
 پدافند هوایی ارتش 
 اجازه ورود هیچ پرنده  مهاجمی را 

به حریم هوایی کشور نمی دهد
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با تأکید بر اینکه 
ســایت های پدافندی اجازه ورود بدون مجوز هیچ 
پرنده ای را به حریم هوایی کشــورمان نمی دهند، 
گفت: شــکار پهپاد پیشــرفته RQ-۱۷۰ بخشی از 

عملکرد کم نظیر این سایت های پدافندی بود.
امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فــرد فرمانده نیروی 
پدافنــد هوایی ارتش صبح امروز در ادامه بازدید از 
یگان های پدافندی شرق کشور از سایت فرماندهی 
اطالعات شناســایی پل محمود و ســایت راداری 
والیت )تپه سبز( بازدید کرد و توان رزم و همچنین 
آمادگی دفاعی این ســایت ها را مورد ارزیابی قرار 
داد. وی در حاشــیه این بازدید ها اظهار داشــت: 
سایت اطالعات شناسایی )پل محمود( و نیز سایت 
راداری والیت )تپه سبز( از سایت های درخور توجه 
پدافند هوایی ارتش است که رصد و پوشش بسیار 
وسیعی در شرق کشور و کویر مرکزی ایران ایجاد 
می کنند. امیــر صباحی فرد با بیــان اینکه پدافند 
هوایی ارتش نقش خطیر و ارزنده ای در اســتحکام 
جایــگاه و قدرت ملــی نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی ایران ایفا می کند، افزود: سایت ها و مواضع 
پدافندی اجــازه ورود بدون مجوز هیچ پرنده ای را 

به حریم هوایی کشورمان نمی دهند.
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش خاطرنشــان 
کرد: شــکار پهپاد پیشــرفته RQ-۱۷۰ آمریکایی 
بخشــی از عملکرد کم نظیر این سایت ها بود. امیر 
صباحی فــرد گفــت: نیروی پدافنــد هوایی ارتش 
به عنوان یک نیــروی اولویت دار در تأمین امنیت و 
دفاع کشــورمان آنقدر اهمیت دارد که فرماندهی 
معظم کل قوا در طی ســالیان اخیر بیش از ۶۰۰ 
کالم نورانــی دربــاره نقش راهبردی، حســاس و 
ارزشمند پدافند هوایی مطرح فرمودند که نشان از 
جایگاه واال و برتر پدافند در عرصه بین المللی دارد 
و با توجه به فرمایشات داهیانه ایشان باید قدر این 

جایگاه حساس را بیشتر بدانیم.

 تشکیل وزارت بازرگانی 
باید الیحه محور باشد

نایب رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: 
دولــت می خواهد الیحه تشــکیل وزارت بازرگانی 
را جداگانه ارائه دهــد، منتظر این الیحه و معرفی 
وزرای جدید هســتیم؛ تاکید بر این است که این 

موضوع الیحه محور پیش رود.
ولی اســماعیلی در گفتگو با مهــر، درباره تفکیک 
وزارت صمــت و تشــکیل وزارت بازرگانی، گفت: 
منتظر الیحه دولت برای تشــکیل وزارت بازرگانی 
هســتیم. ما مصوبه ای تحت عنوان تشکیل وزارت 
بازرگانی از مجلس قبل داریم که بررســی شده و 
شورای نگهبان نیز دو ایراد ساختاری به این مصوبه 
گرفته است. وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان 
بر مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قبل، 
افزود: باید شــرح وظایف وزارت بازرگانی از وزارت 
صمت و وزارت جهاد کشــاورزی احصا شود تا رفع 
ایراد شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
اظهار کرد: جلســاتی در این زمینه برگزار کردیم و 
موارد اولیه بررســی شــد و در نهایت نامه موافقت 
دولت با تشکیل وزارت بازرگانی را دریافت کردیم. 
دولت بار مالی آن را پذیرفته اســت، بنابراین منع 
قانونــی برای ایــن کار نداریم. اســماعیلی با بیان 
اینکه دولــت می خواهد الیحــه ای جداگانه برای 
تشــکیل وزارت بازرگانــی به مجلــس ارائه دهد، 
گفت: ما منتظر الیحه دولت و معرفی وزرای جدید 
هســتیم؛ تاکید بر این است که این موضوع الیحه 
محور پیش برود. وی تشکیل وزارت بازرگانی را از 
نیازهای کشــور دانســت و عنوان کرد: با توجه به 
ســاختار معیوب توزیع که داریم، تعهدات متوجه 
متولی اصلی است؛ وزارت جهاد و صمت مسئولیت 
آن را نمی پذیرند و توزیع در کشــور متولی ندارد. 
نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس تصریح 
کرد: تشکیل وزارت بازرگانی نیاز کشور در شرایط 
کنونی اســت. برای روابط خارجی و تقویت ارتباط 
با همســایگان و خنثی ســازی تحریم هــا، وجود 
رایزن های اقتصادی، تشکیل این وزارتخانه ضرورت 
دارد. اسماعیلی گفت: این طرح مخالفان و موافقانی 
دارد، اما تصویب آن در مجلس شــورای اسالمی، 

جایی برای مخالفت و موافقت باقی نمی گذارد.

 آخرین وضعیت لوایح 
ایجاد سه منطقه آزاد

معــاون پارلمانــی رئیس جمهور به تشــریح روند 
بررســی لوایح دولت درباره ایجاد سه منطقه آزاد 

دوغارون، سرخس و مازندران پرداخت.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور 
در گفت وگو با فارس در مورد لوایح دولت مبنی بر 
ایجاد 3 منطقــه آزاد تجاری صنعتی در دوغارون، 
ســرخس و مازندران و تاثیر آن بــر اقتصاد اظهار 
داشــت: یکی از راه های پیشرفت کشورها از طریق 
همین مناطق آزاد است که بتوانند سرمایه گذاران 
را جهت سرمایه گذاری جذب کنند و بیایند در این 
مناطــق کار کنند. وی با بیــان اینکه برای ترغیب 
ســرمایه گذاران بایــد بروکراســی اداری و دیوان 
ساالری کم شــود، افزود: این امر باعث می شود تا 
سرمایه گذاران امکان تحرک بیشتری داشته باشند 

و به نوعی یک مشوقی برای سرمایه گذاری شود.
حســینی ادامه داد: در حال حاضــر این لوایح در 
مجلس مجدد در حال بررســی است، ما در کشور 
۱5 منطقه آزاد تجاری داریم که اگر این سه منطقه 
هم به تصویب شــورای نگهبان و مجلس برســد، 

تعداد مناطق آزاد کشور به ۱8 منطقه می رسد.

اخبار

دولـت چـرا قانـون را اجـرا نمی کنـد؟ از دولـت سـیزدهم 
کـه دولتـی انقالبـی، مردمـی و قانونمـدار اسـت انتظـار 
مـی رود در بـرار قانـون تمکیـن کنـد امـا چنـد ماه اسـت 
کـه دولـت در برابـر قانـون افزایـش حقـوق بازنشسـتگان 

تأمیـن اجتماعـی مقاومـت می کنـد.
در قانـون افزایـش حقـوق بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعی 
کـه مصوبـه شـورای عالـی کار و دسـتمزد را دارد، مصوب 
شـده کـه بـرای حداقل بگیـران 5۷ درصـد افزایش حقوق 
اعامـل شـود و بـرای دیگـر سـطوح 38 درصـد امـا دولت 
بـرای بخـش دوم تنها ۱۰ درصـد افزایـش را اعامال کرده 
اسـت. اقـدام دولـت از سـوی مجلـس شـورای اسـالمی 
باطـل اعـالم شـد و محمـد باقـر قالیبـاف رئیـس مجلس 
بـه دولـت ابـالغ کـرد کـه بایـد مصوبـه قانونـی در قبـال 

بازنشسـتگان اجرا شـود.
امـا بهـادری جهرمـی روز گذشـته بـار دیگـر اعـالم کـرد 
یافتـه  مصوبـه  ایـن  بـرای  تـازه ای  راهـکار  دولـت  کـه 
کـه  اسـت  قانـون  بـه  تمیکـن  اصلـی  راهـکار  اسـت. 
 مصوبـه شـده و مجلـس شـورای اسـالمی نیـز آن را تأیید

کرده است.
سـخنگوی دولـت در نشسـت خبـری گفت: تصمیـم بر آن 
شـد هیئـت وزیران اختیـار خود مبنی بـر تصمیم گیری در 
خصـوص افزایش حقـوق بازنشسـتگان را به هیئـت امنای 
ادامـه  تفویـض کنـد. وی در  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان 
نشسـت خبـری تصریـح کـرد: وظیفـه مسـئوالن اجرایـی 
حضـور در لحظـه در میدان بحران هـا و مدیریت در صحنه 
مشـکالت مـردم و کمـک بـه کاهـش آنهاسـت نـه اینکـه 
مثـل برخـی از ادوار، دولـت صرفـاً تماشـاگر گرفتاری های 

مـردم یا مشـغول مدیریـت مانیتوری باشـند.
جلسـات  برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  دولـت  سـخنگوی 
نماینـدگان بازنشسـتگان بـا معـاون اول رئیـس جمهـور، 
گفـت: گزارش هـا در جلسـه اخیـر هیئـت دولت ارائه شـد 
و دولت راهکارهای پیشـنهادی جمع بندی شـده از سـوی 
معـاون اول و وزارت کار را بررسـی کـرد و تصمیـم بـر آن 
شـد هیئـت وزیـران اختیـار خود مبنـی بـر تصمیم گیری 
در خصـوص افزایـش حقـوق بازنشسـتگان را بـه هیئـت 

امنـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی تفویـض کنـد.
در  جمهـور  رئیـس  حضـور  دربـاره  جهرمـی  بهـادری 

اجـالس سـاالنه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، گفـت: 
برنامه ریزی هـای مقدماتـی بـرای حضـور رئیـس جمهـور 

اسـت. انجـام شـده  ملـل  در سـازمان  کشـورمان 
بهـادری جهرمـی دربـاره پرداخـت وام هـا، اظهـار داشـت: 
در سـه مـاه نخسـت امسـال، بیـش از یـک میلیـون فقره 
تسـهیالت ُخرد بـدون ضامن بـه مبلغ ۴۱۴ هـزار میلیارد 

ریـال پرداخت شـده اسـت.
وی درخصـوص تعییـن تکلیـف امـوال تملیکـی گفت: کار 
جهـادی و حرکت جهشـی وزارت اقتصاد برای سـاماندهی 
گمـرکات کشـور و انبارهـای امـوال تملیکـی، بـا رونـد پر 
شـتاب در حال حرکت اسـت. در ۱۱ ماهه نخسـت دولت 
سـیزدهم، حـدود 8,5۰۰ میلیـارد تومـان کاال در انبارهـا 
و بنـادر، تعییـن تکلیـف شـده کـه رشـد ۱3۷ درصـدی 

نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشـته داشـته است.
سـخنگوی دولـت همچنیـن پیرامون اقدامـات دولت برای 
پیگیـری حقابه ایران از افغانسـتان، گفت: طـرف افغان در 
مذاکـرات انجام شـده حـق ایـران را مبتنی بـر موافقتنامه 

پذیـرش و به آن اذعـان دارد و اختالف در مورد میزان آب 
ورودی اسـت و نیـز برخـی مشـکالت فنی، کـه جمهوری 

اسـالمی با جدیـت این امـر را پیگیـری می کند.
وی گفـت: در موضـوع حقابـه رود ارس هم مشـابه همین 
گـزارش در جلسـه هیئـت دولـت ارائه شـد و در گفتگوی 
رؤسـای دو کشـور ایـران و ترکیه نیـز این امر مطرح شـد 
و طـرف ترکیـه ای موافقت خود در زمینه برگزاری جلسـه 
در سـطح وزرا در ایـن امـر را پذیرفته اسـت و دولت هم بر 

پیگیـری همین مسـیر تاکید دارد.
سـخنگوی دولـت دربـاره نظـارت و کنتـرل بـازار گفـت: 
دولـت مدیریـت بـازار و کنتـرل نـرخ تـورم را بـا جدیـت 
دنبـال می کنـد و شـیب تـورم هـم در پـی اصـالح نظـام 

اقتصـادی سـیر نزولـی یافتـه اسـت.
بهـادری جهرمی پیرامون آخرین وضعیت سـند ۲5 سـاله 
ایـران و چیـن، گفـت: سـند همکاری ایـران و چیـن وارد 
فـاز عملیاتـی شـده و یکـی از محورهـای اصلـی گفتگوی 
رئیـس جمهـور بـا همتـای چینـی نیـز ابـراز خرسـندی 

از مسـیر پیشـرفت اجـرای ایـن سـند بـود. وی تصریـح 
در  و چیـن  ایـران  کـرد: سـند ۲5 سـاله همکاری هـای 
حوزه هـای تجـاری، اقتصـادی، زیرسـاختی و انـرژی بـه 
سـرعت پیـش مـی رود؛ بـر اسـاس آمارهـای گمـرک، در 
۴ مـاه نخسـت امسـال، ارزش صـادرات به چین رشـد ۲۷ 
درصـدی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، در سـال 
۱۴۰۰ حجـم تجـارت خارجـی ایران و چیـن ۴3 درصد و 
صـادرات بـه چیـن نیـز 58 درصد رشـد و سـال گذشـته، 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی بـه چیـن نیـز رشـد ۴5 

درصدی داشـته اسـت.
بهـادری جهرمی درپاسـخ به این پرسـش که آیـا پرداخت 
نقـدی یارانـه ادامـه دارد و در صـورت اختصـاص کاالبرگ 
مبنـای محاسـبه قیمـت آن چگونـه خواهـد بـود؟، گفت: 
مجلـس بـر اجرایـی کـردن کاالبـرگ اصـرار دارد و دولت 
در تـالش بـرای فراهـم کـردن زیرسـاخت های نهایی این 
موضـوع اسـت، امـا تـا زمانی که زیرسـاخت های مناسـبی 
وجـود نداشـته و امـکان جبـران بـرای مـردم از طریـق 
ادامـه  یارانـه  نقـدی  پرداخـت  نباشـد،  فراهـم  کاالبـرگ 

داشـت. خواهد 
وی بـا بیـان اینکـه در طرح مجلس فقـط کاالهای محدود 
مطـرح  کاالبـرگ  اختصـاص  بـرای  مسـتقیم  و  اساسـی 
اسـت، اظهـار کـرد: در صورتـی کـه تأثیـر قیمتـی حذف 
مسـتقیم  و  اساسـی  کاالهـای  ایـن  بـرای  ترجیحـی   ارز 

نخواهد بود.
بهـادری جهرمـی دربـاره معرفـی وزرای کار بـه مجلس و 
تعییـن وزیـر بازرگانـی پس از ایجـاد وزارتخانـه با تفکیک 
رسـانه ها  از  گفـت:  صمـت،  وزارت  از  بازرگانـی  حـوزه 
رسـمی  مراجـع  از  را  دولتـی  اخبـار  می کنـم  خواهـش 
دولتـی جویا شـوند. دولـت در حوزه های مختلف سـخنگو 
دارد و مقامـات دولتـی در دسـترس هسـتند. اخبار دولتی 
کـه از سـوی افـراد غیردولتـی مطـرح می شـود، طبیعتـاً 

مـورد تأییـد دولت نیسـت.
وی تاکیـد کـرد: وزیـر پیشـنهادی کار در موعـد قانونـی 
خـود معرفـی خواهد شـد اما بـرای معرفی وزیـر بازرگانی 
هنـوز وزارتخانـه ای تشـکیل نشـده اسـت. اگـر تصویـب 
نهایـی مجلـس، مبنـی بر تشـکیل وزارتخانه جدید باشـد، 

دولـت وزیـر مربوطـه را معرفـی خواهـد کرد.
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گزارش
راهکار تازه دولت برای بازنشستگان! 

چرادولتبهقانونتمکیننمیکند؟

خانواده هــای شــهدا و جانبازان حادثه تروریســتی 3۱ شــهریورماه ۱3۹۷ که 
توســط گروهک تروریستی »حرکه النضال« انجام گرفت، طی بیانیه ای خواستار 
پاســخگویی دولت ســوئد در حمایت از این گروهک تروریستی و تحویل دیگر 

اعضای این گروهک به کشورمان شدند.
به گزارش تسنیم، نشســت تبیین دعوای حقوقی خانواده های شهدا و جانبازان 
حادثه تروریســتی 3۱ شــهریور اهواز بــا حضور خانواده شــهدای این حادثه و 

هم چنین وکیل این پرونده برگزار شد.
در این جلسه راه های پیگیری حقوقی این واقعه و هم چنین اقدامات انجام گرفته 
تاکنون مورد بررســی قرار گرفت و خانواده های شــهدا و جانبازان نقطه نظرات 
و دغدغه هــای خــود در این باره مطــرح و بر پیگیری دقیــق حقوقی و قضایی 
تأکید کردند. ضمنا خانواده شــهدا و جانبازان ایــن حادثه طی بیانیه ای بر لزوم 
پاســخگویی دولت ســوئد در حمایت از گروهک تروریستی حرکه النضال تأکید 
و بــر الزام تحویل دیگر اعضای این گروهک به جمهوری اســالمی ایران، تصریح 
کردند. این بیانیه که به امضای خانواده شــهدای این حادثه می رســد، به اطالع 

سفارتخانه سوئد نیز رسانده خواهد شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

» ایران با ۱۷۰۰۰ شــهید ترور یکی از قربانیان تروریسم داخلی و خارجی بوده 

است. این تروریست های فرقه گرا توسط اروپا در گوشه و کنار دنیا به نفرت پراکنی 
علیه ایرانیان ساکن خارج از کشور مشغول اند. یکی از گروه های تروریستی گروه 
حرکه النضال بوده که در آخرین پروژه های ترور خود در 3۱ شهریور ۱3۹۷، ۲3 
نفر از جمله محمدطاهای چهار ســاله را به شهادت و بیش از ۷۰ نفر را مجروح 

و مصدوم کردند.
و در اقدامی تعجب برانگیز ما شاهد حمایت و پشتیبانی دولت سوئد از این قاتالن 
هستیم در حالی که ســرکرده این گروهک که هم اکنون در دادگاه های ایران در 
حال محاکمه بوده اعالم نموده که کشــور ســوئد و دستگاه های امنیتی آن از او 

حمایت و پشتیبانی کردند.
متأســفانه این حمایت و پشــتیبانی از طرف کشور ســوئد در خصوص سرکرده 
جدیــد این گروهک نیز ادامــه دارد. انتظار ما قربانیان و خانواده های شــهدای 

عملیات تروریســتی به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریســم این اســت 
که دولت ســوئد بــه عنوان یکی از مدعیان عدالت و حقوق بشــر نباید حتی به 
تروریست ها اجازه اقامت در این کشور را بدهد چه برسد به اینکه حمایت مادی 
و معنوی از آنها و تشویق به جنایت و نفرت پراکنی بپردازد که این موضوع خالف 

تعهدات بین المللی در سوئد نیز می باشد.
دولت ســوئد و دســتگاه امنیتی ســوئد باید در حمایت از تروریست ها پاسخگو 
باشــد و نســبت به تحویل عناصر دیگر این گروه به ایران اقــدام نماید. چیزی 
به نام تروریســت خوب یا بد وجود ندارد وظیفه تمام کشــورها مخصوصاً سوئد 
 اســت که با عدم داشتن استاندارد دوگانه در قطع حمایت خود از تروریسم اقدام 

و درنگ نکنند.
دســتگاه قضایی و امنیتی ســوئد نباید عدالت و انصاف خود را قربانی نقشه های 
سیاســی کند و در دام تروریســت ها بیفتد. اگر جامعه بین المللی امروز نتواند 
جلوی سیاسی کاری را بگیرد پایه های دموکراسی در جهان سست خواهد شد.«

به گزارش تســنیم، حادثه تروریستی 3۱ شــهریور اهواز در سال ۱3۹۷ توسط 
گروهک تروریستی حرکه النضال و در جریان رژه نیروهای مسلح انجام گرفت که 
منجر به شــهادت ۲3 نفر شد؛ محاکمه سرکرده قبلی این گروهک به نام »حبیب 

فرج اهلل چعب« ملقب به »حبیب اسیود« در قوه قضاییه در حال انجام است.

خانواده های شهدای حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز:

 دولت سوئد پاسخگوی حمایت خود
 از گروه های تروریستی باشد

گزیده ای از نشست روز گذشته مجلس

 دو میدانی کار وزارت ورزش 
کارت زرد گرفت!

بررسی عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح دارویاری، کارت زرد نمایندگان 
به وزیر ورزش، اصالح طرح شــفافیت قوای ســه گانه، تعیین ناظران مجلس در 
شــورای عالی استاندارد و محیط زیســت از موضوعات خبری جلسه علنی روز 

گذشته مجلس بود.
جلســه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی سوال 
احمد راســتینه هفشجانی نماینده شهرکرد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر 
ورزش و جوانان،  رســیدگی به گزارش کمیســیون بهداشــت و درمان در مورد 
بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای "طرح 

دارویاری" و... در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای جلسه وزیر ورزش و جوانان با حضور در صحن مجلس به سوال احمد 
راســتینه در خصوص این که چرا با وجود گذشت ۱8 ماه از تصویب قانون شرح 
وظایــف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، هنوز آیین نامه اجرایی این قانون به 
تصویب هیات دولت نرســیده و عمال ظرفیت های این قانون فعال نشــده است؟ 
پاسخ داد و گفت: آیین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش 
و جوانان در دو روز پیش با تالش های انجام شــده و با اهتمام رئیس جمهور در 
هیات دولت به تصویب رسیده است. سید حمید سجادی افزود: یکی از افتخارات 
ما این اســت که این روزها اخبار خوب حــوزه ورزش حال ما را خوب می کند. 
سریع ترین صعود تیم فوتبال به جام جهانی و اتفاقات خوبی که در حوزه ورزش 
بانوان رخ داده است. از سوی دیگر رشد معاونت امور جوانان و ارتقاع جایگاه اش 
به دبیر شــورای عالی جوانان از دیگر دســتاوردهای حوزه ورزش است که بنده 

قول آن را داده و محقق شد.
بعد از توضیحات وزیر، راســتینه سوال را به رای مجلس شورای اسالمی گذاشت 
و نمایندگان با ۱۱۲ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ســه رای ممتنع از مجموع 

۲۴3 رای اعالم کردند که از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.
در ادامه جلسه علنی، گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره بررسی عملکرد 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در نحوه اجرای »طرح دارویاری« 
از سوی سخنگوی این کمیسیون قرائت شــد.در جریان بررسی عملکرد وزارت 
بهداشــت در خصوص نحوه اجرای طــرح دارویاری،  وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با حضور در مجلس ضمن اشاره به اجرای طرح دارو یاری توسط 

ایــن وزارت خانه گفت: هدف اصلی از اجرای طرح دارویاری انتقال یارانه دارو به 
انتهــای زنجیره و مصرف کننده بود تا بیماران با هر ســطح نیازمندی بتوانند از 

این طرح برخوردار شوند.
بهرام عین اللهی افزود: دارو، تجهیزات، ملزومات پزشکی و شیر خشک از جمله 
کاالهایی هستند که حق دسترســی مناسب به آنها جزو حقوق اساسی مردم و 

وظیفه دولت ها است که برای تامین این کاالها اقداماتی انجام دهند.
پس از توضیحات وزیر، عبدالحسین روح االمینی تأکید کرد:  طرح دارویاری مورد 
رضایت و تأیید قاطبه کمیســیون بهداشــت مجلس اســت اما ما مالحظاتی را 
داریم که در روند اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد. در وهله اول شرط 
اجرایی شــدن این طرح پرداخت بدهی طوالنی مدت به بنگاه های مرتبط نظیر 
داروخانه ها، بیمارستان ها و دانشگاه ها بود که در دو هفته گذشته تالش خوبی از 
سوی بیمه ها به ویژه بیمه نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی صورت گرفته است.
همچنیــن ســیدمرتضی خاتمی با تاکید بر اینکه پاشــنه آشــیل اجرای طرح 
دارویاری تخصیص اعتبارات الزم از ســوی ســازمان برنامه و بودجه می باشــد، 

گفت: در غیر این صورت مشکالت در حوزه دارو تشدید می گردد.

طرح دارویاری به معنای حذف پرداخت یارانه نیست
در ادامه بررســی عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح دارویاری، سیدمحمد 
پاک مهر تأکید کرد:  طرح دارویاری در راســتای کنــار زدن رانت و اختالس در 
حوزه دارو می باشد و به حفظ منافع ملی کمک کرده و نتیجه آن هدفمندسازی 
و مردمی کردن یارانه ها اســت. طرح دارویاری به معنــای حذف پرداخت یارانه 
نیســت بلکه به معنای تداوم پرداخت یارانه در حوزه دارو می باشــد. اما به جای 
آنکه یارانه در اول زنجیــره پرداخت گردد به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده 

واقعی تخصیص می یابد.
محمدرضا احمدی هم با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه ها، گفت: اکنون شاهد 
قاچاق داروها هســتیم. مردم در مراجعه بــه داروخانه ها با نبود دارو مواجه می 
شــوند حال اینکه همان داروها در بازار با قیمت گزافی خرید و فروش می شود؛ 

این یعنی اینکه دارو هست اما دست هایی پشت پرده وجود دارد.
همچنین نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سازمان برنامه 
و بودجه باید ماهانه 5.5 همت به حساب بیمه ها واریز کند تا افزایش قیمت دارو 
از طریق داروخانه ها جبران شود و مردم در این زمینه آسیب نبینند. سیدجلیل 
میرمحمدی با اشــاره بــه مزایا این طرح گفت: بیمه شــدن تعــدادی زیادی، 
تحت پوشــش قرار گرفتن 3۶۶ قلم دارو، حمایــت از تولید دارو در داخل، عدم 
 افزایش قیمت داروهای تحت پوشــش و پیشگیری از قاچاق، حسن اجرای طرح 

دارویاری است.

اکثر انحرافات و قاچاق در حوزه داروهای وارداتی است
رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس هم با بیان اینکه اکثر انحرافات و 
قاچاق در حوزه داروهای وارداتی اســت، گفت: تا هفته گذشته تامین اجتماعی 

یک هزار میلیارد تومان به داروخانه های خصوصی بدهکار بود.
حسینعلی شــهریاری با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه ها، گفت: وضعیت دارو 
دغدغه جدی مســووالن کشور اســت. ۹۷ درصد داروها تولید داخل است و 3 
درصد باقی مانده مربوط به داروهای وارداتی که 3۰ درصد ریالی بازار کشور را به 
خود اختصاص داده است. در ادامه بررسی های مربوط به طرح دارویاری،  محمد 
خدابخشــی  با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد بالیی که بر سر طرح 
تحول سالمت و پزشک خانواده آمد، بر سر طرح دارویاری نیاید؟ گفت: این طرح 
چند ســوال و ابهام دارد که باید رفع شــود؛ اینکه چرا طرح با تاخیر اجرا شد؟. 
افرادی که در این ۴ ماه از بازار آزاد دارو دریافت کرده اند مابه التفاوت خود را از 
کجا تامین می کنند و در نهایت بحث عدالت در سالمت چگونه دیده می شود؟

در اخطــاری مرتبط هم حجت االســالم جواد نیک بین با اســتناد به اصل ۲۹ 
قانون اساســی و انتقاد از اجرای طرح دارویاری تأکید کرد: از آنجا که بستر الزم 
بــرای پرداخت برخط وجود ندارد طرح دارویاری نمی تواند به اهداف خود یعنی 

ممانعت از قاچاق دارو و کاهش قیمت دارو دست یابد.
در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره بررسی عملکرد 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در نحوه اجرای »طرح دارویاری« 
محمدباقر قالیباف  پس از طرح اظهارات تعدادی از اعضای کمیســیون بهداشت 
و همچنین وزیر بهداشــت طی سخنانی با تاکید بر اینکه موضوع دارو موضوعی 
اساســی در کشــور اســت، گفت: متاســفانه در حوزه دارو و یارانه ها یک غلط 
مصطلحی مطرح و همه جا گفته می شود که »حذف ارز ترجیحی«؛ درحالی که 

این غلط ترین حرف ممکن است که مطرح می شود.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه یارانه دارو به هیچ عنوان حذف نمی شــود، گفت: 
االن یارانه دارو از طریق شرکت های بیمه گذار در اختیار بیماران قرار می گیرد؛ 
به هیچ عنوان ارز دارو حدف نمی شود و نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاستی 

را ندارند و نخواهند داشت.
نمایندگان همچنین گزارش کمیســیون اجتماعی در مــورد طرح یک فوریتی 
نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی کرده و به منظور تامین نظر 

شورای نگهبان با اصالحات انجام شده در این طرح موافقت کردند. 
با رای نمایندگان مجلس، ســمیه رفیعی نماینده مردم اسالم شهر، تهران، ری و 
شــمیرانات به عنوان عضو ناظر مجلس در شــورای عالی حفاظت محیط زیست 
شد و همچنین ســید جواد حسینی کیا با ۱3۷ رای و معصومه پاشایی بهرام با 

8۹ رای ناظران مجلس در شورای عالی استاندارد انتخاب شدند.


