
كليدي  ترين بخش آموزش و پرورش به صورت 
چ�راغ خاموش تغيي�ر ك�رد. وزارتخانه  اي كه 
اي�ن روزه�ا ب�ا سرپرس�ت اداره مي  ش�ود، 
تغييراتي مديريتي انج�ام داد. خبرها حكايت 
از اين دارد كه س�يدجواد حسيني، سرپرست 
وزارت آموزش و پ�رورش ط�ي حكمي »جالل 
دلقندي« را به عنوان سرپرست مركز حراست 
آموزش و پ�رورش منصوب ك�رد، انتصابي كه 
ظاهراً عجله براي جابه جايي حتي اين فرصت 
را به سرپرس�ت نداده تا با رعايت تش�ريفات 
سازماني از حضور مدير قبلي )مظفر مظاهري( 
استفاده كند. اين جابه جايي ها در حالي است 
كه از يك سو دور س�وم دادگاه هاي رسيدگي 
به متهم�ان يك�ي از بزرگ تري�ن پرونده هاي 
فساد در كش�ور كه متعلق به اموال فرهنگيان 
اس�ت، به صورت ج�دي و موش�كافانه برگزار 
مي ش�ود. همزم�ان با رس�يدگي ب�ه اتهامات 
مديران بانك س�رمايه و تأييد حك�م برادران 
ريخته گران به عنوان يكي از چهره هاي فساد 
در اي�ن پرونده، نماين�ده دادس�تان از صدور 
كيفرخواست براي غندالي مدير اسبق صندوق 
ذخيره فرهنگيان خبر داد. اما ناگهان رياست 
حراس�ت وزارتخانه تغيير مي كند و اين تغيير 
منج�ر به ح�ذف ف�ردي مي ش�ود ك�ه از قضا 
ب�ازرس ويژه در صن�دوق ذخي�ره فرهنگيان 
ب�وده و البته برخ�ي پرونده ه�اي تخلفات در 
آموزش و پرورش را نيز پيگيري مي كرده است!

مدتي است باز هم مستأجر ديگري در وزارتخانه 
آموزش و پرورش اقام��ت مديريتي دارد. پرواضح 
است، وزارتخانه اي كه با سرپرست اداره مي  شود 
داراي شرايط بس��يار متفاوت اس��ت. بي ثباتي، 
تشنج هاي ناش��ي از تغييرات وزارتي و مسائل و 
مشكالت كالن اين وزارتخانه براي تعريف شرايط 

متفاوت كفايت مي كند. 
 از وزارت تا دادگاه 

يكي از اين شرايط وخيم برمي گردد به ابر پرونده 
فساد بانكي كه متعلق به بانك سرمايه و صندوق 
ذخي��ره فرهنگيان اس��ت و تاكنون تع��دادي از 
متهمان اين پرونده را دادگاهي و حكم آنها اجرا 
شده است و طبق آنچه نماينده دادستان در اين 
پرونده گفته اس��ت، پاي 400 متهم درگير اين 
پرونده است. شهاب الدين غندالي مديرعامل سابق 
صندوق ذخيره فرهنگي��ان از جمله همين افراد 
اس��ت كه تقريباً مي توان گفت در هيچ جلسه اي 
از دادگاه نبوده و از وي ه��م نامي به ميان نيامده 
است. اين در حالي است كه نه تنها پاي اين فرد 
در ميان است بلكه افراد مختلفي از بدنه وزارتخانه 

فرهنگيان هم درگير اين پرونده هستند. 
جالب اين است در روند برگزاري همين دادگاه ها 
بود كه سرنوش��ت نامعلوم خودروي النترا معلوم 
ش��د! طبق گفته نماينده دادس��تان اين خودرو 
توسط ياس��ر ضيايي، قائم مقام بانك سرمايه به 
مدير ارشد حراس��ت آموزش و پرورش به عنوان 

رشوه داده شده است! 

بارها و باره��ا نماينده دادس��تان و قاضي تأكيد 
داش��تند كه در اين پرونده پاي هر كس به ميان 
باشد، بايد پاس��خگوي اقدامات خود باشد و هر 
هفته سرنخ هاي جديد از داد و ستدهاي مديريتي 
فاش مي ش��ود. حاال در اين ميان و در حالي كه 
آموزش و پرورش بايد درگير ياركشي براي تعيين 
وزير مربوطه باشد تا بلكه اقامت وي از مستأجري 
به صاحب خانگ��ي ترفيع پيدا كن��د، خبرهايي 
از جابه جايي ش��نيده مي ش��ود آن هم درست 
در ي��ك نقطه كلي��دي، يعني حراس��ت وزارت 

آموزش و پرورش!
 تغيير چراغ خاموش 

روز سه شنبه سيدجواد حسيني سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش، جالل دلقندي حراست دانشگاه 
فرهنگيان با حفظ س��مت به عنوان سرپرس��ت 
مركز حراست وزارتخانه توسط سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش منصوب مي شود. انتصاب چراغ 
خاموشي كه هنوز ضرورت آن جاي سؤال است 
و تا جايي عجوالنه بوده است كه حتي سرپرست 
وقت، فرصت دعوت از رياست قبلي را هم نيافته 
اس��ت. يعني جابه جاي��ي بدون حض��ور مظفر 
مظاهري، رئيس مركز حراست آموزش و پرورش 
و بدون هماهنگي با حراست كل صورت مي گيرد. 
به عبارت ديگر، مراسم تكريم بدون حضور مدير 

قبلي حراست برگزار شد. 
فردي كه گفته مي شود در راستاي مبارزه با سند 
واردات��ي 2030 در آموزش و پ��رورش اقداماتي 

خوب و فارغ از جناح بندي هاي سياسي انجام داده 
است، يكي ديگر از نمونه اقدامات مثبت مظاهري 
اس��ت كه بهمن سال گذش��ته قرار بود همايش 
تخصصي رؤساي حراس��ت آموزش و پرورش در 
استان خراس��ان رضوي را برگزار كند، اما مركز 
حراست تصميم گرفت به جاي برگزاري همايش، 
صرفه جويي كند. مظف��ر مظاهري، رئيس مركز 
حراس��ت وزارت آموزش و پرورش آن زمان از لغو 
همايش تخصصي رؤساي حراست اين وزارتخانه 
در بهمن سال 97 با هدف صرفه جويي خبر داد؛ 
وي درباره علت لغو اين همايش گفت: »با توجه به 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به هيئت وزيران 
و به استناد بند )ح( تبصره 20ماده واحده قانون 
بودجه س��ال 97 كش��ور با موضوع جلوگيري از 
هزينه ك��رد اعتبارات در امور غي��ر و همچنين با 
هدف صرفه جويي در هزينه هاي غيرضروري اين 
مركز تصميم گرفت همايش تخصصي رؤس��اي 

حراست آموزش و پرورش كشور را لغو كند.«
نكته جالب اين اس��ت ك��ه ش��نيده ها حكايت 
از اين دارد بع��د از تغيير رئيس مركز حراس��ت 
آموزش و پرورش، برخي در كانال ها، شبكه هاي 
اجتماعي، س��ايت هاي خب��ري و غيرخبري به 
تمجيد از حسيني در تغيير رئيس مركز حراست 
پرداختند. يكي از نكات مورد اشاره در اظهارات 
وي در مراس��م معارفه موش��كافي از حراست به 
عنوان چشم بيناي سازمان و نظام بوده است كه 
در اصل نجيب ترين نيروها در آن خدمت مي كنند. 
وي در توضيح بيش��تر بيان مي كند: »حراس��ت 
مانند نورافكني است كه مي تواند با روشن كردن 
تاريكي ها مانع بس��ياري از تصميم هاي اش��تباه 
شود؛ همچنين ضربه گيري سازماني، چهارمين 
وظيفه حراست اس��ت؛ بس��ياري از امواجي كه 
ساير قس��مت ها را دچار اخالل مي كند و باعث 
تصميم گيري هاي نابه جا مي ش��ود، مي تواند به 

وسيله حراست دفع شود.«
در ش��رايطي كه حس��يني به عنوان سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي كند، تغيير 
رئيس مركز حراس��ت با ابعاد حس��اس كاري 
آن، مبهم به نظر مي رس��د؛ نكت��ه جالب توجه 
ديگر اين اس��ت كه مظاهري چند ماه پيش به 
عنوان نماينده وزير و ب��ازرس ويژه در صندوق 
ذخيره فرهنگيان منصوب ش��ده و در راستاي 
به ثمررس��يدن پرون��ده صندوق ذخي��ره نيز 

فعاليت هاي مختلفي داشته است. 
فارغ از همه اينها، سرپرست وزير نيست! گماشتن 
سرپرست براي يك وزارتخانه براي تمشيت امور 
جاريه اس��ت نه عزل و نصب. آن هم عزل و نصب 
بسيار شبهه دار. هنوز حق چند 10هزار فرهنگي 
از فس��اد در صندوق ذخيره فرهنگيان استيفاد 
نشده كه سرپرست آموزش و پرورش چنين تغيير 
شتاب زده اي را انجام داده است. معاونت در جرم 
پنهان كردن فساد مقام مسئول مي تواند دامنگير 

آقاي سرپرست باشد. 
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داعيه داران پيمان هاي زيست محيطي استانداردهاي سالمت و محيط زيست را زير پا مي گذارند

سر جنگ 71درصد محصوالت شيميايي اروپايي با انسان و محيط زيست 

و پرورش كور شد ! چشم آموزش 
در حالي كه هنوز دادگاه بانك سرمايه به اتمام نرسيده است، سرپرست آموزش و پرورش مدير مركز حراست

 اين وزارتخانه و بازرس ويژه صندوق ذخيره فرهنگيان را شتابزده و چراغ خاموش بركنار كرد

ك�ه  حال�ي  در 

زهرا چيذري 
لعمل   گزارش  2 ا ر س�تو د

كشورهاي اروپايي 
در مباحث ايمني و سالمت موادشيميايي يكي 
و  اس�تانداردها  س�ختگيرانه ترين  از 
دستورالعمل هاست، اين كشورها از داعيه داران 
پيمان هاي زيس�ت محيطي همچ�ون توافق 
پاريس هستند. گزارش اخير يورونيوز نشان 
مي دهد، نظام ليبرالي اروپ�ا به رغم تدوين و 
ابالغ اين دستورالعمل ها خودش به آنها عمل 
نمي كند و 71درصد از محصوالت ش�يميايي 
توليدشده در قاره سبز در حالي روانه بازارها 
ش�ده اس�ت كه يا نقصي در رون�د آزمايش و 
تست هاي آنها قبل از ورود به بازار وجود داشته 
يا نق�ص در اراي�ه  اطالعات درب�اره خطرات 

احتمالي آنها ديده مي شده است. 
از زماني كه انس��ان ب��ا دس��ت بردن در طبيعت 
توانست موادشيميايي را استخراج كند و كاربرد 
آن را ياد بگيرد با خطرات اين محصوالت مواجه 
بود. افراد زيادي در اين مسير جان خود را از دست 
دادند و به چالش هاي جدي دچار شدند. آشناترين 
نمونه خطرات موادشيميايي مرگ ماري كوري 
كاشف اورانيوم به دليل سرطان ناشي از اين عنصر 
راديواكتيو است. تاريخ علم پر است از دانشمنداني 
كه زماني متوجه خطرات ناشي از موادشيميايي 
براي سالمت انسان و محيط زيست شدند كه كار 
از كار گذشته بود. همين تجربيات تلخ در مسير 
علم موجب شد تا مخاطرات موادشيميايي بيش 
از گذشته جدي  تر گرفته شود و دستورالعمل هايي 
براي زندگي مسالمت آميز با اين مواد تدوين شود 
تا هم بتوان از موادشيميايي طبيعي و دست ساز 
بشر استفاده مفيد داشت و هم از آسيب هاي آنها 
ايمن بود. يكي از اين اس��تانداردها دستورالعمل 
REACH است. مقررات مربوط به ثبت، ارزيابي، 
مجوز و محدوديت موادش��يميايي اتحاديه اروپا 
ايجادش��ده و در تاريخ اول ژوئن 2007 از اجراي 
سيستم نظارتي ش��يميايي اس��ت، اما گزارش 
اخير يورونيوز نش��ان مي دهد، خ��ود اروپايي ها 

براي توليد محصوالت بيشتر و س��ود باالتر اين 
دس��تورالعمل را زير پا گذاش��تند و 71درصد از 
محصوالت شيميايي توليدشده در قاره اروپا در 
حالي روانه بازارها شده است كه يا نقصي در روند 
آزمايش و تست هاي آنها قبل از ورود به بازار وجود 
داش��ته يا نقص در ارائه اطالعات درباره خطرات 

احتمالي آنها ديده  شده است. 
 دس�تورالعملي ب�راي ايمن�ي انس�ان و 

محيط زيست
دس��تورالعمل REACH يك پيشنهاد نظارتي 
است كه با توليد، تجارت و ايمني موادشيميايي 
مرتبط اس��ت. اين مق��ررات ب��راي محافظت از 
سالمت انسان و محيط زيس��ت، حفظ و افزايش 
رقابت صنايع شيميايي در اتحاديه اروپا طراحي 
ش��ده و ظرفيت نوآورانه براي توس��عه تركيبات 
غيررس��مي و بي ضرر، افزايش شفافيت استفاده 
از موادشيميايي، آزمايش هاي حيواني و پيگيري 
توس��عه پايدار اجتماع��ي دارد. دس��تورالعمل 
REACH مستلزم آن اس��ت كه موادشيميايي 
وارداتي و توليدشده در اروپا بايد براي اطمينان 
از ايمني محيط زيس��ت و ايمني بدن انس��ان با 

شناسايي بهتر و ساده تر تركيب شيميايي از طريق 
مجموعه اي از روش هاي يك پارچه مانند ثبت نام، 
ارزيابي، مجوز و محدوديت دستورالعمل ها صورت 
مي پذيرد. اين دس��تورالعمل بر صنايع نساجي 
و پوش��اك، صنايع س��بك، صنايع ب��رق و ديگر 
صنايع و تقريباً تم��ام صنايع و فرآيندهاي توليد 

تأثير مي گذارد. 
 محصوالت خطرناك داعيه داران توافق 

پاريس
بنابر اعالم بيورن هانس��ن، مدير آژانس اروپايي 
محص��والت ش��يميايي )REACH( از مجموع 
700محصول شيميايي توليدش��ده در سراسر 
اروپا كه از س��وي اين آژانس بررس��ي ش��ده اند، 
بيش از دو سوم آنها س��المت انسان ها را به خطر 
مي اندازند و تهديدي براي محيط زيست اين قاره 
محسوب مي شوند.  به گفته اين آژانس دست كم 
۶۵4 شركت در سراس��ر اروپا مقررات موسوم به 
REACH در موضوع ثبت، ارزيابي، صدور مجوز 
و محدوديت هاي استفاده از مواد شيميايي را كه 
رعايت آنها براي محافظت از سالمت انسان ها و 

محيط زيست الزم است، ناديده گرفته اند. 

به اين ترتيب 71درصد از محصوالت شيميايي 
توليد ش��ده در اين قاره در حالي روان��ه بازارها 
شده اند كه يا نقصي در روند آزمايش و تست هاي 
آنها قبل از ورود به بازار وجود داش��ته يا نقص در 
ارائه اطالعات درباره خطرات احتمالي آنها ديده 

مي شده است. 
در بي��ن ش��ركت هاي اروپايي فع��ال در توليد 
محصوالت ش��يميايي ك��ه مق��ررات مربوط به 
توليد محص��والت ايم��ن را نادي��ده گرفته اند، 
نام برندهاي ش��ناخته ش��ده اي همچ��ون باير، 
ميشلن، اندس��ا، مرك، داو كميكال و اورئال كه 
در صنايع داروسازي، توليد محصوالت آرايشي 
و بهداشتي، موادغذايي و توليد الستيك فعالند، 

ديده مي شود. 
اين شركت ها با هدف افزايش سطح توليدات خود، 
از مقررات اروپايي سرپيچي كرده و از ميليون ها 

تن موادشيميايي غيرمجاز استفاده كرده اند. 
اين نخس��تين بار نيس��ت كه تدوين كنندگان 
س��ختگيرانه ترين اس��تانداردهاي جه��ان از 
اس��تانداردهاي خودشان س��رباز مي زنند. سال 
2014 تخلفات گس��ترده ش��ركت هاي آلماني 
توليدكننده محصوالت ش��يميايي به رس��انه ها 
راه يافت. مؤسس��ه خيريه آلمان��ي BUND كه 
بزرگ ترين انجم��ن غيردولتي فع��ال در بخش 
محيط زيس��ت اين كش��ور محس��وب مي شود، 
اسنادي را منتشر كرده كه نشان مي داد براساس 
تحقيقات دولت آلمان، از س��ال 2014 ميالدي 
به اين سو 940 محصول شيميايي توليد شده است 
كه در توليد آنها قوانين اروپايي REACH ناديده 
گرفته شده اند. پس از آلمان، به ترتيب شركت هاي 
فعال در بريتانيا )۸0 شركت(، هلند )۶۸ شركت(، 
فرانسه )۵۶ شركت(، ايتاليا )49 شركت(، اسپانيا 
)42 شركت( و بلژيك )3۸ ش��ركت( بيشترين 

تخلف را به ثبت رسانده اند. 
در چني��ن ش��رايطي داعي��ه داري اروپ��ا براي 
پيمان هاي جهان��ي زيس��ت محيطي همچون 
پيمان پاريس يكي ديگر از طنزهاي تلخي است 

كه از سوي كشورهاي اين قاره رقم مي خورد. 

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. 
-----------------------------------------------------

 زهرا با انتشار اين عكس توئيت كرد: صفحه مربوط به هشتگ 
FreeZakzaky رو نگاه مي كنيد. تظاهرات��ي رو مي بينيد از جاهاي 
مستضعف دنيا و از آدم هاي مستضعف. كس��اني كه سر و وضع خوبي 
ندارن و شايد غذاي خوبي براي خوردن و شهرهاي خوبي براي زيستن، 
اما زكزاكي رو مي شناس��ن و براش تظاهرات مي كنن. اين بايد همون 

تُِعُزّ َمن تََشاُء باشه. 
-----------------------------------------------------

  وحيد يامين پور توئيت كرد: مقام مطلع سازمان بنادر و كشتيراني 
مصاحبه كرده و گفته، نفتكش را توقيف كرديم، چون به اخطار توجه 
نكرده و در خليج فارس پس��ماند ريخت��ه. انگليس خبي��ث و ترامپ 

حواسشون باشه ديگه توي آب آشغال نريزند وگرنه تنبيه ميشن. 
-----------------------------------------------------

  بابك با انتشار اين عكس توئيت كرد: رئيسعلي دلواري كجاست 
اين اقتدار سپاه درخليج فارس در برابر انگليس خبيث ببينه، روحش 

شاد شه؟
-----------------------------------------------------

 يك كاربر با انتشار اين عكس توئيت كرد: كرمانشاه قهرمان و 
شهيدپرور شانزدهمين شهيد مدافع حرم را تقديم اهل بيت )ع( كرد. 
سردار گمنام و فداكار سپاه قدس شهيد حاج ابوالفضل سرابيان در دفاع 
از حريم آل اهلل در عراق به درجه رفيع و واالي شهادت نائل و به ارباب 

بي كفنش پيوست. 
-----------------------------------------------------
 علي عليزاده توئيت كرد: كنايه تاريخ را ببين: پهلوي ها ۵7سال 
از عظمت ايران و تاريخ 2 هزار و ۵00ساله اش گفتند. ولي بحرين را از 
دس��ت دادند و ايران را در حد دبي حقير و مستعمره كردند و سپاه كه 
حتي ايران در اسمش نيست، بندر الذقيه در مديترانه در اختيار گرفته و 

با توقيف انگليسي ها آب هاي جنوبي ايران را خليج واقعاً فارس كرده. 
-----------------------------------------------------

  مهدي توئيت كرد: دو ماه است كه دالر در بازار مدام در حال ارزان 
شدن است، اما دولت در سامانه نيما قيمت آن را از ابتداي سال 2هزار و 
700 تومان گران تر كرده. با اين حال شايد بهتر است مردم انتظار ارزاني 
كاالها را نداشته باشند، چون مالك اصلي براي قيمت كاالهاي وارداتي، 

نرخ ارز در سامانه نيماست، نه بازار آزاد.
-----------------------------------------------------

  احمد با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: دومي��ن گروه حجاج 
تبريزي كه قرار بود، امسال به حج برن مث حاجيان يزد منصرف شدن و 
هزينه سفر حج اين گروه جهت تهيه جهيزيه صرف خواهد شد. حاجي 

واقعي شماييد... 
-----------------------------------------------------

  سيدياسر با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: مگر اينها ادعاي 
روشنفكري ندارند؟ پس چه شان مي شود كه به خاطر تذكر ساده  يك 
طلبه، خيلي راحت دست به چاقو مي برند؟ ليبرال هاي مدعي اخالق 
چرا در اين مواقع خفه  مي ش��وند؟ تصوير: امير دهقان، طلبه  2۶ ساله  
كرجي كه به خاطر تذكر به چند جوان هنجارشكن مورد ضربات چاقو 

قرار گرفت. 
-----------------------------------------------------
   فريبا توئيت كرد: چرا ايراني ها خود پزش��ك ش��ده اند؟ ش��يوه 
خودتجوي��زي در اي��ران ۵3درصد اس��ت. در بين دانش��جويان ۶7، 
خانوارهاي ايراني 3۶ و سالمندان ۶۸درصد! هر ايراني ساالنه339عدد 
دارو مصرف مي كند. داروهاي ضد درد، قطره چشمي و آنتي بيوتيك ها 

بيشترين مصرف را دارد.
-----------------------------------------------------

  علي نژاد توئيت كرد: تقريب��اً 90 درصد تبليغ هاى تلويزيون در 
مورد غذا و خوراكى و نوشيدنيه!درصورتى كه سفره خيلى ها اين روزها 

خاليه!نميدونم كدوم مسئولو بايد تگ كنم. 

 سخنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه به 
خانه هاي مس��كوني مجوز مدارس غيردولتي داده شده است، گفت: 
برخي مؤسسان مدارس غيردولتي در انباري و آشپزخانه كالس درس 

تشكيل مي دهند كه بايد بسته شود. 
 معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و پ��رورش با بيان اينكه 
براي اجراي كامل طرح هدايت تحصيلي نياز به فرهنگ سازي داريم، 
گفت: معموالً بيشترين درخواست ها در هدايت تحصيلي براي رشته 

علوم تجربي است. 
 مدير عامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه گفت: خط  10 مترو 

تهران به طول 41 كيلومتر از نمايشگاه بين المللي عبور مي كند. 
 يك متخصص طب س��نتي ب��ا بيان اينك��ه مصرف ش��ربت هايي 
مانند شربت آبليمو و تخم ش��ربتي همراه با غذا صحيح نيست، گفت: 
سكنجبين سفرجلي و ش��ربت رضوي تنها نوشيدني هايي هستند كه 

مي توان آنها را همراه غذا صرف كرد. 
 رئيس مركز شماره گذاري و تعويض پالك پليس راهور ناجا از افزايش 

3۵ درصدي شماره گذاري موتورسيكلت در سال جاري خبر داد. 
 ش��هردار تهران خاطرنش��ان كرد: در 13 اسفند س��ال 93 رهبري 
فرمودند جلوي تخريب باغ��ات را بگيريد و ما خوش��حاليم كه امروز 
گزارش بدهيم به مردم كه در حال حفظ باغات هستيم و براي اين امر 

يك مصوبه مهم داريم. 
 ش��هردار منطقه 2 گفت: قباًل از محل اجاره بها امالك ش��هرداري 
منطقه، تنها 300 ميليون تومان درآمد كسب مي كرديم، اما امروز اين 

عدد به 30 ميليارد رسيده است. 
  مجيد طهرانيان كارشناس مديريت آموزشي گفت: آمار سال هاي 9۶ 
و 97 نشان مي دهد كه از 2۶ هزار صندلي در هنرستان هاي غيردولتي، 
13 ه��زار و ۶۶2 صندلي خالي مانده اس��ت، يعني ح��دود ۵1 درصد 

ظرفيت هنرستان هاي غيردولتي خالي است. 

رتبه شانزدهم پزشكي ايران در جهان 
رضا ملك زاده، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت در نشست 
مشترك وزير بهداشت و هيئت امناي مؤسسه ملي توسعه تحقيقات 
علوم پزشكي )نيماد( اظهار كرد: تمامي كشورها از نظر علمي در 
سطح دنيا رتبه بندي مي شوند. ايران در زمينه توليدات علمي در 
سال 2018 رتبه 16را به دست آورد و همچنين در زمينه استنادات 
و پزشكي باليني نيز رتبه 16را در سطح جهان كسب كرد، در حالي 
كه در سال گذش�ته در زمينه پزش�كي باليني رتبه 20را داشتيم. 
وي افزود: در زمينه علوم داروس��ازي در سطح جهان، رتبه هفتم را به 
دست آورديم و از كشورهايي مانند فرانسه، مقاالت بيشتري به چاپ 
رسانديم. در حال حاضر در زمينه توليد دارو در وضعيت مطلوبي قرار 
داريم و نيازي ب��ه واردات نداريم.  معاون تحقيق��ات و فناوري وزارت 
بهداش��ت عنوان كرد: در پنج سال گذش��ته، بيش از 4۸0 هزار مقاله 
ايراني توسط 11۸كشور، دانلود شد و در اين مدت، مقاالت ايراني بيش 

از 74 هزار بار مورد استناد كشورهاي ديگر قرار گرفت. 
ملك زاده با بيان اينكه نيماد يكي از نهادهاي عالي رتبه علمي محسوب 
مي شود و در راستاي مديريت، هدايت و رهبري توسعه تحقيقات علوم 
پزشكي تأسيس شده است، خاطرنشان كرد: مؤسسه نيماد در راستاي 
پيش��رفت كيفي و كمي تحقيقات و به خصوص توجه ويژه به آموزش 

نيروي انساني محقق و حفظ نگاه كيفي تالش كرده است. 
وي اضافه كرد: اين مؤسسه داراي هفت كميته علمي مختلف با عنوان 
كميته آسيب شناسي، ژنتيك و سلول هاي بنيادي، كميته بيماري هاي 
غيرواگي��ر، كميت��ه بيماري هاي واگي��ر و اختالالت ايمن��ي، كميته 
خون شناسي و سرطان، كميته علوم اعصاب و بهداشت و روان، كميته 
فناوري و نوآوري هاي علوم پزش��كي، كميته كشف و ارزيابي داروها و 

همچنين كميته اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي است. 
 معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداش��ت با تأكيد بر اينكه يكي از 
اهداف مؤسسه نيماد حمايت از پژوهشگران و محققين علوم پزشكي 
است، تصريح كرد: در راستاي حمايت از محققين نيز چند نوع گرنت 
تعريف ش��ده اس��ت و همچنين اولويت هاي تحقيقاتي معين شده و 

محققين در راستاي آن كار پژوهشي انجام مي دهند. 
ملك زاده گفت: حدود 32درص��د از طرح هاي تحقيقات��ي ما قابليت 
تجاري سازي دارند، همچنين سعي شده است از طرح هاي نوآورانه نيز 
حمايت شود. يك مركز تحت عنوان مركز كاكرين نيز در نيماد ايجاده 

شده كه نتايج تمامي تحقيقات را در بردارد. 

گندم زماني 
  گزارش  یک

فعاليت ۵ هزار كارمند پنتاگون
 در سايت هاي پورن كودكان !

س�ايت هي�ل، وابس�ته ب�ه كنگ�ره امري�كا در گزارش�ي 
از فعالي�ت 5ه�زار كارمن�د وزارت دف�اع امريكا در س�ايت هاي 
از  جنس�ي  سوء اس�تفاده  تصاوي�ر  ك�ه  ك�ودكان  پ�ورن 
برداش�ت.  پ�رده  مي گذارن�د،  اش�تراك  ب�ه  را  ك�ودكان 
در گزارشي كه اين سايت منتشر كرده از فعاليت ۵هزار كارمند وزارت 
دفاع امريكا )20 درصد از كل كارمندان پنتاگون( در سايت هاي پورن 
كودكان كه تصاوير سوء اس��تفاده جنس��ي از كودكان را به اش��تراك 
مي گذارن��د، پرده برداش��ت.  به نوش��ته اين س��ايت امريكايي، طبق 
تحقيقات گروه END كه توسط بخش اجرايي مهاجرت و قانون امريكا، 
زيرمجموعه وزارت امني��ت ميهن اياالت متحده امريكا انجام ش��ده، 
تعداد ۵هزار نفر از كارمندان وزارت دفاع در پنتاگون، عضو سايت هاي 

سوء استفاده جنسي از كودكان هستند. 
گفتني اس��ت، طبق تحقيقات مركز آموزش عدالت كيفري در س��ال 
201۸، ش��بكه هاي وزارت دفاع امريكا در رده نوزده��م از بين 3 هزار 
شبكه كامپيوتري بود كه بيشترين ميزان اشتراك گذاري را از تصاوير 

سوء استفاده جنسي داشته اند. 
اين موضوع باعث شد تا عده زيادي به اين خبر واكنش نشان دهند؛ از 
جمله ابيگيل اسپنگر، نماينده ايالت ورجينيا كه در بيانيه اي گفت: اين 
تصور كه شبكه هاي كامپيوتري پنتاگون براي ديدن، به وجود آوردن و 
پخش اينچنين تصاوير زننده  استفاده شده، بسيار مايه آبروريزي است.  
كاربران فضاي مجازي نيز در امريكا به رسوايي اخالقي بيش از ۵ هزار 
نفر از كارمندان وزارت دفاع امريكا واكنش نشان دادند. از جمله ريچارد 
هندريكس، شهروند امريكايي كه در توئيتر خود نوشته است: دولت ما 
پر شده از افراد منحرف كه به رابطه جنسي بچه ها عالقه دارند، اين يك 
واقعيت است و نمي توان آن را رد كرد. از خودتان بپرسيد چطور اجازه 

داديم همچين اتفاقي بيفتد؟
كاربر ديگري در اين باره نوشته است: ببخش��يد مي توانيد بگوييد كه 
چطور به جاي اينكه اين آدم ها رو دستگير كنيد فقط به يك اليحه  براي 

غيرقانوني سازي تجاوز جنسي كودكان بسنده مي كنيد؟ 
كاربر ديگري با تعجب نوشته اس��ت: همين پنتاگون خودمان از بين 

3هزار شبكه انتشار تصاوير جنسي شده رده 19؟
اين در حالي است كه طبق جديد ترين نظرسنجي وزارت دفاع امريكا 
از 14 ه��زار و 900 م��ورد گزارش آزار جنس��ي در س��ال 201۶، اين 
گزارش ها به 20هزار و ۵00 مورد در سال 201۸ افزايش يافته است. 
همچنين ۵0 درصد بيشتر زنان در ارتش امريكا آزار و اذيت جنسي را 

تجربه كرده اند. 


