
سال گذشته س�الي س�خت براي حوزه دارو و 
درمان بود؛ به گونه اي كه حتي چشم بادامي هاي 
كره جنوب�ي ه�م كش�ورمان را در ح�وزه دارو 
تحريم كردند و در راس�تاي خوش رقصي براي 
اربابان امريكايي شان از فروش دارو به ما امتناع 
ورزيدند، اما همه اين تحريم ها و تهديدها با تكيه 
به توان دانشمندان ايراني نه فقط خللي جدي در 
روند دارو و درمان پيش نياورد بلكه موجب شد 
تا ما با توجه بيشتر به توليد داخل 600ميليون 
يورو صرفه جويي ارزي داشته باشيم. عالوه بر 
اين با وجود تمام تحريم ها كيفيت خوب داروهاي 
ايراني موجب شده تا داروهاي ساخت كشورمان 
در ساير كشورهاي دنيا هم طالب داشته باشد 
و آن ط�ور ك�ه وزير بهداش�ت خب�ر مي دهد، 
دارو هاي ايراني به ۵0 كشور دنيا صادر مي شوند. 
تحريم ها شايد هميشه هم بد نباشد! اين تجربه اي 
اس��ت كه طي س��ال هاي بعد از انقالب همواره با 
آن مواجه بوده ايم و امريكا و كش��ورهاي غربي هم 
هر از چن��د گاه به بهانه ه��اي گوناگون تنگناهاي 
تازه اي براي مردم ايران ايج��اد كرده اند، اما اغلب 
اوقات همين تنگناها موجب حركت و تالش براي 
اس��تقالل و قطع وابستگي ها ش��ده و توانسته ايم 
در همان حوزه ه��اي تحريمي موفق عمل كنيم و 
حتي سرآمد شويم. يكي از مصاديق اين موفقيت ها 
مواجه با تحريم دارو و تجهيزات پزشكي است كه 
موجب شد نه فقط انحصارها را در حوزه هاي دارويي 
بشكنيم بلكه عالوه بر نياز خودمان صادرات دارو 
هم داشته باشيم. در حوزه توليد مواد اوليه دارويي 
هم بنا به تأكيد فرامرز اختراعي، رئيس سنديكاي 
توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته بندي 
دارويي امسال از مرز ۷۰ درصد در توليد مواد مؤثره 
دارويي عبور كرده ايم و مي توان به خودكفايي قريب 

در اين صنعت اميدوار بود. 
 كاهش 2۵درصدي واردات دارو 

روز گذشته سعيد نمكي وزير بهداشت در مراسم 
تقدير از توانمندسازي هاي توليدي صنايع دارويي 
و تجهيزات پزشكي كشور با اشاره به اينكه شرايط 
سخت  كشور، وضعيت كنوني كمبودهاي دارويي را 
مساعد توصيف كرد و گفت: »با تالش هاي صورت 
گرفته امروز ميزان كمبودهاي دارويي ما نسبت به 

روزهاي مشابه سال قبل به مراتب كمتر است.«
بنا به تأكيد نمكي طي اين مدت بيشترين بها را به 
توليد داخل داديم و توانستيم 25 درصد از ميزان 
واردات دارو و تجهيزات پزش��كي را كاهش دهيم 
و از اين طريق صرفه جوي��ي 6۰۰ ميليون يورويي 

صورت گرفت. 
وزير بهداشت با بيان اينكه سال گذشته 3ميليارد و 
6۰۰ ميليون يورو ارز براي واردات دارو و تجهيزات 
پزشكي صرف ش��د، از كاهش اين رقم براي سال 

جاري خبر داد و افزود:»اين رقم امسال به 3ميليارد 
دالر رسيده اس��ت و همچنين با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، توانس��تيم 2۰درصد ذخيره سازي 
دارو و تجهيزات پزشكي را نسبت به سال گذشته 
بيشتر كنيم.« بنا به تأكيد وي با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده، توليد داخل3۰درصد افزايش داشته 
و همچنين ميزان تخصي��ص ارز به صنايع داخلي 

افزوده شده است. 
 شكستن انحصارها در سازمان غذا و دارو

نمكي با اشاره به شكستن انحصارها در سازمان غذا و 
دارو تأكيد كرد:»روزهاي اولي كه به وزارت بهداشت 
آمده بودم، پرونده هاي زيادي را مشاهده مي كردم 
كه بدون طي كردن مراحل اوليه و كارآزمايي هاي 
باليني داروهايشان در بازار وجود داشت، اما در حال 
حاضر انحصار به كمترين ميزان خود رسيده است و 
مي توانيم بيان كنيم كه انحصار در وزارت بهداشت 

و سازمان غذا و دارو را شكسته ايم.«
وزير بهداش��ت با تأكيد بر روي��ه اش در حمايت از 

توليد داخل تصريح كرد:»من وزير صمت نيستم، 
من متولي س��المت مردم هس��تم و هر جايي كه 
احساس كنم به سالمت مردم لطمه وارد مي شود، 
ورود خواهم كرد.« وزير بهداشت همچنين از پيش 
خريد 1۰۰دستگاه راديوتراپي و هزار و 2۰۰ دستگاه 

دياليز در راستاي حمايت از توليد داخل خبر داد. 
 گاليه از بدعه�دي توليدكنن�ده داخلي 

داروي آنفلوآنزا
نمك��ي در ادام��ه صحبت هايش گري��زي هم به 
بدعهدي توليدكننده داخلي داروي آنفلوآنزا زد و 
گفت:»امسال در زمان اوج مبارزه با آنفلوآنزا شركت 

توليدكننده داخلي دست ما را در حنا گذاشت.«
وي با بيان اينكه ش��ركت هاي دارويي براي حدود 
سه الي هشت ماه ذخيره مواد اوليه دارند، تصريح 
كرد:»وقتي به وزراي بهداش��ت كشورهاي شرق 
مديتران��ه اعالم كرديم، حاضر هس��تيم داروهاي 
باكيفيت با قيم��ت ارزان را به آنها ارائ��ه دهيم، از 
اين سخنان ما تعجب كردند و  گفتند مگر ممكن 

است در كشوري كه در ش��رايط تحريم قرار دارد 
دارو توليد شود.«

وزير بهداشت با اش��اره به آخرين وضعيت سامانه 
تيتك از شناسايي و برنامه ريزي براي رفع اشكاالت 

اين سيستم خبرداد. 
به گفته وي در راستاي شفافيت آمارنامه دارويي 
مبتني بر واقعيت ها تهيه و آماده ش��ده و منتشر 
خواهد شد و همچنين تمام شركت ها و ذي نفعان 

مي توانند تصميمات كميسيون ها را ببينند. 
 حركت به سمت ارزهاي شرقي 

محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو نيز 
در اين مراسم با اشار ه به صرفه جويي 24 درصدي 
در تخصيص ارزي به دارو طي امسال گفت:»تغيير 
الگوي تخصيص ارز بي��ن واردات و صادرات عامل 
اين موفقيت بود؛ به گونه اي كه سهم توليد امسال 

6۰ درصد و واردات 4۰ درصد شد.«
بنا به تأكيد وي با صرفه جويي هاي صورت گرفته 
توانستيم به س��راغ ارزهاي شرقي پيش برويم كه 

خدمت بزرگي به سيستم بانكي كشور است. 
مجيد روحي، رئي��س انجم��ن توليدكنندگان و 
صادركنندگان تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و 
آزمايشگاهي هم از فعاليت 6۸۰ شركت توليدكننده 
در اين حوزه خبر داد كه بين ۷۰ تا 1۰۰درصد نياز 
كشور را تأمين مي كنند و امسال توانستند3۰ درصد 

در صنايع تجهيزات پزشكي رشد داشته باشند. 
وي تأكيد كرد:»بانك هاي عامل بزرگ ترين مشكل 
ما هستند و وقت ما را مي گيرند. براي تأمين قطعات 
و مواداوليه از چين اعالم خطر مي كنم چراكه براي 
تأمين مشكل ايجاد مي كنند و بعضاً تا شش ماه طول 

مي كشد تا مواد و قطعات خود را تأمين كنيم.«
 س�هم ۵0 درص�دي ص�ادرات دارويي در 

اختيار داروهاي بايوتك
حسام الدين مدني، رئيس انجمن توليدكنندگان 
و صادركنندگان محص��والت بيوتكنولوژي ايران 
نيز در اين مراسم گزارشي از وضعيت محصوالت 
بيوتكنولوژي ارائه داد و گفت:»در آسيا رده سوم را 
در زمينه فروش محصوالت داروهاي بيوتكنولوژي 
داريم و از نظر تعداد توليدات بايوسيميالر در رده 
اول آسيا و در دنيا هم در رده دوازدهم هستيم. 1/4 
ميليارد دالر صرفه جويي ارزي ساالنه محصوالت 
بايوتك و حدود 5۰ درصد صادرات داروي كش��ور 
مربوط به حوزه بايوتك است و 1۸ محصول در فاز 

توسعه داريم. 
به گفته مدني، حدود 5هزار نفر مستقيماً در صنعت 
بايوتك كش��ور كار مي كنند و به 25 كشور جهان 
صادرات داريم و در 3۰ كشور نيز در حال ثبت دارو 
و صادرات هستيم و بيش از ۸۰۰ هزار بيمار خاص 
و صعب الع��الج از داروهاي بايوت��ك توليد داخل 

استفاده مي كنند. 
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نماينده دادستان خطاب به متهم: بيت المال را هرجا خواستيد كه نبايد خرج كرد، شايد دهها سفر اروپايي هم هوس مي كرديد! تسهيالت ارث پدري تان نبود !

ارثيه پدري سرمايه داران در بانك سرمايه !

600ميليون يورو صرفه جويي ارزي
 با انحصارشكني در حوزه غذا و دارو

تحريم نه تنها صنعت دارويي كشورمان را فلج نكرد بلكه عالوه بر 600ميليون يورو صرفه جويي، به گفته وزير بهداشت حاال 
داروهاي ايراني به بيش از ۵0 كشور دنيا صادر هم مي شود

در جلسه روزگذشته 

عليرضا سزاوار
دادگاه ويژه مفاسد   گزارش  2

مته�م  اقتص�ادي 
مدعي ش�د، اگر كيفرخواست درس�ت بود نام 
پدرم در آن اش�تباه درج نمي ش�د! قاضي هم 
پاس�خ داد، چون ن�ام پدرتان غلط اس�ت، كل 
كيفرخواست غلط است؟! نماينده دادستان هم 
نشان داد كه متهم تسهيالت را در جاي ديگري 
خرج كرده و به وي هشدار داد كه اين تسهيالت 

ارث پدري شما نبود !
اولين جلسه دادگاه متهمان جديد بانك سرمايه 
)مجيدعادليان و احس��ان خادم( ديروز در شعبه 
سوم دادگاه هاي ويژه مفاسد اقتصادي به رياست 

قاضي اسداهلل مسعودي مقام برگزار شد. 
در ابتداي دادگاه مشخص شد، احسان خادم كه 
تاكنون متواري بود خود را به اين جلسه رسانده 
اس��ت و رئيس دادگاه هم از نماينده دادس��تان 

خواست كيفر خواست را قرائت كند. 
  ارتباط گيري با مديران خائن بانك

نماينده دادس��تان با بيان اينك��ه متهم در قالب 
چهار فقره چك، مبلغ 5۹ميلي��ارد تومان بابت 
خريد پره هاي توربين دريافت مي كند و رديابي 
تسهيالت دريافتي و اقارير متهم حكايت از مصرف 
مبلغ در غير از محل قرارداد دارد، گفت: »مجموعه 
بدهي متهم مجيد عادليان با لحاظ سود و جرائم 
متعلق ب��ه پرداختي هاي متهم بانك س��رمايه، 
بابت ۹فقره ضمانتنامه و چهار فقره قرارداد هاي 
مشاركت مدني، مطابق آيين نامه مقررات بانك 
مركزي مبلغ 151ميلي��ارد و ۹6 ميليون و 5۸5 

هزار تومان تأييد شده است.«
مسعود شاه محمدي افزود: »در زمان  تحريم هاي 
ظالمانه بين المللي، مشكالتي همچون نرخ باالي 
بيكاري و تعطيلي كارخانه ها و محدوديت منابع 
ارزان قيمت برخي اشخاص فرصت طلب و سودجو 
همچون متهم عادليان از طريق  ارتباط گيري با 
مديران خائن بانك س��رمايه بدون اعتبارسنجي 
تس��هيالت مي گيرند و مناب��ع كالن نقدينگي 
بانك را خارج ك��رده و صرف امورات ش��خصي 

مي كردند.«

وي تأكيد كرد: »به رغم ع��دم عضويت عادليان 
در هيئت مديره ش��ركت اقتص��اد جهان صنعت 
و نظر به اظهارات آقاي احس��ان خادم به عنوان 
مديرعامل وقت شركت و همچنين اقارير متهم 
مجيد عادليان و س��اير قرائ��ن در پرونده، مالك 

شركت مذكور شخص مجيد عادليان است.«
  خدا زياد كنه!

در ادامه جلس��ه قاضي مس��عودي مقام از متهم 
عادليان خواست تا در جايگاه مخصوص بايستد و 
ضمن تفهيم اتهام به وي گفت: »آيا اتهامات وارده 

را قبول داريد؟«
عادليان گفت: »هيچ كدام از اتهامات وارد شده را 
قبول ندارم و تمام كيفرخواست دروغ است. اگر 
كيفرخواست درس��ت بود نام پدرم در آن اشتباه 

درج نمي شد!«
 قاضي هم پاسخ داد:»چون نام پدرتان غلط است، 

كل كيفرخواست غلط است!؟«
عادليان گفت: »ما ح��دود 5۰ ميلي��ارد تومان 
توربين خريداري كرديم و االن هم موجود است. 
داشتيم نيروگاه مي س��اختيم و هزار و ۷۰۰ نيرو 
داش��تيم كه اين ماجرا ما را بيچ��اره كرد و حاال 

5۰نيرو بيشتر ندارم.«

قاضي هم گفت: »همه بدهكاران اينجا مي گويند 
بيچاره شديم، اما حسابي به سود خودشان منفعت 

كرده اند.« عادليان هم گفت: »خدا زياد كنه!«
  جدل با نماينده دادستان

نماينده دادس��تان پرس��يد: »باب��ت پره توربين 
5 ميليارد تومان وام مي خواس��تيد، چرا بيشتر 
از 6ميليارد گرفتي��د؟« عادليان هم ب��ا فرياد و 
پرخاش گفت: »رياضي بلدي؟ بقيه اش س��پرده 

خودم بود!«
ش��اه محمدي افزود: »ش��ما كه رياضي بلديد به 
من بگوييد چقدر از بانك پارس��يان در مجموع 
تسهيالت گرفتيد؟« عادليان با فرياد پاسخ داد: 

»از كجا بدانم؟ خيلي را بازپرداخت كردم!«
قاضي مسعودي مقام پرس��يد: »يعني نمي دانيد 
چقدر پول گرفتيد؟« عادليان گفت: »قبول دارم 
135 ميليارد تومان گرفتم، اما ۷۰ تا ۸۰ ميليارد 
را پس داده ام. در مورد اين پرونده هم 5۹ ميليارد 
تومان ادعاي بانك اس��ت، اما م��ن مي گويم كه 

2۰ميليارد آن را پرداخت مي كنم.«
وي ادامه داد: »من امروز بدهكار هستم و آمادگي 
پرداخت دارم. ملكي دارم ك��ه دو دانگ آن براي 
بانك است و چهار دانگ ديگر سال ۹5حداقل 6۰ 

ميليارد قيمت گذاري شد و از طريق آن بدهي ام 
را مي دهم. قباًل چندين بار اقدام به تسويه كردم 
تا از شر بانك س��رمايه خالص شوم، اما بانك زير 

بار نمي رفت.«
  ارتباط با نماينده مجلس 

در ادامه نماينده دادستان خطاب به عادليان گفت: 
»با پرداخت رش��وه به مديران خائن بانك بدون 
اعتبارسنجي و تنها با چك، دهها ميليارد تومان 
از شبكه بانكي خارج و با آن خودرو هاي لوكس و 
ملك هاي مرغوب خريداري كردند. بيت المال را 
هر جا خواس��تيد كه نبايد خرج كرد شايد ده ها 
سفر اروپايي هم هوس مي كرديد، تسهيالت ارث 

پدري تان نبود.«
وي افزود: »ش��ما چكي به بانك س��رمايه داديد 
كه براي مؤسس��ه مولي الموحدي��ن بود. چگونه 
تسهيالت دريافت و به بانك چك به عنوان گواهي 
ارائه كرديد؟! چك، جيرو )ضمانت شده از سوي 

بانك صادركننده( نبود ولي وام گرفتيد.«
شاه محمدي با اش��اره به اظهارات احسان خادم 
هم گفت: »آقاي احس��ان خادم درباره دريافت 
تسهيالت و نقش عادليان گفته كه او مدير شركت 
بوده و همه كارها با دستور او انجام مي شده است 
و مال��ك اصلي ش��ركت اقتصاد جه��ان صنعت 
بوده و با حس��نخاني از ذي نفعان اين شركت به 
حس��اب مي آمدند و تعاوني مولي الموحدين هم 
متعلق به امير حسنخاني بوده است. )محمدرضا 
اميرحسنخاني نماينده مجلس در گذشته رئيس 
هيئت مديره مولي الموحدين و بانك ايران زمين 

بود.(«
عادلي��ان هم گف��ت: »همان چك را ب��ه جريان 
بندازي��د و پول��ش را بگيريد. دولت ب��ا آن همه 
بزرگي اش به زمين خورد من هم زمين خوردم، اما 
مي خواهم تسويه كنم، خواهش مي كنم مكانيزمي 

براي تسويه پول من به وجود آوريد.«
قاضي مس��عودي مقام عنوان كرد: »از سال ۹2 
بدهكار بوديد و هنوز نتوانس��تيد مكانيزمي پيدا 
كنيد؟! شما هنوز هيچ مدركي ارائه نداده ايد و قرار 

شما به قرار بازداشت تبديل مي شود.« 
جلسه بعدي دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با بيان اينكه 
معاينات تشخيص »كرونا« رايگان است، گفت: افراد براي انجام معاينات 

رايگان ابتال به كرونا به خانه هاي بهداشت مراجعه كنند. 
 يداهلل موحد رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت:  در سفر رئيس 
قوه قضائيه به اين استان زمينه آزادي 1۰۰ محكوم جرائم غيرعمد فراهم 

و 2۰ نفر نيز به كمك انجمن حمايت زندانيان آزاد شدند. 
 ايس��تگاه مترو كيانش��هر در خط 6 مترو تهران صبح روزگذش��ته 
به صورت غيررس��مي به بهره برداري رسيد. اين ايس��تگاه در منطقه 
15 شهرداري تهران و در محله كيانش��هر، نبش خيابان هاي صالحي، 

عزيزخاني و ايستگاه مياني دو ايستگاه دولت آباد و بعثت واقع است. 
 معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پ��رورش اظهاركرد: با حذف 
پيك هاي نوروزي و جايگزيني آن با عيد و داس��تان ۷ميليون ركورد 

كتاب خواني و قصه نويسي در كشور به ثبت رسيد. 
 رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور با بيان اينكه راهكار كاهش هزينه 
درمان، اجراي نظام ارجاع و پرونده الكترونيك س��المت است، گفت: 
»تعارض منافع« باعث عدم اجراي مناس��ب اين طرح ها ش��ده است؛ 
براي اس��تقرار پزش��كان در مناطق محروم، بايد امكانات رفاهي براي 

آنها فراهم شود. 
 دبير اجرايي نهمين كنگره سوختگي با بيان اينكه سوختگي ششمين 
علت در بين مرگ هاي شايع در ايران است، گفت: آمار سوختگي در ايران 
باالتر از نرم جهاني است. وي افزود: 3 هزار و 3۰۰ نفر از اين تعداد بستري 
شده و 1۸۷ نفر فوت كرده اند؛ ضمن اينكه از ابتداي امسال تاكنون 135 

مورد مراجعه كننده برق گرفتگي در اين بيمارستان داشته ايم. 
 معاون س��المت، اصالح و تربيت مديركل زندان هاي استان تهران 
گفت: بازگشت زندانيان پس از آزادي به جرم حدود 3۰درصد است، اما 
كساني كه فعاليت فرهنگي مي كنند بازگشت مجدد و تكرار جرمشان 

كمتر از 2 درصد مي شود. 
 متخصص تغذيه گفت:آلو، كش��مش، گوجه فرنگي، عسل، اسفناج، 
تخم مرغ، ماهي و جگر از جمله موادغذايي خونساز بوده و در تأمين آهن 

بدن بسيار مؤثر هستند. 
 مع��اون حقوق��ي قوه قضائيه گف��ت: قوه قضائي��ه دس��تگاه صرفاً 
مجازات كننده نيس��ت بلكه به باز اجتماعي كردن مجرم توجه دارد و 

رويكردش افزايش نهادهاي ارفاقي است. 
 مدير روابط عمومي وزارت بهداشت گفت: تمام بيمارستان ها ملزم 
به رعايت قانون عفاف و حجاب هس��تند و اين موضوع به خصوص در 
بيمارس��تان هاي تحت نظارت وزارت بهداش��ت اجرايي شده و رصد 

مي شود. 
 متخصص تغذيه با بيان اينكه مصرف نوشابه اعتيادآور است، گفت: 
قند موجود در يك قوطي نوشابه، برابر با 15حبه قند است و باعث انرژي 

زائد در بدن و پيري زودرس مي شود. 

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

 محمد اس�دي با انتش�ار اين اسكرين ش�ات از وب س�ايت 
انگليسي ديلي ميل نوشت:  بعد از اينكه چندين مورد تجاوز گروهي 
به زنان رخ داد، پليس از زنان خواس��ت كه توي خونه هاشون بمانند يا 
حداقل چند نفري تردد كنند. اين خبر متعلق به يك كش��ور بدوي و 
عقب مونده افريقايي نيست، مربوط به كشور س��وئد است در اروپا كه 

همش بهمون گفتن اونا چشم و دلشون سيره !
-----------------------------------------------------

 مهدي خانعلي زاده با انتش�ار اين عكس نوشت: دولت هلند 
در حال تبليغ عمومي سايتي با عنوان »عشق دوم« است كه به تبليغ 
خيانت مردان و زنان متأهل مي پردازد. اين، اسمش آزادي است و حقوق 

زن در اسالم، تحجر !
-----------------------------------------------------

 رضا رمضان نژاد با انتشار اين اسكرين شات و به كنايه نوشت: 
 در مجلس آينده دنبال طرحي براي افزايش تعطيالت آخر هفته به پنج 
روز، لغو جرائم رانندگي و برداشتن چراغ قرمزها، منع آشغال گذاشتن 
دم در توسط آقايون، كاهش ساعات مدارس به دو ساعت در روز و وضع 

ماليات بر حرف مفت هستيم!
-----------------------------------------------------
  ش�هريار ازهاريان فر توئيت زد: تعداد خريدهاي ناموفق بعد از 
اعمال رمز پويا بسيار زياد شده، فرآيند خريد سخت تر از گذشته است 
و بسياري از كاربران با سنين باالتر تقريباً از چرخه خريد حذف شدن. 
نزديك به 4۰درصد خريدها ناموفق هس��تند و اين به معناي نابودي 

بسياري از كسب و كارهاست. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري آنا با انتشار اين تصوير در توئيتر نوشت: شهرداري 
تهران به سرديس شهدا هم رحم نكرد. در روزهايي كه مي رفت تا حذف 
نام شهدا از معابر ش��هري به فراموشي سپرده شود، انتشار فيلم حذف 
سرديس شهدا ازيكي از بوستان هاي بزرگ تهران دوباره جنجال آفريد. 
بهانه مرمت سرديس شهدا كه تاكنون شش ماه زمان برده تنها توجيهي 

براي آرام سازي افكار عمومي بوده است.
-----------------------------------------------------

 مصطفي مهران با انتش�ار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
متأسفانه جمعه بازار پرنده فروشان در جاده س��احلي شرقي اهواز، يكي 
از بازارهايي اس��ت كه عالوه بر فروش پرنده، حيوانات ديگر نيز به فروش 
مي رسد. در اين بازار انواع و اقسام پرندگان اهلي، وحشي و خزندگان خريد و 
فروش مي شوند. البته هرگونه زنده گيري و صيد انواع پرندگان زينتي ممنوع 
و هيچ گونه مجوزي جهت صيد و زنده گيري آنها از طرف سازمان حفاظت 
محيط زيست صادر نمي شود. خوشبختانه چندبار از زنده گيري اين پرندگان 

و عرضه و فروش آنها بدون مجوز قانوني جلوگيري شده است. 
-----------------------------------------------------

  كريم قلي پور با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
يك انبار غير مجاز تفكيك پس��ماندهاي بيمارستاني در ساوه كشف 
ش��د! اين انبار كه به صورت غيرمجاز فعاليت مي كرد، احتماالً واس��ه 
ضايعات فروش ها بوده! بعد از ورود كارشناس ها به آن با هماهنگي مركز 
بهداشت و اداره نظارت بر اماكن عمومي س��اوه حدود ۹تن زباله هاي 
بيمارستاني در آن كشف ش��د. پرونده تخلفش هم جهت طي مراحل 

قانوني به دستگاه قضايي ارجاع شد. 

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. 

اضافه شدن ۵ واكسن جديد و توليد ايران
به چرخه واكسيناسيون كشور

مع�اون علمي و فن�اوري رياس�ت جمهوري ب�ا بيان اينكه س�ال 
آينده پنج واكس�ن جديد به چرخه واكسيناس�يون كشور اضافه 
مي ش�ود، گف�ت: واكس�ن هاي HPV، آنفلوآن�زا، پنوموك�وك، 
روتاوي�روس و ليش�مانيا از جمل�ه اي�ن واكس�ن ها هس�تند. 
سورنا ستاري در مراسم تقدير از توانمندي هاي توليد صنايع دارويي و 
تجهيزات پزشكي با بيان اينكه صنعت داروسازي و تجهيزات پزشكي 
جزو افتخارات كشور هستند، اظهار داشت: تمام اعضاي اين سيستم را 
در اختيار داريم، به طوري كه در اين حوزه شركت هاي ايراني در حال 
فعاليت هستند و نيروي انساني كافي در اين صنعت وجود دارد و از سوي 

ديگر شاهد كاهش خروج داروسازان از كشور هستيم. 
وي با اشاره به توانمندي هاي شركت هاي تجهيزات پزشكي در زمينه 
توليد محصولي مانند شتاب دهنده  و ساير محصوالت  گفت: اين صنعت 
از توانايي بسيار خوبي برخوردار است كه وجود سازمان غذا و دارو يكي 
از علل موفقيت اين حوزه به شمار مي رود.  ستاري با بيان اينكه 1۰۰ 
ش��ركت در حوزه س��لول هاي بنيادي در حال فعاليت هستند، اظهار 
داشت: تالش خواهيم كرد تا اين شركت ها را تقويت كنيم.  وي با اشاره 
به برنامه ريزي براي توليد داروها در كشور توضيح داد: شركت داخلي 
برنامه ريزي را براي توليد انس��ولين آغاز كرده و از سال آينده دو خط 

توليد انسولين در كشور آغاز به كار خواهند كرد.  
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري با بيان اينكه سال آينده پنج 
واكس��ن جديد به چرخه واكسيناسيون كش��ور اضافه مي شود،گفت: 
واكس��ن هاي HPV، آنفلوآنزا، پنوموكوك، روتاويروس و ليشمانيا از 
جمله اين واكسن ها هس��تند.  س��تاري در پايان با بيان اينكه بايد از 
تحريم ها به عنوان ي��ك فرصت براي تقويت صنايع داخلي اس��تفاده 
كنيم، گفت: س��االنه حدود 25۰ الي 3۰۰ ميليون يورو صرف واردات 
سموم مي شود كه اين حركت بايد به سمت توليد بيوتك برود كه بايد 
از اين طريق بتواني��م آينده خوبي را براي جوانان و ايجاد اش��تغال در 

كشور داشته باشيم. 
---------------------------------------------------

جزئيات مدارك هويتي
 براي رأي دادن اعالم شد 

س�خنگوي س�ازمان ثبت احوال كش�ور گفت: افرادي كه داراي 
شناس�نامه هاي غيرمكانيزه )جلد قرمز( هس�تند و محل ضرب 
مهر انتخابات به دليل ش�ركت در انتخابات گذشته پرشده، جايي 
در شناس�نامه هاي آنها براي ضرب مه�ر و ش�ركت در انتخابات 
مشخص مي ش�ود و بنابراين مي توانند در انتخابات شركت كنند. 
س��يف اهلل ابوترابي اف��زود: اف��رادي كه ب��راي ش��ركت در انتخابات 
شناسنامه يشان براي ضرب مهر ش��ركت در انتخابات جا ندارد، براي 
ضرب مهر براساس پيشنهاد وزارت كش��ور و همچنين تأييد شوراي 
نگهبان جاي خاصي در شناسنامه مشخص مي ش��ود و مي توانند در 

انتخابات شركت كنند. 
وي با تأكيد بر اينك��ه اين وضعيت فقط براي افرادي اس��ت كه داراي 
شناسنامه غيرمكانيزه هستند و ش��امل دارندگان شناسنامه مكانيزه 
نمي ش��ود، تصريح كرد: مدرك هويتي م��ورد نياز براي ش��ركت در 

انتخابات، شناسنامه و داشتن شماره ملي است. 
ابوترابي گفت: ش��ماره ملي در شناس��نامه هاي مكانيزه درج ش��ده و 
دارندگان شناسنامه غيرمكانيزه هم كه تعدادشان هم زياد نيست، بايد 
شماره ملي خود را به ياد داشته باشند. سخنگوي سازمان ثبت احوال 
كشور گفت: تمام  شناس��نامه   هاي تعويضي و مفقودي كه درخواست 
براي تعويض و صدورشناسنامه داده بودند، براي شركت در انتخابات تا 
3۰ بهمن  ماه تحويل داده مي شود. وي افزود: در تالشيم تا زمينه حضور 
حداكثري هموطنان را در انتخابات پيش رو مهيا كنيم و هيچ هموطني 
به خاطر نداشتن اوراق هويتي از شركت در انتخابات محروم نمي شود، 
همه مقدمات براي شركت در انتخابات براي همه اتباع ايراني فراهم و 

تمهيدات مورد نياز در برگزاري انتخابات انديشيده شده است. 
سخنگوي سازمان ثبت احوال كش��ور اعالم كرد: هموطنان به منظور 
شركت در انتخابات اوراق هويتي خود مانند شناسنامه و كارت ملي را در 
دسترس داشته باشند و چنانچه در خواستي مبني بر تعويض يا صدور 
شناسنامه مفقودي داشته باشند زودتر اقدام كنند، زيرا به درخواست ها 
حداكثر تا 3۰ بهمن پاسخ داده مي شود و در روزهاي اول و دوم اسفند 
ماه فقط شناسنامه هاي مفقودي و تعويضي كه از قبل در خواست داده 

شده بود به افراد تحويل داده مي شود.

زهرا چيذري 
  گزارش  یک
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