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سرمقاله
آخوندی؛ استعفا
برکناری یا استیضاح
ادامه از صفحه یک
بنابراین برای آشکار شدن میزان دلبستگی
رئیس دولت به اعضای اصلی دولت و اینکه
باقیمانده اعضای کابینه به تعهد رئیس از
خودشان مطمئن شوند بهتر است آخوندی
استعفا ندهد .اگر این وزیر دولت دوازدهم
استعفا ندهد که کارشناسان بیشتر این توصیه
د دو اتفاق می افتد .رخداد احتمالی
را دارن 
نخست این است که رئیس جمهوری اقدام
به برکناری وزیرش کرده و فرد دیگری را
جانشین او میکند و البته این گمانه زنی نیز
هست که آخوندی در جای مناسب تری مثال
در وزارت اقتصاد به کار گرفته شود .در این
صورت گرایش رئیس جمهوری به اقتصاد را نیز
میتوان حدس زد .با توجه به اینکهآخوندی
در حال حاضر به اقتصاد آزاد و غیردولتی با
همه الزامهایش وفادار است و کنار گذاشتن
او نشان خواهد داد که روحانی این گرایش
اقتصادی را به طورکلی در دولت کنار میگذارد.
اما این گزینه نیز هست که رئیس جمهوری
وزیرش را برندارد و مجلس را وادار کند آخوندی
را استیضاح کند .در این صورت نحوه دفاع از
او از طرف دولت و به ویژه روحانی از اخوندی
در برابر استیضاح نیز جذاب است .اگر روحانی
همانند استیضاح کرباسیان تنها به نظاره کردن
بپردازد و تصمیم حادی برای ماندن وزیر انجام
ندهد بازهم به این معنی است که نمیخواهد
یک وزیر متمایل به اقتصاد آزاد در دولت بماند
و سد راه کسانی شود که میخواهند هرگونه
و به هرترتیب شده اقتصاد را به سمت دولتی
شدن پیش ببرد .یک احتمال دیگر این است که
آخوندی به مجلس بود و در برابر پرسشهای
استیضاح کنندگان ب ه گونهای عمل کند که آنها
را دراقلیت قرار دهد .در این صورت وی با اقتدار
بیشتر در دولت باقی میماند .به هرحال این
حرفها که مگر وزارت چه چیز داردکه آخوندی
باید بر سرماندن آن مقاومت کند ،بدترین
راهنمایی است .کسی که پذیرفته استدر این
سالهای سخت وزیر شود البد برنامهای دارد
که تشخیص میدهد برای کشور مناسب است
و به همین دلیل باید برسر این خواسته بماند
و برنامههایش را پیش ببرد.این طور نباشد که
وزیر االن استعفا دهد و معنایش این باشد که
حرف استیضاح کنندگان درباره ناکارآمدی وی
درست بوده است .آخوندی میداند نباید خود
پرچم تسلیم دردست بگیرد.

اخبار
ادعای جدید مدیرمسئول کیهان:

اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات
مطابق قانون باید به  ۶ماه انفصال
از خدمت محکوم شوند
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت :اگر پای
رعایت قانون در میان باشد ،به جای شکایت از
کیهان ،باید اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات یا
شخصیت صادرکننده حکم علیه کیهان دستکم
به  6ماه انفصال از خدمت محکوم شوند.
به گزارش فارس ،حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه کیهان مدعی شد :همه حرف
ما در تیتر یکشنبه روزنامه کیهان که با تذکر و
شکایت روبهرو شده ،تأکید بر خسارت محض
برجام و هشدار نسبت به تکرار همان فاجعه با
تصویب  FATFبود .وی افزود :برجام ،برخالف
وعدههای پیدرپی دولت که آن را فتحالفتوح
میدانست ،شرایط اقتصادی کشور را دهها گام
به عقب برد و با  FATFآنگونه که از شواهد و
متن آن پیداست ،باید منتظر چند گره کور دیگر
باشیم .شریعتمداری تأکید کرد :اقدام کیهان در
انطباق کامل با ماده  ۵قانون مطبوعات است و
مطابق ماده  ۴قانون مطبوعات ،هیچ مقام دولتی
و غیردولتی حق ندارد برای چاپ و یا جلوگیری از
چاپ مطالب منطبق با این قانون به مطبوعات
فشار بیاورد .مدیرمسئول روزنامه کیهان
تصریح کرد :تبصره یک ماده  ۵تأکید میکند
که تخلفکنندگان از این دو ماده  ۵و  ۴قانون
مطبوعات به انفصال خدمت از شش ماه تا دو
سال محکوم میشوند ،لذا اگر پای رعایت قانون
در میان باشد ،به جای شکایت از کیهان ،باید
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و یا شخصیت
صادرکننده این حکم علیه کیهان حداقل به شش
ماه انفصال از خدمت محکوم شود .وی ادامه
داد :هنوز به ما نگفتهاند که به کدام بخش از
تیتر کیهان اعتراض دارند ،ما تیتر زده بودیم؛ دالر
با برجام  ۱۸هزار تومان شد و پرسیده بودیم با
 FATFچند میشود؟
شریعتمداری گفت :سؤال این است که کجای
این تیتر خالف واقع است؟ آیا دالر به  ۱۸هزار
تومان نرسیده بود؟ و آیا با تصویب  FATFاین
روند ادامه پیدا نمیکند؟
مدیرمسئول کیهان خاطرنشان کرد :از
نمایندگان موافق  FATFبپرسید که چند نفرشان
متن لوایح چهارگانه را خواندهاند و آیا از فاجعهای
که با تصویب این لوایح در پیش است خبر
دارند؟ نوع برخورد آنها و نوع اظهارنظرشان نشان
میدهد که از این ماجرا اطالع چندانی ندارند.
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«ابتکار» از پیامدهای تداوم عدم ارتباط دولت با رسانهها و افکار عمومی گزارش میدهد

دادستان تهران خبر داد

صدای سنگین سکوت در سرسرای پاستور

«دولت پاسخگو » تعبیری است که همواره از سوی
مسئوالن در کنار نام دولت یازدهم و دوازدهم به
کار گرفته شده است .این تعبیر ناخودآگاه انتظارات
از دولتیها را بیش از پیش افزایش داده و در تمام
عرصهها از رئیسجمهوری یا اعضای کابینه او
انتظار میرود به اطالعرسانی یا توضیح بپردازند.
این بیتوجهی و سکوت باعث شده است که رقبا و
منتقدان تندرو به دولت روحانی بتازند.
از سوی دیگر نیز از سال  ۱۳۹۲اذهان عمومی به
این مساله عادت کرده بود که هر سه شنبه مواضع و
اقدامات دولت را از زبان محمد باقر نوبخت سخنگو
بشنود و با توجه به اینکه نوبخت از این سمت استعفا
داده و تاکنون دولت فردی را به عنوان سخنگو
معرفی نکرده است به همین دلیل پوشش عدم
مناسب و به موقع اخبار رسمی از اقدامات دولت به
گوش مردم ،فضا را برای ایجاد شایعههای مربوط به
وضعیت اقتصادی بازتر مهیاتر میکند که قربانی آن
دولت است .دولت نه سخنگو دارد نه وزرا حاضرند
صحبت کنند وقتی دولت اطالعات الزم در این زمینه
را به مردم ارائه نمیدهد فضا برای رقیبان و ترویج
شایعات مبنی بر اینکه دولت حرفی برای گفتن ندارد
و یا اعتماد خود را در بین افکار عمومی از دست داده
است فراهم میشود .دولتی که با پشتوانه مردم تالش
کند حتما باید به «حرف زدن» و «سخن گفتن» و
«افکار عمومی» توجه بیشتری داشته باشد.
آخرین باری که رئیسجمهوری با مردم سخن
گفته است حدود دو ماه پیش است .از آن زمان
تاکنون ما نه سخنی از خود روحانی با مردم دیدهایم
نه سخنگویی داشته و نه از طرف رئیس سازمان
تبلیغات اقتصادی که این سمت به تازگی به وزیر
کشور داده شده است ،در رابطه با اوضاع آشفته در
حوزه اقتصادی کشور با مردم و رسانهها سخنی گفته
شده است .این سکوت معنادار دولت نه تنها کمکی
به وضع موجود نمیکند بلکه حتی منتقدان دولت
را برحق نشان میدهد و این شائبه را بوجود میآورد
که دولت دستاورد و حرفی برای گفتن ندارد .زمانی
که دولت و مسئوالن سکوت اختیار میکنند به این
تشویش و آشفتگی بویژه در حوزه اقتصادی بیشتر
دامن زده میشود.
سکوت اعتماد مردمی را از دولت میگیرد
سکوت رئیس جمهوری و اعضای کابینه دولت،
در شرایط اقتصادی کنونی صدای مردم را درآورده
است .باید اطالعرسانی صورت گیرد تا منتقدان
از آن سوءاستفاده نکنند .دولت باید واقعیتها را
با مردم و رسانهها در میان بگذارد .سکوت اعتماد
مردمی را از دولت میگیرد .فقدان سخنگو هم به
ارتباط رسانهها و پیگیری سواالت در شرایط حساس
کنونی ،آسیب میرساند و هم بحث پاسخگویی را در
معرض سوال قرار میدهد .مشکالت امروز کشور تنها
بر دوش دولت نیست اما مردم انتظار دارند دولت
در حوزههایی که به او مربوط است ،اگر کمکاری و
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مردم هر روز صبح که از خواب بیدار میشوند ،با حجم زیادی از اخبار و شایعات راست و دروغ درباره موضوعات مختلف جامعه روبهرو میشوند که
متأسفانه ،هیچ پاسخ و توضیح قانعکننده مستدلی از طرف مسئوالن بهویژه در بخش اقتصادی دولت و شخص رئیسجمهوری نمیشنوند و در چنین
شرایط بحرانی هیچ تقاضایی از سوی رئیسجمهوری برای صحبت کردن با مردم و رسانهها مطرح نمیشود .حضور رئیسجمهوری چه در تلویزیون چه
در نشستهای خبری میتواند پیامدهای مثبتی داشته باشد .اما در حال حاضر به گونهای در جامعه مسئله جا افتاده است که گویا رئیسجمهوری
نمیخواهد با مردم صحبت کند یا حرفی برای گفتن ندارد؟ آیا دولت اعتماد خود را در بین مردم از دست داده است؟

سکوت
سجمهوری
رئی 
و اعضای
کابینهدولت،
در شرایط
اقتصادیکنونی
صدای مردم را
درآورده است
کاستی وجود دارد پاسخگو باشد .یکی از اصلیترین
مشکالت دولت وارونه جلوه دادن دستاورد توسط
رقبای سیاسی است؛ رقبایی که در شرایط حساس
کنونی کشور فضا را مناسب دیده و در تالش برای
تسویه حساب سیاسی هستند .باید جامعه را از ابهام
دور کرد؛ اگر جامعه در ابهام باقی بماند ،جریانات
رقیب دولت یا دشمنان نظام ،تصویری که دلخواه
خودشان از دولت است را برای مردم ترسیم میکنند
و این اتفاق میتواند ضربه بزرگی به دولت بزند .مردم
باید مطمئن شوند که دولت بر حوزههای زیرنظر خود
تسلط کافی داشته و پیگیر حل مشکالت است.
درحالیکه شرایط امروز جامعه از لحاظ فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی و بهویژه اقتصادی ،ملتهب است،
متأسفانه سکوت مسئوالن ،بهویژه دولتمردان و
پاسخگو نبودن به سؤاالت و ابهامات بیشمار مردم،
بسیار درخورتأمل است .برخی معتقدند اگر دولت
بخواهد صریح ،شفاف و صادقانه با مردم سخن
بگوید ،ممکن است به وحدت جامعه لطمه وارد شود
زیرا رئیسجمهوری در چنین گفتوگویی مجبور

از سوی امیر سرتیپ دوم تقیخانی تشریح شد

است تصویری واقعی از وضعیت موجود را بیان کرده
و دالیل این شرایط را بازگو کند.
در این شرایطی که همه رسان ه در اختیار دارند
و زمانی که ما میبینیم دسترسیهای مردم و
افکارعمومی زیاد شده است و تقریبا همه رسانهها
را میخوانند طبیعی است هر چه دولت سکوت
بیشتری داشتهباشد و کمتر صحبت کند فضا را برای
دستگاههای دیگر باز میگذارد.
حسن روحانی ،رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم
تاکنون  ۱۲نشست خبری با خبرنگاران رسانههای
داخلی و خارجی برگزار کرده که  ۱۰نشست مربوط به
دولت یازدهم و  ۲نشست مربوط به دولت دوازدهم
بوده است .همچنین او هر چند ماه یکبار در برنامه
تلویزیونی حضور یافته و به صورت زنده به گفت و گو
با مردم پرداخته است.
با توجه به گذشت نزدیک به نیمی از دولت
دوازدهم ،انتظار میرفت تعداد نشستهای خبری
و برنامههای تلویزیونی رئیسجمهوری در مقایسه با
عملکرد رئیسجمهوری در دولت یازدهم برابری کند.

حال آنکه همین آمار با تکیه بر شاخصهای کمی
نشان میدهد که رئیسجمهوری کمترین عالقهای
به حفظ ارتباط با رسانهها و افکار عمومی ندارد .تمام
اینها در حالی است که به نظر میرسد بخشهای
مختلف دولت تمام سعی خود را به منظور برونرفت
از شرایط فعلی به کار گرفتهاند اما بیتوجهی به این
مهم و عبور از موضوع مهمی مانند ارتباط با رسانهها،
آفتی بزرگ در این دولت محسوب شده و زمینه را
برای عبور از این تالشها و دستاوردها مهیا میکند.
به هر روی ،شاید الزم باشد دولت تدبیر و امید
چارهای برای این مشکل بیاندیشد و از این موقعیت
نگرانکننده عبور کند .گویا تیم مشاوران نزدیک به
رئیس دولت دوازدهم باوری نسبت به ظرفیتهای
موجود در مطبوعات و رسانهها و امکانی که این بخش
میتواند برای عبور از بحرانها ایجاد کند ،ندارند .به
نظر میرسد مادام که این رویکرد در دولت وجود
داشته باشد ،هیچ امیدی به خروج از شرایط فعلی
و برقراری ارتباطی موثر میان رسانهها و دولت وجود
نخواهد داشت.

اعالم ویژه برنامههای ارتش به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی

سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی ایران طی نشست خبری
برنامههای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را به مناسبت سالروز
تاسیس این سازمان اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ دوم شاهین تقیخانی
معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و
سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی ایران صبح چهارشنبه در نشست
خبری ضمن اشاره به شرایط ارتش در روزهای آغازین پیروزی
انقالب اسالمی اظهار داشت :ارتش در ابتدای پیروزی انقالب
شرایط دشواری را داشت ودشمنان به دنبال تضعیف ارتش بودند
و بنا داشتند خواستههای خود را به ارتش جمهوری اسالمی ایران
تحمیل کنند .وی افزود :ارتش با نگاه بلند امام (ره) ماند و حافظ
انقالب و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران شد .امیر
تقیخانی اضافه کرد :علیرغم فشارهایی که گروهکها به مجموعه
ارتش وارد کردند ،مجموعه ارتش در اقصی نقاط کشور قبل و بعد
از جنگ تحمیلی حضور موثری داشت و این حضور در عرصههای
مختلف برای تثبیت ،اقتدار ،ایستادگی و عزت نظام مقدس جمهوری
اسالمی تالش کرد .سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی ایران یادآور
شد :آن زمان که مجموعه ارتش در فشار بیامان دشمنان خارجی
و داخلی بود ،رهبر معظم انقالب اسالمی با تدابیر بلند منشانه و با
تائید امام خمینی (ره) حکمی را صادر و در این حکم تائید فرمودند
که یک مجموعهای سیاسی ایدئولوژیک در ارتش جمهوری اسالمی
ایران به نام سازمان عقیدتی سیاسی تشکیل شود .وی گفت :این
حکم در  23مهرماه سال  58صادر و در  24مهرماه همان سال در
شورای انقالب تصویب شد و با پیشنهاد مقام معظم رهبری و تائید
امام (ره) ما از  24مهرماه  58روزی را به نام روز سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران در تقویم ثبت کردیم .معاون
فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به وظیفه این
سامان برابر بر ماده  14قانون ارتش اشاره و تصریح کرد :وظیفه این
سازمان رشد ،گسترش فرهنگ و ارزشهای اسالمی در ارتش بوده
و هست و طبیعتا با آزمونهای سخت و دشوار توانست در تقویت
بنیه معنوی و فرهنگی گامهای موثری را بردارد .امیر تقیخانی تاکید
کرد :حرکتهای بزرگی در حوزههای تربیتی ،سیاسی ،آموزشی و
فرهنگی برداشته شده است که این با حضور روحانیون ،فرماندهان
دلسوز و بدنه مومن ،انقالبی و عالقهمند به امام ،والیت و مردم
شکل گرفت .وی ضمن پرداختن به دستاوردهای ارتش در حوزه
معنوی در طول  40سال از پیروزی انقالب اسالمی به مردمیتر شدن
هر روز و خدمت آرمانهای نظام ،انقالب و اسالم قرار گرفتن ارتش
اشاره کرد و مشارکت در مردمیاری ،زلزلهها ،حوزههای درمانی،
اعزام بیمارستانهای صحرایی و در کنار مردم بودن را از مصادیق
آن عنوان کرد .سخنگوی ارتش در مورد اقدامات در حوزههای

تحکیم پایههای اعتقادی گفت :ما امروز شاهد رشد کم نظیر تعداد
معتکفین در مجموعه ارتش هستیم به طوری که ما در سالهای
گذشته 20 ،هزار تن از خانوادههای کارکنان ،پایوران و دانشجویان
دانشگاه ارتش معتکف شدند .امیر تقیخانی سیل مشتاقان سفر
زیارتی اربعین و داوطلبان اجرای ماموریتهای دشوار که جز
ایثارگری و شهادت نتیجه دیگری ندارد را نتیجه اقدامات ارتش در
حوزههای تحکیم پایههای اعتقادی برشمرد .وی به اقدامات سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه قرآنی اشاره
و خاطرنشان کرد 20« :هزار فعال قرآنی» 10« ،هزار فعال در حوزه
حدیث» و «شکلگیری ابتکار برگزاری مسابقات قرآن و حدیث»
بخشی از اقدامات در حوزه قرآنی است .معاون فرهنگی و روابط
عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد 38 :دوره مسابقات
قرآن کریم از گامهای بلندی حکایت دارد که مجموعه ارتش جمهوری
اسالمی و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برای تقویت حوزههای
معنویت برداشتهاند .امیر تقیخانی با بیان اینکه در حال حاضر
ارتش ما از نگاه مردم ،رهبر انقالب و بر اساس بررسیهایی انجام
شده یک ارتش مردمی ،مقتدر و دارای نیروهای انسانی پاک و والیی
است ،اذعان کرد :همچنان خط شهادت در مجموعه ارتش بعد از
دفاع مقدس وجود دارد که «پاکسازی میادین مین»« ،مبارزه با
اشرار»« ،رزمایشها» و «مدافعین حرم» از نمونه بارز آن هستند.
وی به اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اشاره و خاطرنشان
کرد :سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در طول  4دهه گذشته مفتخر به
اجرای بیش از یک هزار طرح ،اقدام نو و مفید فرهنگی در حوزه های
بصیرت افزایی ،فرهنگی ،آموزشی ،سیاسی ،قرآنی و نماز در کارنامه
دارد که البته گفتنی است که این توفیقات در سایه تدابیر رهبر
معظم انقالب اسالمی و همراهی فرماندهان دلسوزمان انجام شده
است .سخنگوی ارتش گفت :وضعیت امروز ارتش جمهوری اسالمی
ایران در حوزههای معنویت مداری و معنویت محوری با توجه به ریل
گذاریهای جدیدی است که بر اساس انتصابات جدید در مجموعه
ارتش صورت گرفته به عبارتی فصل مشترکی از فرمایشات فرمانده
معظم کل قوا در این احکام و در حوزههای معنوی وجود دارد .امیر
تقی خانی «رویکرد تحولی و انقالبی»« ،ارتقای توان و آمادگیهای
رزمی و تعالی معنوی و بصیرتی» « ،هم افزایی با نیروهای مسلح»،
«ارتقای هوشیاری و بصیرت دینی و انقالبی» و «افزایش روحیه
صمیمیت» سرفصلهای مشترک احکام انتصابات جدید در ارتش
از سوی فرمانده معظم کل قوا عنوان و تصریح کرد :سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش بر همین اساس در سال گذشته مبتکر طراحی و اجرای
طرحهای 12گانه مصباح شده است .وی گفت :این طرحها در تمامی
حوزههای سربازان ،پایوران ،خانوادهها ،جوانان و در بخشهای
مختلف فرهنگی ،بصیرت افزایی ،آموزشی ،تربیتی و امر به معروف

در حال پیاده شدن است .معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش خاطرنشان کرد :ما در حوزههای سربازی
به لطف خدا و با کمک فرماندهان توانستیم خوشایندی جوانان به
موضوع سربازی را باال ببریم .ما در سال گذشته در ذیل طرحهای
مصباح  200طرح و اقدام مهم را در دست اجرا داشتیم که در ذیل
این طرح ها میتوانیم به طرح بزرگ تنویر ،آموزش قرآنی خانوادهها،
جشنواره حدیث ،فعالیت  217دارالتحفیظ و کالس های تخصصی
قرآنی اشاره کنیم .امیر تقی خانی «آموزش دینی به  205هزار
سرباز در قالب نماز ،امور اخالقی و اعتقادی» 175« ،دوره بصیرت
و آموزش  20هزار نفر از مجموعه مدیران و کارکنان ارشد نیروهای
پایور»« ،دوره های تربیت ،تعالی و استحکام بخشی برای  76هزار
نفر از خانوادهها»« ،برپایی  10هزار جلسه و دورههای بصیرت
افزایی»« ،انتشار بیش از  5میلیون نسخه نشریات سیاسی ،فرهنگی
و آموزشی»« ،تولید  20هزار دقیقه از برنامههای صوتی و تصویری
در سال گذشته از برنامههای مهم و رزمایشها»« ،تولید  5بازی
رایانهای و موبایلی»« ،جشنوارههای سرود و تئاتر»« ،ارتباط و تعامل
اثربخش» و « تبیین اصل وحدت و هم افزایی» از جمله اقدامات
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برشمرد .سخنگوی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با اشاره به سی و نهمین سالگرد تاسیس سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران از سوی بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی ،افزود 24 :مهر یک روز تخصیصی از سوی
امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی (مدظله العالی) است که
برنامههای مختلفی را برای این روز پیش بینی کردیم .ثمرات این
سازمان را در معرفی یک ارتش معنویت محور و انقالبی میبینیم.وی
به بیان سرفصل مهمترین اقدمات ارتش در روز  24مهر پرداخت و
گفت :تبیین و تشریح نقش و جایگاه محوری ارتش معنویت محور
در  372نماز جمعه شهرهای مختلف در بیستم مهر  97است که
شامل سخنرانیها ،برپایی نمایشگاههای فرهنگی و برنامههای قرآن
محور و جانبی در مکان های مقدس است .این اقدامات با همکاری و
همراهی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از جمله ستاد نماز
جمعه تهران انجام می شود که از آنها تشکر میکنم.
معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش به مراسم تجدید میثاق با
امام راحل و شهدای واال مقام سالهای دفاع مقدس اشاره کرد و
گفت :این مراسم صبح روز سه شنبه 24 ،مهر ماه در مرقد بنیان
گذار کبیر انقالب اسالمی و گلزار شهدا با حضور حجت االسالم و
المسلمین محمد حسنی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی
سیاسی ارتش و امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش
و رئیس ستاد نداجا برگزار میشود .همچنین روحانیان مسئول در
مجموعه ارتش ،معاونان نظامی و نیروهای پایور در مجموعه عقیدتی
سیاسی در این مراسم حضور خواهند داشت.

چهارشنبه هجدهم مهر ماه ،شعبه اول
دادگاه انقالب اسالمی تهران ویژه رسیدگی به
جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ،با
حضور عباس جعفری دولتآبادی دادستان
عمومی و انقالب تهران برای رسیدگی به اتهامات
واردکنندگان گوشی تلفن همراه موضوع شانزده
فقره کیفرخواست صادره از سوی دادستان
عمومی و انقالب تهران تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دادسرای عمومی
و انقالب تهران ،عباس جعفری دولتآبادی که
برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا
برای این متهمان در جلس ه دادگاه حضور یافته
بود ،با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن
بر قیمت انواع کاالها و نیازمندیها و مایحتاج
عمومی ،در خصوص اقدامات دولت در مقابله
با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار
کرد :دولت به منظور ثبات در قیمت کاالهای
مورد استفاده عموم ،ارز مورد نیاز برای واردات
این کاالها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار
و دویست تومان در اختیار برخی شرکتهای
واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز
یکی از کاالهایی است که برخی شرکتها برای
واردات این کاال ،ارز دولتی تحصیل کردند؛ اما
تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز
دولتی ،مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به
پیگرد کیفری آنان و تشکیل پروندههای حاضر
منجر شد.
دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای
تهران در این پروندهها و مجموع عوامل موثر
در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم
ارتکابی پرداخت .وی مبنا و زمینهساز اقدامات
مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن
منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاههای دولتی
و مسئوالن مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و
در خصوص این دو عامل اظهار داشت :متخلفین
از قانون و سوءاستفادهکنندگان ،همواره به دنبال
منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع
حداکثری خود را تضمین و تامین کنند؛ متاسفانه
برخی منافذ در دستگاههای دولتی ،این راه را برای
چنین افرادی هموار ساخته است؛که از جمله
در پروندههای حاضر چنین امری کامال ً مشهود
است .همچنین در این پروندهها ،نهادهایی مانند
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بانک مرکزی
و سازمان گمرک کشور ،به ترتیب خود را صرفا ً
مسئول و متولی ثبت سفارش ،تخصیص ارز و
ترخیص کاال دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه
بعدی واردکنندگان کاالهای خریداری شده با ارز
دولتی ،خود را ذیمدخل ندانسته و ورود ماهوی
و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان
نداشته و ندارند .وی تاکید کرد که تا وقتیکه
این چرخه معیوب وجود دارد ،مشکالت نیز به
قوت خود باقی است و لذا تشکیل پروندههای
متعدد کیفری برای متهمان و مجرمان نیز امری
اجتنابناپذیر خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:

 ۲۱۰مقام دولتی شامل قانون منع به
کارگیری بازنشستگان میشوند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
درباره وضعیت جانبازان و ایثارگران در قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان گفت :جانبازان
باالی  ۵۰درصد و آزادگان دارای بیش از  ۳سال
دوره اسارت میتوانند بکارگیری شوند.
به گزارش ایلنا،جمشید انصاری در خصوص
اظهارات مختلف درباره نحوه اجرای قانون منع
بکارگیری بازنشستگان و اصالحیه اخیر یکی از
تبصرههای این قانون گفت :این قانون مصوب
سال  ۹۵است ،آنچه اخیرا در این قانون اصالح
شده ،تبصرهای است که درباره بکارگیری کلیه
مقامات موضوع ماده  ۷۱بود .وی با بیان اینکه
حذف تعدادی از ایثارگران از شمول قانون منع
بکارگیری از دیگر اصالحات انجام شده است،
خاطرنشان کرد :پیش از این تمام ایثارگران
میتوانستند حین بازنشستگی بکارگیری شوند
اما براساس اصالحیه جدید تنها جانبازان باالی
 ۵۰درصد و آزادگان دارای بیش از  ۳سال دوره
اسارت میتوانند بکارگیری شوند .رئیس سازمان
اداری و استخدامی کشور ادامه داد :قبال به
صورت مطلق گفته میشد که نیروهای مسلح از
قانون منع بکارگیری بازنشستگان معاف هستند،
اما در اصالحیه جدید گفته شده که بکارگیری
بازنشستگان در این مجموعه با اجازه فرماندهی
کل قوا امکانپذیر است .در وزارت اطالعات نیز
براساس تبصره جدید ،تنها یک درصد از نیروی
انسانی این مجموعه آن هم در مشاغل مدیریتی
را میتوان از میان بازنشستگان بکارگیری کرد .وی
با اشاره به این که براساس اصالحیه جدید فقط
حوزه بکارگیری بازنشستگان محدود شده است و
اتفاق دیگری رخ نداده ،گفت :براساس اطالعاتی
که جمعآوری شده است در اجرای اصالحیه قانون
منع بکارگیری بازنشستگان  ۲۱۰نفر از مقامات و
مسئوالن دولتی به جز وزارت اطالعات و نیروهای
مسلح مشمول میشوند که دستگاهها فرصت
دارند تا  ۲۶آبان نسبت به جایگزینی آنها اقدام
کنند.

