2

سال بیستوچهارم
شماره 6894
دوشنبه   16مهر 1397

«بهشت» در برزخ
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رئیس دیوان محاسبات  :شهردار تهران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان است
مبهــم اســت و دو بحــث در ایــن مــورد مطــرح
الهه زارعی
خبرنگار
میشــود ،برخــی معتقــد هســتند قانون اســتثنا نــدارد
جامعه ســخنان عــادل آذر رئیــس دیــوان و حتــی افــرادی کــه حکم خود را از ســوی وزارت کشــور
محاســبات کشــور در برنامــه تلویزیونــی دریافــت کردهانــد شــامل ایــن قانــون میشــوند؛ امــا
توگــوی ویــژه خبــری» کــه دیشــب روی آنتــن در مقابــل عــدهای دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه اینطــور
«گف 
رفــت ،کالف پیچیــده را پیچیدهتــر کــرد .رئیــس کل نیســت و درمــورد شــهرداران کــه از ســوی اعضــای
توگــو ضمــن شــورای شــهر انتخــاب میشــوند ،صــدق نمیکنــد.
دیــوان محاســبات کشــور در ایــن گف 
اشــاره بــه اینکــه براســاس قانــون جدیــد  170تــا  200در چنیــن شــرایطی زمزمههــای خداحافظی شــهردار
نفــر از مقامــات یــا همتــرازان آنهــا بایــد پستشــان را پایتخــت موجــب نگرانــی شــهروندان شــده؛ چراکــه
تــرک کننــد ،گفــت« :پاســخ کتبــی درخصــوص اجرای بعــد از حواشــی مدیریــت نجفــی کــه تنهــا شــش مــاه
قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان بــه وزارت کشــور دوام داشــت ،ســید محمــد علــی افشــانی بــرای رفــع
ارســال شــده اســت و همــه شــهرداران از جملــه مشــکالت پایتخــت بــر مســند شــهرداری نشســت
شــهردار تهــران نیــز مشــمول قانــون منــع بکارگیــری و ســکان اداره شــهر را برعهــده گرفــت ،امــا بــا وجــود
بازنشســتگان هســتند ».وی همچنیــن خبــر داد 15«:اینکــه مــدت زیــادی از مدیریــت وی نگذشــته بایــد
اســتاندار کشــور هــم بایــد طــی مهلــت مقــرر شــده ســکان اداره شــهر را بــه فــرد دیگــری واگــذار کنــد.
پســت خــود را تحویــل دهنــد» .بــا توجــه بــه اظهــارات اگرچــه خــود اعــام کــرده از قانــون تبعیــت میکنــد،
آذر ،اعضــای شــورای شــهر بایــد فــرد جدیــدی را برای امــا اعضــای شــورای شــهر تهــران بــر ایــن بــاور هســتند
تصــدی پســت مدیریــت شــهری تهــران انتخــاب چــون شــهرداران را اعضــای شــورا انتخــاب میکننــد،
مشــمول ایــن قانــون نمیشــوند .همچنیــن آنهــا
کننــد.
مدعــی هســتند چــون شــهردار تهــران هــم رده بــا وزرا
ëëقانونچهمیگوید؟
ابــاغ قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان از ســوی اســت بایــد بــه فعالیــت خــود در شــهرداری ادامــه
حســن روحانــی ،رئیس جمهوری
بحــث خــروج افــرادی کــه در عیــن
بازنشســتگی همچنــان مشــغول
بــه خدمــت هســتند را جدیتــر
کــرد؛ بــه گونــهای کــه ایــن افــراد
بایــد طــی مهلــت تعییــن شــده
از پســت خــود کنارهگیــری کننــد.
طــی هفتههــای اخیــر اجــرای ایــن
قانــون گرچــه موجــب شــادمانی
مــردم در راســتای اشــتغالزایی
جوانــان و اســتفاده از مدیــران
جــوان و متخصــص در کشــور
شــد ،امــا حواشــی بیشــماری را
بــه همــراه داشــت؛ چراکــه برخــی
مدیــران ســعی داشــتند بــا اســتفاده از میانبرهایــی دهــد .محســن هاشــمی ،رئیــس شــورای شــهر تهــران
همچنــان بــر کرســی قــدرت جلــوس کننــد .از ســوی نیــز دیــروز ضمــن اشــاره بهنظــر شــورای شــهر مبنــی
دیگــر تعــدادی از مدیــران و معاونانــی هــم کــه بــر ادامــه فعالیــت شــهردار از وزیــر کشــور درخواســت
مشــمول ایــن قانــون بودنــد بــا ارائــه اســتعفای پیــش کــرد نظــر خــود را در مــورد مشــمول بــودن یــا نبــودن
از موعــد از ســمت خــود کنارهگیــری کردنــد کــه از قانــون منــع بکارگیــری بازنشســتگان بــرای شــهردار
جملــه آنهــا میتــوان بــه کنارهگیــری افــراد بازنشســته تهــران اعــام کنــد .حــال عــادل آذر میگویــد بــه وزارت
در وزارتخانههــای نفــت ،صنعــت ،رفــاه و آمــوزش کشــور پاســخ کتبی داده شــده که شــهرداران بازنشســته
و پــرورش اشــاره کــرد .امــا در ایــن میــان بازنشســتگی از جملــه شــهردار تهــران مشــمول قانــون جدیــد اســت
برخــی شــهرداران کــه مشــمول ایــن قانــون هســتند ،و افشــانی بایــد از بهشــت خداحافظــی کنــد.

دینار یا یورو وارد چرخه اربعین میشود

نوســانات نــرخ ارز دامــن مســافران
اربعیــن را هــم گرفتــه و دغدغههایــی
جامعه را بــرای مشــتاقان ایــن ســفر ایجــاد
کــرده اســت .برخــی خبرهــا حاکــی از
آن بــود کــه دالر  ۷۰۰۰تومانــی بــه زائــران اربعیــن
اختصــاص داده میشــود؛ امــا بعــد مشــخص شــد
ارزی تحــت عنــوان ارز مســافرتی بــا نــرخ نیمایــی
در اختیــار آنهــا قــرار نمیگیــرد؛ بلکــه فقــط هزینــه
ویــزای زائــران در قالــب حوالــه ارزی بــا نــرخ نیمــا
پرداخــت میشــود و زائــران بایــد ماننــد ســایر
مســافران ارز مســافرتی را از بــازار تهیــه کننــد.
در ایــن راســتا شــهریار حیــدری ،دبیــر ســتاد اربعیــن
ضمــن اشــاره بــه معرفــی کاردار جدیــد عــراق گفــت:
طــی برگــزاری جلســاتی بــا نصیــر عبدالمحســن بــا
هــدف روان کــردن تــردد زائــران نحــوه پرداخــت
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هزینــه ویــزای اربعیــن امســال شــکلی متفاوتــی بــه
خــود گرفتــه اســت.
وی افــزود :طــی توافقــی کــه بــا بانــک مرکــزی
صــورت گرفــت بــرای زائــران ارز ثانویــه در نظــر
گرفتــه میشــود؛ بدیــن معنــا کــه زائــران نــه ارزی
دریافــت میکننــد و نــه پرداخــت میکننــد بلکــه
زائــران هزینــه را بهصــورت ریالــی پرداخــت میکننــد
و در نهایــت بانــک مرکــزی ب ـه انــدازه تمــام تعــداد
زائــران حوال ـهای معتبــر بــه حســاب ســفارت عــراق
میدهــد کــه بعــد از اربعیــن دربــاره نحــوه پرداخــت
آن تصمیمگیــری میشــود .همچنیــن دبیــر ســتاد
اربعیــن بــه حــذف دالر در اربعیــن اشــاره کــرد و
گفــت ۴۱ :دالر کــه مطــرح شــده تنهــا یــک معیــار
اســت و بعــد از اربعیــن ارز توافقــی کــه میتوانــد
دینــار یــا یــوور باشــد مشــخص میشــود.

یگانه خدامی
خبرنگار

هشتگ بعــد از گذشــت یــک روز از تصویــب
 C F Tدر مجلــس هنــوز هــم بحــث بــر
ســر آن در فضــای مجــازی و شــبکههای
اجتماعــی داغ اســت .نماینــدگان مجلــس کــه در
توئیتــر اکانــت دارنــد دربــاره آن توضیــح میدهنــد
و ســعی میکننــد مــردم را روشــن کننــد کــه C F T
چیســت ،چــه کارکــردی دارد و چــرا بایــد تصویــب
میشــد .البتــه در توئیتهــای نماینــدگان یــک مســأله
دیگــر را هــم میشــود دیــد؛ اســکرین شــاتهایی
گذاشــتهاند از پیامکهــای تهدیــد آمیــزی کــه قبــل و
بعــد از تصویــب  C F Tبــه دستشــان رســیده اســت.
پروانــه سلحشــوری امــروز نوشــت « :تــا دیروز فحاشــی
بــود .از دیشــب تهدیــد بــه مــرگ از ســوی مخالفیــن
تصویــب الیحــه مبــارزه بــا پولشــویی و تروریســم».
در میــان کاربــران شــبکههای اجتماعــی هــم بــازار
اســکرین شــات گذاشــتن از توئیتهــای مخالفــان
و موافقــان  C F Tداغ اســت .بــه اســکرین شــاتها
میخندنــد یــا از دستشــان عصبانــی میشــوند.
الهــه هم هشــتک پرطرفــدار بیــن کاربران ایرانی اســت
چــون امــروز جلســات رســیدگی بــه شــکایت ایــران از
امریــکا بهدلیــل توقیــف امــوال بانــک مرکــزی ایــران در
ایــن دیــوان آغــاز شــد .شــکایتی کــه ســال  ۲۰۱۶تنظیــم
شــد و االن کاربرانی که بیشــتر از ســاز و کار جلســات این
دیــوان باخبرنــد بــا رشــته توئیتهایــی بــه ایــن مســأله
میپردازنــد .سیســتان و بلوچســتان و طوفــان شــنی که
زابــل را درگیــر کــرده هــم باعــث شــد کــه مجازیهــا بــا
هشــتک طوفــان شــن دربــارهاش بنویســند .بچههــای
سیســتان و بلوچســتان عکسهایــی از حــال و روز
شهرهایشــان بــه اشــتراک میگذارنــد تــا شــاید توجــه
بقیــه و بخصــوص مســئوالن را جلــب کننــد .خیلیهــا
هــم توئیتهــا را ریتوییــت میکننــد و در آخــر
میگوینــد ایــن هشــتکها و ریتوییتهــا چیــزی را
حــل میکنــد؟!
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قلم داروی بیماران خاص تأمین شد

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی ســها کیــش
وابســته بــه ســازمان تــدارکات پزشــکی
جمعیــت هــال احمــر ،از تأمیــن  6قلــم
داروی مــورد نیــاز بیمــاران خــاص بــه
نامهــای «آلبومیــن»« ،آی ویای جــی»،
«مرکاپتوپریــن»« ،وارفاریــن»« ،واکســن
مننژیــت» و «کینیدیــن ســولفات» خبــر داد.

تبرئه دولت در  100پرونده انتخاباتی
لعیــا جنیــدی معــاون رئیــس جمهــوری بــا
بیــان اینکــه «حــدود  ۶۰۰پرونــده هماکنــون
در معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری
وجــود دارد» تأکیــد کــرد :تعــدادی از ایــن
شــکایتها مربــوط بــه زمــان انتخابــات
اســت کــه در عمــده آنهــا کــه حــدود صــد
و خــردهای پرونــده میشــود ،برائــت
گرفتهایــم ولــــــی آن
پــــروندههـــــایی کــــــــه
مــــــــا شــکایت کردهایــم،
متوقف اســت و رســیدگی
نشدهاند.
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چرا بریتانیا تحریمهای
امریکا را نادیده میگیرد؟
فرزانه خوئینی
مترجم

رئیــس دیپلماســی
سیاسی
اروپــا اخیــراً اعــام
کــرد کــه بروکســل
«یــک نهــاد قانونــی ویــژه»
بــرای معامــات مالــی قانونــی
اروپــا بــا تهــران ایجــاد خواهــد
کــرد .انــدرس بیلیــر از اســتادان
دانشــگاه ناتینگهــام در ایــن بــاره
بــه خبرگــزاری روســی اســپوتنیک
گفــت :مقامــات بریتانیــا تصمیــم
گرفتهانــد کــه تحریمهــای
تحمیلــی دونالــد ترامــپ
برجمهــوری اســامی ایــران
پــس از خــروج یکجانبــه امریــکا
از توافــق هســتهای را نادیــده
بگیرنــد؛ چــرا کــه در درجــه اول
منافــع اقتصــادی آنهــا بــه خطــر
میا فتــد .
وی تأکیــد کــرد :ایــران پــس از
امضــای توافــق هســتهای در
ســال  2015میــادی بــه بــازاری
بــزرگ بــرای اروپــا تبدیــل شــد؛
شــرکتهای بســیاری تجــارت
خــود بــا ایــران را از ســر گرفتنــد.
بــه همیــن دلیــل بریتانیــا نیــز
ماننــد دیگــر کشــورهای اروپایــی از
رویکــرد خشــونتآمیز ترامــپ در
قبــال ایــران و خــروج از برجــام بــه
بهانــه ممانعــت از دسترســی ایــن
کشــور بــه ســاحهای هســتهای
عمیقــاً نگــران اســت.
وی افــزود :دقیقــاً روشــن اســت
کــه ایــاالت متحــده بتدریــج خــود
را از ســایر کشــورهای جهــان
جــدا میکنــد و ایــن موضــوع بــا
رویکــرد واشــنگتن در خصــوص
ایــران بیشــتر رخ مینمایــد.
چراکــه امریــکا میبایســت توافــق
هســتهای را حفــظ و از برنامــه
هســتهای غیرنظامــی ایــران
حمایــت میکــرد.
ایــن اســتاد انگلیســی بــا اشــاره
بــه اینکــه برخــی معتقدنــد کــه
حتــی بــا اســتفاده از مکانیســم
ویــژه اروپایــی بــرای انجــام
تبــادالت مالــی و تجــاری قانونــی
بــا ایــران ،شــرکتها تحــت تأثیــر
تحریمهــای امریــکا قــرار خواهنــد
گرفــت تأکیــد کــرد کــه تجــارت
جهانــی شــدیداً شــکلی یکپارچــه
بــه خــود گرفتــه اســت و در ایــن
نظــام تجــاری یکپارچــه ،ایــاالت
متحــده و بــازار آن نقشــی کلیــدی
ایفــا میکنــد .وی در پایــان
میگویــد :هــر شــرکتی کــه تجــارت
خــود در بــازار جهانــی را توســعه
میدهــد بــه امــکان دسترســی
بــه بازارهــای ایــاالت متحــده
وابســتگی بیشــتری پیــدا میکنــد
کــه در نهایــت روابــط تجــاری بــا
ایــران روی ایــن فرصــت بــرای
شــرکتها اثرگــذار خواهــد بــود.

