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صداو سیما
مدعی کدام تولید ملی است؟

بررسی ابعاد حقوقی
ترور سردار شهید سلیمانی

رئیس جمهوری با تأکید بر تسریع در راهاندازی دولت الکترونیک مطرح کرد

دیدار سفرای جدید ایران در  13کشور جهان
با رئیس جمهوری

یک کارت هوشمند برای همه کارها
رئیــس جمهــوری روز گذشــته در جلســه
شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات ،بــا
تأکید بــر اینکه مردم بایــد از ارزانترین و
کوتاهتریــن مســیر ،خدمــات الکترونیکی
دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای
ادارههــا و ســازمانها ســرگردان کــرد،
اظهارکــرد :تمــام تــاش مــا از ابتــدای
دولــت یازدهــم ،ایجــاد و تقویــت دولت
الکترونیــک و حذف کاغــذ از نظام اداری
بــوده تــا بــه ایــن ترتیــب مــردم هنــگام
مراجعــه بــه اداره یــا ســازمانی ،صرفــاً با
ارائــه همــان کارت ملــی هوشــمند خود،
دیگــر مجبور نباشــد بــرای یک کار ســاده
دهها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالســام حسن روحانی
با اشــاره به هوشــمند شــدن کارت ملی و
با بیان اینکه  2الی  3ســاعت وقت مردم
را گرفتنــد تا کارتــی را صادر کننــد ،افزود:
امــا متأســفانه شــاهدیم همچنــان مردم
برای مراجعه به برخــی ادارات ،ناچارند
چندیــن بــرگ کپی مــدارک همــراه خود
ببرند .کارت ملی هوشــمند درســت شده
که دیگر کپی مــدارک از مردم نخواهند و
با یک شــماره کارت ملــی همه اطالعات
مورد نیاز ،قابل دسترس باشد.
رئیــس جمهــوی ،دبیرخانــه شــورای
اجرایــی فنــاوری اطالعــات را موظــف به
ارائــه گــزارش هفتگــی از روند تســریع در
اجــرای دولــت الکترونیــک و هماهنگــی
میــان وزارتخانههــا و رفــع مشــکالت
احتمالــی کــرد و گفــت :بایــد مشــکالت
دولــت الکترونیــک را ظــرف  6تــا  7مــاه
آینــده حــل کنیــم ،یعنی ســال آینــده به
نقطهای برســیم که اعالم کنیم به دولت
الکترونیک رســیده و این مشکالت را رفع
کرد هایم.
روحانــی ،دولــت الکترونیــک را گامی
بــا اهمیــت در مســیر خدمت بــه مردم و
مبارزه با فســاد و نشــانهای از مدرن شدن
دولــت اســامی دانســت و اضافــه کــرد:

میخواهیــم کار مردم ،وقتــی در ادارهای
وارد میشــوند پیشــخوان و میــز خدمــت
فقــط بــا یــک کارت انجــام گیــرد .هیــچ
چیــز دیگری نیاز نباشــد .فقــط یک کارت
همراهــش اســت .همــه کار بــا آن کارت
بایــد انجــام بگیــرد ،اگــر مجــوز روزنامــه
هــم میخواهــد بگیــرد ،بــا آن کارت باید
انجــام بگیرد .بیمــه ،مالیات یــا اعتراض
کنــد بــا همــان کارت .هیــچ چیــز دیگری
نیــاز نباشــد .رئیــس جمهــوری بــا اشــاره
بــه اهمیــت دولــت الکترونیــک در حوزه
بهداشــت و درمــان گفــت :مثــاً در حوزه
بهداشــت و درمــان کــه در ایــن حــوزه
روی بحــث دولــت الکترونیــک خیلــی
هم کار شــده ،بنــا بود که سیســتم پرونده
الکترونیکــی ســامت فعال شــود تا همه
امــور درمانــی در چارچــوب همــان کارت
هوشمند سالمت انجام گیرد.
روحانــی تصریح کرد :آن چیزی که ما
از دولــت الکترونیــک انتظــار داریم ،یک
کارت است برای همه کار.
او ،انتقــال اطالعات بین دســتگاهها و
ســازمانهای اجرایی برای تقویت دولت
الکترونیــک و تســهیل امــور و حرکــت به
ســمت شــفافیت و گزارش آزاد اطالعات
را ضــروری خوانــد و گفــت :هــدف نهایی
انجــام یــک برنامهریزی اســت تــا طی 6
ماه این مشــکالت حل شود و به نقطهای
برســیم کــه مــردم بــا ســهولت بتواننــد

اطالعــات الزم را به دســت بیاورنــد و کار
اداری خودشــان را انجــام دهنــد ،بــدون
اینکه با کسی مواجه شوند و حرف بزنند.
در ادامــه جلســه شــورای اجرایــی
فناوری اطالعات ،گزارشی از روند اجرای
پــروژه دولــت الکترونیــک در حوزههــای
مختلــف ارائــه شــد و شــورا موظــف شــد
بــا توجه به توســعه قابــل توجهــی که در
زیــر ســاختهای دولــت الکترونیک طی
ســالهای اخیر انجام شــده است ،بهطور
مستمرگزارشــی از اقدامات دســتگاههای
اجرایــی در رونــد توســعه و اجــرای کامل
دولت الکترونیک ارائه کند.
در ایــن جلســه همچنیــن برلــزوم
توسعه تعامالت بین دستگاهی بهمنظور
تســریع در پیگیری و اجــرای کامل دولت
الکترونیک تأکید شد.
در جلســه شــورای اجرایــی فنــاوری
اطالعــات ،در راســتای اهمیــت توســعه
دولــت الکترونیــک ،نظــام بودجهریــزی
دســتگاهها ،نظام هویت و اســتفاده از اثر
انگشــت بــرای شناســایی هویــت افــراد،
حذف اســناد کاغذی از ســوی مراکز ارائه
خدمات و نیز توســعه دولــت الکترونیک
در بخش سالمت و مالیات و نقش آن در
مبارزه و پیشــگیری از فســاد ،تسهیل ارائه
خدمــات بــه مــردم و کاهــش هزینههای
نظــام اداری و چابکســازی نظــام اداری
کشور مورد تأکید قرار گرفت.

«افسانه نادیپور» چهارمین سفیر زن
ایران راهی دانمارک میشود

 ëëدیدار وزیر خارجه ونزوئال با روحانی
«خورخــه آرر آســا» وزیر امــور خارجه
ونزوئــا روز گذشــته بــا رئیــس جمهوری
دیدار و گفتوگو کرد.
حجتاالسالم حســن روحانی در این
دیــدار ،بــر ضــرورت تــاش مســئوالن دو
کشــور بــرای توســعه و تقویت مناســبات
تهــران -کاراکاس تأکیــد کــرد و گفــت:
جمهوری اســامی ایران آماده گســترش
روابــط و همکاریهــای خــود بــا ونزوئــا
بــه عنــوان کشــوری دوســت اســت.
حجتاالســام حســن روحانی ،با اشــاره
بــه زمینههــای گســترش همکاریهــای
دو کشــور در بخشهــای معــادن ،انرژی،
ســاخت نیــروگاه و همکاریهای علمی و
فنــاوری ،از آمادگــی ایران بــرای برگزاری
کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور
در آیندهای نزدیک خبرداد.
روحانــی افــزود :دولت فعلــی امریکا
هــم علیه دولتهــا و ملتهای مســتقل
و هــم بــه ضرر ملــت خود اقــدام میکند
و امــروز بــه مجــری سیاســتهای رژیــم
صهیونیستی در جهان تبدیل شده است.
«خورخــه آرر آســا» وزیر امــور خارجه
ونزوئــا نیز در این دیدار با ابراز تســلیت،
همــدردی و همبســتگی دولــت و ملــت
ونزوئال بــا مردم ایران به خاطر شــهادت
ســپهبد ســلیمانی در اقــدام تروریســتی
امریــکا گفــت :مطمئنــاً دولتهــا و
ملتهــای مســتقل در برابــر فشــارها و
توطئه دشمنان ایستادگی کرده و از منافع
خود دفاع میکند.
او با قدردانی از مناســبات همه جانبه
و حمایتهــای جمهــوری اســامی ایران
از ونزوئــا خواســتار گســترش مناســبات
و همکاریهــای تهــران – کاراکاس و
برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای
دو کشور در راستای توسعه روابط تجاری،
اقتصــادی و همکاریهــا در حوزههــای
مختلــف از جملــه انــرژی و داروســازی و
امور زیرساختی شد.

روز گذشته سفیران جدید جمهوری اسالمی ایران در
بلژیک ،ســوئد ،نروژ ،دانمارک ،بالروس ،ارمنســتان،
خبـــــر صربســتان ،آفریقــای جنوبــی ،نیجریه ،قرقیزســتان،
ســریالنکا ،موریتانی و کرواســی ،پیش از عزیمت به محل مأموریت
خــود بــا رئیــس جمهــوری دیــدار و گفتوگــو کردنــد .در میــان این
چهرهها ،خانم افسانه نادیپور هم قرار دارد که به عنوان چهارمین
ســفیر زن جمهوری اســامی ایــران ،به ســفارت ایــران در دانمارک
منصوب شد.
مرضیــه افخم نخســتین زن ســفیر در جمهــوری اســامی ایران
است که در دولت یازدهم ،به سفارت ایران در مالزی منصوب شد.
افخــم پیــش از آن ســخنگوی وزارت خارجــه بود .پــس از او ،حمیرا
ریگی به ســفارت ایران در برونئی و فروزنده ودیعتی به عنوان سفیر
جدید ایران در فنالند منصوب شــده بودند .حاال افسانه نادیپور که
چهارمین ســفیر زن در جمهوری اسالمی ایران است و بزودی عازم
دانمارک میشود ،دارای دکترای اقتصاد بین الملل است و پیش از
این معاونت اداره حقوق بشــر وزارت امور خارجه را بر عهده داشته
اســت .او در ســفارت ایــران در ژاپــن و نمایندگــی ایــران در الهه نیز
انجام وظیفه کرده است.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
حســن روحانی در دیدار روز گذشــته با ســفرای جدیــد ایران ،ضمن
آرزوی موفقیــت ،از آنــان خواســت ضمــن معرفــی توانمندیهای
کشــورمان به ســرمایهگذاران و بخشهای خصوصی و دولتی محل
مأموریت خود ،بیش از پیش برای توســعه ،تقویت و تحکیم روابط
و مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تالش کنند.
رئیــس جمهــوری همچنین بــر ضــرورت توســعه همکاریهای
اقتصــادی و کمــک ســفرای جمهــوری اســامی ایــران بــه تقویــت
فعالیــت بخــش خصوصــی و تجارت بــا ســایر کشــورها و همچنین
گسترش همکاریهای فرهنگی ،علمی و فناورانه تأکید کرد.
خانــم افســانه نادیپــور ســفیر ایــران در دانمــارک ،آقایــان
غالمحســین دهقانــی ســفیر ایــران در بلژیک ،احمــد معصومی فر
ســفیر در ســوئد ،علیرضا یوســفی ســفیر در نروژ ،ســعید یاری سفیر
در بــاروس ،عباس بدخشــان ظهوری ســفیر در ارمنســتان ،رشــید
حســن پور بائی ســفیر در صربســتان ،مهــدی آقا جعفری ســفیر در
آفریقــای جنوبی ،محمدعلی بک ســفیر در نیجریه ،ســعید خرازی
سفیر در قرقیزستان ،هاشم اشجع زاده سفیر در سریالنکا ،امیرعلی
امــام جمعه شــهیدی ســفیر در موریتانی و پرویز اســماعیلی ســفیر
جمهوری اســامی ایران در کرواســی نیــز در این دیــدار ضمن ارائه
گزارشــی از وضعیــت روابــط ایــران بــا کشــورهای محــل مأموریــت
خــود در زمینههای مختلف ،بر تالش و جدیت در راســتای توســعه
مناسبات اقتصادی و همکاریهای همهجانبه ایران با دیگر کشورها
تأکید کردند.

کاهش تنش میان تهران و ریاض؛ تأسی به ابتکارات فردی مقامهای منطقه

بن علوی باز هم در تهران
گــروه سیاســی  /رفــت و آمدهــای
دیپلماتیک ایران و کشــورهای منطقه
در بحبوحــه یکــی از تنــش آمیزتریــن
برهههای رابطه تهران و ریاض شتاب
گرفته اســت .یوســف بن علــوی ،وزیر
امــور خارجــه عمــان روز گذشــته تنها
چنــد روز بعــد از دیدار بــا محمدجواد
ظریف ،همتای ایرانیاش در مســقط
راهــی تهران شــد و بــا همتــای ایرانی
خود دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ایســنا ،طرفین در این دیدار
ضمن تاکید بر روابط برادرانه ،ممتاز و
راهبردی دو کشور در خصوص آخرین
تحوالت منطقــهای گفتوگــو و تبادل
نظر کردند.
پیــش از او نیــز «تمیــم بــن حمــد آل
ثانــی» ،امیــر قطــر کمی بعــد از تنش
نظامــی میــان تهــران و واشــنگتن بــه
دیدار مقامهای ایرانی آمد.
اگرچــه مجــاری رســمی خبــر ،این
رفــت و آمدهــای دیپلماتیــک را در
چارچوب رایزنیهای مستمر دوجانبه
اعــام میکننــد امــا بــه نظر میرســد
مقامهــای کشــورهای عربــی در خالل
رایزنیهــای فشــرده خــود ،بــه طــور
ویــژهای کاهــش تنــش میان تهــران و
ریــاض و فراهــم کــردن زمینــه بــرای
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روز یکشنبه نشست «بازخوانی حقوقی پرونده ترور سردار
ســلیمانی و پیامدهــای آن از منظــر حقــوق بینالملــل»
خبر برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری جماران ،محمدرضا ضیایی بیگدلی اســتاد حقوق
بینالملل دانشگاه عالمه ،در این نشست با بیان اینکه نکات مهمی از نظر
حقــوق بینالملــل در این رابطه وجود دارد ،گفت :این موضوع یک ســؤال
ایجــاد میکند اینکه آیا اساســاً «دفاع پیشدســتانه» در حقــوق بینالملل
مــورد قبــول اســت؟ و به فــرض اینکه ما از نظــر حقوقی بحــث دفاع پیش
دســتانه یــا قریبالوقــوع را بپذیریــم آیا این اقــدام را میتــوان دفاع پیش
دســتانه تلقی کرد؟ بحثی که ایران بالفاصله پس از این ماجرا مطرح کرد،
بحث ترور ســردار بــه عنوان تــروری هدفمند بود .یعنی ایــن حمله با یک
هدف خاص صورت گرفته است.
ضیایــی بیگدلــی ادامــه داد :آیــا واقعــاً این اقدام تــرور بــوده و میتواند در
چارچــوب تروریســم مطــرح شــود؟ بویــژه اینکه بــا موضعگیــری صریح و
روشــن رئیسجمهور امریکا و وزارت دفاع آن کشور ،شائبه بحث تروریسم
دولتــی را مطــرح میکنــد که اساســاً این ســؤال را مطــرح میکند کــه آیا ما
اصطالحی به نام «تروریسم دولتی» در حقوق بینالملل داریم یا خیر؟
او ادامــه داد :بحــث دیگــری که در اینجا مطرح میشــود ،این اســت که آیا
امریــکا بــا این اقدامش اصل عدم توســل به زور را که بــه عنوان یک قاعده
آمــره در حقــوق بینالملل شــناخته شــده ،نقض کــرده اســت؟ اگر نقض
کرده شــکل این توســل به زور به چه صورت بوده اســت؟ آیا میتوانیم آن
را «تجــاوز مســلحانه» تلقی کنیم؟ ســؤال دیگــری که مطرح میشــود این
اســت آیا در برابر این توسل به زور امریکا اجازه دفاع مشروع به ایران داده
میشــود؟ ایــن حقوقدان حــوزه بینالملل گفــت :بحث دیگــری که وجود
دارد این اســت که ســردار سلیمانی با توجه به مقررات حقوق بینالملل از
مصونیت برخوردار بوده است.
باید پرســید آیــا در این رابطــه میتوانیــم بگوییم امریکا قاعــده مصونیت
دولت و مقامات حکومتی را نفی کرده اســت؟ محمد شریف استاد حقوق
دانشــگاه عالمه طباطبایی نیز به عنوان دیگر ســخنران این نشســت گفت:
یکی از مواردی را که مورد اشاره قرار دادند ،مسأله دفاع پیش دستانه بوده
است .دفاع پیش دستانه امری کامالً غیرقانونی است که حتی دانشجویان
دوره کارشناسی حقوق نیز که چند واحد حقوق میخوانند با مطالعه ماده
 51منشــور متوجــه میشــوند که این دفــاع در برابر حملهای کــه در جریان
اســت ،موضوعیــت دارد و یــک حــق ذاتی اســت .وی در بخــش دیگری از
ســخنانش اظهار داشــت :نمونه دیگر سوء اســتفاده از عبارت «دفاع پیش
دستانه» ،بحث «دخالت بشردوستانه» است.
اساساً دخالت بشر دوستانه به مباشرت شورای امنیت به این معناست که
مفهوم عبارت «بینالمللی» را از «صلح و امنیت بینالمللی» جدا کنیم.
ëëتصویب جایزه جهانی ایثار با نام شهید سلیمانی به ایثارگران بینالمللی
در جلســه روز گذشــته شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه به ریاســت
حجتاالســام حســن روحانی رئیس جمهوری برگزار شــد ،اعضای شورا
تصویب کردند جایزه جهانی ایثار که پیشنهاد سردار شهید سلیمانی بوده
اســت ،با نام خود شهید سلیمانی به ایثارگران در سطح بینالمللی اعطا
شــود .بهگزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،رئیس جمهوری
نیــز در ایــن جلســه ،حضور باشــکوه مردم در مراســم تشــییع پیکر شــهید
ســپهبد ســلیمانی در شهرهای مختلف کشــور و عراق را معنادار و حساب
شــده دانســت و تأکید کرد :شــهید ســلیمانی یک شــخصیت بســیار واال و
ارزشــمند بود که در طول دوره خدمت به انقالب و نظام در مســیر جهاد،
فــداکاری ،مقاومــت و ایثار ،هیچگاه توقف نداشــت و راه خود را با قدرت و
ایمان ادامه داد.
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صداوســیما در روزهــای اخیــر بــاز هــم خبرســاز شــده.
موضوعاتی ماننــد خبر کذب آلوده بودن شــیر و لبنیات به
ســم «آفالتوکســین» یا جنجال بر ســر توقــف پخش زنده
درنـــگ برخی از برنامههــای تلویزیونی مهمترین دالیل این اتفاق
بودنــد .اتفاقاتی که بررســی آنهــا میتواند تأکیــدی دوباره
باشــد بر وجود آســیبهایی جــدی در ارتباط با فراگیرترین رســانه کشــور که
سؤاالتی قدیمی اما بیپاسخ را برای بار دیگر زنده میکند.
موضوع آلوده بودن شیر و لبنیات کشور به سم آفالتوکسین در زمان کوتاهی
آنچنان بر جامعه تأثیر گذاشــت که بهگفته محســن نقاشی ،دبیر فدراسیون
تشــکلهای صنایع غذایی کشــور «از زمان پخش مصاحبه غیرکارشناسی که
در صداوســیما پخش شد ،میزان خرید شیر تا  ۳۰درصد کم شده است ».این
البته جدای از تشویشــی اســت که برای چند روز در افــکار عمومی و در رابطه
با یکی از اساســیترین اقالم ســبد غذایی خانوارها ایجاد شــده اســت .وجه
دیگــر ماجرا هم ضربهای اســت که از جانب ســلب اعتماد ناشــی از انتشــار
ایــن خبر کــذب ،از لحاظ اقتصــادی و همینطــور اعتماد عمومــی به صنایع
غذایی کشــور وارد شــده اســت .در شــرایطی که شــاهد هستیم انتشــار اخبار
نادرســتی به مراتب ضعیفتر و کم اثرتر از این مورد در رسانههای مکتوب یا
سایتها با جدیترین برخوردهای قضایی مواجه میشود ،دلیل مصونیت
صداوســیما و برنامهســازان آن از این دســت برخوردها چیست؟ آن هم در
حالی که شــایعه پرداخته شــده توســط این رسانه در شــرایط تحریم فزاینده،
مستقیم اعتبار تولید داخلی را هدف قرار گرفته است .با این دست اتفاقات،
صداوسیما چگونه میخواهد خود را مدافع «تولید ملی» نشان بدهد؟
مسأله دیگر اما بعد حرفهای کار اســت .آیا برای فراگیرترین و تأثیرگذارترین
رســانه کشــور که بر وجه «ملی» بودن خود اصرار دارد پذیرفتنی اســت که با
کمترین بررســی و تخصــص فنی در برنامههــای خود موضوعاتــی را مطرح
کنــد که اینچنین جامعه و صنایع کشــور را درگیر التهاب ســازد؟ چــرا باید در
دســتگاهی که بیشترین سهم را از بودجه فرهنگی کشــور دارد و عالوه بر آن از
صندوق توســعه ملی نیز کمک میگیرد ،شــاهد بی توجهی بــه ابتداییترین
اصول کار رســانه باشــیم؟ منظر دیگر این موضوع میتواند منظر «امنیتی»
باشــد .سالهاســت که به کــرات دیدهایم در رســانههای مختلف نشــر برخی
مطالــب و اخبار از ســوی دســتگاههای ذی ربط بــا ظن ضد امنیتــی بودن و
پشت پرده داشتن مواجه میشوند .آیا این ظن صرفاً مخصوص رسانههای
کوچک و عموماً بخش خصوصی اســت یا میتواند شــامل نهادهایی چون
صداوســیما هم بشــود؟ آیا برای انتشــار خبری که اینگونــه التهابی چند روزه
را در کشــور رقم بزنــد و عالوه بر تشــویش اذهــان عمومی ،ضربــه اقتصادی
هم برای صنایع کشــور در پی داشــته باشــد ،نمیتوان ظن اقدام ضد امنیتی
داشــت؟ از نگاهی دیگر این دســت موارد تنها یک چیز را نشــان میدهند و
آن ســوء مدیریت حاکــم بر صدا و سیماســت .یعنی ارگانی کــه خود مدام و
بیوقفه مشغول نقد بیپروا و عموماً یکطرفه نهادهای دیگر و توزیع برچسب
«ســوء مدیریت» بیــن مجموعههای مختلــف نظام در قامــت یک مصلح
کل نشســته است .مســأله این نیست که ســوء مدیریت غیر طبیعی است یا
جایی جز صداوســیما نمیتوان آن را یافت .مســأله این اســت که رسانهای
که خود در این ســطح و با این میزان تأثیر ،دچار مشــکل سوء مدیریت است
بهتر اســت مدتی هم به جای حمالت یکطرفه ،وقتش را صرف نقد خود کند.
حداقل انصاف چنین حکم میکند.
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برقراری رابطه بین این دو کشــور را در
دســتور کار خود قــرار دادهاند .پیشتر
تالشهــای سیاســی بــرای نزدیــک
کردن دیدگاه کشــورهای حــوزه خلیج
فارس و در رأس آنها عربستان و ایران
از ســوی کشــورهایی چــون پاکســتان
آغاز شــده بــود و حاال به نظر میرســد
سلطنتنشــین عمــان میکوشــد این
تالشها را رهبری کند.
روابــط تهــران -ریــاض در دی
مــاه ســال  1394در پــی حملــه برخی
گروههای معترض خودسر به سفارت
عربســتان قطــع شــد و میراثــی جــز

ایروانی :نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری
کمتر از  8دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند

معــاون نظارت و حسابرســی دفتر
رهبر معظم انقالب در هماندیشی
ســاالنه نهادهای ذیــل این دفتر در
مــورد نظارت بر نهادهــای انقالبی
گفــت :نظــارت راهبــردی ،نظارت
میانــی و نظــارت عملیاتــی در این
نهادهــا انجام میشــود و هــر کدام
از نهادهــا شــرایط خــاص خــود
را دارنــد و الگــوی نظــارت در هــر
نهــادی بایــد بومیســازی شــود و
مؤسســه حسابرســی «مفید راهبر»
در ایــن زمینــه کار حسابرســی
بــه مجموعههــای اقتصــادی
زیرمجموعــه دفتــر رهبــری را
برعهده دارد.
به گزارش فــارس ،محمدجواد
ایروانــی گفــت :در مذاکــره بــا وزیر
امــور اقتصــادی و دارایی هماهنگ

کردیم که شرکتهای زیرمجموعه
نهادهــای وابســته به دفتــر رهبری
شرایط پذیرش در بورس پیدا کنند
و این روند سرعت گیرد.
ایروانــی از طراحــی جایــزه
حسابرســی تعالی بــرای نهادهای
زیرمجموعه دفتر رهبری خبر داد و
گفت :در ســطح دیگر سیاستهای
کلی باید اجرا شــود و الگوی بیستم
کالن ملــی دنبال میشــود.به گفته
ایروانــی ،نهادهــای زیرمجموعــه
دفتر رهبری کمتر از  8دهم درصد
در اقتصــاد ملــی نقــش دارند ولی
میتواننــد بهعنوان ویژگــی نهادی
اثربخــش باشــند و الگــوی نظارت،
رصد و پایش در این نهادها بســیار
مهم است.
ایروانــی همچنیــن در مــورد

قطع شــدن همــه مناســبات سیاســی
و اقتصــادی و افزایــش تنــش میــان
دو طــرف باقی نگذاشــت تــا جایی که
ایــن تیرگــی روابــط سیاســی حــاال بــه
حوزههای ورزشــی هم رســیده اســت.
از زمان قطع روابط ایران و عربســتان،
دو کشور تنشهای لفظی کم سابقهای
بــا یکدیگــر داشــتهاند و وقــوع برخــی
تحــوالت سیاســی و منطقــهای از اوج
گرفتــن تنش در آبهای خلیج فارس
بــر ســر حملــه بــه نفتکشهــا گرفتــه
تــا حملــه موشــکی بــه میادیــن نفتی
آرامکــوی عربســتان و درگیری نظامی

میــان تهــران و واشــنگتن که بــا حمله
موشــکی ایران به پایگاه «عین االسد»
امریــکا همراه بود ،ضرورت کاســتن از
تنــش میــان ایران و عربســتان را بیش
از گذشــته حائــز اهمیــت کرده اســت.
بویــژه در هفتههای اخیر اقدام نظامی
تالفــی جویانــه ایــران علیــه امریکا که
نشــان دهنــده تــوان بازدارندگــی آن
در مواجهــه بــا رویکرد نظامــی یکی از
بازیگران نظامی بــزرگ خارج منطقه
بــود ،در کنار سیاســت خارجی متزلزل
عربســتان کــه بویــژه پس از فــرو رفتن
در باتــاق جنــگ خودخواســته یمن،
در داخل این کشــور هــم با زمزمههای
نارضایتــی مواجه اســت ،ســبب شــده
اســت تا تنشهای پدید آمده از طریق
تأســی بــه ابتــکارات فــردی مقامهای
منطقهای در مســیر کاهــش تنش قرار
گیرد.
ایــن مســأله بویــژه در حالــی مورد
توجه قرار میگیرد که ابوظبی بهعنوان
یکی از متحدان اصلی ریاض ،در چند
مــاه گذشــته مذاکراتــی را بــا مقامــات
امنیتــی مــرزی تهــران ترتیــب داد و
چندی بعد مقامات مرزبانی دو کشور
دیدار کردند.
متعاقــب همیــن دیدارهــا بــود که

گفته شد محمد بن ســلمان ،ولیعهد
عربستان ســعودی نیز برای به جریان
انداختن گفتوگو با تهران چندان بی
میل نیست .چه روزنامه «وال استریت
ژورنــال» در آذرماه پیش از تالشهای
محرمانــه عربســتان ســعودی بــرای
بهبــود روابط با ایران خبــر داد و دلیل
آن را نگرانــی فزاینــده عربســتان از
خطرات بحران احتمالی برای اقتصاد
متکی به نفت این کشور دانسته است.
ëëنقطه عزیمت گفتوگوهای
ایرانی  -عربی
ایــن تحــوالت کمــی پیــش از
اوجگیری تنش میان تهران و واشنگتن
صــورت گرفتــه بــود .تنشهایــی کــه
پس از شــهادت فرمانده ســپاه قدس
ایــران از ســوی امریکا و پاســخ نظامی
ایــران ،همان قــدر که عوامــل و دالیل
برای باالگرفتن تنش میان کشــورهای
صاحب نفوذ منطقه را هم باال میبرد،
برخی واقعیتها و نگرانیهای ناشــی
از تســری دامنههــای آن به کشــورهای
عربی سبب شــد زمزمههایی پیرامون
دو چنــدان کردن تالشهــای متمایل
بــه ســمت و ســوی گفتوگــو و حــل
اختالفــات بــه گــوش برســد .ایــن در
حالــی اســت کــه مقــام هــای ایرانی از

مــاه ها پیش با ارائه طــرح ابتکارعمل
«صلــح هرمز» و تالشهایــی که برای
تبیین ابعاد آن بــه جریان انداختهاند
از همه کشــورهای منطقه بــرای ایجاد
همگرایی و یافتن زمینههای مشــترک
همــکاری دعــوت بــه عمــل آوردهاند.
بی تردید عربســتان یکی از کشــورهای
کانونی این طرح است که مشارکت آن
میتوانــد مقدمات اجرای طرح صلح
منطقــهای را به ارمغان بیــاورد .ایران
با وجود اوجگیــری اختالفات با امریکا
و شرکای منطقهایاش بر این رویکرد
اصولی خــود تأکید میکند که رابطه با
کشورهای منطقه در زمره اولویتهای
سیاســت خارجــی ایران اســت و بویژه
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط حاکــم بــر
منطقــه ،تمایلی به تشــدید اختالفات
بوجود آمده ندارد.
این چنین است که در روزهای اخیر
مقامهایی در ســطوح باالی منطقه از
پاکســتان ،قطــر و عمان دســت به کار
شــدهاند و طرحی را دنبال میکنند که
بی تردید ســرفصل آن ،پیشنهاد آغاز
گفتوگــوی ایرانــی -عربــی و مذاکــره
بــرای برطــرف کردن اختالفات اســت
و نقطــه عزیمت آن ،کاســتن از رابطه
پرتنش تهران و ریاض است.

حداقل حقوق کارمندان در سال آینده  ۲میلیون و  ۸۰۰هزارتومان تعیین شد

 FATFگفــت :مــا منتظریم ببینیم
کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به
 FATFراجــع بــه رئیــس جمهوری
امریکا که از این قضیه سوءاستفاده
کرده و تأمین مالی تروریسم انجام
داده و بــا بودجــه دولــت امریــکا
ســردار ســلیمانی را بــه شــهادت
رســانده اســت چــه میکنــد .وی
گفت :منابع مالی در جهت حرکت
ضدانســانی و تروریســم و حرکــت
ضــد بینالمللــی توســط رئیــس
جمهوری امریکا چگونه تهیه شــده
و آیا این کار باعث افزایش ریســک
سیســتماتیک در امریکا میشود یا
نــه؟ حتــی اگر ابعــاد انســانی آن را
هــم در نظر نگیریــم ابعــاد تأمین
مالی تروریسم با بودجه دولتی چه
میشود؟

نایــب رئیــس کمیســیون تلفیــق الیحه
بودجه کل کشــور ســال  ۹۹از مصوبه این
کمیســیون در مــورد افزایــش  ۱۵درصد
ق کارمنــدان در ســال  ۹۹و تعییــن
حقــو 
مبلــغ دو میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان
بهعنــوان حداقــل حقوق در ســال آینده
خبــر داد .علــی اصغــر یوســفنژاد در
گفتوگــو با ایســنا ،از مصوبه کمیســیون
تلفیــق در تبصره  ۱۲الیحــه بودجه خبر
داد که بر اســاس آن دولت مکلف است
در ســال  ۹۹افزایــش ضریــب حقــوق
گروههــای مختلف حقوق بگیــر از قبیل
اعضــای هیأت علمی ،قضات و کارکنان
کشــوری و لشــکری شــاغل در تمامــی
دستگاههای اجرایی و همچنین نیروهای
مسلح ،وزارت اطالعات و سازمان انرژی
اتمی و حقوق بازنشستگان را بهگونهای
انجــام دهــد که پــس از اعمــال افزایش
حقــوق بــه میــزان  ۱۵درصــد مجمــوع

مبلغ منــدرج در حکــم کارگزینی (برای
کارکنــان رســمی و پیمانــی) و قــرارداد
ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین
و کار مشــخص) به نســبت مدت کارکرد
و حکم حقوقی بازنشســتگان متناســب
سنوات خدمت قابل قبول از  ۲۸میلیون
ریال کمتر نباشد.
بهگفته او بر اساس این مصوبه تفاوت
تطبیق موضوع ماده  ۷۸قانون مدیریت
خدمات کشــوری در حکم حقوق ،بدون
تغییــر باقی بماند و مابــه التفاوت ریالی
منابع منــدرج در حکــم کارگزینی (برای
کارکنــان رســمی و پیمانــی) و قــرارداد
ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین
و کار مشــخص) نســبت بــه مبلــغ ۲۸
میلیــون ریــال به تفــاوت تطبیــق مذکور
اضافه میشــود .این تفاوت تطبیق برای
شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی
اســت .وی ادامــه داد :طبــق این مصوبه

ســقف معافیــت مالیاتــی در ســال ۹۹
ســاالنه مبلغ  ۳۶میلیون تومان (ماهانه
سه میلیون تومان) تعیین میشود .نرخ
مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر
دولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده
و کارانه مازاد بر مبلــغ مذکور تا  ۱.۵برابر
آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۱۰درصــد
و نســبت به مــازاد  ۱.۵برابر تــا  ۲.۵برابر
آن مشــمول مالیات ســاالنه  ۱۵درصد و
نســبت به مــازاد  ۲.۵برابر تا چهــار برابر
آن مشــمول مالیــات ســاالنه  ۲۰درصــد
و نســبت به مــازاد چهــار برابر مشــمول
مالیــات  ۲۵درصــد اســت .یوســفنژاد
گفــت :بــر اســاس ایــن مصوبــه میــزان
معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد
 ۵۷و  ۱۰۱قانــون مالیاتهــای مســتقیم
ســاالنه مبلغ  ۲۸۸میلیون ریال (ماهانه
دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار تومــان) تعییــن
میشود.

