
رئیسی:
سیاست ایران توسعه روابط با 

کشورهای آمریکای التین است
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انتقاد رئیس سازمان غذا و دارو 
از »اسنپ دکتر«

 و پدیده »ناصرخسرو مجازی«
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دبیرکل حزب مردم ساالری در کالب هاوس:

مادامی که نظام حزبی نداشته باشیم 
 نه مردم ساالری واقعی داریم

و نه پاسخگویی دست اندرکاران
صفحه2
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صفحه3

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت عنوان کرد

پایداری ایمنی واکسن های کرونا 6 تا ۸ ماه 

آثار تحریم ها بر بنادر و خطوط کشتیرانی ایرانی

از ممنوعیت در چین تا محدودیت در هند

گروه بین الملل – علی ودایع: بلوک شــرق و غرب رسما درحال رجزخوانی برای یکدیگر هستند؛ این 
جمله شاید همچنان نامفهوم باشد اما واقعیت این است که بحث و جدل های قدیمی  باالگرفته است. آمریکا 
تمرکز نیروهایش را در دریای چین جنوبی گذشته است. واشنگتن شبانه روزی درحال کار است تا رفقایش 
را به زیردریایی های اتمی  مجهز کند. ماجرای برخورد زیردریایی کانتیکت آمریکا با جسم مشکوک همچنان 
در بایکوت خبری قرار دارد. در این میان، چین و روسیه در یک رزمایش جنگی چهارروزه نابودی مین های 
شناور دشمن با آتش توپخانه را تمرین کردند. گفته شده که نیروهای دریایی روسیه و چین در این رزمایش 

مجهزترین کشتی های جنگی، زیردریایی ها، مین روب ها، قایق های موشکی و...

بر اســاس آمارهای منتشره از حدود یک ســال پیش تقریبا اکثر فعالیت های بندر شهید بهشتی بر تخلیه، 
نگهداری و توزیع و حمل یکسره کاالهای اساسی و صادرات کاالهای معدنی متمرکز شده، از این رو بندر چابهار 
به ســهم ده درصدی از نقل و انتقال کاالهای اساسی در کشور رســیده اما از اوایل امسال بندر شهید بهشتی 
چابهار تقریبا نقشــی در حمل و نقل کانتینری برای ایران و کشــورهای همسایه نداشته است. در شرایطی که 
عده ای عضویت ایران در پیمان شانگهای را دوره جدیدی از همکاری های اقتصادی ایران و سایر کشورهای عضو 
به ویژه چین می دانند و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را ناجی اقتصاد کشورمان عنوان می کنند، چند روز گذشته 
مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که چین اجازه ورود کشتی های ایرانی به بنادر مهم را 

نمی دهد و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی هم این موضوع را تایید و گفته است...

انتقاد سخنگوی وزارت امورخارجه از مواضع باکو:

مقامات جمهوری آذربایجان عنان کالم را
 داشته باشند

رزمایش جنگی روسیه و چین برگزار شد

نگرانی ناتو درباره قدرت بلوک شرق

صفحه10

صفحه2

 

بــه گفتــه دکتــر اردشــیر 
ســعدمحمدی، این شرکت در شش 
ماهه نخست امسال تمامی برنامه های 
توسعه ای تولیدی و اقتصادی را مطابق 
برنامه پیش برده به طوری که شــاهد 
رشد 116 درصدی در فروش، افزایش 
۵ درصدی تولید کاتد و آند و رشــد 
38 درصــدی در برنامه های حفاری 
اکتشــافی بود. به گزارش مس پرس، 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس 
ایران با اشاره به گزارش عملکرد شش  
ماهه ابتدایی ســالجاری شرکت ملی 

صنایع مس گفت: طی شش ماهه نخست سال جاری 
عملکرد استخراجی شرکت مس 103 میلیون و ۲7۲ 
هزار تن بوده است که نسبت به برنامه 94 میلیون و 
71۵ هزار تنی 9 درصد رشــد را نشان می دهد. وی 
عملکرد تولید سنگ سولفوری شرکت مس طی شش  
ماهه نخســت ســالجاری را ۲7 میلیون و 100 هزار 
تن اعالم و تاکید کرد: این در حالی اســت که برنامه 

شرکت ۲6 میلیون و 74۵ هزار تن بوده است.
مدیرعامل شرکت مس همچنین کنسانتره تولیدی 
حاصل از ارسال سنگ سولفوری به کارخانجات تغلیظ 
در هر سه مجتمع را در مجموع 606 هزار و 407 تن 
برشمرد که نســبت به برنامه ۵86 هزار و 601 تنی؛ 
3درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد: شرکت 
مــس طی این بازه زمانی با تولید 3976 تن مولیبدن 

رشد 114 درصدی را نسبت به برنامه رقم زد.
مدیرعامل شرکت مس عملکرد این شرکت را در 
بخش آند تولیــدی 178 هزار و 78۲ تن عنوان کرد 
که نســبت به برنامه 169 هزار و 6۵۲ تنی؛ ۵ درصد 
رشد داشته است. به گفته وی شرکت مس در بخش 
کاتد نیز با تولید 143 هزار و 3۲8 تن در شش ماهه 
نخست سالجاری رشد ۵ درصدی را نسبت به برنامه 
و رشــد ۲/37 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل عملی کرده است. همچنین تولید مس محتوی 
معدنی طی این مدت با 3 درصد رشــد به  147 هزار 
و 943 تن رســید. ســعدمحمدی در ادامه به بحث 
قطع برق اشــاره کرد و گفت: باتوجه به افزایش دما 
و فشــارهایی که بر روی سیستم برق و تأمین انرژی 
وجود داشت؛ خوشبختانه با تمهیداتی که درخصوص 
افزایــش بهره وری انجــام داده بودیم نه تنها از برنامه 
عقب نماندیم بلکه مشــارکت زیادی در تأمین برق 

منطقه نیز داشتیم.
به گفته مدیرعامل فملی، مدیریت کرونا، مدیریت 
ســاعت کاری و مدیریت اورهال همگی نشان دهنده 
این است که نه تنها مطابق برنامه از پیش تعیین شده 

عمل کردیم بلکه از برنامه نیز جلوتر حرکت کردیم.
* رشد 38 درصدی حفاری اکتشافی

سعدمحمدی در ادامه به حوزه اکتشاف اشاره کرد 
و گفت: در بخش اکتشــاف برای اولین بار در تاریخ 
شرکت مس طی نیمه نخست ســالجاری، موفق به 
ثبت رکورد حفــر عمیق ترین گمانه تا عمق بیش از 
1۲11 متر در سایت سریدون در منطقه استان کرمان 

شدیم. وی تأکید کرد: همچنین در حوزه حفاری های 
اکتشافی در شــهریورماه 1400 رشد 38 درصدی را 
ثبت کردیم؛ به طوری که در شــهریورماه 99 معادل 
9 هزار و 1۵9 متر حفاری اکتشــافی انجام دادیم و 
در شــهریور ســالجاری 1۲ هزار و 6۵6 متر حفاری 
اکتشافی ثبت شد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران گفت:  همچنین پیشرفت فیزیکی کل عملیات 
اکتشــافی شامل اکتشاف ســطحی و زیرسطحی در 
شــهریور 1400 طبق برنامه پیش بینی شده 4۲.86 
درصد بــوده که با 4۵.89 درصد انجام شــده و 3.3 

درصد از برنامه جلوتر است.
ســعدمحمدی تأکید کــرد: در حوزه اکتشــاف 
همچنین مطالعــات معدن مس ســریدون و نتایج 
ذخایر اکتشــافی آن در حال قطعی شدن است. این 
معــدن یک ونیم میلیارد تن ذخیــره قطعی دارد که 
جدا از یک میلیارد تن ذخیره جدید مس اســت که 
سال گذشته کشف شــده است. این رقم و رقم هایی 
کــه بعداً به این میزان اضافه می شــود؛ قطعا رتبه ما 
را به رتبه ششــم ذخایر معدنی مس در جهان ارتقا 
خواهد داد. وی افزود: با توجه به اینکه به روزرســانی 
و بحث ذخایر اکتشــافی اهمیت ویژه ای در پیشبرد 
برنامه های توســعه ای شرکت ملی صنایع مس دارد، 
خرید 1۵ دســتگاه حفاری جدید قطعی شــده و در 
حال ورود به کشــور است. مدیرعامل شرکت مس به 
اقدامات انجام شده در حوزه توسعه و اکتشافات اشاره 
و تأکید کرد: برنامه های توسعه ما در استان آذربایجان 
شرقی و کرمان مطابق برنامه پیش می رود. در همین 
راســتا طی نیمه نخست سالجاری با همراهی تمامی 
مســئوالن و با اعتقاد به توان داخلی و بومی سازی، با 
عقد قراردادی با قرارگاه خاتم االنبیاء ثابت کردیم که 
تــوان راه اندازی پروژه چرخه تولیدی مس کاتدی در 

مجتمع مس سونگون وجود دارد.
ســعدمحمدی ادامه داد: بر این اســاس قرارگاه 
خاتم االنبیــا متولــی راه اندازی کارخانجــات ذوب و 
کارخانجات وابسته در مجتمع مس سونگون شد که 
این اتفاق مهمی در تاریخ صنعت مس ایران محسوب 
می شــود. وی تأکید کرد: خوشــحالیم که این اتفاق 
در استان آذربایجان شــرقی روی داد؛ چراکه با این 
راه اندازی شاهد اشــتغال زایی 3۵00 نفری مستقیم 
و غیرمســتقیم بــرای مردم بومی منطقــه خواهیم 
بــود. اعتقاد داریم با این کار منطقه ورزقان اســتان 

آذربایجان شرقی شاهد تحولی عظیم 
خواهد بود و مصمم هستیم که این اتفاق 
هر چه زودتــر انجام شــود. مدیرعامل 
شرکت مس با اشــاره به اینکه پیشرفت 
معدن مــس در آلو مطابــق برنامه بوده، 
ابراز امیدواری کرد تا اوایل ســال آینده 
مرحله بهره بــرداری این پروژه نیز انجام 
شــود و یک مجتمع دیگــر وارد چرخه 
تولید کنسانتره در کشور شود که گردش 
مالی خیلی خوبی را برای منطقه جنوب 
غرب اســتان کرمان ایجاد خواهد کرد. 
وی در ادامــه به برگزاری مجمع عمومی 
عادی سالیانه اشاره کرد و گفت: عملکرد شرکت ملی 
مس با وجود افزایش تولید، افزایش فروش و پیشبرد 
طرح های توســعه کاماًل شــفاف بوده است که این 
افتخاری برای شرکت ملی مس و مجموعه کارکنان و 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
سعدمحمدی درخصوص افزایش سرمایه شرکت 
مس گفت: مقدمات افزایش سرمایه در مجمع عمومی 
مطرح شد که خوشبختانه حسابرس افزایش سرمایه 
را تأیید کرد و هم اکنون به سازمان بورس ارسال شده 
است. بر همین اساس سرمایه ثبتی شرکت با افزایش 
100 درصدی به 40 هزار میلیارد تومان ارتقاء می یابد 
که این 40 هزار میلیارد تومان برای تأمین طرح های 
توسعه شرکت است. وی در ادامه افزود: شرکت ملی 
صنایع مس بارها اعالم کرده اســت که برای پیشبرد 
طرح های توســعه از هیچ منابع مالی به غیر از منابع 
مالی خود شرکت استفاده نخواهد کرد و هیچ فشاری 
را برای طرح های توسعه به نظام بانکی و یا منابع مالی 

در استان ها تحمیل نمی کند.
مدیرعامل شــرکت مس همچنین تأکید کرد: در 
بخش توسعه همسو با تغییر و تحوالت جهانی حرکت 
خواهیم کرد. در سال های آینده شاهد افزایش تقاضا 
خواهیــم بود به همین دلیل بــرای اینکه از گردونه 
رقابت ها و تحوالت جهانی باز نمانیم، پروژه های تولید 
کنسانتره و کاتد را پیش می بریم و می خواهیم سهم 
مس در GDP کشور را افزایش دهیم. سعدمحمدی 
گفت: مصمم هســتیم تمام کارهــا را مطابق برنامه 
پیش ببریم. در همین راستا 110 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری برای صنعت مس در کشور تعریف شده 
اســت که با بهره برداری از آن ها هم در اقتصاد کشور 
و GDP تأثیرگــذار خواهد بود و هم اینکه ما را جزو 

10 شرکت برتر دنیا در تولید مس قرار خواهد داد.
* رشد 116 درصدی فروش

سعدمحمدی با اشــاره به رشــد 116 درصدی 
فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: 
در شش ماهه نخست سالجاری موفق به ثبت فروش 

حدود 34 هزار و 981 میلیارد تومانی شدیم.
وی همچنین گفت: در نیمه اول امســال به طور 
متوســط ۵830 میلیارد تومان فروش داشتیم و در 
شــهریورماه با فروش 8700 میلیــارد تومان رکورد 
فــروش ماهانه تاریخی شــرکت ملــی صنایع مس 

شکسته شده است.

مدیرعامل »فملی« عملکرد شش  ماهه شرکت مس را تشریح کرد

از رشد در تولید و فروش 
تا ثبت رکورد حفر عمیق ترین گمانه اکتشافی برای نخستین بار

 
دکتر علیرضا سالم، عضو شورای عالی داروخانه های ایران و تهران

افتـرایی بـزرگ تحت عنـوان انحصارطلبـی  
بــه معنای مخصــوص کردن  انحصارطلبی 
امری به شــخص یا گروهی خاص و درواقع به معنای 
محدودکردن و بی رقیب کردن در چیزی است. انحصار 
در اصطالح به معنای مخصوص بودن کاری یا امری 
یا فروش کاالیی خاص به موسســه یا شرکتی خاص 
 monopoly است. در اصطالح اقتصادی، انحصار یا
به معنای محدود کردن تولید، توزیع یا فروش کاالیی 
خاص برای دولت، موسسه، کارخانه، شرکت، داروخانه 

یا شخصی خاص است.
یک انحصارطلب می تواند قیمــت و مقدار تولید 
را تغییر دهد. گاهی این واژه در معنایی گســترده تر، 
به هرنوع تخطــی از حدود اخالقــی و قانونی گفته 
می شــود که می تواند حریم آزادی دیگران را مختل 
کند و امتیازاتی فراتر از حد الزم یا شایستگی به فرد 
یا گروهی خاص اعطا کنــد. از نظر آموزه های قرآنی 
انحصارطلبی می تواند به دو گونه شکل بگیرد: اینکه 
خــود را بر دیگران برگزینــد و از اطالعات و دانش و 
مقامی که در اختیار دارد برای افزایش قدرت و ثروت 
خود بهره گیرد و از اطالعاتی که به حکم مسئولیت در 
اختیار دارد برای حذف رقیبان یا سبقت در معامالت 
و قراردادها استفاده کند. یا این اطالعات و دانش را در 
اختیار خویشاوندان و دوستان خود قرار دهد یا آنان را 
در معامالت دولتی و ملی بر دیگران مقدم بداند. انواع 
و اقســام انحصار طلبی  شامل انحصار اخالقی )اینکه 
انسان ها با توسل به صفاتی نظیر حسادت، تنگ دلی 
و ضیق صدر نه تنها کمکی به دیگران جهت کســب 
فضیلت نمی کنند، بلکه حتی مانع  از دســتیابی آنها 
به فضیلت می شــوند(، انحصار اقتصادی )اینکه هیچ 
مراعاتی نسبت به حقوق مالی دیگران نداشته باشیم و 
به سادگی مال دیگران را برای خود حالل بشماریم( و  
انحصار اجتماعی )اینکه مناصب اجتماعی تنها برای ما 
ساخته شده و دیگران هیچ شایستگی برای دارابودن 

این مسئولیت ها ندارند( است.
* فرآیند انحصار طلبی در نظام دارویی کشور

افزایش روزافزون تعداد دانشکده های داروسازی و 
سیر صعودی فارغ التحصیالن این رشته در کنار نگاه 
صرف اقتصادی به جذب دانشــجو در نظام آموزشی 
کشور بدون هماهنگی با سایر بخش های حوزه دارویی 
عمال بحرانی فراگیر در اشتغال زایی فارغ التحصیالن 
داروســازی کشــور ایجاد  کرده  است.  جذب حدود 
90 درصد از داروســازان در حوزه داروخانه و سکوت 
معنادار صنایع داروســازی کشور نســبت به ایفای 
نقشــی موثر در به کارگیری داروســازان جوان عمال 
تمامی نگاه جامعه را به ســوی داروخانه ها روانه کرده 
و این تنها حوزه داروخانه اســت که باید پاسخگوی 
تمام کوتاهی ها در امر اشــتغال زایی داروسازان باشد. 
به نظر می رســد فرآیند انحصار طلبی از نقطه صفر تا 
صد نظام داروسازی کشور را فراگرفته است. در حوزه 
تولید یک انحصار طلب می تواند قیمت و مقدار تولید را 
تغییر دهد. در حوزه توزیع یک انحصار طلب می تواند 
از توزیع یک کاال به ســبب شــرایط متغیر قیمتی 
خودداری کند و در حوزه مدیریتی یک انحصار طلب 
می تواند امتیازاتی فراتر از حد الزم یا شایســتگی به 
خود، فــرد یا گروهی خاص اعطا کنــد. در این بین 
موسس مســتقل داروخانه ای که پس از طی مراحل 

سخت و گذر از فیلترینگ سازمان غذا و دارو و گذران 
سال های جوانی در مناطق محروم تنها درخواستش 
حفظ امنیت شــغلی و ثبات کســب و کار در حوزه 

داروخانه داری است آیا انحصار طلب است؟
* فرآیند انحصار طلبی در نگاه جامعه

بــه  نظر می رســد مالکان قــدرت و ســرمایه با 
مدت هــا برنامه ریزی مدون، جامع و حساب شــده و 
بررسی میدانی در ســطوح مختلف کسب و کارهای 
رایج در ایــران و با علم بر اینکه دارو کاالیی اســت 
استراتژیک و ارزشــمند، آنجا که می بینند فروش و 
ارائــه خدمات دارویی مقوله ای اســت قائم به ذات و 
مختص داروسازان کشور، با راه اندازی سناریوی سیاه 
واژه انحصار طلبی در بین جمعیت جوان داروساز و با 
تبلیغ گسترده در سطح جامعه و بهره گیری از امکانات 
گسترده رسانه ها، به راحتی این تنها اهرم نظارتی در 
حوزه ســالمت را از دستان داروساز خارج کرده و در 
اختیــار مجموعه هایی بزرگ با پشــتوانه دولتی قرار 
داده انــد. پازل هــا یک به یک در کنــار یکدیگر قرار 
می گیرند و ســکوتی تاســف بار در جامعه داروسازی 
کشور سایه انداخته، گویی همه تنها باید نظاره گری 
خاموش در عرصه قدرت طلبی سرمایه داران باشیم و  
کسب و کارهای کوچک و  مستقل خود را به یکباره در 
معرض ویرانی قرار دهیم و دم برنیاوریم. در سناریوی 
مذکــور، صاحبان ســرمایه و مالکان فروشــگاه های 
اینترنتی بزرگ  در نقش ایده پردازان اصلی، جمعیت 
جوان داروسازی کشور در نقش ابزار تحقق این هدف 
با سالح رفع انحصارطلبی و بعضی همکاران داروساز 
شاغل در ســازمان و انجمن و نظام پزشکی در نقش 
بازیگران خاموش، تنها نظاره گری بی تفاوت، نام خود 

را در این داستان غم انگیز ثبت کردند.
* آیین نامه جدید تأسیس داروخانه، پایان 

داروخانه داری مستقل و آغازی است بر ظهور 
زنجیره های بزرگ سرمایه دار و شکل گیری 

مافیای دارویی در نظام سالمت 
طراحان آیین نامه که در سال پایانی دولت دوازهم 
بصــورت کامال ســوال برانگیر بر مســند مدیریتی 
نشســتند بصورت کامال زیرکانه و  هوشــمندانه در 
قالــب مــواد 4، ۵، 6 و 7 و در جداول مربوطه بجای 
گنجاندن امتیازات علمی همانند آیین نامه دامپزشکی، 
با وارد نمودن شاخص های اقتصادی همچون مساحت 
داروخانه، متراژ اتاق مشاوره، انباری، پارکینگ، سالن 
انتظار، دســتگاه نوبت ده و ســایر موارد، زمینه ورود 
ســرمایه گذاران بزرگ در حــوزه داروخانه را تدارک 
 دیده و  کسب و  کار کوچک و  مستقل داروخانه را در 

معرض ویرانی قرار داده اند.
سوء استفاده از واژه مناطق محروم و عدم تعریفی 

مشخص از محرومیت مناطق جغرافیایی گستره 
ایران زمین با اســتناد صرف به معیار جمعیت باعث 
گردیــده تا مناطق بی شــماری که اتفاقــا در حوزه 
مناطق پربرخوردار هســتند با نــام مناطق محروم 
حایز شرایط الزم جهت تأسیس داروخانه شده و این 
موضوع می تواند زمینه خروج داروسازان از مناطق کم 

برخوردار را فراهم نماید.
عدم التزام به بندهای )۵( و )7( سیاست های کلی 
»ســالمت« ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری در 
ســال 1393  با محتوای ساماندهی تقاضا و  ممانعت 
از تقاضای القایی در این آیین نامه به حدی آشــکار 
و محسوس است که می تواند در صورت اجرایی شدن، 
موجبات خروج و  مهاجرت داروســازان از شــهرهای 
کوچک  به سمت شهرهای پربرخوردار را فراهم نماید.
الزم به ذکر است براساس ماده )74( قانون برنامه 
ششم توسعه، وزارت بهداشت موظف است چیدمان 
واحدهای ارائه دهنده خدمات ســالمت را به گونه ای 
انجام دهد تا دسترســی مردم به خدمات سالمت در 
تمامی نقاط کشور به سهولت انجام پذیرد. همچنین 
وفــق ماده )6( قانــون تشــکیالت و وظایف وزارت 
بهداشت مصوب 1367، کلیه برنامه ریزی ها و  مصوبات 
می بایست با اولویت بخشی به رفع نیاز مناطق محروم 
باشد و به همین دلیل هرگونه تالش در جهت خالی 
نمودن مناطق محروم و کمتر برخوردار نقض آشکار 
قانون مربوطه است. در آیین نامه فوق، فارغ التحصیل 
رشته داروسازی مقطع دکترا با دارا بودن ۲000 امتیاز 
)ماده ۵ جدول امتیازات مــدرک تحصیلی( و با دارا 
بــودن حداقل امتیاز دریافت موافقت اصولی )ماده 4 
جدول حداقل امتیازات( بجای آنکه در مناطق محروم 
اقدام به تأســیس داروخانه نماید، اسب خود را زین 
کرده راهی مناطق خوش آب و هوای شــمال ایران و 
محدوده پر از امکانات اطراف تهران نظیر لواسان شده 
و از تعریف غیرکارشناسی وزارت بهداشت از مناطق 
محــروم به صرف دارا بودن جمعیتی زیر ۵0 هزارنفر 

نهایت بهره برداری را خواهد نمود.
در آیین نامــه فــوق، گروه هــای ســرمایه گذار 
غیرداروســاز با اجیــر نمودن داروســازان جوان و با 
بهره گیری از  شاخص های اقتصادی مندرج در ماده 
)7( و در قســمت جدول نحوه کسب امتیازات صدور 
مجوز بهره برداری تأسیس براحتی با خرید ملک های 
بزرگ و امکانات قوی نظیر اتاق های بزرگ مشــاوره، 
انبار، پارکینگ و سایر ملزومات، اقدام به تأسیس ابر 
داروخانه ها در مجــاورت دیوار به دیوار داروخانه های 
پرســابقه نمــوده و موجبات ورشکســتگی بخش 

خصوصی مستقل و ضعیف را باعث مي شوند.
متأسفانه بر اساس تبصره های )1(، )۲( و )3( ماده 
17 آیین نامه، هرگونه جابجایی مکان داروخانه دایر 
و یا حتی تمدید پروانه تأســیس داروخانه نیز منوط 
به کســب حداقل امتیاز الزم جهــت دریافت مجوز 
بهره برداری بــوده و عمال داروخانه های کوچک و بی 
بضاعتی که به دلیل تأسیس مگا فارماسی مجاور خود 
قادر به ادامه فعالیت نمي باشند به دلیل عدم توانایی 
در کســب امتیازات اقتصادی به منظــور جابجایی 
داروخانه خود، راهی جز تعطیلي واحد کســب و کار 

خود نخواهند داشت. 

»مردم ساالری« افزایش جلسات غیرعلنی مجلس را بررسی می کند

هراس از شفافیت در مجلس یازدهم

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

جزئیات جدید از طرح مسکن سازی با تهاتر نفت

آغاز هفته وحدت گرامی باد


