
چرخه تولي�د دارو هر چند ادام�ه حياتش به 
مواداوليه و ابزارهاي توليد وابس�ته است، اما 
حمل و نقل، نگهداري سالم و ايمن هر دارويي 
نيازمند آن اس�ت كه داروهاي ساخته ش�ده 
بس�ته بندي مناس�ب داش�ته باش�ند و حتي 
بروش�ورهايي كه درباره دارو و عوارض جانبي 
و ديگر احتياط ه�اي آن در مصرف به بيماران 
هشدار مي دهد همه اينها را كه در كنار جريان 
تولي�د دارو بگذاريد بهتر متوجه مي ش�ويد، 
چگونه مي تواند افزايش قيم�ت كاغذ دارو را 
زمين گير كن�د و كمبودهايي را در ب�ازار دارو 
به وج�ود بي�اورد. حاال ه�م آنطور ك�ه برخي 
داروسازان و شركت هاي توليد دارو مي گويند: 
افزايش قيمت دو تا سه برابري »بسته بندي« 
داروها، به دليل ب�اال رفتن ن�رخ ارز در برخي 
موارد نيز منجر به كمبود بسته بندي هاي دارو 
ش�ده و خالصه در چرخه تولي�د و توزيع دارو 
اش�كاالتي را ايجاد كرده و  مشكالت كاغذي 
كه دس�ت و پ�اي توليد دارو را بس�ته اس�ت. 
در شرايط كنوني ش��ايد عجيب به نظر بيايد كه 

مشكل اصلي شركت هاي دارويي تأمين مواد اوليه 
نيس��ت، بلكه تأمين مواد داخلي همچون كاغذ و 
مقوا براي بسته بندي داروهاست! پس از ماجراي 
تحريم ها و سخت گيري ها براي واردات مواداوليه، 
دولت و سازمان غذا و دارو مواداوليه دارويي را در 
فهرس��ت ارز دولتي 4200توماني قرار دادند، اما 
اين بار افزايش هزينه كاغذ موجب ش��د تا هزينه 
تمام شده داروها افزايش يابد و حتي توزيع برخي 
داروهاي توليدشده به بن بست بسته بندي بخورد 

و به تأخير بيفتد. 
   سد كاغذي بر سر راه دارو

كامران يوسفي، مديرعامل شركت داروسازي سها 
هالل در اين باره به »جوان« مي گويد: اين شركت 
در تأمين مواد اوليه دارويي چندان مشكلي ندارد 
و تاكنون توانس��ته با ارز 4200 توماني مواداوليه 
مورد نياز 103 نوع داروي توليدي خود را تأمين 
كند، اما وي مهم ترين مشكالتي را كه اين شركت 
در حال حاضر با آن دست به گريبان است را تأمين 
ملزومات داخلي عنوان مي كند و مي افزايد:  براي 
تهيه جعبه،  مقوا و بروشور مشكل داريم و دو ماهي 

مي شود، شركت هاي داخلي براي تأمين اين اقالم 
از ما پول نقد مي خواهند!

محمدرضا دري - دبير انجمن داروسازان تهران - 
هم مي گويد: با نوسانات نرخ ارز، چندي پيش دارو 
جزو دس��ته كاالهاي گروه يك قرار گرفت و مواد 
اوليه آن با نظري كه هيئت دولت و وزير بهداشت 
داش��تند، با نرخ ارز 4200توماني تهيه مي شود. 
اما موضوعي كه در اين حوزه مستتر است و مورد 
توجه قرار نگرفته، اين است كه در تهيه دارو فقط 
تأمين مواد اوليه مهم نيست، بلكه بايد نسبت به 
تأمين بسته بندي، صنايع پكيج دارو و ساير مواد 
مورد نياز صنايع داروسازي مانند پركننده ها نيز 

توجه داشت. 
وي با بي��ان اينكه صناي��ع پكيج و بس��ته بندي 
در ليس��ت تخصيص ارز دولتي ديده نش��ده اند، 
مي افزايد: اين موضوع باعث مي ش��ود كه صنايع 
داروسازي دچار چالش قيمت هاي جديد شوند. 
به هر حال آنها بايد بسته بندي ها را با نرخ ارز آزاد 
تهيه كنند و در نتيجه قيمت هاي تمام شده آنها و 
ناگزير قيمت اقالم دارويي شان هم باالتر مي رود. 

   خوابي�دن خ�ط تولي�د دارو ب�ه خاطر 
نبود كاغذ

محمدرضا دري، در پاس��خ به برخي كمبودها در 
بازار دارو دلي��ل اين كمبوده��ا را اينچنين بيان 
مي كند: قيمت بسته بندي دارو دو تا سه برابر شده 
است. از طرفي سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت 
هم در برابر افزايش قيمت دارو مقاومت مي كنند و 
در نتيجه امكان توليد براي برخي كارخانه ها وجود 
نداشت. بر همين اساس اگر كمبودهايي در حوزه 
دارو ديده مي شود، ناشي از همين موضوع است. 

اين موضوع باعث شده بس��ياري از خطوط توليد 
فعال داروسازي كه دارو و بسياري از مواد درماني 
م��ردم را توليد مي كردند، دچار چالش  ش��وند و 
خطوط توليدمان بخوابد و متأس��فانه فعاًل دچار 
كمبودهايي شوند. البته در حقيقت با تمهيداتي 
كه انديشيده ش��د، ترخيص مواد اوليه از گمرك 
كمي راحت تر شده و رئيس جمهور و كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس ش��وراي اسالمي هم 
نگاه ويژه اي به حوزه دارو داشتند و وضعيت بهتر 

شده است. 
دبير انجمن داروسازان تهران در عين حال تأكيد 
دارد: در 2000قلم كمبود 30تا 40قلم دارو درصد 
بااليي نيست، اما به هر حال بايد سعي كنيم براي 

كمك به بيماران داروهايشان را تهيه كنيم. 
   پيگي�ري ب�راي اختصاص ارز ب�ه موارد 

جانبي
پيش از اين نيز وزير بهداشت درباره تأثير قيمت 
كاغذ و صنعت چاپ در بخ��ش دارو گفته بود: در 
قسمت بسته بندي و صنعت چاپ در شرايط فعلي 
كه با كمبود كاغذ مواجه هستيم روي قيمت دارو 
تأثيرگذار است، زيرا اين بخش  ارز دولتي دريافت 

نمي كند. 
سيدحس��ن قاضي زاده هاش��مي، در عي��ن حال 
از تخصيص بودج��ه 3/5ميلي��ارد دالر با نرخ ارز 
دولتي براي تأمين دارو و تجهيزات پزش��كي در 
سطح كش��ور خبر داده بود. اما حاال تالش هايي 
براي رفع مش��كالت كاغذي دارو هم در جريان 
است. ايرج حريرچي - سخنگوي وزارت بهداشت 
- درباره ام��كان قرارگرفتن وس��ايل جانبي دارو 
مانند بس��ته بندي در ليس��ت كاالهاي��ي كه ارز 
4200توماني مي گيرند، اينگونه توضيح مي دهد: 
در حال حاضر ارز 4200توماني فقط براي دارو و 
مواد اوليه داده مي ش��ود. در عين حال، ما پيگير 
اين هستيم كه براي برخي موارد جانبي دارو هم 
س��هميه اختصاص دهيم و اگر بتوانيم برايشان 

ارز بگيريم. 
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رئيس ديوان عدالت اداري خبر داد

رشد ۶۲درصدي شكايات از وزارت بهداشت

آدرس غلط درباره رشد يا كاهش نرخ ازدواج و طالق

سنگ اندازي مقوایی در مسير توليد دارو!
 افزايش قيمت 2 تا 3 برابري »بسته بندي« داروها  به دليل باالرفتن نرخ ارز در چرخه توليد و توزيع دارو 

اختالل ايجاد كرده است

با نگاهي به قيمت هاي درج شده روي تابلوي 
صرافي ها هم دستتان مي آيد، نتيجه انفجار 
قيمت س�كه و طال ع�الوه ب�ر جابه جاكردن 
آم�ار زنداني�ان مهري�ه، كاهش ج�دي آمار 
ازدواج است. مطابق آماري كه رئيس انجمن 
مددكاري اجتماعي كش�ور مي دهد، ازدواج 
همچنان بر منحني كاهش�ي حركت مي كند 
و 11تا 13درصد نس�بت به سال گذشته كمتر 
ش�ده اس�ت. سيدحس�ن موس�وي چلك، 
كاهش ش�يب جهش�ي طالق را قبول ندارد 
و مي گوي�د: ن�ه تنها هي�چ نش�انه اي دال بر 
كنترل روند ط�الق وجود ندارد، بلكه رش�د 
6درصدي در س�ال گذش�ته داش�ته است. 
كاهش روزاف��زون ن��رخ ازدواج و افزايش طالق 
هشداري جدي درباره آسيب به كانون خانواده 
است تا جايي كه اگر به همين منوال پيش برويم، 
ممكن اس��ت با خطر بحران خانواده در كش��ور 
روبه رو شويم و اين آغازي اس��ت بر آسيب هاي 
اجتماعي عميقي كه به سادگي نمي توان آن را 
مديريت كرد، اما اصلي ترين گام براي مديريت 
اين بحران پذيرش واقعيت و بازي نكردن با آمار 
است؛ چراكه دستكاري در آمار و ارائه تصويري 
زيبا به رغم واقعيت هاي پشت پرده هيچ چيزي 
را حل و فص��ل نخواهد كرد. با وج��ود اين، چند 
روز پيش تقي رس��تم وندي، در حاشيه يكصد و 
ششمين جلسه ش��وراي اجتماعي كشور گفته 
بود: رشد جهشي طالق طي س��ه تا چهار سال 

اخير متوقف شده و امروز شاهد كنترل آمار طالق 
در كشور هستيم. 

 هيچ نش�انه اي دال بر كنترل روند طالق 
وجود ندارد

ام��ا سيدحس��ن موس��وي چلك، مخال��ف اين 
اظهارنظر اس��ت و با بيان اينكه نرخ طالق سال 
۹۶نس��بت به ۹5روند افزايشي داش��ته است، 
تصريح كرد: اگر فراواني طالق را بررسي كنيم، 
باز هم شاهد روند افزايش��ي آن هستيم. طالق 
در سال ۹۶نسبت به س��ال ۹5 بيش از ۶درصد 

افزاي��ش داش��ته و ن��رخ ازدواج نيز بي��ن 11تا 
13درصد كاهش را نش��ان مي ده��د. بنابراين 
نمي توانيم بگوييم روند رش��د ط��الق را كنترل 
كرده ايم، زماني مي توانيم اين را بگوييم كه اين 

وضعيت را نداشته باشيم. 
وي معتقد است هميشه بايد ازدواج و طالق را با 
هم ببينيم. وقتي در جامعه اي تا 13درصد ازدواج 
كاهش مي يابد، خود اين يك پيام دارد و افزايش 
طالق هم يك معني ديگر دارد. هيچ نش��انه اي 
دال بر كنترل روند طالق وجود ندارد مگر آنكه 

بخواهيم از زاويه ديگري به اين موضوع نگاه كنيم 
كه دست كم من قدرت تشخيص آن را ندارم!

رئيس انجم��ن م��ددكاري اجتماع��ي تصريح 
مي كن��د: واقعيت اين اس��ت كه باي��د بپذيريم 
بي دليل نيست كه طالق جزو پنج اولويت حوزه 
آس��يب هاي اجتماعي محس��وب مي شود. يك 
جاهايي اين نگراني وجود دارد كه اگر واقعيت ها 
را بگوييم، مي گويند سياه نمايي مي كنيد، اما اين 
نوع نگاه نسبت به حوزه آس��يب هاي اجتماعي 
مثل اين است كه ما دماسنجي كه شدت دماي 
بدن را نشان مي دهد، دستكاري كنيم. واقعيت 
اين اس��ت كه در ايران نه وضعيت ازدواج خوب 
اس��ت و نه وضعيت طالق؛ فكر مي كنم بايد در 
حوزه اجتماعي با مردم صادق تر و واقع بينانه تر 
برخورد كنيم. آمارهاي خ��ود ثبت احوال كه به 
عنوان مرجع رس��مي آمار وقايع حياتي است را 

بايد مبنا قرار دهيم. 
مطابق آماري كه موس��وي چلك در دست دارد، 
همچنان طالق در ايران بيش از ۶درصد رش��د 
دارد. وي در اين باره تصديق مي كند:  به ازاي هر 
3/4تا 3/5 ازدواج يك طالق به وقوع مي پيوندد. 
در حال حاضر نس��بت طالق به ازدواج به حدود 
24رسيده، حال آنكه قباًل 22 بوده است، بنابراين 
نش��انه اي دال بر كنترل طالق نمي بينم، حتي 
اگر در بعضي استان ها شاهد كنترل روند طالق 
باش��يم، اما در مجموع روند طالق رو به رش��د 

است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 بابك مينا توئيت كرد: براندازان آن بخشي از نسل ما هستند كه هنوز 
از رؤياي »خارج« نگذش��ته اند. براي ما »خارج« يا از ابتدا رؤيا نبود، يا 
اگرم بود سرانجامش فهميديم »در غرب خبري نيست«، برزخي است 
ميان بهش��ت و جهنم مثل برزخ هاي ديگر. در سرتاسر كالم براندازان 

»توهم« هست نسبت به »آن جاي ديگر«. به همين سادگي. 

 فريد ابراهيمي توئيت كرد: ميگه چرا ش��ما درباره پيروزي بزرگ 
دولت در ديوان الهه چيزي نمي نويسيد و سانسور مي كنيد؟ عارضم 
به حضور كه هنوز جاي پيروزي بزرگ برجام درد مي كنه. جاي اون كه 

خوب شد، ميريم براي بعدي!

 عبدالمومن�ي توئي�ت زد: تركي��ب ش��ركت كنندگان در ديدار با 
رئيس جمهور به دنبال حل معامالت و مش��كالت شخصي خود بيشتر 
بودند تا منافع مردم و بيان مش��كالت نفس گير م��ردم؛ از اصالحات 
اگر رمقي مانده بود به دست بي كفايت همين افراد، از نفس افتاد و در 
پيش پاي منافع افرادي كه به دنبال جايابي فرزندان و خويشاوندانشان 

بودند، قرباني شد.

  حاج فيدل با انتشار اين عكس توئيت زد: بسيجي شيرازي به نداي 
رهبرش لبيك گفت. فروش گلدان براي تهيه لوازم التحرير نيازمندان.

   اسماعيل معنوي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: معلومه توي 
جلسه اول خيلي آب خورده!

 صادق حس�يني توئيت زد: ك��ره ب��ا ارز 4200 وارد مي كنند و در 
بسته هاي 50 و100و 200 گرمي  بس��ته بندي و صادر مي كنند. وزير 
جهاد هم خواب؛ رئيس گم��رك هم خواب؛ جهانگي��ري هم خواب؛ 
روحاني هم خواب و َشكلي بيدار هيچ كسي هم وزير  جهاد را استيضاح 
نمي كند كه 30سال بعد از جنگ چرا ايران همچنان واردكننده بزرگ 

كره است. 

  رسول شكرنيا توئيت كرد: دولت تالش گسترده اي رو با استفاده 
از همه امكاناتش براي تصويب FATF داره دنب��ال مي كنه... از ابزار 
رسانه اي گرفته تا شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها و ادمين كانال ها و 
كاهش قيمت دالر و... موافقان حق بدهند مخالفان به اين حجم عمليات 

رواني، رسانه اي منسجم و زنجيره اي مشكوك باشند. 

  پدرام با انتشار اين عكس توئيت زد: اينجا سروالت است. در خواب 
خوش و بي غيرتي مسئوالن استاني و كشوري، جنگل هاي 40ميليون 
ساله هيركاني، متر متر به ويالساز ها و تازه  به دوران رسيده ها فروخته 
مي شود. عكس 13مهرماه ۹۷ گرفته شده است. اگر كسي بجنبد شايد 

يك ويال كمتر ساخته شود.
 

  يك كاربر با انتشار اين عكس توئيت زد: از اين ساندويچي ها...

 اصنافي توئيت زد: ديروز صبح آنقدر از باروني بودن هوا ذوق داشتم كه 
نرفتم سركار، رفتم يه جاي پاسداران پارك كردم و زير بارون آنقدر قدم زدم 

كه خيس خيس خيس شدم. حرف با باران زياد بود ولي حوصله باران كم.

 *الجوردي با انتشار اين عكس توئيت زد: جمعيت »سهم من« 
چند وقت پيش غرفه اسباب بازي ايراني زدن، كنارش اسباب بازي هاي 
قديمي مردم هم جمع آوري كردن. با س��ود فروش اس��باب بازي ها و 
مشاركت نقدي مردم، حدود 100بسته لوازم التحرير ايراني خريدن و 
همراه اسباب بازي هاي ارسالي بين كودكان كار توزيع كردن. دمتون 

گرم خداقوت.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  وزير آموزش و پرورش از ممنوعيت تدريس دبيران مرد در مدارس 
دخترانه خبر داد و گفت: اس��تفاده از دبير مرد در مدارس دخترانه به 

هيچ عنوان توجيه ندارد. 
  كارش��ناس حوزه انرژي با اش��اره به اينكه تعهدآور نبودن معاهده 
پاريس  فريب افكار عمومي اس��ت، گفت: هزينه تعهدات ايران در اين 
معاهده، معادل 12سال يارانه كشور است و مشخص نيست اين هزينه 

سرسام آور قراره از چه منبعي تأمين شود. 
  رئيس آزمايش��گاه ملي نقش��ه برداري مغ��ز از ارائ��ه تجهيزات به 
محققين كش��ور در اين  آزمايش��گاه خبر داد و گفت: ارائه راهكارهاي 
جديد تشخيصي و درماني با اس��تفاده از نقشه برداري مغز امكان پذير 

خواهد بود. 
  معاون درمان اعتياد بهزيستي كشور اعالم كرد: هزينه هر فرد معتاد 
با توجه به تعرفه اعتياد، روزانه 1۶هزار تومان درنظر گرفته شده در حالي 
كه رقم پيشنهادي براي امسال و قبل از گراني هاي اخير 20 هزار تومان 

بوده و بودجه هاي مصوب هم دستمان نرسيده است. 
  معاون محيط طبيعي س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: پروژه 
انتقال گورخرها به پارك ملي كوير ۷0درصد موفقيت داشته است، نبايد 
با اعمال فشار بيش از اندازه جسارت تصميم گيري و اقدامات مهم را از 

كارشناسان حيات وحش سلب كنيم. 
  رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس با بيان اينك��ه نرخ رجعت به 
بيسوادي 4۶/8درصد اس��ت، گفت: اگر مي خواهيم معضل بيسوادي 
را حل كنيم، عالوه بر اجباري كردن س��واد، راهكارهاي ديگري چون 
تشويق و فرهنگسازي كه عزم ملي را مي طلبد بايد در دستور كار قرار 

گيرد. 
  عضو انجمن متخصصين بهداش��ت اي��ران بيان ك��رد: خانه هاي 
بهداشت در روستا و پايگاه هاي س��المت در شهرها بر آن هستند كه 
مردم به صورت رايگان از غربالگري ها، آموزش هاي تخصصي بهداشتي 
و مراقبت هاي س��المت بهره برده تا به سمت بيماري و عوارض ناشي 

از آن نروند. 

مریم زاهدي 
  تحليل

  خبر

 ۹ درصد هزینه هاي بهداشتي كشور
 صرف »دیابت« مي شود

بيم�اری دياب�ت عام�ل بس�ياری از ناتوانی هاس�ت و 9درصد 
هزينه ه�ای بهداش�تی كش�ور ص�رف دياب�ت می ش�ود.

  باقر الريجاني ناي��ب رئيس كميت��ه ملي بيماري ه��اي غيرواگير 
وزارت بهداش��ت با بيان اين مطلب اف��زود:  راه اندازي كلينيك هاي 
تخصصي ديابت توس��ط كارگروه ملي ديابت در حال پيگيري است 
و راه اندازي اين كلينيك ها در دانش��گاه هاي علوم پزشكي مي تواند 
نقش چش��م گيري در كنترل اين بيماري و عوارض آن داشته باشد. 
وي با اشاره به اهداف اين سند گفت: ثابت نگه داشتن ميزان بيماري 
ديابت و چاقي يكي از اهداف اين سند است كه در كارگروه ديابت در 

دست پيگيري است. 
وي با تأكيد بر اينكه بيماري ديابت بايد جدي گرفته ش��ود، افزود: 
بيماري هاي غيرواگير باعث 80درصد مرگ و 53درصد بار بيماري ها 
در دنيا هستند و در اين بين، ديابت شايع ترين بيماري متابوليك در 
دنياست؛ به طوري كه در سال 201۷، 4ميليون نفر بر اثر ديابت در 

دنيا جان خود را از دست داده اند. 
نايب رئيس كميته ملي بيماري هاي غيرواگير گفت: روند ابتالي افراد 
به ديابت در دنيا رو به افزايش است. در سال 201۷ حدود 450ميليون 
بيمار ديابتي در دنيا داش��تيم و تخمين زده شده كه در سال 2045 

حدود ۶30 ميليون بيمار ديابتي در جهان خواهيم داشت. 
وي با اشاره به هزينه هاي باالي بيماري ديابت در نقاط مختلف جهان 
افزود: حدود ۹درصد از هزينه هاي بهداشتي در ايران صرف بيماري 

ديابت مي شود. 
الريجاني ب��ا بيان اينكه كارگ��روه ملي ديابت در ذي��ل كميته ملي 
بيماري هاي غيرواگير تش��كيل ش��ده اس��ت، گفت: اي��ن كارگروه 
برنامه هاي ويژه اي را براي كنترل بيماري ديابت و عوارض ناشي از آن 

در كشور پيگيري مي كند. 
نايب رئيس كميته ملي بيماري هاي غيرواگير، تدوين چارچوب ملي 
ارائه خدمت در بيماري ديابت را يكي از اقدامات اين كارگروه ذكر كرد 
و گفت: برنامه ريزي براي آموزش هاي عمومي و تخصصي در زمينه 
ديابت، راه اندازي نظام ثبت ديابت و پيگيري براي گسترش راه اندازي 
كلينيك هاي ويژه ديابت از برنامه هايي است كه توسط اين كارگروه 

انجام شده است.  
وي با اشاره به عوارض بيماري ديابت و اثرات آن بر سالمت افراد گفت: 
در چارچوب ملي خدمات ديابت عالوه بر جلوگيري از افزايش شيوع 
اين بيماري، هدف اين است كه خدمات مناسبي به افراد مبتال ارائه و 

از عوارض اين بيماري جلوگيري شود. 

درص�دي   62 رش�د  از  اداري  عدال�ت  دي�وان  رئي�س 
ش�كايت از وزارت بهداش�ت نس�بت ب�ه س�ال 95 خب�ر داد.
حجت  االسالم والمسلمين محمد كاظم بهرامي، در پنجمين همايش 
علمي كاربردي حقوقي دانش��گاه ها و دانش��كده هاي علوم پزشكي و 
خدمات بهداش��تي درماني، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
ضمن ابراز خرسندي از تعامالت خوب و سازنده ديوان عدالت اداري و 
وزارت بهداشت گفت: تعداد ورودي پرونده هاي وزارت بهداشت رو به 
افزايش است و با توجه به روابط خوب اين دو نهاد بايد تالش مضاعف 
در كاهش پرونده ها صورت گيرد.  وي با اشاره به اينكه يكي از افتخارات 
بزرگ قانون اساسي، اصل 1۷3 و شكايت مردم از دستگاه هاي دولتي 
اس��ت، اظهار داش��ت: بعد از پيروزي انقالب اس��المي و شكل    گيري 
ديوان عدالت اداري مردم مي    توانند از دس��تگاه هاي دولتي در ديوان 
تظلم  خواهي كنند و اين يكي از بركات انقالب بود كه اين ش��رايط را 

براي مردم به وجود آورد.  رئيس ديوان عدالت اداري با اش��اره به اصل 
1۷0قانون اساس��ي و درخواس��ت ابطال تصويب    نامه و آيين    نامه هاي 
دولتي تصريح كرد: با توجه به اين اصل مردم مي   توانند از بخشنامه ها، 
دستورالعمل  ها و مصوبات كه توس��ط قوه مجريه خالف شرع يا قانون 
مصوب شده باشد، حتي اگر ذي نفع نباشند، مي   توانند شكايت كنند 
و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري تقاضا كنند و با اين امر بسياري از 
بخشنامه هاي تبعيض  آميز باطل مي  شود.  بهرامي افزود: در سال ۹۶ 
تعداد شكايت   ها در ديوان نسبت به س��ال ۹5 به ميزان 21/8 درصد 
افزايش داشته است. وزارت بهداشت نيز در سال ۹4 تعداد ۹152 مورد 
شكايت داشته كه در سال ۹5 اين رقم به ۷01۷پرونده رسيد و كاهش 
23درصدي نسبت به سال گذشته     اش پيدا كرد، اما متأسفانه اين رقم 
در سال ۹۶ به تعداد 11هزار و 408 مورد رسيد كه نسبت به سال ۹5 
رشد ۶2 درصدي داشته و اين آمار نگران  كننده  اي است.  وي اضافه كرد: 

بايد تالش كنيم قوانين اصالح شود و فهم واحد از قوانين داشته باشيم. 
در اين زمينه يكي از اقداماتي كه معاونت حقوقي رياس��ت   جمهوري 
مي   تواند، انجام دهد اين است كه قوانين دستگاه هاي دولتي را اصالح و 
شفاف كند.  رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: وزارتخانه ها هم نسبت 
به دستگاه هاي زيرمجموعه خود اين وظيفه را دارند كه قوانين مربوط 
به خود را شفاف كنند. به خصوص در مباحثي كه زياد از آنها شكايت 

مي   شود، نياز بيشتري به شفافيت وجود دارد. 
 بهرامي بر ايج��اد وحدت روي��ه در ديوان عدال��ت اداري تأكيد و 
خاطرنشان كرد: براي ايجاد وحدت رويه مقرر كرديم كه در رابطه 
با دادخواست   ها بررسي   هايي صورت گيرد و مشخص شود حق در 
مطالب چيست و دادخواست    ها چه شرايطي را بايد داشته باشند؛ 
اگر چنانچه شرايط وارد بود، بررسي شود كه وجود حق مرتبط بر 

چند شرط اعالم شده در اين خصوص است. 

آخرین اخبار راهپيمایی اربعين
  با وجود آغاز ثبت نام رس��مي ويزاي اربعين حسيني از 4مهرماه از 
طريق سايت »س��ماح« و اعالم قبلي مبني بر صدور ويزاي متقاضيان 
ظرف 48تا ۷2س��اعت، اما بنا بر اخبار منتشر شده در رسانه ها تا ظهر 
روزگذش��ته هيچ ويزايي براي متقاضيان ثبت نامي در س��ايت سماح 

صادر نشده است!
   نماينده مردم قصر شيرين، س��رپل ذهاب، گيالنغرب در مجلس با 
اشاره به وضعيت زيرساخت هاي مرزخسروي براي راهپيمايي اربعين 
گفت: زيرس��اخت هاي اين مرز ش��امل مراكز اقامتي و جاده ها آماده 
پذيرايي از زائران اربعين است. فرهاد تجري گفت: با توجه به اينكه شهر 
قصرشيرين و مرزخسروي از س��اليان دور ميزبان زوار عتبات عاليات 
بوده، فرهنگ مردم و زيرساخت ها شامل مراكز اقامتي و جاده ها آماده 
پذيرايي است؛ هيچ يك از مرزها همانند مرزخسروي آمادگي الزم براي 
برگزاري راهپيمايي اربعين را ندارند، اما به دليل كم لطفي مس��ئوالن 
عراقي و بي توجهي ايرانيان از اين ظرفيت تاكنون براي خدمت رساني 

به زوار عتبات عاليات استفاده نشده است. 
   عضو هيئت رئيسه كميسيون عمران مجلس گفت: در شرايط كنوني 
دولت بايد براي كاهش نرخ بليت پروازهاي هوايي اربعين به شركت هاي 
هواپيمايي يارانه اختصاص دهد. حسين نيازآذري، تصريح كرده است 
كه قطعاً افزايش چش��م گير قيمت بلي��ت هواپيما در اي��ام اربعين به 

هيچ وجه درست و قابل قبول نيست. 
   نماينده مردم ايالم در مجلس هم با بيان اينكه مهران كمترين 
فاصله به عتبات عاليات را نسبت به س��اير نقاط مرزي دارد، گفت: 
زيرساخت هاي ايالم براي خدمات رساني به زوار اربعين تا حدودي 
آماده است، اما بايد اين زيرساخت ها تقويت شود. سالم اميني گفته 
است: زائران معموالً از استان ايالم و شهرستان مهران به سبب آنكه 
كمترين فاصله به عتبات عاليات را نسبت به ساير نقاط مرزي دارد، 
تردد مي كنند، در نتيجه زوار بيشترين مسير را در ايران حضور دارند. 
در واقع مرز مه��ران به عنوان امن تري��ن و نزديك ترين مرززميني 
كشور و به گونه اي دروازه عتبات و عاليات محسوب مي شود. اميني 
با بيان اينكه فرودگاه استان ايالم نس��بت به سال گذشته مجهزتر 
شده اس��ت، ادامه داد: از آنجا كه كشورهاي بس��ياري در همايش 
اربعين شركت مي كنند تعداد پروازهاي بين المللي فرودگاه ايالم 

افزايش پيدا كرده است.

عباس شريعتي| تسنيم


