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تازههای مطبوعات
••شهروند« -پرویز جاوید» ،عضو انجمن اقتصاددانان
ایران گفت :افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران مشروط
بر این است که نظام جامع مالیاتی تدوین و اجرایی شود تا
براساس آن بخشهای پنهان اقتصاد کشور مشخص شده و
از تمام این بخشهای پنهان ،مالیات دریافت شود.
••آفتاب یزد –این روزنامه به افزایش بودجه سازمان صداو
سیما درالیحه بودجه سال  96اعتراض کرد ونوشت:
«پاستور بودجه تلویزیون را افزایش داد،پ��اداش دولت به
سیما به خاطر ندیدن پیروزی در اوپک!».
••کیهان – ای��ن روزنامه به نوع بازنشر اظهارات رئیس
جمهور در رسانه های بیگانه و سانسور هماهنگ اعتراض
روحانی به نقض برجام در این رسانهها پرداخت .
••اعتماد -عباس کاظمی،استاد پژوهشکده مطالعات
فرهنگی واجتماعی ازتغییر صور تبندی در زندگی
دانشگاهی سخن گفت و افزود:دانشگاه یک کلیتی است
که دیگر معصوم نیست .به نظر او دانشگا ههای ما ترک
برداشتهاند و بررسی دقیق آنها نشانگر گسلهایی است
کهدرحالفعالشدنهستند.ویهمچنینگفت:دانشگاه
اساسا کارکردی برای بیرون ندارد.
••کیهان -شنیده میشود پس از شبکه من و تو ( ،)2شبکه
اول این رسانه ماهوارهای ضدانقالب نیز در شرف تعطیل
شدناست.شبکه«منوتو»ب هخاطرمشکالتیمثلنداشتن
آگهی ،درگیریهای مدیریت با پرسنل که به چشم کنیز و
برده به آنها نگاه میشود و همچنین بدعهدی اسپانسرهای
بهایی ای��ن شبکه در ش��رف تعطیلی ق��رار گرفته است.
••شرق -آخرین سندمالی ساالنه دولت حسن روحانی
درحالی تقدیم مجلس شد که روندمالیاتمحوربودنش
متوقف شده اس��ت؛ بودجه «واقعی» است و دول��ت برای
پیشگیری از رون��د گسترش درآم��ده��ای مالیاتی دالیل
موجهی دارد.
••جوان – این روزنامه درمطلبی با عنوان «لندننشینها با
تخریب فروغ دنبال چه میگردند؟!» به چرایی افشاگری
علیه فروغ فرخزاد توسط جریان روشنفکری خارج نشین
پرداخت ونوشت :روزگ��اری همین روشنفکران پروین
اعتصامی را درمقابل فروغ قرار میدادند.
••آفتاب یزد – این روزنامه در گزارشی باعنوان « گودال
محرومیت» نوشت :طبق تعریف وزارت کشورازمناطق
محروم،بخش زیادی ازروستاها درضریب محرومیت هفت
تا  ٩که اوج محرومیت است ،قرار دارند وروستاهای جنوب
کرمان عموما اینگونهاند وروستاهای مارزهم همگی
درضریب ٩هستند.

...

انعکاس
••نماینده م��دع��ی ش��د :ش��ن��ی��ده ش���ده اخ��ی��ر ًا پ��س از
جابهجاییهای صورت گرفته در یک وزارتخانه ،خواهرزاده
وزیر در جایگاه قائم مقام وزیر منصوب شده است .گفتنی
است ،او سابقه حضور در این وزارتخانه را دارد.
••انتخاب نوشت :ابوالحسن مهاجر سخنگوی جدید گروه
تروریستی داعش در نخستین اظهار نظر رسمی خود که در
پیامیصوتیمنتشرشدهاست،ایرانیهارا«مجوس»خواند
و مدعی شد :شر از کشور ایران شروع شده و به اوج خود
رسیده است .پیش از این ،ابومحمد العدنانی ،سخنگوی
گروه تروریستی داعش بود که اخیرا به هالکت رسید.
••خرداد نیوز نوشت :علیمطهریدرسفربهکرمانباامام
جمعهاینشهردیدارکرد.آیتا...سیدیحییجعفریدراین
دیدارخطاببهمطهریگفت:شمافرزندشخصیتیبزرگو
نایبرئیسمجلسشورایاسالمیهستیدومسائلمختلف
از سوی شما مدیریت خواهد شد و امیدوارم در این سفر از
طرحمسائلتنشزاوحساسیتزاجلوگیریشودوسخنانی
مطرح نشود که جو و آرامش جامعه را مخدوش کند.
••پ��ارس نیوز مدعی شد :سازماندهی زن��ان رادیکال
جبهه اصالحات با فرماندهی فائزه هاشمی رفسنجانی
در قالب مجمع زنان اصالح طلب ،کلید خورده است .در
این سازماندهی تاکنون فهرست و شناسنامه کاملی از
سمن()NGOها آماده شده و سرشاخه ها شناسایی شده
اند .گفته می شود پشتیبانی های الزم از سوی حسین
مرعشی و غالمحسین کرباسچی صورت می گیرد.
••صبحانه آنالین نوشت :ضربه اقتصادی و گردشگری
پس از فوت پادشاه تایلند ،مسئوالن این کشور را به فکر
انداخته تا برای ترغیب مسافران ایرانی جهت حضور در
تایلند ،آفرهایی را ارائه کنند که بر این اساس ،طبق اعالم
رسمی سفارت پادشاهی تایلند در ایران به همه آژانس های
مسافرتی ،هزینه صدور ویزای توریستی رایگان شده است.
••رجانیوزنوشت :پایگاهاطالعرسانیعالمهمصباحیزدی
نوشت :سایت های خبری نقل قولی اشتباه از آیت ا...
مصباح بدین صورت منتشر نموده اند«:می گویند حکومت
تدبیر می خواهد ،اما این طرز فکر سکوالریسم نام دارد».
الزم به ذکر است این نقل قول مخدوش بوده است.
••بسیج نیوز نوشت :اعضای ش��ورای راهبردی بسیج
دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در مراسم گرامیداشت
روز دانشجو یک کپسول اکسیژن به رئیس سازمان محیط
زیست هدیه دادند.
••تیک مدعی شد :معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم قوه قضائیه به منظور پیشگیری از سرقت خودروها،
به دنبال نصب ردیاب ها بر روی خودروهای در معرض
سرقت است.
••انصاف نیوز مدعی شد« :م.گ» ،یک دانشجوی ستاره
دار در نامه ای در آستانه به رییس جمهور ،نوشت :آقای
روحانی! شما حقوق دادن هستید و چنانچه میدانید بحث
تحصیلازحقوقیاستکهاساسادرقانونپیشبینینشده
است و به معنی اخص ،حقوق اجتماعی نیست که بتوان به
موجب حکم دادگاه از آن جلوگیری کرد.
••سایت عقیق نوشت :حاج منصور ارضی از مداحان اهل
بیت(ع) در سخنانی گفت :ما تاپایان ماه صفر عزاداری امام
حسین علیه السالم را علنی برپا داشتیم ولی بعد از صفر تا
هشتم ماه باید در درون داغدار باشیم  .این مصیبت ناموسی
است وعلنی کردن ندارد ،با این حال فشار در جامعه برای
مردم درتحمل مصائب طاقت فرسا است.
••برنا نیوز نوشت :سید حسن خمینی با بیان اینکه سبک
زندگیحضرتامامتبیینزندگیهمهائمه(ع)درافقامروز
استوهیچدوگانگیمیانآنهاوجودندارد،تأکیدکرد:برای
بازشناسی این تفکر و سبک زندگی نیازمند متخصصانی
هستیم که قواعد کلی اندیشه ام��ام را استخراج کنند.
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گزارش خبری

کنایه های سیاسی،مواضع صریح

انتقاد برخی اصولگرایان از لغو سخنرانی های چهره های این جریان
ادیب -تنور داغ نشست ها و برنامه های دانشگاهی روز
گذشته در فاصله یک روز تا  16آذر به اوج خود رسید ،از
اظهارات داغ چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس در
این نشست ها گرفته تا برخی حواشی به وجود آمده مانند
راه پیدا نکردن خبرنگاران به نشست علی مطهری و لغو
برخی مناظرات .در همین حال امروز هم رئیس جمهور
بناست به دانشگاه تهران برود تا هم سخنرانی کند و هم
پای صحبت نمایندگان برخی تشکل های دانشجویی
بنشیند .گزارش خبری خراسان را به نقل از خبرگزاری ها
از متن و حاشیه برنامه های روز دانشجو در دانشگاه های
سراسری کشور می خوانید.
▪ ▪انصراف یاشار سلطانی از حضور در دانشگاه
«امیرکبیر»

اصالحطلباندربرنامههایدیروزحضورپررنگیداشتند.
یکی از این برنامه ها ،مراسم دانشگاه امیرکبیر با موضوع
«مبارزه با فساد اقتصادی» بود که با حضور محمود صادقی
نماینده تهران برگزار شد .به گزارش ایلنا ابتدا قرار بود در
این برنامه احمد توکلی و یاشار سلطانی هم حضور داشته
باشند که این  2از حضور در این برنامه انصراف دادند.
به گزارش ایلنا یاشار سلطانی در توییتر خود دلیل عدم
حضورش را «عدم وجود شرایط الزم برای حضور در مراسم
دانشگاه امیرکبیر»اعالم کرد .
▪ ▪محمود صادقی :برخی ملت را مجهول میدانند،
این سوال بنده تهمت است یا سوال؟

محمود صادقی عضو فراکسیون
امید در این برنامه ،درباره پرونده
بورسیه ها گفت« :وای به حال
شخصی که مامور مبارزه با فساد
در بورسیهها میشود ،اما پس از
م��دت��ی م��ش��خ��ص م���یش���ود که
خودش بورسیه بوده است ».وی با انتقاد جدی از روند
مبارزه با فساد در 38سال گذشته  ،افزود...« :برای مبارزه
با فساد تنها اس��م حکومت اسالمی کافی نیست ».به
گزارش تسنیم او با طرح چند سوال از حساب های قوه
ق��ض��ائ��ی��ه ،م��دع��ی ش��د  :ک����دام ق��ان��ون م���ال م����ردم را
مجهولالمالک تشخیص داده ؟ برخی ملت را مجهول
میدانند ،آیا این سؤال بنده تهمت است یا سؤال؟ صادقی
تصریح کرد :با دستگاههای عریض و طویل نظارتی که
درست کردهایم شاهد فساد هستیم .وی همچنین مدعی
شد :در دورهای با یکی از کاندیداها تماس گرفته و گفتهاند
که  2میلیارد تومان پول بده تا تایید صالحیت شوی که
بعد ًا به  500میلیون تومان راضی شدند که البته من این
مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمیدهم .به گزارش
فارس وی ادامه داد:البته نمیدانم آن کاندیدا پول داده
است یا نه اما تأیید صالحیت شد و رأی نیاورد.
▪ ▪خودکفایی گندم به روایت پروانه مافی

حجتاالسالماحمدمازنیوپروانه
ما فینما یند گا نا صال حطلب
مجلس ه��م در دان��ش��ک��ده فنی
دانشگاه آزاد تهران سخنرانی
کردند .به گ��زارش ف��ارس پروانه
مافی در اظهاراتی با بیان اینکه تا سال 92ایران مجبور بود

برای تهیه نان و خوراک واردات انجام دهد ،تصریح کرد :ما
در سال  92باید با دنیا ارتباط برقرار میکردیم تا بسیاری
از مشکالت گذشته حل و فصل شوند و امروز میبینیم که
کشور در تولید گندم خودکفا شده است و دیگر نیازی به
واردات گندم یا خوراک مانند سابق نداریم.
▪ ▪مازنی :برخی می خواستند لیست امید را خفه کنند

احمد مازنی دیگر نماینده تهران با
اب������راز ت���أس���ف از ت��ب��دی��ل روز
به«جنگسیاسی»گفت:
دانشجو ُ
ما دانشگاه امنیتی نمیخواهیم
بلکهامنیتدانشگاهراخواستاریم.
اگر امنیت دانشگاهها تحقق پیدا
کند و همهچیز در چارچوب قانون باشد نباید سخنرانیها
لغو شوند .به عقیده من لغو سخنرانی صدای پای استبداد
است .این عضو فراکسیون امید یادآور شد :شما جوانان و
دانشجویان با آرای خود در سال  92باعث شدید تا آن 8
سال مغولوار ادامه پیدا نکند و در نتیجه آقای روحانی در
انتخابات ریاست جمهوری سال  92پیروز شد .به گفته
مازنی «برخی میخواستند لیست امید را در نطفه خفه
کنند اما نتوانستند».

▪ ▪حق شناس :چین و روسیه در تمام قطعنامه ها سراغ
آمریکایی ها رفتند

روز گذشته چند مناظره هم برگزار
ش��د .مناظره ج��واد حقشناس و
لطفا ...فروزنده از احزاب اعتماد
م��ل��ی و جمعیت ای��ث��ارگ��ران به
میزبانی دانشگاه علم و صنعت
ب��رگ��زار ش��د .ح��ق شناس در این
مناظره گفت :از همان ابتدا هم به آقای روحانی گفتیم نباید
تمام تخممرغها را در یک سبد و آن هم سبد برجام گذاشت.
چین و روسیه هم که طرف ما هستند در تمام قطعنامهها
سراغ آمریکاییها رفتند.
▪ ▪فروزنده :دولتی ها حقوق های خود را بگویند ،ما هم
حقوقهای دولت خود را میگوییم

فروزنده هم در این مناظره گفت:
در مورد حقوقهای نجومی  4بار
رهبری واکنش نشان داد ،اگر
ادعای مبارزه با فساد دارید تمام
حقوقهای دولت خود را بگویید،
ما هم حقو قهای دول��ت خود را
میگوییم .حقوق رئیسجمهور تنها  7برابر از پایینترین
حقوق کشور میتواند باشد .مبنای قانونی حقوق 250
میلیونی چیست؟ وی افزود :روحانی فرصت  100روزه با
 150وعده داد ،کو آن وعدههای آقای روحانی؟

▪ ▪ضرغامی:مذاکرهبرد-بردباشیطانخیلیمعناندارد

عزتا ...ضرغامی یکی از افرادی
ب���ود ک��ه در دان��ش��گ��اه اصفهان
سخنرانی ک���رد .رئ��ی��س اسبق
صداوسیما با اشاره به بدعهدی
های آمریکا در برجام گفت« :من
هم همانند آقای روحانی اعتقاد دارم که برجام را خدا آورد

دولت

و خیلی چیزها به ویژه چهره واقعی آمریکا مشخص شد».
ب��ه گ���زارش تسنیم وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه آمریکا در اوج
اضمحالل با حضور در مذاکرات میخواست بگوید که ما
هستیم ،افزود :مذاکره برد-برد با شیطان خیلی معنا
ن��دارد ،با وجود اینکه آمریکاییها ادعای حقوق بشر و
طرفداری از افکار عمومی دارن��د ،حتی در پایان دوره
ری��اس��ت جمهوری اوب��ام��ا ب��ه اف��ک��ار عمومی بیتوجه
هستند.

لغو تریبون آزاد دانشجویان در آستانه روز دانشجو خبر
داد .سازمان بسیج دانشجویی نیز طی نامهای به رئیس
دانشگاه آزاد با اش��اره به لغو چند برنامه بسیج توسط
دانشگاه آزاد ،خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت
مرکزی نظارت بر تشکلهای دانشگاه آزاد شد .همچنین
فارس از لغو سخنرانی «فریدون عباسی و شهاب مرادی»
در دانشگاه رازی کرمانشاه خبر داد .این خبرگزاری
همچنین نوشت :رئیس دانشگاه فرهنگیان سخنرانی
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
را در این دانشگاه لغو کرد.

شریعتمداری مدیر مسئول کیهان
ه��م در دان��ش��گ��اه ص���دا و سیما
سخنرانی کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران وقتی دانشجویان از او
با عنوان دکتر یاد کردند ،گفت:
من دکتر نیستم زیرا دانشجوی
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بودم که دستگیر شدم
و به حبس ابد محکومم کردند ولی پس از انقالب آزاد
شدم .بنابراین سالهای باقیمانده از محکومیت حبس را
به شاه بدهکارم! شریعتمداری در بخشی از سخنانش
پیشنهاد کرد که «برجام» به عنوان فاجعه در مدارس
تدریس شود .وی افزود :باید به کسانی که مدعی هستند
با رابطه با آمریکا مشکالت حل میشود گفت کجا دیدید
رابطه با آمریکا مشکالت را حل کند؟

▪ ▪معین :یارانه  40هزار تومانی تحقیر انسانی بود

▪ ▪شریعتمداری «:برجام» به عنوان فاجعه در مدارس
تدریس شود

▪ ▪امروز؛ سخنرانی های قالیباف ،فتاح ،جلیلی و
ضرغامی

ام��روز هم ق��رار است چند چهره اصولگرا در دانشگاه
ها حضور پیدا کنند .به گزارش فارس در برنامهای که
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
برگزار میکند ،حسن عباسی ،سعید جلیلی ،فتاح،
قالیباف ،ضرغامی ،صفار هرندی ،شهاب مرادی ،پرویز
امینی ،حجتاالسالم ناطق نوری و صادق محصولی
حضور مییابند.

▪ ▪نام ه انتقادی زاکانی به رئیس جمهور درباره لغو
سخنرانیهایش در مشهد

یکی از حواشی مراسم  16آذر،
لغو برخی سخنرانی ها و مناظرات
ب��ود .از جمله ف��ارس ب��ه نقل از
زاک��ان��ی نماینده س��اب��ق تهران
نامهای انتقادی خطاب به رئیس
جمهور منتشر ک��رد .زاکانی در
این نامه با انتقاد از لغو  3برنامه سخنرانی اش در مشهد
ازسوی مسئوالن دولتی نوشت :دولت محترم از بیان
کدام حقیقت در کالم این حقیرهراس دارد که تصمیم به
خاموش کردن این صداگرفته است؟

▪ ▪انتقاد اصولگرایان از لغو چند سخنرانی

همچنین چند چهره اصولگرا در گفت و گوهایی با فارس
و تسنیم از لغو برخی سخنرانی های سیاسی  16آذر
انتقاد کردند.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی از
سنگ اندازی مسئوالن این دانشگاه برای این تشکل و

به گزارش ایلنا مصطفی معین هم
در دان��ش��گ��اه صنعتی اصفهان
درب���اره تفکر آی����تا ...هاشمی
گفت :هاشمی در دیدگا ههای
سیاسیاش تحول ای��ج��اد شده
اس���ت و پ���در ف��ک��ری ب��ن��ده و یا
اصالحطلبان هم نیست .ایشان جزو استوانههای انقالب
بودند هر چند که با هاشمی رفسنجانی در برخی جهات
اختالف نظر دارم .وی اف��زود :خدمات صدقه سری،
کرامت انسان را زیر سوال می برد ،برای مثال ایجاد طرح
پرداخت یارانه  40هزار تومانی یک نوع تحقیر انسانی به
شمار می رود.

▪ ▪لغو مناظره رسایی و رحمانیان

همچنین قرار بود دیروز برنامه مناظره «حمید رسایی»
مدیر مسئول هفته نامه  9دی و «مهدی رحمانیان» مدیر
مسئول روزنامه شرق هم در دانشگاه بوعلی سینای
همدان برگزار شود که بر اساس گزارش ایسنا این برنامه
به خاطر عدم حضور رحمانیان لغو شد.
▪ ▪سخنرانی مطهری بدون حضور خبرنگاران

از دیگر حواشی دیروز سخنرانی علی مطهری در دانشگاه
شهید باهنر کرمان ب��ود .به گ��زارش ایرنا خبرنگاران
نتوانستند به محل سخنرانی در تاالر وحدت این دانشگاه
راه یابند.
▪ ▪کواکبیان :سرنوشت اختالس های «محمود آقا» و
فیش های نجومی چه شد؟

در همین حال به گ��زارش ایسنا
مصطفیکواکبیاندرمراسمیدر
دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجایی،
گ���ف���ت :س���رن���وش���ت ام��ل��اک و
فیشهای نجومی و اختالسهای
میلیاردی زمان محمود آقا معلوم
نیست که چه شده است.

▪ ▪امروز روحانی در دانشگاه تهران سخنرانی می کند

علیرغم همه برنامه های داغ  16آذر ،بی شک مهمترین
برنامه امسال  16آذر ،سخنرانی رئیس جمهور در تاالر
فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
است که ساعت  9صبح انجام می شود .به گزارش ایلنا
برنامه سخنرانی رییسجمهور به صورت زنده از شبکه
خبر پخش می شود.

برجام

قوه قضائیه

صدا و سیما و شورای نگهبان سال آینده چقدر بودجه
می گیرند؟

دستگیری شهردار بناب و  2کارمند شهرداری
در پرونده رشوه و تبانی

تاکید آیت ا ...نوری همدانی به پاسخ سریع مسئوالن
بهنقض برجام

ایسنا  -در الیحه بودجه  96دول��ت ب��رای بودجه صداوسیما ،حدود
 ۱۵۹۸میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان اعالم کرده است؛ این رقم در سال
ل  ۱۰۰۲ ،۹۴میلیارد
 ۱۳۳۵ ،۹۵میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان و در سا 
و  ۳۳۶میلیون تومان بوده است .هم چنین به گزارش جماران ،شورای
نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری  ۳۰میلیارد تومان بودجه خواهد
داشت .بودجه انتخاباتی وزارت کشور نیز برای اجرای انتخابات ریاست
جمهوری و شورای شهرها و روستاها ۲۲۰میلیاردتومان خواهد بود.

فارس  -در ادام��ه دستگیر یها در ش��ورای اسالمی شهر وشهرداری
بناب ،شهردار این شهر به همراه  2کارمند دیگر شهرداری بناب دستگیر
شدند.با دستگیری این  3نفر مجموع دستگیرشدگان در پرونده رشوه و
تبانی در شورای اسالمی شهر و شهرداری بناب تاکنون به  18نفر رسید
و تحقیقات نیز در این مورد همچنان ادامه دارد.هنوز برآورد دقیقی از
مبالغ تبانی و ارتشاء در ارتباط با پرونده شورای اسالمی شهر و شهرداری
بناب وجود ندارد .

خبرگزاری صدا وسیما  -آیت ا ...نوری همدانی از مراجع عظام تقلید
با محکوم کردن مصوبه اخیر کنگره و مجلس سنای آمریکا در تمدید
تحریم های 10ساله ایران گفت :این مصوبه نقض صریح برجام است واز
مسئوالن توقع داریم پاسخ سریع و عملی به این بدعهدی و پیمان شکنی
آمریکایی ها بدهند .وی با اشاره به کودتای  28مرداد  32از کسانی که
به آمریکا خوشبین هستند دعوت کرد تاریخ جنایات رژیم مستکبر آمریکا
را مطالعه کنند.

دادستان تهران از فاز جدید برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نجومی خبرداد:

احضار نجومی بگیران

برای 25متهم پرونده واگذاری امالک شهرداری تهران تشکیل پرونده شده است
پروندهبرخوردبادریافتکنندگانحقوقهای
نجومی وارد فاز جدیدی شد .روز گذشته آیت
ا ...آملی الریجانی   با بیان اینکه قوه قضاییه
مستق ً
ال در حال بررسی موضوع حقوقهای
نجومیاستازاحضاربرخیدریافتکنندگان
این حقوق ها خبرداد .دادستان تهران نیز در
توضیحاتی تفصیلی ضمن برشمردن مبانی
قانونیبرخوردبادریافتکنندگاناینحقوق
ها جزئیات بیشتری از این احضار ها را تشریح
کرد .جعفری دولت آبادی همچنین درباره
پرونده واگ��ذاری ام�لاک شهرداری تهران
از احضار و تشکیل پرونده برای  25نفر از
مسئولین شهرداری در این باره خبر داد .
روزگذشته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات
نیز درنشستیخبریگزارشیاز بازگرداندن
بیش از  20میلیارد تومان از حقوق های
نجومیبهخزانهارائه ودرعینحالازمقاومت
 10مدیر نجومی بگیر در این رابطه خبرداد.
(مشروح اظهارات رئیس دیوان محاسبات را
در صفحه  14بخوانید )
▪ ▪ ارسال  12گزارش حقوقهای نجومی

به گزارش ایسنا به نقل از دادس��رای عمومی

و انقالب تهران ،عباس جعفری دولت آبادی
دادستانتهراندرخصوصپروندهحقوقهای
نجومی ،اظهار ک��رد :دادستانی تهران طی
نامههاییکهدر 18آبانماهخطاببهسازمان
بازرسی کل کشور ،سازمان اطالعات سپاه،
وزارت اطالعات و دی��وان محاسبات نوشت،
خواستار ارس��ال مستندات موضوع توسط
مراجع مذکور شد و تاکنون فقط سازمان
اطالعاتسپاهدوازدهموردراگزارشکردهکه
نسبتبهارجاعمواردارسالیبهشعبهبازپرسی
اقدام شده است.جعفری دولتآبادی با اعالم
عدم ارسال گزارش از سوی وزارت اطالعات
و دیوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستانی
با رد ادعاهای مطرح شده پیرامون کم کاری
قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده از آغاز
احضار متهمان حقوقهای نجومی به دادسرا
خبر داد و اظهار داشت :عدهای مطرح کردند
کهقوهقضائیهدراینزمینهکمکاریکردهاست
کهبایدگفتدادستانیتهراناحضارافرادرااز
هفته گذشته آغاز کرده و روز گذشته نیز یکی
از این افراد که به گفته یکی از مقامات دولتی
ذخیره انقالب است احضار شد و سایر کسانی
کهحقوقهایکالنگرفتهانددرروزهایآینده

احضار میشوند و برای آنها پرونده تشکیل
خواهدشد.جعفریدولتآبادیافزود:عدهای
مدعیاند که طبق مقررات حقوق دریافت
داشتهاند ،اما جای این سؤال باقی است که
چگونه یک فرد با مسئولیت دولتی میتواند
همزمان عضو هیئت مدیره چندین شرکت
دولتیباشدوایفایوظیفههمبنماید.
دادستان تهران دریافت چند حقوق از چند
شرکت دولتی از سوی یک نفر را خالف قانون
دانست و افزود :قانونگذار صرف ًا عضویت در
هیئت علمی دانشگاهها را مستثنی نموده
است.جعفری دولتآبادی به وصف مجرمانه
دریافتحقوقهاینجومیپرداختوبااشاره
به اینکه برخی دریافت این حقوقها را قانونی
تلقی میکنند ،اظهار داشت :این که آیا وجوه
دریافتی ک�لان به عنوان حقوق ،اخ��ذ مال
نامشروعیااکلمالبهباطلمحسوبمیشود
یاخیرمورداختالفاستودادستانیتهراندر
مورد برخی مصادیق معتقد است حقوقهای
نجومی میتواند دارای وصف مجرمانه باشد؛
ضمن این که طبق ماده  99قانون خدمات
کشوری ،دستور به پرداخت وجه اضافه کار به
کسیکهخارجازساعتاداریخدمتنکرده،

درحکمتصرفغیرقانونیوجوهواموالعمومی
محسوب م �یش��ود.وی با اش��اره به ض��رورت
رسیدگی و اعالم اینکه دادستانی احضارها را
شروع کرده است ،افزود :کسانی که خارج از
مقررات حقوق گرفتهاند ،باید وجوه دریافتی
را مسترد نموده و چنانچه عمل آنها مصداق
تحصیلمالنامشروعباشد،تعقیبکیفرینیز
خواهند شد .وی افزود :این که برخی مقامات
دولتیاینافرادراذخیرهانقالبنامیدند،مانع
احضار این گونه افراد طبق قانون نخواهد بود
و تاکنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوقها
در دادسرا تحقیق شده است .ما انتظار داریم
برخی افراد و مسئوالن مانع اقدامات قضایی
دادسرا نشوند تا دادستانی بتواند وظیفه خود
راانجامدهد.
▪ ▪احضار متهمان پرونده امالک شهرداری

پرونده دیگری که دادستان تهران در خصوص
آنتوضیحاتیارائهداد،پروندهواگذاریامالک
شهرداری بود.جعفری دولتآبادی با اشاره
به برخی اظهارنظرها و مطالب منتشره در
سایتهاوشبکههایاجتماعیباادعایاینکه
دادستانیبهجایمبارزهبافساد،باافشاکننده

آن مقابله کرد و با اش��اره به پاسخهای قبلی
دادستانی در این زمینه تاکید ک��رد :افشای
تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی جرم است و
این امر مغایرتی با رسیدگی به پرونده واگذاری
ام�ل�اک ش��ه��رداری ن����دارد.وی تاکید ک��رد:
دادستانی در این پرونده مانع مبارزه با فساد
نشده است ولی کسی حق ندارد بدون احراز
اتهام و صدور حکم محکومیت آبروی افراد را
در مبارزه با فساد ببرد.وی از احضار  25نفر از
مسئوالن شهرداری و تشکیل پرونده برای آنان
خبر داد و در توضیح اف��زود :فع ً
ال از مسئوالن
شهرداری شروع کردهایم و سپس به سایر افراد
خواهیم پرداخت؛ روزان��ه  3تا  4نفر احضار و
از آنان تحقیق میشود و برای ارزیابی امالک
واگذاری موضوع به کارشناس رسمی ارجاع
میگردد.دادستان تهران به دفاع برخی از
متهمان پرونده ام�لاک شهرداری ،از جمله
اظهارات یک ورزشکار که مدعی شده ملک
واگ��ذاری را به عنوان جایزه دریافت نموده،
اش��اره و خاطر نشان ک��رد :رسیدگی به این
پروندهآغازشدهوپسازانجامتحقیقات،نتیجه
با لحاظ ممنوعیت قانونی در خصوص اعالم
اسامی متهمان ،به اطالع عموم خواهد رسید.

دیدار بوگدانف و جابری انصاری درتهران
توضیح قاسمی درباره سفرهای اخیرمقامات
روس به ایران و نامه پوتین
معاونان وزی��ران خارجه ای��ران و روسیه روز گذشته درباره
آخرین تحوالت سوریه در تهران رایزنی کردند .به گزارش
ایسنا ،در این دیدار که عصر دوشنبه در دفتر حسین جابری
انصاری ،معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه انجام شد،
میخائیل بوگدانف ،معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده
ویژه پوتین در امور سوریه گفت :دی��دار مقامات ایرانی به
طور مستمر با توجه به پویایی و سرعت زیاد تحوالت ،سنت
خوبی است تا ما بیاییم و ساعتهایمان را با همدیگر تنظیم
کنیم .همچنین در این دیدار جابری انصاری با اشاره به اراده
رهبران دو کشور به گسترش مناسبات و نیز سرعت و سریع
بودن تحوالت ،رایزنیها بین دو کشور را ضروری دانست و
افزود :عالوه بر دیدارهای دو جانبه و تماس روسای جمهور
تماسهای تلفنی دیگر در فاصله دیدارها در جریان است
همچنین رفت و آمد هیئت ها در جریان بوده و امروز نیز این
دیدار به طور مفصل به موضوعات منطقه و هماهنگی میان
دو کشور اختصاص دارد.بهرام قاسمی  سخنگوی وزارت
خارجه نیز با اشاره به سفر برخی از مقامات روسی به ایران
گفت :نماینده آقای پوتین در امور سوریه و از مشاوران وی در
سفر اخیرشان به تهران در سطوح عالی دیدارهایی داشتند.
ایشان همواره ارتباط مستقیم با مقامات کشورمان در سطوح
عالی دارد و سفرشان در پاسخ به تماس تلفنی آقای روحانی
با آقای پوتین بود و ایشان حامل پیام پوتین برای رهبران
سیاسی ایران بودند .در دیدار با مقامات کشورمان مطالبی
را در حوزه مسائل دو جانبه ،منطقه و به ویژه سوریه مطرح
کردند و پاسخ هایی دریافت شد .طبیعی است با توجه به
رابطه راهبردی تهران ،مسکو و تحوالت منطقه این سفرها
وجود داشته باشد .وی گفت :دوشنبه نیز معاون وزیر امور
خارجه روسیه به تهران آمده و دیداری با معاون وزیر خارجه
دارد .این رفت و آمدها حاکی از حساس بودن شرایط کنونی
در منطقه و جهان است که باعث شده رایزنیها به صورت
تنگاتنگ و گستردهتر انجام شود .ما امیدواریم این رایزنیها
به همگرایی ما در منطقه و رفع مشکالت بینجامد.
▪ ▪اوغلو :تنها اختالفمان با ایران درباره اسد است

در همین حال چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز که
پیشنهاد برگزاری نشستی با حضور ایران ،روسیه و ترکیه را
پیرامون مسئله سوریه داده بود ،در مصاحبه روزنامه الصباح
گفت :ما اعتقاد مشترکی داریم که آتشبس برای سوریه
الزم است .ایران خواهان یک آتشبس سراسری برای یک
دوره زمانی کوتاه است .وی افزود تنها اختالف اساسی
مهم میان ترکیه و ایران مربوط به بشار اسد است در غیر این
صورت مواضع دیگر ما همخوانی دارد.

گزارش جلسه
بهرامی 14 :پرونده مربوط به بورسیه ها
به دیوان عالی کشور ارسال شد
هادی محمدی -رئیس دیوان عدالت اداری با بیان این
که از مجموع  250پرونده اولیه  50 ،پرونده از بورسیه
ها و تخلفات دانشگاه ها به دیوان عدالت اداری ارسال
شده ،تصریح کرد :از این  50پرونده  14پرونده مربوط
به بورسیه ها بود که هم اکنون طبق تصمیم مقامات قوه
قضائیه در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است .به
گزارش خراسان حجت االسالم والمسلمین بهرامی در
نشست خبری خود به مناسبت سی و چهارمین سالگرد
تاسیس دیوان عدالت اداری با بیان این که قبل از انقالب
اسالمی نهادی به نام دیوان عدالت اداری برای رسیدگی
به شکایات مردم از نهادهای اداری و دولتی وجود نداشت،
خاطرنشان کرد :طبق اصل  133قانون اساسی جمهوری
اسالمی این نهاد پایه گذاری شد تا به منظور رسیدگی به
شکایات مردم نسبت به مامورین و واحدهای دولتی دیوان
به عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس
ش��ود.وی اف��زود :در  8ماهه امسال  960 ،شکایت از
مصوبات و آیین نامه ها به دیوان رسیده است که در همین
مدت  822مورد ،مختومه و رسیدگی شده که شامل 164
رای ابطالی 15 ،رای وحدت رویه ،عدم ابطال  ،105عدم
تعارض  103و  ...بوده است.حجت االسالم بهرامی در
خصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها اظهار داشت:
سرو صدای پرونده بورسیه ها در مقایسه با واقعیت تفاوت
زی��ادی داشت در مجموع  250پرونده در این زمینه به
دیوان واصل شده است یک بحث این بود که دیوان چگونه
به موضوع ورود داشته باشد که طبق مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی اگر شکایت در مورد موضوعات علمی یا
آموزشی ،پژوهشی باشد باید در هیئت های خود دانشگاه
ها رسیدگی ش��ود.وی اف��زود :هرکس ادعا دارد در سال
 93بورسیه بوده و بورسیه اش لغو شده می تواند به دیوان
عدالت اداری مراجعه کند تا بررسی کنیم.
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