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«آل سعود» تبدیل به «آل سقوط» شده است ایسنا :نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :آمریکا و دیگر ابرقدرتها هم نتوانستند ایران اسالمی را بهزانو در بیاورند چه رسد
به آل سعود که این روزها به آل سقوط تبدیل شده است .احمد سالک درباره لفاظیهای ترکی الفیصل ،رئیس سابق دستگاه اطالعاتی عربستان سعودی در اجتماع منافقین در پاریس ،اظهارداشت :ترکی فیصل
که سوابق زیادی در مزدوری آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد کوچک تر از آن است که خواستهای را در مورد ایران داشته باشد .اصوال ً آدم مزدور حرفی را به زبان میآورد که مذاق اربابش خوش بیاید.

خبر

خبر خوب رئیس مجلس برای مطالبه گران حقوق ملت

 ۴میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شد

دریادار تنگسیری:

تمامی شناورهای بیگانه
تحت رصد نیروی دریایی
سپاه قرار دارند

سپاه نیوز :جانشین فرمانده نیروی دریایی
سپاه ،گفت :تمامی شناورهای بیگانه در
خلیج فارس تحت رصد و نظارت ما قرار
دارند.
در پی انتشار خبری در برخی رسانههای
خارجی درباره اعزام پنج قایق نظامی برای
تحت نظر گرفتن یک ناو آمریکا در تنگه
هرمز توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری ،جانشین
فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهارداشت:
تحت نظر قراردادن شناورهای بیگانه در
منطقههای مأموریتی نیروی دریایی سپاه
موضوع جدیدی نیست و این کار همواره
به صورت مستمر و شبانه روزی انجام شده،
میشود و خواهد شد.
وی افزود :ما براساس مأموریتهای محوله،
تردد و جابه جایی هر شناور از کشورهای
بیگانه بویژه کشورهای فرامنطقهای و
به طور خاص دشمنان انقالب اسالمی،
شیطان بزرگ آمریکا را که حضورشان برای
ما تهدید ذاتی و شر مطلق است با دقت و
حساسیت دنبال میکنیم و آنان نیز نسبت
به این مسأله کام ً
ال تمکین کننده هستند و
سالهاست که این موضوع جاری و ساری
است و مطالب مطرح شده در رسانههای
بیگانه ناشی از فهم نادرست موضوع بوده و
بیربط است.

 ۷۳درصد ایرانیها پس از برجام
وضع شان بهتر نشده است

فارس :بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه
ایرانپل ،بیش از  ۷۳درصد ایرانیها معتقدند
وضعیت اقتصادی آنها پس از برجام بهبود
نیافته است.
موسسه ایرانپل ،مستقر در کانادا ،اقدام به
برگزاری یک نظرسنجی از  1007ایرانی
از تاریخ  17تا  27ژوئن کرده که به روش
تلفنی انجام شده است.
به نوشته المانیتور ،این نظرسنجی نشان
میدهد که انتظار ایرانیان از توافق هستهای
موسوم به برجام باال بوده و افکار عمومی
ایران نتوانسته است موانعی که ایران پس
از این توافق نیز در زمینه جلب سرمایه
خارجی و اتصال مجدد به اقتصاد جهانی با
آنها مواجه بوده را درک کند.
یکی از یافتههای مهم این نظرسنجی آن
است که بالغ بر  72درصد از ایرانیان به
پایبندی آمریکا به تعهداتش ذیل برجام یا
اص ً
ال اطمینان ندارند ،یا اطمینان کمی دارند.
این در حالی است که یکسال قبل ،رقم
مزبور  41درصد بود .در همین حال66.1 ،
درصد از ایرانیان بر این باورند که واشنگتن
بهدنبال آن است تا به طرق دیگر ،اثر منفی
تحریمها بر ایران را حفظ کند .تقریباً 74.4
درصد از ایرانیان نیز باور دارند که واشنگتن
به دنبال جلوگیری از روابط اقتصادی سایر
کشورها با ایران است.
یکی دیگر از آمارهای مهمی که از
نظرسنجی جدید ایرانپل برآمده ،این است
که  73.7درصد از ایرانیان اذعان دارند که
وضعیت زندگی آنها پس از برجام بهبود
نیافته است .با این حال ،هنوز  66درصد
نسبت به آینده امیدوارند.

سیاســت /طیبه مروت نمایندگان
مردم در مجلس در نشســت علنی دیروز
که به ریاســت علی الریجانی برگزار شد،
میزبان پرویز فتاح بودند تا شنونده گزارش
رئیس کمیته امداد خمینی(ره) در مورد
فعالیتهای این نهــاد و اقتصاد مقاومتی
باشند.
پرویز فتاح در گزارش خود به وکالی ملت
با بیان اینکه افزایش اعتماد عمومی به
کمیته امداد هدف این نهاد است ،از دولت
و مجلس خواست تا در رفع مشکالت این
نهاد به کمک فتاح بیایند.
وی گفت :منابع امدادی که از مردم و
دولت به دستمان میرسد پاسخگوی همه
نیازهای افراد تحت پوشش نیست ،در
حالی که کمیته امداد موظف است همه
نیازهای ضروری مددجویان و افراد تحت
پوشش را رفع کند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
افزود :اگر ما به مقوله فقر درست نپردازیم
عوارض اجتماعی آن به صورت عمیقتر
دامن جامعه را خواهد گرفت و کار امداد
باید پیشگیری باشد.
 6درصد جمعیت کشور
تحت پوشش کمیته امداد
وی با بیان اینکه  6درصد جمعیت
کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند،
اظهارداشت :با توجه به افزایش تورم ،تأثیر
یارانه پرداختی کاهش پیدا کرده و از سوی
دیگر ،بودجه کمیته امداد و بهزیستی در
بودجه سال  1/5 ،95درصد از بودجه
جاری کشور را به خود
بــــــــرش
اختصاص داده است.
رئیس کمیته امداد وی اظهارداشت :اشتغال،
امام خمینی(ره)  :معیشت ،مسکن ،درمان،
آموزش و ازدواج مشکالت
اگر ما به مقوله فقر اساسی خانوادههای تحت
درست نپردازیم پوشش کمیته امداد است.
عوارض اجتماعی در یک نگاه کلی ،یک
آن به صورت میلیون زن سرپرست
عمیقتر دامن خانوار ،یک و نیم میلیون
نفر سالمند 200 ،هزار
جامعه را خواهد یتیم 330 ،هزار دانش آموز،
گرفت و کار امداد  75هزار دانشجو 20 ،هزار
باید پیشگیری مریض صعب العالج80 ،
باشد هزار کودک تحت تأمین
امنیت قضایی 40،هزار نفر
سالمند زمینگیر و  30هزار نفر با سرپرست
زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار
دارند.
وی افزود :همه خانوادهها ،تحت پوشش
خدمات درمانی و بیمه تکمیلی و بیمه
حوادث هستند.
امداد در مسایل سیاسی و
انتخاباتی دخالت نمیکند
رئیس کمیته امداد تأکید کرد :اشتغال،

در پی تغییرات جدید در دولت

معاونت پارلمانی از انصاری
به امیری رسید

مهر :قائم مقام وزیر کشور در پی تغییرات
جدید در دولت جایگزین معاون پارلمانی
رئیس جمهور می شود.
بر اساس این گزارش ،قرار است حسینعلی
امیری قائم مقام وزیر کشور جایگزین مجید
انصاری در معاونت پارلمانی رئیس جمهور
شود.
در همین حال برای مجید انصاری نیز
مأموریت مهم حضور در معاونت حقوقی
رئیس جمهور در نظر گرفته شده است تا
با خروج الهام امین زاده از دولت ،تعداد زنان
کابینه به دو نفر کاهش یابد.

حقوق نجومی
نباید تبدیل به انتقام سیاسی شود
فتاح با اشاره به افزایش شدت فقر در
کشور ،رسیدگی به محرومان را متن
انقالب دانست و گفت :افرادی از جامعه
که به آنها نرسیدیم و اکنون در اوج فقر
هستند ،حامیان نظام و رهبری هستند.
وی اظهارداشت :مسأله حقوق نجومی یک
زنگ خطر است و نباید تبدیل به انتقام
سیاسی شود و این موضوع تنها مربوط به
این دولت نیست ،این دردی بوده که در
جامعه وجود داشته و اکنون ظهور و بروز
پیدا کرده است .پس از ارایه گزارش رئیس
کمیته امداد ،الریجانی از فتاح خواست تا
فعالیتهای کمیته امداد به سمت اشتغال
برود؛ همچنین سعیدی ،نماینده تبریز نیز

خبر خوب رئیس مجلس
برای بیت المال
موضوع دیگری که روزگذشته محل بحث
ساکنان بهارستان بود ،مسأله داغ این
روزهای محافل سیاسی یعنی «فیشهای
نجومی» بود.
مصطفی کواکبیان که در تذکری شفاهی
به حمایت از دولت پرداخت و گفت :اگر
به زعم نمایندگان مجلس ،دولت باید بابت
حقوق نجومی از ملت عذر خواهی کند،
رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه نیز باید
عذرخواهی کنند ،چون دیوان محاسبات و
سازمان بازرسی کل کشور در این مدت
خواب بوده اند.
علی الریجانی در پاسخ به کواکبیان تصریح
کرد :دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور
خواب نبوده اند و در این مدت گزارشهایی
داده اند .سازمان بازرسی کل کشور درباره
حقوق نجومی چند گزارش به دولت داده
بود ،اما متأسفانه گوش نکرده بودند.
رئیس مجلس افزود :بر اساس گزارشی
که داده اند ،حدود  ۴میلیارد تومان از
این مبالغ را پس گرفته اند ،اما سروصدا
نکرده اند.
نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان
کرد :سازمان بازرسی کل کشور در طول
مدت اخیر گزارشی ارسال کرد که در چه
تاریخهایی و کدامیک از بانکهای مطرح،
حقوق آنچنانی دریافت کرده اند و در این
رابطه به قوه مجریه گزارش ارایه شد اما
متأسفانه به این موضوع توجه نشده است،
نامه این گزارش موجود است و بنده آن را
به کمیسیون اصل نود ارسال کردم.
دیگر نماینده مردم در مجلس که به
موضوع فیشهای نجومی پرداخت،

هشدار آقای نماینده به صحبتهای
اعضای تیم مذاکره کننده
صحبت این روزهای عراقچی و رئیس
سازمان انرژی اتمی نیز یکی از موضوعاتی
بود که مورد توجه نماینده خمینی شهر
قرار گرفت .محمد جواد ابطحی با بیان
اینکه عراقچی میگوید آب سنگین را به
آمریکا فروختهایم اما صالحی میگوید اص ً
ال
معاملهای نشده ،کدام یک را باور کنیم،
افزود :فکر میکنم بحث حقوق نجومی
مسایلی از قبیل فروش آب سنگین ایران
به آمریکا و موضوع  IPCو قراردادهای
ت تأثیر قرار داده است.
نقدی را تح 
وی با تقاضا از نمایندگان مجلس بابت
هوشیار بودن در این زمینه از هیأترئیسه
مجلس خواست تذکرات الزم را در این باره
بدهند.

خبر
نوبخت:

فیش های نجومی زحمات دولت برای ترمیم حقوق ها را به باد داد

گنجانده شدن  ۵زبان
خارجی جدید در برنامه
درسی مدارس

تسنیم :دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی
از گنجانده شدن  ۵زبان خارجی جدید در
برنامه درسی مدارس کشور خبر داد.
جلسه  781شورای عالی انقالب فرهنگی به
ریاست دکتر روحانی برگزار شد.
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی در تشریح مصوبات این
جلسه اظهارداشت :موضوع آموزش زبانهای
خارجی در آموزش و پرورش و دانشگاه
دستور اول جلسه دیشب بود که گزارش
تفصیلی و جامعی از جانب وزیر آموزش و
پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش در
این زمینه ارائه شد.
وی افزود :درباره آموزش زبان های خارجی
تأکید شد که انحصار نباید وجود داشته باشد
و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش
نیز مقرر شده است که پنج زبان دیگر در
مدارس تدریس شود.
وی تأکید کرد :برنامه درسی زبان خارجی
نیز حتماً باید مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار
گیرد و متناسب با یافته های جدید کارآمد و
به روزرسانی شود.

خودکفایی و توانمندسازی خانوادههای
تحت پوشش مهمترین مأموریت و هدف
کمیته امداد است .وی با اشاره به اینکه
فعالیتهای کمیته امداد فرامذهبی،
فراجناحی و فراقومی است ،تأکید کرد:
امداد به هیچ وجه در مسایل سیاسی و
انتخاباتی دخالت نخواهد کرد.
فتاح در ادامه با اشاره به اینکه تمرکز
اصلی کمیته امداد افزایش خدمات است،
خاطرنشان کرد :این قابلیت در کمیته
امداد وجود دارد که در سال جاری با
همکاری دولت و مجلس بیش از 200
هزار فرصت شغلی از طریق وام بانکی و
منابع امدادی ایجاد کند.
وی افزود :منابع مالی قرض الحسنه برای
اشتغال در بودجه  95به  50درصد رسیده
و تقاضای ما این است که نمایندگان در
یک حرکت جهادی و انقالبی به جبران
مافات در این باره بپردازند .فتاح افزود:
سهم خانواده کمیته امداد از بودجه کشور
 1/5درصد است.

از دولت تقاضا کرد تا وامهای محرومان را
استمهال کند.

حجت االسالم مازنی ،نماینده تهران بود
که خواستار ارایه گزارش رئیس جمهور
و رئیس قوه قضاییه درباره اجرای قانون
رسیدگی به دارایی مقامات شد .به گفته
مازنی این مسأله موجب افزایش اعتماد
عمومی خواهد شد.
علی الریجانی در پاسخ به این تذکر ،افزود:
این قانون در مجلس نهم تصویب و ابالغ
شد .از زمان تصویب این قانون فرصتی
بود برای اینکه قوه قضاییه آییننامه آن را
تنظیم کند.
وی افزود :پیگیری میکنیم که ببینیم این
قانون کی اجرا میشود.
نماینده محالت در مجلس نیز خواستار
عزل و محاکمه حقوقبگیران نجومی شد
و گفت :دیوان محاسبات تاکنون گزارشی
درباره حقوق نجومی به نمایندگان نداده
است .علیرضا سلیمی اضافه کرد :اکنون
برخی استعفا میدهند ،در حالی که باید
این افراد عزل و محاکمه شوند.

سیاست /آرش خلیلخانه محمد باقر نوبخت گفت:
برخی از اینکه میبینند کار اطالعرسانی و دفاع از عملکرد
دولت متناسب با حجم و دامنه نقدها و هجمهها به دولت انجام
نمیشود ،گالیه دارند.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره
زمزمههایی که درباره نارضایتی از عملکرد تیم رسانهای دولت
و احتمال تغییر در آن شنیده میشود ،افزود :من در جلسات
شورای اطالع رسانی دولت که با مسؤولیت دکتر نهاوندیان،
رئیس دفتر رئیس جمهور تشکیل میشود ،حضور دارم آنها
بسیار فعال عمل میکنند اما اینکه بروندادها تا چه حد باشد
بسیاری از افراد از سر دلسوزی از اینکه میبینند طرف مقابل
ابایی ندارد که از هر خط قرمزی عبور کند و از این طرف کار
اطالع رسانی و دفاع متناسب انجام نمیشود ،گالیه دارند که
دلسوزی آنها ستودنی است.
دفاع کردن از اتهام زدن ،سخت تر است
وی خاطرنشان کرد :البته دفاع کردن خیلی سخت تر از اتهام
زدن است ولی تیم رسانهای و شورای اطالع رسانی دولت
مسایل را با تأمل و تدبیر زیر نظر دارد و امیدوارم بروندادهای
متناسب با انتظارات هم حاصل شود.
سخنگوی دولت درباره برداشت دولت از اجرای برجام در
سالگرد امضای این توافق ،گفت :با امضای برجام تنها تندروهای
آمریکایی و رژیم جعلی صهیونیستی از آن خشمگین بودند و
میگفتند که ایران در برجام موفق بود اما در همین رابطه با
توجه به سخنان رهبری ما نباید بیش از حد به نقاط مثبت یا
منفی این توافق تأکید کنیم .این توافقی نیست که یک طرف
آن بازنده و طرف دیگر برنده باشد.
وی افزود :ما تا جایی که توانستهایم از حقوق خود بویژه استمرار
چرخه سوخت هستهای بهرهمند شدیم؛ همچنین 1/7میلیارد
دالر از منابع خود را از آمریکاییها پس گرفتیم و این مبلغ را در
بودجه سال گذشته استفاده کردیم و در کنار آن با اجرایی شدن
برجام میزان صادرات نفت ما به حد قابل قبولی افزایش یافت،
در حالی که بر اساس آخرین گزارشها در خردادماه سال جاری
روزانه  2میلیون و  567بشکه صادرات داشتیم.

ی نامتعارف
ریشه کن کردن موضوع حقوق ها 
سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست هفتهای خود
با رسانهها به ماجرای فیشهای حقوقی و عزم دولت برای
برخورد با این موضوع اشاره کرد و اظهارداشت :نظام پرداخت
بر اساس آنچه در گذشته هم بر آن تأکید شده نیاز به اصالح
دارد.
ما بر همین اساس و برای ترمیم حقوق و عدالت در دریافت
حقوق کارکنان خدوم دولت  4هزار و  200میلیارد تومان
پرداخت کردیم ،همچنین خدا خیر دهد این افشای فیشهای
حقوقی به اصطالح نجومی را که آنقدر نارضایتی ایجاد کرد که
موجب شد همه این زحماتی را که ما برای بدنه کارکنان دولت
و همکاران زحمتکش انجام دادهایم به چشم نیاید.
نوبخت با تأکید بر اینکه حاال که این پدیده پیش آمده دولت
مصمم است و قصد دارد آن را ریشهکن کند ،افزود :در همین
زمینه  ١٣نفر از مدیران عالی دولتی در ارتباط با فیشهای
حقوقی نجومی برکنار یا با استعفایشان موافقت شده و دولت
تنها به این اقدامات بسنده نکرد و مصوباتی در شورای حقوق و
دستمزد داشت تا با این وسیله جلوی راههای گریز را بگیرد و
عالوه بر آن تمام قوانینی که برای تسهیالت بانکی در نظر گرفته
شد ،در بودجه  ۹۵اصالح شد.
واکنش ایران به اقدام فرانسه
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا دولت واکنش
متناسبی به اقدام دولت فرانسه در فراهم کردن امکانات برای
همایش گروهک تروریستی منافقین انجام نداد و سفیر فرانسه
را احضار نکرد ،گفت :البته وزارت خارجه نسبت به برگزاری
این نشست در فرانسه موضع داشته است ،جمهوری اسالمی
ایران قویاً درباره مبارزه با تروریسم بویژه با این گروهک نفاق
که دستش به خون ملت ایران آلوده بوده ،جدی است و هر
دولتی که بخواهد به آنها کمک کند ما این اقدام را محکوم
میکنیم.
وی افزود :روی آوردن به گروهک منفور و مضمحل منافقین و
دادن نفس مصنوعی به این مرده نشان دهنده ضعف و ناتوانی
است و سرنوشت صدام در روی آوردن به این تروریستها باید
درس عبرتی باشد برای دیگران.
توطئهای احساس کنیم ،بیکار نمیمانیم
وی درباره اظهارات اخیر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی که
اتهامات آنگال مرکل و گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره برنامه
موشکی ایران را به توطئهای برای برهم زدن برجام توصیف
کرده بود هم گفت :این موضوع در حال بررسی است ،هیأت
ویژهای برای بررسی چگونگی اجرای برجام در شورای عالی
امنیت ملی تشکیل شده و این مسایل را زیر نظر داریم و اگر
احساس کنیم توطئهای وجود داشته باشد ،قطعاً متناسب با آن
عمل میکنیم.

در برابر AFTFکوتاه نمیآییم
نوبخت درباره توجیه مذاکرات برای عضویت کشور در AFTF
(گروه ویژه اقدام مالی) در حالی که منافع جمهوری اسالمی
ایران با این نهاد همسویی ندارد هم افزود :اگر قرار باشد توافقی
در این زمینه صورت بگیرد باید طرف مقابل مواضع غیرعقالنی
خود را تغییر دهد زیرا مواضع ایران بسیار شفاف و روشن بوده و
ما برای احقاق حق خود کوتاه نخواهیم آمد.

به جای بگم بگم ،مستند به دادگاه بدهند
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش نتیجه شکایت از افرادی
که درباره برادر رئیس جمهور ادعایی را مطرح کرده بودند به
کجا رسید ،گفت :هنوز نتیجه نهایی از طرف قوه قضاییه اعالم
نشده اما همچنان دعوای حقوقی وجود دارد ،معتقدیم به جای
اینکه این حرفها را به رسانهها بکشانیم مستندات خود را به
دستگاه قضا ارایه دهیم.
نوبخت درباره موضوع دخالت حسین فریدون در برخی
انتصابها هم افزود :اگر هر کسی ادعایی دارد باید آن را از
طریق قوه قضاییه پیگیری کند و به جای اینکه از روش بگم بگم
استفاده کند و اذهان عمومی را مشوش سازد ،ادعاهای خود را
به مرجع قضایی بسپارد.
مصوبه مجلس سنای آمریکا قطعی نشده است
سخنگوی دولت درباره مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا درباره
فروش نکردن هواپیماهای بویینگ به ایران با تأکید بر اینکه این
مصوبه هنوز قطعی نشده و دولت آمریکا و کنگره نیز باید در این
باره نظر بدهند ،گفت :ما تنها به خرید بویینگ مذاکره نکردیم و
با ایرباس وارد مذاکره و قرارداد مقدماتی شدیم .فرصتهای الزم
برای نوسازی ناوگان هوایی در اختیار ماست.
نوبخت در پاسخ به پرسشی درمورد مصوبه دولت ،مبنی بر اینکه
وزارت کشور مسؤول ارایه مجوز برای برگزاری کنسرتهاست
و نیروی انتظامی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد،
پاسخ نیروی انتظامی در این زمینه چه بوده است ،گفت :من
بیاطالع هستم که پاسخی رسیده است ولی اگر مصوبهای در
هیأت وزیران به تصویب رسیده باشد ،منتظر پاسخ یک دستگاه
نمیمانیم.
سخنگوی دولت در آغاز این نشست به ارایه گزارشی از روند
تولید و خرید تضمینی گندم و چای ،نوسازی ناوگان تاکسیرانی
و ارایه تسهیالت به واحدهای صنعتی متوقف پرداخت و گفت:
 11میلیون و  522هزار تن در سال گذشته تولید گندم داشتیم
و پیشبینی میکنیم امسال  12میلیون و  800هزار تن گندم
تولید شود .تا تاریخ  21تیرماه سال جاری  6میلیون و  583هزار
تن به ارزش  8هزار و  400میلیارد تومان گندم از کشاورزان
خریداری شده است که رشد وزنی این خرید نسبت به سال
گذشته  18/4درصد را نشان میدهد؛ همچنین تاکنون  79هزار
تن چای به ارزش  147میلیارد تومان خریداری شده است.

شماره پیامک30004567 :

اکنون فصل کاشت پیاز زعفران است ،متأسفانه عده ای سودجو در شهرستان
تربت حیدریه و زاوه با خرید قیمت باال آن را به سایر شهرستانها و حتی
افغانستان قاچاق میکنند ،به طوری که قیمت هر کیلو پیاز با خاک تا3400
تومان هم رسیده است ،عده ای معتاد و دزد هم شبانه مثل موش به زمینهای
کشاورزان وارد شده و با بیل و کلنگ پیازها را بیرون میآورند و به این سودجویان
میفروشند و ضرر فراوانی را چه در زمان حال و چه آینده به کشاورزان تحمیل
میکنند ،مگر حمل این پیازها به خارج از شهرستان ممنوع نیست؟ چرا کسی
جلوی این قاچاق را نمیگیرد؟ چرا برادران جهاد کشاورزی و نیروی محترم
انتظامی کاری نمیکنند؟ 915---2321
چطور میشود  35هزار سپرده گذار باالی  40میلیون مؤسسه میزان را با 250
میلیارد تومان تصفیه حساب کرد؟ 915---1416
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید از مدیریت بسته خارج شد! به
زبان ساده باید خاله بازی را کنار گذاشت و به دیگران هم فرصت داد که وارد
عرصههای مدیریتی شوند915---1523 .
آیا کسی در این مملکت هست که به ما فریب خوردگان تبلیغات دروغین
صداوسیما و روزنامهها که سبب شدند ما سهامداران به دام پردیسبان گرفتار
شویم ،برسد؟ 915---6853
این چه قانونی است که برای ارزان فروشی مغازه را پلمب میکنند؟
935---9620
بنده ۴۰سال دارم همیشه سؤالهای متعدد داشتم؛ چرا وضعیت آسفالت
خیابانها ،پارک ،ترافیک ،اعتیاد ،طالق ،بیکاری ،و ...هیچ وقت سرو سامان
نمیگیرد با رو شدن فیشهای نجومی جواب پرسشهای چندین ساله ام
مشخص شد ،از این نجیب زادگان تشکر میکنم! 915---2995
مسؤوالن سیاسى ما هنوز هم منتظر اجراى برجام هستند ،آن هم با دیپلماسى
لبخند ،آیا کسى نیست که آنها را از خواب غفلت بیدارکند؟ نزدیک یک سال از
امضاى آن میگذرد و آقایان همچنان التماس آمریکا را میکنند و او هم همچنان
تحریم و دشمنى ،لطفاً به توان خودمان اعتماد کنید واز بیگانگان چشم بپوشید.
915---9938
وقتی بانکها از سرمایههای ملت ،برای دزدها کاخ و گلستان میسازند ،تقویت
بانکها چه خوابی است که اطرافیان رئیس جمهور دیدند؟ 919---8895
هنوز اضافه حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی را واریز
نکرده اند ،لطفاً ما اقشار ضعیف جامعه را دریابید915---1496 .
دولت محترم! دست کم در اوضاع بیکاری و فقر ،سهام عدالت را آزاد کند تا یک
شب با شکم سیر و اعصاب راحت بخوابیم915---6460 .
دولت تدبیر و امید« ،دو صد گفته چو نیم کردار نیست» ،برجام زمانی چه کلمه
امیدوارکننده ای بود! 936---5484

خبــــــر
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

ماجرای  950مدیر با حقوق نجومی شایعه است

شبکه خبر سیما :رئیس سازمان
بازرسی کل کشور گفت :درباره
مدیرعامل بانک رفاه پیشتر نسبت به
تصدی وی به وزیران تعاون و اقتصاد
هشدار داده بودیم اما توجهی نشد و
سرانجام در کانون توجه رسانهها قرار
گرفت.
ناصر سراج در پاسخ به پرسش مجری
مبنی بر اینکه «در ارتباط با فیشهای حقوقی نامتعارف شاید چیزی که در
ذهن مردم شکل گرفته این است که دستگاههای نظارتی کجا بودهاند؟ آیا در
خصوص ایفای نقش دستگاههای نظارتی کم کاری اتفاق افتاده است؟» تصریح
کرد :وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است .اگر قانون اشکال داشته
باشد ارتباطی با سازمان بازرسی ندارد .ما بر اجرای صحیح قانون باید نظارت
داشته باشیم.
وی با بیان اینکه «طبق قانون گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور محرمانه
است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است» خاطرنشان کرد:
ممکن است گزارشی به محکمه بدهیم و ممکن است برائت بگیرد و ما حق افشای
هویت فرد بهعنوان متهم را نداریم .قاضی سراج با اشاره به این پرونده گفت :بنده
در این باره با رئیسجمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا
که ایشان تسهیالت برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعالم شد 170
میلیارد تومان بدهی دارند .خب ،سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات
نمیکند ،وظیفهاش تهیه گزارش و اعالم به مبادی ذیربط است که این کار را نیز
انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.
قاضی سراج در ادامه گفت :همکاران ما برای یک گزارش  6ماه کار میکنند و به
مدیران مربوط اعالم میکنند اما آنها تمکین نمیکنند بهطور مثال بانک رفاه
کارگران مدیرعامل که اکنون منصوب شده است 40 ،میلیون و  500هزار تومان
میانگین حقوق یک ماهه است 350 ،میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد
است رئیس بانک امید ایران 34 ،میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک
 250میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد ،پس با این وجود قوه قضاییه
چه کار میتواند انجام دهد.
ماجرای  950مدیر با حقوق نجومی
قاضی سراج گفت :مث ً
ال اعالم میکنند که  950نفر از مدیران دزد و غارتگر
هستند ،آقایان باید مطالعه کنند و بدون تحقیق آبروی مردم را نبرند و باید در
دنیای دیگر پاسخگو باشند.
وی افزود :درباره فهرست این  950نفر توضیح میدهم که این  950نفر را رئیس
مجلس دستور داد به رئیس دیوان محاسبات که حقوق یک سری افراد را بررسی
کنند و ببینند که وضعیت چگونه است .رئیس دیوان محاسبات هم تعداد 950
نفر را انتخاب میکند و از این مدیران خود اظهاری میگیرد.
وی گفت :از بین  950مدیر برخی از  3میلیون تا  40میلیون تومان حقوق
گرفتهاند که بیش از  70درصد اینها تا  20میلیون تومان حقوق گرفته است و
 27درصد این مدیران بین  20تا  30میلیون حقوق گرفته و فقط  3درصد از این
مدیران بیش از  40میلیون حقوق گرفتهاند که اگر مدیران  1000نفر باشند یعنی
فقط  30نفر حقوق باالی  40میلیون گرفتهاند.

رئیس سازمان اطالعات سپاه خبر داد

پروندههای کالن مفاسد اقتصادی
در دستور کار سازمان اطالعات

تسنیم :حجتاالسالم حسین طائب با
تأکید بر اینکه «پشتپرده تخلفات اخیر
را رصد میکنیم» ،متذکر شد :پرونده
مفاسد اقتصادی کالن کشور در دستور
کار سازمان اطالعات سپاه است.
رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران،
درباره بازتاب حقوق نجومی برخی
مدیران در افکار عمومی ،گفت :دانستن
حق طبیعی مردم است و آگاهی مردم در این مسأله موجب شد که بین مسؤوالن
مربوط ،تحرکی ایجاد شده تا نسبت به وضعیت ولنگاری اقتصادی برخورد جدی
صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه این سازمان همانند گذشته به پروندههای مفاسد اقتصادی
کالن کشور ورود میکند ،اعالم کرد :اطالعات سپاه در موضوع تخلفهای
اقتصادی و مسایل دیگر کشور همیشه فعال بوده و در حال حاضر پروندههای
جدی در دستور کار دارد .طائب با تأکید بر اینکه آن چیزی که سازمان اطالعات
سپاه در پیگیری تخلفهای اقتصادی دنبال میکند ،استیفای حقوق مردم و
بیتالمال مسلمین است ،متذکر شد :خوشبختانه سازمان اطالعات سپاه در این
حوزه موفقیتهای خوب و چشمگیری داشته که با همکاری دستگاه قضایی
توانستیم مبالغ کالنی را به بیت المال برگردانیم.
وی تأکید کرد :سازمان اطالعات در حال رصد پشتپرده اینگونه تخلفات است
و اگر این روند را متخلفان ادامه بدهند مطمئن باشند با برخورد قاطع و قانونی
روبهرو خواهند شد.

افتخاری تشریح کرد

آخرینوضعیتپروندههای«ستایش»و«توریستفرانسوی»

ایسنا :سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران توضیحاتی را درباره آخرین
وضعیت پروندههای «ستایش» و «توریست فرانسوی» ارایه داد.
محسن افتخاری در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده قتل ستایش
قریشی گفت :یک جلسه دادگاه به تحقیقات مقدماتی اختصاص داشت و در حال
حاضر پرونده در مرحله تشریفات ابالغ زمان برگزاری جلسه بعدی است .وی
تصریح کرد:این تشریفات مقدماتی برای ورود پرونده به دادرسی نهایی و صدور
رأی است .وی درباره آخرین وضعیت پرونده زن توریست فرانسوی نیز گفت:
رسیدگی به این پرونده نهایی شده و حکم اعدام برای دو نفر صادر شده است.

