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اجتماعي

وطن امروز شماره 2496

نبضجامعه

شنبه  6مرداد 1397

آوای شهر

دارو و حاشیههایش این روزها در صدر اخبار سالمت قرار دارد

جنجال دارویی

رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

رفع محدودیت ارزی
برای شرکتهای دارویی

رئیس کمیسیون عمران شورا خبر داد

افزایش ناوگان مترو
با واگنهای چینی

وزیر بهداشت :برخی داروها به طور میانگین  ۹درصد افزایش قیمت داشته است
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو :هیچ دارویی از محصول نهایی چین وارد کشور نمیشود
معاون وزیر و رئیس س��ازمان غذا و دارو از
موافقت شورای پول و اعتبار برای رفع محدودیت
ارزی ش��رکتهای دارویی خب��ر داد .غالمرضا
اصغری به جزئیات نامه بان��ک مرکزی درباره
ارائه تسهیالت به شرکتهای دارویی اشاره کرد
و به مهر گفت :بنا به درخواست وزیر بهداشت
و با توجه به تشدید تحریمها که احتمال بروز
کمبوده��ای دارویی را ممکن میکند ،موضوع
مستثنا شدن شرکتهای گروه دارویی عمومی
از محدودیت ارزی مطرح ش��د .وی با اشاره به
ش��رکتهای دارویی برکت ،شفا و تامین برای
مستثنا شدن از محدودیتهای ارزی ،افزود :در
جلسه مورخ  ۱۹تیرماه  ۹۷شورای پول و اعتبار،
این موضوع مطرح و مقرر شد صنایع دارویی از
تاریخ ابالغ ای��ن نامه ،به مدت  ۶ماه بتوانند تا
 ۴۰درص��د س��رمایه پای��ه بانکه��ا ،یعن��ی
 ۲برابر حد مقرر فعلی و با معافیت از آییننامه
تس��هیالت و تعه��دات اش��خاص مرتب��ط ،از
تس��هیالت بانکی اس��تفاده کنند .معاون وزیر
بهداشت تاکید کرد :با توجه به شرایط موجود
شرکتهای دارویی و وضعیت اقتصادی کشور،
این تصمی��م میتواند در رون��د تأمین ذخایر
دارویی ،مثمر ثمر باشد.

گ�روه اجتماع�ی :تحریمه��ای ظالمانه
علیه کشورمان باعث ش��ده بازار دارویی
نی��ز تحت تاثیر قرار بگی��رد ،در این بین
ع��دهای با جنجال و ش��انتاژ ،قصد دارند
ش��رایط را به مراتب وخیمتر از وضعیت
موجود نش��ان دهند .دارو به عنوان یک
کاالی استراتژیک ،در شرایطی که کشور
در حال تجربه ش��رایط سخت اقتصادی
اس��ت ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از همی��ن رو ،مس��ؤولیت متولیان نظام
س�لامت ،سنگینتر شده و باید شرایطی
را مهیا کنند تا مش��کالت دارویی کمتر
خودنمای��ی کند .به گزارش مهر ،در حال
حاضر کمبوده��ای دارویی ب��ه گونهای
نیس��ت که آزاردهنده باشد بهطوری که
کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا
و دارو گفته است کمبودهای مقطعی دارو
که خرداد گذشته به  ۶۵قلم رسیده بود،
در تیرماه به  ۵۲قلم رسید و طبق پیشبینیها و با
تمهیدات و اقدامات انجام شده در مرداد ماه ،به نقطه
بهینه در ۵۰سال گذشته خواهد رسید .با این وجود
برخی خبرها از واردات داروهای چینی برای کنترل
بازار و تامین کمبودها خبر میدهد.

فرمانده مرزبانی ناجا خواستار شد

تحریمه��ا باعث ش��ده بازار دارویی کش��ور نیز
تحتالشعاع شایعات و شانتاژهای رسانهای قرار گیرد
بهطوری که این روزها موضوع واردات داروی چینی،
بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند .این در
حالی است که مدیران وزارت بهداشت و سازمان غذا
و دارو ،چنین موضوعی را تکذیب میکنند .عباسعلی
پوربافرانی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
در واکنش ب��ه واردات داروی چینی گفت :واردات
دارو به کش��ور تحت یک سامانه الکترونیکی انجام
میش��ود بنابراین اگر این سامانه بدرستی فعالیت
نکند ،امکان ورود هرگونه کاالی غیرمجاز به کشور
از جمل��ه داروهای چینی وجود دارد .وی با اش��اره
به اینکه رصد واردات به کش��ور با س��امانه جامع و
کارآمد امکانپذیر اس��ت ،افزود :متاس��فانه سامانه
کنترل واردات به کش��ور در تمام حوزهها از جمله
دارو همیشه با مشکالتی روبهرو بوده است به همین
دلیل گاهی ممکن اس��ت خألهای نظارتی در این

احداث خانههای سازمانی
برای مرزبانان

فرمان��ده مرزبانی ناجا با اش��اره ب��ه برآورد
 8ه��زار میلی��ارد تومانی برای ی��ک برنامه ۵
ساله ،خواستار احداث ش��هرکهای سازمانی
در ش��هرهای م��رزی ش��د و از درنظر گرفتن
اعتباراتی برای احداث این واحدهای سازمانی
از سوی ستاد کل خبر داد .سردار قاسم رضایی
با اشاره به بودجه امسال مرزبانی ناجا به تسنیم
اظهار داشت :متاس��فانه در حال حاضر آنقدر
عقبماندگی در مرز ،احداثات ،ابنیه ،رسیدگی
و خدمات م��رزی وجود دارد ک��ه بودجههای
معمول در برابر این عقبماندگیها ناچیز است.
فرمان��ده مرزبانی ناجا درباره بودجه الزم برای
جبران این عقبماندگیه��ا گفت :برآوردهای
م��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه در ی��ک برنامه
 5س��اله ،نیازمند  8هزار میلی��ارد تومان برای
مرزهای کش��ور هس��تیم و در صورتی که این
عدد محقق نشود ،نمیشود گفت اتفاق خاصی
در مرزها رخ داده است.
وی با اش��اره به جابهجایی نیروهای مرزی
بین یگانها در شیفتهای گوناگون ،افزود :در
حال حاضر نیروهای م��ا در مرزها ،بین همان
یگان جابهجا ش��ده و شیفتبندی میشوند و
اینطور نیست که یک یگان اعزام شود و پس
از پایان مدتی ،جای خ��ود را به یگان دیگری
بده��د ،ل��ذا الزمه ای��ن کار ،اح��داث منازل و
خانههای س��ازمانی است .رضایی گفت :از نظر
ما باید در شهرهای مرزی کشور ،شهرکهایی
ساخته شود و این موضوع در دستور کار ما قرار
گرفته است .وی اضافه کرد :خوشبختانه امسال
اعتبارات خوبی از س��وی س��تاد کل نیروهای
مسلح پیشبینی شده ولی بهرغم این موضوع،
باید بگوییم این اعتبارات حتماً ناکافی اس��ت.
فرمانده مرزبانی ناجا گفت :برآورد ما این است
که حداق��ل در یک برنامه ،نیازمند احداث 10
هزار واحد مسکونی در شهرهای مرزی آن هم
به صورت ش��هرکی هستیم و باید خدماتی به
مرزبانان داده ش��ود که در ش��أن جایگاه آنها و
خانوادههایشانباشد.
سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرد

وقوع توفان گردوخاک
در شرق کشور

س��ازمان هواشناسی کش��ور برای امروز در
سیستانوبلوچس��تان و خراسان جنوبی ،وقوع
توفان گردوخاک پیشبینی ک��رد .به گزارش
تسنیم ،س��ازمان هواشناسی کشور اعالم کرد:
طی امروز در ش��رق کش��ور به دلیل وزش باد
شدید و توفان گردوخاک ،در مناطق سیستان
و بلوچستان و خراسان جنوبی توفان گردوخاک
و کاهش کیفیت ه��وا و دید افقی پیشبینی
میشود .همچنین در این مدت به دلیل وزش
باد ش��دید و تش��کیل گردوخ��اک در مناطق
مرکزی عراق و مرزهای غربی ایران و انتقال آن
به مناطق جنوب غرب ،جنوب و غرب کش��ور،
کاهش کیفیت ه��وا و دید افق��ی پیشبینی
میشود .از این رو توصیه میشود تمهیدات الزم
برای کاهش اثرات مخرب گردوخاک بویژه در
سالمت و بهداشت مردم و حملونقل جادهای
بهکار گرفته شود.

■■ماجرای داروهای چینی

خطرناک به کشور شده که در شأن کشور
نیست .عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس با اش��اره به اینکه خوش��بختانه
کیفیت تمام داروهای تولید داخل اثبات
شده است ،گفت :در شرایطی که میتوان
بخش بیش��تر داروها را در داخل کش��ور
تولی��د کرد ،چرا داروی چینی به کش��ور
وارد شود که خطر کیفیت پایین برای آن
وجود دارد؟

■■واردات مواد اولیه نه دارو!

نماینزدیک
دارو واجبتر از نان و غذاست
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تمام تالش ما باید این باشد که مردم در حوزه دارو احساس
درد و رنج نکنند و مطمئن باشید در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد .سیدحسن هاشمی اظهار داشت:
دش�منان عالقهمند به در اختیار داشتن افکار عمومی هس�تند و قصد دارند در حوزه دارو و تجهیزات
نگرانی ایجاد کنند که باید همیشه بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت ،بویژه درحوزههایی که با جان
مردم س�روکار دارد .هاش�می ادامه داد :تمام تالش ما باید این باشد که مردم در حوزه دارو احساس درد
و رنج نکنند و مطمئن باش�ید در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد .وی با اش�اره به اینکه باید واقعبینانه
پیش رویم ،تصریح کرد :امس�ال تورم متفاوت اس�ت و حقوق و دستمزد تغییر یافته است بهطوری که
هر س�اله درصدی برای افزایش دارو اضافه میش�ود؛ امسال دولت قبل از موضوع ارز و سکه  5درصد به
خدمات درمانی و پزشکی افزوده که شورای عالی بیمه تصمیم گرفت  5درصد به دارو ،تجهیزات و لوازم
آزمایش�گاهی اختصاص دهد .قاضیزاده هاش�می بیان کرد :بنابراین به طور متوسط  ۹درصد به قیمت
ت انجام میش�ود و به این معناست که برخی داروها به طور میانگین
داروها افزوده خواهد ش�د که نظار 
 ۹درصد افزایش قیمت داشت ه است و برخی هم ممکن است هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشد .وی
با اشاره به اینکه حوزه دارو نیاز روزمره مردم است و واجبتر از نان و غذا به شمار میرود ،تصریح کرد:
جاهایی که ما کوتاهی میکنیم مردم خود میتوانند نظارت کنند که تخلف ممکن است از سوی داروخانه
باشد و میتوانند قیمتها را از طریق سایت اینترنتی یا تلفن همراه کنترل کنند.

سامانه باعث ورود کاالهای غیرمجاز به کشور شود.
پوربافران��ی با بیان اینکه دریافت مجوزهای خاصی
ب��رای ورود دارو به کش��ور ضروری اس��ت ،تصریح
کرد :متاس��فانه نظارتها در چنین شرایطی دچار
مشکل شده و در این میان برخی نیز با سوءاستفاده

دستگیری ۱۴۰خردهفروش مواد در عملیات پلیس
گروه اجتماع�ی :رئیس پلیس
پلیس
مب��ارزه با مواد مخدر فرماندهی
انتظامی تهران از اجرای طرح ضربتی دستگیری
خردهفروشان مواد و جمعآوری معتادان متجاهر
در محالت ش��وش ،هرندی
و مول��وی توس��ط پلی��س
مبارزه با مواد مخدر و پلیس
پیشگیری پایتخت خبر داد.
س��رهنگ محمد بخش��نده
به میزان اظهار داشت :طی
عملیات مشترک با پلیس پیشگیری که از توان
کالنتریها اس��تفاده ش��د  ۱۴۰خردهفروش در
مناطق یاد شده دس��تگیر و  ۲۰۸نفر از معتادان
متجاهر جمعآوری ش��دند .این مقام انتظامی در
نگاه روز محس�ن پورع�رب :ای��ن روزها
محفل و جمعی نیست که حرف
از گرانیها و گرانفروشیها و کمفروشیها نباشد؛
درد دل مش��ترکی که وقتی بیان میشود جز آه
و افسوس چیزی برای همدردی نمیماند .به یاد
دارم چندی پیش سوار بر بیآرتی به سمت محل
کار در حرکت بودم .گفتوگوی  2شهروند نظرم
را جل��ب کرد .موضوع گفتوگو خرید کاال از یک
فروش��گاه بود .شخص خریدار از افزایش قیمت و
گرانفروش��ی فروشنده گله داشت .شنونده که از
ش��نیدن این حرف کاس��ه داغتر از آش شده بود
شکایت از فروشنده را جلوی پای خریدار گذاشت
و وی را به س��ازمان تعزی��رات ارجاع داد .با توقف
بیآرت��ی پیاده ش��دم و از آنجایی ک��ه این روزها
ذهنم مشغول خبرهای معیشتی و اقتصادی است
چهره درهم و مغموم ش��خص خریدار را زیر نظر
گرفتم .نزدیک ش��دم و باب گفتوگو را باز کردم.
همانطور که حدس میزدم وی نمیدانست چگونه
میتواند موضوع گرانفروشی را از سازمان تعزیرات
پیگیری کند .پس از راهنمایی فرد مورد نظر ،این
موضوع که چن��د درصد افراد جامعه راه ارتباط با
س��ازمان تعزیرات را میشناسند مرا به فکر فرو
برد .تعزیرات در دسترسترین محل برای افرادی
اس��ت که گرانفروشیها ،کمفروش��یها و سایر
ش��کایتها از اصناف گوناگون درب��اره نحوه ارائه
خدم��ات را در آنجا مطرح و پیگیری میکنند .با
این حال ،اطالعات افراد جامعه نشان میدهد این

ادامه افزود :خردهفروش��ان به دادسرا اعزام شدند
و بیشتر معتادان متجاهر به مرکز بازپروری اخوان
تحویل داده شدند اما واقعیت این است که تا وقتی
ظرفیتها به اندازه کافی نباش��د این افراد انتقال
مکان میدهند و برای مثال از
محدودههای جمعآوری شده
به خیابان خزان��ه بخارایی و
پارک بعثت و اطراف ترمینال
جن��وب میروند ،بنابراین به
ایجاد ظرفیتهای جدیدتری
نیاز مبرم داریم .وی در انتها گفت :این طرحها به
صورت مستمر ادامه خواهد داشت و از شهروندان
محترم میخواهیم از طریق تماس با  ۱۱۰و ۱۹۷
ما را در اجرای بهتر طرحها یاری کنند.

از کمبوده��ا و خألها در س��امانههای نظارتی اقدام
به واردات داروهای غیرمجاز از هر نوعی به کش��ور
میکنند ،البته این موضوعات به آن معنا هم نیست
که نظارتها به هیچ عنوان انجام نمیشود اما همین
نظارتهای غیرقابل توجیه هم باعث ورود داروهای

تحول در دروس معارف اسالمی دانشگاهها
دانشگاه گ�روه اجتماعی :مدی��رکل دفتر
برنامهریزی آموزش عالی از ایجاد
کارگروه تح��ول اجرای دروس معارف اس�لامی در
دانشگاهها خبر داد و گفت :سرفصل دروس معارف
دانش��گاهها بازنگری ش��ده و
مدرسان این حوزه ساماندهی
میشوند .محمدرضا آهنچیان
از ایجاد کارگروه تحول اجرای
دروس مع��ارف اس�لامی در
دانش��گاهها خبرداد و به مهر
گفت :قرار شده یک کارگروه «تحول اجرای دروس
معارف اس�لامی در دانشگاهها» به صورت مشترک
بین دفتر برنامهریزی وزارت علوم و نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانش��گاهها راهاندازی شود تا

تعزیرات ،مردم ،گرانی!

س��ازمان آنطور که باید نتوانسته با جامعه ارتباط
برقرار کند .کاسبان و صاحبان اصناف این سازمان
را بهتر میشناسند .گشتهای تعزیرات حکومتی
بهصورت س��رزده و برای پیگیری شکایات مردم
به بازارها و پاس��اژهای تجاری سرکشی میکنند
و به همین دلیل کاس��بان بیشتر با سازوکار این
س��ازمان آش��نا هس��تند .با این حال ،دور بودن
س��ازمان تعزیرات حکومتی از بطن جامعه دالیل
دیگری هم دارد .تیرماه سال جاری در پی تشدید
نارضایتی عمومی از نوسانات بازار ارز و سکه و به
ت کاالهای مصرفی ،موضوع
تبع آن ،افزایش قیم 

در همین باره اکبر برندگی ،مدیرکل
امور دارویی س��ازمان غ��ذا و دارو نیز در
واکنش ب��ه واردات داروی چینی ،گفت:
هی��چ داروی��ی از محص��ول نهایی چین
وارد کشور نمیش��ود و ماده اولیه تولید
دارو از کش��ورهایی مث��ل چی��ن ،هند و
کشورهای اروپایی براس��اس فارماکوپی
آمریکا آزمای��ش و در صورت تایید مورد
اس��تفاده ق��رار میگیرد .در همین ح��ال کیانوش
جهانپور ،س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو ،موضوع
واردات داروی چینی را بشدت تکذیب کرد و گفت:
واردات دارو و مواد اولیه دارویی کامال تحت نظارت
سازمان غذا و دارو است و اظهارنظرهای نادانسته و
متناقض برخی افراد در این باره در خوشبینانهترین
حالت غیرمسؤوالنه است .وی اظهار داشت :قاچاق
دارو و داروی قاچ��اق نه پدیده جدیدی اس��ت و نه
خاص کشور ما است ولی برخی بهگونهای از قاچاق
دارو صحب��ت میکنند که گویی جزئیات و مبادی
و مجاری آن را میشناس��ند ،اگر چنین است چرا
ای��ن اطالعات دقیق را به مراجع امنیتی و انتظامی
و قضایی رسما اعالم نمیکنند .سخنگوی سازمان
غذا و دارو گفت :داروی چینی نداریم و قصدی هم
ب��رای ورود دارو از چین وجود ندارد و نیازی هم به
داروی چینی وجود نخواهد داش��ت .جهانپور ادامه
داد :س��امانههای رهگیری و پیگیری اصالت کاال و
س��امانههای دارویی سازمان غذا و دارو در نوع خود
در کشور و حتی در میان بسیاری از کشورهای هم
ارز کمنظیر و حتی بیمانند اس��ت و واردات کاالی
غیرمجاز و قاچاق هیچ ربطی به عملکرد سامانهها
ن��دارد ،مجرای قاچ��اق و واردات کاالی غیرمجاز از
مجاری غیررسمی و غیرقانونی است.

وظایف و فعالیتهای س��ازمان تعزیرات رسانهای
شد .برآورد اولیه حاکی از ناکارآمدی این سازمان
ب��ود اما وزیر دادگس��تری در اظهاراتی آب پاکی
را روی دس��ت همگان ریخت .سیدعلیرضا آوایی
در واکن��ش به ن��وع برخورد س��ازمان تعزیرات با
افزایش قیمتها و نابسامانیهای بازار ،گفته بود:
«اختیارات کنونی س��ازمان تعزیرات برای شرایط
عادی ج��واب میدهد و تا یکی ،دو س��ال پیش
ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمیشد،
چون بیشتر بحث برخورد در بازار به اتحادیهها و
اصناف سپرده شده بود» .وزیر دادگستری با بیان

در راستای بهبود دروس معارف دانشگاهی فعالیت
کن��د .وی ادامه داد :ای��ن کارگروه به بهبود کیفیت
اجرای دروس معارف اس�لامی میپ��ردازد .در این
کارگروه قرار است سرفصل دروس معارف بازنگری
ش��ده و همچنی��ن وضعیت
مدرسان این دروس ساماندهی
ش��ود .آهنچیان افزود :خیلی
از مدرس��ان دروس مع��ارف
در دانش��گاهها عضو رس��می
دانش��گاهها نیس��تند که این
موضوع مش��کل ایج��اد کرده و دانش��گاهها مجبور
ش��دهاند از مدرس��ان گروههای بیرون از دانش��گاه
استفاده کنند .وی ادامه داد :بنابراین مقرر شده این
کارگروه مشترک روی موضوعات یاد شده کار کند.
این موضوع ،حجم عظیمی از انتقادها و نارضایتیها
از عملکرد سازمان تعزیرات را از شانه این سازمان
برداشت .از سوی دیگر ،سازمان تعزیرات در نامهای
خطاب به رئیس مجلس اظهار داش��ت« :سازمان
تعزیرات سازوکارهای الزم و اختیارات کافی را برای
برخورد با مفاس��د اقتصادی در حوزه قاچاق کاال و
ارز ندارد و از طرفی اختیاراتی هم که در گذش��ته
داشته از این س��ازمان گرفته شده است ».مطلبی
که بتازگی هم مورد تاکید نایبرئیس کمیس��یون
قضایی مجلس قرار گرفت .یحیی کمالیپور هفته
گذش��ته با اشاره به نامه سازمان تعزیرات به رئیس
مجلس درباره اختیارات ناکافی برای مبارزه با مفاسد
اقتصادی گفته بود« :سازمان تعزیرات اختیار کافی
برای مب��ارزه با قاچاق کاال را ن��دارد» .جمعبندی
این مطالب گویای حال ناخوش س��ازمان تعزیرات
است .در شرایطی که جو عمومی جامعه رسیدگی
به نابس��امانیهای بازار و مفاسد اقتصادی را از این
س��ازمان مطالبه میکند ،انگار برخی سازمانها و
برخی قوانین دس��ت و پای این سازمان را بستهاند
و اختیار کافی ب��رای پیگیری مطالبات مردم را در
اختیار تعزیرات نگذاشتهاند! با این شرایط ،سازمان
تعزیرات مانند چاقویی است که تیغش تیز نیست
و برش کافی ندارد .این روزها بها دادن به س��ازمان
تعزیرات حکومتی و تقویت این سازمان برای مبارزه
با مفاسد اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم میتواند
موج��ی از آرامش را در جامعه برقرار کند و برخی
انتقادها نسبت به کارکرد تعزیرات را از بین برد.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران
گف��ت :قرارداد تهیه و تولی��د قطعات و مونتاژ
واگنهای مترو بین شرکت واگنسازی تهران
و یک ش��رکت چینی منعقد شده و واگنها تا
حدود  ۱۵تا ۲۰ماه آینده تحویل میشوند .به
گزارش مهر ،محمد علیخانی با تاکید بر ضرورت
تکمی��ل و تجهیز متروی تهران گفت :در حال
حاضر  ۷خط متروی تهران روزانه  2/5میلیون
س��فر را پوشش میدهند که این ظرفیت باید
ب��ه  ۵میلیون س��فر در روز افزایش یابد و این
ام��ر نیازمند افزایش تع��داد واگنهای قطار با
هزینهای بالغ بر  ۱۰هزار میلیارد تومان است؛
این در حالی است که اعتبار تخصیص یافته به
متروی تهران تنها  ۱۱۰۰میلیارد تومان است
که با این اعتبار تنها امکان تکمیل خطوط فعلی
بوده و امکان توسعه نداریم .عضو شورای شهر
تهران ادامه داد :خوشبختانه در سال 1395و با
تصویب شورای اقتصاد 2هزار واگن برای متروی
کالنشهرها در نظر گرفته شد که از این تعداد
یکهزار واگن به متروی تهران خواهد رس��ید.
وی افزود :متاس��فانه تا سال  ۱۳۹۶این مصوبه
پیشبرد عملی نداشت اما با آغاز فعالیت شورای
پنجم ش��هر تهران موانع پیش��رفت این طرح
بررسی و رفع شد تا قرارداد تهیه و تولید قطعات
و مونتاژ واگنها ،بین شرکت واگنسازی تهران
و یک شرکت چینی منعقد و واگنها تا حدود
 ۱۵تا  ۲۰ماه آینده تحویل داده شود.

تجهیز  ۱۶شهرستان تهران
به انرژی خورشیدی

استاندار تهران گفت :برنامههای مناسبی برای
اس��تفاده از انرژی خورشیدی در  16شهرستان
اس��تان تهران در نظر گرفته ش��ده اس��ت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدحسین
مقیمی ،استاندار تهران در نشست با فرمانداران
اس��تان تهران اظهار کرد :حدود یکهزار مگاوات
ب��رق در س��طح اس��تان از محل تولی��د انرژی
خورش��یدی تامین شده است .وی افزود :در ١٦
شهرستان استان تهران برای تحقق استفاده از
انرژی خورشیدی برنامه مناسبی در نظر گرفته
شده است تا بر اساس آن زمینی از سوی منابع
طبیع��ی و راهوشهرس��ازی در هر شهرس��تان
اختصاص یابد .مقیمی گفت :در استان تهران ٥٨
هزار مگاوات برق تولید میشود و به همین میزان
نیز مصرف وجود دارد که میزان مصرف و شبکه
توزیع فرس��وده برق نقش مهمی در افت میزان
انرژی در اس��تان دارد .وی افزود :قرار است یک
نیروگاه هزار مگاواتی از سوی بخش خصوصی در
استان فعال شود که با اختصاص زمین از سوی
فرمانداریها نیز یکهزار مگاوات برق خورشیدی
تأمین خواهد شد.
نیمکت

تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور
در انتظار رأی مجلس

سخنگوی کمیس��یون آموزش مجلس از
ارس��ال گزارش سازمان س��نجش درباره نحوه
تاثیر سوابق تحصیلی کنکور به کمیته آموزش
عالی کمیسیون و جمعآوری نظر کارشناسی
نمایندگان خبر داد .سیدحمایت میرزاده با اشاره
به دس��تور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی به مهر گفت :این جلسه
در باره نحوه برگزاری کنکور سال  ۹۷و تاثیر ۳۰
درصدی سوابق تحصیلی در کنکور  ۹۸با حضور
ابراهیم خدایی ،رئیس سازمان سنجش برگزار
شد و به پرسشهای نمایندگان درباره سنجش
کنکور نیز پاسخ داده شد .وی افزود :البته این
موضوع از اختیارات دولت و ش��ورای سنجش
و پذیرش دانشجو اس��ت .مصوبه تاثیر قطعی
 ۳۰درصدی س��وابق تحصیل��ی در کنکور ۹۸
مربوط به ش��ورای سنجش و پذیرش دانشجو
است و آنها نیز در راستای قوانین موجود برنامه
شش��م تصمیم گرفتهاند .میرزاده یادآور ش��د:
شورای س��نجش و پذیرش دانش��جو جایگاه
قانونی دارد و در راستای اجرای قوانین مجلس
حرکت میکند و باید کار خود را انجام دهد .ما
در این زمینه قانونی تصویب نمیکنیم .نماینده
مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی درباره
مخالفت ی��ا موافقت نمایندگان درباره موضوع
تاثیر قطع��ی  ۳۰درصدی س��وابق تحصیلی
در کنک��ور  ۹۸و نظ��ر کمیس��یون در اینباره
گف��ت :این مخالفت و موافقت طبیعی اس��ت
و کمیس��یون از نظر اطالعرس��انی از سازمان
س��نجش دعوت کرده بود که گزارش��ی داده
شود مبنی بر اینکه تاثیر قطعی یا تاثیر مثبت
چیست ،در گذشته چگونه عمل شده است و در
آینده نیز قرار است چه اتفاقی بیفتد.

