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گروه سیاسی - محمدحسین روانبخش: مذاکرات 
هسته ای ایران ماه هاســت که تبدیل به چالشی فرسایشی 
شــده است. دو ســال مذاکراتی که در وین و در هفته های 
اخیر در قطر شــکل گرفت، اگرچه گهگاه امیدهایی را برای 
احیای برجام زنده می کرد، اما نتیجه ملموسی نداشته است. 
بهانه گری های دشــمنان هم به نظر می رسد افزایش پیدا 
کرده اســت و همین، امید به احیای برجام را کمرنگ تر از 

پیش کرده است. 
در هفته هــای اخیر اگرچه زمزمه هایی مبنی بر شــروع 
دوباره مذاکرات شنیده می شود ولی همزمان از سویی بعضی 
رســانه های غربی از تعیین ضرب االجل سخن می گویند و 
از ســوییی دیگر پروژه ایران هراســی هم به راه افتاده و از 
امکان دسترســی ایران به بمب اتمی سخن گفته می شود. 
این موضوع البته مســتند به بعضی سخنان مقامات ایرانی 
است که گاهی دچار سوء برداشت شده است، همچنان که 
دیروز بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور 
این تعبیر را درباره ســخنان تازه محمد اسالمی رئیس این 

سازمان به کار برد. 
چند هفته پیش سخنان کمال خرازی و جواد الریجانی 
شــروع کننده این تبلیغات بود. 26 ترماه خرازی به عنوان 
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجــی در گفت وگو با 
شــبکه الجزیره اعالم کرد: : بر هیچ کس پوشــیده نیست 
که ما توانایی فنی برای ســاخت بمب هسته ای را داریم اما 
تصمیمی در این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان 
غنی سازی اورانیوم را از 2۰ درصد به 6۰ درصد رساندیم و 

به راحتی می توانیم به ۹۰درصد نیز برسانیم.
همراه با این ســخنان، جواد الریجانی که دو دهه پیش 
از مقامــات وزارت خارجه ایران بود در تلویزیون اعالم کرد: 
طبیعتا ما مطابق فتوای رهبر انقالب و شــرع اجازه نداریم 
تا به دنبال تولید ســالح  های کشتار جمعی از جمله سالح 
اتمی برویم؛ اما اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی 

نمی  تواند جلوی ما را بگیرد.
در این سخنان اگرچه بر فتوای رهبری مبنی بر حرمت 
تولید سالح های اتمی تاکید شده است اما باز هم این سخنان 

دستاویزی برای غرب و مقامات اسرائیلی شد و می توان گفت 
که به نوعی مذاکرات پیش رو را تحت الشعاع قرار داد. اما در 
روزهای گذشــته با سخنان تازه محمد اسالمی این موضوع 

تشدید هم شده است. 
وی روز دوشــنبه گذشــته به یکــی از خبرگزاری های 
اصولگرا با بیان اینکه در برجــام تمام اتهامات واهی که بر 
اساس PMD علیه ایران مطرح شده بود بسته شده است، 
گفت: اکنون طرف غربی بعد از خارج شــدن از برجام برای 
اینکه بخواهد دوباره به برجام بازگردد مجدداً اتهامات واهی 
که در گذشته مطرح کرده بود را مطرح می کند. این اتهامات 
از سوی منافقین و رژیم صهیونیستی نشات می گیرد و حدود 

2۰ سال است که این موضوعات واهی را بیان می کنند.
اســالمی تصریح کرد: این برای ایران قابل قبول نیست 
که دوباره با چنین اتهامات واهی ایران را تحت فشــار قرار 
دهند. از این رو تصمیم گرفته شــد تا تمــام دوربین های 
برجامی خاموش شــوند تا طرف مقابل متوجه شود که آن 

اتهامات واهی مجدد را نباید مطرح کند زیرا ســالیان قبل 
پرونده آن بسته شده است. همانطور که آقای خرازی مطرح 
کردند ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد ولی چنین 
برنامه ای در دستور کار نیســت، اما نکته حائز اهمیت این 
مورد اســت که از ســوی رژیم صهیونیستی این اتهامات و 
فضاســازی های غلط برای فریب افکار عمومی با پشتیبانی 
جبهه مخالف انقالب اســالمی در حال مطرح شدن است. 
شــاید مزاحمت هایی برای ایران داشته باشند اما به نتیجه 
نمی رسند؛ زیرا ایران راه و رسم آن را یافته و در حال پیشبرد 

برنامه های خود است.
این ســخنان یکبار دیگر ماشین تبلیغاتی علیه ایران را 
در عرب به کار انداخت تا جایی که روز گذشــته سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی ایران در گفت وگو با شبکه المیادین 
تاکید کرد: از اظهارات رئیس ســازمان انرژی اتمی در مورد 
توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه برداشت 
شــده است و ایران به سمت ساخت بمب هسته ای نخواهد 

رفت. کمالوندی گفت: طبق قانون مجلس شورای اسالمی 
و به منظور حفــظ منافع ملت ایران، مجموعه ای از وظایف 
را انجام دادیــم. یکی از کارهایی که انجام دادیم راه اندازی 
1۰۰۰ دســتگاه ســانتریفیوژ IR6 بود و از دیروز شروع به 
تزریق گاز به این ماشــین ها کردیم. ما روند غنی سازی را 
برای رفع نیازهای کشــور ادامه خواهیم داد. ما قباًل برنامه 
خود را به آژانس بین المللــی انرژی اتمی اطالع داده ایم و 
طرف هــای دیگر مذاکرات هم می دانند کــه ما در این باره 

قانون داریم.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی ایران با اشــاره به 
سخنان اخیر محمد اســالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
و برداشــت های از این ســخنان، گفت: از اظهارات اسالمی 
در مورد توانایی ایران در دستیابی به بمب هسته ای اشتباه 
برداشت شده است. ایران به دلیل توانمندی های استراتژیک 
خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت ساخت بمب 

هسته ای هم نخواهد رفت.
وی همچنین گفت: اگر طرف های دیگر به تعهدات خود 
بازگردند، ما نیز در چارچوب توافق هســته ای به تعهدات 

خود باز خواهیم گشت.
کمالوندی یــک روز قبل در گفتگو با خبر 21 شــبکه 
یک ســیما گفــت: کار تزریق گاز به ۵۰۰ ماشــین آی.آر.
شش انجام شده است و این موضوع به طور کامل به اطالع 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز رسیده است. این یکی از 
رویکردهای رســیدن به توان 1۹۰ هزار سو در حوزه انرژی 
اتمی است. اگرچه بعضی صاحب نظران معتقدند این قبیل 
اظهارات، بخشــی از مذاکرات هسته ای است اما بهتر است 
بعضی افراد غیر مرتبط در این باره هماهنگ تر سخن بگوید. 
مثال همزمان با انتشــار این ســخنان محمدرضا صباغیان 
نماینده مهریز در نشست علنی سه شنبه مجلس اعالم کرد: 
دشمن بداند اگر گستاخی و تهدید آن ادامه یابد، در زمینه 
سالح هســته ای که زورگویان دارند از رهبر معظم انقالب 
اســالمی خواهیم خواست که اگر صالح بدانند استراتژی و 
فتوای ساخت سالح هسته ای تغییر یابد و این برای جوانان 

ایرانی بسیار آسان خواهد بود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تشریح کرد

سوء برداشت از سخنان مقامات ایرانی در آستانه شروع مجدد مذاکرات 

معــاون اول قوه قضائیه گفــت: آرای هیئت عمومی در 
کاهش ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری موثر اســت 
و باید در این رابطه هم به مردم و هم به دســتگاه ها اطالع 

رسانی شود.
به گزارش ایسنا، صبح دیروز جلسه هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری با حضور حجت االســالم و المسلمین محمد 
مصدق معــاون اول رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت 
اداری و همچنین قضات و مدیران ارشد دیوان عدالت اداری 

برگزار شد.
محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دیوان 
عدالت اداری نقش بی بدیلــی در نظارت بر رعایت قوانین 
و مقــررات در ادارات دولتی دارد، گفت: این موضوع افتخار 
کشــور اســت که همچین نهادی براســاس قانون اساسی 
تاسیس شــده اســت، لذا هر مقداری که نظارت بر امور و 
فعالیت های مدیران و کارکنان بیشــتر باشد فساد در کشور 

کم  خواهد شد.
مصدق با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای جلوگیری 
از فســاد و بی قانونی در ادارات راه اندازی شده است، تاکید 
کرد: هر آیین نامه، دستورالعمل و مقرراتی که بر خالف قانون 
وضع شود، باید توسط قضات دیوان عدالت اداری ابطال شود 

که این اقدام اهرم بسیار مهمی برای فسادستیزی در کشور 
اســت. وی افزود: یکی از مسائل بسیار مهمی که در دیوان 
عدالــت اداری در زمان فعالیت در این حوزه نســبت به آن 
پــی بردم، این بود که باید از ورود پرونده ها به دیوان عدالت 

پیشگیری کرد.
وی افزود: یکــی از مهم ترین معاونت ها در دیوان عدالت 
اداری، معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری است؛ معاونت  
آموزش، پژوهش و پیشگیری در دیوان عدالت اداری باید با 
تشکیل هیئت های اندیشه ورز و متخصص از ورود پرونده ها 

به دیوان جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی 
در دیوان عدالت اداری این است که با وزرا، روسای سازمان ها 
و ادارات مختلف در خصوص شناسایی، فراوانی و موضوعات 
پرونده هــای ورودی بــه دیوان با برپایی جلســات مختلف 

مذاکره و گفت وگو شود.
وی بــا بیان اینکه ظرفیت علمی قضــات دیوان عدالت 
اداری باالست  و باید از این ظرفیت استفاده کرد، گفت: اگر 
بتوانیم با مشــارکت قضات و مدیران دیوان عدالت اداری با 
روســای سازمان ها و وزارت خانه ها جلسات مشورتی برگزار 
و پرونده ها را بررسی شــود، مشکالت قابل توجهی در این 

حوزه حل خواهند شد. مصدق با اشاره به اینکه آرای هیئت 
عمومــی در کاهش ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری 
موثر است، بیان کرد: باید در این رابطه هم به مردم و هم به 

دستگاه ها اطالع رسانی شود.
وی با اعالم پیشــنهادی خطاب به رئیس دیوان عدالت 
اداری گفت: یک قاضی یا دو قاضی در دفاتر اســتانی دیوان 
تعیین شــود تا با جلســاتی که با ادارات فعال در استان ها 
برگــزار می کنند، تعداد ورودی پرونده ها به دیوان را کاهش 
دهنــد. به عنوان مثال این قضات بررســی کنند که تعداد 
ورودی پرونده های شــهرداری در فالن اســتان چه میزان 
است و برای پیشگیری از ورود پرونده های بی مورد به دیوان 
بررسی ها انجام و مسائل با همکاری سازمان ها و ادارات حل 

و فصل شوند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از گالیه های به 
حق مردم درخصوص مدت زمان و اجرای احکام در شــعب 
دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: مردم می گویند احکام 
اجرا نمی شود و برای به نتیجه رسیدن احکام خود در شعبات 

دیوان معطل می شوند.
وی افزود: در بررســی ها، مشخص شــد که بیش از ۹۰ 
درصد احکام در شعبات دیوان عدالت اداری اجرا می شود اما 

برخی از احکام اجرایی نمی شــوند، فلذا موارد باید در شعب 
بررسی شوند تا این تاخیر در اجرا نیز حل و فصل شود.

مصدق با اشاره به معیشت و حقوق پرسنل قوه قضائیه، 
گفت: هیچ هفته ای نیست که رئیس قوه قضائیه در خصوص 
معیشت و حقوق پرسنل دستگاه قضا با بنده صحبت نکند و 

مسائل مربوط به معیشت کارکنان را پیگیری نکند.
در ادامه حکمتعلی مظفــری رئیس دیوان عدالت اداری 
بیان کرد: از ابتدای امسال تا به امروز 6۴ مکاتبه و ۳۸ جلسه 
با ادارات و دستگاه های مختلف داشتیم و در حال حاضر نیز 
هر 1۵ روز یک جلسه با مسئوالن دستگاه های مختلف برای 

بررسی موضوعات و پرونده ها برقرار می کنیم.
وی با اشــاره به برپایی جلســات با کمیسیون های شبه 
قضایی در ۸ اســتان کشور، گفت: در این مدت به ۳ استان 
ســفر و مالقات های مردمی و همچنین برپایی جلساتی با 

دستگاه های اجرایی این استان ها برگزار کردیم.
در این جلســه برخی از قضات و مدیران ارشــد دیوان 
عدالت اداری به بیان تعدادی از مشــکالت عمده سازمانی، 
اداری و معیشتی در دیوان عدالت اداری کرده و موضوعات 

مختلف و دغدغه های خود را مطرح کردند.

عضو فقهای شــورای نگهبان گفت:  اینجانب در خطبه 
گذشــته که در تاریخ 1۷ تیر 1۴۰1 ایراد شد در یادداشت 
خود که همه خطبه ها را قبل از ایراد می نویســم، این جمله 
را ندیدم که اکثر بی حجاب ها از خانواده های دزدها هستند 
و در تلویزیون هم ندیدم، لذا به این باور رســیدم که آن را 
نگفتم و آن را در خطبه این هفته ۷ مرداد 1۴۰1 ابراز کردم، 
ولی بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در 

خطبه قبل گفته اید.
به گزارش ایســنا، خاتمی عضو فقهای شــورای نگهبان 

و امام جمعه موقت تهران طی ســخنانی در جمع عزاداران 
حسینی)ع( با بیان اینکه مسئله حجاب و عفاف که از آن در 
فقه با عنوان ِستر و از نقطه مقابل آن، به تََبرج یاد شده است، 
از ضروریات دین است، گفت: بی حجابی، منکر است و نهی 
از منکر هم یک واجب است و باید در این عرصه نیز همانند 
همه منکرات، از شیوه های قرآنی مانند قول لّین یعنی نرم، 
قول ُحسن یعنی زیبا، قول سدید یعنی محکم و استداللی 
استفاده کرد. عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: منطق 
حضرت امام صادق )ع( این است که برای مقابله با این منکر 

همانند منکرات دیگر، هم باید کار فرهنگی شــود و هم کار 
اجرایی که همان اعمال قانون است. امام صادق علیه السالم 
فرمودند: ما َجَعَل الّلُ  بَســطَ اللِّســاِن و َکــفَّ الَیِد ، و لِکن 
َجَعلَُهما یُبَسطاِن َمعا و یَُکّفاِن َمعا یعنی خداوند زبان را بسته 
و دست را گشاده قرار نداده، بلکه آنها را چنان آفریده که با 
هم باز می شوند و با هم بسته می گردند. این یعنی باید هم 

کار فرهنگی باشد و هم کار اجرایی.
خاتمی اضافه کرد: اینجانب در خطبه گذشته که در تاریخ 
1۷ تیر 1۴۰1 ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبه ها 

را قبل از ایراد می نویســم، ایــن جمله را ندیدم که اکثر بی 
حجاب ها از خانواده های دزدها هســتند و در تلویزیون هم 
ندیدم، لذا به این باور رســیدم کــه آن را نگفتم و آن را در 
خطبه این هفته ۷ مرداد 1۴۰1 ابراز کردم، ولی بعد از نماز 
برخی نمازگزاران محتــرم جمعه گفتند که در خطبه قبل 
گفته اید بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و 
ناخواسته بوده است. از خداوند می خواهم که دل های همه 
ما را به نــور ایمان منور کرده و ما را در صراط بندگی خود 

استوار فرماید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اجرای 
طرح دارو یاری توسط این وزارت خانه گفت: هدف اصلی از 
اجــرای طرح دارویاری انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره و 
مصرف کننده بود تا بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند از 

این طرح برخوردار شوند.
به گزارش ایســنا، بهــرام عین اللهی در جلســه دیروز 
سه شــنبه مجلس شورای اســالمی در جریان رسیدگی به 
گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره بررسی عملکرد 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای 
»طرح دارویاری« طی سخنانی اظهار کرد: دارو، تجهیزات، 
ملزومات پزشــکی و شیر خشک از جمله کاالهایی هستند 
که حق دسترسی مناسب به آنها جزو حقوق اساسی مردم 
و وظیفه دولت ها اســت که برای تامین این کاالها اقداماتی 
انجام دهند. وی خاطرنشــان کرد: در دولت های گذشــته 
سیاســت اختصاص ارز ترجیحی در یک شرایط زمانی مانع 
آسیب به دسترسی مردم به سالمت شده بود اما با گذشت 
زمان و به دلیل افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار، 
سوء اســتفاده هایی آغاز و بی نظمی هایی در نظام سالمت 
ایجاد شــد و قاچاق معکوس، شکست تولید داخلی و رونق 
بازارهای سیاه را به بار آورد. وزیر بهداشت افزود: کمبودهای 
دارویی، کاهش ذخایر راهبری دارویی کشــور، آســیب به 
تولید داخلی و از بین رفتــن قدرت رقابت دارویی از جمله 

چالش هایی اســت که پیش از طرح دارویاری وجود داشته 
اســت. با وجود داشتن دانشمندان بسیار خوبی در کشور و 
شــرکت های دارویی خوب و همچنین امکانات و تجهیزاتی 
کــه در اختیار داریم باید در تولید و صــادرات دارو بتوانیم 
کارهای مهمی انجام دهیم ولیکن متاسفانه کار بزرگی انجام 
نشده است. عین اللهی گفت: بر اساس اسناد موجود در سال 
1۳۹۸، ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس در حوزه دارو 
داشــته ایم یعنی با وضعیت فعلی فقط ۸۰ میلیون جمعیت 
داخل کشور را پوشش نمی دادیم بلکه ۴۰۰ میلیون جمعیت 
را پوشــش می دادیم که کشــورهای همسایه نیز شامل آن 

بودند و آنها هم از ارز ترجیحی ما برخوردار بودند.
وی اظهار کرد: با شروع دولت مردمی آقای رئیسی حذف 
رانت از ارز مورد توجه قرار گرفت و قرار شــد اقدام عاجلی 
در این زمینه انجام شــود. با اقدام انقالبی مجلس شــورای 
اســالمی در تعیین سیاست تخصیص ارز ترجیحی و قانون 
بودجه ســال 1۴۰1 بعد از چند ماه مطالعه و تحقیق طرح 
دارویاری تهیه و تصویب شــد که هدف اصلی از اجرای آن 
این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شود و مصرف 

کننده اختصاص یابد و بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند 
از این طرح برخوردار شــوند. وزیر بهداشت ادامه داد: قبل، 
حین و بعد از اجرای طرح دارویاری اقدامات موثر در وزارت 
بهداشت طراحی و اجرا شد؛  قبل از اجرای طرح ستاد تدابیر 
ویژه دارویی با حضور همه معاونان، سازمان برنامه، بیمه های 
پایه، وزارت رفاه، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و امنیتی 
تشکیل شد. کمیته علمی با حضور نخبگان جوان دانشگاهی 
و با تالش شــبانه روزی 6 ماه پیش از اجرای طرح شــکل 

گرفت و حدود 2۵۰ جلسه تشکیل شد.
عین اللهی گفت: در شــروع اجرای طرح دارویاری همه 
مردم تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند. از طرف دیگر اقالم 
تولید داخلی مشــتمل بر ۹6۳۳ کاال قیمت گذاری شــد 
و پیــش از اجرای طرح این اطالعات به بیمه ها داده شــد. 
همچنین اقدام جدید دیگری که انجام شد این بود که پیشتر 
ما فقط ســهم بیمار و سهم بیمه داشــتیم، اما امروز سهم 
یارانه سالمت اضافه شده این موضوع موجب شده که سهم 

پرداختی بیماران یا تغییر نکند یا کمتر از قبل شود.
وی با بیان اینکه »از دیگر نکات مهم در طرح دارو یاری، 

افزایش پوشش بیمه ای داروها بود«، خاطرنشان کرد: امروز 
قیمت داروها در تهران و همه نقاط کشــور یکسان است و 
کسی نمی تواند خارج از قیمت های مصوب کاری انجام دهد.

وزیر بهداشت اظهار کرد: در طرح دارویاری این امکان را 
ایجاد کرده ایم که در صورتی که فردی بدون داشتن نسخه 
الکترونیک به داروخانه هــا مراجعه کند، تا دو مرتبه بعد از 
نخستین نسخه الکترونیک خود نیز بدون نیاز به مراجعه به 

پزشک از همان نسخه بتواند استفاده کند.
عین اللهی در ادامه به برخی نتایج حاصل از اجرای طرح 
دارویاری اشــاره کرد و گفت: قــدر مطلق ریالی پرداخت از 
جیب بیماران مشروط به دریافت دارو از مسیر بیمه تعیین 
شــده و این پرداخت نیز مطلقاً افزایش نداشــته و حتی در 
برخورد موارد روند کاهشی داشته است. این طرح همچنین 
باعث شــد که بیمه همگانی در کشور محقق شود و توزیع 
عادالنــه یارانه دارو نه فقط بــرای وارد کنندگان اولیه بلکه 
برای مردم هم انجام شود. وزیر بهداشت با اشاره به تخصیص 
۵ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس در قانون بودجه برای 
بیماری های خــاص گفت: صندوق بیماریهــای خاص در 
آخرین جلسه دولت به تصویب رسیده است و ان شاءالل یکی 
از برنامه های اصلی ما این اســت که با اعتباری که مجلس 
قرار داده بتوانیم بیماریهای خاص را تحت پوشــش درمانی 

خوبی قرار دهیم.

معاون اول قوه قضائیه:

دیوان عدالت برای جلوگیری از فساد و بی قانونی در ادارات ایجاد شده است

احمد خاتمی:

»اکثر بی حجاب ها از خانواده های دزدها هستند« را »ناخواسته« گفته ام

از سوی وزیر بهداشت در مجلس تشریح شد

جزئیات طرح دارویاری به زبان ساده

ماجرای زیلو های جلسه رئیس جمهور چه بود؟
انتشار تصویر جلســه ای با حضور رئیس جمهوری در یکی از سالن های نهاد 
ریاســت جمهوری که برخالف گذشــته به جای فرش از »زیلو« برای پوشش 
کف آن استفاده شــده بود، واکنش هایی را خصوصا در فضای مجازی به همراه 
داشــت،که توضیحاتی از سوی یک منبع مطلع ارایه شــد. به گزارش ایسنا، بر 
اســاس توضیحات ارایه شده گفته می شود که جلســات هیات دولت از ابتدای 
کرونا )در دولت دوازدهم( در محل تصویر یاد شده برگزار نشده است و حتی روز 
دوشــنبه که تصویر یاد شده مربوط به آن روز است قبل و بعد از مراسم امضای 
»تفاهمنامه مشارکت  تامین مالی برای احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی« در 
این ســالن دو برنامه کاری دیگر رئیس جمهور که مربوط به دیدار با جمعی از 
نمایندگان مجلس و همچنین دیدار با اعضای ستاد اربعین حسینی می شد، در 
سالن شهید بهشــتی ریاست جمهوری )محل برگزاری جلسات رئیس جمهور( 
برگزار شــد. لذا از آنجاکه جلســه اول طوالنی شــد و مهمانان جلسه سوم هم 
رسیده بودند، اجبارا و براساس شرایط جلسه امضاء اسناد که جلسه کوتاهی بود 
به ســالنی که  فعال »زیلو« دارد منتقل شد. بر اساس توضیحات ارایه شده، این 
ســالن در حال تعمیر است،  و کلیه وســایل آن از جمله فرش ها  فعال به محل 

دیگری منتقل شده است.

دولت در اسرع وقت خسارات سیل را جبران کند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی در تذکری از دولت خواست تا 

در اسرع وقت خسارات برآورد شده را جبران کند.
به گزارش ایسنا، جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاســبات مجلس در جلسه روز سه شــنبه 11 مرداد 1۴۰1 مجلس شورای 
اسالمی در تذکری خواستار رسیدگی دولت به موضوع پرداخت با تاخیر حقوق 

و کسورات بازنشستگان شد.
وی همچنین با اشاره به وقوع سیل در استان فارس گفت در جریان سیل اخیر 
خسارات بسیاری به مردم و زیرساخت ها وارد شده است انتظار داریم که دولت در 

اسرع وقت خسارات برآورد شده را جبران کند.

کارت زرد مجلس به وزیر ورزش و جوانان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر ورزش و جوانان در پاسخ 
به سوال نماینده شهرکرد قانع نشدند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی سه شنبه 
مجلس، ســوال احمد راستینه از وزیر ورزش و جوانان مطرح شد مبنی بر اینکه 
با وجود گذشــت 1۸ ماه از تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش 
و جوانان متاســفانه هنوز آیین نامه اجرایی ایــن قانون به تصویب هیات دولت 
نرســیده و عمال ظرفیت های این قانون فعال نشده است. بعد از توضیحات وزیر، 
راستینه سوال را به رای مجلس شورای اسالمی گذاشت و نمایندگان با 112 رای 
موافق، 12۰ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 2۴۳ رای اعالم کردند که 

از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشدند.

اعضای هیات تحقیق و تفحص 
از عملکرد شستا تعیین شدند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از انتخاب اعضای هیات 
تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در 

جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
مهدی طغیانی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه  کمیسیون اقتصادی 
گفت: در این جلســه اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( شــامل علی خضریان، مهدی باقری، نصرالل 
پژمانفر، غالمحســین رضوانی، روح الل ایزدخواه، ســید البرز حسینی، مهدی 
شــریفیان، سمیه محمودی، محسن فتحی، مهدی طغیانی، سید ناصر موسوی، 

اصغر سلیمی، انور حبیب زاده، محمد باقری بناب، محمد علیپور انتخاب شدند.
وی افزود: با مشخص شدن اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شستا، 
آن ها در جلسه ای هیات رئیسه خود را انتخاب کرده و سپس فعالیتشان با حکم 
رئیس مجلس آغاز می شود. طغیانی همچنین گفت که در این جلسه کاندیداهای  
عضویت به عنوان ناظر در هیات نظارت اندوخته اسکناس، شورای پول و اعتبار، 
شــورای اقتصاد، هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار، هیات امنا صندوق 
توسعه ملی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیات 
واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی، ســتاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، شــورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین 
مالی تروریسم، شورای رقابت، شورای مرکزی زکات، شورای فقهی، هیات مقررات 
زدایی و بهبود محیط کســب و کار، هیات عالی نظارت بر ســازمان  های صنفی 
کشــور، مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، هیات امنای صندوق 

بیمه حوادث طبیعی ساختمانی و شورای عالی بیمه انتخاب شدند.

بررسی عملکرد دستگاه های متولی 
در رابطه با سیل اخیر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به معاونان مربوطه و بازرسان کل استان هایی 
که درگیر سیالب شدند، دستور داد با قید فوریت تکالیف دستگاه ها را با توجه به 
هشدارها و پیش بینی های دستگاه های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.

به گزارش ایسنا، خدائیان در جلسه شورای معاونین سازمان بازرسی کل کشور 
با تسلیت ایام شهادت امام حســین)ع(، با اشاره به حادثه مخّرب و خسارت بار 
ســیل در برخی نقاط کشور،، به خانواده جانباختگان این حادثه تسلیت گفت و 

برای مصدومین از درگاه خداوند متعال شفای عاجل آرزو کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماموریت رئیس محترم قوه قضاییه 
به ســازمان بازرسی کل کشور  مبنی بر ارزیابی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، 
به معاونان مربوطه و بازرســان کل استان هایی که درگیر سیالب شدند، دستور 
داد با قید فوریت تکالیف دســتگاه ها را با توجه به هشــدارها و پیش بینی های 

دستگاه های متولی و احتمال وقوع سیل بررسی کنند.
وی تاکید کرد: تکالیف قانونی دستگاه های متولی از ابعادی همچون پیشگیری، 
آمادگی، مقابله، بازسازی، آزادسازی حریم رودخانه ها و الیروبی مسیل ها بررسی 
و در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مراتب جهت رســیدگی های 
بعدی گزارش و نســبت به معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اداری اقدامات 

الزم انجام شود.
خدائیان با اشاره به بازدید میدانی از مناطق سیل زده امامزاده داود)ع( تهران 
گفت: مطابق بازدید صورت گرفته مشاهده شد که کانال آب مسقف و تبدیل به 
محوطه و مغازه شــده بود و خســارت های جانی و مالی فراوانی را در پی داشته 
اســت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش ابتدای سخنانش فلسفه قیام 
امام حســین)ع( را تحقق امر به  معروف و نهی از منکر اعالم کرد و با اشــاره به 
آیات و روایات نقل شــده در خصوص امربه معــروف و نهی از منکر تصریح کرد: 
خداوند متعال در آیات متعــددی اهمیت امربه معروف و نهی از منکر را متذکر 
شــده اســت و  امیر المومنین)ع( هم در خصوص اهمیت امربه معروف و نهی از 
منکــر می فرمایند »تمام کارهای نیک و حتی جهاد در برابر امربه معروف و نهی 
از منکر مانند قطره ای در دریا اســت.« عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر 
اینکه امر به  معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است، خاطرنشان کرد: بعد 
دیگر امر به  معروف و نهی از منکر عالوه بر تذکر، این اســت که هر فرد با عمل 

خود امربه معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش دهد.

اجازه ورود بدون مجوز هیچ پرنده ای را 
به حریم هوایی کشور نمی دهیم

علیرضا صباحی فرد با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش نقش خطیر و ارزنده ای 
در اســتحکام جایگاه و قدرت ملی نظام ایفا می کند، گفت: ســایت ها و مواضع 
پدافندی اجــازه ورود بدون مجوز هیچ پرنده ای را به حریم هوایی کشــورمان 
نمی دهند. به گــزارش روابط عمومی ارتش، صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش در ادامه بازدید از یگان های پدافندی شرق کشور از سایت فرماندهی 
اطالعات شناسایی پل محمود و سایت راداری والیت )تپه سبز( بازدید کرد و توان 

رزم و همچنین آمادگی دفاعی این سایت ها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در حاشیه این بازدیدها گفت: سایت اطالعات شناسایی )پل محمود( و نیز 
ســایت 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. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش 
نقش خطیر و ارزنده ای در استحکام جایگاه و قدرت ملی نظام ایفا می کند، گفت: 
ســایت ها و مواضع پدافندی اجازه ورود بدون مجــوز هیچ پرنده ای را به حریم 
هوایی کشورمان نمی دهند. وی افزود: شکار پهپاد پیشرفته RQ-1۷۰ آمریکایی 

بخشی از عملکرد کم نظیر این سایت ها بود.

اخبار کوتاه

رئیس کمیســیون اصل نود مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به ورود کمیســیون اصل نود بر قرداداد ویلموتس 
گفت: پرونــده  ویلموتس  و عملکرد  تاج  به  دور از نگاه های 
سیاسی و با همراهی دستگاه های نظارتی و دغدغه مندان 
فوتبال کشور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در 
حال بررســی است.   به گزارش ایسنا، نصرالل پژمان فر در 

مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
»کمیسیون  اصل نود  به دلیل جایگاه نظارتی بر طرز کار 
قوای سه گانه، از ابتدای شروع حواشی قرارداد  ویلموتس  
به این موضوع ورود پیدا کرد. قراردادی با رقمی قابل توجه 
و تعهدات فراوان، که متاســفانه بخش مهمی از اشکاالت 
آن به مدیریت وقت فدراسیون فوتبال برمی گشت.   پرونده 

 ویلموتس  و عملکرد آقای  تاج  به  دور از نگاه های سیاســی 
و با همراهی دســتگاه های نظارتی و دغدغه مندان فوتبال 
کشــور در کمیسیون اصل نود همچنان مفتوح و در حال 
بررســی است.   در به کارگیری افراد در مشاغل حساس که 
تعهدات آنان می تواند هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل 
کند، عدم ســابقه محکومیت قطعــی و پرونده مفتوح در 

دستگاه  قضایی ، باید لحاظ گردد. 
خوشــبختانه نیروهــای جوان، باانگیــزه و مدبری در 
ورزش به ویژه فوتبال رویش داشته ایم که می توانند بیش 
از مدیران سابق فدراسیون  فوتبال  در کسب دستاوردهای 
آســیایی و جهانی و رفع نگرانی هــای به حق مردم نقش 

آفرینی کنند.« 

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی گفت که چه تضمینی وجــود دارد بالیی که بر 
سر طرح تحول سالمت و پزشک خانواده آمد، بر سر طرح 
دارویاری نیاید؟ به گزارش ایســنا، محمد خدابخشی در 
جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
بهداشت درباره عملکرد وزارت بهداشت و  درمان در اجرای 
طــرح دارویار با انتقاد از کمبود دارو در داروخانه ها، گفت: 
این طرح چند سوال و ابهام دارد که باید رفع شود؛ اینکه 
چرا طرح با تاخیر اجرا شــد؟. 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؟

خدابخشی افزود: منابع پایدار سالمت این طرح چگونه 
تامین می شــود و چه تضمینی وجــود دارد که بالیی که 
بر سر طرح تحول ســالمت و پزشک خانواده آمد، بر سر 
این طرح نیاید؟ همچنین با توجــه به اینکه افراد زیادی 
هســتند که تحت پوشش نیســتند، تکلیف این افراد در 
این طرح چیســت؟ ســالمندان و افراد دارای معلولیت و 
جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح 
چگونه دیده شده است؟  وی اضافه کرد: چگونه این طرح 
می خواهد بدون در نظر گرفتن زیرساخت های اصلی یعنی 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع مانع تقاضای القایی شود. 
عمده مشکالت نظام بهداشت و درمان ما صرف نظر از فقر 

زیرساختی، به عدم نظارت بر می گردد.

پرونده ویلموتس و تاج 
در کمیسیون اصل نود مفتوح است

چه تضمینی برای عدم تکرار تجربه طرح تحول سالمت
در طرح دارویاری وجود دارد؟


