
تجمع ضدصهیونیستی دانشجویان 
مقابل سفارت ارمنستان 

گروهی از دانشجویان در واکنش به تصمیم ارمنستان 
برای ایجاد سفارتخانه در س��رزمین های اشغال شده 
فلس��طین، تجمع اعتراضی برگزار کردن��د. تعدادی 
از جوان��ان و دانش��جویان انقالبی روز ) س��ه ش��نبه 
۲۰ خ��رداد(، با حضور در مقابل س��فارت جمهوری 
ارمنس��تان در تهران، از دولت این کش��ور خواستند 
در تصمیمش برای تأسیس سفارت در سرزمین های 
اشغالی فلس��طین، تجدید نظر کند. حاضران در این 
تجمع، با حمل دست نوش��ته ها و سر دادن شعارهای 
ضدآمریکایی و ضد اسرائیلی، در خصوص پیامدهای 
چنی��ن اقدامی هش��دار دادند و با آت��ش زدن پرچم 
رژیم صهیونیس��تی، اعتراض خ��ود را به این موضوع 
نش��ان دادند. دولت ارمنستان، اواس��ط فروردین ماه 
س��ال جاری، با افتتاح سفارت خود در سرزمین های 
اشغال  شده توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل، به جمع 
حدود 9۰ کشوری پیوست که در این رژیم، نمایندگی 

دیپلماتیک دارند. فارس

خبر

رئیس جمهور گفت: از افتخارات کشور این است در حالی که 
کرونا با همراهی مردم مدیریت ش��ده، بورس و بازار سرمایه 

نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.
در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت دوازدهم که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، پس 
از ارائه گزارشی درخصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام 
عدالت، درباره برنامه تش��ویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع 
موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع 
کرونا بحث و تبادل نظر ش��د. حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور، در این جلس��ه با بیان اینکه آزادسازی سهام 
عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال ها تالش دولت اتفاق 
افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده اند 
که تا قبل از آن با وجود اختصاص س��هام، مالکیت روش��نی 
نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند. وی اظهار 
داش��ت: دولت تالش کرده اس��ت در روندی کاماًل شفاف و 
ضابطه مند، مردم سهامی را که قباًل به نام آنها بوده، در دست 
بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کش��ور نیز به تحرک 
بیش��تر واداشته ش��ود. رئیس جمهور بورس را نقطه امیدی 
دانس��ت که در این ش��رایط خاص اقتصادی کشور، موجب 
افزایش حضور مردم در اقتصاد ش��ده اس��ت و باید ش��ورای 
عالی و س��ازمان بورس مراقب��ت الزم نمایند که این فضای 
مطمئن ب��رای مردم بیش از پیش امیدآفرین باش��د و باید 
تالش کرد ب��ازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد. وی 
تأکید کرد: با روش های مناس��ب باید مانع آن شویم عده ای 
که در کمین س��هام مردم و تص��رف صندلی های مدیریتی 
هس��تند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
س��ازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این س��هام را 
به ش��کل دقیق مش��خص  کنند، افزود: نحوه اطالع رسانی و 
آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه 
از جمله واگذاری، نگهداری و اطالع رسانی درباره میزان سود 
و ش��رکت های مرتبط با این سهام بسیار مهم است. روحانی 

واگ��ذاری اختیار معامله س��هام عدالت به مال��کان را گامی 
بزرگ در واگذاری های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این 
واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد 
سهامدار که بیش از 49 میلیون نفر را در بر می گیرد، اهمیت 
زی��ادی در ارتقای نقش آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد. 
وی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سؤاالت و ابهامات زیادی 
در زمینه چگونگی س��هامداری یا فروش س��هام خود دارند، 
خاطرنش��ان کرد: مسئوالن سازمان بورس باید توجه داشته 
باش��ند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار 
زیادی در رونق بازار سرمایه دارد. رئیس جمهور با بیان اینکه 
بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، 
اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از 
ناحیه برخی روش های مخرب معموالً متوجه بازارهای دیگر 
است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص 
مالکان سهام عدالت باشد. لذا به همه مسئوالن مرتبط تأکید 

می کنم مراقبت الزم را از این بازار به عمل آورند.
روحانی اضافه کرد: سامانه ای که برای اطالع رسانی مستقیم 
مردم از تحوالت و اتفاقات مرتبط با س��هام عدالت راه اندازی 
ش��ده اس��ت، می تواند در عین پاس��خگویی ب��ه ابهامات و 
سواالت، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت های 

سرمایه گذاری اصلی اعتماد آفرین باشد.
رئیس جمه��ور با تأکید ب��ر ضرورت تقوی��ت و تعمیق بازار 
سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس 
خواس��ت برای راه اندازی بورس امالک تالش و سرعت عمل 
داش��ته باشند. روحانی با بیان اینکه بارها تأکید کرده ایم در 
حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا 
و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد 
نبرده ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی 
کش��ور همواره از اصلی ترین رئوس فعالیت های دولت بوده 
اس��ت. رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: در سال های گذشته 
اقدام��ات موثر و مفیدی در راس��تای تکمیل پ��روژه دولت 
الکترونیک انجام ش��ده که البته کافی نبوده اس��ت. تا پایان 

امس��ال همه دس��تگاه های اجرایی موظف به اقدامات موثر 
ب��رای تکمیل، راه اندازی و بهره مندی مردم از ش��بکه دولت 
الکترونیک هس��تند. وی تصریح کرد: اس��تقرار کامل دولت 
الکترونیک ب��ه معنای آن خواهد بود که مردم با س��هولت، 
سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون 

نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلس��ه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گزارش��ی 
از پیش��رفت اقدام��ات ای��ن وزارتخانه درباره اج��رای دولت 
الکترونی��ک و چالش های پیش رو ب��رای الکترونیکی کردن 
برخ��ی فراینده��ای بانکی، اس��تعالمات مربوط ب��ه نیروی 
انتظامی و همچنین بانک ه��ای اطالعاتی مدارک تحصیلی 
ارائه داد. رئیس جمهور پس از استماع این گزارش ها از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواس��ت، 
رفع موانع الکترونیکی سازی و فرایندهای بانکی را با جدیت 
پیگی��ری کنن��د. روحانی همچنی��ن وزیر کش��ور را مأمور 

پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اس��المی به 
دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیازهای مردم کرد.

رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواس��ت 
در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه س��ازی بانک های اطالعاتی 

مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.
در این جلس��ه، معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان امور 
اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه های 
اجرایی، اصالح فرایندهای ارائه خدمت با همکاری دستگاه ها 
و تخصیص شناس��ه یکتا به هر خدم��ت دولتی را ارائه کرد. 
رئیس جمه��ور نیز با اش��اره به خدمات س��ازمان امور اداری 
و اس��تخدامی در زمین��ه راهب��ری دس��تگاه های اجرایی و 
استقرار سامانه هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، 
تاکی��د کرد: تا پایان دولت دوازده��م تمام برنامه های دولت 

الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سخنگوی پارلمان تشریح کرد

جزئیات جلسه غیر 
علنی مجلس 

س��خنگوی هیئت رئیس��ه مجلس نشست غیر علنی 
ق��وه مقننه با حضور وزیر نفت و اطالعات را تش��ریح 
کرد. محمدحس��ین فرهنگی در حاش��یه نشس��ت 
غیرعلنی روز )سه ش��نبه ۲۰ خرداد( قوه مقننه و با 
حضور در جمع خبرنگاران درباره جزئیات این جلسه 
گفت: جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزرای نفت، 
اطالعات و همچنین مسئوالن بخش های مختلف در 

وزارت اطالعات برگزار شد.
وی ب��ا بیان اینکه در بخش اول جلس��ه به مس��ائلی 
درباره انرژی، نفت، گاز و دیگر مسائل وزارتخانه نفت 
پرداخته ش��د، ادامه داد: وزیر نفت درباره فرصت ها و 
تهدیده��ا، صحبت های مفصلی در دو نوبت انجام داد 
و نمایندگان نیز، دیدگاه ه��ا، انتقادات و نظرات خود 
را بی��ان کردند. نماینده مردم تبریز در مجلس عنوان 
کرد: آخری��ن وضعیت تولید داخل، ص��ادرات، نفت 
خام و فرآورده های نفتی، محصوالت پتروش��یمی و 
آخرین وضعیت ذخایر در داخل کش��ور مورد بررسی 
قرار گرفت. س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان 
اینکه مسائل امنیتی بیشتر از حوزه نفت زمان جلسه 
را به خود اختصاص داد، افزود: موضوعات متنوعی در 
این خصوص توسط وزیر اطالعات مطرح شد، شرایط 
امنیت داخلی و تهدیدات خارجی و نفوذهای داخلی 
ت��ا جایی که فرصت اجازه داد مورد بحث قرار گرفت. 
همچنین چند نفر از معاونان وزیر اطالعات موضوعاتی 
همچون مس��ائل ضدجاسوس��ی و تهدیدات دیگر را 
توضیح دادند. وی اظهار کرد: از جمله محورهایی که 
بخش��ی از وقت جلسه غیرعلنی را به خود اختصاص 
داد، تدابیر امنیتی درخصوص مسئوالن و مشکالتی 
است که برای آنها به وجود می آورند، همچنین تدابیر 
صیانتی و برخی توصیه ها را داشتند که با مستندات 

در جلسه ارائه شد.
فرهنگی درباره اینکه گزارش وزرای دولت به مجلس 
ت��ا چه زمان��ی ادامه خواهد داش��ت؟ اظهار داش��ت: 
برای جلس��ه علنی روز چهارشنبه وزرای نیرو و راه و 
شهرسازی دعوت شدند و این وضعیت روند معمولی 
است که در ابتدای هر دوره اجرا می شود تا نمایندگان 
در جریان مسائل کشور قرار بگیرند و مسئوالن اجرایی 
دیدگاه ها، مشکالت و مس��ائل را مطرح کنند و این 
روند تا زمانی که کمیسیون ها تشکیل شود و دستور 
جلسه مجلس بر اس��اس گزارش های کمیسیون ها 

شکل بگیرد ادامه دارد.  تسنیم

سخنگوی قوه قضائیه از انتصابات جدید در قوه  قضائیه خبر داد 
و با بیان اینکه ادعای میرس��لیم در دست بررسی است، گفت: 
اگر افراد از جرمی مطلع می شوند، بهتر است به جای رسانه ای 
کردن به قوه  قضائیه مراجعه کنند. غالمحس��ین اس��ماعیلی 
سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران رسانه  ها 
گفت: خوش��بختانه مهندس��ی تحول در قوه قضائیه در دوره 
مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده است، شروع شده 
و امروز با گذش��ت یک س��ال و اندی از این دوره و در آستانه 
هفته قوه قضائیه، آثار تحول در قوه قضائیه نمایان شده است. 
وی افزود: خوش��حالیم که امروز در آستانه هفته قوه قضائیه با 
س��ری بلند به مردم اعالم کنیم که در عمل به وعده های مان 
صادق هس��تیم و در برخورد با مفاس��د هم موضوع را وظیفه 
می دانیم  و خوش��حالیم که این وظیفه با تمام توان و قدرت و 
بدون تبعیض اجرا شده است. اسماعیلی گفت: امروز هر متهمی 
با هر مقام و منصبی دیگر حاشیه امن ندارد و فارغ از سمت و 
پست مقامش به اتهاماتش، رسیدگی می شود و اعالم می کنیم 
که قوه قضائیه عملگرا بوده و به جای ش��عار، گزارش عملکرد 
به مردم می دهد. س��خنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: تخلف در 
قوه قضائیه یک اتفاق و یک حادثه اس��ت و رویه ثابت نیست. 
ای��ن قوه فعالیت نهادهای نظارت��ی اش را تقویت کرده و اعالم 
می کنی��م که با وجود همه س��ختگیری های نهادهای نظارتی 
درون ق��وه ای و وج��ود ضوابط و معیارهای خ��اص، آمارهای 
دقی��ق حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضائیه 
کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد. 
اسماعیلی در پاسخ به س��وال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای 

میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
مدعی شده اس��ت که یکی از روسای کمیسیون های مجلس 
سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده  ، واکنش 
دستگاه قضایی به این موضوع چیست، گفت: دستور رسیدگی 
به این ادعا صادر ش��ده است و سازمان بازرسی کل کشور در 
حال بررس��ی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان 
رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید. سخنگوی 
ق��وه قضائیه درخصوص آزادی مایکل وای��ت گفت: این اقدام 
یک اقدام انس��ان دوس��تانه در چارچوب قوانی��ن و مقررات و 
رعایت مصالح عمومی کشور بود و از نظر کارشناسی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی هم استفاده شده است. وی ادامه داد: 
مساعدت ما در قوه قضائیه به آزادی برخی از هموطنان بی گناه 
ما که در زندان های آمریکا زندانی بودند، کمک می کند. برای 
مث��ال دکتر طاهری و امثال او. اس��ماعیلی افزود: قوه قضائیه 
ارفاقاتی برای این فرد در نظر گرفت البته این اقدام پس از اخذ 
رضایت شاکی خصوصی انجام شد و رضایت شاکی خصوصی 
در ای��ن پرونده جلب ش��د. مایکل وایت مبتال ب��ه ایدز بود و 
این احتمال وجود داش��ت که برایش حادثه ای رخ بدهد ولی 
خوشبختانه اینگونه نشد و فردی که دارای بیماری خطرناکی 
مث��ل ایدز بود به گون��ه ای زندانی بود که نه تنها بیماری اش 
تش��دید نش��د بلکه روند بهبودی را طی کرده و با استفاده از 
ارفاق��ات قانونی، آزاد ش��د. وی اضافه ک��رد: موضوع زندانی و 
زندانیان با مسؤولیت قوه قضائیه است و بدون نظر قوه قضائیه 
در خصوص آزادس��ازی زندانیان، حرف زده نمی شود و بهتر 
اس��ت آقایان جایگاه خودشان را بدانند و از طرف قوه قضائیه، 

عده آزادسازی زندانیان اتباع بیگانه را ندهند. اسماعیلی درباره 
دس��تگیری یکی از جاسوسان آمریکایی هم گفت: اخیرا سید 
محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم سرویس 
س��یا وصل ش��ده بود؛ در قبال گرفتن دالر آمریکایی به نفع 
این دو ش��بکه بیگانه، درحوزه ه��ای مختلف امنیتی و به ویژه 
در حوزه نیروهای مس��لح از جمله س��پاه قدس و همچنین از 
محل استقرار و ترددهای س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
اطالعات��ی را جمع آوری کرده بود و در اختیار س��رویس های 
بیگانه قرار داده بود. س��خنگوی قوه قضائیه افزود: این فرد با 
حکم دادگاه انقالب به اعدام محکوم ش��د که حکم در دیوان 
عالی کش��ور تأیید شد و این حکم به زودی اجرا خواهد شد تا 

اربابان این افراد ببینند که نتیجه این خیانت ها، چیست.
اسماعیلی درخصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی گفت:  از ناحیه س��ازمان نیروهای مس��لح اعالم شد 
که خانواده جانباختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه 
کرده و ش��کایت کنند که هفتاد خانواده تا امروز شکایت خود 
را اع��الم کرده اند؛ این در حالی اس��ت که برخی از خانواده ها 
با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته اند و در این پرونده 
تاکنون ۶ نفر از عوامل ذی ربط بازداش��ت شده اند که سه نفر 
با قرار تأمین آزاد ش��ده و س��ه نفر دیگر در بازداشت هستند. 
وی درباره پرونده قتل رومینا اش��رفی هم اظهار کرد: در این 
پرونده ب��ا قاطعیت به موضوع رس��یدگی خواهیم کرد و این 
را می گویی��م که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هر کس��ی 
مرتکب جنایت و قتل شود ما به پرونده به طور قاطع رسیدگی 
خواهی��م ک��رد. وی ادامه داد: در الیحه حف��ظ کرامت بانوان 
آورده ش��ده است که اگر قتل به گونه ای انجام شود که متهم 
قصاص نش��ود حتما مجازات باید تشدید شود؛ البته برخی از 
افرادی هم که یک روزی درباره عدم قصاص حرف می زدند و 
مطلب می نوشتند امروز داعیه دار قصاص پدر رومینا شده اند. 
اس��ماعیلی درخصوص پرونده عیسی ش��ریفی هم گفت: این 
پرونده در س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح است و به دادگاه 
ارسال شده است. تاکنون چهل جلسه دادگاه در این خصوص 
برگزار شده و جلس��ات پایانی دادگاه است. وی افزود: در این 
پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. این پرونده دو 

متهم بازداشتی دارد و تعدادی از متهمان هم آزاد هستند.
س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده هفت تپه و حضور 
یکی از متهمان به اس��م ش��ریف زاده و اینکه چرا از جلس��ات 
بعدی در دادگاه نبوده اس��ت و اینکه گفته می ش��ود این فرد 
ارتباطاتی دارد، گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش 

آن هنوز در دادسرا مفتوح است.  فارس

ادامه از صفحه اول
آمریکا برای آن که بتواند با جمهوری اسالمی ایران 
به یک توافق همه جانبه دس��ت یابد، راه درازی در 
پیش دارد. ایرانی ها ضرب المثلی دارند که میگوید 
»با یک گل بهار نمی شود« و با آزادی همه زندانی 
ه��ای دو طرف نیز اتفاقی نخواهد افتاد. آمریکا اگر 
می خواهد به مناقش��ات با ای��ران پایان دهد، باید 
ب��ه تعهدات خود در توافق هس��ته ای باز گردد، از 
منطقه خارج شود، کشورهای غرب آسیا را به حال 
خ��ود بگ��ذارد، در امور کش��ورهای منطقه دخالت 
نکند، س��رزمین فلس��طین را به صاحبان اصلی آن 
بازگرداند و یا با پیش��نهاد برگزاری یک همه پرسی 
آزاد در فلس��طین مخالفت نکند و به معنای واقعی 
کلمه یک کشور عادی و نرمال شود، در این صورت 
است که می توان با یک کشور عادی و نرمال بر سر 

روابط دوجانبه مذاکره کرد و به نتیجه رسید.
آمری��کا و در واق��ع دونالد ترامپ در ش��رایطی که 
بحرانی اس��ت، نیاز ب��ه یک مصلح دارد ت��ا بتواند 
بحران کرونا و قتل »جورج فلوید« س��یاه پوس��ت 
آمریکایی را پشت سر بگذارد و ایران چنین فرصتی 

به ترامپ نخواهد داد.
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گزارش

اعتبارنامه تاجگردون تایید و برای بررسی به صحن ارسال شد
در نشست شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه های منتخبان مجلس یازدهم، اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگردون منتخب مردم گچس��اران تایید شد و برای مرحله بعدی 
بررسی به صحن مجلس ارسال شد. نشست ظهر روز گذشته شعبه ۱۲ مجلس 
شورای اسالمی به منظور بررسی اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون منتخب مردم 
گچس��اران در مجلس شورای اس��المی برگزار شد. پس از رای گیری بین اعضا 
نهایتاً اعتبارنامه تاجگردون با ۷ رأی منفی و 9 رأی مثبت به تأیید شعبه ۱۲ بررسی 
اعتبارنامه های منتخبان مجلس یازدهم رس��ید. در این جلسه معترضان به اعتبارنامه 
تاجگردون و همچنین منتخب گچس��اران حضور نداشتند. بر اساس آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی گزارش بررسی اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون در شعبه مذکور 
برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد و پس از طرح آن در صحن 

رای گیری بین نمایندگان مجلس انجام می شود.  فارس 

پشت پرده حمله به مجلس با رمز »طرح ازدواج اجباری«
عضو هیئت رییس��ه مجلس شورای اسالمی انتس��اب طرحی موسوم به 
»ازدواج اجباری« به نمایندگان مجلس را شیطنت رقبای شکسته خورده 
دانس��ت و تاکید کرد: هرگز چنین طرحی از سوی مجلس مطرح نشده 
اس��ت. احم��د امیرآبادی فراهانی در واکنش به حمله رس��انه ای اخیر به 
مجلس با اس��تناد به طرحی موس��وم ب��ه »ازدواج اجباری« گفت: چنین 
طرحی از سوی هیچ یک از نمایندگان مطرح نشده است و هرگز در دستورکار 
هم قرار نداشته و نخواهد داشت. وی اظهار داشت: اینکه با استناد به نظر شخصی یک 
نفر که هیچ ارتباطی هم به نمایندگان ندارد، به مجلس یازدهم حمله می شود نشان 
از تحرک جریان شکست خوره رقیب برای به حاشیه کشاندن وکالی ملت است. مردم 
عزیزمان اخبار خانه ملت را از مجاری رسمی و مطمئن دنبال و از هرگونه اعتماد به 

شبکه های مجازی و افراد پرحاشیه مجازی پرهیز کنند.  میزان

توضیح دفتر ربیعی درباره حداقل حقوق بازنشستگان
دفتر سخنگوی دولت درباره حداقل حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه 
کرد. دفتر س��خنگوی دولت علی ربیعی دوشنبه  ش��ب با ارائه توضیحی 
درباره رقم اعالم ش��ده حداقل حقوق بازنشس��تگان توسط علی ربیعی 
س��خنگوی دولت در نشست هفتگی با رس��انه ها اعالم کرد: رقم اعالم 
ش��ده براساس محاس��به چند پارامتر و به صورت پیش بینی مطرح شده 
اس��ت. وی براساس سه عامل حداقل دس��تمزد، متناسب سازی حقوق که 
در آینده میزان آن مش��خص می ش��ود و نیز تغییراتی که قرار اس��ت در بخش 
حق مس��کن و بن خواربار ایجاد شود محاسبه ای انجام داده و رقمی را به صورت 
پیش بینی اعالم کرده اس��ت. لذا رقم نهایی پس از بررسی و محاسبه دقیق همه 
پارامترها به ویژه اعمال حق مس��کن و متناسب س��ازی حقوق ها توسط سازمان 

تأمین اجتماعی در آینده اعالم خواهد شد.  تسنیم

یادداشت های روزانه
 یک آدم مهم

شنبه: امروز روز مهمی است.معموال 
همه چیزهای بااهمیت در روزهای 
ش��نبه آغاز می شوند و در روزهای 
شنبه هم پایان می گیرند.مثل همین کرونا که در 
یکی از ش��نبه های منحوس آمد و شنبه این هفته 

هم گورش را گم می کند و می رود.
یکش��نبه: پرونده های "الف – ط" را آورده اند. یک 
تریلی بیس��ت و چه��ار چرخ در محوطه س��ازمان 
ما عق��ب جلو می کرد. به دفت��ردار گفتم پیگیری 
کند. مش��خص شد که پرونده برادر مکتبی، نیروی 
جه��ادی و مخلص "ال��ف – ط" را آورده اند. البته 
م��ی دانم که برایش پاپوش دوخته اند وگرنه چهره 

نورانی ایشان به این کارهای زشت نمی خورد.
دوش��نبه: چند تا پرون��ده را ورق زدم. وضع خیلی 
خراب است. واقعا نمی شود از ظاهر آدم ها قضاوت 
کرد.عجب آدم ناجوری ب��وده و چقدر هم ایادی و 

اذناب دارد.
سه ش��نبه : گند کار در آمده اس��ت. از "الف – ط" 
رس��یدیم به پس��ر حاج آقا " س��ه نقطه – الف" که 
خدمتش��ان ارادت ویژه دارم. فعال پای آقا مصطفی و 
"سین – چ" و "میم- نون" هم گیر است. دعا می کنم 
پای "عین – ش��ین" و "میم – الم" وسط نیاید که 

اوضاع خیلی خراب تر می شود.
چهارش��نبه: اگر وضعیت رس��یدگی ب��ه پرونده به 
همی��ن منوال پیش برود مجبوری��م همه کارکنان 
س��ابق س��ازمان را زندانی کنیم و هر کس جرمش 

ثابت نشد آزادش کنیم.
پنج شنبه: امروز سخنگوی سازمان را توجیه کردیم 
که به خبرن��گاران بگوید متهم اصل��ی این پرونده 
"حروف الفبا" هس��تند. از "الف" تا "ی" هس��تند و 
به خاطر همین قرار است نمایندگان خدوم مجلس 
پ��ای وزی��ر آموزش و پ��رورش را ب��ه صحن علنی 

بکشانند تا تکلیف معلوم شود.
ما برای حفظ بیت المال و در برخورد با مفس��دان 
اقتص��ادی اغماض نمی کنیم و با کس��ی ش��وخی 

نداریم.

روحانی: 

بورس نقطه امیدی در شرایط خاص اقتصادی کشور است

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

حکم اعدام برای جاسوس افشا کننده مسیر تردد فرماندهان نظامی


