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کنفرانس عمومی  IAUسال 2008
گزارش فعالیتها و امور مالی  IAUاز  2004تا 2008
گزارش  IAUدر مورد فعالیتها از  2004تا 2008
ادامه مطالب

 .VIیکپارچهسازی و گسترش عضویت در IAU
پرداختهای حق عضویت از  51موسس��ه اضافی به تأخیر افتاده است.
اگر تمامپرداختها قبل از کنفرانس عمومی در جوالی  2008انجام ش��ود،
تعداد مؤسسات عضو به مجموع  648عضو خواهد رسید.
توزیع برحسب منطقه بهصورت زیر است:
 61موسس��ه عضو آفریقا 141 ،عضو در آس��یا و اقیانوس��یه 240 ،عضو
در اروپ��ا 47 ،عضو در آمریکای التی��ن 74 ،عضو در خاورمیانه 34 ،عضو در
آمریکای شمالی (توزیع را در چارت زیر مالحظه کنید):

 IAUهمچنین فش��ار میآورد تا تعداد س��ازمانهای عضو را از طریق
س��ازماندهی رویدادها بخصوص برای این دسته از اعضا و باالخص از طریق
ارتباط و همکاری مستمر با رهبران چنین سازمانهایی افزایش دهد.
دوازدهمی��ن کنفران��س عمومی همچنین توس��عه دو نوع جدید از
مشارکت در سال  2004را تصویب کرده است – عضو پیوسته ( IAUبرای
تعداد زیادی از گروهها و شبکهها) و عضو وابسته به ( IAUبرای افرادی که
میخواهند  IAUرا حمایت کنند) .این جابجایی برای  IAUسودمند است
چراکه  IAUکه جابجا ش��ده تا ظرفیت شبکهس��ازی خود را محکم کند،
درباره فعالیتهای مؤسس��اتی که مربوط به مباحث و موضوعات مهم است،
بهوس��یله آن قدرت خ��ود را بهعنوان یک مرجع واقعی ب��رای آموزش عالی
تأکید مینماید .اعضای پیوس��ته  IAUمثل رصدخانه َمگناچارتا (Magna
 )charta Observatoryموسس��ه آموزش بینالمل��ل و چند تا دیگر که
با انجمن در کارگاههای س��ازمان دادهش��ده در طول سیزدهمین کنفرانس
عمومی مشارکت داشتند.

•

خبــــر
یک جنگنده نیروی هوایی در چابهار سقوط کرد

ی��ک جنگنده نیروی هوایی ارتش حین انجام ماموریت گش��تزنی در
آسمان چابهار سقوط کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا ،یک جنگن��ده  4-Fمتعلق به پایگاه دهم ش��کاری
نیروی هوایی ارتش مس��تقر در کنارک اس��تان سیستان و بلوچستان حین
انجام ماموریت گش��تزنی در  ۸۰کیلومتری این پایگاه دچار نقص فنی شد
و سقوط کرد.
هر دو سرنش��ین این جنگنده پس از انجام خروج اضطراری(اجکت) ،در
سالمت به سر میبرند.
عربستان برای نگهداشتن سربازانش در یمن دست به کار شد

روحی ه دادن به نظامیان سعودی شکست خورده
در یمن به شیوه ملک سلمان!

پادش��اه عربستان س��عودی به منظور روحیه دادن به سربازان سعودی
شکستخورده در یمن برای آنان امتیازی قائل شد.
ب��ه گزارش گروه بینالملل باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از روس��یا
الیوم ،ملک «س��لمان بن عبدالعزیز» ،پادش��اه عربس��تان سعودی با صدور
فرمانی اعالم کرد نظامیان س��عودی که در تجاوز ائتالف عربس��تان به یمن
ش��رکت میکنن��د از مجازاتهای نظام��ی و غیرنظامی ص��ادره علیه آنها
مستثنی و عفو میشوند.
این اقدام پادش��اه عربستان در راستای تقویت روحیه نظامیان سعودی
شکست خورده در یمن صورت میگیرد.
ائت�لاف متجاوز س��عودی در یمن متحمل شکس��تهای بس��یاری در
جبهههای مختلف ش��ده است و ش��مار زیادی از مزدوران و متجاوزان این
ائتالف به هالکت رسیدهاند.

آییننامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهیهای
دولت تصویب شد

هیئت وزیران در جلسه خود ،به بررسی و تصویب
ن نام ه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷
یکی از آیی 
ی های
کل کش��ور درخصوص تس��ویه مطالبات و بده 
دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،در این جلسه
ت االسالم والمسلمین دکتر روحانی
که به ریاس��ت حج 
س جمهوری برگزار ش��د ،هیئت وزی��ران به وزارت
ریی 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی اجازه داد نس��بت به تس��ویه
ی های دولت از طریق صدور اس��ناد تسویه خزانه
بده 
نوع اول تا مبلغ  ۲۰هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ
یک میلیون میلیارد ریال اقدام نماید.
اس��ناد نوع اول شامل اس��ناد تعهدی خاصی است
که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالباتش از
ی شود و اسناد نوع
اشخاص متقاضی مش��مول صادر م 
دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای
تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول
ک ها و مؤسسات اعتباری
با بدهی اشخاص مذکور به بان 
غیربانکی از طریق تس��ویه بده��ی آنها به بانک مرکزی
ی گردد.
صادر م 

ن نامه یاد شده ،بدهیهای
همچنین به موجب آیی 
قطع��ی دولت به اش��خاص متقاضی که تا پایان س��ال
 ۱۳۹۶ایجاد شدهاند ،از طریق صدور اسناد تسویه خزانه
نوع اول و بدهیهای ایجاد ش��ده تا پایان س��ال ،۱۳۹۵
از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه
است.
حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

پاسخ مرکل به ترامپ :ما سیاستهای
مستقلیداریم

ناتو :به عراق در ممانعت از بازگشت
داعش کمک میکنیم

رویترز :صدراعظم آلمان
در واکن��ش به اظهارات ترامپ
که مدعی ش��د برلی��ن "کامال
در کنترل روس��یه" قرار دارد،
خاطرات جوان��یاش در آلمان
ش��رقی تحت سلطه شوروی را
یادآوری کرد و گفت :آلمان در
انتخاب سیاستهایش مستقل عمل میکند.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از خبرگ��زاری رویترز،
سه ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
آمریکا شدیدا از واردات گاز روسیه به آلمان و روند کند
افزایش بودجه نظامی آلمان انتقاد کرد ،آنگال مرکل،
صدراعظ��م آلمان ب��ه خبرنگاران گفت :من ش��خصا
تجربه کردهام که چطور یک بخش از آلمان در کنترل
اتحاد جماهیر ش��وروی بود.مرکل که برای حضور در
نشس��ت ناتو وارد بروکس��ل شده اس��ت ،تاکید کرد:
بسیار خوشحالم که امروز ما با آزادی در کنار یکدیگر
متحدی��م و جمهوری فدرال آلمان را داریم .به همین
دلیل میتوانیم بگوییم که ما سیاس��تهای مستقلی
داریم و تصمیمات مستقلی اتخاذ میکنیم .این بسیار
خوب است خصوصا برای مردم شرق آلمان.

خصوصی و تعاونی  ۵۰۰هزار میلیارد ریال میباشد.
همچنی��ن تهات��ر بدهیه��ای نهاده��ای عمومی
غیردولت��ی ،بانکه��ا ،ش��رکتهای دولت��ی تابع��ه
وزارتخان ه های نیرو ،جهاد کشاورزی ،آموزش و پرورش
ت مل��ی نفت ای��ران ،اتحادیهها و آس��تانهای
و ش��رک 
مقدس��ه ،با اولویت مطالبات حسابرس��ی شده و قطعی
سازمان تامیناجتماعی تا مبلغ  ۵۰۰هزار میلیارد ریال،
تا س��قف  ۵هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته و
تابعه آن که حداقل  ۳۰درصد از سهام و یا مالکیت آنها
متعلق به ستاد مذکور باشد ،اختصاص مییابد.
هیئت وزی��ران همچنین ب��ه وزارت امور اقتصادی
ی ها با
و دارای��ی اج��ازه داد تا بدهی دولت به ش��هردار 
مطالبات��ش از آنها را تا س��قف  ۲هزار میلی��ارد ریال از
ی ها و
طریق اس��ناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بده 
مطالبات اش��خاص حقوقی که بیش از  ۵۰درصد سهام
و یا مالکیت آنها به صورت مس��تقیم متعلق به اشخاص
متقاضی باش��د ،از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع
اول یا دوم (حسب مورد) تسویه نماید.

آناتولی :وزیر جدید دفاع
ترکیه ابراز امی��دواری کرد که
ترکیه روابط خوبی با کشورهای
همسایهاش داشته باشد.
به گزارش ایس��نا ،به نقل
از خبرگزاری آناتولی ،خلوصی
آکار ،وزی��ر دف��اع ترکیه اعالم
کرد :م��ا میخواهی��م در فضای دوس��تانه و روابط
خ��وب با همس��ایگانمان زندگی کنی��م.آکار بعد از
برگزاری مراس��م س��وگند در پارلمان اعالم کرد :ما
خواهان زندگی در فضای دوس��تانه ،ایمن ،سرش��ار
از رف��اه و صلح هس��تیم.وی ادام��ه داد :مبارزاتمان
علیه تروریس��م و همچنین تضمی��ن حقوق ملت و
جلوگیری از هرگونه ضرر به منافع ملی کش��ورمان
ادامه خواهد داشت.
تالشه��ا ب��رای تضمی��ن امنی��ت ،وح��دت،
همبس��تگی ،حاکمی��ت و اس��تقالل ترکی��ه ادامه
مییابد.
اردوغ��ان آکار را که پیش از این رئیس س��تاد
مش��ترک ارت��ش ترکیه ب��ود ،به عن��وان وزیر دفاع
معرفی کرده است.

وزیر کشورخواستار رسیدگی فوری به آسیب دیدگان
سانحه سنندج شد

وزی��ر کش��ور با ص��دور پیام��ی با خان��واده های
س��انحه تص��ادف نفتک��ش ب��ا اتوب��وس مس��افربری
شهرس��تان س��نندج ابراز همدردی کرد و از استاندار
کردس��تان خواس��ت ضمن رس��یدگی فوری موضوع،
تمام��ی اقدامات الزم برای رس��یدگی به خانواده های
مصیبت دیده و درمان س��ریع آسیب دیدگان را بعمل
آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور ،در
پیام عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور آمده است:
خبر وقوع تصادف تانکر نفتکش با اتوبوس مس��افربری
در شهرستان س��نندج و کشته و زخمی شدن جمعی

در پیام وزیر کش��ور به اس��تاندار کردستان تاکید
ش��ده اس��ت که بالدرنگ و با فوریت ضمن رسیدگی
جدی به موضوع ،همه اقدامات الزم برای تسکین آالم
و رسیدگی به وضعیت خانواده های محترم آسیبدیده
و پیگیری سریع درمان آسیب دیدگان را به عمل آورده
و نتیجه را به طور مستمر به وی گزارش کند.
این تانکر از مس��یر ش��مال به جن��وب بلوار دکتر
حس��ینی س��نندج در حرکت بود که با اتوبوس��ی که
خارج از ترمینال متوقف بود ،برخورد کرد.
س��ه روز عزای عمومی در این اس��تان اعالم شده
است.

اعالم اتهامات ادعایی علیه دیپلمات ایرانی از سوی
دادستانیآلمان

دادس��تانی آلمان اتهام��ات ادعایی
علیه دیپلمات ایرانی را که ادعا میشود
قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی
منافقین را داشته است ،اعالم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری
آسوش��یتدپرس ،دادستانی آلمان اعالم
کرد ی��ک دیپلمات ایران��ی را متهم به

فعالیت به عنوان عامل خارجی و توطئه
برای انجام قتل کرده است.
دادس��تانی فدرال آلمان همچنین
اع�لام ک��رد که ای��ن دیپلم��ات ایرانی
مس��تقر در وین مشکوک به همکاری با
زوجی اس��ت که در بلژیک قصد حمله
به تجمع گروهک تروریس��تی منافقین

در پاریس را داشتهاند .دادستانی آلمان
مدعی است که دیپلمات ایرانی وسیلهای
را در اختیار این زوج قرارداده که حاوی
 ۵۰۰گرم مواد منفجره بوده است.
این دیپلمات ایرانی هفته گذش��ته
در آلم��ان به اتهام ارتباط با طرح حمله
به تجمع گروهک تروریس��تی منافقین

که ش��نبه گذش��ته در نزدیکی پاریس
پایتخت فرانس��ه برگزار ش��د ،بازداشت
شد.
دادس��تانی آلمان عالوهبراین اعالم
کرد ک��ه تحقیق��ات آنها درب��اره این
پرون��ده مان��ع درخواس��ت بلژیک برای
استرداد دیپلمات ایرانی نیست.

تغییر موضع آمریکا در قبال تحریم نفتی ایران

درخواست معافیتها را بررسی می کنیم

بر اس��اس متن مصاحبه پامپئو با اسکای نیوز در
ابوظبی که توس��ط وزارت خارجه آمریکا منتش��ر شد،
وی گفت« :چند کش��ور هستند که به آمریکا میآیند
و درخواس��ت معافیت میکنند ».وی نام این کشورها
را اعالم نکرد.
درحالیکه واشنگتن پیشتر اعالم کرده بود به هیچ
مش��تری نفت ایران معافیت از تحریم نمیدهد و آنها
باید خریدشان از ایران را به صفر برسانند ،وزیر خارجه
آمریکا گفت واش��نگتن این درخواس��تها را بررس��ی

خواهد کرد.
به گزارش عصر ایران  ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه
آمریکا گفت آمریکا درخواس��تهای برخی از کشورها
ب��رای معافیت از تحریمهای ای��ران را که از ماه نوامبر
اجرایی میش��ود ت��ا مانع از صادرات نفت این کش��ور
شود ،بررسی خواهد کرد.بر اساس متن مصاحبه وی با
اسکای نیوز در ابوظبی که توسط وزارت خارجه آمریکا
منتشر ش��د ،پامپئو گفت« :چند کشور هستند که به
آمریکا میآیند و درخواست معافیت میکنند».

پيشگيري از بروز سوانح را ميشود جديتر گرفت

از شروع سال  ،97نزديك به چهارماه ميگذرد .با توجه به اتفاقات تلخي
كه سال گذشته افتاده بود و در رأس همه آنها ،زلزله غرب كشور و از دست
دادن هموطنانم��ان در اي��ن حادثه ،در اغلب قريب ب��ه اتفاق پيامهايي كه
بسياري از شخصيتها به مناس��بت آغاز سال منتشر كرده بودند ،يك وجه
مش��ترك وجود داشت و آن ،آرزوي بهبود وضعيت در همه زمينهها در سال
جاري و عدم تكرار اتفاقات تلخ بود .اما به نظر ميرسد براي تحقق اين آرزوها
و به واقعيت پيوستنشان ،آنچه بيش از هر چيز نياز به توجه دارد ،نه صرفا
آرزو ،بلكه اقدامات عملي براي تكرار نش��دن وقايعي اس��ت كه از بروز درصد
زيادي از آنها ميتوان جلوگيري كرد.
يكي از اين موارد كه نياز است درخصوص آن بازبينيهاي جدي صورت
بگيرد ،پرونده تصادفات روزانه در كشور و مرگ و ميرهاي ناشي از آن است
كه سالهاس��ت در كشور ما مفتوح اس��ت و هر روز قربانيان ديگري بر شمار
كشتهشدگان حاصل از اين تصادفات افزوده ميشود.
حاال در تازهترين اين تصادفات ،برخورد تانکر حمل س��وخت با اتوبوس
مس��افربری موجب از دست رفتن تعداد زيادي از مسافران اتوبوس و همين
طور راننده تانكر شده است.
فعال نقص فنی در سیستم ترمز تانکر حامل مواد سوختی و عمل نکردن
آن علت اصلی وقوع حادثه شناخته شده كه منجر به برخورد شدید تانکر از
پشت با اتوبوس و انفجار مواد سوختی و آتش گرفتن اتوبوس گرديده است.
به هر حال ،الزم است با ريشهيابي علل وقوع اين حادثه و اطالعرسانيهاي
گس��ترده درخصوص آن ،همين طور حذف اصليترين عوامل بروز تصادفات
در كش��ور ،از تكرار حوادث اينچنيني كه نمونه آن را به ش��كلهاي ديگر نيز
بارها شاهد بودهايم ،جلوگيري شود.

ترکیه :خواهان روابط خوب با
همسایگان هستیم

س�ومریه نی�وز :دبیرکل
نات��و اعالم کرد ای��ن ائتالف به
عراق جهت ممانعت از بازگشت
تروریس��م به این کشور کمک
خواهد کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،ب��ه
نق��ل از س��ومریه نی��وز ،ینس
استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو تاکید کرد :تشکیل هیأت
جدید نات��و جهت آموزش نیروه��ای امنیتی عراق،
مانع بازگش��ت داعش و گروههای تروریس��تی دیگر
به این کشور خواهد شد.
وی در آستانه نشس��ت ناتو که امروز پنجشنبه
در بروکسل برگزار میشود ،تصریح کرد :این هیأت
که قرار اس��ت توسط اعضای ناتو تصویب شود ،غیر
نظامی نخواهد بود ،اما به عراق کمک میکند تا مانع
بازگشت داعش و سایر گروههای تروریستی شود.
دبی��رکل ناتو همچنی��ن اظهار داش��ت :هیأت
آموزش��ی در عراق ش��امل صدها تن از مربیان ناتو
خواه��د بود و به تاس��یس م��دارس نظامی جدید و
افزای��ش قدرت و توانایی حرف��های نیروهای عراقی
کمک خواهد کرد.

از هموطن��ان عزیز در این حادثه دلخراش و س��وزناک
موجب تاثر و تاسف فراوان شد.
در ادامه این پیام آمده اس��ت :اینجانب ضمن ابراز
همدردی و عرض تسلیت و تعزیت این واقعه ناگوار که
بدون تردید اندوه و تالم آحاد مردم ش��ریف در سراسر
کشور را به دنبال داشته است از درگاه حضرت احدیت
ب��رای عزیزان از دس��ت رفته رحمت و عل��و درجات،
برای مجروح��ان این حادثه صحت و ش��فای عاجل و
برای مردم قهرمان و فهیم اس��تان کردس��تان به ویژه
خانواده ه��ای محترم مصیبت دیده صبر جمیل و اجر
جزیل مسئلت دارم.

يكنكتهازهزاران

آمری��کا پس از خ��روج از برج��ام در  8می اعالم
کردک��ه تحریمه��ای نفت��ی ای��ران بازمیگ��ردد و به
کش��ورهای واردکننده نفت ایران اع�لام کرد که تا 4
نوامب��ر فرصت دارند تا خرید نف��ت از ایران را به صفر
برس��انند و به هیچ کش��وری معافیت از این تحریمها
داده نمیشود.
اما طی هفتههای گذش��ته کشورهای کره جنوبی
و ژاپن مذاکراتی با واش��نگتن ب��رای دریافت معافیت
داشتند.

میز خبر
ارتش سوریه منطقه غرز در جنوب شرق درعا را
آزاد کرد

یگانهای ارتش سوریه منطقه غرز در جنوب شرق شهر درعا را به طور
کامل از تروریسم پاکسازی کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،ارتش
س��وریه عملیات خود علیه تروریس��م در درعا را ادامه داده و توانس��ت روز
سهش��نبه منطقه سیلوهای گندم و زندان مرکزی در غرز را آزاد کند و پس
از درگیریهای شدید و هالکت تعداد از تروریستها و زخمی شدن تعدادی
دیگر و فرار باقی مانده آنها به س��مت مناطق همجوار ،تمام منطقه را تحت
کنترل خود درآورد.
ارتش طی پاکسازی منطقه سالح آمریکایی موجود در نزد تروریستها
از جمله موشکهای تاو و مهمات ساخت کشورهای غربی را ضبط کرد.
خبرن��گار العالم نیز اعالم کرد ارتش س��وریه ،منطقه صوامع الجنوب و
زندان مرکزی غرز واقع در جنوب شرق درعا را آزاد کرد و منطقه را به طور
کامل تحت کنترل خود درآورد.

رژیم صهیونیستی ترور رهبران حماس را از سر
میگیرد

وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی اعالم کرد که این رژیم به زودی سیاست
ترور رهبران جنبش حماس را از سر میگیرد.
به گزارش ایس��نا ،به نقل از س��ایت النش��ره ،ایلی کوهن ،وزیر اقتصاد
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد به زودی سیاست ترور رهبران حماس توسط
صهیونیستها از سر گرفته خواهد شد.
پیشتر نیز مقامات صهیونیستی تهدید کرده بودند که ترور فرماندهان و
رهبران جنبش حماس را از سرخواهند گرفت.
احتمال از سرگیری فعالیتهای داعش؛

اختالفات بر سر سوریه؛ تهدیدی برای منطقه

نخس��ت وزیر عراق :اختالفات بین المللی بر س��ر سوریه احتماال باعث
ازسرگیری فعالیتهای گروه تروریستی داعش شود.
به گزارش صدا و س��يما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک از بغداد؛ حیدر
العب��ادی نخس��ت وزیر عراق ،گفت :اختالفات بین المللی بر س��ر س��وریه
تهدیدی علیه منطقه اس��ت ،زیرا این اختالفات ممکن اس��ت به از سرگیری
فعالیتهای گروه تروریستی داعش بینجامد.
عبادی در س��خنانی که از تلویزیون دولتی عراق پخش میش��د گفت:
اختالفات بر س��ر س��وریه ممکن اس��ت به ازس��رگیری فعالیته��ای گروه
تروریستی داعش بینجامد و مرزهای عراق تهدید شود.
نخس��ت وزیر عراق افزود :س��ربازان عراقی در حذف نیروهای باقیمانده
داعش در اس��تانهای دیاله ،کرکوک و صالح الدین به پیشرفتهای بزرگی
دست یافته اند.

فیصل مقداد :سوریه علیه هر طرحی برای
نابودی مساله فلسطین میایستد

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به اینکه دمشق هنوز مساله فلسطین
را مساله اصلی جهان عرب میداند ،تاکید کرد :علی رغم تمامی چالشهایی
که س��وریه در طول س��الهای بحران با آن مواجه بوده ،این موضعگیری ما
ثابت است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،فیصل مقداد،
معاون وزیر خارجه سوریه در دیدار با هیئتی از کمیته اجرایی سازمان آزادی
بخش فلسطین (ساف) به ریاست عزام االحمد اظهار داشت :سوریه از حقوق
فلسطینیها به ویژه حق بازگشت آنها و تشکیل کشور فلسطین حمایت و با
هر گونه طرح و پروژهای برای نابودی این مساله از جمله آنچه "معامله قرن"
خوانده میشود ،مقابله میکند.

ادامه سرمقاله از صفحه اول

همان طور كه وزير بهداشت در سخنانش اشاره كرده ،كاهش ارز كشور
در كنار افزايش قيمت دالر به طور مستقيم بر واردات دارويي و قيمت آن در
بازار تاثير منفي خواهد گذاشت .به عالوه مواد اوليه براي توليد برخي داروها
نيز از كشورهاي ديگر وارد ميشود كه ميتواند براي شركتهاي توليد دارو
مش��كلآفرين باشد .حال ،چش��م اميد بيماران خاص به مسئوالن مرتبط با
اين حوزه اس��ت تا از تكرار مش��كالتی كه دود آن به چشم بيماران خاص و
خانوادههايشان ميرود ،جلوگيري كنند.

