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کارشناسان در شورای نگهبان

ســخنگوی شورای نگهبان خبر داده که جلســه این شورا دیروز با
حضور معــاون اول رئیس جمهوری ،وزیر امــور خارجه و رئیس
کلبانکمرکزیدربارهبررسیالیحهالحاقایرانبهکنوانسیون
مقابله با تأمین مالی تروریســم یا همان  cftبرگزار شــده اســت.
کدخدایی همچنین اعالم کرده که در جلسه بعدی از کارشناسان
هم دعوت میشــود تا نقطه نظرات کارشناسی آنها درباره الیحه
درنگ
یادشدهشنیدهشود.
ممکن اســت ان قلتی در این خصوص وجود داشته باشد که آیا شورای نگهبان
در بررســی لوایــح و طرحها کــه مصوب مجلس اســت میتواند از کارشناســان
هم دعوت کند یا نه .این را البتــه باید حقوقدانان به بحث بگذارند اما اگر از این
نکتــه بگذریم ،به نظر میرســد اقدام شــورای نگهبــان در دعوت از کارشناســان
قابــل دفاع باشــد .نفس برگــزاری چنین نشســتهایی و شــنیدن نقطه نظرات
کارشناسانوحتیمنتقدانقطعاًدرپختهترشدنتصمیمهاتأثیرخواهدداشت
چنان که در چند روز گذشــته از دیدارهای رئیس جمهوری با نخبگان سیاســی و
اقتصادی اســتقبال خوبی شد و کارشناســان در ارزیابی آن ضمن تأکید بر تداوم
تصریح کردند که در چنین نشستهایی این فرصت مهیا میشود تا منتقدان و
نخبگان رودررو با مســئوالن ،نظرات ،انتقادها و راهکارهای خود را مطرح کنند و
البته توضیحات مســئوالن را هم بشنوند .شایسته است که این قبیل برنامهها و
ارتباط با نخبگان در حوزه دولت محدود نماند و به دیگر قوا و نهادها هم تعمیم
یابد .بر این اســاس باید اقدام شــورای نگهبان را به فال نیک گرفت و کمک کرد
تا پــای صاحب نظــران و نخبــگان در حوزههــای مختلف سیاســی ،اقتصادی،
اجتماعــی و فرهنگی به نهادهای تصمیمســاز و نظارتی باز شــود .با این حال در
دعوت کارشناســان به شــورای نگهبان این مالحظه هم قابل یادآوری است که
اشــراف آنها به زوایای فنی و حقوقی موضوع واسطه دعوت باشد نه گرایشهای
سیاســی مخالف یا موافق .تجربــه نگران کنندهای در ایــن خصوص در مجلس
نهم وکمیسیون ویژه برجاموجود دارد که به نام دعوت از کارشناسان ،کمیسیون
یادشدهتریبونمخالفانبرجامشد.

واکنش فرمانده سپاه به ربود ه شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه

ربایندگان با پاسخ دندانشکن ما روبهرو میشوند

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی پاسخ ســخت و دندانشکن سپاه
را در انتظار ربایندگان مرزبانان ایرانی در میرجاوه دانســت .به گزارش تســنیم،
ســردار سرلشــکر محمدعلی جعفری در تشــریح ماجرای ربود ه شدن سربازان
در مــرز میرجــاوه اظهار داشــت« :هر بــار تالش کردنــد با درگیری یــک پایگاه و
برجکی را بگیرند ،نتوانستند و تنها راهی دیدند که یک نفر را نفوذ داده و یکی از
نیروهای آنجا را عوامل خودشــان کردند ،سپس احتماالً مجبور شدند نیروهای
رزمنــده و مدافــع پاســگاه و برجک مــا را «بیهوش» کننــد و پــس از آن ،آنها را
بربایند ».فرمانده کل ســپاه پاســداران افزود :آنها که مطمئن بودند تا زمانی که
رزمندگانمان و مدافعان ما «هوشیار» باشند ،نمیتوانند به هدف خود برسند،
با این ترفند این کار را انجام دادند .در واقع این عمل ،هنر نیست و انشاءاهلل با
پاســخ سخت و دندانشکن ما روبهرو میشوند .سرلشکر جعفری ضمن تأکید
براینکه ایجاد ناامنی در ایران هدف مهم دشمنان است ،خاطرنشان کرد :ناامنی
ی بســیار مهم اســت که دشــمنان ملت و مردم ایران و در رأس
یکی از هدفها 
آنهــا ،امریکا و اســرائیل کودککــش و غاصب و رژیم آلســعود و برخی دیگر از
مزدوران امپریالیســم و نظام ســلطه در منطقه علیه جمهوری اســامی انجام
داده و بشــدت برنامهریزی میکنند .فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد :ما از
برنامهریزیها و میزان تالش و ســرمایهگذاری آنها اطالع داریم ،در واقع هر روز
منتظر هستند یک حرکتی بدین صورت را در جمهوری اسالمی ،در گوشه و کنار
مرزها و یا داخل کشور انجام بدهند ولی الحمدهلل با آمادگیهایی که وجود دارد و
تسلطی که برای خنثیسازی آنها وجود دارد ،بیشتر این توطئهها خنثی میشود.

طراحاصلیحادثهتروریستیاخیراهوازبههالکترسید

روابط عمومی کل سپاه از هالکت طراح اصلی حادثه تروریستی اخیر اهواز در
عملیات غافلگیرانه نیروهای مقاومت در استان دیاله عراق خبر داد.
بــه گــزارش انتخــاب ،در این اطالعیــه آمده اســت :طی عملیات شناســایی و
غافلگیــری نیروهای مقاومت که صبح سهشــنبه  ۲۴مهرماه در اســتان دیاله
عراق صورت گرفت« ،ابوضحی» امیر داعش در این استان و طراح و برنامهریز
اصلی جنایت تروریســتی اخیر اهواز همراه با چهار تروریست دیگر به هالکت
رســیدند .تروریستهای تکفیری  ۳۱شهریورماه سال جاری با ارتکاب جنایتی
جمعــی از هموطنــان عزیز و مدافعین میهن اســامی از جملــه کودک چهار
ساله و جانباز  ۷۰درصد دفاع مقدس را به شهادت رساندند.

تعیین مهلت اقامه دعوای ایران و امریکا در دادگاه الهه

دیــوان بینالمللــی دادگســتری مهلت ایــران و امریــکا برای تقدیم دادخواســت
نسبت به اصل دعوا در این دادگاه را در ارتباط با پرونده شکایت تهران از واشنگتن
بــه دلیــل نقض پیمــان مودت اعــام کرد .بــه گزارش ایســنا ،دیــوان بینالمللی
دادگســتری ( )ICJبا انتشــار اطالعیهای محدوده زمانی ایران و امریکا برای اقامه
دعوا در این دادگاه را جهت رسیدگی به پرونده شکایت تهران از واشنگتن به دلیل
نقض پیمان مودت میان دو کشور مشخص کرد که بر اساس آن ،تاریخ  ۱۰آوریل
 ۲۱( ۲۰۱۹فروردیــن  )۱۳۹۸مهلت ارائه دادخواســت دعــوی ایران و  ۱۰اکتبر ۲۰۱۹
( ۱۸مهر  )۱۳۹۸مهلت ارائه دفاعیات امریکا خواهد بود .دادگاه الهه در اطالعیه
خــود که روی وب ســایت آن قرار گرفته ،تأکید کرده اســت کــه این حکم را باتوجه
بــه دیدگاههای طرفین دعــوا صادر کــرده و رویههای بعدی بــرای تصمیمگیری
تکمیلی محفوظ اســت .دیوان بینالمللی دادگســتری در  ۱۱مهرماه برای صدور
قــرار موقت خود درباره درخواســتهای ایــران در ارتباط با شــکایت تهران مبنی
بر نقض پیمان مودت از ســوی امریکا تشــکیل جلســه داد که در رأی خود بخشی
از درخواســتهای ایران را پذیرفت و از امریکا خواســت تا محدودیتها بر تأمین
کاالهــای انساندوســتانه همچون دارو و درمــان ،تجهیزات کشــاورزی و هوانوردی
را بردارد .دیوان همچنین از طرفین خواســت تا از هر اقدامی که منجر به تشــدید
اختالف میشود و رسیدگی به پرونده را سختتر میکند ،پرهیز کنند.
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موالوردی در گفتوگو با «ایران» :گزارش کمیته چهارجانبه به بهبود وضعیت زندانها منتهی میشود
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق
شــهروندی از تهیــه و ارســال گــزارش
وضعیــت زندانهــا و بازداشــتگاهها به
رئیــس جمهــوری خبــرداد و گفت این
گــزارش در نهایــت بــه تصمیمی برای
بهبــود وضعیــت زنــدان و زندانیــان
منتهی خواهد شد.
بــه گــزارش «ایــران» ،شــهیندخت
موالوردی روز گذشــته در پایان جلســه

هیــأت دولت ،با اشــاره به اینکــه وزرای
کشــور ،اطالعــات و دادگســتری و
معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری،
اعضــای کمیتــه چهارجانبــه بررســی
وضعیت بازداشتگاهها بودهاند ،اظهار
کرد :تا جایی که من در جریان هســتم،
هرکــدام از این دســتگاهها گزارشهای
جداگانــهای نوشــته و در نهایــت ایــن
گزارشهــا جمع بنــدی و بــه رئیــس

جمهوری ارائه شده است.
وی بــا بیان اینکــه هنوز این گــزارش در
دولــت ارائــه نشــده و تنهــا به شــخص
رئیــس جمهــوری ارائــه شــده اســت،
افــزود :هــر کــدام از دســتگاهها در
حیطــه اختیــارات و مســئولیتهای
خــود بــه صــورت جداگانــه مســائل
بازداشــتگاهها را بررســی کردنــد و بعد
هــم یک جمعبنــدی از ایــن گزارشها

بــه رئیس جمهوری ارائه شــده اســت.
مــوالوردی دربــاره نقــش دســتیاری
رئیس جمهوری در حقوق شــهروندی
در تهیــه این گزارش نیز اظهــار کرد :ما
هم تــا جایی که توانســتیم و به صورت
موردی منتقل کردیم و هماهنگیهای
الزم بــرای مالقات و دیدار با خانوادهها
هم انجام شد.
ایــن عضــو دولــت ،در پاســخ بــه اینکه

قرار اســت این گزارش به چه نتیجهای
منتهی شود ،گفت :هدف از تشکیل این
کمیته ،رســیدن به یک هــدف و راهکار
بود ،یا پیشــنهادی که باعث برون رفت
از وضعیت فعلی شــود که مورد انتقاد
اســت ،بنابرایــن باید با این گــزارش به
مصوبه یا تصمیمی برسیم.
مــوالوردی دربــاره آخریــن وضعیــت
فعاالن محیط زیســتی بازداشــت شده

نیــز گفــت :در این بــاره تنهــا میتوانم
بگویم که این خانوادههــا روزانه ارتباط
دارنــد و پیگیــر هســتند ،مــا هــم همــه
تالش خود را برای هماهنگیهای الزم
و رســاندن صــدای آنــان بــه مســئوالن
انجام میدهیم و انجام دادیم.
از هــر فرصتی اســتفاده میکنیم تا این
صــدا را به گــوش متولیــان برســانیم و
امیدواریم این مسأله ختم به خیر شود.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

برنامه دشمن ،تصویرسازی غلط از ایران است
ادامـــــه از
صفحه اول

ëëتوصیههاییدربارهنخبگان
رهبر معظم انقالب سپس چند توصیه
درخصوص نخبگان بیان کردند .اولین
توصیــه ایشــان «لزوم تعامــل دوجانبه
میــان نخبگان و نظام مدیریت کشــور»
بود که در این زمینه گفتند :از یک طرف
مسئوالن باید جدیتر بهدنبال تعامل با
نخبگان و ارائه خدمات و رفع موانع کار
آنان باشــند و از طرف دیگر نخبگان نیز
باید همه ظرفیتهای خود را در اختیار
پیشــرفت کشــور قــرار دهنــد .حضــرت
آیتاهلل خامنهای منابع انســانی خوب
و نخبــه متحــرک و پیشرونــده را یــک
گنجینه و ثروت عظیم خواندند و تأکید
کردنــد :این ثــروت همانند هــر گنجینه
دیگری در معرض طمع و چپاول نظام
سلطه است تا ضمن آنکه از این ثروت
بــرای خــود بهــره میبــرد ،درخصوص
علم و فناوری یعنی داشــتههای ثروت
آفرین و قدرت آفرین نیز انحصار ایجاد
کند.
ایشان «حذف فیزیکی نخبگان» را یکی
از روشهــای نظام ســلطه بــرای خارج
کــردن ایــن گنجینــه از چنــگ ملتهــا
برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان
هســتهای کشــور گفتند :عالوه بر حذف
فیزیکــی« ،امحای فرهنگی یا مشــغول
کــردن نخبگان بــه امور دیگــر» ،از دیگر
روشهــای نظــام ســلطه بــرای گرفتن
این ثروت عظیم کشــور است ،بنابراین
مســئوالن و نخبــگان بایــد هوشــیار و
مراقــب باشــند .حضــرت آیــتاهلل
خامنهای ،راه مقابله با فریبهای نظام
ســلطه برای مجموعه نخبگی کشــور را
«تقویت هویت ملــی و آرمانخواهی در
میان نخبگان» دانســتند و خاطرنشــان

کردنــد :جــوان نخبه ما باید بــه ایرانی و
مســلمان بودن ،هویت ملــی ،آرمانها
و تاریــخ بســیار شــرافتمندانه خــود
افتخــار کنــد .ایشــان تأکید کردنــد :یکی
از برنامههــای دشــمن ،آرمانزدایــی و
هویتزدایی است که همه باید مراقب
و متوجه این نقطه تهاجم باشند.
یکی دیگــر از توصیههــای رهبر معظم
انقــاب بــه نخبــگان« ،مراقبــت برای
غافــل نشــدن از مســئولیتهای خــود
در قبــال مــردم و مســائل مهم کشــور»
بود .حضــرت آیتاهلل خامنهای گفتند:
نخبــه نبایــد در فضــای تخصصــی
خــود غــرق شــود و بــه مســائل جامعه
همچون «استقالل ،عدالت ،پیشرفت و
آسیبهای اجتماعی» اعتنایی نداشته
باشــد .ایشــان خطاب به نخبگان تأکید
کردند :اگر شــما نخبگی را در زیر پرچم
«عدالتخواهی و استقالل و هویت ملی»
انجــام دهیــد ،قطعــاً ارزش آن بیشــتر
خواهد بود .حضرت آیتاهلل خامنهای
با اشــاره به جنگ تحمیلــی اقتصادی،
سیاســی و امنیتــی علیــه ایــران عزیــز
افزودنــد :یــک نخبــه نمیتوانــد به این
جنگ بی تفاوت باشد.
رهبــر معظــم انقــاب با تشــبیه جنگ
تبلیغاتــی و رســانهای بســیار شــدید
دشــمن بــه جنــگ تحمیلــی افزودنــد:
امکانات تبلیغاتــی ما مانند اوایل دفاع
مقــدس ،انــدک اســت اما همــان گونه
کــه در آن نبــرد پیــروز شــدیم ،به فضل
الهــی در ایــن جنــگ هــم بــدون تردید
پیروز خواهیم شد .ایشان «تصویرسازی
غلــط» را مهمتریــن کار امروز دشــمن
برای اغوای افکار عمومی جهان و ایران
برشــمردند و خاطرنشــان کردند :نخبه
جوان ما باید در این رویارویی ســنگین،
وظیفه خود را برای پیروزی و سرافرازی
ایران انجام دهد.
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پیگیریوضعیتمرزبانانایرانازسویظریف

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتوگوی تلفنی با همتای
پاکســتانی خود پیگیــری وضعیت مرزبانان ایــران را که در
اخبــــار نقطه مرزی  ۱۰۳در میرجاوه توســط گروههای تروریســتی
ربوده و به داخل خاک پاکستان منتقل شدند پیگیری کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدجــواد ظریــف روز گذشــته در گفتوگــو بــا شــاه
محمودقریشــی ضمن تأکیــد بر ضرورت تضمین و افزایــش امنیت مرزهای
مشــترک بیــن دو کشــور براســاس تفاهمــات و گفتوگوهــای قبلــی ،خواهان
اقدامــات جــدی و عاجــل دولت پاکســتان در تأمیــن امنیت و ســامت جانی
نیروهای ربوده شــده و شناســایی و دســتگیری عوامل این حادثه تروریســتی و
غیرانسانی و بازگشت سریع تمامی مرزبانان ربوده شده به ایران شد.
شــاه محمود قریشــی ،وزیــر امور خارجه پاکســتان نیز در ایــن گفتوگو ضمن
محکومیت شــدید ایــن اقدام ضدبشــری گروههای تروریســتی و ابراز تأســف
عمیــق از وقوع ایــن حادثه ،اعالم کــرد :تمامی امکانات پاکســتان در خدمت
اقدامــات الزم و ضــروری برای یافتن و دســتگیری عوامل ایــن حادثه و آزادی
و تأمیــن امنیت جانــی مرزبانان ایرانی قــرار خواهد گرفــت .او در ادامه اظهار
داشــت :این گروههای تروریســتی ،دشــمن مشــترک دو ملت و دولت ایران و
پاکستان محسوب میشوند که سعی دارند در روابط دوستانه و نزدیک این دو
کشور همسایه ایجاد اخالل کنند.
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حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در
جمعبنــدی این بخش از سخنانشــان
ایــن دســتور کار را بــرای نخبــگان جوان
ترســیم کردند«:تــاش علمــی زیــر
پرچــم عدالتخواهــی ،انحصارشــکنی،
ستمستیزی و حساســیت و رسیدگی به
مسائل و مشکالت مردم».
ëëاهمیــت اســتفاده از نخبــگان در
چیدمانمدیریتهایمیانی
رهبر معظم انقــاب همچنین در بیان
چند نکته دربــاره بنیاد نخبگان ،ضمن
تشــکر از زحمــات بنیــاد ،کار و تــاش
شــبانه روزی را بــه مســئوالن آن توصیه
مؤکــد کردنــد و افزودنــد :در شناســایی،
جــذب ،هدایــت ،ســاماندهی ،شــنیدن
ســخن نخبگان و درمان کردن دردهای
آنان شب و روز نشناسید.
«پرهیــز از روزمرگــی همــراه بــا ابتــکار
دائــم و نوســازی روشها در بخشــی که
هدایــت نخبــگان را در بنیــاد برعهــده
دارد»« ،برنامهریــزی دقیــق و صحیــح
بــرای فعالیتهــای هویــت بخــش»،
«اســتفاده از دفتر نمایندگــی رهبری در
دانشــگاهها»« ،اســتفاده از شرکتهای

دانــش بنیــان و مراقبــت دربــاره تنــزل
نیافتــن ضوابط این شــرکتها» از دیگر
توصیههــای رهبــر معظــم انقــاب به
مسئوالن بنیاد نخبگان بود.
ایشــان همچنیــن اســتفاده از نخبــگان
در چیدمان مدیریتهای میانی کشــور
را مهــم خواندنــد و افزودنــد :ممکــن
اســت جوانان نخبه تجربه ســطوح اول
مدیریتــی را نداشــته باشــند اما ســطح
مدیریتهــای میانــی حتماً بــه جوانان
نخبه نیاز دارد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در بخش
دیگــری از سخنانشــان بــا رد تصــوری
کــه دانشــگاهها را در خدمــت مســائل
کشــور نمیدانــد ،خاطرنشــان کردنــد:
در چهــار دهه اخیر جوانان دانشــگاهی
در صنایــع مهــم کشــور نقــش اول
داشــتهاند .ایشــان «هوا فضــا»« ،علوم
زیســتی»« ،سدســازی»« ،صنعــت
دفاعــی»« ،صنعت هســتهای در ابعاد
گوناگــون آن»« ،ســلولهای بنیــادی»،
«زیســت فناوری» و «ســاخت داروهای
نــو ترکیــب» را از جملــه عرصههــا و
صنایعــی برشــمردند کــه دانشــگاهها
در شــکلگیری و پیشــرفت آنهــا نقــش

ارزنــدهای داشــتهاند .رهبــر معظــم
انقــاب در عین حــال افزودند :البته در
کار دانشــگاهها نقصهای زیادی وجود
دارد کــه باید رفع شــود و نخبگان جوان
نیــز امروز برخــی از آنها را بیــان کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای دانشگاهها را
به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح
فرا خواندند و افزودند :ارتباط متقابل و
پرمنفعت دانشــگاه با صنعت جدیتر
گرفته شود.
رهبــر معظم انقــاب در همیــن زمینه
خاطرنشــان کردند :با گســترش ارتباط
با صنعت و شناســایی نیازها ب ه گونهای
عمــل کنید که همانند برخی کشــورها،
هر پایان نامه دانشــجویی یک حامی از
بخش خصوصی یا دولتی داشته باشد.
ëëنگاهمانبهشرقباشدنهبهغرب
«ضــرورت بهروزرســانی نقشــه جامــع
علمــی» پــس از  ۹ســال از تدویــن آن و
لحاظ کردن مسائل جدید در این نقشه،
نکته دیگر ایشــان خطاب به مســئوالن
بود.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای همچنین
بــا تأکید بر «ضــرورت ارتبــاط علمی با

مانور مخالفان FATF
در سالن خالی

سامانه ثبت حقوق و مزایا راه اندازی میشود
هیــأت وزیــران همــه
دســتگاههای مشــمول را
ادامـــــه از
صفحه اول
موظــف کــرد تــا اطالعــات
مربــوط بــه پرداخــت افــراد مشــمول را در ایــن
ســامانه بارگــذاری کــرده و ســازمان اداری و
استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطالعات ،به
هیأت وزیران گزارش کند.
راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایای همه
مدیران ،رؤسا و مقامات الزامی است که در ماده
 29قانون برنامه ششــم توسعه بر آن تأکید شده
اســت .در این ماده ،دولت مکلف شده است در
سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی
ســامانه ثبت حقوق و مزایــا اقدام کند تا مطابق
آن ،امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات،
رؤســا ،مدیران همه دســتگاههای قوای سهگانه
و شــرکتها و ســازمانها ،اعــم از وزارتخانههــا،
مؤسسات شرکتها ،،بنیادها و نهادهای انقالب
اســامی ،مجلس ،شــورای نگهبان ،مؤسســاتی
کــه زیــر نظــر ولیفقیــه اداره میشــوند یــا صدا
و ســیما و شــرکت ملــی نفــت و ســتاد اجرایی و
قرارگاههای سازندگی را فراهم کند ،به نحوی که
میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق
مشخصشود.دراینقانونهمچنینتأکیدشده
است که باید امکان دسترسی به این سامانه برای
نهادهای نظارتی و نیز عموم مردم فراهم شود.
این قانون پس از انتشار حقوقهای نامتعارف در
دستور کار گرفت تا گام دیگری در مسیر شفافیت
حقوق و پرداختی به مدیران برداشته شود.
بررسیهانشانمیدهددولتدرمسیرراهاندازی
این ســامانه تأخیــر دارد ،اما این تأخیــر بیش از
آنکه ناشــی از پنهان کاری یا کــم کاری نهادهای
وابســته بــه دولــت به عنــوان قوه مجریه باشــد،
ناشــی از همکاری نکردن دســتگاههای خارج از
دولت اســت ،دستگاههایی که اغلب دولت را به
عدمشفافیتیاپنهانکاریمتهممیکنند.اواخر
مردادمــاه ،احمد توکلــی ،رئیس ســازمان دیده
بان شــفافیت و عدالت ،در نامهای به جمشــید
انصاری ،رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی ،از
بخشــنامه او بــرای راه اندازی این ســامانه انتقاد

کــرد .توکلی هــم از اینکه اطالعــات حقوق همه
کارکنــان از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی
دریافت میشود انتقاد کرد و هم از اینکه سازوکار
الزم بــرای دسترســی عموم مردم بــه اطالعات
این سامانه فراهم نشده است.
ســازمان اداری و اســتخدامی در پاســخ بــه ایــن
نامه ،با اشــاره به اینکه اردیبهشــت امســال طی
بخشــنامهای ،مطابــق قانــون ،از دســتگاههای
اجرایی اعم از دســتگاههای اجرایی قوه مجریه،
قــوه مقننــه و قــوه قضائیــه و نهادهــای زیر نظر
مقام معظم رهبری خواسته تا اطالعات مربوط
بــه حقــوق و مزایــای کارکنــان خــود را از ابتدای
ســالجاری در ســامانه مذکور ثبت کننــد ،تأکید
کــرد« :اجرای این تکلیف از ســوی دســتگاههای
اجرایــی قــوه مجریــه آغــاز شــده و در این راســتا
بخــش قابل توجهی از دســتگاههای قوه مجریه
اقــام مربوط به حقــوق و مزایای کلیــه کارکنان
خــود را در ســامانه ثبــت کرده یــا در حال ثبت و
تکمیــل اطالعــات هســتند ،اما متأســفانه هیچ
یک از دســتگاههای اجرایی خــارج از قوه مجریه
از جمله مجلس شــورای اسالمی و دستگاههای
تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه
و دســتگاههای تابعه و وابســته از جمله سازمان
بازرســی کل کشــور تاکنون اقدامــی در این زمینه
انجام نداده یا اگر اطالعات خود را وارد کردهاند،
در سامانه این سازمان بارگذاری نکردهاند».
چنــدی پیــش ،صــدری نــوش آبــادی ،معــاون
سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
نیــز در برنامه «پایش» با بیان اینکه مســئولیت
طراحی این ســامانه به عهــده ســازمان اداری و
استخدامی کشور است ،اظهارکرد :در اردیبهشت
ماهگذشتهبخشنامهایبهانضمامدستورالعمل
نحوه ورود و ثبت اطالعات در این سامانه به همه
دستگاهها صادر و در آن از دستگاهها خواسته شد
تــا نام کاربری و شــماره شناســه دریافــت کرده و
اطالعــات خود را در این ســامانه بارگذاری کنند.
وی با اشــاره به برگزاری دورههای آموزشی برای
مدیران دستگاهها بهمنظور فراگیری شیوه کار با
این ســامانه افــزود :تاکنون  ۹۴۹دســتگاه از ۱۵۱۲

موافقت رئیس جمهوری با ترمیم حقوق کارکنان دولت

معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور از موافقــت
رئیس جمهوری با پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت خبر داد و گفت که با موافقت
رئیس جمهوری این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،جمشــید انصاری در جشــنواره شــهید رجایــی وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی با بیان اینکه ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت اســت و ما نیز
پیشــنهادهای خود را ارائه کردهایم ،اظهار کرد :بررســی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان
دولت با موافقت رئیس جمهوری محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که
در اســرع وقت ،تصمیمات در این مورد نهایی شــود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده
 29قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداختهای دستگاههای مختلف در مشاغل
مشابه بهعهده دارد ،محقق شود.
دستگاهی که باید اطالعات خود را در این سامانه
ثبــت میکردنــد ،قوانیــن و مقررات و فهرســت
کارکنان خود را در این سامانه درج کردهاند ضمناً
تعداد ۴۵۰دستگاه از قوه مجریه فهرست حقوق
و مزایای کارمندان خود در سامانه وارد کردهاند.
معــاون ســرمایه انســانی ســازمان اداری و
اســتخدامی کشــور در ادامه از دیوان محاسبات،
سازمان بازرسی کل کشــور و سازمان حسابرسی
بــه عنوان دســتگاههای ناظــر بر اجرای درســت
این قانون یاد و اظهارکرد :دستگاههای مذکور نیز
جزو آنهایی هستند که هنوز اطالعات خود را وارد
نکردهاند.صدری همچنین اعالم کرد :بســیاری
از دســتگاههای خــارج از قــوه مجریــه از جملــه
ســازمان صدا و ســیما و مجلس شورای اسالمی
نیز اطالعات مربوط به خود را در ســامانه مذکور
بارگذارینکرد هاند.
به نظر میرســد واقعیتی که در بیانیه مردادماه
این سازمان به آن اشاره شده است یا در گفتههای
صدری بر آن تأکید شــده ،دیروز هــم در گزارش
بــه دولــت بــر آن تأکید شــده اســت .بــه عبارت
دیگــر ،براســاس همیــن اهمال یــا بــی رغبتی
دســتگاههای خــارج از دولت اســت کــه «هیأت
وزیران همه دستگاههای مشمول را موظف کرد
تا اطالعات مربوط به پرداخت افراد مشــمول را

کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار
دارند»،افزودند:اینگونهکشورهاعمدتاً
در آسیا هســتند ،بنابراین باید نگاهمان
به شــرق باشد نه به غرب ،ضمن اینکه
نــگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن،
منت کشــیدن و کوچک شــدن فایدهای
نــدارد .رهبــر معظــم انقــاب بــا تأکید
بــر تعامــل دانشــگاهها بــا دولــت برای
شــناخت نیازهــا و اولویتهــا ،از اقــدام
گروههای مختلف اســاتید دانشگاهی و
صاحبنظران از جمله اساتید بسیجی در
نوشــتن نامه به مسئوالن و ارائه راه حل
مشــکالت اقتصادی ابراز مسرت کردند
و افزودنــد :نمیدانیم دولــت چقدر به
این راه حلها عمل میکند اما احساس
مســئولیت اســاتید و همچنین نخبگان
جــوان و خوشــفکر در قبــال مشــکالت
کشور بسیار خرسندکننده است.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پایــان
سخنانشان بار دیگر به تالش پرحجم
دشــمن بــرای تصویرســازی منفــی از
اوضــاع ایــران اشــاره کردنــد و افزودند:
نوســانات ارزی و مشــکالت معیشــتی
وجود دارد اما در مجموع تصویر واقعی
کشــور ،به کوری چشم دشمنان ،عکس
تصویری است که بیگانگان سلطهطلب
از ایــران عزیــز ترســیم میکننــد .پیش
از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب،
دکتــر ســتاری معــاون علمــی و فناوری
رئیس جمهــوری و دکتــر غالمــی وزیــر
علوم ،تحقیقات و فناوری گزارشهایی
از شــرایط علمی کشــور و نخبــگان بیان
کردنــد .همچنیــن  ۱۱نفــر از نخبــگان و
اســتعدادهای برتر علمی کشور به بیان
دغدغــه و دیدگاههــای خود در مســائل
مختلــف علمی ،پژوهشــی ،مدیریتی و
فنــاوری پرداختند .در پایــان این دیدار،
نمــاز ظهــر و عصــر بــه امامــت رهبــر
معظم انقالب اقامه شد.

در این ســامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و
استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطالعات ،به
هیأت وزیران گزارش کند».
از ایــن رو میتوان گفت باوجود فضاســازیهای
گســترده علیه حقوقهای نامتعارف یا نجومی،
این بــار این دســتگاههای نظارتی ،ســازمانها و
نهادهای خارج از دولت هستند که از شفافیت در
میزان دریافتی مدیران و رؤسای خود خودداری
میکنند.
در جلســه دیــروز هیــأت دولــت همچنیــن بــا
اختصــاص مبلــغ  480میلیــارد ریال اعتبــار به
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران به
منظور تأمین تجهیزات این نیرو موافقت شد.
پــس از ارائــه گــزارش وزیــر ورزش و جوانــان از
عملکرد موفق ورزشــکاران پارالمپیکی ایران در
رقابتهــای پارالمپیک آســیا ،رئیس جمهوری
نیز از کار خوب و ارزشــمند مربیان ،ورزشکاران و
دســت اندرکاران تیم پارالمپیک کشور قدردانی
کــرد .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری،حجتاالسالمحسنروحانیتصریح
کرد :جنبه مهم دیگر ایــن موفقیت ،انتقال این
پیام اســت که محدودیت جسمی مانع از کسب
افتخــار در صحنههــای بینالمللی نشــده و این
پیام مثبتی برای همه جامعه است.

از صبــح ســه شــنبه پیامــک زده بودنــد که یــک «اجتماع
بزرگ» با عنوان «تضمین نمیدهیم» با حضور موافقان
و مخالفان لوایح چهارگانه  FATFبرگزار خواهد شد؛ زمان
ســاعت  18روز سهشــنبه و مکان ســالن اجتماعــات حوزه
هنــری .اما آنچه در عمــل رخ داد نه یک «اجتماع بزرگ»
بــود و نــه یک دعوت واقعی از موافقان و مخالفــان .اوالً که
کل افراد حاضر در این اجتماع که همگی از مخالفان دولت
بودند از چیزی حدود  200تا  250نفر بیشــتر نمیشــدند و
معلوم نیســت با کــدام معیار چنین جماعتــی را میتوان
«بزرگ» دانســت ،در حالی که تنها حدود یک سوم سالن
محــل برگزاری مراســم پر شــده بــود .ثانیاً مســأله حضور
موافقــان در ایــن مراســم مطــرح بــود کــه خــود آن را باید
صحنهســازی مخالفان  FATFدانســت تا اینگونه نشــان
دهند که طیف موافقان اســتداللی نداشته و از رودررویی با
رقبا گریزان هســتند .در جلسه دیروز صندلیهایی را بهنام
نمایندگان و چهرههای شاخص مدافع این لوایح ،از علی
الریجانــی و محمدرضــا عــارف گرفتــه تــا علــی مطهری،
مسعودپزشکیان،محمودصادقیوپروانهسلحشوریرزرو
کرده بودند .معنــای این رزرو آن بود که این افراد از حضور
در یک جلسه انتقادی و قرار گرفتن در مقابل نظر مخالفان
گریزان هســتند .تنها نماینده موافق حاضر در جلســه هم
علی بختیار ،نماینده گلپایگان بود .او برای «ایران» توضیح
داد که از موافقان این لوایح هیچ دعوت مشــخصی نشده
و تنهــا ســه روز قبــل در روزهایی که مجلــس در تعطیالت
صحن علنی اســت نامــهای در کازیه نمایندگان قــرار داده
شده بود و بدین ترتیب آنها به این جلسه دعوت شدهاند.
به گفته علی بختیار تعداد بســیار زیادی از نمایندگان این
نامــه را ندیدهانــد و خــود او هم اتفاقی متوجــه این دعوت
شده اســت .حال آنکه دعوتکنندگان از قبل با چند نفر از
نمایندگان مخالف این لوایح یعنی محمد دهقان ،هاجر
چنارانی ،احســان قاضیزاده و اکبر رنجبرزاده برای حضور
در ایــن مراســم هماهنگیهــای الزم را انجــام داده بودند.
پوســترهای این مراســم هــم که از قبل منتشــر شــده بود،
نشان میداد این چهار نماینده قطعاًدر این مراسم حاضر
خواهند بود .علی بختیار معتقد بود همینها نشان از این
موضوع دارد که مخالفان خواســتهاند صحنــهای را فراهم
کننــد که غیبت موافقان لوایح در آن برجســته باشــد؛ چرا
کــه اگــر این نامه را بــه طور عمومی بــرای همه نمایندگان
فرستادهاند،ازکجامیدانستندکهچهکسانیقطعاًازطیف
مخالفانحضورخواهندداشت؟

