
جامعه مدیون خادمان بهداشت 
هستند، نه متولیان پشت 

 میزنشین دارو!

 فراز و نشیب ها در این سال ها همگی را به خواب غفلت برده 
بود تا از دوروبر خود غافل باش��ند و ندانند به  جز رزمندگان 
دفاع مق��دس و مدافعان حرم کدام  یک از اقش��ار جامعه را 
می ت��وان در ردیف خادم��ان خاموش و بی ادع��ا فرض کرد 
که ام��روز وقوف کامل پیدا کردیم و دیدیم طی ش��ش ماه 
گذش��ته در پشت درهای بسته بیمارس��تان ها و درمانگاه ها 

چه گل هایی از بین بوس��تان پزش��کان و پرس��تاران و دیگر 
خادمان آن ها با ویروس کرونا پرپر شدند در حالی  که پشت 
میز نشینان این حرفه در برج های وزارتی، ستادی، استانی و 
حتی دانشگاهی ضمن مصون بودن، تره ای برای نیازمندان و 
دیگر آحاد بیمار جامعه خرد نمی کنند و تنها در فکر سپری 
کردن س��اعات اداری در س��اختمان های فوالدی هستند نه 
شیش��ه ای!  ظخطاهای کالن زمانی اتفاق می افتد که سعی 
بر تعویض مدیران ارش��د می ش��ود و قطعاً از میان کس��انی 
برگزیده می گردند تا منزه باشند در حالی  که آنچه که کم  و 
بیش در دس��تگاه ها ته  نشین شده معموالً از کسانی هستند 
که به میزها چس��بیده اند و مدیر اعزامی را پشت دیوارهای 
فوالدی اما به  ظاهر شیش��ه ای زن��دان می کنند تا هرچه را 
صالح و به  صرفه اس��ت بداند و آنچه که منافع ته  مانده ها را 
متزلزل می کند نفهمد زیرا از پش��ت درهای بسته و عملیات 

آرسن لوپنی مدیران دفتر خود بی خبرند. 
امروز آنچه گره ناگش��وده در دست دولت است وجود همین 
ارگان های ب��ه  ظاهر خدمتگزار اما در باط��ن مزاحم در امر 
اقتصاد اس��ت ک��ه می تواند مدی��ران کالن آن را نیز ناموفق 

جل��وه دهد زیرا هر آنچ��ه بذر در زمین اقتصاد می پاش��ند 
توس��ط همین ته  مانده ها قبل از اینک��ه جوانه بزند خورده 

می شود! 
س��ازمان غذا و دارو که مدیریت آن به عهده معاونت وزارت 
بهداشت اس��ت یکی از همین ارگان های پرهزینه در دامنه 
دولت اس��ت که به  نوعی مداخله در نظام اقتصاد و تولید به  
حساب می آید زیرا قانون و وظیفه حکم می کند تا قوه مجریه 
از ب��ازار دور بماند تا زیرمجموعه تحت نفوذ آن قرار نگیرند! 
س��ازمان غذا و دارو به  عنوان معاونتی در وزارت بهداش��ت، 
تش��کیالتی متمرکز در پایتخت اس��ت که در اس��تان ها نیز 
زیرمجموعه این حوزه در دانشگاه های علوم پزشکی می باشد 
و هزینه قابل  توجهی از بودجه کش��ور را طی این سال ها به 
اداره خود اختصاص داده است تا بتواند به وضعیت نابسامان 
غذا و بخصوص دارو س��امان بخش��د اما ش��اهد بوده ایم که 
قوانین بازار و بخصوص مافیای جهانی بخش پزشکی در امور 
دارو ای��ن اجازه را به دولت ها نمی دهند تا به  راحتی بتوانند 
بر آن تس��لط یابند که ناصرخسروها در تهران و مشابه آن ها 
در شهرستان ها نمونه بارز آنست زیرا طی چهار دهه گذشته 

نبض دارو را در دست داشته و از این طریق خسارات فراوانی 
به آحاد جامعه وارد نموده اند که شاید به دلیل حضور پررنگ 
بخش��ی از بدنه دولت ها در این زمینه ب��وده زیرا وظیفه ای 
افزون بر نظارت نداش��ته اما حضور مصرانه گروهی در پایین  
دس��تی های آن همچنان معض��الت و چالش های دارویی را 
علیرغم تمامی تالش های برون مرزی از نظر واردات و درون  

مرزی از جانب تولید نقش بر آب نموده است. 
به نظر می رس��د اگ��ر چارت این س��ازمان از اجرا به نظارت 
کام��ل تبدیل گش��ته و اجازه اقتصاد باز داده ش��ود نه  تنها 
کس��ری های نگران  کننده توس��ط بخ��ش خصوصی تأمین 
خواهد ش��د بلکه بسیاری از نیرنگ ها و زد و بندهای موسوم 
و مرسوم نقش بر آب می گردد و بالطبع وسعت گسترده این 
س��ازمان را نیز کوچک و کوچکتر کرده و قسمت اعظمی از 
فربگ��ی دول��ت را کاهش می دهد.  در این  ب��اره چند پروژه 
تحقیقی و میدانی پیرامون بن بست های موجود در امر توزیع 
در سطح کشور و توسط سازمان مرکز غذا و دارو شده است 
که در صورت ضرورت، ش��رح ماجرا به  منظور رفع مشکالت 

موجود مستند، رسانه ای خواهد شد.

جزئیات تولید کارت های هوشمند توسط وزارت دفاع

ظرفیت تولید ۵ میلیون قطعه الکترونیک 
در ماه را داریم

مدیرعامل سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع با بیان اینکه در کمتر از ۴۸ ساعت 
طرح تولید کارت های هوشمند مانند کارت ملی و کارت سوخت را به وزیر دفاع ارائه 
کردیم، گفت: فقط کافی اس��ت از ما خواس��ته شود تا از سرریز دانش دفاعی موجود با 

یک طراحی بسیار سریع، نیازی که از ما خواسته شده برآورده کنیم.
امیر س��رتیپ شاهرخ شهرام مدیرعامل س��ازمان صنایع الکترونیک ایران در گفتگو با 
برنامه فناوری اطالعات ش��بکه خبر درباره تولید کارت های هوشمند و قطعات میکرو 
الکترونیک، گفت: هوش��مند سازی یکی از محورهای اساسی صنایع دفاعی جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت که یکی از اجزای کوچک آن، کارتهای هوش��مند هستند و این 
صنعت که مربوط به کارت های هوش��مند مانند کارت س��وخت، کارت بانکی و یا هر 

کارت دیگری که از میکروالکترونیک یا ویفرهای خاصی استفاده می کند، سابقه بیست 
س��اله در کش��ور ما دارد و بیش از ۹۰۰ میلیون قطعه را ما تا االن س��اخته ایم و االن 
هم این توان را داریم که ماهیانه تا ۴.۵ تا ۵ میلیون قطعه را تولید کنیم. البته این ها 
صرفا در صنایع دفاعی تولید نمی شود، اما فناوری، طراحی و کیفی سازی آن در داخل 
صنعت  دفاعی اس��ت. وی در خصوص قابلیت های صنایع الکترونیک ایران برای تولید 
کارت های هوش��مند و حتی س��یم کارت، افزود: از آنجایی که فن��اوری الزم در حوزه 
الگوریتم، امن سازی و میکروماژول را در اختیار داریم، فقط کافی است از ما خواسته 
ش��ود تا از س��رریز دانش دفاعی موجود با یک طراحی بس��یار س��ریع، نیازی که از ما 
خواس��ته شده را برآورده کنیم. امیر ش��هرام با بیان اینکه نیاز به کارت های هوشمند 
زمان��ی اوج پیدا کرد ک��ه در تحریم قرار گرفتیم، عنوان کرد: بالفاصله از س��وی وزیر 
محترم دفاع به بنده ابالغ ش��د که در این حوزه چه کاری می توانید انجام دهید و ما 
هم کمتر از ۴۸ س��اعت طرحی را خدمت ایشان ارائه کردیم و قبل از اینکه قراردادی 

بسته بشود، ما کارت سوخت را تولید کردیم و به وزارت نفت تحویل دادیم.
مدیرعامل س��ازمان صنایع الکترونیک ایران گفت: س��طح تولید ما کامال بومی است و 

سرریز دانش در صنایع دفاعی قابل انتقال به بخش صنعت است.  فارس

۴ مشکل اصلی خوزستان از نگاه رئیس مجلس 

 قالیباف: مردم از امکانات زیاد  
استان  به طور مناسب برخوردار 

نیستند

رئیس مجل��س گفت: اش��تغال جوانان، تأمین آب ش��رب، 
کش��اورزی و فاضالب شهری از جمله بیش��ترین دغدغه ها 
و مطالب��ات مردم اس��تان خوزس��تان به ش��مار می رود که 
امیدواریم با برنامه ریزی صحیح اس��تانی این مسائل برطرف 
ش��ود.  محمدباق��ر قالیباف صب��ح امروز  در جری��ان نظارت 
میدانی بر حوزه های انتخابیه اس��تان خوزس��تان، از شرکت 
لوله س��ازی اهواز بازدید کرد. رئیس مجلس شورای اسالمی 
در رابطه با اهمیت فعالیت ش��رکت لوله س��ازی اهواز، گفت: 
در ده��ه 7۰ انتقال گاز از طریق لوله های ۵6 اینچی یکی از 
دغدغه های مهم به ش��مار می رفت، اما اکنون ش��اهد تولید 

انبوه این لوله ها در شرکت لوله سازی اهواز هستیم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه امروزه شرکت لوله سازی اهواز 
قادر به تولید انواع لوله ها به صورت بومی است که این مهم 
بیانگ��ر بروز خالقیت و نوآوری به دلیل تحریم های یکجانبه 

اس��ت. قالیب��اف بیان کرد: هرچند برخی کش��ورها به دلیل 
محدودیت ه��ا و تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران، مانع از 
دسترس��ی کش��ورمان به محصوالت مرتبط با صنعت نفت، 
گاز و انتق��ال آب ش��ده اند اما ای��ن محدودیت ها موجب به 
وجود آمدن فرصت مناس��بی برای شرکت های دانش بنیان 
داخل��ی و بروز ظرفیت های بوم��ی در تولید محصوالت این 

حوزه شده است. 
رئیس ق��وه مقننه گفت: در دوران جنگ تحمیلی ش��رکت 
لوله س��ازی اه��واز توانس��ت در عملی��ات والفج��ر ۸ روی 
رودخانه های بهمنش��یر و اروند پل مناس��بی را در کمترین 
زم��ان ایجاد کند و ام��روز نیز در جنگ اقتصادی توانس��ته 
نقش مهمی را برای انتقال نفت و گاز به نقاط مختلف کشور 
ایفا کند. وی با یادآوری اینکه در گذش��ته این شرکت دچار 
مش��کالت مالی و ورشکستگی ش��د، اما با مدیریت صحیح 

مسئوالن استانی دوباره فعال شده است، تصریح کرد: ما نیز 
در مجلس تالش خواهیم کرد این حرکت پایدار بماند.

قالیب��اف در رابطه ب��ا برآیند نظارت میدان��ی بر حوزه های 
انتخابیه خوزستان، گفت: بنا نیست تصمیم جدیدی گرفته 
ش��ود، بلکه تصمیمات قبلی را برای به ثمر رسیدن پیگیری 

خواهیم کرد تا مشکالت سر راه آنها حل و فصل شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هرچند امکانات 
زیادی در استان خوزستان وجود دارد، اما به دالیل مختلف 
م��ردم از این امکانات به طور مناس��ب برخوردار نیس��تند، 
اف��زود: در نظارت های میدانی بر شهرس��تان های اس��تان، 
اش��تغال جوانان، تامین آب ش��رب، کش��اورزی و فاضالب 
ش��هری از جمله بیش��ترین دغدغه ها و مطالب��ات مردم به 
ش��مار می رفت که امیدواریم با برنامه ریزی صحیح اس��تانی 

این مسائل برطرف شود.  تسنیم

بررسی تکالیف دولت برای حمایت از بازار سرمایه در مجلس
سونامی سوء 
تغذيه مردم 

ايران در راه 
است!!

نشست های دوره ای 
برجام با کدام منطق!

تقویت مقاومت مردمی 
تا آزادی فلسطین
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وقتی اروپا همچنان به هیچ کدام از 
تعهداتش پایبند نیست

تمام گروه های فلسطینی ضمن 
محکوم سازی خیانت امارات در 

نشست بیروت تاکید کردند
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واکنش واعظی به پیشنهاد روسیه 

برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا:

بنای مذاکره نداریم

2

پ��س از ع��ادی س��ازی رواب��ط ام��ارات و رژیم 
صهیونیس��تی،  تالش ه��ا برای وارد ک��ردن برخی 
دیگر از رژیم های عربی منطقه برای عادی سازی 

روابط با اسرائیل افزایش یافته است.
س��فر دوره ای مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به 
اسرائیل،  امارات، بحرین و سپس عمان را باید در 

همین راستا ارزیابی کرد.
برایان هوک مس��ئول میز اق��دام ایران،  تحول در 
روابط ام��ارات و رژیم اس��رائیل را اج��رای طرح 

خاورمیانه جدید اعالم کرده بود.
عادی سازی روابط رژیم های عربی منطقه با پیش 
قدم��ی ام��ارات در اعالم رس��می آن،  راه را برای 
دیگ��ر رژیم ها هموار کرده اس��ت. بحرین و عمان 
دو کش��وری هستند که زمینه برقراری روابط آنها 
با رژیم صهیونیس��تی آماده شده است. بحرین به 
خاطر شرایط خاص سیاس��ی داخلی شاید نتواند 
دومین کش��وری باشد که با اسرائیل روابط برقرار 
می کند اما موافقت مقامات این کش��ور برای پرواز 
هواپیماه��ای رژیم صهیونیس��تی از آس��مان این 
کشور چراغ سبز بحرین است. اما شاید عمان نیز 
پس از مرگ سلطان قابوس و تغییر بن علوی وزیر 
خارجه پیشین این پادش��اهی، از زمینه بیشتری 
ب��رای عادی س��ازی روابط با اس��رائیل برخوردار 
اس��ت. این دو رژیم یعنی ام��ارات متحده عربی و 
عمان دو ویژگی دارند، امارات به خاطر مناقشه ای 
که بر سر جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس راه 
انداخته، هر از گاهی س��عی می کند از این موضوع 

بهانه ای برای تقابل سیاسی با ایران بسازد.
جزایر س��ه گانه ای��ران در خلیج فارس، هیچگونه 
تعلق��ی به امارات ندارد و از نظ��ر قانونی، تاریخی 
و جغرافیای سیاس��ی متعلق به ایران است و هیچ 

تردید در آن نیست.
اما با توجه به عادی س��ازی روابط امارات با رژیم 
صهیونیستی از این پس باید شاهد بازی امارات بر 

سر این سه جزیره ایرانی باشیم.
قاعدت��اً واکنش و پاس��خ ایران ب��ه مطالبه امارات 
درباره س��ه جزی��ره ایرانی از این پ��س قاطع تر و 

شدیدتر خواهد شد.
امارات متحده عربی اکنون تصور می کند به خاطر 
برقراری روابط رس��می با رژیم اس��رائیل، خود را 
زیر چتر حمایتی صهیونیس��ت ها قرار داده اس��ت 
و البته تحریکات صهیونیست ها برای طرح ادعای 
مالکیت امارات بر جزایر س��ه گانه ایران در خلیج 
فارس،  فاز جدیدی از تقابل امارات را بر س��ر این 
موضوع شکل خواهد داد. روشن است که آمریکا و 
رژیم اسرائیل سعی دارند عمق چالش های منطقه 
خلیج فارس را علیه ایران افزایش دهند، اما ایران 
بیش از این نمی تواند به خویشتنداری خود ادامه 
دهد و صبر اس��تراتژیک جمهوری اس��المی رو به 
پایان است. از ماجرای امارات و اسرائیل به بحرین 
می رس��یم، این کشور چند س��ال است که با قیام 
مردم خود علیه حکام بحرین روبرو است. اکثریت 
مردم این کش��ور شیعه هس��تند اما حاکمیت آن 
در دس��ت آل خلیفه اس��ت. در واق��ع وهابیت در 
این کشور حاکم اس��ت و از حمایت های گسترده 
رژیم س��عودی بهره می برد. علماء ش��یعه و مردم 
بحرین با وجود فشارها، برخوردها و خشونت های 
رژیم، دس��ت از قیام و انقالب خود برنداشته اند و 
اگر س��ران بحرین تصمیم به عادی س��ازی روابط 
با رژیم صهیونیستی بگیرند، قطعاً شعله های قیام 
مردم این کش��ور زبانه خواه��د زد، پس نمی توان 
انتظار داش��ت که به این زودی، بحرین دس��ت به 
برقراری روابط رس��می با رژیم صهیونیستی بزند. 
این موضوع را آمریکایی ها و صهیونیست ها نیز به 

خوبی می دانند.
اما عمان؛ این کش��ور نخستین کش��وری بود که 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی پا بر خاک آن 
گذاشت و با سلطان قابوس دیدار و گفت وگو کرد. 
در حال��ی که عم��ان روابط نزدیک��ی با جمهوری 
اس��المی ای��ران در زمان س��لطان قاب��وس فقید 
داشت، اما او با سفر نتانیاهو به این کشور، نه تنها 
به آرمان جهان اس��الم و فلس��طین خیانت کرد، 

بلکه به ایران نیز نارو سیاسی زد.

دومین کشور خیانت کار 
عربی؟!

ادامه صفحه 2

وزیر دفاع:  

شر رژیم صهیونیستی دامن 
امارات را خواهد گرفت

2

یادداشت

خ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 6

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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صفحه 7

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با سیاست روز مطرح کرد؛

آتش خشم مردم بر خرمن نژاد پرستی 
دولتمردان آمريکا

  قتل یک سیاه پوست دیگر به دست پلیس ایاالت متحده در پی داشت


