
داروی کرونا در ناصر خسرو و داروهای گیاهی
سیف الرضا شهابی

محسن فخری زاده به شهادت رسید
ترور رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع

ســرکار خانــم دکتــر مینو محــرز متخصص 
بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
طی اظهار نظری از داروهــای کرونائی در خیابان 
ناصر خســرو ابراز نگرانی کــرد و گفت: »داروهای 
متعددی در خیابان ناصر خسرو به نام داروی کرونا 
به قیمت ده ها میلیون تومان فروخته می شــود که 
معلوم نیست از کجا می آیند. داروئی را که سه تای 
آن ها مثال سه میلیون تومان بوده اکنون به قیمت 
۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان بفروش می رســد.« خانم 
دکتر محرز در ادامه اظهاراتش گفته: »مشــخص 
نیســت داروهای گیاهی تولید شــده در کرمانشاه 
چطــور بدون تائید کمیته درمــان کرونا وارد بازار 
شده اســت... اصال هنوز در کمیته کشوری درمان 
ســتاد  ملی کرونا مطــرح و تائید نشــده، چطور 
ممکن است ســازمان غذا به آن مجوز بدهد؟ این 
کارها مردم را ســر در گم می کند و باعث می شود 
میلیون هــا تومان برای داروئی خرج کنند که هنوز 
تائید نشــده اســت.« خانم دکتر محرز همچنین 
گریزی به متولی امور دارو در کشــور زد و اشــاره 
کرد: »وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید بر 
توزیــع این دارو و داروهای دیگری که در بازار آزاد 

توزیع می شوند بیشتر نظارت کند.«
بیانات خانم دکتر محرز را می توان به سه بخش 

تقسیم کرد:
۱- وجــود داروهای کرونایی در ناصر خســرو 
و فــروش داروی ۳ میلیون تومانــی به ۲۰ تا ۴۰ 

میلیون تومان در این خیابان.

۲- داروهای گیاهی ســاخته شده در کرمانشاه 
که بدون مجوز ســازمان غــذا و دارو در بازار پیدا 

می شود.
۳-  کم کاری وزارت بهداشــت و سازمان غذا و 

دارو برای نظارت بر داروهای موجود در بازار.
در مــورد اول،  بعد از انقالب و  خصوصا دوران 
جنگ و تحوالتی که در حوزه دارو در داخل کشور 
در حال انجام گرفتن بود خیابان ناصر خســرو که 
از قبل از انقالب، محــل تبادل دارو و فروش لوازم 
پزشکی بود تبدیل به مرکز فروش داروهای کمیاب 
و نایاب شــد و چند بار این بــازار غیرقانونی دارو 
مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گفت ولی بعد از 
مدتی به حالت اول بازگشت! در سال های اخیر در 
حالی که  کمبود دارو جبران شــد و حتی داروهای 
خارجی هــم وارد بازار ایران شــد در مقاطعی که 
دارویــی بــه هر علتــی کمیاب می شــود در بازار 
غیرقانونی ناصر خســرو یافت می شود با چند برابر 
قیمت واقعی و در شــرایط نگهداری غیر استاندارد 
که ضرر مصرفش بیشتر از منافعش در جهت بهبود 
بیماران اســت، عرضه می شــود. گاهی داروخانه ها 
در مظــان اتهــام ورود دارو به ناصر خســرو قرار 
می گیرند و در مقاطعی شــرکت های پخش متهم 
می شــوند و بعضی مواقع از تامین کننده خارجی 
یا داخلی نام برده می شــود و هر بار بعد از بگیر و 
ببندهای مقطعی و نمایشی همچنان این النه فساد 
داروئی کشــور خودنمایی می کنــد و بیماران را به 
خود جلب می کند و باالخره  دقیقا مشخص نیست 

چگونه دارو از این بازار ســر در می آورد ولی آنچه 
که همواره ورد زبان اســت حضور فعال »مافیا«ی 
دارو است. این چه مافیای قدرتمندی است که قابل 

شناسائی نیست و ریشه کن نمی شود؟!
بخش دوم صحبت ایشــان مربوط می شــود به 
وجود داروهای گیاهی تولیده شده در کرمانشاه در 
بازار دارویی که در حالیکه هنوز در کمیته کشوری 
درمان ملی کرونا مطرح و تائید نشــده سازمان غذا 

و دارو به آن مجوز می دهد.
این موضــوع بر می گــردد به سیاســت فعلی 
وزارتخانه که ظاهرا ســعی و تالش دارد داروهای 
گیاهی را جایگزین کند و حداقل در کنار داروهای 
ســنتتیک و شــیمیائی و داروهای قابل قبول در 
مراکز علمی قرار بدهد و بــه بازار عرضه کند. اگر 
به اســتعفای دکتر ملک زاده  معاون سابق وزارت 
بهداشت توجه شود احتماال تا حدودی ابعاد قضیه 

بهتر روشن می شود.
امــا، همه این ها بــر می گردد به بخش ســوم 
اظهــارات خانم دکتــر محرز که در مــورد وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو به عنوان متولی 

داروئی کشور اشاره داشت.
 انتظار این اســت معاونت دارویی از توانمندی 
الزم برخوردار باشــد و سیاست دارویی وزارتخانه و 
کشــور را تنظیم کند. متاسفانه اکنون عکس آن را 
شــاهدیم و طبق نظر دکتر محرز داروهایی که به 
تائید علمی مراجع ذیصالح نرســیده از کانال تائید 

معاونت دارویی وارد بازار داروئی می شود!

دیروز محســن فخری زاده یکی از دانشمندان 
حوزه هســته ای کشور و رئیس سازمان پژوهش و 
نوآوری وزارت دفاع به دست عوامل تروریست در 

اطراف تهران ترور شد و به شهادت رسید.
بنابر اطالعات کسب شــده، این ترور در شهر 
آبسرد رخ داده و تروریست ها پیش از تیراندازی به 
ســمت خودروی آقای فخری زاده، اقدام به انفجار 

یک خودروی دیگر کرده اند.
در ایــن خصــوص وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح در اطالعیه ای از به شــهادت 
رسیدن رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت 

دفاع در جریان عملیات تروریستی خبر داد.
به گزارش ایســنا، روابــط عمومی وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح در اطالعیه ای اعالم 

کرد:
»بعدازظهر جمعه عناصر تروریســت مســلح 
خودرو حامل محســن فخری زاده رئیس سازمان 
پژوهــش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار 
دادند. در جریان درگیری تیم حفاظت ایشــان با 
تروریســت ها آقای محســن فخری زاده به شدت 

مجروح شد و به بیمارستان منتقل گردید.
متاســفانه تــالش تیم پزشــکی بــرای احیاء 

ایشــان موفق نبود و دقایقی قبل این مدیر خدوم 
و دانشــمند پس از ســال ها تالش و مجاهدت به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.
 وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
اقدام ناجوانمردانه تــرور یکی از مدیران متعهد و 
متخصــص خود را به محضر مبــارک مقام معظم 
رهبری و ملت شهید پرور ایران اسالمی تبریک و 

تسلیت عرض می نماید.«
* روزنامه مردم ســاالری شــهادت محســن 
فخری زاده، دانشمند هسته ای را تبریک و تسلیت 

عرض می کند.

سرمقاله
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»مردم ساالری آنالین« از درگیری مجلس 
و دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی گزارش می دهد
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 »مردم ساالری آنالین« گزارش می دهد

 دوراهی سالمت نوزاد و تاریخ تولد الکچری
  بعد از مراســم عروسی، جشن تولد و حتی عزاداری الکچری، چند سالی هست تاریخ تولد الکچری 
هم بالی جان جامعه ما شده است. رسم اشتباهی که می گویند از ۸ آبان ماه ۸۸ بنیان آن گذاشته شده 
است؛ یعنی ۸۸/۸/۸؛ روزی که بنا به اعالم وزارت بهداشت و درمان در آن چهار هزار و صد و نود و پنج 
نوزاد متولد شد. سال گذشته سیف اهلل ابوترابی معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت اسناد خبر داده بود 
که در 95/5/5 هم ۶ هزار و ۱۳ نوزاد و در 9۶/۶/۶  پنج هزار و ۶۸۰ نوزاد در سراسر کشور متولد شده اند. 
به گفته وی نرخ تولد روزانه در طول یک دهه اخیر حدود ۳ هزار و ۸۰۰ بوده است. گویا تعداد متولدین 
9۸/۸/۸ نیز دو تا سه برابر روزهای دیگر بوده است. به گزارش »مردم ساالری آنالین« سال گذشته در ۸ 

آبان 9۸ بخش زایمان بیمارستان های خصوصی روز شلوغ و پر ازدحامی را پشت سر گذاشت...

عراقچی تشریح کرد

جزئیات تبادل زندانیان ایرانی و استرالیایی

اضطراب و دلواپسی عربستان 
درباره بازگشت آمریکا به برجام

دبیرکل حزب مردم ساالری تاکید کرد

ورود نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری
 پس از استعفا و تشکیل حزب

سرلشکر باقری:
 نیروی دریایی ارتش 

رویای استکبار جهانی را باطل کرد

صفحه2

    زنگنه خبر داد
هدف گذاری ۲۵ میلیارد دالری 
صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰
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در گفت وگو با رئیس سابق سازمان گردشگری کشور مطرح شد؛ 

تئوری ام اف تی راهکار عبور از بحران کنونی 

محمدشــریف ملک زاده گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در مدت ۴ ماه 
نخست ســال ۲۰۲۰ در جهان حدود ۱95 میلیارد دالر خسارت به صنعت 
گردشگری وارد شده است، از این رو بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا به دنبال 

راهکاری برای عبور از این مشکل برآمده اند.
در یک سال گذشته شــیوع ویروس کرونا اقتصاد گردشگری را زیرفشار 
قرار داده اســت و تا امروز بیش از ۱۰۰ میلیون شغل در دنیا را از بین برده 
است، برای آگاهی از جزئیات وضعیت اقتصاد گردشگری و راهکارهای عبور 
از مشــکالت پساکرونایی صنعت گردشــگری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
موج با پروفســور محمدشــریف ملــک زاده که به تازگی از ســوی اتحادیه 
بین المللی رؤسای دانشگاه های جهان عنوان پدر علم نوین گردشگری جهان 

را کسب کرده، گفت وگو کرده است.
در حال حاضر شــیوع ویــروس کرونا چقــدر وضعیت اقتصاد 

گردشگری را در دنیا تحت تاثیر قرار داده است؟
بنا بر گزارش های رســیده از مقاصد گردشگری میزان حضور گردشگران 
در این مکان ها ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است، 
البته در اردیبهشــت ماه این کاهش بیشتر بود و آمار حدود 9۷ درصد بود و 
االن کمی روند رو به رشــد دارد، چراکه عالئم مثبت و تدریجی گردشگری 
در نیم کره شــمالی دیده مي شود زیرا محدودیت در برخی کشورها کاهش 
یافته و کشورهای حوزه شینگن مرزها را برای مسافران باز کرده اند اما هنوز 
از ســفرهای غیرضروری جلوگیری مي شود. اما در دوران کرونا تاکنون بیش 
از ۱۱۳ میلیون توریســت از سفر بازمانده و ۱۸۰ میلیون توریست سفر خود 
را لغــو کرده اند و در مدت ۴ ماه حدود ۱95 میلیارد دالر خســارت برجای 

گذاشته است.
وضعیت مناطق مختلف جهان از نظر کاهش گردشــگری چگونه 

است؟
طبق آخرین آمارها در آســیا و اقیانوسیه گردشگری 5۱ درصد، در اروپا 
۴۴ درصد، خاورمیانه ۴۰، در آمریکا ۳۶ درصد و در آفریقا ۳5 درصد کاهش 
داشــته است. در این مدت چند ماهه نخست ســال پروازهای بین المللی از 
اوایل ژانویه تا اوایل مارس ۴۳ درصد و در آوریل 9۳ درصد کاهش داشته و 
از ۶ ژانویه تا ۱۴ ژوئن بیشترین روند نزولی را داشته، به طوری که در آسیا 
بــا منفی ۱۰5 درصد، آمریکا با منفــی 9۸ درصد، اروپا با منفی 9۴ درصد، 

خاورمیانه با منفی ۸۱ درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده اند.
 صنعت هتل داری در زمان کرونا چقدر آسیب دیده است؟

طبق آخرین آمارها کاهش توریست در دنیا باعث شده تا درآمد هتل داری 
در اروپا ۱۱ درصد، آمریکا مرکزی و جنوبی ۱۲ درصد، در آفریقا ۱۳ درصد، 
ایاالت متحد آمریکا ۲5 درصد و در آســیا و اقیانوسیه ۲۸درصد و خاورمیانه 

۳۸ درصد کاهش یابد.
 در مجموع صنعت گردشگری جهان در سال جاری چقدر کاهش 

درآمد داشته است؟
طبق برآوردها صنعت گردشــگری جهان امسال با کاهشی 5۸ درصدی 
مواجه شده و در صورت افزایش شــیوع احتمال کاهش فعالیت گردشگری 
تــا ۷۰ درصد هم پیش بینی مي شــود. در واقع تاکنون ۸5۰ میلیون تا یک 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون گردشگر نسبت به سال گذشته سفر کمتر داشته اند 
که حدود 9۱۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دالر ضرر برای صنعت گردشگری به همراه 
داشــته و ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون شــغل را در صنعت گردشگری از بین برده 

است.
 در مقایسه وضعیت گردشگری دنیا در سال 2۰19 و 2۰2۰ آمارها 

چگونه است و چه کشورهایی بیشترین درآمد را داشته اند؟
در سال ۲۰۱9 یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون توریست در دنیا وجود داشته 
که ســهم اروپا ۷۴۴ میلیون نفر، سهم آســیا و اقیانوسیه ۳۶۰ میلیون نفر، 
سهم آمریکا ۲۲۰ میلیون نفر، سهم آفریقا ۷۳ میلیون نفر و سهم خاورمیانه 
۶۳ میلیــون نفر بوده و درآمد گردشــگری در ســال ۲۰۱9 حدود ۱۴۷9 
میلیارد دالر بوده که از این میزان ســهم اروپا 5۷۲ میلیارد دالر، سهم آسیا 
و اقیانوسیه ۴۳۳ میلیارد دالر، سهم آمریکا ۳۴۴ میلیارد دالر و سهم آفریقا 

۳۸ میلیارد دالر و سهم خاورمیانه ۸۲ میلیارد دالر بوده است.
 چه کشورهای در سال 2۰19 در صدر مقصدهای نخست توریستی 

دنیا بوده اند و چه میزان درآمد کسب کرده اند؟
براساس آمارها در سال گذشــته میالدی فرانسه میزبان 9۰ میلیون نفر 
گردشگر، اسپانیا میزبان ۸۴ میلیون نفر گردشگر، آمریکا میزبان ۸۰ میلیون 
نفر گردشــگر، چین میزبــان ۶۶ میلیون نفر گردشــگر، ایتالیا میزبان ۶5 
میلیون نفر گردشگر، ترکیه میزبان 5۱ میلیون نفر گردشگر، مکزیک میزبان 
۴5 میلیون نفر گردشــگر، تایلند میزبان ۴۰ میلیون نفر گردشــگر، آلمان 
میزبان ۳9 میلیون نفر گردشــگر و انگلیس میزبان ۳۸ میلیون نفر گردشگر 
بوده اند که از نظر درآمدی هم آمار به ترتیب اینگونه بوده است که آمریکا به 
کســب درآمدی ۲۱5 میلیارد دالری در صدر قرار گرفته و بعد از آن اسپانیا 
با درآمدی ۸۱ میلیارد دالری، فرانســه بــا درآمدی ۶۴ میلیارد دالر، تایلند 
با درآمدی ۶۰ میلیــارد دالری، انگلیس با درآمدی 5۰ میلیارد دالر، ایتالیا 
با درآمدی 5۰ میلیارد دالری، ژاپن با درآمدی ۴۶ میلیارد دالر، اســترالیا با 
درآمدی ۴5 میلیارد دالری، آلمان بــا درآمدی ۴۱ میلیارد دالری و ماکائو 

و چین با درآمدی ۴۰ میلیارد دالر در صدر پردرآمدترین کشورها بوده اند.
 در حال حاضر چه راهکاری برای عبور از مشکالت پسا کرونایی 

صنعت گردشگری وجود دارد؟
با توجه به اینکه گردشــگری در جهان فرصتی برای اشــتغال بوده برای 
بهره مندی از آن چندین ســالی اســت روی تئوریی با عنوان ام اف تی کار 
کرده ایم که یک عنصر به ســه عنصر زمان، انسان و مکان در تعریف سنتی 
گذشــته اضافه کرده است. قبال در گردشــگری چگونگی سفر و مکان مبنا 
بــوده، اما در حال حاضر عنصر چهارم ارتقای روح و روان انســان هم مورد 
توجه قرار گرفته و باعث تغییر گردشــگری در جهان شــده است. در واقع 
این تئوری با شناســایی مراکز و مناطق محلی ظرفیت آنان را شناســایی و 
براساس آن نسبت به توســعه مناطق اقدام مي کند. این رویکرد مي تواند بر 
مبنای خاطرات افراد باشــد و آســایش روح و روان برای آنها ایجاد کند. به 
عبارت دیگر تئوری ام اف تی زوایای پنهان را آشکار کرده و سفر یک بعدی 

را تبدیل به سفری چند بعدی مي کند.
 این تئوری چگونه مي تواند به ارتقای صنعت گردشــگری کمک 

کند؟
براســاس تحقیقاتی که در زمینه گردشــگری با عالیق انجام شــده این 
تئوری مي تواند در توســعه گردشــگری بوم گردی موثر باشد. از این رو این 
تئوری به عنوان نخســتین اختراع در صنعت گردشــگری توســط اتحادیه 
بین المللی روســای دانشــگاه های جهان پذیرفته شد و روسای دانشگاه های 
مختلف در جهان طی مراســمی ضمن اعطای عنوان پدر علم نوین مدیریت 
گردشــکری اعالم کردند که این تئوری در مقطع کارشناسی دانشگاه ها هم 
تدریس شــود. چراکه بسیاری از دانشــگاه ها به دنبال یافتن راهکاری برای 
عبور از مشــکالت شیوع ویروس کرونا بودند که با تئوری ام اف تی این خأل 

پوشش داده شده است.

تداوم ۱۰ ساله شرکت »فرآوری و ساخت« به عنوان واحد نمونه کیفی کشور

عباس ایروانی: مشکالت صنعت، تحریم داخلی است نه خارجی
تاریخچه

»شــرکت فرآوری و ســاخت« واقع در شهر صنعتي رشــت در محلي به 
مســــاحت ۸۷ هزارمتر مربع در سال ۱۳5۶ با عنوان شرکت »تولي پارتس« 
با هــدف ساخت و تـولید انــــواع کمک فنرهاي خودروهاي سنگین، نیمه 
ســنگین و موتورســیکلت با همکاري و مشارکت شرکت »اسکورت هنـــد« 

تاسیس شد. 
این شرکت در اواخر سال ۷۲ به بخش خصوصي واگذار و از سال ۷۳ با نام 
»کارخـــانجات فـرآوري وساخت قطعـات خودروی ایران« عملیات راه اندازي 
مجدد آن آغاز گردید و حدود یک ســال بعد نیز با تولید طیف گسترده اي از 

انواع کمک فنرهاي سبک و سنگین به بهره برداري رسید. 
ادامه در صفحه 5

 »بلینکن« به زودی وزیرخارجه آمریکا می شود

دیپلمات پیچیده و مداخله گر آمریکایی

محسن فخری زاده به شهادت رسید
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