
كليات طرح تخفيف مجازات اعدام محكومان 
مواد مخدر تصويب شد

نمايندگان مجلس شلوراي اسلامي با ۱۸۲ رأي موافق، به كليات 
طرح يك فوريتي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در 
رابطه با تخفيف مجازات اعدام محكوملان مواد مخدر رأي دادند. 
طرح يك فوريتي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور 
كار جلسه علني ديروز مجلس قرار داشت كه پس از اظهارات مخالفان و 
موافقان و نمايندگاني از قوه قضائيه و همچنين سخنان نقوي حسيني، 
س��خنگوي قوه قضائيه، كليات اين طرح به رأي گذاش��ته ش��د كه از 
مجموع ۲۴۶ نماينده حاضر با ۱۸۲ رأي موافق،  ۳۶ رأي مخالف و شش 

رأي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. 
به گزارش »ايس��نا« علي الريجاني كه رياست جلسه علني را بر عهده 
داش��ت، در اين باره اظهار كرد: در مورد اين طرح بن��ده از نماينده قوه 
قضائيه هم س��ؤال كردم، گفتند ب��ا اصل موضوع موافق هس��تيم، اما 

اشكاالتي در اجزا وجود دارد كه بايد برطرف شود. 
رئيس قوه مقننه خاطرنشان كرد: براي اينكه اختالفات برطرف شود، 
بنده به عنوان رئيس مجلس اين اختيار را دارم كه پس از تصويب كليات 
مجدداً به رأي گذاش��ته تا جهت بررسي بيش��تر در خصوص جزئيات 
به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع ش��ود.  بنابراين از مجموع ۲۴۸ 
نماينده حاضر،  نمايندگان ب��ا ۱۳۵ رأي موافق، ۸۱ رأي مخالف و پنج 
رأي ممتنع به بررسي دو شوراي اين طرح )جزئيات طرح(در كميسيون 
حقوقي و قضايي رأي دادند.  علي الريجاني پس از اعالم رأي نمايندگان 
نيز تأكيد كرد: از كميس��يون حقوقي و قضايي درخواس��ت داريم كه 
سريع تر با همكاري نمايندگاني از ستاد مبارزه با مواد مخدر،  قوه قضائيه 
و كميسيون امنيت اين موضوع را بررسي كند.  گفتني است، پيش از اين 
برخي مسئوالن قوه قضائيه و رئيس دستگاه قضا تلويحاً تصويب طرح 
مزبور را به معناي كاهش جرائم مواد مخدر ندانسته و بعضاً آن را موجب 
افزايش قاچاق مواد مخدر هم برشمردند. در حال حاضر نيز طبق قوانين 
جاريه همه قاچاقچيان و حمل كنندگان مواد مخدر اعدام نمي شوند، 
بلكه تنها دسته اي از آنها كه حجم وسيعي از قاچاق را مرتكب شده يا 
براي چندمين بار مبادرت به قاچاق وسيع كرده اند، به مجازات اعدام 
محكوم مي شوند. حذف اعدام از جرائم مرتبط با مواد مخدر، نگراني هايي 
را در خصوص افزايش پديده اعتياد و قاچاق مواد مخدر در پي داش��ته 

است و كارشناساني در اين خصوص از قبل هشدار داده اند. 

روز گذشلته در تهران دو نشست درباره يك 
موضوع برگزار شلد و آن چيزي نبود جز دارو 
و سلازمان غذا و دارو. يكي از اين نشست ها، 
نشسلت ديده بان عداللت و شلفافيت براي 
رو كردن اسلناد مربوط به تخلفلات دارويي 
سازمان غذا و دارو بود و ديگري نشست رئيس 
سلازمان غذا و دارو بلراي دفلاع از عملكرد 
خلود و پاسلخگويي بله برخي شلبهات ! هر 
چند در برابر برخي ابهامات مطروحه، پاسلخ 
تكراري سياه نمايي و سياسي كاري داده شد. 
پس از حدود دو هفته انتظار براي روش��ن شدن 
گ��زارش تخلفات س��ازمان غذا و دارو از س��وي 
ديده بان عدالت و شفافيت از آنجايي كه تخلفات 
جاري در جريان دارويي كشور در پشت درهاي 
بسته و طي جلس��ه با وزير بهداش��ت و رئيس و 
معاونان سازمان غذا و دارو به نتيجه نرسيده بود، 
نشست موعود برگزار ش��د تا برخي جريان هاي 
پشت پرده آش��كار ش��ود؛ جرياناتي كه به گفته 
فرامرز اختراعي با باز گذاش��تن فهرست دارويي 
كشور و اضافه كردن داروهاي گرانقيمت بيماران 
خ��اص و صعب الع��الج در عمل مس��ير رانت و 
س��ودهاي كالن را براي خودشان باز كردند. اين 
در حالي است كه حتي در كشورهاي پيشرفته اي 
همچون امريكا تنها ۱۱ درص��د بودجه دارويي 
كش��ور س��هم داروهاي خ��اص و صعب العالج 
مي ش��ود، اما در ايران اين س��هم ب��ه ۳۲ درصد 
رسيده اس��ت. در برابر اين داروهاي معمول و پر 
مصرف مردم مانند داروهاي قند يا فش��ار خون 
از يارانه سهمي نداشتند چراكه سوء استفاده در 

داروهاي گرانقيمت خاص امكانپذير است. 
  قلرار دادن داروهاي تحت ليسلانس در 

فهرست داروهاي توليدي 
رئيس سنديكاي توليدكنندگان دارو با بيان اينكه 
در گذشته آمارنامه دارويي، مستندترين رفرنس 
در اين حوزه بود، گفت: متأسفانه بعد از پنج ماهه 
اول س��ال 9۳ آمارنامه منتشر ش��د، ديديم كه 
بسياري از اقالم وارداتي را از زيرگروه واردات خارج 
كردند و به زيرگروه توليد اضافه كردند تا بتوانند 
ميزان توليد داخل را باال نشان دهند. به اين كار 
آمار پروازي مي گويند. به عنوان مثال نام داروهاي 
تحت ليسانس را خريداري مي كنند و اين داروها 
را به كشور وارد و در اينجا بسته بندي و آنها را به 
عنوان توليد داخل مطرح مي كنند. حال همين 
دارو با ضريب ۱۶/۵ برابر داروي مشابه داخلي آن 
قيمت گذاري مي شود و چنين بالهايي سر نظام 

دارويي كشور مي آيد. 
اختراعي با بيان اينكه در سال ۵7 سرانه مصرف 
داروي ما ۳0 دالر بوده و در س��ال هاي جنگ هم 
به۱۳/۵ دالر رسيده اس��ت، عنوان كرد: در سال 
9۴ سرانه مصرف دارو به ۵۳/۴ دالر رسيده است 
كه بخش عم��ده آن به دلي��ل واردات داروهاي 

خارجي است. 
  تعارض منافع

به گفته الياس نادران، عضو هيئت مديره ديده بان 
شفافيت و عدالت تعارض منافع در حوزه دارو از 
آنجا ناشي شده است كه تصميم گيرندگان اصلي 

اين حوزه، خود در ح��وزه موضوع تصميم گيري 
و در بخ��ش خصوصي ذينفع هس��تند. رس��ول 
ديناروند، معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، 
همچنين اكبر عبداللهي اصل، مدير كل نظارت و 
ارزيابي دارو در سازمان در تاريخ ۱۳9۲/0۴/۱۲ 
براي مدت دو س��ال ديگر به عن��وان عضو اصلي 
انتخاب مي ش��وند و تا تاريخ ۱۳9۲/0۸/۲9 كه 
هيئت مديره جديد معرفي مي شوند، عضو اصلي 
هيئت مديره شركت داروس��ازي دكتر عبيدي 

بوده اند. 
به جز آنها، مدي��ران ديگري نيز از س��ازمان غذا 
و دارو در تصميم گيري ها اثرگذار مي ش��وند كه 
اين موضوع در مواقعي باعث تبعيض و حمايت از 
شركت هاي خاص تلقي مي شود. از جمله عوارض 
دخالت اين اف��راد در تصميم گيري ها را مي توان 
به ايجاد تبعيض، فرار مالياتي و پرداخت ش��دن 

حداقلي حقوق دولت اعالم كرد. 
نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي به موضوع 
قيمت  گذاري دارو هم اشاره كرد و گفت: گاهي در 
قيمت گذاري ها ش��اهد اختالف قيمت داروهاي 
موجود در كشور با قيمت بين المللي آنها هستيم، 
اين موارد ب��ه توليد داخل آس��يب زده اس��ت. 
متأسفانه مي بينيم كه داروهاي وارداتي را به اسم 
توليد داخل جا مي زنند و شركت هاي وارداتي را با 
عنوان شركت هاي توليدي، تغيير برند مي دهند. 

كميس��يون بهداش��ت مجلس نيز برخي از اين 
موارد را نيز تأييد كرده اس��ت. نادران افزود: بدتر 
از همه اينها تفاوت قيمت ها و بازار سياهي است 
كه در داخل كشور ايجاد شده است. به طوري كه 
افزايش قيمت داروهاي وارداتي، قاچاقچي ها را 
ترغيب كرده كه به واردات داروي قاچاق بپردازند. 
مشهورترين اين موضوع آمپول »اوستين« بود كه 
براي مشكالت چشمي و به دليل باال بودن قيمت 
نوع وارداتي آن در كشور از سوي قاچاقچي ها وارد 
شد و مردم از آن استفاده كردند و ديديم كه ۵۲ 
نفر بينايي شان را از دست دادند. سؤال اينجاست 
كه چرا هيچ دفاع و ش��كايتي در اين رابطه انجام 

نشده است؟
 به گفته وي وقتي صاح��ب  منصبي دولتي به 
بخش خصوصي مي رود، اطالعات ذي قيمتي 
را با خود منتقل مي كن��د. همين طور وقتي از 
بخش خصوصي به بخش دولتي كوچ مي كند، 
كماكان در مقام تأمي��ن منافع خصوصي خود 
نيز هس��ت. بنابراين اين پديده درب��اره آقايان 
نامبرده نيز صادق اس��ت كه تاكنون دو بار بين 
هيئت مديره ش��ركت هاي خصوصي دارويي و 
سازمان غذا و داروي كشور چرخش داشته اند 
و آقاي عبدالله��ي اصل هنوز س��هامدار دكتر 

عبيدي است. 
قائم مقام مديرعامل ديده بان ش��فافيت در پايان 

گفت: همسر و دختر آقاي ديناروند، رئيس سازمان 
غ��ذا و دارو در دوره اي به عن��وان اعضاي يكي از 
شركت هاي دارويي خاص فعاليت مي كردند كه از 
زماني كه خود ايشان از عضويت هيئت مديره اين 
ش��ركت كنار رفته اند دختر وي به عنوان بازرس 
شركت ابقا شده است و توليد ۱۵ داروي خاص به 

اين شركت واگذار شده است. 
رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو اما در 
نشستي كه به منظور پاسخ به ابهامات و شبهات 
ديده بان عدالت و ش��فافيت گذاشته بود، درباره 
انگيزه هاي اين شبهه افكني ها گفت: اينها بيشتر 
براي سهم خواهي، امتياز گرفتن و سوء استفاده از 
بزنگاه ها جهت رسيدن به اهداف شان است. وي 
افزود: اينكه مي گوييم واردات دارو كم شده با اين 
استناد است كه قاعدتاً ميزان ارزي هم كه صرف 
واردات دارو شده كاهش يافته كه هيچ ارتباطي با 

آمارنامه دارو ندارد. 
رئيس سازمان غذا و دارو درباره سرانه ۵۴ دالري 
دارو در گفت: ميانگين س��رانه دارو در دنيا ۱۳0 
دالر و در تركيه به عنوان كشور همسايه دو برابر و 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس چهار برابر ايران 
است. سرانه ۵۴ دالري دارو در كشور عالمت اين 
است كه بازار به خوبي كنترل شده است؛ چراكه 
سال ۵7 رقم اين س��رانه ۳0 دالر بود و اكنون با 
گذشت حدود ۴0 سال هنوز دو برابر نشده است. 
رئيس سازمان غذا و دارو همچنين درباره مبحث 
مطرح ش��ده در زمينه تضاد منافع گفت: قاعدتاً 
كس��اني كه در وزارت بهداشت مسئوليت قبول 
مي كنند از افراد آش��نا ب��ه اين حوزه هس��تند. 
به مدي��ران كل دارويي س��ازمان غ��ذا و دارو در 
س��ال هاي قبل مراجعه كني��د و ببينيد كه قبل 
و بعد از مسئوليت ش��ان در س��ازمان غذا و دارو 
كجاها فعاليت كرده ان��د. البته تأكيد مي كنم كه 
رئيس س��ازمان غذا و دارو هيچ س��همي در اين 
ش��ركت ها ندارد و عض��و هيئت مدي��ره آنها هم 
نيست. همس��رم هم س��هامدار جزء بوده و عضو 
هيئت مديره اين شركت ها نيست. رئيس سازمان 
غذا و دارو هيچ گاه تصميم سازي نكرده و نخواهد 
كرد، اما يكي از كساني كه عضو ديده بان شفافيت 
اس��ت، حقوق بگير يكي از همين ش��ركت هاي 

وارداتي است. 
ديناروند با اش��اره به مخالفت برخي ها با كاهش 
قيمت داروه��اي صعب الع��الج و حمايت از اين 
بيماران افزود: دو ن��گاه در اين زمينه وجود دارد؛ 
يكي كمك به بيم��اران صعب العالج جهت آنكه 
داروهايشان را با قيمت پايين تر بگيرند و ديدگاه 
ديگر آنكه معتقدند پول به شركت هاي استكبار 
جهاني مي دهيم. در كشور ۴00 هزار نفر گرفتار 
بيماري هاي صعب العالج هس��تند. حال س��ؤال 
مي كنند چرا از ۸0 ميلي��ون نفر جمعيت ايراني 

حمايت نمي كنيد؟ 
ماجراي گزارش ديده بان ش��فافيت و توضيحات 
سازمان غذا و دارو، اما ابهامات اين حوزه را بيشتر 
و بيشتر كرده است؛ توضيحات هر كدام از طرفين 
بخشي قابل رد و بخشي قابل تأييد است، اما مردم 

و بيماران در كجاي اين ماجرا قرار مي گيرند. 
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ارزش فراموش شده، حمايت ناديده گرفته شده

به نام بيماران خاص به كام خاص هاي نظام دارويي كشور

نادران: همسر و دختر آقاي ديناروند در دوره اي به عنوان اعضاي يكي از شركت هاي دارويي خاص فعاليت مي كردند كه از زماني كه خود ايشان از عضويت 
هيئت مديره اين شركت كنار رفته اند، دختر وي به عنوان بازرس شركت ابقا شده است و توليد ۱5 داروي خاص به اين شركت واگذار شده است

گعده خانوادگی مديران داروساز!

يكبار ديگر يك روحاني براي خاموش كردن 
شلعله گناه و فسلاد و نيز احيلاي نيكي هاي 
فراموش شده در جامعه، راه پر افتخار احياي 
امر به معلروف و نهلي را در پيلش مي گيرد. 
راهي را كه وي انتخلاب مي كند، همان راهي 
اسلت كه روزانه بسلياري از افلراد ديگر هم 
انتخاب مي كننلد تا روح بي تفاوتلي در برابر 
آنچله را كه اطرافشلان مي گلذرد، نكوهش 
كرده باشلند. فارغ از برخوردهاي سللبي و 
غير مؤثري كه سال هاسلت بر بدنه جامعه در 
اين زمينه حاكم شلده اسلت، فريضه تذكر 
را املري واجب بلراي خود تعريلف مي كنند 
و تمام هسلتي خود را براي بقاي سلعادت و 
سامت جامعه فدا مي كنند، اما همچنان اين 
ضد ارزش هاسلت كه گاهي جاي ارزش ها را 
پر كرده اسلت بي آنكه حمايت عملي از يكي 
از واجبات الهي از سوي مسئوالن ديده شود. 
مدت زماني است كه شهادت تعدادي از آمران به 
معروف و ناهيان از منكر و مجروحيت و جانبازي 
بسياري ديگر باعث شده است تا مراجع و علما، 
بارها نگراني خود را از كمرنگ شدن فريضه امر به 
معروف در جامعه و تبديل اين فريضه الهي به ضد 

ارزش در جامعه ابراز كنند. 
  شهداي امر به معروف 

ارديبهشت ماه س��ال 90 بود كه حجت االسالم 
منتظري، ام��ام جماع��ت وقت مس��جد انصار 
الحس��ين )ع( تهران پس از امر ب��ه معروف يك 
دختر و پسر در خيابان نيروي هوايي در اثر ضربه  
يكي از اراذل چش��م چپش را از دست داد. چند 
هفته بعد، در خرداد ماه همان سال حجت االسالم 
فروزش، امام جماعت وقت دانشگاه علوم پزشكي 
تهران كه براي نجات يك دختر جوان از چنگال 
دو نفر از اراذل و اوباش از جان گذشتگي كرد، از 
ناحيه چشم راست آسيب ديد. يك ماه بعد، در تير 

ماه همان سال، شهيد طلبه امر به معروف و نهي 
از منكر علي خليلي با اش��راري كه مي خواستند 
به زور دو خانم را در تهرانپ��ارس به قصد تجاوز 
سوار خودرو كنند درگير شد و از ناحيه شاهرگ 
آسيب ديد و بر اثر همان جراحت چند سال بعد 

به شهادت رسيد. 
اين ماجراها به همين شكل در گوشه و كنار كشور 
ادامه داشت تا شهريور سال 9۳ كه حجت االسالم 
نظري از طلبه هاي جوان حوزه علميه اصفهان در 
خيابان با اعمال غيراخالقي چهار جوان سوار بر 
موتورسيكلت كه شرب خمر كرده بودند، مواجه 
مي شود و آنان را امر به معروف مي كند، اما اراذل و 
اوباش با قمه به او هجوم مي آورند و اين طلبه را از 
ناحيه صورت و دست به شدت مصدوم مي كنند. 
شهريور سال 9۵ هم فيلمي از حمله چند اراذل 
با قمه به روحاني آمر به معروف حجت االس��الم 
اخروي مقابل چشمان خانواده اش عواطف مردم 

را جريحه دار كرد. اين روحاني مي خواست مانع 
مزاحمت دو جوان به يك خان��م در كوچه هاي 
تاريك نيمه شب تهران شود كه آن اراذل با قمه 
به او حمله ور مي ش��وند.  اي��ن چرخه همچنان  

ادامه دارد.  
  تأكيد رهبر معظم انقاب بر حمايت قوه 

قضائيه از آمران به معروف 
اين حادثه در حالي تكرار می ش��ود كه »حقوق 
آم��ران به معروف و ناهي��ان از منك��ر« از جمله 
موضوعات مطرح شده در سخنرانی  اخير رهبر 
انقالب اسالمي با رئيس و مسئوالن قوه قضائيه و 

رؤساي كل دادگستري هاي سراسر كشور بود. 
ايش��ان در اين ديدار تأكيد كردند: برخي مكرراً 
مي گويند بعض��ي اصول قانون اساس��ي معطل 
مانده اس��ت، اما گوي��ا آنها، اصل هش��تم قانون 
اساس��ي را كه مربوط به امر به مع��روف و نهي از 
منكر است، جزو اصول قانون اساسي نمي دانند 

و به اين امر واجب توج��ه نمي كنند.  پس از آن 
هم با اش��اره به حمايت بياني و عمل��ي خود از 
آمران به معروف، اي��ن كار را وظيفه قوه قضائيه 
خواندند.   جدا از تذكر فوق كه به حق و ضروري 
به نظر مي رس��د، اما در اين ميان س��خن اصلي 
ابتذال و فساد اخالقي و فرهنگي است كه حتي 
در دس��تگاه هاي دولتي به عنوان بدنه و خانواده 
قوه مجريه نفوذ يافته و به صورت تدريجي شاهد 
لوث شدن ارزش ها حتي در دستگاه هاي دولتي 
هس��تيم كه به جاي ضد ارزش ها جايگزين و در 
حال بسط و گسترش اس��ت. نگاهي به آموزش 
و پرورش، محيط هاي آموزش عالي و بس��ياري 
ديگر از دستگاه هاي دولتي گواه اين ادعا بوده كه 
تعهدات ديني و شئونات اسالمي سير نزولي پيدا 
كرده است.حال آنكه در طرح حمايت از آمران به 
معروف نيز وظايف زيادي براي مسئوالن دولتي 
پيش بيني ش��د، اما به دليل اس��تنكاف دولت از 
اجرا، اين قان��ون معطل مان��د و در نهايت هم با 
مخالف��ت رئيس جمهور توس��ط رئيس مجلس 
رأساً اين قانون ابالغ ش��د. به گفته پور محمدي 
مهم ترين اشكال اين طرح تداخل در وظايف قوا 
معرفي شد، اما در نهايت هيئت حل اختالف قوا 
نظر كميسيون قضايي و مجلس شوراي اسالمي 
را تأييد كرد و ايرادي را كه دولت گرفته بود، رد 
كرد.   در نتيجه اين تصميمات، دولت ديگر براي 
اجرا نكردن قانون حمايت از آمران به معروف و 
ناهيان از منكر، بهانه اي نداشته است. با توجه به 
اينكه همة مراحل قانوني اين طرح رعايت شده، 
اكنون به صورت الزم االجرا براي دولت درآمده 
اما در عمل آنچه مشاهده مي شود، بي توجهي و 
بي احترامي است كه موجب مي شود خأل ناشي از 
اجرايي شدن قوانين را به گردن ساير دستگاه ها 
بيندازد و وظيفه آنه��ا را دو چندان كند و نتايج 

ناخرسندتري را رقم بزند. 

نيره ساري
  گزارش  2

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شلده در فضاي مجازي را منتشلر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 امير حسين ثابتي در صفحه اينستاگرامش نوشت: 
در دومين سالگرد برجام، آنچه توجهم  را جلب كرده از دنيا رفتن نابغه 
ايراني مريم ميرزاخاني است! شايد بپرس��يد برجام چه ربطي به او يا 
مرگ او داشت؟ ارتباطش اينجاس��ت كه امروز همه به خاطر از دست 
رفتن يك نابغه ايراني ناراحتند، اما خيلي از كس��اني كه براي او اشك 
مي ريزند در دو سالي كه گذشت براي بتن ريختن در حاصل كار نوابغ 
ايراني جشن گرفتند! طنز تاريخ همين جاست كه براي از دست رفتن 
يك نابغه ايراني اشك بريزيم، اما براي بتن ريختن در حاصل كار ديگر 

نوابغ ايراني جشن بگيريم. . . 
روش��نفكراني كه دنبال پيدا كردن ش��باهت هاي جهان سوم با ايران 
هس��تند، بايد كمي هم ذره بين را بر رفتار خودش��ان بگيرند! يحتمل 

جهان سوم چنين جايي است. 
      

   غالمعلي حداد عادل با ابراز تأس��ف از در گذشت خانم ميرزا خاني در 
توييتي به دختران جوان گفت: اميدوارم دختران جوان ياد او را همچون 

الگويي درخشان گرامي بدارند. 
      

    نقوي حسيني، نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي به مناسبت دو 
سالگي برجام در توييتي اينگونه نوشت: برجام در دو سالگي، با ويروس 

امريكايي دچار فلج اطفال شد. 
      

   انتقاد صريح محسن رضايي در اينس��تاگرام از بهره برداري تبليغاتي 
دولت و جريان هاي پيراموني آن: 

روزهاي دفاع مقدس كسي مدعي فتح خرمشهر نبود؛ هيچ دولتمردي 
براي خود س��همي قائل نمي ش��د. همه خود را بدهكار مردم و انقالب 

مي دانستند!

   نمايشگاه رسانه و حجاب و عفاف از سوي بس��يج رسانه در ميدان 
نبوت )هفت حوض( تهران برگزار مي شود. اين نمايشگاه ساعت ۱۸ الي 

۲۲ تا سه شنبه برقرار است. 
  معاون حج و عمره مركز حج و زيارت هالل احمر از اعزام 90 پزشك 

و پرستار زن به حج تمتع امسال خبر داد. 
  نتايج آزمون ورودي داوطلبان تحصيل در مقطع عالي)سطح سه( 

سال تحصيلي 97- 9۶ حوزه هاي علميه خواهران اعالم شد. 
   معاون آموزش س��ازمان حمل و نقل و ترافيك گفت: آموزش هاي 
رايگان دوچرخه سواري به نوجوانان و بانوان در بوستان ترافيك پايخت 

ارائه مي شود. 
   رئيس شبكه هپاتيت ايران در نامه اي به سازمان هاي بيمه گر كشور 
خواستار حمايت بيشتر و هدفدار از درمان و ريشه كني هپاتيت C در 

ايران شد. 
   نايب رئيس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به كاهش درآمد هاي مناطق شهرداري از تعرفه عوارض 
ساخت وساز پيشنهاد داد تا نحوه محاسبه عوارض تثبيت اداري، تجاري 

و مسكوني ها اصالح شود. 

همايش هاي بين المللي!
 احتراماً به استحضار مي رساند دوستان اصالح طلب و اعتدال كه مدعي 
برقراري تعام��ل با جامعه جهاني هس��تند پس از اي��ن همه گفت وگو، 
طرف هاي غربي توجهي به آقايان ندارند و نمونه اش را در همايش جهاني 
در تهران شاهديم، مثاًل در همايش بين المللي گرد و غبار در سالن سران 
خانم ابتكار گفته بود همايش با حضور ۳0 كشور برگزار مي شود، اما در 
نشس��ت هاي تخصصي تنها  چند سياهپوست مش��اهده شد. اين همه 
خواهش و التماس، كارشناسان غربي براي ما تره هم خورد نمي كنند چه 
برسد مقامات عاليه آنها بيايند طرح و نظر كارشناسي داده يا تكنولوژي 
وارد كنند. فقط هدف برگزاري همايش گرد و غبار بود تا به مردم بگويند 
برايتان كاري كرده ايم و دهان ها بس��ته شود و سخني گفته نشود! يا در 
همايش ديگري اكثر ميهمانان ايراني و كارشناسان پست و آي سي تي 
مترجم جهت ترجمه و برگردان زبان نبود و مدعوين ايراني در همايش 
پست هتل المپيك هاج  و  واج يكديگر را نگاه مي كردند، اين نشان داد 
آقايان مراتب برگزاري يك همايش را نمي دانند، چه برس��د به ديالوگ 

و برقراري رابطه.

 پاي خورشيد و ماه هم
 به واردات روغن پالم باز شد!

دو س��ه روز پيش بود كه خبر افزايش دو برابري واردات روغن پالم از 
مالزي رسانه اي شد. اين خبر به نقل از داتوك سري ماه، وزير صنايع و 
محصوالت زراعي مالزي مخابره شده بود و وي درباره ميزان صادرات اين 
محصول كشور مالزي به ايران اينگونه توضيح داده بود: به لطف افزايش 
قيمت و رش��د حجم صادرات روغن پالم مالزي به ايران در پنج ماهه 
نخست سال جاري ميالدي، ارزش صادرات اين كاال به ايران بيش از دو 

برابر افزايش يافته و به 7۴۸/۱ ميليون رينگيت مالزي رسيده است. 
بنا به تأكيد وي در فاصله ماه هاي ژانويه تا مي، ارزش صادرات روغن پالم 
ما به ايران رشدي ۱۴۱/۵ درصدي داشته از ۳09/۸ ميليون رينگيت به 
7۴۸/۱  ميليون رينگيت رسيده است. قيمت و حجم صادرات اين كاال 

به ايران امسال بيشتر شده است. 
پس از انتشار اين خبر اما رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو پاي 

تريبون رسانه آمد و گفت: واردات پالم كاهش محسوس يافته است!
توجيه آقاي رئيس اما در نوع خود جالب توجه اس��ت. وي براي رفع و 
رجوع تناقض آماري در واردات روغن پال��م از زبان وزير صنايع مالزي 
و آماري كه سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت كشورمان مي دهد پاي 
خورشيد و ماه را هم به ميان كشيده و در اين باره گفته است: » كنترل 
واردات پالم براساس سال شمسي محاسبه مي شود. اين در حالي است 
كه آمار مطرح شده مربوط به س��ال ميالدي است. يعني سه ماه آن به 

سال 9۵ و سه ماه ديگر به سال 9۶ مربوط است.«
در نهايت اما آقاي رئيس انگار خودش هم به غير منطقي بودن توجيهش 
پي برده و گفته است: »واردات ممكن است در يك مقطع نسبت به مدت 
مشابه سال قبل كم يا زياد شود، مهم ميزان ساالنه است كه تاكنون در 

سقف ۳0 درصد نياز كنترل شده است.«
با تمام اينها نبايد فراموش كنيم ذهنيت مردم كشورمان درباره مفيد 
يا مضر بودن روغن پالم، مطابق اطالعاتي است كه پيش از اين از سوي 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به آنها داده شد. حاال اگر در تغيير 
مناسبات سياس��ي و اقتصادي روغن پالم به يك باره مفيد شده، بهتر 

است موضوع را گردن خورشيد و ماه نيندازيم. 

كبري فرشچي

متين زاهدی
  گزارش  یک

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

مدارس »نشان استاندارد« مي گيرند
معاون آملوزش متوسلطه وزارت آموزش و پلرورش گفلت: اخيراً با 
سلازمان اسلتاندارد كه مسلئول برگزاري جايلزه مللي كيفيت در 
ايران اسلت، گفت و گلو كرده ايم تلا براي سلال 96 ملدارس ما هم 
توسلط سلازمان اسلتاندارد ارزيابلي شلوند و آنهلا كه بله مراحل 
نهايي راه مي يابنلد، نشلان هاي ملي اسلتاندارد را دريافلت كنند. 
علي زرافش��ان درباره درجه بندي مدارس متوس��طه اظهار كرد: در قالب 
طرح تعالي مديريت، مدارس را درجه بن��دي مي كنيم.  وي افزود: اخيراً با 
سازمان استاندارد كه مس��ئول برگزاري جايزه ملي كيفيت در ايران است 
گفت و گو كرديم تا براي سال 9۶ در همايش ملي كيفيت كه آبان ماه برگزار 
مي شود مدارس ما هم توسط سازمان استاندارد ارزيابي شوند و آنها كه به 
مراحل نهايي راه مي يابند نشان هاي ملي استاندارد را دريافت كنند.  معاون 
آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه امسال همه مدارس 
دوره اول و دوم متوسطه تحت پوش��ش قرار مي گيرند گفت: اين مدارس 
بر حسب ش��اخص هاي برنامه تعالي درجه بندي خواهند شد.  به گزارش 
»ايسنا« زرافشان در پاسخ به اينكه آيا مدارس درجه باال از امتيازات ويژه اي 
برخوردار خواهند ش��د يا خير ؟ عنوان كرد: در مدارسي كه مجري برنامه 
تعالي هستند، دفترچه هايي توزيع كرديم كه در آن شاخصه ها و مالك هاي 
عمل فرآيندهاي موجود در مدرسه را كه ش��امل 9 فرآيند عمومي اعم از 
ياددهي- يادگيري، مشاركت اوليا، نظام اداري مدرسه، عملكرد تحصيلي 
دانش آموزان و يك فرآيند خاص هنرستان هاي فني و حرفه اي است ، تعيين 
و همچنين امتيازات مربوط به هر ش��اخص را مشخص كرديم.  وي ادامه 
داد: بر مبناي اين شاخص ها، مدارس مجري طرح بايد در ابتداي شروع هر 
سال تحصيلي تا پايان سال برنامه اي را ارائه و اعالم كنند كه تا پايان سال بر 
اساس برنامه موجود قصد دارند به چه شاخص هايي دست پيدا كنند. آنها 
در پايان سال يك خودارزيابي انجام مي دهند و ارزياباني از سوي آموزش 
و پرورش نيز وضعيت مدرسه را بر اس��اس برنامه تعالي مورد بررسي قرار 
مي دهند و امتيازات الزم را اعطا مي كنند.  به گفته معاون آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش در پايان گفت: در نهايت مدارس ممتاز از س��طح 
منطقه به استان و از استان به سطح كشوري راه پيدا مي كنند و مدارس برتر 

مورد تقدير قرار مي گيرند. 
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