
 وزیر بهداشت: 

برای روزهای سخت برنامه داریم

 فعال سیاسی اصالح طلب:
تردید ندارم که پالرمو در نهایت امضا خواهد شد

عضو شورای مشورتی اصالح طلبان گفت: تردید ندارم که پالرمو در نهایت 
امضا خواهد شد، اما مخالفان پالرمو و کنوانسیون های مشابه، ابتدا هزینه ای 

را بر کشور تحمیل می کنند و سپس به آن تن می دهند.
به گزارش ایرنا، »محمد جواد ظریف« روز گذشته  یکشنبه - در حاشیه همایش 
چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران ظرفیت ها و راهبردها در جمع خبرنگاران 
درباره تمدید مهلت ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی )FATA( گفت: دوستان 
واقعیات را نگاه کنند و تصمیم بگیرند. هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می کنیم، اما 

خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد.
وزیر امور خارجه افزود: دوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا 

حاال می گفتند که »اتفاقی نمی افتد، اتفاقی نمی افتد« حاال دارند می بینند.
وی خاطرنشان کرد: دو سال است از فرصتی که توافق کرده بودیم، گذشته است. ما 

به حرف آنها و آنکه چه گفتند، کاری نداریم، بلکه بحث مان درباره به ارتباطات کشور 
خودمان است. عبداهلل ناصری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در این رابطه اظهار 
داشت: با توجه به این که ایران می خواهد در فضای بین المللی و جهان حضور داشته 

باشد، عاقالنه است که در معاهدات بین المللی مشارکت کند.
وی با بیان این که در دنیای جهانی شده، بسیاری از سنن و آداب کشورداری مطابق 
با الگوهای سنتی قرن 19 از بین رفته است، افزود: در این دنیا اگر کسی بخواهد برای 
خود حقی قائل شود، باید با سازمان های بین المللی و همه معاهدات بین المللی حتما 
همراهی داشته باشد. این فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر این که تردید ندارم که 
پالرمو هم امضا خواهد شد، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه مخالفان پالرمو و کنوانسیون 
های مشابه، ابتدا هزینه ای را بر کشور تحمیل می کنند و سپس به آن تن می دهند؛ 

مانند توافقنامه برجام.

مشاور ارشد رییس دولت اصالحات ادامه داد: برجام بسیار زودتر از تحریم های 
بین المللی می توانست به جمع بندی برسد تا زندگی مردم این شرایط را پیدا نکند.

ناصری تصریح کرد: بنابراین تردیدی در این ندارم که مسئولین عالی کشور این 
کنوانسیون را تایید خواهند کرد اما زمانی این کار صورت می گیرد که ملت از جیب 
خود هزینه هایی را بابت این تاخیر پرداخت کند. عضو شورای مشورتی اصالح طلبان 
یادآور شد: متاسفانه بخشی از جریان رقیب و تندروها فکر می کنند مردم این آمادگی 

را دارند که هر هزینه اقتصادی و معیشتی را پرداخت کنند.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان این که مردم جنگ را مدیریت و اداره کردند و 
تحریم ها را پشت سر گذاشتند، گفت: در حاضر تدبیر مسئولین باید کارگشا باشد چون 
به نظر می رسد فضایی اجتماعی به گونه ای است که مردم دیگر تاب و توان گذشته را 
برای مقاومت ندارند و حتما مسئولین کشور باید نسبت به معیشت آن ها فکری بکنند.
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خط و نشان برای »وزیر جوان«
واکنش روحانی:به دستورات بی ربط اعتنا نکن

باید در  روزی  که یک  است  ارتباطات«  وزیر  به »شخص  »خطاب من 
پیشگاه خداوند متعال جوابگو باشد که برای پاک سازی فضای مجازی 
همکاری نکرده و نمی کند و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را زیر پا 

می گذارد«. این بخشی از گفته های انتقادآمیز و صریح دادستان کل کشور 
است که روز گذشته در رابطه با فضای مجازی و محمدجواد آذری جهرمی 

وزیر ارتباطات مطرح کرد.

فرارو- رییس جمهور در واکنش به شکایت دادستان کل کشور از وزیر 
ارتباطات گفت: وزیر جوان دولت، کار خودش را با قدرت انجام می دهد و به 

دستورات بی ربط اعتنا نمی کند.

»تبدیل فرهنگستان فارسی به فرهنگستان زبان های ایرانی«
دو پیشنهاد برای تقویت وحدت ملی: 
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ایران؛ تمام دغدغه پمپئوخانه »رویا« شد؛ برنامه ریزان خواب ماندند!
نیویورک تایمز در گزارشی نوشتانباشت 3.5 میلیونی تقاضای مسکن

 الریجانی خطاب به وزارت اطالعات: وزیر بهداشت:

برای روزهای 
سخت برنامه 

داریم

پیامک های توهین 
آمیز را پیگیری 

کنید
صفحه 2 همین صفحه

 وزیر بهداشت گفت: برای اینکه روی پای خود بایستیم، برای 
همه روزهای سخت برنامه داریم. علت اصلی حضور من در 
وزارت بهداشت این است که  برای روزهای سخت آمدم. از 
اصول خود هیچ وقت عقب نشینی نمی کنیم و خود را برای 

سخت ترین روزها در فشار دشمن آماده  کرده ام. 
ایرنا، سعید نمکی روز دوشنبه در  به گزارش خبرنگار سالمت 
نشست مشترک با سازمان های بین المللی مستقر در ایران که با هدف 
 توسعه همکاری های سالمت محور برگزار شد، افزود: در این راستا 
بیشترین تکیه را بر نیروهای داخلی کردیم و آمادگی هر گونه فشاری 

از بیرون را خواهیم داشت. 
 علم اقتصاد سالمت را به کار می گیریم

وزیر بهداشت گفت: تفاوت راهی که در این دوره وزارت بهداشت 
طی می کنیم نسبت به گذشته این است که اقتصاد  سالمت را به 
عنوان ابزار اصلی در منطقی کردن هزینه ها به کار می گیریم.  مقدم 
بودن پیشگیری بر درمان، ترجیح درمان سرپایی بر بستری، توسعه 
درمان  سرپایی و جامعه محور کردن همه خدمات وزارت بهداشت از 
جمله آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و حتی خدمات پشتیبانی از 

 جمله برنامه های اصلی است که دنبال می کنیم. 
نظام  در  در گذشته  که  دستاوردهایی  از طرفی  کرد:  بیان  وی 
سالمت داشتیم مانند طرح تحول سالمت را به عنوان محورهای موثر 
 برای پیشرفت دنبال می کنیم. با توجه به شرایط سختی که به علت 
تحریم ها دشمنان بیهوده به کشور ما تحمیل کردند و شرایط سختی 
که  برای مردم ما اتفاق می افتد، بسته هایی مانند کاهش هزینه های 
و  مناطق محروم  در  پزشکی  تیم  ماندگاری  و  کمرشکن سالمت 

حمایت از  بیماران صعب العالج را تقویت کنم. 
پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر

نمکی گفت: همچنین تالش می کنیم در زمینه پیشگیری در مورد 
بیماری های واگیر مثل ایدز و غیره نیز کارهایی انجام بدهیم و این 
 بیماری ها را مهار کنیم. از طرف دیگر بیشترین فعالیت خود را روی 
بیماری های غیرواگیر به خصوص دیابت، قلبی و عروقی،  سرطان ها، 

حوادث ترافیکی و مواردی از این قبیل خواهیم گذاشت. 
وزیر بهداشت افزود: امروز نیازمند تغییر در سبک زندگی مردم 

هستیم که مجموعه ای از تغذیه و شیوه درست زندگی است. من اولین 
 اداره کل مبارزه با بیماری های غیرواگیر را در 28 سال پیش ایجاد 
کردم. زیرا پیش بینی می کردم که بعد از مهار بیماری های واگیر،  دچار 
چالش بیماری های غیرواگیر خواهیم شد. بهترین ابزار برای پیشگیری 

از بیماری های غیرواگیر، آموزش همگانی است. 
توجه به مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت

بر  موثر  اجتماعی  مولفه های  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  وی 
سالمت باید در تمام فعالیت های نظام سالمت مورد نظر قرار بگیرد. 
 بحث سالمت روان و بهداشت سالمندان با توجه به سالمندتر شدن 

جامعه نیز از جمله موارد مهمی است که پیگیری می کنیم. 
اولویت گروه های  با  نمکی گفت: توسعه بیمه همگانی سالمت 
آسیب پذیر و محرومان نیز از جمله برنامه های مهم دیگری است که 
دنبال  می کنیم. در این راستا برای منطقی تر شدن خدمات، تدوین 
پرونده الکترونیک سالمت، سیستم ارجاع و پزشکی خانواده از مباحث 

جدی  است که دنبال می شود. 
وزیر بهداشت ادامه داد: روزهای سختی پیش روی ملت ایران است 
و تحریم های ظالمانه دشمنان علیه مردم ایران تحمیل شده است. 
 کمیته مخصوصی با همت سازمان های بین المللی مستقر در ایران 
تشکیل شده تا بتوانیم این مرحله سخت را پشت سر بگذاریم. همه ما 
 در عرصه بین المللی وظیفه اخالقی داریم که از مظلوم دفاع کنیم. در 
سال های گذشته ایران همواره حامی مظلومان و ضعیفان جهان  بوده 
است. ایران بیشترین مبارزه با تروریسم را انجام داده و بیشترین ضربه 
را از تروریست های جهان دیده است. به همین دلیل از  سازمان های 

حق طلب دنیا می خواهیم که به ایران کمک کنند. 
نمکی گفت: تجربه نزدیک به 30 سال گذشته من که به عنوان 

معاون بهداشت فعالیت می کردم، حاکی از همکاری بسیار صمیمانه 
با  تمام سازمان های بین المللی درگیر در نظام سالمت است. در آن 
زمان توانستیم با تدوین برنامه ملی و کمک همه سازمان های بین 
المللی  دستیابی خوبی به شاخص های جهانی داشته باشیم. در همین 
راستا باز هم تقاضای همکاری صمیمانه ای را با سازمان های بین 
المللی  حوزه سالمت را دارم. در گذشته توانستیم با کاهش برخی 
شاخص ها مانند  MMR  و غیره در 23 کشور شرق مدیترانه رتبه 
اول را  کسب کنیم. همچنین در گذشته توانستیم در مرز افغانستان 
خانه های بهداشت افاغنه را ایجاد و بهورز هایی را به عنوان به بخش از 

خود  افغان ها تربیت کنیم. 
وزیر بهداشت بیان کرد: برنامه هایی که برای ادامه فعالیت در وزارت 
بهداشت داریم را در قالب یک برنامه تقدیمی به مجلس تهیه  کردیم 
و در اختیار سازمان های بین المللی حوزه سالمت قرار می گیرد. خودم 
را به شدت متعهد به اجرای آن برنامه می دانم و تیمی را  انتخاب کردم 

تا این برنامه ها را پیگیری و به سرانجام برسانند. 
برنامه وزارت بهداشت برای همکاری مشترک در تولید دارو 

و تجهیزات پزشکی
نمکی در پاسخ به سوال خبرنگار سالمت ایرنا درباره همکاری 
مشترک ایران با سایر کشورها در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی 
 گفت: سیاست کلی وزارت بهداشت در حال حاضر این است که 
واردات را به حداقل برسانیم و تولید داخل را در حوزه دارو و  تجهیزات 
پزشکی تقویت کنیم. برای این کار یا باید دانش فنی را به داخل 
منتقل یا به شرکت های دانش بنیان تکیه کنیم یا اینکه تولید  مشترک 
انجام بدهیم. لیست دارو و تجهیزات وارداتی را به همه شرکت های 
داخلی دادیم و رئیس سازمان غذا و دارو را مکلف کردم  این موضوع 

را پیگیری کرده و صدور مجوزها نیز تسهیل شود. همچنین معادل 
ریالی ارز نیمایی به تولیدکننده بدهند تا برای او صرف  داشته باشد و 
طی ۶ ماه آینده به ما اعالم کنند که کدام یک از این روش ها بیشتر 

سودمند است. 
 ارتباط با سازمان های بین المللی حوزه سالمت در شرایط 

تحریم
وزارت  ارتباط  حفظ  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  بهداشت  وزیر 
بهداشت با سازمان های بین المللی حوزه سالمت بیان کرد: مصمم 
هستیم که روابط خود را با دنیا حفظ کنیم. سازمان های بین المللی 
می دانند که ایران کشوری نیست که بتوان رابطه با این کشور را قطع 
کرد. کل کشورهای منطقه تحت تاثیر خدمات ایران هستند. درباره 
کنترل برخی بیماری ها مانند سل های مقاوم به درمان، کنترل ماالریا، 
کنترل بیماری های مشترک انسان و دام یکی از سایت های مهم 
جهانی هستیم. در نتیجه سازمان های بین المللی همواره می دانند 
که نمی توان با ایران قطع رابطه کرد و ما نیز به دنبال ادامه رابطه 

صحیح با جهان هستیم.
 موضع سازمان جهانی بهداشت در زمینه تحریم ها

کریستوف هاملمان، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران نیز در 
این نشست در پاسخ به سوالی درباره موضع مشخص سازمان  جهانی 
بهداشت در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران گفت:  نیازی به تکرار 
موضع سازمان جهانی بهداشت در این زمینه نیست و سازمان ملل در 
این زمینه اعالم نظر کرده است. با توجه به اینکه  تجربه هایی از قبل 
داریم و تحریم هایی وجود داشته باید از این تجربه ها استفاده کنیم تا 

تاثیر تحریم بر نظام سالمت ایران را کاهش بدهیم.  
وی گفت: سازمان جهانی بهداشت به همراه سایر سازمان های 
همکار گروه فرعی برای تامین تجهیزات بخش سالمت تشکیل 
داده است. در حال  حاضر مشکلی که وجود دارد این است که 
تامین کنندگان همکار سازمان جهانی بهداشت نیستند یا اینکه 
نمی توانند از سیستم بانکی  استفاده کنند. روش های متنوعی برای 
تامین نیازهای حوزه سالمت ایران وجود دارد و سازمان جهانی 
بهداشت از تمام ظرفیت خود  برای کمک به نظام سالمت ایران 

استفاده می کند. 

  
 در نامه ای به رییس جمهوری؛

157 نماینده خواستار کنترل قیمت ها شدند

157 نماینده مجلس در نامه ای به رییس جمهوری خواستار مدیریت دولت در 
کنترل قیمت ها و اتخاذ تدابیری برای حل مشکالت مردم در این زمینه شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در این نامه که در جلسه علنی امروز توسط احمد 
امیرآبادی عضو هیات رئیسه قرائت شد،خطاب به رییس جمهوری آمده است: آگاهی 
دارید با توجه به ضعف مدیریت دولت در کنترل قیمت کاالهای اساسی از جمله قیمت 
سرسام آور گوشت قرمز، مرغ و لبنیات و برخی کاالها از جمله خودرو که فشار فوق 
العاده ای به ملت عزیز و با استقامت ما می آورد و از طرفی با توجه به تبلیغات سوء 
دشمنان در فضای مجازی و سایت های بیگانه که تشدید بحران ها را در ایران اسالمی 
مدیریت می کند، ضرورت دارد هر چه سریعتر تدبیری برای حل مشکالت مردم در 
زمینه کاالهای اساسی و تامین حداقل رفاه مردم اندیشه شود. در ادامه این نامه آمده 
است: ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی اکیدا خواستاریم با حل مشکالت 
اجازه ندهیم بازیگران و هنرمندان استکبار جهانی در میدان معضالت اقتصادی مردم 
بازیگر شوند و اعتقادات و احساسات پاک مردم و فرهنگ انقالب اسالمی را به بازی 
بگیرند. امروز همچنین علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس از اعالم وصول طرح 
استفساریه تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور و انتخابات شهرداران خبرداد.

با تصویب مجلس

میزان سهام دولت در شرکت ها شفاف می شود
در  دولت  سهام  میزان  و  زیان  و  سود  کردند  مقرر  مجلس  نمایندگان 
شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است به تفکیک در 

گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس 
با پیشنهاد محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران، دولت )خزانه داری کل کشور ( را مکلف 
کردند سود سهام خود در شرکت هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه  درصد  است 
را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره )5( این قانون واریز کند. همچنین 
نمایندگان مجلس خزانه داری کل کشور را مکلف کردند: سود و زیان، سود دریافتی 
و میزان سهام دولت در این شرکت ها )شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از 50 
درصد است( را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و 
بروز رسانی کند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین در بند د تبصره 2 بخش 
هزینه ای الیحه بودجه سال 98 کل کشور، دولت را مکلف کردند با رعایت قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی باقی مانده سهام خود در شرکت 
بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی نزد 
خزانه داری کل  کشور واریز نماید. با رای نمایندگان همچنین دولت مکلف شد تا سقف 
75۶ میلیارد ریال از محل بند )3( ردیف 101000 جدول شماره )8( این قانون صرف 

افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

اخبار


