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ایـران بهتـرین مســیر چین و روسیه
جهت اتصال به مقاصد مختلف

بــرای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به
حضور کشورهای بیگانه نیست
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بایدن میخواست در سفر
به منطقه قدرتنمایی کند اما شکست خورد
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خودروی  300میلیون تومانی دیگر لوکس حساب نمیشود
سپهرغرب ،گروه سیاسی :یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه خودروی  300میلیون تومانی دیگر خودروی لوکس حساب نمیشود ،خاطر نشان کرد :اگر دولت برای تغییر تعریف خودروی نامتعارف در قانون بیمه به مجلس
الیحه ندهد ،خودمان در مجلس مجبور به ارائه طرحی در این زمینه هستیم .محمد صفایی با اشاره به تعریف خودروی نامتعارف در قانون بیمه با تاکید بر اینکه باید حتمًا قیمت خودرو و تعرفه بیمه اصالح شود ،اظهار کرد :امروز خودروی  300میلیون تومانی
دیگر خودروی لوکس حساب نمیشود؛ بر همین اساس حتمًا باید هم قیمت خودروها و هم تعرفههای بیمه اصالح شود.
وی با بیان اینکه «معموًال در این زمینه دولت باید الیحه ارائه دهد» ،خاطر نشان کرد :اگر دولت برای تغییر تعریف خودروی نامتعارف در قانون بیمه به مجلس الیحه ندهد ،خودمان در مجلس مجبور به ارائه طرحی در این زمینه هستیم.
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خبر
ایجاد پایگاه پهپادی مصداق
قدرت بازدارندگی ایران
اسالمی است
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار
ملی مجلس گفت :ارتقای قدرت
دفاعی کشور واجب بوده و ایجاد
پایگاه پهپادی و پرواز مقتدرانه و
ذالنوری
مستمر پهپادهای نیروی دریایی
ارتش مصداق قدرت بازدارندگی
ایران اسالمی است.
مجتبــی ذوالنــوری بــا صــدو پیامــی از اجــرای
موفقیت آمیــز تمریــن دریایــی ناودســته پهپادبــر
نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهوری اســالمی
ایــران تقدیــر کــرد و گفــت :جمهوری اســالمی ایران
معتقــد اســت بــه دلیــل خــوی تجاوزگــری و روحیه
اســتکباری نظام سلطه ،ارتقای قدرت دفاعی کشور
واجــب بــوده و ایجاد پایــگاه پهپــادی و اخیــرًا پرواز
مقتدرانه و مســتمر پهپادهــای نیروی دریایی ارتش
برفــراز اقیانوسهــا کــه در لبــه فنــاوری نظامی قرار
گرفتــه مصــداق قــدرت بازدارندگــی ایران اســالمی
اســت کــه بــرای کشــورهای منطقــه پیــام آور عــزت
ملت هــا و همچنیــن تامیــن امنیــت جمعــی بــدون
حضــور نامشــروع بیگانــگان بــوده کــه قابلیت هــا و
توانمندی آن در حراســت از مرزهای هوایی ،دریایی
و زمینی کشــور را مضاعف ساخته است.

برای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
فرمانده نیروی دریایی سپاه
گفت :برای تأمین امنیت
منطقه مهم خلیج فارس این
سردار تنگسیری توان و ظرفیت در کشورهای
همسایه وجود دارد و اصأل
نیازی به حضور کشورهای
بیگانه نیست.
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده
نیــروی دریایــی ســپاه در روز عیــد غدیــر،
ضمــن دیــدار بــا رزمنــدگان جزایــر نازعــات و
خانوادههای مســتقر در ایــن جزایر از حضور
فعــال و مجاهدتهــای مؤثــر آنــان در ایــن
جزایر تقدیر و تشکر کرد.
در ایــن بازدیــد فرمانــده نیــروی دریایــی
ســپاه هدایــای ویژه مقــام معظــم رهبری را
به رزمندگان مســتقر در جزایــر نازعات خلیج
فارس اهدا و سالم گرم و محبت آمیز معظم
له را به آنان ابالغ نمود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه به دنیا آمدن
و پاسدار بودن در حکومتی که توسط والیت
مطلقه فقیــه ،نایب امام زمان (عج) در عصر
غیبت کبری تشــکیل شــده اســت را از الطاف
و عنایــات خداونــد متعــال بــه مــا رزمندگان
دریــادل عنــوان کرد و افــزود :از مظلومیت و
حقانیت انقالب اسالمی بوسیله جهاد تبیین
و حفــظ آمادگی کامل در مقابل متجاوزان و
مســتکبران عالم دفاع میکنیــم و از خداوند
متعــال میخواهیــم تــا آخریــن نفــس مثل
حاج قاســم عزیز و شهدای واال مقام ما را در
مسیر والیت ثابت قدم بدارد.
دریــادار تنگســیری تاکیــد کــرد :رزمندگان
مســتقر در جزایــر و خطــوط عملیاتــی نیروی
دریایــی ســپاه ،باید مثــل همیشــه ،آمادگی

به دنیا آمدن و پاسدار
بودن در حکومتی که
توسط والیت مطلقه
فقیه ،نایب امام زمان
(عج) در عصر غیبت کبری
تشکیل شده است را از
الطاف و عنایات خداوند
متعال به ما رزمندگان
دریادل عنوان کرد و افزود:
از مظلومیت و حقانیت
انقالب اسالمی ...

رزم خــود را در باالترین ســطح حفــظ نمایند
و بــا تــوکل بر قدرت ال یزال الهی و توســل به
إئمه معصومین (ع) روحیه جهادی ،انقالبی
و معنــوی خود را تقویت کننــد تا برای انجام
ســختترین مأموریتهــا همــواره آمــاده
باشند.
فرمانــده نیــروی دریایی ســپاه گفــت :اگر
دشــمن بــی عقلــی کنــد و بخواهــد فتنهای
یا تجــاوزی علیه نظام اســالمی انجــام دهد،
به گونــهای عمــل میکنیم کــه درس عبرتی
ســخت برای او و همراهانش باشــد و کانون
آن توطئه را در مبدأ میخشکانیم.
وی بــا اشــاره بــه آیــه شــریفه «یریــدون
لیطفئــوا نــوراهلل بافواههــم واهلل متــم نوره
و لــو کــره الکافــرون» ،گفــت :اگــر جمهــوری
اسالمی همانند برخی از کشورها از آرمانها
و ارزشهــای واالی خــود دفــاع نمیکــرد و

تــن به ذلــت و تســلیم در مقابل مســتکبران
مــیداد امروز چیــزی از آن باقــی نمیماند و
استمرار خیانتها و فشارهای جبهه استکبار
بــر علیه ملــت قهرمان ایران اســالمی ،دلیلی
بسیار روشــن است برای اینکه بدانیم در این
 44ســال انقالب اســالمی ملت شریف ایران
اســالمی با بصیــرت علوی و صبــر انقالبی در
مقابل ســیل توطئههای دشــمنان مقاومت
نمودهاند ،البته همانگونه خداوند ســبحان
در قــرآن کریــم فرموده« :مکــروا مکر اهلل إن
اهلل خیر الماکرین» با عنایت و لطف خداوند
متعــال تمــام ایــن توطئههــا بــه خودشــان
برمیگردد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه
باید مراقب وسوســههای شــیطانی باشــیم
تــا پــاداش خدمت ما بــه بدی تبدیل نشــود
گفت :انســان مخلــص و مجاهد کــه به خدا

مراکز عملیاتهای تکفیریها بیشتر در کدام کشورهاست؟

متن این پیام به شرح زیر است:
بــا درورد بــر روح پــر فتــوح معمــار کبیــر انقــالب
حضــرت امــام خمینــی (ره) و ارواح طیبــه شــهدای
انقالب اســالمی به ویژه شهدای جاویداالثر دریادل
ارتــش جمهوری اســالمی ایــران و آرزوی طــول عمر
بــا عزت بــرای رهبــر فرزانه انقــالب اســالمی ،اجرای
موفقیت آمیــز تمریــن دریایــی ناودســته پهپادبــر
نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهوری اســالمی
ایران را که نمــادی از خودباوری ،توانمندی ،دانش
و ایمــان جوانــان این مرز و بوم اســت را بــه محضر
فرماندهــی معظــم کل قوا (مدظلــه العالی) و ملت
بزرگ ایران تبریــک عرض می کنیم.
جمهــوری اســالمی ایران معتقد اســت بــه دلیل
خــوی تجاوزگــری و روحیه اســتکباری نظام ســلطه،
ارتقــای قــدرت دفاعــی کشــور واجب بــوده و ایجاد
پایــگاه پهپــادی و اخیــرًا پــرواز مقتدرانــه و مســتمر
پهپادهــای نیروی دریایــی ارتش برفــراز اقیانوسها
که در لبه فنــاوری نظامی قرار گرفته مصداق قدرت
بازدارندگی ایران اسالمی اســت که برای کشورهای
منطقــه پیــام آور عــزت ملت هــا و همچنیــن تامیــن
امنیــت جمعــی بــدون حضــور نامشــروع بیگانــگان
بــوده کــه قابلیت هــا و توانمنــدی آن در حراســت از
مرزهــای هوایــی ،دریایی و زمینی کشــور را مضاعف
ساخته است.
از آنجــا کــه نیــروی پهپــادی دریــا پایــه بــا قابلیت
پرتــاب از یگان های ســطحی و زیر ســطحی ،اشــراف
اطالعاتــی و عمــق عملیاتــی و تــوان رزم پهپــادی،
نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش مقتــدر جمهــوری
اســالمی ایــران را در پهنــه بیکــران اقیانوسهــا کــه
وظیفــه حراســت از مرزهــا و اقتصــاد دریایــی را بــه
عهده دارد دو چندان ســاخته است .لذا فراکسیون
دفــاع و اقتــدار ملــی ضمــن ارج و ارزش نهــادن به
دریــادالن ارتــش انقالبــی ،از برگزاری موفــق تمرین
نــاو دســته پهپادبــر نداجــا و اقــدام هوشــمندانه
ارتش انقالبی جمهوری اســالمی ایران در شــرایطی
کــه منطقــه غــرب آســیا بــا حضــور نامیــون ســران
اســتکبار جهانی ،متالطم شــده ،بــه مصداق حدیث
شــریف «من لم یشــکر المخلوق ،لم یشــکر الخالق»
و همچنیــن از حفــظ و ارتقــا آمادگــی شــبانه روزی،
رشــادت های دالور مــردان و جــان برکفــان نیــروی
دریایــی راهبــردی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران
بــه ویــژه امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موســوی
فرمانــده محترم کل ارتش جمهوری اســالمی ایران
و امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده محترم نداجا،
تقدیــر و تشــکر کرده و امیــد داریم با تــوکل به خدا
و بــا عنایــت خاصه حضــرت ولی عصر (عــج) و تحت
امــر فرماندهــی معظــم کل قــوا حضــرت آیــت اهلل
امــام خامنهای (مدظلــه العالی) همــواره در انجام
وظایف سربازی ،ســربلند و پایدار باشند.

سپهرغرب ،گروه سیاسی :یک کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به اقدامات تروریستی
گروهکهای تکفیری در ایران ،به کشورهایی که بیشتر مراکز عملیاتهای تکفیریها هستند؛ اشاره
کرد.
علــی واحــدی با اشــاره به تحرکات اخیر تکفیریها در کشــور اظهار کرد :از عواملــی مهم و اثر گذاری
که میتواند تکفیریها را از رســیدن به مقاصد خود بازدارد ،بحث اطالع رســانی اســت.
علی واحدی
وی بــه فرمایش امام(ره) در رابطه با اســالم اشــاره کرد و گفت :امام(ره) اســالم نــاب محمدی را با
اســالم آمریکایــی تفکیــک کردند؛ امــروز این عوامــل تکفیری فریب نظام ســلطه را میخورند و اســالم
واقعی را به عنوان یک اســالم جعلی در ذهنشــان پرورش میدهند.
لزوم تکثیر فرهنگ اصیل اسالم در مقابله با اقدامات تکفیریها
ایــن کارشــناس مســائل افغانســتان بــا بیــان اینکــه اقدامــات تکفیریها در جمهــوری اســالمی ایران کمتــر اتفاق
میافتد ،بیان داشــت :مرکز عملیاتهای تکفیریها بیشــتر در کشــورهای پاکســتان و افغانســتان و کشــورهای عربی
اســت ،باید در این کشــورها خصوصًا در مسائل پاکســتان و افغانستان که متاسفانه شــاهد ضعف فرهنگی هستیم،
فرهنــگ نــاب محمــدی را عرضه کنیم؛ اگر مردم این کشــورها با فرهنگ اصیل اســالم آشــنا شــوند دیگــر دچار فریب و
اغفال نظام ســلطه نمیشوند.
نیرنگ و
ِ
واحدی نظام ســلطه را از عوامل و موســس گروههای تکفیری برشمرد و افزود :در ســاختار نظام سلطه ،آمریکا در
راس اســت و رژیم صهیونیســتی و ســران کشورهای عرب هم دخیل هســتند؛ نظام ســلطه از ضعف فکری و اعتقادی
در راســتای اقدامات تروریســتی علیه مســلمانان و امتهای اسالمی استفاده میکند.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران ام القــری جهان اســالم و منتشــر کننده و حمایــت کننده اســالم ناب
محمــدی اســت ،گفت :اگر فرهنگ ناب محمدی توســعه پیدا کند و مردم آگاه شــوند نظام ســلطه هیــچ گاه نخواهد
توانســت مســلمین را اغفــال کنــد و اقدامــات ضــد اســالم و مســلمین را برنامه ریــزی کند و به نام اســالم ،اســالم را
تضعیف کند.
آمریکا به دنبال اصطکاک میان کشورهای اسالمی است
این کارشــناس مســائل افغانســتان با تاکید بر اینکه نظام ســلطه و در راس آن آمریکا و حامیانش در صدد ایجاد
اصطــکاک روابــط بین کشــورهای اســالمی و همچنیــن ایجاد شــکاف بین این کشــورها هســتند ،گفت :اگــر امتهای
اســالمی یکپارچه شــوند و با هم اتحاد و همبســتگی داشــته باشند ،نظام سلطه در رســیدن به اهداف شوم خود باز
خواهد ماند.

تــوکل دارد و اجر خود را از خدا طلب میکند
توفیقات خادمــی به انقالب ،نظام و مردم را
از عنایات پروردگار بــه خود میداند که کمتر
نصیب کسی خواهد شد.
سردار تنگسیری همچنین با شرح حدیثی
از حضــرت امــام رضــا (ع) دربــاره اهمیــت و
تکریم عید ســعید غدیــر و گرامیداشــت این
روز شــریف که میفرمایند"اگر مردم فضیلت
حقیقــی ایــن روز را میشــناختند ،فرشــتگان
روزی ده بــار بــا آنها دســت میدادند" افزود:
مســئله غدیــر مربــوط بــه همه مســلمانان
اســت چــون بــه معنــای حاکمیــت عدالــت،
فضیلت و والیت اهلل اســت و به همین خاطر
غدیر مایه وحدت بین مسلمانان است.
وی خاطرنشــان کــرد :غدیــر قطعــًا ادامه
خط رســالت بعثت پیامبر گرامی اسالم است
و همانگونــه کــه بعثت پیغمبــر مایه وحدت

تمامــی انســانها شــد ،غدیــر نیز تــداوم راه
نبــوت و رســالت اســت و این خــط میتواند
مایه وحدت شیعه و سنی باشد.
دریــادار تنگســیری با اشــاره بــه فرمایش
مقــام معظم رهبــری دربــاره «مســئله غدیر
یعنــی گزینــش علم ،تقــوا ،جهاد و فــداکاری
در راه خــدا و ســبقت در ایمــان و اســالم و
تکیــه بــر روی اینهــا در تشــخیص و تعییــن
ّ
مدیریــت جامعه» گفت :اگــر مدیران جوامع
اســالمی حائــز ایــن شایســتگیها باشــند،
جوامــع اســالمی پیشــرفت میکننــد ،رشــد
وتعالی مییابند ،اینکه شــما امروز میبینید
متأســفانه بــا نفــوذ منافقــان و ظالمــان در
مــواردی برخــی جوامــع را بــه نوعــی دچــار
انحرافاتــی نمــوده و آنهــا را بــه جــان هــم
انداختهانــد ،بــر اثر همیــن فاصلــه گرفتن
از آموزههــای غدیر اســت که دعــا میکنیم
خداوند به همه امتهای اســالمی معرفت
و بصیــرت دینــی عطــا فرمایــد تا زیــر پرچم
اســالم و نور قرآن با وحدت کلمه «ال إله اال
اهلل» شــاهد عزت آفرینی و پیشــرفت بیشتر
در کشورهای اسالمی باشیم.
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه بــا
اشــاره بــر اصــل مترقــی اخــوت و بــرادری
بیــن مســلمانان گفــت :مــا مســلمانیم و
بــا کشــورهای همســایه کــه همــه آنهــا نیز
مســلمان هســتند ،با همدیگر بــرادر دینی
هســتیم و در تمــام مشــکالت و گرفتاریها
مددیــار هم هســتیم و برای تأمیــن امنیت
منطقــه مهــم خلیــج فــارس ایــن تــوان و
ظرفیت در کشــورهای همسایه وجود دارد
و اصــأ نیــازی به حضــور کشــورهای بیگانه
نیســت که بخواهند با توجیه تأمین امنیت
در اینجا حضور یابند.

خامـــوشی چاههای کـشــاورزی خـســارت زیـــــادی
به کشاورزان وارد کرده است
سپهرغرب ،گروه سیاسی :نماینده مردم
فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای
اسالمی گفت :وزارت نیرو سیاست درستی را
برای مدیریت خاموشیها در فصل گرما اتخاذ
محمدصالحی نکرده و فشار مضاعفی بر کشاورزان تحمیل
شده است.
حســین محمدصالحــی بــا اشــاره بــه
سیاســتهای وزارت نیرو بــرای مدیریت خاموشــیها ،بیان کرد:
متاســفانه سیاستهای وزارت نیرو نتوانســته خاموشیها را در
فصــل گرما به نحو درســتی مدیریت کند .این سیاســتها منجر
به فشــار مضاعف بر کشــاورزان شــده اســت ،به عنــوان نمونه
در منطقه ما که کامال کشــاورزی اســت در چهار ماه از ســال برق
مصرف میشــود و کشــاورزی انجام میدهند و بــه جز این چهار
ماه که مصادف با بهار و تابستان است ،مصرف برق در سایر ایام
به شدت پایین است.
وی در ادامه با بیان اینکه خاموشــی چاههای کشــاورزی در این ایام خســارت زیادی را به کشــاورزان وارد کرده است،
اظهار کرد :ای کاش بخشی از این خاموشیها به صنایع بزرگ انتقال مییافت که ظرفیت تولید برق نیز دارند .متاسفانه
سیاست خاموشیها به صورت گزینشی اجرایی و منجر به نارضایتی کشاورزان شده است .این امکان وجود داشت که
بخشی از خاموشی را به بلوارهای بزرگی که در بیابانها کشیده شده است ،انتقال داد.
نماینــده مردم فریدن و فریدونشــهر در مجلس شــورای اســالمی ،تصریح کرد :میزان برداشــت گنــدم در منطقه ما
بــه نســبت ســالهای قبل به کمتــر از نصف کاهش پیدا کرده اســت که این امر نتیجه اتخاذ سیاســتهای غلط اســت.
متاســفانه بعضــا  5ســاعت در طــول روز بــرق چاههــای کشــاورزی قطع میشــود ،ایــن امر موجب شــده تا بخشــی از
محصوالت کشاورزی از بین برود .کسی هم حاضر به پاسخگویی به کشاورزان نیست.
محمدصالحــی در پایــان با بیان اینکه ســاعات کار برخــی از ادارات کاهش پیدا کرده که یــک گام مثبت برای مدیریت
مصرف میباشــد ،خاطرنشــان کرد :ای کاش که مدیریت مصرف برق در همه دستگاهها و ارگانها دنبال میشد ،آنگاه
ما میتوانستیم با کمترین فشار از این دوره تنش آبی و برقی عبور کنیم.

نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام

گزینش

پرداخت.

سپهرغرب ،گروه سیاسی:
دفتر مطالعات مدیریت
مرکز پژوهشهای مجلس
در گزارشی به اظهارنظر
کارشناسی درباره طرح
گزینش مدیران و کارگزاران
نظام جمهوری اسالمی

در این گزارش آمده است:
نظــام گزینــش در جمهــوری اســالمی ایران
بــا فرمــان حضــرت امــام خمینــی (ره) در تاریخ
 15/10/1361آرایــش جدیدی گرفت .از آن زمان
تاکنون نظام گزینش عمومی کشــور با راهبری
دبیرخانه هیئت عالی گزینش ،موضوع گزینش
نیروی انسانی برای دولت را مبتنی بر شاخصها
و معیارهای اسالمی و انقالبی در دستور کار قرار
داده اســت .پــس از گذشــت حدود  40ســال از
فعالیت گزینش در نظام سیاسی و اداری کشور،
با هدف اصالح نظام گزینش و با تأکید بر اصالح
ســاختاری «طــرح گزینش مدیــران و کارگــزاران
نظام جمهوری اســالمی» با شماره ثبت  469با
امضای  27نماینده مجلس شورای اسالمی در
مجلس یازدهم اعالم وصول شد.

روح کلــی حاکم بر طرح حاضر تغییر و تحول
ساختاری نظام گزینش کشــور و ایجاد سازمان
مســتقل و موازی با دیگر دســتگاههای اجرایی
در امــر گزینش اســت کــه باعث بروز چالشــهای
اساســی در نظــام اداری کشــور بــه طــور عام و
نظــام گزینش کشــور بــه طور خاص میشــود.
برخی از این چالشها شــامل مواردی همچون
بــزرگ شــدن دولــت و ایجــاد تشــکیالت جدید،
تغییر در نحوه جذب و استخدام نیروهای جدید
بــرای ســازمان گزینش و تعیین تکلیف نشــدن
نیروهــای فعلی ســازمان ،تحمیــل هزینه مالی
جدیــد برای دولت با ایجاد ادارات کل اســتانی و
شهرســتانی ،بی توجهی به شرایط و اقتضائات
خاص هر دســتگاه با مســتقل شــدن سازمان
گزینش ،اثرگذاری بیشــتر شرایط سیاسی کشور
بــر ســازمان گزینــش بــه دلیــل متمرکز شــدن
ساختار گزینش ،بی توجهی به اصالح فرآیندها،
رویهها و معیارها و تمرکز بر ساختار و تشکیالت و
پیشی بینی نکردن نظام تعامل ارتباطی گزینش
با دیگــر نهادهای درگیر در امــر گزینش کارکنان
همچون ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور،
هیئتهای تخلفات اداری ،حراستها و ...هست.
بــه لحاظ حقوقــی و قانونی نیــز طرح حاضر
با اصول متعدد قانون اساســی همچون اصل

« »115« ،»85« ،»60« ،»57« ،»15« ،»4و
سیاستهای کلی نظام همچون سیاستهای
کلــی نظــام اداری ،سیاســتهای کلــی اقتصاد
مقاومتی ،سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
نیز در تعارض است .همچنین با توجه به اینکه
طــرح حاضــر باعــث ایجــاد تشــکیالت جدید در
دولت میشود و مغایر با بند «الف» ماده ()28
قانون برنامه ششم توسعه کشور است نیاز به
دو سوم آرای نمایندگان دارد.
نکته مهمی که بایســتی در نظر گرفته شود
این است که در اظهارنظر خبرگان و متخصصان
گزینــش کشــور ،اکثریــت چالشهــای گزینــش
کشور ناظر به فرآیند اجرای گزینش است همان
گونه که در بند ســوم سیاســتهای کلی نظام
اداری ابالغــی ســال  1389که «بهبــود معیارها
و روزآمدی روشهای گزینش منابع انســانی به
منظور جذب نیروی انســانی توانمند ،متعهد و
شایســته و پرهیز از تنــگ نظریها و نگرشهای
سلیقه ای و غیرحرفه ای» مورد تاکید قرار گرفته
است .البته الزم به ذکر است که در برخی موارد
نیــاز به اصــالح قانون اســت که ایــن اصالحات
عمدتــًا جزئی اســت و بایســتی با هم اندیشــی
صاحب نظران مدنظر قرار بگیرد.
در جمــع بنــدی بایســتی بیــان شــود کــه

بازطراحــی ســاختاری در عرصه گزینــش که روح
حاکم بر طرح پیشنهادی است از آنجایی که باعث
بروز چالشهای اساســی در دستگاه گزینش و
همچنین در نظام اداری کشور میشود ،توصیه
نمــی شــود .همچنین ،پیشــنهاد میشــود به
اسناد باالدســتی و بیانات حضرت امام خمینی

(ره) و مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن بنــد
سوم سیاستهای کلی نظام ،شناسایی دقیق
مســائل و آسیبهای ســاختار و فرایند فعلی و
همچنیــن ارائــه راهکارهای سیاســتی و اجرایی
متناســب با حفظ نقــاط قوت موجــود و بدون
انجام تحوالت ساختاری کلی مدنظر قرار گیرد.

سیـاسـی

گفتوگوی الپید با نخستوزیر هلند درباره ایران
سپهرغرب ،گروه سیاسی :نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پیامی از گفتوگو با همتای هلندی خود درباره ایران خبر داد.
یائیر الپید ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی در صفحه توییترش از گفتوگو با مارک روت ،نخستوزیر هلند خبر داده و نوشت :ما درباره مقابله با ایران و ارتقای ثبات منطقهای گفتوگو کردیم.
الپید که میزبان جوبایدن ،رییس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی بود ،در دیدار و کنفرانس خبری مشترکش با بایدن به تکرار ادعاهایش علیه ایران و نقش آن در منطقه پرداخته بود.
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سپهرغرب ،گروه سیاسی:
علی علیزاده تحلیلگر مسائل
بینالمللی در لندن جمعبندی
جالبی از سفر بایدن به منطقه
ارائه کرده است.
علیزاده
کارشناس مســائل بینالمللی
بــه بررســی نتایــج ســفر اخیــر جو
بایدن رئیسجمهور آمریکا به رژیم صهیونیســتی و
عربستان سعودی پرداخت.
علیزاده در این مصاحبه با اشاره به حمله صدام
به کویت در سال  ،1990اظهار داشت :صدام حدود
 150کیلومتــر از مناطــق کویــری مرزی بیــن عراق و
عربســتان را اشــغال کــرد؛ ملــک فهد از ایــن اقدام
ترسید و احســاس تهدید وجودی کرد .یکی از پسر
عموهای خانواده سلطنتی تماس گرفت و به فهد
گفت که میتواند او را کمک کند اما این تماس او را
بدتر ترساند .این تلفن از اسامه بن الدن بود.
عربستان بعد از جنگ اول خلیج فارس
امنیت را از آمریکا میخرید
وی افــزود :فهــد در مقابــل به جورج بــوش پدر
تلفن کرد و از آمریکا کمک خواســت که به جنگ اول
خلیج فارس منتهی شد .آمریکا با کمک به عربستان
نیــروی نظامی به منطقه فرســتاد و پایــگاه نظامی
تشــکیل داد؛ ایــن اقــدام حــدود  150میلیــارد دالر
صورتحســاب روی دســت عربستان گذاشــت؛ از آن
زمان به بعد عربســتان امنیت خود را به عنوان یک
کاال از آمریکا خریداری کرد.
علیزاده با اشــاره به ماجرای  11ســپتامبر و نقش
بدنه داخل عربســتان در این جریــان به  27صفحه
از پرونده  11ســپتامبر اشــاره کرد که الک گرفته شده
و هــرگاه بــه روســای جمهــور آمریــکا فشــار میآید
میگویند ممکن است مجبور شویم این  27صفحه
را منتشر کنیم.
وی ادامه داد :بعد  11از سپتامبر عربستان فهمید
دردانــهای نیســت که هــرکاری بکنــد و آمریــکا کاری
نداشته باشد؛ این عدم اعتماد در برجام خودش را
نشان داد.
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی برجــام را
ســندی میدانــد کــه کاســتیهای فراوانــی دارد
ومذاکرهکننــدگان ایرانــی میتوانســتند چانــه زنی
بیشــتری در برجام داشــته باشــند اما برجام ،گرفتن
چک ســفید از عربســتان و اسرائیل و پذیرش نسبی
ایــران بــود .علیزاده بر ایــن مبنا گفــت :آمریکا حقی
نداشــت کــه حقوق هســتهای مــا را بگیرد امــا از آن
ادعــای ســی و اند ســاله خود کــه رژیــم چنج(تغییر
نظام) بود -در ظاهر -دست برداشت .آمریکا پیش
از این از حمله نظامی مستقیم به ایران حرف میزد.
عربستان با پیروزی ترامپ به دوران
خوش گذشته برگشت اما...
وی ادامــه داد :عربســتان بعــد از برجام وارد
بازیهای داخلی عربســتان شــد و چــون این بال
را بدنــه دموکــرات بــر ســر وی آورد ،البیهــای
عربســتان هزینــه زیادی کردند تــا ترامپ انتخاب
شــود و در نوامبــر (2016آبــان  )95کــه انتخــاب
شــد ،در اردیبهشت  96اولین ســفر مهم خود را
بــه عربســتان انجام داد .عربســتان  400میلیارد
دالر مجــددًا خــرج کــرد تــا دوبــاره بــه روزهــای
خــوش قبلی برگــردد و هرکاری خواســت بکند و
کســی جلــودارش نباشــد و به خیــال خودش از
شــر جمهــوری اســالمی خالص شــود؛ ایــن ماه
عســل در حال طی شــدن بــود و ترامــپ با پول
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بایدن میخواست در سفر به منطقه قدرتنمایی کند اما شکست خورد
عربستان فهمیده به آمریکا
نمیشود اعتماد کرد و
کاالی امنیتی که میخریده،
نمیتواند دیگر به این راحتی
تهیه کند .عربستان به
دنبال خودیاری و مستقل
شدن از لحاظ امنیتی رفته و
چرخش به شرق عربستان
از اینجا آغاز شد که با چین
و روسیه کار میکند؛ البته
آمریکا و عربستان همچنان
با هم رابطه دارند و بین 1500
الی  2هزار میلیارد دالر پول
سعودیها و شاهزادهای
سعودی در بانکهای
آنجاست اما استراتژیک
بودن روابط دیگر تمام
شده ...

گرفتــن این رابطه را ادامه میداد.
ترور حاج قاسم و تهدید ایران پیمانکاری
ترامپ برای عربستان بود
علیــزاده بــا اشــاره به اتفاقــی که در اکتبــر 2018
رخ داد و آن هــم قتل جمال خاشــقچی بود ،اظهار
داشت :اگرچه دولت عربستان از این جنایتها زیاد
داشــت اما دموکراتها و بخشــی از نظام قدرت در
آمریکا به سراغ عربستان رفتند و پرونده خاشقچی
را پیگیری کردند .اگر ترامپ کارش به اینجا رسید که
حاج قاسم را ترور کند و بگوید میخواهم  50نقطه
ایران را بزنم ،این اقدامات تا حدی نقش پیمانکاری
بــن ســلمان بــود تــا منطقــه را پرتنش کنــد .نظام
سیاســی آمریــکا دنبــال افزایش تنش نبــود چون
میخواست از منطقه به سراغ چین برود.
روابط آمریکا و عربستان ادامه دارد اما
دیگر استراتژیک نیست
این کارشــناس سیاســت خارجی معتقد است
عربســتان فهمیــده بــه آمریــکا نمیشــود اعتماد
کــرد و کاالی امنیتــی کــه میخریــده ،نمیتوانــد
دیگر به ایــن راحتی تهیه کند .عربســتان به دنبال
خودیاری و مســتقل شدن از لحاظ امنیتی رفته و
چرخش به شــرق عربســتان از اینجا آغاز شد که با
چین و روســیه کار میکند؛ البته آمریکا و عربستان
همچنــان بــا هم رابطــه دارنــد و بیــن  1500الی 2
هزار میلیارد دالر پول ســعودیها و شــاهزادهای
ســعودی در بانکهــای آنجاســت اما اســتراتژیک
بودن روابط دیگر تمام شــده و دوطرف به یکدیگر
اعتماد ندارند.
وی بــه اشــتباه محاســباتی آمریــکا هم اشــاره
کــرد و گفت :بایــدن در جنگ اوکرایــن فکر میکرد
بــا یــک تلفن عربســتان تولیــد نفت را بــاال میبرد؛
فکــر نمیکــرد اینهــا چموشــی کننــد .در حقیقــت
آمریکا هم اشــتباه محاســباتی کرد و نمیدانست

پیــر شــده و
بچه هــا ی
ســا بق
از وی
حســاب نمیبرند.
این هزینه زیادی برای
بایدن داشت.
علیــزاده با اشــاره بــه بحران
انرژی در پی جنگ اوکراین ،با بیان اینکه ما امسال
زمستان سردی خواهیم داشت ،ادامه داد :هزینه
گاز  700درصد در قاره گران شــده و بهای انرژی به
نحو وحشــتناکی افزایش یافته اســت .اگر روسیه
تــا آبــان ماه گاز را بــاز نکند ،مردم یــخ خواهند زد.
بوریــس جانســون میگفت این هزینــهای بود که
مــا در دفــاع از ارزشهــا دادیــم؛ ارزشهایی مثل
لیبرالیســم و دفاع از اوکراین و ایســتادگی در برابر
روســیه و ...امــا آنها که برای دفــاع از ارزشها ما را
در ســرما نگه میدارند با قاتل خاشــقچی دســت
دادند و این لگد زدن به ارزشهای خودشان بود.
در یــک جا با ارزشهای لیبرالی هزینه ســنگینی به
مــردم وارد میکنند و در جای دیگر با کســی که به
آن ارزشها پایبند نیست دست میدهند.
عربستان ناچار است به شرق نگاه کند
علیزاده در این گفتوگو با بیان اینکه عربستان
همچنان موظف اســت کــه از آمریکا و انگلســتان
اســلحه بخرد امــا دیگر آن رابطــه قدیمی که خلل
ناپذیر بود را با هم ندارند و عربســتان ناچار اســت
به شــرق نگاه کند و با چین رابطه داشــته باشــد،
گفت :امنیت منطقه برای چین مهم اســت و برای
همین عربستان به مذاکره با ایران روی آورده و در
نشستهای بغداد حضور پیدا کرده است.
وی یــادآور شــد کــه "آمریــکا در دوره افــول و
پیــری ،درگیــر جنــگ داخلــی شــده و دمکراتها و
جمهوریخــوان کارشــان بــه زد و خــورد رســیده و

وسط مذاکرات با سعودی به یاد شهدای منا هم باشید!
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
چند سالی است که موسم حج و
خصوصًا عید سعید قربان برای
جمعی از هموطنان ما یادآور
محمدجواد اخوان فاجعه تلخ منا است؛ فاجعهای
که طی آن بیش از  7هزار نفر
از حجاج در سرزمین منا گرفتار
حادثهای مشکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان
امدادرسانی مناسب ،در حالت احرام به شهادت
رسیدند.
چند ســالی اســت کــه موســم حــج و خصوصًا
عیــد ســعید قربان بــرای جمعــی از هموطنــان ما
یادآور فاجعه تلخ منا اســت؛ فاجعــهای که طی آن
بیــش از  7هزار نفر از حجاج در ســرزمین منا گرفتار
حادثهای مشــکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان
امدادرســانی مناســب ،در حالت احرام به شهادت
رســیدند .ســهلانگاری و بیتفاوتــی مأمــوران
ســعودی در برخــورد بــا ایــن فاجعه هم بــه گفته
شــاهدان عینی و هم به شهادت فیلمها و تصاویر
موجــود ،مســلم و محــرز اســت .تصاویر شــهدای
فاجعه نشان میدهد تعداد زیادی از آنها با لبان
خشــکیده و عطشــان دعوت حق را لبیک گفتهاند
و ایــن مطلــب بــا توجه به دمــای  43درجــهای روز
فاجعــه در ســرزمین حجــاز معنا و مفهــوم خاص
خــود را مییابد .عالوه بر اینهــا گروههای امدادی
و پزشــکی ایرانی از همان ســاعات اولیه وقوع این
فاجعــه ،بــرای کمک به حال مجروحــان این حادثه
و پــس از آن در بیمارســتانهای ســعودی حاضــر
شدند تا نهتنها به حجاج ایرانی بلکه تا حد امکان
بــه مجروحان ســایر کشــورها نیــز خدمترســانی
کننــد ،اما با ممانعت مســئوالن ســعودی مواجه
شدند .همچنین دستور مسئوالن سعودی مبنی

بــر جمــعآوری دوربینهــای مداربســته در محــل
وقوع فاجعه منا نیز بر عمق شائبهها در خصوص
ماهیت این حادثه میافزاید.
حادثــه منــا ،خونبارتریــن و مرگبارترین فاجعه
تاریــخ حــج ابراهیمی اســت و نکتــه قابلتأمل آن
اســت که ایــن حادثه در عصر رســانهها و ارتباطات
رخ داده ،بــا اینحــال در بســیاری از نقــاط دنیــا و
حتی در کشــورهای غربی ،آنگونه که بایدوشــاید
دیــده و شــنیده نشــد .ایــن بــدان معناســت که
فشــار البیهــای پنهــان و آشــکار ســعودیها
و متحدانشــان و نیــز تطمیــع رســانهها بــا
پترودالرهــای ســعودی ،عمــًال فاجعــه را بــه
سانســور کشانده اســت .از ســویی ،از جمله
حقــوق کنســولی متعــارف شناختهشــده،
دسترسی به اجساد و اجازه انتقال آنها به
کشور متبوع است .بااینحال در روزهای
نخســت ،بنای ســعودیها بــر آن بود
کــه کل ابــدان
شهدای منا
را بــدون

ســروصدای رســانهای در
مکــه بــه خــاک بســپارند
و مســتندات موجــود نشــان

میدهد در روزهای نخست نیز فاز اول این تصمیم
اجرایی شــده و شتابزده چند صد تن از پیکرهایی
که بــه دلیــل نگهــداری نامناســب و غیراصولی در
کانتینــر نگهداری میشــد ،به
خاک ســپرده شــدند .پس
از هشــدار رهبــر معظــم
انقــالب اســالمی بــه
سعودیها ،در خصوص
عمــل بــه وظایــف خــود
در قبــال پیکــر شــهدا،
ناگهــان ورق برگشــت
و آنهــا مجبــور بــه
پذیرش نظر مســئوالن
ایرانــی و خانوادههــای
شــهدا شــدند و البتــه
فرازوفــرود
بــا
زیــادی پیکرهــا را به
جمهــوری اســالمی
ایران تحویل دادند.
اکنــون بعــد از
گذشــت هفت ســال
بهانههایــی
بــه
همچون قطع روابط
دیپلماتیــک میــان
ایــران و ســعودی،
هیچگونــه پیشــرفتی
در پیگیــری حقوقی این
دو فاجعــه و شــهدای
آن مشــاهده نمیشــود.
جالب این اســت که بهرغم
آنکــه در طــول ســالهای
گذشــته حاکمــان بدطینــت

دعواهایشــان را بــه
خیابان کشاندهاند"؛
افــزود:
علیــزاده
دموکراتهــا بــرای کنــار
زدن ترامپ ،بر ســر پرونده
خاشــقچی به عربستان فشار
آوردند و شــعارهای حقوق بشری
دادنــد تــا به قــدرت برســند؛ مــا در ایران
متأســفانه سالهاســت که دعوای سیاست داخلی
را به سیاســت خارجه کشــاندیم درحالــی که هیچ
کشــوری در سیاســت خارجــه و اســتراتژی دچــار
دوصدایی نیست.
علیزاده دســت خالی برگشــتن بایــدن از آمریکا
را ناشــی از همین کشــاندن دعوا به خیابانها در
آمریــکا میدانــد و تاکید میکند :ما در کشــورمان
ســی ســال اســت این تجربه بد را تکــرار کردیم اما
اینکــه از دهــه  70بــه بعــد یــک صــدا از سیاســت
خارجه ما میآید خوشحال کننده است.
بزرگترین خونشویی تاریخ در سفر بایدن
به عربستان رخ داد
این تحلیلگر سیاســی دســتاورد نداشــتن ســفر
بایــدن بــه منطقــه را بــه ایــن دلیــل میدانــد کــه
بنسلمان همچنان چشمش به سوی ترامپ است
و تحویل نگرفتن بایدن احتماًال ناشی از خط گرفتن
از جمهوریخواهان بوده است.
علیزاده ادامه داد :بزرگترین خونشــویی در این
ســفر انجام شــد و بــن ســلمان پرونده خاشــقچی
را شســت و خــود را تطهیر کــرد؛ آمریکا آنقــدر امروز
دوقطبی شــده و بر ســر مســائل داخلــی همچون
سقط جنین ،اسلحه فروشی و ...دچار تنش هست
که دیگر ایران و غرب آســیا حتی جزو ده اولویت اول
مردم آمریکا نیست.
وی افزود :مسئله انرژی برای اروپا خیلی بحرانیتر
از آمریکاســت و ضعیف شدن بایدن در برابر روسیه
ریاض ،هر روز خباثت خود را علیه ملت ایران بیشتر
به نمایش گذاشته و از هیچ تالشی برای ضربهزدن
بــه کشــورمان فروگــذار نکردهانــد ،خبر هایــی از
مذاکــرات مســتقیم و غیرمســتقیم میان ایــران و
عربستان شنیده میشود ،بیآنکه خبری از پیگیری
حقوقــی فاجعه منا حداقل در اثنای این گفتگوها
باشد .به مسئوالن ذیربط در وزارت امور خارجه و
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این نکته را باید
یادآور شــد که فاجعه منــا و حقوق  460نفر ایرانی
قربانــی آن یکــی از مهمترین پروندههــای موجود
میــان ایــران و عربســتان اســت و نمیتــوان آن را
نادیده گرفت .مطالبه تشــکیل کمیته حقیقتیاب
بینالمللــی بــا حضــور ایــران و پذیــرش قصــور و
تقصیرهــای عربســتان ســعودی کــف مطالبــات
ماست .کاش دیپلماتهای ما وسط مذاکرات چند
لحظهای هم به یاد شهدای مظلوم منا بیفتند!
بار دیگر ضرورت توجه به حقوق این شهروندان
مظلــوم ایرانی را به مســئوالن وزارت امــور خارجه،
سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید یادآور شده و این
نوشتار را با گرامیداشت شهدای مظلوم فاجعه منا
و بــا تذکر از زبان رهبر معظم انقالب اســالمی پایان
میبریــم که چند ســال پیــش در دیدار کارگــزاران و
مســئوالن حج فرمودند« :فاجعه مسجدالحرام و
منــا در ســال [ 94هم]این قضیه فراموششــدنی
نیست؛ این باید حتمًا تعقیب بشود ،دنبال بشود،
مدعی
مجموعــه و هیئــت حقیقتیــاب با حضــور ّ
اصلی  -که جمهوری اســالمی اســت -باید تشکیل
بشود ،باید به مجامع بینالمللی مراجعه بشود ،از
هرجایی که ممکن اســت باید کمک گرفته بشود تا
احقاق حق بشــود؛ اینجا ظلم بزرگی انجام گرفت...
این ،مطالبــه الزم دارد؛ این ،دنبالگیری الزم دارد؛ از
دنبالگیری از این قضیه خسته نشوید .دنبال کنید،
بخواهید .مســئوالن محترم  -چــه در بعثه ،چه در
ســازمان حج ،چه در دســتگاههای ذیربــط ،وزارت
خارجه ،قوه قضائیه و دیگران -باید قضیه را دنبال
بکنند».

در انتخابات نوامبر تاثیرگذار است .جمهوریخواهان
بخاطر این سفر بایدن را تحقیر میکنند که نتوانست
رهبری غرب را درست انجام دهد.
علیــزاده در پاســخ بــه این ســوال که ایــران در
چنیــن شــرایطی باید چه واکنشــی نشــان بدهد،
اظهــار داشــت :ایــران بایــد بتواند از خــودش یک
صدا داشــته باشــد و ایــن نکته مهمی اســت .من
بــا دموکراســی و چندصدایــی مخالف نیســتم اما
سیاســت خارجــه یک کشــور متوســط مثــل ایران
باید یک صدا داشــته باشد .کشــورهای بزرگ 300
میلیونــی بــا  GDPچند میلیــارد دالری وقتی دچار
چندصدایــی در سیاســت خارجــه میشــوند بــه
اضمحالل میرسند.
افکار عمومی در ایران در یک وضعیت
کاریکاتوری زندگی میکند
ایــن تحلیلگــر سیاســی در بخــش دیگــری از
ســخنانش گفــت :کشــورهای منطقــه ماننــد
ترکمنســتان و ســایرین اگرچه کشورهای کوچکی
هســتند امــا فضاهایی را بــرای ایران بــاز میکنند.
بحــث ورود بــه بریکــس و شــانگهای نقــاط مثبت
اســت امــا افــکار عمومــی ایــران در وضعیــت
کاریکاتوری زندگی میکنند چون رســانه نداشتیم
و بحثهــای مرتبط با سیاســت داخلی تصویر یک
وضعیــت آخرالزمانــی برای مــا ایجاد کرده اســت؛
مثال بحثهایی که هفته گذشــته کردند که ما یک
هفته فرصت داریــم به برجام برگردیم یا صحبت از
ناتــوی عربی و ترس از شــکل گیری پدافند هوایی
میــان کشــورهای منطقــه و ...کــه جــز خنــده کار
دیگــری نمیتوان کرد! درحالیکــه زور واقعی ایران
را میبینیــد کــه همزمــان با ســفر بایدن ،ایــران از
ناوهــای پهپادبــر رونمایــی میکنــد؛ بایــدن بــرای
افزایــش نفــت و تهدیــد نیابتــی ایــران بــه منطقه
آمده بود اما ایران از ناو پهپادبر رونمایی میکند و
نشان میدهد دست آمریکا بسته است.

در برجام اتفاقی نمیافتد؛ وضعیت
بایدن آچمز است
وی دربــاره وضعیــت برجــام بعــد از ایــن ســفر
گفــت :بایــدن از یــک ســو نمیخواهــد ایــران از
ایــن قویتــر شــود امــا بخاطــر دعواهــای داخلی
نمیتوانــد بــه دوره قبــل ترامپ برگــردد و در یک
وضعیــت آچمــز قــرار دارد؛ بایــدن بــه رغــم همــه
حرفها در فضای رسانهای به همین شکل کج دار
و مریــز ادامه میدهد؛ نه ماشــه ای توســط اروپا
کشــیده میشــود و نه قرادادی امضا میشــود و
برجــام تا آبــان ماه و انتخابــات میــان دوره کنگره
همین روال میماند.
ایران باید قدرت خود را در منطقه نقد

کند
علیــزاده بــا بیــان اینکــه ایران بایــد روابــط را با
عربستان عادی سازی کند ،گفت :عربستان امروز،
عربســتان ســال  2015نیســت .ظریف در مصاحبه
بــا لیالز گفت که عربســتانیها اعــالم کردند نیاز به
صلــح نداریــم و  170میلیــارد در یمــن خــرج کردند
اما هیچ دســتاوردی نداشــتند .عربســتان زیر این
فشــارها حاال متفاوت رفتار کــرده و وارد گفتوگو
شده است .با مصر هم باید وارد گفتوگو شویم؛
مــا با قطــر رابطه خوبی داشــتیم .ایران ســه دهه
اســت منطقه را زیر فشــار گذاشــته و منطقه هم
ایــن را فهــم کــرده و حاال بایــد قدرت خــود را نقد
کنیــم .بعد از شــهادت ســردار ســلیمانی ،آیتاهلل
خامنهای دو مســئله را در نماز جمعه مطرح کرد:
یکــی مســئله فلســطین و دیگری خــروج نیروهای
آمریکا از منطقــه .عمًال خروج نیروها اتفاق افتاده
و در غیــاب نیروهــای نظامــی آمریکا ،ایــران نیروی
تعییــن کننده اســت و باید از منظر قــدرت ،قدرت
خود را نقد کنــد و روابط رقابت و همکاری را پیش
ببرد.مــا بایــد بــا عربســتان ،مصــر ،امــارات و حتی
ترکیه روابط نزدیکتری داشته باشیم.

پرداخت یارانه نقدی به تورم و افزایش نقدینگی دامن میزند
سپهرغرب ،گروه سیاسی:
عضو کمیسیون صنایع مجلس
با بیان اینکه یارانه نقدی به تورم
و افزایش نقدینگی دامن میزند
حجتاهلل فیروزی گفت :هرگونه تزریق منابع مالی
به بازار قطعًا تورم زاست و بهترین
راه برای مهار تورم و توزیع عادالنه
منابعیارانه،کاالبرگالکترونیکیاست.
حجــتاهلل فیــروزی اظهــار کــرد :متاســفانه
سالهاست که بخش عظیمی از منابع ارزی کشور به
دلیل پرداخت یارانــه در قالب ارز ترجیحی هدر رفته و
مردم بهای سنگین آن را پرداختهاند.
وی افزود :طبق سیاســت ارز ترجیحــی باید رفاه و
آســایش خانوادهها افزایش پیــدا میکرد اما نه تنها
این اتفاق نیفتاد بلکه تقلیل هم یافت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد :طی
سالهای گذشــته هزاران میلیارد تومان از درآمدهای
ارزی کشــور صرف توزیع یارانه به بخشهای مختلف
اقتصادی کشــور شد اما شــاهد عدم توزیع عادالنه
این درآمدها و یارانهها در قالب ارز ترجیحی بودیم.
فیــروزی گفت :بســیاری از دامــداران از اینکه نمی
توانســتند نهادههای دامی مورد نیــاز واحد تولیدی
خود را تامین کنند گالیه داشــتند ،ایــن در حالی بود
کــه ارز ترجیحــی ســه ســال بــرای واردات نهادههای
دامی پرداخت میشد .فیروزی اذعان کرد :متأسفانه
تخصیــص ارز ترجیحــی میــزان واردات کاالهــا را بــه
شــدت افزایــش داد و این کاالها بی رویه وارد کشــور
میشــدند .همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از این
کاالهایــی که وارد میشــد مورد نیاز کشــور نبود اما
عدهای از افراد خاص و وابسته به دولت وقت از رانت
برخوردار بودند و توانستند ارز دولتی را دریافت کنند
و در داخل به سودهای نجومی دست پیدا کنند و در
نهایــت آنچه که از کف میرفت منابــع ارزی بود که در

جیب صادرکنندگان خارجی قرار میگرفت.
وی حذف ارز ترجیحی را ضرورتی انکارناپذیر عنوان
کرد و گفت :اگر ارز ترجیحی ادامه پیدا میکرد ساالنه
مقادیر عظیمی از منابع ارزی کشور اتالف میشد و نه
تنها تورم مهار نمیشــد بلکه افزایش هم مییافت،
لــذا دولــت مردمــی آقای رئیســی بــا درک درســت از
شرایط جلوی ضرر را سریع گرفت تا بیش از این منافع
اقتصادی و ملی کشور متضرر نشود.
نماینده مردم فســا در مجلس شــورای اسالمی
دربــاره جایگزینی کاالبــرگ الکترونیک بــا یارانه نقدی
گفــت :هرگونه تزریق منابع مالــی به بازار قطعًا تورم
زاســت و تشــدید تورم را بــه دنبــال دارد ،لذا بهترین
راه بــرای مهــار تــورم و توزیــع عادالنــه منابــع یارانه،
کارت الکترونیــک یا کوپن الکترونیکی اســت .کاالبرگ
الکترونیــک مصوبــه مجلس اســت و دولــت باید به
آن عمــل کند .نمایندگان مجلس بر این باورند که با
کاالبرگ ثبات در بازار حکمفرما خواهد شد ،اما یارانه
نقدی به تورم و افزایش نقدینگی دامن میزند ،البته
برخی بر این باورند که توزیع یارانه نقدی برای کسانی
که در مناطق محروم و روستاها ساکن هستند بهتر از
کاالبرگ الکترونیکی است ،زیرا آنها اکثرًا نیازهای خود را
تولید میکنند اما اگر کاالبرگ به آنها تعلق بگیرد شاید
از منابع یارانه ای آنچنان بهره نبرند اما به باور ما باید
که مناســب و میان این دو
یک نسخه ای
ا نتخــا ب
شود.
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ایران و جهان
ایران بهترین مسیر چین و روسیه
جهت اتصال به مقاصد مختلف
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی
با بیان اینکه ایران میتواند کریدور امن
چین برای حمل کاال به اروپا باشد،
شهریار افندیزاده گفت :تمام شبکههای ریلی کشور در
چند سال آینده به هم متصل شده و
بهترین مسیر برای کشورهای چین و
روسیه در جهت اتصال به مقاصد مختلف است.
شــهریار افنــدیزاده در دیدار با ســفیر چیــن در ایران و
هیئت همــراه که با حضور نمایندگانی از ســازمان بنادر و
دریانوردی و شــرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران ،مرکز
امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه
برگزار شــد ،مسیرهای ترانزیت کاالهای چین به کشورهای
اروپایی را توضیح داد.
افندیزاده خاطرنشــان کرد :کشــور ایران هم در محور
کریدورهای شمال به جنوب و هم در مسیر شرق به غرب
میتوانــد نقــش ســازندهای را در فضای برد_ برد با ســایر
کشورها ایفا کند.
وی افــزود :ما مطلعیم حجم زیــادی کاال از طریق چین
به کشــورهای اروپایی صادر و به این کشور وارد میشود،
بنابرایــن ایــران میتوانــد محــوری ایمــن بــا ظرفیتهای
مناسب جابهجایی کاال برای کشور چین باشد.
معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان

کــرد :بــا توجه به برنامههای 25ســاله میان ایــران و چین
میتوان از پتانســیل ایران برای ترانزیت اســتفاده کرد و در
حوزه حمل و نقل ،توسعه شبکههای ریلی و توسعه بنادر
و حمل و نقل ترکیبی مدنظر است.
وی ادامــه داد :محورهــای ایران با همســایگان در مرز
سرخس و اینچه برون است که هر دو به کشور ترکمنستان
ختم میشود ،بنابراین چین میتواند از طریق کشورهای
مختلف از جمله ترکمنستان و ترکیه به اروپا متصل شود.
افندیزاده با اشــاره بــه ظرفیتهای باالی بنــادر ایران
مثــل آســتارا ،امیرآبــاد و انزلی بــرای ســرمایهگذاری گفت:
ایران به طور جدی به دنبال توســعه محور غرب به شــرق
است و کشــور چین هم میتواند در جهت ارتقا و توسعه
سیستمهای ریلی در بنادر شمالی مشارکت داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکه در بنادر جنوبی نیز آمادگی توســعه
کریدور شــمال به جنوب وجود دارد ،افزود :در این کریدور
 3محــور ریلی تاثیر گذار بــرای ایران در آینده وجــود دارد،
مهمترین محور اتصال بندرعباس به سمت شرق و آستارا
اســت که اگر قطعه رشــت و آســتارا با حدود  160کیلومتر
به اتمام برســد ،شــبکه ریلی ایــران از طریق بندرعباس به
شمال روسیه وصل میشود.
افنــدیزاده محــور دیگــر را از ســرخس بــه ســمت
بندرعبــاس دانســت کــه در حــال بهرهبــرداری اســت و
گفت :قطاری که از طریق مســکو وارد ایران شد از طریق
سرخس به سمت بندرعباس و سپس به هند حرکت کرد
و کاالهای هند نیز از طریق بندرعباس به روسیه رسید.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود به پــروژه بندر
چابهــار بهعنوان یکی از پروژههای تاثیر گذار اشــاره کرد و
گفت :ایران به دنبال ایجاد سیستم ریلی از طریق چابهار
به ســمت زاهدان و از زاهدان به ســمت سرخس است و
اگر این محور ریلی بین چابهار تا سرخس در آینده تکمیل
شود ،قطعًا مسیر کریدور شمال_ جنوب از سمت شرق
ایران کوتاهتر میشود و میتواند دولت چین را به سمت
کشورهای آزاد جنوب و حوزه خلیجفارس متصل کند.
افنــدیزاده ادامه داد :بنادر ایران ظرفیت ایجاد مراکز
لجســتیک و تبدیلشــدن به هاب منطقه را دارد و امروز
فرصت مناســبی برای دو کشــور بهمنظور توسعه روابط
حملونقلی و ترانزیت ایجاد شــده که باید از آن استفاده
کرد.
وی خاطرنشان کرد :تمام شبکههای ریلی کشور ایران
در چند ســال آینده به هم متصل شــده و بهترین مسیر
برای کشورهای چین و روسیه در جهت اتصال به مقاصد
مختلف است.
افنــدیزاده افــزود :ایــران میتوانــد کریــدوری ایمن با
هزینه و زمان کم برای جابهجایی کاالهای چین باشد.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت :ایران
ســال گذشــته به  11.5میلیــون تن کاالی ترانزیت دســت
یافت و هدف امســال دســتیابی به  20میلیون تن کاالی
ترانزیــت اســت که طی ســه ماهــه اول امســال حدود 4
میلیون تن کاالی ترانزیت داشتیم.
وی با بیان اینکه موافقتنامههای زیادی با پاکستان،
روســیه ،ترکمنســتان ،ازبکســتان و ترکیه در حال تنظیم
اســت ،افــزود :کشــورهای منطقــه باید باهــم هماهنگ
شــوند تا کاالهای ترانزیتی بیشتری بین کشورها جابهجا
شود.
ایران بهترین مسیر اتصال کشورهای آسیایی به

اروپا
افندی زاده ایران را بهترین مســیر اتصــال به اروپا برای
کشورهای آسیایی دانست و تاکید کرد :این امر تا چند سال
آینده محقق خواهد شد.
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مالیاتی از مبالغ کارت به کارت نگرفتهایم
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :رئیس کل سازمان امور
مالیاتی درباره اینکه مبالغ
واریز شده از طریق کارت به
کارت هم مشمول مالیات
داوود منظور
میشود ،گفت :تاکنون
مبالغ کارت به کارت شده
بررسی نشده و برای بررسی این موارد نیاز
به دستورالعمل بانک مرکزی درباره تفکیک
حسابهای تجاری و شخصی افراد داریم.
داوود منظــور بــا بیــان اینکــه ســازمان امور
مالیاتــی از فعالیتهــای اقتصــادی مالیــات
میگیرد ،اظهار کرد :این کار به این معنی اســت
که از آنچه نشــاندهنده فروش و کســب درآمد
و ســود خالص فعالیتهای اقتصادی اســت ،بر
اساس محاســبات کارشناسی و قانونی مالیات
دریافــت میشــود و بههیــچ عنوان از دســتگاه
پــوز ،کارت بــه کارت و گردش حســاب بانکی که
نشــانی از فعالیت اقتصادی ندارد ،مالیات کسر
نمیشود.
منظــور افــزود :واریــز مبالــغ بــاالی پــول و
بهدفعات مکرر از طریق دســتگاه پوز بهحساب
افراد میتواند نشان از فعالیت اقتصادی آنها
باشد و فعاالن اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی
خود را تنظیم و به ســازمان امور مالیاتی کشور
ارائه دهند .اگر فردی فعالیت اقتصادی داشــته
و گــزارش درآمــد خــود را اعــالم نکرده باشــد و
ســازمان امــور مالیاتــی بــر اســاس دادههــای
اقتصــادی و گردش حســابهای آن فرد به این
نتیجــه برســد کــه وی کســبوکار داشــته و بــه
درآمد باالیی دست پیدا کرده ،عالوه بر پرداخت
مالیات ،طبیعتًا مشــکالت قانونی بــرای آن فرد
به وجود خواهد آمد.
شناسایی معامله کننده رمز ارز با درآمد
 6000میلیاردی

معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی برای
نمونه به شناســایی فردی که طی سال گذشته
در معامــالت رمز ارز مبلــغ  6هزار میلیارد تومان
از طریق دستگاه پوز کسب درآمد داشته اشاره
کــرد و افــزود :ایــن فــرد هنــوز اظهارنامــهای به
ســازمان امور مالیاتی کشــور ارســال نکرده که
در صــورت عــدم ارائه اظهارنامــه در موعد مقرر
عــالوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند،
مرتکب جرم کیفری هم شده است.
وی بابیــان اینکــه حدود  150فعــال اقتصادی
شناساییشــدهاند که مبلــغ واریزی به دســتگاه
پوز آنها بیــش از  100میلیارد تومان بوده اســت
و اظهارنامــه مالیاتی ارائــه نکردهاند ،گفت :مبلغ
واریزی به پوز این افراد ،پول قرضالحسنه نیست.
شرط اخذ مالیات از کارت به کارت
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیــا مبالغ
واریز شــده از طریق کارت به کارت هم مشمول
مالیات میشــود ،گفت :تاکنــون مبالغ کارت به
کارت شــده بررســی نشــده و بــرای بررســی این
مــوارد نیــاز بــه دســتورالعمل بانــک مرکــزی در
خصوص تفکیک حســابهای تجاری و شخصی
افراد داریم.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتی کشــور بابیان
اینکه بر اســاس دستورالعمل بانک مرکزی باید
طی یک ماه آینده حسابهای شخصی و تجاری
افــراد از هــم تفکیک و به ســازمان امور مالیاتی
کشــور اعالم شود ،تأکید کرد :تفکیک حسابها
یا بر اســاس اعالم خود صاحبان حساب صورت
میگیرد یا از طریق بررســی تراکنشها و گردش
مالی صاحب حســاب توسط بانک مرکزی انجام
میگیرد.
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در
تشــریح شرایط تشخیص حســابهای تجاری با
اشــاره به اینکه اگر تعداد دفعات واریزی به یک
حساب طی یک ماه از میزان تعیینشده بهطور

مثــال بیــش از  100مرتبــه واریــز بــه کارت فراتــر
باشــد ،گفت :این حســاب مشــکوک بــه تجاری
بــوده و از طریق بانــک مرکزی به ســازمان امور
مالیاتی کشور معرفی میشود.
کنترل حسابها ،روشی برای شناسایی
فرار مالیاتی
منظــور در پاســخ به این پرســش کــه آیا این
اقــدام منجــر بــه خــروج ســرمایه از بانکهــا و
تبدیــل آن بــه ســکه و دالر و زمیــن نمیشــود،
اظهــار داشــت :چنیــن اتفاقــی رخ نمیدهــد،
جریان اقتصاد یک جریان زاینده اســت ،اصحاب
کسبوکار دائم در حال خریدوفروش هستند و
در اقتصاد جایگزینی بــرای پول وجود ندارد .در
دنیا یکی از روشها برای شناسایی فرار مالیاتی
کنتــرل حســاب افراد اســت و اگر فــردی مبلغی
پول واریز و یــا دریافت میکند ،باید در قبال آن
مبلغ پاســخگو باشد که این مبلغ بر چه اساس
و مبنایی انتقال پیداکرده است.
رئیس ســازمان امــور مالیاتی کشــور افزود:
دســتگاه مالیاتی با هوشمند ســازی سامانهها
در حــوزه اخــذ مالیــات حســاب افــراد را رصــد
میکند و فعاالن اقتصادی بر اساس محاسبات
مالــی و میــزان درآمــد شناساییشــده ،بایــد
مالیات منصفانه دولت را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی امین مردم در
مالیات ســتانی عادالنه خواهد بود به همکاری
بانــک مرکــزی در شناســایی متخلفــان مالیاتــی
اشــاره کــرد و گفــت :ســالمت نظــام اقتصــادی
کشور توسط نظام بانکداری بانک مرکزی کنترل
میشــود و مردم میدانند وظیفه بانک مرکزی
همین اســت ،لذا بر همین اســاس بیاعتمادی
مردم معنا و مفهومی ندارد.
منظــور با اشــاره به ابــراز برخــی نگرانیها از
نحــوه رســیدگی بــه حســابهای بانکــی تأکید
کــرد :ممکن اســت عــدهای نخواهنــد حاکمیت

نســبت به فعالیت آنها مداخله داشــته باشــد
ولی ســازمان امور مالیاتی با هوشــمند ســازی
سامانههای مالیاتی و به اعتبار اینکه مسئولیت
اســتیفای حقوق مردم و دولت را بر عهده دارد،
بــه دنبال جلوگیــری از فــرار مالیاتــی ،متخلفان
اقتصادی است.
مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی
تمدید نمیشود
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در
پاســخ بــه پرســش یکــی از شــنوندگان برنامــه
مبنــی بــر اینکه تنخــواهدار شــرکت هســتند آیا
مبلــغ واریــزی بهحســاب ایــن افــراد مشــمول

مالیــات میشــود ،تصریــح کــرد :ایــن قانــون
مشــمول حســابهایی اســت کــه مبالــغ واریز
و برداشتشــده در آنهــا طــی یک ســال از یک
مبلغ مشــخص تعیینشــده ،تجاوز میکند ،لذا
اگــر تنخواه واریــزی مبلغ زیادی باشــد ،این فرد
باید مســتندات الزم بــرای اثبات تنخــواه بودن
این مبلغ را ارائه و به سازمان امور مالیاتی برای
اخذ مالیات به شرکت مراجعه میکند.
وی در پایان با اشاره به مهلت ارائه اظهارنامه
ســال  1400تــا پایــان تیرمــاه ســال  ،1401گفــت:
متأسفانه مجوزی برای تمدید این مهلت نداریم
و اشخاص حقوقی باید تا پایان تیرماه اظهارنامه
مالیاتی خود را به این سازمان ارائه دهند.

آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سهگانه

تشکیل گردان شهرکنشینان صهیونیست و نصب  3000دوربین برای
کنترل فلسطینیان در بیتالمقدس
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :شهرداری بیتالمقدس از همکاری خود با وزارت امنیت داخلی رژیم
صهیونیستی و برخی گروههای افراطی شهرکنشین با هدف تشکیل گردانی از شهرکنشینان بهمنظور
فعالیتهای امنیتی و مداخله سریع نظامی بهمنظور حفاظت از جان شهرکنشینان در شهرکهای قدس
اشغالی خبر داد.
بیتالمقدس
شــهرداری بیتالمقدس با انتشــار بیانیهای ضمن تأیید خبر همکاری خود با یکی از گروههای صهیونیســتی
افراطی ،هدف از این اقدام را تشکیل یک نیروی واکنش سریع و ذخیره در زمان اعالن وضعیت اضطراری بهمنظور
مقابله با آنچه اقدامات تروریستی فلسطینیان علیه شهرکنشینان نامیده ،اعالن کرده است .در پروژه موسوم به
«سپر» عالوه بر شهرکنشینان صهیونیست ،نیروهای پلیس و وزارت امنیت داخلی اسرائیل نیز مشارکت دارند.
در بیانیــه شــهرداری بیتالمقدس تأکید شــده که نخســتین گــروه از نیروهای داوطلب صهیونیســت پــس از طی مراحل
آموزشــی و کارگاههــای ویــژه تحــت نظر پلیس اســرائیل ظرف روزهای آتــی فعالیت خــود را آغاز خواهند کــرد .نیروهای فوق
وظیفه دارند امنیت شهرکنشــینان اشغالگر را در شهرکهای مســتقر در محلههای فلسطینینشین همچون الشیخ جراح،
حی الســلوان ،الطور ،الثوری و محلههای شــهر قدیمی بیتالمقدس و مناطقی همچون باب العامود ،باب االســباط و باب
الخلیل تأمین نمایند.
کابینــه رژیم صهیونیســتی در ماه گذشــته میالدی بــا اعطای مجوزی اختصاصی به شــهرداری بیتالمقــدس اجازه داد با
نصب  3000دوربین در این شــهر و شــهرکهای اشغالی تابعه ،امنیت ساکنین سرزمین اشغالی را در برابر اقدامات احتمالی
گروههای مقاومت فلســطینی بهبود بخشند .براساس مجوز فوق دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی قادر خواهند بود
بدون مراجعه به دادگاهها اطالعات خصوصی ساکنین شهر بیتالمقدس را استخراج نمایند.
موافقــت بــا اجرای اقدامات نظارتی ضد ســاکنین بیتالمقدس در حالی اســت که برخی گروههای مدنی و ســازمانهای
حقــوق بشــری اقدامات شــهرداری بیتالمقدس و وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی را نقــض آزادی و حریم خصوصی
شهروندان فلسطینی و ساکنین شهرکهای اشغالی دانستهاند.

واریــز مبالــغ بــاالی پــول و بهدفعات مکرر از طریق دســتگاه پوز بهحســاب افــراد میتواند
نشــان از فعالیــت اقتصادی آنها باشــد و فعاالن اقتصــادی باید اظهارنامــه مالیاتی خود
را تنظیم و به ســازمان امور مالیاتی کشــور ارائه دهند .اگر فردی فعالیت اقتصادی داشــته
و گــزارش درآمــد خــود را اعــالم نکرده باشــد و ســازمان امــور مالیاتــی بر اســاس دادههای
اقتصادی و گردش حسابهای آن فرد به این نتیجه برسد که وی کسبوکار داشته و به
درآمد باالیی دست پیدا کرده...،

طرح ،مجددًا در دستور کار مجلس قرار میگیرد
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :سخنگوی
کمیسیون شوراهای مجلس شورای
اسالمی آخرین وضعیت رسیدگی به طرح
شفافیت قوای سهگانه را تشریح کرد.
علــی حدادی در تشــریح آخریــن وضعیت
علی حدادی
طرح شــفافیت قوای ســهگانه ،دستگاههای
اجرایــی و ســایر نهادها ،گفت :پس از بررســی
و تصویــب ایــن طرح در مجلس ،این طرح به شــورای نگهبان
ارســال شــد که شــورا ایراداتی به آن گرفت و طرح مجددًا به
مجلس و کمیسیون شوراها بازگشت.
وی افزود :در جلسات کمیســیون شوراها ایرادات مربوط
به ماده یک که به شفافیت مجلس مربوط است ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصالح عبارتی در آن صورت گرفت.
وی در ادامــه اظهــار کرد :ایــرادات وارده به ماده  2این طرح که به شــفافیت وزارتخانهها و هیئت وزیــران مربوط بود نیز
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بهدلیل نیاز به کار کارشناسی به کارگروه مربوطه ارجاع شد تا ظرف یک هفته مورد بررسی
قرار گیرد و با کار کارشناسی نظر شورای نگهبان تأمین شود.
حــدادی اضافــه کــرد :اخیرًا گــزارش کارگــروه تخصصی برای بررســی در صحن کمیســیون آماده شــد و پس از بررســی در
کمیســیون ایرادات شــورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت قوای سهگانه برطرف شــد و طرح جهت بررسی در جلسه علنی
تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
نماینده نظرآباد و طالقان در مجلس تصریح کرد :در زمان حاضر طرح شــفافیت قوای ســهگانه در دستورکار جلسه علنی
قرار دارد و احتماًال در هفته آینده در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی باشد.
حدادی گفت :پس از رسیدگی به طرح مذکور در جلسه علنی ،طرح جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

اوایل مردادماه ،فرصت نهایی دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
سپهرغرب ،گروه ایران
و جهان :رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس گفت :دولت
مکلف است به ّ
مر قانون
در ارتباط با افزایش حقوق
پورابراهیمی
بازنشستگان تامین اجتماعی
عمل کند و اوایل مردادماه
فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع
مغایرت مصوبه با قانون داده ،به اتمام
میرسد.
محمدرضــا پورابراهیمــی دربــاره موضــوع
افزایــش حقــوق بازنشســتگان بیمــه تامیــن
اجتماعــی اظهــار کــرد :براســاس روال قانونــی،
همه ســاله با تصویــب هیئت امنــای صندوق و
تائیــد وزیــر ،مصوبــه افزایش حقوق بــه دولت
ابالغ شــده و دولــت تائید میکــرد و این مبنای
پرداخت حقــوق بازنشســتگان تامین اجتماعی
در کشور بود.
وی افــزود :امســال این موضوع را بــا تاخیر،
هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که
درمصوبــه آمده بود بــرای حداقل بگیران با یک
فرمــول ( 57درصد) و برای ســایر بــا  38درصد
افزایش حقوق محاســبه شود و این مصوبه به
دولت ارســال و  15خرداد دولت تصویب کرد که
برای حداقل بگیــران ،مصوبه هیئت امنا و برای
ســایر حداکثــر  10درصــد افزایش حقــوق اتفاق
بیفتد.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد :وقتــی مصوبــه
دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت
نمــی توانــد خــود را جایگزیــن ســازمان تامین

دولت مکف است به ّ
مر قانون
در ارتباط با این موضوع
عمل کند و اوایل مرداد
فرصتی که هیئت تطبیق
به دولت برای رفع مغایرت
مصوبه با قانون داده ،به
اتمام میرسد و با توجه به
اینکه بازنشستگان به شدت
نیازمند این مابه التفاوت
هستند ،زودتر باید بحث
افزایش حقوق این قشر
تعیین تکلیف شود...

اجتماعــی کنــد و مــاده  96قانــون در ایــن باره
گفتــه تصویــب مربــوط بــه صنــدوق تامیــن
اجتماعــی و هیئت امناســت و دولت آن را تائید

میکنــد و اساســا جایگزینــی دولت با ســازمان
در تصویــب حقوق بازنشســتگان خــالف صریح
قانون است.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس
ادامــه داد :مــا نامه زدیــم و درخواســت کردیم
موضــوع در هیئــت تطبیــق مطــرح شــود و در
خالل این مباحث ،چند جلســه با بازنشســتگان
در کمیســیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع
بندی در هیئت تطبیق که  28خردادماه تشکیل
شــد ،اعــالم کردیــم و هیئــت ،بعــد از بررســی
کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه
دولــت مغایر قانون اســت و نمــی تواند اجرایی
شود.
وی افــزود :براســاس ضوابط و مقــررات این

مغایــرت بــه دولت بایــد ابالغ میشــد و دولت
براســاس بــازه زمانی کــه  10روز اســت ،فرصت
داشــت پاســخ داده و موضوع مغایــرت را رفع
کند.
پورابراهیمی گفت :طبق گزارشی که داریم،
الیحه دولــت در ارتباط با مغایــرت مصوبه 15
خردادمــاه در پرداخــت حقوق ســایر ،موضوع
کمکهــای جبرانــی حقــوق و دســتمزد بــوده
یعنــی عــدد و رقمی پیشــنهاد کردنــد که برای
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی جبران بشــود
امــا آنچه کــه در قالب مصوبــه هیئت امنا 38
درصــد را مشــخص کــرده ،وجــود نــدارد ،لــذا
مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شــده
و برای دومین بــار مغایرت با قانون  20تیرماه
به هیئت دولت ارســال شده است.
ریئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس
اظهــار کــرد :دولــت مکف اســت به ّ
مــر قانون
در ارتبــاط بــا این موضــوع عمل کنــد و اوایل
مــرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای
رفع مغایــرت مصوبه با قانون داده ،به اتمام
میرســد و با توجه بــه اینکه بازنشســتگان به
شــدت نیازمنــد ایــن مابــه التفــاوت هســتند،
زودتــر بایــد بحــث افزایــش حقــوق این قشــر
تعییــن تکلیــف شــود و امیدواریــم دولــت هر
چه ســریع تر این مســئله را براســاس مصوبه
هیئــت امنــای صنــدوق بازنشســتگان تامیــن
اجتماعی تائید کند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه تامیــن
اجتماعــی اساســا ســازمان دولتــی نیســت و
منابــع و مصارفــش متعلــق به خود ســازمان

اســت و ارتباطــی بــه بودجه و کســری بودجه
دولــت نــدارد ،امیدواریــم دولــت مصوبــه
افزایــش حقوق بازنشســتگان را با نظر موافق
طبــق ســنوات گذشــته تائیــد و نهایــی کنــد و
ابالغ آن قانونی و اجرایی شــود.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد :در صورتــی کــه
وزارت کار یــا ســازمان تامیــن اجتماعــی اقدام
بــه ایــن کار نکنــد براســاس مــاده  576قانون
مجــازات اســالمی به عنــوان ترک فعل نســبت
بــه آن اقدامــات قانونــی انجــام میشــود و
پیگیریهای قانونی در دســتور کار مجلس قرار
خواهد گرفت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس
شــورای اســالمی در ادامــه دربــاره بدهــی
دولت به ســازمان تامیــن اجتماعی اعالم کرد:
مطالبــات ســازمان در ســالهای اخیــر عمدتــا
تســویه نشــده و در حال انباشــته شدن است
و بــا نــرخ تورم که در ســالهای اخیــر به وجود
آمــده حتی اگر دولت ســود ســپرده هم بدهد،
شــاید معــادل یــک دوم از ارزش آن مطالبــات
باقــی نمانــد و ایــن خســران بــرای تامیــن
اجتماعی است.
وی افــزود :باید زودتر طلب ســازمان تامین
اجتماعی تســویه شــود و اگر تبدیل به دارایی،
ملــک و زمین شــود و امکاناتی کــه دولت بابت
بدهی بدهد ،ارزش آن برای بازنشستهها باقی
میماند .اکنون با نرخ ســود ســپرده بانکی اگر
بخواهد تســویه کند بــه دلیل اینکــه نرخ تورم
بین  50تا  100درصد مازاد بر سود سپره بانکی
است ،بازنشستگان ضرر میکنند.

