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رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت:

نمی توانیم بگوییم شرایط عادی است
برای  مضاعف  تالش  به  را  کشور  سراسر  استانداران  جمهوری،  رئیس 
تسریع در پیشبرد برنامه های توسعه ای و سازندگی استان ها فراخواند و 
تاکید کرد که استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت و نظام، باید در 
راستای سیاست اعتدالی دولت، با اولویت شایسته گزینی از همه نیروهای 
متخصص و بااستعداد با هر ایده و سلیقه ای، در پیشبرد فعالیت های اجرایی 

استان بهره بگیرند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز چهارشنبه و پس از رای اعتماد هیئت دولت 
به آقایان عزیزاهلل شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب 
به عنوان استانداران استان های البرز، تهران و سمنان گفت: یکی از مسئولیت های 
سنگین وزارت کشور بعد از اجرای قانون مربوط به بازنشستگان، تعیین استانداران 
جدید بود که این موضوع برای دولت و مردم ما بسیار مهم است. رئیس جمهوری با 
اشاره به اینکه اکنون در مقطع تحریم هستیم و در مقطع تحریم به طور طبیعی مردم 
با مشکالتی مواجه هستند، افزود: یک نوع جنگ اقتصادی و روانی است و نمی توانیم 
بگوییم شرایط عادی است. در این شرایط سخت همه باید با وحدت همدیگر را یاری 
کنیم. یکی از مسائل بسیار مهم این است که مردم برای دسترسی به کاالهای اساسی 
با دشواری مواجه نباشند و قیمت ها در بازار متعادل باشد تا به مردم اجحاف نشود. 
روحانی با تاکید بر اینکه االن در این شرایط مسائل معیشت و اشتغال مردم برای 
ما بسیار مهم است، گفت: می توانیم در زمینه مسکن تحول ایجاد کنیم و مهندس 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی، وعده بزرگی دادند که در 2 سال آینده مجموعاً حدود 
900 هزار مسکن شامل 500 هزار تکمیلی و 400 هزار احداثی، ایجاد خواهد شد که 
این رقم بسیار باالیی است و بدان معنا است که ایشان می خواهند همه توسعه گرها 
را جذب و وارد عرصه عمل کنند. صنعت ساختمانی، صنعت بسیار وسیعی است و 
می تواند برای اشتغال تحول و برای زندگی مردم رفاه درست کند. رئیس جمهوری 
گفت: وزیر اقتصاد و دارایی مسئول شدند که همه زمین هایی که دولت در استان های 
مختلف دارد را بررسی کند؛ این اموال که همه برای وزارت اقتصاد و دارایی و دولت 
است و باید شناسایی شود و این زمین هایی که برای این کار مناسب است چه برای 
نیروهای مسلح چه غیر مسلح باید به وزارت مسکن واگذار شود. روحانی اظهار کرد: 
شهرداری ها باید خیلی کمک کنند و در این عرصه وظیفه شهرداری ها مهم است که 
بتوانیم سال آینده شاهد یک اشتغال خوب باشیم. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه از 
طرفی مشکالت داریم و بخشی از کارگاه های ما دچار مشکل هستند، گفت: بانک ها 
باید یاری و کمک کرده و سرمایه در گردش را ایجاد کنند. حسن روحانی با بیان 
ضرورت تفویض یک سلسله اختیارات وزرا به مدیران کل در استان ها اظهار کرد: یک 
کار اداری در استان ها به خاطر گردش کاری که باید در تهران انجام گیرد، گاهی 
چند ماه معطل می  ماند. اختیارات را تفویض کنید تا استان ها بتوانند فعال شوند، 
خوشبختانه امسال در بودجه مسئله یارانه هم به استاندارها واگذار شده که استاندارها 
می توانند یارانه را خودشان دقت کنند و اگر چیزی و افرادی نیازمند نبودند، آن یارانه 

را برای آبادانی خود آن استان استفاده و بهره برداری کنند.

 دریادار سیاری:

یگان های ارتش آماده انجام ماموریت هستند

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: یگان های 
مختلف این نیرو آماده انجام ماموریت و دفاع از کشور هستند و در هر کجا 

که نیاز باشد، حضور می یابند.
امیر دریادار »حبیب اهلل سیاری« امروز- چهارشنبه- در حاشیه مراسم تحلیف 
آموزشگاه های نظامی ارتش که در پادگان جواداالئمه )ع( برگزار شد در پاسخ به 
سوال خبرنگار دفاعی ایرنا درمورد برنامه ارتش برای حفاظت از مرزهای شرقی کشور 
افزود: ماموریت این نیرو حفظ تمامیت ارضی کشور است و برای حفاظت از مرزها هر 
جا که نیاز باشد استقرار می یابیم. وی خاطرنشان کرد: نیروهای ارتش در مرزهای 
دریایی و زمینی با قدرت حضور دارند، تیزپروازان نیروی هوایی نیز 24 ساعته برای 
حفاظت از مرزهای هوایی، پرواز می کنند و قرارگاه پدافند هوایی با چشمان تیزبین 
در حال رصد آسمان کشور است. رییس ستاد ارتش اعالم کرد: نیروی زمینی قهرمان 
ارتش همانطور که در جنوب، شمال و غرب کشور مستقر است در شرق کشور با 
قدرت حضور دارد و به انجام ماموریت می پردازد. به گزارش ایرنا، رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح چندی پیش در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش اعالم کرد که 

حفاظت از مرزهای شرقی کشور با افغانستان به ارتش واگذار شده است.
امیر دریادار سیاری همچنین امروز در جمع خبرنگاران به مراسم تحلیف دانش 
آموختگان آموزشگاه های نظامی ارتش اشاره کرد و گفت: ارتش در مقاطع مختلف 
به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود جذب و گزینش را انجام می دهد و جوانان 

سلحشور پس از بررسی در ابعاد مختلف وارد یگان های ارتش می شوند.
وی با بیان این که تا زمانی که جوانان سلحشور در کشور حضور دارند هیچ کس 
توان تعرض به ایران اسالمی را نخواهد داشت، اظهار داشت: جوانان حاضر در یگان 
های مختلف ارتش از نظر ایمان، علم و شجاعت برای دفاع از تمامیت ارضی کشور 
کامال آماده هستند و اجازه نمی دهند که هیچ کس حتی فکر تعرض به جمهوری 

اسالمی ایران را در سر داشته باشد.

میرسلیم:

قانون انتخابات باید اصالح شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون انتخابات باید اصالح شود 
و شرایط یکسانی که افراد می توانند در انتخاب حضور یابند مشخص و در 

مجلس به قانون تبدیل شود.
به گزارش ایسنا، مصطفی میرسلیم، درخصوص تغییر قانون انتخابات اظهار کرد: 
در جمهوری اسالمی یک مردم ساالری دینی داریم و مبنای کار ما انتخاب است. 
انتخاب باید اصلح باشد و باید فردی که شایسته تر است را برای سپردن مسئولیت ها 

انتخاب کنیم.
وی با بیان اینکه قانون انتخابات باید اصالح شود، عنوان کرد: بخشی از این کار بر 
عهده شورای نگهبان، بخشی وزارت کشور و بخشی نیز بر عهده مجلس است، اما 

تاکنون کاری انجام نشده است.
میرسلیم بیان کرد: آقای کدخدایی اخیرا موضع گیری کردند که این کار باز هم 
خوب است اما کار بسیاری وجود دارد که باید انجام شود. این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام عنوان کرد: قانون انتخابات باید اصالح شود و شرایط یکسانی که افراد 
می توانند در انتخاب حضور یابند را مشخص کنند و در مجلس به قانون تبدیل شود 
زیرا این حقوق مردم است، بنابراین فردی که می خواهد نامزد انتخابات شود، باید این 

شرایط را داشته باشد و اگر نداشته باشد، وارد این کار نمی شود.

اخبار
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وزیر کشور: استانداران جدید، همسو با دولت هستند
وزیر کشور استانداران انتخاب شده را افرادی همسو با دولت توصیف کرد. به  گزارش  ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه امروز )چهارشنبه( هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره ساز و کار انتخاب استانداران، اظهار کرد: در تعیین 

استانداران ما اصال توجهی به تعلقات حزبی آنها نداریم. 350 گزینه برای استانداری به ما معرفی شده است و ما در نهایت به 40 گزینه رسیدیم. وی همچنین گفت : اولویت ما بر این بود که از معاونان استانداران بازنشسته برای استانداری انتخاب 
کنیم، چون آنها با سیاست های دولت آشنا هستند و می توانند راحت تر کار را ادامه دهند.

 رهبر انقالب در دیدار جمعی از خانواده های شهیدان مطرح کردند؛

مسئوالن مراقب باشند تا فریب زبان بازی دشمن را نخورند

دبیر شورای نگهبان:

شایسته نماینده مجلس نیست که به جای حل مشکالت کشور، به امور دیگر بپردازد

رهبر معظم انقالب ، مردم ، جوانان و مسئوالن را به بیداری 
و هوشیاری در مقابل توطئه های جبهه استکبار و در راس 
آن آمریکا دعوت کردند و گفتند : مسئوالن باید مراقب 
باشند تا فریب ظاهرسازی و زبان بازی دشمن را نخورند 
و دشمن خبیثی که از در بیرون بیرون شده از پنجره وارد 

نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
امروز )چهارشنبه( در دیدار جمعی از خانواده های شهیدان دفاع 
مقدس و مدافع حرم و دفاع از مرزها و امنیت، بازآفرینی روحیه 
شجاعت و شهادت در نسل جوان مؤمِن انقالبی امروز را »معجزه 
انقالب« برشمردند و با دعوت مردم و جوانان و همچنین مسئوالن 
به بیداری و هوشیاری در مقابل توطئه های جبهه استکبار و در 
رأس آن امریکا، گفتند: همه باید تالش خود را برای تقویت اقتصاد 
کشور و تولید ملی مضاعف کنند و مسئوالن نیز باید مراقب باشند 
را نخورند و دشمن  بازی دشمن  زبان  و  تا فریب ظاهرسازی 

خبیثی که از در بیرون شده است، از پنجره وارد نشود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به کالم امام بزرگوار مبنی بر اینکه 
»ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد«، تأکید کردند: ملتی که به 
استقبال خطر رفتن در راه خدا و شهادت در راه او را، سعادت و 
یک موفقیت بزرگ می داند، هیچ نیرویی توانایی ایستادگی در 
مقابل آن را ندارد و آن ملت همواره برنده است و پیش خواهد 

رفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ملت ایران را نمونه بارز این تفکر 
دانستند و افزودند: اینکه ملت ایران در طول 40 سال گذشته 
در راه بسیار پُر خطر و پُر زحمت خود در مقابل همه قدرتمندان 
ظالم ایستاد و آنها نتوانستند هیچ غلطی بکنند به دلیل اعتقاد به 

شهادت و این سرنوشت افتخارآمیز است.
ایشان استمرار این تفکر و روحیه در جوانان انقالبی را نشانه 
رویش های چند برابری انقالب در مقابل ریزش ها خواندند و 
خاطرنشان کردند: امروز جوان مؤمن و انقالبی با همان روحیه 
انقالب و روحیه شهیدان همت و خرازی و دیگر  جوانان اول 
بزرگان به وسط میدان می آید و با احساس مسئولیت و شجاعت 
همچون ستون انقالب، در مقابل دشمن می ایستد و به استقبال 
شهادت می رود، و این معجزه نظام جمهوری اسالمی است که 

توانسته این روحیه فوالدین را بازآفرینی کند و استمرار دهد.
شهادتها  این  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و شجاعتها و صبر خانواده های شهدا نبود، مستکبران عالَم و 
امریکای جنایتکار همچون دوران طاغوت بر کشور مسلط می 
شدند، گفتند: ملت ایران قدردان شهدا و خانواده های آنان است 

که نمونه های آن را در حضور پرشکوه مردم در تشییع شهدای 
مدافع حرم و دفاع از امنیت و مرزها شاهد بوده و هستیم.

آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: برخالف تحلیل های بی 
ربط برخی افراد کج فهم و دلبسته به غرب، جمهوری اسالمی 
نیرومند و توانا است و این قدرت به واسطه معنویت و فکر و تالش 
انسانهای فداکار و ایمان جوانان و خانواده های شهدا به دست آمده 

است.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنان سرشناس ایران اسالمی، غرق 
در فساد اخالقی و سیاسی هستند، افزودند: اگر می خواهید چهره 
واقعی امریکا را بشناسید، به رئیس جمهور و دولتمردان کنونی 
امریکا بنگرید زیرا این افراد، چهره زشت و نفرت انگیز همیشگی 
دولتمردان امریکا را اکنون به صورت صریح و آشکار نمایان کرده 

اند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقابل 
چنین دشمنی، خاطرنشان کردند: آمریکایی ها در طول این سالها، 
همواره به دنبال این بودند که همانند قبل از انقالب بار دیگر بر 
ایران مسلط شوند و همان شرایطی را که برای برخی کشورهای 
ضعیف منطقه به وجود آورده اند و آنها را گاو شیرده خود نامیده 
اند، برای ایران عزیز، بزرگ و پرافتخار نیز بوجود آورند اما به این 

هدف نرسیدند و از این به بعد هم قطعاً نخواهند رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه امام بزرگوار، امریکا 
را »شیطان بزرگ« خواندند، افزودند: امام)ره( با این نامگذاری، در 
واقع همه موحدان و ملتهای با انصاف جهان را در مقابل امریکا 
بسیج کردند و توفیقات زیادی هم در این راه به دست آمده و 
بیشتر هم خواهد شد اما دشمن تالش دارد تا ملت ایران را از 

مسیر پیشرفت و ایستادگی در مقابل قدرتها، منصرف کند.

ایشان با اشاره به تحرکات و اقدامات دو سال اخیر امریکایی ها 
به ویژه وضع تحریم های همه جانبه و کمک به دشمنان گوناگون 
ایران، نقشه های آنها را لو رفته خواندند و تأکید کردند: هدف 
آنها این بود که به وسیله تحریم و اقدامات ضد امنیتی، در کشور 
دو دستگی، اختالف و جنگ گروهها به وجود آورند و عده ای 
را به خیابانها بکشانند و نام آن را هم »تابستان داغ« گذاشته 
بودند اما به کوری چشم دشمنان، تابستان امسال یکی از بهترین 

تابستانها بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به اظهارات مقامات 
امریکایی مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی »چهل سالگی« خود 
را نخواهد دید، گفتند: ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است و 
به توفیق الهی در 22 بهمن، چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را با 

شکوه بسیار بیشتر از سالهای قبل برگزار خواهد کرد.

دبیر شورای نگهبان بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به شأن و جایگاه خود و همچنین رسالتی 
شایسته  گفت:  و  کرد  تأکید  است،  ایشان  عهده  بر  که 
نماینده مردم نیست که در مجلس که محل قانونگذاری و 
برنامه ریزی برای حل مشکالت کشور است، به امور دیگر 

بپردازد.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل جنتی در ابتدای جلسه روز گذشته 
شورای نگهبان ضمن برشمردن برخی شرارت های استکبار به ویژه 
آمریکا، اسرائیل و آل سعود گفت: علت نابسمانی اوضاع کشور باید 

بررسی شود تا صالح بر فساد در همه زمینه ها غلبه پیدا کند که 
متأسفانه االن وضعیت مطلوب نیست.

دبیر شورای نگهبان با قدردانی از تالش های نیروهای انقالبی 
در همه دستگاه ها اضافه کرد: اگر با این همه مشکالت و مسائل 
گوناگون غم انگیز در کشور، نظام هنوز پابرجا و استوار است مرهون 

خون پاک شهدا و تالش این عزیزان انقالبی است.
با  تولید در کشور تصریح کرد:  افزایش  بر  تاکید  با  جنتی 
وجود اینکه همه اذعان دارند برای گذر از شرایط کنونی باید 
تولید را رونق داد، اما آیا دولت توانسته شرایط را گونه ای فراهم 

کند که سرمایه گذار بتواند با اطمینان امور تولید خود را به 
انجام برساند که متأسفانه با توجه به اخبار رسیده، موانع زیادی 
در زمینه تولید هست که دولت باید جدا و مؤکدا برای رفع 

آنها همت کند.
دبیر شورای نگهبان بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به شأن و جایگاه خود و همچنین رسالتی که بر عهده 
ایشان است، تأکید کرد و گفت: شایسته نماینده مردم نیست که 
در مجلس که محل قانونگذاری و برنامه ریزی برای حل مشکالت 

کشور است، به امور دیگر بپردازد.

تکرار اشتباهات روحانی  و باالبردن توقعات مردم

آقای رییس جمهور! از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید
از همین االن به رییس جمهور روحانی اعالم می کنیم که منتظر این جمله 
باشد که » دیدید با FATF هم چیزی ارزان نشد و گرهی به گره های کشور 

اضافه شد. «
عصر ایران؛ مصطفی داننده- بعد از خواندن سخنان رییس جمهور» اگر می گویید 
FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان تر کار ها انجام 
می شود و اگر نباشد 20 درصد گران تر.« یاد این حدیث معروف پیامبر اسالم افتاد 
تَْيِن/ "یک مومن از یک سوراخ دوبار گزیده  که » الَ يُلَْدُغ الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرَّ

نمی شود«
رییس جمهور روحانی قبل از رسیدن به توافق هسته ای اعالم کرد با برجام بسیاری 
از مشکالت کشور حل خواهد شد. این سخنان او باعث شد حتی بعد از برجام برخی 
از مردم تصور کنند دالر به کانال هزار تومان باز خواهد گشت. برجام بخشی از سدهای 
ایجاد شده در برابر اقتصاد ایران را خراب کرد و اجازه داد، آبی تازه وارد رودخانه اقتصاد 

ایران شود.
ایران در حال جان گرفتن بود که ترامپ از راه رسید و از برجام خارج شد و شوکی 
عجیب به ایران و جهان وارد کرد. دالر به نزدیک 20 هزار تومان رسید. کاالها گران 

شدند و مخالفان دولت خطاب به رییس جمهور گفتند: این بود اقتصاد برجامی!
آنها می گویند نه تنها برجام برای کشور و مردم ارزانی به بار نیاورد بلکه با گرانی بر 
سر مردم ویران شد. این در حالی است که اگر برجام نبود مردم از سال 92 باید با این 

چنین زندگی خود را اُخت می کردند.
شاید اگر روحانی اجازه می داد توافق هسته ای به سرانجام برسد و بعد از دستاوردهای 

آن با توجه به رفتار طرف مقابل با مردم سخن می گفت، امروز با توقعات کمتری 
روبرو بود.

حاال باز رییس جمهور همان اشتباه را تکرار می کند و ارزان شدن 20 درصد بعد از 
تصویب نهایی FATF می گوید. اینکه FATF به نفع منافع ملی ایران است بر کسی 
پوشیده نیست اما نباید این توقع را در مردم ایجاد کرد که با این گروه ویژه اقدام مالی 

)در پول شویی( مشکالت کشور حل خواهد شد.
با این سخنان مخالفان دولت و FATF به راحتی به یک استراتژی مشخص 
می رسند. کارشکنی بعد از اجرای FATF. رفتار آنها با برجام نمونه خوبی است که 
روحانی به راحتی می تواند از آن درس بگیرد. اگر کارشکنی کردند و انجام کارها گران 

شد، آن وقت جناب رییس جمهور چه جوابی دارند به مردم بدهند؟
برجام نمونه خوبی است برای این معنا که توافقات بین المللی را نباید در کالم با 
معیشت مردم گره زد. دولت کار خود را انجام دهد و بعد از ایجاد گشایش در امور از 

آن حرف بزند نه قبل از آن.
از همین االن به رییس جمهور روحانی اعالم می کنیم که منتظر این جمله باشد 
که » دیدید با FATF هم چیزی ارزان نشد و گره ای به گره های کشور اضافه شد. «

برخی دوستان دارند به هر شکل ممکن در کارزار 1400 فاتح باشند پس بهتر است 
مسیر آنها را صاف نکنید و از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید؛ آنهم درست زمانی که 
به جز مخالفان داخلی، دیوانه ای به نام ترامپ در ینگه دنیا با عربستان و اسرائیل هم 

پیمان شده است که کمر ایران را بشکند.
فراموش نکنیم دود دعواهای سیاسی این چنین تنها و تنها به چشم مردم می رود. 

این سخن که تصویب قوانین ضد تروریسم و پول شویی »شرط الزم« است حرف 
درستی است اما »شرط کافی« نیست. اتومبیل برای حرکت به بنزین نیاز دارد اما فقط 
به بنزین نیاز ندارد. مخالفان می خواهند از تصویب شرط الزم توقع ایجاد کنند و بعد 
شروع کنند به خرده گیری که چی شد پس؟بنا برا ین بهتر است تأکید شود »شرط 

الزم« است اما »شرط کافی« نه.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور:

بستر الزم برای حمایت از پیام رسان های داخلی فراهم نشد
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به 
تشریح موضوعاتی همچون فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، رفع فیلتر توئیتر و حمایت از فعالیت پیام رسان های 

اجتماعی داخلی پرداخت.
به گزارش ایسنا، جواد جاویدنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فیلترینگ  تلگرام باز هم گفته می شود که تعداد زیادی از 
مردم به این پیام رسان بازگشتند، نظر شما درباره اینکه گفته می شود پیام رسان های داخلی موفق نبوده اند چیست؟ گفت: فیلترینگ تلگرام 
هر چند با تأخیر اما بر مبنای تصمیم کلیه بخش های نظام با توجه به مخاطرات جدی امنیتی و اقتصادی آن برای مردم صورت گرفت و در 
اوایل اجرا بسیار موفق هم عمل کرد و موج مهاجرت مردم از این پیام رسان به سمت پیام رسان های داخلی شکل گرفت اما متأسفانه از یک 
سو بستر الزم برای حمایت از پیام رسان های داخلی فراهم نشد و به میزان مورد نیاز سرور و پهنای باند الزم در اختیار آنها قرار نگرفت و از 
سوی دیگر شرایط به نحو دقیقی برای مردم تبیین نشد تا مردم در این حرکت مهم ملی با درک اهمیت آن همراهی الزم را انجام دهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر و دو نماینده مجلس چند ماه پیش با ارسال نامه ای به دادستان کل خواستار طرح موضوع 
رفع فیلتر توئیتر در کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شدند آیا جلسه ای برای این موضوع برگزار شده یا قرار است برگزار شود؟ و 
به طور کلی موضع دادستانی کل درباره این شبکه اجتماعی و استفاده از آن چیست؟ گفت: موضع دادستانی درباره این موضوع قبال اعالم 
شده است.  همان گونه که قبال در رسانه ها منتشر شد دادستان محترم کل کشور طی نامه ای به طور رسمی غیر قانونی بودن درخواست 
وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند. توئیتر حاوی میلیون ها محتوای مجرمانه است و مسئوالن باید به دنبال تحقق شبکه ملی اطالعات 

و حمایت بیشتر از صنعت نرم افزارهای داخلی باشند.

از سوی دیوان محاسبات صورت گرفت

محکومیت ضرغامی به پرداخت جزای نقدی
عزت اهلل ضرغامی به دلیل وجود پرونده شکایتی از او در دوران ریاستش بر صداوسیما، از سوی دیوان محاسبات 

به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و از این رو هر ماه سه میلیون تومان از حقوقش کسر می شود.
عزت اهلل ضرغامی، رئیس اسبق سازمان صداوسیما چهارشنبه هفته پیش با حضور در برنامه روز دانشجوی دانشگاه یزد در پاسخ به 
پرسش یکی از دانشجویان درباره اینکه »فیش حقوقی« او چقدر است، گفته: »من از معدود کسانی هستم که جز حقوق ثابت کارمندی 
صداوسیما، هیچ حقوق دیگری ندارم. با توجه به افزایش درآمدی که صورت گرفته است، حقوق من 9 میلیون و 600 هزار تومان است. 
البته با توجه به اضافه کاری هایی که برخی اوقات دوستان لطف می کنند و می دهند بیشتر می شود«.  او در ادامه سخنان خود ادامه می دهد: 
»اخیراً دیوان محاسبات طی چهار سال اخیر، با وجود آنکه من دیگر در سازمان نیستم، چندین جلسه دادگاه برای من تشکیل داده است. 
گویا برای شبکه ای تله فیلمی ساخته شده و این شبکه حدود بیست میلیون تومان به این فرد نداده است و نامه شکایت این فرد را برای 
من به عنوان رئیس صداوسیما می فرستند. در حالی که من چهار سال پیش از این سمت برکنار شدم، من هم تا جایی که می توانم به 
آن ها پاسخ می دهم و جمع آوری می کنم«.به گزارش ایرنا، ضرغامی در همین جلسه در جمع دانشجویان به ماجرای شکایت دیگری اشاره 
می کند و می گوید: »اخیراً، قراردادی را در جایی پیدا کردند که گویا به درستی منعقد نشده است. من نمی دانم این قرارداد کجا بوده، ما 
هزاران میلیارد هزینه کرده ایم، شب و روز کار کرده ایم و توقعی نداشته ایم، حاال ما را متهم می کنند. همین هفته گذشته برای من حکمی 

آمد که تا چند ماه مبلغ سه میلیون تومان از حقوق من کسر خواهد شد«.
وی می افزاید: »این کسر حقوق از همین ماه آغاز شده است و من در نامه ای که به رئیس دیوان محاسبات نوشته ام که کسر این مبلغ 

از حقوق من، ظلم به مدیری است که دریافتی دیگری جز اینجا ندارد«.


