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خطر ترویج دریوزگی در هنر 
معاصر ایران

رونق اقتصاد هنر، در جامعه امروزی ما رسالت 
تاریخی و توأم��ان دولت و زبدگان ملت اس��ت. 
دولت ها اغلب در مقام س��خن، بسیار شیوا و رسا 
در این باب سخن ها گفته و می گویند. با مشاهده 
این وض��ع و مخاط��رات ناش��ی از آن، بی درنگ 
باید خاطرنشان س��اخت: رونق اقتصاد هنر، حق 
مردمانی اس��ت که اداره امور را برعهده دولت ها 
به امانت س��پرده اند. دولت ها نی��ز موظف اند به 
موازات توسعه در س��ایر امور، به این نیاز، اهتمام 
بورزند و نه در س��ایه و به عنوان »نقش ایوان« که 
غفلت از آن به هیچ بهان��ه ای در نزد خردمندان 
که با دیده علت یاب و نكته س��نج، ام��ور را رصد 
می کنند، پذیرفته نیست. از س��وی دیگر، رونق 
در این عرصه، ازجمله حقوق مردم در هر جامعه 
مترقی نیز به حساب می آید. جامعه هنری باید 
این حق را از دولت طلب کند. بنابراین، توس��عه 
متوازن در همه زمینه ه��ا، ازجمله زمینه هنر و 
فرهنگ، ایجاب می کند که قبل از درخواس��ت 
اهالی هنر، دولت خود به عنوان حرکتی مترقیانه 
و راهبردی تاریخ��ی به احقاق حقوق هنرمندان 
و بسترس��ازی در رونق اقتصاد هنر، پیشدستی 
کرده و این بخ��ش از حیات معنوی مردمان را نه 
به سیاق روش های منس��وخ صله دادن و از این 
قبیل؛ بلكه ب��ا اقدامی نظام من��د و رونق آفرین، 
متحقق کند. اقدامی تاریخ ساز که موجبات فخر 
ایرانیان در جهان معاصر و پش��توانه ای ماندگار 
برای نسل های فردا شود. رونق اقتصاد هنر یكی از 
حقوق بنیادین سرزمین، فرهنگ و تمدن ماست. 
در تاریخ طوالنی ایران، همواره چنین گرایشی در 
اعصار طالیی هنر و فرهنگ ما وجود داشته و دارد 
و آثار هنری بجا مانده در طول تاریخ ایران، سند 
زنده این مدعاست. با رونق اقتصاد هنر، بار دیگر 
هنر از حاش��یه به متن زندگی مردم وارد شده و 
این امكان نیز فراهم می شود تا درك زیبا شناختی 
مردم افزایش پیدا کند. رونق اقتصاد هنر، حتی 
بدون پشتیبانی برنامه ریزان کالن فرهنگی، در 
شرایط فعلی الزامی است زیرا برای تغییر دیدگاه 
برنامه ریزان توسعه کشور، ظاهرا چاره ای جز این 
وجود ندارد. درواقع تا هنگامی که فرهنگ و هنر 
در برنامه های کالن کش��ور در س��ایه قرار دارد، 
نیاز به تالش جدی افراد و گروه هایی اس��ت که 
خارج از حمایت های دولت ها، بس��ترهای الزم 
را فراهم کنند زیرا تا سیاس��ت گذاران فرهنگی 
کشور ش��اهد رونقی در این عرصه نباشند، بعید 
اس��ت نگاه های موجود مدیریت کالن فرهنگی 
تغییر پیدا کن��د. لذا، خطری ک��ه در این اوضاع 
بیخ گوش هنر معاصر اس��ت و تا تصمیم سازان و 
برنامه ریزان کالن فرهنگی و هنری کشور به خود 
نیایند، نمی توان خوش خیاالنه و غافالنه از کنار 
آن گذشت، رسوخ گرایشات مكارانه و سوداگرانه 
و انحرافی در هنر این سرزمین هست. احتجاجات 
و مدارك و مصادیق، در این عرصه آن قدر فراوان 
و در دسترس اس��ت که کار از افس��وس و دریغ 
گذشته و سر از البیرنت دریوزگی و خودباختگی 
درآورده اس��ت. ش��اید در بهتری��ن انح��راف، با 
اگزوتیسم وقیح و کاسب کارانه ای چشم در چشم 
می شویم که عناصر بصری هویت دینی و ملی را 
مصادره کرده و در پوششی مجذوب کننده بازار 
مكاره اش را گسترده است. اگزوتیسم رسوخ یافته 
در هنر امروز ایران، به ویژه آثار راه یافته به حراج ها 
و بازاره��ای بین المللی، آگاهانه اس��ت و به این 
قصد هدایت می شود تا از چش��م »آن دیگری« 
تأییدیه بگیرد. مدتی است که ارتفاع سلیقه این 
بازار مكاره، س��قف موفقیت به معنای فروش را 
جایگزین هنری نموده اس��ت ک��ه علی االصول 
 باید لرزه س��نج ستم و ش��قاوتی در جهان امروز 
شود که جان های شریف و نگاه های نیالوده را به 
درد و اندیشه مكلف می سازد. ناگفته پیداست که 
سرجنبانان این دریوزگی زیرکانه، چنین ادبیاتی 
–همین متن – را، و چنین هنر پس رانده شده از 
مجاری شعور و احساس مردمان را از نوع رادیكال 
و غیرقابل فروش تلقی می کنن��د. فروش به هر 
قیمت، جایگزین کمال در کیفیت ش��ده است و 
چنین است که اگزوتیسم، همانند یك»اپیدمی« 
مسری، دانسته و ندانسته بخش هایی از هنر امروز 
ما را مبتال ساخته است. اما در سطوحی پایین تر و 
گسترده تر نسبت به اگزوتیسم، باید به رواج آثاری 
اشاره کرد که حتی اطالق-خودزنی فرهنگی- به 
آنها نی��ز، گویای عمق فاجعه نیس��ت. وقتی که 
چنین نم��ودی از تولید هن��ری، تبدیل به هنر 
غالب یك سرزمین می ش��ود و هر موج سطحی 
با انعكاس رسانه ای و هیجان سازی های به ظاهر 
فرهنگی و نوعی اسنوبیس��م رقت بار نش��ر پیدا 
می کند؛ به دنبال آن، افرادی ناآگاه را به خدمت 
می گیرند تا بتوانند هنر ایران و مجاری نمایش و 
عرضه و فروش هنر ایران را با ش��یوه های مكارانه 
و ب��ا خودباختگی، در کنترل خ��ود بگیرند. این 
فاجعه رخ داده است و کامال هویداست، شاید نه 
آنچنان که زوال و فنای زاینده رود و دریاچه ارومیه 
و تاالب شادگان و انزلی و... به چشم می آیند؛ اما 
زوال در پدیده های فرهنگی نامرئی رخ می دهد... 
چرا هربار این شعر نافذ و پیشگویانه نظامی به یاد 
می آید که س��رود: خاك زمین ج��ز به هنر پاك 

نیست / این هنر امروز در این خاك نیست.

روی میز خبر

محمد باقر قالیباف مطرح کرد: 

مذاکره شهرداری و قوه قضائیه برای 
تبدیل زندان اوین به بوستان عمومی 

ش�هروند| ش��هردار ته��ران از مذاک��ره 
ش��هرداری و قوه قضائیه برای تبدیل زندان و 
مجموعه اوین به بوس��تان عمومی خبر داد و 
گفت:  این موضوع را دو م��اه پیش به آیت اهلل 

آملی الریجانی پیشنهاد دادم.
محمدباق��ر قالیباف دی��روز در آیین افتتاح 
سیزدهمین نمایش��گاه بین المللی گل و گیاه، 
تجهیزات پارکی و صنایع وابس��ته در بوستان 
گف��ت و گو اف��زود:  امیدوارم با ای��ن همراهی 
و لطف��ی که ریاس��ت ق��وه قضائیه داش��تند، 
کارشناسان ما و قوه قضائیه بتوانند این کار را 
پیش ببرند تا در این دوره مدیریت بتوانیم آن 

مجموعه را نیز دراختیار شهر بگذاریم.
او گف��ت:  ش��هرداری تهران آماده اس��ت تا 

برخی هزینه های این اقدام را تقبل کند.
ش��هردار تهران در بخش دیگری از سخنان 
خود با تأکید بر این که تخریب فضای س��بز در 
دهه 70 انجام شده اس��ت، افزود:  در دهه 80 
توسعه فضای س��بز از رش��د باالیی برخوردار 

بوده است.
بنا به اظهار قالیباف شهرداری تهران با افراد 
سودجو که به خاطر منافع شخصی درختان را 
خشك می کنند برخورد جدی خواهد داشت، 

هر چند که جریمه ها بازدارنده نیست.
او ب��ا انتق��اد از عملكرد برخی رس��انه ها در 
انعكاس اخبار خاطرنش��ان کرد:  برخی مواقع 
در زمینه فضای س��بز با احكام قضایی روبه رو 
هس��تیم، هر چن��د که فضای س��بز بس��یار 
ارزشمند اس��ت اما در مواردی اهمیت حقوق 
افراد و مالكیت ش��خصی بیش��تر است. برای 
مثال در ده��ه 70 درخص��وص زمینی که در 
کنار ی��ك بوس��تان در منطقه 2 ق��رار گرفته 
بود اختالف نظر وجود داش��ت ک��ه درنهایت 
براساس حكم دادگاه زمین به فرد تعلق گرفت 
و ش��هرداری مجبور به واگذاری آن زمین شد. 
حتی در این مورد ش��هرداری حاضر به خرید 
زمین با س��ه برابر قیم��ت واقعی آن ش��د اما 

صاحب ملك حاضر به فروش آن نشد.
قالیب��اف تأکی��د ک��رد:  در ای��ن مواقع چه 
دلیل دارد اخب��ار را اینگونه منعكس کنیم که 

شهرداری پارك را هم فروخت!
او در باره پارك پردیس��ان گفت:  این پارك 
باید یك مرکز تفریحی باشد و نه اداری. آماده 
خرید آن از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
هس��تیم. البت��ه می توان��د بخ��ش اداری در 
پردیس��ان فعال باش��د، ولی اجازه دهند این 
پارك درس��ت نگه��داری و به پ��ارك زیبایی 
تبدیل ش��ود و آن در و دیوارها برداشته شود. 
این موض��وع را بای��د به یك مطالب��ه عمومی 

تبدیل کنیم.
ش��هردار تهران از اصحاب رس��انه خواست 
اگر مواردی از تخریب فضای س��بز در ش��هر 
را مش��اهده کردند حتما آن را دنب��ال کنند. 
فضای سبز، درختكاری و گلكاری از مهم ترین 

دغدغه های شهرداری است.

خبر

ش�هروند| »جبرئیل نوکنده« که  س��ال 80 
به عنوان »خ��ادم نمونه  میراث فرهنگی« معرفی 
ش��ده بود،  دیروز به عنوان مدیر م��وزه  ملی ایران 

معرفی شد.
پیش ازاین مهناز گرجی خان،  از ابتدای دولت 
تدبیر و امید ریاس��ت موزه  ملی ای��ران را برعهده 
گرفته بود. مهناز عبداهلل خان گرجی، شهریور  سال 
92 زمانی که مدیریت بخش مرمت و حفاظت از 
آثار تاریخی موزه ملی ایران را برعهده داش��ت، به 
حكم مهدی حجت، معاون وقت میراث فرهنگی 
مدیری��ت این م��وزه را برعه��ده گرف��ت. حاال با 
استعفای مدیر پیشین موزه ملی ایران »جبرئیل 
نوکنده« به عنوان رئیس جدید این موزه معرفی 

شد.
دکتر جبرئی��ل نوکنده متول��د 1351 مدرك 

کارشناسی باستان شناسی خود را در  سال 1374 
و مدرك کارشناسی ارش��د باستان شناسی را نیز 
در  سال 1376 از دانشگاه تهران گرفت،  او سپس 
د ر س��ال 1389 دکترای باستان شناسی خود را 
از موسسه  باستان شناس��ی خاور نزدیك برلین- 
آلمان در  سال 1389 گرفت. او عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
کشور مستقر در اداره کل استان گلستان و از  سال 
1391 مدیر پایگاه می��راث جهانی گنبد قابوس 

است.
در دوره مدیریت گرجی، آثار تاریخی چغامیش 
و خوروین به ایران برگش��ت و در موزه ملی ایران 
نمایش داده شد. همچنین او نمایشگاه همبودی 
انس��ان و جانوران را نیز برگزار کرد که با استقبال 

گسترده روبه رو شد.

مدیر جدید موزه ملی ایران معرفی شد

خبر

 ش�هروند| مش��اور عالی س��ازمان س��نجش 
آموزش کش��ور از اعالم نتایج اولیه آزم��ون ورودی 
کارشناسی ارشد ناپیوس��ته 94 در روز سه شنبه22 

اردیبهشت ماه خبر داد.
حس��ین توکلی گفت: نتیجه اولیه آزمون ورودی 
کارشناسی ارش��د ناپیوس��ته 94 به صورت کارنامه 
تنظیم ش��ده و کارنامه کلیه داوطلبان، سه ش��نبه 
22اردیبهش��ت ماه روی سایت س��ازمان سنجش 
آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار 

داده می شود.
انتخ��اب  راهنم��ای  دفترچ��ه  داد:  ادام��ه  او 

رش��ته های تحصیل��ی این آزم��ون از س��اعت 18 
چهارشنبه،23اردیبهش��ت  روی س��ایت سازمان 
سنجش آموزش کشور قرار داده می شود. داوطلبانی 
که مجاز به انتخاب رش��ته می ش��وند از ساعت 18 
چهارش��نبه به سایت س��ازمان س��نجش آموزش 
کش��ور مراجعه کرده و پ��س از دریاف��ت دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته و مطالعه دقیق آن و اطالعیه 
منتشره سازمان سنجش نسبت به انتخاب حداکثر 
100کدرش��ته محل از میان کدرش��ته محل های 
تحصیلی مورد عالقه خود از کدرشته  امتحانی مجاز 

یا کدرشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.

نتیجه اولیه آزمون ارشد امروز اعالم می شود

احمدرضا  دالوند

محیط زیست

شهروند| زمان زیادی از انتشار فیلم سگ کشی با 
تزریق اسید در شیراز نمی گذرد. ماجرایی که هیاهوی 
بسیاری به پاکرد و دوس��تداران حیوانات را در مقابل 
شهرداری شیراز و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
گرد هم آورد تا به این اقدام غیرانسانی اعتراض کنند. 
تنها چند روز از این اعتراض ها می گذرد و هنوز پرونده 
این اقدام بسته نشده که ماجرای سگ کشی جدیدی 

جاپای ماجرای قبلی گذاشت. 
این بار سگ کشی زیر آسمان پایتخت اتفاق افتاد و 

مامور پاسگاه کوهسار عامل آن بود. 
»بابی« نام سگی هفت ساله است که روز پنجشنبه 
در منطقه کوهس��ار شهران، با ش��لیك گلوله مامور 
پاس��گاه کوهسار، کش��ته ش��د و پرونده سگ کشی 

دیگری را باز کرد. 
باز شدن پرونده جدید سگ کش��ی درحالی است 
که هنوز پرونده کش��تن س��گ ها با تزریق اس��ید به 
نتیجه نرسیده و عامالن آن مجازات نشده اند اما قرار 
است پرونده جدید هم پیگیری شود تا شاید این گونه 
اقدامات کمی کاه��ش یابد و قوانی��ن حقوقی برای 
حمایت از س��گ ها و س��ایر حیواناتی که در فهرست 
حمایتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار ندارند، 
تصویب ش��ود. در این باره، جاوی��د آل داوود، رئیس 
انجمن حمایت از حیوانات در گفت وگو با »شهروند« 
از پیگیری پرونده جدید سگ کش��ی خبر می دهد و 
می گوید: »در پرونده سگ کشی با اسید که در شیراز 
اتف��اق افتاده ب��ود، به دلیل این که س��گ ها صاحبی 
نداش��تند این انجمن به عنوان مدعی العموم وارد شد 
و ش��كایت کرد. در این پرونده با توجه به این که سگ 
کشته شده صاحب دارد، ما نمی توانیم اقدامی انجام 

دهیم اما صاحبان سگ کشته ش��ده، پیگیر پرونده 
هستند. در این رابطه وکیل انجمن را در اختیار صاحب 

بابی قرار می دهیم که این پرونده را پیگیری کند.« 
او درباره این که چقدر امید وج��ود دارد که چنین 
پرونده هایی به نتیجه برسد تا حداقل تكرار این گونه 
اقدامات را کاهش ده��د، می گوید: »درباره حمایت از 
حیوانات قانون حمایتی نداریم. در این پرونده هم باید 
با اس��تفاده از قوانین مالكیتی وارد عمل شد و پرونده 
را به جریان انداخت. بر همین اس��اس صاحب سگ 
کشته ش��ده، مدارك را جمع آوری و ش��كایت کرده 

است.« 
آل داوود با تأکید بر این که نقص قانون داریم و قوانین 
از حیوانات حمایت نمی کنند، ی��ادآوری می کند که 
»به دلیل همی��ن نواقص قانون��ی نمی توانیم حقوق 
حیوانات را پیگی��ری کنیم و فكر می کنم پیگیری ها 
در حد خس��ارت به اموال فردی منتهی شود و این در 
شرایطی اس��ت که قاضی پرونده رأی مثبتی در این 
زمینه داش��ته باشد. از س��وی دیگر می توان شكایت 
دیگری را مطرح کرد مبنی بر این که صاحب این سگ 
که هنگام شلیك کنار او بوده اس��ت، با شلیك دچار 

شوك روحی شده است.« 
رئیس انجمن حمایت از حیوانات ادامه می دهد: »در 
مورد سگ های ش��یراز هم با این نقص قانونی روبه رو 
هستیم. این پیگیری ها اگر منجر به این شود که قاضی 
پرونده اعالم کند که نقص قانون��ی داریم و نمی توان 
دراین باره حكمی بر طب��ق قانون حمایت از حیوانات 
داد، اقدام خوبی است، چراکه در این صورت می توانیم 
این نقص قانونی را پیگیری کرده و خواستار تصویب 

قانونی دراین باره شویم.«

 رئیس انجمن حمایت از حیوانات از پیگیری پرونده سگ کشی 
در کوهسار تهران می گوید 

 حمایت از حیوانات
 دچار نقص قانون است

سالمت

شهروند| بیماران تاالسمی و پیوند کلیه، بیشترین 
مشكل را دارند. این را رئیس بنیاد بیماری های خاص، 
اعالم کرد و گفت: »متاس��فانه هر چند وقت یك بار 
شاهد این هستیم که یك دارو یا در بازار پیدا نمی شود 
یا دسترسی به آن کاهش می یابد. از نظر من مشكل 
سوءمدیریت است، نه پول، به این معنی که هماهنگی 

در هزینه کردها وجود ندارد.« 
فاطمه هاش��می گفت: »از همه بیش��تر بیماران 
تاالس��می مش��كل دارند، آنها عالوه بر داروهایشان، 
پمپ تزریق هم به راحتی نمی توانن��د تهیه کنند.« 
رئیس بنی��اد بیماری های خاص که روز گذش��ته در 
نشست خبری نوزدهمین سالگرد این بنیاد، به پرسش 
خبرنگاران پاس��خ می داد، از امضای تفاهم نامه ای با 
معاونت درمان وزارت بهداش��ت خبر داد و گفت: » با 
معاونت درمان این وزارتخانه، تفاهم نامه ای امضا شده تا 
روند کمك به مراکز درمانی از سوی بنیاد ادامه داشته 
باشد. ما هر  سال 100 دستگاه دیالیز توزیع می کنیم، 
البته همه اینه��ا پس از انجام کارشناس��ی های الزم 

است.«
او درباره طرح تحول نظام س��المت و تأثیر آن روی 
داروی بیماران خاص توضیح داد: »پس از اجرای طرح 
تحول نظام سالمت، برای کم کردن هزینه ها، داروها با 
برندهای مختلف وارد شد که منجربه اعتراضاتی شد، 
چراکه برخی از این داروها مناسب آنها نبود.« او ادامه 
داد: » بیماران ام اس هم می گویند که داروهایش��ان 
به طور مرتب تغییر می کن��د، برای ما فرقی نمی کند 
که دارو با چه برندی وارد می ش��ود، مهم این است که 
کیفیت الزم را داشته باشد.« به گفته  هاشمی، بیماران 
خاص باید تا آخر عمرش��ان، دارو مص��رف کنند، تا 
می آیند به دارویشان عادت کنند، دارو تغییر می کند. 

رئیس بنیاد بیماری های خاص بر این موضوع تأکید 
کرد که اجرای طرح تحول نظام سالمت باید کامل و 
همه جانبه باشد: »اجرای این طرح نباید به این معنی 
باشد که بیمار زمانی که به بیمارستان مراجعه می کند، 
رایگان یا با هزینه کم درمان شود، باید در این طرح به 
موضوع پیشگیری هم توجه شود، یعنی مردم اساسا 
نباید بیمار شوند که بعد به بیمارستان مراجعه کنند. 
بنابراین اگر طرحی همه جانبه نباشد، نمی تواند موفق 

باشد.« 
او به ماجرای رایگان ش��دن داروی بیماران خاص 
بعد از اجرای طرح اشاره کرد و گفت: »داروی بیماران 
خاص از  سال76 رایگان بود، البته در مقطعی در دولت 
احمدی ن��ژاد، به خاطر تحریم ه��ا، دالر از  هزار تومان 
به 3 هزار تومان رس��ید که باعث ش��د قیمت داروها 
سه برابر ش��ود، آن زمان بیمه ها زیر بار نرفتند و اعالم 
کردند که باید مابه التفاوت ها پرداخت شود، آن زمان 
بیماران تاالس��می دچار مش��كالت زیادی شدند.«  
هاش��می در ادامه در پاس��خ به پرس��ش »شهروند« 
درباره ارایه بسته های حمایتی به بیماران خاص، پس 
از اجرای طرح تحول نظام سالمت هم گفت: »گفته 
می ش��ود که قیمت برخی از داروها ارزان ش��ده، این 
کاهش قیمت به خاطر تغییر در برند داروهاس��ت، اما 
به طورکلی درحال حاضر داروهایی که وارد می ش��ود 
از قبل هم گران تر اس��ت.« او به مشكلی که با تعیین 
تعرفه های بخش درمان ایجاد شد، اشاره کرد: »پس از 
تعیین تعرفه ها، به خیریه ها اعالم شد که تعرفه هایشان 
براساس تعرفه های دولتی باش��د، درحالی که بخش 
خصوص��ی تعرفه های خیل��ی باالی��ی می گیرند و 
درآمدشان کالن اس��ت، کاری که ما کرده بودیم این 
بود که تعرفه ای بین تعرفه دولتی و خصوصی تعیین 
می کردیم، البته خدم��ات ما برای بیم��اران خاص، 
رایگان اس��ت. همه اینها درحالی است که خیریه ها 
درآمدی ندارند.«  رئیس بنی��اد بیماری های خاص، 
درباره تغییر در وض��ع بیماران خاص پ��س از انجام 

توافق های هسته ای، گفت: » به هرحال قیمت داروها 
پس از تواف��ق تغییر می کن��د، از دو هفته گذش��ته 
بیماران کلیوی با ما تماس می گیرند و می گویند که 
داروی سلسپت که برای پیوند عضو مصرف می شود، 
در دسترس نیس��ت، این در حالیست که دارو باید به 
دست بیمار برس��د، مخصوصا برای کسانی که پیوند 
انجام داده اند. در غیراین صورت عضو، پس زده می شود 
و باید دیالیز ش��وند.«  او در ادامه به مشكالت بیماران 
مبتال به »ای بی« اش��اره کرد و کفت: »این مبتالیان 
با این که 400 نفر هس��تند، اما هنوز تحت پوش��ش 
درمانی قرار ندارند، این بیماران ش��اید در کل کشور 
یك هزار نفر باش��ند، ب��ا این همه مس��ئوالن وزارت 
بهداشت هم آش��نایی کافی با این بیماری ندارند. ما 
درحال حاضر ماهانه 300 هزار تومان به این بیماران 
کم��ك می کنیم که ای��ن کمك، یك پنج��م هزینه 
این بیماران در ماه نیس��ت. از این رو قرار اس��ت خانه

EB تأسیس ش��ود، مكانش را هم بنیاد مستضعفان 
وعده داده به مدت دو س��ال تأمین کند و هر سال هم 
ما و این بنیاد یك میلیون تومان کمك مالی کنیم.« 
او تأکید کرد: » وزیر بهداش��ت باید دو نف��ر را در این 
وزارتخان��ه مامور کند ت��ا به این بیماران رس��یدگی 
کنند.« به گفته او، هزینه های بیماری EB بسیار باال 
بوده و یك پانسمان آن حدود 250 هزار تومان هزینه 
می برد. این بیماری بسیار پیچیده است. رئیس بنیاد 
بیماری های خاص با اشاره به اقدامات انجام شده برای 
حمایت از بیماران خاص از سوی این بنیاد، از مسئوالن 
خواس��ت که بیماری EB را نیز در گروه بیماری های 
خاص قرار دهند.  رئیس بنی��اد بیماری های خاص، 
درباره اعتبارات ساالنه این بنیاد گفت: » سال گذشته 
دولت 33 میلیون تومان در اختیار بنی��اد قرار داد که 
6 میلیارد آن برای داروی بیماران هزینه شد و بخش 
قابل توجهی هم دس��تگاه دیالیز خریده شد، درحال 
حاضر ما 200دس��تگاه دیالیز خریده ایم که دو س��ه 
ماهی می ش��ود در گمرك مانده، ما هر دستگاه را 8 تا 
10 هزار یورو خریده ایم که گمرك از ما 8 درصد ارزش 
افزوده می خواهد، یعنی حدود یك هزار یورو.« به گفته 
او از 3500 دستگاه دیالیزی که در کشور وجود دارد، 

2 هزار و 200 دستگاه را بنیاد تهیه کرده است.«
چگونگی تعامل بنیاد بیماری های خاص با وزارت 
بهداش��ت، پرس��ش دیگری بود که  هاش��می به آن 
پاسخ داد.» باید پرس��ید که تعامل وزارت بهداشت با 
سازمان های خیریه و مردم نهاد چگونه است؟ تعامل 
باید از ناحیه دولت با سازمان های مردم نهاد شروع شود 
تا زمینه را برای حضور و فعالیت این سازمان ها فراهم 
کند. ما همیشه مشكالتی را با دولت ها داشته ایم، ما 
یكسری صحبت هایی می کنیم که خوشایند نیست.« 
او توضیحات بیشتری درباره جزییات این مشكالت 
داد.» یك��ی از مش��كالتی ک��ه وج��ود دارد در اعزام 
کارشناس��ان بنیاد برای ارزیابی و نظرسنجی مراکز 
درمانی است، قرار بود س��فری به بندرعباس داشته 
باشیم که رئیس دانشگاه علوم پزشكی مخالفت کرد 
و اجازه ورود کارشناسان ما را نداد. برنامه ما این است 
که کارشناسان هر سال 15 استان را رصد کنند تا اگر 
نیاز داشته باشند، از نظر امكانات درمانی کمك شان 
کنیم.« او گفت که این اتفاقات به دلیل مسائل سیاسی 
رخ می دهد. » ما در دولت تدبیر و امید هم به مشكالتی 
برخورده ایم، البته  سال گذشته مساله ای وجود نداشت 
اما در اولین بازدید در سال جاری، از حضور کارشناسان 

ما ممانعت به عمل آمد.«
به گفته  هاشمی، زمانی که بنیاد شروع به کار کرد، 
3 هزار بیمار دیالیزی شناسایی شده بودند و 120 مرکز 
دیالیز با یكی دو دستگاه دیالیز فعالیت می کردند، حاال   
بیش از 23 هزار بیمار شناسایی شده اند و بیش از 450 

مرکز دیالیز مشغول فعالیت هستند.

رئیس بنیاد بیماری های خاص: 

بیماران تاالسمی و پیوند کلیه 
بیشترین کمبود دارویی را دارند

وزارت بهداشت و بنیاد بیماری های خاص برای کمک به مراکز درمانی تفاهمنامه امضا کردند
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