
در بزرگ تري�ن اردوگاه م�رگ نازي ه�ا يعني 
اردوگاه آش�ويتس روي س�اعد افراد ش�ماره 
شناسايي خالكوبي مي شد تا اگر موفق شدند از 
اردوگاه فرار كنند، شناسايي شوند. اين روش در 
طول تاريخ كم و بيش گاهي اوقات از سوي برخي 
افراد و گروه ها مورد اس�تفاده ق�رار مي گرفت. 
حاال صندوق رفاه وزارت علوم هم براي تضمين 
بازگشت وام هاي دانشجويي همين روش را به 
نوعي امروزي كرده و با درج ميزان وام و بدهي 
دانشجويان روي گواهي موقت پايان تحصيالت 
دانش�گاهي مي خواهد اف�راد بده�كار به اين 
صندوق هر جا كه رفتند، شناسايي شوند و همه 
ادارات يا مكان هايي ك�ه اين  گواهينامه به آنها 
ارائه مي شود، بدانند فرد دارنده اين گواهي به 
اندازه كافي پول نداشته و مجبور شده وام بگيرد!
ك��ج س��ليقگي هايي ك��ه موج��ب مي ش��ود تا 
بروكراسي هاي عجيب و غير قابل توجيهي شكل 
گيرد و دانشگاهي كه محفل علمي و جايگاه رشد و 
ارتقاي كرامت انساني افراد است به مكاني براي زير 
سؤال بردن ش��خصيت افراد و دانشجويان تبديل 
شود و دانشجويي كه بايد مطالبه گر و متحول كننده 
ساختارهاي نادرست اجتماعي باشد، خود درگير 
ساختارهاي معيوبي مي شود كه كرامتش را خدشه 
دار مي كند. يكي از مصاديق اين ماجرا را مي توان 
در درج بدهي وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت 
علوم در گواهي موقت پايان تحصيالت مش��اهده 
كرد، رويكرد عجيبي كه نه فق��ط تضميني براي 
بازگش��تن مبلغ وام به صندوق رفاه دانشجويي به 
شمار نمي آيد، بلكه به خاطر مبلغ ناچيزي وام، فرد 
در هر جا بايد مدركش را ارائ��ه كند به عنوان يك 

بدهكار شناخته مي شود. 
 جور كردن دخل و خرج دانشگاه به قيمت 

وامي كه گران تمام مي شود!
وقتي ب��راي جور كردن دخل و خ��رج هزينه هاي 
دانشگاه مش��غول دو دوتا چهارتا هستيد، وام هاي 
صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم مي تواند كمكي 

جدي باشد و الاقل يك گوشه كار را بگيرد. 
وام شهريه يكي از مزايايي است كه براي دانشجويان 
در نظر گرفته مي شود و صندوق رفاه وزارت علوم 
براي دانشجويان شبانه و روزانه وام هاي مختلفي 
دارد، وام هايي كه پس از فراغت از تحصيل تقسيط و 

پرداخت مي شود و اقساط آن هم چندان زياد نيست 
تا به كسي فشار بياورد. 

به همين خاطر است كه اغلب دانشجويان ورودي به 
دانشگاه در قدم نخست به دنبال ضامن مي گردند و 
با مراجعه به دفترخانه و تهيه ضمانت نامه محضري 
به س��راغ صندوق رفاه دانشجويي مي روند تا با وام 
اين صندوق بدهي ه��اي دانشجويي ش��ان را كم 
كنند، اما همين دانش��جويان اگ��ر بدانند بخش 
اصلي متن گواهي موقت پايان تحصيالتش��ان به 
مبلغ وام دريافتي ش��ان اختص��اص مي يابد و اين 

مبلغ به همراه كارمزدش با عدد و حروف به صورت 
حروف برجسته در گواهي موقت پايان تحصيالت 
درج مي شود، شايد در دريافت وام از صندوق رفاه 
دانشجويي تجديد نظر كنند؛ چراكه دليلي ندارد 
در هر آزمون استخدامي يا اداره و خالصه هر جايي 
كه ممكن است نياز به ارائه مدرك تحصيلي وجود 
داشته باش��د، همه افراد بفهمند اين ش��خص به 
صندوق رفاه وزارت علوم بدهكار است و براي وصول 
اين بدهي راه هاي بهتري وج��ود دارد كه ضمانت 

اجرايي بيشتري هم دارد. 

 تفاوت  گواهينامه پايان تحصيالت پولدارها 
و بي پول ها !

حتي از گواهينامه موقت پايان تحصيالت افراد هم 
مي توانيد متوجه شود فرد مورد نظر پولدار است يا 
جزو اقشار متوسط و ضعيف جامعه به شمار مي رود. 
در  گواهينامه موقت پايان تحصيالت تكميلي يكي 
از دانش��گاه هاي معتبر در كشور بعد از توضيحات 
معمول نوش��ته شده اس��ت » ضمناً نامبرده مبلغ 
به عدد )49/780/818( و به ح��روف ) چهل و نه 
ميليون و هفتصد و هشتاد هزار و هشتصد و هجده ( 
ريال از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان استفاده 
نموده كه موظف اس��ت بدهي خود را طبق اوراق 
دفترچه اقساط به حساب درآمدهاي اختصاصي 

صندوق واريز نمايد.«
اين در حالي اس��ت ك��ه  گواهينام��ه موقت پايان 
تحصيالت افراد پولدار و بي نياز از وام چنين بخشي 

وجود ندارد!
  گواهينامه پايان تحصيالت وام دارها 

درج مبل��غ وام و تعه��د مال��ي دانش��جو پس از 
فارغ التحصيلي در گواهي موقت پايان تحصيالت 
وي در حالي صورت مي گيرد كه تا زمان تس��ويه 
نهايي وام دانشنامه براي فرد صادر نمي شود و درج 
مبلغ بدهي فرد به صندوق رفاه دانشجويان وزارت 
علوم جز نقض حريم خصوصي و كرامت انساني افراد 
هيچ سود ديگري ندارد. در واقع با اين كار تضادهاي 
طبقاتي و اجتماعي افراد به شكلي عيان بروز و ظهور 
مي يابد، زيرا كساني كه تمكن مالي خوبي دارند و 
نيازي به دريافت اين وام ها نداشته اند، گواهي موقت 
پايان تحصيالتشان تنها ش��امل مواردي از قبيل 
معدل، سال ورود و س��ال فارغ التحصيلي و تعداد 
واحدهاي گذرانده است، موضوعاتي كه بايد در يك 
گواهي پايان تحصيالت درج شود. اما گواهي پايان 
تحصيالت كساني كه وام گرفته اند با يك گواهي 
پايان تحصيالت عادي خيلي فرق مي كند. اين افراد 
درست شبيه كس��اني كه در اردوگاه كار اجباري 
نازي ها بوده اند و از افراد عادي متمايز است در حالي 
كه شايد دليلي نداشته باش��د مسئول كارگزيني 
فالن اداره يا فالن شركت بداند متقاضي اين شغل 
بدهكار صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم است و 
هنوز هم هيچ رفتاري از او سر نزده كه نشانه سرباز 

زدن از پرداخت بدهي اش باشد. 
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گواهيپايانتحصيالتپولدارهابابيپولهافرقميكند!
بدسليقگي هاي اداري حتي در محيط هاي جوان و پويايي مثل دانشگاه هم به تبعيض و فاصله طبقاتي دامن مي زند

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 محمدعلی ش�فيعی با انتشار اين اسكرين ش�ات از توئيت 
فيلي�پ جيرالدی، عضو س�ازمان س�يا نوش�ت:  اوبام��ا اولين 
رئيس جمه��ور تاريخ اي��االت متحده اس��ت كه تمام دوران رياس��ت 
جمهوری خود را در جنگ به سر برده است! تك تك روزهای هشت سال 

رياست جمهوری...  پی نوشت: او برنده جايزه صلح نوبل شده است!
-----------------------------------------------------

 اكانت روزنامه ش�هروند در توئيتر نوشت: فقط ٢1٦ ايستگاه 
پايش، آلودگی هوای كشور را می س��نجند. از اين تعداد 14 ايستگاه 
در شهر تهرانند. از 19٦ ايستگاه فعال پايش كيفی هوا در كشور فقط 
1٣0 ايستگاه س��المند و كيفيت هوا را مشخص می كنند. بی توجهی 
به ايستگاه های سنجش آلودگی هوا در حالی است كه ماده 19 تا ٢1 

آيين نامه اجرايی ماده ٢ هوای پاك به اين مورد پرداخته است. 
-----------------------------------------------------

 يک كانال خبری با انتش�ار اين عكس نوش�ت: آن سلبريتی 
كه ماهانه سفرهای خارجی  و خوش��گذرانی هاش عقب نميوفته و اين 
روزها دغدغه تزئينات درخت كريس��مس رو داره، درد بنزين ليتری 
٣000تومن و گوجه كيلويی 1۵000تومن را نخواهد فهميد! واقعاً چه 

منطقی برای معافيت مالياتی به اروپاگردان الكچری وجود داره؟
-----------------------------------------------------

 عباس رفيعي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: اين 
تصوير نشان می دهد كه يزدی ها در تجربه پنج هزار ساله خود برای انطباق 
با اقليم بيابانی، خانه ها را در كدام جهت می ساختند تا هم از توفان های شن 
درامان باشند، هم از سوز بادهای زمستانی و هم اينكه چطور بيشتر بهره 
ببرند از نسيم های خنكی كه در تابستان محتاج آن بودند. جهت برخورد 
هر كدام از اين بادها با الگوی غالب خانه سازی در يزد را ببينيد. پنج هزار 
سال بعد در تهران مدرن و امروزی: سال هاست كارشناسان می گويند در 
شهری كه دچار وارونگی دما در نيمه سرد سال است، ساعت آغاز به كار 
نبايد در گرگ و ميش صبح باشد كه اينورژن حداكثر شدت را دارد. يكی 
از راه های فوری و بی هزينه برای كاهش آلودگی هوای تهران آغاز به كار 
ادارات و مراكز آموزشی در پاييز و زمستان از 9 صبح به بعد است. وقتی 
كه قدری گرم تر شدن سطح زمين باعث كاهش اينورژن و افزايش امكان 
عروج ذرات آالينده به خارج از فضای شهر می شود. نكته به اين سادگی و 
به اين راحتی را شهرداری تهران با آن همه دم و دستگاه عريض و طويلش 

هنوز نتوانسته است بفهمد. شهرداری و همه ديگر نهادهای مسئول.
-----------------------------------------------------

 آمنه ميرباقری توئيت زد: بودجه قرآنی سال 99 كشور 80 درصد 
كاهش يافت! واقعاً چطور دلتون مي��اد يه همچين دولت با تدبيری رو 
بی تدبير معرفی كنيد؛ درحالی كه همه توانش��و ب��ه كار گرفته تا مانع 

رسيدن فرهنگ ناب قرآنی به جامعه بشه!؟
-----------------------------------------------------

 يک كانال خبری نوشت: خدا به خير كند! 
17 آذر 98( روحان��ی در صحن علن��ی مجلس: آنچنان ش��بكه ملی 
اطالعات را تقويت كني��م كه مردم برای رفع نيازه��ای خود نيازی به 
خارج نداشته باشند. ٦ خرداد 9٢( روحانی در نطق انتخاباتی در سيما: 
آنچنان رونق اقتصادی ايجاد كنيم و آنچنان مردم را از درآمد سرشار 

می كنيم كه اصاًل مردم به يارانه 4۵ هزار تومانی نياز نداشته باشند.
-----------------------------------------------------

 بهاره گلريز با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از يک اتفاق 
روز دانشجو حكايت كرد و نوش�ت: اين غذاي الكچري روز دانشجو 
بود كه دانش��گاه ما داد. يكي از دانش��گاه های معروف و دولتي در تهران. 
تشكر بابت غذا اما وامو واريز كنيد، ناهار الكچری روز دانشجو پيشكش. 
وام تحصيلي كمك خرج همون ترم قراره باشه! اما با كلي معطلي آخر ترم 

واريز مي كننش. 
-----------------------------------------------------

  يک كانال دانشجويي با انتشار اين تصوير از يک اقدام جالب 
دانشجويي نوشت: دانشجو های دانشگاه خليج فارس بوشهر ، جای 

خالی نماينده های مجلسشون رو با ۵ كيلو سيب زمينی پر كردند.

 محسن هاشمي گفت: ش��هردار تهران در جلس��ه شوراي پايتخت 
پيشنهاد مدل جديد حمل و نقلي ارائه كرد و پيشنهاد داد كه از تراموا 
در تهران و در محور هاي خيابان وليعصر – تجريش، جمهوري و حتي 

دور بازار تهران استفاده شود. 
  مديرعامل سازمان بيمه سالمت در ديدار با هيئت پاكستاني گفت: 
حفاظت و صيانت مالي و افزايش دسترسي عادالنه اقشار مختلف مردم 
يكي از اهداف مهم سازمان بيمه سالمت ايران است و حدود 40 ميليون 

نفر از جمعيت كشور تحت پوشش اين سازمان هستند. 
   شهربانو اماني، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران گفت: روزانه 1۵ نفر در پايتخت به دليل آلودگي هوا جان خود را از 

دست مي دهند و شعار تهران شهري براي همه محقق نشده است.

دارویايرانیآنفلوآنزارسيد
داروی  ورود  از  دارو  و  غ�ذا  س�ازمان  س�خنگوی 
اس�لتاميوير تولي�د داخ�ل ب�ه زنجي�ره توزي�ع دارو خب�ر داد.

كيانوش جهانپور از ورود داروی آنفلوآنزا به نام ژنريك اسلتاميوير، توليد 
يك ش��ركت داخلی به بازار خبر داد و گفت: 700 هزار عدد كپس��ول 
اسلتاميوير توليد داخل به زنجيره توزيع داروی كشور وارد شد. جهانپور 
افزود: پيش از اين نيز بيش از يك ميليون و ٣00 هزار كپسول اسلتاميوير 
خارجی به صورت فوريتی وارد شده بود كه ظرف هفته های گذشته در 
شبكه بهداشتی كشور و داروخانه های منتخب توزيع شده بود و با ورود 
محصول توليدی شركت ايرانی و برنامه توليدی اين شركت، عماًل دپوی 
استراتژيك اسلتاميوير تا ماه های ابتدايی سال 99 نيز فراهم شده است. 
وی تأكيد كرد: اولويت وزارت بهداشت و س��ازمان غذا و دارو، سالمت 
هموطنان و تأمين لوازم آن است و در راستای حمايت از كاالی ايرانی، 
دارو و تجهيزات پزشكی مورد نياز از محل توليد داخلی تأمين خواهد 
شد و مادامی كه توليد مشابه داخلی به هنگام و به كفايت در بازار موجود 
باشد، اجازه واردات داده نخواهد شد. در اين رابطه همدلی، همراهی و 
هماهنگی مطلوبی ميان نظام سالمت، دستگاه های اجرايی و نهادهای 

نظارتی از جمله سازمان بازرسی كل كشور و ديگر نهادها برقرار است.
-----------------------------------------------------
دادستانكل:بانکهابهاموالواحدهای

توليدیدستدرازینکنند
دادس�تانی كل كش�ور طی دس�توری به نظام بانكی تأكيد كرده 
كه گ�رو گرفت�ن دارايی ه�ای ش�خصی توليد كنن�ده ب�ه بهانه 
پرداخ�ت تس�هيالت بانك�ی ب�ه او تخلف محس�وب می ش�ود. 
 به گفت��ه  محمدجعف��ر منتظري مادام��ی كه محل اج��رای پروژه و 
دارايی های شركت كفاف تسويه بدهی آن را می دهد، بانك ها حق ندارند 
به سراغ دارايی های ديگر توليد كننده بروند. منتظري تأكيد كرده كه 
»در مورد آن دسته از واحد های توليدی كه برای پروژه ای وام گرفته و 
محل اجرای آن پروژه را در رهن بانك گذاشته اند، چنانچه قيمت محل، 
كفاف پرداخت بدهی ش��ركت را بدهد به همان بس��نده كنند و ساير 
وثيقه ها و تضمين های توليدكننده را به اجرا نگذارند.« در متن دستور 
دادستان كل هم تصريح شده كه »بر اساس قانونی كه در 80/٣/٢7 به 
تصويب مجلس رسيده، توليدكنندگان اجباری ندارند امالك شخصی 
و هر آنچه غير از محل و تجهيزات كارخانه را در قبال وامی كه می گيرند 
در رهن بانك بگذارند. بنابراين اگر بدون رضايت سرمايه گذار، زمين يا 
خانه شخصی او كه ربطی هم به واحد توليدی اش ندارد، در رهن بانك 
قرار بگيرد، آن رهن صحيح نيست و می توان فسخش كرد، مگر اينكه 

رهن با رضايت شخص سرمايه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.«

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

دادگاه رس��يدگی به پرونده گندم های مفقودی 
گلستان با رياست قاضی حجت االسالم محمدرضا 
مزيدی در گرگان برگزار ش��د. متهم��ان آقايان 
آق اويلی رادنيا، ميرحسين شجاعی و ابوالحسن 
فاضلی هر س��ه داير بر اخالل در نظام اقتصادی 
كشور از طريق اخالل در نظام توليدی با 9 ميليون 

و ٣7 هزار و 99٣ كيلوگرم گندم متهم هستند.
 از افت رطوبتی سود هم می كنند

در ابتدای جلسه دادگاه، وكيل متهمان اين پرونده 
با قرار گرفتن در جايگاه با اشاره به موضوع افت 
رطوبتی گندم گفت: »با در نظر گرفتن موضوع 
افت رطوبت گندم، ميزان كسری گندم های اين 
پرونده حدود ٢ هزار تن كمتر می ش��ود و فقط 
بايد 7ميليون كيلوگرم گندم مفقودي مبنا قرار 
گيرد!« قاضی مزيدی در اين بخش با رد دفاعيات 
وكيل مدافع عنوان كرد: »افت گندم هنگام خريد 
محاسبه می شود و االن كه گندمی وجود ندارد، 
چگونه درصد افت كارشناس��ی شود؟ از طرفی 
اداره غله هنگام خريد اف��ت رطوبتی مجاز را در 
نظر می گيرد و در بسياری از موارد كارخانجات از 

محل همين افت رطوبتی سود هم می كنند.«
 اموال 19 ميلياردي

در ادام��ه دادگاه، نماين��ده اداره غل��ه نيز اظهار 
داش��ت: »متهمان در قراردادی كه امضا كردند 
حق اعتراض را از خود گرفتن��د و از طرفی بابت 
افت رطوبتی اداره غله به حسابشان مبلغی واريز 

شده است.«
در ادامه وكيل متهم��ان، اداره غل��ه را به رفتار 
دوگانه متهم كرد و افزود: »دست كم 14 كارخانه 
ديگر در استان گلستان كسری گندم و وضعيتی 
مش��ابه اين كارخانه دارند، ام��ا اداره غله با آنان 
توافق كرده تا قسطی كسری را جبران كنند، ولی 
به رغم اينكه موكالن من چند ماه پيش در توافقی 
كه اداره غله با آنان داشت و هيئت كارشناسی هم 
اموالشان را حدود 19 ميليارد تومان اعالم كرد، 
گفتند كه مبلغ كسری از اموالشان برداشته شود، 
اما اداره غله از آنان ش��كايت كيفری كرده است. 
انتظار ما اين است كه اين اداره با همه كارخانه ها 

يكسان برخورد كند.«

 هم متواري بودند و هم اقدامي نكردند
سپس نجفی، دادستان آق قال با حضور در جايگاه 
دفاعيات وكيل متهمان پرونده را رد كرد و گفت: 
»ميزان افت بر اس��اس جدول اقليم شناسی در 
نظر گرفته شده و ادعای وكيل درست نيست. از 
طرفی در قرارداد با غله، متهمان حق اعتراض را 
از خودشان سلب كردند و از سوی ديگر متهمان 
پرونده، به وي��ژه دو متهمی كه متواری بودند در 
اين مدت اقدامی برای حل مشكالت خود با اداره 
غله انجام ندادند. دفاعيات وكيل پذيرفته نيست و 

از دادگاه تقاضای مجازات متهمان را دارم.«
 جبران خسارت

در ادامه متهم رديف اول پرونده برای آخرين دفاع 
در جايگاه قرار گرفت و بار ديگ��ر بر بی اطالعی 
خود از سرنوش��ت گندم های مفق��ودی و نحوه 
كسری تأكيد و عنوان كرد: »از نظر مالی نيازی 
به اين كار نداشتم و سابقه كاری ام در اين زمينه 
نشان می دهد كه تخلفی نداشته ام. درست است 
كه س��هامدار بودم، اما از فروش و معامله ها خبر 
نداش��تم.« وكالی متهمان هم در ادامه جلس��ه 
دادگاه برای آخرين دفاع با اشاره به نداشتن سابقه 
كيفری متهمان پرونده و اينكه آنها حاضر هستند 
خسارت را جبران كنند از دادگاه رأفت اسالمی 
را خواستار شدند. گفتني است كارشناس رسمی 
دادگستری، ميزان كس��ری گندم را 9 ميليون و 
٣7 هزار و 99٣ كيلوگ��رم اعالم كرده و اعتراض 
موجهی نيز نسبت به اين نظريه به عمل نيامده 
است؛ متهم رديف اول كسری گندم را قبول دارد، 
اما اعالم كرده اتهام متوجه او نيس��ت و كاره ای 
نبوده كه با توجه به مستندات مندرج در پرونده 

اين دفاع مردود است.
قاضی مزيدی پس از ش��نيدن آخرين دفاعيات 
متهمان و وكالی آنان، ختم دادرسی را اعالم كرد 
و گفت: »دادگاه رأی اي��ن پرونده را تا يك هفته 

ديگر صادر می كند.«
پرونده گندم های مفقودی گلستان پس از پرونده 
معروف به پرهام آزادشهر، دومين پرونده ای است 
كه در دادگاه ويژه رسيدگی به جرائم اقتصادی 

استان گلستان رسيدگی می شود.

2 هزار تن گندم کمتر فقط به خاطر رطوبت!
وكيل متهمان در دادگاه گندم  های گلستان مدعي شد به خاطر افت رطوبت 

گندم ها ميزان كسری اين پرونده بايد ۲ ميليون كيلوگرم كمتر  شود!

سومين جلسه دادگاه رس�يدگی ب�ه پ�رون�ده گندم های مفقودی 

عليرضا سزاوار
  گزارش 2

صبح ديروز در حالي برگزار ش�د كه وكيل متهمان از اداره كل غله 
اس�تان گلس�تان گاليه داش�ت كه چرا با متهمان تواف�ق نكرده تا 
گندم های مفقودي را به صورت قسطي جبران كنند! اتهام متهمان دادگاه گندم هاي مفقودي 
در استان گلستان، افساد في االرض از طريق اخالل در نظام توليدي است. جلسه رسيدگي روز 
گذش�ته جدال بين وكالي متهمان و نماينده اداره غله و دادستان بر سر مفقودي يا آب رفتن 
۲هزار تن گندم حواشي جالبي در پي داشت. ختم دادرسي اين دادگاه اعالم شده و حاال بايد 

منتظر صدور رأي بود.


