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سیاسی

برنامهای برای مذاکره با آمریکا نداریم

مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل در گفت و گویی اظهار کرد که ایران
برنامه ای برای برقراری مذاکرات با دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا ندارد .به
گزارش ایسنا به نقل از شبکه ان .بی .سی ،او در پاسخ به این سوال که آیا ایران
برنامه ای برای آغاز مذاکرات با واشنگتن دارد یا خیر ،بیان کرد « :ما برنامه ای برای
آغاز کردن هیچ چیزی را نداریم».

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1011گروههای تروریس��تی در عراق و
س��وریه کم بودند حاال ن��ام جدیدی به نام
الوعدالحق ش��نیدیم که مسئولیت حمله
ب��ه ریاض هم ب��ه عهده گرف��ت .مرگ بر
تروریستها)11/6(.
 -0931آیا استیضاح شهردار تهران در راه
است؟ دلیل آن چیست؟ به موضوع برخی
شهرداران برمیگردد؟ ()11/6
 -0910حادثه مدرسه کانکس در دزفول و
اتفاق ب��دی که برای دانش آموزان آن افتاد
دل هر هموطنی را به درد میآورد؛ حوادثی
که بارها تکرار شده! ()11/6
 -0811برخ��ی آقایان تن��درو خصوصا در
مجلس اگ��ر واقعا به مناف��ع ملی اهمیت
میدهند دست از تندروی بردارند)11/6( .
 -0712آقای��ان نماینده مجل��س لطفا از
اظهارات جنجال ساز و تنشزای بینالملل
خودداری کنند .در شرایط فعلی باید خیلی
با تدبیر و درایت در عرصه بینالمللی عمل
کرد)11/6( .
 -1425تأخی��ر در پرداخ��ت حقوق؛ برج
نشینان و مدیران دعوت به کار باعث شده
اند حقوق شندرغاز موسسه ...با تأخیر و در
چند نوبت به حساب کارکنان واریز شود .این
وضع سال هاس��ت ادامه دارد و اعتراض به
این موضوع هیچ تأثیری ندارد! چرا مسئوالن
به فکر رفع اینگونه مشکالت نیستند؟علی
از تهران ()11/7
 -0948ه��ر بار از مت��رو قائ��م ـ آزادگان
اس��تفاده می کنم ،ازدحام مسافران جای
نفس کشیدن نگذاشته  ،چه رسد به رعایت
فاصلهاجتماعی!()11/7
 -2238چرا کارمندان قراردادی ش��رکت
نفت مانند کارمندان رسمی نمی توانند از
امکانات درمانی آن شرکت استفاده کنند؟
مگر آن ها عضو آن ش��رکت نیستند؟ این
گونه تبعیض ها موجب نارضایتی قراردادی
ها می شود)11/7( .
 -1501آیا مسئوالن روابط عمومی سازمان
بازرسی کل کشور پیام های مردمی که در
مطبوعات چاپ می ش��ود ،را مطالعه نمی
کنند؟تخلفهاییکهدربرخیمراکزصورت
می گیرد مانند دعوت به کار بازنشستگان و
بیتوجهی به جوانان؟ این ها همه مشکالتی
است که سال ها موجب شده جوانان بیکار
بمانند و بازنشستگان در محل کارشان جا
خوش کنند و روس��ا ه��م از آن ها حمایت
می کنند! علی از تهران ()11/7
 -2359جای عرضه ماسک به قیمت دولتی
باید در داروخانه ها باش��د ن��ه جای دیگر.
متأس��فانه عدهای در معابر عمومی بساط
می کنند و به شیوه غیربهداشتی آن ها را به
فروش میرسانند! ()11/7
 -1925تع��داد گربهه��ا در کوچ��ه و
پارک های تهران افزایش یافته ،بهتر نیست
آن ه��ا را جمع آوری و در مکانی نگهداری
کنند؟ ()11/7
 -1211قیمت ن��ان در برخی محله های
تهران چراغ خاموش گران شدند .در حالی
که تعزیرات این کار نانوایی ها را غیرقانونی
می داند ،چرا برخورد جدی تری نسبت به
گرانفروشان نمی شود؟ ()11/7
 -1846چرا به جای ساخت میدان در میدان
شهدا ،با بلوک های سیمانی؛ نیوجرسی در
حال مثلث سازی هستند؟ متأسفانه راهور
منطقه هم هیچ پاسخی در مقابل شکایتها
نمیدهد)11/7( .
 -1719خبری خوش برای سربازان وظیفه!
خوش��بختانه همان طور که در مطبوعات
اعالم ش��د قرار اس��ت به س��ربازان وظیفه
ماهیانه یک میلیون و هشتصدهزار تومان
پرداخ��ت کنن��د .این کار باعث می ش��ود
جوانانی ک��ه به خدمت مقدس س��ربازی
نرفته اند ،بیشتر آمادگی شان را برای خدمت
به کش��ور اعالم کنند و از بیکاری هم برای
مدتی رهایی یابند .علی اکبر از تهران()11/7
 -0915برخ��ی ه��ا بر این عقی��ده اند
بزرگ��راه ام��ام علی(ع) ،به ط��ور اصولی
س��اخته نش��ده اس��ت .به دلیل این که
برخ��ی جاه��ا ،باریک و بعض��ی جاهای
دیگ��ر عری��ض می ش��ود .این مس��ئله
موج��ب ترافی��ک س��نگین در بزرگراه
می شود)11/7( .
 -1526قیم��ت س��بزی هم گران ش��د.
م��ردم به علت گرانی گوش��ت قرمز ،مرغ،
ماه��ی و می��وه کمت��ر می توانن��د خرید
کنند .این در حالی اس��ت که س��بزی هم
از س��فره کوچک ش��ان ب��ه تدریج حذف
می شود! ()11/7

پیامهای مردمی در صفحات 8-2

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد

سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت :وظیفه ما رعایت ُم ّر
قانون و رعایت بیطرفی است و نمیتوانیم بگوییم این
ح است.
جناح یا آن جناح ارج 
به گزارش ایس��نا ،کدخدایی در بخش سخنان خود به
بحث انتخابات اشاره کرد و آن را یکی از دستاوردهای
بزرگ جمهوری اس�لامی برشمرد و گفت :قبل از انقالب ،به هیچ
عنوان انتخابات نداش��تیم اما بعد از انق�لاب و در نظام جمهوری
اس�لامی مردم محور شدند .وی با تأکید بر اینکه انتخابات در این

تحلیل

آیانمایندگانمیتوانند
از وزرا شکایت کنند؟

عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
شورای اس�لامی ،تدوین قوانین و رسیدگی به
طرحه��ا و لوایح را وظای��ف نمایندگان مجلس
توصی��ف کرد و گف��ت :نماین��ده مدعیالعموم
نیست که بتواند برای مردم شکایت کند و قانون
چنین اختیاری به وی نداده اس��ت .به گزارش
ایرنا ،عزتاهلل یوس��فیانمال درباره شکایت چند
تن از نمایندگان مجلس از اعضای دولت به قوه
قضائیه اظهار کرد :نمایندگان از طریق تحقیق و
تفحص میتوانند به موضوع تخلفات دستگاهها
و وزرا رس��یدگی کنند .نماینده س��ابق مجلس
شورای اسالمی در خصوص موارد و موضوعات
رسیدگی در گزارشهای تحقیق و تفحص افزود:
ممکن اس��ت در مراجعه به ادارهای اختالس یا
ارتشا مشاهده شده و یا ببینند بیتالمال از بین
رفته یا مورد تضییع واقع شده است که این جرم
محسوب میشود.
نماینده پیشین مردم آمل و الریجان در مجلس
ب��ا بیان اینکه تاکنون روال نبوده که نمایندهای
ش��خصاً از وزیری ش��کایت کند ،اظهار کرد :از
طرف ملت ایران چنین اختیاری به نمایندگان
ندادند ما وکیل دعاوی نیس��تیم وکیل تدوین
مقررات و قوانین هستیم به فرض من از وزیری
شکایت کردم دادگستری چه نامی بر آن بگذارد.
یوس��فیان مال ادام��ه داد :نماین��ده میتواند با
دادس��تان مالق��ات ک��رده و تخلف��ات صورت
گرفت��ه را مطرح کند .دادس��تان مدعیالعموم
اس��ت ولی نماین��ده مدعیالعموم نیس��ت که
بتواند برای مردم ش��کایت کند و از طرف ملت
ایران چنین اختیاری به وی داده نش��ده است.
نماینده وکیل اس��ت و وکالت دارد .ولی وکیل
دعاوی نیست بلکه وکیل تدوین قوانین است و
موضوع وکالت نماینده حضور در مجلس شورای
اس�لامی ،تدوین قوانین ،رسیدگی به طرحها و
لوای��ح ،نظارت بر دس��تگاههای دولتی وظایفی
اس��ت که قان��ون اساس��ی در اختی��ار نماینده
قرار داده است.

مکث
اندونزی:

نفتکش توقیف شده ایران
در مسیر جزیره باتام قرار دارد

سخنگوی گارد ساحلی اندونزی به رویترز اعالم
کرد نفتکش��های ایران��ی و پانامایی که به اتهام
انتقال غیرقانونی نفت در آبهای مالزی ،توس��ط
مقامات این کش��ور توقیف ش��دهاند در مسیر
جزیره باتام هستند تا برای تحقیقات بیشتر در
این منطقه لنگر بیاندازند.
به گزارش ایس��نا ،این دو ابرنفتکش که خدمه
آنها از ایران و چین هس��تند ،روز یکش��نبه در
آبهای اندونزی نزدیک جزایر کالیمانتان توقیف
شدند .کشتیام تی هورس که متعلق به شرکت
ملی نفتکش ایران است و شرکتام تی فریا که
توسط شرکت شانگهای فیوچر شیپ منیجمنت
اداره میشود ،مجموعا  ۶۱خدمه داخل کشتی
دارند .ویسنو پراماندیتا ،سخنگوی گارد ساحلی
اندون��زی ب��ه رویترز گفت :این کش��تیها امروز
حوالی س��اعت س��ه یا چهار بعدازظهر به وقت
محلی به باتام میرسند.
وی گف��ت :برخی از خدمه داخل ابرنفتکش��ها
ماندهاند اما سایرین در کشتیهای گارد ساحلی
برای پاس��خگویی در جریان تحقیقات بیشتر،
بازداش��ت ش��ده اند.س��خنگوی گارد ساحلی
اندونزی گفت :این کشتیها در هنگام انتقال نفت
ازام تی هورس بهام تی فریا توقیف شدند و یک
لکه نفتی در محل نفتکش دریافتکننده نفت
وجود داش��ته است .این کشتیها در هنگام یک
گشت معمولی مشاهده و توقیف شده اند.
مقامات اندونزی اعالم کردهاند که این دو کشتی
با عدم نش��ان دادن پرچم ،هویت خود را پنهان
کرده بودند و سیستم شناسایی اتوماتیکشان را
خاموش کرده بودند و به تماس رادیویی پاس��خ
نداده بودند.بر اس��اس گزارش رویترز ،کشتیام
تی هورس س��ال گذش��ته ب��رای تحویل ۲.۱
میلیون بشکه میعانات ایران به ونزوئال رفته بود.

یک نماینده مجلس طی انتشار توئیتی کسب و کار در حوزه دیجیتال و بر بستر اینستاگرام را نشانه خفت دانست

آقای میرسلیم! پس خودتان اینجا چکار میکنید؟

آفتاب یزد -گروه سیاسی :مصطفی میرسلیم ،نماینده تهران در
مجلس ،در واکنش به س��خنان سخنگوی دولت در مورد عدم فیلتر
اینس��تاگرام ،در حساب توییتری خود نوشت« :این چه خفتی است
که س��خنگوی دولت مدعی شده اینس��تاگرام یک میلیون شغل در
کشور آفریده است؟ عدم خودباوری تا چه حد؟!»در پاسخ به توییت
میرس��لیم ،س��جاد بنابی ،معاون وزیر ارتباطات نیز نوشت« :خفت؟
ایجاد شغل خفت است یا اظهار نظر سخنگوی دولت؟ اگر استفاده
از اینستاگرام یا هر پلتفرم بینالمللی خفت است ،حضور جنابعالی
اینجا چه معنایی دارد؟»
>شروع ماجرا

گفتنی اس��ت پس از احض��ار وزیر ارتباطات ،س��خنگوی دولت به
حمایت از او برخاسته و گفت که «مواضع و اقدامات وزیر ارتباطات،
مبتنی بر تصمیم دولت و رئیسجمهور بوده است».
با اش��اره به ای��ن موضوع ،علی ربیعی ،دس��تیار ارتباطات اجتماعی
رئیسجمهور و س��خنگوی دولت ،با انتش��ار یادداش��تی در حساب
اینستاگرامی خود ،هشدار داد که تعطیل کردن اینستاگرام «حدود
یک میلیون ایرانی» را به سمت بیکاری و فقر میکشاند.
او در ای��ن ب��اره توضیح داد که «بررس��یها نش��ان میدهد حدود
 ۴۰۰ه��زار صفح��ه اینس��تاگرام ایرانی��ان دارای بی��ش از  ۵هزار
دنبالکننده هس��تند که در این میان  ۲۸.۸درصد از آنها صفحات
مربوط به فروش��گاهها و کسبوکارها است .بر اساس این آمار یعنی
حداقل  ۱۱۵هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد که درآمد خانوارهایی
را تأمین میکند».

ادامه از صفحه اول:
مجازات فرد مرتک��ب چنین جرمی طبق ماده
 1این قانون عالوه بر رد اصل مال به صاحبش،
حبس از  1تا  7س��ال و پرداخت جزای نقدی
مع��ادل مالی که اخذ کرده اس��ت میباش��د و
در صورت��ی که جرم با اس��تفاده از تبلیغ عامه
از طریق وس��ایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو،
تلویزی��ون ،روزنامه و مجل��ه یا نطق در مجامع
و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته
باش��د یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات
و س��ازمانهای دولتی یا وابس��ته به دولت و یا
ب��ه طور کلی از قوای س��ه گان��ه و مامورین به
خدمت عمومی باش��د عالوه بر رد اصل مال به
صاحبش به حبس از  2تا  10سال و انفصال ابد
از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل
مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.

افرادی قانونشکن تبدیل کرده است».

>واکنش کاربران

او در ادامه آورده اس��ت« :این امر بدین معناس��ت که حتی اگر هر
صفح��ه درآم��د  ۲نفر یا  ۲خانواده را تأمین کن��د؛ یعنی  ۲۳۰هزار
خان��واده یعنی چیزی حدود  ۹۵۰هزار نفر ایرانی ،در اوضاع بیکاری
گسترده امرار معاش خود را وابسته به این شبکه اجتماعی هستند.
ب��ا توجه به مطالع��ات تخصص��یام در وزارت کار ،معتقدم هرگونه
محدودس��ازی یا تعطیلی اینستاگرام ،کوچ دادن حدود یک میلیون
ایرانی به سمت بیکاری و فقر میباشد».
ب��ه گزارش ایرن��ا ،ربیعی در مورد شکس��ت خوردن سیاس��تهای
محدودس��ازی به مثالهایی اش��اره کرده و ازجمله نوشته است که
«نگاه کنی��د به قانون من��ع بهکارگیری ماهواره که چندین س��ال
مأم��وران در پش��ت بامها به دنب��ال دیشهای ماه��وارهای بودند و
مقایسه کنید با پشت بامهای امروز حتی در دورافتادهترین روستاها
و نیز پش��ت بامهای همان سیاس��تگذاران .این یعنی نوعی خاص
از سیاس��تگذاری فرهنگی ،نزدیک به تمامی خانوارهای ایران را به

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

صدور حکم نهایی پرونده «مهدی جهانگیری»

به گ��زارش می��زان ،غالمحس��ین اس��ماعیلی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با
خبرنگاران ،درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی
جهانگیری گفت :حک��م نهایی در خصوص این
پرونده صادر و ابالغ ش��ده و برای اجرا نیز ارسال
شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری
ب��ه جرم قاچاق حرفهای ارز به مبلغ  ۶۰۷هزار و
 ۱۰۰ی��ورو و همچنین  ۱۰۸هزار دالر و با ارزش
ریال��ی  ۲۶میلیارد و  ۸۲۱میلی��ون و  ۴۸۰هزار
ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کش��ور به
تحمل دو س��ال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و
جزای نقدی  ۴برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی
 ۴برابر  ۲۶میلیارد ریال محکوم شده است؛ عالوه
بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به
مبلغ  ۴۵۶میلی��ارد و  ۲۱۶میلیون و  ۷۵۰هزار
ریال به تحمل دو س��ال حب��س دیگر و رد مال
یعنی همین  ۴۵۶هزار میلیارد ریال محکوم شده
است.
وی ادامه داد :همچنین آقای مهدی جهانگیری
در ارتب��اط با خودداری از ارائه اطالعات واقعی به
سازمان بورس به تحمل  ۷۴ضربه شالق محکوم
شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل  ۷۴ضربه
ش�لاق محکومیت یافته بود ک��ه دادگاه تجدید
نظر یک مورد از  ۷۴ضربه ش�لاق را تعلیق کرد
و مورد دیگر  ۷۴ضربه ش�لاق را به  ۵۰میلیون
ریال ج��زای نقدی تبدیل ک��رد؛ یعنی مجازات
شالق عم ً
ال منتفی است ،اما بابت هرکدام از این
عناوین مجرمانه به تحمل  ۲سال حبس و رد مال
و جزای نقدی محکوم شده است.
>آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد

وی در ادامه در پاس��خ به سوالی مبنی بر آخرین
وضعیت پرون��ده مفتاح رهنورد گف��ت :پرونده
مفتاح رهنورد جزو پروندههای کثیر الشاکی است
ک��ه بالغ بر  ۱۵۰۰تا  ۱۶۰۰ش��اکی دارد که این
پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و چند
جلسه دادگاه نیز برگزار شد ،همچنین این پرونده
متهمان متعددی نیز دارد؛ اختالفاتی در رابطه با
مبالغ واریزی و ارقام آن میان متهمان و ش��کات
این پرونده ایجاد ش��ده و به همین سبب پرونده
حسب دستور دادگاه در اختیار هیئت کارشناسی
قرار گرفته اس��ت؛ پیگیری میش��ود که هیئت
کارشناسی این ارقام را هرچه زودتر ممیزی کند
و آنها را در اختیار دادگاه قرار دهد تا جلس��ات
دادگاه هرچه زودتر تداوم یابد و رای کارشناسی
مربوطه صادر شود.
>اقدامات قوه قضائیه در مورد موسسات مالی

فروش محصول تقلبی
چه مجازاتی دارد؟

نظام یک امر فرمایش��ی نبوده و نیست و از روز اولی
ک��ه مردم به نظ��ام جمهوری اس�لامی رأی دادند،
تاکنون همین م��ردم پای صندوقها بودهاند ،گفت:
تاکنون دش��من هر کاری کرده که م��ردم را از این
نظام جدا کند ،موفق نشده البته نباید به این مسئله
اکتفا کنیم و باید همچنان این مسیر را ادامه دهیم تا حضور مردم
را همواره حفظ کنیم.
کدخدایی خواس��تار شناس��ایی و رفع عواملی که موجب کاهش

حضور مردم در انتخابات میش��ود ،ش��د و گفت :اگر مش��کل در
حوزههای اقتصادی اس��ت ،مسئوالن اجرایی تالش بیشتری کند
و اگ��ر در حوزههای دیگری هم مش��کالتی وجود دارد ،حتما آنها
بررس��ی و مرتفع ش��وند .وی بر ضرورت حفظ و پاسداری از نظام
جمهوری اس�لامی تأکید کرد و گف��ت :امروز مردم به راحتی و با
خواس��ت خودش��ان به پای صندوقهای رأی میروند و کسی به
آنها نمیگوید که به چه کسی رأی دهید ،در صورتی که در برخی
از کشورها اگر مردم در انتخابات حضور نیابند ،جریمه میشوند.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص
پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج گفت :قضیه
تعاونیهای اعتب��اری غیرمجاز با همکاری همه
بخشه��ا در دول��ت و قوه قضائیه ه��م در بانک
مرکزی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
و ستادی که در دولت تشکیل شده و با پیگیری
قوه قضائیه ،امروز سامان خوبی پیدا کرده است و

ما ش��اهد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در
کشور نیستیم و پروندههای مرتبط با این موضوع
نیز به سرانجام خوبی رسیده است که من برخی
از مصادیق آنها را اعالم میکنم.
وی ادامه داد :در تعاونی ثامنالحجج با یک میلیون
و  ۲۶۲هزار و  ۸۲۴س��پردهگذار با رقمی بالغ بر
 ۱۰ه��زار و  ۸۰۰میلیارد تومان مواجه بودیم که
کار س��نگینی در رابطه با این پرونده انجام شد و
امروز در این پرونده جز  ۳۷۰نفر که دارای ارقام
درشت بودند ،مابقی به مطالبات خود رسیدهاند؛
همچنین در این پرونده بیش از  ۱۰هزار میلیارد
تومان اموال از تعاونی ثامن الحجج شناسایی شد
و  ۳ه��زار و  ۵۰۰نفر از کارکنان این تعاونی نیز
تعیین تکلیف شدند .اسماعیلی گفت :در تعاونی
وحدت با  ۲۶۶هزار و  ۱۸س��پردهگذار با  ۴هزار
و  ۸۰۶میلیارد تومان سپردهگذاری مواجه بودیم
که امروز فقط  ۲۴۲نفر از آنها سپردههایش��ان
تس��ویه نش��ده اس��ت؛ همچنین حدود  ۵هزار
میلیارد تومان در این تعاونی نیز اموال شناسایی
شد که بخش عمده آن برگشته و هزار و  ۱۶۵نفر
از پرسنل این تعاونی نیز تعیین تکلیف شدند.
س��خنگوی قوه قضائیه گف��ت :در تعاونی البرز
ایرانیان نیز با بیش از  ۵۰هزار نفر س��پردهگذار
و هزار و  ۳۹۹میلیارد سپردهگذاری مواجه بودیم
که کار تس��ویه انجام ش��ده و ام��روز فقط ۲۶۰
نفر از س��پردهگذاران تسویه سپردههایشان باقی
مانده؛ در این تعاونی نیز بیش از  ۲هزار میلیارد
تومان اموال شناس��ایی شد و  ۲۴۴نفر از پرسنل
آن نیز تعیین تکلیف ش��دند .اس��ماعیلی گفت:
در تعاون��ی افض��ل ط��وس نی��ز که ب��ا بیش از
 ۳۶۶هزار س��پردهگذار با رقمی بیش از  ۲هزار و
 ۵۷۸میلیارد تومان مواجه بودیم که فقط تسویه
 ۱۴۷نفر از این سپردهگذاران باقی مانده است و
بیش از  ۴۰هزار میلیارد از اموال موسس��ه مزبور
شناسایی شده و  ۲۵۱نفر از پرسنل آن نیز تعیین
تکلیف شده است.
وی بی��ان داش��ت :در تعاونی فرش��تگان نیز که
پرونده آن هماکنون در دادگاه در حال بررس��ی
اس��ت با قریب به  ۴۶۰هزار س��پردهگذار مواجه
بودیم که کار تسویه س��پرده آنها انجام شده و
فقط  ۵۴۲نفر از این سپردهگذاران باقی ماندهاند؛
همچنی��ن  ۷ه��زار میلیارد توم��ان از اموال این
مؤسس��ه شناس��ایی ش��ده و هزار و  ۷۸۳نفر از
پرسنل آن نیز تعیین تکلیف شدهاند .سخنگوی
ق��وه قضائی��ه در ادامه در پاس��خ به س��والی در
خص��وص موضوعات��ی ک��ه پیرام��ون دادگاه
هفت تپه مطرح میشود و ادعایی مبنی بر مداخله
دادستان کل کشور در این پرونده ،گفت :جلسه
دادگاه خری��دار هفتتپه صرفاً به جهت ارجاع و
امر کارشناسی با تأخیر مواجه شده است؛ تعدادی
از جلسات این دادگاه برگزار شد ،اما در ارتباط با
می��زان پرداخت بدهیهای این فرد و اختالفاتی
که با بانکهای عامل داشته ،دادگاه ضرورت امر
کارشناسی مجدد را تشخیص داد و لذا پرونده در
حال کارشناسی است.

خونسردی عنابستانی مسئوالن!
ِ
ِ

ادامه از صفحه اول:
پس اگر میبینیم مسئوالن از روایت عنابستانیِ داستان«خط ویژه
بی.آر.تی» به خود نمیلرزند چون درک درس��تی از سربازی و
ترس و واهمه نداشته و ندارند.
ثانی ًا کی؟ کجا؟ کی؟ شنیده یا فهمیدهاید که فرزندا ِن مسئوالن ـ
حاال اگر نخواهیم بگوییم آقازادهها ـ ساعت  2بعدازظهر نشده،
حتی زودتر از باباها راهی خانه نش��ده باشند پس چه لرزیدنی
را انتظار میکش��یم وقتی مس��ئوالن بلندمرتبه ،شب که میشود

البته این این اظهارات میرس��لیم با واکنشهایی از س��وی کاربران
ش��بکههای اجتماع��ی نیز روبه رو ش��د .یک��ی از کارب��ران در این
مورد نوشته اس��ت «:خودتون که شغل ایجاد نمیکنید اقال بذارید
اینستاگرام کاری بکنه».
دیگری نوشت «:خفت در عدم درک درست شما از ابزارها و امکانات
و دنیای جدیداست .استفاده از امکانات موجود در کشوری که با انواع
مشکالت داخلی و خارجی دستوپنجه نرم میکنه خفت نیست».
یکی دیگر از کاربران گفته است «:این خفت است؟ خفت چیست؟
تولید شغل بد است؟ تولید شغل چیست؟ عدم خودباوری چیست؟
تعریفش میکنید؟ آقای میرسلیم! اصال اینستاگرام چیست؟ چیزی
از آن میدانید»
کاربران دیگر نوش��ته اند «:آقای میرس��لیم اینستاگرام یک پلتفرم
همرسانی جهانی هست و میلیونها کسب و کار دارن ازش استفاده
میکنند .ایرانیان هم بخش��ی از اونا هستند»« ،خب لطف کنید یه
اینستاگرام داخلی با سرعت باال و بدون فیلیتر بسازید ما کوچکنیم
اونجا« ،».ش��بکههای اجتماعی فرصت شغلی ایجاد میکنند .همه
ج��ای دنیا هم همین اتفاق به صورتهای گوناگون میافته .ربطش
دقیقا به خفت چیه؟»« ،جناب آقای میرس��لیم منظورتان این است
که بگویید اصال شغلی ایجاد نشده است؟ اگر این طور باشد یا درک
صحیح��ی از کس��ب و کار دیجیتال ندارید یا خودت��ان را به خواب
زده اید .یا اینکه سر تعداد شغل ایجاد شده مشکل دارید».

سخنگوی دولت:

مشکل ما با برنام ه «زاویه» نیست

علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشست خبری
هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره واکنش
دول��ت به توهی��ن به رئیس جمه��وری در یک
برنام��ه تلویزیونی گفت :ما هم��واره از برگزاری
برنامهه��ای گفتگو محور اس��تقبال ک��رده ایم،
زیرا گفتگوهای چالش��ی میتواند باعث روشن
ش��دن ابعاد یک موضوع شود هرچند که الزمه
برنامههای گفتگو محور دعوت از همه طرفها و
گروههای مختلف است.
به گزارش ایس��نا ،وی با تاکی��د بر اینکه دولت
هیچ نظری در مورد تعلیق یک مجری نداش��ته
و ما سپاس��گزار همه پرسنل زحمتکش صدا و
سیما هستیم ،اظهار کرد :بنای ما هرگز شکایت
حداکثری نبوده اس��ت ،مش��کل ما این برنامه
نیست .مشکل ما استانداردهای دوگانه در رسانه
ملی اس��ت .بحث ما روح برنامههایی اس��ت که
به نحوی طراحی میش��ود که بیننده را به این
نتیجه میرساند که آن برنامه نه برای نقد دولت،
بلکه برای اثبات ادعاهای افرادی س��اخته شده
است که آن ادعاها را علیه دولت مطرح کردهاند.
>نقش سه قوه در صدا وسیما باید افزایش یابد

ربیعی ادامه داد :ما معتقدیم نقش س��ه قوه در
صداوسیما باید افزایش یابد و شورای نظارت بر
صداوسیما از اختیار بیشتری برخوردار باشد.
س��خنگوی دولت تاکید کرد :سیاس��ت دولت و
معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایت حداقلی
اس��ت نه حداکث��ری .ولی متاس��فانه در برخی
م��وارد توهین ،تهدید ،افتراء و نش��ر اکاذیب به
صورت گسترده ،حا ّد و با لطمه شدید به منافع
و حقوق عمومی انجام میش��ود.وی با یادآوری
اینکه در این موارد جرم به دستگاه قضائی اعالم
میش��ود ،گفت :البته ،چون غالب این موارد در
فضای مجازی ارتکاب و مشمول ماده  ۱۸قانون
جرائم رایانهای اس��ت ،جنبه عمومی جرم غلبه
دارد و خود دادستان باید موضوع را تعقیب کند.
امیدواریم با درک عمیق جامعه و شرایطی که در
آن قرار داریم ،همه به هم کمک کنیم تا روح و
روان جامعه به سمت یکپارچگی و امید به آینده
پیش برود.ربیعی در پاس��خ به پرسش��ی درباره
زمان محدودیت سطح دسترسی بازرسان آژانس
به تأسیسات هستهای ایران ،گفت :براساس زمان
ابالغ قانون مجلس ،اولین قدمهای محدودسازی
بازرس��ان مرب��وط به پروتکل الحاق��ی در هفته
اول اس��فند ماه آغاز خواهد ش��د .س��خنگوی
دولت یادآور ش��د :البته باید توجه داش��ت که
بازرس��یهای مرب��وط ب��ه توافقنام��ه پادمانی
همچنان پابرجا خواهند ماند و عمده بازرسیها
و دوربینه��ا مربوط به ای��ن توافقنامه پادمانی
طبق روال ادامه خواهد یافت .وی در پاس��خی
به پرسشی درباره تماس و گفتوگوی احتمالی
بین ایران و دول��ت بایدن گفت :در حال حاضر
هیچ گفتگو یا تماس��ی با دول��ت جدید آمریکا
نداش��تهایم .ما همچنان منتظر مواضع رسمی
دولت آمریکا در نحوه بازگش��ت به تعهدات این

آن هنگام که چش��م بر هم میگذارند فرزندان شان به اصطالح
زیر سرشان نباشند.ثالث ًا اصال این چه انتظار علیحده و بیهودهای
است که بخواهیم فرزندان مسئوالن نیز سربازی بروند ،لب مرز
بروند ،وس��ط دود و آتش بروند ،خودشان را در معرض ماشین
نماینده و سیلی او قرار دهند؟! وقتی اصل این انتظار علیحده و
بیهوده اس��ت پس البد این انتظار که مسئولی بلرزد ،بغض کند
و بگرید نیز علیحده و بیهوده اس��ت .مسئولی که نتواند سربازی
رفتن را متوجه شود وقتی میشوند سربازی سرپست به این دلیل
که اجازه نداده خالف قانونی صورت بپذیرد س��یلی هم خورده
است؛ شاید سیلی را تا یک جاهایی متوجه شود اما وقتی درک

کشور و لغو تحریمهای غیرقانونی به عنوان جزو
جداییناپذیری از این تعهدات هستیم .ربیعی با
تاکید بر اینکه فع ً
ال هیچ برنامهای برای مذاکره
با آمریکا وجود ندارد و هرگونه پیشرفتی در این
رابطه به گامهای عملی آمریکا در بازگش��ت به
تعهداتش مطابق قطعنامه  ۲۲۳۱بستگی دارد،
گف��ت :البته آمریکا تا ابد زمان نخواهد داش��ت
و پنج��ره فرصت نه تنها برای آمریکا بلکه برای
اعضای اروپایی برجام نیز در عمل به تعهداتشان
بسیار محدود است.س��خنگوی دولت در پاسخ
به پرسش��ی درباره س��یلی خوردن یک سرباز
از یک نماینده مجلس و واکنش دولت نس��بت
به نقض حقوق ش��هروندی ،گفت :همانگونه که
فرمانده پلیس راهور تهران اعالم کرده کار سرباز
کام ً
ال قانونی بوده و بنابر اظهار مس��ئوالن ناجا
مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی وجود دارد.
وی با بیان اینکه اصل بر رعایت قانون اس��ت و
همه در برابر قانون مس��اوی هستند ،ادامه داد:
اتفاقی که افت��اد خالف قانون ،مقررات و خالف
اخالق اس��ت و امید است برای دفاع از سربازان
وطن رسیدگی کامل از طرف مجلس و محاکم
قضائی صورت بگیرد .ربیعی در پاسخ به پرسشی
درباره ش��کایت از دولت به کمیسیون اصل ۹۰
مجلس درباره ابهامات پرداخت یارانهها ،تصریح
کرد :پیشتر در خصوص یارانه معیشتی گفتم که
حدود  ۴۰میلیون نفر شناسایی شدند .بر اساس
بررسیهای وزارت تعاون ،بیش از  ۹میلیون نفر
مشموالن کمیته امداد وبهزیستی براساس طرح
کلی ،نف��ری  ۱۲۰هزارتومان دریافت میکنند.
عالوه ب��ر آن  ۹میلیون نفر ،تاکن��ون به حدود
 ۲۶میلی��ون نفر نیز یارانه یکص��د هزار تومانی
پرداخت ش��ده اس��ت و الباقی نیز انجام خواهد
شد.س��خنگوی دول��ت با تاکید ب��ر اینکه قطعا
چنین حجم از فعالیتی با س��امانههای دقیق و
بانکهای اطالعاتی قابل اجرا و رصد است ،گفت:
اظهاراتی ،چون «در یک محله مردم گفتند یارانه
نگرفتهاند» یا «در هر خانهای را بزنی میگویند
بی��کار داری��م» و «آمار اش��تغال غلط اس��ت»
یا ناش��ی از ی��ک بهرهبرداری سیاس��ی به قصد
استفاده ابزاری از مشکالت مردم است و یا ناشی
از نشناختن تحوالت تکنولوژی و پیشرفتهای
کشور در زمینه زیرساخت اطالعات .وی با بیان
اینک��ه نمیدانیم چرا عدهای ت��ا این حد دنبال
ایج��اد ناامیدی در جامعه هس��تند ،اف��زود :در
ه��ر حال بار دیگر تاکی��د میکنیم در خصوص
یارانه معیش��تی به جای اظهار نظرهای کلی و
غیرقاب��ل رصد و پیگیری اگ��ر ابهامی در مورد
تعداد گیرندگان وجود دارد از راه اصولی و مسیر
درست اداری از وزارت کار استعالم کنند .ربیعی
در پاس��خ به س��والی در خصوص موضع دولت
درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه عربستان
گفت :اعالم اش��تیاق وزیر امور خارجه عربستان
به تعامل با ایران را اس��تقبالی مفید ،اما ناکافی
از طرحهای پیشین ایران در گسترش مناسبات
دوستانه در منطقه میدانیم.

درستی از سربازی و مخاطرات و سختیهای آن ندارد به آسانی
از کن��ار آن رد میش��ود .آن  200و چند نماینده ی مجلس ،آن
وزرای کابینه ،آن مدیر و مس��ئولی که ش��نید و دید و نلرزید و
بغ��ض و گریه نکرد همه و همه به این ماج��را باز میگردد که
همه ی داس��تان در خط ویژه مربوط نمیشود به نوع و کیفیت
ِ
�ربازی فرزندان نیز ربط دارد.ما که هرچه انتظار کشیدیم و ال
س�
به الی خبرها گش��تیم ندیدیم اما اگر جایی دیدید یا شنیدید که
مدیری ،مسئولی ،وزیری ،نماینده ی مجلسی از این ماجرا تن و
بدنش لرزیده باشد به ما نیز بگویید تا از این مسیر اشتباه خود را
خالصی بخشیم ...عزت مستدام

