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خبر
معاون فرهنگی دانشگاه تهران:

 ۳دانشجوی دانشگاه تهران
به قوهقضائیه فرا خوانده شدند

زنان

سالمت

براساس اعالم وزارت بهداشت ،میزان مراجعه ایرانیان
به پزشک کمتر از کشورهای مشابه است

بازتاب
پاسخ شهربان شهرداری تهران
به گزارش دستفروشها

وزیر بهداشت از آغاز به کار تکنیسینهای زن
در « »115از سال آینده خبر داد:

دو بار مراجعه به پزشک عمومی
سهم ساالنه هر ایرانی

شهروند| پس از انتشــار گزارشی در صفحه اجتماعی
روزنامه شهروند درباره سخنان اعضای شورای شهر تهران
پیرامون تعداد دستفروشان تهران ،روابط عمومی شهربان
شهرداری تهران جوابیهای را برای روزنامه ارسال کرده است.
متن این جوابیه به این شرح است :پیرو گزارش منتشره در
تاریخ  ۱۶اســفندماه در صفحه  16روزنامه شهروند ،با تیتر
«زندگی ۶هزار تهرانی بر مدار دستفروشی» ،روابطعمومی
شهربان شهرداری تهران در راســتای رسالت پاسخگویی
نهادهای مســئول و شفافســازی ،جوابیه زیــر را جهت
انتشار در آن رســانه ،وفق قانون مطبوعات ارسال میدارد:
 -۱مدیریت شهری تهران همواره تالش کرده است در مسیر
عملبهوظایفیکهقانون(ماده ۵۵قانونشهرداریها)جهت
رفعسدمعبروحفاظتازمعابرعمومی،ضمنانجاممتعهدانه
این وظایف ،حفظ کرامت دستفروشــان را نیز جزو وظایف
ذاتی ،سازمانی و انســانی خویش قرار دهد و اگر خطایی در
این زمینه از سوی عوامل اجرایی انضباط شهری رخ داده ،با
قاطعیت هرچه تمام از طریق مراجع انضباطی و کمیتههای
رســیدگی به تخلفات رفتار ،مورد پیگیــری و صدور حکم
متناسب با سطح خطا (از اخراج تا تعلیق ،توبیخ و جریمه)
قرار گرفته است -۲ .مدیریت شهری پایتخت ،مفتخر است
که طی سهســال اخیر ،در کنار حرکت در مســیر برقراری
انضباط شهری (حفاظت از معابر عمومی و رفع سدمعبر) ،با
انجام مطالعات و ایجاد هماهنگی نسبی میان دستگاههای
مسئولخارجازشهرداری«،ساماندهیموقتدستفروشان»
را جهت امرار معاش در برهههای ویژه ســال (بازگشــایی
مدارس ،ایام منتهی به عید نــوروز و )...را عملیاتی کند و با
اجرای طرح «دستفروشــی بدون ســدمعبر» ،به معیشت
دستفروشــان نیز کمک کند .بدیهی است که «ساماندهی
دایمی دستفروشان» در نقاطی که مصداق سدمعبر نباشد،
نیازمند مجوز ،حمایت و همراهی دولت و نهادهای مسئول
خارج از شهرداری است -۳ .با وجود آنکه همه دستفروشان
نیازمند نيســتند اما در این گزارش و بســیاری از اخبار و
گزارشهای مشــابه ،القای نیازمندی تمامی دستفروشان
صورت گرفته و میگیرد که صحیح نیســت .با وجود آنکه
هیچ آمار دقیقی از تعداد دستفروشان وجود ندارد ،در تیتر
خبر منتشره ،تعداد دستفروشان در تهران ۶هزار نفر اعالم
شده و همگی «نیازمند» خوانده شدهاند! این درحالیاست
که طیف قابل توجهی از دستفروشان ،بساطگستر حرفهای
با درآمد ماهیانه حداقل چهارونیممیلیــون تومان (بدون
پرداخت مالیات ،عوارض ،اجاره و )...هستند .از سوی دیگر،
درصدقابلتوجهیازدستفروشانتهران،ساکنشهرستانها
و استانهای دیگر هستند و صرفا برای دستفروشی به تهران
مهاجرت کردهاند ،اما حل مشــکالت معیشتی آندسته از
دستفروشانی که نیازمندند ،بیتردید از وظایف دولتهاست
و قانون در این خصوص وظیفهای را برعهده شهرداریها قرار
ندادهاست.بااینحال،شهرداریتهرانبانگاهینوعدوستانه
و در راستای کمک به معیشت دستفروشانی که نیازمندند،
طرح ساماندهی آنان را اجرا کرده که هماکنون فاز جدید این
ساماندهیویژهایامپایانسال(طرحاستقبالازبهار)درنقاط
مختلف پایتخت درحال اجراست .طبیعتا دایمیشدن این
طرح و فرهنگسازی درخصوص خرید از دستفروشان فقط
در نقاط ساماندهیشده ،نیازمند حمایت دیگر دستگاههای
دولتی ،شهروندان فهیم ،رسانهها و بهویژه صداوسیماست.
-۴ازرسانههایدلسوزوارزشمندفعالدرکشورتقاضامندیم
با توجه به آنکه سدمعبر (بستن و محدودکردن راه و معبر
عمومی) در روایات دینی ما حرام و مایه ســلب رحمت خدا
خوانده شده و در فتوا و احکام فقهی ما از سوی تمامی مراجع
دینی (از امام راحــل گرفته تا مرحوم آیتاهلل بهجت) فعلی
حرام و غیرمجاز اعالم شده است و از سوی دیگر طبق ماده
 ۶۹۰قانون مجازات اسالمی ،تصرف عدوانی شوارع و معابر
عمومی (همان ســدکردن معبر بدون اجــازه قانون) جرم
است و از یکماه تا یکســال نیز حبس دارد ،از عادیسازی
تخلفسدمعبروبههمریختگینظمشهریجلوگیریکند.
بیشک،نظموآرامشبهسودهمگاناست.

باالخره زنان در اورژانس
دیروز  ۱۱۵پروژه اورژانس پیش بیمارستانی افتتاح شد که عمده
آنها در مناطق کمبرخوردار بوده است

ایرانیان 40درصد بیشتر از مقدار مطلوب کالری دریافت میکنند

عکس :نسیم اعتمادی /شهروند

ایلنا| معاون فرهنگی دانشگاه تهران میگوید،
یک دانشــجو در رابطه با تجمع دراویش گنابادی
تجمع اعتراضــی مقابل وزارت
و یکنفر نیــز در
ِ
کار بازداشت شــدهاند .مجید سرسنگی ،معاون
فرهنگی دانشگاه تهران با بیان این موضوع گفت:
«همچنین  ۳دانشــجوی دیگر دانشــگاه تهران
هم در ارتباط با حوادث دیماه ،برای ادای بعضی
توضیحات ،به قوهقضائیه فرا خوانده شدهاند که با
رایزنیوهماهنگیباقوهمحترمقضائیه،درتالشیم
شامل
شرایطی ایجاد شــود که احکام سنگینی
ِ
دانشجویانیکهسابقهسوءقبلیندارند،نشود».
او درباره آخرین وضع دانشــجویان بازداشتی
این دانشــگاه با بیان اینکه همه  ۴۲دانشــجوی
دستگیرشــده در جریان حوادث دیمــاه ،آزاد
شــدهاند ،گفت« :برخی از این افراد اکنون منتظر
ن حال ،ما با دوستان
برگزاری دادگاه هستند .درعی 
قوهقضائیه در ارتباط و تعامل هستیم که حداقل
آنهایی که اولینبار در چنین تجمعاتی شــرکت
ِ
عنایت
کردند و ســوابق قبلی ندارند ،در ســایه
دستگاه قضائی مشــمول حداکثر رأفت اسالمی
شوندوبتوانندبهزندگیودرسشانبازگردند».
سرسنگی ادامه داد« :جدا از اتفاقات دیماه ،طی
یکی دو هفته اخیر تعدادی از دانشجویان ما برای
ادای پارهای توضیحات بــه قوهقضائیه فرا خوانده
شدهاند؛یکنفردررابطهباتجمعدراویشگنابادی
و وقایع گلستان هفتم پاسداران ،دستگیر و یکنفر
نیز در تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار بازداشت
شدهاست.ضمناینکه ۳دانشجویدیگردانشگاه
تهران هم در ارتباط با اتفاقــات دیماه ،برای ادای
برخــی توضیحات ،بــه قوهقضائیه فــرا خوانده
شدهاند».
او گفت« :در رابطــه با این  ۳دانشــجو ،ما هم
بــا قوهقضائیه و هم با خانوادههایشــان در تماس
هســتیم و امیدواریم به محض اینکه موارد مورد
پیگیریِ قوهقضائیه و بازجوییها پایان گیرد ،آزاد
شدهوبهزندگیودانشگاهبرگردند».
معــاون فرهنگی دانشــگاه تهران ادامــه داد:
«قوهقضائیه،یکقوهمستقلاستوطبیعتاهمهما
بایدبهجایگاه،وظایفوتکالیفآناحترامبگذاریم.
ما در دانشگاه تهران به هیچ عنوان قصد دخالت در
فعالیتهای دستگاه قضائی را نداریم ،همچنین از
خطاهایی که انجام شده نیز ،طرفداری و جانبداری
نمیکنیم ،اما معتقدیم همانطور که مقام معظم
رهبریبارهافرمودهاند،قشردانشجووجوانانقشر
خاصی بوده که با احساسات و هیجانات عجین و
قریناستواگرهماشتباهیمرتکبشد،نبایداین
اشتباه تأثیر منفی بر آینده و سرنوشتش بگذارد،
لذا بر این باور هستیم که ما همه وظیفه داریم اگر
اشتباهی از این افراد سر زد ،آنها را به اشتباهشان
واقفکنیمتاازتکرارآنبپرهیزند».
سرســنگی با بیان اینکه ما در دانشگاه تهران
وظیفه خــود میدانیم که نقــش تربیتیمان را
ایفا کنیم ،گفــت« :لذا در همین بــاره با رایزنی و
هماهنگی با قوه محترم قضائیه در تالش هستیم
شرایطی ایجاد شــود که احکام سنگینی شامل
دانشجویانی که سابقه سوءقبلی ندارند ،نشود .با
عنایتی که رئیس قوهقضائیه و نیز سایر مدیران این
قوهوقضاتمحترمنسبتبهدانشگاهودانشجویان
دارند ،دانشجویان مورد اشــاره ،مشمول رحمت
و رأفت نظام شــده و هرچه زودتر به درس و روال
معمولوعادیزندگیبرگردند».
او در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه تجمعات
اعتراضی دانشــجویان ،ازجمله اجتمــاع دو روز
پیش دانشجویان دانشگاه امیرکبیر آیا کار را برای
رسیدگیبهپروندهدانشجویانبازداشتیسختتر
و پیچیدهتر نمیکند؟ گفت« :ما همیشه گفتهایم
کهمطالبهگری،حقدانشجویاناستکهاظهارنظر
کرده و حرفشان را به گوش مسئوالن برسانند .حق
دارند نسبت به نقصانهای موجود در کشور حتی
انتقاد کنند ،اما همه اینها بایــد از راههای قانونی
صورتبگیرد».
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ادامه داد« :اگر
ما واقعا میخواهیم با یک حرکت اصالحگرایانه به
حل مشکالت جامعه کمک کنیم ،نباید این کار را
با قانونگریزی و هنجارشکنی انجام دهیم .توصیه
ما همواره بر این اســت که دانشجویان عزیز ،اگر
میخواهندتجمع،اعتراضیاانتقادیداشتهباشند
و حرفشان را به مسئوالن برسانند ،آن را از مجاری
قانونیپیگیریکنند».
او گفت« :در همین جریانات دیماه دیدیم که
برخی افــراد چگونه به میان دانشــجویان آمده و
جریان را به ســمتی بردند که خود آنها هم راضی
نبودند؛ اکثریت دانشجویانی که در این تجمعات
حاضر شدند ،در واقع قایل به شعارها و رفتارهای
هنجارشکنانهنبودندامامتاسفانهکسانیمیآیند،
مســیر را منحرف میکنند و نهایتا هــم آن را به
حسابدانشگاهوکلیتدانشجویانمیگذارند».
سرسنگی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن
است دانشجویان بیشتری برای ادای توضیحات به
قوهقضائیه فرا خوانده شوند؟ گفت« :ما از محتوای
پروندهها اطالع نداریم و در اختیار مراجع امنیتی
وقضائیاست؛لذاطبیعتااگرقوهقضائیهونهادهای
امنیتیاحساسکنندکهنیازاستافراددیگرینیز
موردبازجوییقرارگیرند،آنهارااحضارخواهندکرد
ولی ما بسیار امیدوار هستیم که این دستگیریها
به حداقل برســد ،چراکه معتقدیم؛ میشــود با
دانشجویان بهگونهای برخورد کرد که اگر خطایی
هم مرتکب شدهاند ،متوجه خطایشان بشوند و در
واقعبهگونهایعملنشودکهخداینکرده برایشان
یکسابقهسوئیایجادشود».
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شهروند| ســخنگوی وزارت بهداشت از اوضاع «بودجه وزارت بهداشت شامل بودجههای عمومی،
مصرف کالری ایرانیان راضی نیســت .میگوید که بودجه ناشــی از درآمد اختصاصی و تملک دارایی،
کالری مصرفی ما ایرانیان بیشــتر از حد متوسط سرمایهایاست».
فروش داروهــای بدنســازی در ورزشــگاهها
است و به 40درصد بیشتر هم میرسد .در 20سال
گذشــته ،متوســط دریافت انرژی روزانه ،حدود ســوال یکی دیگر از خبرنگاران بــود که با توضیح
دوهزار کیلو کالری بود ،بعد به دوهزار و  659کیلو حریرچی همراه شــد« :تجویز هر دارویی توسط
کالری رسید و حاال 3هزار و  50کیلو کالری در روز افراد غیرپزشک در هر مکانی ازجمله اماکن ورزشی
اســت .موضوعی که ایرج حریرچی را نگران کرده ،ممنوع و تخلف است .در مورد مکملها باید توجه
همین مصرف باالی کالری است .به گفته حریرچی ،داشت که بیشــتر این مواد خارج از زنجیره توزیع
متوسط مصرف کالری به اندازه مطلوب برای زنان ،قانونی عرضه میشود و قاچاق است که البته قاچاق
دوهزار کیلو کالری و برای مردان دوهزار و 300کیلو به دو صورت قاچاق جنس اصلی و ارایه مواد تقلبی
کالری است ،اما این آمارها تنها اعدادی نیست که است».
او به کمبود پزشــک فعال
ســخنگوی وزارت بهداشت
بررسیهانشانمیدهد
از نظر شــاخصهای پزشکی
را نگران کردهاســت ،میزان
بهطورمتوسط،ایرانیهاساالنه
عمومی و متخصص نســبت
مصرف ســرانه قند و شــکر
دوباربهپزشکعمومیو1.87
به کشورهای مشــابه انتقاد
ایرانیان هم باالست؛ بهطوری
باربهپزشکمتخصصمراجعه
کرد« :ما بــه دالیل متعددی
که مصرف ایــن دو ماده38 ،
میکنند،ازه ریکهزار
مانند کمبود پزشــک فعال،
درصد ،مصرف روغن بیش از
ایرانی 118،نفردرسالبستری
از نظر شــاخصهای پزشکی
20درصد و مصرف نان ،غالت
میشوندوبهطورمیانگین،
عمومی و متخصص نســبت
و برنج و نشاســته هم 5درصد
مراجعهایرانیانبهپزشک
به کشورهای مشابه با کمبود
بیشــتر از میزان توصیهشده
عمومیکمترازکشورهای
مواجهایم .در عیــن حال در
است .یعنی در مجموع دریافت
مشابهاست
گذشــته مطالعاتی در کشور
غذای اضافی و کمتحرکی در
انجام شده که نشان میدهد
ایرانیان به چاقی و اضافهوزن
تــوان مــردم در مراجعه به
آنهامنجرمیشود.
آمار کالریهای مصرفی ایرانیان اما تنها موضوعی بخش خصوصی بســیار کم اســت .درحال حاضر
نبود که دیروز در نشست خبری سخنگوی وزارت ۶۵درصد خدمــات ســرپایی از بخش خصوصی
بهداشــت اعالم شــد .او درباره تعــداد مراجعهها دریافت میشــود .حال در بخش بستری دولتی،
به پزشــکان هم گزارشــی داد« :بررسیها نشان بیمههــا ۹۰درصد هزینهها را تحت پوشــش قرار
میدهد ،بهطور متوســط ،ایرانیان ساالنه دو بار به میدهند .بنابراین بیمه در تمام خدمات فقط سهم
پزشــک عمومی و  1.87بار به پزشک متخصص خودش را از قیمت دولتــی پرداخت میکند و اگر
مراجعه میکنند ،از ه ر یکهــزار ایرانی 118 ،نفر بیمار به بخش خصوصی مراجعــه کند باید عالوه
در سال بستری میشوند و بهطور میانگین ،مراجعه بر فرانشیز ســهم بیمار ،مابهالتفاوت تعرفه بخش
ایرانیانبهپزشکعمومیکمترازکشورهایمشابه ،دولتی و خصوصی را هم بپردازد .در ویزیت هم بیمه
مراجعه به متخصص و میزان هزینهکرد برای دارو ۷۰درصد هزینه ویزیت در بخش دولتی را پرداخت
بیشتر از کشورهای مشــابه و همچنین میانگین میکند و  ۳۰درصدش فرانشــیز سهم بیمار است.
بستری در بیمارســتانها هم کمتر از کشورهای حال اگر بیماری بــرای ویزیت به بخش خصوصی
مشابه اســت ،همچنین بســته خدمات سالمت مراجعه کنــد ،بیمه ۷۰درصد هزینــه را پرداخت
ایرانیان شامل خدمات بهداشتی ،درمانی و دارویی میکند و بیمــار عالوه بر ۳۰درصد فرانشــیز باید
ت پوشــش قرار دادند یا در مراکز مابهالتفاوت تعرفه خصوصی و دولتی را هم بپردازد.
که یا بیمهها تح 
دولتی ارایه میشود ،بیش از کشورهای مشابه است .بنابراین ۳۷درصد پرداخت از جیب مردم از همین
موضوع دیگری که در این نشســت خبری مورد محلها حاصل میشود .حاال از آنجایی که۸۰درصد
بحث قرار گرفت ،بدهی دولت به نظام سالمت بود :مردم ما توان پرداخت هزینههای بخش خصوصی
«از سال  74با تصویب قانون بیمه همگانی و اجرای را نداشتند برای تکریم افراد  ۲۵۰کلینیک ویژه با
آن ،اجرای نظام نوین اداره بیمارســتانها و طرح  ۶۵۰۰مطب راهاندازی کردیم یا درحال راهاندازی
کارانه در بیمارســتانهای دولتی ،همواره بخش است .همچنین تعداد پزشک متخصص در بخش
دولتی با تأخیر در پرداختها مواجه بوده اســت ،دولتــی را افزایش دادیم و با اســتفاده از اهرمهای
این تأخیر در پرداختها از ســه ماه تا  18ماه بوده قانونی میزان تماموقتیپزشکانرااز ۱۵تا۱۷درصد
و متوسط تأخیرها در 20سال گذشته هشتونیم به۵۰درصد رساندیم و در روستاها هم تعداد پزشک
را افزایش دادیم».
ماه بوده است».
او در پاسخ به ســوال دیگری درباره درخواست
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره کلیات بودجه
سال  97و تصویب نهایی در مورد اختصاص بودجه مناظــره افراد معتقد به طب اســامی بــا وزارت
وزارت بهداشت هم توضیحهایی داد« :درسال  95بهداشت ،گفت« :بعضی از این آقایان حتی جراحی،
بودجه کل کشــور 978هزارمیلیارد تومان بود که واکسیناســیون و ...را مغایر با اســام اعالم کرده و
5.7درصد آن مرتبط با وزارت بهداشــت و درسال حتی مصرف دارو را هم حرام میدانند .البته در این
 9 6هزار و  152بودجه کل کشور که 5.4درصد آن زمینه منافعی هم وجود دارد؛ مثال فردی با عنوان
در سال  ،96بودجه کل کشور  11هزار و  52میلیارد طب اســامی میگوید همه بیماران را به صورت
تومان بود کــه  5/4درصد آن به وزارت بهداشــت رایگان ویزیت میکنم اما نسخی که به بیمار ارایه
اختصاص داده بود .درســال  97کل بودجه کشور میدهد حداقل قیمتــش  ۱۰۰تا ۱۵۰هزار تومان
یکهزار و 217میلیارد تومان اســت که 69درصد است ».او ادامه داد« :ما در زمینههای علمی حاضر
لنظرهستیم،اماکسیکهحکمکفرمیدهد
آن مرتبط با شرکتها و بانکها و 5.5درصد مربوط بهتباد 
به وزارت بهداشت با هدفمندی بدون سازمان بیمه و پدیدههای واضح را مضــر میداند ،نمیتوان با او
سالمت است ».سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه مناظره کرد؛ چرا که مناظره برای اقناع است نه برای
از رشــد 9درصدی بودجه این وزارتخانه خبر داد :وقت تلف کردن».
دادستان کرمانشاه:

خودکشی معلم کرمانشاهی به دلیل مشکالت زلزله نبوده است
شهروند| دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه با تأیید خبر خودکشی معلم سرپل ذهابی ،وقوع آن به
دلیل مسائل و مشکالت ناش��ی از زلزله را تکذیب کرد .براساس اعالم روابط عمومی دادستانی کل کشور،
محمد حســین صادقی دراینباره گفت« :حســب گزارش وصول شــده این فرد در یک واحد مسکونی
غیرتخریبی در شــهر ســرپل ذهاب به همراه والدین خود زندگی میکرده و در تاریخ  ۱۹اسفند اقدام به
خودکشی کرده اما دلیل خودکشی او اختالفات خانوادگی بوده است ».او گفت« :علت خودکشی این معلم
۳۱ساله در برخی سایتها مسائل و مشکالت ناش��ی از زلزله اعالم شده بود که چنین نیست ».به گفته
دادستانکرمانشاه،تحقیقاتدرخصوصاینموضوعادامهدارد.

قرار دهیم ،گفت« :یکی از اقداماتی که آرزو دارم
شــهروند| وزیــر بهداشــت از حضــور
انجام دهیم و مشــابه آن را در دنیا دیدهایم ،این
تکنیســینهای زن در اورژانس د ر ســال ۹۷
است که با همکاری شهرداریها و ادارات دولتی
خبر داد .حســن قاضیزادههاشــمی دیروز در
و خصوصی بتوان مراکز اداری و اماکن مسکونی
مراســم افتتاح همزمان  ۱۱۵پــروژه اورژانس
را به تجهیزات اولیه اورژانس تجهیز کنیم؛ چراکه
پیش بیمارستانی با اعالم این خبر گفت« :امروز
از آنجایی که اکثــر مرگومیرهایمان به دلیل
 ۱۱۵پروژه اورژانس پیش بیمارستانی افتتاح شد
بروز سکته است افراد میتوانند پیش از رسیدن
که عمده آنها در مناطق کمبرخوردار بوده است».
اورژانس یکسری اقدامات اولیه را انجام دهند و
او ادامــه داد« :امروز آقای دکتــر کولیوند خبر
فکر میکنم این کار شدنی است و البته طرح این
خوشی را به ما داد که د ر سال آینده شاهد حضور
موضوع اعالم و پیشنهاد شده و امیدواریم مصوب
زنان در اورژانس بهعنوان تکنیســین و با لباس
ش��ود ».هاشمی در حاشــیه این مراسم گفت:
اورژانــس خواهیم بود و امیــدوارم این موضوع
«امروز همکاران اورژانس جمع شدهاند و به اسم
هرچه زودتر انجام شود».
اورژانــس ۱۱۵ ،۱۱۵پروژه را بهطور همزمان به
وزیر بهداشــت با بیان اینکه اورژانس اکنون
بهرهبرداری رســاندند؛ چیزی کــه باعث لذت
به یک ســازمان تبدیل شده اســت اما هنوز در
مضاعف من شد این بود که اکثر این پروژهها در
ابتدای راه قرار دارد ،گفت« :خوشحالیم که قرار
مناطقکمبرخوردارمانندسیستانوبلوچستان،
است آقای دکتر کولیوند این سازمان را به منطقه
زاهدان و ...افتتاح شدند .همچنین پایگاه هوایی
اجرایی خود برساند و از سایر بخشهای وزارت
در کردستان و پایگاهی هم در بوشهر ،اصفهان،
بهداشت در این زمینه کمک بگیرد».
فارس و ...به بهرهبرداری رسیدند».
هاشمی با اشــاره به خدمات زیاد اورژانسها
او ادامــه داد« :در عینحــال از یکســری
به مردم گفت« :با فرا رســیدن تعطیالت نوروز
بستههای آموزشــی در این مراســم رونمایی
ی یکسالهشان را
مردم عالقهمندند که خستگ 
شــده و از سازمان اورژانس تشــکر میکنم که
ک حالشان
به در کنند و شما در این مدت کم 
در حوزه آموزش و پیشــگیری وارد شده است و
باشــید و امیدوارم خود مردم هم نکات ایمنی
مجموعهای را برای آموزش به مردم در راستای
را رعایت کنند؛ بهطــوری که نه پرخوری کنند
عدم بروز حادثه فراهم کردند .طبیعی است که
که دچار بیماری شــوند و اگر بیمار هستند به
باید آموزشها را از خردســالی و سنین دبستان
مناطق دورافتــاده نروند .همچنیــن در زمان
شــروع کنیم و تا دبیرستان و به بعد ادامه دهیم
رانندگی مراقبتهای الزم را انجام دهند .مردم
تا تغییر رفتار ایجاد شــود و بر این اســاس اکثر
باید مراقبت کنند که حادثه پیش نیاید .هرچند
بســتههای رونمایی شــده
که خدمترسانی نیروهای
برای کودکان بود ».هاشمی
اورژانــس در زمــان حادثه
وزیر بهداشت:
با اشاره به همکاری آموزشی
بسیار موثر است اما نمیتواند
د ر سال آینده شاهد حضور
میــان وزارت بهداشــت و
از فاجعه پیشــگیری کند؛
وزارت آمــوزش و پــرورش
بنابراین آرزو میکنم در این
زنان در اورژانس بهعنوان
گفت« :با ایــن همکاریها
ایام مردم مراقبــت الزم را
تکنیسین و با لباس اورژانس
بخشــی از مباحث آموزشی
انجامدهند».
خواهیم بود و امیدوارم این
حــوزه وزارت بهداشــت در
وزیر بهداشــت بــا بیان
موضوع هرچه زودتر
کتب درســی و برنامههای
اینکه امیدوارم امسال مردم
انجام شود
فراغتی مــدارس گنجانده
از خدمــات اورژانس راضی
شــده اســت و مطمئنم با
باشند ،گفت« :در عین حال
رابطــه خوبی کــه میان دو
آرزو میکنم که خانوادههای
وزارتخانه وجــود دارد ،این
همــه خدمتگــزاران مردم
همکاریها تقویت میشــود .باید توجه کرد که
ازجمله تکنیسینهای اورژانس تندرست باشند
کار اصلی ما پیشگیری است و بهترین جمعیت
و خداوند به آنها صبر بیشتری دهد و همچنین
هدف هم برای آموزش مســائل پیشگیرانه در
آرزو میکنم د ر سال آینده بتوانیم با قوت و انگیزه
آموزشوپرورش قرار دارند و میتوانند در آینده
بیشتریماموریتهایمانرادنبالکنیم».
به پیشــگیری از بیماریها و انجام مراقبتهای
او با بیان اینکه یکی از وظایف ما ارایه آموزش
ضروری کمک کنند».
به مردم است و باید پیشگیری را اساس کارمان
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