
از روزي که نتايج نهايي آزمون کارشناسي 
ارشد اعالم شد و گوش�ه پايين سمت چپ 
صفح�ه اع�الم نتايج در س�ايت س�ازمان 
س�نجش واژه قرمز مردود را مشاهده کرد، 
گوش�ي تلف�ن همراه�ش ب�ا پيامک هاي 
تبليغاتي ادامه تحصيل بمباران شده است. 
پيامک هايي با اين مضم�ون »با 80 ميليون 
تومان،  در يک س�ال فارغ التحصيل ارش�د 
مديريت گرجستان شويد تا پذيرش دکتري 
از اروپا، امريکا و کانادا، فقط با ارسال 3000« 
و »آخرين مهلت کارشناس�ي ارشد فراگير 
پيام نور تابستان 97 با بيمه قبولي« که تا قبل 
از اين هرگز دريافت شان نکرده بود. اينکه 
مؤسسات فرس�تنده پيامک هاي تبليغاتي 
از کجا ش�ماره داوطلب�ان مورد نظ�ر را به 
دست آورده اند و از کجا مي دانند آنها در چه 
مقطعي در آزمون شرکت کرده اند و نتيجه 
آزمون براي داوطلب مش�خص چ�ه بوده، 
اين احتمال را تقوي�ت مي کند که اطالعات 
داوطلبان آزمون هاي سراسري جايي حوالي 
س�ازمان س�نجش نش�تي دارد و اين درز 
اطالعات هم افزا با اهداف اقتصادي مافياي 
کنکور اس�ت و نان آنها را چرب تر مي کند. 
تعداد متقاضيان آزمون هاي سراسري که بعد 
از ثبت نام در کنکورهاي کارشناسي، کارداني يا 
ارشد پيامک هاي تبليغاتي مقطع مورد نظر را 
دريافت مي کنند رو به افزايش است. آثار مخرب 
کنکور و به طور کلي آزمون هاي سراس��ري و 
رقابتي در سطوح و مقاطع مختلف تحصيلي به 
جز مسائل تربيتي و آموزشي و مديريت منابع 
انساني، وارد حوزه امنيت ملي کشور نيز شده  و 
دعوت پيامکي از داوطلبان مردودي آزمون هاي 
سراسري مقاطع مختلف براي ادامه تحصيل در 
دانشگاه هاي خارج از کش��ور يا تحصيل بدون 
کنکور در دانش��گاه هاي داخلي م��ورد توجه 
نهادهاي اطالعاتي و امنيتي ني��ز قرار گرفته 
است. پيامک هايي مانند »با 80 ميليون تومان، 
 در يک س��ال فارغ التحصيل ارش��د مديريت 
گرجستان ش��ويد تا پذيرش دکتري از اروپا، 
امريکا و کانادا فقط با ارسال 3000 به شماره...« 
و »آخرين مهلت کارشناسي ارشد فراگير پيام 
نور تابس��تان 97 با بيمه قبولي« يا »در رشته 
و دانش��گاه مورد    عالقه خ��ود فارغ التحصيل 

شويد«. 
  تا سازمان سنجش هست، کنکور هم 

هست 
س��ازمان س��نجش جدي ترين مخالف حذف 
کنکور است. صريح ترين نظر در مورد دخالت 
سازمان سنجش در فرآيند بقاي کنکور را سال 
گذش��ته علي الريجاني، رئيس مجلس اعالم 
کرد. وي گفت: تا س��ازمان س��نجش هست، 

 کنکور هم هست. 
اين در حالي اس��ت که پدرخوانده هاي کنکور 
تاکنون ب��ا اعمال نف��وذ مانع بازنشس��تگي و 
حتي مح��دود کردن فعاليت اي��ن آزمون 50 

ساله و خسته شده اند. بنابراين به نظر مي رسد 
همراهي غيررسمي سازمان سنجش با مافياي 
آزمون هاي سراس��ري در رابطه ب��ا در اختيار 
گذاش��تن اطالع��ات داوطلبان در راس��تاي 
يک بده بس��تان صورت مي گي��رد و اين قبيل 
مشاهدات نش��ان مي دهد اين س��ازمان مورد 

حمايت مافياي کنکور در تنور مافيا مي دمد. 
   نشتي اطالعات داوطلبان 

در عين ح��ال مؤسس��ات تبليغات��ي معموالً 
براي تبليغ محص��ول يا خدمات خ��ود براي 
مخاطبان خاص در محدوده جغرافيايي يا قشر 
ويژه، ش��ماره همراه آنه��ا را در قبال پرداخت 

هزينه اي از مخاب��رات يا س��ازمان همراه اول 
در اختيار مي گيرند. جدا از اينکه اين مس��ئله 
از نظر حقوقي و حفظ حريم ش��هروندان چه 
آسيب هايي دارد و از سوي کدام نهاد نظارتي 
پيگيري مي شود، بايد اميدوار بود که سازمان 
س��نجش س��هم قابل توجهي از گردش مالي 
فعاليت مؤسسات آموزشي را از آن خود کند تا 
معامله بر سر آبروي سيستم آموزش و سنجش 

کشور بيارزد.
نزديک به يک دهه اس��ت که کنک��ور ديگر آن 
کنکور نيست که به غول خفته در مسير آرزوها 
تش��بيه مي ش��د. کاهش زاد و ولد و به تبع آن 
کاهش داوطلبان کنکور، تغيير جهت گيري بازار 
کار، افزايش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
غيردولتي  دست به دست هم دادند تا کنکور ديگر 
مسير انحصاري آرزو و خواسته هاي نوجوانان اين 
سرزمين نباشد. با اين حال آزمون هاي سراسري 
همچنان بازاري هستند که منافع و نفوذ عده اي را 
تأمين مي کند. با وجود اين تا به حال کسي جرئت 
نشانه گيري کانون 50 ساله کنکور يعني سازمان 

سنجش را نداشته است. 
   تعارف در برابر حذف سازمان سنجش

از س��وي ديگر، اگر بدانيم کنک��ور در پي ايجاد 
تعادل و توازن ميان تقاضاي زياد و منابع اندك 
ايجاد ش��ده، اکنون آن اضطرار دهه هاي 50 و 
60 حتي در مقاطع تحصي��الت تکميلي ندارد 
و پذيرش دانش��جو مي تواند از سوي دانشگاه ها 
و منطبق با ضوابط خاص��ي از جمله مصاحبه و 
آزمون مجزا صورت گي��رد، حذف کنکور ديگر 
چندان دور از ذهن نخواهد ب��ود. در عين حال 
که سازمان سنجش که نفس کنکور وابسته به 
آن اس��ت،  در برابر نوع جديد تقاضاي داوطلب 
براي تحصيل در مراکز آموزش عالي و آموزش 
تخصص مورد نياز بازار کار فرتوت و خس��ته به 
نظر مي رسد و شناخت بسته و محدود آن از روند 
پذيرش دانشجو به يک چالش بزرگ براي نظام 
تعليم و تربيت کشور تبديل شده است.  بماند که 
در ميان سياستگذاران آموزشي تابو و تعارفي براي 
انحالل سازمان سنجش از جنس رودربايستي 
توقف توليد پيکان وجود دارد، چراکه بخشي از 
خاطرات زندگي اغلب افراد جامعه ما به فعاليت 
اين سازمان وابسته اس��ت و انگار آموزش عالي 

بدون کنکور چيزي کم دارد. 
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توهين چندباره مرکز امور بانوان شهرداري به مقدسات اسالمي حاشيه ساز شد
محرم آغاز شد، مشکي نپوشيد!

كاغذ دارو را زمينگير كرد!

گرایش به درآمدزایی در سازمان سنجش!
مؤسسات مافيايي کنکور اطالعات ريز داوطلبان را دارند و براي آنها پيامک تبليغاتي اختصاصي مي  فرستند

 نص�ب بن�ري در ورودی ه�اي س�يزدهمين 
نمايشگاه زنان و توليد ملي که روي آن نوشته 
شده است »زنان چهره شهر را تغيير مي دهند« 
و در زي�ر بنر چندين رنگ کش�يده ش�ده که 
روي رن�گ مش�کي آن عالمت ضرب�در ديده 
مي شود، حاشيه س�از شده اس�ت. اين بنر در 
ش�بکه هاي اجتماعي بازتاب بسياري داشته 
و بس�ياري بر اين عقيده هس�تند که در آغاز 
محرم پي�ام اين بنر ب�ه نوعي توهين آش�کار 
و تعمدي ب�ه مقدس�ات و اس�تفاده کنندگان 
از رن�گ مش�کي، يعن�ي ع�زاداران اس�ت. 
روز شنبه ۱7شهريور، سيزدهمين نمايشگاه زنان 
و توليد ملي با حضور محمدعلي افشاني شهردار 
تهران، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري، فريبا نظري مشاور وزير کشور 
در امور زنان و خانواده، ولي اهلل شجاع پوريان معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، فاطمه 
راکعي مشاور شهردار تهران در امور بانوان، شهربانو 
اماني و زهرا نژادبهرام از اعضاي ش��وراي اسالمي 
ش��هر تهران در محل نمايش��گاه هاي شهرداري 

تهران در بوستان گفت وگو افتتاح شد. 
بنري که مش��خصه و نماد اين نمايشگاه است به 
گونه اي طراحي ش��ده که از آن برداش��ت خوبي 
نمي ش��ود. اين بنر داراي چهار رنگ روش��ن به 
عالوه رنگ مشکي در انتهاست؛ روي رنگ مشکي 
ضربدري ديده مي شود، به گونه اي که به مخاطب 
مي  فهماند از رنگ مشکي استفاده نکند. بسياري 
از مخاطبان ش��بکه هاي مجازي اين نوع تبليغ و 

اطالع رساني را در آستانه دهه اول محرم که رنگ 
مشکي در آن قداست خاصي دارد، به نوعي هجمه 
به اين ايام و دهن کجي به اس��تفاده کنندگان از 

چادر و لباس عزاي مشکي تلقي کرده اند. 
دقت کم امور بانوان شهرداري در اين قبيل موارد 
جاي تأمل دارد. پيش از اين ني��ز همين مرکز با 
برگزاري مراسمي پرحاشيه براي روز دختر باعث 
شد تا بهانه کافي براي رفتن محمدعلي نجفي از 
شهرداري تهران فراهم شود. نظارت و کنترل بر 
اين قبيل امور، کار سختي نيست. به هر حال اين 
پوس��تر واکنش  هاي زيادي در توئيت��ر به دنبال 

داشته که در ادامه برخي از آنها را مي  خوانيد:
زهرا هاب: خبر مس��رت بخش براي ش��هرداري 
تهران که مشغول زيباسازي شهر با پوشش هاي 
رنگي زنان هست اينکه چند روز ديگه بازگشايي 
مدارس هست و ترافيک تهران قفل و تازه فصول 
سرد سال هس��ت و پديده وارونگي هوا و افزايش 
آلودگي. با اينها چه کنيم که ش��هردارمونم هنوز 

معلوم نيست!
صدف منتصري: اينکه به زنان بگيم فالن رنگ 
لباس رو بپوشيد تا شهر قش��نگ بشه، چه فرقي 
داره با اينکه ب��ه زنان بگيم فالن جور بايس��تين 

کنار اين ماشين تا مردم بخرنش؟ استفاده ابزاري 
نيست؟ جنسيت زده نيست؟ فمنيست ها حالشون 

خوبه؟
موسوي: مثالً چطوره با زن و دختر اعضاي شوراي 
شهر شروع کنيم؟! تنش��ون رنگاي شاد کنيم تو 

شهر بگردونيمشون يکم چهره شهر تغيير کنه!؟
اقليما: اخ اخ... هوش و ذکاوتي که پشت اين بنر 
جمع ش��ده، فقط خاص ليبرال جماعت هست و 
بس؛ دوستان فقط رنگ مدنظرو يا متن را نبينيد. 
اينک��ه دقيقاً در ابت��داي ورود به م��اه محرم اين 
حرکت صورت گرفته، جز ترغيب روشنفکرنماها 
به قبح ش��کني در اين اي��ام و به ه��م  زدن چهره 

سياهپوش شهر چه مي تواند باشد؟
 حس�ين: نه س��فيدي بيانگر زيبايي است و نه 
سياهي نش��انه زشتي. کفن س��فيد اما ترساننده 
است و کعبه س��ياه اما محبوب و دوست داشتني 

است. انسان به اخالقش هست نه به مظهرش. 
سميه محمددوست: اجازه نمي دهيم دشمن، 
چ�ادر از س��رمان بردارد، گ���ردان ف�اط�مي 
ب�اي�د ب�ا چ��ادرش، بوي ي�اس را در ش���ه�ر 

پخش کند. 
محمد صدرات: م��ن از بيگان��گان هرگز ننالم، 
ظاهراً اصالح طلب ها دوست دارن در آتش زدن دل 
مذهبيا از منافق، سلطنت طلب و ملي گرا پيشي 
بگيرن، ي��ه روز قبل محرم که زي��ر لب ميخونيم 
لشکر مشکي پوشان سينه زنان ارباب... بنر ميزنن 
براي استفاده ابزاري از زنان و روي رنگ مشکي هم 

ضربدر ميزنن؛ يا حسين.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

* محمدجواد آذري جهرمي با انتشار اين عکس توييت: در نظام اداري 
فعلي، کنترل دس��تگاه ها و نهادها بر فعاليت ه��اي اقتصادي از طريق 
استعالم است. نمودار باال، نشان دهنده بيشترين تعداد استعالم براي 
کس��ب و کارهاس��ت. ببينيد که بيش��ترين اخب��ار فس��اد مربوط به 
مجموعه هايي است که بيشترين اس��تعالمات را دارا هستند. راهکار 

استعالم نيست، شفاف سازي است. 

* فواد ايزدي توييت زد: وقتي از بعضي دانشجويان منتقد مي پرسم به 
جاي ج. ا. چه نوع حکومتي را مي پسنديد؟ مي گويند حکومتي شبيه 
حکومت س��وئد. به گزارش سي ان ان: س��وئدي ها براي ديدن پزشک 
متخصص بايد بين چهار تا پنج س��ال منتظر بمانند. وضعيت درمان 
در کش��ور ما هم مش��کالت زيادي دارد، ولي بحمداهلل در اين مورد از 

سوئد بهتريم. 

* نيما نجاتي با انتشار اين عکس توييت زد: کارهايي که روي درخت در 
بلوار شهيد کريمي انجام دادم. 

 * احسان رفعتي با انتشار اين عکس توييت زد: ديروز بعد از تصادف، 
آقاي پليس رفت ج��ارو گرفت و ش��روع کرد شيش��ه خردها رو از رو 
زمين جارو کرد تا الستيک ماشيني پنچر نشه. خيابان بهشتي، نبش 

قائم مقام.

* محمد باقرزاده توييت زد: در ايالم، مدير مدرس��ه حاضر به ثبت نام 
دانش آموزي به دليل بيش فعالي و قندخون نمي شود. مادرش به داليل 
مختلف از جمله فقر ش��ديد و همين مورد آخر خودکش��ي مي کند و 
بخش��ي از قرص در دس��تش باقي ماند که سهم همس��رش مي شود. 
پدر و مادري رفتند و دو فرزند خود را تنها گذاش��تند. وحشتناکه اين 

وضعيت!

*سيدطاهر سايه توييت زد: صداوسيما از يک طرف برا سروش انحصار 
ايجاد کرده، از طرف ديگه آنتن برنامه هاي اصلي رو فروخته به روبيکا، 
آپ و هر کي پول داده. دو طرف اين سياست متناقض غلطه، سروش که 
رشد منفي داشته، پولي هم که از روبيکا ميگيره رو ميتونه چند برابرشو 

با ورود مستقيم به ر. اجتماعي دربياره؛ تو پايان نامه ام نوشتم!

* فريد ابراهيمي توييت زد: مردي که مقابل شهرداري تهران خودسوزي 
کرده بود در بيمارستان درگذشت. نه صدايي از خبرنگاران شرق، اعتماد 
و ايران درآمد، نه صفحه اي از سلبريتي ها رنگ عزا گرفت و نه نماينده 
اصالح طلبي از تريبون مجلس فرياد کش��يد. شرف را سال هاست قي 

کرده اند اين جماعت پرمدعاي نفاق آلود!

* سادات بانو توييت زد: براتون پيش اومده که گاهي ميريد يه مجلس 
روضه اي و اصاًل اشکتون جاري نميش��ه، ولي در يک مجلس ديگري 
سيل اشک است که سرازير ميشه، فکر ميکنم به غير از پاکي مستمع، 
پاکي و خلوص آن مداح هم خيلي خيلي مؤثره و بعضي مجالس چقدر 

خوبن... . 

* علي قلهکي تويي��ت زد: دو تن از مأموران ني��روي انتظامي ميناب 
حين گشت زني، توسط قاچاقچي ها مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و 
به شهادت رسيدند، اين عکس رو بگذاريد کنار کليپ تقطيع شده ترانه 
عليدوس��تي از درگيري مأمور ناجا با يه اوباش؛ اين سلبريتي رو با اين 

عکس و وجدانش تنها مي گذارم. 

 * زهرا طباخي با انتشار اين عکس توييت زد: عيسي کالنتري طوري 
درباره عوام��ل چندتابعيتي ميراث پارس��يان مطالب��ه مي کند انگار 
کارمندان رسمي دولت بودند و باقي مردم س��رراهي اند! شما تکليف 
س��واحل آلوده کش��ور را مش��خص کنيد! بگوييد چرا هنوز فاضالب 
صنعتي و بيمارس��تاني گيالن و مازندران راهي خزر مي ش��ود؟ براي 

بحران سيستان و ريزگردها چه کرديد؟

* رسول شکراني توييت زد: حاال که در کوران جنگ رواني و اقتصادي 
دشمن، ماجراي فساد اخالقي و مالي اعضاي شوراي شهر برخي شهرها 
مردم را رنج مي دهد، مجلس و وزارت کشور بابت تأييد صالحيت اين 
افراد بايد پاسخگوي افکار عمومي باشند. بايد نقش زد و بند و تعامالت 

غيرقانوني براي تأييد صالحيت نامزدهاي شوراي شهر روشن شود. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

   معاون شهردار تهران با بيان اينکه امسال بن بين هيئت هاي مذهبي 
توزيع نمي ش��ود، گفت: هيئت ها مي توانند در نمايشگاه عطر سيب تا 

۴0 درصد از تخفيفات کاال برخوردار شوند. 
  رئيس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: بر اساس آخرين مصوبه 
شوراي سنجش و پذيرش دانشجو براي سال 98، تأثير سوابق تحصيلي 

به صورت 30 درصد و قطعي خواهد بود. 
  معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران گفت: در هر فصل تعدادي 
از پروژه هاي شهري را افتتاح مي کنيم و مهرماه نيز قسمت جديدي از 

بزرگراه شهيد صيادشيرازي افتتاح خواهد شد. 
  مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي از تحت پوشش 
قرار گرفتن ۱75 هزار کودك بازمانده از تحصيل در کش��ور طي سال 

گذشته خبر داد. 
  سرپرس��ت س��ازمان بهزيس��تي از کلنگ زن��ي و آغ��از س��اخت 

۱0 مهدکودك در مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد. 
  رئيس کميسيون عمران شوراي شهر با تأکيد بر اينکه دولت يک ريال 
هم بابت يارانه بليت مترو پرداخت نکرده است، گفت: فقط در يک مورد 

مصوبات دولت اجرايي شده آن هم خريد واگن بوده است. 

صادق پارسا
  گزارش  2

زهرا چيذري 
  سالمت 

بازگشت موميایي این بار در ایران!
زمان زيادي از دوراني گذشته که جوامع، مردگان خود را براي حاضر 
شدن در رستاخيز آماده مي کردند. گذاشتن ظروف غذا و جواهرات و 
برخي ملزومات زندگي و موميايي کردن اجساد مردگان بخشي از اين 
آماده سازي بود. امروزه و با وجود افزايش آگاهي ملل و اقوام در خصوص 
رس��تاخيز و زندگي بعد از مرگ و فيزيولوژي بدن انسان بعد از مرگ 
هنوز صنعت موميايي مشتري هاي خود را دارد و سينوهه هاي مدرني 
اين کار را به عهده دارند. به طوري که فقط در تهران خودمان ماهانه ۱0 

جسد موميايي مي شوند !
مدير کل پزشکي قانوني استان تهران چندي پيش از موميايي ميانگين 

۱0 جسد در پايتخت به صورت ماهانه خبر داد. 
مسعود قادي پاش��ا  در ارتباط با موضوع موميايي اجساد اظهار داشت: 
در صورتي که درخواستي از سوي خانواده متوفي براي انجام موميايي 

باشد، اين اقدام در پزشکي قانوني انجام مي گيرد. 
وي افزود: اکثر اجسادي که موميايي مي ش��وند در واقع روندي براي 
ارسال به خارج بوده و در واقع برخي از اجساد که قرار است در خارج از 
کشور دفن شوند، جهت تابعيت از قانون حمل و نقل اجساد، موميايي 
مي شوند که اکثر اجساد موميايي شده مربوط به کشورهاي آسيايي و 

اروپايي است. 
مدير کل پزشکي قانوني استان تهران با اشاره به اينکه هزينه موميايي 
در کشور نسبت به کشورهاي مشابه پايين تر است، گفت: اين مبلغ در 

حال حاضر حدود 3 ميليون تومان است. 
قادي پاش��ا اضافه کرد: گاهي اجس��اد نيز در روند طبيع��ي موميايي 
مي شوند؛ چراکه براي موميايي شدن نياز به خشکي جسد است و در واقع 
آب داخل سلول جسد که گرفته شود، موميايي رخ داده و هزاران سال 
آن جسد مي تواند باقي بماند که در مناطق گرمسيري موضوع موميايي 

خودبه خود  زياد است. 
وي گفت: در مصر باس��تان نيز از نخ کتان آغش��ته به موم اس��تفاده 
مي کردند و آن را دور جسد پيچيده تا آب سلول هاي آن گرفته شود و 

جسد موميايي آن انجام گيرد. 
 معذورات اعتقادي موميايي به اقتصادي مي چربد 

با وجودي که طبق اعالم قادي پاشا بيشتر اجساد موميايي شده مربوط 
به کشورهاي آسيايي و اروپايي هستند، اما وجه شرعي انجام اين عمل 
در کش��ور ما مورد ترديد برخي صاحبنظران قرار گرفته است. احمد 
شجاعي، رئيس سازمان پزش��کي قانوني کشور موميايي کردن اجساد 
را از نظر شرعي فاقد اشکال توصيف کرده است. اين در حالي است که 
وي کارشناس مسائل شرعي نيس��ت و از اين جهت نظر شجاعي قابل 

استناد نيست. 
از س��وي ديگر با توجه به اينک��ه موميايي کردن اجس��اد يک فرآيند 
هزينه بر است و اغلب از سوي خانواده هاي متمکن درخواست مي شود 
اين احتمال وجود دارد که رفع ش��بهات اعتقادي نسبت به اين اقدام 
موميايي کردن اجس��اد را به يک مد الکچري فراگير در زمينه تدفين 

متوفيان پولدار تبديل کند. 
عالوه بر اين، بخش قابل مالحظه اي از مطالعه   روي زندگي پيشينيان 
و تمدن هاي گذشته از روي اجساد موميايي يافته شده در کاوش هاي 
باستان شناسي به دس��ت آمده اس��ت، بنابراين مي توان موميايي ها را 
س��فيران تمدن کنوني زمين براي مطالعه تمدن هاي آينده بش��ري 
دانست. با اين وصف اغلب اين نمايندگان از قشر مرفه هستند و کمتر 
متوفيان اقش��ار کم درآمد در انتقال تمدن هاي بش��ري نقش خواهند 
داش��ت.  چنانک��ه موميايي هاي به دس��ت آمده در مناطق باس��تاني 
کش��ورهاي مختلف اغلب جزو افراد و خانواده هاي مرف��ه و ثروتمند 
دوران حيات خود بوده اند. اين به جز موميايي هايي است که بنا به نظر 
کارشناسان پزشکي قانوني تحت شرايط محيطي و جوي آب سلولي 
جسمشان بعد از مرگ خشک شده و به صورت طبيعي موميايي شده اند. 
اين نظريه کارشناسي، خاك و هواي جنوب اس��تان کرمان را يکي از 

مناطق موميايي سازي طبيعي معرفي مي کند. 

برخورد با اردوهاي دانش آموزي بدون مجوز
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: حدود 
17 هزار مجوز اردويي از ابتداي مهر گذشته تاکنون صادر شده که 
شامل 10 هزار سفر درون اس�تاني و 7000 سفر برون استاني است. 
عليرضا کاظمي در مراس��م افتتاح س��امانه کنترل و نظارت اردوهاي 
دانش آموزي با بيان اينکه اميدواريم اين سامانه منشأ ايمني و سالمت 
دانش آموزان کش��ور باش��د، اظهار کرد: يکي از بهترين اقدامات وزير 

راه اندازي مرکز کنترل اردوها بوده است. 
وي اف��زود: آموزش همکاراني ک��ه به عنوان مربي و سرپرس��ت اعزام 
مي ش��وند نيز انجام ش��ده و نزديک ۱60 هزار نفر در اين دوره ضمن 
خدمت اردويي ش��رکت کرده اند و اين دوره آموزش��ي ب��راي بيش از 

5ميليون نفرساعت برگزار شده است. 
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه کنترل 
حرکت وسيله نقليه بعد از صدور مجوز با اس��تفاده از سامانه سپهتن 
راهور قابل انجام اس��ت، اظهار کرد: مي توانيم تمام کنترل ها را انجام 
دهيم. ش��رايط آب و هوايي قبل س��فر کنترل مي ش��ود، اما با سامانه 
سپهتن در طول س��فر مي توانيم وضعيت ماش��ين، تخلفات راننده و 

سرعت اتومبيل را مشاهده و کنترل کنيم. 
وي با بيان اينکه در فاز دوم اپليکيشني طراحي مي شود که خانواده ها 
آنالين اطالعات اردو را دريافت مي کنند، گفت: اميد است قابليت هاي 
تصويري خوبي هم به آن اضافه کنيم تا خانواده ها لحظه اي اردو را رصد 

کنند تا برخي تخلفات را هم از طريق خانواده ها احصا کنيم. 
کاظمي ادامه داد: با اين س��امانه که س��اعت حرکت، توقف و مس��ير 
حرکت را کنترل مي کند، فرزندان خود را با اطمينان بيشتري به اردوها 
مي فرستيم. اميد است در قالب سامانه سپهتن کنترل تردد دانش آموزان 

در داخل وسيله و عملکرد خود راننده به خوبي انجام شود. 
وي در پايان گفت: تلفن ۱۴99 آماده و در اختيار خانواده هاست و آنها 

مي توانند لحظه اي مسير حرکت اردو را رصد کنند. 

شايد باروش سخت باشد که مشکل يک شرکت 
دارويي نه بحث ارز اس��ت و نه تأمين مواد اوليه 
دارويي! آن طور که مديرعامل شرکت داروسازي 
س��ها مي گويد: اي��ن ش��رکت در تأمي��ن مواد 
اوليه دارويي چندان مش��کلي ن��دارد و تاکنون 
توانس��ته با ارز ۴200 توماني م��واد اوليه مورد 
نياز ۱03 نوع داروي توليدي خود را تأمين کند. 
وي اما مهمترين مشکالتي را که اين شرکت در 
حال حاضر با آن دست به گريبان است را تأمين 
ملزومات داخلي عنوان مي کند و مي افزايد:  براي 
تهيه جعبه،  مقوا و بروش��ور مش��کل داريم و دو 
ماهي مي شود ش��رکت هاي داخلي براي تأمين 

اين اقالم از ما پول نقد مي خواهند!
روز گذش��ته در حاش��يه بازديد خبرنگاران از 
کارخانه داروسازي و شرکت تجهيزات پزشکي 

س��ها کامران يوس��في، مديرعامل ش��رکت 
داروس��ازي س��ها در نشس��تي با خبرنگاران 
وقتي مي خواست درباره مشکالت اين شرکت 
دارويي صحبت کند چالش اصلي اين شرکت 
را تهي��ه برخي اق��الم داخلي دانس��ت آن هم 
اقالمي همچون کاغذ و مقوا و برچس��ب!  وي 
در اين باره در پاسخ به سؤال خبرنگار »جوان « 
توضيح داد: اغلب شرکت هاي تأمين کننده با 
مش��کل نقدينگي مواجه اند و مواد اوليه را به 
صورت نق��دي دريافت مي کنن��د. طي دو ماه 
اخير شرکت هايي که در گذشته مقوا و جعبه 
و بروشور را با چک هاي بلند مدت شش ماهه و 
9 ماهه به ما مي فروختند حاال فقط نقدي کار 
مي کنند. وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اين 
مشکل توانسته روند توليد دارو را مختل کند 

پاس��خ مي دهد:  روند توليد متوقف نش��ده اما 
به دليل تأخير در تهي��ه نقدينگي و خريد اين 

ملزومات روند کار کند شده است. 
 به گفته يوسفي شرکت داروسازي سها که بالغ 
بر ۱0 الي ۱2 درصد نياز دارويي کش��ور را تأمين 
مي کند تا ۴0 درصد مواد اوليه م��ورد نيازش را 
از ش��رکت هاي داخلي تأمين مي کن��د که اين 
ش��رکت ها استانداردش��ان در ت��راز بين المللي 

است. 
  تأمي�ن وارفاري�ن بيم�اران قلب�ي از 

سه شنبه 
در ادام��ه اين بازدي��د علي فرج��ي، مديرعامل 
سازمان تدارکات پزش��کي جمعيت هالل احمر 
از ورود نخس��تين محموله وارداتي وارفارين به 
کشور در روز سه شنبه هفته جاري خبر داد. وي 

افزود: بنابر اعالم و درخواس��ت وزارت بهداشت، 
مجوز واردات اين دارو به هالل احمر واگذار شد و 
اين دارو براي بيماران قلبي و کساني که جراحي 

داشتند، مورد استفاده است. 
مديرعامل سازمان تدارکات پزشکي تأکيد کرد: 
98 درصد داروها از نظ��ر عددي توليد داخل اند، 
ولي در مقايس��ه هزينه کرد ۴5 درصد سرمايه و 

پول در زمينه واردات دارو است. 
فرجي با اشاره به اينکه سازمان تدارکات پزشکي 
بناي توسعه در توليد دارو و تجهيزات پزشکي را 
دارد، گفت: توليد واکسن هاي پيشرفته، داروهاي 
بايوتکنولوژي و داروهاي بيهوشي در دستور کار 
قرار دارد. همچنين توليد آنژيوکت و سر سوزن 
انس��ولين از پروژه هايي اس��ت که تا پايان سال 

بناست اجرايي شود. 


