
دیوان محاسبات و نوش داروی پس از مرگ
دولت حسن روحانی که تعدادی از مدیران زیرمجموعه اش حقوق های کالنی می گرفته اند، این روزها هدف 
انتقادهای بسیاری است. اما آنچه در میان این هیاهو کمتر روی آن بحث می شود، قصور نهادهای نظارتی 
در این ماجراست، نهادهایی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور که بنابر وظیفه قانونی شان 
باید بر همه پرداخت ها از پول بیت المال نظارت داشته باشند. درواقع واضح است که اگر نهادهای نظارتی به 

صفحه ۲وظایف خود به درستی عمل کرده بودند، می توانستند پیش از این ها و پیش از اینکه ماجرا  ...
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 اشتباهات گذشته باعث  گرفتار شدن باشگاه تروریست ها
ذخایر عظیم مالی  در خارج از کشور شده است

معاون اول رئیس جمهور گفت:  باید تصمیم بگیریم که برای حجم عظیم ذخایر مالی گرفتار شده در خارج که 
به خاطر کار ناصحیحی در مقطعی از گذشته سپرده گذاری شده چه کار کنیم. اسحاق جهانگیری صبح امروز 

در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: در یک مقطعی کار ناصحیحی صورت 
گرفته که باید در زمان مناسب آن را باز کنیم. اما اگر بخواهم اشاره کنم باید بگویم میلیاردها دالر از ذخایر 

بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده گذاری شده که روزی در پروژه های نفت و گاز 
سرمایه گذاری کند. باید این مسأله را باز کنیم و ببینیم که با این حجم عظیم ذخیره شده و برای آزاد سازی آن 
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یکــی از حربه های تشــدید فشــار غرب بر 
جمهوری اســامی ایران، پوشــش خبری 
گسترده فعالیت های گروه های مخالف نظام 
اســت. آن ها برای افزایش فشار بر جمهوری 
اسامی ایران حتی به گروهک هایی متوسل 
می شوند که تا چند ســال پیش خودشان این 
گروه ها را در فهرســت حامیان تروریســت 
گنجانــده بودنــد. یکی از ایــن گروهک ها، 
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حمیــد روحانی رئیس موسســه 
تاریخ پژوهــی انقاب اســامی 
درخصوص توهین های عربستان 

به ایران و  ...

ظهر امــروز افرادی مســلح به 
خودروهای حامل نماینده اسام 

آبادغرب ...
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