دفاع وزیر بهداشت از عملکرد یکسالهاش در مدیریت
کرونا در مجلس شورای اسالمی

کارنامه یکساله حوزه سالمت
روشن است

ویــــژهنامه

6

عکسها :علی محمدی/ایران

شهریور 1401

بسمالله الرحمن الرحیم
الســام علــی الحســین و علــی علــی بــن
الحســین و علــی اوالد الحســین و علــی اصحاب
الحســین
بــا ســام و درود بــر روان پــاک امــام راحــل(ره)
و روان پــاک شــهدای انقــاب و شــهدای هشــت
ســال دفــاع مقــدس ،شــهدای مدافــع ســامت
و شــهدای مدافــع حــرم بویــژه ســردار رشــید
اســام حــاج قاســم ســلیمانی؛ همان شــخصیتی
کــه اســوه والیتپذیــری و اخــاق بــود و آرزوی
صحــت و ســامت بــرای مقــام معظــم رهبــری
(مدظلــه العالــی).
ســام و درود محضــر ملــت شــریف ایــران
اســامی و نماینــدگان محتــرم مــردم در مجلس
شــورای اســامی همچنیــن تشــکر ویــژه از
ریاســت محتــرم جلســه ،اعضــای هیــأت رئیســه
مجلــس و همچنیــن تقدیــر ویــژه از رئیــس
محتــرم و اعضــای گرامــی کمیســیون بهداشــت
و درمــان مجلــس شــورای اســامی.
فرارســیدن ایــام ســوگواری شــهادت ســرور و
ســاالر شــهیدان حضــرت ابــا عبداللــه الحســین
(علیــه الســام) را خدمــت شــما بــرادران و
خواهــران معــزز تســلیت عــرض مینمایــم.
از گــزارش حساســیت و دقــت مجلــس محترم
در پیگیــری مســائل مربــوط بــه ســامت و
معیشــت مــردم شــریف ایــران اســامی تقدیر و
تشــکر میکنــم و از کلیــه دس ـتاندرکاران تهیــه
ایــن گــزارش قدردانــی مینمایــم.
تشــکر ویــژه دارم از جنــاب آقــای دکتــر
شــهریاری ،ریاســت محتــرم کمیســیون و اعضای
گرانقــدر کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس
کــه اینجانــب و همکارانــم در دولــت مردمــی
حضــرت آیتاللــه رئیســی را در اجــرای هــر چــه
بهتــر قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای اســامی
یــاری میکننــد.
ریاســت محتــرم جلســه ،نماینــدگان گرانقــدر،
اســتحضار داریــد کــه دارو ،تجهیــزات و ملزومات
پزشــکی و شیرخشــک از جملــه کاالهــای عمومی
هســتند کــه حــق دسترســی مناســب بــه آنهــا
جــزو حقــوق حقــه مــردم اســت ،از ایــنرو
اتخــاذ سیاســتهای بنیادیــن کــه دسترســی
بــه آنهــا را بــرای آحــاد مــردم تضمیــن کنــد،
امــری ضــروری ،حیاتــی و وظیفــه دولتهــا
اســت.
بــه حســب همیــن وظیفــه دولتهای گذشــته
سیاســت اختصــاص ارز بــا نــرخ ترجیحــی را بــه
ایــن گــروه کاالیــی الزم میدیدنــد ،سیاســت
تخصیــص ارز ترجیحــی اگرچــه در ابتــدای
امــر مانــع آســیب بــه دسترســی ایــن اقــام
شــد امــا بــا گذشــت زمــان و افزایــش فاصلــه
نــرخ ترجیحــی بــا نــرخ بــازار آزاد ،انگیزههــا
را بــرای سوءاســتفاده برانگیخــت و سیاســتی
کــه قــرار بــود بــه نظــام دارویــی کشــور ســامان
بخشــد ،خــود بــه عاملــی جهــت بینظمــی و
بههمریختگــی نظــام ســامت کشــور تبدیــل
شــد و کمبودهــای دارویــی ،قاچــاق معکــوس،
شکســت تولیــد داخــل و رونــق بازارهــای ســیاه،
تنهــا گوشــهای از ایــن مشــکالت بــود.

