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در یکصــد و نودویکمین نشســت ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت، در خصــوص هماهنگی دســتگاه های 
اجرایی برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و موضوعات 
مرتبط با بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای 

اسالمی، تبادل نظر شد.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور روز یکشــنبه در این 
جلســه با اشــاره به فشــار جنگ اقتصادی بر اقشار کم 
برخــوردار و در عین حال تولید کننــدگان و کارآفرینان 
به ویژه آن دســته ای که امور توسعه ای کشور را به عهده 
دارند، تاکید کرد: مردم از مســئوالن کشور توقع و انتظار 
دارند که مشــکالت را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد 

هموار سازند.
حجت االســالم والمسلمین حســن روحانی، تصویب 
الیحه بودجه را عالمت و نشــانه ای پر رنگ از عزم و اراده 
کشــور برای حل معضالت و ایجاد گشایش ها برای مردم 
و فعاالن اقتصادی دانســت و گفــت: الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
حاصل مطالعات و بررسی های دقیق در مسیر ریل گذاری 
شــده توسعه کشــور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف 
مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام 

و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشــان کرد: ســر فصل ها و مختصات و 
متغییر های اصلی مطرح شــده در الیحه بودجه،  حاصل 
تجــارب به دســت آمده از مقابله و مبارزه ســه ســاله با 

تحریم هــا و جنگ اقتصادی تحمیلی دشــمن و با هدف 
خنثی ســازی و بی اثر کردن آنها و در نهایت برداشــتن 
فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن 

موانع تولید است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که 
روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشــکه نفت صادر کند بلکه 

انتظار دارد وزارت نفت شــرایط را برای افزایش آن آماده 
نمایــد و ما باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای 
نیــل به این هدف که حق جمهوری اســالمی ایران برای 

بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
وزیــران جهادکشــاورزی و صنعت،معــدن و تجارت 
)صمت( در این جلسه گزارشی از هماهنگی ها درخصوص 

تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات 
الزم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار 
کاالهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین 
و ســاماندهی کاالها در بازار شــب عید مورد تاکید قرار 
گرفت. روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای 
توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همه گیری ویروس 
کرونا و تحریم های ظالمانه گفت: اخیرا گام های جدی تری 
برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج 
مردم و کاالهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه های صمت 

و جهادکشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادالنه توزیع 
و عرضه کاالهای اساســی همگام با نظارت بر قیمت ها را 
از مهمترین اهــداف دولت برای رفع نیازهای معیشــتی 
مردم و افزایش تاب آوری اقشــار آســیب  پذیر برشمرد و 
افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کاالهای اساسی باید با 
سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت 
و جهادکشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت 
و انحصار در کشور جلوگیری شود. در این جلسه وزیر نیرو 
گزارشی از پیگیری های کمیسیون مشترک روابط ایران و 
عراق ارایه نمود و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه 
روابط دوستانه دو کشــور در حوزه های مختلف، پیگیری 
جــدی اجرای توافق های تجاری و بانکی دو طرف را الزمه 

پیشرفت در اجرای پروژه های مشترک برشمرد.

میرلوحی:
مردم از جریان اصالحات عصبانی هستند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: مردم از جریان اصالحات به خاطر عملکرد 
دولت و مجلس عصبانی هستند.

محمود میرلوحی در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: اصالح طلبان بر اساس 
واقعیت و جغرافیای سیاسی امروز کشور فعال در صحنه سیاسی فعال نیستند. این 

جریان با مخالفان داخلی و حتی خارجی رو به رو است.
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: یکی از مخالفان حضور جریان اصالحات 
در عرصه سیاســی براندازها هستند، که البته بعد از سرنگونی ترامپ در سکوت 
فرو رفتند؛ چراکه دیدند بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز رویکردشان نسبت 
بــه ترامپ و براندازی منفی بــوده و از اینکه مردم ایران بر اســاس تحریم ها در 
رنج هستند ناراحتند. دو جریان بد سابقه سلطنت طلبان ومنافقین هم در دایره 
براندازها قرار می گیرند؛ آن ها کنار دشــمن ملت ایستادند. معلوم است که پایگاه 

داخلی ندارند. برنامه و ساختار و رهبر هم ندارند.
وی ادامه داد: در داخل کشــور هم دو جریان قوی حاضر درصحنه هســتند، 
رســمیت دارند، مردم را می شناســند و دارای فکر، برنامه و هوادار هستند. یکی 
اصولگرایــی با دامنه ای که  از پایداری ها تا اعتدالیــون را در بر می گیرد و یکی 
جریان اصالحات که در سه انتخابات قبل ۹۸ نشان داد توانایی سازمان دهی رای 

مردم را دارند.
میرلوحی گفت: حاال ســوال این اســت که چه شرایطی به وجود آمد که این 
جریان در انتخابات سال ۱۳۹۸ لیســت نداد و از استراتژی مشارکت حداکثری 
خارج شد. سوال دیگر این است که آیا در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز همین راهبرد 
و روش را در پیش دارد یا مشــارکت حداکثری را دستور کار خود قرار می دهد؟ 
اصالح طلبان خود پاسخ این سوال را داده اند، اگر اجازه داده شود انتخابات رقابتی 

برگزار شود آنان نیز در انتخابات مشارکت می کنند.
وی گفت: جلسات اخیر اصالحات نیز مسئله اش همین است؛ می خواهد این 
موضوع را مطالبه کند و مرتبا یادآوری می کند که رئیس جمهور و مدیران برگزاری 

انتخابات تعیین کنند دامنه حضور آنان چگونه است.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: این جریان چالشــی هم از درون دارد 
که دیگر جوان های دانشــگاهی ها و بدنه اصالحات که بخش اصلی این جریان را 
تشــکیل می دهند، اعتمادشان از دست رفته است. این گروه ها در سال های اخیر 
از عملکرد فراکسیون امید و رئیس جمهور گله کردند و حتی شعار پشیمانیم سر 
دادند. همین بدنه در انتخابات ســال ۱۳۹۸ هم اعالم کرد با کاندیدای اجاره ای 
حاضر نیست ظرفیت خود را به میدان بیاورد؛ هنوز هم همین روند پا برجا است.

وی گفت: اصالحات از یک طرف با  اما و اگرهای اســتراتژِی تحقق مشارکت 
حداکثری با شــرط حضور کاندیدای شــاخص خود رو به رو اســت و از یک سو 
پیشــخود فکر می کند که ممکن است حتی با کاندیدای اصالح طلب پیشرو هم 

مردم به آنها رای ندهند.
میرلوحی در ادامه خاطرنشان کرد: البته این جریان با مسائل ساختاری درونی 
هم دست و پنجه نرم کرده اما به نظر می رسد آن مشکالت رفع و رجوع شده و در 
هفته های آینده به طور کلی حل می شود. ما فکر می کنیم جریان اصالحات بیش 
تر باید برای برنامه هایش  تالش کند؛ چراکه مردم از همه نواحی از عملکرد دولت 
و مجلس  گله مند هستند و به این جریان می گویند چرا جلوی مشکالت و بانیان 

ایجاد این مشکالت نایستادید.
وی ادامه داد: مردم از اینکه اصالح طلبان جلوی دلواپســان نایســتادندتا کار 
به شــرایط امروز نرسد عصبانی هســتند؛ البته با مواضع رهبر انقالب درباره رفع 
تحریم ها  و اجازه بررســی لوایح چهارگانه در مجمــع  امید زیادی به این حوزه 

تزریق شد.
میرلوحی گفت: ما احساس می کنیم اگر انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت 
حداکثری مردم نباشــد؛ ما مجبور به امتیاز دادن هستیم؛ اما اگر مردم به صحنه 
بیایند همان طور که ترامپ با همه قدرتش نتوانســت کاری از پیش ببرد، دولت 

جدید هم جلوی مردم ایران با منش بهتری به مذاکرات بر می گردد.

گفت و گو 

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد

عرضهکاالهایاساسیهمگامبانظارتبرقیمتها
صدور روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت حق ماست

داستان  روانبخش:  محمدحسین   – سیاسی  گروه 
»الیحه بودجه ۱۴۰۰« با ســخنان عادل آذر، رئیس سابق 
دیوان محاســبات در گفت و گویی تلویزیونی وارد فاز تازه 
ای شــد که می تواند برای افکار عمومی بسیار مهم و توجه 
برانگیز باشد. براساس آنچه عادل آذر گفته است این الیحه 
می تواند زمینه ای برای افزایش نجومی حقوق های دولتی 
باشد و براســاس آن ممکن است شــاهد حقوق های 6۰ 

میلیون تومانی در سال آینده باشیم. 
عادل آذر در این گفت وگــو  اعالم کرد  که »دولت در 
مورد افزایش حقوق های ســال بعد دست و دلبازی کرده، 
گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه 
۲۵ درصد پیش بینی شــده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها 
را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی 
که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذهایی که در قانون 
برنامه ششــم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع 
مجورهایی داده اســت را در نظر بگیریم یک حساب کتاب 
بر اســاس فرمول های محاسباتی ســال های قبل نشان از 
حقوق های تا 6۰ میلیون دارد و  اگر در سال  آینده با این 

حقوق ها مواجه شدند  تعجب نکنند.«
داستان »حقوق های نجومی« موضوعی نیست که از یاد 
مردم رفته باشــد. در سال های اخیر و در حالی که حقوق 
دریافتی بسیاری از کارمندان و کارگران به اندازه ای است 
که آنها را زیر خط فقر نگه داشــته اســت، انتشار اخبار و 
شــایعات مختلف درباره دریافتی مدیران در سازمان های 
مختلف دولتی و ســازمانی نشــان داد که نامتناسب بودن 
حقوق و مزایا به جایی رســیده که خــود، یکی از عوامل 
اصلی اختالف طبقاتی اســت. مصطفی کواکبیان نماینده 
ســابق مجلس در ســال ۱۳۹۵ اعالم کرد: »آماری وجود 
دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان 

وجود دارد که قانونی نیســت، البته ۳۰۰ فیش هم باالی 
۵۰ میلیون تومان داریم که پوشــش قانونی ندارد.« با این 
وصف اگر سخنان عادل آذر درست باشد، این نگرانی وجود 
دارد که ســال آینده پوشش قانونی برای حقوق باالی 6۰ 

میلیون تومان هم شکل بگیرد!
این در حالی است که اگر چه در این سالها تاکید شده 
که دریافت حقوق نجومی متوقف شــده است اما بسیاری 
عقیده دارند که نجومــی بگیرها، دریافتی خود را نه بابت 
حقــوق، که تحت عنوانی مثل اضافــه کار، حق ماموریت، 
حق جلســه، کارانه، پاداش، حق مسئولیت و ... می گیرند 
و اگر قرار اســت شــفاف ســازی صورت بگیرد باید مبلغ 
»دریافتی« ماهانه مدیران به مردم اعالم شــود، نه آنچه به 

عنوان »حقوق« لحاظ می شود. 
بــا این همــه باید گفت اطالع رســانی دربــاره همان 
»حقوق« هم وجود ندارد و علی رغم وعده ها و شــعارهای 
داده شــده به هیچ وجه مردم نمی تواننــد مبالغ حقوق و 
دریافتی مدیران را بدانند. در بعضی بخش های نظام اعالم 
حقوق مدیران و کارمندان، اسرار حکومتی و نظامی دانسته 
می شــود، دولت هم در حیطه خود اصال شــفاف سازی را 

الزم نمی داند و...
پاسخ سازمان اداری و استخدامی

پس از انتشــار ســخنان عادل آذر، ســازمان اداری و 
استخدامی درتوضیحی اعالم کرد: با توجه قانون مدیریت 
خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر 

شــاغالن، حقوق بازنشســتگان و وظیفه بگیران مشــمول 
ایــن قانون و ســایر حقوق بگیران دســتگاه های اجرایی و 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر 
ســال در چارچوب افزایش های پیش بینی شده در قانون 
بودجه ســاالنه به تصویب هیات وزیران می رسد. براساس 
قانون سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از هفت 
برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مســتمر تجاوز 
کند که در سال جاری نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر 
شاغلین موضوع ماده )۷6( قانون مدیریت خدمات کشوری 
برای کارمندان دســتگاه های اجرایی مشمول این قانون و 
سایر مشــمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ 
هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مســتمر این 
قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق به میزان 
۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شــده است 
و برای ســال ۱۴۰۰ نیز در چارچوب مصوبه نهایی قانون 
بودجه ساالنه کل کشور حداقل و حداکثر ابالغ خواهد شد.
این ســازمان اعالم کردکه آنچه از قول رئیس ســابق 
دیوان محاســبات کشور نقل شده است بیشتر گمانه زنی و 
احتمال برخی پرداخت ها از سوی مشارالیه است که دالیل 
و مســتنداتی برای این موضوع ارائه نشــده است تا قابل 

برسی و پاسخگویی باشد.
راه حل چیست؟

طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف 
به راه اندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایــا و تجمیع کلیه 

پرداخت ها به مقامات، رؤســا و مدیران کلیه دستگاه های 
اجرایی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید 
امکان دسترسی به اطالعات حقوقی برای نهادهای نظارتی 
و عموم مردم فراهم شود؛ اما به نظر می رسد که این قانون 
نیز مثل بسیاری از قوانین به درستی اجرا نمی شود و آنچه 
تحت عنوان »سامانه حقوق ومزایا« وجود دارد فقط نوعی 
رفع تکلیف است که اطالعاتی را به مردم نمی دهد؛ اگرچه 
از ســال ۱۳۹6 سازمان اداری و اســتخدامی اقدام به راه 
اندازی این سامانه کرده و به دنبال آن دستگاه های اجرایی 

مکلف به ثبت اطالعات مربوطه در این سامانه بودند!
خبرگزاری ایسنا روز گذشته در گزارشی درباره سخنان 
عادل آذر و پاســخ سازمان اداری و استخدامی این موضوع 
مهم را مورد تاکیــد قرار داد که اکنون در حالی در مقابل 
مطالبه برای پاســخگویی در مورد وضعیت سامانه حقوق 
و مزایا ، ســازمان اداری و استخدامی اعالم کرده که »در 
مورد ســامانه حقوق و مزایا به طور مکرر توضیحاتی ارائه 
شــده است« که الزم اســت اکنون و بعد از حواشی پیش 
آمده سازمان اداری و استخدامی جزئیات کاملی از اجرای 
تکلیف قانون برنامه ششــم توســعه را منتشر و به اطالع 
عموم برســاند که آیا تمامی دستگاه ها برای ثبت اطالعات 
ورود کرده اند؟ آیا قوه قضائیه و دســتگاه های مورد اشاره 
معاون رئیس جمهور هم در حال حاضر گزار پرداختی های 
خود رادر سامانه ثبت می کنند؟ در این رابطه اعالم صورت 
نگرفته است. اما توضیحی هم در این باره الزم است که آیا 
به تکلیف قانون برنامه ششــم توسعه  مبنی بر اینکه با راه 
اندازی سامانه حقوق و مزایا »امکان دسترسی به اطالعات 
حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.« 
عمل شــده اســت؟ آیا عموم مردم می توانند به اطالعات 

حقوقی دسترسی داشته باشند؟

دادستان عمومی و انقالب تهران از اختصاص شعب ویژه 
برای رســیدگی به پرونده  سایت های شــرط بندی و قمار 

خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضائیــه، علی القاصی 
دادســتان تهران در جلســه ای پیرامون پیگیری و مقابله 
با ســایت های شــرط بندی و قمار در فضای مجازی که با 
مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران 
دســتگاه های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، 
مدیــر فناوری هــای نوین بانــک مرکزی و مدیــر امنیت 
شــبکه های ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت ها و کانال ها عالوه بر 
اینکه دارای فرصت ها و ظرفیت هایی در زمینه های مختلف 
از جملــه فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعامالت اجتماعی و... 

هستند آسیب هایی را در نوع خود به دنبال دارند.
دادســتان تهران افزود: بر اســاس گزارش های ارســال 
شــده از ســوی ضابطین، مراجــع امنیتــی و انتظامی و 
همچنین دســتگاه های ذی ربط به دادســتانی متاســفانه 
شــاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سالح، جرایم 
اخالقی، کالهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین 

سایت های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.
وی ادامــه داد: برخی از نوجوانــان و جوانان با توجه به 
شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک 

شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متاسفانه 
وارد این سایت ها شده و مال خود را از دست می دهند.

القاصــی با اشــاره بــه اینکه عمــده عوامــل اصلی و 
گردانندگان این سایت ها در خارج از کشور هستند، گفت: 
همین امر باعث شــده که این افراد به راحتی دســتگیر و 
بازداشــت نشــوند و بتوانند پول های کالنی به جیب زده و 

ارزهای خارجی را تصاحب کنند.
دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت های 
شرط بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای 
دادســتانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه های 
ذی ربط برای شناســایی این ســایت ها در حــوزه مقابله 
اســت از این رو دســتگاه ها باید به وظایف قانونی خود در 
حوزه پیشــگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، 
ســایت های مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به 
مسدودسازی ســایت ها و دستگیری گردانندگان آنها اقدام 

شود.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان ســایت های 
قمار و شــرط بندی مطالبه عمومی اســت، افزود: بر این 
اســاس دادستانی در راســتای مطالبه به حق عمومی و به 
عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با 

این دسته از افراد برخورد می کند.
دادســتان تهران در ادامه ســخنان خود بر لزوم انجام 

هماهنگی بین بخشی دستگاه های ذی ربط برای ورود به 
این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین 
طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه های مختلف و در 
عین حال اطالع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مسدود 
ســازی این ســایت ها و برخورد با گرداندگان آن ها اقدام 

کرد.
وی بــه برخی از قوانین برای برخورد با این ســایت ها و 
گردانندگان آن ها اشــاره کرد و توضیح داد: عالوه بر قانون 
مجازات اسالمی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری 
دانســته، ظرفیت های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری در بحث 
تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و 
قانــون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی وجود دارد که 

باید از این ظرفیت های قانونی استفاده کرد.
القاصی خواســتار استفاده دستگاه های ذی ربط از تمام 
توانمندی های خود برای پیگیری و برخورد با ســایت های 
شرط بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک 
و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع 

به موضوع ورود کرد.
وی همچنیــن از اعالم آمادگی دادســتانی تهران برای 
وصول گزارشــات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی 
الزم خبــر داد و گفــت: تاکنــون هر کدام از دســتگاه ها 

درخواســتی برای برخــورد با این ســایت ها داشــته اند 
دادســتانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاهترین زمان 

ممکن انجام داده است.
دادســتان تهران پیرامون حساب های اجاره ای نیز بیان 
کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناســایی حساب ها و یا 
کارت های اجاره ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود 
ســازی این حساب ها اقدام کند چرا که این موضوع قابلیت 

تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
القاصــی از اختصاص شــعب ویژه برای رســیدگی به 
پرونده هــای مربوط به ســایت های شــرط بنــدی و قمار 
خبرداد و گفت: این شــعب بر اســاس صالحیت تخصصی 
در دادســراهای رســیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و 
رسانه، ارشاد و جرائم رایانه ای برای رسیدگی به این پرونده 

اختصاص یافته است.
به گفته دادســتان تهران کارگروهــی به منظور رصد و 
پیگیری با مســئولیت یکی از معاونین دادســتان با حضور 
کلیه دستگاه های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر 

با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
وی تاکیــد کرد: عالوه بر این ضرورت دارد رســانه ملی 
و مطبوعات در زمینه آگاهــی دادن به جامعه و خانواده ها 
با کســب اطالعاتــی از مراجع قضایی برای پیشــگیری از 

مالباخته شدن افراد اقدام کنند.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: در خصوص 
واگذاری شــرکت هفت تپه، بررســی های کارشناسی این 
ســازمان نشــان می دهد هم در واگذاری این شــرکت به 
بخش خصوصی و هم پس از واگذاری )وفق ماده ۸ قرارداد 
منعقــده( تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام شــده را به 

موجب ماده)۱۱( قرارداد مشمول فسخ کرده است.
به گزارش سازمان بازرســی کل کشور، حجت االسالم و 
المسلمین حسن درویشــیان خاطر نشان کرد: همان گونه 
که ریاست محترم قوه قضائیه نیز بارها اعالم کرده اند، ما از 

خصوصی سازی در چارچوب قوانین کاماًل حمایت می کنیم 
کما اینکه واگذاری های زیادی هم طبق مقررات انجام شده 
اما با تضییع حقــوق مردم و بیت المال حتمــاً مخالفیم و 
نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت 

دنبال می کنیم. 
عضو شورای عالی قوه قضائیه ادامه داد: در مجموعه قوه 
قضائیه نیز بخش هــای مختلف در خصوص این پرونده به 
وظیفه خود عمل می کنند. دادگســتری در حال رسیدگی 
به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی این شــرکت است 

و نظارت بــر مدیریت بهینه شــرکت و جلوگیری از بروز 
اختــالل در روند تولیــد و نیز پرداخت حقــوق کارگران، 
حسب االمر ریاســت محترم قوه برعهده دادستان محترم 
کل کشــور قرار گرفته و سازمان بازرســی کل کشور نیز 
نحــوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شــرکت را 

بررسی نموده است. 
حجت االسالم والمسلمین درویشیان در واکنش به برخی 
اخبار منتشرشــده در خصوص عدم پذیرش دادخواســت 
سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط 

هیئت داوری گفت: ما هنوز گزارش رسمی در این خصوص 
دریافت نکرده ایم لکن در این مرحله، هیئت داوری مسئول 
رسیدگی به این موضوع اســت و سازمان خصوصی سازی 
در صــورت ابالغ رأی هیــات داوری مبنی بر عدم پذیرش 
درخواست فسخ، می تواند به این رأی اعتراض کند و در این 
صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی 
خواهد شد و انتظار داریم سازمان خصوصی سازی و هیئت 
داوری به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا نیاز به اقدامات 

بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.

از   ۱۴۰۰ بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
ارائــه گــزارش وزیر نفت، رئیــس کل بانــک مرکزی و 
روســای ســازمان امــور مالیاتــی و گمرک در جلســه 
 ایــن کمیســیون بــرای بررســی کلیات الیحــه بودجه

 خبر داد.
به گزارش ایســنا، رحیم زارع در جمــع خبرنگاران با 
اشاره به بررسی کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
گفت: جلســه اخیر کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۰ با 
حضور وزیر نفت برگزار شــد و آقای زنگنه در این نشست 
بــر ظرفیت این وزارتخانه برای تولید ۲.۳ میلیون بشــکه 
نفت لحاظ شده در الیحه بودجه دولت تاکید و اعالم کرد، 
ایــن وزارتخانه به 6۰۰ میلیون دالر برای انجام ســرمایه 

گذاری های الزم نیاز دارد و آنها در صورت تصویب میزان 
۲ میلیــون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت توســط مجلس هم 
می توانند، در ۳ ماه پایانی امسال مقدمات را برای افزایش 

تولید نفت فراهم کنند.
وی افزود: همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی در 
جلسه کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ درباره درآمدهای 
ارزی در ســال های ۹6 و ۹۷ و ۹۸ آماری را ارائه و اعالم 
کرد، کشور در این مدت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه 
بوده و اکنون کشور ظرفیت تولید ۲.۳ میلیون بشکه نفت 
را دارد و در صورت تصویب این میزان توسط مجلس دیگر 
از ذخایر ارزی بانک مرکزی بویژه برای کاالهای اساســی 

استفاده نخواهد شد.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از حضور 
روســای ســازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشــور در 
نشســت امروز این کمیســیون خبــر داد و گفت: رئیس 
سازمان امور مالیاتی درباره ظرفیت های مالیاتی گزارشی 
را ارائه و بیان کرد، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی 
موجــود در بودجه ۱۴۰۰ با وجود ایــن ظرفیت ها حتما 

اتفاق خواهد افتاد.
به گفته وی، نمایندگان در این جلســه سواالتی درباره 
فرارهای مالیاتی و نحوه جلوگیری از آن را مطرح و اعالم 
کردنــد برخی بخش ها در قانون بــرای جلوگیری از فرار 
مالیاتــی نیاز به قانونگــذاری مجدد و یا اصــالح دارد تا 

پایه های مالیاتی جدید شود.

زارع ادامــه داد: موضوع اصــالح معافیت های مالیاتی 
و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی در الیحه بودجه ســال 
آینــده لحاظ خواهد شــد اما این موضوع نیــاز به قانون 
 دائمــی دارد و بایــد در مجلــس روی ایــن موضوع کار

 شود.
وی یادآور شــد: رئیس کل گمرک هــم درباره تحقق 
درآمدهــای گمرکی در بودجــه ۱۴۰۰ مطالبی را مطرح 
و اعــالم کرد اگر نــرخ ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای کاالهای 
اساســی در بودجه ســال آینــده تصویب شــود، میزان 
درآمد همین مقدار لحاظ شــده است و در صورت تغییر 
 و افزایش نــرخ ارز درآمدهای گمرکی نیز افزایش خواهد 

یافت.

حاشیه های الیحه بودجه 14۰۰ وارد فاز جدیدی شد 

جنجال حقوق 6۰ میلیونی 

دادستان تهران خبر داد

اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده  سایت های شرط بندی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است

بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق

 گزارش وزیر نفت در مورد افزایش تولید نفت

تجمع گروهی از معلمان در مقابل مجلس
گروهــی از معلمان با تجمع در مقابل مجلس خواســتار تبدیل وضعیت و 

تامین امنیت شغلی خود شدند.
به گزارش ایســنا، گروهی از معلمان نهضت سواد آموزی و معلمان خرید 
خدمات آموزشــی با تجمع در مقابل مجلس و در دست داشتن پالکاردهایی 
خواســتار تعیین و تکلیف وضعیت اســتخدامی خود و تامین امنیت شــغلی 

شدند.

شکوری راد وظایف دبیرکلی حزب اتحاد ملت را 
واگذار کرد

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اســالمی، وظایف خود در این سمت را به 
دلیل بیماری و شــرایط ویژه دوره درمان، به آذر منصــوری، قائم مقام خود 

واگذار کرد.
به گزارش ایسنا، علی شکوری راد که در حال حاضر در بیمارستان شریعتی 

تهران تحت شیمی درمانی است، در نامه به قائم مقام خود نوشت:
بنام خدا

سرکار خانم آذر منصوری
قائم مقام محترم

پس از عرض سالم و تحیت، از بیماری اخیر بنده و نیاز به شیمی درمانی و 
پیوند مغز استخوان آگاه هستید. بطور مسلم تا سه ماه آینده درگیر آن خواهم 
بود. لذا خواهشمندم تمامی وظایف دبیرکل را در این مدت، که کنگره ساالنه 

حزب نیز در آن برگزار می شود برعهده بگیرید.
بدون تردید با قبول مســئولیت شــما خللــی در فعالیت های حزب پدید 
نخواهد آمد. در این فاصله هرگاه حال مساعد داشته  باشم در جلسات مجازی 

شرکت کرده و به عنوان عضو از مباحث و نظرات استفاده خواهم کرد.

 برخی از طلبه ها با یک موضع گیری نابجا 
جامعه را بهم می ریزند

رئیس شــورای عالی جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم گفــت: بعضی از 
طلبه هــای ما درس خوان هســتند اما زمان شــناس نیســتند و گاهی با یک 

موضع گیری نابجا، جامعه را بهم می ریزند.
 به گزارش ایســنا، آیت اهلل حسینی بوشهری در دیدار با اعضای کمیسیون 
سیاســی اجتماعی حوزه علمیه قم اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که همه 
ما مخصوصا طالب و روحانیون جوان باید همیشــه مدنظر داشته باشند، این 
است که زمان شناس باشیم. مثال بعضی از طلبه های ما درس خوان هستند اما 
زمان شناس نیستند و گاهی با یک موضع گیری نابجا، جامعه را بهم می ریزند.

وی با اشــاره به حساســیت رئیس فقید شــورای عالی حوزه علمیه قم در 
خصوص شــناخت زمان گفت: یکی از دغدغه های اصلی مرحوم آیت اهلل یزدی 
همین مســئله بود که استاد و طلبه ما گاهی اصال نمی داند چه اتفاقی در این 
کشــور افتاده است و براین اســاس گاهی به گونه ای رفتار می کند که باعث 
سوءاستفاده دشمن از او می شود. بنابراین همه ما باید توجه داشته باشیم که 

در رفتار و گفتار خود سوژه، به دشمن ندهیم.
دبیر شــورای عالی حوزه های علمیه، زمان شناسی و شناخت شبهات روز را 
از ویژگی های شــخصیت های حوزه دانســت و یادآور شد: یکی از ویژگی های 
شــهید مطهری این بود که زمان شناس بزرگی بود. به طوری که با مقتضیات 
و شــرایط جامعه آشنا بود و پاسخ شــبهات روز را متناسب با شناختی که از 

اوضاع جامعه داشت، می داد.
وی تاکید کرد: یکی از مشــکالت جامعه این است که راه مستقیم را طی 
نمی.کنیــم. مواضع و تصمیمات ما، گاه به ســمتی و گاهی به ســمتی دیگر 
گرایــش پیدا می کنند، در حالی که باید راه راســت و درســت را بپیماییم و 

همواره حق را مدنظر داشته باشیم.

ظرفیت های قانون اساسی بسیار فوق العاده است
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام خواســتار توجــه جدی و بیش از 
پیش به سیاســت های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور شد و گفت: 
متاســفانه در روند اجرایی سیاست های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از سوی دستگاه های مختلف،گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین 
میزان انطباق با سیاســت های کلی دیده می شود که چندان مطلوب نیست و 
باید نســبت به افزایش ضمانت های اجرایی سیاســت های کلی نظام اقدامات 

موثر تری صورت گیرد.

اخبار کوتاه


