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سخنگوی وزارت بهداشت از پیگیری پرونده سنگین قاچاق پروتزهای 
درمانی خبر داد

کشف ۸ چمدان داروی قاچاق سقط جنین در کشور
فارغ التحصیالن  تعداد  آمار  ارائه جدیدترین  بهداشت ضمن  وزارت  سخنگوی 
پزشکی دارای شماره نظام پزشکی، از بهره مندی بیش از ۳۵ میلیون بیمار از یارانه 

طرح تحول نظام سالمت خبر داد.
دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: تعداد 
پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان فارغ التحصیل داخل و خارج و دارای 
شماره نظام پزشکی کشور به عدد ۱۷۳ هزار و ۱۳۰ تن رسیده و شماره نظام خود 
را دریافت کرده اند. معاون کل وزارت بهداشت همچنین درباره تعداد پرستاران فعال 
نیز گفت: اکنون در  وزارت بهداشت مجموعا ۱۲۵هزار و ۳۶۹ کادر پرستاری شامل 
کارشناسان پرستاری و پرستاران دارای مدارک باالتر، فارغ التحصیالن رشته های اتاق 
عمل، هوشبری و نیز دارندگان مدارک بهیاری، کمک پرستاری و کمک بهیاری 
در حال فعالیت هستند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین در بخش دیگری از 
صحبت هایش درباره آخرین آمارهای مربوط به دستاوردهای طرح تحول سالمت 
گفت: از اردیبهشت سال ۹۳ تاکنون ۳۵میلیون و ۵۰۰هزار بیمار در بیمارستان های 
دولتی بستری شده اند و از یارانه های مالی و تجهیزاتی و خدماتی طرح تحول سالمت 

استفاده کرده اند.
وی همچنین با اشاره به ساخت و تجهیز ۲۵۰ پلی کلینیک تخصصی جدید شامل 
۶هزار و ۴۴۰ مطب در بخش دولتی و ۱۲۵ بخش اورژانس در بیمارستان های تروما 
و اصلی کشور، از مردم و مسئولین درخواست کرد که برای بستری دربیمارستان به 
مراکز دولتی شهر خودشان مراجعه کنند و گفت: وضعیت بیمارستان های ما در اکثر 
شهرها از شهرهای بزرگی مانند تهران بهتر است.  بنابراین در اولین قدم از مسئوالن 
محلی اعم از فرمانداران، ائمه جمعه و غیره می خواهیم به بیمارستان های منطقه خود 
مراجعه کنند و نشان دهند که به آنها اعتماد دارند. اگر این رفتار را از مسئوالن شروع 

کنیم، می توانیم در مردم نیز این رفتارسازی را ایجاد کنیم.
حریرچی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره قاچاق پروتزهای 
درمانی، گفت: این موضوع پرونده سنگینی دارد و مربوط به قبل از سال ۹۴ است و 
ارقام آن بسیار سنگین است ما در جریان موضوع هستیم و پیگیری های الزم را انجام 
داده ایم. به هرحال شرمنده ایم که یکی از خانواده های بزرگ و صادق جامعه پزشکی 
تخلفی انجام داده و انتظار داریم برخورد قانونی با این تخلف انجام شود. متاسفانه این 
افراد با تعدادی هم برای مصرف این اقالم در برخی مراکز درمانی رابطه برقرار کرده 

بودند و مشوق های مالی می دادند که این اقدام نیز تخلف است.
حریرچی در ادامه صحبت هایش با اشاره به اخباری مبنی بر فروش موتورسیکلتی 
دارو در نزدیکی داروخانه های بزرگ، گفت: در این زمینه ابتدا از نیروی انتظامی تشکر 
می کنم که همکاری خوبی در این حوزه دارند. وزارت بهداشت حداکثر تالشش را 
انجام می دهد تا دارو در داخل داروخانه و بیمارستان به درستی توزیع شود. البته 
متاسفانه در حال حاضر یک بازار قاچاق و تقلبی دارو در یکی از کشورهای همسایه 
شکل گرفته و داروهای مورد نیاز مردم را به صورت قاچاق وارد کشور می کند و آن 
را در جلوی داروخانه های بزرگ می فروشند. در عین حال روش های دیگری مانند 
خرید و فروش اینترنتی هم برای فروش داروهای شان دارند. بر این اساس باید توجه 
کرد این بازار بدون تقاضای مردم شکل نمی گیرد. اگر مردم از این افراد دارو نخرند و 
تقاضا نباشد، قسمت عمده ای از عرضه داروهای قاچاق از بین می رود. وی افزود: در 
عین حال نیروی انتظامی هم کمک خوبی در این حوزه انجام داده است. به عنوان 
مثال چند روز پیش ماموران نیروی انتظامی ۸ چمدان شامل ۶۰ هزار ریال داروی 
سقط جنین کشف کردند. بنابراین هم مردم باید به این حوزه توجه کنند و هم ما 

اطالع رسانی کنیم و هم نیروی انتظامی کمک می کند.

کارکردهای سامانه »سرباز ماهر« تشریح شد

صدور 100 هزار گواهینامه مهارتی برای سربازان
تشریح  ضمن  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  آموزی  مهارت  قرارگاه  رئیس 
کارکردهای سامانه  سرباز ماهر  از صدور 100 هزار گواهینامه مهارتی برای 

سربازان خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار سید مهدی فرحی به اجرای برنامه مهارت آموزی سربازان 
از سال گذشته اشاره و اظهار کرد: با افتتاح سامانه سرباز ماهر امکان اجرای این طرح 
در دوران قبل از خدمت سربازی فراهم شده به گونه ای که فرصت مهارت افزایی از 

۲۱ ماه خدمت سربازی  به قبل و بعد از این دوران گسترش یافته است.
وی از صدور ۱۰۰ هزار گواهینامه مهارتی برای سربازان خبر داد و گفت: هدف 
اصلی سامانه سرباز ماهر، مکانیزه کردن طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه در 

دوران قبل، حین و پس از خدمت است.
رئیس قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: درصدد هستیم 
از طریق سامانه سرباز ماهر برای ۱۵ میلیون نفر از جوانان در دوران قبل از خدمت 
سربازی، مهارت آموزی انجام شود لذا جوانان باالی ۱۵ سال در صورت تمایل می 

توانند با مراجعه به این سامانه سوابق تخصصی و مهارتی خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه این طرح با همکاری تمامی سازمان های مرتبط به اجرا در آمده 
است، افزود: در حال حاضر با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۶۶ نهاد و 
سازمان مانند جهاد کشاورزی، سازمان فنی و حرفه ای، دانشگاه علمی کاربردی و..... 
برای ارائه مهارت های آموزشی تعیین شده اند که متقاضیان می توانند از طریق این 

مراکز ، مهارت های مورد نظر را کسب کنند.
سردار فرحی مطرح کرد: متقاضیانی که اطالعات و مهارت های خود را در این 
سامانه ثبت کنند، می توانند از تسهیالتی که در منوی مشوق های این سامانه درج 
شده، بهره مند شوند، به عنوان مثال متقاضیانی که قبل از انجام خدمت سربازی از 
طریق این سامانه موفق به کسب مهارت شده اند از تسهیالتی مانند امکان تعجیل یا 
تعویق تاریخ اعزام به خدمت، اولویت دریافت امریه دستگاه های نظامی و....بهره مند 
می شوند. وی درباره اجرای طرح مهارت آموزی در دوران آموزش رزم مقدماتی، 
اجرایی  پادگان آموزش رزم مقدماتی در سراسر کشور  این طرح در ۵۱  گفت: 
شده است؛ با تالش های صورت گرفته، در این دوران مدتی از زمان آموزش به 
قرارگاه مهارت آموزی اختصاص داده شده که کارکنان وظیفه می توانند در زمینه  
مهارت های عمومی اطالعاتی را کسب کنند. وی افزود: فرصتی فراهم شده تا سربازان 
بتوانند در دوران آموزش رزم مقدماتی، سوابق و مهارت های خود را در برگ خود 
اظهاری ثبت کنند که در صورت امکان در یگان خدمتی  متناسب با تخصص خود 
به کارگیری شوند، همچنین در صورت قبولی در آزمون سازمان فنی و حرفه ای، 
مدرک معتبر برای آنان صادر می شود. رئیس قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل 
نیروهای مسلح، از اجرای این طرح درطول مدت خدمت سربازی، خبرداد و مطرح 
کرد : سربازان حین خدمت در صورتی که  حداقل به مدت شش ماه در حرفه ای به 
کارگیری شوند و مهارتی را کسب کنند، در صورت قبولی در آزمون سازمان فنی و 
حرفه ای، گواهینامه برای آنان صادر می شود. وی خاطر نشان کرد: افرادی که حداقل 
شش ماه مهارتی را کسب کرده اند ولی در فاصله زمانی امتحان نظری و عملی 
سازمان فنی و حرفه ای، از خدمت ترخیص شده و یا مابقی خدمت خود را در یکی 
از مرزهای کشور سپری می کنند، گواهینامه موقت با مهر سازمان فنی و حرفه ای و 
نیروهای مسلح برای آنان صادر می شود، بنابراین فرد از تاریخ ترخیص از خدمت به 
مدت شش ماه مهلت دارد، در هر جای کشور به صورت رایگان، سایر مراحل اخذ 
گواهینامه اصلی را سپری کند. سردار فرحی با بیان اینکه هدف نهایی طرح مهارت 
آموزی، اشتغال به کار سربازان بعد از ترخیص از خدمت می باشد، افزود: با همکاری 
وزارت کار، این امکان فراهم شده که سربازان دارای گواهی مهارت آموزی، بتوانند 
در صورت اشتغال به کار، تا دوسال از بیمه وزارت کار برخوردار شوند یعنی اگر 
کارفرمایی، فرد دارای کارت پایان خدمت وگواهینامه مهارتی را به کارگیری کند، تا 

دوسال بیمه کارگر توسط وزارت کار پرداخت می شود.
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اختصاص ۷00 میلیارد تومان به توسعه خط ۷ مترو
شهردار تهران از اختصاص 700 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت به توسعه خط 7 مترو خبر داد. پیروز حناچی با انتشار مطلبی در توئیتر خود نوشت: »با پیگیری مجدانه همکارانم مبلغ حاصل از فروش 700 میلیارد تومان اوراق 

مشارکت به تکمیل خط 7 مترو اختصاص یافت. محموله قطعات 70 واگن مترو نیز در آخرین مراحل ترخیص است و پس از تکمیل واگن ها در کارخانجات داخلی به ناوگان متروی تهران اضافه خواهد شد«.

استاندار تهران خبر داد

از ساختمان مدیریت بحران بهره برداری می شود
استاندار تهران از تجهیز ساختمان مدیریت بحران استان 
تهران خبر داد و افزود: ظرف ماه آینده ساختمان مدیریت 

بحران استان تهران به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی با حضور در بخش های 
مختلف خبری شبکه پنجم سیما، در تشریح اولویت های استان 
تهران گفت: مردم تهران امروز دغدغه هایی مانند حل معضالت 
آلودگی هوا و رفع معضل ترافیک دارند که رسیدگی اساسی به آن، 
نیازمند برنامه زمان بندی دست کم ۱۰ ساله است و در این راستا در 

حال اقداماتی در سطح استان هستیم.
وی افزود: با توجه به رشد آسیب های اجتماعی و سرریز آن در 
استان تهران، اولویت ویژه ای را برای ساماندهی معتادین متجاهر 
و کودکان کار هدف گذاری کرده ایم تا بتوانیم تهران را به عنوان 
شهری زیست پذیر و اخالقمدار برای شهروندان مهیا کرده و شاهد 

کاهش روزافزون آسیب های اجتماعی در پایتخت کشور باشیم.
وی درباره نوسازی بافت های فرسوده در سطح استان نیز گفت: 
با محوریت وزارت  بازآفرینی بافت های فرسوده در کشور  ستاد 
راه و شهرسازی اعمال وظیفه کرده و استانداری تهران نیز نقش 
بسترسازی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های استان را برای 

همیاری این وزارتخانه ایفا می کند.
وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه مدیریت بحران و مقابله 
با حوادث، گفت: وزارت کشور، هالل احمر، استانداری تهران و همه 
دستگاه هایی که در امر ایمنی سازی زلزله دخیل هستند، آمادگی 
کامل را برای مواجهه با زلزله احتمالی در تهران دارند. باید تالش 
کنیم تا هشدارهای زودرس را به هنگام دریافت کرده و اقدامات 
تبعی آن را جدی بگیریم. در حوزه مدیریت بحران استان تهران، 
ساختمان مجهزی به لحاظ امکانات ایمنی مقابله با زلزله جانمایی 
و ساخته شده که تا ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. در عین 
حال، سوله های مدیریت بحران در سطح شهرستان های استان نیز 

با آمادگی الزم، در خدمت شهروندان استان هستند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به آسیب های 
و  موارد  به  توجه  با  گفت:  تهران،  استان  در  موجود  اجتماعی 
ظرفیت هایی که در استان تهران وجود دارد، این توانایی را در 
خود احساس کردم که نسبت به ارتقای سالمت اجتماعی و ایجاد 
هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای حل و فصل مشکالت 
تهران در حوزه های مختلف قدم بردارم. ما قانون بیمه همگانی 
را در سال ۷۲ به صورت مصوب داشتیم و بنده در سال ۹۲ مدیر 
نیز ۱۰ میلیون  بیمه سالمت در کشور شدم. در همین راستا 
جمعیت فاقد بیمه در کشور بیمه شده و از این بین، یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر تنها در استان تهران تحت پوشش و حمایت چتر 
بیمه قرار گرفتند که الزم است تا زمینه پیگیری مناسبات رفاهی 

بیمه شدگان را در استان دنبال کنیم.
بیش از ۶0 درصد کودکان کار از اتباع خارجی هستند

وی افزود: باالی ۶۰ درصد کودکان کار در خیابان های تهران، 
از اتباع خارجی هستند و این مشکل مربوط به دستگاه هایی نظیر 
بهزیستی، نیروی انتظامی و سایر نهادها نیست، بلکه باید در رابطه 
با این اتباع خارجی تصمیمات الزم و مناسب اتخاذ شود. یکی از 
پیشنهادهای ما در این باره این بوده که اگر کودکی بیش از چهار 
بار در نهادی مانند بهزیستی مورد پذیرش قرار گرفت، بر اساس 
رایزنی های انجام شده با دستگاه قضایی و نهایی شدن این پیشنهاد، 
موقتا سلب حضانت شود تا بتوانیم راه برگشت پذیری وی را با ساز 

و کار توانمندسازی فراهم کنیم.
وی ادامه داد: بحثی که در سال های اخیر تحت عنوان انتقال 
پایتخت مطرح شده، در حیطه وظایف استانداری نبوده و هیأت 
دولت باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد اما باید به جد در زمینه 
به  را  اختیارات  از  بسیاری  باید  شویم.  عمل  وارد  تمرکززدایی 
استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها تفویض 
اختیار کنیم. استان تهران، بزرگ ترین مراکز دانشگاهی را در کشور 
داشته و به عنوان نمونه بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر بیمه 
شده دارد. بسیاری از آسیب های اجتماعی در این استان سرریز 
می شود و شهرستان هایی نظیر اسالمشهر، بهارستان و شهریار، 

هریک به اندازه یک استان جمعیت دارند.
وی تأکید کرد: از هیأت دولت خواستم که صف و ستاد را در 
استان تهران تفکیک کنند؛ به گونه ای که باید مدیران کل استانی، 
خود را با استاندار هماهنگ کرده و چسبندگی با وزارتخانه ها ایجاد 
نکنند. از این بابت، رویه غیر کارشناسی و غیرعلمی در استان تهران 
جاری و ساری بوده که اثرات آن را تاکنون شاهد بوده ایم. در همین 
راستا، شخص رئیس جمهور و وزیر کشور نیز بر اجرای این سیاست 
تفکیکی تأکید داشته اند. به هر ترتیب، استاندار باید مدیران کل 
پیشنهادی وزارتخانه ها را مورد تائید قرار دهد و بنده به شخصه پای 

اجرای این سیاست تفکیکی صف و ستاد ایستاده ام.
مقابله با آسیب های اجتماعی بر اصل پیشگیری استوار شده است

استاندار تهران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در راستای 
مبارزه اساسی با آسیب های اجتماعی در حوزه مواد مخدر گفت: 
برنامه هایی که تا پیش از این در راستای مبارزه با مواد مخدر و 
رسیدگی به وضعیت معتادین متجاهر انجام می گرفت، صرفا مبتنی 

بر سم زدایی بود و پس از این مرحله، فرد آسیب دیده در اجتماع 
رها می شد. اما اکنون تمام تمهیدات و تالش ها در این راستا، بر 
اساس اصل پیشگیری استوار شده و راهکارهای جدیدی برای 
ترک اعتیاد معتادین تعریف شده است. راهکار دیگر نیز، استفاده از 
ظرفیت علمی روانپزشکان و روانشناسان برای درمان اجتماع محور 
معتادین بود که به کار گرفته شد و بحث اشتغال زایی و کارآفرینی 
برای این قشر نیز در حال حاضر، در دستور کار قرار دارد. وی افزود: 
به عنوان نمونه، بر اساس آنچه اشاره داشتم، تا کنون و در سال ۹۶، 
۷۵۰۰ معتاد متجاهر از میان ۹۰۰۰ فرد آسیب دیده مشغول به 
کار شدند و این اتفاق مهمی در راستای آسیب زدایی از قشر درگیر 

این بیماری در تهران است.
وی به راه اندازی مجموعه بازپروری بهاران در دوره شهرداری 
اسبق تهران اشاره کرد و افزود: به اعتقاد من، این طرح، صرفا جنبه 

تبلیغاتی داشت و در نوع و رسالت اجرایی خود موفق نبود.
به گزارش ایسنا، بندپی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی 
بر موضع وی در قبال سخنان یکی از اعضای شورای شهر تهران 
در ارتباط با لزوم خارج کردن برخی از اقشار کم درآمد از پایتخت، 
خاطرنشان کرد: دوران بگیر و ببند به سرآمده و اساسا با توجه به 
موضعی که رئیس شورای شهر تهران در این باره اعالم کرد، چنین 

بحثی، موضوعیت نخواهد داشت.
استاندار تهران اشاره ای نیز به بحث حذف سه دهک پردرآمد 
جامعه از یارانه بگیران داشت و تصریح کرد: این مهم، پیشنهاد 
دولت بوده که سه دهک باالی درآمدی از جمع یارانه بگیران 
حذف شده و از محل اعتبارات حاصله از آن، اقداماتی برای 
اتمام پروژه های نیمه تمام، توسعه خطوط ریلی، نظیر اتصال 

مترو تهران به اسالمشهر و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان 
صورت بگیرد.

سفرهای شهرستانی ادامه خواهد داشت
استاندار تهران با تأکید بر ادامه سفرهای شهرستانی گفت: در 
راستای پیگیری مطالبات شهروندان استان تهران، سفرهای میدانی 

به شهرستان ها را در دوره جدید استانداری ادامه خواهیم داد.
وی با تاکید بر لزوم تداوم سفرهایی شهرستانی و رسیدگی 
میدانی به مشکالت شهروندان شهرستان های استان تهران، اظهار 
کرد: مهندس مقیمی، استاندار پیشین تهران هیچ دوشنبه ای را 
در استانداری نمانده و مدام با حضور در شهرستان های استان، 
مشکالت مناطق را پیگیری می کرد که ما این رویه را در دوره 
جدید استانداری ادامه خواهیم داد. همچنین، از طریق سامانه 
ارتباط مردمی دولت)سامد( نیز به صورت تلفنی گوش شنوای 
مشکالت مردم هستیم و مسائل شهروندان را از ایین طریق نیز به 

صورت جدی و مستمر مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
استاندار تهران در ادامه ضمن اشاره به بحث مسکن مهر در 
استان تهران نیز تصریح کرد: بر اساس بودجه ۹۷، این اجازه به 
کمیته امداد امام)ره( و سازمان بهزیستی داده شده تا مازاد مسکن 

مهر را در اختیار مددجویان خود قرار دهند.
سالمت  ارتقای  به  اشاره  ضمن  همچنین  بندپی  محسنی 
اجتماعی استان تهران در دوره استانداری جدید نیز تأکید کرد: 
تغییرات ملموسی را در چهره تهران در راستای ارتقای سالمت 
اجتماعی خواهیم دید و بنده این قول را می دهم تا عملکرد سه 
ماه خود را به صورت منظم از طریق این برنامه به سمع و نظر 

شهروندان شریف استان تهران برسانم.

آقای رئیس جمهور!

برای نجات زاینده رود، خوزستان را نابود نکنید

انتقال آب بیشتر از سرشاخه های کارون بزرگ به خارج از حوضه، منطقی 
نیست و تنها می تواند محل بحران را از استانی به استان دیگر منتقل نماید.

شکی نیست که حیات خوزستان به زنده ماندن رودخانه کارون بزرگ وابسته است و 
اکنون بر همگان مبرهن شده است که مشکالت زیست محیطی، کشاورزی )خصوصاً 

نخیالت اروندکنار(، شرب و بهداشت شهرهای بزرگ استان، همه مربوط به دستاندازی 
بیش از حد به رودخانههای کارون و دز است.

متأسفانه در سال های اخیر هر وقت بحثی از زنده کردن زاینده رود به میان می آ ید 
همه نگاه ها به دست اندازی بیشتر به کارون و دز معطوف گشته است در حالی که از 
َقِبل انتقال های متعدد از رودخانه های کارون و دز اکنون عمالً مقدار آورد زاینده به 

دو برابر آورد متوسط تاریخی آن افزایش یافته است.
 با احتساب مقدار انتقال آب از سرشاخه های رودخانه دز به قمرود اکنون سالیانه 
بیش از ۱/۲ میلیارد متر مکعب از سرشاخه های کارون و دز به خارج از حوضه منتقل 

شده است. عالوه بر این مشکل به دالیل دیگری مانند:
الف( کاهش آورد رودخانه های کارون و دز در ۱۵ سال گذشته نسبت به آورد 

تاریخی آنها به جهت مسائل تغییر اقلیم
ب( استفاده بیشتر آب از این رودخانه ها در امور توسعه ای استانهای باالدست و 

درون حوضه آبخیز
ج( بروز مسائل زیست محیطی مفرط مرتبط با آب در استان خوزستان 

انتقال آب بیشتر از سرشاخه های کارون بزرگ به خارج از حوضه، منطقی نیست و 
تنها می تواند محل بحران را از استانی به استان دیگر منتقل نماید.

سابقه انتقال های گذشته از سرشاخه های کارون و دز به زاینده رود نشان داده است 
که مشکل زاینده رود به منبع آب باز نمی گردد و مشکل اصلی مربوط به مدیریت 

غیرصحیح آب در درون این حوضهح است که با اصالح آن می توان مشکل زاینده 
رود را مرتفع نمود.

حرکات اخیر نمایندگان مردم شریف اصفهان و بعضی از مسئولین دیگر این 
استان و حرکات مشکوک عده ای تحریک شده در شکستن خط لوله انتقال آب 
شرب به استان یزد، و نهایتاً دستور ریاست محترم جمهور بر نامة نمایندگان 
استان اصفهان، این نگرانی را در استان خوزستان ایجاد نموده که ریاست محترم 
جمهور ممکن است قول صریح خود به مردم استان خوزستان مبنی بر متوقف 
کردن انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز به غیرمصارف شرب را فراموش 
نموده باشند. لذا مصرانه درخواست می شود دستور اکید فرمایید برای احیاء 
زاینده رود که آرزوی همه ماست، در درون حوضه و با مدیریت صحیح آب حوضه 
و آبهای انتقالی قبلی پیگیری و مرتفع گردد و از پیگیری انتقال آب جدید از 

سرشاخه های بی رمق کارون و دز جداً پرهیز گردد. 
پیگیری هر گونه طرحی که در آن انتقال آب جدید از سرشاخه های کارون 
و دز دیده شود نه تنها با وعده ریاست محترم جمهور منافات دارد بلکه سبب 
هیجانات اجتماعی بین استانهای همجوار خواهد شد و البته از نظر کارشناسی و 
علمی نیز هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا خواهشاً خواهشاً خواهشاً به این 
راضی نشوید که وعده زنده کردن زاینده رود از راه مرگ کارون و نابودی استان 

خوزستان دنبال گردد.

 رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
دالالن دارو در شکل های مختلف از جمله موتوری، اطراف 
داروخانه ها کمین می کنند، این دالالن را دستگیر اما با 

جریمه مختصر آزاد می شوند.
محمدرضا روئینی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت 
ایرنا افزود: شاید ما نمی توانیم ادله کافی فراهم کنیم تا این دالالن 
در بازداشت بمانند؛ آنها کنار داروخانه ها با بیماران گفت و گو می 
کنند و به آنان می گویند داروی شما را می خریم یا اینکه می 
توانیم داروی شما را تامین کنیم اما این گفت و گوها برای دادگاه 

نمی تواند جرم را ثابت کند.
وی اضافه کرد: در دادگاه به مدیران دانشگاهی گفته می شود 
اگر مدعی هستید باید شکایت کنید اما در حقیقت این کارها 

برعهده مدعی العموم است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شرایط خاص به سر می بریم 
و برای شرایط خاص باید قوانین خاص تعریف شود. جرائم برای 

دالالن دارو به هیچوجه بازدارنده نیست.
رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: 

نمی توانیم برای دالالن دارو جرمی ثابت کنیم و آنان از استیصال 
بیماران استفاده می کنند.

روئینی اظهار داشت: دالالن دارو برای بیماران در شکل های 
مختلف از جمله در قالب موتورسواران مسافربر نزدیک داروخانه 
ها کمین می کنند؛ البته این موتورسواران به گونه ای عمل می 
کنند که ظاهرا مسافر را برای تامین دارویش از این داروخانه به آن 
داروخانه جابه جا می کنند اما برخی از آنان در حقیقت دارو را به 

صورت غیرقانونی خرید و فروش می کنند.
وی اضافه کرد: حتی برخی از این موتورسواران بیماران را برای 
تهیه دارو به جای آنکه به داروخانه یا مرکز معتبر دیگری ببرند 

به جاهایی مانند ناصرخسرو برای تامین غیرقانونی دارو می برند.
وی خاطرنشان کرد: خرید و فروش غیرقانونی دارو فقط مختص 
موتورسواران نیست و بسیاری از دالالن در کمین بیماران هستند 
به طور مثال بیمارانی که از داروخانه ۱۳ آبان از روی پل عابرپیاده 
به آن سمت خیابان می روند تا نسخ تامین اجتماعی خود را تائید 
کنند با دالالنی مواجه می شوند که روی پل عابر برای آنان کمین 

کرده اند.

رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
همراه  و  کنند  می  شناسایی  را  بیماران  نیز  دیگر  برخی 
پول، سوء  و  دارو  به  آنان  نیاز  از  بتوانند  تا  آنان می شوند 

استفاده کنند.
روئینی درباره اینکه آیا تاکنون از این دالالن دارو شکایتی شده 
است، گفت: کالنتری و حراست دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
جریان فعالیت این دالالن )در اطراف داروخانه ۱۳ آبان( قرار گرفته 
اند و گاه و بیگاه آنان را رصد می کنند اما نمی توان به هرکسی 

مظنون بود.
وی تصریح کرد: مکررا در این زمینه دستگیری هایی انجام می 
شود و ظاهرا به دلیل نبود ادله کافی آزاد می شوند؛ خود من شاهد 
دو مورد دستگیری دالالن بودم که جریمه مختصری پرداخت 
کردند و آزاد شدند. این مبالغ ناچیز جرائم، دالالن را توجیه نمی 

کند که دیگر به این کار نپردازند.
رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خرید 
و فروش غیرقانونی دارو، ذخیره دارویی داروخانه ها را کاهش می 

دهد اما بیشتر از آن برای بیمه ها هزینه و بارمالی دارد.

 رئیس داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران:

دالالن دارو پس از دستگیری، آزاد می شوند


