
چندماه پيش س�عيد نمك�ي، دومي�ن وزير 
بهداش�ت دولت دوازده�م در دنبال�ه اتخاذ 
سياست افشاگرانه خود از تخلف ۱۶ميليون 
يورويي در حوزه تجهيزات پزشكي خبر داد. 
به گفته وي طبق بررس�ي هاي انجام ش�ده، 
مشخص شد ش�ركت هاي دريافت كننده ارز 
تجهيزات پزشكي نتوانس�ته اند اسنادشان 
را بالغ بر دريافت ۱۶ ميليون و ۴۰۰ هزار يورو 
از ارزهاي دريافتي به وزارت بهداش�ت ارائه 
كنند و وزارت بهداش�ت هم نتوانسته به اين 
اسناد دس�ت پيدا كند. آن زمان بنا شد تمام 
اين شركت  ها به دستگاه قضايي معرفي شوند 
و دستگاه قضايي اين پرونده را پيگيري كند، 
اما حاال بعد از حدود دو ماه آنطور كه سخنگوي 
سازمان غذا و دارو مي گويد، هم اكنون حدود 
۱۶ ميليون ي�ورو تخل�ف در ح�وزه ارز دارو 
و تجهي�زات پزش�كي اح�راز ش�ده اس�ت. 
تير امسال بود كه وزيربهداش��ت با پرونده اي از 
افشاگري هاي مالي از سوي س��اختاري كه وي 
آن را »شبكه رانت و فساد« مي خواند، به جلسه 
فراكس��يون واليي مجلس آمد. آنطور كه نمكي 
مي گفت، جوي سنگين از س��وي شبكه رانت و 

فساد برايش ايجاد ش��ده و خودش و خانواده اش 
هم تهديد شده اند. وزير بهداشت كانون هاي اين 
رانت و فس��اد در وزارت بهداشت را هيئت امناي 
ارزي و سازمان غذا و دارو معرفي كرد و از فسادي 
سازمان يافته در دارو و تجهيزات پزشكي و حتي 
برخي ش��ركت هاي وابس��ته به وزارت بهداشت 
سخن گفت. بنا به تأكيد نمكي »بسياري از اين 
شركت هاي وابسته به هيئت امناي ارزي هر يك 
به نوعي مشكل دارند.« وي همچنين از واردات 
۲ ميليون يورو كابل برق به جاي اس��تنت قلب و 
همچنين از گم شدن يك ميليارد و 300 ميليون 
دالر تجهيزات پزشكي در رسانه ها صحبت كرد؛ 
تجهيزاتي كه بنا به تأكيد وي دقيقاً معلوم نيست 
چه كس��ي يك ميليارد و 300 ميليون دالر ارز 
تجهيزات پزش��كي را برده و چه چيزي آورده و 
به چه كساني داده اس��ت! بگذريم از اينكه چند 
روز پس از اين ماج��را، مديركل امور تجهيزات و 
ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو درباره عدد 
و رقم گم شده ادعايي آقاي وزير اين گونه توضيح 
داد: »وزير بهداش��ت در راس��تاي شفاف سازي 
فرآيند ورود تجهيزات و ملزومات پزشكي از ابتدا 
تا انتها اين سخنان را گفته است، وگرنه اين يك 

ميلي��ارد و 300 ميلي��ون دالر كل گردش مالي 
تجهيزات پزشكي در سال ۹۷ است كه حدود يك 
ميليارد و ۲۵0 ميلي��ون دالرش ترخيص و وارد 
چرخه درمان شده است!« اما ماجراي 16 ميليون 
و 400 هزار يورو تخلف در حوزه تجهيزات پزشكي 
همچنان مسكوت ماند و معلوم نشد سرنوشتش 
چه شده. تا اينكه روزگذشته سخنگوي سازمان 
غذا و دارو درباره اين تخلف سخن گفت و احراز آن 

را قطعي دانست. 
 پرونده هاي قضايي براي دارو و تجهيزات 

پزشكي 
طي ماه هاي اخير پرونده هايي در حوزه سالمت و 
دارو در حال رسيدگي قضايي است كه دادگاه هاي 
فساد مالي شبنم نعمت زاده نمونه اي از تخلفاتي 
است كه در اين حوزه احراز شده. تخلفات حوزه 
دارو و تجهيزات پزشكي در حالي اتفاق مي افتد 
كه ما در شرايط تحريم و مضيقه جدي هستيم. 
پيش از اين هم نمكي با اش��اره به  1/4 ميليارد 
يورو تخلف��ات مالي، درباره ارز ه��اي اختصاص 
يافته به واردات تجهيزات پزشكي گفته بود: »به 
شركت هاي متهم فرصت داديم، مدارك و اسناد 
خود را درباره سرنوشت ارز هاي اختصاص يافته 

به وزارت بهداشت بفرس��تند.« به گفته وزير در 
طول شش ماه گذشته اين مدارك و اسناد بررسي 
شدند و برخي شركت ها اسناد مربوط به واردات 
كاال ها و تجهيزات پزشكي را ارائه كردند و اسناد 
بانك ها و گمرك نيز بررسي شد كه در نهايت و 
ته خط 16 ميليون ي��ورو ارزي باقي مي ماند كه 
هيچ مدركي دال بر واردات تجهيزات پزشكي با 
آن وجود ندارد و پرونده اين 16 ميليون يورو به 

قوه قضائيه فرستاده شد. 
 تعهداتي كه انجام نشده 

كيانوش جهانپور س��خنگوي سازمان غذا و دارو 
درباره نتيجه پرونده هاي تخلفات ارزي در حوزه 
دارو و تجهي��زات پزش��كي مي گوي��د: تخلفات 
مختلفي در حوزه ارزي ممكن است انجام شده 
باشد؛ بخش��ي از آنچه كه مربوط به شركت هاي 
دارو و تجهيزات پزشكي اس��ت، به تخلفات اين 
شركت ها در حوزه عدم ايفاي تعهدات برمي گردد 
يا برخي از شركت ها ممكن است ارزي را دريافت 
ك��رده و در موعد مقرر كاالي م��ورد نظر را وارد 
نك��رده باش��ند. وي تأكيد مي كند:»براس��اس 
حسابرس��ي ارزي كه ب��راي تعهدات س��ال ۹۷ 
انجام ش��د، تخلف ح��دود 16ميلي��ون يورويي 
در اين زمينه آش��كار و پرونده به مرجع قضايي 

ارسال شد.«
به گفته جهانپور پرونده در اختيار مرجع قضايي 
است و دستگيري افراد نيز به نظر آنها بازمي گردد. 
دس��تگيري هايي هم كه در گذش��ته در حوزه 
تجهيزات پزشكي بوده است به مسئله عدم ايفاي 
تعهدات مربوط نمي شود و ممكن است در زمينه 

ديگري باشد. 
وي درباره تعهدات ش��ركت ها اين گونه توضيح 
مي دهد:»هر شركتي كه ارز دريافت مي كند، بايد 
طبق مقررات در يك بازه زماني تعهدات خود را 
انجام دهد. اختصاص ارز به شركت هاي پزشكي و 
دارويي نيز در سال ۹۸ بررسي خواهد شد، اما در 
حال حاضر حسابرسي ها در سال ۹۷ كامل شده و 

متخلفان به دستگاه قضايي معرفي شده اند.«
سخنگوي سازمان غذا و داور تصريح مي كند:»در 
سال ۹۷ حدود 3 ميليارد و ۵00 ميليون دالر ارز 
در حوزه تجهيزات پزشكي و دارو اختصاص پيدا 
كرده بود كه حدود 16ميليون يورو تخلف شده 
اس��ت. البته در مجموع ارز اختص��اص يافته به 
اين حوزه مبلغ بااليي نيست، اما تخلفات در هر 

ميزاني كه باشد رسيدگي خواهد شد.«
به گفته جهانپور ممكن است افراد و شركت ها در 
اين حوزه تخلفات ديگري هم داشته باشند كه 
آنها نيز اگر به نتيجه برس��ند به دستگاه قضايي 

ارسال مي شود. 
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به گفته سخنگوي سازمان ثبت  احوال احراز هويت آنالين در نهادها، خريد و فروش غيرقانوني مدارك هويتي را متوقف كرده است

پايان زندگي با هويت جعلي

احراز تخلف 16ميليون يورويي
 در حوزه ارز دارو و تجهيزات پزشكي

سخنگوي سازمان غذا و دارو: برخي شركت ها تعهدات شان را ايفا نكرده  و برخي از شركت ارز گرفته اند
اما در موعد مقرر كاالي مورد نظر را وارد نكرده اند

سازمان ثبت احوال 

عليرضا سزاوار
اعالم كرده اس�ت   گزارش  2

ك�ه معت�ادان ب�ا 
اثبات هويت خود از طريق استشهاد و تأييد از 
سوي بس�تگان و اقوام و مس�اجد مي توانند 
»المثني« بگيرند. س�خنگوي س�ازمان ثبت  
احوال كش�ور هم خبر داده ك�ه روند خريد و 
فروش شناس�نامه معتادان ب�ه موادمخدر با 
توجه به اح�راز هويت برخط در دس�تگاه ها 

متوقف شده است. 
خريد و فروش اوراق هويتي موضوعي است كه در 
سال هاي اخير مشكالت اجتماعي و بعضاً امنيتي 
را سبب شده اس��ت؛ اتفاقي كه منجر به تشكيل 
خانواده هاي جعلي براي اتب��اع خارجي و حتي 
زندگي با هويت مردگان شده بود. دريافت وام هاي 
كالن و غيرقابل پيگيري با استفاده از شناسنامه و 
كارت ملي كارتن خواب ها و معتادان از ديگر نتايج 

رايج بودن مدارك شناسايي جعلي بود. 
 داليل وزير در مجلس

چند ماه قبل وزير كشور در جلسه علني مجلس 
شوراي اسالمي و در پاسخ به سؤال يكي از اعضاي 
كميسيون اجتماعي درباره مسئله افراد مشكوك 
التابعيت و فاقد شناس��نامه گفت: قباًل پوشش 
شناسنامه در كش��ور كم بود، اما االن مي گوييم 

كه ۹۸ درصد صدور داشته ايم. 
رحماني فضلي دليل افراد با هويت مش��كوك را 
عدم ابطال شناسنامه فوت شدگان و بعضاً خريد و 
فروش آن دانست. وي در حضور نمايندگان تأكيد 
كرد در اين دوره از وزارت كشور با اتخاذ تصميمي 
كه داشتيم، 1۲0هزار سند مشكوك التابعيت به 
30 هزار سند كاهش يافته است كه ما شورا هاي 
تأمين استان ها را با دستور العملي به اقداماتي در 

اين رابطه موظف كرديم. 
 توقف روند خريد و فروش شناسنامه

جالب اينكه كس��اني ك��ه از نظر صح��ت اوراق 
شناسايي و شناسنامه مورد شك تابعيتي هستند، 
در سال هاي قبل اين گونه بوده كه دستگاه هاي 
ذي ربط مي توانس��تند اين اسناد را ضبط كنند؛ 

ولي از امس��ال ضبط اوراق هوي��ت فقط با حكم 
قضايي امكان پذير است. 

در همين زمينه س��خنگوي سازمان ثبت احوال 
كشور خبر داده كه روند خريد و فروش شناسنامه 
افراد مبتال ب��ه اعتياد متوقف ش��ده و اين افراد 

مي توانند شناسنامه  المثني دريافت كنند. 
 دريافت المثني

سيف اهلل ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت  احوال 
كشور اعالم كرد كه روند خريد و فروش شناسنامه 
معتادان به مواد مخدر، »با توجه به احراز هويت 
برخط در دس��تگاه ها خريد و فروش غيرقانوني 

مدارك هويتي معتادان متوقف شده است.«
براساس گزارش تازه  س��خنگوي سازمان ثبت 
اح��وال، »اف��رادي كه در زم��ان اعتي��اد خود، 
شناسنامه خود را فروخته اند با دريافت شناسنامه 
جديد در زمان بهبوديافتگي، شناس��نامه قبلي 
خود را از اعتبار ساقط كنند.« وي اعالم كرد كه 
براي دريافت المثني، معتادين متجاهر به نحوي 

بايد هويت خود را مشخص كنند. 
 افزايش مشكوك التابعيت ها

به گفت��ه ابوترابي اين اف��راد مي توانن��د با ارائه 

»استشهاد محلي« و تأييد هويت از طريق »اقوام، 
مسجد محل، پليس يا مراكز ترك اعتياد« هويت 
خود را مشخص كنند كه در غير اين صورت امكان 

دريافت شناسنامه المثني وجود ندارد.
آن گونه كه سيف اهلل ابوترابي توضيح داده، پيش 
از اين خريد و فروش غيرقانوني مدارك هويتي 
از معتادان از س��وي افراد س��ودجو انجام شده و 
»به همين دليل جمعي از افراد معتاد فاقد سند 
و اوراق هويتي هستند كه پس از بهبود يافتگي 
و بازگشت به زندگي در اموري كه نياز به مدارك 

هويتي دارند، دچار مشكل مي شوند.«
سال گذش��ته در همين زمينه خبرگزاري ايرنا 
هم در گزارشي خبر داده بود كه افراد مشكوك 
التابعيت در سيستان و بلوچستان با توجه به هم 
مرز بودن با كشور افغانس��تان، رفت و آمدهاي 
غيرمج��از در ط��ول س��ال ها افزاي��ش يافته و 
برخي ها نيز در اين بين توانس��ته اند با استفاده 
از شناسنامه هاي ديگران در ايران داراي هويت 

شوند و همانند يك ايراني زندگي كنند. 
در اين گزارش »علي. ش« يكي از افرادي معرفي 
شده كه با فروش شناس��نامه برادر متوفي خود 

توانس��ته اس��ت مبلغي ناچيز از ف��ردي افغاني 
دريافت كند. وي با بازگو كردن اين موضوع گفته 
بود: يكي از برادرانم كه در سنين پايين فوت كرد 
شناسنامه وي را نزد خود نگه داشتيم تا بتوانيم از 
يارانه يا سهميه هاي ديگري كه مي توان استفاده 
كرد بهره مند ش��ويم، اما با گذش��ت زمان و نياز 
مالي شديد مشتري مناس��بي در جهت فروش 
شناس��نامه يافتيم و به مبلغ ۵00ه��زار تومان 

هويت برادر متوفي خود را حراج كردم. 
 گاليه نماينده از ثبت احوال

خريد و فروش شناس��نامه از دغدغه هاي جدي 
برخي از نمايندگان استان هاي محروم هم بوده 
است. مثاًل همين چند وقت پيش احمد حمزه، 
عضو مجمع نمايندگان استان كرمان در رابطه با 
موضوع فروش شناس��نامه در شهرهاي جنوب 
استان كرمان گفت: »برخي از اهالي شهرستان 
قلعه گنج به دليل فقر اقتصادي و فرهنگي اقدام به 
فروش شناسنامه هاي خود به اتباع بيگانه كردند 
كه متأسفانه به دليل فقدان شناسنامه از امكانات 
دولتي محروم هس��تند . باندي ك��ه در خريد و 
فروش شناس��نامه ها دخيل بود نيز دس��تگير و 
متالشي ش��د، اما متأسفانه مش��كالت ناشي از 
بي هويتي اف��راد را آزار م��ي داد و ثبت احوال به 
هيچ وجه حاضر نبود براي اين افراد شناس��نامه 

صادر كند.«
نبود نمايندگي ثبت احوال در نزديكي روستاهاي 
دور افت��اده، فاصل��ه طوالن��ي تا مركز ش��هر و 
همچنين درآمد ناكافي از جمله مش��كالتي بود 
كه برخي خانواده هاي محروم روستايي تا به امروز 
نتوانس��ته اند هويت فرزندان خود را در سازمان 

ثبت احوال به ثبت برسانند. 
از طرف ديگر افراد زيادي هستند كه در تكاپوي 
خريد شناسنامه هاي ايراني هستند تا با عكس دار 
ك��ردن آن هويت ايران��ي درياف��ت و بتوانند به 
راحتي در ش��هرهاي ايران عبور و م��رور كنند. 
اتفاقي كه اكنون به گفته سخنگوي سازمان ثبت  
احوال كشور به دليل آنالين شدن تأييد هويت 

امكان پذير نيست. 

-----------------------------------------------------

 حامد جاللي كاش�اني با انتش�ار اين دو اسكرين شات كنار 
هم توئيت زد: تندگويان در ۲۲ مرداد ۹۷: افزايش ميزان وام ازدواج 
موجب افزايش انگيزه ازدواج ش��ده اس��ت؛ تندگويان در 1۵آذر۹۸: 
افزاي��ش وام ازدواج ب��ه جوانان كم��ك نمي كند! يك مس��ئول، يك 
موض��وع و 1۸0درجه اخت��الف! چه عامل��ي وضعي��ت رو دگرگون 
كرده؟دستوري اومده كه وام بايد زده بشه؟ اونم به قيمت سنگ اندازي 

درزندگي1۲ميليون جوان ايراني؟
-----------------------------------------------------

 محسن خدير با انتشار اين نقشه نوشت:  كل پهنه اي كه تو سيل 
سيستان زير آب رفته يه چيزي حدود 36۷۵ كيلومتر مربعه، برا اينكه 
دستتون بياد: اين مس��احت ۲/۵ برابر مساحت جزيره قشم، پنج برابر 

مساحت شهر تهران، شش برابر بحرين و ۹ برابر ونيزه!
-----------------------------------------------------
 وحيد يامين پور توئيت زد: جماعتي در رس��انه ملي هستند كه 
معتقدند در برابر فتنه ها و شبهه ها بايد هري پاتر و ال كالسيكو پخش 
كنند تا مردم بيرون نيايند! اگر قانون منع به بكارگيري بازنشس��تگان 
استثنا نمي خورد، آن جماعت االن در خانه نشسته بودند و جهان آرا و 

ثريا و عصرانه هم زنده روي آنتن بود. 
-----------------------------------------------------

 محمد ش�بير با انتش�ار اين اسكرين ش�ات توئيت زد: خود 
خانوادش ميگن بچمون به خاطر مسموميت فوت شده، اون وقت اينا 
ول كن نيستن! سفير دروغگوي اسرائيل در س��ازمان ملل نشون داد 

كشته سازي از كجا آب ميخوره!
-----------------------------------------------------

 احس�ان تقدس�ي توئيت زد: اتيوپي ۵4 ميليون و س��ودان 4۲ 
ميليون گاو دارند، ولي از كشورهاي فقير دنيا هستند؛ هلند 11 ميليون 
گاو دارد ولي شير و لبنيات جهان را تأمين مي كند، قطعاً مشكل گاوها 

هم نيستند، پس مشكل در كجاست؟!
-----------------------------------------------------

 محمدصادق ش�هبازي توئيت زد: ايران بهشت پزشكان: درآمد 
باال، فرار مالياتي، پاسخگو نبودن به مردم، نظارت خودشان به خودشان، 
كميس��يون بهداش��ت مجلس و بدنه مديريتي وزارت بهداش��ت هم 
پزشكند، البي گسترده هم بين مس��ئوالن و نمايندگان دارند. جلوي 
هراقدامي در ش��فاف يا محدودكردن، ماليات گرفتن و نظارت بر آنها 
اينچنين گرفته مي ش��ود. اينكه كارگر و كارمند مالياتش��ان را قبل از 
گرفتن حقوق پرداخت كنند و پزشكان با البي كردن در مجلس، دنبال 
معافيت و كاهش ماليات باشند درست نيست. ماليات حق الناس است 
و اين رفتار شايسته پردرآمدترين قشر جامعه نيست. آنها با ماليات مردم 

درس خواندند و حاال حاضر نيستند حق مردم را بپردازند. 
-----------------------------------------------------
 علي سيس�تاني توئيت زد:  فقط كافيه يه كشور عربي از عنوان 
جعلي خليج ع ر ب استفاده كنه؛ لشكر سلبريتي حس وطن پرستيش 
به جوشش مياد، ولي همين چند روز پيش ماكرون گفت خليج ع ر ب، 

شما صداي اعتراضي از مدعيان شنيديد؟
-----------------------------------------------------

 مهدي ابراهيمي با انتشار اين عكس توئيت زد: اين يك تابلوي 
نقاشي نيست بلكه تصويري است واقعي از مسير مدرسه مدفون در برف 
بچه هاي روستاي داغ كندي شهرستان چاراويماق در آذربايجان شرقي! 

عكاس: محمد صادقي، معلم.
-----------------------------------------------------

 محمد كلهر با انتش�ار اين تصوير توئيت كرد: وقتي بچه هاي 
ارتش متوجه شدند كودكان منطقه سيس��تان حتي كفش و دمپايي 
ندارند با يك كمپين هزار جف��ت كفش و دمپايي بي��ن كودكان اين 

منطقه پخش كردند. 

كبري فرشچي

 رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به نظارت هاي اين سازمان بر فرآيند 
توليد شير و شركت هاي پاستوريزه سازي آن، تأكيد كرد كه نخوردن 
و حذف شير از س��بد غذايي مردم، بسيار بس��يار خطرناك تر از خطر 

آفالتوكسين است. 
 رئيس سازمان مديريت بحران، بنابر اعالم سازمان هواشناسي بر ادامه 

بارش ها و احتمال وقوع كوالك به استانداران اخطار داد. 
 نايب رئيس انجمن علوم و فنون غالت با بيان اينكه صنعتي شدن نان 
كشور با استقبال مردم روبه رو نمي ش��ود، گفت: بر اثر اشتباهات وزارت 
بهداشت و وزارت بازرگاني، در نانوايي هاي س��نگك پز از آرد مخصوص 
فانتزي پزي استفاده مي شود! كه اين مسئله، دشمن سالمت مردم است. 
 مديرعامل ستاد ديه با اشاره به اينكه بيشترين طيف زندانيان جرائم 
غيرعمد را محكومان مالي ش��امل مي ش��وند، گفت: بدهكاران اوراق 
تجاري چك و س��فته با جمعيتي بالغ بر 11 هزار و ۲06 نفر بيشترين 

جمعيت را دارند. 
 معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي با بيان اينكه بهزيستي نظارت 
كافي بر چاپ و توزيع كتاب هاي كودكان در مهدهاي كودك را دارد، 
گفت: در صورتي كه خانواده ها و والدين كودكان در مهدهاي كودك با 
تخلف از سوي مهدهاي كودك مواجه بشوند، مي توانند از طريق شماره 
پيامكي 300001۲333 موارد را به اطالع بازرسان سازمان برسانند و 

در اسرع وقت موارد پيگيري و پاسخ الزم داده خواهد شد. 
 رئيس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: با مصوبه روزگذشته مجلس، 
سهم شهرداري تهران از ماليات بر ارزش افزوده ۲ هزار ميليارد افزايش 
پيدا مي كند. در همين رابطه معاون شهردار تهران با بيان اينكه امكان 
تأمين درآمد بيش از 30 هزار ميليارد تومان براي شهرداري امكان پذير 
است، گفت: بودجه سال آينده شهرداري ۵ هزار و 300 ميليارد تومان 

بيشتر شده است. 
 ش��بكه دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري با 
همكاري اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي س��ازمان غذا و دارو، 
فراخواني جهت حمايت از توليد تجهيزات پزشكي سرمايه اي )دستگاه( 

در داخل كشور منتشر كرد. 
 معاون درمان وزارت بهداشت، در خصوص اظهاراتي مبني بر كمبود 
دارو و تجهيزات پزشكي كه منجر به صف هاي طوالني براي انجام اعمال 
جراحي در بيمارستان ها شده اس��ت، گفت: وجود ليست انتظار براي 
اعمال جراحي غيرضروري امري طبيعي است كه در تمام جهان حتي 

كشورهاي پيشرفته نيز موضوعي پذيرفته شده است. 
 معاون شهرسازي شهرداري تهران اعالم كرد كه اليحه نحوه محاسبه 
و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني مبتني بر مرغوبيت مكاني 

امالك در شهر تهران تدوين شد. 

مهر تأييد رئيس جمهور 
پاي رأي ديوان عدالت 

كانون هاي وكال موظفند اطالعات خود را در سامانه 
كسب و كار وزارت اقتصاد بارگذاري كنند

چندي پيش ب�ود كه حس�ين انتظامي دبير كميس�يون انتش�ار 
و دسترس�ي آزاد ب�ه اطالع�ات، در نام�ه اي خطاب ب�ه مرتضي 
ش�هبازي نيا رئي�س اتحادي�ه سراس�ري كانون ه�اي وكالي 
دادگس�تري ايران از وي خواس�ت تا براس�اس ماده ۱۱ آيين نامه 
اجرايي اين قانون براي پاس�خگويي به درخواست هاي اطالعات 
ش�هروندان، مديري را براي ارتباط با اين س�امانه منصوب كند تا 
بتواند پاس�خگوي درخواس�ت هاي اطالعات ش�هروندان باشد. 
اين نامه با توجه به تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات در 
راستاي شفافيت و افزايش پاسخگويي دستگاه ها و مؤسسات و با عنايت 
به اينكه كانون هاي وكال هم نامشان در سامانه انتشار و دسترسي آزاد 
به اطالعات افزوده شده، خطاب به رئيس اسكودا نوشته شده و از وي 

درخواست همكاري كرده بود. 
بر اساس مصوبه دولت و كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 
كه مصوب سال ۸۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اين كميسيون 
در وزارت ارشاد و به رياست وزير ارشاد تشكيل مي شود كه رئيس ديوان 

عدالت نيز عضو اين كميسيون است. 
آخرين رأي اين كميسيون، كانون هاي وكال را ملزم مي كند در سامانه 
كسب و كار وزارت اقتصاد بارگذاري كنند. به بيان ديگر  كانون هاي وكال 
در فهرست نهادهاي خصوصي قرار دارند كه ارائه كننده خدمات عمومي 
هستند و بايد از اين حيث، مجوزهاي خود را در سامانه كسب و كار براي 

ارتقاي نظام سالمت اداري خود بارگذاري كنند. 
اين در حالي است كه پيش از اين كانون هاي وكال تالش داشتند خود را 

از دايره شمول قانون مجوزهاي كسب و كار خارج كنند. 
در پي اين ماجراها شوراي رقابت به استعالم از مجلس رأي داد و در آن 
استفساريه، مجلس كانون هاي وكال را دفاتر تجاري به شمار نياورد. اما 
وقتي پاي ديوان عدالت اداري به اين قصيه باز ش��د، ماجرا تغيير كرد. 
به موجب رأي ديوان عدالت اداري، كانون هاي وكال مشمول اصل 44 
قانون اساس��ي بوده و در ذيل فعاليت هاي مجوزهاي كسب وكار بايد 
فعاليت كنند. در نهايت هم قرار شد كانون هاي وكال در سامانه كسب و 

كار اطالعات خود را بارگذاري كنند. 
رئيس جمهور هم اي��ن رأي را تأييد كرد و چنانچه از آن تخطي ش��ود 
و كانون هاي وكالت اطالعات مربوط به كس��ب و كار خود را بارگذاري 
نكنند، جرم محسوب مي شود و مجازات آن براي رؤساي كانون ها يك 

سال انفصال از خدمت است. 
يكي از نتايج اين مصوبه، انحصار زدايي از ش��غل وكالت است، اماحاال 
كانون هاي وكال ملزم به تبعيت از اين قانون خواهند بود و نمي توانند در 
تعيين ظرفيت محدوديت ايجاد كنند و در نتيجه انحصارزدايي از جامعه 

وكالت رفع و دسترسي مردم به جامعه وكال آسان تر خواهد شد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

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. 

رتبه اول توليد علم براي  دانشگاه  بقيه اهلل 
دانشگاه علوم پزش�كي بقيه اهلل در ارزشيابي دانشگاه هاي علوم 
پزشكي كشور در سال ۱397 موفق به كسب رتبه اول در حيطه توليد 
علم شد. ضمن اينكه اين دانشگاه كسب رتبه دوم در حيطه  ساختار 
پژوهش در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي را هم از آن خود كرد. 
ارزشيابي توليد علم در راس��تاي تحقق اهداف نقش��ه جامع علمي و 
سياست هاي كالن پژوهشي كش��ور در دو حيطه توليد علم و ساختار 
پژوهش از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي انجام شده اس��ت.  در حيطه توليد علم شاخص هاي 
پژوهش��ي، انتش��ار مقاالت در مجالت ۲۵ درصد برتر، انتشار مقاالت 
با همكاري بين المللي، ارجاعات در س��ال ۲01۸ به مقاالت منتش��ر 
شده قبلي، رهبري پژوهش، نس��بت مقاله به هيئت علمي و شاخص 
H سنجيده شده است. شاخص H مربوط به تعداد اساتيدي است كه 

بيشترين ارجاع علمي به آنها صورت گرفته است. 
بر اساس گزارش منتشره، شاخص هاي مورد بررسي در حيطه ساختار 
پژوهشي هم شامل را ه اندازي و توسعه آزمايشگاه هاي جامع تحقيقات، 
ثبت موارد، بيماري ها و استقرار برنامه هاي پزشكي، اطالع رساني و منابع 
الكترونيك، تربيت نيروي انساني، كميته هاي تحقيقات دانشجويي و 

اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي است. 

فواد اشتري | تسنيم


