
معاون اول قوه قضائيه برنامه هاي رياس�ت 
جديد دستگاه قضايي را همزمان با گام دوم 
انقالب در س�ه بخش تحولي تشريح كرد؛ 
تش�ريح ش�يوه فرجام خواهي فوق العاده، 
اس�تيذان قصاص و نيز اش�اره ب�ه انفصال 
قض�ات بخش�ي از م�وارد مطرح ش�ده در 
حجت االس�الم  روزگذش�ته  نشس�ت 
والمس�لمين اژه اي ب�ا خبرن�گاران ب�ود. 
حجت االسالم غالمحسين محس��ني اژه اي در 
نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضائيه 
برگزار شد، اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود در 
قوه قضائيه، ب��ه كار گيري ظرفيت ه��اي قواي 
ديگر و جلسات مشترك با آنها و نيز به كارگيري 
ظرفيت هاي مردمي را از جمله برنامه هاي تحولي 

دستگاه قضايي معرفي كرد. 
وي از بررس��ي ۱۰ آيين نامه و اليح��ه كه زمان 
قانوني آن گذش��ته بود، خبر داد و گفت: هشت 
آيين نامه ابالغ و دو اليحه تنظيم و به دولت ارسال 
شد و كار هفت مورد ديگر هم تا سه هفته آينده 

تمام مي شود. 
  فرجام خواهي فوق العاده

توضيحات محس��ني اژه اي در مورد ماده 477 

مبني بر فرجام خواهي فوق العاده از ديگر موارد 
مطرح ش��ده در اين نشس��ت بود كه در تشريح 
بيشتر بيان داشت: تشخيص اين فرجام خواهي 
به ش��خص رئيس قوه قضائيه س��پرده شده كه 
كار مش��كلي اس��ت. در اين مدت كوتاه بيش از 
۶۰۰پرونده از اي��ن م��اده 477 تعيين تكليف 
قطعي شد و بيش از 2هزار پرونده از سوي رئيس 
قوه قضائيه جهت بررسي دوباره امضا شد و هزار 
و 7۰۰ پرونده هم براي امضاي نهايي آماده است، 
نزديك به چهار هزار مورد از اين پرونده ها بررسي 

يا در حال ارسال به ديوان عالي است. 
استيذان قصاص ديگر موردي بود كه معاون اول 
دس��تگاه قضايي درباره آن صحبت كرد و گفت: 
اس��تيذان قصاص بايد از س��وي ش��خص رئيس 
قوه قضائيه باشد و براساس تفويض از سوي رهبري 
اذن اجراي قصاص بايد از سوي رئيس قوه قضائيه 
باش��د. پس از تعطيالت فروردين امسال بيش از 
۳۵۰مورد اذن صادر شد و نزديك به 2۵۰ مورد هم 
آماده ارائه به رئيس قوه قضائيه است. البته با توجه 
به حجم كار رئيس قوه قضائيه، رئيس دستگاه قضا 

براي فرد ديگري هم از رهبري اذن گرفته است. 
محس��ني اژه اي همچنين از تش��كيل ش��عب 

دادگاه هاي ويژه مفاس��د اقتص��ادي در تهران، 
شيراز، اصفهان، بندرعباس، گلستان و قم خبر 
داد و اظهار كرد: تا آخر ارديبهشت ۸2۵ پرونده 
تشكيل شده كه تعدادي از آنها دالل ارزي بودند 
كه از اين تعداد 24۱ نفر حكم قطعي گرفتند و 

هفت نفر تبرئه شدند. 
  انفصال 60 قاضي در رده هاي مختلف

محس��ني اژه اي همچنين اعالم كرد: از اواسط 
ارديبهشت تاكنون ۶۰ قاضي در رده هاي مختلف 

از دستگاه قضا حكم انفصال گرفتند.
وي تأكيد كرد: اينها يا حكم انفصالشان نوشته، 

امضا و ابالغ شده يا درحال اجراست.
 برخي از آنها نه تنها نمي توانند در مشاغل قضايي 
باش��ند بلكه در هيچ پس��ت دولتي نمي توانند، 
مشغول باش��ند. عده اي فقط از مشاغل قضايي 
منفصل شدند كه ممكن است در جاي ديگر كار 
غيرقضايي انجام دهند. عده ديگري هم هستند 
كه با بازخريدش��دن، انفصال پيدا كردند و عده 
ديگري اتهاماتي دارند كه در حال بررسي است. 
بنابراين تشويق و تنبيه توأمان در قوه قضائيه آغاز 

شده كه ادامه دارد. 
رئيس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه همچنين 

به بخشي از برنامه هاي قوه قضائيه در هفته جاري 
اشاره كرد و افزود: ديدار با خانواده شهداي قضايي 
با رئيس قوه قضائيه،  ديدار گسترده تر مديران و 
مجموعه قضايي با رهبر معظم انقالب، نشست با 
سفرا، كارداران و نمايندگان خارجي مستقر در 
تهران و نيز نشست با نخبگان حقوقي مربوط به 

زنان از جمله اين برنامه هاست. 
  تح�ول س�اختاري ذيل تغيي�رات بدنه 

دستگاه قضايي
معاون اول دستگاه قضايي در نشست خبري خود 
كه به مناسبت شروع هفته قوه قضائيه برگزار شد، 
به سؤال روزنامه »جوان« درباره تحول ساختاري 
در دستگاه قضايي پاسخ داد. وي امكان پذيربودن 
تحول ساختاري شكل گرفته در دستگاه قضايي 
با بدنه ثاب��ت موجود در آن را ب��ه صورت مثبت 
پاسخ داد و گفت: در حال حاضر بررسي مي شود 
كه س��اختار در مواردي تجميع شود و در جايي 

توسعه يابد يا حتي ادغام شود. 
اژه اي با ذكر مثالي براي ش��رح تغييرات در بدنه 
دس��تگاه قضايي گفت: ما بيش از 4هزار قاضي 
جوان در دستگاه قضا داريم كه در برنامه ششم 
نيز اجازه جذب 4هزار  قاضي ديگر داده مي شود 
كه به ص��ورت جمعي ۸ هزار قاضي مي ش��ود و 
ناگهان در طول برنامه پنجم ۸هزار  نيروي جوان 
به قوه قضائيه تزريق مي ش��ود كه به تناسب آن 
كارمند هم بايد جذب شود، برخي جذب شده و 

برخي منتظر بودجه هستند. 
معاون اول دس��تگاه قضايي در توضيح بيش��تر 
بيان داشت: اگر در جهت تحقق گام دوم ساختار 
تغيير كند، با همين نيروها مي توان كار كرد. كما 
اينكه برخي نيروها جوان شده و برخي خواهند 
شد. ظرف همين مدت هم با تغيير و جابه جايي 
مديران كل و دادس��تاني در چند استان روبه رو 
شديم. در اس��تان فارس، بندرعباس، اردبيل و 
مازندران رؤساي كل تغيير كردند و برخي جابه جا 
و برخي جديد آمدند كه ممكن است، جابه جايي 

و نيروهاي جديد بازهم تزريق شوند. 
  خبر خوش معاون اول 

اژه اي در ميان پاس��خ به سؤاالت خبري خوشي 
هم به نيروهاي معطل استخدام قوه قضائيه داد 
و گفت: در رابطه با اس��تخدام 7هزار و 2۰۰ نفر 
مشكل اساسي اين است كه بودجه استخدام اين 
افراد تأمين نشده است البته ما مي توانيم به جاي 
كارمنداني كه بازنشسته مي شوند، چند كارمند 
جديد اس��تخدام كنيم. قرار است در چند هفته 
آينده حدود يك س��وم اين افراد را به كار دعوت 

كنيم البته اين تصميم قطعي نيست. 
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كميسيون آموزش 

عليرضا سزاوار
و تحقيقات مجلس   گزارش  2

ش�وراي اس�المي 
روزگذشته در گزارش خود در خصوص حادثه 
واژگوني اتوبوس، دانشگاه آزاد را كمتر از يك 
سوم مقصر دانست. همچنين تأكيد شده است 
با بررسي صورت گرفته اس�تفاده از تله كابين 
براي جابه جايي حدود 4۵هزار نفر از دانشجوي 
اين واحد اش�تباه بوده و امكان منطقي ندارد. 
رضا مسعودي، رئيس دانشگاه آزاد واحد علوم 
و تحقيقات در همين خصوص به »جوان« گفته 
است، پارامترهايي كه براي ايمن سازي مسير 
اين واح�د دانش�گاهي اعمال ش�ده، فراتر از 
اس�ت.  كش�ور  در  موج�ود  پارامتره�اي 
در تاريخ 4 دي ۱۳97 حدود ساعت ۱2ظهر يك 
دس��تگاه اتوبوس متعلق به پيمانكار دانشگاه آزاد 
واحد علوم و تحقيقات در محوطه دانشگاه واژگون 
مي ش��ود كه در اين حادثه ۱۰نفر كشته و 2۵ نفر 
زخمي مي شوند.  كميس��يون آموزش، تحقيقات 
و فناوري بالفاصله پس از اين رخداد موضوع را در 
دستور كار خود قرار داد و تيمي از اعضاي كميسيون 
به محل دانشگاه آزاد اعزام شدند. اعضاي كميسيون 
با تشكيل جلسه با مديران دانشگاه به بازديد ميداني 

از محل حادثه، به بررسي موضوع پرداختند. 
 پيمانكار مقصر اصلي شد

آنها طي دو جلس��ه و با دعوت از رئيس دانش��گاه 
آزاد و مدي��ران و معاونان اين مجموعه، همچنين 
فرماندهي پلي��س راهور، جوان��ب مختلف امر را 
بررسي كرده و روز گذش��ته نتيجه نهايي را صادر 
كردند.  نمايندگان مجلس در گزارش منتشر شده 
پيمانكار را به سه دليل يعني »به كارگيري وسيله 
نقليه فاقد معاينه فني«، »به كارگيري وسيله نقليه 
خارج از قرارداد« و »عدم نظارت بر شرايط قرارداد و 

قوانين و مقررات« مقصر اصلي قلمداد كردند. 
راننده اتوبوس هم به دو دليل»به حركت درآوردن 
وسيله نقليه فاقد معاينه فني و به كارگيري وسيله 
نقليه داراي نقص فني مستمر به دليل عدم سرويس 

به موقع سامانه ترمز« مقصر شناخته شد. 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات هم به داليل 
»عدم نظارت بر فعاليت پيمانكار« و »عدم رعايت 
اس��تانداردهاي ايمني راه« در مرتبه سوم مقصر 

شناخته شد. 

 ايمن سازي با تأييد راهور
به دنبال انتشار گزارش مجلس در رابطه با حادثه 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، رضا مسعودي 
رئيس اين واحد دانشگاهي در گفت و گو با »جوان« 
مطالبي را بيان كرد. وي گف��ت: پس از حادثه رخ 
داده، اولويت مديران دانش��گاه آزاد انجام فوري و 
با دقت بحث ايمن سازي كل مسير دانشگاه با يك 

پيمانكار معتبر بود. 
مسعودي تصريح كرد: فرآيند طراحي اين موضوع 
تا يك ماه قبل انجام شد و پيگير تأييد پليس راهور 
براي اين موضوع ه��م بوديم كه با بررس��ي هاي 
كارشناسانه كليات طرح ايمن سازي دانشگاه مورد 

تأييد پليس راهور هم قرار گرفته است. 
رئيس دانشگاه علوم و تحقيقات در توضيح نحوه 
ايمن س��ازي گفت: فقط موضوع گاردريل در اين 
رابطه مطرح نيس��ت. بعضي جاها ني��از به ديوار 
بتني دارد و بعضي از قسمت هاي مسير نيوجرسي 
مي خواهد. همه اين موارد را به صورت كارشناسي 
در نظر داشته ايم.  مسعودي همچنين اضافه كرد: 
پس از حادثه تلخ دانشگاه آزاد، بالفاصله پيمانكار 
عوض ش��د و يكي از پيمانكاران مط��رح و خوش  
سابقه جايگزين شد. واحد گشت هم در دانشگاه 
استقرار پيدا كرده است و ضمن اينكه تيم كنترل 
ترافيك هم در حراس��ت دانشگاه مستقر شده كه 

وظايف مشخص و نظارت مستمر را دارد. 

 مخفي شدن مديران سابق در تله كابين
اما نكته جالب اينكه نماين��دگان در جمع بندي 
گزارش خود تأكيد كرده اند كه »با بررسي صورت 
گرفته مشخص شد، اس��تفاده از تله كابين براي 
جابه جايي حدود 4۵هزار نفر دانشجوي اين واحد 
و با توجه به قرارگيري ساختمان هاي دانشگاه در 
محل ه��اي مختلف اين مجموعه، اش��تباه بوده و 
منطقي نيست.« پس از حادثه واژگوني اتوبوس، 
منتقدان سرس��خت مديريت جديد دانشگاه آزاد 
تا مدت ه��ا مدعي بودند ك��ه »اگ��ر تله كابين به 
بهره برداري رسيده بود، شايد اتفاق تلخ واژگوني 

اتوبوس و مرگ ۱۰ جوان دانشجو رخ نمي داد.«!
رضا مسعودي هم در اين رابطه به »جوان« گفت: 
در ساعات پيك جابه جايي دانشجو در دانشگاه، 
حدود 4 ه��زار و ۶۰۰ نفر ص��ورت مي پذيرد در 
صورتي كه تله كابين نهايتاً مي تواند هر س��اعت 
2 هزار جابه جاي��ي را انجام ده��د. ضمن اينكه 
تله كابين يك مس��ير مس��تقيم را طي مي كند، 
در حالي كه بسياري از س��اختمان هاي دانشگاه 
مسير مستقيمي ندارند و تله كابين عمالً براي آنها 
بالاستفاده مي شود. هزينه نگهداري تله كابين هم 
بسيار باالس��ت. گزارش كارشناسي روز گذشته 
مجلس در رابطه با حادثه دانشگاه آزاد هم همين 
انتقاداتي را كه ما از ابتدا مطرح مي كرديم تأييد 

كرده است. 

 دستاورد 40 ميلياردي دانشگاه
گفتني اس��ت »محس��ن هاشمي رفس��نجاني« 
پس از آنكه در رقاب��ت با »محمدباقر قاليباف« در 
انتخابات شهردار تهران در سال 92 به ساختمان 
شهرداري راه نيافت، راهي دانشگاه آزاد اسالمي و 
معاونت عمراني اين دانشگاه شد تا طرح هاي فني 
و توسعه اي دانشگاه را به شكل جدي تري به نتيجه 
برس��اند. يكي از اين طرح ها، احداث تله كابين در 

واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد بود. 
با تصويب اين طرح در دانش��گاه آزاد، مناقصه اي 
بين المللي در س��ال ۱۳9۳ برگزار شد و شركت 
»دوپل ماير« سازنده اتريشي تله كابين به عنوان 
پيمانكار اين سامانه انتخاب شد.  تله كابين هزينه 
بيش از 4۰ ميليارد تومان روي دس��ت دانش��گاه 
گذاش��ت و قرار بود، به هتل فرهيختگان دانشگاه 
متصل شود كه بر اين اساس كاربري گردشگري 
هم داشت! در صورتي كه مديران سابق دانشگاه با 
يك دهم اين هزينه مي توانستند تمام مسيرهاي 

زميني دانشگاه را ايمن سازي كنند. 
 خودروسازان ناديده گرفته شدند

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي در نشست علني ديروز 
مجلس پس از قرائت گزارش كميسيون آموزش 
در مورد حادثه واژگوني اتوبوس گفت: »متأسفانه 
همزمان با ورود ما به دانشگاه علوم و تحقيقات هيچ 
اتوبوس نو در بازار وجود نداش��ت و اتوبوس ها زير 
پنج سال عمر دارند، بنابراين بايد براي محيط هاي 

آموزشي قوانين حمايتي مصوب شود.«
طهرانچي با بيان اينكه البته بهتر بود كميسيون 
آموزش و تحقيقات به اين موضوع در گزارش توجه 
مي كرد كه خودرو، خودروي وطني است، افزود: 
»با توجه به اينكه سرعت خودروهاي حمل و نقل 
نبايد بيش از حد مجاز باشد، بهتر بود به اين موضوع 
توجه مي ش��د و توصيه هايي را براي س��ازندگان 
خودرو و محدوديت هاي قانوني و رعايت استاندارد 
ايمني را در مبدأ كه توليد خودرو است مورد توجه 

قرار مي داديم.«
 آن 2 روز افسانه اي

به گفته رئي��س دانش��گاه آزاد»اگر اي��ن حادثه 
رخ نم��ي داد دو روز پ��س از حادث��ه نس��بت به 
تغيير پيمان��كار اق��دام مي كرديم، ام��ا به لحاظ 
محدوديت ه��اي قانون��ي اجازه داده نش��د كه ما 

پيمانكار جديد را انتصاب كنيم.!«

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. 
-----------------------------------------------------
 مها توئيت كرد: در حالي كه جوامع غربي با ساخت عروسك هاي 
كك و مك دار و معلول سعي دارن القا كنن كودك با هر شكلي زيباست 
و همه انسان ها توانمند هستن، تو كشور ما مدلينگ كودك داره رونق 
ميگيره تا بچه ها ياد بگيرن بايد چطوري راه برن، آرايش كنن، نگاه كنن 

تا بتونن جلب توجه كنن و ديده بشن. 
-----------------------------------------------------
 س�يده راضيه حس�يني توئيت ك�رد: »ش��اخص هاي عدالت 
جنسيتي« توسط معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري براي اجرا 
به تمام دستگاه هاي كشور ابالغ شد، اما برخالف متن صريح قانون، اين 
شاخص ها نه براس��اس تعريف عقالني و اسالمي »عدالت جنسيتي«، 

بلكه با مبنا قراردادن »هدف پنجم سند2۰۳۰« تنظيم شده است. 
-----------------------------------------------------

 خبرگزاري ايمنا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: دو ضارب 
خرس سوادكوه روانه زندان ش��دند. تصاوير و فيلم هاي منتشرشده از 
زجركش كردن اين توله خرس، همچنان فضاي مجازي را تحت تأثير 
قرار داده و كاربران ش��بكه هاي اجتماعي خواهان اشد مجازات براي 

عامالن اين رويداد تلخ و غيرانساني هستند. 
-----------------------------------------------------

 علي قلهكي نوشت: در مجلس علي الريجاني چه خبره؟!»قانون 
افزايش حقوق« بدون اينكه در مجلس تصويب ش��ده باشد، يك خط 
به آن افزوده شده كه براساس آن، حقوق افراد زير خط فقر 4۰۰ هزار 
تومان و حقوق مديران با درآمد بيش از ۱۰ ميليون، ۵ ميليون تومان 

اضافه شده است. 
-----------------------------------------------------

 احسان سالمي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اميدوارم مديران 
تلويزيون به خصوص شبكه نس��يم بدونن كه اين حرف ها بيش��تر يه جور 
بازارگرمي براي گرفتن امتيازات بيشتر از س��وي مهران مديري و تيمش 
هست. وگرنه اينها كجا برن، بهتر از تلويزيون؟! پول اينجا، اسپانسرهاي گردن 

كلفت اينجا، مخاطب ميليوني اينجا، بعد بره بچسبه به فضاي مجازي؟
-----------------------------------------------------
 س�يدعزت اهلل ضرغامي توئيت كرد: هفته گذشته در دو وعده، 
ساندويچ الويه و فالفل گرفتم، نسبت به دفعات قبل، قيمت الويه سه برابر 
و فالفل دو برابر ش��ده بود. اين روز ها حتي تأمين ارزان ترين وعده هاي 
غذايي براي بخشي از مردم، مشكل شده است. مگر حقوق يا درآمد مردم 

چندبرابر شده كه بايد اين گراني هاي افسارگسيخته را تحمل كنند؟
-----------------------------------------------------

 عطيه همتي با انتشار اين عكس توئيت كرد: قيمت ميوه ها رو 
براي يك كيلو ديگه نميزنن. نيم كيلويي مي زنن!اونم چه قيمتي!

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

 حميدرضا خادم با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: دو ماه پيش 
هشدار دادم به گمان ترسالي حجم برداشت از چاه ها بيشتر خواهد شد 
و پديده فرونشس��ت به بحران جدي مي انجامد. سازمان نقشه برداري از 

فرونشست ۳۰سانتيمتري در البرز خبر مي دهد. فاجعه در پيش است. 

محمدرضا هاديلو

 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره به كليات اليحه 
تعديل عوارض ساختماني گفت:۵۰۰هزار واحد ساختماني بدون سكنه 

در پايتخت وجود دارد. 
  ش��هردار تهران از مردم پايتخت به دليل كمبود اتوبوس به ويژه در 
محل هاي پرتردد عذرخواهي كرد و گفت: 4۰ درصد از آلودگي تهران 

توسط خودروهاي شخصي ايجاد مي شود. 
  عضو شوراي اسالمي شهر تهران به پرسه ۱4هزار زباله گرد در تهران 

اشاره كرد و گفت: يك سوم زباله گردها كودك هستند. 
  وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: همانطور كه وعده داده بوديم 
پرونده الكترونيك سالمت به صورت غيررسمي رونمايي شد و به زودي با 
حضور رئيس جمهور به صورت رس��مي رونمايي مي شود. در همين رابطه 
معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به مراحل مختلف پرونده الكترونيكي در 
نظام سالمت يادآور شد: از اول تير در شش استان تمام پرونده هاي بيماران به 
شكل الكترونيك به بيمه ارسال مي شود و تا پايان سال نيز تمام بيمارستان ها 

به سمت ارسال الكترونيكي اسناد به بيمه حركت مي كنند. 
  معاون شهرسازي و معماري ش��هردار تهران گفت: سازمان اوقاف و 
دفاتر خدمات نوسازي طي تفاهم نامه اي مسئول تأمين پاركينگ محلي 

در پايتخت شده اند. 

افتتاح بزرگ ترين شهرك 
صنعتي دارويي خاورميانه در البرز

جلوگيري از واردات ۵00 ميليون دالر دارو 
با اقدامات ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 

روزگذش�ته بزرگ ترين ش�هرك تخصصي دارويي خاورميانه در 
وس�عتي 200هكتاري و با ۷۸ قطع�ه و 10بخش با س�رمايه گذاري 
س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام)ره( در اس�تان الب�رز افتت�اح و از 
۹پروژه دارويي در بخش هاي س�رطان و واكس�ن رونمايي ش�د. 
به گزارش خبرنگار »جوان«، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
آيين بهره برداري از طرح ملي »شهرك صنعتي دارويي بركت« كه با حضور 
سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كردان استان البرز 
برگزار ش��د، گفت: بايد قبول كنيم جنگ اقتصادي، وسيع تر و عميق تر از 
جنگ تحميلي اس��ت و بعيد مي دانم مردم و مس��ئوالن اين مهم را حس 
نكنند.  دكتر محمدمخبر كمك به امنيت دارويي را يكي از راهبردهاي اين 
مجموعه عنوان كرد و ادامه داد: با رونمايي از 9پروژه دارويي در بخش هاي 
سرطان و واكسن و با بهره برداري از كل شهرك قول مي دهيم تا يك سال 

آينده از واردات ۵۰۰ ميليون دالر دارو به كشور جلوگيري كنيم. 
وي گفت: امروز فرمانده، يك راهبرد و يك نقشه راه داده است؛ رونق توليد كه 

راهبردي ترين مطلب است و مي تواند ما را از اين مشكالت عبور دهد. 
مخبر كمك به امنيت دارويي را يكي از راهبردهاي س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( عنوان كرد و گفت: ما در اي��ن مجموعه به دنبال انتفاع از 
صنعت دارويي نيستيم.  وي با اشاره به اينكه ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( سال گذشته ۱2۰ميليارد تومان كاهش هزينه در درمان بيماران 
س��رطاني ايجاد كرد، افزود: در راه اندازي اين شهرك 4۰۰ميليارد تومان 
هزينه ش��ده و اولويت اصلي واگذاري زمين به بخش خصوصي و خارجي 
است.  رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به كمك هاي هزار و ۸۰۰ 
ميليارد توماني اين مجموعه در سيل اخير نيز اشاره كرد و يادآور شد: بحث 

دارو در حوزه اجتماعي ستاد پيگيري مي شود. 
به گفته اين مسئول، به رغم اينكه ۵درصد از داروهاي كشور وارداتي است، 
ولي ارزش ريالي آن ۳۰درصد قيمت داروي كشور است. رئيس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( افزود: يكي از سياست هايي كه دنبال مي كنيم اين 
است كه بتوانيم اين ۵درصد واردات دارو را نيز پوشش دهيم تا دشمن نتواند 
در اين زمينه اقدامي تقابلي انجام دهد و به دنبال آن هس��تيم كه قيمت 
تمام شده دارو براي بيماران خاص كاهش يابد.  وي گفت: در يك قلم دارو 
كه در دو سال گذشته در كشور تأمين شد، ۱2۰ميليارد تومان پول از جيب 
مريض هاي سرطاني خارج نشد.  رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
گفت: اين شهرك دارويي مي تواند بخشي از نيازهاي منطقه را پوشش دهد. 
7 هزار شغل براي متخصصان در بخش دارو ايجاد شده است و به صورت 

مستقيم و غيرمستقيم ۳۰ هزار شغل را ايجاد خواهد كرد. 
الزم به ذكر است، در اين مراسم از 9 قلم دارو در زمينه سلول درماني، توليد 
مواد اوليه دارويي و داروهاي ش��يميايي رونمايي شد و از خانواده شهداي 

داروساز و شهداي مدافع حرم تجليل به عمل آمد. 

نيره ساري 
  گزارش  یک

سود دو  برابري واردات مكمل
 يك كودك را صاحب كارخانه كرد!

رئيس انجمن توليدكنندگان مكمل ها: 
تمام مكمل هايي كه نياز داريم در داخل توليد مي شود

س�ودهاي كالن ح�وزه واردات دارو و تجهي�زات پزش�كي آنق�در 
وسوس�ه كننده اس�ت ك�ه چهره ه�اي اصل�ي واردات مكمل ها در 
كشور ، پش�ت كودكي 12س�اله س�نگر بگيرند و س�هام اصلي يكي 
از بزرگ تري�ن ش�ركت هاي دارويي كش�ور ب�ه نام نوجوان�ي متولد 
12خرداد 13۸6 باش�د! سرپرس�ت س�ازمان غذا و دارو در پاسخ به 
س�ؤالي درباره سهامداري اين پس�ر در ش�ركت دارويي گفت: »اين 
قبيل موضوعات بيشتر بحث مالكيتي اس�ت، وظيفه ما تمركز روي 
كيفيت داروست. نمي توانيم به بحث هاي اقتصادي يا سوءاستفاده ها 
ورود كنيم چراكه نه اب�زار آن را داري�م و نه وظيف�ه اي در اين باره بر 
عهده سازمان اس�ت و دس�تگاه هاي متولي بايد پاس�خگو باشند.«
كافي است س��ري به داروخانه ها بزنيد تا انواع و اقسام مكمل هاي دارويي 
در ويترين داروخانه ها پيش چشمتان خودنمايي كند. آن وقت است كه 
دستتان مي آيد درآمد اصلي داروخانه ها از لوازم آرايشي و بهداشتي نيست 
بلكه از مكمل هايي است كه پيش چشمان هر كسي كه به داروخانه وارد 
مي ش��ود، مي چينند تا براي خريد اين محصوالت ترغيب شان كنند، اما 
پشت پرده اين س��ودهاي كالن را بايد در دستور العمل سازمان حمايت از 

مصرف كننده جست وجو كرد. 
 سهامداري كودكي 3 ساله !

براساس اسناد منتشرش��ده در ش��بكه هاي اجتماعي صاحب سمر طب 
درمان با ۳9پروانه ثبت مكمل وارداتي غ��ذا و دارو و با بيش از 2۰ميليون 
مصرف كننده، فرزند مؤسس و نايب رئيس اتحاديه واردكنندگان مكمل هاي 
غذايي است! كودكي كه در سه سالگي )سال۸9( صاحب ۸9 درصد سهام 
شركت شده است.  در هشت سالگي )سال 94(، ۸۰۰ هزار مكمل به ارزش 
2/7ميليون يورو واردكرده و در ۱۰سالگي ) سال9۶(، ۵/۳ ميليون مكمل 
به ارزش ۱۸/۱ميليون يورو وارد و ۱29ميليارد فروخته است. اين كودك 
نابغه در ۱۱سالگي ) سال97(، ۶۵۶ هزار يورو ارز دولتي و 2/4 ميليون يورو 

ارز نيمايي دريافت كرده است. 
 سود 2 برابري مكمل ها

اما اگر به دنبال چرايي س��هامداري كودكي سه س��اله در شركت واردات 
دارو و مكمل هاي دارويي هس��تيد، بد نيس��ت به يك بخش��نامه نگاهي 
بيندازيم. براساس اسناد منتشرشده وفق دستورالعمل سازمان حمايت از 
مصرف كننده و بخشنامه هاي وزارت بهداشت، سود واردكننده اقالم پزشكي 
۱۸ درصد و حداكثر قيمت فروش مكمل، حداكثر دو برابر CPT)خريد+ 
حمل+ بيمه( مي تواند باشد.  در آمارنامه س��ال 9۶ اتحاديه واردكنندگان 
مكمل، قيمت فروش دالري؛ ۳79 ميليون دالر و قيمت CPT دالري، ۱72 
ميليون دالر ذكر شده اس��ت. اين بدين معناست كه طبق قيمت مصوب 

اتحاديه فروش مكمل ها 2/2 برابر CPT بوده است. 
 توليد داخل نياز به مكمل ها را تأمين مي كند

دكتر كبريايي زاده، رئيس انجمن توليدكنندگان مكمل ها در گفت وگو با 
»جوان« ضمن ابراز بي اطالعي از نحوه قيمتگ��ذاري مكمل هاي وارداتي 
مي گويد:»در بخش توليد ما براساس قيمت تمام شده و قيمت واردات سعي 
مي كنيم قيمت توليد داخل در حدي باشد كه ضمن تأمين سود كارخانه 
قيمت نسبت به واردات بسيار كمتر باشد.« بنا به تأكيد وي، اين سود بين 
2۰تا ۳۵ درصد است كه س��ود ۳۰ تا ۳۵ درصدي براي محصوالت داراي 
نوآوري اس��ت. كبريايي زاده در پاسخ به اين س��ؤال كه سهم مكمل هاي 
وارداتي از بازار چقدر است، مي گويد: »آمار دقيقي ندارم، اما با سياست هاي 
جديد وزارت بهداشت ۸۰ درصد نياز به مكمل ها از طريق توليد داخل تأمين 
مي شود.« وي در پاسخ به اين سؤال كه در حوزه مكمل ها آيا كمبودي داريم 
كه نياز به واردات وجود داشته باشد، مي گويد:»خوشبختانه ۵2 شركت، 
مكمل ها را توليد مي كنند و تمام آنچه نياز داريم در داخل توليد مي شود، 

مگر آنكه مصرف كننده اي دنبال برندي خاص باشد.«
واردات مكمل ها همچنان ادامه دارد و در داروخانه ها بيشتر از مكمل وطني، 
مكمل خارجي مي بينيم. با اين اوصاف در شرايط تنگناي اقتصادي و تحريم ها 
كه براي تهيه دارو و تجهيزات پزشكي با چالش هاي جدي مواجه هستيم، 

چگونه است كه واردات مكمل ها بي هيچ مشكلي همچنان ادامه دارد؟

كبري فرشچي

حميدرضا نيك عهد | جوان


