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سعید جلیلی:

بسیاری از عوامل دخیل حوزه سالمت
منحصر در مسائل درمانی یا دارویی نیست

خوبی سخن در کم گفتن است .امام علی (ع)

2 0 2 1

A u g

M o n

3 3 5 4

N o

V o l . 12

الهام آزاد

عضو هیات رئیس�ه کمیس�یون اصل 90
مجلس

مقـ��ام معظ��م
رهبـــ��ری در
دی��دار اعضای
هی��ات دولت با
ایشان فرمایشی
مبنی ب��ر اینکه
بای��د مس��ئوالن حرفهای م��ردم را
بش��نوند و از نگاه باال ب��ه پایین پرهیز
کنند ،داش��تند ،بر اساس آرمان انقالب
اسالمی مس��ئوالن خادم مردماند و بر
همین اس��اس مس��ئوالن کش��ور باید
ب��ا پرهیز از نگاه باال ب��ه پایین خود را
خادم مردم بدانند نه رئیس .در س��ایه
خدم��ت به مردم و پرهی��ز از نگاه باال
به پایین است که میتوان اعتماد مردم
را جلب کرد و در مس��یر رفع مشکالت
گام برداشت .خدمت به مردم و مبارزه
با فس��اد باید س��رلوحه کار مسئوالن
قرار گیرد و در این مس��یر قوه مجریه
و مقننه در کنار هم باید مجدانه تالش
داشته باشند .در بیانیه گام دوم با کلید
واژههایی همچون خدم��ت ،عدالت و
امثال آن مواجهیم که در س��ایه تحقق
این موارد میتوان به پیشرفت و توسعه
و جلب اعتم��اد مردم امیدوار بود .مقام
معظم رهبری بر داشتن پیوست عدالت
در برنامههای دولت تاکید داش��تند که
م��ا باید بدانیم که ب��ه عنوان حکومت
اس�لامی و پرچم��دار عدال��ت در این
زمینه ضم��ن اجرای عدال��ت الگویی
برای دیگر کش��ورها باش��یم .در سایه
اجرای عدالت است که اختالف طبقاتی
کاهش مییابد و ما ش��اهد توس��عه در
همه بخشها و مناطق هستیم و مردم
نیز ثمره این عدالت را خواهند چش��ید.
در برنامهه��ای آقای رئیس��ی به کار و
تالش هوش��مندانه اشاره شده که این
مسأله امر بسیار مهمی است و در سایه
این روش میتوانیم به بهبود ش��رایط
امی��دوار باش��یم .مجل��س نی��ز ضمن
همگام��ی و همراه��ی ب��ا دولت برای
رفع مشکالت به نظارت دلسوزانه خود
ادامه خواهد داد.

www.asre-iranian.ir
همین صفحه

باز هم پای دالالن در میان است؟

قد بلند قیمت برنج و
جیب کوچک مصرفکننده

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس:

در مواجهه با فضای مجازی
منفعالنهعملمیکنیم

صفحه6

رئیس جمهور:

تیم اقتصادی دولت
مکلف به اقدامات فوری
برای کنترل تورم شد
صفحه2

بحراننمایی در آب؛ ابزار سهمگیری از
صندوق توسعه ملی

دور باطل انتقال آب
به مناطق مرکزی

در حوزه فرهنگ نیازمند اصالحات ساختاری هستیم

کارشناس سیاس��تگذاری آب با بیان اینکه طرحهای
انتق��ال آب دری��ا به ف�لات مرکزی موجب کش��ش
جمعیت و افزایش تقاضا میشود ،گفت...

منظور رهبر معظم انقالب از سالمسازی انجام امور زیربنایی است

بیش از آنکه بر فضای مجازی تأثیر بگذاریم از آن تأثیر میپذیریم

صفحه3

انحراف مسائل فرهنگی ،مفاسد اخالقی و اجتماعی را به دنبال دارد

کوالک جودو در توکیو

 2مدال طالی پارالمپیک
بر سینه قهرمانان ایرانی
همین صفحه

صفحه2

امیر حاتمی:

کشورهای مختلف طرفدار پهپادهای ما هستند

وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :امروز پهپادهای ما در کشورهای
مختلف طرفداران بسیاری دارد و مورد استفاده قرار میگیرد .به گزارش خبرنگار مهر،
امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی در آیین معارفه امیر محمدرضا
قرائی آش��تیانی وزیر جدید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که صبح امروز در مرکز
همایشهای امام علی (ع) شهرک امام خمینی (ره) برگزار شد ،طی سخنانی ضمن
تسلیت ایام سوگواری ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) ،گفت :نزدیکترین
راه به خدا راه امام حسین (ع) است ،پس از خداوند متعال طلب میکنیم که محبت او را
در دل ما هر روز بیشتر از روز گذشته کند .وی در ادامه به پیشرفتها و اقدامات وزارت
دفاع در س��الهای اخیر پرداخت و افزود :در حوزه رزم زمینی بیش از  ۳۰۰کار جدید
انجام ش��د ،همچنین در حوزه موشکی ،کروز و بالستیک و پدافند هوایی دستمان ُپر

است .در حوزه دریایی ،الکترونیک ،راداری ،هوایی ،ذخیره سازها و پهپادی نیز اتفاقات
بسیار خوبی افتاده است .وزیر سابق دفاع با اشاره به صادرات تجهیزات دفاعی ،اظهار
داش��ت :در این حوزه نیز موفقیتهای بسیار خوبی داش��تهایم و در سال  ،۹۹چیزی
بیش از دو برابر از سال  ۹۸صادرات تجهیزات دفاعی داشتیم ،این در حالی است که
دشمنان تمام توان و تالش خود را برای محدود کردن ما به کار گرفتهاند .امیر حاتمی
تصریح کرد :امروز پهپادهای ما در کشورهای مختلف طرفداران بسیاری دارد و مورد
استفاده قرار میگیرد .وی پیشرفتهای وزارت دفاع در حوزه ارائه خدمت به کارکنان و
بازنشستگان نیروهای مسلح را نیز بسیار قابل توجه دانست و گفت :خوشبختانه در این
سالها موفقیتهای بسیار خوبی به دست آوردیم و توانستیم ارائه خدمات به کارکنان
و بازنشستگان را افزایش و همسان سازی حقوق را به خوبی پیش ببریم.

واشنگتن پست مطرح کرد؛

احتمال به رسمیت شناختن طالبان از سوی دولت جو بایدن

رس��انههای آمریکایی گفتهاند که به رسمیت شناختن
دولت طالبان از سوی بایدن شاید مدتی طول بکشد .به
گزارش مهر به نقل از واشنگتنپست ،برخی مقامهای
آمریکایی گفتهاند که دولت بایدن تا س��ه ش��نبه آینده
س��فیر و دیپلماتهای آمری��کا را از کابل خارج خواهد
کرد .این مقامات آمریکایی که نامش��ان فاش نش��ده،
همچنین گفتهاند که به رسمیت شناختن دولت طالبان
از سوی بایدن شاید مدتی طول بکشد ،هرچند بایدن از
این مسئله آگاه است که به رسمیت شناختن طالبان در

افغانستان میتواند به بازگشت دیپلماتهای آمریکایی
به افغانس��تان بس��یار کمک کند .به گفت��ه این منابع،
آمری��کا درباره ف��رودگاه کابل نیز عالوه ب��ر طالبان با
دیگر شرکای منطقهای مانند ترکیه نیز در حال رایزنی
و گفتگو است و در تالش است تا اطمینان حاصل کند
که تروریستها از افغانستان برای تهدید امنیت آمریکا
و متح��دان آمریکا اس��تفاده نخواهند کرد .پیش از این
نیز «جو بایدن» ،رئیس جمهور آمریکا بیانیهای درباره
خروج نظامیان این کش��ور از افغانستان منتشر کرده و

در آن گفت��ه بود ک��ه به تازگی با تی��م امنیت ملی در
واشنگتن و فرماندهان نظامی درباره حمله شب گذشته
نیروه��ای آمریکایی علیه گروه تروریس��تی داعش در
افغانستان دیدار کرده است .به گفته بایدن ،حمله اخیر
نیروهای آمریکایی علیه مواضع داعش در افغانس��تان،
آخری��ن حمله نخواهد بود .رئیس جمهور آمریکا این را
نیز افزود ک��ه فرماندهان نظامی ب��ه او اطالع دادهاند
که احتمال حمله در  ۳۶- ۲۴س��اعت آینده بسیار باال
خواهد بود.

موسوی:

قانون جهش تولید مسکن الزم االجراست

سخنگوی هیئت رئیس��ه مجلس با انتقاد از انفعال دولت
روحانی در تأمین مس��کن گفت :رئیس مجلس به زودی
طرح جهش تولید مسکن را به عنوان قانون ابالغ خواهد
ک��رد و الزماالج��را خواهد ش��د .به گزارش مهر ،س��ید
نظامالدین موسوی س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس در
نشست خبری با اشاره به تائید طرح جهش تولید مسکن از
سوی شورای نگهبان اظهار داشت :مطابق اصل  ۳۱قانون
اساسی ،همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب

را دارند و دولت مکلف اس��ت که ب��رای تحقق این حق
مردم مخصوص ًا اقش��ار ضعیفتر جامعه چون کارگران و
روستاییان ،اقدامات الزم را انجام دهد .نماینده مردم تهران
با بیان اینکه در هش��ت سال گذش��ته دولت تدبیر و امید
اقدامات الزم را در حوزه مسکن انجام نداد ،گفت :قوانین
متعددی در حوزه مسکن وجود دارد که دارای نقاط ضعف
جدی اس��ت .طرح مسکن مهر حرکت بسیار خوبی برای
تأمین مسکن مهر به ویژه برای طبقات ضعیف جامعه بود

که از سوی دولت روحانی متوقف شد و عم ً
ال دولتهای
یازدهم و دوازدهم اقدام عاجل برای تأمین مسکن انجام
ندادند و این مسئله باعث شد که ما در حوزه مسکن دچار
نقصان شویم .س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای
اس�لامی تصریح کرد :ناکارآمدی دولت س��ابق در حوزه
مسکن باعث شد که قیمت مسکن و زمین با یک جهش
غیرقابل تصور مواجه ش��ود و امروز مسکندار شدن برای
بسیاری از مردم تبدیل به رؤیا شده است.

کوالک جودو در توکیو

 2مدال طالی پارالمپیک بر سینه قهرمانان ایرانی

جودوکار کم بین��ای کاروان ایران در پارالمپیک توکیو به
مدال طال دس��ت یافت .به گزارش آنا ،محمدرضا خیراهلل
زاده جودوکار وزن مثبت  ١٠٠کیلوگرم تیم ملی کشورمان
در کالس  B۲و در فین��ال پارالمپی��ک توکیو با غلبه بر
چیکویدزه حریف سرسخت گرجستانی با ایپون در کمتر
از سه دقیقه به برتری دست یافت و مدال خوشرنگ طال

را ب��ر گردن آویخت.خیراهللزاده پیش از فینال در دو دیدار
دیگر توانسته بود جانگجون چوئی از کره و تئودور سوبا از
جامائیکا را شکس��ت دهد .حریف گرجستانی خیراهلل زاده
در فین��ال صاحب مدال نقره جام جهان��ی  ٢٠١٠بود.این
سومین طالی کاروان سردار دلها در چهارمین روز رقابت
نمایندگان ایران در پارالمپیک توکیو اس��ت .پیش از این

جلباعتمادمردمصرفاباخدمت
کردنمسئوالنممکناست

روزنامهصبحايران

در حالیکه در فصل برداشت برنج در کشور قرار داریم
اما برخالف سالهای گذشته قیمت برنج روند صعودی
به خود گرفته است.به گزارش آنا ،طی هفتههای اخیر
رشد قیمت برنج روند پرشتابی به خود گرفته است و...

یادداشت

و در وزن منه��ای  ٩٠کیلوگرم پاراجودو  ٢٠٢٠توکیو نیز
وحید نوری توانست با شکست حریف انگلیسی خود مدال
طالی این وزن را کسب کند .به این ترتیب ،تیم جودو با
حضور دو نماینده توانست دو مدال طال را کسب کند.روح
اهلل رس��تمی در پاراوزنهبرداری نیز موفق به کسب مدال
طال برای ایران شده است.

سعید جلیلی:

بسیاری از عوامل دخیل حوزه سالمت منحصر در مسائل درمانی یا دارویی نیست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن ارائه نتایج
تحقیقات کارگروه سالمت دولت سایه به وزیر بهداشت
گفت :اگرچ��ه وزارت بهداش��ت متولی نظام س�لامت
محسوب میشود اما بسیاری از عوامل دخیل در این حوزه
منحصر در مس��ائل درمانی یا دارویی نیست .به گزارش
«عصر ایرانیان» جمعی از کارشناسان کارگروه سالمت
دولت س��ایه به منظور ارائه پیش��نهادهای کوتاهمدت و
بلندم��دت در خصوص مدیریت بیم��اری کرونا و دیگر
چالشهای نظام س�لامت ،با وزیر جدید بهداشت دیدار
کردند .س��عید جلیلی عضو مجمع تش��خیص مصلحت
نظام در این نشس��ت با بیان اینکه تالش همگانی برای
تکمیل برنام ه وزرای کابینه سیزدهم یک ضرورت است،
خاطرنش��ان کرد :همانگونه ک��ه در زمینههای مختلف
پزش��کی تخصصهای مختلفی وج��ود دارد ،مدیریت
«نظام س�لامت» نیز یک تخصص محسوب میشود.
وی افزود :اگرچه وزارت بهداش��ت متولی نظام سالمت
محس��وب میشود اما بس��یاری از عوامل دخیل در این
حوزه منحصر در مسائل درمانی یا دارویی نیست .توجه
به عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و تمهید راهکارهای
الزم برای هدایت س��ایر وزارتخانهها و دس��تگاهها در
انجام ماموریتهایی که نسبت به تأمین سالمت جامعه
نقش دارند ،از دیگر تاکیدات مطرح شده از سوی جلیلی
بود .عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به تدوین طرح
جامع جمعیت از س��وی کارگروه خانواده دولت س��ایه و
ارائه به مجلس ،نسبت به اجرای طرح نهایی مجلس از
سوی وزارت بهداشت در این زمینه ،ابراز امیدواری کرد.
جلیل��ی همچنین از ارائه نتایج تحقیقات س��الهای اخیر
کارگروه سالمت دولت س��ایه به وزیر جدید بهداشت و
همکاران وی خبر داد.
 4اقدام اساسی برای مهار کرونا در کوتاهمدت


در ای��ن نشس��ت ،راهکاره��ای پیرام��ون «تس��ریع
واکسیناسیون»« ،اعمال قرنطینه هوشمند»« ،بیماریابی
هوشمند» و «فروش آنالین دارو جهت ارتقای دسترسی
بیم��اران کرونایی و بیماران مزم��ن دیابتی و غیره» به
عن��وان اولویته��ای اساس��ی وزارت بهداش��ت دولت

سیزدهم در کوتاهمدت و با هدف کاهش ریسک انتقال
و اصالح پروتکلهای درمانی مطرح شد.

اهمی�ت ف�روش آنالی�ن دارو در تعرفهگ�ذاری و

جلوگیری از شیوع بیماری

منصوری ،عضو کارگروه س�لامت دولت س��ایه با بیان
اینک��ه ابتالی خانوادگی به عنوان ش��ایعترین نوع ابتال
به کرونا قلمداد میشود ،بر لزوم فروش آنالین داروهای
بیماران کرونایی بر مبنای نسخه الکترونیک تاکید کرد.
وی این نوع ف��روش دارو را به عنوان ضامن جلوگیری
از قیمتگذاریه��ای غیر مش��خص و نامتعارف برخی
داروخانهها برشمرد.
ت مهم وزارت بهداشت در بلندمدت
 6اولوی 


همچنین مسائلی از جمله «تحقق نظام جامع الکترونیک
سالمت» (پرونده الکترونیک ،نسخه الکترونیک ،سامانه
رهگیری دارو تیتک)« ،دسترس��ی عادالنه به پزشک و
کادر درمان»« ،رفع کمبود دارویی و تخصیص عادالنه
یارانهها»« ،باز شدن لیست فاماکوپه دارویی»« ،اصالح
نظام جامع ش��بکه و اس��تفاده از نیروهای حد واسط در
پیش��گیری و درم��ان» و «افزای��ش ظرفی��ت پذیرش
نیروهای حوزه س�لامت» به عنوان اولویتهای اصلی
ای��ن وزارتخانه در چهار س��ال پی��ش رو مورد بحث و
توضیح کارشناسان قرار گرفت.
 تکمی�ل س�امانه پش�تیبانی دارو در بخش بس�تری؛

اولین گام برای مهار الکترونیکی کرونا

تکمیل س��امانه تیتک ( )TTACو پرونده الکترونیک
در بخش بس��تری و لزوم ایجاد بس��تر الکترونیک برای
اعتباربخش��ی مراک��ز خدمات درمان��ی و کادر درمان از
جمله محورهای مهم مورد بررسی در جلسه کارشناسان
کارگروه س�لامت دولت سایه با دکتر عیناللهی بود .در
ادامه داریوش چیوائی ،کارشناس حوزه بهداشت و درمان،
نظام جامع سالمت الکترونیک را چالش  25ساله خواند و
تحقق آن را برای مقابله با کرونا ضرروی دانست .چیوائی
تصریح کرد :مطابق آمارها بیش از نیمی از موارد ابتال به
کرونا در پیک اول ،در مراکز ارائه خدمات سالمت -نظیر
داروخانهها ،درمانگاهها و بیمارس��تانها -رقم میخورد؛

یعنی اگر در س��الهای گذش��ته بر تحقق س��امانههای
الکترونیکی نظام س�لامت تاکید و اقدام میش��د ،امروز
موقعیت بهتری برای کنترل کرونا داشتیم .وی با اشاره
حدود  20هزار واحد بهداش��ت در سراس��ر کشور ،عدم
اس��تفاده درس��ت از ظرفیت این مراکز را یکی دیگر از
علل ضعف در کنترل بیماری کرونا برشمرد و خاطرنشان
ک��رد :از نظر ما ،کرونا ماهیتی ج��دا از چالشهای نظام
س�لامت ندارد و هرچه به دنبال الکترونیکی شدن نظام
س�لامت برویم ،اوض��اع کرونا بهبود پی��دا خواهد کرد.
چیوائی در ادامه س��خنان خود با تاکی��د بر لزوم اجرای
«سامانه ردیابی ،رهگیری و کنترل اصالت فرآوردههای
سالمت» موسوم به «تیتک» در بخش بستری عالوه بر
داروخانهها ،آن را اولین گام الزم فعلی در کنترل با کرونا
از طریق سامانههای الکترونیکی برشمرد که میبایست
توسط وزارت بهداشت ابالغ و اجرا گردد.
طرح پیشنهادی دولت سایه در حوزه جمعیت


تاکید بر نقش تعیین کننده معاونت بهداشتی وزارتخانه
در موضوع جمعیت و بحث و بررس��ی طرح پیشنهادی
کارگ��روه خانواده دولت س��ایه در این خصوص از دیگر
م��واردی بود که م��ورد تبادل نظر کارشناس��ان با وزیر
بهداش��ت دولت س��یزدهم قرار گرف��ت .کتابچی دبیر
کارگروه خانواده دولت س��ایه با اش��اره ب��ه ارائه طرح
پیش��نهادی این کارگروه به مجلس ش��ورای اسالمی
در قال��ب طرح تعالی و پیش��رفت خانواده و تکمیل این
طرح از س��وی کمیسیون مربوط ،بر لزوم اجرایی شدن
آن توس��ط وزارت بهداش��ت تاکید کرد .تابچی با اشاره
به امکانات و ش��رایط موجود« ،درمان ناباروی» ضمن
توجه به عدم انحراف بودجه و همچنین افزایش جمعیت
از طریق «نظام ش��بکه» را دو اقدام فوری مطرح شده
در این طرح معرفی ک��رد .وی همچنین تاکید کرد که
دس��تورالعملی پیش��نهادی در رابطه با آییننامه اجرایی
این طرح از س��وی کارگروه خانواده تهیه شده است که
در اختیار مس��ئوالن جدید وزارت بهداشت قرار خواهد
گرفت و این پیشنهاد مورد استقبال دکتر عیناللهی قرار
گرفت.

آگهی مناقصه و فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
یک مرحله ای شماره  400/152م
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