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 اعتراض به روند انتخاب بذرپاش 
به درون مجلس هم کشیده شد؛

پروندهمختومهای 
کههمچنانبازاست

سياست 2

»هرچه بود گذشــت«؛ این جمله محمدباقر قالیباف در مراســم 
معارفه مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات بود که اشاره 
به حرف و حدیث ها و اعتراضات مبنی بر صالحیت نداشــتن بذرپاش 

برای انتخاب به عنوان رئیس دیوان محاسبات بود. 
بذرپاش دو روز پیش رســما رئیس دیوان محاسبات شد و رئیس 
مجلس این رسمیت را به معنی پایان اعتراضات قلمداد کرد و با جمله 
»هرچه بود گذشت«، خطاب به رئیس جدید دیوان محاسبات گفت که 
از این پس عملکرد او در این جایگاه مهم است.  اظهارات خود بذرپاش 
در مراسم معارفه اش نشان می داد که از نظر او نیز پرونده مختومه است. 
او با ادبیاتی که حاکی از هشدار و تهدید بود با تاکید بر اینکه »با ما کار 
سیاسی کردند«، گفت که »من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد، اما 
نظارت دقیق بر مبنای قانون و ســختگیرانه را پیش می گیرم زیرا پای 
بیت المال در میان است و شوخی ندارم.«  او همچنین با بیان اینکه این 
دیوان اصلی ترین و با افتخارترین نهاد نظارتی مالی در کشــور است، 
افزود: کســی حق ندارد دیوان را خدشــه دار کند. مخالفان انتصاب 
بذرپاش بر رأس دیوان محاســبات اما علی ر غم اظهــارات قالیباف و 
بذرپاش در مراسم معارفه و رســمیت یافتن ریاست رئیس جدید بر 
دیوان، ماجرا را تمام شــده نمی دانند و همچنان پیگیر آن هستند؛ اما 
کار جایی برای بهارستان و رئیس خلبانش سخت می شود که دامنه این 

اعتراضات به درون خود مجلس نیز کشیده شده است. 
سوابقشغلینامزدهادراختیاراعضاقرارنگرفت

گزینه های ریاست بر دیوان محاسبات را کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به صحن معرفی می کند؛ با این حال روند انتخاب بذرپاش، از 

درون خود این کمیسیون نیز مخالفانی دارد...

اماواگرهایاحیایکوپنموردنظرمجلسیازدهم

متوسطزداییازجامعهشتابمیگیرد
دسترنج 4

رئیس جمهور دستگاه های دولتی را موظف 
کرد بر اساس دستورالعمل های مصوب ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولــت و تجربه موفق 
عرضه بخشــی از سهام شســتا در بورس، در 
واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، 

تسریع کنند. 
به گزارش ایســنا، حســن روحانی دیروز 
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
پیرو نشســت روز گذشــته با مدیران صنایع 
پتروشــیمی و فوالد و طرح برخی موانع مسیر 
فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکالت، 
تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه 
تولید و تجارت کشــور گرفتار بروکراســی و 
مشکالت شود. همه دستگاه ها موظف به رفع 
این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.
رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات 
توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت 
الزامات شــرایط خاص و پیچیده امروز کشور، 
باید با اصالح قواعد و ایجــاد هماهنگی میان 
همه دســتگاه ها، این موانع به سرعت برطرف 
و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه 

بخش ها ابالغ شود.
روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در 

خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی در 
بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های 
خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام 
گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور 
در مســیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این 
فرآیند که در راســتای مردمی سازی اقتصاد 
کشــور و هدایــت نقدینگی به ســمت بازار 
ســرمایه اســت، می تواند تولید کشور را نیز 

رونق ببخشد.
رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی 
را موظف کرد بر اســاس قواعد و دستورالعمل 
های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام 
کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع 

بخشند.
روحانــی از وزارت امور اقتصــادی  دارائی 
خواست با توجه به ســرمایه گذاری گسترده 
ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ 
کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت 
ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام 
دولت در بورس را به طور منظم و مســتمر و بر 

اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.
وی با اشــاره به نقش تعیین کننده شرکت 
های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه 

ســهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق 
عرضه سهام شــرکت های بزرگی در ماه های 
اخیر، سایر شــرکت های بزرگ نیز می توانند 

این تجربه را تکرار کنند.
در این جلســه وزارت خانه هــای صمت و 
اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات 
خود در خصوص تسریع در ترخیص کاالها از 
گمرک را بر اســاس مصوبات ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه 
شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح 
و مقرر شــد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی 
و وزارت صمت، با اســتفاده از ســاز و کارهای 
تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این 

منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.

بدرالزمان قریب، نویســنده، پژوهشگر، 
ایران شــناس، زبان شــناس، پژوهشگر زبان 
ُســغدی، ادیب، شــاعر، مترجــم و مدرس 

دانشــگاه، صبح امروز در ســن ۹۱ ســالگی 
درگذشت.

دکتر بدرالزمــان قریب، عضو پیوســته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زبان شناس و 

استاد دانشگاه بوده.
بدرالزمان قریــب، زاده ۱۳۰۸ در تهران 
بود و مدرک دکتری زبان های باســتانی خود 
را از دانشــگاه پنســیلوانیای آمریکا دریافت 

کرده بود.
بدرالزمان قریب در سال ۱۳۷۷ به  عنوان 
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 

در سال ۱۳۷۸ سرپرست گروه گویش شناسی 
انتخاب شد و در سال ۱۳۸۳ نیز مدیریت گروه 

زبان های ایرانی را به عهده گرفت.
برخــی از آثار دکتــر بدرالزمــان قریب 
عبارت اند از: تحلیل ســاختاری فعل در زبان 
ُسغدی؛ زبان های خاموش، یوهان فریدریش 
)ترجمه، با همکاری یدالّل ثمره(؛ وســنتره 
جاتکه، داســتان تولد بودا به روایت ُسغدی؛ 
فرهنگ ُسغدی )ُسغدیـ  فارسیـ  انگلیسی(؛ 
تاریخچۀ گویش شناســی در ایران؛ مطالعات 

ُسغدی؛ پژوهش های ایرانی باستان و میانه.
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