
اينكه براي يك بخيه س�اده مجبور باش�يد 
300 كيلومتر راه طي كنيد تا به مركز استان 
برسيد و به پزش�ك دسترس�ي پيدا كنيد، 
شايد براي پايتخت نشينان و ساكنان مراكز 
اس�تان ها چندان ملم�وس نباش�د، اما اين 
تجربه زيس�ته كساني اس�ت كه در مناطق 
مح�روم و دور افتاده اي همچون پيرانش�هر 
و سردش�ت يا ش�اهين دژ و ت�كاب زندگي 
مي كنند. اين چالشي است كه قاعدتًا نبايد 
از چش�م مس�ئوالن وزارت بهداشت پنهان 
مان�ده باش�د و آنه�ا مي توانند ب�ا افزايش 
ظرفيت رشته هاي پزشكي و تربيت پزشكان 
بيش�تر معضل كمبود پزش�ك در كشور را 
حل كنند، اما وزارت بهداش�ت به جاي آنكه 
به دنب�ال افزاي�ش تربيت پزش�ك و توزيع 
متوزان پزشكان به ويژه پزشكان متخصص 
در كشور باش�د، معتقد است كمبود پزشك 
نداريم! اظهاراتي كه مقايس�ه آن با واقعيت 
ملموس براي مردم نشان مي دهد يك جاي 
كار مي لنگ�د و ان�گار در اي�ن انحصار طلبي 
پاي تعارض منافع در ميان اس�ت. بر همين 
اساس هم برخي پزشكان ذي نفوذ در وزارت 
بهداشت و سازمان نظام پزشكي تنها افرادي 
هستند كه چالش كمبود پزشك در كشور را 
نفي مي كنند. حاال قائم مقام س�تاد راهبري 
نقشه جامع علمي كش�ور با تأكيد بر اينكه، 
سرانه پزش�ك در كش�ورمان در مقايسه با 
كش�ورهاي منطقه مناسب نيس�ت، معتقد 
اس�ت براي خروج از اي�ن بح�ران بايد طي 
پنج سال آينده در رش�ته پزشكي ساالنه 3 
هزار نفر و در رش�ته دندانپزش�كي ۵00 نفر 
به ورودي دانشگاه هاي كش�ور اضافه شود. 

آمارها و گزارشات رس��مي از كمبود پزشك در 
كشور حكايت دارد. سرانه  پزشك ايران تقريباً 
11/7 پزشك به ازاي 10 هزار نفر است، اما عمده   
كشورهاي پيشرو باالي 30 پزشك به ازاي هر 
10 هزار نفر دارند؛ در همين زمينه كش��ور ما 
از بين 27 كش��ور منطقه رتبه بيس��تم را دارد، 
يعني پايين تر از كش��ورهايی مثل تاجيكستان 
و قرقيزس��تان و تركمنستان. ش��اهد اين ادعا 
هم صف طوالن��ي بيماران در بيمارس��تان ها و 
مطب ها و كلينيك ها اس��ت. وضعيت ايران در 
سرانه  پزشكان متخصص از اين هم بدتر است و 

به ازاي هر 10 هزار نفر شش پزشك متخصص 
در كشور وجود دارد، در حالي كه خيلي از اين 
كشورهاي پيشرفته و حتي متوسط، باالي 20 
پزشك متخصص به ازاي هر 10 هزار نفر دارند. 
از سوي ديگر شيوه توزيع پزشكان در كشور به 
اين بحران دامن زده اس��ت. در حالي پايتخت 
11درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده 
سرانه پزش��ك در ش��هر تهران به ازاي هر 10 
هزار نفر 35 پزشك اس��ت. در شهرهاي نسبتاً 
كوچك تر كه دانشكده هاي پزشكي دارند و 40 
درصد جمعيت را دارند اين سرانه 15 هست، اما 
نيمي از جمعيت كشور ما با سرانه 2/5 پزشك به 

ازاي 10 هزار نفر دارند، زندگي مي كنند. 
 كرونا و تعميق بحران كمبود پزشك 

بح��ران كرونا بيش از پيش كمبود پزش��ك در 
كشور را به رخ كشيد؛ موضوعي كه با خستگي و 
فرسودگي كادر درمان بر خروجي نهايي كار آنها 
در درمان بيماران هم اثر مي گذارد به گونه اي كه 
علي جعفريان، رئيس بخش پيوند بيمارستان 
امام خميني )ره( با اش��اره به چالش مرگ هاي 
مخفي ناش��ي از كرونا هم گفت��ه بود: »هر كجا 
مش��اهده كرديد كه ميزان مرگ و مير ناشي از 
كرونا از متوس��ط بين المللي باالتر رفت، بدانيد 
كه از سقف توانايي سيستم درماني گذشته ايم، 
زيرا مرگ و مير ناش��ي از كرونا در بس��ياري از 
موارد قابل پيشگيري است. حال اگر نمي توانيم 
پيشگيري كنيم، يعني از سقف و تحمل سيستم 

درمان خارج شديم. «
 آمارهاي متفاوت مديران پزشك

با وجود اي��ن وزارت بهداش��تي ها و همچنين 
مس��ئوالن نظام صنفي نظام پزشكي اعتقادي 
به كمبود پزش��ك ندارند. قاس��م جان بابايي، 
معاون درم��ان وزارت بهداش��ت در يك برنامه 
تلويزيوني، تعداد پزش��كان ش��اغل در بخش 
دولت��ي را در حدود 15 هزار نف��ر عنوان كرد و 
مدعي شد كمبود پزشك در كشور وجود ندارد. 
وي وجود 1۸0 هزار ش��ماره نظام پزشكي را به 
عنوان ادله خود براي نفي كمبود پزش��ك ارائه 
كرد و مدعي شد به خاطر كمبود اعتبارات و عدم 
حمايت بيمه ها، پزشكان رغبتي براي ماندگاري 
در مناطق محروم ندارند. آمار ارائه شده از سوي 
جهانگيري، معاون سازمان نظام پزشكي با آمار 
معاون درمان متفاوت اس��ت. به گفته وي كل 
تعداد شماره نظام پزشكي در سرجمع پزشكان 

و دندانپزشكان به ترتيب 150 هزار نفر پزشك و 
3۶ هزار نفر دندانپزشك هستند كه از اين تعداد 
افرادي فوت و برخي مهاجرت كرده اند و در حال 
حاضر 10۶ هزار پروانه صادر ش��ده كه ش��امل 
2۶ هزار پروانه دندانپزش��ك، 45 هزار پزشك 

متخصص و 35 هزار پزشك عمومي است. 
ابوالفضل باقري فرد هم از ديگر مخالفان كمبود 
پزشك اس��ت و مي گويد: » براس��اس اطالعات 
كنوني، در ايران ب��ه ازاي هر 10 هزار نفر 17/1 
پزشك داريم و با برنامه ريزي هاي انجام شده تا 
سال 1404، اين عدد به باالي 1۸ خواهد رسيد 

كه تقريباً نزديك به مطلوب است. «
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت هم با بيان اينكه 
منك��ر كمبود ني��روي كادر درماني نيس��تيم، 
مي گويد: » در شرايط كنوني هم نيروهاي انساني 
ما به اندازه زيرس��اخت ها اس��ت. « وي راهكار 
رفع كمبود پزش��ك در مناطق را بومي گزيني 

مي داند. 
 انحصارگراي�ي مانع افزاي�ش ظرفيت 

تربيت پزشك
در واكنش ب��ه اظهارات معاون وزير بهداش��ت 
حسن همتي، نماينده ش��اهين دژ و تكاب هم 
با تأكيد بر اينكه هر كس كه با افزايش ظرفيت 
پزشكي مخالفت مي كند، قطعاً انحصارگر است، 
مي گويد: » معاون وزير بهداشت گفته بود كمبود 
پزشك نداريم از همين جا به او مي گويم شايد 
سر كوچه ش��ما كمبود نيس��ت. ما داريم رنج 

مي كشيم. «
كمال حسين پور، نماينده سردشت و پيرانشهر 
هم درب��اره كمب��ود پزش��ك در اي��ن مناطق 
مي گويد: » در پيرانشهر و سردشت به ازاي 125 
هزار نفر تنها 15 پزشك متخصص وجود دارد 
و در بعضي تخصص ها يك پزش��ك و در بعضي 
تخصص ها مثل مغز و اعصاب حتي همان يك 
پزش��ك را هم نداري��م. م��ردم مجبورند براي 
يك بخيه س��اده 300كيلومتر تا مركز استان 
طي كنند. بس��ياري از تصادفات جاده اي ما به 
خاطر طي كردن مسافت براي رجوع به پزشك 

است. «
حس��ينعلي ش��هرياري، رئي��س كميس��يون 
بهداش��ت و درمان هم معتقد اس��ت در خيلي 
از رش��ته هاي تخصص و فوق تخصص، كمبود 
پزشك داريم و آماري 150 تا 1۶0 هزار پزشك 
در كشور دقيق نيست، زيرا پزشكان فوت شده، 

پزش��كاني كه طبابت نمي كنن��د از تعداد كل 
پزش��كان كم نش��ده اند. وي در پاس��خ به نبود 
امكانات و زير ساخت براي تربيت پزشك بيشتر 
هم مي گويد: » در س��ال ۶5 در دانش��گاه علوم 
پزشكي زاهدان با وجود كمبود امكانات، تخت 
بيمارستاني و استاد، سالي 200 پزشك عمومي 
تربيت مي شد. « ش��هرياري در عين حال توپ 
پيگيري مس��ئله كمبود پزشك را در كشور  در 
زمين مجل��س مي اندازد و مي گويد: » مس��ائل 
آموزش��ي وزارت بهداش��ت و درمان در حوزه 
وظايف كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 

است. «
 سوء قصد پس از نامه به رئيس جمهور 

چن��د روز پي��ش هم جمع��ي از دفاتر بس��يچ 
دانشجويي دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور 
طي نامه اي تفضيلي به س��يدابراهيم رئيسي، 
به عنوان رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
نكاتي را پيرامون بحران كمبود پزشك در كشور 
و آمار و ارقام غلط مرب��وط به آن مطرح كردند. 
جمعي از دفاتر بسيج دانشجويي علوم پزشكي 
كشور با صدور نامه اي تفصيلي خطاب به آيت اهلل 
رئيسي با ارائه آمارهايي متقن نسبت به تبعات 
كمبود پزشك در كشور هشدار دادند و اظهارات 
مسئوالن وزارت بهداشت را دچار تعارض منافع 
دانسته و از رئيس جمهور انقالبي خواستند براي 
تغيير ريل صنفي اين وزارتخانه به سمت منافع 
مردم به مسئله افزايش ظرفيت پزشكي شخصاً 
ورود كنند. پس از انتش��ار اين نامه اما مسئول 
بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران از 
سوي دو موتور سوار مورد سوء قصد قرار گرفت؛ 
ماجرايي كه مجتبي توانگر نماينده مردم تهران 
در مجلس آن را با انتشار نامه مذكور بي ارتباط 
ندانست و با تأكيد بر اينكه » پشت پرده مافياي 
درمان چه خبر است؟« از نيروي انتظامي)ناجا( 
و اطالعات)واجا( خواستار پيگيري اين موضوع 

و روشن شدن آن شد. 
 لزوم افزايش ظرفيت  

حاال منصور كبكانيان، قائم مقام ستاد راهبري 
اجراي نقشه جامع علمي كش��ور از موافقت با 
افزايش ظرفيت پذيرش در دو رش��ته پزشكي 
و دندانپزشكي تا پنج سال آينده خبر مي دهد. 
وي با اشاره به بحران پيري جمعيت و نياز كشور 
به خدمات پزش��كي باالت��ر مي افزايد: » پس از 
پيروزي انقالب اسالمي و در دهه شصت جهشي 
در جذب دانشجويان پزش��كي داشتيم كه اين 
گروه در شرف بازنشستگي هستند. تهديداتي 
همچون مهاجرت بخش��ي از جامعه پزش��كان 
به خارج از كشور و گردشگري سالمت از ديگر 
داليل ورود ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي به 

موضوع سرانه پزشكي است. «
وي با اش��اره به آمارهاي متفاوت ارائه ش��ده از 
تعداد پزشكان فعال در كشور مي افزايد: »ميزان 
پزش��كان موجود طبق آمار وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي در نقش��ه راه درمان 
حدود 100 هزار نفر است كه اين آمار اختالفاتي 
با آمار سازمان نظام پزشكي دارد كه حدود 147 
هزار نفر اس��ت و به نظر در برخ��ي آمارها تنها 

پزشكان داراي مجوز محاسبه شده اند. «
به گفته وي براي رس��يدن به تع��داد مطلوب 
پزشك در كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه 
بايد 100 هزار پزش��ك فعلي به 1۸0 هزار نفر 
افزايش يابد و اگر بخواهيم در 10 س��ال آينده 
جزو كشورهاي پيشرفته باشيم، اين ميزان بايد 
به 300 هزار نفر برسد. بر همين اساس و براي 
خروج از بحران سرانه پزشك در كشور طي پنج 
سال آينده بايس��تي حداقل در رشته پزشكي 
در س��ال 3هزار نفر و در رش��ته دندانپزشكي 
نيز حداقل 500 نف��ر به دانش��جويان ورودي 

دانشگاه هاي كشور اضافه شود. 
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خروج از  انحصار  با 3 هزار پزشک  بیشتر
قائم مقام ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور: براي خروج از بحران كمبود پزشك بايد طي ۵ سال آينده در رشته پزشكي 

ساالنه 3 هزار نفر و در رشته دندانپزشكي ۵00 نفر به ورودي دانشگاه هاي كشور اضافه شود

رئيس فراكس�يون محيط زيس�ت 

بيژن يانچشمه 
مجلس گفته است مجلس در بحث   از شهر

قانون هواي پاك به ج�د ورود پيدا 
كرده و اين موضوع را جزو وظايف خود مي داند؛ دستگا ه هايي كه 
وظايف خود را در قانون هواي پاك انج�ام ندادند به قوه قضائيه 
معرفي مي ش�وند؛ وظايف و تكاليف هر دستگاه در قانون هواي 
پاك مشخص شده و مجلس پيگير نتايج عملكرد دستگاه هاي 

اجرايي در اين خصوص است. 
معضل آلودگي هوا با وجود انواع و اقس��ام قوانين و طرح هاي جامع 
همچنان در حال گسترش و افزايش تلفات و تشديد بيماري ها است؛ 
معضلي كه در دولت ها و بخش هاي متولي فقط وفقط دست به دست 

شده و تاكنون نتايجي در خور توجهي در پي نداشته است. 
بسياري از شاكيان آلودگي هوا كه از ساير دستگاه ها انتقاد مي كنند، 
خود در رديف متهمان درجه اول آلودگي هوا قرار دارند. پاس��كاري 
وظايف و كم كاري ها در رابطه با آلودگي هوا س��بب شده اس��ت تا 

همچنان اين معضل آثار منفي خود را به رخ بكشد. 
 با وجود طرح جامع آلودگي هوا و قانون هواي پاك و مشخص بودن 
وظايف دس��تگاه ها و متوليان، اما همچنان آلودگي هوا چتر سياه و 
خاكستري خود را روي سالمت مردم و محيط زيست گسترده است و 

ساالنه جان چند هزار نفر را به صورت پنهان و آشكار مي گيرد. 
در همين خصوص، رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس با انتقاد 
از حضور نيافتن مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران و 

رئيس كميته محيط زيست شورا ي ش��هر تهران در جلسه آلودگي 
هوا گفت: بخش عمده اي از مطالبات در حوزه آلودگي هوا و ترافيك 
از مديريت شهري است كه متأس��فانه آقايان مسئول در اين زمينه 
حتي زحمت حضور و پاسخگويي را به خود ندادند كه قطعاً مجلس 
شوراي اسالمي اين موارد را از ش��هردار تهران و رئيس شوراي شهر 
تهران مطالبه خواهد كرد.  سال هاست حرف هاي تكراري در حوزه 
كاهش آلودگي هوا از قبيل خودرو هاي فرسوده، موتورسيكلت ها و 
سوخت، ترافيك و حمل و نقل عمومي مطرح مي شود و لي معضالت 
و مشكالت اين بخش ها همچنان پابرجاست. جلسات كارشناسي و 
كارگروه هاي تخصصي تشكيل مي شود، ولي از خروجي اين اقدامات 
خبري نيست. نتايج اين همه فعاليت كه از سوي بخش هاي متولي 
صورت مي گيرد مورد ارزيابي و سنجش قرار نمي گيرد. دستگاه هاي 

متولي طي دو دهه گذشته فقط بودجه هاي مصوب را هزينه كرده اند 
و خروجي چشمگيري نداشته اند: آلودگي هوا نه تنها پا برجاست بلكه 

بر ميزان و شد ت آن نيز افزوده شده است. 
فصل سرما در پيش است و آلودگي و وارونگي هوا، اندك روز هاي پاك 
و س��الم را نيز از مردم خواهد گرفت. گويا دستگاه قضا و بخش هاي 
متولي نظارتي و ارزيابي بر روند اجراي قانون هواي پاك، حاال حاال ها 
نمي خواهند دستگاه هاي كم كار و مديران ناكارآمد را شناسايي و مورد 
بازخواست قرار دهند؛ شايد به اين دليل كه كم كاري ها در بخش هاي 

دستگاه هاي نظارتي و اجرايي نيز به گونه اي ديگر رخنه كرده است. 
 پازل كاهش آلودگي هوا همچنان ناقص است و هر تصميم و اقدام 
جزيره اي و سليقه اي اين پازل را به جاي تكميل و كامل كردن ناقص تر 
از گذشته مي كند. در اين روند شاكيان، متهمان را مقصر مي دانند و 
متهمان هم در جايگاه شاكيان قرار مي گيرند. اينگونه است كه چتر 

آلودگي و آاليندگي هوا همچنان پابرجاست. 
جايگاه سازمان محيط زيست در ميان دستگاه هاي متولي كاهش 
آلودگي هوا و اجراي قانون هواي پاك همچنان نامش��خص است؛ 
س��ازماني كه تاكنون در اي��ن روند هي��چ نقطه اثر قاب��ل دفاعي 
نداشته است و همچنان در مقام ش��اكي و مدعي باقي مانده است. 
ليست متهمان و شاكيان آلودگي هوا نيز همچنان در حال پر شدن 
است. الزم است مديران و مسئووالن تازه نفس در بخش هاي متولي 
كم كاري ها و ناكارآمدي ها را به جد پيگيري كنند، نه اينكه گام به 

گام به عقب برگردند. 

زهرا چيذري
  گزارش  يک

حسین سروقامت

حرفه ها پيوندي اس�توار ب�ا مس�ئوليت هاي اجتماعي دارند؛ 
بنابراين اگ�ر مداح هس�تيد و مايليد مس�ئوالنه رفتار كنيد، 

شايسته است:
فرهنگ  س�از و ايمان  آفرين بوده، قلوب جوان�ان را با اميد به 

آينده، نشاط، واليت مداري و همبستگي پيوند بزنيد. 
با استفاده از عنصر حكمت، چشمه هاي عاطفه و معرفت را در 

جوانان بجوشانيد. 
رسيدگي به همس�ايگان، اطعام گرسنگان، اش�تغال جوانان، 
ازدواج آسان، تشكيل خانواده و فرزندآوري را فرهنگ سازي 

كنيد. 
از اشعار مؤثر، خوش  مضمون و ماندگار استفاده نموده، از بيان 

معارف و اخالق غفلت نكنيد. 
با توجه به وحدت اسالمي و پرهيز از تفرقه، به تعصبات  مذهبي 

دامن نزنيد. 
با طرح مطالب متقن، جوان�ان را پرتالش ب�ارآورده، از تنبلي 
برحذر داريد. شادي و عزا را در جامعه مديريت كرده، مداحي را 

با سبك هاي غربي مبتذل نكنيد. 
انحراف در مداحي را ابزار بي ديني مردم دانسته، مراقب خطر 

معروفيت و محبوبيت باشيد. 
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صنايع پاك با فناوري باال 
جايگزين صنايع بزرگ آالينده مي شود

رئيس دبيرخانه كميسيون ماده پنج از تصويب طرح »ساماندهي 
پهنه ه�اي صنع�ت پ�اك ب�ا فن�اوري ب�اال« در اولي�ن جلس�ه 
كميس�يون ماده پنج در دوره شش�م مديريت ش�هري خبر داد. 
علي اش��راقي، رئيس دبيرخانه كميسيون ماده پنج در خصوص اولين 
جلسه اين كميس��يون در دوره ششم مديريت ش��هري كه به رياست 
عليرضا زاكاني شهردار تهران و با حضور مهدي چمران رئيس شوراي 
اسالمي شهر تهران، عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرسازي و معماري 
شهردار و س��اير اعضا برگزار ش��د، گفت: يكي از موضوعات مهم مورد 
بررسي در اين جلسه، طرح جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و كوچك 
با فناوري باال و پاك به جاي صنايع بزرگ آالينده بود كه در راهبردهاي 

سند اصلي طرح جامع شهر تهران مورد تأكيد قرار گرفته است. 
وي بيان كرد: عالوه بر تصريح طرح جامع بر اين موضوع، در نقشه هاي 
طرح تفصيلي ش��هر تهران نيز محدوده جنوب ش��رقي منطقه 4، به 
وس��عت 190هكتار به پهنه صنعتي پاك با فناوري باال و خوشه هاي 

صنعتي )S 311( اختصاص داده شده است. 
اشراقي در خصوص صنايع با فناوري برتر  توضيح داد: اين صنايع داراي 
رويكردي نوين و حداقل در يكي از سه بس��تر فرآيند، ماشين آالت و 
تجهيزات، داراي س��طح باالي فناوري هستند. محصوالت اين صنايع 
نيز تجهيزات و خدمات با فناوري باال دارند. صنايع الكترونيك، توليد 
مواد نو، بيوفناوري، صنايع مرتبط با فناوري اطالعات، صنايع هوا فضا از 

مصاديق صنايع با فناوري برتر هستند. 
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، 
وي ادامه داد: طرح مذكور كه در جلس��ات كارگروه فني، پس از انجام 
اصالحاتي در ضوابط و مقررات فعاليت و نحوه س��اخت و ساز به تأييد 
رسيده بود، در جلسه كميس��يون ماده پنج پس از توضيحات تكميلي 
مشاور طرح، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب اعضا  رسيد. 

سخنگوي قوه قضائيه خبر داد
انجام آنالين همه امور ثبتي با »ثبت من«

سخنگوي دستگاه قضا از ايجاد درگاه الكترونيكي »ثبت من« به 
منظور انجام تمام امور ثبتي خبر داد. در اين سامانه، احراز هويت، 
امضا  و پرداخت ها به ص�ورت الكترونيكي اس�ت و ديگر نيازي به 
حضور مردم در ادارات ثبت نخواهد بود. پرونده پولشويي 16هزار 
ميلياردريالی در گلس�تان، فهرس�ت اموال مس�ئوالن، ماجراي 
ترخيص 6 ه�زار كامي�ون و 700 تن س�رم و فرار ماليات�ي وكال از 
ديگر بخش هاي مهم نشس�ت خبري سخنگوي دستگاه قضا بود. 
سازمان ثبت اس��ناد و امالك، جهت تسهيل و تس��ريع در دسترسي 
مردم، درگاه الكترونيكي »ثبت من« را ايجاد كرده  است. اين درگاه هم 
از طريق تلفن همراه و هم از طريق كامپيوتر قابل دسترسي است و تمام 
بخش هاي سازمان ثبت اس��ناد و امالك، از طريق اين درگاه خدمات 

خود را ارائه مي دهند. 
 ثبت شركت بدون حضور فيزيكي

سخنگوي قوه قضائيه، ديروز در جريان نشست خبري خود با بيان اينكه 
به زودي بس��ياري از مردم نياز به مراجعه حضوري به واحد هاي ثبتي 
نخواهند داشت، گفت: درگاه الكترونيكي »ثبت من« طراحي شده و از 
روز شنبه در يكي از استان ها به صورت آزمايشي راه اندازي مي شود و در 
دسترس مردم قرار مي گيرد. به خصوص كساني كه نياز به ثبت شركت 
داش��تند، ضمن اينكه اطالعات خود را به صورت الكترونيكي ارسال و 
اس��ناد و مدارك را بارگذاري مي كردند، بعداً نياز بود كه حتماً به اداره 
ثبت شركت ها مراجعه كنند. حاال اين سامانه، تمام امور را الكترونيكي 

انجام داده و نيازي به حضور مردم در ادارات ثبت نيست. 
 پولشويي 1600 ميليارد توماني

ذبيح اهلل خدائيان در پاسخ به سؤالي پيرامون تشريح آخرين وضعيت 
پرونده پولشويي در استان گلس��تان هم اظهار داشت: در قوه قضائيه 
بحث مبارزه با مفاس��د اقتصادي به صورت جدي پيگيري مي ش��ود و 
اين امر اختصاصي به تهران ندارد.  وي افزود: در همين راس��تا يكي از 
پرونده هايي كه تشكيل شده در استان گلستان است. در اين پرونده كه 
با كيفرخواست به دادگاه ارسال شده 10 نفر به اتهام پولشويي و ساير 
جرائم كه موضوع پرونده حدود هزار و ۶00 ميليارد تومان است تحت 
تعقيب قرار گرفته اند. در اين پرونده افرادي اقدام به تشكيل پرونده هاي 
صوري در بانك ه��ا و از اين طريق اقدام به گرفت��ن وام مي كردند؛ اين 

پرونده در دادگاه در حال رسيدگي است. 
 2 نفر از مسئوالن سابق اموال خود را اعالم نكردند

س��خنگوي قوه قضائيه درب��اره آخرين وضعيت اعالم فهرس��ت اموال 
مس��ئوالن به قوه قضائيه هم گفت: قانوني كه در اين زمينه وجود دارد 
الزم االجرا است. عالوه بر اينكه مسئوالن در شروع كار بايد فهرست اموال 
خود را به دستگاه قضايي ارائه كنند، در پايان خدمت هم بايد مبادرت 
به اعالم فهرست دارايي هاي خود كنند. از مسئوالن قبلي به جز دو نفر 
فهرست دارايي هاي خود را در پايان خدمت ارائه دادند و ما پيگير هستيم 
كه آن دو نفر باقي مانده نيز اين كار را انجام دهند.  خدائيان تصريح كرد: 
از طرف ديگر معاون اول قوه قضائيه طي نامه اي به مس��ئوالن فعلي و 
معاون اول رئيس جمهور اعالم كرده كه هر چه سريع تر مسئوالن فعلي 
هم نسبت به ثبت دارايي ها خود در اين سامانه يا ارائه آن به قوه قضائيه 
اقدام كنند. همه مسئوالن بايد فهرست دارايي هاي خود را اعالم و هر 
چه سريع تر نسبت به اين امر قانوني مبادرت ورزند. البته تعداد زيادي از 

مسئوالن اموال و دارايي هاي خود را ثبت و ارائه كرده اند. 
 فرار 6۵ درصد وكال و پزشكان از ماليات

در اين نشست خبرنگاري سؤال كرد كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه 
سال 99 تنها 35 درصد از وكال، مشاورين حقوقي، خانواده و پزشكان 
بر اساس تبصره ۶ اين قانون در سامانه مالياتي ثبت نام كردند و عماًل ۶5 
درصد از شاغلين اين گروه ها از اجراي اين اقدام قانوني تاكنون امتناع 

كردند. در اين بخش آيا متخلفان به دستگاه قضايي معرفي شده اند؟
سخنگوي قوه قضائيه هم پاسخ داد: قوه قضائيه سامانه اي را طراحي و 
راه اندازي كرد كه وكال و كارشناسان بتوانند قرارداد هاي خود را در آنجا 
به صورت الكترونيكي به ثبت برسانند و به مراجع قضايي ارائه بدهند. 
وكاليي كه قصد وكالت در دستگاه قضايي را داشته باشند حتماً بايد از 
طريق اين سامانه اقدام كرده باشند؛ در غير اين صورت قرارداد وكالتشان 
پذيرفته نمي ش��ود.  وي گفت: همچنين در صورتي كه س��ازمان امور 
مالياتي يا س��اير مراجع ذيصالح در خصوص فرار مالياتي چه در مورد 
وكال و مشاورين حقوقي و كارشناسان و پزشكان و چه در مورد سايرين، 
گزارشي به دستگاه قضايي بدهند، قوه قضائيه حتماً برخورد الزم را به 
عمل خواهد آورد، اما در خصوص اين مورد يعني وكال و كارشناس��ان 

پرونده مستقلي تشكيل نشده است. 
 ترخيص كاميون و دارو به همت دادستان

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دستگاه قضا 
براي تعيين تكليف كاال هاي سالمت محور دپو شده در انبار هاي گمرك 
كشور نمي خواهد ورود كند، هم گفت: مقرر شد از اين به بعد هر زمان 
دارويي وارد كشور مي شود به جاي آنكه در انبار ها دپو شود به محض ورود 
در همان فرودگاه تحويل وزارت بهداشت شود. در همين راستا هزار تن 
دارو و حدود 700 تن سرم هم تحويل وزارت بهداشت شد.  خداييان در 
نهايت افزود: در نتيجه ورود دادستان تهران و دادستاني كل كشور، حدود 
۶ هزار كاميوني كه وارد كشور شده بودند و در پاركينگ ها توقيف بودند، 
با پيگيري هاي صورت گرفته اينها نيز در اختيار صاحبان كاميون ها قرار 
گرفت. البته اين كاميون ها حامل دارو نبوده اند؛ كاميون هايي بوده اند 
كه وارد شده بودند، اما همچنان در پاركينگ ها توقيف بودند و ترخيص 
نمي شدند كه با اين پيگيري عالوه بر تعيين تكليف دارو ها در اين قسمت 

هم اقدامات خوبي صورت گرفت. 

 مدير كل دفت��ر خدمات تخصصي س��ازمان بيمه س��المت گفت: 
مبتاليان به سرطان از پرداخت فرانشيز تعرفه دولتي در دريافت خدمات 

تخصصي معاف هستند. 
 مدير عامل داروسازي سها هالل احمر با تأكيد بر اينكه خودكفايي در 
عرصه توليد دارو در دستور كار است، از توليد داروي » ارليستات 120 « 

براي نخستين بار در شركت داروسازي سها هالل احمر خبر داد. 
 مدير كل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده هاي س��المت محور 
س��ازمان غذا و دارو گفت: 55 تا ۶0 درصد مرگ ها در كش��ور به دليل 

مسموميت بر اثر مصرف مواد مخدر و محرك است. 
 مدير كل امور كميسيون هاي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: 
تنها افراد صالحيت دار براي اعمال زيبايي، پزشكان تأييد شده وزارت 
بهداش��ت هس��تند و مردم براي دريافت خدمات زيبايي تنها به افراد 

صالحيت دار مراجعه كنند. 
 معاون اجتماعي و مطالبه گري س��تاد امر به معروف گفت: گراني و 
گرانفروشي جزو منكرات است و ستاد امر به معروف به منظور نظارت 
بر بازار و كنترل قيمت ها با همكاري اتاق اصناف ايران به حوزه اصناف 

ورود خواهد كرد. 
 رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ضمن اشاره به 
اينكه كشور در بحران جدي فرسايش بادي و آبي است،  گفت: ساالنه 
بيش از 15/4 تن در هكتار فرسايش آبي در كشور اتفاق مي افتد و ايجاد 
مركز پايش مخاطرات منابع طبيعي مي تواند با مديريت سه عامل آب، 
خاك و پوشش گياهي تأثير شگرفي بر مديريت منابع طبيعي كشور 

داشته باشد. 
 مدير كل امور اجتماعي و مشاركت هاي سازمان اوقاف و امور خيريه از 
اعزام 1400 نفر از كادر درماني و مبلغان جهادي عرصه سالمت به مشهد 

مقدس در قالب هشتمين دوره طرح زائران حرم رضوي خبر داد. 
 مدير كل مركز علوم جوي و اقيانوسي سازمان هواشناسي كشور با 
اش��اره به كاهش بارندگي در حوضه درياي خزر، از كاهش 1/5 متري 

تراز آب اين درياچه طي 2۶ سال اخير خبر داد. 
 برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد مي گويد كه طرح هاي ملي 
براي كاهش تصاعد گازهاي گلخانه اي فاصل��ه زيادي با كاهش مورد 
نياز براي پرهيز از عواقب خطرناك تغيير اقليم دارد و جهان در مسير 

افزايش 2/7 درجه سانتيگرادي دما در قرن حاضر است. 
 معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد از جمع آوري بيش از 107 
هزار صندوق صدقات سنتي از سطح معابر طي حدود دو سال گذشته و 

جايگزين شدن آن با روش هاي نوين پرداخت صدقه خبر داد. 
 نتايج يك بررسي نش��ان مي دهد: تزريق واكس��ن كوويد  19 براي 

افرادي با سابقه آلرژي هاي شديد بي خطر است. 
 پنج ش��نبه با ورود سامانه بارش��ي جديد به تدريج در نواحي شمال 
غرب، غرب و ارتفاع��ات زاگرس مركزي افزايش اب��ر و بارش پراكنده 

پيش بيني مي شود. 

علیرضا سزاوار

انتشار مقاله علمي »بركت«
 در نشريه علمي معتبر جهاني

كوواي�ران  واكس�ن  فن�ي  دان�ش  و  پيش بالين�ي  مقال�ه 
برك�ت ب�ه عن�وان نخس�تين واكس�ن ايران�ي، در يك�ي 
ش�د.  منتش�ر  بين الملل�ي  مج�الت  معتبرتري�ن  از 
چهارم تير ماه امسال بود كه رهبر معظم انقالب نخستين دوز واكسن 
كرونا را با تزريق واكسن ايراني كووايران بركت دريافت كردند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي بر ضرورت ثبت اسناد علمي و انتشار مقاالت مربوط 
به واكسن تأكيد كردند و افزودند: » در كنار توليد قوي، سريع و بهنگام 
واكسن، اسناد و مقاالت علمي آن را نيز براي آگاهي دنيا از كار بزرگ 
خود آماده و منتش��ر كنيد.« پ��س از آن بود كه با پيگيري رس��انه ها 
حجت اهلل نيكي ملكي، رئيس مركز اطالع رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام با تأكيد بر زمانبر بودن فرايند نوشتن مقاله علمي از طي 
مراحل اين كار خبر داد. روز گذشته اما انتشار مقاله پيش باليني و دانش 
فني واكسن كووايران بركت در يكي از معتبرترين مجالت بين المللي 
رسانه اي ش��د.  اصغر عبدلي، فناور پروژه واكس��ن بركت با اعالم اين 
خبر افزود: »پس از ارائه مقاله علمي و مس��تندات توليد واكسن بركت 
و عبور از مراحل داوري و پاسخ به پرسش هاي تخصصي داوران، مقاله 
پيش باليني واكس��ن كووايران بركت در مجله مدي��كال وايرولوژي با 

ضريب تأثير 9۸9/۶ و در رده نشريات Q1 منتشر شد.«
وي با تقدير از اعتماد و صبر جامعه علمي كشور و حمايت مردم ايران 
در اين مسير براي دس��تيابي به اين نقطه و كسب افتخار و عزت براي 
كشور خاطر نشان كرد: »  دغدغه ستاد اجرايي فرمان امام و مديران پروژه 
واكس��ن بركت از ابتدا اين بود كه مقاالت مربوط به تالش دانشمندان 
نخبه كشور براي توليد نخستين واكس��ن ايراني كرونا در معتبرترين 
مجالت بين المللي منتشر ش��ود كه البته مقاالت متعددي از واكسن 

كووايران براي مجالت معتبر ارسال شده و در مرحله داوري است.«
عبدلي ابراز اميدواري كرد س��اير مقاالت مربوط به اين واكسن نيز به 

زودي چاپ و منتشر شوند. 
فناور واكس��ن كوو ايران بركت افزود: » بار ديگر شعار »ما مي توانيم« 

ايرانيان براي جهانيان ثابت شد.«


