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وزیر کشور خبر داد

دستور رئیس جمهور برای ساخت پل خرمشهر به بصره

وزیر کشور گفت: رئیس جمهور دستور دادند که ساخت پل خرمشهر به 
بصره در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در 
جمع خبرنگاران اظهارکرد: رئیس جمهور پیش از این چنین دستوری را هم داده 
بودند، اما در جلسه امروز دستور مجدد در این زمینه دادند. این پل بسیار مهم است 

و قرار شد وزارت راه به صورت جدی پیگیر این موضوع باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت حمل و نقل ما در اربعین مسیر مهران تا نجف است 
که جاده باریکی دارد و همین مسئله موجب ایجاد ترافیک می شود. قرار شد با طرف 

عراقی مذاکره داشته باشیم و با همکاری آن ها برای ساخت این جاده اقدام کنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ما به دنبال بازگشایی مرز خسروی برای تردد 
زائران بودیم،  تصریح کرد:  به دلیل تغییر دولت عراق آن ها نتوانستند امنیت مرز 
خسروی را تضمین دهند. ما همچنان به دنبال بازگشایی مرز خسروی هستیم و اگر 
این مرز سال آینده باز شود، تمام مسائل حمل و نقلی ما در اربعین حل می شود. 
طرح جامعی نیز داریم و براساس آن باید هر سال کار کنیم تا مشکالت موجود حل 
شود. ما می توانیم در طول هفت هشت سال آینده تا 10 میلیون زائر برای اربعین 

اعزام کنیم و باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشیم.

کدخدایی در واکنش به خبری نادرست:

شورای نگهبان امروز جلسه ای نداشت

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به خبری نادرست مبنی بر رد الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ) 
CFT ( در جلسه امروز - چهارشنبه - این شورا گفت: شورای نگهبان 
امروز جلسه ای نداشت و جمع بندی نهایی در مورد الیحه CFT به زودی 

اعالم می شود.
»عباسعلی کدخدایی« روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا این 
مطلب را در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشره برخی رسانه ها درمورد الیحه 

CFT و رد آن در جلسه امروز شورای نگهبان بیان کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بررسی این الیحه در شورای نگهبان 
به پایان رسیده است، تاکید کرد: جمع بندی نهایی این شورا درمورد این الیحه به 
زودی اعالم می شود. به گزارش ایرنا، الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 15 مهر 1397 با 143 رای 
موافق و 120 رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای انطباق 
با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد. این الیحه شامل یک مقدمه، 
28 ماده و یک پیوست است که بر اساس آن، جمهوری اسالمی ایران الحاق به 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی می پذیرد. شورای 
نگهبان نیز بررسی این الیحه را در دستور کار خود قرار داد و در جلسه 25 مهر ماه 
این شورا با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمد جواد ظریف 

وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی شد.
در این جلسه اعضای شورای نگهبان نیز سواالتی مطرح که پاسخ داده و مقرر شد 

در جلسات آتی از نظرات دیگر کارشناسان نیز استفاده شود.

ظریف و زنگنه هفته آینده به مجلس می روند
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هفته 
نمایندگان در مجلس  از  به پنج سوال تعدادی  برای پاسخگویی  آینده 

شورای اسالمی حضور می یابند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسالمی هفته آینده روزهای 
یکشنبه و دوشنبه جلسه علنی دارد و سه شنبه و چهارشنبه آتی به دلیل مصادف 

شدن با ایام رحلت رسول اکرم)ص( و شهادت امام رضا)ع( تعطیل است.
وزیر امور خارجه هفته آتی برای پاسخ به پرسش های حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شاهین شهر و پنج نماینده دیگر )سه فقره سوال( در مجلس شورای اسالمی 

حضور می یابد.
وزیر نفت نیز برای پاسخ به سوال علی ساری نماینده اهواز و تعدادی دیگر از 

نمایندگان )دو فقره سوال( در مجلس شورای اسالمی حضور می یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات هفته آینده خانه ملت همچنین 
طرح اصالح صدور چک را برای تامین نظر شورای نگهبان و طرح یک فوریتی راه 
اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه 
در تجارت خارجی و الیحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح را بررسی 

می کنند.
بررسی الیحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های 
ثبتی، الیحه مدیریت حوادث یر مترقبه کشور و الیحه اهداف، وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان نیز در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس شورای اسالمی 

قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین قرار است الیحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین 
اجتماعی و کار و تعاون و الیحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی 

را در جلسات هفته آینده خود رسیدگی کنند.
بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با 
تحریم ها و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و 
تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی در پنج سال گذشته در دستور 

کار جلسات هفته آینده خانه ملت قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین قرار است تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه زنان، 

جوانان و خانواده را در جلسات هفته آتی مجلس شورای اسالمی بررسی کنند.

اخبار
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وزیر دفاع: جنگنده کوثر به زودی تحویل دهی می شود
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: به لطف خدا به زودی جنگنده کوثر تحویل نیروی هوایی ارتش می شود. به گزارش ایسنا، امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات وزیران 
در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: کارهای مربوط به تاسیس خط تولید این جنگنده نیز انجام شده و این خط تولید به زودی افتتاح خواهد شد. وی همچنین درباره زمان رونمایی از زیر دریایی فاتح گفت: ان شاءاهلل این زیردریایی 

به زودی رونمایی خواهد شد.

هیات نظارت هنوز آیین نامه مشخصی در مجمع ندارد

 روایت های متفاوت از هیات عالی نظارت

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس تشریح می کند

 پشت پرده »امضاء های طالیی«

 فعالیت هیات عالی نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های 
کلی نظام که در هفته های گذشته ایراداتی را نسبت به لوایح 
مرتبط با FATF وارد کرد با روایت های متفاوتی همراه است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی الریجانی در جلسه علنی روز 
شنبه گذشته - پنجم آبان مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی 
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در خصوص هیات عالی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و مداخله در امر قانونگذاری اظهار داشت: در ترکیب جدید مجمع 
هیات نظارت تشکیل شد چرا که ممکن است این نهاد زمان رسیدگی 
نداشته باشد و این کار با نظر رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد و 
موضوع خالف قانون نیست اما هیات نظارت هنوز آیین نامه مشخصی 

در مجمع ندارد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در مهر ماه سال جاری نامه ای از سوی 
آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس هیات عالی 
نظارت بر ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام و به امضای محسن 
رضایی به دبیر شورای نگهبان ارسال و در آن ایرادات این هیات درباره 
دو الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملی )الیحه کنوانسیون پالرمو( به آن شورا اعالم شد.

شورای نگهبان هم در حالی که ایرادات این شورا در دو الیحه 
مذکور توسط مجلس شورای نگهبان برطرف شده بود، ایرادات این 
دور از هیات عالی نظارت را ایرادات این شورا اعالم و آن را به مجلس 
اعاده کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی در این 
باره اعالم کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین 
حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
این اقدام شورای نگهبان با واکنش بسیاری از مسئولین سیاسی 

کشور از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
بدعت در روند قانونگذاری، وجود دو شورای نگهبان، عدم استقالل 
هیات عالی نظارت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعجیل در 
بررسی دو الیحه مذکور بدون حضور رییس هیات عالی نظارت، عدم 
اخذ نظرات کارشناسی و نظرات اعضا مجمع تشخیص از جمله موارد 

بود که در این اظهار نظرها مطرح شد.
 هیات عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص مصلحت 

نیست
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی در پاسخ به احمد توکلی از 
اعضای دیگر مجمع که در اظهار نظری اعالم کرده بود هیات عالی 
نظارت مستقل از مجمع تشخیص است، گفت: هیات عالی نظارت بر 
سیاست های کلی نظام مستقل از مجمع نیست و این هیات هیچ 
طرح یا الیحه ای را که مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه 

موارد مغایر را برای اصالح اعالم می کند.
وی با بیان این که اقدامات هیات عالی نظارت جنبه وتو کردن 
مصوبات را ندارد، تصریح کرد: این هیات هیچ طرح یا الیحه ای را که 
مجلس تصویب کرده باشد، رد نمی کند بلکه موارد مغایر را توضیح 

می دهد تا برطرف شود و انطباق انجام شود.
 اقدام هیات نظارت مجمع، بدعت در روند قانون گذاری است

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسالمی هم در اظهار 
نظری اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص را بدعت در روند قانون 
قدرت  تحدید  موجب  این  قطعاً  که  کرد  تاکید  و  دانست  گذاری 
قانون گذاری و تنزل جایگاه مجلس می شود. نماینده مردم تهران 
در مجلس تصریح کرد که این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت 
قانون گذاری و تنزل جایگاه مجلس می شود و مجلس باید از کیان 
خود دفاع کند. مطهری یادآور شد: مجلس باید فقط ارسال نظرات 
هیات نظارت مذکور به کمیسیون های خود حین بررسی طرح ها و 

لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.
وی با بیان این که ما قانون اساسی خوبی داریم که یک مجلس 

قوی را پیش بینی کرده است، بیان کرد: ولی با این کارها مجلس را 
تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم می کنیم و فقط دکوری از آن باقی 
می ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.
 لوایح FATF در هیات نظارت با عجله و بدون حضور رییس 

مجمع مطرح شد
سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت 
 FATF وگویی درباره اقدام هیات عالی نظارت گفت که لوایح مرتبط با
در این هیات با عجله و بدون حضور آیت اهلل »هاشمی شاهرودی« 
مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه 
دیگر تکرار نشود. وی تصریح کرد که آنچه توسط این هیات انجام شده 

به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استقالل هیات عالی 
نظارت از مجمع هم گفت: اعضای این هیات با رای اعضای مجمع 
انتخاب شده اند تا آنها به نمایندگی از این نهاد و با تعداد کمتر کارها 
را سریع تر پیش ببرند بنابراین هیات عالی نظارت مستقل از مجمع 

نیست.

 اقدام هیات عالی نظارت تحدید مجلس نیست
سید مصطفی میرسلیم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در این میان نظر دیگری دارد. وی معتقد است استقالل و حدود 
اختیارات مجلس در قانون اساسی تعیین شده و کار هیات عالی 
بررسی عدم مغایرت با نتایج حاصل از بند اول اصل ١١٠ است و 

تحدید محسوب نمی شود مگر در چارچوب قانون اساسی.
وی تاکید کرد که هیات عالی نظارت را مجمع انتخاب می کند اما 
در امر نظارت وظایف مجمع کال به آن هیات واگذار شده تا بتواند 

سریع تر و دقیق تر اقدام کند.
به گزارش ایرنا، توجه به امر نظارت یک اصل در نظام جمهوری 
اسالمی ایران محسوب شده و مورد استقبال تمامی طبقات جامعه 
است اما تغییر در روندها و یا تحدید حدود بر خالف قانون اساسی 

مورد پذیرش هیچ فردی نخواهد بود.
از طرفی به نظر می رسد طوالنی شدن فرآیند قانونگذاری می 
تواند چرخه حرکتی جامعه را ُکند کرده و به آن آسیب برساند و 
باعث سوءتفاهم در داخل یا سوءاستفاده دشمنان نظام اسالمی شود.

در  روحانی  حسن  که  بود  کلیدواژه ای  طالیی  امضا های 
جلسه رای اعتماد چهار وزیر اقتصاد، راه، صنعت و کار 
مطرح کرد. روحانی در آن بخش از سخنانش در دفاع رضا 
رحمانی، وزیر صنعت گفت: "وزارتخانه صمت بسیار مهم و 

کلیدی است و در آن امضای طالیی وجود دارد. 
در همین زمینه من در جلسه ای که با آقای رحمانی داشته ام، 
به او گفتم که در این وزارتخانه در برخی از سمت ها، هر کسی را 
که قرار دادی، حتی اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از یک سال 
او را عوض کن؛ چرا که متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده ای 
دیگر آلوده می کنند و آنقدر دور او می گردند و طواف معکوس 
می کنند که آن فرد را در یک منجالبی قرار می دهند. در این 
زمینه باید حواسمان جمع باشد. " ابوذر و سلمان در فرهنگ ما 
نماد پاکدستی اند. روحانی قبال هم در جای دیگری نام ابوذر و 
سلمان فارسی را به زبان آورده بود. او آذرماه 93 در همایش ملی 
ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد گفت: "اگر اطالعات، تفنگ، 
پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع 
شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می شود. "   بیشتر بخوانید: 
اگر "تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت و تبلیغات" در یک جا 
جمع شد حتما "فساد" است   "شفافیت سیستماتیک" راه مقابله 
با امضاء های طالیی و فساد سیستماتیک سعید اسالمی بیدگلی، 
اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به فرارو می گوید: بعد از 
تعیین نرخ 4200 تومانی برای دالر که اتفاق بدی برای مجموعه 
کشور بود، انتقادات زیادی متوجه وزارت صمت شد. بخش بزرگی 
از این تصمیم با مجموعه وزارت صنعت بود. هرچند تخصیص 
نهایی دالر 4200 تومانی عمال با تشخیص بانک مرکزی صورت 
بود، اما با نامه وزارت صنعت اتفاق می افتاد. حتی در یک مقطع بین 
وزیر سابق صنعت و رئیس کل بانک مرکزی اختالف به وجود آمد 

و هرکدام از آن ها مسئولیت تصمیمات اشتباه و رانتی را بر گردن 
یکدیگر می انداختند. در بین چهار وزارتخانه ای که قرار بود روز 
شنبه وزیر آن ها تعیین شود وزارت صنعت بیشتر در مظان اتهام 
موضوع تخصیص ارز بود. به همین خاطر رئیس جمهور موضوع 
امضای طالیی را درباره وزارت صنعت مطرح کرد.   فساد کشور 
سیستمی است محمود صادقی، نماینده مجلس، اما معتقد است 
موضوع امضای طالیی و آنچه روحانی درباره ابوذر و سلمان گفته 
تنها مختص وزارت صنعت نیست. نماینده مردم تهران به فرارو 
می گوید: آقای روحانی جمله خود را در ارتباط با وزارت صنعت 
مطرح کردند، اما سیاق این جمله به این برمی گردد که مختص 
یک وزارتخانه نیست. این نماینده مجلس روز شنبه در نطق خود 
در جریان جلسه رای اعتماد به چهار وزیر گفته بود: آقای روحانی! 
شما به وزرای خود توصیه کردید »اگر ابوذر و سلمان هم بودند، 
بعد از یک سال آن مقام را عوض کنید« آیا خودت به این توصیه 

عمل کردی؟ پس چرا یک وزیر )شریعتمداری( را از وزارتی به 
وزارتخانه دیگر منتقل می کنی؟   بیشتر بخوانید: رای اعتماد 
مجلس به چهار وزیر پیشنهادی روحانی   به جز دهه اول انقالب 
فساد ها افزایش پیدا کرده است او با اشاره به این نطق می گوید: من 
آنجا به آقای رئیس جمهور هم گفتم که خود ایشان به این موضوع 
عمل نکرده است. اما مساله اینجاست که برای اصالح افراد سیستم 
باید اصالح شود. فساد کشور سیستمی است و اگر این سیستم 
اصالح نشود به قول رئیس جمهور ابوذر و سلمان هم اگر در 
سیستم باشند فاسد می شوند. او ادامه می دهد: ما برای مقابله برای 
با فساد سیستماتیک باید شفافیت سیستماتیک داشته باشیم. به 
این معنا که کسی نتواند پنهان شود. در سیستم همه چیز باید 
روشن، قابل رویت و قابل نظارت باشد که حتی افراد فاسد هم 
نتوانند در سیستم مرتکب فساد شوند. تمرکز دولتی فسادزاست 
صادقی می گوید: فساد در کشور همیشه وجود داشته است. یکی 
از دالیل انقالب اسالمی علیه رژیم پهلوی فساد در سیستم اداری 
بود. به نظر می رسد در سال های پس از انقالب به جز دهه اول، 
فساد ها بیشتر شده است. افزایش تدریجی تمرکز امور در دولت 
یکی از عوامل مهم این موضوع به حساب می آید که باعث تضعیف 
بخش خصوصی و تقویت بخش دولتی شده است. این تمرکز 
به شکل گیری امضا های طالیی می انجامد. همه این ها، عوامل 
شکل گیری فساد سیستمی هستند. ترویج نفاق با گزینش ها این 
نماینده مجلس ادامه می دهد: به نظر می رسد در انتصاب ها و تایید 
صالحیت ها به خاطر غیراصولی شدن معیار گزینش ها، افراد دورو 
بار می آیند و نفاق ترویج می شود. به جای آنکه به صالحیت های 
حرفه ای، تخصصی و به ویژه اخالق حرفه ای توجه شود بیشتر 
ظواهر مورد توجه قرار می گیرند. این مساله منجر به پس زدن افراد 
متخصص منجر می شود. روابط خویشاوندی یا باندی و جناحی 

هم در این موضوع دخالت دارند. متاسفانه دستگاه های نظارتی 
کشور نیز از جمله مجلس شورای اسالمی روز به روز ضعیف تر 
شده اند. صادقی با بیان اینکه بسیاری از امور، بند امضا ها و اجازه ها 
شده اند می گوید: مقصود از امضای طالیی این است که شما با هر 
قدمی که می خواهید بردارید به مجوز دولت نیاز دارید. یک سری 
کار ها هست که به چنین مجوز هایی احتیاج ندارد. در حالی که اگر 
شفافیت باشد و بخش های دیگر درست عمل کنند نیاز به چنین 
اجازه هایی نیست البته این موضوع به خاطر افزایش انحصار دولتی 
در بسیاری از امور است. اگر یک نظام شفاف باشد این امضا ها 
حذف می شود و همه چیز سیستمی می شود. یعنی هرکس که 
صالحیت دارد اجازه انجام کار پیدا می کند و آن کسی که ندارد 
این اجازه را پیدا نمی کند.   بیشتر بخوانید: چرا "فساد" مهمترین 
مشکل جامعه ایران است؟   وقتی سیستم هم نمی تواند جلوی فرد 
را بگیرد او ادامه می دهد: امضا ها وابسته به تصمیم گیری فردی 
وابسته شده که به آن ها امضای طالیی می گوییم. مجوز هایی که 
بر اساس تصمیم شخص صادر می شود بر اساس معیار نیست. این 
مجوز ها فسادزا هستند؛ به یک فرد مجوز داده می شود و به فرد 
دیگر نه. فرد براساس عالیق یا سالیق خود یک جا را امضا می کند 
و جای دیگر را نه. به این ترتیب سیستم هم نمی تواند جلوی آن را 
بگیرد. صادقی معتقد است: بخشی از این موضوع نیز به بروکراسی 
اداری کشور برمی گردد. پیچیده بروکراسی زادگاه فساد می شود. 
یکی از عوامل بروز فساد می تواند بروکراسی زائد باشد. بروکراسی 
تا حدی الزم است، اما همین دیوان ساالری وقتی پیچیده می شود 
فسادزا می شود. نماینده مردم تهران در پایان می گوید: این مسائل 
را نمی توان با نگاه به فرد حل کرد. آقای روحانی به جای انکه 
نگاهشان به مساله فساد و سالمت فردی باشد باید توجه نگاهشان 

را سیستمی کنند.

سیده فاطمه ذوالقدر:

هدف از اجرای قانون، توقف استمرار رویه مدیران بازنشسته است
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس روح حاکم بر قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان را توقف استمرار اعمال نظر سازمانی بازنشستگان، هدایت 
آنان به اتاق های فکر، منع استفاده از پست ها و حقوق های دولتی توسط 
آنان و حضور جوانان با ایده ها و خالقیت های جدید در داخل دستگاه ها و 

سازمان های دولتی، خصولتی و خصوصی برشمرد.
فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا گفت: هدف از اصالح قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان استفاده از نظرات و ایده های جوانان در داخل دستگاه های مختلف بود، 
نه استمرار رویه ها، نظرات و ایده های مدیران بازنشسته به دست نیروهای جوان و 

تازه نفس.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در صورت خروج بازنشستگان از پست های 
اجرایی و جذب نیروی تازه نفس متخصص در سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی 

و غیردولتی، شاهد تحول و رونق در بدنه اجرایی کشور خواهیم بود.
وی هشدار داد: اما اگر برخی سازمان ها و دستگاه ها بخواهند قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان را به شکلی اجرا کنند که جوانان وارد شده به دستگاه مجبور باشند 
دنباله رو نظرات مدیریت منسوخ گذشته باشند این مسئله در بلند مدت هم برای 
دستگاه مربوطه و هم برای جوان به کار گرفته شده مشکل به وجود می آورد و در 
صورت فراگیر شدن این روش نامبارک در سازمان ها و دستگاه های مختلف  موجب 

ورود مجلس به عنوان دستگاه ناظر و چاره یابی جدید برای آن خواهد شد.

وی در عین حال یادآور شد: برخی سازمانها چارچوب کاری خودشان را دارند، مهم 
این است که شخص بازنشسته هم از بودجه دولتی حقوق نگیرد و هم پست مدیریتی 
را در اشغال خود نگه نداشته باشد، اما سیاست های کلی هر سازمانی اجازه می دهد از 
نظرات مشورتی بازنشستگان در قالب اتاق های فکر که بازنشستگان به صورت افتخاری 

به عضویت این اتاق ها بیایند استفاده شود.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس قانون منع بکارگیری بازنشستگان را شامل 
خصولتی ها و بخش خصوصی هم دانست و افزود: افرادی که در بخش های خصوصی 
یا خصولتی فعالیت می کنند باالخره در نظام جمهوری اسالمی عهده دار مسؤولیت 
هستند و باید از قانون منع بکارگیری بازنشستگان تبعیت کنند تا برایشان مشکل به 
وجود نیاید. این بخش ها به انحاء مختلف  تحت نظارت و کنترل هستند و این طور 

نیست که بدون نظارت بخواهند بازنشستگان را نصب کنند.
ذوالقدر متذکر شد: گزارشهایی می رسد که برخی در دستگاه های مختلف قانون را 
دور می زنند. این افراد باالخره شناسایی شده و با آنان برخورد می شود؛ این برخورد 
هم شامل دستگاه مربوطه و هم شامل بازنشسته ای که به قانون توجه نکرده می شود 
یعنی هم شرکت و هم شخص بازنشسته متخلف، هر دو جریمه خواهند شد چرا که 

اقدام شان  تخلف و قابل پیگرد است.
نماینده مردم تهران در مجلس ابراز امیدواری کرد: امیدوارم به برکت قانون مذکور 
شاهد جذب جوانان تحصیل کرده در پستهای سازمانی خوب، ظهور استعدادها و 

توانایی های آنان و تحول در عملکرد نظام های معیوب و ناکارآمد باشیم.
وی تشکیل اتاق های فکر برای بازنشستگان در قوای مختلف، عضویت آنان به صورت 
افتخاری در این اتاق ها و انتقال تجربیات و نظرات مشورتی آنان به جوانان در قالب 
جلسات سه یا چهار ماهه را پیشنهادی قابل قبول برای عموم بازنشستگان متقاضی 

همکاری با دستگاه متبوع شان دانست.


