
معاون فنی اداره کل انتقال خون استان کرمان گفت: »در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا و افزایش گرما، 
با کاهش مراجعه ی اهداکنندگان خون روبه رو شده ایم و نیاز به تمام گروه های خونی به ویژه O مثبت و 
منفی وجود دارد«.وی افزود: »با این حال مصرف خون در استان بسیار زیاد است و دلیل آن وجود هزار و 
۵۰۰ بیمار تاالسمی، آمار باالی تصادفات و گسترش مراکز درمانی و افزایش اعمال جراحی در سال های 
اخیر است«. پورشریفی اضافه کرد: »در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی در استان مطلوب است  و نیاز به 

تمام گروه های خونی به ویژه O مثبت و منفی وجود دارد«.

 نیاز به گروه خونی 
O منفی و مثبت در 
استان بیشتر است 

تزریق دوز اول واکسن کرونا به ۷۳ درصد افراد باالی ۷۰ سال در کرمان
خبــر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بااشاره به اینکه ۷۳درصد افراد باالی ۷۰سال حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند،گفت:امیدواریم با 
رسیدن واکسن های جدید واکسیناسیون در هفته جاری سرعت بگیرد. حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با اشاره به 
افزایش آمار مبتالیان به کرونا اظهار کرد: با وجود افزایش تست های مثبت کرونا و افزایش بیماران سرپایی، آمار فوتی ها در استان یک روند ثابتی 
دارد که روزانه به طور میانگین ۹ نفر از شهروندانمان را از دست می دهیم.رشیدی نژاد با تاکید بر اجرای سختگیرانه تر پروتکل های بهداشتی افزود: 
استفاده از ماسک، دوری از تجمعات و رعایت فاصله بیشتر از دو متر همچنان اهمیت زیادی دارد و با رعایت کردن می توانیم زنجیره ویروس را 

قطع کنیم.      وی ادامه داد: بیمارستان های جیرفت، بم، سیرجان و کرمان به ترتیب شلوغ ترین جاها نسبت به جمعیت است. 
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سوی   از  گالیه هایی  پیش  چندی 
انواع  بر نوسانات قیمت  شهروندان مبنی 
نشریه  به  شهر  داروخانه های  در  دارو 
رسیدگی  خواستار  آنها  و  شد  ارسال 
از  یکی  شدند.  موضوع  این  به  مسووالن 
بیمارم  داوری  درمان  برای  می گفت:  آنها 
به چندین داروخانه مراجعه کردم که در 
نهایت فقط یک داروخانه موجود داشت و 
مجبور شدم یک خشاب آن هم با قیمتی 

چند برابر خریداری کنم. 
داروخانه  از  دارویی  می گفت:  دیگر  یکی 
قیمت  شدم  متوجه  آن  از  بعد  خریدم 
که  پولی ست  نصف  دارو  بسته  روی 
داروخانه  به  دوباره  وقتی  کردم  پرداخت 
گفت:  داروخانه  مسوول  کردم  مراجعه 
که  همینی  نبر  نمی خوای  ببر  خوای  )می 
داروهای  از  می گفت:  دیگری  هست(! 
در  قیمت ها  نگویم  دیگر  که  خارجی 
از  بعد  است،  متفاوت  داروخانه ها  برخی 
در  تازه  سخن  خبرنگار  میدانی  بررسی 
پی  در  همشهریان؛  برخی  صحبت  مورد 
شفاف سازی این موضوع با مقام مسوول 
دانشکده ی علوم پزشکی و رییس صنف 
پی  در  که  کردیم  گو  و  گفت  داروخانه ها 

می آید؛
به شکایات گران فروشی دارو 

رسیدگی می کنیم
غذا  مدیریت  نسب؛  رضوی  محمد  دکتر 
و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
در رابطه با عدم مغایرت نرخ روی جلد و 
اگر  کرد:  عنوان  گونه  این  مشتری  خرید 
مذکور  قیمت  به  فاکتور  طبق  داروخانه 
دارو را فروخته باشد، هیچ مشکلی ندارد 
قیمت  اگر  ولی  است  داروخانه  با  حق  و 
قیمت  با  دارو  برشور  روی  شده  درج 

در  باشد  متفاوت  دارو  شده  فروخته 
متصدی  وظیفه  خریدار،  اعتراض  صورت 
دارو  آن  فاکتور  که  است  این  داروخانه 
دلیل  به چه  که  دهد  توضیح  و  ارایه  را 
قیمت روی دارو با قیمت فاکتور مغایرت 
دارد. وی گفت: هر یک از همشهریان در 
صورت داشتن چنین شکایاتی در رابطه 
به  می توانند  تعرفه  و  قیمت  اختالف  با 
علوم  دانشکده  داروی  و  غذا  مدیریت 
فرم  و  کنند  مراجعه  سیرجان  پزشکی 
حتما  مشکلشان  به  تا  کنند  پر  شکایت 
رسیدگی شود و ما بعد از تنظیم شکایت 
در مدیریت مسوول فنی داروخانه مورد 
او  از  و  فرامی خوانیم  حضورا  را  شکایت 

توضیح می خواهیم.
افزود:   ادامه  در  نسب  رضوی  دکتر 
توزیع  شرکت  به  مربوط  فاکتور  مشکل 

کننده دارو است و دلیل این مشکل این 

است که تغییرات قیمت داروها در کشور 
بسته  روی  قیمت  و  است  دقیقه ای  ما 
بندی دارو، فروخته نمی شود این مشکل 

بر  تاثیر دالر  و  کشوری 
توضیح  جای  به  اگر  است  داروها  روی 

با  داروخانه  متصدی  مشتری  به  واضح 
مشتری بد صحبت کرده باشد در صورت 

اثبات متصدی اخراج خواهد شد.
مشکل از شرکت های دارویی است

صنف  رییس  برفه ای  دکتر  نظر  ادامه  در 
این  در  نیز  را  سیرجان  داروخانه های 
اختالف  گفت:  او  شدیم  جویا  رابطه 
است  شده  مشکل  متاسفانه  قیمت ها 
که  دهم  نشان  شما  به  حضورا  باید  من 
درج  ۱۲۰۰تومان  دارو  جلد  روی  قیمت 
است  ۲۳۰۰تومان  فاکتور  اما  است  شده 
دارویی  شرکت های  عظیم  مشکل  این 
به  مربوطه  مسوولین  است  الزم  و  است 
آن نظارت بیشتری داشته باشند اگر خود 
را  کننده  مصرف  دقیق  قیمت  کارخانه 
پیش  مشکالت  این  می کرد  درج  درست 
دارویی  شرکت های  برخی  اما  نمی آمد 
و  داروخانه   و  نمی دهند  انجام  را  کار  این 

مصرف کننده را با مشکل موجه می کنند 
دارو  و  غذا  مدیریت  بگویم  است  الزم 
مدت هاست که نامه داده است که قیمت 

روی جلد مالک  نیست.
کرد:  عنوان  ادامه  در  برفه ای  دکتر 
فکر  داروخانه ها  برخی  متصدی  متاسفانه 
مشکل  این  بابت  از  مردم  همه  می کند 
مشتری  و  باشد  کامل  اطالعات شان  باید 
را آگاه نمی کنند. ای کاش اقال متصدیان 
چنین  بروز  صورت  در  داروسازان   و 
مشتری  به  پاسخگویی  عدم  و  مشکالتی 
به  تا  دادند  می  ارجاع  من  به  را  آن ها 

وضوح آن را توضیح دهم.
دانشکده  از  کوتاهی  گفت:  وی 
و مشکل  نیست  سیرجان  علوم پزشکی 
کالن کشوری است و منطقه ای و محلی 
منطقی  متصدیان  است  الزم  که  نیست 
ولی  کنند  می  قبول  مردم  دهند  توضیح 

غیر این صورت مشکل پیش می آید.
سخن تازه:

سراسر  در  باید  دارو  قیمت  که  آنجا  از 
است  ممکن  گاهی  باشد  یکسان  کشور 
که  چرا  بگیرد،  صورت  قیمت  تغییر 
داروهای خود  داروخانه ها موظف هستند 
از  شده  اعمال  جدید  قیمت  تغییر  با  را 
سوی سازمان غذا و دارو بفروشند، حتی 
درج  آن  بسته های  روی  قبل  قیمت  اگر 
شده باشد و طبیعی است قیمت داروهای 
یا  داروخانه  در  موجود  شده  بندی  بسته 
قیمت های  با  قیمت شان  توزیع،  انبارهای 

جدید تطابق نداشته باشد. 
این  دادن  توضیح  میان  این  در  اما 
نیاز  که  مشتریانی  به  سراسری  مشکل 
مشکلی  چندان  کار  دارند  پاسخگویی  به 
نیست اما نادیده گرفتن سواالت مشتری 

دور از اخالق و شان انسانیت است.

گزارشی پیرامون چند نرخی بودن قیمت دارو در داروخانه های شهر؛

افزایش قیمت داروها زیر سایه قانون 
      معظمه صادقی

درخواست واکسیناسیون افراد باالی 50 سال
باید  گفت:  کروناست،  بحران  اوج  در  کرمان  اینکه  به  اشاره  با  استاندار 
به  کرمان  استان  در  سال  باالی ۵۰  رده سنی  واکسیناسیون  درخواست 

ستاد ملی کرونا داده شود.
همچنان  ما  گفت:  کرونا  مدیریت  استانی  ستاد  جلسه  در  زینی وند  علی 
بر  جدیدت  با  باید  پس  است  افزایشی  آمارها  و  هستیم  بحران  اوج  در 
محدودیت ها و اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا پافشاری کنیم تا در 

جلسه بعد آمارها را مورد بررسی قرار بدهیم.
زینی وند همچنین با اشاره به گزارش بازرسی ها اظهار کرد: استان کرمان 
دارای بیشترین شهرستان در وضعیت قرمز است و باید طرح محدودیت 
استان های  از  هم  خودرو  یک  حتی  تا  شود  دنبال  جدیت  با  هوشمند 

همجوار در داخل شهر مشاهده نشود.
بازرسی  و  ایست  ایستگاه های  برای  امکانات کافی  بگوییم  اگر  وی گفت: 
توجیه خوبی نیست و ما می توانیم از امکانات فرمانداری ها،  نداریم واقعاً 
یک  حتی  نبود  بر  مبنی  گزارشی  و  کنیم  استفاده  سپاه  و  احمر  هالل 

سایبان برای بازرسان دریافت نکنیم که این موضوع خیلی بد است.
استاندار کرمان عنوان کرد: استان در شرایطی نیست که مهمان پذیر باشد 
پس باید همه عوامل به خصوص نیروی انتظامی خودروهای غیربومی را 
برگرداند و جریمه کند ولو اینکه در اینجا خانه خریده باشند. اگر کسی 
کار اضطراری داشته باشد یا نیاز به گذر از مسیر کرمان برای انتقال بیمار 

به سایر استان ها دارد، باید مجوز از فرمانداری ها داشته باشد.
بهانه  به  باشگاه ها  از  بعضی  که  دارد  وجود  گزارش هایی  گفت:  زینی وند 
از  که  فعالیت هستند  به  دارند همچنان مشغول  ملی  تیم  بازیکن  اینکه 
از  تر  و سختگیرانه  زیاد  با جدیت  که  دارم  تقاضا  و جوانان  ورزش  اداره 
فعالیت باشگاه ها جلوگیری کند و درهای آنجا را قفل کند و فقط تعداد 
اندکی از ورزشکاران که برای مسابقات بین المللی تمرین می کنند با انجام 
تست کرونا و فقط در سالنی که علوم پزشکی مجوز داده باشد می توانند 

تمرین کنند.
وی با اشاره طرح های هفته عفاف و حجاب گفت: برنامه های هفته ی عفاف 
و حجاب خوب هستند ولی با مصوبات ستاد کرونا منافات دارد. با مشورت 
امام جمعه کرمان می توان آنها را در مقیاس کوچک تر انجام داد یا آنها 
را با اطالع رسانی به تعویق انداخت چون اگر بخواهیم کار خیری را رواج 

دهیم نباید خودمان کننده عمل منکر باشیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه استان های همجوار مانند سیستان و بلوچستان 
واکسیناسیون افراد ۵۰ سال به باال را آغاز کرده اند، گفت: امیدوارم با نامه 
افراد  واکسیناسیون  نیز  ما  استان  در  وزارتخانه  از  اجازه  با کسب  و  وزیر 
رده  واکسیناسیون  درخواست  باید  گفت:  وی  شود.  آغاز  سال   ۵۰ باالی 

سنی باالی ۵۰ سال در استان کرمان به ستاد ملی کرونا داده شود.
زینی وند با اشاره به تعطیلی اصناف عنوان کرد: ما در اوج بحران هستیم 
که  دهیم  عمومی  مجوز  نمی توانیم  بنابراین  داشت  نخواهیم  گشایشی  و 
عادی انگاری شود فقط برای مواردی خاص بعد از بازرسی مجوز موردی 

خواهیم داد.

    خبر

  اگر قیمت درج شـده روی برشـور 
بـا قیمـت فروختـه شـده دارو  دارو 
متفـاوت باشـد در صـورت اعتـراض 
خریـدار، وظیفـه متصـدی داروخانـه 
این اسـت که فاکتـور آن دارو را ارایه 
و توضیـح دهـد کـه بـه چـه دلیـل 
قیمـت روی دارو بـا قیمـت فاکتـور 

دارد.   مغایـرت 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372 دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال  می پذیرد تلفن: 6091 679 0936

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومي شماره1400/12/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه » ارائه خدمات مهندسي، تأمین کاال، 

ساخت و نصب تجهیزات بصورت توأم )EPC( برای پروژه غبارگیر خشک شماره3 جهت حذف غبار 

کارخانه تغلیظ « بصورت EPC و از طريق برگزاري مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت 

تحويل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ 1400/4/26 به روز يکشنبه مورخ 1400/5/10 

موکول گرديد. همچنین پاسخ به سوآالت مناقصه گران در نوبت قبلی بازديد از سايت و اسناد 

مناقصه از وب سايت اين شرکت به آدرس WWW.GEG.IR از بخش مناقصه و مزايده قابل 

دانلود می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


