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عکس روز

معاون کل وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

 ۸۰درصد مردم توان پرداخت هزینه بیمارستانهای خصوصی را ندارند

آیین سنتی علمبندی در ماسوله

IRNA

معــاون کل وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بابیــان اینکــه  ۸۰درصــد مــردم تــوان پرداخــت هزینــه
بیمارســتانهای خصوصــی را ندارنــد گفــت :توجــه بــه
مســتضعفان اولویــت ایــن وزارتخانــه اســت و بایــد ایــن
اولویــت در صــدر تمــام برنامههــای حــوزه بهداشــت باشــد.
ایــرج حریرچــی در آییــن تکریــم و معارفــه رئیســان ســابق
و جدیــد دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم افــزود :تنهــا  ۳تــا ۴
درصــد مــردم تــوان اســتفاده از خدمــات بیمارســتانهای
خصوصــی را دارنــد و حــدود  ۱۵تــا  ۱۷درصــد نیــز
بــا کمــک بیمههــای تکمیلــی میتواننــد بــه ایــن
بیمارســتانها مراجعــه کننــد ،بــه همیــن دلیــل توجــه بــه
مســتضعفان بایــد در صــدر اولویتهــا باشــد.
وی در ادامــه گفــت :عملکــرد رئیــس ســابق دانشــگاه
علــوم پزشــکی قــم بســیار درخشــان اســت و امیدواریــم از
تجربیــات ایشــان در وزارت بهداشــت و درمــان بهرهمنــد
شــویم.
حریرچــی اضافــه کــرد :کل آمــار تختهــای بیمارســتانی
اســتان قــم تــا ســال  ۱۳۹۲حــدود یــک هــزار و  ۴۰۰تخــت
بــود کــه در ســالهای اخیــر  ۵۰۰تخــت بــه ایــن آمــار
اضافــه شــد.
معــاون کل وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه باوجــود
پیشــرفتهای مهــم صــورت گرفتــه در حــوزه بهداشــت

 ۲هزار نیروی درمانی هالل احمر در عملیات اربعین خدمات رسانی میکنند
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هاللاحمــر
از خدمــات رســانی  ۲هــزار نیــروی درمانــی هــال
احمــر در عملیــات راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی
ســال  ۹۸خبــر داد .محمــد تقــی حلــیســاز در نشســت
ک تیــم درمانــی  ۲هــزار
خبــری افــزود :مقــرر شــده تــا ی ـ 
نفــره نیــروی درمانــی متخصــص اعــم از داخلــی ،قلــب و
عــروق ،مغــز و اعصــاب ،ارتوپــدی ،زنــان و جراحــی بــرای
خدمترســانی بــه زائــران اربعیــن حســینی؛ از هشــتم صفــر
تــا پایــان روز اربعیــن بــه عــراق اعــزام شــوند .وی ادامــه داد:
امســال هــال احمــر خدمــات درمانــی خــود بــه زائــران را
در قالــب پایــگاه هــای امــدادی بینراهــی و درمانــگاه هــا
ارائــه میکنــد کــه ایــن مراکــز امــدادی بــا یــک شــبکه
منســجم ارتباطــی بــه یکدیگــر متصــل بــوده و هماننــد یــک
مرکــز درمانــی جامــع بــه زائــران خدمــات مــی دهنــد.
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هاللاحمــر افــزود:
پایــگاه هــای درمانــی هاللاحمــر شــامل  ۴ســاختمان در
نجــف اشــرف ۶ ،پایــگاه و پســت در بیــن راه نجــف بــه
کربــا ۷ ،پایــگاه و پســت در کربــای معلــی ،یــک پســت
در ســامرا ۳ ،پســت در کاظمیــن در خدمــت زائــران خواهــد

امــا مــا ســفر برخــی افــراد را ممنــوع میکردیــم چــون
واقعــا امــکان نداشــت همــراه مــا باشــند .در مجمــوع حــج
آرامــی را داشــتیم و آســیبهایی را کــه ســالهای قبــل
داشــتیم ،رفــع کردیــم و هماهنگــی هــای بســیار خوبــی
انجــام شــد .همچنیــن بــاران هــم باریــد و اصــا مــورد
جــدی گرمازدگــی نداشــتیم.
رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هاللاحمــر
اظهــار داشــت :حــج  ۹۸جــزو معــدود ســالهایی بــود کــه
در ایــام «تشــریق» کــه بســیار روزهــای ســختی اســت ،زائــر
ایرانــی فوتــی نداشــتیم .امســال بــه جــز یــک مــورد کــه در
عصــر روز عرفــات اتفــاق افتــاد ،مــوردی فوتــی نداشــتیم .در
واقــع آمارهــای مــا بــر اســاس نــرم جمعیتــی بســیار قابــل
قبــول بــود و همــه برنامهریزیهایــی کــه پیــش از ســفر
تــا کنــون داشــتهایم ،اتفــاق افتــاد و درمانگاههــای مســتقر
در مکــه ،عرفــه ،مدینــه و منــا بــر اســاس برنامهریزیهــای
انجــام شــده عمــل کردنــد و شــاید نتیجــه آن نیــز
رضایتمنــدی نســبت بــه هــال احمــر اســت.

رییس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت:

مبنای پرداخت برنامه مصدومین ترافیکی از اول مهر
براساس اطالعات سامانه سپاس خواهدبود

رییــس اداره بودجــه و اعتبــارات معاونــت درمــان وزارت
بهداشــت گفــت :تســویه ســال  ۱۳۹۷و علــی الحســاب
ســه ماهــه اول ســال ۱۳۹۸پرداخــت شــده اســت امــا
از اول مهــر مــاه مبنــای پرداخــت برنامــه مصدومیــن
ترافیکــی ،اطالعــات ســامانه ســپاس خواهــد بــود.
بــه گــزارش وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی،
رضــا رضایــی بــا اشــاره بــه ریــز هزینــه کــرد برنامــه

هــای طــرح تحــول نظــام ســامت بــه تفکیــک برنامــه
گفــت :کلیــه هزینههــای برنامــه هــای طــرح تحــول
نظــام ســامت تــا پایــان خــرداد مــاه تســویه و علــی
الحســاب بابــت مــاه هــای تیــر و مــرداد بــه دانشــگاه
هــای علــوم پزشــکی پرداخــت شــد.
وی ادامــه داد :دانشــگاه هــای علــو م پزشــکی موظفنــد
براســاس محــل اعتبــارات تعییــن شــده نســبت بــه
هزینــه کــرد ایــن مــوارد اقــدام و عملکردهــای خــود
در هــر برنامــه را اصــاح نماینــد .تــا پــروژه هــای نیمــه
تمــام هــر چــه ســریعتر تکمیــل شــوند.

رضایــی گفــت :همچنیــن هزینــه برنامــه بیمــاران
خــاص ،بیمــاران مبتــا بــه ســرطان و بیمــاران نیازمنــد
پیونــد در راســتای برنامــه حفاظــت و حمایــت از بیمــاران
خــاص و صعــب العــاج ذیــل برنامــه طــرح تحــول
ســامت تــا پایــان ســه ماهــه اول ســال بــه دانشــگاه
هــای علــوم پزشــکی پرداخــت شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع،
تجهیــزات پزشــکی براســاس اولویــت مراکــز توزیــع
خواهــد شــد و مراکــز محــروم تــر و نیازمنــد تــر در راس
توزیــع خواهنــد بــود.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران :

مردم بهصورت مستقیم به متکدیان کمک نکنند
رییــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران یکــی از راههــای
گســترش جرایــم و آســیبهای جامعــه را تکدیگــری
دانســت و بــا اشــاره بــه آئیننامــه مصوبــه ســال ۱۳۷۸
شــورای عالــی اداری کــه حــدود  ۱۱دســتگاه در ایــن
حــوزه مســئولیت دارنــد ،گفــت :بــه نظــر میرســد هنــوز
نتوانســتهایم ایــن آئیننامــه را بهدرســتی اجــرا کنیــم.
سیدحســن موســوی چلــک در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
بیــان اینکــه موضــوع تکدیگــری موضوعــی بســیار قدیمــی
و ریشــهدار اســت کــه تنهــا مربــوط بــه ایــران نیســت،
اظهارکــرد :در سراســر جهــان موضــوع تکدیگــری و
بیخانمانــی وجــود دارد امــا در روشهــا و اشــکال متفــاوت
انجــام میگیــرد .تکدیگــری معمــوال در کشــورهای فقیــر
و در حــال توســعه نمــود بیشــتری دارد و ایــران نیــز از ایــن
موضــوع مســتثنی نیســت .وی در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه آیــا آمــاری از تعــداد متکدیــان وجــود دارد؟ اظهارکــرد:
چــه در ســطح داخلــی و چــه در ســطح بینالمللــی
هیــچ آمــاری از تعــداد متکدیــان در دســت نیســت ،زیــرا
تکدیگــری موضوعــی نیســت کــه قابــل ثبــت و شناســایی
مســتمر باشــد .در واقــع بیشــتر قضاوتهایــی کــه در ایــن
زمینــه وجــود دارد یــا براســاس مشــاهدات میدانــی اســت
یــا براســاس تعــداد متکدیانــی کــه بــه مراکــز ارجــاع و یــا

نگهــداری میشــوند .از ســوی دیگــر اجــرای طرحهــای
ضربتــی و غیرکارشناســانه و ناکارآمــد باعــث بــه دســت آمدن
آمارهــای نادرســت در ایــن زمینــه میشــود .بنابــر اظهــارات
رییــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران ،متکدیــان در
چنــد گــروه تقســیمبندی میشــوند؛ دســته اول افــرادی
هســتند کــه شغلشــان تکدیگــری اســت و اغلــب از ایــن
راه کســب درآمــد میکننــد .دســته دوم افــرادی هســتند
کــه بــه دلیــل نیازمنــدی و فقــر و بــه منظــور تامیــن معــاش
بــه تکدیگــری روی آوردهانــد .دســته ســوم افــرادی هســتند
کــه درگیــر جرایمــی ماننــد مــواد مخــدر هســتند و بــرای
تامیــن آذوقــه و مــواد مخــدر تکدیگــری میکننــد .عــده
دیگــری افــرادی هســتند کــه بــه دلیــل بیپولــی ناشــی از
مهاجــرت تکدیگــری میکننــد .وی ادامــه داد :برخــی
دیگــر از متکدیــان اتبــاع بیگان ـهای هســتند کــه بــه دلیــل
بیســرپناهی ،بیهویتــی و بیشــغلی بــه ایــن کار روی
میآورنــد امــا برخــی دیگــر افــرادی هســتند کــه در قالــب
تکدیگــری بــه جرایمــی ماننــد قاچــاق و توزیــع مــواد
مخــدر اقــدام میکننــد .در واقــع تکدیگــری پوششــی
بــرای پنهــان کــردن جرایــم آنــان بــه شــمار م ـیرود.
موســوی چلــک بــا بیــان اینکــه در ایــران تکدیگــری از
راههــای مختلفــی ماننــد دستفروشــی ،پــاک کــردن شیشــه

علــوم پزشــکی قــم مهربانتــر شــوند چراکــه در زمانــی
کــه دشــمن تمــام تــاش خــود را قــرار داده تــا مــا را بــا
مشــکل مواجــه کنــد ،بایــد همــه باهــم همــدل باشــیم تــا
کار را بهپیــش ببریــم.
آییــن تکریــم و معارفــه رئیســان ســابق و جدیــد دانشــگاه
علــوم پزشــکی قــم امــروز برگــزار و ضمــن تقدیــر از
زحمــات ابوالفضــل ایرانــی خــواه ،محمدرضــا قــدر
بهعنــوان سرپرســت ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی هفتــه گذشــته
در حکمــی ،محمدرضــا قدیــر را بهعنــوان سرپرســت
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
قــم منصــوب کــرد .پیشازایــن ابوالفضــل ایرانــی خــواه
از دیمــاه  ۱۳۹۲ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم را
بــر عهــده داشــت.
محمدرضــا قدیــر فــوق تخصــص گــوارش و کبــد اســت
کــه ریاســت مرکــز تحقیقــات و بیماریهــای گــوارش و
کبــد قــم و ریاســت ســازمان نظــام پزشــکی اســتان را در
کارنامــه خــود دارد .وی ریاســت هیــات تنیــس قــم را بــر
نیــز بــر عهــده دارد.

ارز دارو حذف نشده است /ابزار بانک مرکزی برای ترغیب بازرگانان
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بــود و یــک پســت در امامــزاده ســید محمــد و یــک پایــگاه
امــدادی در حلــه آمــاده ارائــه خدمــات درمانــی اســت.
حلــی ســاز گفــت :در هــر پســت و پایــگاه یادشــده،
پزشــکان ،پرســتاران ،تکنســینهای اورژانــس و امدادگــران
بــه صــورت شــبانهروزی در خدمترســانی آمادهانــد کــه
در ایــن راســتا حــدود  ۱۶۰تــن انــواع دارو و تجهیــزات
پزشــکی ،همــراه  ۸دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس و ۴۰
دســتگاه آمبوالنــس بــه کشــور عــراق اعــزام خواهنــد شــد.
وی اضافــه کــرد :حــج امســال تقریبــا بــه اتمــام رســیده
اســت و بیــش از  ٩۵درصــد زائــران ایرانــی ســرزمین وحــی
بــه کشــور بازگشــتهاند کــه البتــه نیروهایــی کــه بایــد تــا
آخریــن لحظــه خدمــات را ارائــه کننــد همچنــان در محــل
آمــاده خدمــت خــود حضــور دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــج امســال چنــد ویژگــی داشــت،
توضیــح داد :امســال زائــران زمــان بیشــتری را در حــج
گذراندنــد .ترکیــب ســنی هــم یکــی از تفاوتهــا بــود و
 ۴٠درصــد زائــران بــاالی  ۶٠ســال بودنــد .افــراد بــاالی
 ٧٠و  ٨٠ســال بســیاری نیــز در حــج حضــور داشــتند و
حــدود  ۱۱هــزار و  ۵۰۰زائــر مــا مســتعد بیماریهــا بودنــد

و درمــان در قــم ولــی همچنــان ایــن اســتان بــا
عقبافتادگیهــای زیــادی در ایــن زمینــه مواجــه اســت،
گفــت :متاســفانه همچنــان  ۱۱درصــد بیمــاران از قــم خارج
میشــوند کــه بایــد برنامهریــزی الزم بــرای جلوگیــری از
ایــن موضــوع و همچنیــن معرفــی زیرســاختهای مهــم
بهداشــتی و درمانــی اســتان انجــام شــود.
وی ادامــه داد :بیــش از ۷۰درصــد بیمارســتانهای
خصوصــی تهــران کیفیــت بیمارســتان فرقانــی قــم را
ندارنــد ضمــن اینکــه هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
قــم ازجملــه فارغالتحصیــان بهتریــن دانشــگاههای ایــران
و جهــان هســتند کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بهتــر اســتفاده
شــود.
حریرچــی ،ادامــه داد :در کنــار تمــام ظرفیتهــای مهــم
اســتان ،فقــر و آســیبهای اجتماعــی در شــهر قــم وجــود
دارد کــه بایــد واقعبینانــه بــه تمــام مســائل توجــه و بــرای
آنهــا برنامهریــزی شــود.
معــاون کل وزیــر بهداشــت بابیــان اینکــه تمــام مســائل
بهداشــت و درمانــی مــردم از تولــد تــا مــرگ بــه عهــده
ایــن وزارتخانــه اســت ،تاکیــد کــرد :دانشــگاه علوم پزشــکی
قــم زمینــه رشــد ســریع و چشــمگیر و رســیدن بــه
دانشــگاههای تــراز اول کشــور را دارد کــه بایــد بســتر الزم
بــرای ایــن موضــوع در اســتان فراهــم شــود.

وی بابیــان اینکــه واگنهــای ســامت را نبایــد بــه
لوکوموتیوهــای سیاســت گــره زد ،ادامــه داد :دانشــگاه
محــل سیاس ـتبازی و خــط بــازی نیســت بلکــه دانشــگاه
بایــد در عیــن اســتقالل بــا ســایر دســتگاهها نیــز تعامــل
نزدیــک داشــته باشــد.
حریرچــی بابیــان اینکــه قــم احتیــاج بــه بیمارســتان خیریه
بــه معنــی واقعــی کلمــه دارد ،اظهــار داشــت :نیازمنــد
توســعه بیمارســتانهای خیریــه در قــم و کشــور هســتیم
کــه خدمــات خــود را بهصــورت رایــگان و یــا در حــد
رایــگان بــه مــردم ارائــه دهنــد .وی ادامــه داد :از گســترش
طــب ســنتی ایرانــی بســیار اســتقبال میکنیــم و در ایــن
زمینــه اقدامهــای مهمــی صــورت گرفتــه اســت کــه قــم
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای دینــی خــود تــوان تبدیــل
بــه قطــب طــب ســنتی کشــور را دارد .وی بــا تاکیــد بــر
اینکــه گردشــگری ســامت نبایــد بــه قیمــت محــروم کردن
مــردم شــهر از خدمــات درمانــی منجــر شــود گفــت :قــم
ظرفیتهــای مهمــی در حــوزه گردشــگری ســامت دارد
ولــی بایــد همــواره اولویــت اول ،ارائــه خدمــت بــه مــردم
اســتان باشــد.
وی بــا اشــاره بــه برخــی ســختگیریهای نهادهــای
نظارتــی در دوره ریاســت ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی قم
گفــت :امیــدوارم ایــن نهادهــا بــا سرپرســت جدیــد دانشــگاه

خودروهــا و ...انجــام میشــود ،اظهارکــرد :در واقــع برخــی
از افــرادی کــه دستفروشــی میکننــد ،فــروش کاال بهان ـهای
بــرای تکدیگــری آنــان اســت .حــال آنکــه دستفروشــان
حقیقــی کــه در قبــال ارائــه کاال و خدمــات پــول دریافــت
میکننــد بــه هیــچ عنــوان بــه ترحــم و کمــک مــردم تــن
نمیدهنــد و حاضــر بــه دریافــت اعانــه نیســتند.
بــه گفتــه رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران،
تکدیگــری در قالــب معضــل اجتماعــی شناســایی شــده و
دارای عــوارض و آســیبهایی از جملــه افزایــش مشــارکت
متکدیــان در ارتــکاب جرایــم مختلــف از جملــه جرایــم خــرد
و افزایــش احتمــال گرایــش بــه مــواد مخــدر در متکدیــان
اســت .در واقــع تکدیگــری جرمــی اســت کــه افــراد از
طریــق آن قانــون را دور میزننــد .از ســوی دیگــر برخــی بــا
ظاهــری غیرآراســته و تظاهــر بــه بیمــاری یــا معلولیــت موجب
بیاعتمــادی مــردم جامعــه میشــوند زیــرا ایرانیــان افــراد
نوعدوســتی هســتند و در صــورت مواجهــه بــا افــرادی کــه
در قالــب فقــرا کالهبــرداری میکننــد اعتمادشــان بهطــور
کلــی از بیــن م ـیرود و همیــن امــر موجــب میشــود بــرای
اعمــال خیــر حقیقــی نیــز کار خــود را بــه تاخیــر بیندازنــد.

س ســازمان غــذا و دارو بــه بانــک
در پــی نامــه رئیــ 
مرکــزی مبنــی بــر عــدم تخصیــص ارز بــه کارخانجــات
داروســازی بــه دلیــل عــدم رفــع تعهــدات ارزی ناشــی از
صــادرات و واردات ،پیگیریهــای ایســنا نشــان میدهــد
کــه بانــک مرکــزی هیــچ تفاوتــی بیــن ایــن شــرکتها بــا
ســایر شــرکتها قائــل نشــده و تنهــا ابــزار بانــک مرکــزی
بــرای ترغیــب شــرکتها بــه ایفــای تعهداتشــان اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،عــدم تخصیــص ارز بــه شــرکتهایی
کــه رفــع تعهــد ارزی خــود را انجــام ندادنــد ،یکــی از
اقداماتــی اســت کــه بانــک مرکــزی پیشتــر نیــز از آن
صحبــت کــرده و گفتــه بــود کــه بــه ایــن شــرکتها
تخصیــص ارز انجــام نمیشــود.
حــال ایــن اقــدام تنبیهــی بانــک مرکــزی شــامل حــال
شــرکتهای دارویــی هــم شــده و آنطــور کــه گفتــه
میشــود ،رونــد تخصیــص ارز بــه برخــی از شــرکتهای
دارویــی انجــام نمیشــود کــه همیــن امــر ســبب شــد
تــا در روزهــای گذشــته رئیــس ســازمان غــذا و دارو در
نامـهای بــه بانــک مرکــزی خواهــان ادامــه رونــد تخصیــص
ارز و دادن مهلــت بیشــتر بــه شــرکتهای داروســازی
شــود .محمدرضــا شانهســاز ،معــاون وزیــر بهداشــت
و رئیــس ســازمان غــذا و دارو در نامــهای بــه غالمرضــا

پناهــی ،معــاون ارزی بانــک مرکــزی آورده اســت کــه در
ســه هفتــه اخیــر تعــداد زیــادی از کارخانجــات داروســازی
بنــا بــه بــه دالیــل مختلــف از جملــه عــدم رفــع تعهــدات
ارزی ناشــی از صــادرات و واردات در پرتــال بانــک مرکــزی
بــه عنــوان شــرکت غیرمجــاز در تخصیــص ارز رویــت
میشــوند کــه امــکان تخصیــص ارز جهــت تامیــن واردات
دارو و مــواد اولیــه دارویــی مــورد نیــاز امکانپذیــر نیســت.
او گفتــه اســت« :از آنجایــی کــه تامیــن داروهــای مــورد
نیــاز کشــور برمبنــای برنامهریــزی و تعهــدات ایــن
شــرکتها شــکل گرفتــه اســت کــه بــا ادامــه رونــد فعلــی
دچــار کمبــود و بحــران بیســابقه ناشــی از کمبــود دارو
در کشــور خواهیــم شــد و صدمــات غیرقابــل جبرانــی
را بــه ســامت جامعــه وارد میســازد ،بــا توجــه بــه
تطویــل دوره وصــول مطالبــات شــرکتهای دارویــی
از مراکــز درمانــی و مشــکل نقدینگــی شــرکتهای
مذکــور خواهشــمند اســت در صــورت امــکان دســتور
فرماییــد تدابیــری اندیشــیده شــود تــا ضمــن اعطــای
مهلــت مشــخص جهــت تســویه حســاب بعــدی در اســرع
وقــت نســبت بــه رفــع مســدودی تخصیــص ارز بــرای
کارخانجــات دارویــی اقــدام مقتضــی بــه عمــل آیــد» .
در پــی ایــن موضــوع ،شــایعاتی در خصــوص حــذف ارز

واردات دارو و شــرکتهای دارویــی مطــرح شــد و برخــی
در ایــن میــان بــه دنبــال سواســتفاده در فضــای تحریــم
بودنــد .امــا پیگیریهــای ایســنا از بانــک مرکــزی حاکــی
از آن اســت کــه بــه هیــچ عنــوان ایــن خبــر صحــت نــدارد
و ایــن بانــک تفاوتــی بیــن شــرکتهای دارویــی بــا ســایر
شــرکتها قائــل نشــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،ایــن موضــوع مختــص شــرکتهای
دارویــی نیســت و ربطــی هــم بــه نــرخ ارز نــدارد ،بــه طــور
کلــی اگــر شــرکتهای واردکننــده و صادرکننــده بــه
تعهــدات صادراتــی و وارداتــی خــود عمــل نکننــد ،بانــک
مرکــزی از ابزارهــای خــود بــرای ترغیــب ایــن شــرکتها
بــه ایفــای تعهدشــان اســتفاده میکنــد.
آنطــور کــه گفتــه میشــود یکــی از ایــن ابزارهــا موضــوع
تخصیــص ارز اســت کــه بانــک مرکــزی اخیــرا از ایــن
ابــزار بــه خوبــی بهــره میبــرد ،بنابرایــن خبــر مربــوط
بــه حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــرای دارو بــه هیــچ وجــه
صحــت نــدارد.

