
س�خنگوي ق�وه قضائي�ه روز گذش�ته در 
هجدهمي�ن نشس�ت خب�ري اش ب�ا اصحاب 
رس�انه درب�اره موضوعات�ي همچ�ون حضور 
س�فير انگلي�س در تجم�ع غير قانون�ي در 
تهران، تازه ترين اتفاقات پرونده س�كه ثامن، 
بازداش�ت ش�دگان س�قوط هواپيما، ماجراي 
كيك هاي آلوده و پرونده هاي قضايي تعدادي 
از نمايندگان مجل�س توضيحات�ي ارائه كرد. 
غالمحسين اسماعيلي به سيل استان هاي جنوبي 
كشور و موضوع امداد رساني و كمك به سيل زدگان 
اين مناطق هم اشاره كرد و از ابالغ ويژه رئيس قوه 
قضائيه، در اين زمينه خبر داد. براس��اس دس��تور 
رئيس دستگاه قضا، مراجع قضايي مأمور شده اند در 
كنار امدادگران، هم نظارت بر نحوه خدمت رساني و 
هم بررسي علل و عوامل تشديد آسيب ها را بر عهده 

داشته باشند. 
 سفير انگليس عنصر نامطلوب است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص 
واكن��ش قوه قضائيه به حضور س��فير انگليس در 
تجمعات غيرقانون��ي گفت: قواع��د بين المللي را 
مراعات مي كنيم و به كنوانسيون هاي بين المللي كه 
به آنها ملحق شده ايم، احترام مي گذاريم، اما احترام 
به كنوانسيون هاي بين المللي يك جانبه نيست. به 
موجب كنوانسيون وين در ماده ۴۱ آمده است كه 
تمامي افرادي كه از مزايا و مصونيت هاي ديپلماتيك 
بهره مند هستند، موظفند، قوانين و مقررات دولت 
پذيرنده را محت��رم بش��مارند و از مداخله در امور 

داخلي كشور ميزبان خودداري كنند.
سخنگوي قوه قضائيه با تصريح اينكه البته مسئول 
در اين حوزه و مباش��ر وزارت امور خارجه و دولت 
جمهوري اسالمي ايران است، افزود: »ما به عنوان 
دس��تگاه قضايي و جامعه حقوقي اين استنباط را 
داريم كه اين فرد و امثال او عنصر نامطلوب است و 
تكليف عنصر نامطلوب در عهدنامه هاي بين المللي 

روشن شده است.«
 زمين هايي كه به دولت بازگشت

اسماعيلي در ادامه گفت: اخيراً در يك مورد بيش از 
۳۰۲ ميليون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احيا  
و سند مالكيت آن به نام دولت صادر شد. در منطقه 
رودبار قصران هم يك زمين ۲۳۰ هكتاري بود كه 
براي  اين زمي��ن متعلق به دول��ت در اثر كوتاهي 
متوليان فقط ۱۸۰ هكتار آن به نام دولت سند صادر 
شده بود، يعني 5۰ هكتار آن بال سند بود و بستري 
براي جوالن افراد سود جو و فرصت طلب شده بود كه 

اين مشكل را برطرف كرديم.«
وي در ادامه به پرونده اي كه تعدادي از كارمندان 
ثبت و برخي از عناصر زمين خوار در اس��تان يزد 
با همكاري ادارات حقوقي س��ه نهاد متولي زمين 
و مسكن در آن حضور دارند،  اش��اره كرد.  در اين 
پرونده صد ها هكتار زمين مورد تصرف قرار گرفته 
بود كه در دستور كار دادگس��تري استان يزد قرار 
گرفت و متهمان آن بازداش��ت ش��دند.  اين افراد 
ترفند هاي مختلفي در پيش گرفت��ه بودند، مثاًل 
يك زمين ۲۰ ميليارد توماني را ۶۰۰ ميليون تومان 
به ف��ردي واگذار كرده بودند ك��ه همه اين عناصر 

شناسايي ش��دند و اين پرونده در دست رسيدگي 
قضايي اس��ت، اما اراضي از يد زمين خواران خارج 

شده است. 
 در پرونده سقوط هواپيما افرادي بازداشت 

شده اند
سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به سؤالي درباره 
آخرين وضعي��ت پرونده س��قوط هواپيما و تعداد 
بازداش��ت ش��دگان گفت: با ابالغ ويژه رياس��ت 
قوه قضائيه، سازمان قضايي نيرو هاي مسلح مأمور 
شده كه اين موضوع را از بعد قضايي با بهره گيري 
از كارشناس��ان مختلف و كارشناس��ان ستاد كل 
نيرو هاي مسلح، كارشناس��ان سازمان هواپيمايي 
كشور، كارشناسان حوزه س��ايبري، كارشناسان 
حوزه هاي جنگ الكترونيك و اطالعات ضبط شده 

در جعبه سياه هواپيما بررسي كند. 
وي افزود: آخرين خبري كه بنده دارم اين است كه 
قرار بود جعبه سياه به همراه تيم هاي كارشناسي 
ايران و اوكراين به فرانسه فرستاده شود و  بازخواني 
و همه اطالعات جمع آوري ش��ود و همه ابعاد آن 

رسيدگي شود. 
اسماعيلي خاطرنشان كرد: سازمان قضايي نيرو هاي 
مسلح بالفاصله تحقيقات بسيار گسترده اي انجام 
داده و تا امروز كه بنده در جريان هس��تم، از تعداد 
زيادي از افرادي كه در اين حوزه بودند، تحقيقات 

مفصلي انجام شده اس��ت. هر ش��ب تي��م قضايي 
ما در س��ازمان قضايي نيرو هاي مس��لح تا حدود 
ساعت ۱۱الي۱۲ شب مشغول بازجويي و تحقيق 
و اخذ اس��ناد و مدارك و داليل بودند، ولي سوانح 
هوايي پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد و بايد 

همه ابعاد را بررسي كنيم. 
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: در اين بررسي ها 
چند نكته را مورد توجه قرار داده ايم و با اين مسير 

تحقيقات را ادامه مي دهيم. 
وي ادامه داد: نكته اول اس��تيفاي حقوق مادي و 
معنوي جانباختگان و خانواده هاي آنها اس��ت. به 
هيچ عنوان از استيفاي حقوق آنها كوتاه نخواهيم 
آمد و پيگير و مطالبه گر و اقدام كننده براي استيفاي 
حقوق خانواده ها هستيم.  اسماعيلي گفت: محور 
دوم ما كشف حقيقت است تا االن نظراتي ابراز شده 
و نتايج اوليه مشخص اس��ت، اما بايد همه ابعاد را 
بسنجيم و به حقيقت ماجرا برسيم. محور سوم هم 
اجراي عدالت است كه وظيفه داريم  عدالت را در 

اين رسيدگي اجرا كنيم. 
سخنگوي قوه قضائيه گفت: ما براي اين موضوع همه 
ابعاد را بررسي خواهيم كرد، هم تأثير سبب و هم 
تأثير مباشر را بررسي مي كنيم و بررسي خواهيم 
كرد كه مسئوليت سبب و مباشر چقدر بوده است 
و بررسي خواهيم كرد كه جنگ افروزي امريكا به 

عنوان سبب اصلي بروز اين حوادث، چه نقشي در 
بروز اين حادثه داشته اس��ت. وقتي كه ما سبب و 
مباشر را بررسي مي كنيم، همه اين موضوعات در 
دستور كار بررسي اس��ت و در بخش هاي مختلف 

نتيجه انجام خواهد شد. 
وي ادامه داد: تحقيقات مفصل انجام شده و افرادي 
هم بازداشت شده اند، رسيدگي مراحل اوليه خود 
را طي مي كند و اطالعات جعبه سياه كه بازخواني 
شود، كمك شاياني خواهد كرد؛ اما با همين محور ها 
و به ويژه اولويت اس��تيفاي حقوق مادي و معنوي 

داغ ديدگان اين حادثه، جزو برنامه هاي ما است. 
 پرونده ۳۰۰ جلدي با ۷۰ هزار برگ

اسماعيلي در بخش ديگري از سخنانش به پرونده 
سكه ثامن پرداخت  و گفت: اين حكم اگر چه قطعي 
نشده است اما متهم اصلي اين پرونده  كه بيش از 
۳ هزار شاكي داش��ت به ۱5 سال حبس تعزيري  و 
همچنين به ح��دود ۳۶5 ميليارد توم��ان رد مال 
در حق شكات و عالوه برآن به حدود ۱۸۲ ميليارد 
تومان جزاي نقدي در حق دولت محكوم شده كه 

اين موضوع بابت اتهام كالهبرداري بوده است.«
گفتني اس��ت قب��ل از اي��ن حكم، مته��م اصلي 
۷۰۰ ميليارد ريال از اموال را به شكات برگشت داده 
بود. اين شخص بابت اتهام پولشويي نيز به حدود 
۱۰ ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شده است. 

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اينكه گاهي 
اوقات مي گويي��د پرونده ها طوالني مي ش��ود، 
ببينيد كه پرونده ۳۰۰ جلد و ۷۰ هزار برگ دارد 
به طور طبيعي رسيدگي به آن طول مي كشد. 
البته اين حكم قطعي نيست و به همين جهت 
هويت متهم اين پرونده را اعالم نكردم كه پس 
از قطعي ش��دن دادنامه هويت متهم نيز اعالم 

خواهد شد.«
 در جست وجوي منشأ اصلي قرص كيك ها

اس��ماعيلي در ادامه نشس��ت خبري در پاسخ به 
سؤال ديگري مبني بر اينكه آخرين پيگيري هاي 
قوه قضائيه در رابطه با كيك هاي آلوده به قرص و 
اينكه چه افرادي دراين رابطه دس��تگير شده اند، 
گفت: مطالع��ات زيادي انجام ش��ده و در برخي از 
استان  ها نفراتي به عنوان مظنون بازداشت شده اند 
و تحقيقاتي انجام شده اس��ت. تحقيقات در حال 
انجام است تا ريشه يابي شود و هنوز منشأ اصلي اين 
موضوع شناسايي نشده اس��ت، اما كار هم تعطيل 
نش��ده اس��ت و هم نيروي انتظامي و ه��م وزارت 
اطالعات و وزارت بهداش��ت و درم��ان در تعقيب 
اين موضوع هستند، اما مشخص شد كه واحد هاي 
توليدي نقشي نداشته اند و اين برنامه اي براي آسيب 

زدن به توليد كشور بود.«
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سؤالي 
در خصوص اينكه برخي نمايندگان فعلي مجلس 
رد صالحيت ش��ده اند و عنوان ش��ده كه به علت 
محكوميت ه��اي مال��ي بوده اس��ت، تصريح كرد: 
تعدادي از نمايندگان پرون��ده قضايي دارند البته 
عدد افرادي كه پرونده قضاي��ي دارند عدد بااليي 
نيست. تعدادي از رد صالحيت شدگان هم پرونده 

قضايي ندارند.«
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نايب رئيس سنديكای صاحبان صنايع داروهای انسانی ايران: بيش از ۷۰ درصد زنجيره تأمين مكمل های ورزشی در كشور قابل اطمينان نيست

پودرهای مکمل تقلبی با طعم پودر مهتابی!

اقدام كننده و مطالبه گر 
حق خانواده  شهداي حادثه هواپيما هستيم

سخنگوي دستگاه قضا:

 اگر به تابلوی سردر 

زهرا چیذری
داروخانه چشمت   گزارش  2

تش�خيص  نيفتد 
اينكه اينجا يك داروخانه اس�ت يا فروش�گاه 
عرضه مكمل ها، كار س�اده ای نيس�ت. س�ود 
مكمل ها انگار چنان وسوس�ه كننده اس�ت كه 
داروخانه ه�ا اين اق�ام را ب�ه لوازم آرايش�ی 
بهداشتی هم ترجيح می دهند و در اغلب موارد 
ويتري�ن خ�ود را ب�ا ان�واع و اقس�ام مكمل ها 
می چينند، ام�ا داروخانه ها تنه�ا محل عرضه 
مكمل ها نيستند. مطابق قانون عرضه و تقاضا 
خيلی وقت ها باش�گاه های بدنسازی هم محل 
هس�تند!  ورزش�ی   مكمل ه�ای  عرض�ه 
اما اگر ش��ما هم برای خريد مكمل به باشگاه های 
بدنسازی اعتماد می كنيد بايد بدانيد كه ماده اصلی 
برخی مكمل های تقلبی كراتين نيست، بلكه پودر 
مهتابی است. از همه مهم تر اينكه سهم مكمل های 
ناسالم و تقلبی از بازار مكمل ها چندان هم ناچيز 
نيست. به گفته نايب رئيس س��نديكای صاحبان 
صنايع داروهای انس��انی ايران بيش از ۷۰ درصد 
از آنها قابل اطمينان نيس��تند و از زنجيره سالمی 

تهيه نشده اند. 
روزی روزگاری جوانان ورزش��كار در گود زورخانه 
درس مردانگ��ی می آموختند و مرش��د زورخانه 
برايشان از پهلوانی پوريای ولی و رستم و سهراب 
دم می گرفت. ح��اال اما كم نيس��تند جوانانی كه 
به دنبال اندامی هاليوودی به س��راغ باشگاه های 
بدنسازی می روند و برخی مربيان در اين باشگاه ها 
برای رسيدن سريع تر به رشد عضالنی پيشنهاداتی 
را در گوش آنها زمزمه می كنند؛ از تزريق داروهای 
هورمونی ممنوعه گرفته تا فروش پودرهای مكمل 
ورزش��ی كه در كارگاه های زيرزمينی و از موادی 

همچون پودر مهتابی تهيه می شود! 
به همين خاطر هم دبير فدراس��يون بدنس��ازی و 
پرورش اندام اعالم كرده كه استفاده از مكمل و مواد 

نيروزا در باشگاه ها ممنوع است و مديران و مربيان 
باش��گاه های پرورش اندام نبايد ورزش��كاران را به 

مصرف مواد نيروزا ترغيب كنند.
 س�ود و تقاضای باال زمينه س�از تقلب در 

مكمل ها
مكمل های دارويی و ورزشی از جمله محصوالت 
پرسود به شمار می آيند. براساس اسناد منتشر شده 
وفق دستورالعمل سازمان حمايت از مصرف كننده 
و بخشنامه های وزارت بهداشت، سود واردكننده 
اقالم پزش��كی ۱۸ درصد و حداكثر قيمت فروش 
مكمل، می  تواند حداكث��ر دو برابر CPT )خريد+ 
حمل+ بيمه( باش��د. در آمارنامه سال ۹۶ اتحاديه 
واردكنندگان مكمل، قيمت فروش دالری؛ ۳۷۹ 
ميليون دالر و قيمت CPT دالری، ۱۷۲ ميليون 
دالر ذكر شده اس��ت. اين بدان معناست كه طبق 
قيمت مصوب اتحاديه ف��روش مكمل ها ۲/۲ برابر 
CPT بوده است. همين سود باالی مكمل ها در كنار 
افزايش تقاضا برای مصرف آنها موجب شده تا شاهد 

شكل گيری بازار مكمل های ورزشی تقلبی باشيم. 
 پودر مهتابی به جای كراتين 

ماده اصلی تش��كيل دهنده مكمل های ورزش��ی 
پروتئينی به نام كراتين است، اما اين ماده پروتئينی  
دارای ساختار كريس��تالی و س��فيدرنگ است و 
ظاهری شبيه به پودر مهتابی دارد. همين مسئله 
هم باعث شده برخی سودجويان پودرهای مكمل 
تقلبی را با اس��تفاده از پودر مهتابی درست كنند. 
تشخيص اين تقلب هم به جز در آزمايشگاه های غذا 

و دارو امكانپذير نيست! 
عباس كبريايی زاده، نايب رئيس سنديكای صاحبان 
صنايع داروهای انسانی ايران با تأكيد بر اينكه بيش 
از ۷۰ درصد زنجيره تأمين مكمل های ورزشی در 
كشور قابل اطمينان نيست، نسبت به اضافه كردن 
تركيبات شيميايی به مكمل های ورزشی هشدار 
می دهد و می افزايد: »بيشترين مصرف كنندگان 
مكمل های ورزش��ی، افراد جوان و نوجوان جامعه 
هستند كه در سن رش��د قرار دارند. از همين رو، 

بايد مراقب بود كه مكمل های غيرمجاز در اختيار 
آنها قرار نگيرد.«

 نيازی به واردات مكمل نداريم 
كبريايی زاده در پاس��خ به اين س��ؤال كه س��هم 
مكمل های وارداتی از بازار چقدر است، می گويد: 
»آمار دقيقی ندارم، اما با سياست های جديد وزارت 
بهداشت ۸۰ درصد نياز به مكمل ها از طريق توليد 
داخل تأمين می شود.«  وی در پاسخ به اين سؤال 
»جوان« كه در حوزه مكمل ها آيا كمبودی داريم 
كه نياز به واردات باش��د، می گويد: »خوشبختانه 
5۲ ش��ركت، مكمل ها را توليد می كنن��د و تمام 
آنچه نياز داريم در داخل توليد می شود، مگر آنكه 

مصرف كننده ای دنبال برندی خاص باشد.«
 سامت مكمل ها را چك كنيد 

آنطور كه مسئوالن سازمان غذا و دارو می گويند، 
داروخانه ها و مكمل هايی كه در آنها به متقاضيان 
عرضه می ش��ود زير ذره بين  ناظران و بازرس��ان 
معاونت غذا و دارو در دانش��گاه های علوم پزشكی 
كشور اس��ت. به همين خاطر هم ميزان تخلفات 
و كش��فيات مكمل های ورزش��ی غيرمج��از در 
داروخانه ها بس��يار كم و طبق آمار موجود ميزان 
اين تخلفات كمتر از يك درصد اس��ت. با اين حال 
ميزان مكمل های غيرمجازی ك��ه در مكان های 
غيررسمی و باشگاه های ورزشی به فروش می رسد، 

نسبتاً باالست.
از روی ظاهر پودرهای مكمل هم نمی توان سالمت 
آنها را تش��خيص داد. به همين خاطر هم افرادی 
كه اين قبي��ل محص��والت را از مكان هايی غير از 
داروخانه ها تهي��ه می كنند، حتماً باي��د به وجود 
 UID روی محصول دقت و كد TTAC برچس��ب
يا ك��د اصال��ت را در س��ايت www.ttac.ir چك 
كنند تا مبادا به جای پودره��ای مكمل واقعی به 
آنها پودرهای تقلبی فروخته شود و به جای رشد 
و تقويت عضالتش��ان به انواع و اقس��ام بيماری و 

مسموميت دچار شوند!

-----------------------------------------------------

 اين توئيت علی ش�كوری راد، دبيركل حزب اتحاد ملت كه 
پيش�نهاد داده خيابانی در ته�ران به نام نخس�ت  وزير كانادا 

نام گذاری شود، واكنش هايی در فضای مجازی داشته است.

حامد رحيم  پ�ور: نامگذاری خيابانی به نام جاستين ترودو را من هم 
موافقم، مردی ايران دوست كه برای رضای خدا، امكان اقامت، امنيت و 
آسايش برای محمدرضا خاوری و مرجان شيخ االسالمی را فراهم كرده. 

خدا خيرش بده!

اميرعلی صفا: خواستم رو توئيت مهناز افشار بنويسم، گفتم ولش كن. 
اون حرجی بهش نيست. اما االن اينو ديدم. عجب! جاستين ترودوی 
مهربون با ۱5 ميليارد دالر قرارداد بعد از امريكا، بزرگ ترين صادر كننده 
تسليحات به عربستانه كه در جنگ يمن استفاده ميشه. جنگ و كشتار 

كودكانی كه بزرگ ترين بحران انسانی قرنه.

مرضيه آذراف�زا: جداً جناب ش��كوری! حداقل در هم��ان »رفتار و 
مواضع تحس��ين برانگيز«، محكوم كردن واكنش ايران نسبت به ترور 
جنايتكارانه سليمانی را هم می ديديد! خيابانی به اسم كسانی كه ما را 

»همه جانبه« تحريم كردند !

مليحه ميرزاي�ی: واقعاً خجالت آوره، ش��ماها ديگه كي هس��تين؟ 
مي خوايد يه خيابونم به نام ترامپم بزنيد به خاطر خدماتش به ايران؟!

سعيد درخشان: باز كه دست گذاشتيد روی تنها توانايی شورای شهر 
تهران، يعنی تعويض نام خيابان!

صبا فاخته: يه سرچ انگليس��ی كنيد در مورد آقاتون جاستين ترودو، 
متوجه ميشيد كه چقدر تسليحات فقط تو همين خاورميانه فروخته 

كه سر زن و بچه بی گناه فرود بياد ! 

اسماعيل جمالی: حتی شورای نگهبان كانادا هم شما رو با اين طرز 
تفكر ردصالحيت می كرد! 

-----------------------------------------------------
 اميرحسين ثابتی توئيت زد: يك نفر زودتر سيل در سيستان و 
بلوچستان را هم يك جوری گردن سپاه بيندازد، بلكه اين  سلبريتی ها 

به خود تكانی بدهند و ابراز همدردی كنند!
-----------------------------------------------------
 محمدجواد محم�دزاده توئيت زد:  عقلی ك��ه اجتماع چندده 
ميليونی مردم ايران در تشييع حاج قاسم سليمانی رو تعميم نميده، اما 
فحاشی دو، سه هزار جوان به حاكميت رو نمادی از اكثريت مردم ايران 

در نظر می گيره، اگر بيمار نيست، پس چيست؟!
-----------------------------------------------------

 محمد اس�دی با انتش�ار اين اسكرين شات نوش�ت: چنين 
مسئوالنی در كجای عالم پيدا می ش��وند؛ معافيت مالياتی هنرمندان 
تمديد ش��د! در زمانه ای كه برای جبران كسری بودجه دولت، قيمت 
بنزين سه برابر گران می ش��ود و فش��ار زندگی روی طبقه متوسط و 
ضعيف باال می رود، مجلس به پيشنهاد دولت معافيت مالياتی هنرمندان 
)حتی با دستمزدهای ميلياردی( را تمديد كرد، آن هم در روزهايی كه 
سلبريتی ها سه روز پس از سقوط هواپيمای مسافربری اوكراين )بعد از 
اعالم اشتباه پدافند( ياد عزاداری برای كشته شدگان افتاده  و از حضور 

در جشنواره های هنری و صداوسيما انصراف می دهند!
-----------------------------------------------------
 س�يدمحمدجواد ابطحی، نماين�ده مجل�س در واكنش به 
كناره گيری برخی هنرمندان از جش�نواره فجر نوش�ت: مهم 
نيست كه مسعود كيميايی حاال كارگردان درجه چندم سينماست و 
حتی تهيه كننده هم انصرافش را قبول ندارد يا قلقلی اصاًل با صداوسيما 
كار ندارد كه بخواهد انصراف دهد، مهم اين اس��ت كه وظيفه شرعی و 
شهروندی ماست مراقب باشيم انصراف دهنده ها هرگز به جشنواره و 

تلويزيون برنگردند. فصل غربال است. 

  رئيس مجمع عمومی سازمان نظام پزشكی گفت: حدود ۴۰ ميليون 
نفر تحت پوشش طرح پزشك خانواده قرار گرفته اند.

  معاون بنياد مس��تضعفان از اختصاص اعتبار ۱۱۰ ميليارد تومانی 
برای ساخت ۴۱ مركز درمانی در مناطق محروم خبر داد.

  رئيس كميته ام��داد از پرداخت دو برابری مس��تمری دی و بهمن 
مددجويان در مناطق سيل زده كشور خبر داد.

 رئيس بنياد مستضعفان از ارسال ۳۰۰ هزار بطری آب معدنی، 5 هزار 
پتو و 5 هزار بسته امدادی ش��امل اقالم ضروری غذايی و گرمايشی به 

مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان خبر داد. 
 رئيس شورای اسالمی ش��هر تهران گفت: ۳۰۰ ميليون دالر برای 

تأمين اتوبوس و واگن قطار نياز است.
  مديرعامل شركت مترو تهران از بدهی ۹۱۰ ميلياردی بانك آينده به 
شهرداری تهران خبر داد و گفت: اين مشكل سبب تأخير در بهره برداری 

ايستگاه های جديد خط ۶ و ۷ مترو شده است.
  مديركل آموزش های شهروندی ش��هرداری تهران گفت: ۶ هزار و 
5۰۰ دانش آموزان تهرانی در مسابقه انشا نويسی با موضوع »شهری كه 

من دوست دارم« شركت كردند.
  معاون اجتماعی پليس فتای ناجا از هموطنان خواست كه در مواجهه 
با واريز پول از س��وی افراد و منابع ناشناس، حس��اب خود را مسدود و 

بالفاصله موضوع را به مراجع قضايی و بانك مربوط گزارش كنند.
  رئيس اداره مراقبت بيماری های وزارت بهداشت گفت: اخيراً نسبت 
درصد موارد آنفلوآنزای نوع B در برخی مناطق كشور افزايش يافته، اما 

اين را نمی توان دليلی برای موج دوم آنفلوآنزا دانست.

ايران دومين كشور مصرف كننده 
»آنتي بيوتيك« در جهان

رئي�س س�ازمان غ�ذا و دارو گف�ت: اي�ران از لح�اظ مص�رف 
آنتي بيوتيك ها در جهان در جايگاه دوم بعد از مغولستان قرار دارد. 
محمد رضا شانه ساز اظهار داش��ت: كنترل عفونت يك موضوع بسيار 
مهم و يك بحران بش��ري اس��ت و اهميت آن بس��يار فراتر از مسائل 
تجاري و بازرگاني اس��ت. وي بيان كرد: مقاوم��ت ميكروبي به عنوان 
يك مسئله مهم در سازمان جهاني بهداشت مورد نظر است و موضوع 

آنتي بيوتيك ها به عنوان يك چالش بشري مطرح است. 
رئيس سازمان غذا و دارو با اش��اره به اينكه بسياري از آنتي بيوتيك ها 
اثربخشي خود را از دس��ت داده اند، اظهار كرد: ايران از لحاظ مصرف 
آنتي بيوتيك ها در جايگاه دوم بعد از مغولستان قرار دارد كه اين جاي 
نگراني بسيار زيادي اس��ت. يكي از مداخالت مهم در اين زمينه توليد 

اقالم ضد عفوني كننده است.  
شانه ساز خاطرنش��ان كرد: يكي از مراكز صدور بيماري هاي عفوني و 
مقاومت هاي ميكروبي، بيمارستان ها هستند كه بايد كنترل و نظارت 

بيشتري بر آنها انجام گيرد. 
وي اعالم كرد: در زمينه توليد تجهيزات كنترل عفونت و استريليزاسيون 
قدم هاي خوبي در كش��ور برداشته شده اس��ت، به طوري كه تاكنون 
توانسته ايم بيش از ۹5 درصد از مواد مورد نياز در حوزه كنترل عفونت را 

در كشور توليد كنيم و جايگاه بسيارخوبي در حوزه صادرات داريم. 
شانه ساز تأكيد كرد: با توجه به اهميت موضوع كنترل عفونت، ما بايد 
مصرف آنتي بيوتيك ها را در كش��ور كنترل كنيم و يكي از مداخالت 
اصلي، همكاران حوزه كنترل عفونت هس��تند كه باي��د در اين زمينه 

وارد شوند.  
حسينعلي ش��هرياري، دبير مجمع خيرين سالمت و عضو كميسيون 
بهداشت مجلس شوراي اس��المي نيز در مراسم افتتاح نهمين كنگره 
تخصصي كنترل عفونت و استريليزاس��يون مواد و تجهيزات پزشكي 
بيان كرد: يكي از داليل اصلي اش��غال تخت هاي بيمارستاني افزايش 
بيماري هاي عفوني است.  وي گفت: ساالنه از بيماران بستري در كشور 
حدود ۷5۰ هزار نفر به بيماري عفوني مبتال مي ش��وند كه متأس��فانه 
۱۰ درصد از آنها جانشان را از دست مي دهند.  شهرياري افزود: ساالنه 
حدود ۱5 تا ۱۶ هزار ميليارد تومان از بودجه هاي تعيين شده در كشور 

صرف هزينه هاي حوزه كنترل بيماري هاي عفوني مي شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

آغاز ثبت  نام متقاضيان تدريس زبان
كان�ون زب�ان اي�ران در نظ�ر دارد آزم�ون ج�ذب م�درس را در 
بخش ه�ای انگليس�ی )ك�ودكان، نوجوان�ان و بزرگس�االن( 
و بخش ه�ای غيرانگليس�ی )فرانس�ه، عرب�ی، اس�پانيايی، 
كن�د. برگ�زار  ايتالياي�ی(  و  چين�ی  روس�ی،  آلمان�ی، 

به گ��زارش رواب��ط عمومی كان��ون زبان اي��ران، اين كان��ون بنا دارد 
مدرس��انی را از طريق فراخوان عمومی جذب كن��د؛ زمان ثبت نام در 
اين آزمون  كه از ساعت ۱۰ صبح روز يك شنبه ۲۲ دی ماه در آدرس 
reg.ili.ir آغاز شده است تا ساعت ۲۳ روز شنبه ۱۲ بهمن ماه  ادامه 
خواهد داشت. گفتنی است، آزمون جذب مدرس زمستان ۹۸ قرار است 
روز جمعه ۱۸ بهمن ماه، ساعت ۱۰ صبح برگزار شود. عالقه مندان به 
شركت در اين آزمون می توانند برای كسب اطالعات بيشتر به سايت 

كانون زبان مراجعه كنند.

علیرضا سزاوار
  گزارش  یک

استاندار تهران:

شهرداري به مصوبات ستاد 
مبارزه با موادمخدر عمل نكرده است

استاندار تهران گفت:  متأسفانه شهرداري پس از 4۰ روز هنوز به يكي 
از مصوبات ستاد مبارزه با موادمخدر استان تهران عمل نكرده است. 
انوشيروان محسني بندپي در جلسه شوراي مبارزه با موادمخدر استان 
تهران اظهار داشت: متأسفانه شهرداري تهران با توجه به مهلت مقرر 
شده نسبت به اجراي مصوبات اين شورا اقدام نكرده و حدود ۴۰ روز نيز 

از اجراي اين مصوبات تأخير داشته است. 
وي بيان داشت: مقرر شد در اين جلسه بررسي هاي الزم صورت بگيرد و 
تعهد شهرداري تهران مبني بر ساماندهي ۶ هزار معتاد و واگذاري مراكز 

بهاران مورد بررسي و حصول نتيجه قرار بگيرد. 
محس��ني بندپي گفت: ۳۳ ميليارد تومان س��ازمان بهزيستي طلبكار 
است كه قرار شده ۱۷ ميليارد تومان آن را ستاد مبارزه با موادمخدر و 
۲۰ ميليارد تومان ديگر را شوراي اجتماعي وزارت كشور پرداخت كند. 
استاندار تهران بيان داشت: تعدادي از مراكز نگهداري معتادين متجاهر 
نيز به زودي افتتاح مي ش��ود ك��ه يكي از آنها در ش��هريار اس��ت.  وي 
خاطرنش��ان كرد: مركز اخوان با توجه به تعهدات انجام داده ش��ده بايد 
نسبت به تأمين آب آن در كوتاه ترين مدت اقدامات الزم صورت بگيرد.  
محس��ني بندپي درباره اجراي طرح ياريگران زندگي نيز گفت:  جلسات 
متعددي در اين خصوص انجام شده است و ما بايد بيشتر هزينه ها را در 
حوزه پيش��گيري اختصاص بدهيم و قطعاً پيشگيري مقرون به صرفه تر 
است.  استاندار تهران خاطرنشان كرد: در جمع آوري معتادين متجاهر و 
ساماندهي آنها اقدامات پليس، سپاه و دستگاه قضايي فوق العاده بوده است.  
محسني بندپي خاطرنشان كرد:  از اقدامات صورت گرفته در دره فرحزاد 
كه توس��ط نيروي انتظامي، شهرداري و دادس��تاني صورت گرفته است 
تقدير مي كنيم و اين تخريب پاتوق ها قطعاً مي تواند يك فضاي مناسبي 
را در اختيار شهروندان قرار دهد.  اس��تاندار تهران گفت: شهرداري هاي 
مناطق ۲ و 5 بايد به تعهدات خود در دره فرحزاد جامه عمل بپوشانند تا 
مردم بتوانند از اين فضا به درستي استفاده كنند.  وي گفت: ما از عوامل 
شهرداري رضايت مندي كامل داريم، ولي يكي از كميته ها در شوراي شهر 

تهران موانعي ايجاد مي كند كه بايد رفع شود. 

رئوف شهبازي | خبرگزاري شبستان


