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شهرنوشت

حداقل دو مــاه بود کــه نمایندگان 
مجلس سفت و ســخت ایستاده و تأکید 
داشتند که دولت برنامه ای برای مدیریت 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نــدارد؛ از این رو 
با حــذف آن مخالف بوده و منابع ســال 
۱۴۰۱ را هم تصویــب کردند اما یک باره 
ورق برگشــت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
شد، در حالی که برنامه مشخصی در این 
باره مطرح نیست.آنچه در چند ماه اخیر 
به ویژه بعد از ارائه الیحه بودجه به مجلس 
)۲۱ آذرماه( در مــورد ارز ۴۲۰۰ تومانی 
گذشت، مسیر پر فراز و نشیبی بود که بیش 
از بررسی های دقیق و کارشناسی و اعالم 
گزارش مشخص و برنامه ، پر هیاهو بوده 
است.در این میان کمبود و افزایش قیمت 
دارو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که 
با حذف ارز ترجیحی باعث ترس مردم شده 
است. چرا که دارو شوخی ندارد و بحث بر 
سر جان انسان هاست. مجلس حذف ارز 
ترجیحی در حوزه دارو را مشروط به جبران 
توسط بیمه ها کرده است. به این صورت 
که توسط بیمه ها این مسئله جبران شود 
و به مردم فشاری وارد نشود. تجربه ثابت 
کرده این مصوبه بر قیمت دارو تأثیر خواهد 
داشت و ما نمی دانیم که در حوزه اجرا چقدر 
بیمه ها می توانند کمک کننده باشند تا این 
اقدام منجر به افزایش قیمت و فشار به مردم 
نشود. زیرا اگر بیمه ها نتوانند در این حوزه 
جبران کننده باشند با گرانی عجیبی در 
این حوزه مواجه می شویم و بیمار تنها درد 
بیماری خود را نخواهد داشت و درد بی پولی 
در تهیه دارو و اقالم دارویی درد مضاعفی 

برای او به دنبال دارد.

 دارو از سبد ارز ترجيحی 
حذف نمی شود؟

روز گذشته ســخنگوی کمیسیون 
تلفیق بودجه گفته بود که دارو از سبد ارز 
ترجیحی حذف نمی شود و اگر دولت بنای 
حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید 
هزینه آن را از طریق بیمــه یا روش های 
دیگر جبران کند. این در حالی اســت که 
در ایران بر اســاس آمارهای رسمی بیش 
از 9 میلیون نفر از خدمات بیمه استفاده 
نمی کنند و در صورت تغییر سیاست ارزی 
درباره دارو به این جمعیت آســیب وارد 
می شود.البته رحیم زارع خاطرنشان کرده 
است که اوالً بجز بیمه، از روش های دیگر 
نیز می توان برای جبران هزینه ها استفاده 
کرد و از سوی دیگر اگر زیرساخت الزم برای 

جبران افزایش احتمالی هزینه های ناشی از 
تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، بر اساس 
همین مصوبه، دارو از سبد ارز ترجیحی 
حذف نمی شود و در این زمینه دولت نیز 
حساسیت دارد.او همچنین تصریح کرد: 
در متــن مصوبه مجلس آمده اســت که 
چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از سبد 
ارز ترجیحی حذف کند، باید قبالً ترتیبات 
قانونی جبران زیان رفــاه مصرف کننده 
برای کاالهای اساسی را از طریق کاالبرگ 
الکترونیکــی در امور پزشــکی از طریق 

بیمه ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام 
رسانده باشــد، به طوری که افراد بتوانند 
این کاال و خدمات را به نرخ پایان شهریور 
۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه 
کنند. این متن کاماًل صریح است و اگر با 
حذف کاالیی از سبد ارز ترجیحی، دولت 
قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی 
آن نباشد، این کاال یا خدمات شامل حذف 
نمی شود.زارع با ابراز امیدواری به اینکه این 
مصوبه انگیزه الزم را ایجاد کند که یکی از 
مشکالت قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن 

همه مــردم، یک بار برای همیشــه حل 
شــود، گفت: در مجلس پیش بینی های 
الزم برای بیمه شدن 9 میلیون نفری که 
بیمه نیستند، انجام شده است تا هم همه 
مردم بتوانند از خدمات بیمه اســتفاده 
کنند و هم دولت بتواند با اطمینان بیشتر 
و داشتن زیرساخت الزم دست به جراحی 

ارزی بزند.
 بعيد است بيمه ا

ز پس هزينه های جديد برآيد
هرچند برخی از مسئولین می گویند 

بیمه هــا در متعادل کــردن قیمت ها 
نقش دارند اما بد نیســت نیم نگاهی به 
شرایط بیمه در کشــور داشته باشیم. 
اینکه بیمه ها خودشان با مشکالت مالی 
بسیاری زیادی مواجه هستند خودش 
موضوع قابل توجهی اســت. از ســوی 
دیگر برخی مســئولین اعالم کرده اند 
که بودجه ای که در اختیار بیمه ها قرار 
داده شده اســت به مقدار کافی نیست 
و در نهایت بعید اســت که بیمه با این 
بودجه بتواند از پــس مخارج دارویی بر 
بیاید اما باز هم صحبت شــده است که 
دولت مابه التفــاوت بین ارز ترجیحی و 
قیمت آزاد را در اختیار بیمه ها بگذارد تا 
به مردم فشاری نیاید. باید صبر کنیم در 
زمان و مرحله اجرا ببینیم که واقعاً این 
طرح می تواند موفقیت آمیز باشد یا خیر. 
در این میان آنچه اهمیت دارد این است 
که دولت کاری نکند تا فشــاری که بر 

مردم است بیشتر از قبل شود.
عاقبت کار چه خواهد شد

چند هفته پیش بهرام دارایی، رئیس 
ســازمان غذا و دارو هم خبر داده بود که 
کشور با معضل کمبود دارو روبه رو است. به 
گفته او ایران با کمبود ۱9۰ قلم دارو مواجه 
است. این موضوع نشــان می دهد کشور 
به تصمیمات تخصصی تر و آینده دارتری 

نیاز دارد. 
کارشناسان معتقدند   دود تصمیم اخیر 
مجلس به چشــم مردم و قشر فرودست 

جامعه می رود. برای مثال داروهایی مانند 
استامینوفن تغییرات قیمتی آن چنانی 
نمی کند امــا داروهایی بــا مبالغ باالتر 
ازجمله داروهای شیمی درمانی می تواند با 
قیمت های بسیار باالتری به فروش برسد. 
بنابراین باید منتظر مانــد و دید آخر این 
مصوبه به کجا می رسد و اصاًل می تواند از 
فسادهای مالی جلوگیری کند یا مشکلی 

می شود روی دیگر مشکالت مردم. 
در ســال های اخیر مردم با مشکالت 
و معضالت نفس گیری دســت و پنجه 
نرم کرده اند که همیــن موضوع کیفیت 
زندگی شــان را به صورت قابل توجهی 
پایین آورده است. بحث تجهیزات پزشکی 
و دارو اما با تمام موضوعات دیگر متفاوت 
اســت. با گســتردگی پایین و در برخی 
موارد پوشش های غیرقابل قبول بیمه ای 
در کشــور معلوم نیست با تصمیم جدید 
مجلس که بار مضاعفی بر پیکر کم رمق 
بیمه های کشور است؛ چه بر سر وضعیت 

دارو و درمان و بیماران خواهد آمد؟! 

حذف ارز ترجيحی و نگرانی بيماران از آينده نامعلوم دارو و تجهيزات پزشکی

بیمههاازعهدةتکلیفجدیدمجلسبرمیآیند؟
کارشناسان معتقدند 

دود تصميم اخير مجلس 
به چشم مردم و قشر 

فرودست جامعه می رود. 
برای مثال داروهايی مانند 

استامينوفن تغييرات 
قيمتی آن چنانی نمی کند 

اما داروهايی با مبالغ 
باالتر ازجمله داروهای 

شيمی درمانی می تواند با 
قيمت های بسيار باالتری به 

فروش برسد

 سخنگوی کميسيون تلفيق 
بودجه: دارو از سبد ارز 

ترجيحی حذف نمی شود و 
اگر دولت بنای حذف دارو از 

سبد ارز ترجيحی را دارد، 
بايد هزينه آن را از طريق 

بيمه يا روش های ديگر 
جبران کند. اين در حالی 

است که در ايران بيش از 9 
ميليون نفر از خدمات بيمه 

استفاده نمی کنند

ريحانه جواليی

فرهنگ و هنر

باغ موزه هنر ایرانی از روز سه شــنبه )دهم اســفند( 
تا بیســت و دوم اســفند ماه پذیرای آثار هشــت نفر از 
هنرمندان کشور با عنوان نمایشــگاه »هشت هنرمند، 

هشت نگاه« است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، در این نمایشگاه آثار 
»سولماز بهرامی نژاد«، »غزل طبایی«، »ندا قاسمی«، 
»مینا گلپرور«، »مروارید مشایخی«، »مریم مشایخی«، 
»نیلوفر مظفریان« و »مهسا مشایخی« از ساعت 9 تا ۱8 

در معرض دید و نقد هنردوستان قرار گرفته است.
در این نمایشگاه، هر یک از هنرمندان حاضر از فضای 
بوم برای ارائــه ایده های خود بهره جســته اند و به نظر 
می رسد آنچه برایشــان در وهله نخست اهمیت داشته، 
ایجاد فضای متعادل بصری و بیانی صحیح از فرم و رنگ 
بوده است و هر یک با ســبک ویژه و تکنیک خاص خود 
در تالش برای ایجاد فضای متناســب و متعادل بصری 

بوده اند.
هدف این هنرمنــدان از برگزاری این نمایشــگاه، 
ارتقای ســواد دیداري مخاطب و نیز بیان افکار و ایده ها 
و تالش برای ایجاد بســتری مناسب برای ارتقای سطح 
فرهنگ بصری جامعه بوده است. ســبک کارها در این 
نمایشگاه متنوع )رئالیسم، رئالیسم مفهومی، کوبیسم 

و سوررئالیســم( اســت و در این راســتا هنرمندان از 
تکنیک های مختلف )رنگ روغــن، آکریلیک و ترکیب 
مواد( بهره برده اند.به گفته این هنرمندان، آنچه برای این 
گروه بسیار حائز اهمیت بوده است دیده شدن آثارشان 
در سطحی وسیع و شــنیدن نقد و بررسی مخاطبان و 
خاصه منتقدان هنری به منظور ارتقای ســطح دانش و 
تجربه شان است که باغ موزه هنر ایرانی با دارا بودن سطح 
وســیعی از مخاطبان خاص و هنرمند، کمک شایانی به 

ایشان در این مسیر می کند.
در همیــن زمینه نگاهی بــه آثار ارائه شــده از این 

هنرمندان پرداختیم.
»مهسا مشایخي« شناخته شده ترین فرد در بین این 
هنرمندان است. نگاه سوررئال و عمیق و همراه با نوعی 
آرامش این هنرمند در آثارش آشــکار است. مشایخی 
با دیدی موشــکافانه و اســتفاده از حد اعالی تکنیک و 
رنگ گذاری و بهره گیری دقیــق از اصول مبانی، آثاری 
تأثیرگذار را خلق کرده که عــالوه بر انتقال حظ بصری، 
نوعی تفکر فلســفی را ارائه می دهد.نگاه »ندا قاسمي« 
به طبیعت، یادآوریســت از دغدغه اي زیست محیطي. 
نقاشي هاي وی تلنگري است بر ما تا با طبیعت پیرامون 
خود مهربان تر باشــیم. آثار قاســمی به لحــاظ محتوا 

دارای یک شناســنامه خاص و بیانی متفاوت اســت و 
هنرمند می داند چه می خواهــد بگوید. آثار وی عاری از 
سراسیمگی و دستپاچگی، در عین خشونت محتواست 
و نوعی نگاه عمیق تــوأم با تفکر و تأمــل روی موضوع 
وجود دارد و تضاد جوهره تنش آمیز و آرامش قلم وی و 
رنگ های ترکیبی و پخته، فضایی متفاوت و تامل برانگیز 

را رقم می زند.
درباره »غزل طبایي« باید گفت که آنچه در آثار این 
هنرمند نمود زیادي دارد، عمق بصري جالب و به نوعي 
خالصه کردن طبیعت اســت. هنرمند با بهره گیري از 
فضاي طبیعت دوردســت، پنجره اي زیبــا را در مقابل 
دیدگان مخاطــب مي گشــاید. طبایی با اســتفاده از 
رنگ های خالص، ســعی در بیان فضایــی مینیمال از 

برداشت ذهنی طبیعت مورد توجه خود دارد.
همچنین شــش تابلو از »مروارید مشایخي« در این 
نمایشگاه ارائه شده است. این هنرمند طبیعت را از فیلتر 
ذهن خود عبور داده و چشم اندازهایی متفاوت، رنگین 
و زیبا را به نمایش گذاشــته است؛ مناظري که رویاهاي 
شیرین کودکي را در ذهن ها تداعي مي بخشد. آثار وی به 
لحاظ غنای رنگی و شاد بودن که شاید حاکی از روحیه 
سرزنده این هنرمند است، این گمان را در ذهن تداعی 

می کنــد که ایــن هنرمند نــگاه و توجه 
ویژه ای به آثار دیوید هاکنی داشته است.

دیگر هنرمند حاضر در این نمایشگاه 
»سولماز بهرامي نژاد« اســت. تابلوهاي 
چهار فصل وی تالشــي اســت بر ایجاد 
فضاي متعادل بصري. همنشیني رنگ ها 
و فرم ها مفهومــي نمادیــن از فصل ها 
ارائه مي دهد. اســب هایی کــه در قالب 
سبک کوبیسم ارائه شــده اند، جلوه ای 
از بیان هنری وی اســت. همچنین چند 
تابلو از چشــم اندازهای معماری از این 
هنرمند دیده می شود که تکنیک دقیق 
و ظرافت در آن خودنمایي مي کند. توان 
بهرامی نژاد در بیان سبک های متفاوت و 

استفاده از رنگ های جسورانه قابل تأمل است.
نگاه »مینا گلپرور« به طبیعت سرشار از شور و هیجان 
است. قلم زني هاي تند و ســریع حاکي از حس قوي وی 
نسبت به طبیعت اســت، فرآیندي که گویا هنرمند در 
هنگام خلق اثر با طبیعت عجین شــده است. پالت رنگی 
و چیدمان رنگ ها در آثار گلپرور، تداعی کننده حســی 
شاداب و غنی است.درباره »نیلوفر مظفریان« باید گفت 
که تابلوي دو لته ارائه شــده از این هنرمند در نمایشگاه، 
محتوایی غنی از نقاشــی ایرانی را دربردارد و استفاده از 
موتیف های گل و پرندگان رنگین برگرفته از نقاشی های 
دوران قاجار، حاکی از ذهن خالق و نگاهی عمیق وی به 
پیشینه هنر ایران اســت. آنچه جذابیت اثر را دوچندان 

مي کند و آن را امروزی می سازد، فضاي سوررئال نقاشي 
در جاهایي است که درختان و پرندگان نقش کاشي از اثر 
جدا شده و سایه هایشان روي تابلو دیده مي شود.از »مریم 
مشایخي« یک تابلو در نمایشــگاه دیده مي شود. رنگ 
زیباي آبي، نقش کاشي و پرندگان سفید، حس عرفاني 
عمیقي را برمي انگیزد و یادآور نوعي خلوص و پاکي است. 
ترکیب بندی عمیق و دقیق حکایت از شناخت صحیح وی 

از اصول فنی نقاشی دارد.
در پایــان بایــد اذعــان کرد کــه عنوان “هشــت 
هنرمند،هشت نگاه “نامی مناسب بر این نمایشگاه است.

هنرمندانی در ژانرهای متفاوت با افتراق سبک و تکنیک 
در کنار یکدیگر گرد آمده اند؛ کثــرت در عین وحدت. 
آنچه در اینجا می توان گفت اینکه آثار ارائه شده در این 

نمایشگاه جوابگوی سالیق مخاطبان متفاوت است.

گشتی در نمايشگاه »هشت هنرمند، هشت نگاه«

مجموعه ای برای جوابگویی به سالیق متفاوت مخاطبان


