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سياست 2

پیام هشدارآمیز چهره جنجالی عراق برای زائران ایرانی
و حشدالشعبی؛

؛ بعین ار
آغشته به جنگ قدرت

حاکمیت شیعی جمهوری اسالمی ایران تا 
اینجای کار در مواجهه با مقتدی صدر در عراق 
مســلک رواداری و آبــروداری در پیش گرفته 
است. گرچه گاهی نماینده اصولگرایی از تریبونی 
او را »شــیخ فتنه گر« بنامد و گاهی هم از دست 
رسانه ای در برود و صدر را بازیچه غرب بخواند؛ 
اما با همه آتشی که صدر تا امروز علیه جمهوری 
اسالمی در عراق به راه انداخته، جمهوری اسالمی 
ایران در موضع گیری های رســمی خود نه بر او 
تاخته  و نه او را از خود رانده ؛ مبادا که با این تاختن و 

راندن او را به دامان آمریکا بیندازد. 
ایــران حتی ســعی می کند بر شــعارهای 
ضدایرانی که از سوی صدری ها به آسمان عراق 

بلند می شود، چشم و گوش ببندد و چه بسیار که 
آنها را انکار کرده است؛ کار صدر اما به جایی رسیده 
که دیگر امکان انکار زاویه تند و تیزی که او با ایران 
دارد، نیست. بر خالف جمهوری اسالمی ایران، در 
آن سوی مرز به نظر می رسد که مقتدی صدر به 

کلی دست از دوستی با ایران شسته است. 
هفته گذشــته در پی اعالم انصراف آیت اهلل 
کاظم حائــری از مرجعیت شــیعیان به دلیل 
کهولت سن و ضعف جسمانی، مقتدی صدر تنها 
با یک پیام توئیتری اعالم کرد که برای همیشه 
از سیاســت کنار می رود.  همین یک پیام کافی 
بود تا عراق را که هفته ها ملتهب و متشنج بود، به 

آشوب بکشاند... 

بازی با آمار حاشیه نشینان دامن شهرها را خواهد گرفت  

خطر حذف میلیون ها نفر از
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رئیس جمهور بــا تاکید بر ضــرورت افزایش 
نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه های 
اجرایی دارای مســئولیت در حوزه تعاون را مکلف 
کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشــی از دالیل 
کاســتی های موجود در اجرای سند ملی تعاون و 
راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.

به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیسی دیروز در 
مراسم گرامیداشــت روز ملی »تعاون« با اشاره به 
تصویب سند ملی تعاون در ســال ۱۳۹۱ و تحقق 
حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ ســال 
گذشته گفت: دستگاه هایی که در اجرای این سند 
دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند 
تا نظرات و دیدگاه های خود درباره دالیل ایفا نشدن 
این مســئولیت ها و راهکارهای پیشنهادی برای 
اجرای این مسئولیت ها را به معاونت تعاون وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

تعیینفرصتزمانییکماههبرایرفع
کاستیهایاجراییسندملیتعاون

رئیس جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون 
وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشــت تا این 
نظرات را جمع بندی و نهایی کند و در جلســه آتی 
که نهایتا تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا 
از این جلسه بتوانیم نتیجه ای عینی و اجرایی برای 

پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
رئیسی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون 
با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم 
با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون 
باعث معطلی و عدم اجرای ســند می شــود، باید 
نسبت به اصالح سند و در صورت لزوم اصالح قانون 
اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی هایی 
که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه های دارای 
مســئولیت در یک ماه آینده انجــام خواهند داد، 
سند ملی تعاون باید یک سند کامال دارای قابلیت 

اجرایی باشد.

بخشتعاونیدارایجایگاهراهبردی
دراقتصادکشوراست

رئیس جمهور در ادامه بخش تعاونی را بخشی 
بســیار مهم و دارای جایگاه راهبــردی در اقتصاد 

کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی 
به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از 
تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی 

در نظر گرفته شده است.
رئیسی تحقق نیافتن ســهم بخش تعاون در 
اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت 
برنامه ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد 
به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی ها در اقتصاد 
کشور نیست. تعاونی ها در سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی منشــا خدمات زیادی برای کشور 

بوده اند و این قابل انکار نیست.

تقویتنقشبخشتعاونی
باورجدیدولتمردمیاست

رئیس جمهور تقویت نقــش بخش تعاونی در 
اقتصاد کشــور را باور جدی دولت مردمی خواند 
و خاطرنشــان کرد: یکی از حلقه های مفقوده در 
کشور ما نظارت جدی، موثر و به هنگام است؛ همه 
بخش های اقتصادی اعم از دولتــی، خصوصی و 
تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق 

و موثر دارند.
رئیسی در ادامه به ظرفیت باالی بخش تعاونی 
اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره 
کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از 
میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی 

به شکل جدی حمایت کند.
وی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه 
فعالیت تعاونی ها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت 
مســکن برطرف و از تعاونی های فعال در کشــور 

حمایت کنید.
رئیس جمهور یکی از مصادیق و جلوه های مهم 

راهبرد مردمی سازی دولت را فعال شدن تعاونی ها 
در کشــور عنوان کرد و افــزود: در این زمینه همه 
مقدمات الزم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن 
صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق 
فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزش های 

الزم به شکل عمومی ارائه شود.
رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی 
تعاون، تصریح قانون اساســی، و نیز سیاست های 
دولت مردمی برای حمایت از فعالیت های بخش 
تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید می کنم 
که حمایت از فعال تر شــدن تعاونی هــا باید جزو 
دستور کار تمام وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و 

استانداری ها باشد.

سیاستدولتحمایتازبخشتعاونیاست
رئیسی همچنین در ادامه این جلسه و در حالی 
که اعضای هیات مدیــره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی 
نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامه های خود وارد 
جلسه شده بودند، با قدردانی از تالش ها و اقدامات 
شــرکت های تعاونی سراسر کشــور برای ایجاد 
رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست 
دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما 
می خواهم که به تالش های خــود در زمینه رونق 
تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.

رئیس جمهور حمایت عملی و اجرایی از ارتقای 
ســهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را 
اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: 
هیچ کار خیری باالتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان 
و رفــع دغدغه های او و خانــواده اش در این زمینه 
نیســت و لذا دولت مردمی خود را موظف می داند 
هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش 

تعاونی دریغ نکند.
رئیسی در ادامه دســتور افتتاح همزمان ۴۵۷ 
طرح تعاونی در سراســر کشــور را از طریق ویدئو 
کنفرانس صادر کرد و از اعضــای هیات مدیره ۱۷ 
شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی 
کرد. در ابتدای این جلسه مهدی مسکنی، معاون 
تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشــی 
مفصل از اجرای سند ملی تعاون در ۱۰ سال گذشته 

ارائه کرد.

با گذشــت حدود یک ماه از وادرات داروهای 
بیمــاران »اس ام ای« این دارو هنوز به دســت 
بیماران نرسیده اســت و مدیرعامل انجمن نیز 
معتقد اســت عدم هماهنگی بین معاونت های 

وزارت بهداشت عامل تاخیر در توزیع دارو است.
به گزارش فــارس، مرداد ماه امســال ورود 
نخستین محموله داروی بیماران اس ام ای توسط 
سازمان غذا و دارو اعالم شد. بهرام دارایی، رئیس 
این سازمان با اشاره به این خبر گفت: پیرو دستور 
رئیس جمهور مبنی بر تامین داروی بیماران »اس 
ام ای«، سازمان غذا و دارو اقدامات الزم را به منظور 
ثبت سفارش و نقل و انتقال مالی به منظور تامین 
سریع دو قلم داروی این بیماران را در دستور کار 
قرار داد. براین اساس داروی اسپینرازا به عنوان 
اولین داروی تامین شــده بیماران »اس ام ای« 
وارد کشور شده اســت و به زودی داروی بعدی 
نیز تامین و با هماهنگــی معاونت درمان وزارت 
بهداشت در دســترس این بیماران قرار خواهد 

گرفت.
چندی بعد نیز حمید رضــا اینانلو، مدیر کل 
وقت امور دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا 
و دارو خبر از ورود دومیــن محموله دارویی داد 
و گفت: محموله دارویی بیماران اس ام ای با نام 
»ریسدیپالم« با پیگیرهای شخص رئیس جمهور 
برای رفع مشکالت دارویی این بیماران وارد کشور 
شده است و به زودی محموله های دیگر دارویی 

مبتالیان به اس ام ای نیز تامین می شود.

وی ادامه داد: ارز تخصیص یافته به این دارو 
جدا از سهمیه ارزی فعلی وزارت بهداشت است 
و ســازمان برنامه و بودجه طبق دستور رئیس 
جمهور مابه التفــاوت ریالی ایــن دارو را تامین 
خواهد کرد تا بیمــاران دغدغه هزینه باالی این 

دارو را نداشته باشند.

بیماران»اسامای«چشمانتظاردارو
امــا اکنون حدود یــک مــاه از تحقق وعده 
رئیس جمهور برای واردات دارو به کشور می گذرد 
و خانواده های زیادی چشم انتظار دریافت دارو 
هســتند، اما تاکنون خبری از توزیع این داروها 

نیست. پیگیری های خبرنگار فارس از معاونت 
درمان وزارت بهداشت گویای این موضوع است 
که وظیفه توزیع این داروها بر عهده سازمان غذا 

و دارو است.
سعید عظیمیان، مدیرعامل انجمن »اس ام 
ای« ایران درخصوص آخرین وضعیت توزیع این 
داروها به فارس گفت: با تصمیم وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو برای مجوز ورود داروهای مورد 
نیاز بیماران به کشور، برای نخستین بار نویدبخش 

درمان بیماران مبتال به »اس ام ای« شده است.
وی افزود: حدود ۹ ماه از دستور رئیس جمهور 
برای لزوم تأمین داروی بیمــاران »اس ام ای« 
و بیش از یک مــاه از ورود اولین محموله داروی 
بیماران به ایران می گذرد اما متأسفانه به دلیل 
نبود هماهنگی میان معاونت های وزارت بهداشت، 
سنگ اندازی های مکرر و سهم خواهی برخی از 
مراکز علمی بانفوذ در وزارتخانه، این دارو هنوز به 

دست ما نرسیده است.
مدیرعامــل انجمــن حمایــت از بیماران 
»اس ام ای« از عواقب تأخیر در مصرف داروهای 
مورد نیاز بیماران »اس ام ای« هشدار می دهد؛ 
بچه ای که در بیمارستان بستری می شود و زیر 
دستگاه تنفسی می رود، باید یک سال به صورت 
مداوم دارو مصرف کند تا به شرایط فعلی برسد. 
زمان مصرف دارو برای بیماران بسیار حیاتی و مهم 
است و ما نمی دانیم که چرا با وجود گزارش های 
داده شده در این زمینه برای دارو تا این اندازه تعلل 

می شود.
به گفته اعظمیان با گذشت حدود یک ماه از 
واردات این داروها هنوز خبری از توزیع آنها نیست 
و طی جلساتی با مسووالن وزارت بهداشت مقرر 
شده است این داروها به زودی به دست بیماران 

برسد. طبق وعده مسووالن سازمان غذا و دارو این 
داروها باید رایگان در اختیار بیماران قرار گیرد.

توزیعداروتاپایانشهریور
بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو در 
خصوص آخرین وضعیت این داروها به خبرنگار 
فارس گفت: خوشبختانه با تالش های شبانه روزی 
واردات این داروها به کشور انجام و مقرر شد این 
داروها ظرف مدت شش ماه تا یک سال در اختیار  
بیماران قرار گیرد تا هزینه اثربخشــی آنها برای 

بیماران مشخص شود.
وی با بیان اینکه این داروها در دنیا بسیار گران 
هستند و تقریبا جزو گران ترین داروهای درمانی 
به شمار می روند توضیح داد: با رایزنی های صورت 
گرفته با شــرکت های تامین کننده این داروها 
دارویی که با قیمت ۷۵هزار دالر باید خریداری 
می شــد با قیمت پایین تر و حدود ۱۰ هزار دالر 
تامین شد و یک داروی دیگر نیز با قیمت ۸ هزار 

دالر تامین شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه جلسات 
متعددی با معاونت درمان وزارت بهداشــت و 
معاونت تحقیقات برای بررســی اثربخشی این 
داروها انجام شده است تصریح کرد: لیست بیماران 
نیازمند این داروها مشخص شده است و ما تالش 
خواهیم کرد تا پایان شهریور داروها را در اختیار 
بیماران قرار دهیم تا ظرف یک بازه شــش ماهه 
تا یک سال توسط بیماران مصرف شود تا نتایج 
اثربخشی آن را بررسی کنیم تا در صورت اثربخش 
بودن آن روند ادامه تامین دارو ادامه باید، در این 
مدت نیز باید با بیمه ها جلساتی را برگزار کنیم تا 

منابع مالی تامین این داروها مشخص شود.
این اظهارات مسووالن درحالی است که روز 
شنبه نیز جمعی از خانواده های کودکان مبتال 
به »اس ام ای« در مقابل دفتر ریاست جمهوری 
تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار توزیع 
ســریع تر دارو برای درمان کودکانشان هستند. 
حال باید دید با توجه به وعده رئیس سازمان غذا 
و دارو وضعیت توزیع داروهای بیماران چه زمانی 
مشخص خواهد شد و این دارو چه زمانی به دست 

بیماران خواهد رسید.

گزارشخبر
رئیسیدرمراسمتقدیرازتعاونیهایبرتر:

تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور یک نقص است 
بهدلیلناهماهنگیدروزارتبهداشتوسهمخواهیبرخیمراکزعلمیبانفوذدروزارتخانه؛

داروهای بیماران »اس ام ای« به کشور رسید؛ به دست بیماران نه! 

یکاقتصاددان:

آمار رسمی وضعیت جامعه را 
نشان نمی دهد 

علیمطهری:

نحوه مذاکره ما با آمریکا 
مایه مسخره خاص وعام شده 

شهادت مامور پلیس پایتخت
در درگیری با سارقان

نهتجهیزاتایمنیدارندونهامکاناتاستاندارد

سیمبانان، معلق در فرامین 
پیمانکار و مشکالت ریز و درشت 

همزمانباانتقادترامپ،نظرسنجیهاحکایتاز
پیروزیدموکراتهادرانتخاباتکنگرهدارند؛

بهره برداری »آبی ها«
از دوقطبی حزبی


