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اتفاقی پرابهام در روز خاکستری بازار سرمايه  

  رئیس بورس استعفا داد و ماند!
چرتکه 3

سياست 2

 سپاه در دور جدید حمالت به اقلیم کردستان،
اربیل را هدف قرار داد؛

زهر چشم شبانه
 منابع عراقی، ابتدای هفته جاری اعالم کردند 
که پارلمان این کشور قرار است روز سه شنبه یعنی 
امروز برای بررسی حمالت ایران و ترکیه به اقلیم 

کردستان عراق، جلسه غیرعلنی تشکیل دهد. 
پیش از تشکیل این جلسه اما سپاه پاسداران 
ایــران در حالی که تنهــا یک هفتــه از آخرین 
حمله اش به اقلیم کردســتان عراق می گذشت، 
یکشنبه شب، برای ســومین بار طی دو ماه اخیر 
حمله پهپادی و موشــکی به این منطقه را تکرار 
کرد تا احیانا به پارلمان و مقامات بغداد این پیام 
را بدهد که اگر می خواهید روز سه شنبه حمالت 
ایران را بررســی کنید، بدانید که ایــران در این 
خصوص جدی است! دولتمردان بغداد و مسئوالن 
اقلیم هر بــار حمالت پهپادی و موشــکی ایران 
به منطقه ُکردنشــین عراق را محکوم کرده اند. 
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان آن 
را تعرض به حاکمیت اقلیم کردستان خوانده بود. 
این واکنش ها اما به نظر می رسد تاثیری در عزم 

سپاه ایران برای تار و مار کردن احزاب ُکرد مخالف 
حکومت ایران در عراق نداشته است.

این عزم به حدی اســت که آسوشیتدپرس 
ابتدای هفته نوشت سردار قاآنی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه در سفر هفته گذشته خود به عراق با 
مقامات بغداد اتمام حجت کــرده که اگر احزاب 
ُکرد را خلع سالح نکنند، تهران در اقلیم کردستان 

عملیات زمینی اجرا خواهد کرد!
بر خالف دفعات قبلی حمله این بار سپاه شبانه 
صورت گرفته است. روابط عمومی نیروی زمینی 
سپاه دیروز درباره حمله شبانه سپاه پاسداران به 
اقلیم کردستان اطالع داد که در ادامه انهدام مقرها 
و مراکز توطئه، اســتقرار، آموزش و سازماندهی 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی 
در اقلیم شمال عراق، برخی از مقرهای باقی مانده 
مزدوران اســتکبار جهانی از ساعات اولیه بامداد 
دوشــنبه هدف »دور جدید حمالت موشکی و 

پهپادی« قرار گرفت. ..

در گفت و گوی »توسعه ايرانی« با رئیس انجمن مددکاران اجتماعی مطرح شد؛ 

تبعات خشم فروخورده
جمعیت خاکستری در جامعه

شهرنوشت 6

۲ ملی پوش ایران
رسما پناهنده شدند
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سياست 2

دسترنج 4

شهرنوشت 6

رئیس جمهور کسب رتبه اول در منطقه و پانزدهم در 
دنیا در حوزه بهداشت و درمان را نشانه پیشرفت و بالندگی 
کشور دانست و گفت: کینه دشمنان از همین دستاوردهای 
عظیم ناشی شــده و قطعاً برای آنها پذیرفتنی نیست که 
کشوری تحت تحریم نه تنها ۹۵ درصد از داروهای مورد 
نیاز مردمش را تولید کند، بلکه به صادرکنندگان دارو نیز 

تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در هشتمین مقصد 
از جلسات نظارت ستادی بر دستگاه های اجرایی، صبح 
دوشنبه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت 
و پس از اســتماع گزارش وزیر و معاونین این وزارتخانه از 
عملکرد یکساله، راهکارها و پیشنهادهایی در ۲۳ محور در 
جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت های وزارت بهداشت و 

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

در زمره کشورهای موفق در مبارزه با کرونا قرار داد.
رئیس جمهور طراحی و اجرای »طرح دارویار« با هدف 
مبارزه با رانت و قاچاق معکــوس دارو را اقدام مهم دیگر 
وزارت بهداشت 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 ناشنوای زیر دو سال 
تصریح کرد: این اقدام از جمله خدمات بسیار حائز اهمیت 
وزارت بهداشت و درمان است که قابل ارزش گذاری نیست 

و باید با قوت ادامه یابد تا جایی که همه خانواده های دارای 
کودک ناشنوا یا کم شنوا از این امکان و خدمت ذی قیمت 
مطلع شده و برای درمان کودک خود اقدام کنند و دیگر 

کودک ناشنوایی در کشور نداشته باشیم.
رئیسی به اجرای موفق »طرح نسخه الکترونیک« نیز 
اشاره کرد و گفت: این طرح مهم و کاربردی مدت ها به کندی 
انجام شــده و در میدان اجرا قرار نمی گرفت، اما در دولت 
سیزدهم 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 اخالل ایجاد نشود.

افزايش ظرفیت رشته پزشکی
 با نگاه کارشناسی ادامه يابد

رئیس جمهور »افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی رشــته 
پزشکی« در کنکور را اقدام اساسی دیگر دولت سیزدهم 
در راستای ارتقای کیفی و کمی عملکرد آتی نظام سالمت 
کشور برشمرد و افزود: در سال های گذشته به بهانه عدم 
وجود زیرســاخت از افزایش پذیرش رشته های پزشکی 
امتناع می شد که خوشبختانه در دولت سیزدهم با نگاه 
مسأله محور به دنبال ایجاد زیرساخت ها رفتیم و افزایش ۲۰ 
درصدی ظرفیت رشته های پزشکی متناسب با نیاز کشور 
انجام شد و جا دارد این روند با نگاه کارشناسی همچنان 

ادامه داشته باشد.
رئیســی در ادامه به مدیران ایــن وزارتخانه توصیه 
کرد در زمینه افزایش دانشکده های پزشــکی، به دور از 
توقعات و چانه زنی ها، مالک و معیار را صرفا تشــخیص و 
نظر کارشناسی قرار دهند. پیگیری و اجرای طرح پزشک 
خانواده، توجه ویژه به موضوع گردشگری سالمت، استفاده 
بیشــتر از دســتاوردهای علمی و فناوری و محصوالت 
دانش بنیان در خدمات پزشکی، ســامان دادن به طرح 
پرونده الکترونیک سالمت، تســهیل و تسریع در صدور 

مجوز کسب و کارها در حوزه بهداشت و درمان در درگاه ملی 
خدمات دولت هوشمند، ایجاد ظرفیت برای جذب پزشکان 
متخصص در استان ها و شــفافیت 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 پايش کنند

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به مسئوالن 
وزارت بهداشت توصیه کرد با پایش دقیق و مستمر اجرای 
»قانون جوانی جمعیت« به عنوان یکــی 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 افزایش کیفیت خدمات پزشکی، 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 مسائل سیاسی و اجرای عدالت در نظام 
پزشکی در بخش آموزش، جذب، ارتقا، توزیع نیروی انسانی 
و تقسیم امکانات و ظرفیت ها نیز از توصیه های مهم رئیسی 

به مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
رئیسی »پیش بینی نیازهای دارویی کشور« را امری 
بســیار مهم و حیاتی توصیف و تصریح کرد: تشــکیل 
معاونت غذا و دارو در این وزارتخانه به معنای آن است که 
امنیت غذایی و دارویی به شکل توأمان و در یک درجه از 
اهمیت قرار دارد، بنابراین مسأله تأمین داروی مورد نیاز 
کشور بسیار حائز اهمیت است و پیدا نشدن یک دارو در 
داروخانه ها تمام اقدامات و خدمات ارزشمند مجموعه نظام 

سالمت و بهداشت و درمان کشور را زیر سوال خواهد برد.

قدردانی از بسترسازی وزارت بهداشت 
برای حفظ نخبگان حوزه پزشکی

ضرورت تبیین اقدامات و خدمات ارائه شده در حوزه 
بهداشــت و درمان به مردم در دولت مردمی، نظارت بر 
انضباط مالی در بیمارســتان ها و بسترسازی برای حفظ 
نخبگان حوزه پزشکی از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور 
در جمع مدیران وزارت بهداشت مورد اشاره قرار داد و اظهار 
داشت: مســأله ارتقای بهره وری نیز یکی دیگر از مسایل 
محوری و مهم در دولت سیزدهم است. در همه حوزه ها 
بویژه در حوزه بهداشت 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 استفاده کنیم، 
چرا که رشد اقتصادی، سالمت و کیفیت خدمات پزشکی، 

متکی به افزایش بهره وری است.

ضرورت »توجه ويژه به موضوع بهداشت« 
در راستای پیشگیری قبل از درمان

رئیسی همچنین تکمیل و بهره برداری از ۸۵۰ پروژه 
بهداشتی و درمانی، معرفی ۲۲۰ بیمارستان کشور به عنوان 
مراکز گردشگری سالمت و همچنین کسب رتبه اول در 
منطقه و پانزدهم در دنیا در حوزه بهداشت و درمان را نشانه 
پیشرفت و بالندگی کشور و موجب افتخار نظام جمهوری 
اسالمی و مردم ایران دانست و گفت: حقد و کینه دشمنان از 
همین دستاوردها و پیشرفت های بزرگ و عظیم ناشی شده 
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 جمهور در پایان بار دیگر »توجه ویژه به موضوع 
بهداشت« در راستای پیشــگیری قبل از درمان را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم با اســتمرار تالش های 
مجموعه وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی، 
نظام سالمتی عادالنه، مردم محور و توأم با حفظ کرامت 
بیمار داشته باشیم که به قطب سالمت منطقه و جهان نیز 

تبدیل شده باشد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، بهرام عین اللهی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشی درباره اقدامات 
انجام شده از سوی این وزارتخانه از جمله در زمینه کنترل 
موفق بیمــاری کرونا، طراحی و تولید کیت تشــخیص 
سویه اُمیکرون، تولید ۵ واکسن کرونا به عنوان تنها کشور 
تولیدکننده واکســن در منطقه، بیمه رایگان ۶ میلیون 
نفر از ســه دهک پایین جامعه، بیمه روســتایی، اجرای 
طرح دارویار، تخصیص سهم یارانه سالمت به ۳۶۶ دارو، 
تکمیل و بهره برداری از ۸۵۰ پروژه بهداشــتی و درمانی، 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تجهیز ۷۹۰ 
بیمارستان در راســتای توزیع عادالنه خدمات سالمت، 
توزیع ۱۰ هزار پزشــک متخصص در مناطق محروم در 
راســتای محرومیت زدایی در حوزه سالمت، حمایت از 
بیمــاران صعب العالج با افتتاح صنــدوق حمایت از این 
بیماران، افزایش ۴۱ درصدی شــرکت های دانش بنیان 
در حوزه بهداشت و سالمت، بهره برداری از ۲ هزار پروژه 
عمرانی در حوزه بهداشت و درمان تا پایان سال و آمادگی 
برای افتتاح یک پروژه بزرگ ملی در هر هفته، ایجاد پنجره 
واحد تولید دانش بنیان، ایجاد سامانه برخط قیمت گذاری 

دارو و دیپلماسی سالمت ارائه کرد.

نماینده تهران و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
گفت: تصمیمات تازه ای در حمله به 
مقر گروهک های تروریستی انجام و 
اقدامات پنهانی جدیدی در مقابله با 
آشوب ها در کف خیابان انجام خواهد 

گرفت.
به گزارش ایلنا، مجتبی توانگر در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر با 
اشاره به حوادث اخیر کشور، نوشت: آنچه در روزهای اخیر در جلساتی منظم با 
شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، وزیر اطالعات، اطالعات سپاه، فرماندهان 
نظامی و انتظامی داشتیم، جمع بندی آن شــده  تا امروز که با تجمعات و بعضاً 
اغتشاشات برخورد ســخت انجام نمی دهند، اما اگر خدشه ای به امنیت ملی و 
تمامیت ارضی وارد شــده و گروهک های معاند قصد برهم زدن نظم و امنیت 
عمومی را داشته باشند، ذره ای مدارا صورت نمی گیرد و جهت حفاظت از امنیت 

این شهرها با قدرت با آشوبگران برخورد می شود.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیســیون اقتصادی مجلس خاطرنشان 
کرد: با این همه برای اقدام به تغییر در برخی روش های حکمرانی جلســاتی با 
وزرای اقتصاد، علوم، ارشاد، رفاه، و... خواهیم داشت که بایستی نهادهای مدنی، 
حکومتی، فعالین پلتفرم هاِی  اقتصاد دیجیتال و.. ما را در این زمینه یاری کنند. 

مسلماً هرگونه بهبودخواهی بدون تحقق حکمرانی مشارکتی رخ نخواهد داد.

پــس از آن کــه روز شــنبه ۲۸ 
آبان ۱۴۰۱ حســین ثوری، رئیس 
فدراســیون بوکس ایــران از عدم 
بازگشتش به ایران و اعالم پناهندگی 
خبــر داد، اکنون دو بوکســور تیم 
جوانان ایران نیز در اسپانیا پناهنده 

شده اند.
به گزارش همشهری آنالین، آرین ساعدپناه و مرتضی ریگی دو ملی پوش 
تیم جوانان ایران هستند که در روزهای گذشته اردوی تیم در اسپانیا را بدون 

اطالع قبلی ترک کرده و در شهر آلیکانته ناپدید شده اند.
ساعدپناه در دور نخست به پیروزی رسیده و راهی مرحله دوم مسابقات 
شده بود، اما ریگی با قبول شکست مقابل حریف خود در جدول مسابقات 
حضور نداشت. پس از این اتفاق مسئوالن تیم ملی ایران به همراه سه بوکسور 
باقی مانده اسپانیا را به مقصد ایران ترک کرده اند. یکی از مسئوالن فدراسیون 

بوکس  این خبر را تایید کرد.

خبرگزارش

خبر

در جلسه نظارت ستادی بر وزارت بهداشت مطرح شد؛

رضایت رئیسی از وضعیت دارو در کشور
توانگر: 

اقدامات پنهانی جدیدی در مقابله با 
آشوب ها در کف خیابان انجام خواهد شد

۲ ملی پوش ایران رسما پناهنده شدند

 کارگران ایران تایر
دست به اعتصاب زدند 

روزنامه »جهان صنعت« 
توقیف شد

 انفعال وزارت کار و ورود مداخله جويانه
وزارت اقتصاد به موضوع روابط کار 

اتاق بازرگانی برای حذف 
تمامی حقوق کارگران 
دورخیز کرده  است 

 مکرون روسیه را به نفوذ غارتگرانه در آفريقا 
متهم کرد؛

 جدال پاریس- مسکو 
بر سر قاره  سیاه

بازتاب »خداحافظی بی بازگشت« 
زیدآبادی از سیاست


