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سپید: صبح سه شنبه در صحن علنی مجلس، سوال دو تن از 
نمایندگان شاخص جریان کارگری از وزیر بهداشت مطرح 
شد و پس از ارائه توضیحات طرفین که در موارد بسیار با 
لحنی تند همراه بود، در یک مورد، نماینده سوال کننده با این 
استدالل که قائل به رای گیری نمایندگان در این خصوص 
نیست، اعالم کرد که قانع شده است و درمورد دوم، موضوع 
اعالم  نمایندگان  نمایندگان گذاشته شد و  به رای  سوال 

کردند که توضیحات داده شده، قانع کننده بوده است.

سوال اول: علت واردات صافی دیالیز
سوال اولی که سیدحسن هاشمی ملزم به پاسخگویی به آن 
شد، سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه مبنی بر علت 
واردات صافی دیالیز علی رغم تولید این کاال در کشور بود. 
در گام نخست، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی در خصوص طرح این دو سوال در صحن 
علنی مجلس، اظهار کرد: »در اجرای ماده 209 آیین نامه 
داخلی مجلس و در پاسخ به نامه های شماره 626/82642 
 1396/6/19 مورخ   23/50066 و   1395/10/20 مورخ 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی به استحضار می رساند 
سوال مذکور با حضور آقایان قاضی پور، محجوب و قاضی 
زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

جلسه مورخ 1396/8/2 کمیسیون مطرح شد.«
علی نوبخت با اشاره به تبیین سوال از سوی نادر قاضی پور در 
جلسه مذکور گفت: »کارخانجات ایرانی حدود 10 میلیون 
صافی دیالیز در کشور تولید می کنند و مصرف داخلی حدود 
4 میلیون است، چرا با این وجود مجوز واردات صافی دیالیز 
به کشور داده می شود. این سیاست منجر به هدررفت سرمایه 

ملی و ضربه به اشتغال و تولید داخلی می شود.« 
بهداشت، درمان و  پاسخ وزیر  به  اشاره  با  وی همچنین 
آموزش پزشکی تصریح کرد: »قاضی زاده هاشمی اعالم 
کرد که علی رغم احترام به تولیدکنندگان داخلی از آنجا که 
اختالف کیفیت و قیمت محصول وارداتی مورد نظر نسبت 
به تولیدات داخلی  معنی دار است و این محصول تنها توسط 
2 یا 3 تولیدکننده داخلی تولید می شود، نمی توان آن را به 
هر قیمتی به بهانه حمایت از تولید داخل خریداری کرد؛ لذا 
در شرایطی که کشور از لحاظ نقدینگی دچار مشکل جدی 
است، برای دفاع از مصرف کننده و مدیریت هزینه ها مجوز 
واردات صافی دیالیز داده شده است تا تولیدکنندگان قیمت 
خود را تعدیل کنند.« رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی در خصوص نتیجه مباحث مطرح 
شده در کمیسیون متبوعش اظهار کرد: سوال کننده از پاسخ 
با تشخیص ملی  قانع نشد و کمیسیون تخصصی  مذکور 
بودن قلمرو سوال مراتب را جهت اعالم وصول در اولین 

جلسه علنی تقدیم کرد.

هاشمی: با ادب باش تا بزرگ شوی
نوبت به وزیر بهداشت رسید تا برای پاسخگویی به سوال 

نادر قاضی پور پشت تریبون مجلس قرار گیرد. سیدحسن 
هاشمی درباره علت واردات صافی دیالیز گفت: »مواد اولیه 
این صافی های دیالیز از خارج از کشور می آید و آنچه مهم 
است فایبرهایی است که در صافی ها مورد استفاده قرار 
می گیرد و سم را تصفیه می کند. کسی که کلیه اش از کار افتاده 
باید با استفاده از کلیه مصنوعی سموم را تصفیه کند. ما در 
این زمینه تولیدی نداریم و این همان سرهم کردن و صنعت 
مونتاژ است ولی ما آن را به عنوان تولید داخل قبول کردیم.« 
وی اضافه کرد:  »در حال حاضر دو شرکت داخلی سه میلیون 
و 600 هزار صافی را تولید می کنند در حالی که مصرف ما 
در سال 4.5 میلیون عدد است. ضمن اینکه 28 درصد بازار 

کشور دست بخش خصوصی و مابقی دست ماست.«
اینکه در حوزه دارو، تجهیزات و  بیان  با  وزیر بهداشت 
درمان تنش و التهابی وجود ندارد، یادآور شد: »شعار امسال 
حمایت از تولید داخل است و کسی نباید از آن سوء استفاده 
کند و جنس کم کیفیت را به دو برابر قیمت بفروشد. ما که 
ثابت کرده ایم طرفدار حمایت از داخل هستیم و به همین 
خاطر انقالب کردیم و چهل سال عمرمان را گذاشتیم اما 
تولید داخل در واقع تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا 
انتهاست که به معنی ثروت آفرینی و ارزآوری برای کشور 
است.« هاشمی با بیان اینکه در پنج سال گذشته 20 میلیون 
صافی دیالیز مورد استفاده قرار گرفته در حالی که کمتر از 
500 هزار عدد وارد شده،  اظهار کرد: »من می توانم طبق 
قانون 10 درصد از این نیاز را از خارج وارد کنم در حالیکه 
تا االن کمتر از 3درصد از خارج وارد شده است اما مشکل 
آنجاست که بخش خصوصی عالقه ای ندارد تولید داخل 
را با دو برابر قیمت بخرد و اگر بخواهیم این اجبار را ایجاد 

کنیم انحصار و ظلم به جیب مردم است.«
برند  بهترین  قیمت  تفاوت  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
خارجی با تولید داخل 25 میلیون دالر است، گفت:  »این 
به این معناست که ما ساالنه می توانیم دو تا سه هزار ماشین 
دنبال تشویق دو شرکت  به  البته  دیالیز وارد کشور کنیم 
دیگر جهت تولید فایبر هستیم اما تا االن تولیدات داخل 
در این حوزه کیفیت برتر نداشته و از سال 80 که تولید آن 
شروع شده هیچ بازاری پیدا نکرده است. ما می خواهیم به 
اسم حمایت از تولید داخل چیزی مثل ایران خودرو را در 
هر حوزه ایجاد کنیم.« وی با بیان اینکه مسیر طی شده از 
سوی وزارت بهداشت در این حوزه مسیر قانونی و درستی 
بوده، تصریح کرد: »وقتی تولیدکننده حاضر نیست قیمت را 
پایین بیاورد ما هم با قیمت پایین و کیفیت بهتر همان کاال 

را وارد می کنیم.«
وزیر بهداشت در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به 
صحبت های نادر قاضی پور نماینده ارومیه، گفت: »من در 
کالس اول دبیرستان معلم خطی داشتم که اولین آموزش 
او به ما این بود که 40 صفحه بنویسید »توانا بود هر که دانا 
بود« و هفته بعد هم به ما گفت »با ادب باش تا بزرگ شوی«. 
اینجا مجلس شورای اسالمی است و من به عنوان وزیری که 
منتخب شما هستم می گویم اگر هم نیستی باید نشان دهی 

عصاره فضائل ملت هستی. مردم ارومیه شان شان باالتر از 
این است که شما اینجا به وزیر تهمت بزنید.« وی افزود:  »من 
همین جا از رئیس قوه قضاییه می خواهم به این تهمت ها 
رسیدگی کند. این آقا دفعه اولش نیست این حرف ها را 
می زند. یا او راست می گوید و من حق ندارم وزیر باشم 
و جایم پشت میله های زندان است یا او دروغ می گوید و 

جایش پشت میله های زندان است.«
قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: »رفتار ما باید اسالمی باشد، 
ما متدین و مسلمان هستیم و نباید هر حرفی که دهان مان 
باز می شود را مطرح کنیم. من و بقیه وزرا دو میلیون و 900 
هزار تومان حقوق می گیریم، چطور رفتار کرده اید که همه 
رسانه ها جور دیگری می گویند. کسی باورش می شود من 
حقوق دانشگاه را می گیرم در حالیکه با یک عمل پیوند 
چشم نیم ساعته 10 برابر این حقوق را در یک روز کسب 
می کنم اما آمده ام که برای کشورم کار کنم. من از خانواده 
شهدا خجالت می کشم که این حرف ها مطرح می شود.« وی 
اضافه کرد: »شما )نماینده ارومیه( از عده ای افراد حداقل 
ارائه  پایین  کیفیت  باال و  قیمت  طلبکار دفاع می کنید که 
می کنند،  این نکبت است و نه نظارت و انتظار دارید من 

جواب ندهم. ما آمده ایم کار کنیم و خدمت کنیم.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »چرا از رهبری هزینه می کنید،  آیا 
رهبری از این نوع تولید داخل حمایت می کند؟ ایشان توی 
دهان کسی می زند که به اسم تولید داخل از آن موضوع سوء 
استفاده کند. ایشان در جمع اعضای جهاد دانشگاهی به من 
گفتند اگر به همه سخت می گیری به اینها بیشتر سخت بگیر 
چرا که باید باالترین استاندارد دنیا را رعایت کنند.« وی 
ادامه داد: »ما جیب مردم را خالی می کنیم و این معنایش 
حمایت از تولید داخل نیست. من اختیار دارم 10 درصد 
مجوز واردات بدهم و اگر مجلس به صورت قانونی این 
به قانون عمل می کنم.«  حکم را پس گرفت طبق وظیفه 
وزیر بهداشت در پایان اظهار کرد: »حرف هایی که آقای 
قاضی پور می زند آیا غیر از این است که ما دزد هستیم؟ آن 

وقت اسم خومان را می گذاریم مسلمان؟«

قاضی پور: شما خدمتگزار واردات هستید
وزیر  دیدگاه های  نقد  به  کننده  سوال   نماینده  ادامه،  در 
بهداشت و دفاع از سوال خود پرداخت. نادر قاضی پور 
در سوال از وزیر بهداشت و درمان از وی پرسید: »چرا با 
وجود تولید صافی دیالیز در کشور مجوز واردات داده اید؟« 
امروز گفت کذب  در جلسه  وزیر  »آنچه  داد:  ادامه  وی 
ما  مدارک  اما  نیست  مستند  ایشان  است. سخنان  محض 
در اختیار رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار 
دارد.« نماینده مردم ارومیه با بیان این ادعا که وزیر بهداشت 
و درمان نابودی تولید داخلی را دنبال می کند، ادامه داد: 
»حمایت از کاالی ایران خط قرمز ماست. جای شرم دارد 
به جای حمایت از تولیدکنندگان صافی دیالیز، چند میلیارد 
و  نمی کنند  پرداخت  باز  را  تولیدکنندگان  به  شان  بدهی 
حتی کاالی خارجی وارد می کنند. آقای وزیر از بین بردن 

سرمایه های داخلی چه افتخاری دارد؟«
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: »چند 
تولید  دیالیز  صافی  میلیون   12.5 ساالنه  داخلی  کارخانه 
جا  هر  نیست.  تولید  فکر  به  وارداتی«  »وزیر  اما  می کند 
نشسته است گفته » من باید به فکر سالمتی بیمارانم باشم 
نه حمایت از کاالی داخلی« البته طبیعی است وقتی شما 
خودتان نماینده برند مرسدس بنز آمریکا  که سهام آن در 
اختیار صهیونیست ها است، هستید، تولید کاالی ایرانی در 

چشمتان بی ارزش است.«
قاضی پور در ادامه مدعی شد: »مشاور امور دیالیز شما 
اما  داد  را  چینی  دیالیز  میلیون  یک  واردات  درخواست 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مخالفت کرد و اجازه 
واردات آن را نداد. صافی های چینی آسیب های جدی به 
تا این حد بر سر جان مردم  بیماران زده است. شما که 
قسم می خورید چرا سالمتی مردم را با صادر کردن مجوز 
واردات دیالیزهای چینی به خطر انداخته اید؟« وی آغاز 
فعالیت کارخانجات تولید صافی دیالیز در کشور را موجب 
کشور  به  وارداتی  دیالیزهای  گیر  چشم  قیمت  کاهش 
دانست و افزود: »به محض آغاز تولید دیالیز در ایران قیمت 
دیالیزهای وارداتی به ایران به نصف و حتی به کمتر از نصف 
کاهش یافت و حتی وزیر وارداتی در پی شکستن کمر 
تولیدکنندگان دیالیز داخلی است. آیا شما پیرو مقام معظم 
رهبری در مسئله حمایت از کاالی ایرانی هستید؟ نه، شما 

خدمتگزار واردات هستید.«
وی در بخش دیگری از سخنانش با رد توده ای یا منافق بودن 
گفت: »بنده نه توده ای هستم و نه موافق. مرگ بر توده ای 
های سابق و منافقان حاضر. بنده سال های سال جنگیدم و 
افتخار می کنم که سرباز نظام هستم.« نماینده مردم ارومیه 
قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را برعهده وزارت بهداشت 
و درمان دانست و افزود: »اگر قیمت ها در بازار دو سه برابر 
است قیمت گذاری توسط وزارت بهداشت انجام می شود.«
با  دیگر  بار  معادن مجلس  و  کمیسیون صنایع  این عضو 
بیان نقل قولی از سید حسن  هاشمی مدعی شد: »شما در 
کمیسیون بهداشت و درمان به تولیدکنندگان نسبت »دزد« 
هستند  من  ناموس  ملی  تولید  و  ایرانی  کارگران  دادید. 
بنده هم می گویم  بزند  آنها تهمت دزدی  به  و هر کس 
خودت شاه دزدی.« وی با بیان اینکه اگر حمایت از واردات 
برای بهبود چرخه تولید داخلی انجام می گرفت مملکت 
گلستان شده بود، ادامه داد: »اگر در خصوص بی توجهی 
به ممنوعیت واردات اعتماد ندارید از آقای عارف معاون 
اول رئیس جمهور وقت بپرسید که وقتی از طریق بخشنامه 
جلوی واردات را گرفت برخالف بخشنامه ایشان واردات 

انجام شد.«
کردن  فلج  اهداف  از  را  دیالیز  صافی  دمپینگ  قاضی پور 
صنعت تولید صافی دیالیز داخلی دانست و ادامه داد: »در 
از طریق دمپینگ تولید داخلی هدف قرار گرفته  حالیکه 
است، تولیدکنندگان صافی دیالیز داخلی در شرایطی که 
کاالی  شدند  موفق  می کنند  پرداخت  را  مالیات  باالترین 

خود را صادر کنند و سود هم ببرند.« وی در پایان تاکید کرد: 
»اجازه نمی دهیم تولیدی که با این همه زحمت سرپا ایستاده 
فراکسیون  بخورد.  زمین  به  دالل  نفر  چهار  توسط  است 
کارگری مجلس رسما اعالم می کند از هزاران کارگر تولید 
کننده دیالیز حمایت می کند.«  قاضی پور گفت: »بنده را با 
شکایت از قوه قضائیه نترسانید. قبل از شما هم همکارانتان 
از بنده شکایت کرده اند. حاضرم به خاطر تولید ملی و کارگر 
ایرانی شالق بخورم و حتی اعدام شوم.« در نهایت پس از 
طرح سواالت نمایندگان و پاسخ های وزیر بهداشت، نادر 
قاضی پور سرنوشت سوال طرح شده از حسن هاشمی را به 
رای نمایندگان سپرد و وکالی ملت هم با 70 رأی موافق، 
115رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده 
حاضر در جلسه، سوال او را وارد ندانستند و از پاسخ های 

وزیر قانع شدند.

بیست وهفتم   9 بر سر سهم  سوال دوم: اختالف 
بیمه  حق 

نادر قاضی پور و سیدحسن هاشمی،  پس از طرح سوال 
نوبت به سوال دوم رسید که علیرضا محجوب نماینده مردم 

تهران آن را مطرح کرده بود. 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص 
درمان  و  بهداشت  وزیر  از  علیرضا محجوب  ملی  سوال 
گفت: »این نماینده علت مطالبه 9 درصد حق بیمه جهت 
واریز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جویا 
شد.« وی ادامه داد: »در اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی 
مجلس سوال مذکور با حضور قاضی پور نماینده ارومیه، 
محجوب نماینده تهران و حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشت و درمان در کمیسیون مطرح شد. نمایندگان سوال 
کننده بیان داشتند که با وجود اینکه فقط 7 درصد از حق بیمه 
برای درمان موجود قابل هزینه است، مصادره اموال بیمه 

شدگان با چه مجوزی صورت می گیرد.«
این نماینده مجلس گفت: »همچنین مطرح شد که آیا مطالبه 
9 درصد از محل سود سپرده ها و سرمایه گذاری و اعتبارات 
بانکی صحیح است؟ چرا دولت از پرداخت 3 درصد از سهم 
مشارکت دولت مطابق اصل 29 قانون اساسی خودداری 
می کند؟« نماینده مردم آستانه اشرفیه درمجلس بیان داشت: 
»همچنین مطرح شد که چرا آن وزارتخانه از پرداخت سرانه 
درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی خودداری می کند و از 
این محل مطالباتش را پیگیری نمی کند؟ که وزیر در پاسخ 
اعالم داشت سوال مطرح شده مبنی برعلت مطالبه 9 درصد 
حق بیمه به وی مرتبط نیست و اصوال مطالبه ای از این بابت 

صورت نمی گیرد که احتیاج به تبیین آن باشد.«
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارداشت: 
از  سوال کننده  شده،  انجام  مباحثات  از  پس  نهایت  »در 
پاسخ های وزیر قانع نشد و کمیسیون تخصصی با تشخیص 
ملی بودن سوال، مراتب را جهت اعالم وصول در اولین 

جلسه علنی تقدیم کرد.«
ادامه در صفحه 2

وزیر بهداشت به سواالت دو نفر از نمایندگان مجلس پاسخ گفت:

یا راست می گویند و جایم پشت میله های زندان است
یا دروغ می گویند و جایشان پشت میله های زندان است


