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پیوستنبه"پالرمو" بهامنیتملیضربهمیزند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: پیوستن به کنوانسیون های 

پالرمو و سی.اف.تی به منزله ضربه زدن به اقتصاد و امنیت ملی کشور است.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و سی.اف.

تی موجب خودتحریمی و ایجاد محرومیت برای کش��ور می شود، گفت: پیوستن 
به این کنوانس��یون ها به منافع ملی کش��ور لطمه وارد می کند. وی با بیان اینکه 

"تعری��ف م��ا از گروه های تروریس��تی با آمریکا و کش��ور های غربی متفاوت اس��ت"، 
اظهار داش��ت: زمانی که ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم با دست خودمان سازمان های 

آزادی بخش را در لیست گروه های تروریستی قرار می دهیم.
وی با تأکید بر اینکه "با پیوس��تن ایران به این کنوانسیون ها همچنین شاهد تبعات 
س��نگینی در نظام مبادالت مالی کش��ور خواهیم بود"، افزود: این کنوانسیون ها، ابزاری 

برای گرفتن اطالعات مالی کشورها هستند.  تسنیم

دیدگاه
اینستکسهمانمدلنفتدربرابرغذااست

دبی��رکل حزب س��بز ای��ران با بیان اینکه تحریم غذا و دارو اساس��ا ش��امل 
تحریم های آمریکا علیه ایران نمی  شود، گفت: مدلی که االن با عنوان اینستکس 
در نظر گرفته ش��ده، همان مدل نفت در برابر غذا و راهی برای وصول مطالبات 

شرکت های اروپایی است.
حسین کنعانی مقدم افزود: قرار بود بعد از خروج آمریکا از برجام اروپایی ها برای 

ماندن ایران مشوق ها و راه های دور زدن تحریم و جبران خسارت ها را پیش بینی کنند. 
وی گفت: قرار بود دروازه مالی زیر نظر اتحادیه اروپا شکل بگیرد که تحریم ها را دور 
بزنیم اما اینستکس عمال نقض غرض است. براساس این مدل ما نفت مان را می فروشیم 
و پول مان را در اختیار اروپا قرارداده و اجازه می گیریم که با آن دارو و غذا بخریم. طبیعتا 
اولویت هم با این است که اروپایی ها طلب هایی که از ما دارند را نقد کنند و مشکل آنها 

حل شود؛ پس اینستکس مشکل اروپایی ها را حل می کند نه ایران.  فارس

احزاب
حضورآمریکادرمنطقهمتزلزلترازهرزماندیگراست

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: حضور آمریکا در 
منطقه غرب آسیا متزلزل تر از هر زمان دیگری است.

س��ردار علی فدوی با اش��اره به حضور آمریکایی ها طی چند س��ال گذشته 
در منطق��ه اظه��ار کرد: حضور آمریکایی ها در منطقه خلیج فارس و غرب آس��یا 

متزلزل تر از هر زمان دیگری است. وی با اشاره به دستاوردهای چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب ش��کوهمند اس��المی گفت: چهار نمایش��گاه در س��طح شهر تهران 

دس��تاوردهای بزرگی در عرصه صنعت دفاعی را برای عموم مردم به نمایش گذاشته اند 
و بخشی از پیشرفت های دفاعی کشور در آنها قابل مشاهده است.

معاون هماهنگ کننده س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با برشمردن ویژگی های بارز 
انقالب اسالمی تصریح کرد: یکی از ویژگی آشکار انقالب اسالمی بر حق بودن آن است 

و به همین دلیل جبهه باطل با کشور ما مشکل دارد.  باشگاه خبرنگاران

پاسداران

معتقدممبارزهبافساد
دردرجهاّولکارخوددولتاست

به مناسبت هفته ی دولت، یکی از دوستان برای من 
یادداشتی نوشته - یادم نیست از کجا و کی بود - و گفته 
بودند در همه جای دنیا مبارزه با فس��اد، کار دولت است؛ 
چرا ما قّوه ی قضایّیه را مسؤول این کار می کنیم؟ من به 
این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فس��اد، در درجه ی 
اّول کار خود دولت است؛ بخصوص که دولتمردان سطح 
باالی ما - یعنی شما وزرای محترم، معاونان محترم رئیس 
جمهور و بقیه ی مس��ؤوالن سطح باالی کش��ور - افراد 
پاکی هس��تند. شما می خواهید پاک کار بکنید؛ بنابراین 
می توانید خودتان مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مربوط 
ب��ه مرحله ی آخِر کار اس��ت. در قدیم می گفتند: آخرین 
دارو، داغ کردن است: »آخر الّدواء الکّی«. قبل از آن که به 
داغ کردن برسد، انسان انواع و اقسام دواها را به کار می برد؛ 
اگر خوب نشد، آن وقت محل زخم را داغ می کند، وااّل تا 
وقتی می تواند با مرهم و مراقبت و تنظیف، بیمار را معالجه 
کند، محل زخم را داغ نمی کند. در بخش��های اقتصادی، 
پول��ی، صنعتی، خدمات��ی و دیگر بخش��های تولیدی و 
آن جای��ی که بخصوص معام��الت خارجی و کالن وجود 
دارد، حضور شما حقیقتاً به عنوان مّدعی و معارِض فساد 
و مفسد تلّقی شود. وقتی با این جدیّت دنبال رفع فساد 
رفتید، در جایی می بینید باید به قّوه ی قضایّیه بگویید ما 
از ش��ما می خواهیم به این قضیه رسیدگی کنید. در این 
صورت با میل و خواست و مطالبه ی شما، قّوه ی قضایّیه 
وارد میدان خواهد ش��د. وقتی شما مبارزه نکنید، طبعاً 

وضع طور دیگری خواهد شد.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت
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مخاطب شمایید

ایجادنهادیمعادلاینستکسدرایران
یعنیاولینرگوالتورخودتحریمیدرکشور!

مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی نوشت: 
گام بعدی، ظاهرا ایجاد یک نهاد معادل و متناظر 
اینس��تکس در ایران است. اگر قرار باشد آنگونه که بیانیه 
اتحادیه اروپا می گوید این نهاد براس��اس اس��تانداردهای 
حداکث��ری اف.ای.تی.اف کار کند، ما ب��ا اولین رگوالتور 

)تنظیم گر( خودتحریمی در ایران مواجه خواهیم بود.

پرتابماهوارهدوستی،بهزودی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نوشت: 
"صدای روش��ن ایرانی��ان" بزودی در آس��مان 
خواه��د پیچید. ۱۴بهم��ن، روز ملی فضای��ی، یکی از 

نمادهای خودباورِی جوانان ایرانی را گرامی می داریم.

سیاست مجازی

آگهى دعوت سهامداران صندوق غير دولتى پژوهش و فناورى استان سمنان 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 3684 و شناسه ملى 14001930618 جهت 

تشكيل مجمع عمومى عادى

هيات مديره صندوق

بدين وسيله از كليه سهامداران صندوق دعوت مى شود تا درجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
كه در ساعت 17/00 مورخ 97/11/28 در محل صندوق واقع در بلوار شهيد بهشتى ، خيابان 

كشاورز ، خيابان وحدت ، پالك 19 تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند.
صندوق  98 سال  بودجه  تصويب   -2 مديره  هيات  رئيس  گزارش  ارائه   -1 جلسه:   دستور 
  3- انتخاب مديران 4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل 5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج

 آگهى ها
تاريخ انتشار: 97/11/15

آگهى مزايده (نوبت دوم)
دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان در نظر دارد: خدمات بوفه و انتشارات دانشجويى خود را از طريق مزايده عمومى به مدت يكسال شمسى به صورت اجاره به 

افراد واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه  متقاضيان محترم مى توانند جهت كسب اطالعات بيشترو  دريافت اسناد شركت در مزايده ، حداكثر تا ده روز كارى پس 

از چاپ آگهى با واريز مبلغ 200000 (دويست) هزار ريال به شماره حساب سيبا 0105730213001 با شناسه 010573021300162 نزد بانك ملى به نام دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد ملكان به دبيرخانه دانشگاه مراجعه نمايند.

هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مزايده است و دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

آدرس: آذربايجان شرقى كيلومتر 2 اتوبان ملكان – تبريز دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان

آگهى مزايده اموال مازاد (نوبت دوم)
دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان در نظر دارد: مقدارى اموال مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومى به شرح ذيل به فروش برساند:

1- پالت پالستيكى     2- كمد دانشجويى   3- يخچال فريزر   4-  يخچال معمولى  5- بخارى گازى   6-  اجاق گاز  7- تشك ابرى تختخواب   8- مانيتور   

9- كيس   10- كى برد    11-  چاپگر    12-  اسكنر   13 – موتور سيكلت متقاضيان محترم مى توانند جهت بازديد و دريافت اسناد شركت در مزايده براى آگاهى 

از تعداد و شرايط مزايده، حداكثر تا ده روز كارى پس از چاپ آگهى با واريز مبلغ 200000 (دويست) هزار ريال به شماره حساب سيبا 0105730213001 با شناسه 

010573021300162 نزد بانك ملى به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان به دبيرخانه دانشگاه مراجعه نمايند.

هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مزايده است و دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

آدرس: آذربايجان شرقى كيلومتر 2 اتوبان ملكان – تبريز دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد ملكان

آگهى مناقصه عمومى 
وزارت كشور 

استاندارى خوزستان
شهردارى بندر امام خمينى (ره)

شهردارى بندرامام خمينى (ره) به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر در نظر دارد مناقصه پروژه فاز اول ساماندهى و بهسازى پارك بفشه واقع در شهرك 
 مقداد را با برآورد اوليه 7/811/819/753 ريال را برگزار نمايد. لذا از كليه شركتهاى واجد شرايط ، دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به

 امور حقوقى و قراردادهاى شهردارى مراجعه نمايند.
1- موضوع مناقصه : پروژه فاز اول ساماندهى و بهسازى پارك بفشه واقع در شهرك مقداد 

2- زمان دريافت اسناد مناقصه: تاريخ 97/11/15 لغايت 97/11/18
3- محل دريافت اسناد: بندر امام خمينى (ره) بلوار آيت اله طالقانى ، ساختمان مركزى شهردارى امور حقوقى و قراردادها – تلفن: 0615-2222020-4

4- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد: فيش واريزى به مبلغ 1/000/000 ريال به حساب فراگير بشماره 1083057382 نزد بانك تجارت شعبه مركزى بنام 
شهردارى بندرامام خمينى (ره)

5- زمان تحويل پيشنهادها: روز چهارشنبه 97/11/24 از ساعت 8 الى 13
6- محل برگزارى مناقصه: نشانى مندرج در رديف 3 

7- زمان بازگشايى پاكات: روز چهارشنبه 97/11/24 توضيح اينكه به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و يا اينكه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهى 
مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8- تضمين شركت در مناقصه:
 مبلغ 390/500/000 ريال كه به صورت ضمانت نامه معتبر بانكى در وجه شهردارى و يا واريز وجه نقد به حساب 0105424881000 بنام سپرده شهردارى بندر

امام خمينى (ره) كه ميبايست در پاكت الف قرار گرفته و همزمان با ساير پاكت ها تحويل مزايده گذار گردد.
9- ساير اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد فنى نظارت شهردارى پاسخگوى سواالت تخصصى شما خواهد بود.
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جارى شهردارى بندر امام خمينى (ره) مى باشد.

محمد عبياوى –شهردار 

ت دوم
نوب

ادامه از صفحه اول
از آن جنس افراد نیس��تیم که تا یک گاف از 
رقیب حزبی می بینیم هلهله کنیم و هورا بکش��یم 
و ارش��میدس وار بگویی��م »یافیتی��م« آنچه را که 
باعث مخدوش شدن رقیب در انتخابات های بعدی 
می ش��ود!! از آن جنس نیستیم که مدام هوار هوار 
کنی��م و بگویی��م تو دزدی و انگش��ت اتهام مان را 
بدون اطالع به سمت افراد بسیاری نشانه رویم. اگر 
امروز در دهه فجر انقالب، در آس��تانه چهل سالگی 
انقالب چیزی می نویسیم فقط و فقط برای امیدی 
اس��ت که در دل برای اص��الح اتفاقات تلخ داریم، 
امیدی که قطعا بیش��تر آن را پشتوانه های انقالب 
که همان مردم همیش��ه در صحنه هس��تند ایجاد 

می کنند.
اگر می گوییم ۱6 هزار میلیارد تومان سال 95 
کجاست؟! اگر می گوییم مگر شما نبودید که وعده 
دادی��د ب.ز جدیدی در دولتت��ان حلول نمی کند 
پس چرا چندین افتضاح بدت��ر از او راه انداختید، 
قصد تخری��ب و تحقیر نداریم. فق��ط می خواهیم 
بگوییم حواس��تان باش��د برخی با اسم حضور در 
حزب ش��ما چط��ور دارند می برن��د و می خورند و 
ان��گار نه انگار که ع��ده ای در همین روزهای فجر 
فاطم��ی در همین روزهایی که برای چهل س��اله 
شدن انقالبمان خشنودیم شب را گرسنه به زمین 

می گذارند و ش��رمنده زن و بچه هایشان می شوند. 
می نویسیم تا حواستان باشد بردن صندوق ذخیره 
فرهنگیان، ش��رایط موسس��ات مال��ی و اعتباری، 
چندبرابر شدن نقدینگی، نوسانات عجیب بازار ارز 
و حلول س��الطین سکه و گوش��ت و... را در خاطر 
می س��پاریم و تا مطالباتمان را پاسخ نگویید اجازه 

نمی دهیم بروید.
می نویس��یم چون 9 نماینده مجلس ش��ورای 
اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار بررسی 
عدم واری��ز منابع حاصل از ف��روش نفت به خزانه 

شدند.
می نویس��یم چ��ون در متن نام��ه نمایندگان 
آمده: »گزارش تفریغ بودجه س��ال 95 که توس��ط 
رئیس دیوان محاس��بات در صح��ن علنی مجلس 
شورای اسالمی در تاریخ ۴ بهمن 96 قرائت گردید 

اشعار می دارد مبلغ ۱6 هزار میلیارد تومان از محل 
ف��روش داخلی گاز طبیعی به حس��اب خزانه واریز 
نشده است و نیز مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون 
دالر منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حس��اب 
صندوق توس��عه ملی واریز نش��ده اس��ت. هر چند 
پرونده این تخلف در دیوان محاسبات علیه رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و یک 
نس��خه از آن جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع 
شده اس��ت با این حال ضروری است جنابعالی در 
عمل به س��وگندی که یاد کرده اید برای پاسداری 
از منافع ملت ایران نس��بت به رس��یدگی جدی و 
بازگرداندن اموال ملت به بیت المال اقدام نمایید.«

می نویس��یم که این اموال مل��ت بدون توجه 
به ب��اد نرود و به خزانه برگ��ردد هر چند که خود 
تدوین کنن��دگان این نامه هم بای��د توضیح دهند 

ک��ه چرا بعد از دو س��ال یادش��ان افت��اده در این 
روزه��ا چنین نامه ای را ب��ه رئیس جمهوری بزنند. 

ه��ر چند با توجه به اتفاقات رخ داده در 
این دو سال باید س��ه برابر این مبلغ 
به بودجه بازگردد ت��ا جبران مافات 
ش��ود البته اگر این پول در جاهایی 

باش��د  نش��ده  س��رمایه گذاری 
برای کش��ور  تبعاتش  که 

معیشتی  اوضاع  همین 
امروز مردم باشد. 
کن��ار  در 
اتفاقات  ای��ن 
و بازگردان��دن 
ارزش  ب��ا  پول 

باید پیگیری شود که  روز 
این پول کجا بوده و با آن 
چه اقداماتی صورت گرفته، 
خواس��ته مردمی که چهل 
س��ال پای نظام و انقالب و 
است  این  ایستادند  حکومت 

که ب��دون تعارف به آنها گفته 
شود که چه شده و چه کسانی 

مقصر و یا احمال کاری کرده اند 
و با مقصرین و قصورکنندگان چه 

برخوردهایی می شود.
مردم فهیم جمهوری اسالمی ایران می فهمند 
که این اقدام ش��خصی و یا گروهی از افراد است و 
ارتباطی با نظام ندارد و چنین خرابکاری هایی را به 
پ��ای نظام نمی  گذارند اگر و فقط اگر مقصرین به 
آنها معرفی و با مقصرین، مسببین و احمال کارها 

برخوردی شایسته و بدون اغماض صورت گیرد.
دولت تدبیر و امید هم باید توضیح دهد 
و دس��ت کم عذرخواه مردمی باش��د که به 
امید شفافیت، روراستی و پاک دستی به آن 
رای داده اند و امروز با توجه به اتفاقاتی که در 
طول 5 س��ال اخیر رخ داده است نمی توانند 

مطالباتشان را برآورده شده ببینند.
دولت باید توضی��ح دهد که چرا چنین 
پول هنگفت��ی در روزهایی ک��ه مدام گفته 
می ش��د بودجه نداریم و بای��د صرفه جویی 
ش��ود دیده نش��ده و قبل از تذکر نمایندگان 
خود دولت و دس��تگاهش متوجه ناپدید شدن 
آن نش��ده اند؟! دولت باید برای مردم ثابت کنند 
که چنین رفتارهایی تکرار نش��ده و پیش از این 
نیز در صندوق توس��عه و بودجه گم ش��دن این 
پول ها س��ابقه نداش��ته! دولت باید ب��ا احترام به 
حواس��ت مردم توضیح دهد، برخ��ورد کند و عذر 

بخواهد.

16 هزار میلیارد تومان فروش نفت سال 95 چه شد؟!

اسکی روی اعصاب مردم
  نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

پرونده نوبخت باید در قوه قضاییه و دیوان محاسبات بررسی شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
»فشار ایمیلی« و »توئیتری« نمی تواند به تنهایی موثر باشد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: باید به برخی دوس��تان  ن یبــــو گفت هم چنانکه در سیاس��ت خارجی، »فشار ایمیلی« و »توئیتری« تر
نمی تواند به تنهایی موثر واقع ش��ود، در داخل هم کار فرهنگی و تبیینی موثر با »فش��ار 

پیامکی« شکل نمی گیرد.
سعید جلیلی در سفر یک روزه خود به سبزوار با تشکل ها و فعاالن فرهنگی - جهادی 
شهرس��تان س��بزوار دیدار و گفت وگو کرد. وی در این نشس��ت گفت: امروز باید سرلوحه 
کارهای جریان انقالبی آن باشد که از خود بپرسد در حال حاضر مصلحت انقالب اسالمی 

چه اولویتی را اقتضا می کند و آیا فعالیت های ما با آن منطبق است؟
وی خاط��ر نش��ان کرد: باید مراقب بود که در کش��ف اولویت ه��ا و طرح دغدغه ها به 
مباحث انتزاعی اکتفاء نکنیم؛ سمینارها، همایش ها و اردوهای فرهنگی اگر منتهی به یک 

عملیات تمیز فرهنگی در چهارچوب اخالق و قانون نشود، بهره کافی نخواهد داشت.
عضو ش��ورای راهبردی سیاست خارجی کش��ور درباره برخی موضوعات و دغدغه های 
نیروه��ای انقالبی گفت: زمانیکه امیرمومنان)ع( حکمیت را پذیرفتند، مالک اش��تر با اینکه 
پش��ت خیمه معاویه بود، به دستور حضرت برگشت اما فرق مالک ها با اشعث ها در این بود 
که مالک تمام تالشش را کرد تا باور عمومی جامعه به لزوم پذیرش حکمیت نرسد و امثال 

اشعث با اینکه از مسئولین جبهه حضرت امیر)ع( بود، سعی کرد تا حکمیت شکل بگیرد.
جلیلی افزود: کار گفتمانی یعنی تالش برای تاثیرگذاری بر باور عمومی جامعه؛ در بسیاری 

از بزنگاه ها باور عمومی جامعه است که نتیجه را رقم می زند. اگر امروز جریان 
انقالبی نگرانی و دغدغه یک موضوع را دارد، ابتدا باید از خود بپرس��د که 
برای رساندن باور عمومی جامعه خود به واقعیت ها و حقایق به اندازه کافی 

تالش کرده اس��ت یا نه؟! وی یادآور ش��د: یک زمانی این باور 
به جامعه القا شد که کلید حل مشکالت اقتصادی مذاکره 

با کدخداست و وقتی مذاکره به نتایج امروز خود رسید، 
می گویند هدف مذاکره اقتصادی نبود یا می گویند 

برجام تصمیم نظام بود.  فارس

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی:
وپا یکا و ار  دامی که آمر

در اینستکس برای ایران پهن کرده اند
نای��ب رئی��س فراکس��یون  مجلس، نظـــــرگاه والیی  نماین��دگان 
جزئیات دامی که اروپا و آمریکا در قالب اینستکس 

برای ایران پهن کرده اند را تشریح کرد.
محمد دهقان گفت: این س��از و کار خطری 
علیه صنعت داروس��ازی ایران اس��ت.در س��ال، 
حدود ۷5۰ میلیون دالر شرکت های داروسازی، 

مواد اولیه دارو از چین و هند وارد می کنند.
وی ادامه داد: اروپا و آمریکا هم مواد اولیه تولید 
داروی خود را از چی��ن و هند وارد می کنند، زیرا 
تولید این مواد که دارای خطرات زیست محیطی 
اس��ت در اروپا و آمریکا با محدودیت های سختی 
مواجه اس��ت. دهقان تصریح کرد: عالوه بر حدود 
۷5۰ میلیون دالر مواد اولی��ه، واردکنندگان دارو 
نیز از دولت ارز می گیرند و داروهایی وارد می کنند 
که مشابه داخلی آن وجود دارد اما به دلیل برخی 

ارتباط��ات، س��ودجویی ها و در 
مواردی ضرورت ها این واردات 

انجام می شود.
وی با اش��اره ب��ه وجود 

واردات دارو،  فس��اد در 
هزین��ه  کل  گف��ت: 
و  دارو  واردات  ارزی 
مواد اولیه تولید دارو 

به کشور در سال حدود دو میلیارد دالر است که 
در بودجه ساالنه پیش بینی می شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه با بیان اینکه 
کارخانج��ات دارویی داخل��ی بیش از 95 درصد 
نی��از داروی��ی داخل کش��ور را تولی��د می کنند 
و ش��ش هزار قل��م دارو در داخل کش��ور تولید 
می ش��ود، اظهارداشت: در حالی که کشور ترکیه 
با جمعیتی همانند ایران ساالنه ۲۱ میلیارد دالر 

صرف واردات دارو می کند.
دهقان اضافه کرد: ترکیه محصول نهایی دارو 
را وارد می کند اما ایران بیش از 95 درصد داروهای 
م��ورد نیاز خود را تولید می کند و به همین دلیل 

هزینه ارزی کمتری برای واردات دارو دارد.
وی، اینس��تکس را دام اروپ��ا ب��ا هماهنگی 
آمری��کا ب��رای ایران خوان��د و گف��ت: دامی که 
اروپایی ه��ا با هماهنگی آمری��کا برای ایران پهن 
کرده اس��ت این است که ما از اروپا با ارز دولتی 
۴۲۰۰ تومانی محصول نهایی دارو را وارد کنیم.

این نماینده مجلس با اش��اره به اینکه اروپا 
مواد اولی��ه دارو ندارد، گفت: اگ��ر هم در موارد 
محدودی داش��ته باش��د، اجازه ص��ادرات آن را 
ندارد، زی��را صادرات مواد اولی��ه دارو از اروپا به 
سایر کشورها ممنوع است. وی تصریح کرد: اگر 
براساس این ساز و کار، محصول نهایی دارو را 

واردات از اروپا وارد کنیم،  ارزی  هزینه 
کش��ور  ب��ه  دارو 
ممکن اس��ت به 
حدود  به  تدریج 

۲۰ برابر افزایش یابد و ش��اید ایران براساس این 
سازوکار مجبور شود به تدریج حدود ۴۰ میلیارد 

دالر ارز صرف واردات دارو به کشور کند.
وی با تاکی��د بر اینکه کانال مالی اروپا هیچ 
ارزش��ی ندارد، گف��ت: اگر ای��ران بخواهد از این 
کانال مالی استفاده کند باید هزینه ارزی تامین 

مالی داروی خود را به ۲۰ برابر افزایش دهد.
دهق��ان اف��زود: این در حالی اس��ت که هم 
اکنون ما به راحتی از طریق صرافی ها مواد اولیه 
تولید دارو را از چین و هند وارد می کنیم و هیچ 
مش��کلی در این زمین��ه نداری��م. وی ادامه داد: 
آمری��کا به ما اجازه ایجاد کان��ال مالی با چین و 
هند را نداد و فقط اجازه ایجاد کانال مالی با اروپا 
را داده است تا محصول نهایی دارو را از اروپا وارد 
کنیم و در این زمینه مهم به اروپا وابسته شویم.

وی با بیان اینکه اگر مس��ئوالن فریب اروپا 
را بخورند خطری مهم کش��ور را تهدید می کند 
و اروپا و آمریکا خواهند توانس��ت ایران را تحریم 
داروی��ی کنند، تاکید کرد: در جنگ آمریکا علیه 
عراق که به ظاهر فرمول نفت در برابر دارو وغذا 
را تجویز کرده بودند عمال ناتوانی عراق در تامین 
قیمت گران برند داروهای اروپایی و نیز جنایات 
وحش��یانه آمریکا و اروپا علیه عراق موجب مرگ 

بیش از 5۰۰ هزار کودک عراقی شد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی گفت: 
در حال حاضر ایران با قیمت آزاد از طریق صرافی ها 
م��واد اولی��ه دارو را از چین و هن��د وارد می کند و 

نیازهای داخلی تامین می شود.  فارس


