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ســید ابراهیم رئیسی در هشتمین مقصد از جلسات نظارت 
ستادی بر دســتگاه های اجرایی، صبح دوشــنبه به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی رفت و پس از استماع 
گــزارش وزیر و معاونین این وزارتخانه از عملکرد یکســاله، 
راهکارها و پیشنهاداتی در ۲۳ محور در جهت ارتقای کمی و 
کیفی فعالیت های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

ارائه کرد.
به گزارش ایسنا رئیس جمهور ضمن قدردانی از نقش آفرینی 
همه دست اندرکاران و مسئوالن این بخش در ادوار مختلف 
در ارتقای شاخص های ســامت، بهداشت و درمان کشور، 
تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان، در دولت سیزدهم، در 
شرایط بسیار ســخت همه گیری کرونا کار خود را آغاز کرد 
که روزانه بیــش از ۷۰۰ نفر از هموطنانمان جان خود را از 
دســت می دادند و خانواده های بسیاری داغدار می شدند، اما 
با همت مســئوالن این وزارتخانه برگ زرینی در تاریخ نظام 
سامت کشور رقم خورد و در کنترل این بیماری به نقطه ای 
رســیدیم که هم در ابتا و هم در فوتی ها، آمار صفر یا تک 
رقمی را تجربه می کنیم و اقدام جهادی وزارت بهداشــت و 
کادر درمان کشور در واکسیناسیون سراسری مردم ما را در 

زمره کشورهای موفق در مبارزه با کرونا قرار داد.
رئیســی »بیمه رایگان ۶ میلیون نفــر« از دهک های پایین 
جامعه در قالب بیمه سامت را اقدام بزرگ و ارزشمند دیگر 
دولت ســیزدهم در عرصه بهداشت و ســامت عنوان کرد 
و افزود: با اســتمرار طرح بیمه ســامت در چند ماه آینده، 
پوشش بیمه همگانی که از اقدامات ناتمام دولت های گذشته 

بوده است، محقق خواهد شد.
رئیس جمهــور طراحی و اجرای »طــرح دارویار« با هدف 
مبارزه بــا رانت و قاچاق معکــوس دارو را اقدام مهم دیگر 
وزارت بهداشــت در دولت سیزدهم برشمرد و اظهار داشت: 
اهمیت نظارت بر اجرای صحیح این طرح بسیار مهم، کمتر 
از طراحی آن نیست و تحقق کامل این طرح نیازمند توجه و 

مراقبت دقیق، موثر و مستمر وزارت بهداشت است.
قدردانی از اقدام ارزشمند کاشت حلزون برای ۱۰ 

هزار کودک ناشنوا
رئیسی همچنین با قدردانی از اقدام بسیار ارزشمند کاشت 
حلزون برای ۱۰ هزار کودک ناشــنوای زیر دو سال تصریح 
کرد: این اقدام از جمله خدمات بســیار حائز اهمیت وزارت 
بهداشت و درمان است که قابل ارزش گذاری نیست و باید با 
قــوت ادامه یابد تا جایی که همه خانواده های دارای کودک 
ناشــنوا یا کم شــنوا از این امکان و خدمت ذی قیمت مطلع 
شــده و برای درمان کودک خود اقدام کنند و دیگر کودک 

ناشنوایی در کشور نداشته باشیم.
رئیسی به اجرای موفق »طرح نسخه الکترونیک« نیز اشاره 
کــرد و گفت: این طرح مهم و کاربــردی مدت ها به کندی 
انجام شــده و در میدان اجرا قــرار نمی گرفت، اما در دولت 
ســیزدهم به صورت موفق به اجرا درآمد و آن بخش معدود 
از پزشکان محترم که همچنان از نسخه الکترونیک استفاده 

نمی کنند نیز باید خود را مقید و موظف به اجرای آن بدانند 
تا در روند اجرای این طرح اخال ایجاد نشود.

افزایش ظرفیت رشته پزشکی با نگاه کارشناسی ادامه یابد
رئیــس جمهــور »افزایش ظرفیــت ۲۰ درصدی رشــته 
پزشــکی« در کنکور را اقدام اساســی دیگر دولت سیزدهم 
در راســتای ارتقای کیفی و کمی عملکرد آتی نظام سامت 
کشــور برشمرد و افزود: در ســال های گذشته به بهانه عدم 
وجود زیرســاخت از افزایش پذیرش رشــته های پزشــکی 
امتناع می شــد که خوشبختانه در دولت ســیزدهم با نگاه 
مسأله محور به دنبال ایجاد زیرساخت ها رفتیم و افزایش ۲۰ 
درصدی ظرفیت رشــته های پزشکی متناسب با نیاز کشور 
انجام شــد و جا دارد این روند با نگاه کارشناســی همچنان 
ادامه داشته باشد. رئیسی در ادامه به مدیران این وزارتخانه 
توصیه کرد در زمینه افزایش دانشکده های پزشکی، به دور 
از توقعــات و چانه زنی ها، ماک و معیار را صرفا تشــخیص 
و نظــر کارشناســی قرار دهنــد. پیگیری و اجــرای طرح 
پزشــک خانواده، توجه ویژه به موضوع گردشگری سامت، 
استفاده بیشتر از دستاوردهای علمی و فناوری و محصوالت 
دانش بنیان در خدمات پزشکی، سامان دادن به طرح پرونده 
الکترونیک سامت، تسهیل و تسریع در صدور مجوز کسب 
و کارها در حوزه بهداشــت و درمان در درگاه ملی خدمات 
دولت هوشمند، ایجاد ظرفیت برای جذب پزشکان متخصص 
در استان ها و شفافیت سهام داری مؤسسات پزشکی از دیگر 
نکات مهمی بود که رئیس جمهور وزارت بهداشت،  درمان و 
آموزش پزشکی را به پیگیری و اجرای دقیق آنها مکلف کرد.

پزشکان اجرای قانون جوانی جمعیت را به شکل 
مستمر و دقیق پایش کنند

رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش به مسئوالن 

وزارت بهداشت توصیه کرد با پایش دقیق و مستمر اجرای 
»قانون جوانی جمعیت« به عنوان یکی از قوانین مورد تأکید 
دولت، هر بخشی را که مشکلی در اجرای آن وجود دارد، یا 
اجرای آن مثمرثمر نیست، حتماً به دولت و مجلس گزارش 
کنند. بازنگری در ساعات کشیک  پزشکان در بیمارستان ها 
با هدف افزایــش کیفیت خدمات پزشــکی، بهره گیری از 
ایده ها و نظریات جدید در حوزه درمان بویژه در بحث طب 
سنتی، ارتباط مؤثر با نخبگان و توجه به نظرات متخصصان 
برغم تفاوت سلیقه در مســائل سیاسی و اجرای عدالت در 
نظام پزشــکی در بخش آموزش، جذب، ارتقا، توزیع نیروی 
انســانی و تقســیم امکانات و ظرفیت ها نیز از توصیه های 
 مهم آیت اهلل رئیســی بــه مدیران وزارت بهداشــت، درمان 

و آموزش پزشکی بود.
کمبود یک دارو می تواند تمام خدمات ارزشمند نظام 

سالمت را زیر سوال ببرد
رئیســی »پیش بینی نیازهای دارویی کشور« را امری بسیار 
مهم و حیاتی توصیف و تصریح کرد: تشکیل معاونت غذا و 
دارو در این وزارتخانه به معنای آن اســت که امنیت غذایی 
و دارویی به شــکل توأمان و در یــک درجه از اهمیت قرار 
دارد، بنابراین مســأله تأمین داروی مورد نیاز کشور بسیار 
حائز اهمیت اســت و پیدا نشــدن یک دارو در داروخانه ها 
تمام اقدامات و خدمات ارزشــمند مجموعه نظام سامت و 

بهداشت و درمان کشور را زیر سوال خواهد برد.
قدردانی از بسترسازی وزارت بهداشت برای حفظ 

نخبگان حوزه پزشکی
رئیس جمهور ضرورت تبیین اقدامات و خدمات ارائه شــده 
در حوزه بهداشــت و درمان به مــردم در دولت مردمی، از 
جمله نظارت بر انضباط مالی در بیمارستان ها و بسترسازی 

برای حفظ نخبگان حوزه پزشکی از سوی وزارت بهداشت را 
مورد اشــاره قرار داد و اظهار داشت: مسأله ارتقای بهره وری 
نیز یکی دیگر از مســایل محوری و مهم در دولت سیزدهم 

است.
در همه حوزه ها بویژه در حوزه بهداشــت و درمان به دنبال 
آن هستیم تا بر اساس یک نظام برنامه ریزی و ارزیابی دقیق، 
به نحو شایسته و با هدف افزایش بهره وری از نیروی انسانی 
اســتفاده کنیم، چرا که رشــد اقتصادی، سامت و کیفیت 

خدمات پزشکی، متکی به افزایش بهره وری است.
ضرورت »توجه ویژه به موضوع بهداشت« در راستای 

پیشگیری قبل از درمان
رئیســی همچنین تکمیــل و بهره بــرداری از ۸۵۰ پروژه 
بهداشتی و درمانی، معرفی ۲۲۰ بیمارستان کشور به عنوان 
مراکز گردشــگری ســامت و همچنین کسب رتبه اول در 
منطقه و پانزدهم در دنیا در حوزه بهداشت و درمان را نشانه 
پیشــرفت و بالندگی کشور و موجب افتخار نظام جمهوری 
اسامی و مردم ایران دانست و گفت: حقد و کینه دشمنان 
از همین دستاوردها و پیشــرفت های بزرگ و عظیم ناشی 
شــده و قطعاً برای آنها پذیرفتنی نیست که کشوری تحت 
تحریم نه تنها ۹۵ درصد از داروهای مورد نیاز مردمش را در 
داخل تولید کند، بلکه به صادرکنندگان دارو نیز تبدیل شود.
رئیس جمهــور در پایان بار دیگر »توجــه ویژه به موضوع 
بهداشت« در راستای پیشگیری قبل از درمان را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: امیدواریم با اســتمرار تاش های مجموعه 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی، نظام سامتی 
عادالنه، مردم محور و توأم با حفظ کرامت بیمار داشته باشیم 

که به قطب سامت منطقه و جهان نیز تبدیل شده باشد.
پیش از ســخنان رئیــس جمهور، دکتر بهــرام عین اللهی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، گزارشی درباره 
اقدامات انجام شــده از ســوی این وزارتخانــه از جمله در 
زمینــه کنترل موفق بیماری کرونــا، طراحی و تولید کیت 
تشخیص ســویه اُمیکرون، تولید ۵ واکسن کرونا به عنوان 
تنها کشور تولیدکننده واکســن در منطقه، بیمه رایگان ۶ 
میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه، بیمه روستایی، اجرای 
طرح دارویار، تخصیص ســهم یارانه ســامت به ۳۶۶ دارو، 
تکمیل و بهره بــرداری از ۸۵۰ پروژه بهداشــتی و درمانی، 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری، تجهیز ۷۹۰ 
بیمارستان در راستای توزیع عادالنه خدمات سامت، توزیع 
۱۰ هزار پزشــک متخصص در مناطق محروم در راســتای 
محرومیت زدایــی در حوزه ســامت، حمایــت از بیماران 
صعب العــاج با افتتاح صنــدوق حمایت از ایــن بیماران، 
افزایــش ۴۱ درصدی شــرکت های دانش بنیــان در حوزه 
بهداشــت و ســامت، بهره برداری از ۲ هزار پروژه عمرانی 
در حوزه بهداشــت و درمان تا پایان ســال و آمادگی برای 
افتتاح یک پروژه بزرگ ملی در هر هفته، ایجاد پنجره واحد 
تولید دانش بنیان، ایجاد ســامانه برخط قیمت گذاری دارو و 

دیپلماسی سامت ارائه کرد.

رئیسی در جلسه نظارت ستادی بر وزارت بهداشت:

کمبود یک دارو می تواند خدمات نظام سالمت را زیر سوال ببرد

یک عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای 
اســامی با تاکید بر لزوم توجه به وضعیت تولیدکنندگان 
دارو گفت: باید به درد دل تولیدکنندگان دارو گوش داد و و 
اجازه متضرر شدن آن ها را نداد چون ادامه کار هر صنعتی 

همراه با ضرر نتیجه ای جز ورشکستگی ندارد.
محمدعلی محســنی بندپی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
گزارش کمیســیون بهداشت ودرمان درباره کمبود و گرانی 
دارو و اجــرای طرح دارویاری گفت: در این گزارش موضوع 
کمبود و گرانی دارو، مشــکات در اجرای طرح دارویاری، 
نحوه پوشــش بیمه ای داروها، بحث پیشــگیری از قاچاق،  
دسترســی راحت تر مردم به دارو و توزیع یارانه دارو بررسی 
قرار گرفت؛  طبق طرح دارویاری قرار بود یارانه دارو به جای 

تولیدکننده به مصرف کننده داده شود.
وی ادامــه داد: طرح دارویاری همچون پزشــک خانواده و 
دورکاری بسیار خوب بود اما عملکرد موفقیت آمیزی نداشت 
و باعــث نارضایتی کادر درمان ، مردم و سیاســت گذاران و 

مدیران کشور شده است.
این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای 
اســامی با اشــاره به وعده وزیر بهداشت برای رفع مشکل 
کمبــود و گرانی دارو در عین حال گفت: به نظر می رســد 

مشکل خیلی پیچیده تر از این حرف ها باشد که در طی یکی 
دو هفته کمبود و گرانی دارو کنترل شود؛  امکان رفع مشکل 
کمبود دارو به صورت موقتی و بــا واردات دارو وجود دارد 
منتها تمامی تاش در دو دهه گذشته توجه به تولید داخل 
بوده اســت. محسنی بندپی به تاکیدات مقام معظم رهبری 
دربــاره حمایت از کاالی تولید داخل و اقتصاد دانش بنیان 
اشاره و اظهار کرد: باید به درد دل تولیدکنندگان دارو گوش 
داد؛  اگــر قرار بر تهیه مواد اولیه تولیــد دارو به قیمت آزاد 
باشــد باید وزارت بهداشت قیمت تمام شده آن را مشخص 
کند و قیمت نهایی کاال با درنظر گرفتن سود آن اعام شود.

وی ادامه داد: اکنون کمبود دارو به خیلی از داروهای تولید 
داخلی رســیده که پیــش از این به وفور در کشــور وجود 
داشــت؛ بنابراین واردات کاالهایی که در داخل کشــور به 
اندازه کافی تولید و با قیمت مناسب عرضه می شد،  منطقی 
نیست. این به معنای تن دادن دوباره به واردات و وابستگی 
به  کشــورها در زمینه دارو و همچنین بی توجهی به تولید 

کننده است که پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.
این نماینــده مجلس در ادامه با تاکید بر وجود نظارت های 
کافی برای مقابله با قاچاق و احتکار دارو گفت: کســانی که 
در ایران کاال تولید کرده و سرمایه های خود را از ایران خارج 

نکردند، درد این کشــور را در سینه دارند؛ ما باید هوشمند 
باشــیم،  همان طور که در مذاکرات با ایستادگی برای دفاع 
از منافع ملی تاش شــد باید در داخل کشور هم از منافع 
مردم دفاع کــرده و اجازه ندهیم که تولیدکنندگان متضرر 
شوند چه اینکه ادامه کار هر صنعتی همراه با ضرر نتیجه ای 

جز ورشکستگی ندارد.

محسنی بندپی با اشاره به تغییرات چندباره در سازمان غذا 
و دارو بیان کرد: این کشور با تغییر افراد و مسئوالن درست 
نمی شــود مگر اینکه همراه خود برنامه ها،  طرح ها،  روش ها، 
 رویکردها و استراتژی های جدید و متفاوتی ارائه کنند وگرنه 
تغییر افراد فایده ای ندارد؛  تاکنون چهار نفر در معاونت غذا 

و دارو عوض شده اند.

 روابط عمومی نیروی زمینی سپاه از آغاز دور جدید حمات 
موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السام به 
مقرهای باقی مانده تروریست های تجزیه طلب ضد ایرانی در 

مناطقی از اقلیم شمال عراق خبر داد.
به گزارش ســپاه نیوز، روابط عمومی نیروی زمینی ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی در اطاعیه ای از آغاز حمات 
جدید  موشــکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه 
الســام برای انهدام مقرها و مراکز باقی مانده گروهک های 
تروریســتی تجزیه طلب ضد ایرانی مستقر در شمال اقلیم 

عراق خبر داد.
در اطاعیه روابط عمومی نیروی زمینی ســپاه آمده است: 
در ادامه  انهدام  مقرها و مراکز توطئه ، استقرار ، آموزش و 
سازماندهی گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی 
در اقلیم شمال عراق، برخی از مقرهای باقی مانده مزدوران 
استکبار جهانی از ســاعات اولیه بامداد دوشنبه هدف دور 

جدید حمات موشکی و پهپادی قرارگاه حمزه سیدالشهدا 
علیه السام نیروی زمینی سپاه قرار گرفتند.

طی این حمات که در مناطقی در عمق اقلیم شمال عراق 
از جملــه جژنیکان، زرگوئیز و کوی ســنجق انجام  گرفت، 
ضمــن انهدام اهــداف مورد نظر ، ضربات و خســارت های 

سنگینی به تروریست ها وارد آمد.
واکنش اقلیم کردستان به حمالت ایران علیه مواضع 

تروریست ها
دولــت اقلیــم کردســتان عراق بــه حمات ایــران علیه 

تروریست ها در این منطقه واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روسیاالیوم، دولت اقلیم کردستان 
عراق در بیانیه ای به حمات موشــکی و پهپادی ایران علیه 

اقلیم کردستان )مواضع تروریست ها( واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده اســت که چنیــن اقداماتی به حاکمیت 
عــراق و اقلیم کردســتان آســیب می زند و دولــت اقلیم 

کردستان آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و اصل حسن 
همجواری می داند.

دولت اقلیم کردستان در ادامه بیانیه خود با اشاره به راههای 
رســیدن به ثبات از ایران خواست که به این حمات پایان 

دهد.
نمایندگی سازمان ملل در عراق نیز حمات مکرر علیه عراق 
را نقض حاکمیت این کشور خواند و درخواست کرد که این 

حمات متوقف شود.
این نهاد اعــام کرد که چنین اقداماتی نــه تنها منجر به 
تشدید تنش می شود بلکه مشکاتی را نیز به دنبال خواهد 

داشت. 
نمایندگی ســازمان ملل در عراق تاکید کــرد که هرگونه 
ماحظات خارجی که کشــور همسایه برای حل آن تاش 
می کند، به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک تنها راه پیشــبرد 

آن است.

واکنش سنتکام به دور جدید حمالت سپاه علیه مقر 
تروریست های اقلیم شمال عراق

فرمانــده ســنتکام در بیانیه ای دور جدید حمات ســپاه 
پاســداران به مقر تروریســت ها در اقلیم شــمال عراق را 

»غیرقانونی« تلقی کرده و آن را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، صفحه توییتر سنتکام با انتشار بیانیه مایکل 
اریک کوریا، فرمانده سنتکام ) فرماندهی مرکزی نیروهای 
تروریستی آمریکا( در واکنش به دور جدید حمات موشکی 
و پهپادی سپاه پاسداران به مقر تروریست ها در اقلیم شمال 
عراق نوشــت: ما حمله موشــکی و پهپادی ایران در بامداد 

امروز به نزدیکی اربیل در عراق را محکوم می کنیم.
فرمانده سنتکام در ادامه گفت که این حمات غیرنظامیان 
را به خطر اندخته، اســتقال عراق را نقض کرده و امنیت و 
ثبات عراق و خاورمیانه را که به سختی به دست آمده است، 

به مخاطره می اندازد.

یک وکیل دادگستری بر این موضوع که »تأمین آزادی های 
مشروع شهروندان منوط به آموزش و باورپذیری آن است«، 

تاکید کرد.
ســید مهدی حجتی در گفــت وگو با ایســنا در رابطه با 
اظهــارات رئیس قــوه قضائیه مبنی بــر تأمین آزادی های 
مشــروع آحاد جامعه گفت: در حوزه آزادی های مشروع و 
تأمین بی کم و کاست آن توسط حکومت، باید هر سه قوه 
اعم از مقننه، مجریه و قضائیه به صورت یکسان و با نگاهی 
مثبت و موســع به موضوع و با سیاستی واحد عمل کرده و 

از ساختار شعاری در این حوزه فاصله بگیرند.
این وکیل دادگســتری با بیان اینکه صــرف قانونگذاری و 
تصویب مقرراتی در حوزه آزادی های مشــروع شــهروندان 
باعث تأمین و تحقق این آزادی ها در عمل نمی شود، افزود: 
بی تردید قانونگذاری در حوزه حقوق و آزادی های مشروع 
صرفاً مقدمه واجب و شرط الزم برای تأمین آن است؛ لیکن 

بدون وجود ابزارها و فراهم کردن شــرایط برای اجرای این 
قوانین در عرصه عمل، نمی توان در هیچ کشــوری تأمین 

حقوق و آزادی های مشروع شهروندان را رقم زد.
حجتی گفت: تأمین آزادی های مشــروع شهروندان منوط 
به آمــوزش و باورپذیری آن اســت؛ بدیــن معنی که هم 
شــهروندان باید از حقوق و آزادی های مشــروع خویش از 
طریــق آموزش های همگانی و باالخــص آموزش از دوران 
دبســتان آشنا باشند تا متوجه نقض آن در مواردی که این 
حقوق مورد تعــدی قرار می گیرد، شــوند و هم ضابطان، 
قضات دادگســتری و تمامی مجریان قانــون باید در این 
زمینه آموزش های الزم را دیــده و بر حقوق و آزادی های 
مشــروعی که طبق قانون برای شــهروندان به رســمیت 
شناخته شده آگاه باشــند واال در مواردی ممکن است که 
همیــن افراد به لحاظ بی اطاعی از مقررات موجود در این 
زمینه ناخودآگاه مبادرت به پایمال کردن حقوق شهروندان 

و نقض آزادی های مشروع آنان کنند.
این حقوقدان بــا تأکید بر اینکه صــرف آموزش حقوق و 
آزادی های به رســمیت شناخته شــده برای شهروندان در 
قانون اساســی و حقوق وضع شــده برای آنهــا در قوانین 
عادی برای تأمین آزادی های مشــروع شــهروندان کفایت 
نمی کند، گفت: آزادی های مشروع شهروندان، هم در قانون 
اساســی و هم در قوانین عادی بــه کرات مورد پیش بینی 
قــرار گرفته و واجد ضمانت اجراهای الزم نیز هســت ولی 
علــی رغم غنای تقنینی در حوزه آزادی های مشــروع، در 
عمــل و اجرا چالش های زیادی در مســیر آن وجود دارد. 
وضع این مقررات بدون آموزش آنها فایده گرایانه نیست و 
طبعاً حاکمیت باید در گام دوم آموزش را در دســتور کار 
خــود قرار دهد اما مهمترین بخش این فرآیند، باور پذیری 
اســت و مادامی که شــهروندان، ضابطان، قضات و ســایر 
مخاطبین قانون، بر حقوق و آزادی های مشــروعی که در 

قوانین مختلف برای مردم وضع یا به رسمیت شناخته شده 
باور نداشــته و معتقد بر ضــرورت رعایت این حقوق برای 
شــهروندان نباشــند، طبعًآ در اجرای قانون و پیاده سازی 
آنچه که از آن به حقوق و آزادی های مشــروع یاد می شود، 

توفیقی حاصل نخواهد شد.
حجتی در پایان گفت: به نظر می رســد در خصوص تأمین 
حقوق و آزادی های مشروع شــهروندان در کشور، مراجع 
و ســازمان ها و نیز مســئولین و مقامات و مجریانی که در 
جایگاه هــای مختلفی قرار دارند، نگاه یکســانی به موضوع 
ندارنــد و همیــن تفــاوت و اختاف نظر در اســتنباط از 
حقوق و آزادی های مشــروع و عدم وجود سیاســتی واحد 
در این رابطه باعث شــده تا بــرای حرکت از وضع موجود 
به ســمت وضع مطلــوب و تعریف روش هــای تحقِق بی 
 کم و کاســت حقــوق و آزادی های مشــروع شــهروندان 

فاصله وجود داشته باشد.

محسنی بندپی: 

باید به درد دل تولیدکنندگان دارو گوش داد

نیروی زمینی سپاه خبر داد

آغاز دور جدید حمالت موشکی و پهپادی به مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق

تأمین آزادی های مشروع منوط به آموزش و باورپذیری آن است

روزنامه »جهان صنعت« توقیف شد
کانال تلگرامی میزان از توقیف روزنامه جهان صنعت خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان، روزنامه »جهان صنعت« در نشست فوق العاده 
دوشنبه هیات نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت 

ملی و حدود مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.

سفیر ایران در عراق اعالم کرد
به عراق مهلت ۱۰ روزه دادیم تا نیروهای تروریستی 

مسلح را خلع سالح کند
سفیر کشورمان در عراق با بیان اینکه ایران بیش از ۷۰ مدرک و سند به بغداد 
داده است که ثابت می کند نیروهای تروریستی در شمال این کشور حضور دارند 
تاکید کرد که به طرف عراقی مهلت ۱۰ روزه دادیم تا نیروهای تروریستی مسلح 

را خلع ساح کند.
به گزارش ایسنا، محمدکاظم آل صادق، سفیر کشورمان در بغداد در گفت با 
شبکه العالم تاکید کرد که بیش از ۷۰ مدرک و سند به طرف عراقی دادیم مبنی 

بر اینکه مجموعه های تروریستی در شمال این کشور حضور دارند.
وی گفت کــه به دولت عراق و اقلیم کردســتان مهلــت ۱۰ روزه دادیم تا 

مجموعه های تروریستی مسلح را خلع ساح کنند.
آل صادق تاکید کرد که ســازمان موســاد رژیم صهیونیستی از طریق خاک 

کردستان تاسیسات حیاتی ما در کرمانشاه را هدف قرار داد.
سفیر کشورمان گفت که مساله حمله زمینی به مجموعه های مسلح در اقلیم 

کردستان عراق مطرح نیست.
وی گفت که ســردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه اخیرا سفری به عراق 

داشت و با روسای سه گانه این کشور دیدار کرد.
آل صــادق همچنین تاکید کرد که ایران با دولت فدرال عراق و دولت محلی 
اقلیم کردســتان توافق کرد که در مرزهای ایران و کردســتان نیروهای عراقی 

مستقر کنند اما این توافق اجرایی نشد.
سفیر ایران در عراق روز گذشته نیز در گفت وگو با شبکه تلویزیونی العهد گفت 

که از بغداد خواستیم مرزها را از طریق دولت مرکزی این کشور کنترل کند.
وی تاکید کرد که در مذاکرات با طرف عراقی از دولت این کشور خواستیم تا 
برای اجرایی کردن موضوع خلع ســاح مخالفان جمهوری اسامی ایران جدول 

زمانی تعیین کند.
آل صادق خاطرنشان کرد که ایران خواستار خلع ساح مخالفان و بازگرداندن 

آنها به اردوگاه ها به عنوان پناهنده شد.
ســفیر کشورمان در بغداد اعام کرد که دولت عراق با دو خواسته ما موافقت 

کرد و برای موضوع خلع ساح مهلت خواست.
وی همچنین خاطرنشان کرد که دو طرف ایرانی و عراقی موضوع تبادل افراد 
تحت تعقیب بر اساس تفاهم نامه میان دستگاه قضایی دو کشور را بررسی کردند.

اختصاص شعبه  ویژه بازپرسی
برای رسیدگی به پرونده حمله تروریستی ایذه

دادســتان عمومی و انقاب مرکز خوزستان با اشاره به اختصاص شعبه  ویژه 
بازپرسی برای رسیدگی به پرونده حمله تروریستی ایذه، گفت: این پرونده اکنون 

تحت نظارت دادستان عمومی شهرستان در حال رسیدگی است.
صادق جعفری چگنی بااشــاره به حادثه تروریســتی ایذه در روز چهارشنبه 
۲۵ آبــان مــاه، اظهارکرد: از همان زمــان که این حادثه اتفاق افتاد، در شــهر 
ایذه حضور پیدا کردم و شــعبه  ویژه بازپرســی برای رسیدگی به این پرونده در 
شهرســتان اختصاص داده شــد. وی بیان کرد: این پرونده اکنون تحت نظارت 
دادســتان عمومی شهرستان در حال رسیدگی است. دادستان عمومی و انقاب 
مرکز خوزســتان گفت: این موضوع از دو جهت؛ هم اختال نظم و امنیت برای 
شهروندان ایذه که منجر به شهادت تعدادی از مردم شد و هم از نظر سلب امنیت 

عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی کــه در یک گفت و گوی تلویزیونی صحبت می کرد، عنوان کرد: در این 
راستا اقدامات خوبی از سوی دستگاه های امنیتی، اطاعاتی و انتظامی استان و 
شهرستان در جهت شناسایی عوامل این اغتشاشات صورت گرفته است و تعدادی 
نیز دستگیر شده اند که نتیجه تحقیقات با تکمیل شدن پرونده، به اطاع همه 

مردم خواهد رسید.

رحیم صفوی: 
باید ضعف ها را برطرف کنیم

مشاور عالی رهبر انقاب با بیان اینکه این فتنه ها تمام می شود، اظهار کرد: ما 
باید مشــکات  مردم را حل کنیم و انقاب اسامی هم آمده است که مشکات 

مردم را حل کند.
به گزارش ایسنا، سردار ســیدیحیی رحیم صفوی در همایش جایگاه علم و 
فناوری در دفاع مقدس با بیان اینکه در جنگ ما انســان محور بودیم و عراقی ها 
ابزارمحور بودند، اظهار کرد: االن ما به قدرت پهپادی باالیی رســیدیم اما از سال 
۶۵ هم ما هواپیمای بدون سرنشین را در سپاه پاسداران ساخته بودیم. ما از تمام 
علوم در زمان جنگ اســتفاده کردیم، از آب و هواشناسی گرفته تا زمین شناسی 

و موارد دیگر.
وی افزود: ما می دانستیم با چه کسانی در جبهه مقابل طرف هستیم و حتی 
خصوصیات اخاقی فرماندهان عراقی را هم می دانســتیم. ما جزئیات ساختار و 

تیپ های عراق را می دانستیم و برتری علمی و فکری نسبت به دشمن داشتیم.
مشــاور فرمانده کل قوا در ادامه با بیان اینکه اغتشاشات اخیر امنیت ذهنی 
مردم، زندگی و کســب و کار مردم عزیزمان را را تحت الشــعاع قرار داده گفت: 
انتظار داریم نیروهای مسلح که بسیج و سپاه بازوان قدرتمند آن هستند، اجازه 
ندهند این حوادث به  طول بینجامد. صفوی یادآور شــد: االن هشت میلیون تن 
کاال در بندرها وجود دارد که باید به دســت مردم برسد. ما ضعف هایی داریم که 
این ها در نیروهای مســلح کمتر است اما باید ضعف های کشور را برطرف کنیم. 
وی بــا بیان اینکه ما یک ملت قدرتمند هســتیم و رهبــری خردمند و الیق و 
شجاع داریم، اظهار کرد: این فتنه ها تمام می شود اما بازهم ممکن است در آینده 
به بهانه های دیگر فتنه هایی ســراغمان بیاید. پس نباید بی توجه باشیم. ما باید 
مشــکات  مردم را حل کنیم و انقاب اسامی آمده است که مشکات مردم را 

حل کند و ما پاسداران تا ابد مردمدار و مردمیار خواهیم بود.

رای دیوان عدالت در خصوص الزام به حضور 
سازندگان ذیصالح در ساختمان های زیر شش طبقه

طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم گیری در خصوص حضور 
ســازندگان ذی صاح )مجریان( در ساختمان های زیر شش طبقه از اختیارات 
هیات چهار نفره شــورای هماهنگی نظام مهندســی و کنترل ساختمان استان 
نیســت. به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال 
شــکایت از استانداری آذربایجان شــرقی و درخواست ابطال بند ۴ صورتجلسه 
مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان استان آذربایجان شرقی اباغی به شماره ۱۱۰۸۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ 
از تاریخ تصویب که در آن مقرر کرده بود »الزامی به استفاده از خدمات سازندگان 
ذیصاح )مجریان( برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان وجود 

ندارد«، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را باطل کرد.
در این رای آمده اســت: اوال براســاس بند ۱- ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳- ۱۳ 
و ۳- ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ســاختمان مصوب ســال ۱۳۸۴، 
هیات های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه  ها را داشته و صاحیتی 
برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان 
ذیصاح )مجریان( برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند.

ثانیا براســاس رای شــماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کــه در خصوص هیات های چهار نفره صادر 
شده، اعام شده است که هیات های مزبور صرفا در راستای رفع مشکات مربوط 
به اجرای شیوه نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفه  ها تشکیل می شوند و در سایر 
قوانین و مقررات نیز اختیار و صاحیتی به هیات های مذکور داده نشــده است. 
بنا به مراتب فوق، بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره شورای 
هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن 
مخالفت با درخواســت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن 
اســتفاده از خدمات سازندگان ذیصاح )مجریان( برای ساختمان های زیر شش 
طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده 
۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 
۱۳۹۲ ابطال می شــود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان 

عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

اخبار کوتاه

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، 
تاکید کرد: کمیسیون این آمادگی را دارد که بافاصله پس 
از اتمام بررســی های کارگروه تخصصی، طرح ســاماندهی 
تجمعات را در دستور کار قرار دهد و گزارش آن را به صحن 

مجلس ارائه کند.
علی حدادی در گفت و گو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت 

طرح ســاماندهی تجمعات در کمیسیون امورداخلی کشور 
و شــوراها، با بیــان اینکه این طرح همچنــان در کارگروه 
مربوطه در حال بررســی کارشناسی است و فعا در دستور 
کار کمیســیون قرار نگرفته است، اظهار داشت: نمایندگان 
در تاش هســتند در قالب این طرح بــه بحث اعتراضات 
مردمی توجه شــود. وی با بیان اینکه بر اســاس این طرح 

محل های تجمع با هماهنگی اســتانداری ها و فرمانداری ها 
تعیین می شــود، در ادامه اظهار کرد: از ســوی دیگر پیش 
بینی شــده تا مجوزهایی برای برگزاری تجمعات اعتراضی 
مردم در چهارچوب قانون صادر شــود. به دنبال آن هستیم 
که بســتر برگزاری تجمعات مردمی در چهارچوب اصل ۲۷ 
قانون اساســی فراهم شــود. مجلس به دنبال آن است که 

صدای انتقاد و اعتراض مردم شــنیده شود و در چهارچوب 
قانون به این مطالبات مردم پرداخته شود.

ســخنگوی کمیســیون امور داخلی کشــور تصریح کرد: 
کمیسیون آماده است که بافاصله پس از اتمام بررسی های 
طــرح در کارگروه ویژه، طرح را مورد بررســی قرار دهد و 

گزارش آن را برای رسیدگی به صحن مجلس ارائه کند.

تالش مجلس برای ساماندهی تجمعات به کجا رسید؟


