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 نفوذ توده هوای سرد به کشور
با توجه به گذراندن روزهای ســردتر از حد طبیعی 
نســبت به بلندمدت  طی ماه گذشــته، ســازمان 
هواشناسی از نفوذ توده هوای سرد و کاهش دما بین 
سه تا پنج درجه سلسیوس از دیروز تا چهارشنبه ) ۲ 

تا ۵ بهمن( خبر داد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم سازمان هواشناسی 
انتظــار می رود دمای هوا از دیروز تا چهارشــنبه)۲ 
تا ۵ بهمن( به طور میانگین بین ســه تا پنج درجه 
سلســیوس کاهش یابد.مناطق تحت تاثیر کاهش 
دما شامل »غرب و شمال غرب، شمال شرق، شرق، 
جنوب شرق، مرکز و دامنه و ارتفاعات البرز، مازندران، 
گلســتان و گیالن« است. با ادامه سرمای هوا انتظار 
می رود مصرف منابع انرژی به ویژه برق و گاز افزایش 
یابد و یخبندان و لغزندگی جاده ها در مناطق تحت 
تاثیر روی دهد. در این شرایط جوی احتمال خسارت 

به صنعت کشاورزی نیز وجود دارد.
برای جلوگیری از آســیب و مخاطره در این شرایط 
جوی، صرفه جویــی و مدیریت مصرف منابع انرژی 
و استفاده از پوشش های مناســب برای جلوگیری 
از آسیب به شــبکه داخلی آب شرب منازل توصیه 
می شود. در چنین شــرایطی از ضد یخ در رادیاتور 
خودروها و ماشین آالت کشــاورزی استفاده شود. 
احتیاط در ســفرها، به همراه داشتن تجهیزات الزم 

و سوخت کافی نیز توصیه می شود.
درحالی ماندگاری هوای سرد در کشور گزارش شده 
است که طی دی ماه نیز میانگین دمای هوای کشور 
حدود یک درجه از میانگین دمای بلند مدت کمتر و 
سرد تر بوده است.هوای دی ماه در ۲۸ استان کشور 
سردتر از نرمال بوده است که استان البرز با کاهش 
۲.۳- درجه بیشــترین افزایش ســرما و آذربایجان 
شــرقی و بوشــهر با ۰.۱- درجه کاهش، کمترین 

افزایش سرما را نسبت به شرایط نرمال داشته اند.
با وجود روزهای ســردی گذشت و روزهای سردی 
که پیش رو اســت، به گفته صادق ضیاییان- رئیس 
مرکز ملی پیش بینــی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا-در حال حاضر زمســتان سختی نداریم و 
به طور کلی در زمستان، سرمای هوا طبیعی است و 
می تواند تا پایان فصل نیز سرد بماند. با وجود کاهش 
شــدید دما تنها می توان گفت کــه ما تازه به دمای 

میانگین رسیده ایم.

عدم رعایت حجاب، سبب پلمپ واحد 
صنفی می شود

رئیس اتحادیه پوشاک کرج با عنوان اینکه برخی از 
بانوان فروشــنده، پوشش مناسبی در محل کسب و 
کار خود ندارند گفت: این موضوع منجربه نارضایتی 
مسئوالن استان شده است لذا به مدیراِن مجتمع های 
تجاری تذکر دادیم که اگر مشکل بی حجابی توسط 

اصناف حل نشود، واحد صنفی را پلمپ می کنیم.
به گزارش ایلنا، اســماعیل صدیق با تاکید بر رعایت 
قوانین صنفی در محل کســب و کار، اظهار داشت: 
واحدهای صنفی تحت نظــارت اماکن عمومی قرار 
دارند و هر واحد صنفی که در ســطح شهر مشغول 
فعالیت است، برای دریافت جواز کسب، تعهداتی داده  

است که ملزم به رعایت آنها هستند.
وی با عنوان اینکه بعد از ناآرامی های اخیر، تعدادی 
از بانوان فروشنده، پوشش مناسبی در محل کسب و 
کار خود ندارند، افزود: در بین قوانین صنفی، رعایت 
شئونات اســالمی نیز ذکر شده و کسبه با توجه به 

تعهداتی که دارند باید حجاب خود را رعایت کنند.
صدیق گفت: عدم رعایت حجاب اسالمی در واحدهای 
صنفی، منجر به نارضایتی مسئوالن استانی و تذکر 
آنها از تریبون های رســمی شده است. لذا اخطار به 
کسبه از طریق بازرسان اتحادیه ها اعالم شد. رئیس 
اتحادیه پوشــاک کرج ادامه داد: طی چندین بازدید 
کــه از مجتمع های  تجاری در ســطح کرج صورت 
گرفت، عدم رعایت حجاب اسالمی به تعداد و دفعات 

زیادی، مشاهده شده است.
وی از برگزاری جلسه با مدیران مجتمع های تجاری 
کرج برای ابالغ اخطار به فروشندگان بی حجاب یاد 
کرد و اذعان داشت: هدف مسئوالن بر این است که 
مشکل بی حجابی توســط خود اصناف حل شود و 
منجر به رفتار قهری، دخالت قضایی و پلمپ محل 
کسب و کار نشود.وی با اشاره به بیش از ۵هزار واحد 
صنفی پوشاک که در زیر مجموعه اتحادیه پوشاک 
البــرز قرار دارد، تصریح کرد: بــا توجه به اینکه ۷۰ 
درصد واحدهای صنفی پوشاک در پاساژها مشغول 
به فعالیت هستند باید بیشتر رعایت کنند و مدیریت 
شود که با چند مورد بی حجابی، این مشکل همه گیر 
نشود.وی یادآور شد: در زمان شیوع کرونا و حتی در 
ناآرامی های اخیر بسیاری از اصناف با محدودیت های 
اعالم شــده، همراهــی کردند و امروز نیــز باید در 
رعایت حجاب، همراهی کننــد.وی با عنوان اینکه 
مردم نیز از این شرایط رضایت ندارند، تصریح کرد: 
مــا نمی خواهیم قهری برخورد کنیم چون می دانیم 
در شــرایط اقتصادی فعلی، کســبه با مشکل عدم 
مشــتری روبرو هســتند. حاال که شب عید نزدیک 
است می خواهیم آنها کاسبی خوبی داشته باشند اما 
باید قوانین نظام صنفی و رعایت شئونات اسالمی را 
سرلوحه کار خود قرار دهند.وی گفت: تا کنون هیچ 
واحد صنفی در کرج به دلیل بی حجابی، پلمپ نشده 
امــا اگر تذکرات ما را جــدی نگیرند، مجبور به این 
اتفاق خواهیم شــد.نماینده اتاق اصناف در کارگروه 
عفاف و حجاب استان البرز، اظهار کرد: قرارگاه عفاف 
و حجاب حدود ۶ ماه در اســتان البرز تشکیل شده 
و جلســات کارگروه  با حضور استاندار البرز برگزار و 
تاکید می شــود که اصناف، پیشقدم شوند و رعایت 
کنند که مشکل بی حجابی کسبه در بحث جرائم به 

دادستانی و اماکن نرسد.

خبر

 اختالف زاکانی و چمران 
درباره ساختمان های ناایمن

رئیس شورای اسالمی شهر تهران گفت: ۱۲۹ ساختمان 
ناایمــن در پایتخت را فقط آتش نشــانی از لحاظ ایمنی 
آتش سوزی بررسی کرده است و شورا موافق اعالم فهرست 
اســامی این ساختمان ها است.به گزارش خبرگزاری ایرنا، 
مهدی چمران روز یکشــنبه در جمع خبرنگاران افزود: ما 
موافقیم که فهرست اسامی این ساختمان ها اعالم شود و 
دادستانی نیز در همین راستا اخطار داده و پالکارد مقابل 
درب این ســاختمان ها نصب شده اســت.رئیس شورای 
اســالمی شــهر تهران تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد تیم 
تخصصی ســازمان مدیریت بحران شهرداری تهران است 
که اعالم می کنند ساختمان ها پایدار هستند یا نه.چمران 
با بیان اینکه شورا نباید فهرستی را منتشر کند و اگر قرار 
باشد اسامی هم اعالم شــود، شهرداری این اقدام را انجام 
خواهد داد، گفت: این اقدام نیاز به بررسی هایی دارد.پیش 
از این شهردار تهران گفته بود: من در جریان انتشار لیست 
ســاختمان های ناایمن هستم اما آنها را شهرداری تهران 
منتشر نخواهد کرد.زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا لیست ســاختمان های ناایمن امروز منتشر می شود یا 
خیر اظهار کرد: من در جریان انتشار لیست ساختمان های 
ناایمن هستم اما آنها را شهرداری تهران منتشر نخواهد کرد

 کاهش 3۷.۵ درصدی بودجه 
»جوانی جمعیت«

درحالی در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ بودجه پیشنهادی 
برای اجرای قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت 
۷۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که در الیحه بودجه 
۱۴۰۱مبلغ پیشــنهادی دولت برای اجرای این قانون ۱۲ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که خبــر از کاهش ۳۷.۵ 
درصدی بودجه اجرای جوانی جمعیت می دهد.به گزارش 
ایسنا: در الیحه بودجه ۱۴۰۲، دولت ۷۵۰۰ میلیارد تومان 
بودجه برای اجــرای قانون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت برآورد کرده اســت که این رقم نشان از کاهش 
۳۷.۵ درصدی بودجه این قانون در قیاس با آنچه دولت در 
الیحه ۱۴۰۱ برای اجرای قانون جوانی جمعیت پیشنهاد 
داده بــود، دارد.در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، دولت بودجه 
پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت را ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. به عالوه 
اینکه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ برای وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت 
ردیف بودجه مجزا به مبلغ ۲۳۵۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان پیشــنهاد شده بوده است.همچنین در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ ردیف اختصاصی بودجه برای اجرای 
چنــد عنوان برنامه از جمله اجرای سیاســت های قانون 
جوانی جمعیت به وزارت آموزش و پرورش نیز اختصاص 
داده شــده بود و این در حالی اســت که در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ نه وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت بهداشــت 
ردیــف بودجه مجزایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت 
ندارند.بند »ح« تبصره ۱۱ الیحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه 
و شهرســازی را مکلف کرده است تا به منظور حمایت از 
خانواده و جوانی در ســال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد 
مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده 
۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های 
صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.بر اساس 
ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت 
مکلف اســت برای کلیه گروه های مختلف حقوق بگیر در 
دســتگاه های مذکور در ماده )۲۹( قانون برنامه پنجساله 
ششم توســعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، 
ســازمان انرژی اتمی )به استثنای مشموالن قانون کار( از 
قبیل کارکنان کشــوری و لشکری، اعضای هیأت علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، 
از ابتدای ســال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق 
ساالنه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای 
اعمال کند که هرساله، کمک هزینه اوالد و حق عائله مندی 
مشموالن این ماده در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و 
دســتمزد به ترتیب به میزان صد درصد )۱۰۰%( و پنجاه 
درصد )۵۰%( افزایش یابد.در همین راســتا بخش ۳ بند 
»الف« تبصره ۱۲ الیحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصریح می کند 
که به منظور اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق 
اوالد، موضــوع بند ۴ مــاده ۶۸ قانون مدیریت خدمات 
کشوری شــاغلین و بازنشســتگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و 
۱۰۵۰ و معــادل ریالی امتیاز مذکور بــرای کارمندان 
مشــمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
تعیین می شود.پیش تر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت 
خدمات کشوری امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق 
اوالد به ترتیب ۸۰۰ و ۲۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده بود.

دستور دادستان برای بررسی حجاب 
کارمندان دیجی کاال 

معاون حقوقی دیجی کاال اعالم کرد مکان کشف حجاب 
دیجی کاال نبوده اســت و تصاویر هم از ســوی کارمندان 
دیجی کاال منتشــر نشده اســت و افرادی قصد تخریب 
و ســو اســتفاده دارند.به گزارش عصر ایران، روز گذشته 
تصاویری در شبکه های اجتماعی مبنی بر این که در داخل 
ساختمان های یک شرکت اینترنتی برخی کارمندان کشف 
حجاب می کنند، منتشر شده است.به گزارش دانشجو، علی 
صالحی دادستان تهران در واکنش به انتشار این تصاویر در 
فضای مجازی، اظهار کرد: پس از بررسی موضوع، معاون 
حقوقی شرکت دیجی کاال به دادستانی تهران دعوت شد تا 
در خصوص این موضوع توضیحاتی را بیان کند.وی افزود: 
معاون حقوقی این شرکت اعالم کرد مکان کشف حجاب 
دیجیکاال نبوده است و تصاویر هم از سوی کارمندان دیجی 
کاال منتشر نشده است و افرادی قصد تخریب و سو استفاده 
دارند.دادستان عمومی و انقالب تهران تصریح کرد: پس از 
دریافت اظهارات معاون حقوقی این شرکت، برای بررسی 
موضوع و مشخص شدن منبع و مکان انتشار این تصاویر، 

دستورات الزم به پلیس فتا صادر شد.

خبر

همدلی| مهسا بهادری: ۲۷ دی بود که سد 
چم شیر با وجود مخالفت های زیاد آب گیری 
شــد، علی رغم این که بســیاری از کنشگران 
محیط زیســت هم زمان در صفحات خود در 
فضــای مجازی این خبر را تایید کردند، علی 
ســالجقه، در همان روز و دربرنامه تلویزیونی 
گفت: » اجازه نمی دهیم سد چم شیر آب گیری 
شود و تالش می کنیم منطقی حرکت کنیم.«

همان زمان و در پاســخ بــه این ادعا، محمد 
درویش، فعال و کارشــناس محیط زیست، 
با انتشــار یک عکس در صفحه توئیتر خود 
خطاب به رئیس ســازمان حفاظت از محیط 
زیست نوشت: »این عکس مربوط به آب گیری 
امــروز - ۲۷ دیماه ۱۴۰۱ - ســد چم شــیر 
است! آقای ســالجقه در حالیکه صبح امروز 
شما مشــغول تکذیب آب گیری سد چم شیر 
در رســانه رســمی دولــت بودیــد، یک از 
محیط بان های شما این عکس را برایم فرستاد! 
درها را باز کنید و اجازه دهید واقعیت ها فاش 

شود اگر صادق هستید. «
ایــن فعال محیط زیســت ادامــه داد:»علی 
ســالجقه به جای تکذیب آنچه اتفاق افتاده، 
بهتر است به شــعور مخاطب احترام نهاده و 
اعالم کند ســازمان متبوعش با هر کسی که 
روز گذشــته آب گیری سد چم شــیر را آغاز 
کرده - چه وزارت نیرو و چه پیمان کار چینی 
- برخورد قانونی کرده و آنها را به قوه قضاییه 

برای تعیین مجازات معرفی می کند.«
همچنین در واکنشــی مشــابه به بی خبری 
سالجقه از آب گیری ســد چم شیر، حسین 
آخانی، فعال محیط زیست، با انتشار ویدیویی 
در صفحه شخصی اینســتاگرام خود که آن 
را مربوط به آب گیری ســد چم شیر می داند، 
برای رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 

نوشت:»شما کاره ای نیستید!«
این استاد دانشگاه در بخشی از متن یک پست 
اینستاگرامی با طعنه به معاون رئیس جمهور 
آورده که:»خبرنگاری به من درباره مصاحبه 
تلویزیونی آقای ســالجقه گفت،که گفته اند 
»آب گیری چم شیر کذب است«. این اتفاق به 
حدی برای من شوک آور بود که چند ساعتی 
در بهت فرو رفته بــودم، نه از باب آب گیری 
توســط وزارت نیرو، من خوب می دانستم که 
جلوگیری از آب گیری ســد چم شیر در حد 
امضای برجام است، تعجب من از حرف های 
آقای ســالجقه بود، کســی که در پنج دی 
به رئیس جمهور نامه نوشــته که آب گیری 
ممنوع اســت و امروز حتی خبر درســتی از 
آب گیری ندارد. ببخشید که نتوانستم جلوی 
قتل عروس زیبای زاگرس ]رودخانه زهره[ را 
بگیرم دی ۱۴۰۱ روز تلخی است...وزارت نیرو 
سدی را آب گیری کرد که به گتوند ۲ شهرت 
پیدا کرده اســت. این آب گیری نشان داد که 
برای وزارت نیرو نه علم مهم است و نه قانون.«

به بهانه همین صحبت ها به گفت وگو با حسین 
آخانی؛ اســتاد دانشــگاه وکارشناس محیط 

زیست پرداختیم که در ادامه می خوانید.
 چرا آب گیری ناگهانی بود؟

براساس نامه کمیســون اصل ۹۰ مجلس و 
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست که 
هم آقای سالجقه به رئیس جمهور نوشته بود 
و هم معاون شان آقای حشمتی به معاون وزیر 
نیرو نوشــته بود، هر دو اعالم کرده بودند که 
مطالعات این سد ناقص است و ابهامات زیادی 
دارد و تا روشن شدن ابهامات آب گیری نباید 
اتفاق بیفتد ولی وزارت نیرو یا همان شرکت 
توســعه منابع آب نیرو مدعی است که ما از 
کمیســیون اصل ۹۰ و  ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت دســتور نمی گیریــم. برایی 
این حرف اســتناد می کنند به مجوز ارزیابی 
۱۳۸۸ که آن زمان صادر شده و می گویند ما 

آب گیری را انجام می دهیم.
شما وقتی که مجوز ارزیابی را صادر می کنید، 
کامال مشروط است و بعد از اتمام کار سازمان 
محیط زیســت دوباره باید مطالعات الزم را 
انجام دهد و ببیند که آیا این کار درست انجام 
شده یا خیر و سازمان محیط زیست االن طبق 
وظیفه قانونی خــودش این کار را انجام داده 
و االن اطالعاتی که در زمان تاییدیه گزارش 
ارزیابی وزارت نیرو در اختیار سازمان محیط 
زیست قرار داده، ناقص بوده، اطالعات تکمیلی 
مشــخص کرده که این سد مشکالت کامال 

جدی دارد.
 محیط زیست چه کاری می تواند انجام 

دهد؟
مســاحت این مخــزن ۵۴ کیلومتــر مربع 
مساحت مخزن دارد و از این میزان ۶۴ درصد 

در گچساران است و اقدامی که االن آب نیرو 
به صورت کامال غیرقانونی در جهت آب گیری 
انجام داده اســت، معلوم نمی کند که کجای 
این مخزن با سازند گچساران در تماس است. 
االن هم نمی توان درباره آثار ســو آب گیری 
این ســد چیزی گفت باید آب گیری انجام و 
پایش اعمال شود، ضمن اینکه آن طور که خود 
وزارت نیرو اعالم کرده آب گیری انجام نشده 
است بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست 
و مجلس می توانند براســاس وظیفه قانونی 
که دارند درخواســت بدهند که دریچه تونل 
انحرافی باز شــود و دست کم یک سال اجازه 
دهند تا گمانه هایی که سازمان محیط زیست 
زده بررســی شــود و نتایج که معلوم شد در 
خصــوص اینکه آیا آب گیری بشــود یا خیر، 

اقدام کنند.
ابهام بسیار بزرگ دیگری که درباره این مسئله 
وجود دارد و توســط کمیسیون اصل ۹۰ هم 
اعالم شده این است که حدود دو و سه دهم 
میلیارد آب یه این سد تخصیص داده شده؛ اما 
این سد اصال چنین ظرفیتی را ندارد. باتوجه 
به شرایط اقلیمی که ما با آن مواجه هستیم، 
مثل وجود ریزگرد، وزارت نیرو به هیچ عنوان 
اجازه پر کرده این سد را ندارد. این ها ابهامات 
جدی ای است که چرا باید وزارت نیرو سدی 
را بسازد که اجازه استفاده از آن میزان آب را 
نداشته و فقط نصف این میزان ظرفیت داشته 

است.
 فعاالن محیط زیست چه قدر می توانند 

جلوی آب گیری را بگیرند؟
تعدادی از متخصصین دانشگاهی و دو انجمن 
علمــی در حال انجام اقدامات الزم هســتند 
تا مانع از این فعالیت شــوند. سازمان محیط 

زیســت به صورت کتبی اقداماتــی را انجام 
داده است، اما متاسفانه سازمان محیط زیست 
علی رغــم اینکه قدرت قانونــی دارد صرفا به 

نامه نگاری اکتفا می کند.
 مقصر اصلی وضعیت پیش آمده علی 

سالجقه است؟
آقای سالجقه به موقع نامه نگاری های الزم را 
انجام داده اســت و نمی توانیم بگوییم اقدامی 
نکرده است، چون صراحتا در نامه پنجم دی 
به رئیس جمور موکدا نوشته، تا زمانی که این 
ابهامات برطرف نشود، این سد حق آب گیری 
ندارد ولی سازمان محیط زیست می توانست 
محکم تر عمل کند، چرا که آقای سالجقه از 
آب گیری خبر داشت یعنی من شخصا همان 
شب به ایشان اطالع داده بودم، اما در نهایت 
در برنامه تلویزیونی آب گیری را تکذیب کردند 
در صورتی که همان لحظه که ایشان مشغول 
تکذیب کردن این ماجرا بودند، ســد درحال 
آب گیری بود. البته وزارت نیرو مدعی اســت 
که آن ماجرا تست آب گیری بوده، در صورتی 
که سد ۵۰ متر عمق گرفته است. در حقیقت 
سد آب گیری شده چون دریچه تونل انحرافی 
را بسته اند منتهی یکی از دریچه های تخلیه 
آب را بــاز گذاشــتند، تا بگوینــد ما تخلفی 
انجام نداده ایم. من فقط امیدوارم که سازمان 
حفاظــت از محیط زیســت و مجلس خیلی 
محکم تر مقابل ماجرا بایستند و اجازه ندهند 
که ایــن اقدام صورت بگیــرد، چون اگر این 
بی قانونی ها در مملکت باب شود، آسیب های 
زیادی می بینیم. اگر می بینید االن با مسئله 
ریزگرد، آلودگی و مازوت درگیر هستیم به این 
خاطر است که مسئولین در زمان مقرر به آن 

رسیدگی نکردند.

حسین آخانی، فعال محیط زیست در گفت وگو با همدلی: 

آبگیری»چم شیر« مقدمه بی قانونی های دیگر است

همدلی| ستاره لطفی- هنوز  چندماه ا ز عمر طرح دارویار 
نگذشته اســت، این طرح مورد بی مهری قرار گرفته و دولت 
پشــت آن را خالی کرده است. نگاهی به بودجه ۱۴۰۲ نشان 
می دهد که دولت در الیحه بودجه پیشــنهادی اش به مجلس 
برای طرح دارویاری در سال آینده تنها  رقم ۶۹ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به گفته 
مسئوالن وزارت بهداشــت، برای اینکه طرح دارویار در سال 
آینده نیز ادامه یابد، حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز دارد.
طرح دارویاری در ایران از تابســتان ۱۴۰۱ کلید خورد و قرار 
بود آشــفته بازار دارو را سامان دهد. مسئوالن وزارت بهداشت 
گفتند.با این طرح، یارانه تخصیصی واردات دارو مســتقیم به 
بیمه ها پرداخت شــده و با حــذف دالالن، بیماران راحت تر و 
ارزان تر به اقالم موردنیاز خود دسترسی پیدا می کنند به گفته 
این وزارتخانه اجرای طرح دارویار در راستای سیاست های کلی 
نظام ســالمت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه  ای 

صورت می گیرد.
اگرچــه در همان ابتدای کلید خوردن این طرح، بخشــی از 
متخصصان حوزه دارو معتقد بودند این طرح مانند طرح های 
انقالبی دیگر مثل طرح تحول نظام سالمت محکوم به شکست 
اســت، چرا که این طرح ها عالوه بر ســردرگمی شرکت  های 
بیمه  ای و ورشکســتگی داروخانه های بخش خصوصی، دارای 
اشکاالتی اســت و نمی تواند تمام مشکالت حوزه دارو را حل 

کند. 
 زنجیره تامین دارو دچار مشکل خواهد شد

اما حــاال دولت هم گام بلندی برای ورشکســتگی این طرح 
برداشــته و در بودجه ۱۴۰۲ پشــت آن را خالی کرده است. 
علی رغم افزایش تورم در کشــور، دولت بودجه دارویاری برای 
ســال آینده، نه تنها افزایش نداده، بلکه اعتبار دارویاری را نیز  
کاهش داده و از ۷۳ هــزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد 
تومان نزول داده است. کارشناسان می گویند با عدم اصالح این 

رقم، اختالل در زنجیره تأمین دارو، اتفاقی محتمل است.
کاهش بودجه دارویاری در حالی است که سید حیدر محمدی؛ 
رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگویی، اعالم کرده که بودجه 
پیشنهادی این ســازمان برای ادامه اجرای طرح دارویاری در 
سال آینده، بین تا ۱۰۵تا۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و اعتبار 
۶۹ هزار میلیارد تومانی نشــان می دهــد تنها ۶۰ درصد این 

بودجه در نظر گرفته شده اســت. او تاکید کرد که در صورت 
عــدم اصالح اعتبار مربوط به این طرح، در زنجیره تامین دارو 

مشکل ایجاد خواهد شد. 
بــه گفته او طی یک ســال اخیر وضعیــت کمبودهای دارو 
کم سابقه بوده، جوری که در ۳۴ سالی که از جنگ می گذرد، 
تا به این حد، وضعیت وخیمی را تجربه نکرده بودیم، به گونه ای 

که ساده ترین واصلی ترین داروها در بازار کمیاب و نایاب شد.
محمــد اندرزی، معاون مرکز بودجــه و پایش عملکرد وزارت 
بهداشــت نیز  گفته حداقل اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح 

دارویاری در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.
محمد پیکان پور مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو نیز بر لزوم 
بازنگری در اعتبارات طرح دارویاری برای ســال آینده تاکید 
کرده و به رسانه هاگفته: »باید توجه کرد که اقتضائات اقتصاد 
ســالمت، با اقتصاد کالن متفاوت است. اگر قرار است در سال 
آینده بیمار هزینــه کمتری دهد که رئیس جمهور هم بر آن 
تاکید کرد، الزم اســت که این اعداد و ارقام مورد اصالح قرار 

گرفته و بودجه مبتنی بر برنامه باشد.«
 واکنش بهارستانی ها به کاهش بودجه دارویار

فقط مسئوالن و مدیران ســازمان غذا و دارو در مقابا کاهش 
ســوال برانگیز بودجه طرح دارویاری برای سال ۱۴۰۲ واکنش 
نشــان ندادند. بودجه این طرح صدای برخــی از نمایندگان 

مجلس را نیز در آورد.
ســیدجلیل میرمحمدی عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلــس هم در واکنش بــه بودجه طرح دارویاری در ســال 
آینده، به رســانه ها گفته اســت: »دو نگرانی نسبت به بودجه 
حوزه سالمت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. اول ۶۹ هزار 
میلیارد تومانی که به عنوان یارانه دارو در نظر گرفته شــده به 
طور تأمل برانگیزی کم اســت و دوم آنکه بر اساس قانون ۱۰ 
درصد بودجه هدفمندی یارانه ها باید در اختیار حوزه سالمت 
قرار بگیرد و بخشی از این بودجه برای تأمین هزینه های درمان 
و داروهــای بیماران خاص و صعب االعالج اســت و آنچه در 
الیحه شاهد آن هستیم این است که عنوان آن تغییر کرده و 
ظاهراً این ۱۰ درصد برای یارانه دارو در نظر گرفته شــده که 

باید اصالح شود.«
او در پاســخ به این سوال که رقم مورد نظر برای اجرای طرح 
دارویاری در سال ۱۴۰۲ چقدر است، گفته: »با توجه به میزان 
ارزی که در سال گذشته اختصاص دادیم حداقل بودجه مورد 

نیاز برای اجرای این طرح ۹۰ هزار میلیارد تومان است که هم 
در مســیر اجرای طرح به مشکل نخوریم و هم اینکه بتوانیم 
تعداد داروهای بیشــتری را تحت پوشــش بیمه ببریم که در 
این شرایط آزاد سازی قیمت ارز مردم در پرداخت هزینه های 

دارویی دچار مشکل نشوند.«
 چالشی به نام تامین به موقع اعتبارات بود

البته از ابتــدای کلید خوردن طرح دارویار،یکی از چالش های 
مهم آن، تامین بــه موقع اعتبارات عنوان شــد. همان زمان 
مســعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شــورای اسالمی در انتقاد به این طرح، به رسانه ها گفت:» در 
تئوری یک حرفی می زنند که در عمل دیده نمی شــود، مردم 
در خرید دارو با قیمت های زیاد مواجه بوده و از طرفی بعضا از 
نبود دارو دچار مشکل می شوند وقتی با آقایان صحبت می کنیم 
می گویند قرار اســت فالن کار انجام شود اما در واقعیت این 
کار رخ نمی دهد .برای فهمیدن این موضوع کافی است که به 
صورت رندوم به داروخانه ها رفته و از مردم این سوال را بپرسیم 
که چقدر توانسته اند داروهای مورد نیازشان را به دست آورند. 
وضعیت فعلی یک واقعیت تلخ اســت که از قبل هم نتایج اش 
مشــخص بود که ممکن اســت با اجرای حذف ارز ترجیحی 

چنین اتفاقی رخ دهد.«.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
درباره علت بروز مشــکالتی در اجــرای طرح دارویاری گفت: 
»علت آن اســت که یا پول ندارند و یا این که دیر به دیر پول 
می دهند و یا اصال درست پول نداده و به مریض می گویند که 

بعدا بیا پولت را بگیر.«
البتــه طرح دارویار تنها، طرحی نیســت که به خاطر کمبود 
بودجه در خطر شکســت است. پیش تر طرح های مانند طرح 
تحول نظام ســالمت، پزشک خانواده و ... به دلیل عدم تامین 
بودجه الزم محکوم به شکست شدند. بنابراین ا بااعتباری که 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای دارویار پیش بینی شده است، این 
طرح را باید از هم اکنون شکســت خــورده تلقی کرد و آن را 

به دیگر طرح های شکست خورده وزارت بهداشت اضافه کرد.
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