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۸ سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران منصوب شدند
سفرای جدید جمهوری اسالمی ایران در ۶ کشور و ۲ نمایندگی ایران در سازمان 

ملل منصوب شدند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سفرای جدید جمهوری اسالمی ایران در ۶ کشور و دو نمایندگی 
س��ازمان ملل متحد منصوب ش��دند و پیش از عزیمت به محل ماموریت با آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهوری دیدار کردند. بر اساس این گزارش، افراد زیر به ترتیب بعنوان سفرا و روسای 

نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور مشغول به کار خواهند شد.
محمود ادیب بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در گرجستان

ایرج الهی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند
مجتبی امانی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در لبنان

سید مجید قافله باشی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری چک
حسین غریبی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در لهستان

سید خلیل ساداتی بعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری سیرالئون
امیر س��عید ایروانی بعنوان س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران در سازمان ملل 

متحد در نیویورک 
علی بحرینی بعنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در نزد سازمان های بین المللی مستقر در ژنو

از سوی هیات رییسه مجلس:

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ 
کل کشور اعالم وصول شد

گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی هیات 
رییسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در پایان جلسه علنی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
موارد اعالم وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد:

-  س��وال ملی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه از 
وزیر بهداشت و درمان درباره اینکه چرا توزیع نیروی انسانی به صورت عادالنه و بر اساس نیاز 

مناطق مختلف کشور صورت نمی گیرد؟
-  س��وال ملی س��یدناصر موس��وی الرگانی نماینده فالورجان از وزیر جهاد کش��اورزی در 
خص��وص علت عدم برنامه ریزی دقیق برای نجات دامداران از نابودی چیس��ت؟ کدام راهبرد 
برای تأمین نهاده های مورد نیاز به قیمت مناس��ب و خرید ش��یر و گوش��ت با قیمت منطقی 

اجرایی شده است؟
-  س��وال ملی س��یدمحمد پاک مهر نماینده بجنورد، مانه، س��ملقان، جاجرم، گرمه، راز و 
ج��رگالن از وزیر جهاد کش��اورزی در خصوص علت کمبود نهاده ه��ای دامی دولتی و ضعف 
نظارت و مدیریت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های نهاده های دامی، تنظیم بازار 

محصوالت کشاورزی و میوه تنظیم بازار.
 -گزارش تفریغ بودجه س��ال ۱۴۰۰ کل کش��ور که توس��ط دیوان محاسبات کشور تدوین 
و روز گذش��ته طبق ماده )۲۱۹( آیین نامه داخلی مجلس به مجلس ارس��ال ش��ده بود، اعالم 

وصول شد.
محمد رش��یدی تأکید کرد: این موضوع برای اولین بار است که گزارش تفریغ بودجه ۶ ماه 
زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شده است و به خاطر این اقدام جهادی از رئیس و کارکنان 

خدوم دیوان محاسبات تشکر و قدردانی می کنیم.

بیانیه کاخ الیزه درباره گفت وگوی  روسای جمهور 
ایران و فرانسه

کاخ الیزه اعالم کرد: رئیس جمهور فرانسه در گفت وگو با همتای ایرانی خود تاکید 
کرده که احیای توافق هسته ای هنوز هم ممکن است.

به گزارش ایس��نا، کاخ ریاست جمهوری فرانس��ه )الیزه( بیانیه ای درباره گفت وگوی تلفنی 
ابراهیم رئیسی  و امانوئل مکرون روسای جمهور ایران و فرانسه منتشر کرد.

بناب��ر گزارش خبرگزاری رویت��رز، کاخ الیزه در این بیانیه اعالم کرد که مکرون در اظهارات 
خود از پیش��رفت نکردن مذاکرات احیای برجام ابراز نا امیدی کرده و گفته اس��ت که از نظر 
او احیای توافق هس��ته ای با ایران هنوز ممکن اس��ت. در ادامه این بیانیه آمده است: مکرون 
همچنین از رئیس جمهوری ایران خواس��ته اس��ت که برای دس��تیابی به توافق و بازگشت به 
اجرای تعهدات ایران ذیل توافق هس��ته ای ۲۰۱5، "انتخاب روش��نی" داشته باشد. به گزارش 
رویترز، رئیس جمهور فرانس��ه در ادامه گفته که متقاعد ش��ده اس��ت چنین نتیجهای هنوز 

امکان پذیر است، اما باید هرچه زودتر انجام شود.
بنابر اعالم کاخ الیزه، امانوئل مکرون در اظهاراتی مداخله جویانه نیز خواس��تار آزادی چهار 

تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران شده است.
به گزارش ایس��نا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیس��ی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 
ش��نبه در گفت وگوی تلفنی۱۲۰ دقیقه ای درباره راهکارهای تقویت همکاری های دوجانبه و 
همچنین تحوالت منطقه ای و بین المللی و چالش های عمده جهانی از جمله امنیت غذایی و 

امنیت انرژی مذاکره کردند.

رئی��س جمه��ور در گفت وگوی تلفنی با اس��تاندار 
ف��ارس، ضمن پیگی��ری حادث��ه س��یل، در جریان 
آخرین جزئی��ات و اطالعات عملیات جس��ت وجوی 

ناپدیدشدگان قرار گرفت.
ب��ه گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل س��یدابراهیم 
رئیس��ی در تماس تلفنی با محمده��ادی ایمانیه، با 
تاکید بر رسیدگی س��ریع به قصورهای احتمالی، به 
استاندار فارس دستور داد از ظرفیت همه دستگاه های 
ملی و محلی برای جبران خس��ارات آسیب دیدگان و 

تسکین آالم داغ دیدگان استفاده کند.

رئیس جمه��ور در این تماس ضمن ابراز همدردی 
با قربانیان حادثه، بر بس��یج همه ظرفیت های موجود 
برای یافتن ناپدیدشدگان س��یل و رسیدگی به امور 

خانواده قربانیان تاکید کرد.
در پی بارش ش��دید باران فصلی در ارتفاعات بین 
نیریز و استهبان و طغیان روخانه و جاری شدن سیل 
در این منطقه، تاکنون ۲۲ نفر جان خود را از دس��ت 
دادند و یک نفر نیز مفقود ش��ده است.پزشکی قانونی 
اس��تان فارس اس��امی ۲۰ قربانی س��یل روز گذشته 

استهبان را اعالم کرد.

معاون اول رییس جمهور گفت:با وجود شرایط 
ویژه آب و هوایی امسال و با در نظر گرفتن شدت 
گرم�ا، اهتمام وی�ژه دولت این اس�ت که مردم 
بتوانند در امنیت کامل و با حداقل مشکالت در 

مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کنند.
به گزارش خبرن��گار حوزه دولت ایرنا، محمد مخبر 
در جلس��ه هماهنگی اعضای س��تاد مرکزی اربعین با 
ق��رارگاه های مردمی بس��یج، خاتم االنبی��اء )ص( با 
یادآوری همزمانی ایام اربعین امسال با گرمای شدید 
هوا از دس��تگاه های ذیربط و همچنین ستاد مرکزی 
اربعین خواست حمل و نقل و اسکان زائران به نحوی 
برنامه ریزی ش��ود که آسیب های ناشی از گرمای هوا 

به حداقل ممکن کاهش یابد. 
مخبر تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه آب و هوایی 
امس��ال و با در نظر گرفتن ش��دت گرما، اهتمام ویژه 
دولت این است که مردم بتوانند در امنیت کامل ، ارایه 
بهترین خدمات دهی و با حداقل مشکالت در مراسم 
راهپیمایی اربعین ش��رکت کرده و حرم امام حس��ین 
)ع( را زی��ارت کنند.  معاون اول رییس جمهور تالش 
جهت افزایش تع��داد پایانه ها و دروازه های خروجی 
مرز را جهت تسهیل رفت و آمد زوار پراهمیت ارزیابی 
و بر لزوم افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل جهت رفاه 
هر چه بیش��تر زائران تأکی��د کرد.  مخبر همچنین از 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی خواست در 
پایانه های مرزی و در مسیر حرکت زائران، بیمارستان 
های س��یار و امکانات و تجهیزات پزشکی را به میزان 
مناس��ب مس��تقر کنند. مع��اون اول ریی��س جمهور 
همچنین از دس��تگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط 
خواس��ت همکاری و هماهنگی ه��ای الزم را با فراجا 
انج��ام دهند تا روند ورود و خ��روج و تردد زائران در 

مرزها با حداکثر سرعت میسر شود. 
در این جلس��ه که با حضور وزرای بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و راه و شهرسازی، فرمانده فراجا، 

مسئوالن دستگاه های مختلف و روسای قرارگاههای 
مردمی برگزار شد، مشکالت و کمبودهای احتمالی در 
مراس��م اربعین مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص 
ارائه خدمات حداکثری به زائران، تسهیل انجام سفر در 
داخل و خارج از مرز، تکمیل زیرساخت های موردنیاز 
در پایان��ه های مرزی، توس��عه ن��اوگان حمل و نقل، 
استقرار بیمارستان سیار و توسعه خدمات بهداشتی و 
درمانی، توسعه امکانات ارتباطی و مخابراتی و تدوین 
ش��یوه نامه هایی برای انجام زیارت با توجه به شرایط 

آب و هوایی و... تصمیمات الزم اتخاذ شد.
مجید میراحمدی معاون وزیر کشور نیز گزارشی از 
برنامه ریزی ها و تدارکات انجام ش��ده برای برگزاری 
مراسم اربعین امسال ارائه کرد و گفت: پیش بینی ما 
این است که امسال تعداد زائران و مشتاقان شرکت در 
مراس��م راهپیمایی اربعین افزایش چشمگیری داشته 
باش��د به همین منظور الزم اس��ت ک��ه برنامه ریزی 

گسترده ای برای تأمین نیازهای زوار انجام دهیم.
س��ردار اش��تری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در این جلسه بر لزوم تقویت زیرساخت 
ها در مرزهای ایران و عراق جهت خدمت رس��انی هر 
چه بیش��تر ب��ه زوار اربعین تأکید ک��رد و افزود: باید 
تالش کنیم در همین مدت محدود باقی مانده تا ایام 
اربعین، با کار جهادی و انقالبی، ش��رایط مناس��بی را 

برای زائران اربعین فراهم نماییم. 

عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی، قدرت 
پهپادی ایران را تضمین کننده امنیت کشور دانست و 
گفت: امروز نه فقط ایام گفت و گو بلکه عصر موشک 

هم هست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علیرضا س��لیمی  
در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اس��المی در نطق 
میان دس��تور خود گفت: امروز نه فقط ایام گفت و گو 
بلکه عصر موشک هم هست و قدرت پهپادی موشکی 

جمهوری اسالمی تضمین کننده امنیت کشور است.
عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به جراحی اقتصادی دولت افزود: این برنامه سبب شد 
منابع ملت در جیب عده خاص واریز نشود اما واقعیت 
آن است که در نحوه اجرا با مشکالتی مواجه هستیم 

که امید است به زودی مرتفع گردد.
وی ب��ا بیان اینکه بس��یاری از افراد مس��تحق جزء 
دهک ۱۰ محس��وب می ش��وند که دولت باید درباره 
آنها تجدیدنظر کند، گفت: افزایش قیمت ها مخصوصا 
در بخش خوراکی موجب رنج و تعب مردم شده است 

که دولت محترم هر چه سریعتر تدبیر کند.
نماینده مردم محالت در مجلس یادآور ش��د: واقعا 
برخی اقالم غذایی از سفره برخی مردم برداشته شده 
و صف مرغ، شیر، لبنیات و تخم مرغ حدود ۳۰ درصد 
کاهش پیدا کرده و این زنگ خطر س��المت را به صدا 
درآورده است، افزایش قیمت دارو مساله ای نیست که 

از کنار آن به راحتی عبور کرد، وزارت محترم بهداشت 
هر چه سریعتر اقدام کند.

عضو هیات رییس��ه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
ب��ه رتبه بندی معلمان که قانون مجلس اس��ت، ادامه 
داد: دولت باید این قانون را اجرا کند، متاسفانه تاخیر 
در اجرای��ی کردن ی��ا تدوین آئین نام��ه به نحوی که 
مغایر با قانون باشد به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. 
همچنین مس��کن ملی در برخی نق��اط هنوز در حد 
حرف باقی مانده است، متاس��فانه تضمین الزم برای 
وام مس��کن روستایی توس��ط معاونت رییس جمهور 

انجام نشده است.
وی در بخش دیگری از نطق خود، تاکید کرد: ویژه 
خوارانی که بجای ف��داکاری دنبال بهره مندی خاص 
هس��تند حتما باید در خود اندیش��ه کنند چرا از این 
فرهنگ فاصله گرفته اند. باز ک��ردن اتوبان ویژه برای 
آقازادگانی که جز بی عرضگی هنر دیگری ندارند کجا 

و ندای ملکوتی ابنائنا و ابنائکم کجا؟
این نماینده مجلس اف��زود: افرادی که به آن طرف 
پی��ام ذلت دادند که با تحریم به مردم فش��ار بیاورید 
تا حاکمیت تس��لیم شود آنان که تمام قد در خدمت 
اربابان سخنان آنان را واگویه می کنند، آنان که بجای 
ارائ��ه راه حل جز حرافی هنر دیگ��ری ندارند، آنها که 
س��الیان س��ال ادعا می کردند ما ژن��رال داریم و چاه  
برای کش��ور حفر کردند، آنان که آتشفشان نقدینگی 
سرس��ام آور و در نتیجه تورم بی نظیر را به جان کشور 

انداختند.
وی تاکید کرد: همان ها که کش��ور را با هزار و 5۰۰ 
هزار میلیارد تومان بده��ی و فقط 5۰۰ هزار میلیارد 
بدهی اوراق و نقدینگی ۴5۰۰ میلیارد تومانی تحویل 
دادن��د، همان ها که قیمت مس��کن را ۷ برابر کردند و 
مردم کوچه و بازار را به خاک س��یاه نشاندند و بجای 
عذرخواهی از ملت طلبکار هس��تند باید در روش های 

خود تجدیدنظر کنند.

مخبر در جلسه هماهنگی اعضای ستاد مرکزی اربعین؛ 

مراسم اربعین باید در امنیت کامل برگزار شود
عضو هیات رییسه مجلس:

قدرت پهپادی جمهوری اسالمی ایران تضمین کننده امنیت کشور است

گفتگوی تلفنی رییس جمهور با استاندار 
فارس در مورد حادثه سیل استهبان

در میان سیل مشکالت بیماران کشور از بابت 
دارو و درم�ان، این بار طرح جدیدی مورد اجرا 
گذاشته ش�ده است تا شاید ُمسِکنی بر آالم  و 
دردهای ای�ن طیف از جامعه گ�ردد اما معلوم 
نیست در مرحله اجرا دچار لغزش شود یا خیر!

دارویار طرحی اس�ت ک�ه از یک هفته پیش 
با هدف جلوگیری از قاچاق معکوس دارو اجرا 
می شود اما به گفته کارشناسان با وجود مزایای 
بسیار، چنانچه ابهامات آن برطرف نشود ناکام 

می ماند!
ش�ایعه افزایش قیم�ت دارو خیل�ی زود به 
واقعیت تبدیل شد و حاال دولت با طرح دارویار 
قرار است اثرات آن را برای مصرف کننده نهایی 
تخفیف دهد اما به گفته آگاه�ان، حذف ارز ۴ 
ه�زار و ۲۰۰ تومان�ی از دارو و تبدیل آن به ۲۳ 
ه�زار تومان�ی ابهاماتی را در تحق�ق این طرح 

ایجاد کرده است!
ب�ه هر حال اگرچه این ط�رح خوب می تواند 
دست دالالن و قاچاقچیان دارو از کشور را قطع 
و به رونق تولید دارو در داخل کشور کمک کند 
اما، عدم تخصیص به موقع منابع و پیش بینی 
نکردن دقیق مشکالت و البته اجرای پر مشکل 
آن، برای مردم مشکل ساز شده و ممکن است 
اثرات مثبت آن را تحت الشعاع قرار دهد و باید 

فوراً مورد رسیدگی قرار گیرد.
در عی�ن حال تاکید ش�ده که ب�ا اجرای این 
طرح، ب�ه  گونه ای برنامه  ریزی ش�ده که وقتی 
بیماران به مراکز درمانی و داروخانه ها مراجعه 
می کنند هیچ تغیی�ری در پرداخت هزینه های 
دارویی ش�ان نداشته باش�ند؛ ایده ای که باید 

ببینیم و تعریف کنیم...!
  پوشش بیمه مردم از اجزای طرح دارویاری 

است که در هاله ای از ابهام قرار دارد!
دارویاری طرحی اس��ت که از یک هفته پیش در 
کشور اجرایی ش��ده و در آن با اصالح سیاست های 
ارزی و انتق��ال ارز دارو به بیمه ها، در واقع یارانه دارو 
به بیمار می رس��د و در نتیجه قیمت دارو با نس��خه 
پزشک، هیچ گونه افزایشی برای بیمار نخواهد داشت 
به طوری که قیمت ها ثابت و مانند قبل بوده و باتوجه 
به افزایش پوشش بیمه ای در برخی موارد برای بیمار 

کاهش قیمت نیز خواهند داشت.
در قال��ب اجرای این طرح، ۳۶۶ قل��م از داروهای 
پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن تحت پوشش 

بیمه قرار گرفته اس��ت و بنابراین افزایش قیمت این 
داروها در تغییر سیاس��ت  ارزی توسط سازمان های 
بیمه گر پوش��ش داده می ش��ود و بیم��اران افزایش 

پرداختی را بابت این داروها ندارند.
همچنین با اج��رای طرح دارویاری داروهای بدون 
نسخه موسوم به OTC نیز هیچ گونه تغییر قیمتی 
ندارن��د و ۱۱۹ قلم از این داروها مش��مول پوش��ش 
بیمه ای شدند و بیماران در صورت مراجعه با نسخه 
به داروخانه جهت دریافت این داروها، حتی ش��اهد 
کاه��ش قیمت هم نس��بت به قب��ل از اجرای طرح 

خواهند بود!
البته باید توجه کرد کسانی که می خواهند دارو را 
بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد خریداری کنند، 
به جز در برخی داروهای OTC، با افزایش هزینه ها 
مواجه خواهند ش��د لذا در طرح دارویاری قرار است 
یارانه دارو از مس��یر بیمه ه��ا به مردم تخصیص یابد 
بنابراین بیمه ش��دن همه مردم یکی از اصول اجرای 
این طرح است که معلوم نیست چگونه انجام خواهد 

گرفت!
یک هفته از اج��رای طرح "داروی��اری" به عنوان 
طرح ارتقا و کارایی بیشتر بیمه ها می گذرد؛ ۱۹۹ قلم 
داروی پر مصرف که قباًل بیمه نبودند تحت پوشش 
بیمه قرار داده شده و همچنین افزایش قیمت ۳۶۶ 
قل��م داروی ضروری پرمصرف ب��رای بیماران مزمن 
مانند بیماران دیابتی، قلبی و عروقی و غیره نیز تحت 
پوشش بیمه قرار می گیرند تا پرداختی از جیب بیمار 
نسبت به قبل فرقی نداشته باشد و البته که پوشش 
بیم��ه ای این داروها منوط به ارائه نس��خه پزش��ک 

هنگام مراجعه به داروخانه است!
  برخی ش�رکت های پخش تنها محصوالت 

بهداشتی عرضه می کردند!
ی��ک فعال ح��وزه دارو با اش��اره به ش��رایط بازار 
دارو قب��ل از اجرای طرح داروی��اری گفت: با وجود 
مشکالت حوزه تخصیص ارز دارو و هزینه های باالی 
تولید دارو، تولید برای شرکت های داروسازی صرفه 
نداش��ت، یعنی اجازه داده نشده بود که قیمت دارو 
همراه با تورم رش��د کند به طوری که سال هایی به 
طور میانگین قیمت دارو بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد 
قیمت داش��ت در حالی که تورم ها ۳۵ درصد به باال 

بوده است!
بهمن صبور افزود: باید توجه کرد که ارز چهار هزار 
و ۲۰۰ تومانی هم فقط به ماده موثر داده می شد در 
حالی که تولید دارو نیاز به تجهیزات، مواد بسته بندی، 

مواد پُر کننده و غیره دارد که باید آنها را با قیمت آزاد 
تهیه کند، از طرفی هم حقوق پایه ۵۷ درصد افزایش 
پی��دا کرد بنابراین هزینه های ح��وزه دارو به صورت 
سرس��ام آوری باال رفت و عمالً دیگر تولید دارو برای 

داروسازان توجیه نداشت و عماًل تولید نمی کردند.
وی ادام��ه داد: با ادامه چنین روند تحمیل فش��ار 
مالی شدید بر کارخانه های داروسازی و عدم صرفه 
اقتصادی تولید، هیچ توجیهی برای ادامه تولید باقی 
نگذاش��ته بود و طبق اظهار برخی داروخانه داران در 
مورد وضعیت تامین دارو، حتی داروهای ساده تولید 
داخل اوضاع رو به وخامت میرفت و برخی ش��رکت 
های پخش تنها محصوالت بهداش��تی مانند گوش 

پاکن برای عرضه داشتند!
صبور با ذکر این نکته که تنها نگرانی داروخانه ها 

در مورد پرداخت بیمه هاس��ت اضافه کرد: با اجرای 
این طرح قرار شده که قیمت واقعی را به داروسازان 
بدهند تا صنایع بتوانند تولیدشان را تقویت کنند و با 
قدرت قبل دارو تولید شود لذا اگر این طرح به خوبی 
اجرا ش��ود و منابعی که مشخص ش��ده به خوبی از 
سوی سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها پرداخت شود 
کمبودهای دارویی طی یکی دو ماه آینده رفع خواهد 
ش��د و امیدواریم ب��ا اجرای ط��رح دارویاری کمبود 

داروهای تولید داخلی مرتفع گردد!
  از اول سال مابه التفاوت قیمت دارو از جیب 

مردم پرداخت شده است!
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
پولی که باید برای طرح دارویار از منابع خاص تامین 
می ش��ده، تامین نش��ده و از نظر ما سازمان برنامه و 

بودجه هن��وز پولی بابت این ط��رح پرداخت نکرده 
است!

حسین علی شهریاری در مورد ارزیابی خود از طرح 
داروی��ار اف��زود: در حال حاضر ارزیاب��ی  از این طرح 
نمی توان داش��ت زیرا باید حداقل دو تا سه هفته از 
اج��رای آن زمان بگ��ذرد و رصدهای الزم انجام و در 

عمل اشکاالت طرح دیده شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه در اجرای ط��رح دارویار یک 
نگرانی وجود دارد ادامه داد: مصوبه مجلس این بوده 
ک��ه پرداختی از جیب مردم در رابط��ه با دارو نباید 
افزایش پیدا کند لذا این قانون از اول س��ال باید اجرا 
می ش��د که متاسفانه نشده است؛ یعنی در چهار ماه 
ابتدایی سال جدید مابه التفاوت قیمت دارو را مردم از 
جیب خود پرداخت کرده اند که این موضوع صحیح 

نیست!
شهریاری در پاسخ به علت اجرا نشدن طرح دارویار 
از ابتدای س��ال عنوان کرد: پول��ی در اختیار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته نشد که 

وزارتخانه بتواند این طرح را عملیاتی کند.
وی با اش��اره به اینکه برداشت ما این بود که ۱۱۷ 
هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیاز اس��ت 
افزود: مجلس ۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این 
طرح تصویب کرد؛ یعنی سازمان برنامه و بودجه باید 
تقریبا ماهی ۷ هزار میلیارد تومان برای این طرح پول 
می داده اما طی چهار ماه گذشته در مجموع تنها ۲۸ 
هزار میلیارد تومان به آن اختصاص پیدا کرده است!

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید 
کرد: پول��ی که در حال حاضر برای اجرای این طرح 
در نظر گرفته شده، از منابعی است که رهبری اعطا 

کرده است.  
وی خاطرنش��ان کرد: هفته قبل سازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد ب��رای اینکه کمکی به اجرای این 
طرح داشته باش��د می خواهد ۴ هزار میلیارد تومان 

برای اجرای این طرح پیشاپیش پرداخت کند.
  ب�رای اجرای ناقص طرح دارویاری پاس�خ 

درخوری دریافت نمی شود!
آن طور که خبرنگاران رس��انه ها از سطح شهرها 
گزارش دادند روزهای اولیه اجرای طرح دارویار برای 
اصالح یاران��ه دارو داد مردم را از اجرای ناقص طرح 

درآورد!
اصالح یارانه دارو بر اساس طرحی به نام "دارویار" 
که باید با وجود اصالح ارزی واردات و تولید دارو ها در 
کشور، از مردم در برابر گرانی دارو ها حفاظت کند اما 

از قرار معلوم در روز های ابتدایی طرح نگرانی هایی که 
مردم و مس��ئوالن از آن سخن گفته بودند در برخی 

موارد به وقوع پیوسته است!
در گذشته این اش��کاالت اجرایی بیان و برای آن 
راهکار های مناس��ب پیش بینی می شد اما حاال در 
عمل داد مردم از گرانی دارو که به دلیل اجرای ناقص 
این طرح به وجود آمده، باال رفته ولی متولیان استانها 
پاسخ درخوری نمی دهند و لذا این همان زنگ خطری 
است که پیش از این هم برای طرح های مناسب پیش 

آمده و پای اجرا در آن می لنگیده است!
طبق وعده وزارت بهداشت و درمان، با اجرای طرح 
دارویار قیمت دارو هایی که با نس��خه پزش��ک برای 
بیمار تجویز می شود نباید هیچ افزایش قیمتی داشته 
باش��د تنها خرید دارو به صورت آزاد و بدون نسخه 
که البته به غیر از دارو های OTC، ش��امل افزایش 

قیمت خواهد بود.
تعدادی از بیماران ادعا می کنند برای آمپول خون 
س��ازی که برای بیماری خاص دریافت می کرده اند 
پی��ش از این قیمت آن ۴۵ هزار تومان بوده، اما حاال 
از داروخانه ه��ای بزرگ و مرکزی ش��هرهای بزرگی 
همچون مشهد، تبریز، ش��یراز و غیره عالوه بر این، 
بای��د ۳۰۰ هزار تومان ما به التف��اوت قیمت دارو را 

پرداخت نمایند!
در یکی از داروخانه های ب��زرگ دیگر نیز مردم با 
مشکل دیگری در این زمینه روبه رو بودند؛ چندین 
نسخه و همراهان بیماران که ساعت ها منتظر بودند 
اما سیس��تم بیمه هیچ داروی��ی را قبول نمی کرد و 
داروخانه هم اعالم کرد که اگر نیاز فوری به دارو دارند 
باید آزاد حساب کنند... و این ها بخشی از مشکالت 
روز های ابتدایی اجرای طرح دارویار بود که باید برای 

حل مشکالت مردم چاره اساسی کرد!

دارویاریمیطلبد
»عصرآزادی«ازمشکالتبیمارانکشوردرروزهای

اجرایطرحدارویاریگزارشمیدهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس 

می گوید به دلیل عدم 
اجرای قانون دارویاری 

از اول سال مردم 
مابه التفاوت قیمت 
دارو را از جیب خود 
پرداخت کرده اند!
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