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شهرنوشت

»صیانت« گویا ایــن روزها دامن 
همه چیز را گرفته است؛ هنوز بسیاری 
از کاربــران فضای مجازی از شــدت 
محدودیت های اینترنت در فغانند که به 
تازگی خبرهایی در خصوص احتمال 
توقیف پلتفرم هــای داخلی نمایش 

خانگی قوت گرفته است.
در روزهای اخیر انتشار نامه  رئیس 
ساترا به رئیس ســازمان صداو سیما، 
برای برخورد و تعلیق پلتفرم های شبکه 
نمایش خانگی واکنش های فراوانی به 
دنبال داشت و بسیاری آن را آغاز حذف یا 
بی خاصیت کردن پلتفرم هایی دانستند 
که چند ســالی اســت رقیب جدی 
صداوسیماســت. نکته حایز اهمیت و 
البته تاسف برانگیز ماجرا، اما آنجاست 
که اهرم ســاقط کردن این شبکه های 
نمایش خانگی دســت همین رقیِب 
ثروتمند و قدرتمند و بی جاذبه ای است 
که این روزها بدجور با بحران مخاطب 

دست و پنجه نرم می کند.

نامه تهدیدآمیز در 12 بند
۲۱ تیرماه، ســعید مقیسه، رئیس 
کل سازمان تنظیم مقررات رسانه های 
صوت و تصویــر فراگیر )ســاترا( ، در 
نامه ای با ۱۲ بنــد از نهادهای مختلف 
از جمله دادســتانی کل کشور، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، معاونت 
علمی ریاســت جمهوری، ســازمان 
تبلیغات اسامی، وزارت صمت، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات و... خواست 
تا در همکاری با این نهــاد با تخلفات 
پلتفرم های نمایش خانگی مقابله کنند.

در نخســتین بند این نامــه نیز به 
پلتفرم های نمایش خانگی مهلت یک 
هفته ای داده شده تا از قوانین و مقررات 
ساترا تمکین کرده و اقدامات متخلفانه 
خود را متوقف کننــد. عاوه بر این، در 
یکی از بندهای این نامه به صدور نامه 
تعلیق یکی از این پلتفرم ها اشاره شده 

است.
نامه به دادستان برای فیلتر دامنه، 
طرح شکایت در دادســرای فرهنگ 
و رسانه و دادســرای جرایم رایانه ای، 
ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعــات برای عدم خدمت رســانی 
در دیتاسنترها و ارسال نامه به وزارت 
VOD صمت برای لغو نشــان اینماد

ها از دیگر اقداماتی است که در بندهای 
مختلف این نامه به آن ها اشــاره شده 

است.
طبق متن این نامه، ساترا همچنین 
با ارســال نامه به سازمان های مختلف 
خواســتار عــدم همــکاری آن ها با 
پلتفرم های نمایش خانگی شده است. 

این ســازمان با ارســال نامه به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی از این وزارتخانه 
خواســته برای ایــن پلتفرم ها مجوز 
تبلیغات شهری صادر نکند. همچنین، 
ساترا از معاون علمی ریاست جمهور و 
سازمان تبلیغات اسامی درخواست 
 کــرده تــا از حمایت هــای مالــی 

اجتناب کند.
ســاترا با ارســال نامه به سازمان 
زیباســازی شــهرداری خواســتار 
جلوگیری از تبلیغات شــهری برای 
پلتفرم هــای متخلف شــده اســت. 
این نهاد همچنیــن از پلیس امنیت 
خواسته تا اقدامات قانونی الزم را انجام 
دهد و عاوه برایــن، برای جلوگیری از 
انتشــار محتوای نامناسب موجود در 
پلتفرم مذکور از پلیس فتا و در راستای 
جلوگیری از فعالیت تولیدی محیطی 
از پلیــس ناجا درخواســت همکاری 

کرده است.
نامه اخیر رئیس ســاترا به رئیس 
ســازمان صداوســیما درباره اعمال 
محدودیت ها بر شــبکه های نمایش 
خانگی در حالی است که پیمان جبلی، 
رئیس ســازمان صداوســیما، سوم 
خرداد، در دانشــگاه صنعتی شریف 
گفته بود که محتوای سریال های شبکه 
نمایش خانگی به معنای واقعی کلمه 
»مستهجن« است و نمی توان آن ها را 

با خانواده دید.
ســخنان او واکنش ها و انتقادات 
زیادی از سوی مخاطبان این شبکه ها 
و دست اندرکاران تهیه فیلم و سریال ها 
به دنبال داشــت. با این حــال رئیس 
صداوسیما دو روز بعد در بیانیه دیگری 
به صراحــت گفت که قانون اساســی 
وظیفه نظارت بر محتواهای نمایشی 

را بر عهده صداوسیما گذاشته است.
این سخنان در حالی بود که ساترا زیر 
نظر رئیس سازمان صداوسیما پس از 
اینکه اختیار کامل نمایش های خانگی 
را در دست گرفت، به بهانه  هایی مانند 

»مشکات اخاقی« و »بی توجهی به 
ارزش های دینــی« بارها مجوز تولید 
برخی آثار را باطل کــرد و مانع پخش 
آن ها از سه پلتفرم مشهور فیلیمو، نماوا و 
فیلم نت شده بود. اما به نظر می رسد این 
میزان اعمال محدودیت از ســوی این 
نهاد کافی نیست و آنها قصد دارند تا با 

شدت بیشتری وارد عمل شوند. 
حتی این رویه از سوی روزنامه کیهان 
که معموال حامی اعمال محدودیت های 
بیشتر بر فضای فرهنگی است هم مورد 
انتقاد قرار گرفت. این روزنامه از مدیران 
ساترا با صفت خسته و بی برنامه یاد کرد 
و در یادداشــتی ضمن اشاره به دالیل 
برخورد تند اخیر ساترا با پلتفرم های 
داخلــی نوشــت:»وضعیت ناتوانی 
مدیران فعلی ساترا به جایی رسیده که 
سریال های یاغی،جادوگر، نوبت لیلی، 
شــهرک کلیله ودمنه و قسمت های 
آخر جیران بدون مجوز ساترا ساخته 
شــده اند. در نتیجه ســاترا سعی دارد 
کم کاری در ضعف نظارتی خود را با فشار 
پسینی جبران کند و برخی تولیدات را 
وادار کند تا مجوز بگیرند!ساترا با یک 
دستور درســت و دقیق آمده بود تا از 
تاثیر سیاسی دولت ها بر ذائقه فرهنگ 
بکاهد. اما مدیران ســاترا هیچ برنامه 
مشخصی برای اداره صنعت سینمای 

خانگی ندارند و آن قدر در این مســیر 
سردرگمند که هر روز فضای جدیدی 
را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 
تعریف می کنند که آنها هم از فهم آن 

عاجز شده اند«.

مخاطبان صدا و سیما 
برنمی گردند

پس از انتشار نامه مذکور، مجتبی 
توانگر، رئیس کمیتــه دانش بنیان و 
اقتصاد دیجیتال مجلــس، در نامه ای 
خطاب به رئیس ســازمان صداوسیما 
به درخواست های مقیسه و مصوبات 
شــورای فضای مجازی صداوســیما 
واکنش نشان داد و آن را موجب حیرت 

و تأسف برانگیز خواند.
توانگر در بخشی از نامه خود به عدم 
موفقیت صداوسیما در جذب مخاطب 
VID اشاره کرده و جلوگیری از فعالیت

ها  را عاملی برای روی آوردن مخاطبان 
به شــبکه ها و برنامه های ماهواره ای 
دانسته است. او در این خصوص چنین 
نوشته است: »در شرایطی که با کم کاری 
و کج ســلیقگی مدیران آن ســازمان 
روزبه روز از مخاطبان آن کاسته شده 
و اوقات فراغت هم وطنان با شبکه های 
ماهواره ای عمدتاً معاند نظام پر می شود، 
افزایش فشار بر شرکت های دانش بنیان 
داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای 
سینمای خانگی مشغول اند، جز ریختن 

آب به آسیاب دشمن نیست«.
این نماینده مجلس در ادامه متن 
نامه خود تصریح کرده است که مخاطب 
این پلتفرم ها در صورت محرومیت از این 
محتوا یقیناً به سوی صداوسیما چرخش 
نخواهند کرد و در میانه جنگ فرهنگی 
نظام بــا رقبا و دشــمنان منطقه ای و 
بین المللی، این کار معنی ای جز خلع 
ساح کردن نظام از ابزارهایش را ندارد.

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد 
دیجیتال مجلس در بخش پایانی نامه 
خود به مجموعه های دولتی که مخاطب 

نامه رئیس ساترا بوده اند نیز هشدار داده 
اســت که در صورت تمکین از اعمال 
غیرقانونی بیان شــده در نامه مذکور 
مسئوالن ارشد وزارتخانه ها و معاونت 
علمی باید درباره آن ها درمقابل مجلس 

پاسخگو باشند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟
تقریبــاً تا ســال ۱۳۶۵ تنهــا راه 
دیدن یا شــنیدن محتواهای صوتی و 
تصویری شامل، فیلم سینمایی، سریال، 
موسیقی، کارتون، مستند و... ، رسانه 
ملی شــامل تلویزیون و رادیو بود. اما از 
آن پس تا سال ۱۳7۲، با ورود سیستم 
ویدئــوی خانگی )VHS( بــه ایران، 
مراکزی بــه نام ویدئوکلــوپ در کنار 
رسانه ملی راه اندازی شد. در سال های 
ابتدایی دهه 70 ویدئو کلوپ ها زیر نظر 
وزارت ارشــاد قرار گرفت. تکنولوژی 
صوتی و تصویری اما خیلی ســریع از 
نوارهای VHS به دیســک، سی دی، 
دی وی دی و ... تغییــر کــرد و در کنار 
این تغییرات در ســال ۱۳۸۹ شبکه 
نمایش خانگی در ایران راه اندازی شد؛ 
شبکه ای که محتوای ویدئویی را روی 
سی دی ها تکثیر کرده و می فروخت. 
این رویه به همین صورت ادامه داشت تا 
با گسترش بستر وب در کشور در سال 
۱۳۹0 سر و کله کسب و کارهای »ویدئو 
به درخواست« )VOD( پیدا شد. در 
این امکان جدید کاربران می توانستند 
هر محتــوای ویدئویی را که دوســت 
داشــتند در هر زمانی، در تلویزیون، 
کامپیوتر یا موبایلشان ببینند یا بشنوند؛ 
امکانی که البته دعوای نظارتی جدیدی 

را به راه انداختند.
زمانی که این امکان برای مخاطبان 
روز به روز بیشــتر و آســان تر می شد، 
صداوســیما تیغ نظارت خــود را بر 
برنامه سازی هایش تیزتر و مخاطبانش 
را بیش از پیش از دســت مــی داد. در 
این میان بســیاری از تهیه کنندگان و 

کارگردان هایی که دیگر نمی توانستند 
با قواعد بعضا سلیقه ای صداوسیما کنار 
بیایند به سوی این رسانه جدید رفتند. 
موضوعی که سبب شد تا صداوسیما این 
پلتفرم ها را رقیب خود ببیند و در صدد 
حذف یا کنترل آن برآید. همینجا بود 
که دعوای صداوســیما و وزارت ارشاد 
بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی 

هم آغاز شد.
هر چند منطقی به نظر نمی رسید 
که ســکان این بخش به رقیب سپرده 
شود، اما اوایل بهمن ماه سال ۹۸، رئیس 
وقت قوه قضائیه پس از کشمکش های 
فراوان با صدور بخشــنامه ای خطاب 
به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید 
کرد که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده 
صداوسیماســت و هرگونه استعام 
درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات 
و موضوعــات مرتبط باید از ســازمان 
صداوسیما به عمل  آید و هرگونه فعالیت 
در این زمینه بدون مجوز این سازمان 
غیرمجاز است. موضوعی که همان زمان 
سبب شد تا بسیاری از دست اندرکاران 
برنامه ســازی آنچه امروز در حال رخ 
دادن است را پیش بینی و نسبت به آن 

هشدار دهند. 
در حالی که بسیاری از کارشناسان 
رســانه ای صداوســیما را ســازمانی 
ورشکسته می دانســتند که با وجود 
افزایش بودجه قابل توجه هم نتوانسته 
خــود را از ورطه بحــران مخاطب رها 
کند، ادامه اعطای مســئولیت نظارت 
بر تولیدات حرفــه ای محتوا در فضای 

مجازی را اشتباه ارزیابی کردند. 
در حالی که صداوسیما  حتی توان 
مدیریت وضعیت خود را ندارد و هر روز 
از شمار مخاطبانش کاسته می شود و 
در این مســیر هم با وجود هزینه های 
فراوانی خــود را به مردم پاســخگو 
نمی داند، مدیران آن به جای ارزیابی 
و بهبود عملکرد خود، در صدد حذف 
رقبا هستند. هر چند به نظر می رسد 
مدیران این مجموعه از یــاد برده اند 
حذف این امکان داخلی بــرای ارائه 
محتوا به مخاطب، گل به خودی و پس 
زدن هر چه بیشــتر مخاطبان و سوق 
دادن آنها به ســمت رسانه های خارج 

از کشور است.

مهلت یک هفته ای ساترا به فیلیمو، نماوا و فیلم نت

صیانت از پلتفرم های نمایش خانگی هم کلید خورد

نامه  رئیس ساترا به رئیس 
سازمان صداو سیما، 

برای برخورد و تعلیق 
پلتفرم های شبکه نمایش 

خانگی واکنش های 
فراوانی به دنبال داشت و 
بسیاری آن را آغاز حذف 

یا بی خاصیت کردن 
پلتفرم هایی دانستند که 

چند سالی است رقیب 
جدی صداوسیماست

ساترا زیر نظر رئیس 
سازمان صداوسیما 

مدت هاست، به بهانه  هایی 
مانند »مشکالت اخالقی« 
و »بی توجهی به ارزش های 

دینی« مانع پخش برخی 
آثار از سه پلتفرم مشهور 

فیلیمو، نماوا و فیلم نت 
شده بود؛ اما گویا این 

میزان اعمال محدودیت از 
نظر این نهاد کافی نیست
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آتش سوزی گسترده 
در منطقه حفاظت شده خائیز

فرمانــدار شهرســتان 
کهگیلویه گفت: آتش سوزی 
در منطقــه حفاظت شــده 
خاییــز از عصــر روز جمعه 
۲۴ تیرماه از طرف روســتای 
»پیربادامی«آغاز و در ابتدا با تاش نیروها مهار شد. به 
گزارش ایسنا، سید عزیز موسوی ادامه داد:متاسفانه به 
علت وزش باد شــدید حدود اذان مغرب مجددا آتش 

شعله ور و گسترده شد و همچنان ادامه دارد.
    

پلمپ مجموعه ورزشی »ایرانمال« 
به دلیل ورزش همگانی مختلط

 یک مرکز تفریحی و خرید در تهران به دلیل برگزاری 
ورزش همگانی مختلط، پلمپ شد. این برخورد پیرو 
برگزاری همایش ورزش و سامت در ماه گذشته در این 
مجموعه صورت گرفت که طی آن زنان و مردان در کنار 
کودکان و نوجوانان فعالیت های ورزش همگانی انجام 
داده بودند. به گزارش فــارس، علی جوادی، مدیرکل 
ورزش و جوانان استان تهران گفت: مسئوالن ورزش 
ایرانمال بدون هماهنگی و مکاتبه با اداره کل ورزش و 
جوانان استان تهران و دریافت مجوز اقدام به برگزاری 

چنین همایشی کرده اند. 
    

پلیس: کالهبرداران شبکه »شاد« 
دستگیر شدند

رئیس پلیس فتــا تهران 
گفت: دو کاهبــرداری که با 
ایجاد چندین اکانت درشبکه 
آموزشــی شــاد با نام اپراتور 
پشــتیبان از بیش از صد نفر 
کاهبرداری کرده بودند دســتگیر شدند. به گزارش 
تسنیم، سرهنگ داوود معظمی گودرزی افزود: در پی 
مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت 
مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری آنها در 
تلگرام و کاهبرداری از مخاطبین آنها، مراتب به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت. رئیس 
پلیس فتا پایتخت ادامه داد: کارشناســان پلیس فتا 
فرماندهی انتظامی تهــران بزرگ اقدامات تخصصی 
خود را آغاز کردند و در تحقیقات اولیه مشخص گردید 
مجرمین با ایجاد چندین اکانت در شــبکه شاد با نام 
اپراتور پشــتیبان پیامی تحت عنوان حذف حساب 
کاربری برای کاربران ارســال کرده و افراد را ترغیب 
می کنند که جهت تأیید هویت خود کد ۵ رقمی که از 
طریق پیامک برای آنها ارسال می  شود را برای پشتیبان 
ارسال کنند. به گفته گودرزی این افراد ۲ میلیارد تومان 

از بیش از ۱00 نفر کاهبرداری کردند.
    

فوت دو نفر از مصدومان
 زمین لرزه سایه خوش هرمزگان

فرماندار بندرلنگه گفت:دو نفر از مصدومان زمین لرزه 
سایه خوش که در بیمارستان بستری بودند، به دلیل شدت 
جراحات جان خود را از دســت دادند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران فواد مرادزاده افزود: با فوت این دو مصدوم)یک 
خانم و یک آقا(،شمار قربانیان زمین لرزه ۱۱ تیر در منطقه 

سایه خوش شهرستان بندرلنگه به 7 نفر رسید.
    

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

اجبار بیماران به پرداخت پول نقد، 
تخلف انضباطی است

معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی کشور گفت: اگر 
پزشکی در مطب خود به عمد 
بیماران را مجبور کند تا به جای 
کارت خوان، پول نقد پرداخت و 
به کارت منتقل کنند تخلف انضباطی مرتکب شده است.  
به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی ساالریان گفت: خدمات 
باید به خوبی به بیماران ارائه شــود و عدم رعایت الزامات 
صنفی تخلفات انضباطی محسوب می شود و هیات های 
بدوی در سازمان نظام پزشکی به فراخور تخلف احتمالی بر 
طبق مقررات برخورد می کنند. البته گزارش های مبنی بر 
خرابی دستگاه کارت خوان و قطعی آنها به ما ارسال شده که 

این مورد موجه و تخلف محسوب نخواهد شد.
    

دالیل بستن فضاهای فرهنگی
 از زبان معاون استاندار فارس 

معاون استاندار فارس با اشــاره به رویکرد مسئوالن 
استان فارس و شیراز نسبت به بسته شدن برخی فضاهای 
فرهنگی و تفریحی جامعه مانند تعطیلی کافه ها و غیره 
گفت: متصدیان بعضی از کافی شاپ ها قوانین حوزه حجاب 
را رعایت نمی کردند و شکایت های زیادی از فضای پاساژها، 
تفرجگاه ها، سینما ها و کنسرت ها شده بود. به گزارش ایلنا، 
اسماعیل محبی پور گفت: زمانی که فضا برای دشمنان 

فراهم می شود جراحی هایی اتفاق می افتد که درد دارد.

از گوشه و کنار 

ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری در نوزدهمیــن روز از 
اردیبهشت بود که مقابل دوربین های تلویزیونی صراحتا اعام 
کرد که دارو، نان و بنزین تحت هیچ شــرایطی افزایش قیمت 

نخواهند داشت . 
 به گزارش قرن نو، این وعده در حالی از سوی رئیس جمهور 
داده شــد که اولین قلم از ســه قلم اعامی رئیس جمهور حاال 

دستخوش افزایش قیمت شده است. 
افزایش قیمت دارو این سئوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد 
که چرا قیمت دارو به رغم اعام صریح مبنی بر عدم افزایش قیمت، 
با گرانی روبرو شد. براساس اعام سازمان غذا و دارو، تأکید بر گران 
 نشدن دارو تا قبل از اجرای طرح »دارویار« با هدف جلوگیری از 
احتکار و کمبود دارو بوده است؛ اقدامی که به گفته متولیان حوزه 
بهداشت و درمان ناشی از تجربه گذشته درباره برخی کاالهای 
اساسی است که سودجویان به محض اطاع از افزایش قیمت آنها، 
میزان عرضه به بازار مصرف را تا اعمال قیمت های جدید کاهش 

دادند و کمبودهایی را به وجود آوردند.
برخی کارشناسان معتقدند برخوردهایی از این دست اعتماد 

مردم به  سخنان سیاســتگذاران را می تواند کم کند و موجب 
کاهش سرمایه اجتماعی شود. حاال این سئوال اساسی از سوی 
افکار عمومی پرسیده می شود که آیا نان و بنزین نیز ممکن است 

با همین توجیه دستخوش افزایش قیمت شوند؟ 
هر چه هســت دارو حاال با نرخ های جدید بــه مردم عرضه 
می شود. در آخرین ساعات بیست و دوم تیرماه بود که کانال خبر 
فوری با مخابره خبری در خروجی خود اعام کرد: امروز نشستی 
در  سازمان غذا و دارو برگزار شد و شرکت  های دارویی می توانند 
از پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴0۱، بیست تا سی درصد درصد به قیمت 
محصوالت خود اضافه کنند. البته این رقم علی الحساب است 
و افزایش قیمت می تواند باالتر تعیین شود. هنوز سیل تایید و 
تکذیب ها به راه بود که بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با رســانه ملی مصاحبه کرد و خبر مذکور را 

تایید کرد. 
این اولین باری نیست که در سال جاری قیمت دارو دستخوش 
افزایش می شــود. پیش از این نیز در فروردین مــاه بیماران و 

متقاضیان دارو با رشد شدید قیمت دارو مواجه شدند. 

 با این حال اهمیت افزایش اخیر آنجاست که افزایش قیمت 
دارو پس از قول صریح رئیس جمهوئری اتفاق افتاده است. 

فروردین ماه وقتی صدای اعتراض نسبت به افزایش قیمت دارو 
بلند شد، دکتر علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، درباره حواشی 
مربوط به افزایش قیمت دارو و مباحث مطرح شده در خصوص 
تغییر سیاست ارزی دارو، گفت: در سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال 
 OTC ۱۴00 افزایش قیمتی در حوزه دارو که عمدتا در داروهای
یا بدون نسخه و داروهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، اتفاق 
افتاد. دلیل این افزایش قیمت هم این بود که ارز دولتی به اندازه 
کافی وجود نداشــت. در نتیجه واردات داروهای بدون نسخه و 
داروهای خارجی را که مشابه ایرانی دارند، با ارز نیمایی آزاد کردند 
و منجر به گران شدن این داروها شد؛ به طوری که برخی از این 
داروها پنج برابر افزایش قیمت داشتند. مانند داروهای بیماران 
صعب العاج از جمله مبتایان ام اس که آمپول بتافرون دو میلیون 
تومان بود و به یک باره به  ۹ تا ۱0 میلیون تومان رسید یا داروهایی 
مانند ناپروکسن و ُمسکن ها که قیمت های آن ها هم باال رفت. 
داروهای خارجی که مشابه داخلی داشتند نیز چهار تا پنج برابر 
گران شدند و قیمت داروهای بدون نسخه هم تقریبا دو برابر شد. 
در داروهای ایرانی غیر OTC نیز افزایش قیمت وجود داشت، اما 

متعارف بود و اینطور نبود که چند برابر شوند.
پس از آن بود که سخنگوی دولت اعام کرد ارز ترجیحی دارو 
نه تنها حذف نشده  بلکه اختصاص هم پیدا کرده است در این بین 

رئیس سازمان غذا و دارو هم تاکید کرد دارو گران نشده است.
در اولین روزهای اردیبهشت محمدعلی محسنی بندپی، 
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسامی در 
مورد افزایش قیمت دارو گفت: وزارت بهداشت ادعا می کند که 
دارو گران نشده و برخی از مسئوالن هم گرانی دارو را در ارتباط 
با موضوع حذف ارز دولتی نمی دانند، در این میان مردم به ویژه 

بیماران تاوان این گرانی را با مال و جان خود می دهند.
در چنین شــرایطی حیدر محمدی دبیر قــرارگاه اصاح 
سیاست های ارزی دارو در سازمان غذا و دارو گفت: تاکنون یارانه 
دارو به جیب مردم نمی رفت چرا که در تامین داروها دو بار کاهش 
قیمت اتفاق می افتاد و میل به قاچاق آن را افزایش می داد؛ یک  
بار ضریب کاهش 70درصدی با تامین ارز دولتی و یک  بار اعمال 

پوشش بیمه.

پشت پرده افزایش ناگهانی قیمت چه بود؟

دارو خالف قول صریح رئیس جمهوری گران شد 

گزارش


