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  جهانگیری خدمت از انفصال حکم
ن به انفصال میلیارد توما1دلیل دریافت و پرداخت مبلغ به 84اسحاق جهانگیری در سال 

  .از خدمت محکوم شد

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار سیاسی

میلیارد تومان به  1خالف قانون مبلغ  دلیل دریافت و پرداختبه 84یازدهم در سال 

در کار جهانگیری در حالیست که وی آشاین تخلف .انفصال از خدمت محکوم شد

؛ هدسال از دنیای مدیریت به دور گذاشته ش 8مناظره ها با مظلوم نمایی عنوان کرد که  

 .داشته استحکم انفصال از خدمت عدیده  وی با تخلفات در حالیکه

 

 

 روحانی خواریرانت اسناد

همان دقایق ابتدایی مناظره، ادعایی علیه محمدباقر قالیباف مطرح  این بار البته این اسحاق جهانگیری، کاندیدای پوششی حسن روحانی بود که در

باره به ماجرای سرو بستنی گرانقیمت انتقاد کرد. او در این خواردرصد رانت 9ها علیه درصدی 41جهانگیری از شعار قالیباف مبنی بر جنبش  .کرد

به سوال مناظره که مربوط به قاچاق بود، به ماجرای  اشاره و از آن به عنوان سندی علیه قالیباف استفاده کرد. جهانگیری بدون پاسخ در برج میالد

اظهاراتی مبنی بر  نی جهانگیری باعث شد هر از گاه در مقاطعی از مناظره،این حمله تند و ناگها.شهرداری نیز اشاره کرد واگذاری برخی امالک در

گفت  سیدابراهیم رئیسی در مقطعی از مناظره به فساد نزدیکان روحانی اشاره کرد و .خواری روحانی و جهانگیری مطرح شودخواری و ویژهرانت

صورت مشخص درباره تعلق بانک گردشگری به برادر جهانگیری مطالبی را  ز بهکرد. قالیباف نیروحانی باید از برخورد با این افراد استقبال می

گرانقیمت توسط روحانی و جهانگیری داشت. به گفته قالیباف،  البته او در بخش پایانی مناظره اظهاراتی درباره چگونگی خرید امالک .مطرح کرد

قالیباف همچنین گفت !خریداری کرده است ار تومان در منطقه شهرک غربهز 2متر زمین را به قیمت متری  877حدود  07 حسن روحانی در سال

 جمهوریهزار تومان در منطقه ونک تصاحب کرده است. کاندیدای ریاست 697متری  به قیمت 08متر زمین را در سال  283اسحاق جهانگیری نیز 

قالیباف در این مناظره  .ای برای برخورد با فساد وجود ندارددهارا گفت این تصاحب نوعی رانت است و به همین دلیل است که در دولت روحانی

متانت به  اعالم کرد. از سوی دیگر سیدابراهیم رئیسی در طول مناظره دیروز، با حفظ ادب و لیست اموال خود، همسر و فرزند تحت تکفلش را نیز

 بخشی از مناظره درباره اتهامات مربوط به نزدیکان حسن روحانی مطالبی را در های جهانگیری و روحانی پاسخ گفت. رئیسی البتهها و بدزبانیاهانت

 .نزدیکانش مقاومت نکند جمهوری نیاز است که در برابر برخورد قانونی بابیان کرد و گفت رئیس

 دادند غلط آمارهای سوم مناظره در جهانگیری و روحانی 
عملکرد روحانی و جهانگیری در این  جمهوری وبا اشاره به سومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاستاهلل عبدالملکی اقتصاددان حجت

وی افزود: سیاست دولت روحانی، .این مناظره عملکرد دولت قبل را کالبدشکافی و نبش قبر کردند مناظره، گفت: آقایان روحانی و جهانگیری در

 این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نرخ تورم ظاهراً کنترل شده، اما.دارد ارتباط یازدهم حمایت از چند دهم درصدی است که با دولت

های دولت روحانی، تخریب عبدالملکی ادامه داد: یکی از ضربه.یابدنمی ها افزایشها هستیم و درآمد مردم متناسب با قیمتشاهد افزایش قیمت

وی تأکید کرد: آقای روحانی و جهانگیری .است های نجومی افزایش یافتهدلیل وامبرابر به 3تا  9است. امروز بدهکاری دولت  معیشت مردم

میلیارد دالر سال  67گوید می صورت جدی صورت گیرد، آقای جهانگیری در حالیاست و باید کار قضایی به کنند که غلطآمارهایی را مطرح می

حتماً برخورد قضایی  میلیارد دالر نبوده و باید با این آمارهای غلط 3که این آمار هرگز بیش از  ایمگذاری خارجی در کشور داشتهسرمایه گذشته

 .شود
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 سوم مناظره از پس روحانی آرای کاهش  

به نوعی است که به نظر می رسد این حضور نه تنها کمکی به  نحوه حضور حجت االسالم روحانی و کاندیدای پوششی او در مناظره سوم و آخر

در استانهای مختلف حاکی از آن است که بسیاری از مردم  گزارش خبرنگاران تسنیم.نکرده بلکه آرای آنها را کاهش نیز داده است رشد آرای آنها

اسحاق جهانگیری و حجت االسالم روحانی  سته بودند، معتقدند کهها و رویکردهای کاندیداها پای گیرنده های تلویزیون نش که برای شنیدن برنامه

برنامه های ایجابی خود برای  و جاروجنجال تمام تالششان بر آن بوده است که کاندیداهای رقیب نتوانند با کشاندن مسئله به موضوعات حاشیه ای

استانهای مختلف حاکیست:  برآورد عموم خبرنگاران تسنیم در.دکنونی را به گوش مردم برسانن بیرون آوردن کشور از وضعیت اسفناک اقتصادی

فضا  آن است که هرچند جهانگیری و روحانی با رویکرد نه چندان اخالقی سعی کردند یک جمع آوری میدانی از بازخوردهای مناظره شب گذشته

اقر قالیباف و سیدابراهیم رئیسی دریافت کردند. موضوع سوی محمدب را به سمت مشاجرات فردی بکشانند، اما پاسخ های مهم و روشنگرانه ای از

روحانی و جهانگیری در افکار عمومی ثبت شد و  برخی اعضای کابینه و رانت سیستمی در دولت یازدهم و همچنین امالک نجومی ویژه خواری

مدافع وضع موجود توانستند  سوی کاندیداهایمیل اولیه برای ورود به مباحث فردی، با شروع این مسئله از  کاندیداهای رقیب دولت علیرغم

 .روشنگری های مهمی داشته باشند

 نزد دم گردشگری بانک تخلفات از جهانگیری 
 مدیرههیأت و اول معاون برادر جهانگیری مهدی که میگوید سخن اقتصادی فساد با  تلویزیونی از مباره در حالی معاون اول روحانی در مناظرات

جهانگیری  آقای کرد، تاکید  قالیباف در این مناظره خطاب به معاون اول روحانی!دادنده اند پاداش خودشان به میلیون377 نفری گردشگری بانک

سال اخیر جهانگیری در حالی به  9گفتنی است در .گردشگری را هم بررسی کنید تخلفات برادرتان در بانکاگر به تخلفات بانک ها می پردازید 

دوره قبل صاحب بانک گردشگری شد  در وی برادر که  است کرده فعالیت  مفاسد اقتصادی و معاون اول رئیس حمهور عنوان رئیس ستاد مبارزه با

 .هیچ گونه برخوردی با این موضوع نداشت ا اوو از پاداشهای نجومی بهره مند شده ام

 باشد مناظره در جهانگیری و روحانی باالی دست مردم عمومی قضاوت دارم تردید: امینی پرویز 
محدوده  کنم درباره مناظره دو جور بشود قضاوت کرد. در قضاوت سیاسی و درفکر میامینی تحلیلگر مسائل سیاسی کشورمان گفت: پرویز 

 دوم، دست باال را داشتند. اما با توجه به فضای رادیکال مناظره و وحانی برخالف مناظره اول و جهانگیری برخالف مناظرهگران سیاسی، رکنش

تردید دارم  های ایجابی های سلبی و انکاری به جای بحثبحث سابقه نامزدها نسبت به یکدیگر در موضوع فساد و غلبه مطلقهای بیافشاگری

توان بود. اما در این باره می های روزهای آیندهتر واکنش افکار عمومی، باید منتظر نظرسنجیبرای فهم دقیق .قضاوت عمومی نیز چنین شده باشد

ولو طرف پیروز سیاسی  سابقه کنونی نامزدها درباره یکدیگر، کسب اعتماد مردم را برای همه آنهابی بندی را کرد که فضای افشاگریاین جمع

 .کنددشوار می

 جهانگیری دروغ از تبلیغات بر نظارت کمیسیون در قالیباف نماینده شکایت 

با اعالم خبر شکایت از اسحاق جهانگیری به  ،مهدی ذاکری نماینده محمدباقر قالیباف در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 

هزار و  3ایشان با واگذاری  بودند که آقای جهانگیری با انتساب دروغی فاحش به آقای قالیباف گفت که م شاهدکمیسیون یاد شده، گفت: مرد

هیچ مرجع رسمی نیز آن را تأیید نکرده  وی با تأکید براینکه این اتهام، دروغی محض است که.میلیارد تومان امالک مرتکب تخلف شده است 377

انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون  قانون 13و  19در مناظره مطرح کرد، اظهار داشت: ما با استناد به مواد  آن را و اقای جهانگیری با بی اخالقی

برای دوری از دروغ و  ذاکری با دعوت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری.شکایت کردیم نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

 که به نامزد دیگر نسبت دروغ دهد مرتکب جرم شده است و صداوسیما باید وقتی را ق این قانون هر کاندیداییرعایت اخالق، اظهار داشت: طب

درباره واگذاری امالک و برخورد با  ما به هر دو دروغ وارد شده به آقای قالیباف .مقرر کند تا نامزد مزبور بتواند افکار عمومی را روشن کند

 .پیگیری هستیم ای حاضر بهغیرقابل اثبات و فاقد سند و نسبت غیراخالقی است و در هر محکمه که هر دو دانشجویان اعتراض داریم چرا

 



 32/73/41 شنبه/984 شماره

 

 

 اند کرده شروع را افترا و توهین آقایان 
خارج  و داخل از را ها تهمت باران امروز که اند کرده  : آقایان چه خطری را احساساظهارداشت ورامین االسالم رئیسی در جمع مردمحجت 

 عصبانی هستید. از کارگران معدن گلستان یا از مردمی ناراحتید که می گویند رئیسی گفت: چرا تهمت می زنید. از چه ناراحت و.متوجه ما کرده اند

خواهند کم کاری است، اظهار داشت: می  نامزد انتخابات با بیان اینکه درد ما فساد و .یک اختالس کم بشود مشکل مسکن مهر حل خواهد شد

که ما مانند شهید بهشتی این میدان را  دچار سرخوردگی می کنید؟ اقایان توهین و افترا را شروع کرده اند اما بدانند مردم را ناامید کنند. چرا مردم را

شمشیری هراس نداریم و برای نجات  رئیسی افزود: از هیچ سنگ، چوب، نیزه و.را تغییر می دهیم ترک نمی کنیم و با کمک مردم این وضعیت

 .در روز انتخابات حتما وضعیت را تغییر می دهند اقتصاد، فرهنگ و سیاست به عرصه امدیم. مردم

 با حقوق نجومی نمی توان با قاچاق مبارزه کرد 

ر داشت : در شرایطی که یک کارگر پرسش اظها در خصوص قاچاق کاال و پس از توضیحات جهانگیری در خصوص این 'باقر قالیباف محمد'

که پاداش های چند  -جهانگیری  اشاره به -وزیران و مدیران دولتی حقوق نجومی می گیرند مثل خود شما  هزار تومانی می گیرد ، 877حقوق 

فرهنگی شما واردات غیر  یروی اظهار داشت: هفته گذشته وز. صنایع و معادن تصویب کردید میلیاردی برای خود و همکارانتان در دوره وزارت

قالیباف گفت: شما مشغول کار خودتان .کنید، وظیفه شما این بود که از این مسائل پیشگیری کنید قانونی داشت. بعد توقع دارید که با قاچاق مبارزه

زود: شما که امروز نمی توانید امنیت اف وی.میلیارد تومان را بدون روال از حسابی به حساب دیگر جابجا می کنند977هستید .یک مدیر بانک شما 

 . امنیت سرمایه را حفظ کنید اعتباری کاسپین و غیره را تامین کنید، چگونه می خواهید سرمایه وارد کنید و سپرده گذاران مستضعف مثل موسسه

 گرانی بدون یارانه
مطرح شده، بیانگر آن است که در سال گذشته  ها توسط نمایندگان مجلسهای اخیر درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانهآمارهایی که در ماه

پاسخ داده  حاال باید.هزار میلیارد تومان بوده است26هزار میلیارد تومان رسیده اما سهم یارانه نقدی پرداختی به مردم  07ها به درآمد هدفمندی یارانه

بیشتر و سهم ها به طور مرتب به گفته کارشناسان، بر اساس این آمار و ارقام، سهم دولت از درآمد هدفمندی یارانهها چه شده است؟شود مابقی پول

درآمد بدون یارانه نقدی مردم، کمتر شده است. در صورتی که سهم دولت به مردم منتقل شود، امکان افزایش یارانه نقدی بخصوص برای اقشار کم

افزایش  توان رقم یارانه نقدی راثروتمندان که منطبق با قانون هم هست، براحتی می بدون شک با قطع یارانه نقدی گرانی جدید، کامال میسر است.

ها، بیش از این مقدارِ سه برابر رقم کنونی یارانه هدفمندسازی یارانه داد و این کار کامال شدنی است. بنده معتقدم همچنین از محل درآمد طرح

درباره افزایش رقم یارانه نقدی، ایراد نابجا گرفته و شبهه وارد  الب اینجاست همان افرادی کهج .پذیر قابل پرداخت استهم به اقشار آسیب نقدی

های برخوردار و در حمایتی، آن هم بدون قطع یارانه دهک امروز در مورد سه برابر کردن یارانه نقدی به افراد تحت پوشش نهادهای کردند،می

  .غیرکارشناسی شده است دهد رفتارها کامال سیاسی ود. لذا این مسائل نشان میکنناشکالی وارد نمی آستانه انتخابات، هیچ

 دولت آغاز در خزانه نبودن خالی به سیف اعتراف

تمام  تبلیغاتی برگزار شد، در کنار طفره رفتن از پاسخ به سؤاالت منتقدان و سنگ نشست خبری خود که با فضایی کامالکل بانک مرکزی در رئیس

ای تفسیر کرد که احتماال خود اذعان کرد و آن را به گونه«خالی خزانه»دن عبارت گذاشتن برای تخریب رقبای روحانی، ناخواسته به غلط بو

روحانی در گزارش صد روزه گفت که وقتی دولت را  :سیف پرسیداز ! خبرنگاریهرگز چنین چیزی به ذهنش خطور نکرده بود روحانی هم

مبلغی به دولت دوازدهم تحویل  شد. دولت یازدهم خزانه را با چهحتی حقوق کارمندان هم به سختی پرداخت می تحویل گرفت خزانه خالی بود و

دار کل سؤال خزانه به راحتی از پاسخ به این پرسش طفره رفت و گفت که موجودی خزانه را از کل بانک مرکزیبا این حال رئیسخواهد داد؟

گفت خزانه خالی است معنایش این بود روحانی سیف تأکید کرد اینکه  .بیان کرد« خالی خزانه»ل درمورد تعبیر کنید! در ادامه هم جمالتی قابل تأم

تأکید کرد که این عبارت اشاره به عدم تعادل دخل و خرج  های سنگینی بود. او در ادامهدرآمدها به حداقل رسیده و دولت مواجه با هزینه که

ای، کشور در آستانه مذاکرات هسته« خالی خزانه»چهار سال بعد از آنکه روحانی با تعبیر ضد امنیت ملی و نادرست است که  عجیب!دولت داشت

 روحانی دارد. ای نامربوط سعی در توجیه خطای فاحشجایگاه مدعی قرار داد، سیف با دفاعیه ها را دررا در موضع ضعف و غربی
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 است خورده را دوازدهم دولت اول سال 2 بودجه یازدهم دولت  
تعبیر بوده است و نه واقعیت و در پی آن وزیر اقتصاد دولت  تنها یک 43در هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که خزانه خالی سال 

به اینکه  تومان رسیده است. در این بین با توجه هزار میلیارد077هزار به 977های دولت از کرد که در دولت یازدهم حجم بدهی یازدهم نیز اعتراف

نیا در ابتدای دولت گفتار علی طیب درآمدهای بلوکه شده نفتی دولت دهم نصیب دولت حسن روحانی شد بدین ترتیب میلیارد دالر از677تا  37

بدهی  میلیارد تومان هزار 317میلیاردی دولت صحیح است. با این حساب در دولت یازدهم 697های بدهی یازدهم در جمع خبرگان رهبری مبنی بر

در حالی که وزیر اقتصاد اعتراف کرده که  .دو سال ابتدایی دولت دوازدهم است خور کردن بودجهبرای دولت ایجاد شده است که به معنی پیش

 دهداست، شواهد نشان می های دولت افزوده شدهتومان )معادل یک سال بودجه عمومی کشور( بر حجم بدهی هزار میلیارد277در دولت یازدهم 

معنی است که  هزار میلیارد تومانش در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است؛ این بدان317 هزار میلیارد تومان حجم بدهی فعلی دولت حداقل077از 

 باخورد کرده است و هر شخصی سکان دولت بعد را در اختیار بگیرد نه تنها پیش دولت یازدهم تقریباً بودجه دوسال ابتدایی دولت دوازدهم را

 هزار میلیارد تومانی 077های بدهی .شوددولت تدبیر و امید مواجه می های برجا مانده ازرو خواهد شد بلکه با انبوهی از بدهیخزانه خالی رو به 

تنها خزانه خالی به دولت دوازدهم تحویل دولت یازدهم نه دولت یازدهم تقریباً معادل دو سال بودجه عمومی کل کشور ایران است و در واقع

 .های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده استبدهی خواهد داد که حجم

 (عج) زمان امام درباره سلمان بن به... نصرا صریح پاسخ 
 در قبل چندی عربستان ولیعهد رباره ایران را داد. بن سلمان د دبیر کل حزب ا... لبنان در اظهاراتی صریح، پاسخ گستاخی های ولیعهد عربستان

نیست...چگونه می توان با آنان به تفاهم رسید؟ منطق ایران  هیچ نقطۀ مشترکی میان ایران و عربستان»طلبانه علیه کشورمان گفته بود:  جنگ اظهاراتی

شود... ما منتظر نمی مانیم که عربستان میدان  طره بر جهان اسالم محقق میظهور ]امام[ مهدی ])عج([ است که آن هم از طریق سی زمینه سازی برای

به مناسبت سالروز شهادت  در واکنش به این اظهارات، سید حسن نصر ا... در سخنانی که«. جنگ خواهیم کرد جنگ شود، بلکه ایران را میدان

مکه و نه در  دانند امام مهدی)عج( که همه مسلمانان منتظر وی هستند در عربستان سعودی می حتی علما در»شهید بدرالدین بیان شد، تاکید کرد: 

 فرض بر این است که جانشین ولیعهد عربستان چند واحد درس دینی»این که  نصرا... با بیان« تهران، دمشق، بغداد و بیروت ظهور خواهد کرد.

یک مسئله مرتبط با ایران یا شیعیان نیست...برخی از مسلمانان می  مسلمانان درباره امام مهدی)ع( اجماع نظر دارند و»اظهارکرد: « گذرانده باشد

قسط و آخر الزمان ظهور خواهد کرد تا زمین را از  ذریه امام حسن)ع( است و برخی ها وی را ذریه امام حسین)ع( می دانند. وی در گویند ایشان

موضوع مرتبط به ایران نیست و همه  این»دبیر کل حزب ا... لبنان با تاکید بر این که « از ظلم و ستم پر شده است. عدالت پر کند پس از آن که

نصرا...  سید حسن« است. تصریح کرد: بن سلمان با بیان این موضوع وارد جنگ دینی وعقایدی شده« دارند مسلمانان درباره این موضوع اجماع نظر

است و وی  سعودی این است که ظهور مهدی)عج( به باور مسلمانان یک موضوع قطعی در آینده پیام دیگر من به جانشین ولیعهد عربستان»افزود: 

 امیر حمایت خواهند کرد و زمانی که این امام ظهور کند هیچ پادشاه ظالم، در مکه مکرمه ظهور خواهد کرد و سکنه شبه جزیره عربستان از وی

 از باشد شده پر فساد و ستم و ظلم از گفته است زمانی که زمین  (مستبد و طاغوتی فاسدی باقی نخواهد بود و همان طور که محمد رسول ا... )ص

توانند  نمی تو تو، پدرت، اجدادت و نواده های  این روز )ظهور( خواهد آمد و»نصرا... خطاب به بن سلمان گفت: « پر خواهد شد. عدالت و قسط

 .«دهند تغییر را الهی قدر این 

 

 

 

 

 

 !وزیر بیکار و مظلوم دختر

 دختر: جهانگیری: شد مطرح جمهوری ریاست انتخابات مناظره در

 روی پوشاک واردات شریف شغل به و بود لوممظ و بیکار وزیر

 !است آورده

 


