
 ادامه از صفحه 3 
مرتضی صفاری، نماینده قمصر در موافقت 
با برنامه های هاشمی گفت: » رضایت مندی 
از عملکرد وزارت بهداشت و آقای هاشمی 
به کرات شنیده شده و همه شاهد بودیم و 
بر کسی پوشیده نیست و در نظرسنجی هایی 
که درباره عملکرد دستگاه های اجرایی انجام 
شده باالترین میزان رضایت مندی را مردم از وزارت بهداشت داشته اند 
که تحت مدیریت دکتر هاشمی بوده و با همین معیار ارزیابی است که 
و  و سالمت  بهداشت  حوزه  در  یازدهم  دولت  دستاورد  بزرگترین 
سیاست خارجی تعریف شده است و این موضوع تنها نتیجه پیگیری 
هاشمی در حوزه بهداشت بوده است. پیگیری طرح تحول سالمت 
موفق به کاهش هزینه های مردم در حوزه سالمت شد. در دوره چهارسال 
گذشته اقداماتی از جمله راه اندازی کلینیک ویژه در ۱۲۸ شهر، راه اندازی 
۳۲ اورژانس هوایی در کشور، ساخت و راه اندازی و گسترش ۱۲۵ 
بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور، افزایش ۱۰۰۰ 
تخت جدید بستری و روانپزشکی، پوشش ۸۵ درصدی هزینه های 
درمان ناباروری ایجاد ۱۷ مرکز ناباروری در مناطق محروم در قالب 
طرح سالمت در کارنامه هاشمی بوده است.« او با اشاره به سفرهای 
استانی وزیر بهداشت ادامه داد: »انجام این اقدامات همراه با اخالق 
مداری و تخصص باالی او شخصیت محبوبی از دکتر هاشمی در بین 
مردم ایجاد کرده تا جایی که در تمامی سفرهای استانی او بخشی از 
زمان خود را به معالجه بیماران بدون چشم داشت می پرداخت. عالوه 
بر تالش ها و دستاوردها شخصیت علمی دکتر هاشمی ستودنی است 
یه گونه ای که حتی مخالفان او نیز نتوانستند به عنوان مخالف صحبت 
کنند و عمدتا به صورت موافق صحبت کردند. مروری بر برنامه ارائه 
شده برای چهارساله دوم در وزارت بهداشت حکایت از اشراف و 
تسلط هاشمی بر حوزه سالمت دارد این برنامه که باالترین هم پوشانی 

را دارد در نوع خود کم نظیر است.«
ولی ملکی، نماینده مشکین شهر به عنوان 
مخالف وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان 
به  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  مجلس 
رانت خواری  و  ویژه خواری  وزارت 
آقای  »متأسفانه  گفت:  است،  تبدیل شده 
هاشمی سعه صدر و تحمل مخالف را ندارد 
و در برابر انتقادات واکنش سریع نشان می دهد که امیدواریم در 
مقام کارگزار نظام اسالمی این رفتار را اصالح کند. در اینکه آقای 
الزم  اما  نیست  شکی  است،  متخصص  و  علمی  وزیری  هاشمی 
است مواردی را مطرح کنم چون زیبنده کارگزار اسالمی نیست. 
قانونی  مصوبه  علی رغم  را  ارجاع  نظام  بهداشت  وزیر  متأسفانه 
سرگردانی  از  جلوگیری  برای  ارجاع  نظام  است.  نکرده  اجرایی 
بیماران به تصویب رسید که وزارت بهداشت با رفتار سلیقه ای از 
وزارت  تبدیل  هزینه شد.  تحمیل  باعث  و  زد  باز  آن سر  اجرای 
بهداشت به وزارتی با شائبه ویژه خواری و رانت خواری گوشه ای 
از مشکالت است. موارد ذکرشده تنها گوشه ای از مسائل و مشکالت 
وزارت بهداشت بود که امیدوارم آقای قاضی زاده هاشمی در صورت 

رأی اعتماد برای رفع این مشکالت تالش کند.«

سخنان وزیر پیشنهادی
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت و 
درمان در تشریح برنامه های خود برای وزارت بهداشت و دفاع از 
آن گفت: »۴ سال پیش در چنین ایامی به رسم ادوار گذشته برنامه 
تالش  با  که  برنامه هایی  کردم.  ارائه  مجلس  به  را  یازدهم  دولت 
سالمت  حوزه  صاحب نظران  و  مسئوالن  از  جمعی  خردمندی  و 
تدوین شده بود امروز نیز با برنامه ۴ سال دیگر و گزارش عملکرد ۴ 
سال گذشته در حضور نمایندگان هستم. نمایندگانی که در دوره قبل 
حضور داشتند می دانند برنامه چهار سال گذشته چگونه بوده است.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »برنامه هایی مانند طرح تحول سالمت به 
و  بهداشت  وزارت  مسئوالن  و  مدیران  از  بسیاری  تالش  واسطه 
روسا و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و به پشتوانه مقام معظم 
هیئت  اعضای  همچنین  و  نمایندگان  و  رئیس جمهوری  رهبری، 
دولت و جامعه پزشکی حاصل شده است که بسیاری از موارد آن 

کم نظیر و قابل ارائه به جامعه جهانی است.«
قاضی زاده هاشمی گفت: »در دولت یازدهم گردوغبار کم توجهی از 
حوزه سالمت و بهداشت ربوده شد علیرغم کاستی های زیاد می توان 
نمایندگان  برخی  دانست.  سالمت محور  دولت  را  یازدهم  دولت 
کارنامه قریب به ۵۰۰ هزار زن و مرد که در عرصه سالمت و حوزه 

بهداشت مسئولیت خطیری را انجام داده بودند را مشاهده کرد.«
به گفته او، ما در طول ۴ سال گذشته با ارتقای سالمت مردم ایران و 
امانت داری که به ما سپرده بودند صادق بودیم. با مطالعه و مشورت 
در برنامه پنجم با وقت گذاری، پاکدستی و حرفه ای گری و به دور 
از حرکت های نمایشی شاخص های سالمت کشور را ارتقاء دادیم. 
در حال  را  مردم  هزینه های سالمت  از  ۵۶ درصد  یازدهم  دولت 
حاضر پرداخت می کند این درصورتی که در دولت گذشته کشور 

ما در این حوزه جز ۴۰ کشور آخر دنیا بود.
قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: 
»اینکه با استناد بررسی های بی طرفانه و طبق آمار مرکز آمار رسمی 
ایران این عدد کمتر از ۳۹ درصد شده و کاهش ۱۶ درصد آن در 

طول ۳ سال سابقه ندارد.«
وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت بهداشت در ادامه تشریح کرد 
که برای کاهش هر یک درصد از هزینه های سالمت ما نیازمند ۷۰۹ 
میلیارد تومان هزینه هستیم که دولت یازدهم با کمتر از این هزینه ها، 
این مهم را انجام داد. وزارت کار و رفاه و تعاون اجتماعی قریب 
به یازده میلیون نفر در پرداخت حق بیمه را تحت پوشش سالمت 
قرار داد و ۱۱ میلیون ایرانی بیمه شدند. بر طبق آماری که منتشرشده 

درآمد ۸۵ درصد آن ها زیر ۱ میلیون تومان است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: »در طول این سه سال گذشته، ۲۴ هزار 
تخت بیمارستانی به بهداشت و خدمات کشور اضافه شده است. ما 

فرصت های بی نظیری را پیداکرده ایم و به لطف بهره مندی هیئت علمی 
توانستیم بسته های عملی و تحوالتی را ارتقاء دهیم که به لطف آن 
تولید علم ما جهش چشم گیری داشته است. اجرای برنامه آمایش 
سرزمین، توسعه آموزش عالی، رشد ۳۰ درصدی رشته های پزشکی، 

بیمه سالمت از توفیقاتی بود که در دولت یازدهم حاصل شد.«
به گفته او، بومی گزینی در کنکور سراسری با اولویت مناطق محروم 
باعث شد که تولید علم ما گام های خوبی بردارد و اکنون در منطقه 

رتبه یک را دارا هستیم.
وزیر بهداشت خطاب به نمایندگان گفت: »شما یادتان می آید که 
در دولت قبلی، بسیاری از مردم به درب همین مجلس می آمدند و 
تقاضای کمک های دارویی می کردند. اکنون ما در تولید داروهای 
کمیاب خودکفا شدیم و این اقالم از ۳۵۰ قلم به ۳۰ قلم رسیده 
است. تولید دارو در داخل نسبت به بازار خارجی ۶۰ درصد است. 
این یعنی حمایت از تولید داخلی صادرات ما نیز به دو برابر زمینه 

دارو افزایش پیداکرده است.«
هاشمی تأکید کرد که در حیطه آموزش و پ ژوهش به لطف بهره مندی 
از همکاری اعضای برجسته هیئت علمی تحوالت چشمگیری عاید 
پزشکی  رشته  در  را  علم  تولید  اول  رتبه  منطقه  در  حاال  شد.  ما 
داریم و در استنادات علمی رتبه اول را کسب کردیم و در چهار 
سال گذشته ۳۰ درصد به تعداد مقاالت ایرانیان اضافه شده است.

تعداد  امروز  بهداشت خاطرنشان کرد که  پیشنهادی وزارت  وزیر 
داروهایی که کمیاب هست به کمتر از ۳۰ قلم نسبت به ۳۵۰ قلم 
شروع کار ما رسیده است. سهم داروهای تولید داخل از کل بازار 
دارویی که در سال ۹۱ حدود ۶۰ درصد بود به ۷۰ درصد رسید. 
این یعنی حمایت از تولید داخلی رشد داشته و در هرماه، ما دو 

داروی جدید وارد بازار کردیم.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به مشکالت در حوزه دارو ادامه داد: 
قضایی  دستگاه  در  اینکه  از  قبل  دارو  مسئله  اینکه  از  »متأسفم 
مطرح و رسیدگی شود در صحن مجلس مطرح می شود. همیشه 
در حوزه دارویی حرف وحدیث وجود داشته و هرکسی مطلبی 
در  باید  است  مشکلی  اگر  اما  است  گفته  موضوع  این  درباره 
دستگاه قضایی مراجعه شود. متأسفانه حاشیه سازی در این حوزه 
بسیار زیاد بوده و در دوره های گذشته هم همیشه چندین مسئول 
در حوزه دارو تغییر پیدا می کرد و شاهد تحقیق و تفحص های 
زیادی بودیم اما در این دولت در حوزه دارو موفقیت های زیادی 
بسیار  فساد  به  نسبت  نیز  من  خود  شخص  ضمن  در  داشتیم. 
دستگاه  به  باید  دارد  موردی  کسی  اگر  بنابراین  هستم  حساس 

کند.« مراجعه  قضایی 
وزیر پیشنهادی بهداشت درباره تعارض منافع فردی و اجتماعی 
استفاده  مهندس  از یک  درمان  و  بهداشت  در بخش  »اگر  گفت: 
کنیم و در حوزه راه و ساختمان از یک پزشک مهم نیست. مهم 
باید  هر حوزه ای  نیافتد.  اتفاقی  فسادی  کنیم  دقت  که  است  این 
در دست متخصص خود باشد. شایسته ساالری به این معنی است 
که هرکسی در جای خود باشد. خوشبختانه کسانی که در حوزه 
و  برجسته  استادان  از  همگی  کردند  فعالیت  درمان  و  بهداشت 
ملک زاده  فاضل،  آقای  از وزرای گذشته  نفر  بی نظیر هستند. سه 
افراد  برجسته ترین  از  مختلف  دولت های  در  جعفری  دانش  و 
صادقانه  درمان  و  بهداشت  مکان های  اکثر  در  و  هستند  علمی 

کردند.« قبول  مسئولیت 
او در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص سپرده گذاری های 
حساب های  در  تومان  میلیارد   ۴۰۰ »می گویند  گفت:   دانشگاه ها 
دانشگاه ها سپرده گذاری شده است. ما ۶۲۵ بیمارستان داریم و این 
بیمارستان ها ۱۲۰ هزار پرسنل دارد که ردیف پرداخت ندارد و اگر 
حقوق یک ماه این ها را بخواهیم حساب کنیم می شود ۳۵۰ میلیارد 
تومان و با این حساب آیا نباید بیمارستان برای انجام امور خود و 

پرداخت دیون موجودی کافی داشته باشد؟«
قاضی زاده هاشمی با اشاره به موضوع هیئت امنای وزارت بهداشت 
مجلس  مصوبه  و  دارد  ارزنده ای  بسیار  فعالیت  هیئت امنا  گفت: 

نامبرده شد در دولت گذشته  هم است. همچنین شرکت هایی که 
تأسیس شده است. دکتر تاجگردون هم به مسئله پاک بودن وزارت 
جایز  و  نیست  حیاط خلوت  امناء  هیئت  کردند.  اشاره  بهداشت 
نیست این امکاناتی که این هیئت امنا به مردم می دهد، تعطیل کنیم.«

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در توضیح برای موضوع لنز داخل 
چشمی که یکی از نمایندگان به آن اشاره کرده بود، گفت: »این مطلب 
به من برمی گردد. خوشبختانه حقوقی که در این دولت از دانشگاه 
گرفتم سه میلیون و ۷۰ هزار تومان است ]اضافه بر حقوق هیات 
علمی[ یعنی همان حقوق های نجومی که شما می گفتید و همه جا 
درباره آن صحبت کردید. خدا را شاکرم که به هیچ کار اقتصادی 
جز کار خود نپرداختم. نه در زمین و نه در ساخت وساز. از طرفی 
را  بهداشت  وزارت  راه  هیچ کدام  برادرهایم  و  و خواهر  فرزندان 
نمی دانند. فقط یکی از برادرانم به عنوان نماینده اسبق مجلس برای 

رسیدگی به کار مردم در وزارتخانه حضور پیدا می کند.«
قاضی زاده هاشمی بابیان اینکه ما در ابتدای راه هستیم، ادامه داد: 
»باید از تجربه گذشته استفاده و باز مهندسی جدیدی انجام شود 
و  پیشگیری  به  اولویت  توسعه  ششم  برنامه  در  که  همان طور  و 
بهداشت موردتوجه است، در برنامه هایمان موردتوجه قرار دهیم. 
به بیان دیگر پرداختن به دارو و درمان و کاهش هزینه های درمانی 
که عالوه بر سیاست های ملی سالمت، مطالبه مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهور نیز بود موجب شد تا در میدان عمل به این بخش توجه 
شود. البته این توجه به معنای تعطیلی دیگر بخش ها نبوده است.«
او با اشاره به صحبت های الریجانی درباره وزارت بهداشت گفت: 
»ما در حوزه بهداشت و درمان در منطقه و دنیا می توانیم به رتبه 
جهانی ایران افتخار کنیم و اقداماتی را که در این دوره انجام شده 
را با دیگر دوره ها مقایسه کنید. به نظر می رسد اقدامات زیرساختی 
باید با رفع اشکاالت استمرار یابد و احکام برنامه ششم و حمایت 
مجلس به اجرا درآید. برای استمرار طرح تحول سالمت دو چالش 
مهم روبروی ماست. تجربه ۴ سال گذشته نشان می دهد ما در کارکرد 
تولیت با مشکالت جدی مواجه هستیم. عدم تمرکز تولیت به  نظام 
سالمت، تکثر صندوق های بیمه ای، جدا بودن شورای عالی سالمت 
و تعدد مراکز برنامه ریزی پاسخگویی در این بخش را مشکل کرده 
است. چنانچه درصورتی که مجلس و دولت همراهی الزم را با ما 
داشته باشند مشکل بیمه ها و سازمان های بیمه گر و مطالبات مراکز 
درمانی حل خواهد شد.« وزیر بهداشت دولت یازدهم بابیان اینکه با 
درس آموزی از اجرای طرح تحول سالمت و نگاه به اسناد باالدستی، 
برنامه برای چهار سال بعدی نوشته شده است، گفت: »من کتمان 
نمی کنم در اجرای برنامه ها و انتخاب همکاران دچار اشتباه و خطا 
و قصور  نبوده  از روی عمد  من  ولی خطای  انسانیم  نشدم. همه 
بوده ولی تقصیر نبوده است. من از دولت و کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس تشکر می کنم چراکه آن ها ما را یاری کردند و باعث 

شدند که رنج مردم در حوزه بهداشت کاسته شود.«
او با تأکید بر برنامه ارائه شده، ادامه داد: »ما مصمم به تداوم و اصالح 
طرح تداوم با اولویت بهداشت بر درمان هستیم. اجرای نظام ارجاع 
و مجموعه برنامه های تحول و نوآوری با قوت دنبال خواهد شد. 
شناسایی و جذب منابع پایدار نیز از برنامه های ما است. ما باور 
کارآیی و درون بخشی حاصلی جز هدر  ارتقای  بدون  داریم که 
سیاست های  تدوین  با  رو  همین  از  داشت.  نخواهیم  منابع  رفتن 
روشن جیره بندی هزینه ها را خواهیم داشت به این معنا که منابع 
محدود صرف هزینه های اساسی و مناطق محروم شود. همچنین 

به دنبال چابک سازی وزارت بهداشت هستیم.«
وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت در پایان گفت: »از میان ۱۸۶ نماینده 
که به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند نیز خالصانه سپاسگزاری 
می کنم. با علم به مشکالت و سختی راه اما با اتحاد و عزمی راسخ 
در صورت کسب اعتماد نمایندگان مردم، پای در راهی می نهم که 
باشد.  ارتقای سالمت مردم  اندوخته کار نیک و  امیدوارم غایتش 
بدانید که برای کسب مقام و موقعیت و هوای نفس به میدان نیامده و 
برای خدمت به بهترین مخلوقات خداوند آماده خدمتگزاری هستم.«

خارج از مجلس
نادر قاضی پور که از مخالفان وزیر پیشنهادی 
بیان  فرصت  مجلس  در  اما  است  بهداشت 
مخالفتش را نداشت، در مصاحبه ای با تسنیم 
اعالم کرد که وزیر بهداشت لیست اموال خود 

را به مجلس ارائه نکرده است. 
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس 
شورای اسالمی بابیان اینکه پیش از معرفی اعضای کابینه دوازدهم به 
مجلس، آقای روحانی باید لیست اموال و دارایی های وزرا را به مجلس 
و قوه قضائیه ارائه می کرد، گفت: »در دولت یازدهم دو وزیر لیست 
اموال و دارایی های خود را به مجلس و قوه قضائیه ارائه نکردند. آقایان 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
طبق قانون مکلف بودند که لیست اموال و دارایی های خود را اعالم 

کنند که این اتفاق رخ نداد.«
از اعالم  ادامه داد:»تاکنون هم خبری  نماینده مردم ارومیه در مجلس 
لیست اموال و دارایی های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به وکالی 

ملت داده نشده است.«
سازمان  هیئت مدیره  رئیس  توکلی،  احمد 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی نوشت، 
به کسانی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی 
بهداشت  را وزیر  آن  بارز  ندهند و مصداق 

نامید.
در نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت 

و عدالت به نمایندگان مجلس دهم شورای اسالمی آمده است: 
»امروز بی تردید، فساد خطیرترین دشمن دین و دنیای مردم، اسالم و 
ایران است. فساد سیستمی و شبکه ای است. سیستمی نه به این معنا 
این  آن صورت  در  که  ــ  باشد  شده  چیره  سیستم  همه  بر  فساد  که 
نامه نگاری نیز بی وجه بود ــ بلکه به این معنا که دستگاه های نظارتی 
و تعقیب کننده مفسدان، خود به درجاتی آلوده می شوند، در این حال، 
سیستم به طور خودکار، برخالف حالت سالمت، از خود دفاع نمی کند. 
این فساد، شبکه ای است زیرا حلقه های قدرت و ثروت به هم پیوسته اند 
و در برابر مبارزان با فساد مقاومت برمی انگیزند، در این وضعیت راه های 
معمولی کارگر نیست و چاره جویی پرحوصله می خواهد، حوصله تحمل 
جوالن رسانه ها و نهادهای مردمی آزاد و حوصله اثربخشی تدبیرهای 
محدودکننده فسادخیزی ساختارها و مقررات و قوانین و حوصله بازسازی 
و اثرگذاری فرهنگ دینی، در کنار این همه، مجازات سخت مفسدان امری 
حیاتی است چراکه اینان مدافعان ساختارها و مقررات و قوانین فسادساز، 
مروجان فرهنگ خودپرستی و بی مسئولیتی نسبت به جامعه و متخصص 
به تهدید. بحث  به تطمیع و اگر نشد،  اسیر کردن رسانه های آزادند؛ 
زیربنا و روبنا اینجا زائد است زیرورو در هم تأثیر و تأثر متقابل دارند.

یکی از مهم ترین عوامل فساد برانگیز که امروزه کشورهای موفق در حفظ 
پاکی دیوانساالری خود، برای جلوگیری از ایجاد فساد انجام می دهند 
پرهیز از وضعیت تعارض منافع است. آمریکا مدیریت این پدیده مخرب 
را در ۱۹۶۰ و کره جنوبی در دهه ۹۰ میالدی آغاز کردند. تعارض منافع 
به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری 
یا اقدام مسئول وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع آن فرد 
و منافع عمومی مربوط وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد می کند 
که انگیزه یا اقدام آن فرد به فساد کشیده شود، به عبارت دیگر، تعارض 
منافع به موقعیتی گفته می شود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی 
انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می گیرد. این دوراهی 
ازآن جهت پیدا می شود که اختیار تصمیم گیری در حوزه ای به مسئولی سپرده 
می شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معموالً با 
ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می شود. قالب ها و اشکال بروز 
 فساد متعدد است: تبارگرایی، رفیق بازی، حمایت ویژه و ویژه خواری 
که ریشه همه آن ها جانب خدا و مردم را وانهادن است، همین تمایالت 
است که در تعارض منافع، صاحب منصب یا کارمند را به نادیده گرفتن 

منافع عمومی می کشاند.
این برادرانی که برای قبول مسئولیت وزارت داوطلب شده اند، سلمان و 
ابوذر نیستند و اگر بر سر این دوراهی قرار گیرند به ترجیح منافع خویش 
مبتال می گردند. اینان به دلیل منافعی که در حوزه مسئولیت خویش دارند 
تصمیماتشان اریب دارد. مصداق این ابیات مثنوی اند که فرمود: چون 
غرض آمد هنر پوشیده شد/ صد حجاب از دل به سوی دیده شد/ چون 
دهد قاضی به دل رشوت قرار/ کی شناسد ظالم از مظلوم زار/ بلکه آن 

ظالم که نفس است اندرون/ خصم هر مظلوم باشد از جنون.
آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزیر  منافع،  تعارض  بارز  مصداق  یک 
پزشکی است که خود، معاون و مدیرکلش در موقعیت تعارض منافع 
قرار داشته اند، وزیری که در حوزه مسئولیتش کسب وکاری با صدها 
میلیارد درآمد دارد و معاون و مدیرکل دارو به همین درد مبتال شده اند 
و صدها میلیارد از یارانه دارو را به نفع خود یا گروه های خاص صرف 
کردند، منابعی که با فروش ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه تأمین شده 
بود، چراکه پای در شرکت های خصوصی داشته اند و دستشان فرمان 
هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته است. جناب وزیر که قریب 
ده ماه پیش مسئوالن اطالعاتی وی را از این فسادها باخبر ساختند وی 
را کنار نگذاشت و اخیراً هم دیده بان شفافیت و عدالت با اسناد متقن 
به همین نتیجه رسید و در سه جلسه حضوری مطالب را ارائه کرد، 
در  بعد  روز  چند  متأسفانه  بود،  رسیده  تغییر  به  اجماالً  وزیر  بااینکه 
سخنرانی خویش گفت معاون دارو شخصیتی است که هر کس وزیر 

شود به وجود او نیاز دارد!
البته با اعالم جرم دیده بان شفافیت و عدالت که دادستان محترم تهران 
تثبیت  حقایق  ان شاءاهلل  است،  کرده  صادر  را  آن  به  رسیدگی  دستور 
می شود و مفسدان مجازات می گردند که دیگر پشیمانی بی فایده است.

نمایندگان محترم!
اگر امروز به داده های علم و دین بی توجهی شود و رفاقت ها یا تعلقات 
دیگر منشأ رأی شود، فردا در پیشگاه عدل الهی پاسخگو نخواهید بود.

با احترام
احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت«

روزانمه
شماره ۱۰۷۸  ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
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