رئیس قوه قضائیه:

رحمانی فضلی خبر کرد

ایران از اجرای عدالت نسبت به عوامل
ترور شهید سلیمانی عقبنشینی نمیکند
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رهایی ریسمان دالر از تدبیر بانک مرکزی
سیاست روز دالیل کاهش و افزایش قیمت دالر را بررسی می کند؛

صفحه 7

نگاهی به ربط دادن سیاست داخلی
ایران با انتخابات امریکا

سرمقاله
عملکرد چهل ساله قوه مقننه
کارآمد یا ناکارآمد
علی یوسف پور

1ـ نویس��نده این س��طور به مدت  22س��ال بطور
مس��تقیم در مجلس حضور داشته است .سه دوره
ب��ه عنوان نماینده م��ردم در مجلس و به مدت 10
سال معاونت امور مجلس وزارت خانهها و نهادهای
انقالب��ی را عهده دار ب��وده و بقیه دورههای مجلس
نی��ز از نزدیک تحوالت مجلس را زیر نظر داش��ته
اس��ت .دوره دهم مجلس به پایان رسید و مجلس
چهلمین س��ال عمر خویش را ب��ه پایان برد .چهل
س��ال زمان خوبی است جهت بررسی عملکرد این
قوه که در حوزه طراحی قانون اساسی در رأس امور
کشور واقع شده است .این بررسی میتواند در ابعاد
قانون گذاری ،نظارت بر اجرای قانون ،س��اختار قوه
مقننه ،چگونگی ورود نمایندگان به مجلس ،رابطه
قوه مقننه با دول��ت و قوه قضاییه ،رابطه مجلس با
مردم بخصوص نمایندگان با موکلینشان و ...را نشان
دهد.
2ـ در بع��د قانون گذاری در چهار دهه گذش��ته به
طور قطع مجلس در مقاطع حس��اس ،بخصوص در
مقابله با دش��منان کارکرد قابل تحسینی دارد ،اما
انباشته قوانین متعدد و بعضا متضاد و پر حجم باعث
س��ردرگمی مردم و مسئولین دستگاههای اجرایی
شده است .در کش��ورهایی که سابقه قانونگذاری
طوالنیتری از کش��ور ما دارند ،هر  5س��ال یک بار
قوانین بازنگری میش��ود و ضم��ن پاالیش قوانین
زائد و زمان گذش��ته ،کلیه قوانین به روز میشوند.
متأسفانه مجلس در انجام این وظیفه خطیر همواره
کوتاهی بزرگی داشته است .در بعد قوانین اقتصادی
که مدت  20س��ال است کش��ور دچار چالشهای
بزرگ اقتصادی اس��ت ،اگر فرض را بر این بگذاریم
که قوانین خوبی مانند اصل  44خصوصی س��ازی
به تصویب مجلس رسیده است ،اما با کمال تاسف،
اجرای قوانین برنامههای پنج س��اله ،قوانین بودجه
و قانون اصل  44بس��یار ضعیف عمل شده است و
مجلس نتوانس��ته نظارت واقعی و پرقدرت خویش
را به نمایش بگذارد ،بگونه ای که میتوان گفت که
عمده اشکاالت نابسامانیهایی که در امور اقتصادی
داریم ،به قوانی��ن مصوب مجلس یا نظارت ضعیف
مجلس در اجرای قوانین باز میگردد.
3ـ مجلس در مقابل کارشناسان دولت بطور عمده
منفعل و مقهور میباش��د .این انفعال مجلس که با
رأس امور بودن آن در تضاد است و اینکه مسئولیت
نمایندگان قائم به شخص است ،کامال مغایر است.
این مسئله باز میگردد به چند اشکال ،که در ذات
مجلس وجود دارد.
اگرچ��ه مجلس با ایجاد مرک��ز پژوهشها و اجازه
اس��تفاده نمایندگان از مش��اورین در ابعاد مختلف
درصدد کاهش این نقیصه بزرگ برآمد ،اما عملکرد
مجلس در انجام وظایف اصلی خویش مؤید این ادعا
است که هنوز این انفعال بطور عمیق وجود دارد.
 3/1ـ چگونگی انتخ��اب نمایندگان و ورود آنان به
مجلس:
در کشورهایی که سابقه مجلس و انتخابات طوالنی
دارند ،احزاب سراسری شکل گرفته است و احزاب در
همه انتخابات ها ،ضمن ارائه برنامههای کاری ،برای
حوزههای انتخاباتی نامزد معرفی میکنند .نامزدی
که دارای سوابق کاری مرتبط با حوزه قانون گذاری
میباشد ،دارای تجربیات خوبی در مقابل مسئولیتی
که در آین��ده به عهده میگیرد ،اس��ت .احزاب در
مقاب��ل مردم مس��ئول به پاس��خگویی هس��تند و
داوطلبین مجلس باید در مقابل حزب خود پاسخگو
باشند .اما در ایران به علت نبود احزاب سراسری ،در
عمده شهرستانها ،نامزدها بطور مستقیم برای جمع
آوری آراء ب��ه مردم مراجع��ه میکنند .گرایشهای
قومی ،منطقهای و ش��خصیت خود نامزد انتخاباتی
از آیتمهای اثرگذار است .فضای سیاسی کشور در
دورههای مختلف میتواند روی گرایش نامزدهایی
که رأی میآورند اثرگذار باش��د .در کالن ش��هرها
که معم��وال جناحها فهرس��ت انتخاباتی میدهند
و عمده نمایندگان کالن ش��هرها توس��ط فهرست
جناحها تعیی��ن و رأی میآورند ،دارای یک مرحله
بهتر و پیشرفته تر است که انتظار میرود ،کادرهای
قویت��ری جهت مجلس انتخاب ش��وند که البته با
گذش��ت زمان این روند ه��م دارای آفت باندبازی و
رفیق بازی میان محلههای جناحها شده است.
اگر فهرست  30نفری تهران در دورههای مجلس
را مقایسه کنیم ،در مییابیم که هر دوره نسبت به
دوره قبل از نظر تجربیات قانون گذاری و اجرایی
ضعیف تر ش��ده است .در آستانه انتخابات مجلس
دهم مق��ام عالی رتبه نظام ب��ا تذکر صریح اعالم
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گ��زارش
جزئیات کشف داروی گیاهی موثر بر درمان کرونا

عصاره خاصی که فقط در ایران
یافت میشود

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا کالنشهر تهران با بیان
اینکه بیماری کرونا امروز مزمن و فرسایشی شده است و نیاز
به یک الگوی زیستی و اصالح الگوی زندگی دارد ،گفت :این
اصالح الگ��و در تغذیه و رفتارهای اجتماعی و روانی ش��کل
میگیرد و این موضوع در طب ایرانی یافت میشود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهید بهش��تی گفت :با نگاه
عمیق پزش��کان و متخصصان طب س��نتی و نوین خبرهای
خوش��ی را خواهیم داش��ت به طوری که تاکن��ون  ۴داروی
گیاهی برای مقابله با کرونا مجوز الزم را گرفته است.
دکتر علیرضا زالی افزود :حدود  ۵ماه اس��ت که بر روی یک
دارو با وس��واس علمی و متعصبان��ه کار میکنیم و این دارو
با تمام داروهای مش��ابه در جهان تفاوت دارد که در فرصت
مناسب آن را اعالم خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی گفت :این دارو
یک ویژگی متمایز دارد که در سه مرحله متوالی در افزایش
سیس��تم دفاعی بدن مؤثر اس��ت و این دارو نشان داده است
که به ش��کلی مان��ع از اتصال ویروس به گیرنده میش��ود و
چنی��ن دارویی را در هیچ کجای دنیا ندیدهایم و باید بگوییم
که ای��ن دارو عصاره ترکیبی خاص اس��ت که فقط در ایران
یافت میشود .فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا کالنشهر
ته��ران گفت :به طب ایرانی که رهبر معظم انقالب دوباره بر
آن تاکید کردند باید توجه ویژه داشته باشیم چرا که شرایط
رحمانی فضلی خبر کرد

اعمال تصمیمات جدید
کرونایی از امروز
فرمان��ده ق��رارگاه
عملیاتی ستاد ملی
مبارزه ب��ا کرونا ،به
تش��ریح محدودیت
های جدید کرونایی
پرداخت.
عبدالرض��ا رحمانی
فضل��ی ،عص��ر روز
دوشنبه در حاشیه نشست مشترک استانداران
و روس��ای دانش��گاههای علوم پزشکی سراسر
کش��ور ،گفت :از امروز سه ش��نبه  ۲۰آبان ۹۹
با تقس��یمبندی محالت در اس��تان کرمانشاه و
با همکاری بسیج ،ش��هرداریها ،فرمانداریها،
بهداش��ت ،هالل احمر ،مساجد و مردم محالت
اقدام به غربالگری عمومی خواهیم کرد .در این
طرح به دنبال کاهش مبتالیان و میزان ورودی
به بیمارستانها هستیم.

خاص طب ایرانی در هیچ کجای دنیا تکرار پذیر نیست.
دکت��ر زالی با بیان اینک��ه امروز ما در ایران با نگاه غرور آمیز
مل��ی بای��د بیش از هر زم��ان دیگر بر احیای ط��ب ایرانی و
مواری��ث فاخر این طب پافش��اری کنیم ،گف��ت :آنچه امروز
موجب مقایس��ه کش��ورهای دنیا در عرصه فرهنگی میشود
میراث غیرقابل ملموس اس��ت و باید مراقبت کنیم که طب
ایران��ی به عن��وان یک می��راث ارزنده و مهم از س��وی همه
حمایت شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه نباید در طب س��نتی دچ��ار افراط و
تفریط شویم گفت :پزشکان طب ایرانی دنبال داروی معجزه
آس��ایی نیس��تند چرا که امروز دنیا و بزرگترین سیستمهای
علمی دنیا در برابر درمان قطعی کرونا تهی دس��ت هستند،
ام��ا این نکته را توجه کنیم که امروز در کش��ورهای چین و
هن��د مطالعات متعدد اثبات کرده که ترکیب طب س��نتی و
کالسیک میتواند در برابر این ویروس به خوبی عمل کند.
زالی ادامه داد :سازمان بهداشت جهانی نیز اعالم کرده است
که اگر دارویی در طب س��نتی هر کش��وری امن و اثربخش
باشد باید به سرعت تکثیر شود.
دکتر زالی افزود :امروز ش��اهد تح��ول مهم در نظام خدمات
سالمت کشور هستیم تا بتوانیم با طراحی یک سیستم کامال
علمی ،آکادمیک متقن مبتنی بر ش��واهد و واجد اصالتهای
علمی پاس��خگوی نیازهای متنوع و متکثر شهروندان کشور
باش��یم .وی گف��ت :ما بای��د با صراحت در مهمترین س��ند
فرادس��تی کشور در حوزه سالمت وارد عمل شویم ،این سند
که سیاس��تهای ابالغی مقام معظم رهبری است دو راهبرد
اساس��ی در آن به هوشمندی طراحی ش��ده که کمتر مورد
توج��ه قرار گرفته اس��ت و آن موض��وع خودمراقبتی و احیا،

وی ضمن تاکید بر اینک��ه از مردم میخواهیم
مراقب خودش��ان باش��ند ،افزود :طبق گزارش
ارائه ش��ده در این جلس��ه بح��ث رعایت نکات
بهداش��تی و انضب��اط اجتماعی ک��ه طی هفته
گذش��ته به  ۴۶درصد رسیده بود به  ۷۰درصد
رسیده است.
فرمانده ق��رارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا ،ادامه
داد :از امروز س��ه شنبه طرح اعمال محدودیت
در شهرهای جدید شروع میشود و ساعات کار
مش��اغل به جز مشاغل سطح یک از ساعت ۱۸
ممنوع خواهد شد.
وی افزود :محدودیت تردد خودروهای شخصی
بعد از ساعت  ۲۱را بررسی کردیم و ابعاد قضیه
دیده ش��د .این طرح را به ستاد ارائه میدهیم و
هر تصمیمی که س��تاد اتخاذ کند اجرا خواهیم
کرد.
رحمانیفضلی تاکید کرد :برای ما س��خت است
که روزانه آمار فوتی و ابتال را داش��ته باش��یم و
همه متاثر میشویم و برای هیچکس خوشایند
نیس��ت .تالش میکنیم تمام دانش و تجربیات
جهانی را پای کار بیاوریم تا بر این مشکل غلبه
کنیم .وزارت کشور

تقویت ،اس��تفاده بهینه و کاربست مناس��ب از طب ایرانی و
سنتی است.
وی افزود :ما در حوزه خود مراقبتی از کشورهای غربی عقب
هس��تیم به طوری که بیش از  ۷۳درصد از مردم انگلس��تان
در طول  ۲۰س��ال اخیر خودمراقبتی داش��تند و باید توجه
داشته باشیم که خود مراقبتی ،خوددرمانی نیست و ما که از
فرهنگی غنی برخوردار هستیم از این موضوع کمتر بهرهمند
ش��ده ایم .فرمانده س��تاد مدیریت مقابله با کرونا کالنش��هر
ته��ران گفت :به طور خاص به دلی��ل اهمیت موضوع؛ احیا،
تقویت ،اس��تفاده بهینه و کاربست مناس��ب از طب ایرانی و
سنتی یک س��رفصل جداگانه را در سند فرادستی کشور در
حوزه س�لامت به خود اختصاص داده است و امروز حرکتی
که در دانش��گاه انجام گرفته در طی خیزش��ی است که مقام
معظ��م رهبری به عنوان یک مطالبه از متن جامعه در حوزه
س�لامت داش��ته اند هر چند که مدت طوالنی از این س��ند
میگ��ذرد و اکنون فرصتی ایجاد ش��د که غبار از این س��ند
زدوده ش��ود .دکتر زالی افزود :کاری که امروز پزش��کان ما
در حوزه طب سنتی انجام میدهند در راستای تحقق همین
مطالبه فرادستی کشور است.
وی گف��ت :نگاه ما در طب س��نتی ایرانی بی��ش از هر زمان
دیگری نگاه جامع االطرافی است و در کمتر طب جهانی چه
در بخشهای س��نتی و کالسیک آن دیده ایم که نگاه جامع
االطرافی و جامع نگری بن مایه اصلی آن طب باشد.
فرمانده س��تاد مدیریت مقابله با کرونا کالنشهر تهران گفت:
ما متاس��فانه در طول سالیان اخیر آفت بزرگی در طب نوین
داریم و آن پدیدهای به نام قطعه قطعه شدن پزشکی است.
وی اف��زود :ام��روز بس��یاری از پزش��کان ف��ارغ التحصی��ل

دانش��گاههای معتبر جهانی با رتبههای باال با نگاه تلسکوپی
از دانش��گاه بیرون میآیند ،اما طب ایران��ی از ابتدا نگاهش
کامال جامع گرایانه اس��ت به طوری که بیمار وقتی به طبیب
مراجعه میکند با یک گنجینه از تمام مسائل روبروست و در
این طب به یک بیمار نه تنها صرفا بعنوان یک بیمار بلکه به
عنوان یک موجود با کرامت ،صاحب شرافت و دردمندی نگاه
میکن��د که به طبیب مراجعه کرده اس��ت و به همین دلیل
طب ایرانی مبتنی بر فرهنگ ماست.
وی اف��زود :امروز طبیب��ان ما در کس��وت درمانگرایان طب
ایرانی وارد عمل ش��دهاند و ای��ن کار کمک میکند به اینکه
فضای علمی کشور در طب ایرانی سنتی پاالیش شود.
فرمانده س��تاد مدیریت مقابله با کرونا کالنشهر تهران گفت:
حضور دانشکدههای طب سنتی ما بعنوان ژنراتورهای اصلی
تولی��د علم مبتنی بر ش��واهد طب ایرانی و س��نتی موجب
زدودن فضای مخدوش و پرابهامی میش��ود که بن مایه آن
فریب مردم است.
وی افزود :ما نه تنها در طب ایرانی به فریب مردم نمیپردازیم
بلکه تنویر بیماران و جامعه جزو بحثهای قسم خورده ما در
طب ایرانی است.
دکتر زالی گفت :س��ه دانشگاه پیش��تاز در شکل گیری طب
س��نتی جزو باالترین دانش��گاههای علوم پزش��کی کشور در
رتب��ه بندی علم��ی بودهاند که ای��ن دانش��گاهها عبارتند از
دانش��گاههای علوم پزش��کی تهران ،ایران و ش��هید بهشتی؛
در ای��ن راه م��ا به همه کس��انی که به این موضوع پیوس��ته
اند اعتماد داریم و خوش��حالیم که طب سنتی در دانشگاهها
ش��کل گرفته و از قوت و بنیه علمی قوی و بزرگی برخوردار
است .خبرگزاری صدا و سیما

نامه قالیباف به
روحانی درباره
تخصیص یک
میلیارد دالر به وزارت
بهداشت

خبر موافقت رئیس جمهور
با دو هفته تعطیلی تهران
صحت ندارد

محمدباق��ر قالیب��اف رئی��س مجلس
شورای اسالمی از نامه به رئیسجمهور
درباره تخصیص کامل یکمیلیارد دالر
صندوق توسعه ملی خبر داد.
وی در توئیتر نوشت:هفتهای نبوده است
که کمیسیون بهداشت پیگیر معیشت
کادر درمان نباش��د ،چه در جلسات با
وزیر بهداشت و معاونان ایشان ،چه در
نام��ۀ بنده به رئیسجمهور این موضوع
بهخصوص تخصیص کامل یکمیلیارد
دالر صندوق توسعۀ ملی پیگیری شده
اس��ت .امیدوارم با همدلی دولت ،حل
معیشت کادر درمان به نتیجۀ ملموس
برسد.

خب��ر موافق��ت رئیس جمه��ور ب��ا دو هفته
تعطیلی تهران صحت ندارد
س��خنگوی س��تاد ملی مبارزه با کرونا ،خبر
موافق��ت رئیس جمهور ب��ا دو هفته تعطیلی
تهران به هیچ عنوان صحت ندارد.
علی رضا رئیس��ی ،در گفتگوی زنده با شبکه

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا
عنوان کرد؛

خبر ،در واکنش به خبر منع تردد خودروهای
ش��هری از ش��نبه آینده ،گف��ت :هنوز چنین
تصمیم��ی گرفته نش��ده و در حد پیش��نهاد
است.
رئیسی ادامه داد :هر اقدامی باید مورد ارزیابی
و جمع بندی قرار گیرد .لذا ،چنین موضوعی
هنوز مصوبه ستاد را ندارد.
وی گف��ت :قطع��اً چنین موضوعات��ی بعد از
تصویب نهایی به اطالع مردم خواهد رسید.
س��خنگوی س��تاد ملی مبارزه ب��ا کرونا ،در
ارتباط با خب��ر تعطیلی دو هفتهای در تهران
که گفته میشود رئیس جمهور موافقت کرده
اما با مخالفت اس��تانداری تهران همراه شده
است ،افزود :چنین خبری صحت ندارد.
رئیس��ی گفت :در س��تاد ملی پیشنهادهایی
مطرح و تصمیم گیری میشود .اگر تصمیمی
گرفته ش��ود و ابالغ گ��ردد ،حتماً الزم االجرا
اس��ت .وی افزود :رئیس جمهور هم به عنوان
عضو س��تاد نظر خ��ود را میدهد و در نهایت
این س��تاد اس��ت که تصمیم میگیرد و همه
نیز ملزم به اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه
با کرونا هستند.

