
اين نخس�تين بار نيست كه كش�ورمان بابت 
خواسته هاي مش�روع و ايس�تادگي در برابر 
زورگويي دولت هايي همچون امريكا تحت فشار 
تحريم قرار مي گيرد و بدون شك آخرين بار هم 
نخواهد ب�ود. تحريم هاي امريكا م�ردم ايران 
را هدف قرار داده آن ه�م نه مردم عادي، بلكه 
بيماران�ي ك�ه دارو برايش�ان از نان ش�ب هم 
واجب تر است. فشار تحريم بر مردم ايران، در 
حالي اتفاق مي افتد كه مطابق قوانين بين المللي 
تحريم دارو و تجهيزات پزشكي ممنوع است. 
در اين ميان امريكايي ها هم مدعي  هستند دارو 
و تجهيزات پزشكي را در فهرست سياه تحريم 
ايران قرار نداده اند، اما واقعيت اين اس�ت كه 
وقتي ما توانايي مبادالت ارزي با ش�ركت هاي 
دارو و تجهيزات پزش�كي را نداري�م، تحريم 
اين اقالم حياتي براي بيماران نيز اتفاق خواهد 
افت�اد و به قول وزير بهداش�ت امري�كا دروغ 
مي گويد كه دارو و تجهيزات پزش�كي تحريم 
نيست. با تمام اينها،   پش�توانه قدرت و توان 
توليد 98درصدي داروهاي موردنياز كش�ور 
به دست متخصصان ايراني تحريم هاي امريكا 
عليه مردم و بيماران كشورمان را بي اثر مي كند. 
مردم و بيماران كشورمان در نوك پيكان تحريم 
قرار دارند. با تمام اينها امريكايي ها مدعي عمل به 
قوانين بين المللي هستند؛  اينكه دارو و تجهيزات 
پزشكي در فهرست تحريم هاي آنها جا نمي گيرد، 
اما دكت��ر سيدحس��ن قاضي زاده هاش��مي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اينگونه توضيح 
مي دهد: وقتي تحريم  هاي بانكي رخ دهد، ادعاهاي 
امريكا و برخي كشورهاي همراه آن، كه كاالهاي 
اساسي از جمله دارو و تجهيزات پزشكي، مشمول 
تحريم نمي شود دروغ و بي اساس است.  وي تأكيد 
كرد: به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد كه آسيبي 
به مردم در حوزه س��امت وارد ش��ود و دستگاه 
ديپلماسي نيز مي تواند چهره كريه مدعيان حقوق 
بشر و دفاع از مردم را به جهانيان معرفي كند؛ چون 

در شرايط تحريم، مردم دچار آسيب مي شوند. 
  توان توليد 98درصدي داخلي

آنطور كه س��خنگوي وزارت بهداشت مي گويد: 

اكثر داروها و تجهيزات پزشكي در ليست سفيد 
تحريم ها هس��تند. ايرج حريرچي، در عين حال 
خاطر نش��ان مي كند: در صورت بروز مشكل در 
زمينه تبادل مالي، روش هاي جايگزين از طريق 
ش��ركت هاي آلترناتيو در نظر گرفته ش��ده و در 

صورت لزوم از آن طريق اقدام خواهد شد. 
حريرچي با بيان اينكه ۹۸درصد عددي داروهاي 
مصرفي توليد داخل هستند، مي گويد: مواد اوليه 

برخي داروهاي توليدي بايد از خارج وارد ش��ود 
كه خوش��بختانه دولت از لحاظ ارزي س��هميه 
مناس��بي از گروه اول براي كاالهاي ضروري به 
دارو و تجهيزات پزش��كي اختصاص داده است. 
همچنين اعتبارات مناسبي براي تقويت بخش 
توليد داخل در مورد افزايش س��قف وام بانكي تا 
دو برابر و ايجاد تسهيات گمركي در نظر گرفته 
شده است. تمهيدات متعددي نيز با اولويت هاي 

اول و دوم پيش بيني شده تا در حوزه تأمين دارو و 
مواد اوليه مشكلي ايجاد نشود. 

  نمره 20داروي ايراني 
س��از ناكوك ش��ائبه درب��اره كيفي��ت داروها و 
تجهيزات پزش��كي توليد داخل ه��م، موضوعي 
اس��ت كه اغلب از سوي برخي پزش��كان نواخته 
مي شود؛  پزشكاني كه برخي هايشان روابط مالي 
خاصي با شركت هاي واردكننده دارو و تجهيزات 
پزشكي دارند و همين روابط پنهاني هم موجب 
شده تا دارو و تجهيزات پزشكي خارجي را نسخه 
و توصيه كنند.  سخنگوي وزارت بهداشت تصريح 
مي كند: ما اين تضمين را مي دهيم داروهايي كه 
توسط دانشمندان ايراني توليد شده كيفيت الزم 
را دارد و صدور داروهاي توليد كشورمان به كشور 
روسيه و ديگر كشورهاي همسايه نشانگر كيفيت 
مناس��ب داروهاي ايراني است.  دكتر محمدرضا 
شانه ساز، رئيس انجمن علمي داروسازان ايران هم 
با تأكيد بر اينكه همه خانواده ما جز داروي ايراني 
هيچ دارويي مصرف نمي كنن��د، مي گويد: براي 
نمره دادن به داروهاي ايراني بايد دو آيتم قيمت و 
كيفيت را در نظر گرفت و با توجه به قيمت دارو، 
من نمره ۲۰را به داروهاي ايراني مي دهم. از بابت 
تأثي��ر، داروي ايراني و خارجي تفاوت��ي ندارد و 
بيش از ۹۸درصد نياز بيماران ما با داروي ايراني 
تأمين شده و فشار خون، بيماري اعصاب و روان 

كنترل مي شود. 
  آلمان و ايتاليا مشتري تجهيزات پزشكي 

ايران
رضا مسائلي مش��اور وزير و مديركل تجهيزات 
پزشكي وزارت بهداش��ت هم با تأكيد بر اينكه 
توجه به صادرات را يكي از مهم ترين راهبردهاي 
اساسي وزارت بهداش��ت در راستاي حمايت از 
توليدات داخلي دانس��ت، درباره توان و كيفيت 
كشور در حوزه تجهيزات پزشكي مي گويد: در 
حال حاض��ر ۱۰۵محصول تجهيزات پزش��كي 
ايران��ي كه توس��ط ۲۳ش��ركت ايران��ي توليد 
مي شود، به ۵۵كشور جهان از جمله كشورهاي 
روس��يه، آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند و كرواسي 

صادر مي شود. 
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سؤاالت آزمون توهين آميز تيزهوشان عيناً و از قبل در كتاب هاي كمك آموزشي منتشر شده بود

راننده مس�ت پنج كارگر ش�هرداري را كش�ت! اين سر تيتر 
اخب�ار ح�وادث دو روز گذش�ته ب�ود. در اروپا و كش�ورهايي 
كه مصرف مش�روبات الكلي آزاد است، كس�ي كه مشروبات 
الكل�ي مص�رف مي كند اج�ازه رانندگ�ي ن�دارد و در صورت 
رانندگي با او برخورد جدي مي شود. حاال در جمهوري اسالمي 
فردي مس�ت باعث مرگ پنج كارگر ش�هرداري ش�ده است. 
رانندگي در حالت مستي، به تنهايي يك تخلف راهنمايي و هم يك جرم 
مجزا در قوانين جزايي است. يعني رانندگي در حالت مستي متضمن 
دو نوع مجازات است؛ نخست، مجازات شرب خمر و ديگري، تشديد در 
مجازات رانندگي.  مطابق با قوانين موجود رانندگي در حالت مستي، 
عاوه بر اينكه رفتاري پرخطر بوده و احتمال تصادف و بروز آسيب را 

بسيار افزايش مي دهد از نظر قانوني عواقب ذيل را به دنبال دارد: 
۱- مجازات شرب خمر )مصرف مشروبات الكلي( ۸۰ضربه شاق حدي 

است. )ماده ۲6۵ قانون مجازات اسامي، مصوب ۱۳۹۲(

۲- در صورت تصادف در حالت مس��تي، وقوع تص��ادف و بروز صدمه 
بدني، شركت بيمه پس از پرداخت خسارت به زيان ديده، جهت دريافت 
وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است، مراجعه 
مي كند. )بند »ب« ماده ۱۵ قانون بيمه وسايل نقليه،  مصوب ۱۳۹۵(

مورد فوق شامل رانندگي پس از استعمال موادمخدر يا روانگردان كه 
در وقوع حادثه مؤثر باشد، نيز مي شود. 

۳-  در صورت رانندگي در حالت مستي و وقوع تصادف، مقصر به بيش 
از دو سوم حداكثر مجازات قانوني محكوم مي شود؛ يعني اگر تصادف 
منجر به فوت شود، مقصر به حبس بين دو تا سه سال و در صورتي كه 
تصادف منتهي به صدمه بدني شود، بين ۱۰۰تا ۱۵۰روز حبس محكوم 

مي شود. )ماده 7۱۸ قانون مجازات اسامي، كتاب تعزيرات(
4- رانندگي در حالت مس��تي يا ب��ا مصرف روانگردان ه��ا، در تمامي 
راه ها )كانش��هر ها، جاده هاي بين شهري، ساير ش��هرها، روستا ها و 
راه هاي روس��تايي( 4۰۰هزارتومان جريمه از سوي پليس راهور را به 

دنبال دارد. 
همچنين با اس��تناد به ماده 7۱۸ قانون جزاي اسامي در صورتي كه 
راننده در هنگام رانندگي مس��ت باش��د، به بيش از دو سوم حداكثر 
مجازات محكوم خواهد شد و مثبت بودن مستي از عوامل مشدد جرم 
محس��وب مي ش��ود. ضمن اينكه دادگاه عاوه بر مجازات هاي فوق، 
مرتكب را از يك تا پنج س��ال از رانندگي محروم خواهد كرد. هر چند 
كه بايد گفت: براي فردي كه در حالت مستي در حين رانندگي با يك 
عابر پياده، تصادف كرده و آسيب مي  رساند، حسب مورد به قصاص يا 

پرداخت ديه محكوم مي شود. 
ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه در نوع مجازات بين مرتكب جرم 
در حالت مس��تي تفاوتي وجود ندارد، اما در مورد افرادي كه به س��ن 
مسئوليت كيفري نرس��يده  اند مجازات مانند افرادي كه به مسئوليت 
كيفري رسيده  اند، اجرا نمي  ش��ود و قانون براي آنها كمي تخفيف در 

نظر مي  گيرد. 

ايجاد نارضايتي عمومي، شيوه جديد آموزش و پرورش براي حذف سمپاد

ايمنيدربرابرتحريمها
باخودكفايي98درصديتوليددارو
وزير بهداشت: امريكا دروغ مي گويد كه دارو و تجهيزات پزشكي تحريم نيست

پذي�رش در م�دارس س�مپاد و آم�وزش 
استعدادهاي درخشان مسئله اي است كه طي 
ماه هاي اخي�ر چند بعد پيدا كرده اس�ت، اما از 
وقتي كه دانش آموزان تيزهوش و استعدادهاي 
برتر كش�ور از سرمايه هاي انس�اني به ويترين 
تبليغاتي نظام آموزش�ي تبديل ش�دند، فصل 
مشترك تمام ابعاد آموزش اين دانش آموزان به 
حذف مدارس سمپاد منتهي شد و صدالبته كه 
آموزش و پرورش هزاروي�ك دليل براي تخطئه 
فرآيند آموزش اس�تعدادهاي درخش�ان ارائه 
مي كند تا مدارس غيرانتفاع�ي پرچم آموزش 
اين دانش آموزان تيزهوش را به دس�ت بگيرند 
و ت�ا مي توانند از آنها اس�تفاده اب�زاري كنند. 
از س��وي ديگر، با توجه به واكنش هاي گس��ترده 
و منف��ي نس��بت به ح��ذف م��دارس س��مپاد، 
آموزش و پرورش سعي كرده اس��ت تا ابتكار عمل 
ب��راي تعطيلي اين م��دارس را از دس��ت ندهد تا 
باالخره از ميان انتقادات كارشناس��ي راهي براي 
تحقق اهداف خ��ود بيابد.  برگ��زاري آزمون اخير 
تيزهوشان پايه هاي مختلف يكي از اين ابتكارات 
منحصر به فرد بود. بع��د از اينكه آموزش و پرورش 
توقف پذيرش در م��دارس س��مپاد را كليد زد، با 
واكنش هاي منف��ي زيادي رو به رو ش��د و در حال 
حاضر به ش��يوه اقناع عمومي روي آورده است. به 
اين ش��كل كه با آزمون هاي بي اعتبار خانواده ها و 
دانش آموزان را از نحوه جذب و آزمون اين مدارس 
نااميد كنند و خودشان داوطلبانه قيد ادامه تحصيل 

در سمپادها را بزنند. 
  عدالت آموزش�ي قرباني كاس�بي كمك 

آموزشي ها 
به طور مثال در آزمون تيزهوش��ان اخير، سؤاالت 

ورودي تيزهوشان ششم به هفتم كه جمعه گذشته 
برگزار ش��د، از ماه ها پيش در كانال ها و گروه هاي 
آموزشي به اشتراك گذاشته شده بود. اين سؤاالت 
در كتاب هاي EQ مبتكران، انديش��مند،  هوش و 
اش��تعداد تحليلي فرزانگان هم موجود بود. عاوه 
بر اينكه تمام 6۰سؤال تستي آزمون از كتاب ريون 
انتخاب ش��ده و بدون پس و پيش در آزمون آورده 

شده بود. 
با اين حس��اب تكليف بچه هايي كه اين س��ؤاالت 
را در دس��ترس نداش��تند، معل��وم نيس��ت و آيا 
آموزش و پ��رورش مي تواند ادعا كن��د اين آزمون 
عادالنه برگزار شده است؟ آيا با اين وضع برگزاري 
آزمون و انتخاب سؤاالت، آموزش و پرورش مي تواند 

تأثير سوابق تحصيلي بر كنكور را عملياتي كند؟
اگر آموزش و پرورش تصميم داشت، عيناً سؤاالت 

يك كتاب را از دانش آم��وزان آزمون بگيرد، ديگر 
الزم نبود مدام منابع معرفي كند و از آمدن سؤاالت 
هوش كامي و خاقيت و غيره سخن بگويد.  به جز 
اين سؤاالت، آزمون تيزهوشان سال جاري ششم،  
هفتم و هشتم گزينه اي بود كه براي هر پاسخ غلط 
يك سوم نمره منفي در نظر گرفته بودند، در صورتي 
كه براساس اصول آزمون سازي يك سوم نمره منفي 

براي سؤاالت چهار گزينه اي است. 
نمونه اين كج س��ليقگي ها در س��ؤاالت تشريحي 
آزمون تيزهوش��ان پنجم تا نهم هم ديده شد. اين 
در حالي است كه با اين شرايط فقط به سوداگران و 
مافياي كتاب هاي آموزشي دامن زده اند و كاس ها، 
 كتاب هاي هوش و آزمون هاي ه��وش را به دكان 
پررونقي بدل كرده اند. همچنين اين س��ؤال پيش 
مي آيد كه آيا آموزش و پرورش اينطور مي خواست، 

استرس دانش آموزان را از بين ببرد؟ 
آزمون تيزهوشان اولين واكنش عملي به نقد آزمون 
استرس زاي سمپاد از س��وي آموزش و پرورش به 
ش��مار مي رود كه به نظر مي رسد، نتوانسته در آن 

نمره قبولي بگيرد. 
به هر رو اينكه بعضي سؤاالت را داشته اند و بعضي 
نداش��ته اند، آزمون را از درجه اعتبار و اس��تاندارد 
ساقط مي كند؛ آن هم در شرايطي كه عده اي تا قبل 
از برگزاري آزمون چند بار ش��خصاً يا با راهنمايي 

معلم خود اين سؤاالت را پاسخ داده اند. 
  واكنش آموزش و پرورشي ها 

با اين وجود مس��ئوالن آموزش و پرورش از جمله 
مجي��د قدمي رئي��س س��ازمان آموزش و پرورش 
استثنايي كشور در واكنش به اين انتقادات گفت: 
همه تست هاي هوشي در دسترس است و به دليل 
اس��تانداردبودن از آنان اس��تفاده مي ش��ود. مهم 
اين اس��ت كه فرد بتواند از پس س��ؤاالت تجسم 

فضايي برآيد. 
عبدالرسول عمادي، رئيس مركز سنجش وزارت 
آموزش وپرورش با اشاره به برگزاري تست هوش 
در پايه هفتم گف��ت: براي اولين ب��ار در گزينش 
دانش آموزان تيزهوش به  جاي اس��تفاده از آزمون 
پيشرفت تحصيلي غيراس��تاندارد از آزمون هوش 

استاندارد استفاده شده است. 
وي اف��زود: در آزمون امس��ال بي��ش از۱۵۰هزار 
دانش آموز ش��ركت كردند كه ۸۰هزار نفر پسر و 
7۰هزار نفر دختر بودند كه به مدت يك س��اعت 
به 6۰سؤال چهار گزينه اي و پنج سؤال تشريحي 

پاسخ دادند. 
گفتني اس��ت، نتايج اي��ن س��نجش در نيمه اول 

شهريورماه اعام خواهد شد. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

محمدرضا شهبازي توييت زد: در شوراي ش��هر كه خبري از جنتي و 
نظارت استصوابي اش نيس��ت، چه كرديد؟ در يكسال گذشته براي تهران 
چه كرديد با خروجي بيرون آمده از فرآيند بدون نظارت استصوابي؟ و سؤال 

آخر اينكه چرا از اين همه حرف مفت زدن خسته نميشيد؟

 محس�ن مهديان توييت زد: مدير مدرس��ه به خانوم��م گفته: كاس 
امسالتون دو دانش آموز دارد كه فرزند مدافع حرمند. مراقبشون باش ولي 
يكيشون رو بيشتر... درسش ضعيف شده و مدت هاست توي خودشه. روي 
كمك مادرش هم حساب نكن. حال و روز روحي مادر بهتر از فرزند نيست. 

  توييت سادات بانو: از مغازه دار قيمت باتري نيم  قلم را پرسيدم، با كنايه 
گفت: به بركت جمهوري اسامي شده دونه اي هزار در جواب گفتم: اشتباه 
نكنيد به بركت دولت روحاني ش��ده دونه اي هزار و از مغازه اومدم بيرون؛ 
جالبه جاي شاكي و پاس��خگو عوض شده و كس��ايي كه بايد پاسخگوي 

رأي شان باشند، طلبكارند.

 دانش طلب توييت زد: آزادي هايي مثل مسكرات حوادثي مثل تصادف 
بابايي رو افزايش مي ده. فكر مي كنم هر نظرسنجي  بين مردم انجام بشه، 
اكثريت مطلق به ممنوعيت و  تشديد مجازاتش نظر مي دهند. اين از اون 
چالش هاييه كه با جمهوري اسامي كم شده بود، اما اين سال ها به خاطر 

ازدياد ولنگاري در اشكال خطرناكي بيرون مي ريزه.

محمد بلوچي توييت زد: ايرانشهر در سيس��تان و بلوچستان به عنوان 
شهر ملي س��وزن دوزي انتخاب شد. وجود س��وزن دوزاني داراي شهرت 
جهاني چون مهتاب نوروزي در اين شهرستان يكي از داليل اين اقدام است. 
اميدواريم اين نامگذاري سمبليك نباشد و  با فراهم آوردن زيرساخت هاي 

الزم راه براي ملي شدن واقعي صنعت سوزن دوزي هموار شود. 

  عباس كالهدوز توييت زد: در مترو با دستفروش��ي صحبت مي كردم 
»اسكاچ « مي فروخت. مي گفت: روزانه ۲۵هزار تومان سود دارم، سه فرزند 
فوق ليسانس بيكار هم داشت. غصه خودش را نمي خورد، مي گفت: از ما كه 
گذشت، فقط بچه هام! موندم با چه رويي مسئوالن بازنشسته چند شغله، 

راست راست راه ميرن؛ چرا ملكه مرگ سراغشون نميره!

  آسيد پويان حسين پور توييت زد: يكي از رفقا، چند وقتي  است روزها 
با حال خسته سركار حاضر مي شود. جويا كه ش��ديم، گويا از وقتي سكه 
گران ش��ده از ترس مهريه ۲ميليارد تومني، شب ها حسابي به رتق و فتق 

امورات خانه و ارائه خدمات ويژه نظافتي و اجرايي مشغول است.

  اس�ماعيل معنوي توييت زد: ديشب تا صبح س��رفه مي كردم. امروز 
گلودرد ش��ديد دارم. گويا دوب��اره آت��ش هورالعظيم زبانه كش��يده. اگر 
مسخره بازي هاي رفع حصر و ش��هرام جزايري تون تمام شد، به وضعيت 
تنفس 4ميليون خوزستاني هم بپردازيد. ما كه دهها كيلومتر با آتش فاصله 

داريم اينطوريم، از ديشب نگران مردم شهرهاي مرزي ام. 

 توييت رزنانس: آقاي روحاني وضع مردم اين بيرون به مراتب بدتر از وضع 
فتنه گران در حصره، بيشتر به فكر مردم باش.

 توحيد عزيزي توييت زد: وزير محترم فرهنگ! يك مقدار هم راجع به 
فرهنگ جامعه، به ويژه فرهنگ عوام و كف جامعه بنويس. يكبار در ساعات 
اوج ش��لوغي بيا توي خيابون، مترو، اتوبوس. شب ها برو مناطق باالنشين 
كانش��هرها. يك كم از اقدامات دول��ت براي اصاح و ارتق��اي فرهنگ و 

اخاقيات مردم توييت كن. سپاسگزارم. 

 توييت وحيد يامين پور: امروز خداروشكر چند درجه نسبت به ديروز 
خنك تر بود. الكي مثًا قيمت سكه و ارز برام اهميتي نداره! يه چيزي بگيد 

زندگي قابل تحمل تر بشه. 

 حس�ام الدين براتي با انتش�ار اين تصوي�ر تويي�ت زد: تو همدان 
رفتيم يه اردوگاه كه قرارداد ببنديم براي اردومون، ديدم چند تا روحاني 
بچه هاي بلوچ رو آوردن اردوي تفريحي و حس��ابي براش��ون برنامه هاي 
جذاب گذاش��تن. لعنت به اين فضاي كثيف رس��انه كه مثل مگس فقط 
روي بدي ها و زشتي هاي جامعه نشسته و اتفاقات خوب رو به هيچ عنوان 

منعكس نمي كنه. 

  سيدامير سياح با انتش�ار اين عكس توييت زد: يك جوان كاشاني 
براي پرورش بلدرچين از جهادكش��اورزي مجوز خواسته، گفته اند بايد يا 
فرزند شهيد باشي يا فوق ليسانس كش��اورزي و يا 6هزارمتر زمين داشته 
باشي. پناه آورده به برنامه پايش آقايان جهادكشاورزي اين شروط مضحك 
مغاير قانون اص��ل44 و فقط براي تلكه كردن متقاضيان اس��ت، اين بازي 

كثيف را تمام كنيد. 

   فاميل دور با انتشار اين عكس توييت زد: يادتون هس كه حجاريان 
گفته بود، ما بايد حرفمون رو از زبان سلبريتي ها بيان كنيم؟ تصوير دقيقاً 

حرف اصاحات رو بيان مي كنه، اصاحات به ابتذال و لودگي زندست.

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  2

سازمانمحيطزيستدرصدرهدردادنانرژی
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، روزگذشته به وعده اي كه داده 

بود عمل و برق 6۰سازمان دولتي را قطع كرد. 
شگفت آور اينكه نام س��ازمان هايي در اين ليس��ت ديده مي شود كه 
خود بايد س��ردمدار صرفه جويي و حفاظت از انرژي در كشور باشند از 
نهادهايي مانند ش��وراي عالي انقاب فرهنگي و بنياد انقاب اسامي 
گرفته تا زيرمجموعه هاي وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، 

نام شان در اين ليست مي درخشد. 
برقي كه براي توليدش ساالنه ۱۱ميليارد نفت كوره و گازوييل و ساالنه 
6۱ميليارد مترمكعب گاز طبيعي مصرف مي ش��ود، توس��ط سازمان 

محيط زيست هدر مي رود. 
جالب اينجاس��ت كه از س��ال ۹4قرار ش��د، يك درصد بودجه جاري 
نهادهاي دولتي به بحث بهينه س��ازي مصرف انرژي و كاهش انتش��ار 
كربن اختصاص يابد. البته اين بودجه در عمل به جز وزارتخانه هايي مثل 
آموزش و پرورش كه به شدت پيگير بهينه سازي مصرف انرژي بودند، به 
اين موضوع اختصاص نيافت؛ چراكه دستگاه ها با كمبود بودجه مواجه 

شدند و عمًا از اين بخش كاستند. 
آمارها نش��ان مي دهد، ه��در رفت ان��رژي در دواير دولتي بيش��تر از 
بخش هاي ديگر مثل صنعت و خانگي است و در واقع طبق برآوردهاي 
قبلي، يعني در زماني كه نفت بش��كه اي ۱۰۰دالر بود، مصرف انرژي 
كل كش��ور حدود ۱۱۰ت��ا ۱۱۵ميلي��ارد دالر بوده كه ب��ه طور قطع 
۳۵تا4۰درصد آن هدر مي رفت. يعني سالي 4۰ميليارد دالر. اما حاال كه 
قيمت نفت پايين آمده، شايد از لحاظ دالري مجموع مبلغ مصرف انرژي 

كاهش يافته باشد، اما از نظر حجمي با گذشته فرقي نكرده است. 
برخي از كارشناسان و مديران حوزه انرژي عاوه بر نبود سرمايه گذاري 
كافي و اس��تفاده از فناوري هاي نوين در دواير دولت��ي و نيمه دولتي، 
فرهنگ مصرفي را ريش��ه مصرف باالي ان��رژي در زيرمجموعه دولت 
مي دانند و معتقدند، اين موضوع به مرور زمان به يك بدرفتاري مزمن 

تبديل شده كه به تك تك افراد و تشكيات رسوخ كرده است. 
در حالي كه با تغيير ساعت كاري برخي ادارات هزار و ۵۰۰ مگاوات در 
اوج بار در ميزان مصرف برق كشور هم صرفه جويي شد.  در حال حاضر، 
عدم رعايت الزامات اجرايي ساختمان ها به لحاظ مصرف انرژي، وجود 
مصالح غيراستاندارد و غيرمنطبق با ش��رايط اقليمي مناطق مختلف 
كشور منجر به اتاف 7۹درصدي انرژي در ساختمان ها شده است. حل 
اين مشكل كه صرفه جويي چشمگير انرژي را در پي دارد، بايد در گام 

نخست از نهاد هاي دولتي آغاز شود. 
وقت  آن رسيده اس��ت كه براي كاهش مصرف انرژي در دواير دولتي 
روي هوشمند سازي ساختمان ها، اصاح ساختار موتورخانه ادارات و 
شركت ها و تغيير ساختار روشنايي برنامه ريزي و سرمايه گذاري شود. 

30هزارشمارهمزاحمقطعشد
وزارت ارتباطات از قطع 30هزار ش�ماره مزاحم پيامكي خبر داد.
محمدجواد آذري جهرم��ي درباره مزاحمت ه��اي پيامكي گفت: اين 
موضوع حق الناس است و بايد رسيدگي ش��ود. البته اقداماتي در اين 
زمينه انجام داده ايم ك��ه حجم اين مزاحمت ها را كم كرده اس��ت. به 
عنوان نمونه، تاكنون ۳۰هزار شماره شناسايي و قطع شده است.  وي 
درباره وضعيت استارتاپ ها نيز خاطر نشان كرد: استارتاپ ها در مسير 
توس��عه خود با موانع زيادي برخورد كرده اند و اين موانع بايد برطرف 
شود، زيرا دنيا در حال توس��عه تحول ديجيتال است و بازيگران اصلي 
آن اس��تارتاپ ها هس��تند. وي افزود: در اين زمينه طرح نوآفرين را با 
كمك معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري آماده كرده ايم و در 
دولت منتظر تصويب آن هستيم. آذري جهرمي گفت: با آموزش اين 
شركت ها تعداد آنها در نمايشگاه امسال الكامپ به دو برابر افزايش يافته 

و اين جاي خشنودي دارد. 

دورهميهايالكچريوريختوپاشهاي
لوكسدولتيرويكاغذممنوعشد

برخي دستگاه ها با تشريفات اضافي و هزينه كردن بودجه هاي كان، 
بيت المال را به عناوين مختلف هدر مي دهند. بارها در خبر ها آمده است 
كه هزينه هاي جاري يا تنخواه بخش زيادي از بودجه يك س��ازمان يا 
يك دستگاه را به خود اختصاص داده است. برگزاري ميهماني كاري، 
صبحانه كاري و پذيراي��ي در اتاق هاي فكر تش��ريفاتي كه بعضاً فقط 
ايده هاي حبابي از آن بيرون مي آيد، با بخشنامه سازمان برنامه وبودجه 

دورهمي و پذيرايي هاي لوكس و ناهار الكچري ممنوع شد. 
پذيرايي هاي لوكس و ناهار هاي چندغذايي با انواع و اقس��ام تشريفات 
اضافي براي انجام يك جلسه كاري كوچك و به خدمت گرفتن بخشي از 
يك سازمان براي تشريفات فقط هدردادن پول است. به خدمت گرفتن 
خودرو هاي اداري براي امور شخصي، تصاحب ساختمان ها و مراكز دولتي 
توسط برخي از مديران ذي نفوذ و اصرار بر ماندن در آنها از جمله اقدامات 
غيرقانوني و خاف عرف و اخاق اس��ت كه همچنان در دس��تگاه هاي 
دولتي و عمومي قابل رصد و مشاهده است. بر اين اساس رئيس امور منابع 
انساني و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه كشور طي دستورالعملي نحوه 
صرفه جويي در هزينه ها را به تمامي رؤساي استاني اباغ كرد كه مطابق 
آن حداكثر پذيرايي در همايش و جلس��ات با س��رو چاي و بيسكوييت 
انجام شده و تأكيداً س��رو شيريني، ش��كات، ميوه، ناهار و شام )طبق 

آيين نامه هاي اباغي در گذشته و با جديت بيشتر( ممنوع مي باشد. 
در اين بخشنامه همچنين آمده است، برگزاري همايش ها، نشست ها و 
جلسات بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه طول مدت آن بين دو، سه 
ساعت بوده به نحوي كه زمان برگزاري جلسات با ساعات پذيرايي ناهار 
و شام تداخل نداشته باش��د. در  صورت ضرورت برگزاري همايش ها با 
درجه اهميت باال ، درخواست مربوطه در ستاد صرفه جويي مورد بررسي 

و تصميم گيري قرار مي گيرد. 
 در بخش ديگري از اين بخشنامه آمده است، ساير هزينه هاي پذيرايي 
مربوط به معاونت ها و دفاتر طبق سقف تنخواه تخصيص يافته و  در طول 
دوره مشخص سه ماهه مديريت و پرداخت شود. ضمناً خريد تجهيزات 
و اموال از محل تنخواه بوده و تأمين نيازهاي اين بخش از طريق سيستم 

ثبت درخواست كاال )كارپردازي( صورت گيرد. 
در برخي از دستگاه هاي دولتي يا زيرمجموعه آنها، مسئوالن يا مديران 
هميشه دائم س��فر بوده اند و با حضور در هتل هاي لوكس و پنج ستاره 
فقط هزينه اضافي به سيستم تحميل مي كردند. با اباغ اين بخشنامه 
انجام مأموريت هاي اداري خارج از ش��هر كارمندان مركز و استان در 
صورت ضرورت انجام آن، با رعايت صرفه جويي و حداقل هيئت همراه 
صورت خواهد پذيرفت.  همچنين به منظور كاهش هزينه هاي ناشي 
از اياب  و   ذهاب، پذيرايي و غذا در س��ازمان مركز و استان ها، برگزاري 
جلسات استاني حتي المقدور از طريق ويدئو كنفرانس صورت مي گيرد.   
كنترل هزينه هاي جاري كه تحت عنوان تنخواه هزينه مي شود، بعضاً 
دستگاه ها را با مسائل و مشكات متعددي روبه رو مي سازد كه در اباغيه 
اين سازمان آمده اس��ت، به منظور كنترل و ساماندهي مأموريت هاي 
ساعتي درون شهري، به هر يك از دفاتر يك خودرو جهت تردد رياست 
امور و انجام فعاليت هاي روزانه كارمندان اختصاص مي يابد. همچنين 
تأمين هزينه هاي اياب و ذهاب خارج از ساعات اداري از محل تنخواه در 

اختيار آن دفتر انجام خواهد شد. 

بيژن يانچشمه 

مجازات قانوني براي راننده مست كافي و بازدارنده نيست  نيره ساري
  قضائی

جوان


