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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی مطرح شد

تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه ها از ابتکارات وزارت 
نفت و تقویت بانک مرکزی

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز شنبه، ضمن بررسی 
تحوالت بازار ارز، ضرورت مقابله با عملیات جنگ روانی و جوسازی های 

کاذب علیه مصالح اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار دادند.
االسالم  ریاست حجت  به  و  اعضا  با حضور  که  این جلسه  ایسنا،  گزارش  به 
والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد؛ با توجه به اقدامات خصمانه دولت آمریکا 
برای کاهش فروش نفت ایران و کارشکنی در مناسبات بانکی خارجی، از همه 
دستگاه ها خواسته شد که در جهت حمایت از ابتکارات وزارت نفت و تقویت بانک 

مرکزی اقدام نمایند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه پس از  گزارش سازمان برنامه 
و بودجه در خصوص اعتبارات وزارت بهداشت و درمان ، بر ضرورت حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی دارو و تجهیزات پزشکی، تأکید کرد و طرح تسریع در پرداخت 

بدهی واحدهای درمانی را مورد تصویب قرار داد.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین پیشنهادات وزارت نفت در مورد 

تنوع روش های عرضه و فروش نفت را  مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
 گزارش مربوط به ساماندهی بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز در این جلسه ارائه 
و در راستای اصالح نظام بانکی کشور و صیانت از سپرده های مردم، تصمیمات الزم 

اتخاذ شد.

کدخدایی: قانون منع بکارگیری بازنشستگان بدون 
تبعیض اجرا می شود

ممنوعیت  قانون  گفت:  نگهبان  - سخنگوی شورای  ایرنا   - تهران      
تبعیضی  هرگونه  بدون  اجرا  مقام  در  و  بازنشستگان شفاف  بکارگیری 

اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری 
با خبرنگاران به تایید نهایی طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
اشاره کرد و گفت: ابهامی که در مصوبه اولیه مجلس وجود داشت این بود که آیا 
اختیارات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص بازنشستگی در نیروهای مسلح محدود 
به دستگاه متبوع می شود یا خیر، موضوع »اجازات خاصه« نیز با ابهاماتی مواجه 
شده بود. بنابراین پس از رفع ابهام مجددا در شورا بررسی شد و مغایر شرع و قانون 

اساسی شناخته نشد.
کدخدایی درباره زمان اجرای این مصوبه گفت: این مصوبه مانند تمامی مصوبات 
پس از ابالغ رئیس مجلس و رئیس جمهور در ظرف زمانی مقرر در قانون اجرایی می 
شود؛ این مصوبه ناظر به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که سه دسته 
از مقامات را به همراه گروه هایی از خانواده های شهدا و ایثارگران از شمول مقررات 

بازنشستگی مستثنی کرده است.
وی در ادامه به طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین 
حق التدریس اشاره کرد و گفت: طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی 
مجلس نیز و طرح دائمی شدن قانون استخدامی شدن نیروی انتظامی نیز بررسی 

شد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی ، 
گردشگی و صنایع دستی اشارکرد و گفت: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با ایراداتی مواجه شد که از جمله آنها مغایرت با اصل 75 

قانون اساسی و عدم پیش بینی بار مالی است.
وی درباره الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی هم گفت: این الیحه در مرحله 
اول با ایرادات شکلی مواجه شد که نظرات قوه قضاییه لحاظ نشده است اما مجلس 
اسنادی را ارائه کرد که نظرات رئیس قوه قضاییه نیز دریافت شده لذا شورا وارد 

بررسی شد و این مصوبه در چهار بند با ایراداتی مواجه و به مجلس ارجاع شد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: از جمله این ایرادات این است که دخالت اعضای 
شورای موضوع این قانون در امور اجرایی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد و 
ماده 5 مصوبه مجلس نیز که موضوع تدوین یک آیین نامه را مطرح کرده دارای ابهام 

است، چرا که مشخص نیست این آیین نامه یک آیین نامه اجرایی یا تقنینی است.
وی اضافه کرد: شیوه تبادل اطالعات با خارج از کشور نیز موکول به تدوین یک 
دستورالعمل شده که این نیز از آن جهت که مشخص نیست مقامات تصویب کننده 

این دستورالعمل چه کسانی هستند دارای ابهام و تعارض تشخیص داده شد.

اخبار

 دیپلماسی حضور 
ادامه از صفحه یک

بنابراین باید با دیپلماسی حضور و فعاالنه ، نه انزواطلبی و منفعالنه در مجمع 
عمومی سازمان ملل و نیز نشست شورای امنیت از خطر ترامپ و نتانیاهو برای صلح 
جهانی سخن گفت و از هزینه های سنگین ملت ایران و شهادت جوانان ایرانی در 
صف مقدم مبارزه با تروریست های داعش ، دست پرورندگان واشتگتن و تل آویو و 

کشورهای دست نشانده آنها در منطقه با دنیا حرف زد.
باید به دنیا فهماند که بخش عمده ای از صلح جهانی را وام دار ملت ایران و مدیون 
خون شهدای ایران زمین هستند وگرنه چهره کریه تروریسم از سوریه و عراق تا قلب 
اروپا و مغرب زمین هم خود را می نمایاند و سیل مهاجرت آوارگان جنگی خاورمیانه 

به سوی اروپا جریانش شتابنده تر می شد.
این فرصت را نباید از کف داد تا رهبران رژیم صهیونیستی و آمریکا در سناریویی 
که علیه ایران مهیا کرده اند در خالء حضور رییس جمهوری یا وزیر امور خارجه 
کشورمان در نزد سایر رهبران جهان موضوعاتی چون برنامه موشکی ، حقوق بشر ، 
اتهام دخالت های تهران در امور منطقه ای و فعالیت هسته ای را دست آویزی برای 

فشار بر دولت و ملت ایران قرار بدهند.
باید با حضور در چنین نشست های مهمی و افشاگری از سیاست های دو گانه 
رییس جمهوری و دولتمردان آمریکا نقاب از چهره کاخ سفید برداشت و دست های 
تا مرفق به خون آلوده مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی 
گناه و کودکان یمن را فاش ساخت تا وجدان های بیدار و منصف جهان آگاه شوند.

اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت رهبران اکثر کشورهای 
جهان فرصتی استثنایی است که از طریق تریبون این سازمان و رسانه های بزرگ 
خبری دنیا فجیع ترین جنایات بشری در یمن ، سوریه ، عراق و افغانستان که اتفاقا 
آتش افروزان این جنگ ها آمریکایی ها هستند گفته و به تصویر کشیده شود و از 
پایبندی ایران به توافق هسته ای و عهد شکنی و جنگ طلبی کاخ سفید و نیز تحریم 

های ظالمانه علیه ملت ایران سخن گفت.
نگرانی و واهمه برای چه ؟ دلواپسی دلواپسان دیگر چرا؟ اکنون که حقانیت 
، صلح طلبی و پایبندی ملت ایران به تعهدات بین المللی برای جهانیان و نقض 
توافق بین المللی هسته ای توسط آمریکا اثبات شده است ، گوشه گیری و 
پنهان شدن در پستو چه منفعتی دارد؟ اتفاقا به همین دلیل که ایران و به رغم 
تحمل شدیدترین تحریم های غیرانسانی حتی در شرایطی که اقالم دارویی 
حیاتی از ملت ایران دریغ می شود ، باز هم برای صلح می جنگد و حضور رییس 
جمهوری در بزرگترین متینگ سیاسی رهبران جهان نیز فرصت مغتنمی است 
که باید پژواک حق طلبی و صدای مظلومیت ملت صلح جوی ایران در تریبون 

سازمان ملل طنین انداز شود.

سرمقاله
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 الیحه FATF، پس از تعطیالت مجلس به صحن می آید
   تهران- ایرناپالس- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی می گوید الیحه FATF، پس از تعطیالت مجلس به صحن می آید. بنابراین، مجلس تنها هفت روز پس از تعطیالت تابستانی فرصت دارد درباره این الیحه اعالم نظر کند. پروانه 

مافی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که بررسی و تصویب FATF در چه مرحله ای است، می گوید: این الیحه در کمیسیون های مجلس بررسی شده و تغییرات الزم اعمال شده  است. این نماینده مجلس 
همچنین اعالم می کند که الیحه FATF پس از تعطیالت مجلس، به صحن می آید تا نمایندگان درباره آن اعالم نظر کنند.

به بهانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اوایل مهرماه

 منافع مضاعف سفر روحانی
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی اوایل مهرماه 
جمهوری  رییس  ترامپ  است  قرار  که  شود  می  برگزار 
آمریکا ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده گیرد و 
با توجه به تالش های خصمانه او و همفکرانش در هیات 
حاکمه آمریکا برای کاهش نفوذ و اقتدار ملت ایران، حضور 
و دفاع از منافع مردم در عالی ترین سطح اهمیتی مضاعف 

دارد.
برجام، تالش  از معاهده  با خروج واشنگتن  ایرنا،  به گزارش 
گسترده حاکمان کاخ سفید برای همراه کردن جامعه بین الملل 
به ویژه کشورهای امضا کننده این معاهده برای افزایش فشارها بر 
جمهوری اسالمی ایران با شکستی سنگین مواجه شده و حتی 
کشورهای اروپایی که همپیمانان سنتی آمریکا محسوب می شوند 
نیز تا کنون حاضر به همراهی با ترامپ نشده و بر حفظ برجام 

تاکید دارند.
فارغ از حضور هیات های دیپلماتیک ایران در نشست های 
مختلف سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت، حضور رییس 
جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل منافعی مضاعف برای 
کشور به دنبال خواهد داشت و اینکه رییس جمهوری به عنوان 
نماینده ملت ایران در کدام یک از نشست ها حضور یابد، منوط 
به بررسی های کارشناسانه است. آنچه اهمیت باالیی دارد این 
است که حضور جمهوری اسالمی ایران در نشست شورای امنیت 
سازمان ملل فضای روانی را که آمریکا قصد ایجاد آن علیه تهران 

دارد، خنثی می کند.
تاکید جمهوری اسالمی ایران تداوم حرکت مستقل و عقالنی 
از دستاورد  اتحادیه در دفاع  این  آفرینی  اروپا و نقش  اتحادیه 
دیپلماسی خود البته آن هم به شکل اجرایی، عملی و کاربردی 
است و مراودات و گفت و گوها با مسئوالن این کشورها بر اساس 

برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه دارد.
به نظر می رسد با توجه به آغاز ریاست ترامپ بر شورای امنیت 
سازمان ملل و سابقه تالش های ناکام وی برای افزایش فشارها بر 
تهران، او از فرصت ایجاد شده برای همراه کردن جامعه جهانی در 
دستیابی به این هدف بیشترین استفاده را داشته باشد و بر اساس 
پیش بینی های صورت گرفته مهم ترین محور سخنرانی وی در 
جایگاه رییس شورای امنیت سازمان ملل نیز موضوع ایران بوده 
و نشستی در این خصوص نیز برگزار کند، بر این اساس حضور 
مقامات جمهوری اسالمی ایران در این اجالس می تواند باطل 

کننده این تالش ها باشد.
در عرصه نبرد و رویارویی دیپلماتیک در سازمان ملل متحد 
حضور رییس جمهوری اسالمی ایران در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل می تواند عالوه بر بی اثر کردن تالش مضاعف ترامپ 
برای متقاعد کردن جامعه جهانی برای فشار و تحریم بر ایران 
اسالمی، مواضع بر حق ملت ایران در بهره مندی از منافع معاهده 

برجام نیز باز دیگر بازگو کند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این 
سازمان در مقطع زمانی برگزار می شود که واشنگتن برای وادار 
کردن ایران به پذیرش خواسته های نامشروع و غیرمعقول خود 
فشارهای گسترده ای را در عرصه سیاسی و اقتصادی آغاز کرده 
که از آن به عنوان جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تعبیر شده 
است، این رفتار کاخ سفید در واقع نادیده گرفتن و زیرپا گذاشتن 
قوانین بین المللی و ظلم به ملتی است که تصمیم دارد از مزایای 
تعامل مثبت خود با جامعه جهانی که در قالب معاهده برجام به 

ثمر نشسته، بهره مند شود.
منطق دیپلماتیک ایجاب می کند که بتوانیم از همه فرصت 
ها و تریبون های جهانی برای زدن حرف حق خود بهره بگیریم، 
به ویژه اینکه دشمن نیز در این عرصه برنامه ریزی گسترده ای 

داشته و قصد دارد ملت ایران را از حقوق حقه خود محروم سازد، 
در شرایطی که آمریکا از ایجاد یک اجماع جهانی علیه جمهوری 
اسالمی ایران ناکام مانده است، فازهای بعدی برنامه عملیاتی خود 

که فاز نخست آن با شکست مواجه شده را پیگیری می کند.
به دنبال اتخاذ موضع منطقی و عقالنی مسئوالن جمهوری 
اسالمی ایران در قبال رفتار نابخردانه ترامپ در خروج از برجام، 
تهران توانسته اعتقاد خود به تعامل و گفت و گوهای بین المللی را 
به اثبات برساند و بر این اساس حضور رییس جمهوری در سازمان 
ملل و شورای امنیت، تشریح تداوم سیاست تعامل ایران اسالمی از 
سوی او می تواند ماهیت مثبت و سازنده سیاست های تهران در 
عرصه تعامالت بین المللی را بیش از پیش آشکار ساخته و ناکامی 

دیگری را برای آمریکا رقم بزند.
یک پژوهشگر علوم سیاسی در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: 
رییس جمهوری با حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، 
ضمن تشریح اقدامات ظالمانه آمریکا در منطقه و جهان، می تواند 

از حقانیت جمهوری اسالمی و ملت ایران دفاع کند.
علی بیگدلی درباره ضرورت های شرکت رییس جمهوری در 
سازمان ملل و جلسه شورای امنیت، اظهار داشت: دکتر روحانی با 
حجم باالیی از شکایات و انتظارات وارد مجمع سازمان ملل خواهد 
شد و قطعا داوری سخنان ایشان در مجمع بر عهده کشورهای 

دیگر دنیا خواهد بود.
وی افزود: آنچه اهمیت بیشتری دارد حضور ایشان در جلسه 
شورای امنیت است که ریاست آن بر عهده ترامپ خواهد بود؛ 
رییس جمهوری به طور حتم باید از سوی جمهوری اسالمی ایران 
درر این نشست حضور یابد. اینکه ما در خانه نشسته و خط و 
نشان بکشیم و داد از حقانیت و استیفای حقوق خود بزنیم، به 

جایی نخواهد رسید.
این استاد دانشگاه، شورای امنیت سازمان ملل را یکی باالترین 
مراجع بین المللی در جهان دانست و تاکید کرد: رییس جمهوری 

با حضور در این جلسه، ضمن تشریح اقدامات ظالمانه آمریکا در 
منطقه و جهان، می تواند از حقانیت جمهوری اسالمی دفاع کند.

با این وجود برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند که رییس 
جمهوری در نشست مجمع عمومی حضور یافته و نمایندگان 

رییس جمهوری در جلسه شورای امنیت شرکت کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
حضور روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مفید است 
ولی نیازی به حضور رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت 

نیست و حضور نمایندگان وی کفایت می کند.
گمانه   به  اشاره  با  گویی  و  گفت  در  جاسمی  قاسم  سید 
مجمع  در  روحانی  حسن  حضور  خصوص  در  که  زنی هایی 
عمومی سازمان ملل مطرح می شود، اظهار داشت: آنهایی که 
نمی خواهند دولت موفق باشد، به دنبال مانع ایجاد کردن مانع 
در زمینه حضور روحانی در نشست آتی مجمع عمومی سازمان 

ملل هستند.
وی افزود: در صورت حضور روحانی در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل بهتر و بیشتر می توانیم به نتایج مطلوب در مناقشات 

ایران و آمریکا دست پیدا کنیم.
جاسمی در خصوص اینکه آمریکا با سوء استفاده از ریاست 
دوره  ای بر شورای امنیت سازمان ملل موضوع جلسه این شورا را 
ایران قرار داده است، ادامه داد: از آنجایی که موضوع ایران محور 
جلسه شورای امنیت به ریاست آمریکا قرار گرفته، متناسب با 
موضوع جلسه، بهتر است که معاون حقوقی، نماینده تام االختیار و 
وزیر امورخارجه ایران از سوی رئیس جمهوری روحانی در جلسه 

شورای امنیت حضور پیدا کنند.
کارشناس مسائل آمریکا نیز در گفت و گو با ایرنا خاطرنشان 
کرد: به جهت بهره برداری مناسب از فرصت سفر رئیس جمهوری 
برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل این سفر می 
تواند شرایطی ایجاد کند تا برای چند دقیقه تریبون اصلی ترین 

سازمان جهانی )مجمع عمومی( در اختیار عالی ترین مقام اجرایی 
کشور قرار گیرد.

وی در عین حال با بیان اینکه شرکت ایران در سطح رئیس 
دولت در نشست شورای امنیت به مصلحت نیست، گفت: باید 
وزیر خارجه یا مقام دیگری غیر از رئیس جمهوری اسالمی در این 

نشست حضور داشته باشد.
امیر علی ابوالفتح افزود: از هر تریبونی به ویژه شورای امنیت 
برای بیان دیدگاه ها می شود استفاده کرد اما به دو دلیل شکلی با 
حضور رئیس جمهوری در نشستی که قرار است به ریاست دونالد 

ترامپ برگزار شود، مخالف هستم.
وی افزود: دلیل نخست این است که طرح چنین موضوعی و 
منحرف کردن نشست شورای امنیت از موضوعاتی چون مساله 
اجرایی  مقام  ترین  عالی  حضور  و  ایران  موضوع  به  فلسطین 
کشورمان در این نشست بر اقدام خالف عرف آمریکا برای سوء 
استفاده از این جایگاه صحه می گذارد. نشستن رئیس جمهوری 
آمریکا بر کرسی ریاست شورای امنیت معمول نیست و اگر هم 
قبال انجام شده با هدف تقویت مشارکت جهانی و ایده هایی مثل 
تهدیدات تروریسم هسته ای بوده است و نه بزرگ نمایی خطر 

ایران.
اینکه روال کار در جلسات شورای  ابوالفتح ادامه داد: دوم 
امنیت این است که با صحبت های رئیس شورا شروع می شود 
بعد به ترتیب 15 کشور عضو و غیر عضو سخنرانی می کنند 
و سپس نوبت به کشوری می رسد که موضوع نشست شورا 
است. به عبارتی اگر رئیس جمهوری در این نشست شرکت 
کند عالوه بر صحبت های ترامپ، باید سخنان سایر کشورها 
این احتمال وجود دارد در خالل جلسه  پایان برسد.  به  هم 
ترامپ نشست را ترک کند و هنگام سخنرانی روحانی، ریاست 
را به »نیکی هیلی« )سفیر آمریکا در سازمان ملل( واگذار کند 

و سطح نشست را پایین بیاورد.

گفت:  رییس جمهوری  پارلمانی  معاون   - ایرنا   - تهران 
دولت در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد و همه دستگاه 
های کشور نیز در این شرایط حساس باید به دولت در 

زمینه مبارزه با فساد کمک کنند.
حسینعلی امیری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره 

مبارزه دولت با فساد، افزود: دولت از هر طرح و برنامه قابل 
اجرا در زمینه مبارزه با فساد با قاطعیت حمایت می کند و 
معتقد است که برای موفقیت در این عرصه باید از سازمان 
های موازی که فقط به ناکارامدی و طوالنی شدن روند مبارزه 

با فساد منجر می شود، پرهیز کرد.

وی با ابراز تاسف از متهم کردن دولت به مخالفت با طرح 
های مبارزه با فساد و رانت خواری توسط یکی از نمایندگان 
مجلس، اظهارداشت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از 
هر طرحی که معطوف به مبارزه عملی با فساد باشد، حمایت 

کرده و با آن موافق است.
مخالفت  دلیل  تشریح  به  رییس جمهوری  پارلمانی  معاون 
دولت با طرح مذکور در مجلس پرداخت و تاکید کرد: طرحی 
که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه 
گذشته در صحن مجلس مطرح شد، تاسیس یک تشکیالت 
جدید با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا ه های 
با  که  بود  انتظامی  نیروی  و  اطالعات  وزارت  مانند  دیگر 

اساسنامه این نهادها تناقض و تعارض داشت.
امیری با بیان این که این طرح بار مالی سنگینی را بر کشور 
تحمیل می کرد، یادآور شد: رییس مجلس شورای اسالمی با 
توجه به بار مالی طرح فوق، آن را به رای نمایندگان قرار داده 

و با رای مجلس طرح از دستور کار خارج شد .
داشت:  اظهار  اساسی،  قانون  اصول  برخی  به  اشاره  با  وی 
آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته تشکیالت اداری 
متناسب است. به نظر می رسد در شرایط فعلی که سازمان 
بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می کند 
خود  وظایف  انجام  به  انتظامی  و  اطالعاتی  دستگاه های  و 

مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه 
با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه ها 
و وزارتخانه ها ضرورت امروز نیست و در عمل مشکالتی را هم 
برای مجریان و هم برای مردم و دستگاه های دیگر به دنبال 

دارد.
امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار 
موازی و انجام موازی کاری با دستگاه هایی که وظایف ذاتی در 
مبارزه با مفاسد دارند، می شد؛ به همین خاطر دولت با این 

طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.
وی با اشاره به رد کلیات این طرح در مجلس تصریح کرد: 
رای نمایندگان در رد کلیات این طرح با مقتضیات امروز جامعه 

متناسب و بسیار کارشناسی بود.
معاون رییس جمهوری گفت: اینکه در شرایط کنونی دولت 
را به دلیل مخالفت فنی و کارشناسی با کلیات یک طرح در 
دلیل  به  را  مردم  نمایندگان  اینکه  یا  و  کنیم  متهم  مجلس 
مخالفت با این طرح » نماینده های دولت« و دستور پذیر آنها 

بخوانیم، کمال بی انصافی و نوعی اهانت به آنها است.
وی افزود: همان گونه که رهبر معظم انقالب تاکید کرده اند، 
همه قوا و دستگاه های کشور باید در مبارزه با فساد و رانت 
خواری همدل و متحد باشند و چنین اظهاراتی قطعا به این 

اتحاد و همدلی لطمه می زند.

 معاون پارلمانی رییس جمهوری:

دولت در خط مقدم مبارزه با فساد است

در نامه ای به رییس جمهوری

الریجانی قانون منع بکارگیری بازنشستگان را ابالغ کرد
تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسالمی روز شنبه در نامه ای به رئیس 
جمهوری، قانون اصالح »قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان« را برای 

اجرا ابالغ کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، در نامه علی الریجانی به حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: »در اجرای اصل یکصد و 
بیست و سوم )123( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون اصالح »قانون 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان« که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای 
اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/6/1397 و 

تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می شود.«
متن قانون اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:

ماده واحده - تبصره )1( ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 

20/2/1395 به شرح ذیل اصالح می شود:
تبصره 1- بکارگیری بازنشستگان، در سمت های مذکور در بندهای )الف(، )ب( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همچنین  و)ج( ماده )71( 

بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بکارگیری بازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف یک درصد )1درصد( از مجموع 
نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور 
مجاز می باشد. جانبازان باالی پنجاه درصد )50درصد(، آزادگان باالی سه سال اسارت 

و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم 
شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در 

تاریخ 21/6/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.


