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برگزاری یک راهپیمایی آرام، بانظم و 
امنیت کامل در جشن چهل سالگی انقالب

| رئيس پليس پيشگيرى ناجا، با بيان 
اينكه امسال شــاهد برگزارى يك راهپيمايى 
آرام با نظم و امنيــت كامل بوديم، گفت: مردم 
همچنان پــاى آرمان هاى حضــرت امام (ره) 
ايســتاده اند و از مقام معظــم رهبرى حمايت 
مى كنند، ما خادم و سرباز مردم هستيم و براى 

آسايش و آرامش آنان تالش مى كنيم.
سردار «محمد شرفى» در حاشــيه حضور در مراسم راهپيمايى 22 
بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رمز ماندگارى انقالب اسالمى 
حضور به هنگام و به موقع مردم است، مردم بسيار هوشمندى داريم كه 

در طول چهل سال از آرمان هاى امام (ره) مراقبت كردند.
اين مقام ارشد انتظامى با اشاره به اينكه مردم همچنان پاى آرمان هاى 
حضرت امام (ره) ايســتاده اند و از مقام معظم رهبرى حمايت مى كنند، 
گفت: ما خادم و سرباز مردم هستيم و براى آسايش و آرامش آنان تالش 

مى كنيم.
رئيس پليس پيشگيرى ناجا تصريح كرد: همدلى، وحدت و همبستگى 
مردم نسبت به نظام مقدس جمهورى اسالمى در شرايط حساس امروز 
مهمترين موضوع اســت، چرا كه مردم هميشــه در شرايط حساس در 

صحنه حضور دارند.

مشکل امنیتی در تهران گزارش نشده 
است

| رئيــس پليس پايتخــت اعالم كرد: 
راهپيمايى 22 بهمن در نظم و امنيت در حال 
برگزارى اســت و تاكنون هيچ گونه مشــكل 

امنيتى در شهر تهران گزارش نشده است.
سردار حسين رحيمى در حاشيه راهپيمايى 
22 بهمن اظهار داشت: شاهد حضور گسترده 
مردم در راهپيمايى 22 بهمن هســتيم و اين 
حضور پرشور مشت محكمى بر دهان دشــمنان نظام و انقالب اسالمى 
اســت.وى با بيان اينكه مردم همــواره خود را در وفــادارى به نظام و 
آرمان هاى انقالب به اثبات رسانيده اند عنوان كرد: حضور پرشور مردم 

بر دل دشمنان لرزه افكند و ما بايد قدردان اين مردم باشيم.
وى خاطرنشــان كرد: با تمام تــوان مدت هاســت كه در مجموعه 
فرماندهى انتظامى تهــران بزرگ تالش مى كنيم تــا امنيت را در اين 
روز براى مردم عزيز فراهم كنيم از نيمه شــب گذشــته نيز به صورت 
آماده باش صد در صدى در آمده ايم و در مسيرهاى 12 گانه و مسير 
اصلى خيابان انقالب به سمت ميدان آزادى حضور داريم و تالش مى كنيم 

تا جشن چهل سالگى انقالب به خوبى برگزار شود.
فرمانده انتظامى تهران بــزرگ با بيان اينكه حضــور در راهپيمايى 
پاسداشــت خون شهدا محسوب مى شــود، گفت: اين حضور قطعاً يك 
عبادت براى ما محسوب شده و پاسداشت ارزش هاى انقالب نيز خواهد 

بود.
براساس گزارش سايت پليس، رحيمى با بيان اينكه اين حضور قطعاً 
حمايت از انقالب و رهبرى محسوب مى شود، خاطر نشان كرد: ان شاء 
اهللا قاطعانه اين راه را طى خواهيم كرد و با اعتقاد در اين مســير گام بر 

مى داريم.

تعداد محیط بانان تا پنج سال آینده ۲ برابر 
می شود

| فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست با اشاره به اينكه در راستاى 
حفظ محيط زيست كشور و انتقال آن به نسل هاى آينده تا كنون 138 نفر از محيط 
بانان شهيد شده اند، گفت: بر اساس دستورالعمل مصوب شده تعداد محيط بانان 

تا پنج سال آينده دو برابر مى شود.
سرهنگ جمشيد محبت خانى كه به همراه شمارى از محيط بانان در راهپيمايى 
چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى حضور داشتند، در حاشيه اين راهپيمايى 
اظهار كرد: حوزه محيط بانى سازمان حفاظت محيط زيست در گذشته با نام هاى 
گارد محيط زيست و شــكاربانى شروع به كار كرده بود. از آنجايى كه محيط بانى 
حوزه اى است كه افراد آن داراى سالح هستند از سال 87 به عنوان يگان حفاظت 
سازمان محيط زيست تحت نظارت ســتاد كل نيروهاى مسلح و نيروى انتظامى 
شروع به كار كرد.وى ادامه داد: به همين دليل از سال 87 فرمانده يگان حفاظت 
ســازمان محيط زيســت از افراد نظامى كه پليس آنها را معرفى مى كرد استفاده 
مى شــد.فرمانده يگان حفاظت سازمان محيط زيست با اشــاره به اينكه از سال 
87 يگان حفاظت محيط زيست رئيس اعتبارى مصوب خود را دارد تصريح كرد: 
چارت سازمانى كلى ما در حال حاضر 7800 نفر است كه 50 درصد آن را محيط 

بان ها تشكيل داده اند. 

 بلندترین قله تاریخی ایران
 انقالب اسالمی است

| وزير كشور با بيان اينكه بلندترين قله تاريخى ايران، انقالب اسالمى 
اســت، اظهار كرد: از زمانى كه ايرانيت با اســالميت تلفيق شد، مليت ايران 
رنگى تازه گرفت و افتخارات و اقدامات تقدس يافتند همان گونه كه تا پيش از 
اين، جان باختن در راه ميهن افتخار بود و اكنون با پيوند اسالم شكل مقدس 

شهادت به خود گرفت.
عبدالرضا رحمانى فضلى كه در همايش مديريت شهرى و روستايى كشور 
در رامسر با بيان دستاوردهاى فراوان و بى بديل كشور پس از پيروزى انقالب 
و مؤلفه هاى انقالب، به عنصر اعتقاد دينى اشاره و اظهاركرد: تفكراتى كه از 
دهه 60 ميالدى رواج پيدا كرد يا در حمايت سوسياليست هاى شــرق و يا 
ليبرال هاى غربى نمود داشت اما انقالب اسالمى، انديشه و ايده نوينى را به اين 

تفكرات افزود كه همان تجلى شعار نه شرقى و نه غربى بود.
وى ويژگى بارز امــام راحل (ره) را پيوند دادن و يكپارچه كردن ســاليق، 
تفكرات و انديشه ها دانست و خاطرنشــان كرد: معمار كبير انقالب اسالمى 
معتقد به معجزه ايمان و اميد بود و توانســت با ايــن اعتقاد مقابل گلوله ها و 

مبارزات مسلحانه موفق عمل كند.

انقالب اسالمی ایران برای ظلم ستیزی و 
استکبار ستیزی در دنیا سر بلند کرد

| استاندار تهران با تاكيد بر حضور گسترده مردم در راهپيمايى 22 بهمن 
براى تجديد ميثاق با آرمان هاى انقالب و رهبرى، گفت : انقالب اسالمى ايران براى 

ظلم ستيزى و استكبار ستيزى در دنيا سر بلند كرد.
انوشيروان محسنى بندپى با حضور در مراسم راهپيمايى 22 بهمن اظهار كرد: 
امروز شــاهد حضور حماسى مردم هســتيم كه براى تجديد بيعت با آرمان هاى 
امام خمينــى (ره) و لبيك به نداى مقام معظم رهبرى در حضورى گســترده در 
راهپيمايى يوم اهللا 22 بهمن حضور پيدا كردند. امروز همه اقشار جامعه اعم از پير 
و جوان، كودك، دانشــجو، كارگر، معلم و … در اين راهپيمايى حضور يافتند تا 
اعالم كنند كه توطئه استكبار جهانى كه امسال بيش از سال هاى گذشته شدت 
پيدا كرده اســت، هيچ گاه در اين ملت اثرگذار نخواهد بود و مردم در مقابل اين 
توطئه ها ايســتادگى و مقاومت خواهند كرد.وى در ادامه اظهار كرد: ان شاء اهللا با 
وحدت و انسجام و يكپارچگى شرايطى فراهم كنيم تا تمامى توطئه هاى دشمن 
بى اثر شود.استاندار تهران در بخش ديگرى از صحبت هاى خود، خاطر نشان كرد: 
مطالبه مردم رفع مشكالت با تدبير و برنامه ريزى مناسب مسئوالن است؛ اميدواريم 
شرايطى فراهم شود كه عدالت اجتماعى و رفاه اجتماعى براى همه اقشار جامعه 

با بهره گيرى حداكثرى از ظرفيت ها فراهم شود.

خبرنامه دریچه

با وحدت کلمه و همدلی باید مشکالت را پشت سر بگذاریم

| معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو 
گفت: حدود 7500 قلم در داخل كشور توليد مى شود و 
2500 قلم داروى خارجى ، حدود 3 درصد بازار ايران را 

تشكيل مى دهد.
مهدى پيرصالحى در مراسم افتتاح كارخانه رفسنجان 
دارو در شهرك صنعتى رفسنجان با گراميداشت چهلمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى اظهار كرد: از ابتداى 
پيروزى انقالب چهل ســال مى گذرد و با وجود مخالفت 
دشــمنان، تحريم ها و گرفتارى هاى مختلــف كه براى 
كشــورمان ايجاد كردند تا ايران نتواند به اهداف خودش 

برسد، انقالب مان را نگه داشتيم.
وى بيان كرد: ملت بزرگ ايران نشان داد كه هميشه با 
همه گرفتارى ها مى تواند خودش را از اين گرداب ها نجات 
دهد و با همدلى و همراهى موفق باشد، سخت ترين شرايط 
را در جنگ پشت ســر گذاشــتيم و در آن زمان بود كه 
داروسازان و پزشكان ما نشان دادند كه مى توانند مسائل 

پزشكى و دارويى را اداره كنند.
معاون وزير بهداشــت در ادامه عنوان كرد: در ابتداى 
پيروزى انقالب اسالمى حدود 2100 قلم دارو داشتيم كه 
بيش از 1300 قلم آن داروهاى وارداتى بود، حدود 400 
قلم هم تحت ليسانس كشورهاى اروپايى در كشور توليد 
مى شــد و تنها حدود 550 قلم دارو توسط شركت هاى 

داروسازى در كشور توليد مى شد.
پيرصالحى افزود: اكنون عليرغم تحريم ها از حدود 10 
هزار قلم دارو كه در كشــور موجود است، حدود 7500 
قلم در داخل كشــور توليد مى شــود و 2500 قلم كه از 

اقالم خارجى اســت حدود 3 درصد بازار ايران را تشكيل 
مى دهد و عمده تأمين داروى كشــور توسط كارخانجات 

داخلى انجام مى گيرد.
رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه بيش از 110 
كارخانه داروسازى داريم كه توليدات خود را به بازار كشور 
عرضه مى كنند، تصريح كرد: تحريم مى تواند اذيت كند و 
بعضى كمبودهاى دارويى را ايجاد كند اما اينگونه نيست 
كه دشمن بتواند دست ما را به طور كامل ببندد ما در هر 
صورت توانايى تأمين داروهاى مورد نياز را در كشور داريم 
و شركت هاى داروســازى تمهيدات الزم را انديشيدند و 
براى تأمين ماده اوليه هاى خود اقدام كردند و در همين 
شرايط سخت شــاهد افتتاح كارخانه هاى دارويى جديد 
هستيم.معاون وزير بهداشت خاطرنشان كرد: در دهه فجر 
كارخانه هاى داروسازى ديگرى در كشور از جمله مشهد 
و همدان افتتاح شده و اين نشــان مى دهد كه تحريم ها 
نمى تواند مانع پيشرفت ما شــود و افراد دلسوزى در اين 
كشور دست به دســت هم مى دهند از بخش خصوصى و 
دولتى در اين شرايط سخت اشتغال ايجاد مى كنند كه از 

معضالت بزرگ كشور اشتغال است.
وى افــزود: شــركت هاى دانش بنيان كــه در زمينه 
دارو و تجهيــزات در كشــور راه انــدازى شــده عمده 
داروهاى هاى تك كشــور را توانســتند تأميــن كنند و 
بايد به ســمت تقويت شــركت هاى دانش بنيان برويم و 

شركت هاى هاى تك را تقويت كنيم.
رئيس ســازمان غذا و دارو تأكيد كرد: در زمينه تأمين 
داروهاى بايوتكنولوژى جز كشورهاى برتر منطقه هستيم 

و اميدواريم اين شــركت كه در رفسنجان افتتاح شده در 
همين جا متوقف نشــود، ما به عنوان غــذا و دارو كمك 
مى كنيم تا شركت ها با سرعت بيشترى پروانه دارويى خود 
را اخذ كنند و حتماً اين شركت ها براى توسعه و آينده بايد 
نظر به داروهاى هاى تك و جديدى كه در بازار دنيا عرضه 
مى شود داشته باشــند تا بتوانند اين داروها را توليد و به 

بازار عرضه كنند.
پيرصالحى يادآور شد: اميدواريم در استان كرمان افتتاح 

كارخانه داروســازى در رفســنجان اولين نباشد و شاهد 
افتتاح كارخانجات ديگرى در اين استان كه از استان هاى 

بزرگ كشور است، باشيم.
وى اضافه كرد: يكى از خألهاى ما در كرمان و خيلى از 
استان هاى ديگر نبود شركت داروسازى بوده و اميدواريم 
كرمان به جرگه مناطق داروســازى كشــور بپيوند و در 
توسعه اين علم با توجه به اينكه دانشكده داروسازى در اين 

استان مستقر است قطب داروسازى كشور شود.

تولید ۷۵۰۰ قلم دارو در کشور

| شهردار تهران در حاشيه مراسم راهپيمايى 22 بهمن با تبريك چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى 
ايران و حضور گسترده مردم در راهپيمايى يوم اهللا 22 بهمن، گفت : بايد با وحدت كلمه و همدلى حركت كنيم و 

مشكالت را پشت سر بگذاريم. 
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