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   درمانده در اقتصاد دولتي

علي قلهكي نوشته: سايت هاي »ِگَرم«، »مثقال« 
و »س��بزه ميدان« براي يك بهائي به نام »شهنام 
گلشني« است. جالبه كه جِو رواني طال و ارز كشوِر 
اس��المي ايران در حس��اس ترين برهه خود، در 

اختيار »بهائي مسلكان« است.  
ايران بعد از امريكا و روسيه سومين كشوري است كه توانسته با موشك، 
كشور ديگري را هدف قرار دهد ولي سال۹۰ گرداننده بهائي سايت هاي 
ملتهب كننده ارز و طال را مي گيريم و بعد آزاد مي كنيم تا دوباره سال۹۷ 
بازار ايران را ملتهب كند. هر چقدر در امور نظامي قوي هستيم، در حوزه 

اقتصاِد دولتي درمانده ايم!
...........................................................................................................................

   چه كسي مسئول اين سركشي از قانون است؟
فرشاد مهدي پور نوشته:  حكم انفصال خدمت سيف و معاونانش تو بانك 
مركزي، بهمن ۹۶ صادر شده، يعني خيلي پيش از تشديد بحران ارزي 
در كشور اما دولت قانون گراي رئيس جمهور محترم حقوقدان، اونو اجرا 
نكرده. جناب روحاني! چه كسي مسئوله اين سركشي از قانون و به وجود 

اومدن اين وضعيت خسارت بار براي مردم و كشوره؟ 
...........................................................................................................................

   دقيقاً داريد چي كار مي كنيد؟
 سياوش آقاجاني نوشته: يكبار س��وخت را گران مي كنند، يكبار گران 
مي كنند اما به جايش يارانه نق��دي مي دهند، يكبارگران مي كنند ولي 
يارانه را به طرح تحول سالمت )بخوانيد پزشكان متخصص( مي دهند، 
يكبار با دونرخي گران مي كنند، بار بعد مي گويند دونرخي فسادزاست 
و س��وخت ارزان را هم گران مي كنند و نقطه س��رخط،   كارت سوخت 

ودونرخي دوباره برمي گردد!
...........................................................................................................................

   زير عباي وزير اطالعات!
عباس كالهدوز نوشته:  دو خبرگزاري دولتي ايرنا و ايسنا تصويري از 
برگه زير عباي علوي در حاشيه جلس��ه هيئت دولت روز چهارشنبه 
منتش��ر كردند كه نش��ان مي ده��د دول��ت از وزير اطالع��ات بابت 
جهت گيري رسانه  اي   آخوندي وزير راه درباره استيضاحش خواستار 

پيگيري شده است.

...........................................................................................................................
   همين قدر عاقل و باتدبير!

محمدصادق جهانبخش نوش��ته:  كارت سوخت حذف شد چون زنگنه 
هيچ كجاي دنيا نديده بود! االن زنگنه مي خواد كارت سوختو راه بيندازه، 
چون قباًل توي كشوري به اسم ايران ديده جواب داده! همينقدر عاقل 

و با تدبير... 
...........................................................................................................................

   در احواالت رتبه پاسپورت ايراني
 اعتبار پاسپورت ايراني در ۲۰۱۳)پايان دولت دهم( رتبه ۸۶بوده و سال 

۲۰۱۶ با ۱۲پله سقوط به رتبه۹۶ و امسال به رتبه ۹۸رسيده است. 
اونوقت دلواپس��ا ميگن روحاني اعتبار پاس��پورت ايراني رو باال نبرده، 
بزرگوارا با همين فرمون پيش بريم چند روز ديگه خود پرزيدنت امريكا 

شخصاً پاي ويزاتونو امضا مي كنه!
...........................................................................................................................

   پس FATF به چه دردي مي خورد؟!
 رضا وفا نوش��ته: اردوغان گفته امريكا ۱۹هزار كاميون اسلحه فرستاده 
برای تروريس��ت ها. خب ب��ه اصالح طلب هاي ما مي گفتي��د تا با كمك 

FATF جلوشو مي گرفتن، اينا تو غرب آشنا زياد دارن!

دريادار تنگسيري عنوان كرد
 تضمين امنيت خليج فارس و درياي عمان

با همكاري ارتش و سپاه  
به گفته فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي همكاري 
بين نيروي دريايي س�پاه و ارتش جمهوري اسالمي ايران دشمن را 
در درياها به زانو درخواهد آورد و متضمن وجود امنيت خواهد بود. 
به گزارش تس��نيم، به مناس��بت فرارس��يدن روز نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، امير درياداردوم افشين تاشك فرمانده قرارگاه 
مقدم و ناوگان جن��وب نيروي دريايي ارتش به هم��راه امير درياداردوم 
محمدي فرمانده منطقه يكم، امامت اين نيرو  و همچنين حجت االسالم 
والمس��لمين حيدري، هماهنگ كننده عقيدتي سياس��ي ارشد آجا در 
هرمزگان با س��ردار دريادار تنگس��يري فرمانده نيروي دريايي س��پاه 

پاسداران انقالب اسالمي در بندرعباس ديدار كردند. 
 در ابتداي اين ديدار س��ردار دريادار پاسدار تنگس��يري فرمانده نيروي 
دريايي سپاه پاسداران با اش��اره به راهبردي بودن نيروي دريايي ارتش 
گفت: حضور باصالبت و مقتدر ناوگان دريايي ارتش در آب هاي بين المللي 
و آزاد در واقع يك نوع خط شكني در دسترسي به آب آزاد بود كه توسط 
كاركنان غيور نيروي دريايي ارتش انجام شد كه اين امر موجب حفظ و 

تأمين منافع جمهوري اسالمي ايران در آب هاي آزاد خواهد شد.  
وي در ادامه با بيان اينكه بايد هم��واره آمادگي صددرصدي مان را حفظ 
كنيم، خاطرنشان كرد: امروز همكاري بين نيروي دريايي سپاه و ارتش 
دشمن را در درياها به زانو درخواهد آورد و متضمن وجود امنيت خواهد 
بود.  در ادامه اين ديدار درياداردوم تاشك فرمانده قرارگاه مقدم و ناوگان 
جنوب نيروي دريايي ارتش با اشاره به حركت روبه جلوي نيروي دريايي 
راهبردي ارتش گفت: مجموعه نيروي دريايي به  رغم تحريم هاي موجود 
در جايگاهي قرار دارد كه توانسته است از »ما مي توانيم« عبور كرده و آن 

را به »ما توانستيم« تبديل كند. 
...........................................................................................................................

امير حيدري خبر داد
رونمايي از پهپادهاي جديد نيروي زميني 

ارتش در سال جاری
فرمان�ده ني�روي زمين�ي ارت�ش جمه�وري اس�المي گف�ت: 
امس�ال پهپاده�اي جدي�د اي�ن ني�رو رونماي�ي خواهن�د ش�د. 
به گزارش مهر، امي��ر كيومرث حيدري فرمانده ني��روي زميني ارتش 
جمهوري اسالمي پنج شنبه در كرمانشاه با بيان اينكه امسال پهپادهاي 
جديد اين ني��رو رونمايي خواهند ش��د، گفت: پهپادهايي كه امس��ال 
رونمايي مي ش��وند، در لينك هاي پروازي جديدي به انجام مأموريت 

خواهند پرداخت . 
امير كيومرث حيدري فرمانده ني��روي زميني ارتش، پهپادهاي ارتش 
را وس��ايل دفاعي و نظامي منحصربه فرد دانست و گفت: نيروي زميني 
ارتش فناوري توليد و بهره برداري پهپ��اد را دارد و اين فناوري را بومي 

كرده است.

جامع�ه بايد به دس�ت شايس�تگان اداره ش�ود و كس�اني 
ك�ه فك�ر انقالب�ي دارند، نه كس�اني كه خس�ته هس�تند. 
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني روز پنج شنبه در دومين كنگره 
سراسري جمعيت جانبازان انقالب اسالمي با بيان اينكه مكتب 
امام در دو بُع��د نظري و عملي، مخالف��ان و رقبايي دارد، گفت: 
مخالفان مكتب امام، پنج ويژگي مكتب امام را برنمي تابند. وي 
افزود: نخستين ويژگي اي كه آنها برنمي تابند، مكتبي بودن آن 
است. جامعيت دين، استمرار واليت و واليت مطلقه فقيه، اعتقاد 
به مردم ساالري و در نهايت اينكه انقالب زمينه ساز ظهور است، 
از ديگر ويژگي هاي مكتب امام اس��ت كه مخالفان برنمي تابند. 
زاكاني با بيان اينكه رقباي مكتب امام نيز اين  ويژگي ها را قبول 
ندارند، تصريح كرد: ممكن اس��ت پرچم امام هم باالي سرشان 

باشد اما اين  ويژگي ها را قبول نداشته باشند. 
نماينده س��ابق مجلس درباره مخالفان و رقب��اي مكتب امام در 
مقام نظر، گفت: چه كساني كه آبشخور فكري شان امثال سروش 
است و چه كساني كه سنت گرا و پيرو امثال »نصر« هستند و چه 
متحجرهاي پيرو شيرازي، همه در اين دسته قرار مي گيرند. زاكاني 
با بيان اينكه در مقام عمل نيز سه گروه در مقابل مكتب امام، قد 
كشيده اند، تصريح كرد: دسته اول، اصالح طلبان هستند كه قائل 
به جامعه مدني هس��تند. گروه دوم، اعتدال گرايان و كارگزاران 
سازندگي هس��تند كه به دنبال حكمراني هستند. جرسان سوم 
نيز جريان احمدي نژاد است. وي تصريح كرد: همه اين گروه ها در 
عمل، مردم ساالري ديني را قبول ندارند. زاكاني با بيان اينكه در 
مقابل اين سه جريان، جريان پيروان مكتب امام را داريم، تصريح 
كرد: آنه��ا از ابتداي انقالب و قبل از آن، جانش��ان را براي انقالب 
داده اند. وي ادامه داد: در ابتداي انقالب، امكانات در اختيار بازرگان 
و بني صدر بود كه در دسته مخالفان مكتب امام قرار مي گيرند. بعد 
از آن به دس��ت باهنر و رجايي افتاد كه پيرو مكتب امام بودند اما 

دوران كوتاهي بود و به شهادت رسيدند. 
   دولت هاي بعد از جنگ، مكتب امام را باور نداشتند

زاكاني به دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي اشاره كرد و 

گفت: در آن دوران هم با اينكه امام، جنگ را رأس امور مي دانست 
اما موسوي كار خودش را مي كرد. وي افزود: بعد از جنگ هم دولت 
در اختيار هاشمي، خاتمي، احمدي نژاد و روحاني بوده است كه 
همه اينها، آن پنج ويژگي مكتب امام را باور نداشتند. نماينده سابق 
مجلس با بيان اينكه امروز مشكالت كشور قابل حل است و كالف 
سردرگمي نداريم، تصريح كرد: مشكل اين است كه اراده اي براي 
حل آنها وجود ندارد. زاكاني با بيان اينكه انقالب، توان تأمين همه 
نيازهاي جامعه را دارد، تصريح كرد: متأسفانه عده اي از روي اين 
امكانات مي پرند، چراكه به دشمنان اميد دارند. وي تصريح كرد: 
عده اي از بي عرضگي نمي توانند پاسخ نيازهاي مردم را بدهند و 

آن را به گردن انقالب مي اندازند. نماينده سابق مجلس، عرصه هاي 
خطيري كه تاكنون پشت سر گذاشته ايم را جنگ سخت، جنگ 
نرم، ايجاد ش��كاف در حاكميت، فتنه ۸۸، تحريم، فتنه گري در 
منطقه و نفوذ در جامعه دانست و تصريح كرد: امروز هم در جنگ 
اقتصادي قرار داريم و از اين عرصه هم به خوبي خارج مي شويم. 
زاكاني با بيان اينكه امروز جامعه، تشنه تغيير و تحول است و در 
آستانه اين تغيير قرار دارد، تصريح كرد: مديريت اين تغيير بايد 

در دست پيروان مكتب امام باشد. 
   انكار مشكالت كشور يا بي عقلي است يا دشمني

نماينده س��ابق مجلس با اشاره به مشكالت كش��ور گفت: امروز 

اگر كس��ي بگويد وضعيت مناسب اس��ت يا عقل ندارد يا دشمن 
اس��ت، برخي هم ممكن است به وجود مش��كالت اذعان كنند، 
اما پيش��نهاداتي بدهند كه با عقل و منطق سازگار نيست، مثل 
پيشنهادات احمدي نژاد مبني بر كنار رفتن سران قوا كه به معناي 
زير ميز زدن است. زاكاني يك دسته ديگر از پيشنهادات در شرايط 
فعلي را پيشنهادات دولت دانس��ت و گفت: آنها معتقدند ما بايد 
داشته ها را بدهيم و زمان بخريم تا فرصت بازسازي داشته باشيم. 
اين همان تز بني صدر در زمان جنگ است كه شيوه اشكانيان نيز 
همين بود. نماينده سابق مجلس با بيان اينكه انقالب مسير درستي 
را طي كرده اما مسير اداره كشور غلط است، گفت: نيازمند تغيير 
رويكرد اداره كشور هستيم. نمي شود با نسخه دشمن معضل خود 
را حل كنيم. اداره كشور بايد بر مبنايي قرار گيرد كه انگشت اشاره 
رهبري نشان مي دهد كه همانا تكيه بر توان داخلي است. زاكاني 
بازبيني در ساختارها را يكي از ضرورت ها دانست و گفت: عالوه 
بر اين، افرادي بايد س��ر كار بيايند كه از بن دندان معتقد، سالم 
و متخصص باشند و حال كار و مديريت داشته باشند. در برخي 
موارد با مسئوالني مواجه هس��تيم كه هيچ كدام از اين موارد را 

ندارند و كشور با معجزه اداره مي شود. 
   بايد چهره هاي جوان را جايگزين افراد تكراري كرد

زاكاني در ادامه ط��رح الزامات پيروان مكتب ام��ام گفت: بايد 
جبهه سازي كرد و آن را عمق داد. نمي شود در اتاق هاي دربسته 
بنش��ينيم و تصميم بگيريم. متن جريان حزب اللهي كش��ور، 
با اين طور تصميم گيري هم��راه نخواهد ش��د. وي افزود: بايد 
چهره هاي جوان را به جاي افراد تكراري وارد صحنه كرد. جامعه 
بايد به دست شايستگان اداره ش��وند و كساني كه فكر انقالبي 
دارند، نه كساني كه خسته هس��تند. وي ادامه داد: چهره هاي 
جديد هم بايد با برنامه باش��ند و بتوانند دل مردم را به دس��ت 
بياورند و در متن مردم حضور داشته باشند تا نهايتاً در انتخابات، 
ش��ب قدر انقالب را رقم بزنند. بعد از آن هم بايد ظرفيت هاي 
كش��ور را در خدمت كار و تالش دربياورند. اين نمي شود اال با 

مجاهدت شبانه روزي.

زاكاني در كنگره جمعيت جانبازان:

جامعه بايد به دست شايستگان اداره شود، نه خستگان

احزاب

   کوتاه
يك فعال سياسي اصولگرا:

تفكر سازشگری در دنيا شكست خورده است
تفكر سازشگري در دنيا شكس�ت خورده است و مردم باور 
كرده اند كه مذاكره راه حل برون رفت از مش�كالت نيس�ت. 
به گزارش بسيج، سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
دولت دهم در جمع دانشجويان شركت كننده در دوره  منطقه اي 
شهيد ديالمه در مشهد گفت: در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب هس��تيم و گاهي با يأس و نااميدي مواجه مي ش��ويم، اين 
يأس و نا اميدي بعضاً حتي در بين قشر انقالبي هم ديده مي شود. 
حسيني افزود: امروز نياز است مروري بر دستاورد هاي زيادي كه 
در سال هاي اخير به دس��ت آورده ايم، كنيم. بايد توجه كنيم كه 
انقالب ما به مناطق مختلف دنيا صادر ش��ده است. سوريه، عراق، 
يمن، لبنان و ديگر مناطق جهان را بررسي كنيد و ببينيد فرهنگ 
انقالب اسالمي ايران چگونه صادر شده اس��ت. وي به تالش هاي 
امريكا براي جلوگيري از پيشرفت انقالب اشاره كرد و گفت: امريكا 

تمام تالش خود را كرده كه مقابل انقالب اسالمي ايران بايستد، اما 
مي بينيم كه موفق نمي شود و دائماً نقشه هايش نقش بر آب مي شود. 
حسيني افزود: مشكالتي در كشور وجود دارد، اما ما احساس ناتواني 
نمي كنيم. قطعاً قشر انقالبي مي تواند مشكالت را حل كند. تفكر 
سازشگري در دنيا شكست خورده اس��ت و مردم باور كرده اند كه 
مذاكره راه حل برون رفت از مش��كالت نيس��ت. اين فعال سياسي 
اصولگرا افزود: دشمنان جمهوري اسالمي امروز به جان هم افتاده اند 
و جريان غيرانقالبي در داخل كشور هم، با سيلي صورت خود را سرخ 
نگه داشته است و با اين همه تجهيزات عماًل شكست خورده است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي دولت دهم به نقش جوانان انقالبي 
اشاره كرد و گفت: جوانان نخبه انقالبي بايد بنشينند و منطقي بحث 
كنند و براي مشكالت كشور راه حل ارائه دهند، امروز بيشترين اميد 

مقام معظم رهبري به شما جوانان عزيز است. 

 حاجي دليگاني: شريعتمداري در وزارت كار 
نمره اي بهتر از »صمت« كسب نمي كند

شريعتمداري در وزارت كار نمره اي بهتر از وزارت »صمت« 
كسب نمي كند. 

به گزارش تس��ينم، حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم 
شاهين شهر با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر مطرح شدن 
نام شريعتمداري براي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
اظهار داشت: به دليل اينكه آقاي شريعتمداري در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موفق نبوده قطع��اً در وزارت كار هم نمي تواند 
نمره بهتري از اي��ن وزارتخانه بياورد. وي با بي��ان اينكه به نظر 
مي رسد شريعتمداري اگر به وزارت كار هم برود اين وزارتخانه، 
همان وضعيت وزارت »صم��ت« را خواهد داش��ت، افزود: اگر 
رئيس جمهور مي خواهد مش��كالت مردم و كش��ور را حل كند، 
الزمه اش اين است كه به دور از سهم خواهي ها و جناح بازي ها در 

موضوع معرفي وزرا به مجلس تصميم بگيرد. 

نماينده م��ردم شاهين ش��هر در مجلس با ي��ادآوري اينكه آقاي 
شريعتمداري در جلس��اتي كه براي استيضاح وي در كميسيون 
صنايع و معادن پارلمان برگزار شد، حضور نيافت، گفت: رفتار وي با 
مجلس خوب نبود و اين برخورد ها نشان داد وي توجهي به جايگاه 
و شأن مجلس ندارد. حاجي دليگاني تصريح كرد: طبيعي است كه 
همين برخوردها اثر منفي هم در طرح استيضاح وي و هم در رأي 

آوري آقاي شريعتمداري به عنوان وزير پيشنهادي كار دارد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با تأكيد بر 
اينكه سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و همچنين 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي نقش مؤثري در مسائل كالن اقتصادي 
كشور دارند، گفت: ضروري اس��ت رئيس جمهور افراد توانمند، 
متخصص، كاردان و باانگيزه را به عنوان وزراي پيشنهادي براي 

اين وزارتخانه ها معرفي كند.

روايت ه�ا درباره     گزارش یک
تعداد مش�موالن 
قان�ون بازنشس�تگي از دس�تگاه هاي دولت�ي 
متفاوت اس�ت. رئيس ديوان محاس�بات كشور 
مش�موالن قان�ون ممنوعي�ت به كارگي�ري 
بازنشسته ها را حدود ۱۷۰ نفر معرفي مي كند اما 
رئيس س�ازمان امور اداري و استخدامي كشور 
اي�ن رق�م را 2۱۰ نف�ر اع�الم ك�رده اس�ت. 
فارغ از اينكه تعداد مشموالن اين قانون چه تعداد 
از مديران دس��تگاه هاي اجراي��ي را دربر مي گيرد، 
گوي��ا اراده اي وجود دارد كه اين قانون كه از س��ال 
۹5 تصويب شده، اكنون جنبه اجرايي تري به خود 
بگيرد، گرچه تالش هايي در جريان است كه به طرق 

مختلف اين قانون را دور بزنند. 
رئيس ديوان محاسبات كشور چندي پيش با تأييد 
اين مطلب هش��دار داده بود: برخي اف��راد به دنبال 
روزنه اي براي دور زدن اين قانون هستند، درصورتي 
كه ديوان محاسبات كشور براي استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي اين قانون، اجراي آن را به طور كامل 
رصد خواهد كرد و هيچ گونه دور زدن، ايجاد روزنه يا 
بهانه اي را نمي پذيرد. وي به افرادي كه به دنبال دور 
زدن قانون از جمله باطل كردن حكم بازنشس��تگي 
خود يا اعاده خدمت در اين تاريخ هستند، هشدار داد 
كه تمام اين كارها تخلف محسوب مي شود و ازطرف 

ديوان محاسبات پيگيري خواهد شد. 
ع��ادل آذر تصري��ح ك��رد: نه تنه��ا خود ش��خص 
خاط��ي مرتك��ب ج��رم ش��ناخته مي ش��ود 
بلك��ه تصميم گيرن��دگان، مدي��ران مج��ري و 
پرداخت كنندگان به اين اش��خاص ني��ز در حكم 
تصرف كنندگان در اموال دولتي محسوب مي شوند 
و مشمول مجازات خواهند بود چراكه هر پرداختي 
به اين افراد در حكم تص��رف در بيت المال و اموال 
دولتي محسوب مي ش��ود و جرم تلقي مي شود. او 
گفت كه افراد مش��مول ۶۰ روز پ��س از ابالغ اين 

قانون، فرصت دارند پست خود را تحويل بدهند. 
ماج��راي دور زدن قان��ون من��ع به كارگي��ري 
بازنشستگان آن زمان مطرح شد كه برخي از تالش 
مدي��ران بازنشس��ته جانباز ب��راي افزايش درصد 
جانبازي شان خبر دادند تا از جمله استثنائات اين 
قانون باش��ند. اين قانون تأكيد دارد كه جانبازان 
باالي 5۰ درصد، آزادگان باالي س��ه سال اسارت 
و فرزندان شهدا نيز از ش��مول اين قانون مستثني 

هستند. 
اين موضوع به قدري جدي ش��د كه حسن نوروزي، 
رئيس فراكس��يون ايثارگران مجلس نيز با تأكيد بر 
اينكه مجلس بر روند اجراي قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان نظارت خواهد كرد، گفت: اگر موضوع 
سوء استفاده از استثناهاي اين قانون به خصوص درباره 
درصد جانبازي مشاهده شود، فراكسيون ايثارگران از 

بنياد شهيد تحقيق و تفحص خواهد كرد. 

  بنياد شهيد: هيچ فشاري را نمي پذيريم
سيد محمدعلي شهيدي، رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران هم پيشتر با اشاره به تأييد طرح اصالح 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان گفته 
بود: بنياد شهيد و امور ايثارگران در موضوع افزايش 
درصد جانبازي تابع قوانين و مقررات است و هيچ 
نوع توصيه و اعمال فشاري بر اجراي وظايف قانوني 
بنياد تاثير نمي گذارد و مسئوالن بنياد اجازه هيچ 

اعمال نفوذي در اين زمينه را نخواهند داد. 
او با بيان اينكه تاكنون درخواستي از سوي مديران 
و مس��ئوالن براي افزايش درصد جانبازي به بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران ارائه نش��ده است، افزود: 
افزايش درصد جانبازي در كميسيون هاي تخصصي 
پزشكي بررس��ي مي ش��ود و اين فرآيند براساس 
قوانين و ضوابط علمي و تخصصي صورت مي گيرد و 
سازوكارهاي طراحي شده نيز اجازه اعمال سفارش 

و توصيه خارج از ضوابط را نمي دهد. 
  2۱۰نفر مشمول قانون ممنوعيت

به كارگيري بازنشستگان
رئيس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي كش��ور 
روز چهارش��نبه گفت: ۲۱۰ نفر مشمول اصالحيه 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان هستند 
و دس��تگاه هاي دولتي بايد تا ۲۶ آبان ماه نسبت به 
تعيين تكليف و انتصاب افراد جايگزين اقدام كنند. 
به گزارش ايرنا، جمشيد انصاري در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در جمع خبرن��گاران، افزود: »قانون 
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان« از سال ۱۳۹5 
تصويب شد و مطابق آن به كارگيري بازنشستگان 

و كساني كه بازخريد شده بودند در دولت ممنوع و 
موارد استثنايي در قانون مشخص شد. 

وي ادامه داد: آنچه به تازگي اتفاق افتاده در خصوص 
اصالحيه تبص��ره يك اين قانون ب��ود و خود قانون 

تغيير نكرده است. 
وي توضي��ح داد: قباًل مي توانس��تيم تمام مقامات 
موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كش��وري 
را از بين بازنشس��تگان ب��ه كار بگيريم ام��ا در اين 
اصالحيه، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و تعدادي 
از ايثارگ��ران حذف ش��دند و نمي ت��وان از نيروي 
بازنشسته در اين مسئوليت ها استفاده كرد. انصاري 
افزود: در اي��ن اصالحيه اجازه مطلق��ي كه درباره 
كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات بود نيز 
محدود شده است. وي ادامه داد: تنها اصالح قانون 

ممنوعيت به كارگي��ري بازنشس��تگان در تبصره 
يك اس��ت و چون خود قانون اصالح نش��ده تمام 
محدوديت ها كماكان وجود دارد. انصاري توضيح 
داد: براي نمون��ه در اين قانون ب��ه كارگيري افراد 
بازنشسته و بازخريد ممنوع است و در همان مرحله 
اول اجازه را به بازنشستگان داده و در مقابل اجازه به 

كارگيري بازخريدي ها را نداده است. 
معاون رئيس جمهور اظهار داشت: اينكه در آن قانون 
ش��هرداران مش��مول آن قانون بودند، كماكان نيز 
هستند و به عبارتي در اين حوزه ها كماكان تغييري 
انجام نش��ده، تنها چيزي كه تغيير ك��رده در بين 
مقامات بوده است و مقامات ياد شده )استانداران، 
سفرا و معاونان وزرا( را نمي توان از بين بازنشستگان 
منصوب كرد. رئيس س��ازمان اداري و استخدامي 

تشريح كرد: در قانون پيش��ين ايثارگران را معاف 
كرده بودند اما با اصالحيه جديد به جانبازان باالي 
5۰ درصد و آزادگان بيش از سه سال دوره اسارت 

محدود شده است. 
انصاري ادامه داد: در قانون پيشين نيروهاي مسلح 
به صورت مطلق از شمول اين قانون معاف بودند اما 
اكنون با اجازه فرماندهي كل قوا مي توان بازنشسته 
به كار گرفت، ضمن آنكه وزارت اطالعات در قانون 
پيشين استثنا داشت اما اكنون فقط اجازه دارد يك 
درصد مشاغل مديريتي را به بازنشستگان بدهد. وي 
اضافه كرد: حتي عبارتي كه در قانون است دارندگان 
اجازات خاصه از رهبري نيز حذف شده و فقط حوزه 

به كارگيري محدودتر شده است. 
  شهرداران هم مشمول اين قانون هستند

رئيس س��ازمان اداري و اس��تخدامي در پاسخ به 
اينكه شهرداران نيز مش��مول قانون ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان هستند، گفت: وقتي قانون 
در مجلس تصويب مي شود، خيلي ها برداشت هاي 
خود را به لحاظ حقوقي مطرح مي كنند اما براساس 
يك نظريه تفسيري كه شوراي نگهبان در سال ۷۶ 
انجام داده، همه قوانين مصوب مجلس تا زماني كه 
مورد اصالح و تفسير قرار نگرفته نظر مجري مطرح 
اس��ت. وي افزود: س��ازمان اداري و استخدامي به 
عنوان مجري قانون برداش��تش اين است كه شغل 
شهردار مشمول اين قانون است و چون شهرداران 
جزو مقامات هس��تند، بنابراين مشمول اين قانون 

مي شوند. 
انصاري تصريح كرد: اينكه اگر كساني فكر مي كنند 
برداش��ت ما به عنوان مجري ممكن است درست 
نباشد، تنها راه اين است كه به مجلس مراجعه كنند 
و استفساريه بگيرند وگرنه با اظهارات شخصي قانون 
تغيير نمي كند. وي درباره اس��تعالم وزارت كشور 
نيز گفت: استعالم زماني انجام مي شود كه ابهامي 
باش��د حتماً ابهامي نبوده كه وزارت كشور تاكنون 

استعالمي نگرفته است. 
با اجراي اين قان��ون، به نظر مي رس��د محمدعلي 
افش��اني ش��هردار تهران نيز بايد با مسئوليت خود 
خداحافظي كند؛ مس��ئله اي كه اي��ن روزها محل 
بحث و مناقشه شده و تالش هاي فراواني در جريان 
است كه شهردار تهران مصداق اين قانون قرار نگيرد، 
هرچند جرياني در اردوگاه اصالحات لحظه شماري 
مي كند تا براي اين جايگاه حس��اس از هم اكنون 
گزينه تراش��ي كند؛ جرياني كه البته چندان روي 
خوشي به محس��ن هاشمي رئيس ش��وراي شهر 
تهران براي اين جايگاه ندارد. برخي گمانه زني ها از 
عباس آخوندي به عنوان يكي از گزينه هاي احتمالي 
ش��هرداري تهران حكايت دارد، خصوصاً  اينكه به 
دليل عملكرد پرانتقادي كه ب��ه وزارت وي مطرح 
است، شايعاتي درباره استعفای او از وزارت مسكن و 

شهرسازي به گوش مي رسد.

26 آبان آخرين مهلت تعيين تكليف بازنشستگان شاغل

210 مدير بازنشسته بايد بروند
برخ�ي اف�راد به دنب�ال 
روزن�ه اي ب�راي دور زدن 
ق�ان��ون ممن�وعي��ت 
به كارگيري بازنشس�ته ها 
هس�تند، درصورت�ي ك�ه 
ديوان محاس�بات كش�ور 
براي اس�تفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي اين قانون، 
اج�راي آن را به طور كامل 
رصد خواهد كرد و هيچ گونه 
دور  زدن، ايج�اد روزن�ه 
ي�ا بهان�ه اي را نمي پذيرد


