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◾

خبر
روز

دشمن جرئت
گ سخت با
جن 
ما را ندارد

جانشین فرمانده
کل سپاه با اشاره
به توان و جایگاه
دفاعی ایران در بین
قدرتهای جهانی
و توان بازدارندگی
کشورمان گفت:
دشمنان ضعیف
و بزدل ما جرئت
نمیکنند با جنگ
سخت با ما درگیر
شوند .به گزارش
مهر ،سرتیپ علی
فدوی در اجتماع
بسیجیان در مصالی
امام خمینی افزود:
با گذشت سالها از
پایان جنگ تحمیلی،
دشمن جرئت نکرده
حتی یک تیر هم به
سمت ما شلیک کند،
این مهم به دلیل
باال بودن تراز انقالب
اسالمی است.

خبـر

در حاشيه

این لحن
سیاسی
نیست؟
دکتر مهدی
خانعلیزاده از
پرستیوی ،با انتشار
عکسی از خانم
هاشمی در حال
مصاحبه با مدیرکل
آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،در توییتی
نوشت:
از مدیرکل آژانس
پرسیدیم که نظرت
درباره تسلیحات اتمی
اسرائیل چیه؟ گفت:
ما یه نهاد فنی هستیم؛
سیاسی نیستیم ولی
از هم ه کشورها دعوت
میکنیم برای عدم
گسترش سالح اتمی
کمک کنند .گفتیم:
همین لحن مالیم شما
در برابر اسرائیل و لحن
محکمتون در برابر
ایران ،سیاسی نیست؟
لبخند زد...

◾تکذیب حمله سایبری به سدهای کشور
مدیرکل دفتر پدافند غیرعامل وزارت نیرو ضمن تکذیب
اخبارمنتشرشدهدرخصوصحمالتسایبریبهسیستم
اطالعات سدهای کشور گفت :برخی محدودیتها از سوی
وزارت نیرو برای افراد خارج از سیستم به منظور دسترسی
به اطالعات اعمال شده است .پیشتر صداوسیما از قول
یکمنبعمدعیشدهبوددردوهفتهگذشتهسیستمهای
جمعآوری و ارزیابی ذخایر سدهای کشور قطع شده است.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

◾

◾خبر ِهمتی از پیروزی ۲۰۰میلیون یورویی ایران
س کل اسبق بانک مرکزی از محکومیت دولت بحرین
رئی 
به پرداخت بیش از  ۲۰۰میلیون یورو غرامت خبر داد .به
گــزارش انتخاب عبدالناصر همتی نوشت« :یک دادگاه
داوری بینالمللی ،دولت بحرین را که با هدف سیاسی و
نقض قوانین بینالمللی ،سرمایهگذاری بانکهای ملی و
صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود،
به پرداخت بیش از ۲۰۰میلیون یورو غرامت محکوم کرد».

 9120000949حذف و کنار گذاشتن تمبر از
نامههای مردم که حاوی پیامهای فرهنگی
بسیار زیبا و انتقال این پیام به اقصی نقاط داخل
و خارج از کشور با پایینترین هزینه بود؛ از جمله
اقدامهای عجیب و قابل تأمل اداره پست است!

 19ربیعالثانی 1443

 25نوامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

◾پیگیری ترور حاج قاسم در عراق توسط هیئت ایرانی
منابع عراقی گزارش دادند هیئتی قضایی از ایران برای
بررسی پرونده ترور سرداران شهید مقاومت وارد بغداد
شده است .به گــزارش فارس بر اساس گــزارش پایگاه
خبری «العهد نیوز» ،هدف از سفر این هیئت ایرانی به
بغداد پیگیری پرونده ترور سردار حاج قاسم سلیمانی
و شهید ابومهدی المهندس است و با مقامات عراق
دیدار کرده است.
شنیدم خسته شدم .کسی هم نیست که بر شما
نظارت کند و جواب بخواهد ،پس شما را واگذار به
خدا کردم.
 9150000215اگر بهجای طرح حمایت
ازمصرفکننده با فروش لوازم خانگی بدون پیش

دستگاههای نظارتی و فرهنگی و ...این موضوع را
بررسی و این چرخه را دوباره به حرکت اندازند.
 9150000302مرکز مخابراتی عبادی  ،87از بس
این ماهها تماس گرفتم و به روزنامهها پیام دادم تا
قطعی خط تلفن ما را برطرف کنید و جواب سرباال

دستور رئیسی به سازمان اداری و استخدامی برای تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد

نسخهپیچی برای فیشهای نجومی

امید ادیب در شرایطی که
طی چند روز گذشته مسئله
ح ـقــو قهــای نــام ـشــروع و به
اصطالح نجومی با انتشار چند
فیشازیکشرکتپتروشیمی
باردیگر بر سر زبــان ها افتاد،
رئیسجمهور تأکید کــرد :مــردم انتظار شنیدن
اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند
و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود .حجت
االسالم و المسلمین رئیسی با اشاره به موضوع
حقوقهای غیر متعارف تصریح کرد :حقوق یک
حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در
دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش
از آن میزان هم نباید پرداخت شــود .رئیسی در
همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور
خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن
بودجه ۱۴۰۱نسبتبهتدویننظامپرداختعادالنه
حقوقودستمزداقدام کند.بهگفتهرئیسجمهور
شاید براساس قانون دستگاههایی اجــازه تعیین
حقوق بــرای شرکتها و یا افــراد دولتی را داشته
باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام
شود .پرداختهای نابرابر و غیرمتعارف در دولت و
شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.
ماجرای حقوقهای نجومی در سال  93با انتشار
فیشهای حقوقی برخی مدیران دولت یازدهم روی
کار آمد؛ مسئله ای که حتی اعتراض رهبر انقالب
را هم به دنبال داشت .پس از این ماجراها مقامات
دولتی وقــت هر بــار وعــده ای بــرای بــرخــورد با این
مسئله مطرح کرده و حتی از سایتی برای بارگذاری

و انتشار تمام فیشهای حقوقی خبر دادنــد که
البته این وعده هیچ گاه محقق نشد .در روزهای
اخیر انتشار چند فیش حقوقی باالی  200میلیون
تومان از شرکت پتروشیمی امیرکبیر حاشیه ساز
شده که هر چند دریافت کنندگان این فیش ها
پیش از انتشار فیش حقوقی شــان از کــار برکنار
شده اند ،اما هنوز افکار عمومی نسبت به تکرار این
وقایع نگران هستند .بهمئی مدیر عامل شرکت
پتروشیمیامیرکبیرکهاقدامبهبرکناریافرادخاطی
کرده ابراز امیدواری کرده است با تأکیدات رئیس
جمهوردرالیحهبودجهسال ۱۴۰۱مدلدقیقیبرای
حقوقها طراحی و ارائه شود که برای همیشه پدیده
دریافتهاینجومیدرهمهدستگاههاخاتمهیابد.
در همین راستا «احمد خانی نــوذری» در صفحه
شخصی خود توییت کرد« :بخش زیادی از مبالغ
فیشهاینجومیدرشرکتهایزیرمجموعهوزارت

◾

◾خلف وعده دولت قبل
دراینباره محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم
معتقد است تا قانون «شرکتهای دولتی» اصالح
نشود« ،حقوقهای نجومی» ادامــه مییابد .این
نماینده مجلس در گفت و گو با فارس گفته است:
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری،
یک نوع نظمدهی به حقوق و مزایای دستگاههای
دولتی صورت گرفت ،اما متأسفانه پس از اینکه این
قانون چند ماه اجرا شد ،استثنائات مکرری به آن
خورد که باعث شد قانون از مسیر اصلی خودش
خارج شود .وی در توضیح این نکته گفت :به عنوان
مثال ،دستگاههایی مانند وزارت نفت و وزارت

◾

◾حداکثرحقوقکارکناندولتباید 35میلیونباشد

مالک شریعتی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از
حقوقهای نجومی مجلس هم با اشاره به حواشی
روزهای گذشته دراینباره گفت :مجموع دریافتی
کارکنان دولت حتی وزیـران و نمایندگان مجلس
اعم از حقوق پایه ،مزایا ،دریافتیهای مستمر و
غیر مستمر ،پاداش ،کارت هدیه و ...نباید بیش از
۳۵میلیون تومان باشد.

رهبر انقالب

قوه قضائیه

سیاست خارجی

 4توصیه
به فرزندان محبوب امامw

دادستانکل:خودروهایتوقیفی
تاپایانسالتعیینتکلیفشود

امیرعبداللهیان:آمریکارا
براساسرفتارقضاوتمیکنیم

حضرت آیتهللا خامنهای در پیامی با تبریک هفته بسیج،
«همت بلند ،خردمندی ،درستاندیشی و توکل به خدا» را
ابزارهای تجربهشده برای غلبه بر مشکالت کشور دانستند.
به گزارش ایرنا ،در این پیام آمده است :هفت ه بسیج بر همگان
مبارک باد ،بهویژه بر رویشهای تازه و باطراوت بسیجی که
محبوب امام راحل
همچنان مانند نسل پیش از خود ،فرزندان
ِ
عظیمالشأناند .عزیزان! قدرشناس جایگاه خود باشید و
بدانیدکهباهمتبلندودرپرتوخردمندیودرستاندیشیوبا
اعتماد و توکّل به خداوند ،میتوانید در هم ه مسائل ،اثربخش
و مشکلگشا باشید .این تجرب ه چند ده ه ملت ایران است.

پیرو دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور ،مبنی
بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط
شده در پروندههای مواد مخدر ،حجتاالسالم والمسلمین
گاینخودروهایتوقیفی
محمدجعفرمنتظریدیروزازپارکین 
در منطقه شهریار بازدید کرد .به گزارش میزان ،دادستان کل
کشور در این بازدید در جریان آمار خودروهای توقیفی ،تعداد
و سال توقیف ،نحوه مزایده و فروش و نحوه نگهداری آنها
قرار گرفت و بر تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این15هزار
خ ــودرو ،ضــرورت کــار جهادی و تعیین تکلیف  ۸۰درصــدی
خودروهای توقیفی تا پایان سال جاری تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات
هستهای در روزهــای آتی در وین ،گفت :جمهوری اسالمی
ایران آمریکا را براساس رفتار مورد قضاوت قرار میدهد.
بهگزارشمهر،حسینامیرعبداللهیانو«ایگنازیوکاسیس»
وزیر خارجه سوئیس روز سهشنبه در یک گفتوگوی تلفنی
درباره مسائل دوجانبه ،گفتوگوهای وین و برخی موضوعات
منطقهای از جمله افغانستان و یمن به بحث و تبادل نظر
پرداختند .وزیر خارجه سوئیس هم با اشاره به سفر خود به
ایران در سالگرد صدسالگی روابط دو کشور ،ایران را کشوری
تاریخی و بسیار جذاب خواند.

◾

◾نقشه ترامپ برای کاهش اعتماد مردم به حکومت
پایگاه یاهونیوز به نقل از مقامات سابق آمریکا فاش کرد
دونالد ترامپ در ماه های آخر ریاست جمهوری خود به
دلیل ناکامی سازمان سیا ،برنامه مخفیانهای را با محوریت
پنتاگون برای بیاعتماد ساختن مردم ایران به نظامشان
طراحی کرده بود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این کمپین
که قرار بود توسط نیروهای عملیات ویژه ارتش رهبری شود،
مبتنی بر تکنیکهای عملیات روانی بوده است.
پرداخت با اقساط  ۳۶ماهه یا در کنار آن ،از طرح
اشتغال باهمان شرایط برای خرید ابزار کار حمایت
میشد ،به جای ماهی دادن ،افراد را ماهیگیر
میکردید که از همان طرح اول هم بینیاز شوند؛ این
راه حمایت و پشتیبانی از تولید است!

گزارش
جزئیات جدید از متهمان و
روند دادگاه هواپیمای اوکراینی

علوم و برخی دستگاههای دیگر دائما ًاز مجلس
و هیئت دولت مصوبه گرفتند و با این استثنائات
موجب شدند قانون مدیریت خدمات کشوری
که امید میرفت سبب برقراری عدالت در حقوق
و مزایای کارکنان دولت شود ،از خاصیت بیفتد.
عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس
شورایاسالمیافزود:عالوهبراین،برخیتبصرههای
بودجههایساالنههمبعضیاحکامقانونمدیریت
خدمات کشوری را در سالیان مختلف نقض کرده
اس ــت ،درنتیجه دچ ــار یــک نــوع بههمریختگی
در حــوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت
شدهایم .زنگنه همچنین با اشاره به وجود سقف
حقوق در قانون بودجه  1400و استثنائات مکرری
که دستگاههای دولتی در زمان دولت دوازدهــم به
بودجه وارد کردند ،افزود :سال گذشته برای خروج
شرکتهای دولتی از شمول قانون تجارت و اصالح
قانون آن در مجلس تالش کردیم ،اما دولت وقت
وعده داد الیحه اصالح قانون شرکتهای دولتی را
به مجلس م ـیآورد ،به همین خاطر ما دست نگه
داشتیم ،اما متأسفانه این الیحه به مجلس نیامد.

کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است ،با ابالغ
وزیر در هفته گذشته ،هرگونه خرید و اعطای سکه،
کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است».

شماره 9680
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یکشنبه گذشته پــس از گــذ شــت نــزد یــک به
دو سال از حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی،
نخستین جلسه رسیدگی به ا یــن پــرو نــده در
داد گــاه نظامی به ریاست قاضی مهرانفر و با
حضور خانواد ههای جا نباختگان و  ۱۰متهم
نظامی بــرگــزار شــد .برخی رســانــه هــا از جمله
پایگاه خبری رویــداد  24جزئیاتی از رونــد این
دادگاه ارائه کرده و نقل قول هایی از زبان وکال و
خانواده قربانیان روایت کرده اند.
بنا بر گزارش پایگاه رویداد  24علیزاده طباطبایی
کــه وکــالــت خــانــواده چند تــن از جانباختگان
هواپیمای او کــرا یـنــی را برعهده دارد ،بــا بیان
اینکه در میان متهمان افرادی با درجه ستوان،
سروان ،سرگرد ،سرهنگ و سرتیپ وجود دارند،
گفت :متهم ردیف اول یک فرد نظامی با درجه
سروان است ۳ ،الی  ۴نفر متهم به قتل غیرعمد
هستند و مابقی به بیاحتیاطی در انجام وظیفه
متهم هستند.
ایــن دادگـ ــاه بــه سبب وج ــود محدودیتهای
نظامی ،غیرعلنی برگزار شد .محمود علیزاده
طباطبایی وکیل دادگستری که وکالت خانواده
چند تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی را
برعهده دارد ،ضمن ا شــاره به غیرعلنی بودن
جلسه و عدم امکان انتشار روند جلسه ،برخی
نـکــات شکلی بــرگــزاری دادگ ــاه را مـطــرح کــرده
است .وی با بیان اینکه دادگاه پذیرفته است که
بررسیها درباره این پرونده ناقص است ،گفت:
خوشبختانه داد گــاه تصمیم گرفت پرونده را
برای گزارش کارشناسی برگرداند.

◾

◾به کیفرخواست پرونده هواپیمای اوکراینی
اعتراض کردیم

علیزاده طباطبایی ادامه داد :جلسه اول دادگاه
سه ساعت به طول انجامید و در دادگاه ۱۱۳نفر
از  ۱۶۹خانواده در جلسه حضور داشتند .برخی
از این خانوادهها که در جلسه نبودند ،یا ایران
نبودند یا اتباع خارجی بودند .از این میان ۱۴۶
نفر آنها ایرانی ۱۰ ،نفر افغانستانی ،پنج نفر
کانادایی و سه نفر سوئدی و  ۱۱نفر نیز اوکراینی
بودند .کیفرخواست در جلسه کامل خوانده
نشد و البته تنفس دادنــد تا یک جلسه دیگر
بــرای خواندن کیفرخواست باشد و بعد از آن
بــرای رسیدگی و مطالعه بیشتر ارج ــاع داده
ش ــود .ح ــدود  ۱۲وکـیــل بــودیــم و هــرکــدام از ما
پرونده چندنفر را قبول کردیم.
طباطبایی با بیان اینکه رئیس دادگــاه جلسه
را خــوب اداره ک ــرد ،ا یـنگــو نــه توضیح داد که
خانواد هها بسیار عصبی بودند ،حرفشان را
میزدند و دادگاه به سخنان آنها گوش میکرد.
دادگاه  ۱۰متهم نظامی داشت و چون غیرعلنی
بــود نمیتوانم اسمی از متهمان ببرم و تنها
میتوانم بگویم  10نفر متهم افــرادی بودند که
مستقیم درگیر این عملیات بودند.

بدونتیتر

گزارش کوتاه

استنکاف زنگنه از حضور در دادگاه کرسنت
محکومیت  10میلیارد دالری ایران در راه است

در حاشیه بازگشایی مدارس
پس از دو سال

زهرا علی هاشمی  -پانا

خ ـبــرگــزاری ف ــارس بــا اشـ ــاره به
چند مرتبه احضار بیژن زنگنه
به دادگ ــاه در موضوع کرسنت
اعالم کرد آخرین احضار زنگنه،
در تاریخ ۱۵آبان سال جاری بوده که او از حضور
در دادگــاه استنکاف کــرده اســت .سخنگوی
قــوه قضائیه هفته گذشته اع ــام ک ــرده بود
«در بخشی از پرونده که مربوط به وزیر نفت و
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران میشود،
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در دادگاه
در حال بررسی است».
زنگنه وزیر سابق نفت در ابتدای دولت یازدهم
ادع ــا کــرد پــرونــده کرسنت را چند هفتهای
حل و فصل میکند ،اما بیش از هشت سال
از انتخاب وی بــه عـنــوان وز یــر نفت نــه تنها
ایــن پرونده حل و فصل نشده ،بلکه دادگــاه
بینالمللی نیز بــه دلیل بازگشت متهمان
ایــن ق ــرارداد به مناصب مدیریتی در دولت

یازدهم و دوازدهم ،ایران را در پرونده کرسنت
به جریمه  2.4میلیارد دالری محکوم کرده
اســت .بنا بر گــزارش فــارس رقــم محکومیت
 2.4میلیارد دالری ایران مربوط به بخش اول
پرونده کرسنت است و براساس شنیدهها در
صورت نهایی شدن رأی دادگــاه دربــاره بخش
دوم این ق ـرارداد رقم محکومیت ایـران در این
بخش حداقل  10میلیارد دالر خواهد بود.
همچنین به گزارش ایسکانیوز به نقل از منابع
مطلع زنگنه در ماه های آخر مسئولیت خود
بنزین و فراوردههای نفتی را پیشفروش و پول
آن را هزینه کرده است .بر اساس این گزارش،
زنگنه محمولههای متعدد بنزین و گازوئیل را
با قیمت  72.5میلیون دالر به چند شرکت
فروخته امــا  200هــزار تن از ایــن فــراورد ههــای
نفتی به مشتریان تحویل نشده ،با وجود آنکه
همان زمان میزان  36.4میلیون دالر پول آن به
حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

قاب

 ۳۷نماینده مجلس شــورای اسالمی طرحی
با عنوان «اعطای تابعیت به اتباع خارجی»
تهیه کــرده انــد کــه اکـنــون ایــن طــرح در دستور
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار
دارد .به گزارش ایسنا ،در متن این طرح با اشاره
به اهمیت استفاده از ظرفیت اتباع خارجی،
تأکید شــده دو لــت موظف ا ســت به مهاجران
یا اتباع خارجی که حداقل به میزان مشخص
شــده در دستورالعمل اجــرایــی ایــن قــانــون در
کشور ســرمــا یـهگــذاری نمایند ،تابعیت ا هــدا
کند .همچنین بر ا ســاس یک بند دیگر ماده
واحــده ایــن قــانــون ،مهاجران یا اتباع خارجی
که نسبت به صــادرات حداقل میزان کاالهای
ایرانی مشخص شده در دستورالعمل اجرایی
این قانون ،به کشور خود یا کشور ثالث مبادرت
ورزند ،به آن ها تابعیت داده خواهد شد.
رئیس قــوه قضائیه گفت :باید حجم کار
قضات را کــم کنیم تــا کیفیت کــار بــاال تــر رود.
حجت اال ســام و المسلمین محسنی اژه ای
بــا حـضــور در داد گ ــا هه ــای تجدیدنظر استان
تهران افــزود :نباید اجــازه داد یک پرونده یک
ســال بماند وبعد بررسی و معلوم شــود نقص
داشته وتازه بخواهیم آن را عودت دهیم .وقتی
پروند های میآید همان اول یک نگاه اجمالی
به آن بیندازید واگر نقص داشت همان موقع
برگردانید یا اگرنیاز به کارشناسی داشت این کار
زودتر انجام شود.

