معاون اول رییس جمهوری:

عربستان باید به وظایفش در
برگزاری باشکوه مراسم حج عمل کند
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 ۷نکته برای کاهش
 ۴۰درصدی خطر سرطان

وزیر ورزش و جوانان :

نماینده ایران در وین:

سازمانهای مردم نهاد از
فعالیت سیاسی اجتناب کنند

غنی سازی اورانیوم
حق انکارناپذیر ایران است
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وزیر امور خارجه :

وزیر نفت :

برای دور زدن تحریمها و صادرات نفت شبانه روز می کوشیم
4

اگر اروپا به تعهدات خود عمل کند
به برجام متعهد میمانیم
3

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران:
کارشناســان ایتالیایــی پــس از بررســی آمــار
مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان در اروپــا
اعــام کردنــد ،اگــر چــه آمــار مــرگ و
میــر اروپاییهــا بــر اثــر ســرطان در پنــج
ســال اخیــر بیشــتر شــده امــا ریســک ابتــا
تقریبــا در همــه انــواع ســرطان کاهــش
یافتــه اســت.
بنابــر گــزارش دویچهولــه ،کارشناســان
ســامت توجــه بــه ســبک زندگــی را بســیار
مهــم میداننــد و میگوینــد ،انتخــاب
ســبک و الگــوی زندگــی میتوانــد خطــر
ســرطانی شــدن را بــه میزانــی قابــل توجــه
کاهــش دهــد .آنهــا از عواملــی صبحــت
میکننــد کــه میتوانــد ،بــه میــزان ۴۰
تــا  ۵۰درصــد از خطــر ابتــا بــه تومورهــای
بدخیــم بکاهــد
ادامه در صفحه 8

تولید کنندگان نیازمند حمایت دولت
در شرایط سخت اقتصادی هستند
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

دهه کرامت باید فرصتی برای
امدادهای اجتماعی شود
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مدیرکل بازرسی البرز:

وزیر نیرو :

یک نیروگاه  ۱۰۰مگاواتی در مرز مشترک ایران و ارمنستان احداث می شود

انتصابات فامیلی از طریق شورا در

شهرداری کرج در حال بررسی است
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وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

چالش های جدید نظام سالمت با راهکارهای ارزان قیمت رفع نمی شود
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفــت :امــروز دچــار چالــش
هــای جدیــدی از جملــه حــوادث جــاده
ای ،مــرگ و میــر ناشــی از بیمــاری
هــای غیرواگیــر در نظــام ســامت
هســتیم کــه بــه صــورت ارزان قیمــت
و راهکارهــای درون وزارت بهداشــت
نمــی تــوان بــا آنهــا مقابلــه کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،ســعید نمکــی
در آئیــن افتتــاح ســاختمان مرکــز
آموزشــی درمانــی شــهید باهنــر
کرمــان افــزود :امــروز گرفتــار بهداشــت
روان پریشــان مــردم ،افزایــش جمعیــت
ِ
ســالمند پرمســاله ،حــوادث جــاده
ای ،دیابــت و فشــار خــون هســتیم
کــه وزارت بهداشــت و درمــان بــه
تنهایــی نمیتوانــد آنهــا را حــل کنــد
و بــه همیــن دلیــل بایــد گامهایــی
را برداریــم تــا نیازمنــدی مــا بــه
تختهــای بیمارســتانی کاهــش یابــد.
وی بیــان کــرد :در ســال  ۱۳۹۶حــدود
 ۳۸۰هــزار مــرگ داشــته ایــم کــه
 ۳۱۳هــزار مــورد معــادل  ۸۲درصــد

بــه دلیــل بیمــاری هــای غیــر واگیــر
بــوده اســت و از ایــن تعــداد  ۹۷هــزار
مــرگ نیــز بــه دلیــل افزایــش فشــار
خــون و  ۱۶۱هــزار مــرگ نیــز بــه
صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــه
فشــارخون مرتبــط بــوده اســت.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی کشــور عنــوان کــرد۴۰ :
درصــد بیمــاران مبتــا بــه فشــار خــون
تــا زمانــی کــه گرفتــاری بــرای آنهــا
ایجــاد نشــود از بیمــاری خــود اطــاع
ندارنــد کــه در ایــن رابطــه طــرح
بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون
اجرایــی شــده اســت.
نمکــی تصریــح کــرد :اســتان کرمــان در
اجــرای طــرح بســیج فشــار خــون بــه
خوبــی درخشــیده اســت و بــا توجــه
بــه اینکــه جمعیــت هــدف ایــن طــرح،
 ۵۰درصــد جمعیــت  ۳۰تــا  ۷۰ســال
بــوده انــد بــه مــرز  ۹۰درصــد ایــن
جمعیــت رســیده اســت.
وی گفــت :در کشــورمان انســانهای
افســرده و دل مــرده زیــادی وجــود دارد

کــه اعتیــاد ،خشــونت ،ســکتههای
قلبــی و افســردگیها را افزایــش
میدهــد و بایــد بــه آنهــا بپردازیــم
و بارهــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی
تاکیــد کــرده انــد کــه مــا بــه مملکــت
شــاداب و جوانهــای امیــدوار نیــاز
داریــم کــه ایــن مــوارد را االن نداریــم و
بایــد بــه آنهــا بپردازیــم.
خودرو سازان دست از ارابه مرگ
بردارند و خودرو بسازند
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
ســاالنه  ۱۶هــزار مــرگ در حــوادث
جــاده ای در صحنــه تصــادف داریــم،
گفــت :رفــع و پیشــگیری از حــوادث
جــاده ای ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر
اســت کــه در حــوزه پیشــگیری
بایــد بــه مــردم آمــوزش دهیــم و
خودروســازان را نیــز مکلــف کنیــم کــه
اگــر ارابــه مــرگ میســازند آن را کنــار
بگذارنــد و خــودرو بســازند.
نمکــی بــا بیــان اینکــه بعــد از انقــاب
دســتاوردهای زیــادی را در حوزههــای

مختلــف داشــته ایــم و نفیستریــن
آنهــا در حــوزه نظــام ســامت بــوده
اســت ،تاکیــد کــرد :قبــل از انقــاب از
مجمــوع هــر هــزار کودکهــای متولــد
شــده ۱۲۰ ،کــودک بــه یکســالگی
نمیرســیدند و از هــر  ۱۰۰هــزار زن
بــاردار کشــور  ۲۷۰نفــر بــه دلیــل
عــوارض بــارداری تلــف میشــدند.
وی گفــت :دســتاورهای عظیــم عرصــه
درمــان کشــور بــه همــت کارهــای
عاشــقانه و صادقانــه خدمتگــزاران
ایــن بخــش حاصــل شــد و خیــران
نیــز در ایــن راه کمــک بســیار خوبــی
داشــته انــد .وزیــر بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی کشــور بــه شــکل
گیــری پدیــده طــرح تحــول نظــام
ســامت در دولــت تدبیــر و امیــد
اشــاره و بیــان کــرد :کاهــش پرداخــت
از جیــب بیمــار ،توســعه زیرســاختها،
رســیدگی بــه بیمــاران صعــب العــاج
و خــاص از جملــه دســتاوردهای ایــن
طــرح بــوده اســت.
نمکــی خاطرنشــان کــرد :آنچــه امــروز

بــه عنــوان گام دوم طــرح تحــول نظــام
ســامت دنبــال میکنیــم اولویــت
پیشــگیری بــر درمــان و اولویــت
درمــان ســرپایی بــر درمــان بســتری
اســت کــه تابــع تعــداد زیــادی از
محاســباتی اســت کــه در گذشــته
انجــام شــده اســت .وی بــا بیــان ایــن
مطلــب کــه ســختترین ســالهای
بعــد از انقــاب را االن طــی میکنیــم،
گفــت :بــا طراحــی هوشــمندانه دشــمن
همــه راههــا را دارنــد بــر اقتصــاد مــا
میبندنــد و تردیــد نــدارم از ایــن
مرحلــه نیــز ماننــد ســایر مراحــل عبــور
خواهیــم کــرد و دشــمنان مــا شرمســار
خواهنــد بــود.
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی کشــور تصریــح کــرد :امســال

ســال توســعه نیســت و ســال گــذر
اســت و امــا بــه لطــف خداونــد توســعه
را نیــز انجــام خواهیــم داد و مصمــم
هســتیم کــه نقــاط کمتــر توســعه
یافتــه ایــن کشــور را بــه هــر قیمتــی
توســعه دهیــم.
نمکــی خاطرنشــان کــرد :در صــدد
هســتیم کــه در اســتانهای کمتــر
برخــوردار بخــش خصوصــی بهتــر و بــا
رغبــت بیشــتری ورود کنــد.
ســاختمان مرکــز آموزشــی و درمانــی
شــهید باهنــر کرمــان بــا زیربنــای ۳۰
هــزار مترمربــع و هزینــه کــرد ۴۰۰
میلیــارد تومــان در حــوزه ســاختمان
و تجهیــزات بــا  ۳۵۰تخــت آمــاده
خدمــت رســانی بــه مــردم جنــوب
شــرق کشــور اســت.

