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امکان تقلب و
تخلف در کنکور
میسر نیست

به گزارش ایسنا،
محمدحسین
حاجیلو؛ رئیس
شورای حفاظت
آزمون سراسری از
تعیین قضات ویژه
برای رسیدگی به
تخلفات احتمالی
در کنکور امسال
خبر داد و گفت :با
توجه به تمهیدات
فراهم شده امکان
تقلب و تخلف در
کنکور میسر نیست،
بنابراین از داوطلبان
انتظار میرود بر
توانایی و تالش
علمی خود تکیه
کنند و با آرامش
خاطر آماده شرکت
در یک رقابت سالم
باشند.

ح
عضو کمیسسیون نوروزی

ن حق
مجلس شورای اوقی و قضایی
سالمی

محمود مــصــدق نـقــش
مخرب و ویرانگر قاچاق و مصرف
موادمخدر در جامعه بر کسی
پوشیده نیست .این پدیده شوم
نه تنها موجب میشود بخش
مهمی از نیروهای فعال و خالق
از ایفای نقش مثبت خــود در جامعه بــاز بمانند،
بلکه زمینهساز ارتکاب جرایم و معضالت دیگری
نیز میشود .به همین دلیل کشورهای مختلف برای
پیشگیری و مقابله با آن پیش از هر چیزی اقدام
به وضــع قانون در ایــن زمینه میکنند .با اینحال
کارشناسان و مسئوالن این حوزه معتقدند در کشور
ما با وجــود قانون مبارزه با مــواد مخدر ،ایــن قانون
نیازهای روز جامعه نیست و نیاز به اصالح دارد.
چنانکه بـهتــازگــی س ــردار کریمی؛ رئـیــس پلیس
مـبــارزه با مــواد مخدر فرماندهی انتظامی(فراجا)
یکی از دالیــل موفق نبودن ایــن قانون را غفلت در
زمینه پیشگیری خوانده و با تأکید بر اینکه مبارزه با
موادمخدر در کشور با قانون کنونی ،هدر دادن منابع
است خواستار بهروزرسانی قانون یاد شده بهمنظور
مبارزه با مخدرهای نوظهور از سوی دولت و مجلس
شورای اسالمی شده است.

◾
جامعه

◾تخلف در رشته کامپیوتر دانشگاه شریف
هامون سبطی ،دبیر کمیسیون آمــوزش
دیدهبان شفافیت و عدالت به فارس گفت:
تخلفات کنکوری نه تنها در حــوزه وزارت
بهداشت بلکه در رشته کامپیوتر دانشگاه شریف نیز
آشکار است .به گفته رتبه یک کنکور سالهای اخیر،
تعداد دانشجویان رشته کامپیوتر  ۲۱نفر بیشتر از
ظرفیت رسمی پذیرش دانشگاه بوده است.

◾قانون فعلی حتما ًباید اصالح شود
حسن نــوروزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ضرورت اصالح
قانون مبارزه با مواد مخدر به قدس میگوید :البته
ما بــرای کارآمد شدن قانون فعلی در مجلس دهم
الحاقیه ماده 45را داشتیم که بر اساس آن ،مجازات
اعدام از خردهفروشان مواد مخدر حذف شده مگر
اینکه قاچاقچی مسلح و حداقل یک سال سابقه
زنــدان آن هم با حکم قطعی داشته باشد .در واقع
با این الحاقیه که یکی از اقدامات درخشان مجلس
قبل بوده است ،توانستیم 5تا6هزار نفر را از مجازات

◾

◾وداع داوطلبان مناطق محروم با رشتههای پزشکی
مهردادویسکرمی،عضوکمیسیونآموزش
مجلس به مهر گفت :برخی کارشناسان
معتقدند با مصوبه کنکوری شــورای عالی
انقالبفرهنگیداوطلبانمناطقمحرومبایدبارشتههای
پزشکی وداع کنند .در این مناطق کنترل روی امتحانات
مدارس کم و میانگین معدل دانشآموزان پایین است و
قطعا ًرشتههای پرطرفدار را از دست میدهند.

قانون فعلی مبارزه با موادمخدر پیوست
فرهنگی ندارد و منطبق با سیاستهای ُکلی
نظام نیست .ضمن اینکه از همان ابتدا بر اساس
حبس و اعدام مجرمان موادمخدر تدوین
شده است .این قانون  45ماده دارد که میگوید
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◾

◾جریمه پزشکنماها ،حداکثر ۱۰میلیون تومان!
محمد رئیسزاده؛ رئیس کل سازمان نظام
پزشکی به ایسنا گفت :اگر فردی در حوزه
سالمت مداخله غیرمجاز انجام دهد ،هر
آسیبی که به فرد بزند ،حداکثر جریمهاش ۱۰میلیون
تومان اســت و جالب اســت که ایــن جرایم از چندین
سال پیش که مصوب شده ،متناسب با تورم رشد هم
نکرده است.

کشف 300گرم موادمخدر اینقدر مجازات
حبس و کشف 3کیلوگرم اعدام به همراه دارد.
پس از 43سال از اجرای این قانون ،عالوه بر
اینکه موادمخدر بیشتر شده ،زمان دسترسی
به آن به  10دقیقه رسیده و معتادان متجاهر

کارشناسان در گفتوگو با قدس تأکید کردند

ضرورت بازنگری در
قانون مبارزه با موادمخدر

ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاری دســتگاههای مسئول ،الیحه قضایی
پیشگیری و مبارزه با موادمخدر را تهیه و به دولت ارسال کرده که در کمیسیون
حقوقی و قضایی هیئت دولت در دست بررسی است.

اعدام نجات دهیم.
وی همچنین از طــرح کاهش م ـجــازات حبس در
جرایم خُرد موادمخدر در مجلس شورای اسالمی
خبر میدهد و میگوید :این طرح در حال حاضر در
نوبت رسیدگی در مجلس قرار دارد و بر اساس آن
میخواهیم همانطور که سایر مجازاتهای حبس
به نصف کاهش یافت ،مجازات حبس برای جرایم
خُرد موادمخدر نیز به نصف کاهش پیدا کند .البته
در خصوص اینکه این طرح در صحن علنی مجلس

رأی بیاورد یا خیر فعال ًنمیتوان اظهارنظر کرد و باید
منتظر باشیم تا وقت رسیدگی برسد و نتیجه آن
مشخص شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با
اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر در کشور نیازمند
قانونی جامع و مانع است تا ضمن مبارزه با تجارت
سیاه موادمخدر بتواند آسیبهای اجتماعی ناشی
از اعتیاد را به حداقل برساند ،میافزاید :حرف ما در
بحث موادمخدر این است که باید با قاچاقچیان

◾

◾نتیجه ساخت اردوگاه چه شد؟
سعید صفاتیان ،تحلیلگر حوزه اعتیاد به
ایرنا گفت :برای درمان معتادان متجاهر
تعداد زیادی اردوگاه ساخته شد؛ سرانجام
این اقدام به کجا رسیده است؟ چرا اجازه داده نمیشود
یــک گ ــروه محقق ایــن مــوضــوع را بــررســی کند چون
میتوان اذعان کرد این مسئله حتی زیر ۲درصد موفق
نبوده است.

در کشور بیشتر شدهاند .تمام این موارد
مشخص میکند این قانون مؤثر نبوده است و
بر همین اساس قانون موادمخدر در راستای
سیاستهای کلی نظام حتم ًا نیاز به
اصالح دارد.

اصلی و باندهای موادمخدر و آنهایی که به صورت
مسلحانه اقدام به قاچاق موادمخدر میکنند مبارزه
کــرد و مـجــازات اع ــدام برایشان در نظر گرفت اما
خردهفروشانی که مسلح نیستند نباید اعدام شوند
بلکه باید به زندان بروند .از سوی دیگر در اصالحیه
قانون یاد شده باید درباره چگونگی مبارزه فرهنگی
و اجتماعی با موادمخدر و همچنین درمان بیماران
سوءمصرف موادمخدر پیشبینیهای الزم صورت
گیرد .نوروزی با بیان اینکه مجلس قطعا ًالیحه دولت
در خصوص اصــاح قانون موادمخدر را پیگیری
میکند ،در خصوص عملکرد پلیس در مبارزه با
موادمخدر هم میگوید :در زمینه کشف موادمخدر
با اینکه خیلی کار کردهایم؛ اما چندان موفق نبودهایم
چون دسترسی مواد از سوی افراد به  10تا  15دقیقه
رسیده است.

◾

گزيده
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◾پیشگیری بر مبارزه تقدم دارد
محمد ترحمی ،مدیرکل حقوقی و امور اموال ستاد
مبارزه با موادمخدر کشور نیز اصالح قانون فعلی
موادمخدر را ضرورتی انکارناپذیر میخواند و به قدس
میگوید :بر همین اساس ستاد مبارزه با مواد مخدر
با همکاری کارشناسان و دستگاههای مسئول در
موضوع موادمخدر الیحه قضایی پیشگیری و مبارزه
با موادمخدر را در  115ماده تهیه و به دولت ارسال
کرده که در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت
در دست بررسی است و امیدواریم دولت و مجلس
در راستای رفع خألهای قانون فعلی و پرداختن به
مباحث پیشگیری که در کنار مقابله دارای اهمیت
است با اولویت به این الیحه بپردازند.
وی با اشاره به اینکه ماهیت قانون موادمخدر مصوب
سال 1367بیشترمعطوفمبارزهباموادمخدراست،
میافزاید :اما در ماهیت الیحه اصالحیه بیشتر بر
پیشگیری قضایی از موادمخدر تأکید شده است.
یعنی پیشگیری بر مبارزه با مواد مخدر تقدم دارد .به

طوری که در این الیحه سهم دستگاهها و سازمانهای
مسئول در حــوزه موادمخدر در پیشگیری کامال ً
احصا و سعی شــده تمام خألهای قانون فعلی بر
طرف شود.
وی الیحه پیشگیری قضایی و مبارزه با موادمخدر را
یک الیحه جامع میخواند و میگوید :در این الیحه
حــدود  ۳۷مــورد ن ــوآوری وجــود دارد که نتیجهاش
پیشگیری و مبارزه جدیتر ،اثربخشتر و قاطعتر با
موادمخدر خواهد بود.
ترحمی در ادامه به بخشی از مهمترین نوآوریهای
ایــن الیـحــه نیز اش ــاره میکند و مـیگــویــد :ایجاد
سامانههای هوشمند بهمنظور اجرای صحیح قانون،
افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر به دو سال و
سازوکار اجرایی برای پیشگیری از تکرار و عود اعتیاد،
الزام مراجع قضایی به شناسایی اموال متهمان در
ابتدای دستگیری ،پیشبینی مجازات مصادره کل
امــوال قاچاقچیان ،حذف مجازات شالق از شمار
ضمانت اجراهای کیفری و تعیین مجازات جایگزین
بــرای تکرار مصرف مــوادمـخــدر ،تشدید مجازات
مرتکبان جرایم در فضای مجازی و دارک وبهــا،
ایجاد سازوکار عفو متهمان مشروط به همکاری
مؤثر در شناسایی و دستگیری ایــادی باالدستی و
کشف شبکه قاچاق ،استفاده از اردوگاههای کار در
راستای اثربخش کردن مجازاتها بهخصوص برای
قاچاقچیان و خردهفروشان ،ایجاد ضمانت اجرای
کیفری بــا هــدف تــرک فعل کارکنان دستگاههای
اجرایی در اجرای قانون ،پیشبینی دادرسی افتراقی
در موارد مشخص ،ارتقای سطح عملکردی قوانین
و پیشبینی ضمانت اجرایی برای مقررات قانونی
یهــاســت؛ بــا وج ــود این
بخشهایی از ایــن نــوآور 
نمیدانم مجلس چــه نگاهی بــه ایــن الیحه دارد
ولی ما تمام سعی خود را کردهایم تا الیحه جامعی
برای پیشگیری و مبارزه با موادمخدر تدوین و برای
تصویب به دولت و مجلس تقدیم کنیم.

