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انتقاد وزیر شهرسازی از احداث مسکن مهر در مکانهایی که آب و آبادانی نیست؛

ســاخت مسکنمهــر در برهوت!
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پاسخ آذری جهرمی خبر صدور دستور حمله سایبری توسط ترامپ:

در سال گذشته ۳۳میلیون حمله
را با سپر دژفا خنثی کردیم

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات به سوال
رسانه ها درباره خبر صدور دستور حمله سایبری از سوی
ترامپ پاسخ داد.
او نوشت« :رسانهها از صحت حمله سایبری ادعایی
به ایران پرسیدند .باید بگویم که مدتهاست ما با تروریسم
سایبری -مثل استاکسنت -و یکجانبهگرایی-مثل
تحریمها -مواجهیم.
نه یک حمله ،بلکه در سال گذشته ۳۳میلیون حمله
را با سپر دژفا خنثی کردیم .حمله موفقی از آنها صورت
نگرفته ،هرچند تالشهای زیادی میکنند».

حقوق  ۳۸میلیون تومانی برای یک مدیر؛

فهرست نجومی بگیران صندوق
بازنشستگی کشوری اعالم شد
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از انتشار
لیست حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره
صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه برای
نخستین بار خبر داد.
سید میعاد صالحی در اینستاگرام خود نوشت:
سا لهای سال است که مردم خواهان انتشار عمومی
حقوق و مزایا و سایر دریافتیهای مدیران هستند،
اما این امر مهم ،همچنان در تعارفات دستگا ههای
قوای مختلف عملی نشده یا بصورت ناقص اجرا شده
است /...صفحه 2

خبر
 23هزار کالس درس استان
تهران فرسوده است

مدیرکل نوسازی مدارس استان
تهران با بیان اینکه  23هزار کالس درس
این استان فرسوده است ،گفت :تعهدات
خیرین مدرسهساز از جشنواره بیستم
تاکنون بیش از  200درصد افزایش
یافته است.
علی شهری مدیرکل نوسازی
مدارس استان تهران در این مراسم ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره)،
شهدای انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و
شهدای مدافع حرم ،اظهار کرد :در ابتدا
یادی میکنم از مرحوم حافظی بزرگمرد
جامعه خیرین مدرسهساز ایران اسالمی
که بزرگی بود از تبار شما خوبان خیر
مدرسه ساز که انشاءاهلل با اولیای اهلل
محشور شوند.
وی با بیان اینکه تهران دارای
 41منطقه آموزشی و پرورشی است و
بزرگترین حوزه آموزشی در کشور را در
دل خود جای داده است ،گفت :در حال
حاضر بیش از  5500مدرسه دولتی با
 56هزار کالس درس دولتی در استان
تهران وجود دارد.
شهری با بیان اینکه استان تهران
دارای کالسهای  40نفره است و از
میانگین کشوری باالتر است که در تربیت
تأثیر منفی میگذارد ،اضافه کرد :وجود
 23هزار کالس درس فرسوده ،تمام فکر
و ذهن بنده و همکارانم را در اداره کل
نوسازی مدارس استان تهران مشغول کرده
است و اکنون مشغول فعالیت هستیم تا
حتی لحظهای وقفه در امر خدمت رسانی
به دانشآموزان کشورمان رخ ندهد.
وی گفت :افزایش تعهدات خیرین
از جشنواره بیستم تاکنون بیش از 200
درصد بوده است و این موضوع در نوع
خود بی نظیر که نه ،به واقع کم نظیر
است؛ چنین مشارکتی در هیچ جای
دیگر نمونه و مشابه ندارد و به تمام
ارکان اداره کل نوسازی مدارس استان
تهران نیز توصیه کردهام که تمام قد در
خدمت خیرین نیک اندیش باشید و در
نهایت تکریم و احترام تمام درخواستها
و کارهای آنها را انجام دهید.

انصراف مشتریان درپی افزایش سه برابری قیمت؛

۸۰۰۰خودرو از گمرک ترخیص شد
بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد

جهانگیری :نیازمند جراحی اقتصادی هستیم

معاون اول رئیس جمهور گفت :کاهش هزینهها در
شرایط کنونی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه
روبرو هستیم ،اقدامی اجتنابناپذیر است.
به گزارش امتیاز و به نقل پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در
شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،
با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامهوبودجه
تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور
به نحو مطلوب است ،گفت :در شرایطی که منابع بودجه
کاهش یافته است ،این سازمان رسالت بسیار مهمی بر
دوش دارد و همه نهادها ،سازمانها و دستگاهها نیز باید در
این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه کاهش
هزینهها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع
در بودجه روبرو هستیم ،اقدامی اجتنابناپذیر است ،افزود:
برای اینکه بتوانیم باوجود همه محدودیتها ،کشور را به
نحو مطلوب اداره کنیم ،نیازمند جراحی اقتصادی ،اصالح
ساختاری در اقتصاد و حذف هزینههای غیرضروری
هستیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره
به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه
راهحلهای علمی بهمنظور برونرفت از مشکالت و
چالشها شکل گرفته است ،تصریح کرد :خوشبختانه امروز
تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای
اصالحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته
است.
جهانگیری تصریح کرد :در اجرای برنامههای کالن
اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماریهای مزمنی
که رنج میبرد و حاصل انباشت مشکالت در سالهای
متمادی است ،اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام،
دولت و مردم ضروری است تا برنامهها و راهکارها بتواند
در عرصه عمل بهخوبی اجرا شوند.

معاون اول رئیسجمهور ادامه داد :با توجه به تأکید
مقام معظم رهبری بر اصالحات ساختاری در اقتصاد
کشور ،بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامهوبودجه
برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش
نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویتهای اساسی
کشور است و باید از این فرصت برای پاالیش و اصالح
ساختار بودجه استفاده کرد.
وی از سازمان برنامهوبودجه خواست با جدیت برای
مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه شده برای
اصالحات ساختاری در بودجه کشور بهویژه در حوزه
درآمدها و هزینههای کشور تالش کند و درعینحال،
تأکید کرد :اتخاذ تصمیمات مهم در کشور بهویژه در حوزه
اقتصاد مربوط به رئیسجمهور است که به لحاظ قانونی
از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و
همه این موضوع را پذیرفتهاند و باید تالش کرد تا برای
اجرای برنامهها و اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر

رئیسجمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه باید از
هماکنون برای بودجه سال  99کل کشور نیز برنامهریزی
دقیقی در جهت صرفهجویی و کاهش هزینهها داشته
باشیم ،خاطرنشان کرد :باید بودجه دستگاهها و
سازمانهای غیردولتی که طی سالیان گذشته بیجهت
بودجه خود را به دولت متصل کردهاند حذف شود زیرا در
شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد،
کمک به اینگونه مؤسسات و سازمانها امری غیرضروری
و ناممکن است.
معاون اول رئیسجمهور افزود :باید روی روشها و
نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تأمین میکند،
پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمیتوان با
روشهای کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی،
نیرو ،راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس

سازمان برنامهوبودجه ،معاون رئیسجمهور در امور زنان
و خانواده ،رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ،فرمانده
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا و رئیس اتاق بازرگانی ایران
نیز حضور داشتند ،نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از
منابع و مصارف بودجه دولت در سال  98ارائه کرد و
به تشریح ضرورتهای اصالح بودجه سال جاری و لزوم
کاهش هزینهها در دستگاههای دولتی و تبیین گزینههای
پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع
پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین
نسخه طرح اصالحات ساختاری بودجه بر پایه سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم
بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت :دستور مقام
معظم رهبری ،عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار
رویههای جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریمها
به فرصت انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور
ازجمله ضرورتهای اصالح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به
نفت ،حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد
کالن در قالب کنترل تورم ،حفظ تولید و معیشت مردم
را ازجمله اهداف اصالح ساختاری بودجه برشمرد و
گفت :این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد
درآمدهای پایدار ،مدیریت هزینهها ،ثبات سازی
اقتصاد و اصالح ساختارها و نهادها دنبال میشود و
در این راستا برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت
با تقسیمکار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در
دستور کار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامهوبودجه طرح
اصالح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه
دستگاهها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس
در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و
تصمیمات الزم اتخاذ شود.

رئیسی :عزم جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت :متأسفانه یک عزم جهانی برای مبارزه با مواد
مخدر در دنیا وجود ندارد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در همایش سالروز مبارزه با مواد مخدر
گفت :مشکل ما نبود یک عزم جهانی برای مبارزه با مواد مخدر است .از م
جدی جهانی در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد.
وی افزود :تنها کشور مصمم در رابطه با مبارزه با مواد مخدر جمهوری
اسالمی ایران است.
رئیسی به ضرورت اساسی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت:
موضوع مبارزه با مواد مخدر نیاز به یک کرسی دیپلماسی دارد .ایجاد این
کرسی نیاز به تالشهای ویژه دارد .البته در جریان فعالیتها و تالشهای
وزارت امور خارجه هستیم.
رئیسی به موضوع بازسازی
زندانیهای مواد مخدر اشاره کرد
بیان کرد :بازسازی شخصیتی معتادین
قاچاقچیان و افراد آلوده به مواد مخدر
باید از سمت سازمان زندانها لحاظ
شود اما در مجموع ما نیاز به یک
سند جامع داریم که نقش داخلی و
بینالمللی در آن لحاظ شود.
وی افزود :ضمن احترام به سردار
مومنی باید بگویم جلسات ستاد مبارزه

با مواد مخدر باید با حضور رییس جمهور برگزار شود تا همه مسئوالن
ذیربط به خط شوند و تمام اعضای اصلی در این جلسات شرکت کنند.
وی افزود :ضمن احترام به اقدامات نیروی انتظامی در امر مبارزه با
مواد مخدر ،اما این کار یک امر اطالعاتی را می طلبد و الزم است در وزارت
اطالعات و ناجا و سپاه یک بخش مستقل برای انجام کارهای اطالعاتی و
شناخت شبکه های ورود مواد مخدر و توزیع آن تشکیل شود تا باز نگاهی
در کار اطالعاتی ایجاد شود و مبارزه ای متفاوت با مواد مخدر را شاهد
باشیم.
وی افزود :آمار و ارقام همه نشان از جدیت مبارزه با مواد مخدر در
جمهوری اسالمی ایران دارد .سازمان ملل در روز جهانی مبارزه با مواد
مخدر از ایران تشکر میکند اما سوال این است که آیا این سازمان به وظیفه
اصلی خود در امر مبارزه با مواد مخدر عمل کرده است آیا کشورهای اروپا و
آمریکا به وظیفه خود در امر مبارزه با مواد مخدر به خوبی عمل کردهاند.؟
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد :ما مدعی هستیم که آمریکا و اروپا سهم
خودشان را در مبارزه با مواد مخدر عمل نکرده اند و این قابل اثبات است.
رییسی گفت :ما نه تولید کننده مواد مخدر هستیم و نه مصرف کننده
آن .تولید کننده کشور افغانستان است و در حال حاضر آمریکا در این
کشور حضور دارد و سوال این است که چه کسی مسئول مرگ هزاران نفر
در جهان به علت مواد مصرف مواد مخدر است؟
وی گفت :مسئله مهم عدم انجام وظیفه آمریکا و اروپا در انجام
وظایف خود است .افزایش تولید موادمخدر تحت اشراف آمریکا و اروپا

انجام میشود.
رئیسی گفت :اگر سازمان ملل بیطرف بود باید از آمریکا و اروپا سوال
میکرد که آیا آنها به وظایف خود عمل کردهاند؟ سازمان ملل به جای
جایزه دادن به کشور ما باید پاسخگو باشد .این سازمان باید پاسخگوی
خون شهدای کشور ما در امر مبارزه با مواد مخدر باشد.
رئیسی با بیان اینکه آمریکا و اروپا در این رابطه متهم هستند ،گفت:
باید وضعیت مبارزه با مواد مخدر تغییر کند.در امر مبارزه با مواد مخدر
با سازمان هایی مواجه هستیم که به صورت سازمان یافته کار قاچاق
مواد مخدر را انجام میدهند و بسیار فعال هستند .شناسایی هم شدهاند.
شناسایی این سازمان ها نشان می دهد که به کدام کشورها وابسته هستند.
رئیسی بیان کرد :این ادعای ماست که نشان میدهد برخی از این
سازمانهای قاچاق مواد مخدر به جریان های پیچیده مافیای وابسته
هستند که باید شناسایی و به تمام مردم جهان معرفی شوند .این جریان
ها ،جریان های قدرت های بزرگ در ارتباط هستند و باید مشخص شود
اینها از مواد مخدر منفعت می بردند .وی افزود :در حال حاضر ما در گام
دوم امر مبارزه هستیم و باید گام اول تجربه ای برای گام دوم باشد .حرکت
در گام دوم باید هماهنگ شده باشد و آنچه در گام اول ایجاد شده باید
تجربه ای برای گام دوم باشد.
وی با بیان اینکه ما در حال حاضر دچار یک بالی بزرگ در خصوص
مواد مخدر هستیم ،گفت :آثار اجتماعی مانند طالق به صورت مستقیم و
غیر مستقیم در جامعه ما آثار خود را نشان میدهد.

3
سرمقاله
چه خبر است؟

هومن جعفری

این سطرها را بخوانید و بگویید وقتی مردم
این حرف ها را بخوانند چه حسی به آنها دست
خواهد داد؟
.1حسن کامران ،نماینده اصفهان گفت :ما
باید کاری کنیم که چفت و بند در این قوانین
به گونهای باشد که کاسبی و کار چاق کنی کمتر
شود و پاکدستان را رشد دهیم؛ گرچه من چشمم
آب نمیخورد اینها میدان را به پاکدستان بدهند
و با توجیهات مختلف مانع میشوند؛ بعضیهاشان
هم ریش و انگشتر و تسبیح دارند .جالب است
عین النههای موش از این سوراخ در میروند و
از آن سوراخ درمیآیند .از این هیأتمدیره که
بیرون میکنند ،سر از جای دیگری درمیآورند.
جالب است هی چ یک از انها نخبه کوچه و بازار
نیستند .بعد هم خروجی این دارو دسته بازیها
و گاهی چپ و گاهی راست چیست؟ آخر هم سر
درنیاوردیم.
 .2فالحت پیشه پس از شکست در انتخابات
ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس به بیان آنچه
در کمیسیون امنیت ملی رخ داد و کرسی ریاست
از او گرفته شد ،پرداخت و گفت :سال گذشته هم
که رأی آوردم لطف همکاران عزیز در فراکسیون
امید بود .تنها جریانی که برنامه من را دید و دو
سال از من حمایت کردند ،این فراکسیون بود
و قدردان زحماتشان هستم .البته دو سه نفر
دیگر از دوستان هم به من رأی داده بودند که
رأیشان براساس عملکرد بود .کسی از من نپرسید
عملکردت چه بوده است .فراکسیونها بیشتر
زورآزمایی سیاسی دارند و نوعی تبانی فراکسیونی
در این انتخابات صورت گرفت و این اتفاق افتاد.
 .3کامبیز مهدی زاده داماد حسن
روحانی ،رئیس جمهور یادداشتی در روزنامه
شرق نوشته که در عنوان آن به محمود واعظی
و حسام الدین طعنه زده است .واعظی ،رئیس
دفتر رییس جمهوری و آشنا مشاور اوست.
عنوان یادداشت مهدیزاده در شرق این است:
«دولت نه واعظی توانمند دارد نه مشاوری آشنا
به سیاست».
 .4انتخاب گزارش داده :اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور پس از اظهارات تند و تیز
روحانی خطاب به او در جلسهای در روز شنبه ،از
دولت قهر کرده و در محل کار خود حاضر نشده
است .در پی بروز مباحثهای در جلسهای در روز
شنبه ،روحانی خطاب به جهانگیری میگوید که
شما و اصالح طلبان به دنبال سرنگونی دولت
هستید .جهانگیری ،اما در واکنش به این سخنان
روحانی ،اظهارات تندی بر زبان نمیآورد ،اما
تصمیم به ترک جلسه را میگیرد ،ولی الریجانی از
او میخواهد جلسه را ترک نکند .بر اساس گزارش
«انتخاب» ،جهانگیری پس از پایان جلسه ،راهی
منزل شده و در محل کار خود حاضر نمیشود.
طبق اطالعات رسیده به «انتخاب» ،چندین تن
از وزرا ،طی دیروز و امروز با جهانگیری در منزلش
دیدار کرده اند و خواستار بازگشت او به سر کارش
شده اند؛ امری که هنوز محقق نشده است.
محمدجواد ظریف از جمله وزرایی است که برای
وساطت ،به منزل جهانگیری رفته است.
***
در کشور ما کی به کیست؟ کسی می داند؟

