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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

فناوریهستهایصلحآمیزهمبهدردمانمیخورد
حتیغنیسازییکدرصد!

سرویس سیاسی-  
روزنامه شرق روز گذشته با انتشار گفت و گویی با سعید حجاریان از فعالین سیاسی اصالح طلب با  اشاره به دوگانه مطرح 
شده از سوی وی تحت عنوان »برجامیان- نابرجامیان« نوشت: »تقسیم بندی برجامی و نابرجامی دو علت داشت. برجامی 
بودن به نظر من یعنی تعهد به قرارداد؛ یعنی بر سر توافق مان بایستیم تا اروپا با ما بماند]!![ و آمریکا هم منزوی شود؛ این 
مسئله کج دار و مریز حفظ شده است]!![ و امروز الاقل تمام دنیا علیه ما نیست. این کمابیش حرف همه اصالح طلبان است 

و هنوز معتبر است.«
حجاریان در ادامه مدعی شده: »اما من یک حرف دیگر هم داشتم؛ من گفتم اتم و مشتقاتش به کار ما نمی آید و حتی 
استفاده صلح آمیزش برای ما پرمخاطره و پرهزینه است؛  چه یک گرم، چه صد کیلو؛ چه غنای یک درصد، چه ۲۰ درصد. 
البته من منکر تحقیقات و کارهای دانشگاهی نیستم اما در چارچوب پادمان های بین المللی. این تقسیم بندی به گمان من 

همچنان معتبر است؛ البته ممکن است نگاه برخی اصالح طلبان نابرجامی باشد که این امر قابل پرسش است.«
متأسفانه جریان مدعی اصالح طلبی که سابقه سیاهی در خود تحقیری دارد مدعی است که ایرانی ها در هیچ صنعتی 
جز قرمه سبزی و آبگوشت بزباش قدرت رقابت ندارند در حالی که صنعت هسته ای که یکی از نقاط قوت ملی و نماد قدرت 
علمی و فناوری ایران است به دست توانمند دانشمندان کشورمان بومی سازی شده و تنها در یک نمونه، غنی سازی ۲۰ 
درصد مصارف بسیار کاربردی در حوزه پزشکی و تأمین داروی بیماران دارد. دانش هسته ای در حوزه انرژی و تأمین برق 

نیز کاربردهای فراوانی دارد.
با این حال مدعیان اصالح طلبی همزمان با این خودتحقیری، چشم امید به آمریکای بدعهد دوخته و مدعی است که اگر 
از مولفه های قدرت کشورمان دست بکشیم، وضع اقتصادی مردم بهبود می یابد. ادعایی که در برجام عیار آن مشخص شد.
گفتنی اســت پیش از این احمد شــیرزاد نماینده مجلس ششم، هم گفته بود: »از این چاه )صنعت هسته ای( آبی در 

نمی آید، مگر اینکه برای برخی افراد نانی درآید، از سال ۸۲ تاکنون دریغ از یک لیوان آب برای کشور«
همچنین صادق زیباکالم از فعالین اصالح طلب پیش از این گفته بود: »من معتقدم آن قدر که هسته ای به ما ضرر زده 

است جنگ نزده است«
اظهارات تأمل برانگیزی که شبیه به حرف دولتمرد قاجاری زمانی که نفت کشف شده بود و انگلیسی ها آمده بودند و 

می خواستند نفت را ببرند، گفته بود: »ما این ماّده  بدبوی َعِفن را می خواهیم چه کار کنیم، بگذارید بردارند ببرند«!
دستاورداعتدالگرایان؛بیثباتیوبیسامانیوتضعیفاصالحات

روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم عبداهلل مؤمنی فعال سیاسی اصالح طلب با عنوان »نقد اصالحات« آورده است: 
»سرنوشت اصالح طلبی که امروزه به گفتمان حاشیه ای سیاست و قدرت در ایران بدل شده و به عنوان نیرویی در سایه و 
زاپاس جریان اعتدال در قدرت ایفای نقش می کند بسیار غم انگیز است. جریان اصالح طلبی که در سال های نه چندان دور 
می توانست نقش تعیین کننده در سیاست ایران داشته باشد اینک به واسطه یکسری موانع بیرونی و درونی کارکردی حداقلی 
دارد و موقعیتش در ساخت و سیاسی تنزل یافته و در باور شهروندان ایرانی به عنوان جریانی که از اصول اصالح طلبی عدول 

کرده است دیده می شود.«
وی با بیان اینکه »موقعیت کنونی اصالح طلبان شایسته جریان اصالحات نیست« عنوان کرده است: »متأسفانه دوره 
اخیر که موسوم به سیاست ورزی اصالح طلبانه- اعتدالی بود عمالًً منجر به شرایطی شد که جریان سیاسی اصالح طلب نه تنها 
نتوانست وضعیت و جایگاه اجتماعی خود را درنتیجه به قدرت رساندن جریان اعتدال تثبیت کند بلکه تضعیف تابلوی فکری 
اصالحات درنتیجه سیاست ورزی در دوره حاکمیت اعتدال به دست آمد. همچنین بحران مشارکت و در پی آن بی ثباتی، 

بی سامانی و نااستواری سیاسی نیز از دستاوردهای این دوره از حکمرانی جریان اعتدالی بود.«
الزم به یادآوری است که اظهارات مدعیان اصالحات در حالی است که اوالً این دولت اعتدالی محصول حمایت آنان 
اســت و ثانیا هنوز که هنوز اســت عده ای از همان منتقدان دولت، در بدنه اجرایی دولت تمام قد حاضرند و صندلی های 
مدیران ارشد دستگاه ها و نهادهای دولتی را  اشغال کرده اند. روشن است که اصالح طلبان صرفاً برای فرار از پاسخگویی )از 
مشــکالت کشور و دولت موردحمایتشان( ژست انتقاد از دولت گرفته و بر جدایی اصالحات از اعتدالیون تأکید می کنند 
عالوه بر اینکه تا انتخابات مجلس 5 ماه و تا انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰، حدود ۲۰ ماه مانده و این ژست ها و حرف ها، 

صرفاً کارکرد انتخاباتی دارد و الغیر.
اعترافچندینبارهبهبیاعتباربودنژست»حضورمشروطدرانتخابات«

محمدرضا تاجیک، مشــاور رئیس دولت اصالحات در مصاحبه با روزنامه آرمان در پاســخ به این ســؤال که »جریان 
اصالحات باید با چه استراتژی ای وارد انتخابات مجلس شود؟« گفت:»بنده پیش بینی خود از انتخابات آینده را برای بزرگان 
جریان اصالحات بیان کرده ام و همان پیش بینی را برای شما نیز بیان می کنم. پیش بینی من این است که جریان اصلی 
اصالح طلبی در انتخابات شرکت خواهد کرد. همچنین پیش بینی می کنم شخص رئیس دولت اصالحات نیز در انتخابات 
شرکت خواهد کرد. با این وجود برخی طیف های جریان اصالح طلبی برای حضور در انتخابات شروطی را خواهند گذاشت. 

پیش بینی من این است که این شروط در نهایت عقیم خواهد ماند«.
پیش از این فعالین مدعی اصالحات بارها تأکید کرده اند که تحریم انتخابات و یا حضور مشروط در انتخابات، عقیم و 

بی فایده است و نتیجه معکوس دارد. 
غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران چندی پیش گفته بود: »اگر گروهی یا کسی فکر می کند تحریم انتخابات 
در صحنه سیاســی ایران ممکن و تأثیرگذار اســت، خب انجام دهد. به هر حال اکثریت مردم با وجود جمیع مشکالت و 
نارضایتی هایی که وجود دارد، می خواهند نماینده ای در مجلس داشته باشند که حرف شان را بزند. بعید می دانم کسی از 
نیروهای سیاسی داخل نظام فکر کند با تحریم می توان در سرنوشت کشور تأثیر گذاشت. این حرف ها بیشتر نوعی چانه زنی 

سیاسی است و اتفاقاً همیشه هم نتیجه معکوس دارد«.
همچنین صادق خرازی نیز پیش از این گفته بود: »در جامعه سیاسی ایران سناریو مشارکت مشروط جواب نمی دهد. 
حاکمیت کشــور ما مبتنی بر رأی توده های مردم اســت و هنوز نظام و حاکمیت قدرت باالیی را در بین الیه های اجتماع 
و اکثریت مردم دارد. زمانی می توان این چانه زنی ها را در ادبیات سیاســی کشــور مطرح کرد که حاکمیت و نظام سیاسی 
فرآیندی از تصمیم ســازی مردم نباشد؛ اما در کشور ما این طور نیست. به نظر من آن طور که آقای حجاریان مطرح کرده، 
حاکمیت هیچ شرطی را نه تنها نمی پذیرد، بلکه این گونه شعارها باعث می شود فاصله بین اصالح طلبان و حاکمیت بیشتر 

شود. از سویی این سناریو حتی اقبال عمومی اصالح طلبان را ندارد و نمی تواند به نتیجه برسد«.
دیگرفریببرجاماروپاییرانمیخوریم

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان »برجام اروپایی« نوشت: »اعالم مهلت یک ماهه فرانسه )اتحادیه اروپایي( 
به ایران و آمریکا براي انجام مذاکره به عنوان ابزار برنامه »مهار اروپایي« در برابر سیاست ادامه کاهش تعهدات برجامي ایران 
و متقابال تاکید ویژه رهبري بر ادامه کاهش تعهدات برجامي نشــانگر آن است که »اراده ایراني« فریب بازي هاي سیاسي 
کهنه شده غرب را نخواهد خورد. ظاهرا بعد از ناکامي کاخ سفید در مدل سازي »برجام آمریکایي« هم اینک اروپا امید زیادي 
به »تفسیر اروپایي« خود از برجام به عنوان اهرم فشار موثر در برابر ایران دارد؛ امري که بیش از هر چیز »اعتبار دیپلماسي 
اروپایي« در عرصه تعامالت جهاني را بیش از پیش خدشه دار مي کند. این در حالي است که بي اعتنایي ایران به اعالم مواضع 
اروپایي ها مبني بر خروج از برجام نشانگر پایان زمان بازي غرب با تهران است. در حقیقت نه برجام با »تفسیر آمریکایي« و 
نه برجام با »تفسیر اروپایي« قادر به عقب راندن ایران از حقوق واقعي خود در برجام نیست. از سوي دیگر هم اینک اعتبار 
برجام در ایران همراه با محک خوردن اروپایي ها با آن توسط افکار عمومي ایران تبدیل به یک مسئله بزرگ ملي شده است.«
 گفتنی است در اردیبهشت ۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، رسانه های زنجیره ای مدعی شدند که شکاف بزرگی 

میان اروپا و آمریکا ایجاد شده و اروپا پشت ماست و موگرینی گفته »هر چه تهران بگوید«!
در آن مقطع، منتقدان سیاست خارجی دولت با دالیل کارشناسی و با استناد به سابقه اروپا در برجام و توافق سعدآباد 
و موارد دیگر تأکید کردند که اروپا با آمریکا همصداست و ادامه دادن برجام اروپایی، بازی در پازل وقت کشی طرف غربی 
است.حاال بعد از 15 ماه، مدعیان اصالحات تازه به حرف منتقدان رسیده و اذعان می کنند که برجام هیچ دستاوردی برای 

ایران در بر نداشته و برجام اروپایی نیز صرفا فریب غربی ها در خرید زمان برای آمریکا و اثر گذاری تحریم ها بوده است. 
اعالمگزینشیآماربرمبنایاهدافسیاسی

روزنامه اعتماد روزگذشته در گزارش اقتصادی خود با عنوان »منحني بیکاري در تابستان معکوس شد« نوشت: »مرکز 
آمار به عنوان مرجع رسمي انتشار آمارهاي اقتصادي ایران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت  اشتغال در تابستان سال 

جاري پرداخته و خبر از کاهش تعداد بیکاران در این فصل در قیاس با مدت مشابه سال قبل مي دهد.«
در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتقاد از رویکرد غیرکارشناسی دولت در انتشار آمارهای اقتصادی در مطلبی 
با عنوان »توقیف آمار« نوشت: »متأسفانه هر زمان که اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار می گیرد، مقامات کشور دستور 

عدم انتشار آمار را صادر می کنند و آن را از معرض دید فعاالن و تحلیلگران اقتصادی پنهان می کنند.
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت: »اعالم گزینشی آمار بر مبنای اهداف سیاسی، آن چنان شهرت سیاست گذار را 
در معرض خطر قرار می دهد که آمار اعالمی  حتی اگر با دقت فراوانی تهیه شده باشد، از سوی افکار عمومی مورد  تردید قرار 
می گیرد و حتی پس از دستور رفع توقیف از همه آمارهای اقتصادی، باز هم مردم تصور می کنند که این بار هم  کاسه ای زیر 
نیم کاسه است و آنچه بیان می شود، یا واقعیت ندارد یا همه واقعیت نیست. برای مثال از آبان سال گذشته اطالعات شاخص 
قیمت ها از سوی بانک مرکزی به پشت پرده رفته است؛ در حالی که همین آمار از سوی مرکز آمار به طور مرتب و هر ماه 
اعالم می شود؛ بدون آنکه مشخص شود، حتی اگر اهداف سیاسی هم در میان است، دالیل این استاندارد دوگانه چیست«.

درمکتب امام

شریان حیات آمریکا دست ماست
ما اعتقادمان اين است كه بايد مسلمني با هم متحد بشوند و تودهنى بزنند 

بــه آمريــكا و بدانند كه مى توانند؛ توانايى اين امر را دارند، هم قدرت پرســنىل و 

افراد دارند و هم ملت باهاشــان موافق است، اگر امرى بكنند، كارى بكنند و هم 

امكانات زياد دارند؛ رشيان حيات آمريكا و غرب بسته به نفت اين منطقه است .
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ننه سلما از ساکنان روستای آب باریک است که در جاده اقلید به یاسوج واقع 
شده است. کمر درد و پا درد همراه همیشگی اوست و گاهی به قول خودش با 
همان لهجه شیرین محلی که دارد، امان نمی دهد تا در حیاط خانه هم برود. اما 
همین زن ۷۲ ساله سال گذشته با زائرانی که پیاده راه کربال را در پیش گرفته 
بودند، همراه می شود و عجیب اینکه در تمام مدت سفر خبری از این درد نیست.

اشــک در چشمانش حلقه می زند و می گوید: ســالها بود که آرزویم رفتن 
به کربال بود اما وضعیت طوری بود که ایرانی ها حق ورود به کربال را نداشتند.

ننه سلما ادامه می دهد: از زمانی که وضعیت رو بهبود رفت و ایرانی ها توانستند 
به زیارت امام حسین)ع( در کربال بروند، آرزو داشتم من هم به زیارت آقا بروم.
وی اضافه می کند: ۲ ســال قبل که پســر بزرگم از روی پشــت بام افتاد و 
کمرش آســیب دید از ته دل دعا کردم و نذر کردم اگر خوب شــد پای پیاده به 

زیارت کربال بروم.
ننه ســلما می افزاید: دوا و دکتر پســرم را مرتب ادامه می دادیم و مرتب او 
را برای درمان به شــیراز می بردیم و می آوردیم تا اینکه اربعین همان ســال با 
تجویز یک آمپول و چند تا قرص پسرم رو به بهبودی رفت و یک هفته بعد هم 

توانست از سر جا بلند شود.
این مــادر دردمند ادامه می دهد: امام حســین)ع( و برادرش ابوالفضل)ع( 
صدای یک مادر را شــنیده بودند و مرادم را داده بودند و حاال نوبت من بود که 

نذرم را ادا کنم.
وی می افزاید: اربعین پارسال تصمیم گرفتم که نذرم را ادا کنم و با جمعی 
از اهالی روستا که می خواستند پیاده به کربال بروند، راهی سفر شدم و پا به پای 

زائران در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کردم. 
وی اضافــه می کند: به کربال رفتیم، زیارت کردیم و برگشــتن با اتوبوس از 
مرز، مســیر بازگشــت را در پیش گرفتیم اما آثاری از خستگی در ما نبود و این 

را جز عشق به حسین)ع( نمی توانم چیز دیگری بنامم.
قاضی سراج:

با تأكید رئیس قوه قضائیه 
جرائم سیاسی در حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود

نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضاى هیئت منصفه سراسر کشور 
گفت: با تأکید آیت اهلل رئیسی عالوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاسی را 

نیز هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر سراج در حاشیه جلسه تعیین اعضای هیئت 
منصفه استان تهران در جمع خبرنگاران بیان کرد: طبق ماده ٣٦ قانون مطبوعات 
موظف هستیم در مهرماه اعضای هیئت منصفه سراسر کشور را انتخاب کنیم که 
رئیس هیئت، رئیس قوه قضائیه و یا نماینده تام االختیار وی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس شورای ائمه جمعه و رئیس شورای 

شهر از اعضای این هیئت هستند.
سراج ادامه داد: امروز تقریبا دو سال هیئت منصفه سابق به اتمام رسیده و ما 
موظف به انتخاب اعضای جدید هیئت منصفه تهران هستیم؛ در تهران ۲۲ نفر و 
در اســتان ها 14 نفر باید از صنوف مختلف تعیین شوند و در کل کشور 441 نفر 
اعضای هیئت منصفه از صنوف مختلف باید تعیین شوند که امروز در تهران ۲1 نفر 
از صنوف مختلف تعیین شدند به طوری که فقط پنج نفر از اعضای هیئت منصفه 

جدید هستند و بقیه ابقا شدند. 
وی اظهارداشــت: امسال هیئت منصفه نسبت به سال های قبل تفاوتی دارد، 
با تأکید آیت اهلل رئیســی جرایم سیاسی هم این هیئت باید طبق قانون رسیدگی 
کند و عالوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاســی را نیز هیئت منصفه مطبوعات 

رسیدگی خواهند کرد.
نماینده تام االختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سراسر 
کشور درخصوص نحوه انتخاب اعضا گفت: در قانون احصاء شده است که این اعضا 
باید از صنوف مختلف تعیین شوند که ما از صنوف مختلف تعدادی اسامی داشتیم 
و هیئت از بین اســامی که معرفی شــده تشخیص داد افرادی را که صالح می داند 

انتخاب کند که این کار را انجام داده و امروز ۲1 نفر انتخاب شدند.
سراج با  اشاره به عملکرد هیئت منصفه در طول دو سال گذشته گفت: ما 1۸۰ 
جلســه در هیئت منصفه استان تهران جلســه داشتیم که ۸۰ رای به محکومیت 
دادنــد و همه محکومیت ها مالی بــود. ۷5 برائت و موقوفی تعقیب دادیم و مابقی 
نیز تجدید جلسه شده است.  وی با بیان اینکه هیئت نظارت مطبوعات حدود 1۲ 
هزار مجوز داده است، افزود: از بین 1۲ هزار مطبوعه فضای مجازی و مکتوب ۸۰ 
محکومیت آن هم جریمه مالی و حداقلی محکوم شــدند. ســراج با بیان اینکه به 
دنبال پیشگیری هســتیم تا مچ گیری، گفت: اخیرا رئیس قوه قضاییه شوراهای 
حل اختالف مطبوعاتی را نیز به همین منظور تشــکیل دادند و در دوره جدید 
قوه قضاییه برنامه این است که افرادی که وارد مطبوعات می شوند توجیه شوند 

تا خدایی نکرده مشکلی ایجاد نشود.
حسن نژاد نماینده مرند و جلفا: 

برخورد قضایی با مسئوالن خصوصی سازی های غلط 
خواست مردم و نمایندگان است

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمی می گوید انتظار مردم 
و نمایندگان برخورد قضایی با مسئوالن خصوصی سازى هاى غلط است.

محمد حســن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با مشکالت 
و معایب خصوصی سازی در ایران اظهارداشت: زمانی که ما می خواهیم قانون 
تصویب کنیم، باالدســتی ها یک چیزهایی درون ذهنشان است که وقتی آن 
قانون به مجلس می رسد یک اِن ُقلت هایی پیش می آورند و آخر سر می بینیم 
که روح قانون کاًل عوض شد. وی افزود: ما چرا دنبال خصوصی سازی هستیم؟ 
می خواســتیم دولت کوچک شود؛ شما پروسه واگذاری یک کارخانه را فرض 
کنید، گفتیم به دلیل اینکه دولت بنگاه دار خوبی نبود کارخانه را به دســت 
کســی بدهیم تا آن را به خوبــی اداره کند که درآمــد، تولید ناخالص ملی 
و اشــتغال روند صعودی طی کند اما با گذشــت زمان به دنبال این بودیم که 

چه کسی گران تر می خرد.
نماینده مردم مرند در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: اما چیزی که 
مدنظر مقام معظم رهبری بود بحث اهلیت بود، به جای آنکه یک کارخانه را 
به کســی بدهیم که بهتر از دولت اداره کند، به کسی واگذار کردیم که بدتر 
از دولت اداره کرد، یعنی اگر دســت دولت بود بهتر از این بود که به دســت 
بخش خصوصی می افتاد. حســن نژاد با بیــان اینکه بحث و هدف اصلی ما با 
خصوصی سازی افزایش تولید کارخانه بود که بعد از مدتی فراموش شد، کسانی 
وارد بازی شــدند که به دنبال افزایش درآمد، تولید ناخالص ملی و  اشــتغال 
نبودند، اضافه کرد: این آدم ها ضمن پیشنهاد قیمت باالتر، از البی و رانت هم 
اســتفاده کردند و کارخانه ها را خریدنــد که نه تنها تولید روند صعودی پیدا 
نکرد بلکه همان کارخانه نصفه و نیمه را به تعطیلی کشاندند و چوب حراج به 
زمین های آن زدند و فقط یک کارخانه بالاستفاده و کلی کارگر باقی گذاشتند 
و برایشان مهم نبود که کارگران به خیابان ها بریزند و می گفتند »به ما چه!«

وی افزود: حاال شــما آن  اشــخاص را دستگیر و اعدام کنید، با اعدام آنها 
آیا دوباره کارخانه راه اندازی می شــود؟ آیا اعدام آنها هزینه ها و فرصت های از 
دست رفته را جبران می کند؟ این ها مواردی بود که متأسفانه درخصوصی سازی 
ما اتفاق افتاد و یک عده با ســوء مدیریت و نیت خراب وارد خصوصی ســازی 

شدند و حتی شاهد ورود این آدم ها در بحث ورزش بودیم.
نماینده مردم مرند در مجلس شــورای اسالمی اظهارداشت: بنده رئیس 
هیئت بازرســی کشت و صنعت مغان هستم، اگر این کارخانه صاحب درست 
و حسابی داشــت امروز ۲۰ هزار میلیارد تومان قیمت داشت اما این شرکت 

را تبدیل به چرنوبیل کرده و درب و پنجره کارخانه  را هم از جا کنده اند.

نذری كه پادرد هم حریفش نشد

اســمش »ذرت دامی« اســت و شاید 
تصور شود که چون مصرف دام است، وارد 
چرخه خوراکی انسان نمی شود اما به عقیده 
کارشناسان هر آنچه که دام مصرف می کند 
در شــیر و گوشــت تاثیرگذار خواهد بود 
بنابراین اگر خوراک دام آلوده باشد، آلودگی 
با یک واســطه وارد چرخه خوراکی انسانی 
می شــود؛ اخیرا یکی از نمایندگان مجلس 
شوراى اسالمی عنوان کرده بود: »13 شرکت 
دولتی با 3۵ میلیون دالر ارز تخصیص یافته 
توسط بانک مرکزى در سال ۹۵، 4۹1 هزار 
تن ذرت آلوده به سم آفالتوکسین را وارد 
کشور کردند. از این مقدار 3۵۰ هزار تن در 
کشور توزیع شده است و هر دامی که از این 
ذرت ها استفاده کرده باشد، شیر و محصوالت 

لبنی آن آلوده می شود.«
امــا حمید ورناصــری، مدیرعامل شــرکت 
پشــتیبانی امور دام معتقد اســت حجم واردات 
ذرت های آلوده به سم آفالتوکسین 14۰ هزار تن 
اســت و مربوط به ٣ سال پیش که توسط بخش 

خصوصی وارد کشور شده است.
نکته حائز اهمیــت در این بین که کمتر به 
آن توجه شــده است، واردات آســان ذرت های 
آلوده اســت؛ ذرت هایی که سال گذشته حتی به 
چرخه تولید اســنک نیز رسید و به طور مستقیم 
در چرخه خوراک انسانی قرار گرفت؛ در این باره 
سازمان استاندارد درباره چرایی رسیدن اسنک های 
آلوده به دست مصرف کنندگان گفته بود: »به لحاظ 
استاندارد کاری که باید صورت می گرفته کنترل ها 
بوده که طی این مراحل با موردی مواجه نشدیم که 
بخواهد آیتم های استاندارد را زیرسؤال ببرد و آن را 
مشکوک اعالم کنیم یا بگوییم استاندارد ندارد.«

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد نیز 
گفت: »طبق قانون برنامه ششم و هم طبق قانون 
ایمنی زیســتی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان 
محیط زیســت مســئولیت تراریخته را دارند و 
سازمان استاندارد حتی طبق قانون ایمنی زیستی 
به عنوان همکار هم شــناخته نشــده است؛ مواد 
غذایی وارداتی از لحاظ تراریخته بودن از ســوی 

سازمان استاندارد بررسی نمی شوند.«
توجیه هــا و اســتدالل های ســازمان ملی 
اســتاندارد بیش از آنکه منطقی باشد، بامزه بود! 
این سازمان یکی از گلوگاه های واردات و صادرات 
شناخته می شود و اگر محصولی بخواهد به چرخه 
مصرف برسد باید اســتانداردهای الزم را کسب 
کند؛ با این حال و با وجود چنین سازمان عریض 
و طویلــی این حجم از ذرت آلوده به راحتی وارد 
کشــور و چرخه مصرف شــده و انگشت اتهام به 

سمت سازمان استاندارد نشانه رفته است.
اما مشکالت این سازمان تنها به مسئله واردات 
ذرت های آلوده ختم نمی شود. سازمان استاندارد 
باید به چرایی  تخلف های صورت گرفته در واردات 

و تولید خودرو نیز پاسخ دهد!
سوءاستفاده 744 میلیاردى 
با مشارکت سازمان استاندارد

واردات خودروی »تیوولی« توســط شرکت 
»رامک خودرو« و تایید مصرف سوخت پایین آن 
توسط سازمان استاندارد از جمله پرونده هایی است 
که هم اکنون توسط قوه قضائیه در حال پیگیری 
است؛ نکته حائز اهمیت درباره این پرونده اهمال 
سازمان استاندارد در تایید میزان سوخت مصرفی 

این خودرو است.
بررسی های خبرنگار »کیهان« نشان می دهد 
مصرف ســوخت ترکیبی این خودرو طبق آنچه 
پایگاه های معتبر بین المللی در حوزه خودرو تعیین 
کرده اند تــا حدود ۷/٦ لیتر در هر 1۰۰ کیلومتر 
برآورد شده است، این در حالی است که تاییدیه 
سازمان اســتاندارد مصرف 5/5 لیتر در هر 1۰۰ 
کیلومتر را برای این خودرو نشان می دهد! شاید 
این سؤال مطرح شود که تفاوت در اعالم مصرف 

سوخت چه پیامدی در پی خواهد داشت؟
تفاوت تعرفه واردات خودروها بسته به میزان 
حجم موتور و سوخت مصرفی آنها متفاوت است؛ 
به عنوان نمونــه خودروی تیوولی با حجم موتور 
15۹۷ سی سی مشمول ۷5درصد حقوق و عوارض 

گمرکی است؛ عالوه بر این با توجه به حجم سوخت 
)۷/٦ لیتر در هر 1۰۰ کیلومتر( به ازای هر دستگاه 
مشمول اسقاط ٦ دستگاه خودرو می شود، این در 
حالی اســت که طبق تاییدیه سازمان استاندارد 
درباره میزان مصرف سوخت این خودرو مشمول 
اسقاط ۲ دستگاه خودرو می شود؛ یعنی بیش از ٦۰ 
درصد تخفیف در هزینه اسقاط خودرو! الزم به ذکر 
است که واردکنندگان هزینه ای معادل ٣۰ میلیون 
ریــال را به ازای هر خودروی اســقاطی پرداخت 
می کنند. با این شــرایط شرکت »رامک خودرو« 
با کمک سازمان استاندارد توانسته سودی معادل 
1۲۰ میلیــون ریال به ازای واردات هر دســتگاه 
تیوولــی و مجموعا بیــش از ۷۰۰ میلیارد ریال 
معادل ۲4 هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی اسقاطی 
را به جیب بزند! بالشک سازمان استاندارد با عدم 
نظــارت کافی و صدور تاییدیه مصرف ســوخت 
مجعــول، زمینه وقوع چنین سوءاســتفاده ای را 

ایجاد کرده است.
البته تخلف های سازمان استاندارد در حوزه 
خــودرو منتهــی به پرونــده »رامــک خودرو« 
هم نمی شــود؛ تأییدیه های اســتاندارد یکی از 
خودروسازان بزرگ کشور تنها تا دی ماه ۹۸ دارای 
اعتبار است، این در حالی است که این خودروساز 
در اقدامی خالف قانــون بدون اخذ تأییدیه های 
استاندارد برای ســال بعد، اقدام به پیش فروش 
خودروهای ســال ۹۹ خود کرده اســت. اقدامی 
که در کمال تعجب ســازمان ملی اســتاندارد از 
آن چشم پوشی کرده است! تساهل و تسامح این 
سازمان پیشتر هم شامل شرکت های خودروساز 
شــده بود تا جایی که آنها اقدام به حذف برخی 
امکانات رفاهی و حفاظتی خودرو و عرضه آنها با 

اخذ وجه تحت عنوان »آپشن« کردند!
از قصور سازمان استاندارد در حوزه خودرو که 
بگذریم به تهدید امنیت غذایی جامعه می رسیم؛ 
کوتاهی سازمان استاندارد در ٦ سال اخیر سبب 
شــده تا زمینــه واردات دانه هــای روغنی آلوده 

فراهم تر شود.
گسترش روغن هاى تراریخته 

در سایه کوتاهی استاندارد
یک بررســی ساده در بازار مواد غذایی نشان 
می دهد طی ٦ سال اخیر مسئله ورود »تراریخته« 
به سبد خوراکی جامعه گسترش یافته است؛ در 
این بین روغن یکــی از مواد غذایی پر مصرف و 
با اهمیتی است که اتفاقا نمونه های تراریخته اش 

افزایش چشم گیری داشته است.
سازمان اســتاندارد مدعی است طبق قانون 
برنامه ششــم توســعه و قانون ایمنی زیســتی 
وظیفه ای در امر بررســی مــواد غذایی تراریخته 
ندارد، اما کارشناســان معتقدند که این سازمان، 
استاندارد دانه های روغنی وارداتی را تایید می کند 
و ورود دانه های روغنی تراریخته به کارخانه های 
تولید روغن ســبب شــده تا حجــم روغن های 
تراریخته موجود در بازار افزایش یابد؛ از ســوی 
دیگر با توجه به اینکه ســازمان استاندارد خود را 
در تعیین تراریخته بــودن یا نبودن مواد غذایی 
مبرا دانسته بنابراین اگر دانه روغنی وارداتی نیز 
تراریخته باشد، محصول تولیدی برچسب تراریخته 
را دریافــت نمی کند و کارخانــه تولید روغن نیز 
می توانــد محصــول تولیــدی را ارگانیک بداند، 
بنابراین در این راســتا قصور ســازمان استاندارد 

کامال مشهود است.
در کنار هم قرار دادن مشــکالت ایجاد شده 
توســط سازمان اســتاندارد نشــان می دهد این 
ســازمان آن طور که باید در ٦ سال اخیر فعال و 

پویا نبوده است.
مدیریت ضعیف و امضاهاى طالیی

دی ماه سال ۹۲ پس از روی کار آمدن نیره 
پیروزبخت انتقادهایی بــه این انتخاب وارد بود؛ 
نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سوابق نه چندان 
چشمگیر وی از جمله مواردی بود که نشان می داد 
پیروزبخت گزینه مناسبی برای مدیریت سازمان 
اســتاندارد نیست؛ امروز پس از گذشت ٦ سال از 
مدیریت وی، حجم تخلفات و کم کاری ها به قدری 
است که طبق شنیده ها صدای برخی مقامات دولت 

را هم درآورده است.

مرور عملکرد ســازمان اســتاندارد در مدت 
ریاست نیره پیروزبخت نشان می دهد وی از توانایی 
کافی برای مدیریت منسجم و هدفمند برخوردار 
نبوده است؛ تغییر ٦ معاونت مالی و اداری، تغییر 
4 رئیس پژوهشگاه، تعطیلی آزمایشگاه های مرجع، 
استفاده از مشــاوران دوتابعیتی، تعدد سفرهای 
خارجــی و همراه بردن افراد غیرمســئول، نفوذ 
فساد در بدنه سازمان و بازداشت برخی مدیران و 
کارمندان توسط سازمان های امنیتی و نظارتی از 
جمله مشکالتی است که در مدت حضور وی در 

سازمان استاندارد رخ داده است.
از آنجایی که سازمان استاندارد نقش به سزایی 
در رونق تولید و افزایش کیفیت کاالهای داخلی 
دارد، انتظار می رود این سازمان با تسهیل شرایط 
دریافت تاییدیه استاندارد و کیفیت به حرکت رو 
بــه جلوی تولید داخلی کمــک کند؛ با این حال 
به نظر می رســد طی ٦ سال اخیر این سازمان با 
فاصله گرفتن از اصل اقتصاد مقاومتی، نه تنها به 
بخش خصوصی کمک نکرده است که صف دریافت 
اســتاندارد را طوالنی تر کرده است، به گونه ای که 
متقاضیان برای رســیدن به جلوی صف ناچار به 
پرداخت رشوه می شــوند که نتیجه اش بازداشت 
برخی از نیروهای ســازمان استاندارد طی مدت 

اخیر شده است.
عالوه بــر این یکی از وظایف مهم ســازمان 
اســتاندارد تدوین اســتانداردهای جدید است؛ 
بررسی ها نشــان می دهد این سازمان در ٦ سال 
گذشته نه تنها دستاوردی در این زمینه نداشته 
بلکه حجم استانداردهای تدوین شده روند کاهشی 
داشته است، در مقابل یکی از اقدام های چشمگیر 
سازمان استاندارد در مدت اخیر سفرهای خارجی 
متعددی است که رئیس سازمان به همراه بستگان 
خود برای شــرکت در اجالس هــای بین المللی 

داشته است.
دور دنیا با سازمان استاندارد

غیبت هــای مکــرر پیروزبخت در ســازمان 
اســتاندارد و تعدد سفرهای خارجی وی تا حدی 
اســت که وی را باید پــس از محمدجواد ظریف 
وزیر امــور خارجه، دومین مدیــر دولتی از نظر 
تعداد سفرهای خارج از کشور دانست؛ سفرهایی 
که البته در قالب ماموریت انجام می شــوند و در 
نهایت به دلیل حضور خانوادگی و عدم اســتفاده 
از کارشناســان اســتاندارد در مجامع بین المللی 

دستاوردی به همراه ندارند!
تعــداد روزهایــی که پیروزبخــت در مدت 
ریاستش در سازمان استاندارد در سفرهای خارجی 
سپری کرده است حدود ٣۰۰ روز برآورد می شود 
که عددی قابل توجه اســت! حضور یک ساله وی 
در ماموریت های خارج از کشــور در مدت ٦ سال 
مدیریت اش این سؤال را مطرح می کند که آیا این 
حجم از ماموریت خارج از کشور در حیطه وظایف 

رئیس سازمان استاندارد تعریف شده است؟
پیشتر تارنمای خبری الف از سفرهای خارجی 
متعدد رئیس سازمان استاندارد خبر داده بود. این 
پایگاه خبری به حضور آشــنایان و بستگان خانم 
پیروزبخت در این ســفرها نیز انتقاد کرده بود اما 
ســازمان استاندارد در پاســخ به این خبر تنها به 
حضور بستگان رئیس سازمان در سفرهای خارجی 
پاسخ داد و این اقدام را با پروتکل لزوم همراه شدن 
یک محرم با رئیس ســازمان در سفرهای خارجی 
توجیه کرد. اما روابط عمومی این ســازمان تعداد 
بیش از حد سفرهای خانم رئیس  را تلویحا با سکوت 
خود تأیید کرد. این سازمان پاسخ نداد که بر فرض 
همراهی محارم در سفر، چرا سازمان استاندارد برای 
بستگان خانم رئیس، مجوز حضور در اجالسیه های 
بین المللی را گرفته اســت؟ بســتگان ایشان که 
مسئولیتی در سازمان استاندارد ندارند چگونه بدون 
هیچ صالحیتی جای کارشناسان سازمان استاندارد 
را در مجامع بین المللی گرفته اند و کشور را از حضور 

مؤثر در این مجامع محروم کرده اند!؟
تعطیلی پژوهشگاه و آزمایشگاه ها

رئیس  سازمان اســتاندارد در حالی بیش از 
٣۰۰ روز به ســفرهای خارجــی خود اختصاص 
داده که کمتر از ٣۰ روز به ســفرهای اســتانی و 
سرکشی از مراکز این سازمان در استان های کشور 

پرداخته اســت. مسئله تاسف برانگیزی که سبب 
شده تا بسیاری از آزمایشگاه های استانی تعطیل 
شــوند و دفاتر استانی آن طور که باید به وظایف 
خود عمل نکنند تا جایی که دیگر نقش نظارتی 
سازمان بر کیفیت کاالها و نمونه برداری از کاالها 

کم رنگ شده است.
به شکلی مشابه شرایط پژوهشگاه سازمان ملی 
استاندارد نیز دست کمی از آزمایشگاه هایش ندارد. 
صدمات انتصاب های ناموجه و غیرکارشناسی در 
پژوهشگاه سازمان موجب شده تا آزمایشگاه های 
مســتقر در پژوهشگاه که می بایســت به عنوان 
آزمایشگاه مرجع کشــور ضامن ایمنی و امنیت 
غذایــی و کلیه محصوالت مورد اســتفاده مردم 
باشد و یا به تولیدکنندگان و سایر مراکز در زمینه 
اســتاندارد و کیفیت کاال مشــاوره دهد، علیرغم 
هزینه های فراوان در گذشــته برای به روزرسانی، 
امروز تقریبا بی اســتفاده و بی اثر شده اند. عالوه بر 
این به نظر می رسد پژوهشگاه سازمان استاندارد 
حیاط خلوت مالی این ســازمان شــده است، به 
گونه ای که از محل اعتبارات پژوهشی به پژوهشگاه 
پرداخت صــورت می گیرد امــا اعتبار تخصیص 
یافتــه در قالــب هزینه های جاری به ســازمان 
بازمی گردد که خالف صریح قانون اســت. اتفاقی 
که جابه جایی هــای متعدد در معاونت  امور مالی 
سازمان و ریاست پژوهشگاه را می توان شواهدی 

از آن در نظر گرفت.
از تخلف در انتخاب ریاست سازمان

تا انتصاب هاى مسئله دار
پیروزبخت در حالی آذر ماه 1٣۹۲ با کم ترین 
تحصیالت و ســوابق مدیریتی به ریاست سازمان 
ملی استاندارد رسید که همسرش روابط نزدیکی 
با فردی پرحاشیه و البته پرنفوذ در دولت داشت. 
در کنار این انتصاب استثنایی تخلف شورای عالی 
استاندارد در تغییر مدیریت سازمان ملی استاندارد 

نیز قابل توجه است.
در حالی که طبق ماده ۲1 قانون ســازمان، 
تغییر رئیس ســازمان ملی اســتاندارد از وظایف 
شورای عالی استاندارد است اما در اقدامی فوق العاده 
پیروزبخت نه از طریق شورای عالی استاندارد که بر 
اساس تصمیم هیئت دولت به ریاست این سازمان 
انتخاب شد. هیئت دولتی که دوست همسر خانم 
رئیس از نفوذ خوبی در میان آنها برخوردار بود. در 
سایه چنین مدیریتی عزل و نصب های نسنجیده 
تا به امروز باعث شده افراد فاقد صالحیت تصدی 
پســت های مهم ســازمان را برعهده بگیرند که 
موجبات خرابکاری و تصمیمات غلط را در سازمان 
فراهم کرده اند؛ در مواردی حتی به کارگیری افرادی 
که پیش از این دارای سوءســابقه و پرونده منفی 
در حراست این سازمان بوده اند به چشم می خورد. 
حراســتی که ظاهرا ایــن روزها تصمیم گرفته تا 
چشم خود را بر تمام تخلفات رخ داده در سازمان 
ملی اســتاندارد ببندد و اگر نگوییم همدست این 
سرمایه سوزی ها بوده دست کم بی تفاوت از کنار این 

فجایع مدیریتی گذشته است!
یکــی از این فجایع حــوزه نظارت بر اجرای 
استاندارد ســازمان است که مسئول مربوطه اش 
به دلیل اهمال و عدم حضور در سازمان، بسیاری 
از ماموریت هایش انجام نشده و سهم عظیمی در 
تعطیلی واحدهای تولیدی دارد؛ به نحوی که در 
حال حاضر ســهم واحدهای تولیدی دارای مهر 
اســتاندارد کمتر از نصف واحدهــای دارای مهر 

ابطال شده و یا تعطیل است.
آنچه در مجموع می توان گفت، حال ناخوش 
سازمان استاندارد در سایه بی تدبیری دولت تدبیر 
و امید است؛ سازمانی که روزگاری با خارج شدن 
از زیرمجموعه وزارت صنعت به نهادهای زیر نظر 
ریاست جمهوری پیوســت تا محدوده نظارت و 
خدماتش گسترده تر شــود و سازمانی ملی لقب 
گرفت حاال کم فروغ ترین روزهای خود را سپری 
می کند و عمال نقش مؤثر خود را در فضای صنعت 
و تجارت از دســت داده اســت. حال باید دید با 
این حجم از کم کاری و تخلف در ســازمان ملی 
اســتاندارد، رئیس دولت چه تدبیری برای احیای 
این نهاد بســیار مهم و در واقع اســتاندارد شدن 

سازمان استاندارد دارد!

گزارش خبرى تحلیلی کیهان

مدیران غیراستاندارد
در سازمان استاندارد!

در صحن علنی مجلس 

وزیرعلوم: برخوردی كه با بورسیه ها شد درست نبود
وزیرعلوم که براى پاســخ به ســؤال 
نماینــدگان به مجلس آمده بــود در مورد 
بورســیه ها گفت کمیته اى براى بررســی 
بورسیه ها در دوره هاى قبل و حل و فصل این 
موضوع تشکیل شد، تعداد زیادى از بورسیه ها 
مشکل خاصی نداشتند لذا برخورد یکی دو 

ساله با آنها صحیح نبوده است.
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
به ریاســت مسعود پزشکیان آغاز شد. اصلی ترین 
دســتور کارهای این جلســه عبارت بود از: ادامه 
رســیدگی به گزارش شور دوم اقتصادی در مورد 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سؤاالت 
زهرا سعیدی، شهباز حسن پور و محمود صادقی 

از منصور غالمی وزیر علوم تحقیقات و فناوری. 
ماجرای بورسیه ها، حکایت دانشجویانی است 
که قربانی سیاسی کاری و خواسته های حزبی یک 
جریان سیاسی در کشور شدند. این ماجرا از سال 
1٣۹۲ هــم زمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید کلید خورد و هم زمان روزنامه ها و سایت های 
طیف موســوم به اصالح طلب و همچنین فعاالن 
سیاسی این جریان فضاسازی گسترده ای را علیه 

بورسیه ها شروع کردند. 
بــا آنکه در مقاطع مختلف دعوی نادرســت 
اصالح طلبان اعالم شده اما آنها کماکان می خواهند 

از این نمد کالهی برای خود ببافند. 
بورسیه ها قربانی سیاسی کارى

در جلســه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی 
ســؤال محمود صادقــی نماینده تهــران و عضو 
فراکسیون امید مجلس از »منصور غالمی« وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری در دستور کار مجلس قرار گرفت.
خالصه این سؤال به این شرح است: »مبنای 
صدور احکام بورســیه تحصیلی و تعــداد احکام 
بورســیه ها پس از انقالب و ایرادهای قانونی صدور 
احکام بورســیه ها و نحوه عمــل و مبنای قانونی 
تصمیمات کمیته رسیدگی به پرونده های بورسیه ها 

در وزارت علوم چه بوده است؟«
در پایــان محمود صادقی گفــت که به رأی 
گذاشــتن این ســؤال محلی از اعراب نــدارد! به 
این ترتیب ســؤال از وزیر علوم به رأی نمایندگان 

گذاشته نشد.

غالمی در پاسخ به سؤال محمود صادقی عضو 
فراکسیون امید از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
مورد پرونده بورســیه ها گفت: »موضوع بورسیه ها 
سال ۹۲ توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار 
گرفت و وزارت علوم موظف به بررسی اسناد و مدارک 
بورسیه ها شد. این بررسی ها تا سال ۹٦ انجام شد 
و در ســال ۹٦ و ۹۷ مباحث مربوط به بورسیه ها و 

فارغ التحصیالن اجرایی شد.«
وزیر علوم اظهار داشت: »اعزام دانشجو به صورت 
بورس به خارج از کشور قبل از تصویب قانون اعزام 
بورســیه ها به صورت محدود و خاص بود اما پس از 
تصویب قانون اعزام در ســال ۹۸، قبولی در آزمون 
اعزام به عنوان مسیر اصلی کسب بورسیه خارج از 

کشور تعیین شد.«
وی با بیان اینکه از ســال ۷۰ تا ۸٣ هر سال 
آزمونی به ایــن منظور برگزار می شــد، یادآور 
شــد: »عالوه بر این اســاتید هم می توانستند با 
شــرایطی برای ادامه تحصیل معرفی شوند. در 
ســال ۸5 شورای مرکزی بورس تصمیم به عدم 
برگــزاری آزمون گرفت و برگزاری آزمون بورس 
متوقف شد تا انتخاب دانشجویان بورس از میان 
دانشــجویان نخبه انجام شود. شرط معدل 14 و 

1٦ نیز تعیین شد.«
غالمی افزود: »از ســال ۸۹ تــا ۹۲ معاونت 
فرهنگــی وزارت علــوم ۷٣٦ نفر، یک تشــکل 
دانشجویی 5٦5 نفر و یک مسئول دانشگاه 151 
نفر را برای بورس معرفی کرد. در ادامه روش تبدیل 
بورس خارج به داخل ایجاد شد. از سال ۸۹ تا ۹۲ 
بخشــنامه ای نیز برای ادامه تحصیل دانشجویان 
شــاهد و ایثارگر صادر شــد که از این طریق هم 

تعدادی از بورسیه ها استفاده کردند.«
اکثر بورسیه ها مشکلی نداشتند

وزیر علوم یادآور شد: »از ابتدای انقالب تا امروز 
سه هزار و 5۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، 1۰ هزار 
و ۷۰۰ نفر در مقطع دکترا بورس خارج از کشــور 
دریافت کردند و با شیوه تبدیل بورس خارج به داخل، 
سه هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 1٦ هزار و 
4۰۰ نفر در مقطع دکترا تحصیل نمودند. به دلیل 
عدم رعایت قانون اعزام، نداشتن مصوبه وزیر وقت، 
عدم توجه به شرایط معدل و سن این پرونده ها مورد 

بازنگری قرار گرفت. این موارد تخلف را ســازمان 
بازرسی کل کشور نیز اعالم کرده است.«

وی در تشریح آمار بورسیه ها از سال ۸5 تا ۹۲، 
گفت: »۷1۰ نفر بورس خارج از کشور، هزار و ۸۷4 
نفر تبدیل بورس به خارج به داخل، 1٦۰ نفر بورس 
از طریق بخشنامه ایثارگران و ۸۹۰ مربی دانشگاه 
بورسیه دریافت کرده اند که در مجموع سه هزار و 

٦44 نفر بورسیه شدند.«
وزیر علوم تصریح کرد: »کمیته ای برای بررسی 
بورسیه ها در دوره های قبل و حل و فصل این موضوع 
تشکیل شد. بر اساس بررسی های این کمیته از سه 
هزار و ٦44 نفر بورسیه از سال ۸5 تا ۹۲، ۸41 نفر 
فاقد یک شرط یا چند شرط برای دریافت بورسیه 
تشخیص داده شدند که از این میان ٣45 نفر ملزم 
شدند با هزینه های شخصی تحصیل کنند. ۲1 نفر 
به دلیل تصمیم واحد آموزش دانشگاه لغو تحصیل 
شــدند و 1۷ نفر به خاطر عدم توان ادامه تحصیل، 

اخراج شدند.«
وی افزود: »تعداد زیادی از بورســیه ها مشکل 
خاصی نداشــتند که برخورد یکی دو ساله با آنها 
صحیح نبوده اســت و بســیاری از آنهــا امروز در 
دانشــگاه ها جذب شده اند. آماری از ارتباط افرادی 

که بورس دریافت کرده اند با افراد خاص نداریم.«
ارجاع الیحه مالیات بر ارزش افزوده

به کمیسیون
در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده، بررسی ماده ۲۷ این 
الیحه در مورد تحول در نظام دادرسی مالیاتی در 

دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ابتدای جلسه مسعود پزشکیان نایب رئیس 
مجلس اعالم کــرد که برای بررســی این الیحه 
نمایندگان باید روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز 

در صحن علنی مجلس حضور یابند.
در ادامه علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اســالمی بر صندلی ریاست تکیه زد و گفت: آقای 
حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه ای 
به هیئت رئیســه نوشته و خواســتار ارجاع الیحه 
مالیــات بر ارزش افزوده به کمیســیون اقتصادی 

مجلس شده است.
وی ادامه داد: الیحه پایانه های فروشگاهی نیز 

مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که ایراد آن 
رفع شده است. الیحه مالیات بر ارزش افزوده نیز به 
کمیسیون ارجاع خواهد شد تا ایرادات آن رفع شود.

الریجانــی در ادامه ارجــاع کل این الیحه به 
کمیسیون اقتصادی مجلس را به رأی نمایندگان 
گذاشت. در نهایت وکالی ملت با اکثریت آرا با ارجاع 

این الیحه به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
این الیحه 5۷ ماده داشت که تا این لحظه ۲٦ 

ماده آن به تصویب رسیده بود.
حاشیه اى در صحن علنی

در جلســه علنی دیروز مجلــس و در جریان 
بررســی ماده ۲۷ فصل ساختار سازمانی مالیات بر 
ارزش افزوده، علی ادیانی نماینده قائمشهر نسبت 
به این ماده تذکر آئین نامه داشــت اما پزشــکیان 
تذکر آئین نامه ای وی را وارد ندانســت و میکروفن 

وی  را خاموش کرد.
در ادامه ادیانی در اعتراض به جایگاه هیئت رئیسه 
رفت و با صدای بلند به بیان اعتراض خود پرداخت. 
تعدادی از نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه وی را 

به صندلی اش راهنمایی کردند.
محمد وکیلی و احمد امیرآبادی با وی صحبت 
می کردند و کوهکن نماینده لنجان نیز به جمع آنها 
پیوست و نسبت به رفتار هیئت رئیسه اعتراض کرد. 
اعتراض کوهکن موجب مشاجره لفظی وی با وکیلی 
عضو هیئت رئیسه شد. تعداد زیادی از نمایندگان 
اطراف ادیانی و کوهکن جمع شــده بودند. باالخره 
در جریان بررسی پیشنهاد محجوب نماینده تهران 
مبنــی بر حذف ماده ۲۷ نوبت به اظهارنظر ادیانی 

در مورد حذف این ماده رسید.
ادیانــی گفت: من به واســطه مجلس و حق 
شهروندی ملت ایران و حق نمایندگی در اعتراض به 
رفتار خالف آئین نامه رئیس مجلس آقای پزشکیان 
سخن نمی گویم. وقتی میکروفن باید روشن شود، 
قطع می کنیم. به عنوان اعتراض به رفتار جلسه آقای 
پزشــکیان که حق نمایندگان را تقطیع می کنند 

صحبت نمی کنم.
در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که 
ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: من میکروفن 
هیچ کس را قطع نمی کنم و حرف شما تهمت است. 

به نظر من ایراد آئین نامه ای شما وارد نبود.

در پی انتشار خبرى مبنی بر قرق بوستان بهشت مادران براى حضور همسر وزیر امور خارجه، سخنگوى وزارت 
خارجه گفت: دکتر ظریف از این اقدام بی خبر بوده است.

در پی انتشار خبری مبنی بر تعطیلی بوستان مادران به دلیل حضور همسر وزیر امور خارجه، سید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در این باره اظهار داشت: موضوع را پیگیری کردم. همسر آقای 
دکتر ظریف رئیس  انجمن زنان دیپلمات است که مراسمی را با حضور همسران ٣۸ سفیر و دیپلمات خارجی در بوستان مذکور 

برنامه ریزی کرده و شهرداری منطقه از روی محبت پارک را در طول برگزاری آن برنامه تعطیل کرد.
موسوی افزود: دکتر ظریف از این اقدام بی خبر بوده و پس از اطالع به شدت با آن مخالفت کرده است و دستور داده که 

من بعد چنین اقدامات ناموجهی که حقوق شهروندان را خدشه دار می کند، تکرار نشود.
وی اظهار داشت: دکتر ظریف و همسرشان از تمامی شهروندان و بانوان محترم تهرانی پوزش می خواهند.

توضیح و عذرخواهی ظریف و همسرش بابت قرق یک بوستان

سفیر کشــورمان در لندن از سنگ اندازى تیم 
حقوقی یک شرکت زیرمجموعه وزارت دفاع انگلیس 

در پرداخت بدهی این کشور به ایران انتقاد کرد.
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن 
طی پیامی توئیتری با انتقاد از سنگ اندازی تیم حقوقی یک 
شرکت زیرمجموعه وزارت دفاع انگلیس در پرداخت بدهی 
این کشور به ایران اعالم کرد جلسه بعدی دادگاه در این زمینه 

شش ماه بعد برگزار خواهد شد.
بعیدی نژاد در توئیتر نوشت: در حالی که مقامات انگلیسی 
بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک های 
چیفتــن تاکید می کنند، تیم حقوقی آنها تمامی روش های 
مختلف را بکار می گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، 
فرآیند دادگاه طوالنی گردد. امروز هم دادگاه اعالم کرد که 

جلسه محتوایی بعدی در٦ ماه بعد برگزار می گردد.
اختــالف میان ایران و انگلیس بر ســر قــرارداد خرید 
تانک های چیفتن به حدود 4۰ سال پیش باز می گردد. ایران 
در سال 1۹۷1 بر سر خرید 15۰۰ تانک چیفتن با یک شرکت 
انگلیسی به توافق رسید و در سال 1۹۷٦، مبلغی بالغ بر یک 

میلیارد دالر برای این تانک ها پرداخت کرد.
به گزارش تسنیم، پس از عقد قرارداد، انگلیس حدود 15۰ 
تانک به ایران تحویل داد  اما با وقوع انقالب اسالمی در سال 
1٣5۷ تحویل تانک ها متوقف شد. مشاجره مالی میان ایران و 
انگلیس در حال حاضر بالغ بر چند صد میلیون دالر می شود.
انگلیس در ســال ۲۰۰۹ به پرداخت 45۰ میلیون پوند 
سود به ایران محکوم شد اما به بهانه های مختلف از پرداخت 

آن خودداری می کند. 

در پی راى دادگاه انگلیسی صورت گرفت
اعتراض سفیر ایران به تاخیر در پرداخت بدهی دولت انگلیس


