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با حق  مسکن 100 هزارتومانی کارگران؛

حاشیه نشینی در کشور 
اوج خواهد گرفت

نگاهی به جشنواره هنرهای تجسمی فجر
 در ایستگاه یازدهم 

جشنواره ای آشفته
اما مستمر

تقابل ژاپن و کره جنوبی 
بر سر جانشینی آمریکا در منطقه

آتشی که  از  زیر خاکستر  
بر می خیزد

یک قهرمانی بین المللی و چراغي که
 با قهرمانی کشور کمی روشن شد

دختران کشتی را 
دریابید

جهان 5

دسترنج 7

تجسمی 9

آدرنالين 12

همين صفحه

با 229 رأی موافق نمایندگان؛

سعيد نمکی 
وزیر بهداشت شد

چرتکه 3

گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است

بدهی 50 میلیارد دالری 
»احمدی نژاد« روی دست صنعت نفت!
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سياست 2

خطر از بیخ گوش الریجانی گذشــت. شاید اگر 
بسیجی ها در نماز جمعه طومار پهن نمی کردند و امام 
جمعه کرج اولتیماتوم نمی داد، او هفته آینده ماجرای 
تلخ بهمن شش سال پیش را دوباره تجربه می کرد. 
بعد از »یکشنبه سیاه« سال 91، یک سخنرانی سیاه 
هم برای علی الریجانی رقم خورد. او که نماینده استان 
قم در مجلس است، سخنران مراسم روز 22 بهمن 91 
در قم بود، اما ناگهان با سیل مهر و کفش و اشیا و شعار 
که به سویش پرتاب می شد، مواجه شد و سخنانش 
ناتمام ماند. ظاهرا این خطر بهمن امسال نیز در کمین 
او نشسته بود که فعال علی الحساب رفع شده؛ اما در 
عین حال یک عالمت سوال بزرگ ایجاد کرده است. 
قرار گرفتن پشت تریبون 22 بهمن حق چه کسی 
است؟ چه کسی این امتیاز و البته شایستگی را دارد که 
در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، صدایش شنیده 
شود؟ شاید به نظر سوال ساده ای بیاید اما واقعیت این 
است که موضوع پیچیده تر از این حرف هاست؛ آن هم 
نه در حد اعتراض به سخنرانی یکی دو نفر، بلکه در 
حدی که کار آن به اولتیماتوم و تهدید و طومار و منکر 
شدن لیست سخنرانان 22 بهمن می کشد. لیست 
سخنرانان مراسم 22 بهمن و تشخیص شایستگی 
آنها را شورای هماهنگی تبلیغات به ریاست آیت اهلل 

جنتی نهایی و اعالم می کند....

سخنرانی جشن پیروزی انقالب حق چه  کسی است؟

یبون!  مناقشه بر سر تر

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی دیروز ، به »سعید نمکی« رأی اعتماد دادند 
و او به عنوان وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی برگزیده شد.
به گزارش ایســنا، نمایندگان بــا 229 رای 
موافــق، 25 رای مخالف و چهــار رای ممتنع 
ازمجمــوع 259 رای ماخــوذه ســکان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی را به سعید 
نمکی سپردند. سعید نمکی متولد کاشان، دارای 
مدرک دکتری داروسازی و تخصص ایمونولوژی، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی با مرتبه، علمی استادیاری است.
وی در سال 1394 به معاونت امور اجتماعی 
و عمومی در ســازمان مدیریت )سازمان برنامه 
و بودجه( منصوب شد و مدتی مشاور معصومه 

ابتکار بود.
دستاوردهای مهمی 

در بخش سالمت داشته ایم
رئیس جمهــور در این جلســه گفت: همه 
می دانیم که ســالمت و بهداشت، پیشگیری از 
بیماری ها و توریسم سالمت دارای اهمیت است. 
انقالب اسالمی دستاوردهای مهمی در بخش 

سالمت داشته است.
حسن روحانی  با اشاره به اینکه در طرح تحول 
سالمت کار بزرگی انجام شد که این کار با همکاری 
دولت و مجلس شــورای اسالمی به پیش رفت، 
تصریح کرد: بدون هماهنگــی با مجلس دولت 

شاید نتواند به خوبی هیچ کاری را انجام دهد. 
روحانی گفت : بســیاری از سران کشورهای 
دنیا در دیدارهای دوجانبه شگفتی خود را نسبت 
به طرح تحول سالمت اعالم کردند و گفتند که 
چگونه این طرح با عظمت در ایران اجرایی شده 
است. خیلی از کشــورهای صنعتی و بزرگ در 

اجرای این طرح به خوبی موفق نبودند.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به اینکه 
مشکل دارو امروزه حل شده است، یادآور شد: در 
آغاز پیروزی انقالب فقط 25 درصد از داروها در 
داخل تولید می شد، اما امروز این آمار به 95 درصد 
رسیده است. ما می توانیم تسهیالت بیشتری را 

فراهم کنیم تا صادرکننده دارو باشیم. در حال 
حاضر در برخــی از بخش ها هم حتــی به اروپا 

صادرات داریم.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم توجه 
سالمت مواد غذایی خاطرنشــان کرد:  وزارت 
بهداشت باید آب ها، روغن ها و سایر مواد غذایی 
را رده بندی و این رده بندی را به مردم اعالم کند. 
وزارت بهداشت مســئولیت مهمی همزمان با 
بخش کشاورزی و بخش صنعت برعهده دارد؛ این 
وزارتخانه باید با وزارتخانه های مختلف در تماس 
باشد و اگر می خواهیم توریسم سالمت داشته 
باشیم بخش ســالمت باید با بخش گردشگری 

رابطه بسیار نزدیک داشته باشد.
روحانی با تاکید بر لزوم اجرای طرح سالمت 
الکترونیک و کارت الکترونیکی برای سالمت، 
خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که بنا بود آقای 
قاضی زاده هاشمی انجام دهد و ان شاءاهلل از امروز 
با رأی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی بر 
عهده آقای نمکی قرار خواهد گرفت، اجرای طرح 
سالمت الکترونیک است. اجرای این طرح دارای 
مزایایی از جمله آسان کردن تشخیص بیماری، 
صرفه جویی در هزینه ها و مقابله با باندهایی که 
در برخی مراکز تشخیصی و مطب ها و همچنین 
کلینیک ها وجود دارد است. با اجرای این طرح 
هم پرونده پزشکی افراد شــفاف می شود و هم 
ما می توانیم پزشــکان را کنترل کنیم تا ببینیم 
آنها چقدر دارو تجویز می کنند و نظام پزشکی، 
ناظران و متخصصان بررسی کنند که چه مقدار 
از این داروها که تجویز شده، ضروری بوده و چه 

میزان زینت النسخه بوده است.
وی با تاکیــد بر اینکــه ما زینت النســخه 
نمی خواهیم بلکه دارو برای درمان بیماری نیاز 
ماســت، گفت: تعداد زیادی از پزشکان بر این 
موضوع متحد هســتند، اما برخــی نیز ممکن 
است اینگونه نباشند، البته بخشی از این عادت به 
فرهنگ ما باز می گردد. مشاهده می کنیم چنانچه 
بیماری نزد پزشک مراجعه کند، اگر پزشکی برای 
او تنها استراحت تجویز نماید یا این که به مقدار کم 

دارو تجویز کند، بیمار او را زیر سوال می برد.

رئیس جمهور همچنین با بیان این که اصالح 
این عادت نیازمند یک تحول در فرهنگ جامعه 
است، خاطرنشــان کرد: در این زمینه رسانه ها، 
روزنامه ها، فضای مجازی و صدا و سیما باید تالش 
کنند تا این فرهنگ غلط اصالح شــود. باید یک 
بار هشــتکی برای مبارزه و جلوگیری از مصرف 
داروهایی که نیاز نیســت و زینت النسخه است 

ایجاد کنیم.
روحانی گفــت: آقایان جهرمــی و نمکی به 
ما قول داده اند از اوایل ســال آینده اجرای اصل 
ســالمت الکترونیک را به صورت عمومی آغاز 

کنند.
رئیس جمهور در بخشی دیگر از صحبت های 
خود بر لزوم انجام اقدامات پسادرمانی در مراکز 
درمانی کشور تاکید کرد و گفت: باید برای دوران 
بعد از مرخص شــدن بیماران از بیمارستان ها 
تا زمانی که آنها به شــرایط عادی باز می گردند 
مراکزی توانبخشــی ایجاد شــود تــا اقدامات 
پســادرمانی روی بیماران صــورت گیرد. این 
اقدامات در حال حاضر به صورت سیستماتیک در 
کشور ما وجود ندارد، اما باید در کنار مراکز درمانی 
بخشی به عنوان پسادرمان ایجاد شود تا بیماران 

برای زندگی عادی توانمند شوند.
رئیس جمهور با اشاره به وجود برخی نگاه ها 
در جامعه پزشکی مبنی بر این که پزشکان تافته 
جدابافته هستند، خاطرنشان کرد: وجود چنین 
تفکراتی باید در دانشکده های پزشکی اصالح و این 
دانشکده ها باید متحول شوند و این تحول یکی از 
وظایفی است که برعهده وزیر بهداشت قرار دارد. 
همچنین با توجه به اینکه وزارت بهداشت با علم 
و فناوری رابطه نزدیکی دارد، باید پردیس های 

علمی در کنار علم پزشکی قرار بگیرد.
روحانی با تاکید بر لزوم توجه به طب سنتی در 
کشور، گفت: طب سنتی نباید مورد فراموشی قرار 
گیرد، بلکه باید در جایگاه خود مورد توجه باشد. 
خوشبختانه امروز جمهوری اسالمی ایران یکی 
از صادرکنندگان مهم دارویی در دنیا محسوب 
می شود و می توانیم با توجه به این بخش شاهد 

رشد و تعالی باشیم.

خبر

با 229 رأی موافق نمایندگان؛

سعید نمکی وزیر بهداشت شد


