
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر عزم راسخ خود 
برای مبارزه با جریان فساد، از بازداشت چند 
با  نفر در سازمان غذا و دارو خبر داد که 
شرکت های متخلف همراهی می کردند. وی با 
بیان اینکه در سفر به برخی شهرها و زیارت 
مزار شهدا، در درون خود گریه می کنم، گفت: 
»گریه من از شرمساری است. امروز چگونه 
می خواهیم به پدر شهیدی بگوییم که برخی 
استنت وارد کنند  میلیون یورو  رفته اند دو 
که در قلب پدر و مادر شهید کار بشود، اما 
لحظه  در  و  آورده اند  برق  کابل  به جایش 
که  کرده اند  هماهنگ  را  کارها  طوری  هم 
به محض اینکه ما مطلع شدیم از مرز فرار 
کرده اند. اینها کی هستند؟ آیا شهدا رفتند تا 

امثال اینها جیبشان پر شود؟«
مراسم  در  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
بهداری  مؤسسه  فعالیت های  از  رونمایی 
رزمی، دفاع مقدس و مقاومت با بیان این 
که از چند سال پیش به دوستان عنوان کردم 
که این مدرسه عاشقی را با توان محدودمان 
به تصویر بکشیم، گفت: »هر چند که حتی با 
همه هنرهای جهان هم نمی توان یک صحنه 

از دفاع مقدس را به تصویر کشید و بیانش به سادگی 
میسر نیست اما باید بدانیم که دوران دفاع مقدس را 
پاس داشتن و به تصویر کشیدن و آن را به نسل جوان 

منتقل کردن، ارزش های زیادی دارد.«
وی افزود: »اول این که به جوانان مان می آموزیم که 
می توان این گونه عاشق بود و عاشقی کرد. در دوران 
دفاع مقدس یکی به عشق وطن، یکی به عشق پاسداری 
از نظام و غیره آمده بود. حال اگر جوان ما با این دوران 
آشنا شود، احساس غرور و سرافرازی می کند و به یاد 
می آورد که برادران بزرگترش با دست خالی جلوی 
جهان ایستادند و بر این اساس دیگر از تهدید و تحریم 
نمی ترسند. امروز جوان ما با آموختن آموزه های دفاع 
مقدس می تواند استوار در مقابل تحریم ها و تهدیدها 
بایستد. در عین حال اگر با این دوران آشنا شد یقینا 

دچار بی خویشتنی نمی شود.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »یکی از دالیلی که دانشجویان ما 
پا به رکاِب رفتن هستند این است که دچار بی خویشتنی 
شده اند. آنها نه موالنا و سعدی می شناسند و نه دوران 
دفاع مقدس را. اگر جوان ما با این دیرینه ارزشمند 
آشنا شد، هرگز نمی تواند از این آب و خاک دل بکند 
و این وظیفه  ما است که جوان امروز را با غیرتمندی 
مردان بزرگ این سرزمین آشنا کنیم که با دست خالی 

جلوی بسیاری از فتنه ها ایستادند.«
نمکی ادامه داد: »جنگ دفاع مقدس تنها جنگی بود 
مذاکره  میز  سر  بر  خاکمان  و  آب  گرفتن  برای  که 
ننشستیم. هیچ جنگی را در دنیا سراغ نداریم که بعد از 
خاتمه جنگ برای باز پس گرفتن سرزمین، سازمان های 
بین المللی وساطت نکنند و بر سر میز مذاکره ننشینند. 
دفاع مقدس تنها جنگ طوالنی بود که ما برای یک 
ننشستیم.  مذاکره  میز  بر سر  از خاک مان هم  وجب 
این  دیرینه ای  چه  با  که  بداند  باید  ما  امروز  جوان 
مملکت حفظ شده است. خدا را شاکریم که امروز از 
قدرتمندترین کشورهای منطقه و جزو نادر کشورهای 
قدرتمند جهانیم که هیچ قدرت خارجی جرأت نگاه 
چپ به این مملکت را ندارد. اگر امروز ما را ضعیف 

می دانستند لحظه ای به ما رحم نمی کردند.«

خواب از چشمانم رفته است
سعید نمکی با بیان اینکه آنها امروز دارو و درمان مردمان 
بی پناه ما را مورد هجمه قرار می دهند تاکید کرد: »من به 
عنوان وزیر بهداشت مدت هاسته که خواب از چشمم 
رفته تا بتوانم برای مردم داروهای اساسی را تهیه کنم. 
همه اینها زیر سر کسانی است که ادعایی می کنند در 
اما در  انسان دوستانه کمک می کنند  اقدامات  حوزه 

واقع این اقدام را انجام نمی دهند.«
به  کسی  دیگر  امروز  که  این  بیان  با  بهداشت  وزیر 
مرزهای جغرافیایی ما حمله نمی کند به جز گروه های 
کم خردی که گاهی به صورت ایذایی کارهایی را انجام 
می دهند و در نطفه نیز خفه می شوند، افزود: »بقیه هم 
از ناوهای دور دست از اقیانوس ها ما را تهدید می کنند. 
اما امروز از همه کسانی که روزی از مرزهای جغرافیایی 
این سرزمین دفاع می کردند عاجزانه درخواست می کنم 
که بیایید از مرزهای پاکیزگی، معنویت و درستی دفاع 
کنیم. امروز متاسفانه موریانه ای که می تواند جای جای 
این نظام را بخورد و به آن آسیب بزند فساد سازمان 
یافته ای است که در برخی از جاها شکل گرفته است. 
امروز بچه های دفاع مقدس باید به این عرصه ورود 
سرمایه  که  است  این  امروز  تهدید  بزرگترین  کنند. 
عظیم اجتماعی که در دوران دفاع مقدس داشتیم دارد 
به بی اعتمادی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی 

بدل می شود؛ آن هم به دلیل وجود یک سری افراد 
فزون خواه که تا خر خره از بیت المال پُر هستند و باز 
هم سیر نمی شوند. ما امروز به جای افرادی مانند مالک 
اشتر و مسلم بن عقیل به ابوذر نیاز داریم تا از مرز 
اخالق و معنویت در جمهوری اسالمی پاسداری کنیم.«
وی ادامه داد: »وقتی به شهرستان ها و بر سر مزار شهدا 
می روم در درونم از شرمساری گریه می کنم. امروز 
چگونه می خواهیم به پدر شهیدی بگوییم که برخی 
اما  رفته اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند، 
به جایش کابل برق آورده اند و در لحظه هم طوری 
کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می شویم از 
مرز رفته اند. اینها که هستند از کجا آمده اند. آیا شهدا 

رفتند تا عده ای جیب شان پر شود.«
نمکی ادامه داد: »ما طی دیروز و پریروز ۷ پالت داروی 
تاریخ گذشته در گمرک گرفتیم که قرار بود به عنوان 
داروی بدنسازی به عنوان جوانان این مملکت تزریق 
شود. یعنی سم. اینها را از کجا می آورند با چه کسانی 
نباید به یکدیگر کمک  هماهنگ هستند. چرا امروز 
کنیم و این شبکه مافیایی را که خوره  نظام است از 

بین ببریم؟«
وی تاکید کرد: »امروز در کنار زنده کردن یاد شهدا 
و دفاع مقدس باید همه در کنار هم باشیم تا با هم با 
این خوره نظام برخورد کنیم و قطعًا موفق خواهیم 
شد. گرچه جریان پیچیده تر از این است که برخی فکر 
می کنند اما من معتقدم که باز هم همان خانه پوشالی 
و سست عنکبوت است. من این اقدام را آغاز کردم 

و با فضل الهی آن را ادامه می دهم.«

بازداشت چند متخلف در سازمان غذا و دارو 
همچنین  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
در جمع خبرنگاران از دستگیری برخی افراد که در 
سازمان غذا و دارو با شرکت های متخلف همراهی 

می کردند خبر داد.
نمکی گفت: »حدود چهار ماه است که گروه هایی به 
صورت چراغ خاموش در زمینه ارزهایی که توسط 
شرکت های واردکننده تجهیزات پزشکی گرفته شده 
کجا  ارزها  این  اینکه  زمینه  در  می کنند.  کار  است، 
مصرف شده و چه کسانی دریافت کرده اند، عده ای 
تخلفاتی داشتند که در حال رسیدگی هستیم و با این 

موارد برخورد قانونی می کنیم.«
وی ادامه داد: »داروهای تاریخ مصرف گذشته در 
برخی موارد وارد شده است. با این موضوع ها برخورد 
می کنیم. همچنین با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی، به 
جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی 
نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات 
وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است. 

در تجهیزات پزشکی سامانه به روزی ایجاد می کنیم 
تا مشاهده شود چه کسی ارز دریافت و چه چیزی 
وارد کرده است. درباره دارو نیز ثبت و ضبط درست 
نبوده است. این قول را می دهم که برای حمایت از 

بیت المال از هیچ کاری کوتاهی نمی کنیم.«
نمکی تصریح کرد: »برخی افراد که در سازمان غذا و 
دارو با شرکت های متخلف همراهی کردند، بازداشت 
شده و در حال بازجویی هستند و اعترافاتی نیز کردند. 
نهایت  را در  دارو  مصمم هستیم که سازمان غذا و 

پاکیزگی برای خدمت به مردم آماده کنیم.«
وزیر بهداشت بیان کرد: »رسانه ها باید در مسیر مبارزه 
با فساد به وزارت بهداشت کمک کنند، زیرا یکی از 
مشکالت ما این است افرادی که سال ها سوءاستفاده 
می کردند، ارتباطات رسانه ای دارند و در زمینه مبارزه 
با فساد، بزرگترین اهرم ما رسانه های پاکیزه ای است که 

در کشور داریم. برای شکستن فضای مسموم تبلیغاتی 
این جریان که نمی خواهد اجازه بدهد حقایق آشکار 

شود، به کمک رسانه ها نیاز داریم.:
وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت 
نیز  امنای ارزی وزارت بهداشت  شرکت های هیأت 
گفت: »حسابرسی شرکت های هیأت امنای ارزی وزارت 
بهداشت انجام شده و در حال اتمام است. به نتایجی 
که در برخی موارد نامطلوب است، رسیدیم. برخی 
از این شرکت ها ادغام و برخی منحل شدند. همچنین 
جمع کردن برخی از این شرکت ها تا رسیدگی حقوقی 

و قضائی، مقدور نیست.«

اهم اقدامات موسسه بهداری رزمی در سال97 
مشاور وزیر بهداشت در امور بهداری رزمی هم سردار 
در مراسم رونمایی از فعالیت های موسسه بهداری رزمی 
دفاع مقدس و مقاومت که با حضور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، درخصوص اهم 
اقدامات موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت 
در سال 9۷، بیان کرد: »در سال گذشته، تدوین درسنامه 
دو واحدی آشنایی با بهداری رزمی و فرهنگ و معارف 
دفاع مقدس ویژه دانشجویان علوم پزشکی و چاپ 
علمی،  حوزه  در  رزمی  بهداری  نشریه   4 انتشار  و 

پژوهشی، فرهنگی و ترویجی انجام شد.«
و  اساسنامه  »تصویب  داشت:  اظهار  فتحیان  نصراهلل 
ابالغ تاسیس مرکز تحقیقات سالمت دفاعی موسسه 
بهداری رزمی در شورای گسترش وزارت بهداشت، 
شامل،  اطالعاتی  تشکیل  و  ساماندهی   آوری،  جمع 
اطالعات  و  آمار  و  مکتوبات  و  کتاب  فیلم، عکس، 
رزمندگان، شهدا و جانبازان حوزه بهداری رزمی دفاع 
مقدس، راه اندازی و راهبری سامانه مجازی موسسه 
بهداری رزمی، تشکیل میزهای بهداری رزمی در 4 
سازمان لشگری )آجا، سپاه، ناجا و محور مقاومت( و 
4 سازمان کشوری )وزارت بهداشت، هالل احمر، نظام 
پزشکی و تامین اجتماعی(، تشکیل کمیته های دهگانه 
تخصصی در وزارت بهداشت و میزهای بهداری رزمی 
در 40 دانشگاه علوم پزشکی در کشور، پیش تولید 40 
کلیپ قهرمانان پزشک شهید، برگزاری دومین یادواره 
اولین گردهمایی  داروساز و  ایثارگران  و  ملی شهدا 
مسئولین بهداری رزمی سپاه و کمیته انقالب اسالمی، 

پیشکسوتان  حضور  با  جلساتی  برگزاری 
شاخص دوران دفاع مقدس و مستندسازی 
آنها، جمع آوری بیش از ۲۲3 جلد کتاب، 
اطلس، پایان نامه و مقاله با موضوع بهداری 
دفاع مقدس و راه اندازی کتابخانه موسسه، 
از دیگر اقدامات مهم موسسه بهداری رزمی 

در سال گذشته بود.«
مشاور وزیر بهداشت در امور بهداری رزمی 
خاطرنشان کرد: »همچنین، تدوین و انتشار 
کتاب ده جلدی خدمات بهداری نزاجا در 
دفاع مقدس و تدوین و انتشار اطلس جامع 
نیروهای هوایی ارتش در سال گذشته تکمیل 
شده و اطلس جامع بهداری نیروی دریایی 

ارتش نیز در دست تدوین است.«

تدوین ۲ واحد آشنایی با بهداری 
رزمی 

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  نایب 
مجلس شورای اسالمی علی نوبخت حقیقی، 
هم در این مراسم که با اشاره به تدوین درسنامه 
دو واحدی آشنایی با بهداری رزمی و فرهنگ 
و معارف دفاع مقدس ویژه دانشجویان علوم 
پزشکی توسط بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، 
اظهار کرد: برطبق فرمایش مقام معظم رهبری، "هر 
جامعه ای با فرهنگش زنده است" و ایثار و شهادت 
نیز جزیی از فرهنگ جامعه ما محسوب می شود. اما 
آنطور که شایسته است به این موضوع نپرداخته ایم 
و آثار مسائل پزشکی دفاع مقدس را به منصه ظهور 
ای  تجربه  عنوان  به  آنها  از  بتوان  تا  ایم  نداده  قرار 
برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی، استفاده کرد.«
علی نوبخت اضافه کرد:» در اجرایی سازی این دو 
واحد درسی برای دانشجویان علوم پزشکی، باید به بعد 
عملی نیز توجه شود، تا دانشجویان از زوایای مختلف 
خدمت رسانی به جانبازان و ایثارگران مطلع شوند. 
بنابراین، اساتید این واحد درسی، بهتراست توصیه کنند 
که دانشجویان برای بازدید از این بیمارستان ها، حضور 

پیدا کرده و در فضای خدمت رسانی قرار گیرند.«

رونمایی از سامانه جامع موسسه بهداری رزمی 
دفاع مقدس و مقاومت

گفتنی است روز گذشته در مراسمی با حضور وزیر 
بهداشت، سرلشکر صفوی رییس هیات امنای موسسه 
بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت و رییس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس از سامانه جامع این موسسه 
به آدرس www.behdarirazmi.ir رونمایی شد.

اخبار،  جمله  از  مختلفی  بخش های  سامانه  این  در 
تجسمی  هنرهای  فیلم،  عکس،  عنوان   ۸ با  گنجینه 
و  فرماندهی  شامل  تخصصی  حوزه های  کتاب،  و 
مدیریت، بهداشت، مراکز امدادی و درمانی، بهداری 
رزمی یگان های عملیاتی، امداد و انتقال و همچنین 

پیوندها و نقش آفرینان بهداری رزمی است.
از بخش های دیگر این سامانه می توان به نگارخانه، 
امام  بیانات  روایات،  و  آیات  سرمشق والیت شامل 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی، کتابخانه، 

شهدا و ایثارگران اشاره کرد.
در سامانه جامع موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس 
و مقاومت، ۵۵۷۱ عکس، ۸400 دقیقه فیلم، نماهنگ 
و  رزمی  بهداری  از  دقیقه صوت  و ۱۶۵۶۲  تیزر  و 
همچنین اطالعات 330۲ شهید و ۲۱04 ایثارگر، جمع 

آوری شده است.

معاون کل وزارت بهداشت:

 تنها ۲ الی 3 درصد مردم با هزینه های 
شخصی به بیمارستان های خصوصی 

مراجعه می کنند
 82 درصد مرگ و میر ها به علت بیماری های غیر واگیر است

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »تنها ۲ الی 3 درصد مردم 
مراجعه  خصوصی  بیمارستان های  به  شخصی  هزینه های  با 
به  مراجعه  توان  مردم  که  دارد  آن  از  نشان  این  و  می کنند 

ندارند.« را  امروز  تورم  با شرایط  بخش خصوصی 
ایرج حریرچی در مراسم  از وبدا،  نقل  به  به گزارش سپید 
تکریم شاهرخ یوسف زاده چابک و معارفه ارسالن ساالری، 
رئیس سابق و سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
که با حضور جمعی از مسئطوالن کشوری و استانی برگزار 
پوشش  به  رسیدن   ۱404 سال  تا  ما  »هدف  گفت:  شد، 
تمام مردم  معنی است که  بدان  این  همگانی سالمت است، 
باید از خدمات پنچ گانه سطوح سالمت برخوردار شوند.«
مالی،  تبعیض  هیچ  بدون  مردم  همه  اینکه،  به  اشاره  با  وی 
گانه  پنچ  خدمات  از  باید   … و  جنسی  نژادی،  قومی، 
سالمت  »افزایش  کرد:  تصریح  شوند،  برخوردار  سالمت 
کارآیی  افزایش  و  رضایت  افزایش  مالی،  محافظت  مردم، 
حوزه سالمت از اهداف اصلی در پوشش همگانی سالمت 

روند.« می  به شمار 
سال های  در  اینکه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
گذشته پیشرفت های قابل توجهی در خدمات سالمت داشته ایم 
اما کافی نیست و این خدمات در شأن مردم ما نیست، گفت: 
غیر واگیر  بیماری های  علت  به  میر ها  و  مرگ  درصد   ۸۲«
است، که آمار مرگ و میر در گیالن تا حدودی، باال است 

می باشد.« سالم  زندگی  سبک  تغییر  از  ناشی  که 
جمله  از  غیر واگیر  بیماری های  اصلی  »عامل  افزود:  وی 
۱۲ گرم ( است  تا   ۱0 از نمک )حدود  استفاده  فشار خون، 
می باشد.  دارا  را   ۱3 رتبه  کشور،  استان   3۱ از  گیالن  که 
اما  ۱9.۵ درصد  بدنی ( در کل کشور  ) توده  همچنین چاقی 
است.  درصد   ۲۵ حدود  ) چاقی(  بدنی  لحاظ  از  گیالن  در 
از هر سه گیالنی ، دو نفر دارای اضافه وزن هستند که این 

است.« کننده  نگران  بسیار  آمار ها 

استاندار  میزان  برابر  سه  ایرانی ها  اینکه  بیان  با  حریرچی 
»متاسفانه  گفت:  می کنند،  مصرف  نمک  جهانی  متوسط  و 
استان گیالن رتبه ششم کشور در میزان استفاده از نمک را 
3۱ استان داراست. گیالن از استان های کم تحرک  در میان 
کشور است و همچنین این استان در مصرف سیگار و چاقی 

است.« باالی کشور  رتبه  و  پرخطر  استان های  از 
وی رتبه مردم گیالن در فشار خون باال را رتبه هفت کشوری 
خواند و افزود: »سبک زندگی در این استان باید تغییر کند 
و مصرف سبزیجات و میوه در استان سرسبزی چون گیالن 

است.« دیگر  استان های  از  بسیاری  از  کمتر 
استان گیالن،  بیمار پذیری در  میزان  به   اشاره  با  حریرچی 
 400 از  بیش  دارای  گیالن  پزشکی  علوم  »دانشگاه  گفت: 
عضو هیات علمی و چهار هزار و ۱9 تخت بیمارستانی در 
سیستم دولتی و ۱۷۵ هزار تخت در سیستم خصوصی، است. 
اما باز مردم گیالن برای درمان به پایتخت مراجعه می کنند.«

مردم  ناجوانمردانه  تحریم های  بدلیل  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط  در  نیز  سالمت  حوزه  و  هستند  سختی  شرایط  در 
تورم  که  سال هایی  »در  کرد:  اضافه  دارد،  قرار  سخت تری 
باالست و رشد اقتصادی منفی است، مردم مجبور می شوند 
و  آموزش  درمان،  و  بهداشت  چون  هزینه های ضروری  از 
از  حمایت  دولت ها  نقش  راستا  این  در  و  بگذرند  فرهنگ 

است.« مردم 
۸0 درصد مردم  معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه 
استطاعت مالی برای مراجعه به بخش خصوصی با تعرفه های 
بیمه  دوپینگ  با  مردم  درصد   ۱۵« گفت:  ندارند،  را  قانونی 
تکمیلی به بخش های خصوصی مراجعه و تنها ۲ الی 3 درصد 
مراجعه  خصوصی  بیمارستان های  به  شخصی  هزینه های  با 
به  مراجعه  توان  مردم  که  دارد  آن  از  نشان  این  و  می کنند 

ندارند.« را  امروز  تورم  با شرایط  بخش خصوصی 
خصوصی  تخت  نسبت  باالترین  گیالن  اینکه  بیان  با  وی 
درمان  و  بهداشت  یاد آور شد: »خدمات  دارد،  را  دولتی  به 
در  مردم  رضایت  و  شود  ارائه   آنها  به  مردم  شأن  در  باید 
حوزه بهداشت و برخورد مناسب و توجه به خدمت گیرنده، 

است.« ضروری 

اخبــار 
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وزیر بهداشت در مراسم  در مراسم رونمایی از فعالیت های مؤسسه بهداری رزمی، دفاع مقدس و مقاومت خبر داد

 بازداشت چند متخلف در سازمان غذا و دارو
نمکی: بر مزار شهدا از شرمساری در درون خود گریه می کنم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: »3 نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت 
اولیه تکمیل  تامین آزاد هستند و پرونده مراحل  با صدور قرار  البته االن متهمان  تعقیب قرار گرفتند. 

تحقیقات را طی می کند.«
به گزارش سپید، غالمحسین اسماعیلی درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: 
»در ارتباط با موضوع دارو پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت هایی که در کار 
بانکی اخذ کرده و تعهدات  از سیستم  تولید و واردات دارو فعالیت می کرده و ارزهای قابل توجهی 
ارزی خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران نمایی داروهای وارداتی با صدور 

فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.«
 سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: »در این رابطه 3 نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام 
اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته االن متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل 

اولیه تکمیل تحقیقات را طی می کند.«
وی افزود: »پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می شود. سه نفر از شرکت های 

خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته اند.«
اسماعیلی در پایان در خصوص اینکه آیا پرونده متهم خارجی دارد؟ گفت: »خیر متهم خارجی ندارد 

ولی یکی از متهمان دو تابعیتی است.«

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد؛

تعقیب قضایی 3 نفر در سازمان غذا و دارو
 به اتهام اخذ رشوه


