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از میان خبرها

بومیسازی تولید  ۳واکسن
تا پایان سال ۹۹
دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از بومی سازی تولید
سه واکسن آنفلوآنزای فصلی ،روتــا ویــروس و
پنوموکوک تا پایان سال  ۹۹خبر داد .به گزارش
ایلنا ،مصطفی قانعی با اشاره به ورود شرکتهای
دانش بنیان برای تولید این سه واکسن ،گفت:
خوشبختانه روند تولید این واکسن ها در مراحل
نهایی قــرار دارد و تــا پــایــان ســال  ۱۴۰۱وارد
بازار خواهد شد .وی با اشاره به این که واکسن
آنفلوآنزا ویروس ضعیف شده ای است که وارد بدن
میشود ،اظهار کرد :براین اساس تولید واکسن
آنفلوآنزا برای اثربخشی مناسب باید مطابق با
ویروس هر منطقه باشد ،همچنین تولید بومی این
واکسنضمناثربخشیبیشتر ،باعثصرفهجویی
ارزی می شــود .وی از صرفه جویی ارزی ۷۲
میلیون دالری ساالنه با تولید واکسن روتاویروس
و پنوموکوک در پیشگیری از بروز بیمار یهای
عفونی کودکان یاد کرد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی:

بخشش اضافه خدمت فقط شامل
اعزام شدگان می شود
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی
ا ظهار کــرد :برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای
مسلح ،بخشش اضافه خدمت غیبت سربازی،
ت نها شامل مشموالنی میشود که به خدمت
سربازی اعــزام شوند .به گــزارش ایلنا ،سردار
مهری در خصوص ضوابط بخشش اضافه خدمت
غیبت سربازی افزود :در صورتی که در سوابق
خدمتی کارکنان وظیفه ،حسن خلق ،جدیت
در وظایف محوله ،ابراز شجاعت و فداکاری و ...
از سوی فرماندهان تایید شود ،تمام یا بخشی از
اضافه خدمت سنواتی آنان برابر ضوابط مورد
بخشش قرار میگیرد.همچنین اضافه خدمت
سربازان حین خدمت در مــواردی مانند سرباز
نمونه و موفقیت در ثبت ابتکار منجر به تولید
محصول یا مقاله علمی معتبر ،حفظ حداقل یک
جزء قرآن کریم ،گذراندن دورههــای تخصصی
مورد نیاز یگان نیروهای مسلح و  ...در صورت
تایید فرماندهان بخشیده میشود.

کارشناسان ضدفیلتر شدن تلگرام را موقتی می دانند

هزینهارزی 3درصددارویوارداتی
 2.5برابر 97درصددارویداخلی!

سخنگوی وزارت بهداشت در گفت وگو با خراسان :رکورددار تولید
دارو در جهان هستیم

غفو ر یان -مــاجــراهــای تولید دارو در نوع
خــودش عجیب و غریب اســت؛ ایــن که ما با
تولید 97درصد نیازهای دارویی مان در دنیا
رکــورددار هستیم ،این که حتی کشورهای
پیشرفته هم این میزان تولید دارو ندارند و البته
غم انگیز است وقتی در این عدد و رقم ها وزیر
بهداشت می گوید ۹۷« :درصد داروهای مورد
نیاز مردم در داخل تولید می شود اما ارزی
که بــرای  3درصــد داروهــای وارداتــی صرف
میشود ۲/۵ ،برابر آن  ۹۷درصد تولید داخل
است ».البته آقای نمکی اظهار امیدواری کرده
است« :با همت داروسازان و جوانان اندیشمند
در شرکتهای دانش بنیان تا چند سال آینده
از واردات دارو بینیاز میشویم».
▪ماجرای این  3درصد واردات دارو

این که برای این  3درصد ،معادل  2.5برابر
هزینه 97درصـــد تولید داخــل ارز مصرف
میشود ،موضوعی است که در نوع خود قابل
بررسی است .وزیر بهداشت در این باره چنین
گفته است« :این ۳درصد که بیان شد داروهای
هایتک هستند و برای تولید آن ها در داخل باید
به شرکتهای دانشبنیان متکی شد و از آن
ها درخواست کمک داریم تا بتوانیم در داخل
تولیدشان کنیم .نباید بگذاریم این جریان وارد
کننده که در کشور قدرت هم گرفتهاند بر تولید
داخل تاثیرگذار باشند .این نگرانی وجود دارد
که نکند جاذبه واردات بر جریان تولید داخل
اثرگذار باشد».

بـــرای بــررســی بیشتر این
مــوضــوع بــه ســــراغ دکتر
جهانپور رئیس مرکز روابط
عمومی و اطـــاع رسانی
وزارت بهداشت رفتیم و
نظرش را جویا شدیم .وی میگوید :این 3درصد
داروهای وارداتی شامل موارد زیر هستند.
 -1داروهــای هایتک و جدید که تکنولوژی
آن ها هنوز در داخــل فراهم نشده و تولید
نمیشوند.
 -2داروهایی که موارد مصرف کم و دارای برند
ویژه هستند که به دلیل گران بودن سهم ارزی
قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند.
از آقــای جهانپور پرسشم را با عنوان یافتن
راهحلی برای رفع این «آسیب» مطرح می کنم
که او تاکید می کند ،این موضوع اساسا به عنوان
آسیب مطرح نیست چراکه ما در ایران با 97
درصد تولید دارو ،رکورددار تولید دارو در جهان
هستیم به طوری که حتی کشورهای پیشرفته
هم این میزان دارو را تولید نمی کنند چه بسا
سهم واردات آن ها بسیار بیشتر از ماست اما
ما به دلیل شرایط خــاص تحریم هــا ،راهبرد
استفاده از تولید داخل را محور و مبنا قرار داده
ایم و در تولید دارو و حتی تولید موارد اولیه دارو
گام های اساسی برداشته ایم .برای تحقق این
امر ،حمایت از بخش های دانش بنیان همواره
مورد حمایت و تشویق ما بوده اند و آن ها نیز
توانسته اند با تالش هایشان اتفاقات در خور و
بزرگی را در حوزه تولید دارو رقم بزنند .

محمد جــواد رنجبر -دیــروز شبکه های
اجتماعی پر از پست هایی بود دربــاره ضد
فیلتر شدن تلگرام اما آیا واقعا تلگرام ضد
فیلتر شده است یا نه؟!
به گزارش خراسان ،پیام رسان تلگرام از 10
اردیبهشت ماه سال گذشته و با حکم بازپرس
وقت شعبه دوم دادســرای فرهنگ و رسانه
تهران فیلتر شد .از آن زمان تاکنون بخشی
از کاربران به برخی پیام رسان های دیگر
همچون واتس آپ کوچ کردند اما همچنان
بخش زیادی از کاربران تلگرام در آن باقی
مانده اند و با استفاده از فیلترشکن از این
پیام رسان استفاده می کنند.حاال یکی دو
روزی است که خبر ضد فیلتر شدن تلگرام در
میان کاربران شبکه های اجتماعی دست
به دست می شود .خبر هم به طور خالصه
از این قرار است که برای رفع فیلتر تلگرام،
ابتدا باید نسخه اصلی تلگرام خــود را به
روزرسانی کنید ،پس از آن با استفاده از یک
فیلترشکن به آی پی هــای روسیه متصل
بشوید10 ،دقیقه ای به این شکل کار و بعد
فیلترشکنخودراخاموشکنیدوبدونفیلتر
از تلگرام لذت ببرید!بسیاری از کاربران هم
اعالم کردند که با این روش ،موفق شده اند
بدون فیلتر به تلگرام دسترسی پیدا کنند.
▪اصل ماجرا چیست؟

امــا اصــل ماجرا را از یک کارشناس ارشد
شبکه و زیرساخت جویا شدیم .وی در این

باره به خراسان گفت :به نظر می رسد این
اتفاق خیلی برنامه ریزی شده از سوی تلگرام
نیست؛ زیــرا ســال هــای گذشته نیز اتفاق
مشابهی برای یوتیوب و فیس بوک افتاد.
وی افزود :برای فیلترکردن ،باید پروتکل و یا
آی پی فیلتر شود .در ایران برای فیلترکردن،
از روش فیلترینگ هوشمند استفاده
میشود.وی ادامــه داد :در ایــران بر اساس
 DNSیا همان اسم دامنه ،فیلترینگ انجام
می شــود .به گونه ای که آدرس آی پی که
برگردانده میشود ،ناصحیح است.
▪موضوع عجیب و غریبی نیست

وی اظهار کرد :اگر با روشی به آدرس آیپی
صحیح برسید ،مرورگرها تا زمانی این
اطالعات را در خود ذخیره می کنند و آن
سایتی که فیلتر بوده ،تا زمانی کار می کند.
ایــن اتفاق پیش از ایــن بــرای سایت های
یوتیوب و فیس بوک نیز که در ایران فیلتر
هستند ،افتاده بود .این کارشناس ارشد
شبکه و زیرساخت ادامه داد :احتماال تلگرام
در حال استفاده از دامنه های جدیدی است
و به همین دلیل ،این امکان برای کاربران
فراهم شده است و موضوع عجیب و غریبی
نیست؛ اما با به روزشدن سیستم فیلترینگ
ایران ،دیگر این اتفاق نمی افتد .وی گفت:
اگر دسترسی به تلگرام بدون فیلترشکن،
به صورت فنی امکان پذیر می شد ،حتما
شرکت تلگرام این موضوع را اعالم می کرد.
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از میان خبرها
رئیس مرکز تحقیقات ناباروری:

تعداد ناباروران کشور
بیش از میانگین جهانی است
رئیس مرکز تحقیقات ناباروری گفت :در ایران
بیش از سه میلیون زوج نابارور داریم که بیش از
میانگین جهانی است .به گزارش فارس ،سید
جلیل حسینی   در خصوص ناباروری در زنان
و مــردان در آستانه برگزاری چهارمین کنگره
سالمت مردان ،گفت :در ایران به نظر میرسد
دلیل ناباروری زوج ،در آقایان  60درصد موارد و
در خانمها  40درصد است و البته در هر دو جنس
علل مختلفی دارد .وی تصریح کرد :در آقایان
ناباروری به عوامل ژنتیکی ،محیطی ،تغذیه،
دخانیات ،آلودگی هوا و عفونتها بستگی دارد؛
همچنین در خانمها نیز عوامل ژنتیکی و محیطی
میتواند تاثیرگذار باشد.

حضور خانواده شهدای آتشنشان
مقابل پالسکو

ظهر دیروز همزمان با ساعت ریزش ساختمان
پالسکو شماری از خانواد ههای آتش نشانانی
ک ه در ساختمان پالسکو به شهادت رسیده
ب ــودنــد ،مقابل ایــن ساختمان حاضر شدند و
با گلباران کــردن این محل یاد عزیزان خود را
گر ا می داشتند .به گــزارش ایسنا ،همچنین
گروهی از شهروندان نیز با خــانــواده شهدای
آتش نشان همراه شدند و در ادامه با هماهنگی
انجام شده ،درِ کارگاه بخش جنوبی ساختمان
در حــال ســاخــت بــه روی خــانــوادههــا بــاز شد
و شماری از آنــان با حضور در ایــن محل به یاد
عزیزانشان نماز اقامه کردند .در پایان این مراسم
نــذورات از سوی خانوادهها در این محل توزیع
شد و خانوادههای حاضر نیز از مسئوالن بنیاد
مستضعفان و شــهــرداری تهران خواستند که
در ساخت ساختمان جدید پالسکو یادمانی از
شهدای آتش نشان را مد نظر قرار دهند .

