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درخواست نامگذاری خیابانی به نام شهدای سانچی

رییس شورای اسالمی شهر تهران از درخواست نامگذاری خیابانی به نام 
شهدای سانچی خبر داد.

به  گزارش  ایسنا، محسن هاشمی، صبح امروز )یکشنبه ( در جلسه شورای شهر 
تهران گفت: امروز سالگرد غرق شدن نفتکش سانچی است و نامه درخواستی مبنی 
بر نامگذاری خیابانی به نام شهدای سانچی به شورای اسالمی شهر تهران رسیده 
است که نامه به کمیسیون نامگذاری ارجاع داده شده است و می بایست در دستور 

کار شورای اسالمی شهر تهران قرار گیرد.
وی با اشاره به این که برای تبریک سال نوی میالدی به همراه دو عضو شورا به 
دیدار اسقف های اعظم ارامنه و آشوری رفتیم، خاطر نشان کرد: در این دیدار اسقف 
اعظم ارامنه مواضعی را در راستای همبستگی ادیان بیان  کردند که بر این اساس می 

بایست در شرایط حساس کنونی به مظلومیت ایران توجه ویژه  داشت.
رییس شورای اسالمی شهر تهران با بیان این که این هفته  دومین سالگرد رحلت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است، خاطر نشان کرد: باز هم افکار و اندیشه های پویای 
آیت اهلل راه گشای اتفاقات این زمان است، اما هنوز حجم تخریب ها و توهین ها ادامه  

دارد و این  در حالی است که جامعه فعلی پیش از هر زمانی نیاز به عقالنیت دارد.
وی در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه باید بتوانیم از این پیچ تاریخی 
کشور را عبور دهیم، خاطر نشان کرد:  امیدواریم با توجه به حساسیت شرایط کنونی 

و با وجود مشکالت و تحریم ها همبستگی بیشتری را شاهد باشیم.
در این جلسه همچنین زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر 
تهران در تذکری با انتقاد از روند فعالیت شوراهای معماری مناطق، گفت: در ابتدای 
سال شورای اسالمی شهر تهران مصوبه ای مبنی بر ارائه الیحه تعیین ماموریت های 

شورای معماری مناطق به شهرداری را ابالغ کرد.
وی با اشاره به این که این مصوبه در راستای جلوگیری از تصمیمات خود سرانه 
شوراهای معماری مناطق تصویب شد، گفت: اما متاسفانه نه تنها الیحه ای ارائه نشد 
،  بلکه شاهد آن هستیم که شوراهای معماری مناطق مصوباتی داشتند که تاثیراتش 

در شمال و مرکز تهران مشخص خواهد شد.
عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه باید مصوبات این 
مدت شورای معماری مناطق بررسی شود، در این باره توضیح داد: الزم است هر 
چه  سریع تر شهرداری الیحه ای در مورد شرح وظایف شوراهای معماری مناطق به 

شورای اسالمی شهر تهران ارائه کنند.

برف و کوالک در تعدادی از استان ها
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به 
بارش برف، باران و کوالک در برخی از مناطق کشورگفت: از امروز )۱۶ دی 
( تا بعد از ظهر فردا )۱۷ دی ( در استان های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه 

و بویراحمد، لرستان و خوزستان بارش شدید خواهد بود.
احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که سامانه بارشی امروز )۱۶ دی( از 
سمت مرزهای غربی وارد کشور می شود، اظهار کرد: این سامانه امروز استان های واقع 
در غرب، جنوب غرب ، برخی نقاط شمال غرب، استان های واقع در دامنه های غربی 
و مرکزی رشته کوه البرز، در استان های زنجان، قزوین، البرز ، تهران و استان های 
واقع در دامنه های زاگرس مرکزی شامل همدان و مرکزی را تحت تاثیر قرار داده و 

سبب بارش برف و باران خواهد شد.
وی با بیان این که امروز در برخی مناطق بارش برف و باران همراه با وزش باد 
شدید و کوالک برف خواهد بود، گفت: در جاده های کوهستانی احتمال لغزندگی 

جاده ها و کاهش دید وجود دارد.
مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به این که سامانه 
بارشی اواخر امروز بخش هایی از استان های سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان 
رضوی را در بر می گیرد،اظهارکرد: شدت بارش ها امروز ) ۱۶ دی( در برخی از نقاط 
استان های کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان ، مناطق شمال و شرق خوزستان و 

چهارمحال بختیاری خواهد بود.
استان های  در  بارشی  سامانه  فعالیت  عمده  دی(   ۱۷( فردا  وظیفه،  گفته  به 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد ، چهارمحال بختیاری، شمال بوشهر و شمال غرب 
فارس خواهد بود که در استان های جنوبی احتمال پدیده رعد و برق نیز وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی همچنین تاکید کرد: بیشترین میزان بارش از ظهر 
امروز تا بعد از ظهر فردا )دوشنبه( برای استان های چهارمحال بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد ، جنوب شرق لرستان و مناطق شرقی و شمالی خوزستان پیش بینی 

می شود و از اواخر وقت فردا از فعالیت سامانه بارشی کاسته خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: پس فردا )۱۸ دی(، در زاگرس مرکزی در استان های 
چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات شرق خوزستان بارش برف و 
باران رخ خواهد داد. از بعد از ظهر امروز تا اواخر فردا ) ۱۷ دی( غرب خلیج فارس 
مواج پیش بینی می شود. افزون بر این دریای خزر از اواخر فردا و طی روز سه شنبه 

مواج خواهد بود.

آغاز بررسی سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران در 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از تشکیل جلسه ای با 
حضور نمایندگان رسانه ها، مشاور معاونت حمل و نقل و نماینده اصناف 
فعال در حوزه رسانه با موضوع طرح ترافیک خبرنگاران برای سال ۹۸ 

خبر داد.
محمدجواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته گذشته جلسه 
ای با حضور نمایندگان حوزه های مختلف رسانه از جمله روزنامه ها، نشریات، سایت 
ها، خبرگزاری ها، وزارت ارشاد، حوزه های صنفی فعال در حوزه مطبوعات، عکاسان 
و غیره برگزار شد، گفت: در این جلسه، اعضاء نظراتشان را در خصوص طرح ترافیک 
خبرنگاران بیان کردند اما به جمع بندی نهایی نرسیدیم و قرار بر این شد جلسه ای 

دیگر با این موضوع تکرار شود.
حق شناس با بیان اینکه قرار بر این شد نقد های موجود در این حوزه جمع آوری 
شود، اظهار داشت: نقدهای اعالم شده از سوی نمایندگان رسانه ها، بررسی و در 

صورت امکان در آئین  نامه موجود اعمال می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که این بررسی ها در جهت حذف طرح ترافیک 
خبرنگاری است یا رفاه بیشتر آنها، خاطرنشان کرد: ما بدون پیش داوری این موضوع 
را در کمیسیون بررسی کردیم. براساس قانون ۳ درصد از مجوزهای ورود به طرح 
ترافیک در اختیار گروه های خاص قرار دارد که خبرنگاران بیشترین سهم را از این 
سهمیه گرفتند. فعالیت ما  در جهت حمایت از این قشر است و در گذشته نیز 

رویکردمان رویکرد حمایتی بوده است.

اخبار

دوشنبه / ۱۷ دی ۱3۹۷ / شماره 322

 جمعی از معلوالن مقابل مجلس تجمع کردند
جمعی از معلوالن در اعتراض به حداقل دستمزد بیمه توانبخشی صبح امروز - یکشنبه - مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: ما نسبت به بودجه حمایت از معلوالن در الیحه بودجه 
۹۸ اعتراض داریم و از مجلس می خواهیم به این موضوع توجه داشته باشد و به حقوق معلوالن توجه ویژه ای کند. وی افزود: ما از مجلس می خواهیم که قانون معلوالن را هر چه سریع تر در مجلس تصویب کند تا رسیدگی جدی به وضعیت ما معلوالن شود. این 

تجمع کننده با بیان این که معلوالن از شرایط حقوقی مناسبی در جامعه برخوردار نیستند، گفت: ما از مسئوالن می خواهیم که فکری به حال میزان دسترسی معلوالن به امکانات اجتماعی کنند هم اکنون ما در دسترسی به امکانات با مشکالتی روبرو هستیم.

حاشیه ای بر برداشته  شدن نرده های نماز جمعه تهران

نرده های بین مردم و مسئوالن را باید  برداشت!
مسئوالن باید سختی زندگی در نقاط محروم را از نزدیک 
لمس کنند و بدانند که مردم در این شرایط چه نیازهایی 
دارند، مسئوالن باید از طریق وسایل حمل و نقل عمومی جا 
به جا شوند تا بفهمند طعم استفاده نکردن از امتیازات ویژه 
مربوط به بهره گیری از خودروهای دارای مجوزات خاص 
برای عبور و مرور چگونه است، مسئوالن باید خود خرید 
کنند تا از نزدیک در جریان افزایش هر روزه قیمت ها و 
سختی هایی را که مردم به ویژه قشرهای ضعیف جامعه از 

این وضعیت نابسامان تحمل می کنند، متوجه بشوند.
پس از آنکه سال گذشته ائمه جمعه برخی شهرهای کشور، 
خواستار برداشته شدن نرده های جداکننده بین مردم و مسئوالن 
شدند، با برگزاری اولین نماز جمعه توسط خطیب جوان و تازه 
منصوب از سوی رهبر انقالب به امامت جمعه تهران، نرده های 
جداکننده مردم و مسئوالن در نماز جمعه پایتخت نیز برداشته 
شد تا بسیاری از این رویه خوب و مردمی شکل گرفته حمایت 

و قدردانی کنند.
به گزارش »تابناک«؛ پس از آنکه در روز اول انجام این اقدام 
یعنی جمعه گذشته، سیل تبریک و تهنیت ها و قدردانی ها از 
این اقدام که فاصله بین مردم و مسئوالن را حداقل در نماز جمعه 
کم و کمتر می کند، فرصتی در برخی رسانه ها و توسط برخی 
صاحب نظران و فعاالن سیاسی ایجاد شد تا این موضوع را دقیق 
تر به واکاوی و تحلیل بگذارند و برخی مطالب را در حاشیه این 

موضوع بیان کنند.
به عنوان مثال »مسعود ده نمکی«، کارگردان سینما و تلویزیون 
با انتشار تصویری از حجت االسالم حاج علی اکبری امام جمعه 
موقت و جدید تهران در واکنش به برداشتن میله ها در نماز جمعه 
هفته گذشته، در اینستاگرام نوشت: خدا را شکر گر چه دیر بود ولی 
شروع خوبی بود. زمانی به خاطر این مطالبات و مطالب در نشریه 
شلمچه و جبهه متهم به افراطی گری می شدیم و حاال در تریبون 
های رسمی طرح می شود. مسأله مهم در اصالح روش های غلط 

مرد زمان خود بودن است.
برخی فعاالن سیاسی و رسانه های جریان اصولگرا هم خواستار 
این رویه و فراگیر شدن آن در جهت کاستن از هزینه هایی که برای 
جداسازی مسئوالن و مردم صورت می گیرد شدند؛ مثال »محمود 
رضوی« تهیه کننده سینما که از او به عنوان یک فرد نزدیک به 
»محمد باقر قالیباف« یاد می شود، در صفحه مجازی خود ضمن 
تمجید از این اقدام، نوشت: »90 درصد مسئوالن با توجه به شرایط 
کشور دیگر نیازی به محافظ و حفاظت ندارند.« این موضوع می 

تواند بابی برای ورود به این موضوعات هم باشد.
از طرفی یکی از روزنامه های جریان اصالحات با انتخاب این 
تیتر که »خودمان را با برداشتن نرده های نماز جمعه سرگرم نکنیم، 
مشکالت مهم تری داریم« نوشت: با وجود آنکه حذف نرده ها در 

نماز جمعه ها را می توان یک قدم مثبت و رو به جلو تلقی کرد، 
سؤال اینجاست اگر گفته می شود جمعیت امروز نماز جمعه نسبت 
به اول انقالب کاهش داشته است، آیا این کاهش جمعیت صرفا 

ناشی از نصب نرده ها بوده یا انتقادات دیگری هم مطرح است؟
این رسانه اصالح طلب مطلبی را از حجت االسالم »هاشم زاده 
 هریسی« نماینده مردم تبریز در مجلس خبرگان دراین باره نقل 
کرده که گفته است: »گذاشتن این نرده ها از ابتدا هم اشتباه بود 
و از این کار های اشتباه زیاد داریم؛ این نرده ها تنها فاصله میان 
مردم و مسئوالن را بیشتر کرد. نباید فراموش کنیم، اقداماتی مانند 
برداشتن نرد ه ها هر قدر هم اقدام مثبتی باشد، موضوع کوچکی 
است؛ مشکالت مردم خیلی فراتر از این حرف هاست که مسئوالن 
باید به دنبال رفع آن ها بروند. مردم این  روز ها درد دارند و انتقادشان 

تنها به بود و نبود چند نرده ختم نمی شود.«
یا در جایی دیگر »محمود صادقی« نماینده اصالح طلب مردم 
تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید در واکنش به »برداشتن 
تهران«  نماز جمعه  در  مسئوالن  و  مردم  بین  نرده های حفاظ 
در توئیتر خود نوشت: »کار خوبی است اما برخی طوری سخن 

می گویند که گویی نصب نرده ها کار دشمن بوده است.«
واقعیت هم این است که تنها با برداشتن نرده های جداکننده 
بین مردم و مسئوالن فاصله ایجاد شده بین ولی نعمتان و خادمان 
برقرار نخواهد شد. با توجه به فاصله ایجاد شده در این سال ها نیاز 

است که نرده های فراوانی که شبیه حائلی بین مردم و مسئوالن 
است، برداشته شود تا ارتباط بین مردم و مسئوالن قوت پیدا کند، 

وگرنه این کار به تنهایی پاسخگو نخواهد بود.
کشیدن نرده جداکننده بین مردم و مسئوالن به دنبال حوادث 
تروریستی اوایل دهه ۶0 صورت گرفت؛ چراکه بسیاری از مسئوالن 
کشور نظیر رئیس جمهور، نخست وزیر، برخی از وزیران، رئیس 
قوه قضائیه، ۶ تن از ائمه جمعه و ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه 
توسط گروهک تروریستی منافقین که تبدیل به عمله های صدام 
و معاندان جمهوری اسالمی شده بودند، به شهادت رسیدند؛ برای 
همین برخی اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از چنین حوادثی 

انجام شد.
انقالب اسالمی و ورود  از پیروزی  با گذشت چهار دهه  حاال 
به دهه پنجم انقالب، به واسطه امنیتی که در کشور ایجاد شده 
دیگر نیازی به ادامه بسیاری از اقدامات حفاظتی نیست و مطابق 
با گزارشی که گفته می شود شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده 
است، بسیاری از مسئوالن نیاز به انجام اقدامات حفاظتی ندارند؛ 
این مسأله در ارتباط با نماز جمعه نیز صادق است، چون از سال 
گذشته اقدامات زیادی در سراسر کشور برای انجام این موضوع 

آغاز شده است.
حاال جدای از برداشتن نرده های حفاظتی و جداکننده بین 
مردم و مسئوالن در نماز جمعه باید بسیاری از نرده های جداکننده 

دیگری که بین مردم و مسئوالن فاصله انداخته است، برداشته 
شود و خیلی کارهای دیگر هم باید بشود تا مسئوالن از نزدیک در 
جریان مشکالت جامعه و مردم قرار بگیرند و از سوی دیگر مردم 
نیز به راحتی به مسئوالن دسترسی داشته باشند تا امیدوار به حل 

مشکالتشان بمانند.
مسئوالن باید سختی زندگی در نقاط محروم را از نزدیک 
نیازهایی  چه  شرایط  این  در  مردم  که  بدانند  و  کنند  لمس 
دارند، مسئوالن باید از طریق وسایل حمل و نقل عمومی جا 
به جا شوند تا بفهمند طعم استفاده نکردن از امتیازات ویژه 
مربوط به بهره گیری از خودروهای دارای مجوزات خاص برای 
عبور و مرور چگونه است، مسئوالن باید خود خرید کنند تا 
از نزدیک در جریان افزایش هر روزه قیمت ها و سختی هایی 
که مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه از این وضعیت نابسامان 

تحمل می کنند را متوجه بشوند.
خالصه اینکه مردم مشکالت زیادی دارند که بسیاری از آنها به 
دلیل جدایی است که بین آنها با مسئوالن ایجاد شده است؛ نزدیک 
تر شدن هرچه بیشتر آنها به مردم می تواند کمک کند که تصمیم 
گیران متوجه بشوند مردم از چه رنج می کشند و چه سختی 
هایی دارند. نرده های زیادی بین مردم و مسئوالن وجود دارد که 
برای حل مشکالت کشور باید آنها را برداشت، برای همین صرفا به 

برداشتن نرده های نماز جمعه نباید اکتفا کرد.

 معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت:

تغییر برنامه های وزارت بهداشت بعید است

امسال کدام استان ها بیشتری اهدای خون را داشته اند؟

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت گفت: برنامه های 
وزارت بهداشت و سیاست های آن مشخص است و احتماال با وجود تغییر 

وزیر بهداشت همان سیاست ها ادامه پیدا می کند، هر چند امکان دارد کمی 
تغییرات ایجاد شود.

علی اکبر حق دوست روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره 
احتمال تغییر برنامه های وزارت بهداشت با توجه به تغییر وزیر بهداشت افزود: با توجه 
به تغییرات انجام شده باید جلسه هایی با سرپرست جدید وزارت بهداشت برگزار شود 

تا با سیاست های دکتر نمکی آشنا شویم.
وی ادامه داد: تاکنون معاونان وزارت بهداشت فقط یک جلسه کوتاه با دکتر نمکی 
داشتند که با حضور دکتر هاشمی برگزار شد و فقط جنبه تودیع و معارفه داشت. 
احتماال دو تا سه روز برای بررسی برنامه های معاونان با سرپرست وزارت بهداشت 
زمان نیاز است و تا زمانی که جلسه ها برگزار نشود نمی توان با قطعیت از برنامه های 

پیش رو سخن گفت.
حق دوست اظهار داشت: برنامه های وزارت بهداشت بر اساس مستندات قابل دفاع 
تنظیم شده و طی یک سال گذشته نیز بر همین محور پیش رفتیم. دکتر نمکی در 
سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان برنامه ریزی ها بوده و بعید است که برنامه های 

سال آینده تغییر چندانی داشته باشد.
معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درباره ادامه حضور خود 

در این وزارتخانه نیز بیان کرد: بستگی به نظر سرپرست وزارت بهداشت دارد. به هر 
حال حق انتخاب برای افراد وجود دارد و باید منتظر اعالم و بررسی برنامه ها ماند.

به گزارش ایرنا، سید حسن هاشمی به دنبال بروز مشکالتی برای بودجه سال 9۸ 
حوزه سالمت هفته گذشته استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. صبح پنجشنبه 
این استعفا مورد موافقت قرار گرفت و سعید نمکی با حکم حسن روحانی به عنوان 

سرپرست وزارت بهداشت انتخاب شد.
مهمترین برنامه وزارت بهداشت در 5 سال گذشته اجرای طرح تحول سالمت بوده 
است که در چهار فاز تحول در حوزه بهداشت، تحول و نوسازی حوزه درمان )شامل 
کاهش فرانشیز و ممنوعیت خروج بیماران برای تهیه ملزومات پزشکی(، افزایش تعرفه 
های پزشکی و اصالحات حوزه آموزش پزشکی )شامل بین المللی شدن و ماموریت 

گرا شدن دانشگاه های علوم پزشکی( اجرا شده است.
از جمله مشکالت بودجه ای وزارت بهداشت کسری چند هزار میلیارد تومانی بودجه 
سازمان بیمه سالمت و بدهی چند هزار میلیارد تومانی بیمارستان هاست که موجب 
تأخیر و تعویق پرداخت مطالبات کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و نیز مطالبات 
تولیدکنندگان دارو و نیز تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت 

بهداشت بود.

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، 
2 میلیون و ۱۱ هزار و ۵۱۶ نفر به منظور اهدای خون به مراکز انتقال خون 

مراجعه کردند که از این تعداد یک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۹۷۷ واحد خون 
اهدا شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر بشیر حاجی بیگی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا 
پایان آذر ماه، ۲ میلیون و ۱۱ هزار و 5۱۶ نفر به منظور اهدای خون به مراکز انتقال 
خون مراجعه کردند که از این تعداد یک میلیون و 5۸۱ هزار و 9۷۷ واحد خون اهدا 
شده است، گفت: در 9 ماه گذشته مردم استان های تهران، فارس، خراسان رضوی و 

مازندران بیشترین میزان اهدای خون را در کشور داشته اند.
وی با بیان اینکه استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و کردستان دارای 
بیشترین میزان رشد اهدای خون از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته بوده اند، اظهارکرد: طی این مدت ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار 
و ۴0۱ واحدخون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع 
شده است که از این تعداد یک میلیون و ۴۴۷ هزار و ۸۷9 واحد گلبول قرمز )فشرده 
شده(، ۴۸۴ هزار 95۶ واحد FFP)پالسمای تازه منجمد( و ۷۱0 هزار و 5۶۶ واحد 

پالکت بوده است.
بنابر اعالم وبدا، حاجی بیگی همچنین گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، 
و  درصد  با ۸  درصد، خراسان جنوبی  با 9  لرستانی  بانوان  اهدای خون  شاخص 
استان های مرکزی و کردستان با ۷ درصد بیشترین میزان در بین اهداکنندگان خون 

در کشور بوده است.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشت از بهره برداری از ۷۰ مرکز تشخیص زودهنگام 
سرطان و کلینیک های بیماری های غیرواگیر، ۱۰۰ کلینیک 
دیابت و ۱۰۰ مرکز ترک الکل در هفته ابتدایی بهمن خبر داد 
و گفت: ما اعتیاد به الکل را یک بیماری می دانیم و باید با آن 

مانند بیماری برخورد کنیم.
و  افتتاح  از  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شادنوش  مهدی  دکتر 
بهره برداری از ۷0 مرکز تشخیص زودهنگام سرطان و کلینیک های 
بیماری های غیرواگیر در هفته اول بهمن ماه خبر داد و گفت: 
همچنین حداقل ۱00 کلینیک دیابت جدید در بیمارستان ها 
و مراکز شهرستان ها و ۱00 مرکز ترک اعتیاد الکل را در هفته 
ابتدایی بهمن ماه به صورت همزمان افتتاح می کنیم که از زمان 

افتتاح شروع به ارائه خدمت می کنند.
وی افزود: به هر حال ایجاد مراکزی مانند مرکز ترک اعتیاد الکل 

نیازمند یکسری مقدمات پیچیده مانند تعیین تعرفه و نوع خدماتی 
که ارائه می شود، بود که تقریبا اقدامات کارشناسی آن ها در حال 
نهایی شدن است. بر این اساس مراکز، شناسایی و مشخص شده اند 
و آموزش های الزم به پرسنل آن ها داده شده و امیدواریم در هفته 

اول بهمن ماه افتتاح شوند.
شادنوش با بیان اینکه این مراکز با تعرفه های دولتی ارائه خدمت 
می کنند، درباره روش های نامناسب ترک اعتیاد یا ترک اعتیاد به 
الکل در مراکز مختلف، گفت: باید توجه کرد که در گذشته به 
صورت موردی به مراکزی به صورت پایلوت مجوز ترک اعتیاد 
اولین  این ۱00 مرکز جزو  اساس  این  بر  بود.  داده شده  الکل 
مراکزی است که در زمینه ترک اعتیاد الکل افتتاح شده و اقدام به 

ارائه خدمت می کنند.
وی تاکید کرد: سال ها پیش در بین دستگاه های مختلف کشور 
این بحث جدی مطرح شده بود که آیا اعتیاد به مواد مخدر جرم 

است یا بیماری ؟. افرادی  که کار تخصصی درمانی انجام می دادند، 
ادله کافی داشتند که اعتیاد بیماری است و باید درمان شود. بر 
همین اساس ترک اعتیاد در یک روال منطقی افتاد و اقدامات 

خوبی برای آن در کشور انجام شد.
وی با بیان اینکه درباره اعتیاد به الکل هم همین اتفاق در حال 
انجام است، گفت: ما اعتیاد به الکل را یک بیماری می دانیم و باید 
با آن مانند یک بیماری برخورد کنیم که ریشه های روحی روانی، 
خانوادگی، اقتصادی و... دارد. بنابراین باید این مسائل را به صورت 
جامع دید و با این موضوع مانند یک بیماری برخورد کرد. اگر 
چنین اتفاقی نیفتد،  آن حوادث ناگواری که در گذشته اخبارش را 
شنیدیم که روان اجتماعی جامعه را بر هم می زند، اتفاق می افتد.

شادنوش تاکید کرد: بر این اساس وزارت بهداشت اقداماتش را 
در زمینه ترک اعتیاد الکل با کمک دستگاه هایی چون بهزیستی و 
در چارچوب کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می دهد.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت:

بهره برداری از ۱۰۰ مرکز ترک الکل دولتی در بهمن ماه


