اين زمينه
اظهار م��يدارد« :متأس��فانه دول��ت در زمينه
اس��تفاده از انرژي خورش��يدي غفل��ت زيادي
ك��رده و س��رمايهگذاري جدي رو اين مس��ئله

نكردهاست».
او ادام��ه ميدهد«:باي��د در اي��ن خص��وص
سياستگذاري انجام ميشد كه انرژي تجديدپذير
را در چرخ��ه صنع��ت وارد كند ،اما متأس��فانه
برنامهري��زي منس��جم و دقيقي در اي��ن رابطه
صورت نگرفتهاست».
 نفت هس�ت ،ان�رژي خورش�يدي براي
مسئوالن هيچ اهميتي ندارد!
نيم��ا دادفر ،مدي��ر كارخان��ه توليدكننده پنل
خورش��يدي نيز درباره ع��دم حمايت از صنعت
انرژيه��اي تجديدپذي��ر ب��ه خص��وص انرژي
خورشيدي به خبرنگار «جوان» ميگويد«:انرژي
خورشيدي براي توليد برق در كل دنيا مشخص
است و تمام كشورهاي پيش��رفته در اين زمينه
فعاليت ميكنند،اما در كشور ما حمايتي از اين
صنعت نميش��ود و علت اين است كه مسئوالن
راههاي آسانتري براي پول درآوردن دارند ،براي
همين به توسعه انرژي خورشيدي در كشور حتي
فكر هم نكردهاند! به عقيده آنها تا وقتي كه نفت
هست ،انرژي خورشيدي هيچ اهميتي ندارد».
دادفر به قطعي برق در كش��ور و مش��كالتي كه
براي مردم پيش آمده اش��اره ميكن��د و ادامه
ميدهد«:در حال حاضر با كمب��ود برق مواجه
ش��ديم و حتي اين مس��ئله نيز باعث نش��ده تا
مسئوالن براي توسعه انرژي خورشيدي احساس
نياز كنند .به عقيده من توسعه اين صنعت براي
دولت هيچ س��ودي ندارد ،به همين دليل هيچ
كاري در اين زمينه انجام ندادند».
او با اش��اره به برخي كارهاي نمايش��ي از سوي
دولتيها تصريح ميكند«:طرحهاي تش��ويقي
زيادي در س��اير كش��ورها وجود دارد كه دولت
آن را كپي كردهاست تا مردم را به سمت صنعت
انرژي خورشيدي ببرد .طرحي كه به ظاهر خوب
بود،اما درست اجرا نش��د .در اين طرح قرار بود
كه هر كس��ي براي راهاندازي برق مصرفي خانه
خود پنل خورش��يدي تهيه كند و ب��رق مازاد را
به دولت بفروشد .در اين قرارداد نوشته شدهبود
كه مبلغ خريد برق توسط دولت با تورم افزايش
پيدا ميكند .همان اوايل هر فرد ميتوانست طي
مدت سه سال ،هزينه تجهيزاتي را كه خريداري

کش�ور م�ا ب�ه لح�اظ اس�تفاده از
انرژیه�ای تجدیدپذیر مانن�د انرژی
خورش�یدی موقعیت بینظیری دارد.
بیتوجه�ی به ای�ن موقعی�ت  ،لطمات
جبران ناپذیری در پی خواهد داش�ت

كردهاس��ت،تأمين كند،اما به مرور زمان و ارزان
خريدن برق توس��ط دولت ،حاال حدود ش��ش
سال طول ميكش��د تا هزينه تجهيزات به افراد
برگردد .ب��ه همين دليل كمتر كس��ي تمايل به
استفاده از انرژي خورشيدي و فروش برق مازاد
به دولت دارد .در واقع مردم ديگر به دولت اعتماد
ندارند و بدقوليها در پرداخت پول برق به مردم و
مشكالت بانكي نيز دست به دست هم داد كه اين
طرح ناكام بماند».
 دولت بايد حمايت صددرصدي داش�ته
باشد
دادفر با بيان مشكالتي كه براي توليدكنندگان
پنل خورشيدي پيش آمده نيز اظهار ميدارد«:دو
توليدكننده بزرگ پنلهاي خورشيدي در كشور
به حالت نيمه تعطيل درآمدهاند و سوءمديريت
دولت كاري كرده كه واردات پنل خورشيدي از
توليد آسانتر و به صرفهتر باشد».
او با اش��اره به اينكه توس��عه انرژي خورشيدي
تنها در حد نمايش و ثبت عكس براي مسئوالن
اهميت دارد ،ميگويد«:اسفندماه سال گذشته و
چند روز مانده به عيد نوروز ،مسئوالن از كارخانه
ما بازديد كردند ،آمدند چن��د عكس گرفتند و
چندين وعده دادند و در نهايت هم تا امروز كاري
انجام نشدهاست».
اي��ن توليدكنن��ده پن��ل خورش��يدي اظه��ار
ميدارد«:مطالب��ه ما از دولت جديد اين اس��ت
كه از ما و توسعه انرژي خورشيدي حمايت صد
در صدي داشته باشد .كش��وري مانند ما كه به
اين شدت تابش خورش��يد دارد ،بايد از اين راه
درآمدزايي و برق را به خارج از كشور صادر كند.
نه اينكه روزي برسد كه محتاج خريد برق از ساير
كشورها باشد».
دادفر با اش��اره به اقداماتي كه ساير كشورها در
زمينه اس��تفاده از انرژي خورشيدي انجام داده
و موفق بودهان��د ،ميگويد«:در چي��ن و آلمان
روي پشتبامها ،پنل خورشيدي ميگذارند كه
هم برق خود را تأمين كنن��د و هم به دولت برق
بفروش��ند .ما نيز ميتوانيم هر خانه را تبديل به
نيروگاه كوچكي كنيم تا روي پشتبامهايشان
پنل خورشيدي قرار دهند و عالوه بر تأمين برق
مورد نيز خود ،به ش��بكهاي وصل باشند تا برق
ساير نقاط را هم تأمين كنند .منتها بايد طرحي
كاربردي وج��ود داشتهباش��د و حمايت صد در
صدي از اين كار شود ،نه وعدههاي بيعملي كه
طرح را به سرانجام نرساند».
 كشورهاي ديگر چه ميكنند؟
آژانس بينالمللي انرژي اع�لام كرد كه تحويل
پروژههاي ان��رژي تجديدپذي��ر از جمله مزارع
بادي و انرژي خورش��يدي در س��ال گذشته به
ميزان  ۴۵درصد رش��د داش��ته اس��ت كه اين
مسئله ،تحولي براي اين صنعت جهاني به شمار
ميرود .روزنامه گاردين در گزارشي در اين مورد
نوش��ت :رونق انرژي پاك ،آژان��س بينالمللي
انرژي را بر آن داشتهاس��ت تا پيشبينيهايش
در زمين��ه ان��رژي تجديدپذير براي س��الهاي
آينده را به ميزان تقريباً  ۲۵درصد از رقم رش��د
قبلي و بهواسطه استفاده س��ريعتر از حد انتظار
انرژيهاي تجديدپذي��ر در چين ،اروپا و امريكا،
مورد بازنگري قرار دهد.
چين با احراز بيش از  ۴۰درصد از رش��د جهاني
در اين بازار در س��الهاي گذشته ،در قلب رشد
صنعت انرژي تجديدپذير ماندهاست.
از طرفي ب��ه تازگي وزير انرژي عربس��تان اعالم
كرد« :عربستان ديگر يك كش��ور توليدكننده
نفت نيست ،بلكه يك كشور توليدكننده انرژي
اس��ت ».آنطور كه عبدالعزيز بن س��لمان گفته،
عربستان آرزوهاي س��بز زيادي دارد كه شامل
توليد گاز ،انرژيه��اي تجديدپذير و هيدروژن
ميش��ود .او در ادامه تأكيد كرد«:دنيا بايد اين
واقعيت را قبول كند كه قرار اس��ت م��ا در اين
فعاليتها برترين باشيم».
اين در حالي اس��ت كه نخس��تين مزرعه شناور
توليد انرژي خورشيدي در ارتفاعات كوهستاني
سوئيس نيز شروع به كار كردهاست .اين پنلها
 ۵۰درصد بيش��تر از نمونههاي مشابهش��ان در
ارتفاعات پايين ،انرژي توليد ميكنند .ماكسيم
رامشتاين ،مدير پروژه ،از شركت روماند انرژي در
اين رابطه گفتهاست« :اين پروژه آزمايشي۸۰۰ ،
هزار كيلو وات در س��ال برق تولي��د ميكند كه
معادل انرژي الزم براي  ۲۲۰خانه است».
كش��ورهاي ديگ��ر در تالش ب��راي اس��تفاده
صددرصدي از اين انرژي پاك هستند ،حتي در
سوئيس با وجود كمبود نور خورشيد نيز پروژهاي
بزرگ راهاندازي ش��ده تا از انرژي خورش��يدي
نهايت استفاده را ببرند .كارشناسان حوزه انرژي
اعالم ميكنن��د ،تكنولوژي انرژي خورش��يدي
دارد جاي خ��ود را در جهان آين��د ه باز ميكند،
اين در حالي است كه در كش��ور ما هيچ عزمي
براي استفاده از اين نعمت الهي وجود ندارد .در
حال حاضر ،ايران با ح��دود  300روز آفتابي در
سال ،در زمره بهترين كشورهاي جهان در زمينه
استفاده از پتانسيل انرژي خورشيدي قرار گرفته
و ضروري است كه هر چه سريعتر از اين ظرفيت
خود استفاده كند.
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حرفهها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليتهاي اجتماعي دارند؛
بنابراين اگر رفتگر يا پاكبان هستيد و مايليد مسئوالنه رفتار
كنيد ،شايسته است:
ش�غل خود را ش�ريف دانس�ته ،براي نهادينه كردن فرهنگ
پاكيزگي تالش كنيد .در قبال محيطزيس�ت ،سالمت مردم و
منظر شهري متعهد باشيد.
در پويشه�اي زيس�تمحيطي همچون پويش «ن�ه به زباله»
مش�اركت نموده ،در جداس�ازي زباله خش�ك وتر و مديريت
پسماند نقش ايفا كنيد.
منظم و منضبط باش�يد .اش�ياي پيدا ش�ده را به صاحبانشان
برگردانيد و با رفتارتان اعتبار نارنجيپوش�ان جارو به دست
را ارتقا بخشيد.
چشمتان به دست مردم نباشد و در مقابل شماتت آنان صبور
باش�يد .صداي خشخش جارويتان را زيباتري�ن صداي دنيا
بدانيد.
شامگاهان و به ويژه در حاشيه بزرگراهها لباس شبرنگ به تن
نموده ،تالش كنيد كارگر نمونه بهداشت باشيد.
 . . .و سخن آخر اينكه در هيچ شرايطي دست از مطالعه و آموزش
برنداريد.

كبري فرشچي

اين هفته و هفته آينده دوز دوم
واكسنهاي كرونا تزریق میشود

نگراني از تزريق دوز دوم واكسن كرونا اين روزها به دغدغه اصلي
سالمنداني تبديل شده كه دوز اول اين واكسن را تزريق كردهاند.
حاال آنطور كه س�خنگوي س�تاد ملي مقابله با كرونا خبر ميدهد
بناس�ت تا همين هفته و هفته آينده فاز دوم واكسيناس�يون هم
انجام ش�ود و از تير ماه با تأمين واكس�نهاي ايران�ي و خارجي،
گروههاي س�ني بعدي براي واكسيناس�يون اعالم خواهند ش�د.
طبق برنامه تا پايان س�ال تمام گروههاي هدف دوز اول واكس�ن
كرون�ا را دريافت خواهند ك�رد و طي يكي دو روز آينده بناس�ت
تا تكليف مجوز اضط�راري واكس�ن كووايران بركت هم روش�ن
شده و اين واكس�ن وطني به سبد واكسيناس�يون كرونا راه يابد.

در  24ساعت منتهي به روز شنبه  22خرداد ۱۱۵ ،بيمار كوويد ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به  ۸۱هزار
و  ۹۱۱نفر رسيد .در حال حاضر  ۱۳شهر كشور در وضعيت قرمز۲۰۸ ،
شهر در وضعيت نارنجي ۲۲۷ ،شهر در وضعيت زرد قرار دارند.
صعود و نزول كرونا در استانهاي كشور
عليرضا رئيسي،س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا درب��اره آخرين
وضعيت بيماري كرونا در كش��ور اينگونه توضيح داد«:روند كلي كشور
از نظر موج بيماري ،روند نزولي است ،اما در استانهاي جنوبي و شرقي
كشور درگيريهايي وجود دارد و آن روند نزولي در اين استانها مشاهده
نميشود ».به گفته وي شهرهاي ايرانشهر ،چابهار و نيكشهر در استان
سيستان و بلوچستان و همچنين شهر پاوه در استان كرمانشاه و بقيه
شهرهاي قرمز مربوط به استان هرمزگان است و تنها مركز استان قرمز
نيز بندرعباس است.
اين هفته و هفته آينده نوبت دوز دوم واكسن
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا همچنين درباره واكسن كرونا و روند
واكسيناسيون در كشور هم گفت« :فاز يك واكسيناسيون كه شامل كادر
بهداشت و درمان بود به اتمام رسيد .به اين ترتيب افراد باالي  ۷۰سال را
در برنامه واكسيناسيون قرار داديم و برخي گروههاي آسيبپذير داراي
بيماري زمينهاي نيز واكسينه شدند ».رئيسي درباره آخرين خبر از مجوز
اضطراري واكسن ايراني كرونا هم گفت «:امروز يا فردا ،بررسي آخرين
نتايج فاز دوم واكس��ن ايراني توس��ط كميتههاي ناظر اعالم ميشود.
اگر موفق به اخذ گواهي ش��ويم ،ميتوانند مجوز مصرف اضطراري را
بدهند تا از واكسن داخلي اس��تفاده كنيم ».به گفته سخنگوي ستاد
ملي مقابله با كرونا ،كساني كه دوز اول واكسن را دريافت كردند و نوبت
دوز دومشان است ،نگران نباشند ،چراكه قرار است اين هفته تا هفته
آينده دوز دوم واكسيناسيون انجام شود .همچنين بعد از اينكه تعداد
قابلتوجهي واكسن در تير ماه از واكسن داخلي و خارجي برسد ،روند
واكسيناس��يون و اعالم گروه س��ني بعدي را خواهيم داشت .رئيسي
تأكيد كرد«:هموطنان اطمينان داشته باشند با زيرساختهاي قوي
كه در سطح كشور براي توليد واكسن داريم ،به هيچوجه نبايد نگران
واكسيناس��يون باش��يم و همه گروه هدف قطعاً تا پايان سال دوز اول
واكسن را خواهد گرفت».

مدير كل روابط عمومي سازمان بهزيستي كش��ور با ارسال نامهاي
به مدير عامل خانه س��ينما ،تمامي هنرمن��دان دغدغهمند را به دقت
در انتشار تصاوير افراد محروم و آسيبديده اجتماعي و توجه به حفظ
كرامت انساني اين افراد در فضاي مجازي دعوت كرد.
رئيس ستاد انتخابات استان تهران با اش��اره به الزامي بودن همراه
داشتن شناسنامه و ارائه كد ملي براي رأيدهندگان در روز انتخابات از
آماده باش ادارات ثبت احوال جهت ارائه كد ملي شهروندان خبر داد.
يك كارشناس محيطزيست گفت :خو ِد سازمان محيطزيست كه
بايد مدافع حفظ محيطزيست باشد ،متأسفانه در موضوع تاالب انزلي
ميخواست محيطزيس��ت را آلوده كند؛ باالخره با حمايت قوهقضائيه
توانستيم جلوي اجراي طرح مخرب «بايوجمي» را بگيريم.
مدير كل بهزيستي استان تهران گفت :استان تهران  4هزار كودك
كار و زبالهگرد دارد.
ايستگاههاي مترو شهرك آزمايش در خط  ۶و باقرخان در خط  ۷اين
هفته به طور همزمان رسماً افتتاح خواهد شد.
در حالي كه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از حل مشكالت سامانه
سيدا سخن ميگويند ،اما مديران مدارس از اشكاالت سامانه سيدا در بازه
زماني فعلي كه قرار است كارنامه دانشآموزان صادر شود ،خبر ميدهند.
طبق گزارش مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها در امريكا در سال
 ۲۰۲۰اقدام به خودكشي ميان جوانان و نوجوانان امريكايي 22/3درصد
نسبت به سال  ۲۰۱۹افزايش داشتهاست.
سازمان انتقال خون اعالم كرد :تزريق واكسن كوويد  ۱۹منعي براي
اهداي خون نيست و افرادي كه در برابر اين بيماري واكسينه شدهاند
تنها براي مدتي كوتاه از اهداي خون معاف موقت ميشوند.
ش و پرورش از تصويب «كليات
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموز 
برنامه درسي رش��ته امور تربيتي» و «مشاوره» به تفكيك در كارگروه
هماهنگي و برنامهريزي دانشگاه فرهنگيان خبر داد.
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از اجراي فاز
نخست طرح بهسازي لرزهاي نسبي ساختمانهاي مسكوني خبر داد.
رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي اي��ران با اش��اره به اينكه س��رانه
زيرساختهاي سالمت در استان تهران به شدت از ميانگين كشوري
فاصله دارد ،بر لزوم س��اخت مراكز درماني و بيمارستانهايي با سازه
مقاوم در استان تهران تأكيد كرد.

