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گپوگفتیباتنهاملیپوشمشهدیتنیسروی
میزکهبرایبازیهایجهانیآمادهمیشود

نماینده مردم مشهد در مجلس
مطرح کرد:

تاخیر در اجرای قانون
حمایت از فرزندآوری
آیتا...علمالهدیمطرحکرد:

فتح خرمشهرهای
پیشرو درگرو عمل
انقالبیومخلصانه

صفحه3

استاندارخراسانرضوی:

نظارت سامانه ای برای
مقابله با قاچاق کاال
موثرتر است
صفحه3
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مطالبهداروییرئیسجمهور
پس ازگزارشخراسان

افتتاح موزه
شهرکدکن

مدیرعاملآبوفاضالب
خراسانرضویمطرحکرد:

استفاده از آب شرب
برای دام در نیمی از
روستاهای استان

صفحه1

صفحه3

تولیدکنندگان برق شیوه و
اقدامات تامینیدولت برای برق
تابستان را ضعیف میدانند

خانه به دوشی7ماهه
رزمی کاران انابد !

نقدصنایع
بهتدارکات
برقی دولت

صفحه2

زلزله کالت
بهخیرگذشت

صفحه3

رئیسادارهنظارتوبازرسی
جهادکشاورزیمشهدخبرداد:

کشف 106کیسه آرد
یارانه ای در تپه سالم

صفحه3

صفحه2

ادعایمتناقضتولیدکنندگان
ومدیراندولتیدرباره افزایش
سرسامآورقیمتپوشک
ودستمالکاغذی

گرانی یا
گرانفروشی؟!
درحالیکــه بازاریــان از گــران شــدن
انــواع پوشــک و دســتمال کاغذی می
گویند ،بازرســی صمت مــی گوید این
گران فروشــی اســت .هرچند معاونت
مربوط خبر از احتمال تعطیلی یکی از
بزرگ ترین واحدهای تولیدی ...


صفحه3

مطالبه دارویی رئیس جمهور پس از گزارش «خراسان»
گــروه جامعــه /خراســان صــدای مــردم را در
خصوص وضعیت دارو به رئیس جمهور رساند و
دفتر رئیس جمهور مشخصا مســئله را از وزارت
بهداشت و درمان و معاون غذا و دارو پیگیر شد.
به گفته معاون وزارت بهداشت و رئیس سازمان
غذا و داروی کشور ،رئیس جمهور وضعیت دارو
راشبانهروزیپیگیریومارامواخذهمیکنند،او
پیامیرانشاندادکهپسازدرجگزارشخراسان
در خصوص دارو از ســوی رئیس جمهور برای او
ارسال شــده و پاسخ خواســته اند .او قسمتی از
گزارش اول خــرداد ماه روزنامه خراســان (دارو
همچنان آه مــردم) را خواند و گفت این را رئیس
جمهور برای وی ارسال کرده اند و پیگیر مسئله
داروودرمانمردمهستند.
باالخرهگزارشخراسانگویاهمموثرواقعشدو
درد مردم را به رئیس جمهور رساند و هم رئیس
جمهــور برخورد خوبــی کردند و پیگیر شــدند.
خراسان از سویی شــاکر خداســت که توانسته
مطالبه بحقی را بکند و از سویی تشکر می کنیم
ازرئیسجمهورودفترریاستجمهوریکهپیگیر
گزارش و درد دل مردم شدند ،ان شاء ا ...نتیجه
پیگیریهمخبریشود!
البته معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد گویا این نوع مطالبات را برنمی تابد و در
همین نشســت نگاه خود را راجع بــه مطالبات
مردمی و قلم مطالبه گران خراسان ابراز داشته
و حتی اتهاماتی را مطرح کرده اســت ولی مدیر
روابط عمومی علوم پزشــکی در تمــاس و گفت
و گو بــا خبرنگار خراســان ضمن رد کــردن این
موضوع و با بیــان این که این اظهــارات  ،رویکرد
دانشگاهعلومپزشکیمشهدنیست،اعالمکرد
کهدانشگاهعلومپزشکیمشهدروزنامهخراسان
را به عنوان بازوی رسانه ای برای حل مشکالت
حوزهبهداشتودرمانمیداند.
به گــزارش «خراســان رضــوی» ،دکتــر بهرام
دارایی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
روز گذشــته در حاشــیه همایــش معاونان غذا
و داروی دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور
در مشــهد گفت :آقای رئیس جمهور وضعیت
دارو را شــبانه روزی از مــا پیگیــری و از صبح تا
شــب ما را مواخــذه می کننــد و خود ایشــان و
دفترشــان هر روز همین کمبودهــای دارویی
و مطالبات مــردم را ارســال می کنند و پاســخ
مــی خواهنــد .وی ســپس پیامــی را در تلفــن
همراه خود نشــان داد و گفت :ببینید ،از دفتر
رئیس جمهور این گزارش را برای من فرستاده
اند به عنوان گــزارش یک روزنامــه از وضعیت

گرانی دارو که مربوط به
روزنامه خراسان است.
وی ســپس قسمتی از
متن گزارش روزنامه
خراســان بــا عنــوان
«دارو همچنــان آه
مــردم» را خوانــد و
اعالم کرد کــه این
را رئیــس جمهــور
برای وی ارســال
کــرده و از آن بــه
عنوان نمونه ای
از پیگیری های
رئیس جمهــور در این
زمینه یاد کرد.
•افزایش نظارت ها برای جلوگیری از
قاچاق و احتکار

رئیس سازمان غذا و داروی کشور همچنین در
بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوال
خراســان درباره این که دوگانگی در اظهارات
برخی مســئوالن دربــاره دارو ،مــردم را دچار
ســردرگمی کــرده و باالخــره سیاســت دقیق
و حرف و موضــع رســمی دولت در ایــن زمینه
چیســت؟ گفت :ارز  4200تومانی دارو دیگر
وجود ندارد اما ما به التفاوت آن توســط دولت
پرداخت می شود و تا زمانی که زیرساخت های
الزم بیمه ای آماده نشــود ،اصالح قیمتی دارو
انجام نخواهد شد .وی تصریح کرد :بازار سیاه
نباید با بازار رسمی مقایسه شود ،بر فرض دارو
اگر به اندازه کافی هم باشد ،مردم برای داروی
سقط جنین می روند بازار ســیاه ،این که به ما
ارتباطی ندارد ،قیمت در داروخانه های شــهر
با فاکتور متفاوت نیست ،اگر کسی حقه بازی
کرد باید با او برخورد کنیم اما شــبکه رســمی
نباید متهم شود ،هیچ کاالیی از این جا تا جنوب
کشور یکی نیســت ،جز دارو ،ما اصالحات ارز
را هنوز انجــام نداده ایــم ،قیمت جدیــد را هم
ندادیم ،تازه از شنبه در ستاد تنظیم بازار نظریه
ســه کمیســیون قانونی قیمت را بررســی می
کنیم و تــا رئیس جمهور تاییــد نکند من قیمت
ها را اعــام نخواهم کرد .وی افــزود :ارز مورد
نیاز تامین شــده و به صورت مشخصی تحویل
می شود اما این که دیر اختصاص یافته درست
اســت ،این کمبــود ایجاد مــی کند ،تــا رئیس
جمهور دســتور ندهد تغییر قیمتــی از نظر ارز
داده نمی شود اما تغییر قیمت تورمی انجام می
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تیغدولبه
تعطیلیکشتارگاه
 50ساله دررود

عکس :میثم دهقانی-آرشیو

نجات جان کودک
 5ساله در فریمان

صفحه3

شود ،هر چند
نکته مهــم امســال این اســت که
اگر هر سال با تغییر قیمت تورمی حتی با بیمه
پول بیشــتری برای دارو مــی پرداختید و قبال
 70درصد را بیمــه مــی داد و االن  30درصد
پول را بیمه پرداخت می کند و هرسال آب می
رود ،اما امسال برای این که تولید دارو متوقف
نشود اجازه افزایش قیمت را دادیم اما در عوض
ما به التفاوت را به بیمه ها دادیم تا قیمت با سال
گذشته تفاوتی نداشته باشــد .دارایی تصریح
کرد :اصالح قیمــت ها قانون مجلس اســت و
بایدانجامشودامازیرساختیکهگفتهمیشود
در بیمه ها وجود ندارد باید آماده شود و بدهی
های دانشــگاه های علوم پزشــکی به بیمه ها
و بیمه تامین اجتماعی در حال تســویه است،
بخشی از آن به وســیله نفت تامین شده است،
ما همچنان یارانه را پرداخت مــی کنیم تا این
زیرســاخت آماده شود و تا زیرســاخت ما آماده
نشود قطعا این کار را آغاز نخواهیم کرد .قانون
به ما اعالم کرده از نیمه دوم  1400این کار را
عملیاتی کنیم اما این برآورد درست نبوده ،بر
همین اساس به ما ارز ترجیحی را کمتر دادند
که دارو کمیاب شــد ،چون ارز نیســت و هرچه
دیرتر این کار انجام شود مردم ضرر می کنند،
اما به هیچ عنوان اصالح قیمت اجرا نشــده تا
بتوانیم زیرســاخت را آماده کنیم .معاون وزیر
بهداشت تاکید کرد :ما بیماران خاص و مزمن و
صعب العالج داریم که 400قلم داروی حیاتی
مورد نیــاز آن هاســت ،از انتهای خــرداد طرح
دارو رسانی در منزل به بیماران خاص اجرا می
شود .دارایی تصریح کرد :امسال نظارت های
ما در دارو هم به شدت تشدید می شود تا جلوی
قاچاق و احتکار و گران فروشی گرفته شود.

فرماندار زبرخان :کشتارگاه
دررودمشکالتزیستمحیطی
داشت و باعث انتقال
بیماریهایمتعدد به داخل
شهر میشد
صفحه2

