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 80درصد بازار دارو قابل رصد نيست!

از مجموع  34هزار ميليارد تومان گردش مالي ساالنه دارو در كشور ،حدود  25هزار ميليارد تومان آن غيرقابل رصد است
با تزريق بیش از يك ميليون واكسن ركورد
واكسيناسيون كرونا شكسته شد

دستورقاطع
واکسیناسیون24ساعته

با تزريق يك ميلي�ون و  ۱۱۲ه�زار و  ۴۴۰دوز واكس�ن كرونا در
كشور يكبار ديگر ركورد واكسيناسيون كرونا شكسته شد و به
وعده وزير بهداشت براي تزريق  1/5تا  2ميليون دوز واكسن در
يك روز نزديكتر ش�ديم .همچنين وزير بهداشت با بيان اينكه
۲۱ميليون دوز واكسن دپو شده داريم از واردات  ۴۰تا  ۵۰ميليون
دوز واكسن تا پايان شهريور ماه خبر داد .با ادامه تسريع در روند
واردات و تزريق واكسن ميتوان اميدوار بود وعده واكسيناسيون
تمام ايرانيان تا دهه فجر و حتي پيش از آن تحقق يابد .به خصوص
اينكه اين بار بسيج و سپاه هم وارد ميدان شدند و سردار سالمي
فرمانده كل سپاه پاسداران در دستوري فوري به همه فرماندهان
كش�ور خواس�ت از همه ظرفيتها ب�ه صورت  ۲۴س�اعته براي
واكسيناسيون مردم اس�تفاده كنند .به گفته س�ردار سليماني
رئيس س�ازمان بس�يج نيزبس�يجيان در  ۳۳۷مركز تجمعي با
وزارت بهداش�ت به صورت مش�ترك حضور دارند و در كنار آن
در  ۱۷۵مركز مس�تقل كار واكسيناس�يون را انج�ام ميدهند.

با آغاز دولت سيزدهم واردت و دپوي واكسن سرعت يافتهاست و به
همان تناسب با تأمين واكس��ن مورد نياز،واكسيناسيون هم شتاب
گرفته و در روزهاي اخير ركوردهاي تازهاي از ميزان واكسيناسيون
در كشور ثبت ميش��ود .بر اس��اس آخرين گزارش وزارت بهداشت
طي  24ساعت ،يك ميليون و  ۱۱۲هزار و  ۴۴۰دوز واكسن كرونا در
كشور تزريق شد كه اين باالترين ميزان تزريق روزانه واكسن از ابتداي
واكسيناسيون عمومي تا كنون است .تا كنون  ۲۰ميليون و  ۵۵۸هزار
و  ۳۸نفر دوز اول واكسن كرونا و  ۱۰ميليون و  ۸۹۲هزار و  ۶۵۶نفر نيز
دوز دوم را تزريق كردهاند و مجموع واكسنهاي تزريق شده در كشور
به  ۳۱ميليون و  ۴۵۰هزار و  ۶۹۴دوز رسيد .حاال بسيج و سپاه هم با
تمام ظريفت به ميدان واكسيناسيون كرونا وارد شدهاند.
اس�تفاده از هم�ه ظرفيته�اي س�پاه و بس�يج ب�راي
واكسيناسيون همگاني
روز گذشته جلسه بررس��ي روند اجرايي گام پنجم طرح شهيد حاج
قاسم سليماني با حضور سرلشكر حسين سالمي فرمانده كل سپاه،
سردار سليماني رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين ،حجتاالسالم
والمسلمين عبداهلل حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه ،حجت
االسالم والمسلمين تويس��ركاني مس��ئول نمايندگي ولي فقيه در
سازمان بسيج ،و عيناللهي وزير بهداشت ،درمان و علوم پزشكي در
محل سازمان بسيج مستضعفين برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بس��یج ،سرلش��كر پاسدار حس��ين سالمي،
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي در دس��توري فوري به همه
فرماندهان كشور خواست از همه ظرفيتها به صورت  ۲۴ساعته براي
واكسيناسيون مردم اس��تفاده كنند .سردار سالمي تصريح كرد «:به
همه فرماندهان سپاه دس��تور قاطع ميدهم در عرصه تحقق اهداف
مقدس طرح شهيد سليماني براي واكسيناسيون به صحنه بيايند و
همه استعداد موجود را با ظرفيت كامل در نظر بگيريد .زمان حضور
نيروها در مراكز واكسيناسيون را اينقدر بسط بدهيد تا به  ۲۴ساعت
برسد .همچنين تعداد مراكز را توسعه دهيد».
وي با تأكيد بر لزوم تسريع در امر واكسيناسيون با افزايش زمان حضور
نيروها و گسترش مراكز واكسيناسيون افزود«:در به كارگيري اماكن
و ظرفيتهاي سپاه براي توس��عه مراكز واكسيناسيون كام ً
ال مختار
هستيد و به تناسب نياز به تشخيص خودتان عمل كنيد .امروز فصل
نوازش مردم ماست .امروز فصل خريد ناز مردم ماست».
سردار س�لامي تصريح كرد«:ما از رهبرمان فرمان داريم براي نجات
مردم از این بيماري تمام ظرفيت و استعداد مان را به كار بگيريم».
حضور بسيج در  494مركز واكسيناسيون
سردار غالمرضا سليماني ،رئيس س��ازمان بسيج مستضعفين نيز در
اين مراسم با تأكيد بر افزايش نقشآفرينيهاي بسيج در مهار كرونا
افزود«:بخشهاي مختلفي در طرح شهيد سليماني وجود دارد ،بخشي
از اين طرح بر بيماريابي متمركز است ،از سوي ديگر اقدامات درماني
مثل تأمين دستگاههاي اكسيژنساز و تأمين كپسولهاي اكسيژن
يا كمك به تأمين اكسيژن مورد نياز بيماران سرپايي و تأمين دارو و
كمك به معيشت انجام ميشود».
سردار سليماني با اشاره به خدمات بسيج در حوزههاي واكسيناسيون
عمومي گفت «:بسيجيان در  ۳۳۷مركز تجمعي با وزارت بهداشت به
صورت مشترك حضور دارند و در كنار آن در  ۱۷۵مركز مستقل كار
واكسيناسيون را انجام ميدهند ،ظرفيتها موجود بسيج قابل توسعه
و افزايش است و از سوي ديگر ميتوان با تأمين واكسن ظرفيت تزريق
واكسن را نيز افزايش داد».
رئيس س��ازمان بس��يج با بيان اينكه بنابر فرمان فرمانده كل سپاه،
اين ني��رو در بخشهاي مختل��ف فعاليتهاي گس��تردهاي را براي
خدمترساني به مردم در حوزه مقابله با كرونا انجام ميدهد ،افزود:
«اقدامات بس��يج جدا از خدمات نيروي دريايي سپاه ،نيروي هوافضا
س��پاه و نيرويزميني و بيمارس��تانها و درمانگاههاي سپاه است».
سردار س��ليماني تصريح كرد«:همه مردم بايد در شرايط استاندارد
و با آرامش كامل واكس��ن خود را دريافت كنند ،البته خوشبختانه با
همكاريهايي كه در اين مدت داشتهايم تجارب بسيار خوبي به دست
آمد و مراكز بس��يار خوب و مجهز براي واكسيناسيون عمومي مردم
ايجاد شدهاست».
واردات  40تا  50ميليون دوز واكسن تا پايان شهريور
وزير بهداش��ت هم با تأكيد بر اينكه تاكنون  21ميليون دوز واكسن
دپو شدهاس��ت،افزود «:امروز  ۸ميليون دوز و يكشنبه  ۱۰ميليون
دوز واكسن وارد كشور ميشود و تا پايان ماه ۴۰ ،تا  ۵۰ميليون دوز
واكسن وارد خواهد شد».
اميدواري به واكسيناسيون همگاني تا دهه فجر
ه��م اكن��ون نوب��ت واكسيناس��يون ب��ه  45س��الهها رس��يده و
متولدین س��ال  1355ب��ه قب��ل ميتوانند ب��ا مراجعه به س��امانه
 salamat. gov. irبراي دريافت نوبت تزريق ثبتنام كنند .واردات
واكسن هم شتاب گرفتهاست .با دستيابي به واردات  50ميليون دوز
واكسن تا پايان ش��هريور ماه ميتوان به تحقق وعده واكسيناسيون
همگاني تا دهه فجر اميدوارتر ش��د .به خص��وص اينكه يك بار ديگر
بسيج و سپاه با تمام توان و ظرفيت به ميدان آمدهاند.

آنطور كه س�خنگوي س�تاد مبارزه ب�ا قاچاق
كاال و ارز ميگويد از مجموع  34هزار ميليارد
تومان گ�ردش مالي س�االنه دارو در كش�ور،
حدود  25هزار ميليارد تومان آن يعني چيزي
معادل  80درصد ،غيرقابل رصد اس�ت و دارو
از اين حفره از ش�بكه توزيع خارج ميشود و
خس�ارتهاي اقتصادي ش�ديدي را به دنبال
م�يآورد .حفرهه�اي اصلي نش�تي زنجيره
توزي�ع ش�امل داروخانهه�ا ،داروخانهه�اي
داخل بيمارس�تان و ش�بكه تأمي�ن ،توزيع و
مصرف است .در حالي كه اگر اطالعات مربوط
به اي�ن داروها در س�امانه تيتك ثبت ش�ود،
خروج اي�ن داروها از ش�بكه به اين س�ادگي
اتفاق نميافتد ،اما ظاهرا ً معاونت بهداش�ت و
درمان ب�راي ثبت اطالعات در س�امانه تيتك
همكاري الزم را ندارد و حتي در جلسات مرتبط
با بررسي چرايي نشت دارو از زنجيره توزيع نيز
نمايندهاي از اين معاونت حضور پيدا نميكند!

مافياي دارو و امضاهاي طاليي حكايت دنبالهداري
است كه با نگاهي به گذشتههاي دور هم ميتوان
رد پاي آن را پيدا كرد .همچنانكه از ديرباز تاكنون
ناصرخسرو و بازار سياه نقطه اميد بيماراني است كه
داروهايشان را در هيچ داروخانهاي پيدا نميكنند!
هر چند بخش عمدهاي از اي��ن داروهاي قاچاق
تقلبي يا مشكلدار است ،اما هيچيك از مسئوالن
كش��ور اعم از مس��ئوالن بهداش��تي و دارويي يا
مسئوالن س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز،نشت
دارو از شبكه توزيع به بازار سياه را انكار نميكنند.
همچنانكه سعيد نمكي ،وزير سابق بهداشت يكي
از جديترين منتقدان س��امانه توزيع دارو بود و
با تأكيد بر فس��اد در س��ازمان غذا و دارو و وجود
مافياي دارو و امضاهاي طاليي از تخلفات گسترده
در سامانه پشتيباني س��ازمان غذا و دارو (تيتك)
پرده برداشت؛سامانهاي كه بعدترها نمكي مدعي
اصالحش ش��د .حاال هم حميدرض��ا دهقانينيا،
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با حضور
در برنامه گفتوگوي ويژه خب��ري با بيان اينكه
مجموع گردش مالي دارو در كشور ،ساالنه حدود
 34هزار ميليارد تومان تخمينزده ميش��ود ،از
فساد موجود در ساختار توزيع دارو در كشور پرده
برداش��ته و ميگويد«:در حال حاضر تنها حدود
6هزارو 500ميليارد تومان دارو به دليل ثبت در
سامانه تيتك رصد ميش��ود ،اما حدود  25هزار
ميليارد تومان آن غير قابل رصد اس��ت و امكان
خروج اين اقالم از زنجيره وجود دارد».
ريشههاي يك فساد ريشهدار!
سال  98بود كه از يك فس��اد گسترده در گلوگاه
دارو و تجهيزات پزش��كي كش��ور پرده برداشته
شد .ريشههاي اين فساد گسترده به يك سامانه
بازميگشت؛ اين س��امانه چيزي نبود جز سامانه
پشتيباني سازمان غذا و دارو (تيتك) كه به گفته
محس��ن جلواتي ،قائم مقام مدير عامل سازمان
مردمنهاد ديدهبان ش��فافيت ،امكان دستكاري
و واردكردن اطالعات دلخ��واه در آن وجود دارد،
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به طوري كه حتي كس��اني كه به آنه��ا ارز تعلق
نميگيرد ،با واردات داروه��اي ممنوعه موفق به
دريافت ارز شدهاند .بنا بر برخي گزارشات با كمك
اين سامانه حتي براي واردات داروهاي توليد داخل
ارز مصرف شدهاست! جالبتر از همه اين ماجراها
اين بود كه كليد سامانه پشتيباني سازمان غذا و
دارو در دست بخش خصوصي بود و مسئوالن اين
س��ازمان اختياري در اين زمينه نداشتند .پس از
مدتي اما سعيد نمكي ،وزير بهداشت وقت با تأكيد
بر اينكه نقصان اين س��امانه برطرف و نقاط قوت
آن تقويت خواهد ش��د ،درباره اين سامانه گفته
بود«:س��امانه تيتك امكان رديابي فرآوردههاي
س�لامت را فراهم ميكند ».اما انگار اين سامانه
هنوز هم كارايي الزم را ندارد و حاال كه نقصانهاي
آن برطرف شده،اطالعات داروها در تيتك ثبت
نميشود تا باز هم بهانهاي براي نشت دارو خارج
از ش��بكه توزيع وجود داشتهباش��د؛ نشتي كه با
ثبتنش��دن اطالعات  80درصد داروي وارداتي
ميتواند بسيار جدي باشد!
انجام نشدن تكاليف قانوني
تبصره  4م��اده  18قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و
ارز ،فرآيندهاي خريد ،فروش ،حمل ،نگهداري،
توزيع و غير تكاليف معاونت درمان را مش��خص
كردهاست،اما دهقانينيا معتقد است در خصوص

وضعيت ثبت و اس��تعالم اصالت دارو در سامانه
تيتك و در حوزه بس��تري متأسفانه تاكنون هيچ
اقدامي صورت نگرفتهاست .از نگاه سخنگوي ستاد
مبارزه با قاچاق كاال و ارز عدم انجام تكاليف قانوني
توس��ط معاونتهاي تخصصي وزارت بهداش��ت
نظير معاونت درمان و معاونت بهداشت از سال 92
تاكنون موجب شدهاست تا رصد و رهگيري زنجيره
دارو به طور كامل انجام نشود و دارو از شبكه توزيع
خارج شود .به گفته وي معاونت بهداشت و درمان
ارادهاي براي ثبت اطالعات در سامانه تيتك ندارد
و حتي در جلسات مرتبط با بررسي چرايي نشت
دارو از زنجيره توزيع نيز نمايندهاي از اين معاونت
حضور پيدا نميكند.
مديريت نشدن تقاضا ،مصرف رمدسيوير
را  4برابر كردهاست!
دهقانينيا با اش��اره به لزوم اتص��ال جريان كاال
به مديري��ت تقاض��ا در كش��و ر ميافزايد«:براي
رفع مش��كالت مربوط به كمبود اقالم دارويي در
كش��ور بايد از طرفي رصد جريان كاال به صورت
كامل از طريق س��امانه تيتك صورت گرفته و از
طرف ديگر ،مديريت تقاضا از طريق پيادهسازي
نسخه الكترونيك انجام گيرد ».وي ضمن انتقاد
از بياعتنايي وزارت بهداش��ت به اصل مديريت
تقاضا براي جلوگيري از ايجاد التهاب در بازار دارو

به ماجراي افزايش چند برابري رمدسيوير اشاره
ميكند و ميافزايد «:به طور مثال از ابتداي سال
جاري تا پايان تيرماه ،حدود 2هزارو 400ميليارد
تومان براي تهيه داروي رمدسيوير هزينه شده ،در
حالي كه ميزان مصرف اين دارو تنها در مردادماه،
برابر با چهار ماه گذشته آن بودهاست .بنابراين خأل
مديريت تقاضاي دارو بس��يار احساس ميشود و
وجود آن در كشور ضروري به نظر ميرسد».
دهقانينيا با اشاره به تبعات عدم مديريت تقاضا
در كشور ميگويد«:پزشكان بدون اطالع از وجود
داروي داخلي مش��ابه خارجي در كشور ،اقدام به
تجويز داروي خارجي نم��وده و تقاضاي كاذبي را
به بازار القا ميكنند .متقاضي دارو نيز وقتي داروي
مورد نظر را نمييابد ،به بازار سياه مراجعه و دارويي
را تهيه ميكند كه هم قيمت آن چند برابر داروي
داخلي است و هم از اصالت آن آگاهي ندارد».
تكميل ثبت اقالم در سامانه تيتك زمانبر
است
محمدرضا شانهساز ،رئيس سازمان غذا و دارو اما
درباره چرايي عدم ثبت بخشي از داروها در سامانه
تيتك اينگونه توضيح ميدهد «:از سال  92تا 97
حدود  4ميليارد قلم كاالي دارويي برچسبگذاري
شده و اين آمار با ميزان برچسبگذاري در دو سال
اخير براب��ري ميكند ،اما به دليل دامنه وس��يع
پروژه ،تكميل ثبت اقالم در سامانه تيتك زمانبر
است».
وي در پاسخ به انتقادها در خصوص چرايي عدم
انجام تكاليف مشخصشده توسط معاونت درمان
ي ميگوي��د «:با توج��ه به تعدد
در حوزه بس��تر 
س��امانهها در بخش درمان و زمانبر بودن اتصال
آنها به سامانه تيتك و عدم هماهنگي با بيمهها،
هنوز اقدام شاخصي در اين حوزه صورت نگرفته
است».
شانهس��از با ابراز اميدواري از ثب��ت تمامي اقالم
دارويي در سامانه تيتك تا پايان سال جاري معتقد
است«:اگر شركتهاي بيمه پرداختهاي خود را
منوط به ثبت در سامانه تيتك كنند ،بخش وسيعي
از مشكل نظام سالمت برطرف خواهد شد».
گم�رك اطالع�ات موج�ودي انبارها را
نميدهد
س��يد حيدر محمدي ،مدير كل امور دارو و مواد
تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو هم در موضوع
رسوب كاالهاي سالمتمحور در گمرك با طرح
اين س��ؤال كه چرا بعد از اينكه سامانههاي همه
وزارتخانهه��ا به هم وصل ش��د و س��امانه جامع
تجارت تش��كيل ش��د ،گمرك هيچ وقت حاضر
نشده اطالعات موجودي كاالهايي را كه در اختيار
انبارهاي عمومي است به نهادهاي تخصصي مثل
وزارت بهداش��ت ،وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت
ارتباطات و وزارت صمت قرار دهد؟
وي تصريح كرد«:در ش��رح  ۹۵درصد كاالهايي
كه در گمرك وجود دارد ،محصول دارويي نوشته
شدهاس��ت و اعالم كردند نميدانيم چه كااليي
اس��ت! ما هم نميدانيم؛ با صاحبان كاال كه ۲۲۰
شركت در حوزه دارو بودند ،مكاتبه كرديم».

يك جين ثبت اختراع يك دانشبنيان

ثبت اختراع  ۶محصول ايراني از سوي يك شركت دانشبنيان موجب صرفه جويي  10ميليون يورويي شد
يك دانشبنيان در
گزارش 2
ح�وزه پاالي�ش و
عليرضا سزاوار
خا لصس�ا ز ي ،
موفق به ثبت اخت�راع  ۶محصول ش�ده كه از
جمل�ه آنه�ا تصفي�ه ش�يميايي ،فيلت�ر
الكترواستاتيك و خطوط بازپااليش روغنهاي
كاركردهاست .اين دانشبنيان با 26سال سابقه،
س�ال گذش�ته از خروج  30ميليون ي�ورو ارز
جلوگيري كرد؛ اين شش اختراع هم  10ميليون
ي�ورو صرفهجويي س�االنه ب�ه هم�راه دارند.

در حوزه پااليش مواد شيميايي با وجود تحريمهاي
ش��ديد ،بوميس��ازي و اختراعات مهمي توسط
محققان كشور به دست آمدهاست .فقط در سال
گذشته ،ثبت اختراعات صورت گرفته در صنعت
پااليشگاهي و نيروگاهي موجب شد تا بيش از 100
ميليون يورو در توليد محصوالت پتروش��يمي و
تعمير توربينهاي نيروگاه برق صرفهجويي شود.
دانشگاههاي پيشتاز در صنايع باالدستي
با شدت گرفتن تحريمها از سه سال قبل ،پاركهاي
علم و فناوري تمركز زيادي بر بوميسازي تجهيزات
صنايع باالدس��تي صرف كردند .در همين زمينه
دانشگاههاي تهران ،سهند تبريز ،امام حسين(ع)
و پلي تكنيك در سالهاي اخير بيشترين اختراع
در حوزه صنايع شيميايي و پااليشگاهي را به نام
خود ثبت كردهاند.
كمتر از يك ماه قبل ه��م واحد پژوهش و فناوري
پااليشگاه تهران با همكاري دانشگاه پليتكنيك
موفق به ساخت دستگاه قابل حمل تصفيهكننده
آبهاي آلوده به مواد نفتي با استفاده از تكنولوژي
پليمري شد .اين دستگاه قابل حمل كه  ۱۲متر
طول و حدود  ۳۰ت��ن دارد ،اين توانايي را دارد كه
هر ثانيه مق��دار  ۵ليتر آب آلوده ب��ه مواد نفتي را
جهت مصارف كشاورزي تصفيه كند.
در همين راستا اكنون يك شركت دانشبنيان به
نام نيرونماد هم موفق به ثبت اختراع شش محصول

حسین سروقامت

ش��ده كه از تصفيهكننده ش��يميايي مخصوص
كارخانههاي صنعتي اس��ت .اي��ن تصفيهكننده
داراي دو مرحل��ه جداس��ازي فيزيك��ي و تصفيه
شيميايي است.
در بخش جداس��ازي فيزيك��ي ،از مكانيزم به هم
چسبيدن ذرات ريز روغن با استفاده از سلولهاي
پليمري خ��اص ،اس��تفاده ميش��ود و در بخش
تصفيه ش��يميايي آن ،ذرات روغني كوچكتر از
 ۲۰ميكرون ،با استفاده از فرآيند انعقاد شيميايي
از آب جدا ميشوند.
در نتيج��ه كارگاهه��اي ش��هركهاي صنعت��ي
ميتوانند هم مش��كل كمبود آب مورد نياز خود
را برطرف كنند و هم از مواد تصفيه شده ،مجددا ً
استفاده كنند.
به كارگيري دوباره روغن سوخته خودرو
مدير عام��ل اين دانشبني��ان با بي��ان اينكه اين
شركت ،يك شركت دانشبنيان خانوادگي است
كه در سال  1374تأسيس شده ،به تسنيم گفت:
ما در آغاز كار از يك فضاي كوچك  24متري شروع

به كار كرديم و با توجه به نياز بازار و صنعت بهويژه
صنعت برق و صنايع نفت ،ب��ه تدريج محصوالت
جديدي را توليد كرديم؛ ش��روع اوليه ش��ركت با
پنج نفر بودهاست كه س��ه نفر آنها از يك خانواده
هس��تند ،اما امروز نزديك به  100نفر به صورت
مستقيم در اين كارخانه مشغول به كار هستند و
ساالنه نزديك به  30ميليون يورو نيز از خروج ارز از
كشور جلوگيري كردهاست.
محسن قدريان با بيان اينكه در سال  1393شركت
م��ا دانشبنيان شدهاس��ت ،تصريح ك��رد :بعد از
دانشبنيان شدن ش��ركت ،يك تيم تحقيقات به
مجموعه ما اضافه شد و از آنجا ما نيازهاي صنعت را
بررسي كرديم و با پيشنهادات و سفارشات مختلفي
كه به ما ارائه شد ،به مرور افزايش توليد و افزايش
محصوالت دانشبنيان را شاهد بوديم؛ ما در خط
بازپااليش روغن كاركرده يا روغنهاي سوختهاي
كه در ماشينها استفاده ميشود و يك منبع آلوده
نيز محسوب ميشود ،با تكنولوژي جديد توانستيم
اين روغن را بدون هيچگون��ه افزودني و با درنظر

گرفتن شرايط محيطزيستي تصفيه كرده و دوباره
به چرخه استفاده بازگردانيم.
جلبتوجه آلمانيها
اين پژوهشگر با اشاره به محصوالت توليدي اين
شركت گفت :از سال  1393نزديك به 20محصول
در اين ش��ركت توليد شدهاس��ت كه عم��ده آنها
در موضوع پااليش و خالصس��ازي اس��ت كه در
صنايع دارويي ،صنايع غذايي ،صنايع شيميايي،
صنايع نفت ،صنايع برق قابل اس��تفاده است؛ در
صنايع مختلف مثل صنايع چوب و فوالد يا صنايع
سيمان يا هر صنعتي كه روغن در آن وجود دارد،
محصوالت جديدتري ساخته شدهاست و همچنين
اين دس��تگاه و محصول از طرف كشورهاي غربي
به ويژه آلم��ان مورد توج��ه قرار گرفتهاس��ت و
در كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس نيز حداقل
20دستگاه را فروختهايم.
توليد خالصترين عصاره فلفل
مدي��ر بازرگان��ي اين ش��ركت دانشبني��ان نيز
تصريح كرد :اين مجموع��ه در موضوع بازپااليش
و خالصس��ازي روغنهاي كارك��رده و ميعانات
گازي ،توليد صنعت��ي دارد .ضمن اينكه كارهاي
پژوهش��ي جديد در حوزه صنعت غ��ذا و صنعت
داروهاي گياه��ي انجام ش��ده و از جمله كارهاي
قابلتوجه ،عصارهگيري در يك نوع فلفل با خلوص
باال در كشور است .با دانش و تكنولوژي كه در اين
مجموعه شكل گرفتهاست توانستهايم به خلوص
باالي  99درصد برس��يم و يك عص��اره خالص را
در بازار عرض��ه كنيم .رضا قدريان ب��ا بيان اينكه
حداقل شش محصول اين ش��ركت ثبت اختراع
شدهاست ،خاطر نش��ان كرد :تصفيه شيميايي،
فيلتر الكترواستاتيك و خطوط بازپااليش روغن
از جمله دستگاههايي است كه ثبت اختراع شده و
 10ميليون يورو صرفهجويي ساالنه به همراه دارند.
بهاي تمامشده ،كيفيت محصوالت و خدمات پس
از فروش از جمله مزايا و برتري اين شركت نسبت
به شركتهاي مشابه است.
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«پنير مفت ،تنها در تله موش پيدا ميشود!»
اگر اين مثل فارسي را نشنيدهايد؛ با من بمانيد تا به مفهوم آن
پي ببريد.
در جهان تنها  300ماهواره تلويزيوني فعال است .از اين تعداد
 116ماهواره فقط فضاي ايران را پوشش ميدهند.
شگفتآور آنكه شبكههاي ماهوارهاي فارس�ي زبان كه روي
اي�ران زوم كردهاند ،به رق�م حيرتآور  260كانال ميرس�ند.
برنامهه�اي اين كانالها توس�ط دولتهاي امري�كا ،انگليس،
اسرائيل ،آلمان و اخيرا ً سعودي و تركيه توليد و به طور رايگان
براي ملت ايران پخش ميشود.
از ماهيت اي�ن دولتها و هزينههاي گ�زاف توليد برنامهها كه
بگذريم؛ آنچه اين س�ناريو را جذابتر ميكن�د ،اينكه پخش
برنامههاي تلويزيوني در اغلب اين كشورها پولي است!
اين س�خاوتمندي به خاطر عالقه به ايرانيهاست؟ خير ،پنير
مفت ،تنها در تله موش پيدا ميشود!

ساختمانهاي شهر تهران
دوستدار محيطزيست ميشود

مدي�ر كل معم�اري و س�اختمان ب�ا اعلام الزماالج�را ب�ودن
مصوبه«توس�عه س�اختمان س�بز و معم�اري پاي�دار در ش�هر
تهران»گف�ت :ب�ا اج�راي اين مصوب�ه ،صنعت س�اخت و س�از
پايتخ�ت در مس�ير حفاظ�ت از محيطزيس�ت حرك�ت خواهد
كرد و س�اختمانهاي ش�هر ،دوس�تدار محيطزيس�ت ميشود.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرس��ازي و معماري ش��هرداري
تهران ،مهدي صالحي مدي��ر كل معماري و س��اختمان با اعالم خبر
ابالغ مصوبه «توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران»
به ش��هرداريهاي مناطق گفت :افزايش جمعيت و گسترش بيرويه
شهرها و به دنبال آن افزايش ساخت و ساز ،موجب كاهش منابع طبيعي
و آلودگي محيطزيست شدهاس��ت .اكنون كه جهان درگير مشكالتي
از جمله كمبود مناب��ع انرژي ،بحران آلودگي ه��وا ،افزايش روزافزون
جمعيت و مشكالت زيستمحيطي است ،حركت به سمت توسعه پايدار
امري مهم و ضروري به ش��مار ميرود و در اين ميان اجراي ساختمان
سبز و معماري پايدار ،يكي از عوامل تحقق توسعه پايدار است.
مهدي صالحي با تأكيد بر توجه ويژه به س��اختمان س��بز ،انس��ان و
محيطزيست ادامه داد :اين نوع ساختمانس��ازي كمترين آلودگي و
مداخله را در محيطزيست دارد و مهمترين مسئله در آن ،حفاظت از
محيطزيست و سالمت انسانها است.
صالحي افزود :ش��هرداري تهرانبه منظور هدايت س��اخت و س��از به
سمت توسعه ساختمان س��بز و معماري پايدار و افزايش كيفيت بناها،
پس از انجام مطالعات و بررس��يهاي كارشناس��ي ،اليحهاي را با هدف
كاهش آسيب به محيط زيس��ت و منابع انرژي تهيه كرد كه با همكاري
كميسيونهاي تخصصي شوراي شهر پس از برگزاري جلسات متعدد و
انجام بررسيهاي كارشناسي در مرداد ماه سال جاري به تصويب رسيد.
مدير كل معماري و ساختمان شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه مصوبه
« توسعه ساختمان س��بز و معماري پايدار در شهر تهران» هم اكنون
الزماالجرا است ،گفت :اولين گام در راستاي عملياتي شدن اين مصوبه،
اجراي مديريت سبز در ساختمانهاي تحت پوشش شهرداري تهران
است كه بر اين اساس شهرداري بايد نسبت به بهينهسازي مصرف انرژي
و توسعه انرژيهاي تجديدپذير و تعيين رده انرژي و اخذ گواهي مميزي
اقدام و شناسنامه انرژي ساختمانهاي تحت پوشش را تهيه كند.
وي ادامه داد :بر مبناي اين مصوبه ،شهرداري تهران بايد نسبت به تهيه و
ابالغ اسناد راهبردي و اجرايي ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام كرده و
در گام بعدي ظرفيتهاي ترويجي ،اطالعرساني و آموزش جهت ارتقاي
آگاهي شهروندان را براي استفاده از اين اسناد فراهم كند.
صالحي با اشاره بر ضرورت حمايت از جهتگيري ساختمانسازي در
شهر تهران به سمت توسعه ساختمان سب ز اظهار داشت :در همين راستا
مشوقهاي الزم براي سازندگان و مالكان ساختمانهايي كه ضوابط و
الزامات محيطزيس��تي را رعايت ميكنند ،در اين مصوبه پيشبيني و
تصويب شدهاست .مدير كل معماري و س��اختمان شهرداري تهران
تصريح كرد :با توجه به اقداماتي كه در س��طح ملي و شهري به منظور
مديريت منابع انرژي در حال انجام است ،شهرداري تهران نيز به منظور
پايش و سطحبندي ساختمانهاي سبز بر اس��اس معيارهاي مبحث
 19مقررات ملي ساختمان ،اطالعات ردهبندي انرژي ساختمانهاي
جديداالحداث را در سامانهاي ملي و شهري ثبت خواهد كرد.
وي افزود :از آنجايي كه معماران در ترويج احداث س��اختمان سبز و
اجراي معماري پايدار و به تبع آن افزايش كيفيت ساخت و ساز ،نقش
بسزايي دارند ،سازوكارهاي تشويقي و ترويجي معماري ساختمان
سبز در ش��هر تهران با رعايت حقوق ش��هروندان تهيه خواهد شد.
صالحي ،احداث اتاقك پس��ماند به منظور تفكيك زبال��ه از مبدأ و
بازيافت يا دفع اصولي مصالح س��اختمانهاي درح��ال تعميرات يا
بازسازي را از ديگر الزامات مصوبه «توسعه ساختمان سبز و معماري
پايدار در شهر تهران» عنوان كرد .وي در پايان تصريح كرد :با اجراي
اين مصوبه ،صنعت ساخت و س��از در پايتخت در مسير حفاظت از
محيطزيست حركت خواهد كرد و س��اختمانهاي شهر ،دوستدار
محيطزيست ميشوند.

رئيس كميسيون اصل  90درباره پذيرش 30درصدي پزشكان گفت:
موضوع افزايش ظرفيتهاي آزمون دستياري در جلسه كميسيون اصل
 90تصويب و صورت جلسه شد .در نهايت ظرفيت كاهشيافته جبران
شد و ظرفيتهاي آزمون دس��تياري پزشكي س��ال  1400به همان
ظرفيت سال  1399برگشت.
معاون فرهنگي ،اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي از شروع مرحله
سوم پرداخت تسهيالت قرض الحسنه بازنشستگان اين سازمان خبر داد
و گفت :از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از  106هزار نفر تسهيالت
7ميليون توماني قرضالحسنه دريافت كردهاند.
مدير عامل سازمان تاكسيراني ش��هرداري تهران از آغاز بيمهشدن
رانندگان تاكسي فاقد بيمه بعد از چند سال رايزني خبر داد.
اداره كل حقوقي قوه قضائيه در يك نظريه مشورتي جديد اعالم كرد:
سرپرست قانوني فرد معلول ميتواند از معافيت مالياتي موضوع ماده ۲۵
قانون حمايت از معلوالن برخوردار شود.
معاون امور دهياريهاي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
گفت:با امضاي تفاهمنامه همكاري مش��ترك س��ازمان شهرداريها
و دهياريها و شركت ملي پست ،كدپس��تي  ۱۰رقمي به همه اماكن
روستايي اختصاص مييابد.
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش گفت :در دنيا كمتر كش��وري
مدارس را تعطيل ميكند ،جبران هزينههاي تعطيلي مدارس و عدم
حضور دانشآموزان در آن باعث افزايش هزينههاي اجتماعي ،اقتصادي
و فرهنگي در آينده براي جامعه ش��ده و عوارض جبرانناپذيري را به
همراه خواهد داشت.

