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به دنبال انتشار بوی بد در تهران صورت می گیرد

پایش ویژه »بو« در هوای پایتخت

چهارشنبه هفته پیش )۱۲ دی ماه(، بویی نامطبوع هوای برخی مناطق تهران 
را دربرگرفت و موجب آزار و نگرانی شهروندان شد. با وجود گمانه زنی های 
متعدد در مورد منشا بو، مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست 
اعالم کرد: سازمان حفاظت محیط زیست طی برنامه ای ویژه و فشرده 
»ترکیبات آلی و گازهای محیطی« را در مناطقی از تهران که شدت بو باال 

بود، پایش می کند.
شینا انصاری در گفت وگو با ایسنا افزود: برای تعیین پارامترهای مولد بو باید با 
استفاده از پمپ های مکنده از مناطقی که در آن شدت بو باالست، نمونه برداری و به 

آزمایشگاه گاز کروماتوگرافی برای تعیین پارامترها منتقل شود.
وی تاکید کرد: در مورد بوی نامطبوعی که عصر روز چهارشنبه )۱۲ دی(، در 
برخی مناطق تهران منتشر شد به نظر می رسد باید در مکان های که شدت بو بیشتر 
بود نمونه برداری از هوای محیط با پمپ های مکنده صورت گیرد و پس از انتقال 
به آزمایشگاه، نوع گاز متصاعد شده شناسایی شود بنابراین به منظور جلوگیری از 
مشکل احتمالی آتی ، دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت زیست با همکاری اداره 
کل محیط زیست استان تهران طی هفته جاری برنامه فشرده  و ویژه ای را به منظور 
پایش ترکیبات آلی فرار و گازهای محیطی، در مناطقی از تهران که بیشترین گزارش 

شدت بو را داشته اند، انجام می دهد.
سازمان حفاظت محیط زیست دستگاه سنجش شدت بو دارد

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان 
اینکه این سازمان طی سال های گذشته به دلیل فعالیت واحدهای مختلف از قبیل 
کشتارگاه های دام و طیور، واحدهای روغن نباتی، برخی سیستم های ناکارآمد تصفیه 
فاضالب، واحدهای دپو و دفع زباله و سایر واحدهایی که به نحوی با فعالیت خود 
تولید بو و ایجاد مزاحمت برای ساکنان همجوار را موجب شده اند شکایت هایی 
متعددی دریافت می کرد. نمونه شاخص این وضعیت، بوی بد منتشر شده در مسیر 
فرودگاه بین المللی امام خمینی به تهران است. به همین علت سازمان حفاظت 
محیط زیست به منظور تعیین سهم واحدهای مولد بو در مسیر فرودگاه امام، نسبت 
به خرید دستگاه سنجش بو اقدام کرد. به گفته انصاری، این دستگاه که به شکل 
پرتابل است، می تواند کمیت بو را در واحد OU ) واحد بو در هر مترمکعب( تعیین 
کند اما نمی تواند پارامترهای تشکیل دهنده بو را مشخص کند. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا امکان شناسایی منشا بو از طریق دستگاه سنجش بود وجود دارد؟ 
 non( گفت: بوی نامطبوع روز چهارشنبه در سطح وسیعی منتشر شد و غیرنقطه ای
source( به نظر می  رسید بنابراین دستگاه سنجش بو در این زمینه کاربرد ندارد و 
برای شناسایی نوع آالینده باید در مکان های با شدت بو نمونه برداری از هوای محیط 
با پمپ های مکنده صورت گیرد تا نوع گاز متصاعد شده شناسایی شود. به گزارش 
ایسنا، حسین شهبازی - مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
- روز پنجشنبه )۱۳ دی(، با اشاره به اینکه هنوز منبع بوی نامطبوع تهران شناسایی 
نشده است، به ایسنا گفته بود که با توجه با افزایش غلظت آالینده های مختلف تهران 
از جمله دی اکسیدگوگرد در عصر روز چهارشنبه )۱۲ دی( می توان نتیجه گرفت که 

در این روز یک منبع گوگرد دار باعث افزایش شاخص آالینده های تهران شده بود.

تردد در خطوط ویژه منوط به اخذ مجوز پلیس است
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد که تردد خودروها 

در خطوط ویژه با اخذ مجوز از پلیس راهور امکانپذیر است.
سردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ایسنا، درباره تردد خودروهای پالک 
  LEDدر خطوط ویژه گفت: نصب بدون مجوز چراغ های LED شخصی و چراغ
در مقابل خودروها تخلف محسوب شده و جریمه درپی دارد و ما نیز ابالغ کرده ایم 
تا هر خودرویی که بدون مجوز از این ها استفاده کند از سوی همکاران ما اعمال 
قانون و جمع آوری شود و اگر در خطوط ویژه تردد کند، نسبت به توقیف خودرو 

نیز اقدام خواهد شد.
مجوز پلیس شرط دریافت LED و تردد در خطوط ویژه

وی با بیان اینکه در اجرای طرح ترافیکی "طاهر" نیز برخورد با این موضوع مورد 
تاکید قرار دارد، اظهارکرد: تذکر می دهیم که هیچ سازمان و نهادی بدون اخذ مجوز 
از پلیس راهور حق استفاده ازLED  یا LIGHTER در جلوی خودرو شخصی 
و تردد در خط ویژه را ندارد. سردار مهماندار درباره اینکه چه خودروهایی مجاز به 
تردد در این خطوط هستند، گفت: عالوه برخودروهای امدادی مانند خودروهای 
آتش نشانی و اورژانس که رنگشان هم مشخص است و نیز خودروهایی که روی 
سقف چراغ گردان دارند، تنها خودروهایی مجاز به عبور از خط ویژه و نصب چراغ 
LED هستند که مجوز را از پلیس دریافت کرده باشند. رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه طبق دستورالعملی افراد مجاز برای دریافت این 
مجوز مشخص شده اند، خاطرنشان کرد: افراد متقاضی باید مدارک و شماره خودروی 
خود را به همراه دلیلشان برای دریافت این مجوز ارائه دهند و پس از بررسی پلیس 
مجوز الزم صادر خواهد شد، البته الزم به تاکید است که تعداد بسیار محدودی این 

مجوز را دارند.

کاهش نرخ مهاجرت به اروپا
به  اسپانیا  از  غیر  اروپا  به سمت  مهاجران  تعداد  می دهد  نشان  آمارها 

پایین ترین رقم در پنج سال گذشته رسیده  است.
به گزارش ایسنا، تعداد مهاجران غیرقانونی که توانسته اند خود را به اروپا برسانند 
به پایین ترین رقم طی پنج سال گذشته رسیده، هرچند آمار مهاجرانی که با عبور از 

دریای مدیترانه وارد اسپانیا شده اند همچنان رو به افزایش است.
گفته شده این کاهش در نتیجه افت شدید در تعداد مهاجرانی بوده که اغلب از 
لیبی و الجزایر خود را به ایتالیا می رساندند. آمارهای منتشر شده نشان می دهد الگوی 
مهاجرت از زمان اوج بحران پناهندگان در اروپا که از سال ۲۰۱۵ آغاز شد، تغییرکرده  
است. در این دوره تعداد قابل توجهی از مهاجران قصد داشتند از آفریقا، خاورمیانه و 

جنوب شرق اروپا خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانند.
عبور  مورد  هزار   ۵۷ حدود  گذشته  سال  است:  آمده   بررسی  این  در 
غیرقانونی از مرز در اسپانیا شناسایی شده که نسبت به ۲۰۱۷ افزایش دو 

برابری داشته  است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مذاکرات متعددی را در مورد چگونگی مدیریت 
و کنترل مهاجران داشته اند. بحران مهاجران با سه اقدام تا حدودی کنترل شده  
است که اولین مورد آن توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در سال ۲۰۱۶ بود. تحت این 
توافق مهاجرانی که وارد یونان می شوند در صورتیکه درخواست پناهندگی آنان مورد 

پذیرش قرار نگیرد به ترکیه بازگردانده خواهند شد.
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مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی منصوب شد
وزیر کشور در حکمی مهدی محمودی را به سمت مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی منصوب کرد. به گزارش ایسنا، در حکم رحمانی فضلی رسیدگی و نظارت به کلیه امور اتباع و مهاجرین خارجی، جمع آوری اطالعات، آمار و مشخصات 

افراد یاد شده و به روز بودن آن، بررسی و ارائه راهکارهای الزم به منظور جلوگیری از ورود غیر مجاز، اشتغال و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی، پیگیری موارد مربوط به کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی از جمله مواردی است که برنامه ریزی 
هدفمند، کارآمد و مبتنی بر اصول مدیرکل جدید امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورد آن ضروری اعالم شده و اهتمام و تالش نسبت به اجرایی شدن آن مطالبه شده است.

 دادستان تهران:

پلیس حق رفع توقیف خودروی رانندگان مست را ندارد
 دادستان تهران به پلیس دستور داد که نسبت به توقیف 
خودروی رانندگان مست اقدام کند و تاکید کرد: در این 
زمینه دستور کتبی صادر شده و تا پایان زمان مقرر نباید 

این گونه خودروها رفع توقیف شود.
دادسرای  اطالع رسانی  پایگاه  از  ایرنا  شنبه  روز  گزارش  به 
در  در  آبادی  دولت  جعفری  عباس  تهران،  انقالب  و  عمومی 
چهارمین نشست بررسی آسیب های اجتماعی با موضوع جرایم 
مرتبط با مشروبات الکلی با گالیه از اقدام پلیس مبنی بر رفع 
دستورالعمل  موضوع  مهلت  از  پیش  خودروها  برخی  توقیف 
دادستانی، افزود: دستور دادستان در این رابطه الزم االجرا است و 
جز دادستان، معاون وی یا دادگاه، پلیس نمی تواند آن را لغو کند.

وی گزارش های واصله مبنی بر رانندگی در حین مستی را 
مورد اشاره قرار داد و با هشدار به کسانی که دست به چنین 
اقدامی می زنند، خاطرنشان کرد: در تمام دنیا رانندگی حین 
مستی جرم است و اینکه عده ای با رانندگی در حالت مستی 

برای دیگران خطر ایجاد می کنند قابل اغماض نیست.
الکلی  مشروبات  فروش  یادآوری  با  دولت آبادی  جعفری 
تقلبی در برخی استان ها و فوت عده ای بر اثر آن و با انتقاد از 
دلسوزی برخی برای آنان، اظهار داشت: امروز برخی تجارت 
مواجه  خطر  با  را  دیگران  جان  و  می کنند  تقلبی  مشروب 
می کنند؛ عده ای نیز در اتوبان ها و خیابان ها در حالت مستی، 
برخورد  آنها  با  دارند  توقع  و  می کنند  رانندگی  به  مبادرت 

قانونی صورت نگیرد.
جعفری دولت آبادی با تبیین رویه قضایی در برخورد با مصرف 
این زمینه که مؤید  الکلی و طرح گالیه پلیس در  مشروبات 
اختالف نظر دادسراها و محاکم در تشخیص ارتکاب جرم است، 
ابراز امیدواری کرد که این موضوع با پیگیری رئیس کل محاکم 

تهران برطرف شود.
اقدام  این  که  بداند  باید  راننده مست  کرد:  وی خاطرنشان 
حدی،  مجازات  بر  عالوه  و  دارد  دنبال  به  سنگینی  مجازات 
مجازات تکمیلی مانند محرومیت از رانندگی و ابطال گواهینامه 

نیز را به همراه خواهد داشت.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه عرضه مشروبات الکلی، در 
اماکن عمومی از جمله هتل ها و رستوران ها جرم است، از پلیس 

و اتحادیه ها خواست از این کار جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق و عرضه مشروبات الکلی، 
به تنهایی کفایت نمی کند،  اقدامات پلیس و دستگاه قضایی 
نقش دستگاه  های فرهنگی و آموزشی را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: باید این موضوع در آموزش و پرورش، دانشگاه ها و دیگر 

حوزه های فرهنگی برای جوانان تبیین شود.
جعفری دولت آبادی لزوم اطالع رسانی در مورد حرمت شرب 
خمر و جرم بودن مصرف و عرضه مشروبات الکلی را مورد تاکید 
بازداشتی  نسبت به حرمت یا جرم  قرار داد و گفت: متهمان 
بودن مشروب خواری ابراز بی اطالعی می کنند؛ بنابراین وظیفه 
دستگاه های آموزشی و فرهنگی است که با اقدامات پیشگیرانه 

و آموزشی اطالع رسانی الزم را در این خصوص صورت دهند.
دادستان تهران همچنین خواستار ورود دیگر سایر دستگاه های 
مرتبط در جرایم راجع به مشروبات الکلی شد و افزود: هر چند 
گزارش هایی مبنی بر مصرف مشروبات الکلی به دادستانی ارسال 
می شود، اما این به این معنا نیست که جامعه ما از مسیر عفاف و 
دین ورزی خارج شده است ؛ همچنان که مردم در مراسم دینی 
و مذهبی نشان داده اند که به مذهب و شعایر دینی توجه کامل 

دارند.

دشمن به دنبال اختیاری کردن حجاب است
دادستان تهران ادعای برخی مبنی بر اینکه حجاب اجباری 
نیست را بی مبنا خواند و افزود: اساسا جمهوری اسالمی نمی تواند 
نسبت به موضوع حجاب بی اهمیت و بی توجه باشد؛ چرا که 

مفاسد اخالقی اجتماعی، ارزش های دینی را نقض می کند.
وی خطاب به کسانی که با سیاست های حجاب و عفاف در 
قرآن  در  عفاف  داشت: مشی  اظهار  مخالفت می کنند،  کشور 
مجید نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ عالوه بر این عفاف و 
حجاب سیاست رسمی کشور است و ارتکاب جرایم مرتبط با 

مفاسد اخالقی ناقض این سیاست است.
در  دشمن  سرمایه گذاری  به  اشاره  با  دولت آبادی  جعفری 
بحث مبارزه با عفاف و حجاب، افزود: دشمن تالش می کند تا 
عفاف و حجاب به امری اختیاری تبدیل شود؛ به همین دلیل 
با تحریک عده ای برای برداشتن روسری ها، سعی کردند نقشه 
با برخورد قاطع دستگاه قضایی و  خود را عملیاتی کنند، اما 

پلیس مواجه شدند.
وی گفت: اینکه قانونگذار در قانون برنامه ششم توسعه موادی 
از این قانون را به موضوع آسیب های اجتماعی اختصاص داده، 
مؤید توجه قانونگذار به این مسأله به عنوان یک امر مهم و کالن 

است.
وی توجه مقام معظم رهبری به مسأله آسیب های اجتماعی 
با مدیریت معظم له ظرف دو سال  و برگزاری چندین جلسه 
گذشته در این زمینه را موید توجه مسئوالن عالی کشور به 

مقوله آسیب های اجتماعی دانست.
جعفری دولت آبادی شکل گیری ساختار جدیدی برای مبارزه 
با آسیب های اجتماعی با تشکیل سازمان اجتماعی در وزارت 
کشور،  اختصاص بودجه جداگانه،  بازسازی سازمان اجتماعی،  
برنامه ریزی برای دستگاه ها و برگزاری جلسات منظم و مستمر را 

بیانگر اهمیت مسأله آسیب ها در کشور دانست.

دادستان تهران با اشاره به اینکه آسیب ها بستر و زمینه ساز 
دیگر جرایم و مشکالت اجتماعی است،  یادآور شد: تا زمانی که 
آسیب هایی مانند بیکاری،  طالق، اعتیاد، حاشیه نشینی وجود 
داشته باشد، این امر در پیشرفت، آبادانی و رفاه کشور تأثیر منفی 

بر جای خواهد گذاشت.
وی تمرکز دشمن بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 
و  سیاسی  راه های  دشمنان  افزود:  و  داد  قرار  توجه  مورد  را 
نظامی را در سال های گذشته آزموده اند و 4۰سال برای تغییر 
از  استفاده  ناامنی،  ایجاد  مانند  شیوه هایی  نظام  براندازی  و 
گروهک ها، معاندان، تخریب وجهه ایران در عرصه بین المللی و 
ده ها توطئه دیگر را در حوزه سیاسی و مقابله به کار گرفته اند که 
همگی با شکست مواجه شده است، لذا امروز دو سیاست مهم 
جنگ اقتصادی و تشدید فشارهای مالی و تمرکز بر حوزه های 

اجتماعی، فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده اند.
برنامه های  به  نسبت  روشنگری  با  دولت آبادی  جعفری 
نظامی  حوزه  در  مبارزه  معتقدند  دشمنان  افزود:  دشمنان، 
و سیاسی کامال به بن بست رسیده و لذا در تالش هستند تا 
فشارهای مالی را تشدید کرده و حوزه های فرهنگی اجتماعی 
را دستخوش تغییرات کنند تا به ادعای آنها استحاله رخ دهد، 
در سبک زندگی مردم تغییر ایجاد شود و به تبع آن رفتار نظام 

سیاسی نیز تغییر کند.
وی اضافه کرد: راه اندازی صدها شبکه تلویزیونی فارسی زبان، 
سایت و نشریات در ورای مرزها علیه جمهوری اسالمی ایران 
نشان دهنده تالش دشمن برای تغییر در سبک زندگی و ذائقه 
مردم ایران است و تمام این اقدامات بیانگر طراحی برای تغییر و 

بر هم زدن اوضاع اجتماعی - فرهنگی کشور است.
 افزایش معتادان متجاهر برنامه ریزی شهری را مشکل 

می کند
دادستان تهران در بیان نکته دیگر افزود: زمانی که جامعه 

و  عدالت  پیشرفت،  از  می شود،  اجتماعی  آسیب های  درگیر 
بیکاری،  تجرد جوانان، طالق و  آمار  باز می ماند؛ هر گاه  رفاه 
می شود،  دشوار  نیز  برنامه ریزی  یابد،  افزایش  حاشیه نشینی 
همچنان که با افزایش تعداد معتادان متجاهر برنامه ریزی شهری 
نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ به همین سبب و رفع 

آسیب های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی جدی است.
با  مقابله  حوزه  در  عمده  راهکار  سه  دولت آبادی  جعفری 
آسیب های اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و با تقسیم بندی 
آن به اقدامات پیشگیرانه،  توانمندسازی و حمایتی و مقابله ای 
تصریح کرد: در رابطه با اقدامات پیشگیرانه قانونگذار در قانون 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه زیادی 
را به این موضوع نشان داده است. همچنین دستگاه هایی چون 
سازمان بهزیستی و وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به 
امر توانمندسازی و دیگر اقدامات حمایتی مسئولیت بیشتری 

بر عهده دارند.
راهکار  آخرین  عنوان  به  باید  مقابله ای  اقدامات  گفت:  وی 
مورد توجه قرار گیرد و در آخرین مرحله باید پلیس و دستگاه 
قضایی ایفای نقش کنند و باید استفاده از روش های پیشگیرانه، 

توانمندسازی و مقابله ای به خوبی تبیین شود.
دادستان تهران جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را زیرمجموعه 
مفاسد اجتماعی و اخالقی دانست و اظهار داشت: تمرکز بر پنج 
آسیب مورد توجه در جلسات آسیب های اجتماعی و سازمان 
اجتماعی کشور به معنی غفلت از دیگر آسیب های اجتماعی 

نیست.
نکته  به چند  اخالقی  مفاسد  مورد  در  جعفری دولت آبادی 
پرداخت و در تبیین آن اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران با 
وجود دموکراسی، جمهوریت و اتکا به رأی مردم به نحو واقعی،  
و  اصول  از  دینی  ارزش های  توجه  و  است  دینی  نظام  دارای 

شاخص های مهم در جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.

 وزیر سابق بهداشت:

سرمایه گذاری در حوزه سالمت هزینه نیست

 وزیر سابق بهداشت گفت: باید سیاستگزاران را متقاعد کرد که بخش 
نمی شود.  حساب  هزینه  که  است  بخش هایی  جزو  درمان  و  بهداشت 
سرمایه گذاری در این حوزه، سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور است، 

زیرا محور توسعه، انسان سالم است.
از وزارت بهداشت، سید حسن هاشمی روز شنبه در جلسه  ایرنا  به گزارش 
معاونان وزارت بهداشت که با حضور سعید نمکی، سرپرست جدید این وزارتخانه 
برگزار شد، افزود: نباید تسلیم فضاسازی ها و شعارهایی مبنی بر اینکه در این 
حوزه خرج بیهوده صورت می گیرد، شویم. مثال مصرف دارو یا خدمات درمانی 
را در ایران با سایر کشورها مقایسه کنید. میزان آندوسکوپی بی مورد در کشور 
آمریکا ۶۰ درصد است و عمل پروتز بی مورد نیز در آن کشور آماری باالتر از ۲۰ 
درصد دارد. ممکن است فردی بگوید چرا تا این میزان ام آر آی در کشور ما انجام 
می شود یا چرا عمل سی تی اسکن انجام می دهیم. ممکن است برای ۱۰۰ نفر 
سی تی اسکن انجام شود و در بین آنها ۱۵ نفر که تومور مغزی دارند شناسایی 
شوند، بنابراین انجام روش های تشخیصی به این معنی نیست که عملی بیهوده و 
بیجا صورت گرفته است. این اقدامات، طبیعت حرفه پزشکی است و باید در این 

زمینه افرادی اظهارنظر کنند که شناخت و آگاهی دارند.
 وزارت بهداشت با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد

مسئولیت  بهداشت،  وزارت  سرپرست  سمت  در  نمکی  دکتر  کرد:  بیان  وی 
از مهمترین بخش های  خطیری را برعهده گرفته است. وزارت بهداشت یکی 
از  یکی  وزارتخانه  این  دارد.  کار  و  مردم سر  روزمره  زندگی  با  که  است  دولت 
وزارتخانه های حساس و پر زحمت محسوب می شود و ارزش آن به داشتن پرسنل 
خدوم، فداکار، کم توقع و پرکاری است که در سراسر کشور به صورت شبانه روزی 

به خدمت رسانی به مردم در حوزه های بهداشتی، آموزشی، درمانی و پژوهشی 
فعالیت دارند.

وزیر سابق بهداشت گفت: این کارکنان فداکار در طول دولت یازدهم و دوازدهم 
در کنار مدیران پاکدست و خدوم این حوزه افتخارات بزرگی را آفریدند و از این 
پس نیز کار را با قوت و دلگرمی بیشتری ادامه خواهند داد. این افراد سرمایه های 

اصلی این وزارت بهداشت هستند.
هاشمی افزود: اطمینان دارم با حل مشکالت مالی که در طول این سال ها با آن 
دست به گریبان بودیم و همچنین رفع مشکالت پرسنلی در حوزه خدمت رسانی 
و اجرای تعهدات بودجه ای برای اجرای طرح تحول سالمت، در دوره مدیریت 
دکتر نمکی، طرح تحول سالمت با قوت و مشکالت کمتری ادامه پیدا کرده و 
پیش خواهد رفت. امیدوارم خداوند متعال خدماتی را که با نیت خالص برای رفاه 

ایرانیان و کمک به کشور در طول این دوره انجام دادیم را از همه ما قبول کند.
 ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی طی سال های اخیر

وزیر سابق بهداشت گفت: معتقد هستم در سال های اخیر، با وجود تمام تنگناها 
و مشکالتی که وجود داشت، در حوزه ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی، 
عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و جایگاه علمی و پژوهشی کشور، کارنامه 

قابل قبولی ارائه دادیم.
وی افزود: اگر بر سند آمایش سرزمین که یکی از دستاوردهای بزرگ است 
تاکید کنیم و اجازه ندهیم تحت فشارهای سیاسی گسترش بی موردی در زمینه 
آموزش عالی صورت گیرد، بیشترین مراقبت را از علم کرده ایم. در عین حال اگر 
در مورد سهمیه ها تالشی را که ما آغاز کردیم و در آستانه به ثمر رسیدن آن 
هستیم، به دست شما و اراده رئیس جمهور عملیاتی شود، در حوزه آموزش عالی 

به عدالت نزدیک تر خواهیم بود.
وی درباره پژوهش نیز بیان کرد: در حوزه پژوهش که سکاندار آن افراد برجسته 
ای هستند و همچنین نیروهای جوان و مستعد بسیاری به فعالیت در این حوزه 
عالقه دارند، باید به سمت کاربردی پیش رود. در این دوره شرکت های دانش 
بنیان اقدامات خوبی را آغاز کردند و محصوالت پژوهشی خوبی را نیز ارائه دادند.

حوزه  در  گفت:  بهداشت  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  هاشمی 
بهداشت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و همچنین تایید این سازمان راجع 
به موضوعاتی همچون شبکه بهداشت و خدماتی که باید ارائه شود، بسته پایه 
خدمات بهداشتی و خرید خدمت از بیرون، به جمع بندی رسیدیم و اگر این 
موضوع نیز با هماهنگی بخش درمان ادامه پیدا کند و پرونده الکترونیک سالمت 
کامل شود و نظام ارجاع که آغاز شده نیز ظرف چند سال به سرانجام برسد، کار 

بزرگی صورت خواهد گرفت.
وزیر سابق بهداشت درباره رویکرد بخش درمان در وزارت بهداشت بیان کرد: 
در حوزه درمان نیز اقدامات بزرگی انجام شده است. هدف گیری اصلی ما اجرای 
فرمان رهبری بود مبنی بر اینکه بیمار به جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته 

باشند و برای رسیدن به این هدف، نیاز به هزینه کردن است.
هاشمی ادامه داد: با اینکه دولت دکتر روحانی رویکرد سالمت محوری دارد و 
کلید خوردن طرح تحول سالمت توسط رئیس جمهوری بسیار ارزشمند و قابل 
تقدیر است، اما اگر در مقوله سالمت به جایگاه ایران در منطقه نگاه کنیم، در 

مقایسه با سابقه تمدنی ایران، جایگاه مناسبی نداریم.
 تسلیم سلیقه پردازی ها نشویم

نیز آرامش  امور دانشجویی  امور مجلس و  هاشمی گفت: در بخش حقوقی، 
برقرار است. اگر بر اجرای مقررات تاکید شود و سلیقه پردازی صورت نگیرد و 
تسلیم زیاده خواهی برخی افراد نشویم، دچار تصمیم گیری های تبعیض آمیز 
نخواهیم شد و مشکالتی که زمانی بر این بخش حاکم بود، باز نخواهند گشت و 
اطمینان دارم دکتر نمکی با روحیه آزادمنشی که دارند، تسلیم سلیقه پردازی 

ها نمی شوند.
وزیر سابق بهداشت خطاب به سرپرست جدید وزارت بهداشت درباره حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: دکتر نمکی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
صاحبنظر هستند. مشکالت گذشته در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا حل 
شده و بازار آرامش دارد. مهمترین مساله در این حوزه، تزریق نقدینگی است و 
امیدوارم سازمان برنامه و بودجه مطابق آنچه در بخش معوقات بیمه سالمت و 
پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو وعده کرده، عمل کند. از طرفی تامین اجتماعی تعهد 
کرده بود که مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تا پایان آبان پرداخت کند، تصور می 
کنم حضور دکتر نمکی و دکتر شریعتمداری کمک خواهد کرد که این بدهی 

نیز وصول شود.
هاشمی افزود: اگر مشکل نقدینگی حل شود، قیمت گذاری نیز با روال معمول 
انجام شده و بعد از آن، نیاز به هیچ مداخله دیگری نیست و بعید می دانم با 
برنامه ریزی که دوستان دارند، تا پایان سال 98 در مورد تولید دارو و واردات، 

مشکلی وجود داشته باشد.
 تامین نیروی انسانی پرستاری

وزیر سابق بهداشت، تامین نیروی انسانی در بخش پرستاری را یکی از مطالبات 
نیز  بهداشت کشور  و  پرستاری  جامعه  عین حال  در  گفت:  و  کرد  عنوان  آنها 
انتظاراتی دارند، حداقل انتظارات آنها که باید برآورده شود، نیروی انسانی است. 
اگر در بحث تعرفه گذاری که در قانون ذکر شده و تاکنون کمبود منابع مالی مانع 

از آن اجرای شده نیز کمکی شود، خوب است.
هاشمی با تقدیر و تشکر از تمام پرسنل حوزه بهداشت و درمان کشور بیان کرد: 
از همه افرادی که در این سال ها ما را همراهی کردند، تشکر می کنم و درخواست 
داشته  بهداشت  وزارت  با سرپرست جدید  را  و مساعدت  نهایت همراهی  دارم 
باشند، زیرا این خدمات وابسته به افراد نیست. خدماتی است که قابل مقایسه با 
هیچ خدمت دیگری نبوده، عمل صالح محسوب می شود. بنده نیز از هیچ خدمتی 

در قالب کمک فکری و مشورتی مضایقه نخواهم کرد.


