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راهی که از سر گرفتیم...
ملت بزرگ و روحانیون معظم چون صفی مرصوص ایستاده اند که هر پرچمی 

از دســت توانای رسداری بیفتد رسدار دیگری آن را برداشــته و به میدان آید و با 

قدرت بیشرت در حفظ پرچم اسالمی به کوشش برخیزد.
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تحریم ها باقی است
ریسک سرمایه گذاری هم باالتر رفته است!
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سرویس سیاسی - 
روزنامه زنجیره ای بهار در صفحه اقتصادی خود در گزارشی با عنوان »ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران« 
نوشــت: »سازمان همکاری و توســعه اقتصادی ساالنه در چند نوبت شــاخصی را منتشر می کنند که از صفر تا 
عدد هفت شــماره گذاری شده و میزان ریسک موجود در هر کشــور برای سرمایه گذاری را نشان می دهد... این 
ســازمان برغم همه پیش بینی ها ریسک سرمایه گذاری در ایران را همچنان عدد 6 می داند و این موضوع در ورود 
سرمایه گذار به ایران تاثیر منفی دارد رتبه ای که به زعم رئیس سازمان سرمایه گذاری سیاسی تعیین شده ولی به 
اعتقاد کارشناســان ضمن پذیرش سیاسی بودن آن مرهون برخی عوامل خارجی و عوامل داخلی است که دولت 

باید اصالح آنها را در دستور کار قرار دهد. «
این روزنامه در ادامه به نقل از غالم حسین دوانی کارشناس مالی نوشت : »اگرچه می توان تاثیر رفتار سیاسی 
را بر رتبه ایران بررسی کرد ولی واقعیت این است که اوضاع برای ورود سرمایه گذار به ایران چندان مناسب نیست 
و نمی توان با صراحت گفت آنچه این ســازمان اعالم می کند سیاســی است... به هر حال سایه تحریم ها هنوز کم 
نشده و تحریم های آمریکا پابرجاست و آمریکا وقتی ایران را تحریم ]می کند[ سایر قدرت هایی که می خواهند با 
ایران وارد معامله شوند می ترسند این معامله آنها را دچار مشکل بانکی از سوی آمریکا کند. چنین شرایطی منجر 

به آن شده که قدرت های بزرگ برای ورود به معامله با ایران دچار تردید باشند. «
اذعان این روزنامه زنجیره ای حامی دولت به افول سرمایه گذاری خارجی ایران در دولت روحانی و استمرار سایه 
تحریم های آمریکا بر ســر اقتصاد کشور در حالی است که مقامات دولتی همچنان با تعابیر دهن پرکنی همچون 
آفتاب برجام ، فتح الفتوح ، توافق قرن مدعی هســتند که برجام ســایه تهدید و تحریم را از سر کشور برداشته و 

موجب آب شدن یخ سرمایه گذاری در کشور شده است. 
نکتــه تأســف آور تر اینکه به رغــم اذعان این جریــان به بی نتیجه بــودن برجام و غیر قابــل اعتماد بودن 
 آمریــکا و تحمیل هزینه های ســنگین به ملت اما همچنــان از لزوم ادامه مذاکره با آمریــکا و برجام های 2 و 3 

سخن می گویند.

جعل و تحریف تاریخ برای تطهیر یک گروهک وابسته 
روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشتی به مناسبت نزدیکی به چهلمین روز درگذشت ابراهیم یزدی دبیرکل 

گروهک منحله نهضت آزادی به تطهیر عملکرد وی پرداخت.
در بخشی از این یادداشت آمده است : یکی از اتهاماتی که حتی پس از درگذشت او در بعضی از جرائد مدعی 
شریعت  پناهی و اخالق مداری، او را شهروند آمریکایی نامیدند، همان طور که در آغاز پیروزی انقالب، حتی همسر 
او »طلیعه«بانو را آمریکایی خواندند و اقامت طوالنی در آمریکا را - که همواره همراه با مبارزه و نبرد بود و حکم 

نمایندگی امام خمینی را در اختیار داشت - دلیلی بر وابستگی او به آمریکا دانستند.
فارغ از اینکه این انتسابات و اتهامات به افراد از ابتدای انقالب و پیش از آن مطرح بوده و پاره ای از آنها نادرست 
و برخی نیز درست هستند که مورد به مورد بایستی بررسی و درباره آنها سخن گفته روی سخن در انتقاد از ابراهیم 
یزدی و یا نهضت آزادی نه حضور افراد و وابستگان به این تشکل در آمریکا و یا رفت و آمد این افراد به این کشور 

که وابستگی فکری و عملی آنان در دوره مسئولیت و بعد از آن به بیگانگان بوده و هست.
از سوی دیگر اسناد النه جاسوسی به خوبی وابستگی این جریان را نشان می دهد ، در اسناد متعددی که از به 
اصطالح سفارت آمریکا به دست آمده است برجاه طلبی های  شخصی  و قدرت طلبی  ابراهیم یزدی تاکید و به  تماس  
و مذاکره  و کســب  اطالعات  از وی  تمایل  نشــان  داده  شده  است . در یکی  از اسناد النه   جاسوسی  به  عنوان  مقایسه   
میــان  یزدی  و امام  چنین می خوانیم : »]آیت اهلل [ خمینی  به  اینکه  ایران  در آمریکا وجهه ای  دارد اهمیت  نمی دهد، 

ولی افرادی  دیگر مثل  یزدی  هستند که  به  این  موضوع  اهمیت  می دهند «
همچنین  یزدی  یکی  از افرادی  است  که  جایگاه  او در سلسله  مراتب  قدرت ، اهمیت  فراوانی  برای  آمریکایی ها 
داشــته  است . پس  از رسیدن  وی  به  پســت  وزارت  خارجه ، یکی از مسائلی  که  مورد توجه  قرار می گیرد این  است : 
»یزدی  در چه  سلسله  مراتبی  قرار گرفته است . بعد از تغییر مکانش  )به  وزارت  امور خارجه ( آیا او قدرت  به  دست  
آورده  است ؟یا اینکه  از قدرت  او کم  شده  است ؟ عکس العمل  کارکنان  وزارت  امور خارجه  در برابر او چه  بوده  است ؟ 

و آیا هیچ  اثر قابل  پیش بینی  در سیاست  به وجود آمده است ؟«
جالب اســت  که  آمریکایی ها فقط  درباره  وضعیت  افــرادی  تحقیق  می کردند که  از نظر آنان  به  خط  میانه  
نزدیک  بوده  باشند. در یکی  دیگر از اسناد سفارت  درباره   یزدی  چنین  می خوانیم : »هم  یزدی  و هم  امیرانتظام  
که  در گذشته  دائماً، در موضع  یاری  به  ما بوده اند، درنتیجه   بی مباالتی » جیم  بیل« در مجله » تایم« ، شروع  
به  حمله  ]به  آمریکا[نموده اند، خصوصاً ]حمالت [ یزدی  که  به  نظر می رسد، برای  اثبات  اینکه  طرفدار آمریکا 

نیست ، تکرار می شود.«
شــاید همین  سند نشان دهنده  علل  واقعی  شعارهای  ضدآمریکایی  ابراهیم یزدی  و برخی  همفکران  وی  در آن  
زمان  باشد، یعنی  اعالم  برائت  از اتهام  همکاری  با آمریکا که  همین  اسناد نشان  می دهد اتهام  مذکور، اتهام  درستی  
بوده  است : »بزرگ ترین  نقطه   ضعف  او ]یزدی[ ارتباط  آمریکایی  است  که  رقبای  بالقوه اش  قبالً اشاره  کرده اند که  از 

آن  بهره  برداری  خواهند کرد.«
در سند دیگری  جبهه گیری های  موجود علیه  امام  در درون  نیروهای  دولت  موقت  و دیگر نیروها چنین  توصیف  
شده  است : »آیت اهلل  خمینی  با وجود طبقه  متوسط ، جناح  چپ  و عصیان های  بومی ، ازپشتیبانی  قوی  اکثریت  توده های  
مردم  برخوردار است ... با وجود این ، مقاومتی  در دولت  )بازرگان  و یزدی ( و روحانیون  )شریعتمداری ( وجود دارد.«

در جای  دیگری  از اســناد النه  جاسوسی ، بازرگان ـ  نخست وزیر دولت  موقت ـ  یکی از دالیل  انتصاب  یزدی  به  
سمت  وزیر خارجه  را تمایل  وی  به  مناسبات  دوستانه  با آمریکا عنوان  می کند : »مناسبات  حسنه  با ایاالت  متحده  
از اعتقادات  شــخصی  نخست وزیر اســت  و هنگامی  که  دادن  پســت  وزارت امور خارجه  به  یزدی  مورد بحث  بود، 
نخست وزیر از یزدی  درباره  این  نکته  پرسیده  بود تا اینکه  اطمینان  حاصل  کرده  بود که  یزدی  از مناسبات  دوستانه  

با ایاالت  متحده پشتیبانی  می کند.«
فارغ از همه اسناد فوق که نشان دهنده عمق ارتباط فکری و عملی یزدی با آمریکا می باشد بخشی از پاسخ 
امام خمینی)ره( به وزیر وقت کشــور در رابطه با اعضای نهضت آزادی می تواند جوابگوی همه تحریف ها باشــد ، 
امام خمینی)ره( در این نامه در مورد اعضای نهضت آزادی که ابراهیم یزدی برای سال های متمادی دبیرکل این 
گروهک منحله بوده است تاکید می کنند »ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسالم هستند و با این حربه جوانان 
عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل های جاهالنه 
موجب فســاد عظیم ممکن است بشــوند، از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین - این فرزندان عزیز مهندس 

بازرگان- بیشتر و باالتر است«

اصالح طلبان در انتخاب اعضای کابینه، انتظار بیشتری داشتند!
محمد هاشــمی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»بنده ارتباط خاصی با اصالح طلبان ندارم و نمی توانم به 
نمایندگی از جریان اصالحات صحبت کنم. با این وجود به نظر می رسد اصالح طلبان انتظار بیشتری از آقای روحانی 

در انتخاب اعضای کابینه داشتند«.
در این رابطه روزنامه زنجیره ای بهار نیز در یادداشــتی با اشــاره به اینکه اصالح طلبان برای بقای در قدرت 
ایدئولوژی اصالح طلبی را زیر پا گذاشــته اند نوشت: »یکی از مهم ترین استراتژی های بقای قدرت اصالح طلبان، 
توسل آنها به ائتالف بود. این ائتالف، هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری به کار گرفته شد. اما پس از 
قطعی شدن چینش کابینه دوازدهم و تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف و تجزیه و تحلیل عملکرد منتسبین 
به لیســت امید نه تنها حداقل انتظارات اصالح طلبان برآورده نشــد، بلکه حتی انتقاد نســبت به سیاست های 

اتخاذی باال گرفت. «
این روزنامه در ادامه تاکید می کند :» ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ائتالف اصالح طلبان و حامیان 
دولت بیشــتر از اصالح طلبان، به نفع حامیان دولت تمام شده است... اصالح طلبان تا زمانی که ضمانت های قوی 
برای سهیم شدن در قدرت سیاسی حاصل از موفقیت ائتالف سیاسی به دست نیاورده اند، نباید ناشیانه در ائتالف 

وارد شوند...و بهتر است به صورت مستقل ورود نمایند.«
گفتنی اســت دولت دوازدهم برآمده از دولت یازدهم اســت و ترکیب کابینه با اندکی تغییر که تعیین کننده 
به نظر نمی رســد همان ترکیب قبلی است. 11 تن از وزرای کابینه جدید، در کابینه قبلی نیز حضور داشته اند، 5 
تن از وزرای جدید هم در کابینه قبلی معاون وزیر بوده اند و طبیعی اســت که در جایگاه وزارت نیز ادامه دهنده 
مواضع و عملکرد وزیری باشــند که در دولت قبلی معاون او بوده اند. 2 سرپرســت که برای وزارتخانه های نیرو و 
علوم انتخاب شده اند نیز به ترتیب، قائم مقام و معاون وزیران نیرو و علوم دولت یازدهم بوده اند.در مجموع، اعضای 
کابینه دوازدهم، چه وزرا و چه معاونان رئیس جمهور، تقریبا بدون اســتثناء از جبهه اصالحات و یا کارگزاران که 

خواهرخوانده و همسو با اصالحات است، انتخاب شده اند.
نکته قابل توجه اینجاست که اصالح طلبان پس از گرفتن سهم و غنیمت، در حال فاصله گذاری با روحانی و 
دولت هستند. هدف اصالح طلبان این است که- علیرغم تصاحب کابینه- به گونه ای فضاسازی کنند که ناکارآمدی 

احتمالی دولت به حساب آنها نوشته نشود و مردم از اصالح طلبان انتظار پاسخگویی نداشته باشند.

نقدی با مفروضات شخصی! 
روزنامه زنجیره ای اعتماد در صفحه نخســت شــماره دیروز خود یادداشتی از عباس عبدی با عنوان »مسئله 

جمعیت و ارزش های ثابت« منتشر کرد.
اگرچه عبدی در ابتدای یادداشت متذکر می شود که » شاخص هاي جمعیتي در ایران در شرایطي هستند که 
باید نگران کاهش بیش از این میزان در زادوولد شد و سیاست هایي را با هدف اصالح این مشکل اتخاذ کرد« اما 

در ادامه یادداشت به این موضوع پرداخته است که اگر جمعیت ایران زیاد شود چه خواهد شد.
او در ادامه این نوشتار آورده است: »حاال فرض کنید که بخواهیم از همین رشد دفاع کنیم در 5٠ سال بعد 
یعني ســال 2٠35، جمعیت ایران به حدود 2٨٠ میلیون نفر و در ســال 2٠٨5 یعني یک قرن بعد به حدود یک 

میلیارد نفر خواهد رسید!« 
عبدی در یادداشتش تصریح می کند که آنچه نوشته، نقدی است بر نظر دو تن از علمای محترم که از ازدیاد 

نسل و فرزندآوری حمایت کرده و آن را موضوعی ارزشی و برپایه تعالیم دینی خوانده اند. 
اما مشکل اصلی این یادداشت یا به زعم نویسنده؛ نقد! این است که بنیان آن تماما براساس مفروضات است 
و هیچ جای این نقد روشــی دیگر مشــاهده نمی شود. او فرض می کند که اگر ترغیب به فرزندآوری ادامه یابد در 
5٠ســال یا در 1٠٠ســال آینده جمعیت ایران چه مقدار خواهد بود. ضمن اینکه ساز و کار دستیابی نویسنده به 

این مفروضات نیز مبهم است. 
باید یادآور شــد که نوشــته ای براساس مفروضات شخصی آن هم در موضوع جمعیت با ساز و کار نامشخص 
نمی تواند نقد باشــد چرا که بنیانی بر هوا دارد. دیگر اینکه در موضوع جمعیت ما با اعداد و ارقام ســرکار داریم. 
پرداختن به این موضوع نیازمند اعداد و ارقام درست یا منطقی است. اگر در جایی نیز نیازمند پیش بینی باشیم 

برای حصول نتیجه منطقی و نزدیک تر به واقعیت باید مسائل مختلفی را لحاظ کنیم. 

نماینده مردم لنجــان در مجلس گفت: 
رایزنی نماینــده برای گرفتن اعتبارات برای 
حوزه انتخابیه اش برخالف آنچه که در قانون 
ذکر شده اجازه نمی دهد به وظایف نمایندگی  

عمل شود.
دیروز صبح، مجلس شورای اسالمی جلسه خود 
را به صورت غیرعلنی با حضور سیدمحمد بطحایی 
وزیر آموزش و پرورش آغاز کرد. پس از آن جلســه 

علنی به ریاست علی الریجانی آغاز شد.
حســینعلی حاجــی دلیگانی نماینــده مردم 
شاهین شهر در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره 
به جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در این  جلسه وزیر 
آموزش و پرورش نقاط ضعف و قوت این وزارتخانه 

را تشریح کرد.
وی افزود: بطحایی عنوان کرد که تعداد معلمان، 
دبیران و آموزگان و کارمندان در وزارت آموزش و 
پرورش تناسبی ندارد و بخش عمده ای از کسانی که 
می توان از آنها برای تدریس استفاده کرد با عنوان 
نیروی اداری و فعالیت های غیرکالسی به کار گرفته  

شده اند و بهره وری در این باره رعایت نمی شود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: وزیر آموزش 
و پرورش افزود حدود 32 درصد از مدارس کشــور 
نیاز به تخریب و بازسازی دارند و از سوی دیگر 99 
درصــد از اعتبارات وزارت آموزش و پرورش صرف 
پرداخت حقوق می شود و تنها کمتر از یک درصد از 
آن صرف فعالیت های دیگر در این وزارتخانه می شود.
وی افزود: بطحایــی عنوان کرد هر دولتی که 
بر ســر کار می آید در سال اولی کاری خود بودجه 
آموزش و پرورش را 35 درصد افزایش می دهد اما 
در ســال های بعد شــاهد حتی کاهش بودجه این 
وزارتخانه در بودجه ســالیانه هســتیم و از ابتدای 
انقــالب تاکنون همه دولت ها تنهــا 1٠ درصد از 
بودجه ســالیانه را بــه وزارت آمــوزش و پرورش 

اختصاص داده اند. 
نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش گفت 
در ارتباط با ســرانه آموزش در کشــور در مناطق 
پرجمعیت این میزان برای هر دانش آموز 3/3 متر 
مربع و در کل کشور 5 متر مربع است و حال آ نکه 
میزان جهانی آن ٨/4 متر مربع  به ازای هر نفع است.

حاجی دلیگانی خاطرنشــان کــرد: بطحایی 
همچنین گفت که از ســال 91 شاهد شیب مالیم 
رشد دانش آموزان بوده ایم که تعداد دانش آموزان در 
سال 14٠٠ به 14 میلیون نفر و در سال 14٠5 به 

16 میلیون نفر خواهد رسید.
بازگشت طرح بیمه

طرح بیمه موسســان و مدیران آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای آزاد که جزئیات آن در جلسه علنی 
دیروز مورد بررسی نمایندگان قرار داشت به علت 

ابهاماتی به کمیسیون مشترک بازگشت داده شد.
بنابراین گزارش پس از ورود مجلس به جزئیات 
این طرح که کلیات آن دیروز به تصویب رسیده بود 
و ســخنان موافقان و مخالفان درباره مواد آ ن علی 
الریجانی رئیس  مجلس شورای اسالمی با  اشاره به 
اینکه متن طرح از نظر ادبی شــفاف نبوده و دارای 
ابهاماتی است گفت: محل اعتبارات طرح مشخص 
نیست و معلوم نیست که آیا میزان درآمد پیش بینی 

در طرح کارشناسی شده است یا نه؟
وی ادامه داد: اصل طرح خوب است و کلیات آن 
هم رای  آورده اســت اما باید راهکارهایی بیابیم که 

آموزش های فنی و حرفه ای یکساله نشود.
رئیــس  مجلس شــورای اســالمی خطاب به 
نمایندگان ملت گفت: اگر موافق باشید طرح بیمه 
موسسات و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
آزاد را دو شوری کنیم تا یک بار دیگر به کمیسیون 
مشترک برود  و  اشــکاالت آن برطرف و ادبیاتش 
تصحیح شــود، به عالوه سازمان تامین اجتماعی و 
دولت مشکل بار مالی آن را رفع کنند و از نظر مالی 

تامین اعتبار شود.
شرکت نمایندگان 

در تشییع شهید حججی
بهروز نعمتی ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی صبح دیروز در حاشیه نشست علنی 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
تشییع پیکر شهید محسن حججی که امروز صورت 
می گیرد، اظهار داشت: احتماال جلسه علنی فردای 

مجلس )چهارشنبه 4 مهر 96( ساعت 1٠ صبح به 
پایان خواهد رســید تا بر این اساس نمایندگان در 

مراسم تشییع پیکر شهید حججی حضور یابند.
نعمتی همچنین درباره معرفی وزرای پیشنهادی 
علوم و نیرو از سوی دولت خاطرنشان کرد: در این 
رابطه دو دیدگاه وجود دارد. عده ای می گویند مهلت 
معرفی وزیر پیشــنهادی علوم پایان یافته است اما 
عــده ای دیگر بر این باورنــد که هنوز این زمان به 
پایان نرســیده است که این موضوع هم در جلسه 
امروز هیئت رئیسه بررسی و درباره آن تصمیم گیری 

خواهد شد.
وی همچنین در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
گزینه های احتمالی دولت برای وزرای پیشنهادی 
علــوم و نیرو، گفت: تاکنون هیچ اطالعی از این دو 
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور نداریم اما در صحبتی 
کــه یک هفته پیش با محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور داشــتیم، اعالم کــرد که به زودی و 
طی اولین فرصت گزینه های پیشنهادی دولت برای 
تصدی دو وزارتخانه نیرو و علوم اعالم خواهد شد.

قانون ثبت اختراعات
 طرح های صنعتی و عالئم تجاری

در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، 
وکالی ملت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشــی 
قانون ثبت اختراعــات طرح های صنعتی و عالئم 

تجاری را مورد بررسی قرار دادند.
بر این اســاس در ابتدا کلیات طرح مذکور به 
تصویب نمایندگان رسید و پس از بررسی، جزئیات 

نیز به تصویب مجلس رسید.
براســاس ماده واحده این طرح مهلت اجرای 
آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و 
عالئم تجاری مصوب 7 آبان ماه ٨6 از تاریخ انقضای 

آن به مدت 2 سال تمدید می شود.
موضوع موسسات مالی

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری 
مطــرح کرد با  اشــاره به اصل ٨٨ قانون اساســی 
درباره امکان طرح ســؤال یــک چهارم نمایندگان 

مجلس از رئیس جمهور در صحن گفت: ســؤال ما 
درباره وضعیت موسســات مالی و اعتباری بود که 
شما )رئیس  مجلس( دستور دادید آقای پزشکیان 
جلساتی را در این باره برگزار کند و چند جلسه با 
حضور رئیس  بانک مرکزی برگزار و طی آن تاکید 

شد که مشکالت سپرده گذاران حل شود.
وی با ابراز تاســف از خروج موضوع مشــکل 
موسســات مالی و اعتباری از حوزه بانک مرکزی 
اظهار داشت: امروز شاهد تجمع سپرده گذاران در 
برابر مجلس، قوه قضائیه و استانداری خراسان رضوی 
بودیم که به نظر می رسد عده ای آنها را برای تجمع 

تحریک می کنند.
قاضی پور با تاکید بر اینکه حق سپرده گذاران 
این است که به پول هایشان برسند و وظیفه مجلس 
نیز پیگیری حل این مشــکل است خطاب به علی 
 الریجانی، گفت: ما از شــما  می خواهیم که همین 
امروز سؤال از رئیس جمهور را اعالم وصول کنید تا 
رئیس جمهــور در این باره به ما توضیح دهد البته 
شما به خاطر تعامل با دولت خودکشی سیاسی نیز 

می کنید تا دولت زیر سؤال نرود.
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای 
اســالمی در بخش ســوم اخطــار و تذکر خود در 
جلسه علنی دیروز مجلس به ضرب و شتم کارگران 
شرکت های آذراب و هپکو  اشاره کرد و اظهار داشت: 
وزرای صنعــت و اقتصاد باید درباره علت پرداخت 
نشدن حقوق کارگران این شرکت ها توضیح دهند 
زیرا این حق کارگران است که پولشان را بگیرند نه 

اینکه با آنان برخورد شود.
البی های خالف قانون

محسن کوهکن در نطق میان دستور خود با بیان 
اینکه حفظ جایگاه و شأن نمایندگی به دست خود 
نمایندگان است، گفت: ما در مجلس 2 فراکسیون 
امید و اصولگرایــان والیی را داریم، انتظارات ما از 
رؤسای این 2 فراکسیون چه بوده؟! به عنوان مثال 
آقای عارف تا به حال چگونه به چالش کشیده شده 
است؟ آیا دیده شده که از رئیس  فراکسیون در مورد 

مسائل مهم کشور سؤالی شده است؟ آقای رئیس  
فراکسیون شما تالش کنید که خروجی فراکسیونتان 

برای مردم دستاوردی داشته باشد.
کوهکن خاطرنشــان کرد: رایزنی من نماینده 
برای گرفتــن اعتبارات برخالف آنچه که در قانون 
ذکر شــده برای حوزه انتخابیه ام اجازه نمی دهد به 
وظایف نمایندگی ام در ارتباط با اجرای قانون عمل 
کنم. مجلس قانون تصویــب می کند و دولت باید 

آن را اجرا کند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: اگر می خواهیم اقتدار مجلس حفظ 
شــود و قوانینی را که در مجلس تصویب کرده ایم 
دولت آنها را اجرا کند نباید به دنبال البی های خالف 
قانون و خالف مصلحت باشیم و به عنوان مثال من 
نماینده تقاضای جابجایی صندوق بازنشستگی ام را 

نباید بگذارم که رسانه ای شود. 
کوهکن با بیان اینکه من نماینده نباید به دنبال 
این باشــم که مســائلی خالف و یا پایین تر از تراز 
نمایندگی ام را از دستگاه اجرایی بخواهم خاطرنشان 
کرد: باید محکم ایستاد و برادرانه و دوستانه از دولت 

خواست که مّر قانون را اجرا کند.
وی افزود: حدود 6-7 ماه اســت که از ســال 
گذشــته و من به عنــوان نماینده مــردم مطالبه 
حکمی را که در قانون برنامه ششم برای دستگاهی 
خواسته ام و دســتگاه مربوطه به من می گوید که 

ابالغ نشده است!
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی 
در پایان اظهار داشــت: بــرادران نماینده خواهش 
می کنم، از شــما اســتدعا دارم به دولت استاندار 
معرفی نکنید. کدام دولتی تاکنون به اســتاندارانی 
که نمایندگان مجلس معرفی کرده اند توجه کرده 
است؟! اگر هم می خواهید تعاملی داشته باشید به 
دولت بگویید جمعی از کســانی را که می خواهید 
به عنوان اســتاندار از میان آنها انتخاب کنید به ما 
معرفی کنید، ما نمایندگان نظر خود را در مورد این 

گزینه ها اعالم کنیم.

نماینده مردم لنجان در نطق میان دستور:

رایزنی خالف قانون برای گرفتن اعتبارات
مانع عمل به وظایف نمایندگی است

رئیس مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به 
این نکته که تنها رژیم غاصب قدس از موضوع 
تجزیه طلبی کردســتان عراق حمایت کرد در 
ادامه افزود: این سیاست صهیونیست هاست که 

می خواهند منطقه را شعبه شعبه کنند.
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی 
پس از بازدید از نمایشــگاه کتــاب دفاع مقدس در 
جمع خبرنگاران درخصوص اســتقالل کردســتان 
عراق گفت: در زمان صدام حمایت هایی از گروه های 
مختلف به ویژه شــیعیان، سنی ها و کردهای عراق، 
گروه اتحادیه و گروه های دیگر که در اقلیم کردستان 

هستند، انجام دادیم.
وی اظهار داشت: گروه هایی که در اقلیم کردستان 
هستند دوستان ما هســتند و به آنها کمک کردیم 
که دولت جدید عراق را در ســاختاری دموکراتیک 
ایجاد کنند. از ابتدایی که آمریکایی ها عراق را  اشغال 
کردنــد به دنبال این بودند که قانون اساســی برای 
عراق بنویســند، در آن زمان ایران و مرجعیت عراق 
ایستادگی کردند. ما معتقد بودیم که ملت عراق، ملت 
رشیدی هستند و خودشان باید قانون اساسی تدوین 
کنند، در نتیجه پارلمان عراق، قانون اساسی تدوین 

و به تصویب رساند.
الریجانــی با تاکید بر اینکه در یک دهه اخیر ما 
در کنار ملت عراق بودیم، گفت: ملت عراق صدمات 
زیــادی از دولت صدام خورده بود، لذا به آنها کمک 
کردیم تا ساختار دموکراتیک ایجاد شود. دولت وحدت 
ملی هم در عراق شکل گرفت که رئیس جمهور از آن 
کردها بود و نخســت وزیر از شیعیان و رئیس مجلس 
هم از اهل سنت؛ بر اساس ساختار دموکراتیک، دولت 

وحدت ملی شکل گرفت.
وی گفت: به محض حمله داعش، دولت عراق و 
اقلیم کردستان از ما کمک خواستند، ما هم به دولت 
عراق و هم به اقلیم کردســتان برای سرکوب داعش 
کمک کردیم. در آن شرایط بحرانی که داعش مرتب 
بخش هایی از عراق را می گرفت، هیچکس به دولت 
عراق کمک نمی کرد. ایران بود که در کنار دولت عراق 
و اقلیم کردستان قرار گرفت. دستور مرجعیت، آیت اهلل 
سیستانی و صدور حکم جهاد موجب شد که جریان 

تروریستی داعش سرکوب شود.
الریجانی تصریح کرد: آن چیزی که مایه تاسف 
اســت این اســت که هنوز ماجرای داعش در عراق 
تمام شــده نیست. هنوز هویجه و مناطق دیگری در 

تصرف داعش هستند و تنها موصل آزاد شده است، 
در این شــرایط بحث در مورد اســتقالل کردستان 

عراق مطرح شد.
رئیس مجلس با  اشــاره به رایزنی مقامات اقلیم 
کردســتان با ایران گفت: به دوســتانی که از اقلیم 
کردســتان از گروه های مختلف به ایــران آمدند به 
صراحت اعالم کردیم که این کار مجددا تشنج جدیدی 
در عراق به وجود می آورد. هنوز ماجرای تروریستی 

حل نشده، شما بحران جدیدی ایجاد می کنید.
وی با  اشــاره به برخی انتقادات اقلیم کردستان 
از حکومت مرکزی اظهار داشت: با حکومت مرکزی 
عراق هم صحبت هایی داشتیم، آنها هم گفت وگوهایی 
با اقلیم داشتند، اما به نظر می رسد دسایس دیگری، 
تحریکاتی در کردســتان انجــام داد. دیروز ناراحت 
شــدم از اینکه یکی از مقامات اقلیم کردســتان از 
صهیونیســت ها تشــکر کردند که صهیونیست ها به 
ما کمــک کردند.الریجانی تاکید کرد: این کار برای 
اقلیم کردستان دردسر ایجاد می کند. این کار مورد 
حمایت هیچ کشــوری نیســت، ما به هیچ وجه از 
تجزیه عراق حمایت نمی کنیم. تجزیه عراق و تجزیه 
سایرکشورهای منطقه را به مصلحت نمی دانیم، این 
سیاست صهیونیست هاست که می خواهند منطقه را 
شــعبه شعبه کنند. این کار را نه برای عراق، نه برای 
کردها و نه برای بقیه اقوام به مصلحت نمی دانیم، زیرا 

ماجرای جدیدی در منطقه ایجاد می شود.
به گزارش مهر، وی تاکید کرد: به دوســتانمان 
در دولت عراق اعالم کردیم ما در کنار دولت مرکزی 
هســتیم، به هیچ وجه این رفتار اقلیم کردستان را 
نه به مصلحت خودشــان و نه بــه مصلحت منطقه 
نمی دانیم و تجزیه طلبــی در منطقه را نمی پذیریم؛ 
لــذا موضع مجلس هم همین خواهــد بود و ما هر 
گونه کمک به دولت مســتقر را به صالح ملت عراق 
می دانیم. عراق می تواند کشوری با افق بلند در منطقه 
باشد و از ساختار دموکراتیک برخوردار باشد، لذا آزار 
دادن حکومت مرکزی و بحران سازی را به مصلحت 

نمی دانیم.

الریجانی:

تجزیه طلبی کردستاِن عراق، تشنج جدیدی ایجاد خواهد کرد

با اشــاره به  اول رئیس جمهور  معاون 
اینکه گروهی از فعــاالن اقتصادی به دلیل 
با مشکل مواجه  اقتصادی کشــور  شرایط 
شــده اند گفت :  در این میان عده ای نیز که 
با زد و بند تسهیالت دریافت کرده اند، امروز 
بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی  برای 
می کنند که الزم اســت بــا جدیت با آنها 

برخورد شود.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی، گفــت : در دولت 
یازدهم بر اســاس مصوبه دولت در هر دســتگاه 
اجرایــی کارگروهی با مســئولیت باالترین مقام 
دســتگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و 
حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های 
فسادخیز نظیر امضاهای طالیی را شناسایی و به 
ســمت شفاف سازی و اطالع رســانی شفاف و نیز 

پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در 
دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد 
برنامــه دولت الکترونیک در دولــت دوازدهم به 
معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد 
رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از 
طریق شفاف سازی و اطالع رسانی و آزادی رسانه ها 

نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.
جهانگیــری اضافه کرد: گروهــی از فعاالن 
اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل 
مواجه شــده اند که باید از این افراد حمایت شود 
تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت 
پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند 
تسهیالت دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت 
معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این 
افراد از بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی جداست 

و الزم است با جدیت با آنها برخورد شود.
جهانگیــری همچنین با اشــاره بــه برخی 
گزارشــات ارائه شده در جلســه مبنی بر فعالیت 
برخی مؤسســات که با وعده ســودهای باالتر از 
آنچه بانک مرکزی اعالم کرده به جمع آوری پول 
از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی 
بــرای جلوگیری از این گونه اقدامات تأکید کرد و 
افزود: الزم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم 
اطالع رسانی شود تا مردم فریب این گونه مؤسسات 

مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه 
با تخلفات و برخورد توأمان با ســوء استفاده گران 
و نیز جریانات ســوئی که بــا متخلفین همراهی 
داشــته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت 
کافی انجام شــود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با 

فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی 
در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، 
گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید 
داشته اند و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه 
دفتر رهبری نیز از این قاعده مســتثنی نیستند و 
در مبارزه واقعی با فســاد هیچ خط قرمزی نباید 

وجود داشته باشد.
حجت االســالم والمســلمین محسنی اژه ای 
معاون اول قوه قضائیه هم در این جلســه با تأکید 
بــر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر 
و عاقبت اندیشــی صورت گیرد، بــر لزوم تدوین 
راهکارهایــی بــرای مدیریت امــوال، دارایی ها و 
بنگاه های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره 
می شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید 
به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران 

آنها دچار آسیب نشوند.

جهانگیری :

آنهایی که با زد و بند تسهیالت گرفته اند
امروز برای پرداخت معوقات گردن کلفتی می کنند

علوم،  وزارت  فرهنگــی  معاون   
تحقیقات و فناوری گفت: دانشجویان 
متقاضی شرکت در راهپیمایی اربعین 
حســینی از طریــق صنــدوق رفاه 

دانشجویی وام می گیرند.
به گزارش ایرنا، حسین میرزایی دیروز در 
نشست ستاد ملی اربعین دانشگاهیان کشور 
در دانشگاه ایالم اظهار کرد: مبلغ این وام برای 
دانشــجویان مجرد 1٠ میلیون ریال و برای 

دانشجویان متاهل 15 میلیون ریال است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد ملی اربعین 
دانشگاهیان کشور که کار خدمات رسانی به 
دانشــجویان شرکت کننده در کنگره بزرگ 
اربعین حســینی را انجــام می دهد افزود: 
اعضای این ستاد متشــکل از دانشگاه های 
مختلف زیرمجموعه وزارت علوم و همچنین 
سازمان بســیج دانشجویی و دیگر ارگان ها 

و نهادهاســت و باید برای آن لوگو و نشان 
یکسان طراحی شود.

وی یادآور شد: ظرفیت خدمات رسانی 
به دانشجویان در حوزه های مختلف اسکان، 
تغذیــه و حمل و نقــل در داخل و خارج از 
مرزها باید شناسایی و احصا شود تا بر اساس 

آن برنامه های الزم صورت گیرد.
داوود گودرزی، مسئول سازمان بسیج 
دانشــجویی نیز در این نشست گفت: سال 
گذشته 4٠ هزار دانشجو در راهپیمایی بزرگ 
اربعین شــرکت کردند که از این تعداد تنها 
شــش هزار و 5٠٠ دانشجو در قالب کاروان 
اعزام شدند که امسال درصدد هستیم به 12 

هزار نفر افزایش یابد.
وی از رونمایی ســامانه خدمات جامع 
اربعیــن دانشــگاهیان خبــر داد و افــزود: 
از ویژگی هــای ایــن ســامانه ارائه خدمات 

مجوز خروج از کشــور برای دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن مشــمول، اسکان، روادید و 
لوازم پیاده روی بــا تخفیف هایی مخصوص 
جامعه دانشگاهیان کشور و اخبار و اطالعات 
مورد نیاز درمورد حضور در راهپیمایی اربعین 

حسینی است.
گــودرزی گفــت: همچنیــن بــرای 
نخستین بار در کشــور طرح همراه عاشقی 
در این ســامانه به طور آزمایشی راه اندازی 
می شود، در این طرح دانشجویانی که برای 
اولین بار قصد شــرکت در آیین اربعین را 
دارند با ثبت نام در این سامانه به کاروان های 
اتوبوســی دانشجویی یا دانشــجویانی که 
تجربه سفر اربعین را دارند معرفی می شوند 
و می تواننــد با کاروان های دانشــجویی یا 
دانشــجویان با تجربه، در سفر زیارت امام 

حسین)ع( همراه شوند.

نماینده خبرگان با بیان اینکه علل و عوامل 
توقف یا عقب نشینی احتمالی در اهداف انقالب 
باید بررسی و مشکالت ترمیم شود، گفت: از این 
رو خبرگان در جهت رسیدن به اهداف انقالب 

باید گفتمان سازی کند.
آیت اهلل محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان 
در مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با رسا، مطالبه 
اخیر رهبــر معظم انقالب مبنی بر تشــکیل هیئت 
اندیشــه ورز را بســیار مهم و اساسی دانست و گفت: 
رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای خبرگان فرمودند 
که این نهاد یک مجلس اســتثنایی است و افزون بر 

وظایف قانونی که دارد باید مطالبه گری داشته باشد.
وی افــزود: مقصود از مطالبه گری تنها مســائل 
استانی و نیازهای مردم اســتان نیست که البته این 
موضوع بسیار اهمیت دارد و باید باشد، اما مهم تر از آن 
رصد کردن انقالب و نگاه کالن و راهبردی به انقالب 

اسالمی اســت که متناسب با شأن خبرگان به شمار 
می رود.امام جمعه موقت اهواز با بیان اینکه یک هیئت 
اندیشه ورز و اتاق فکر باید از سوی خبرگان تشکیل شود 
تا اهداف انقالب را رصد کند، اظهار داشت: خبرگان باید 
بررســی و مشخص کند که در حال حاضر در کجای 
اهداف انقالب قرار داریم و آیا پیشرفت حاصل شده یا 

توقف پیش آمده و عقب نشینی شده است.
نماینــده مجلس خبرگان رهبــری گفت: علل و 
عوامل توقف یا عقب نشینی باید پیدا شده و مشکالت 
ترمیم شــود، از این رو خبرگان در جهت رسیدن به 
اهداف انقالب اســالمی باید گفتمان سازی کند که 
مهم ترین محورها عدالت محوری، نه شرقی نه غربی، 
روحیه انقالبی، تدین و تقویت پول ملی و مسائل دیگر 
به شمار می رود.آیت اهلل حیدری ابراز داشت: قوای دیگر 
وظایف قانونی خود را دارند و معموال خود را مسؤول 
بُعد رصد کالن نمی دانند، در واقع هیچ دستگاهی در 

نظام جمهوری اسالمی ایران نداریم که وظیفه قانونی 
آن رصــد کردن و نــگاه راهبردی به انقالب باشــد، 
مناسبت ترین نهاد برای این کار مهم مجلس خبرگان 
رهبری است که می تواند با تشکیل هیئت اندیشه ورز 
این مهم زمین مانده را انجام دهد.وی با اشاره به سازوکار 
اجرایی شدن مطالبه رهبری برای رصد اهداف انقالب، 
خاطرنشان کرد: در ابتدای امر باید خبرگان هیئت یا 
کمیسیونی را برای هیئت اندیشه ورز تشکیل دهد تا 
از بین اعضای خبرگان کســانی کــه آمادگی از نظر 
فکری و مطالعاتی دارند، کاندیدا و توســط خبرگان 

ملت انتخاب شوند.
افزود: همچنین کمیســیون  آیت اهلل حیــدری 
آیین نامه نیز باید شرح وظایفی برای این هیئت اندیشه 
ورز تعریف کند تا بر اساس رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب و مطالبات ایشان برنامه ریزی کرده، رصد کند 

و مطالعاتی انجام دهد.

وقتی سایه سنگین البی های قدرت بر سالمت مردم می افتد
تولیدمقاالتسفارشیدردانشگاهدولتی

برایتوجیهوارداتبدونضابطه
محصوالتتراریخته!

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: درست در زمانی که مجلس 
مشغول بررسی و تدوین قانون نحوه واردات و تولید محصوالت تراریخته بود، 
عده زیادی از واردکنندگان با تولید یک سری مطالعات و مقاالت سفارشی 
در صدد برآمدند تا واردات بدون ضابطه محصوالت تراریخته به تایید برسد.
عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس، در گفت و گو با پایگاه خبری شهر 
فردا، در پاسخ به اینکه آیا ورود محصوالت تراریخته به کشور، بدون اخذ مجوزهای 
الزم را تایید می کنید؟ گفت: بله. متاسفانه این محصوالت با همه عوارض و خطراتی 
که برای ســالمت مردم و محیط زیست ایجاد می کند، بدون هیچ ضابطه ای وارد 
کشــور می شــوند. در واقع، از ٨ تا 1٠ سال گذشته تاکنون، ساالنه بین 1٠ تا 15 

میلیون تُن انواع محصوالت تراریخته وارد کشور می شود.
پاپی زاده در مورد مهم ترین محصوالت تراریخته مورد استفاده مردم، اظهار داشت: 
محصوالتی مثل ذرت، روغن، سویای وارداتی و بسیاری محصوالت کشاورزی دیگر 

که بیان آن ها از حوصله خارج است.
وی با بیان اینکه متاســفانه به رغم تدبیرهایی که در قالب مصوبات مجلس و  
قانون برنامه ششم توسعه در این حوزه به دولت تکلیف شد، هیچ کدام از آن ها انجام 
نشده است، افزود: ما در قانون برنامه ششم، در گام اول مشخص کردیم که محصوالت 

باید ضابطه مند و با اخذ مجوزهای الزم وارد کشور شود که این کار انجام نشد.
مردم باید در خصوص سالمت خود تصمیم بگیرند

عضو کمیســیون کشاورزی مجلس درباره موضوع برچسب زدن بر محصوالت 
تراریخته نیز گفت: این موضوع هم در قانون برنامه ششــم آورده شده است. یعنی 
تا زمانی که دولت ورود این محصوالت را ممنوع نکرده است، موظف است که این 
محصوالت را برچســب بزند تا مردم بدانند محصولی که تهیه می کنند، تراریخته 

است. یعنی باید در خصوص سالمت خود، خودشان تصمیم بگیرند.
پاپی زاده در مورد خطرات محصوالت تراریخته برای ســالمت مردم، بیان کرد: 
محصوالت تراریخته با مهندسی ژنتیک تولید می شود یعنی یک ژن از یک گیاه یا 
حیوان را به یک گیاه دیگر منتقل می کنند و باعث می شــود صفت جدیدی که تا 

حاال موجود نبوده، در گیاه بروز می کند.
وی بــا بیان اینکه طبیعت آمادگی پذیــرش این صفت جدید و عوارض آن را 
ندارد، افزود: طی سال های اخیر ما شاهد افزایش نرخ بیماری هایی مانند سرطان، 
بیماری های گوارشــی ، آلرژی و ... بوده ایم که ممکن اســت ناشی از مصرف چنین 

محصوالتی باشد.
نماینده مردم دزفول در مجلس در پاسخ به اینکه آیا این ادعا را مجامع علمی 
تاییــد می کنند؟، گفت: بله. برخی مجامع علمی و NGO ها این موارد را آزمایش 
کرده و متوجه شده اند که اثرات بسیار مخربی بر محیط زیست انسان و دام دارند. 
برای مثال، دامداران کشور فرانسه متوجه شدند محصولی مثل ذرت تراریخته که 
به مصرف دام می رسد عوارض شدیدی بر دام دارد و از این روی، ناچار به کشتار دام 
می شوند. این عوارض به مصرف کننده هم منتقل می شود. این موضوع در مجامع 
قضایی اروپا به اثبات رســید و شرکت های تولید کننده محصوالت علوفه ای جریمه 
هم شــدند. البته باید اضافه کنم برخی عوارض مصرف این محصوالت طی یک یا 
دو ســال، مشخص نمی شود. متاسفانه مشاهده برخی عوارض تا 1٠سال هم طول 
می کشد، بنابراین شاید به نظر برسد محصوالت تراریخته ارزانتر تولید می شوند اما 

در درازمدت هزینه سنگینی را بر سالمت مردم تحمیل می کند.
مرجعی که بتواند محصوالت تراریخته را پیش از ورود به کشــور 

شناسایی کند نداریم
وی درباره اینکه در کشور ما کدام یک از دستگاه ها مسئول بررسی این موضوع 
و ارائه مجوز به واردکنندگان هســتند، اظهار داشت: باید سازمان های دامپزشکی، 
غذا و دارو و استاندارد اقدام کنند اما ما هر چه پیگیری کردیم، چنین مرجعی که 
بتواند محصوالت را پیش از ورود به کشور شناسایی کند، نیافتیم. در واقع االن هیچ 
مرجعی برای این موضوع وجود ندارد. برخی تولیدکنندگان، خودشان را متولی این 
اقدام می دانند یعنی محصول خودشان را، خودشان ارزیابی و ممیزی می کنند که 
بدون تردید این کار، با عقل ســلیم سازگاری ندارد. متولی این امر باید دستگاهی 
غیر ازتولید کننده باشد. وزارت بهداشت مدعی است این اقدام توسط دانشگاه علوم 

پزشکی یزد، انجام شده است.
تولید مقاالت سفارشی برای تایید واردات

پاپی زاده با بیان اینکه محصوالت تراریخته سال هاست محیط زیست و سالمت 
مردم را نشانه رفته است و متاسفانه سال های گذشته اقدام عملی در راستای کنترل 
این موضوع اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: ما در کمیســیون کشاورزی در زمان تدوین 
برنامه قانون ششم در مجلس، وارد موضوع شدیم و بندهای شفافی را در خصوص 
نحوه واردات و تولید این محصوالت تدوین کردیم. درست در همین بازه زمانی که 
مجلس مشغول بررسی و تدوین پیش نویش این بندهای قانونی بود، عده زیادی از 
واردکنندگان که از بابت ورود این محصوالت، منفعت های کالن می بردند، دســت 
به کار شــدند و با تولید یک ســری مطالعات و مقاالت سفارشی درصدد برآمدند 
خوراک مورد نیاز برخی نمایندگان و کارشناســان را تامین کنند تا واردات بدون 
ضابطه محصوالت تراریخته به تایید برسد. متاسفانه ما شاهد بودیم یکی از همین 

دانشگاه های دولتی مقاالت سفارشی را تولید و چاپ کرد .
این نماینده مجلس در پاســخ به اینکه عوارض برخی از این محصوالت، طی 
بازه های زمانی طوالنی مدت، مشــخص می شود، با این حال چگونه مقاالت علمی 
در مدت زمان تدوین قانون به مجلس رســید؟ گفت: این نکته درست است، تهیه 
یک مقاله علمی که از چند ماه تا چند ســال به طول می انجامد، ظرف مدت دو 

هفته تهیه و چاپ شد و به تایید دانشگاه یاد شده، رسید.
وی با تایید اینکه برخی مجامع علمی کشــور تحت تاثیر البی های قدرت قرار 
گرفتند، گفت: ما بسیار متاسفیم؛ دانشجویانی که باید در این مراکز تربیت شوند، 
تحــت تاثیر چنین قضاوت های یک طرفه ای قرار خواهند گرفت. البته ما همچنان 
در مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم که چرا برخی مجامع علمی ما استقالل 

خود را از دست داده اند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این سوال که شما به لزوم اخذ 
مجوزهای الزم برای ورود این محصوالت اشاره کردید، در عین حال تاکید کردید 
چنین مرجعی در کشور وجود ندارد، چگونه قانونی به تصویب رسید که هیچ بستر 
اجرایی برای آن وجود ندارد؟ اظهار داشت: در قانون برنامه تاکید کرده بودیم دولت 
باید طی 6 ماه از زمان تصویب، آیین نامه اجرایی آن را تدوین کند که متاسفانه این 
کار انجام نشد. در واقع ما به هنگام تدوین برنامه ششم به این تصمیم قطعی رسیدیم 
که واردات و تولید محصوالت تراریخته باید ضابطه مند شود؛ این گام اول بود. گام 
بعدی هم ممنوع کردن محصوالتی است که سالمت مردم را به خطر می اندازد. البته 
مــا هم معترفیم که در مبادی ورودی مرجعی که محصوالت را آزمایش و بی خطر 
بودن آنها را تایید کند وجود ندارد، به همین دلیل از دولت خواستیم به محصوالت 
برچسب بزند. به این ترتیب ما یک پروسه را برای دولت تعریف کردیم، بنابراین اگر 

در حال حاضر چنین مرجعی ندارد، ورود آن ها را ممنوع کند.

آیت اهلل حیدری:

هیئت اندیشه ورز خبرگان برای رسیدن 
به اهداف انقالب اسالمی باید گفتمان سازی کند

دانشجویان متقاضی شرکت در راهپیمایی اربعین 
وام می گیرند


