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مسئوالن می گویند
وزیر بهداشت در ادامه افشاگری ها خبر داد  

واردات یک آمپول
به اسم پودر کاکائو
وزیر بهداشت در ادامه افشاگری هایش در حوزه
فسادهای عجیب و غریبی که در بخش دارو
در چند وقــت اخیر مطرح کــرده اســت ،ایــن بار
ازنمونه دیگری خبر داد .سعید نمکی با اشاره
به اقدامات انجام شده در زمینه شفافسازی در
سازمان غذا و دارو و دیگر زیرمجموعههای وزارت
بهداشت و با تاکید بر این که بزرگترین اولویتم
در "دارو" ،حذف "رانــت" اســت ،افــزود :سامانه
تیتک همچنان نواقصی دارد و به عنوان مثال
یک کاربر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان
پــودر نارگیل و پــودر کاکائو به کشور وارد کند.
به گــزارش ایسنا ،سعید نمکی در یک کارخانه
داروســازی در شهرک صنعتی کاوه با انتقاد از
نوع کارکرد سامانه تیتک ادامه داد :گرچه این
سامانه زیرساخت خوبی برای شفافیت بود ،اما
هرگز به سوی شفافیت حرکت نکرده است .حتی
هم اکنون همچنان این سامانه دارای نواقصی
هست .به عنوان مثال یک کاربر در سامانه تیتک
توانسته بود آمپول تستوسترون را به عنوان پودر
نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند یا یک خانم
دکتر در این سامانه در  ۱۹قسمت مسئول فنی
شناخته شده بود بدون این که این سامانه خطا
دهــد.وی اظهار کرد :عدهای پس از حرفهای
من ترسیدند و بلوا به پا کردند که وزیر با این افراد
شراکت دارد؛ در حالی که به صراحت اعالم
میکنم وزیر بهداشت شما کاسهلیس نیست.
بنده اگر میخواستم اقدامات رانتجویانه انجام
دهم میتوانستم اقدام به تاسیس کارخانههای
متعدد و رانتجوییهای دیگر کنم .خوشحالم
که وقتی چوب را بــرمـیداری ،عــدهای که خطا
کــردهانــد کــار دسـتشــان مـیآیــد .تا زمانی که
مسئله "رانت" در حوزه داروسازی کشور برطرف
نشود ،مشکل باقی خواهد ماند؛ چراکه هیچ
سرمایهگذاری جرئت نمیکند در کشوری که
امکان حفظ سرمایهاش وجود ندارد و پرریسک
تلقی میشود ،سرمایهگذاری کند .نباید ساز و
کار کشور به گونهای باشد که سرمایه سرمایهگذار
با تغییر وزیر و کابینه به خطر افتد.
▪تخلف شود ،گذشت نمیکنم

وزیــر بهداشت تصریح کــرد :در حــوزه تخلفات
دارویـــــی احــتــیــاج بــه یــک ســامــانــه بــه روز با
زیــرســاخـتهــای سامانه تیتک داریـــم .باید
واقعبین باشیم .بنده به دکتر شانهساز نیز
گفتهام اگر تخلفی صــورت گیرد بنده به هیچ
عنوان گذشت نخواهم کرد .حتی اگر در دنیا
متوجه تخلف شما نشوند ،در آخرت شما باید
پاسخ گوی من باشید.وی افزود :سالمت مردم
به هیچ عنوان برای من شوخیبردار نیست .نه
اجــازه رانت به واردات دارو و نه اجــازه رانت به
تولید داخلی میدهم.

معاون علمی رئیس جمهوردرمراسم بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان خبر داد:

شتاب درآمد زایی دانش بنیان ها

رهبرانقالب:نباید اجازه دهید موانع پیش پای جوانان فعال ایجاد شود
رهبر معظم انــقــاب اســامــی صبح دیــروز
از نمایشگاه شــرک ـتهــای دانـشبــنــیــان و
فناوریهای برتر (ایران ساخت) در حسینیه
امام خمینی(ره) بازدید کردند.به گزارش
پایگاه اطــاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آیــت ا ...خامنه ای ،در ایــن بازدید
دو ساعته ،ایشان ضمن بازدید از  ۳۰غرفه
شرکتهای دانشبنیان و گفتوگو با فناوران
و پژوهشگران ،از آخرین دستاوردهای علمی و
فناوری و پروژههای تجاریسازی شده جوانان
و متخصصان ایرانی اطالع یافتند.سامانههای
پزشکی با فناوری باال در تشخیص سرطان،
همودیالیز ،جراحی با روبات و پروتز عصبی،
تجهیزات آزمایشگاهی ،تولید واکسن ها و
داروه ــای پیشرفته به صــورت کام ً
ال بومی،
طراحی و ساخت موتور جت و طراحی موتور
هوایی ،سیستمهای کنترل نیروگاهی ،تولید
انــواع کاتالیستهای نفت و گــاز ،خدمات
شناسایی و حفاری آ بهــای ژرف ،ساخت
مــخــازن و تجهیزات استیل ،سامانههای
پیشرفته نوری ،اسکنری ،اندازهگیریُ ،برش،
شبیهسازی و پردازشگرها ،ساخت فریزدرایر
صنعتی و تولید بازی های رایانهای از جمله
دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان حاضر
در این نمایشگاه بود.
▪گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانشبنیان

در بخشی از بازدید ،معاون علمی و فناوری
رئــی ـسجــمــهــور گ ــزارش ــی از رویــکــردهــا و

با تأکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض
فرهنگی آن ،گفتند :یکی از گالیههای
جوانان در نمایشگاه امروز این بود که گاهی
همان محصول یا تولید آن ها را دستگاه های
دولتی از خارج وارد میکنند که این ناشی از
فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این نگاه غلط
اصالح شود.
▪هر چه بتوانم کمک خواهم کرد

برنامههای این معاونت برای گذار از اقتصاد
نفتی به اقتصاد دانشبنیان بیان کرد و افزود:
با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمی کمک
بسیار خوبی از صندوق توسعه ملی در اختیار
بخش علمی کشور قرار گرفت که با این کمک
پــروژ ههــای علمی و دانشبنیان در جهت
مقاومسازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریمها
کیفیت و سرعت زیادی گرفته است.
▪ایران بزرگترین زیستبوم نــوآوری در
غرب آسیا

سورنا ستاری با اشاره به طرح ایجاد پهنههای
نــوآوری در کنار دانشگاه ها و مراکز علمی
مستعد ،ایران را بزرگترین زیستبوم نوآوری

در غــرب آسیا دانست و افــزود :اکنون بیش
از چهار هــزار و  500شرکت دانشبنیان با
درآمد  ۹۰هزار میلیارد تومانی ،زمینه اشتغال
مستقیم  ۳۰۰هزار نفر را فراهم کردهاند.وی
زیستبوم تولید داروهای پیشرفته را نمونهای
موفق از اعتماد به جوانان پر انگیزه کشور
خواند و گفت :بر اثر ارتقای این زیستبوم،
مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی تقریب ًا
متوقف شده است و هر دارویــی که وارد این
چرخه شود ،حداکثر تا دو سال بعد ،تجاری و
وارد بازار مصرف مردم میشود.
▪روایت رهبر انقالب از گالیه های جوانان

پس از سخنان ستاری ،رهبر انقالب اسالمی

حضرت آیت ا ...خامنهای خطاب به معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور افزودند :نباید
اجازه دهید این موانع پیش پای جوانان فعال
ایجاد شود ،هر چه میتوانید در این خصوص
تالش کنید ،من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم
کرد.رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر
از پژوهشگران و فناوران و دستاندرکاران
نمایشگاه ،در لوح یادبود متنی به این شرح
مرقوم کردند:
بسم ا...الرحمن الرحیم
همت انقالبی
جلو ه درخشان استعداد ایرانی و ّ
را در ایــن نمایشگاه دیدیم و خــدا را سپاس
گفتیم .کار اساسی و بنیانی برای بهرهگیری از
انگیزهها و توان های باال باید جد ًا دنبال شود.
این مهم ترین وظیفه مسئوالن دولتی است.
به خداوند توکل کنید و با امید و شوق قدم
بردارید ،یقین ًا خواهید توانست به مشکالت
اقتصادی کشور پایان دهید ،انشاءا. ...
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۱۶مهر ۱۳۹۸
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دیدهبان عدالت وشفافیت :برخی
در ايران تابعيت افغانستانی
میگيرند تا پزشكی بخوانند!
دبیر کارگروه آموزش دیدهبان عدالت و شفافیت
گفت :دانشآموز ایرانی تابعیت ایرانی خود را زیر
پا میگذارد تا با این قانون بتواند اتیکت پزشکی
را برای خود خریداری کند.هامون سبطی در
گفتوگو با همشهری افزود :قانونی داریم که
میگوید اتباع همسایه خارجی بهویژه اتباع
افغانستان با پرداخت پول میتوانند در هر یک
از دانشگا ههای کشور در رشته پزشکی درس
بخوانند! شخصا وقتی این قانون را مشاهده و
مطالعه کردم ،برایم باورنکردنی بود .االن هم
با جستوجو در اینترنت هر کسی میتواند
این قانون را رویت و مطالعه کند.وی ادامه داد:
گزار شهایی بهدست ما رسیده که برخی به
واسطه این قانون تغییر تابعیت دادند یا بهدنبال
تغییر تابعیت خود هستند؛ یعنی دانشآموز
ایرانی حاضر میشود تابعیت ایرانی خود را زیر
پا بگذارد تا با این قانون بتواند اتیکت پزشکی
را بــرای خــود خــریــداری کند.وی گفت :حتی
موارد بسیاری گزارش شده که به جعل تابعیت
خود دست زدهاند .به طور مسلم یک دانشآموز
بهتنهایی نمیتواند دســت به ایــن کــار بزند.
کسانی پشت پرده هستند و باید این موضوع با
جدیت تمام دنبال شود.

جزئیات لغو روادید ایران و روسیه
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،کشور
گفت :فرایند نهایی لغو روادید مسافرت گروهی
ایران و روسیه در حال تکمیل است و در این روزها
اعــام می شــود .ولی تیموری به فــارس گفت:
کلیات آن به تصویب رسیده و جزئیات آن در حال
بررسی است .وی ادامه داد  :مقرر شده یک برنامه
اجرایی که با چه سازوکار وفرایندی این اقدام
را پیش ببریم تدوین شود و این که قراردادهای
زمینه با کــدام آژان ـسهــا و چه فرایندی باشد
در قالب یک برنامه اجرایی به توافق برسیم و
مذاکراتی انجام شده است .تیموری گفت:این
لغو روادیــد دوسویه است و برای مسافرتهای
گروهی در نظر گرفته شده که از سوی آژانسهای
منتخب در هر دو کشور اتفاق خواهد افتاد.

