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خبر روزنه

حمایت عارف از مهرجویی
ایســنا: محمدرضــا عــارف، فعــال سیاســی  �

اصالح طلب در اینســتاگرام خود نوشــت: آنگاه که 
هنرمندی بــا ادب و آداب هنرمندانه خود، نســبت 
به مســئله ای درون جامعه هشــدار می دهد، نشان 
از هشــدار به عواقب یک بیماری است که در وجود 
انســاِن اولین ،«فریاد ناشــی از درد» نامیده می شد. 
جفــا در حِق هنر و هنرمند، جفا در حق ســنت های 
اصیل و انسانِی اسالمی_ایرانی و در تضاد با روح این 
فرهنگ غنی است. نگاه تنگ نظرانه باندی و جناحی 
به هنر و هنرمند به مثابه شکستن آیینه هایی است که 
مصائب زیر پوست اجتماع و ریشه های آنها را نمایان 
می ســازند. به کار گیری ابزار سلیقه  و سانسور، مانع 
از شــناختی درست از ریشه های بحران و غلبه بر آن 
اســت. برخورد نامهربانانه با «مهرجویی» های ایران 
عزیز، راه صواب نیست. هنرمندان و خردمندان را باید 

قدر شناخت و بر صدر نشاند.

نماینده پیشین مجلس:
روس ها سعی می کنند برجام 

به شورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع شود

خبرآنالین: نماینده پیشــین مجلــس عنوان کرد:  �
روس ها مانع دستاورد ملت و مردم ایران شدند و بیش 
از این سیاســت مداران ما نباید منتظر کرملین بمانند. 
روس ها سعی می کنند برجام به شورای امنیت سازمان 
ملل ارجاع شــود . ایــران باید مانع صــدور قطع نامه 
تحریمی ضدایرانی جدید شورای امنیت شود تا روسیه 
دوباره به بازیگر اصلی دیپلماســی کشــورمان تبدیل 
نشود. حشمت اهللا فالحت پیشه افزود: حمله روس ها 
به اوکراین، بر مذاکــرات برجامی تأثیرگذار خواهد بود 
و آن هــم به دلیل وجود شــخصی به نــام اولیانوف 
اســت. اولیانوف، خــالف واقع می گویــد . پیش از این 
هم هشدار داده بودم که هدف روسیه معامله برجام 
در چانه زنی هــای اوکراین اســت و روس ها نخواهند 
گذاشــت که برجام قبل از حمله به اوکراین به نتیجه 
برسد و همین موضوع نیز شد. اولیانوف و خالف واقع 
گفتن هایش، دیگر در وین جایگاهی نخواهند داشت و 
حتی تالش طرف ایرانی برای احیای اولیانوف به ضرر 
منافــع ملی ایران تمام خواهد شــد و اتفاقا ایران باید 
از این مسئله استقبال کند. حاشیه نشین شدن اولیانوف، 
به معنای کنار رفتن خیلی از واسطه ها ست و عمال ایران 

و آمریکا می توانند بر سر یک متن توافق کنند.
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ثبت ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس در سامانه پاکنا الزامی شد
سازمان پدافند غیرعامل موظف به شورای نگهبان و مجمع  تشخیص همچنان مستثنا از شفافیت

ارائه گزارش عملکرد به دولت شد
آنا: طبق مصوبه نمایندگان مجلس، ســازمان  �

پدافند غیرعامل کشــور موظف بــه ارائه گزارش 
عملکرد هر ســه مــاه یک بار به ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور شــد. در اجــرای مــاده «۵۸» 
قانــون احکام دائمــی برنامه های توســعه و بند 
«پ» مــاده «۱۰۶» قانون برنامه ششــم توســعه، 
شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابســته به دولت مندرج در پیوست شماره «۳» 
و شــرکت های دولتی که شــمول قانــون بر آنها 
مســتلزم ذکر یا تصریح نام اســت، ملزم هســتند 
حداکثــر یک درصــد از مصارف خــود (هزینه ها 
و هزینه های ســرمایه ای)، دســتگاه های اجرائی 
دارای اعتبار در جدول شــماره «۷» این قانون نیز 
حداکثر یــک درصد از اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای ابالغی خود را بر اساس اعالم سازمان 
پدافند غیرعامل مبنی بــر الزامی بودن هزینه کرد، 
در زیرســاخت های حیاتی، حســاس و مهم خود 

هزینه کنند. 
ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور موظف به 
نظارت بر فراینــد فوق و ارائه گزارش عملکرد هر 
ســه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور 

است.

دستگاه های اجرائی مکلف به 
همکاری با صدا و سیما شدند

خانــه ملت: نمایندگان مجلس دســتگاه های  �
اجرائی را مکلف به همکاری با صدا و سیما جهت 
تولید برنامه برای فرهنگ ســازی و آگاهی بخشی 
کردند. در اجرای بند «چ» ماده «۳۷» قانون احکام 
دائمی برنامه های توســعه کشور مبنی بر تکلیف 
دســتگاه های اجرائی مشــمول مــاده «۵» قانون 
مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد 
از اعتبــارات هزینه ای خود (به اســتثنای فصول 
۴، ۱، ۶ و ۳) طــی قرارداد مشــخص با ســازمان 
صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی 
و آگاهی بخشــی و اطالع رسانی، ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور مکلف اســت در هــر مرحله از 
تخصیص اعتبارات، هزینــه  اعتبارات موضوع این 
بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی 
مشمول کسر و به سازمان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی تخصیص دهد.

شــرق: نمایندگان مجلس یازدهم که از انتشار حقوق خود را در سامانه 
پاکنا مســتثنا کرده بودند، در دقایق پایانی بررســی بودجه ۱۴۰۱ دســت 
به اصالح آن زدند تا حقوق آنها مانند ســایر ارگان ها به صورت شــفاف 
منتشــر شود اما همچنان انتشار فیش حقوقی اعضای شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنا ماند تا شفافیت به این دو ارگان 
نرسد. مجلس یازدهمی ها که در دومین سال فعالیت خود در بهارستان 
ماه هاســت تن به بررســی طرح شــفافیت آرای نماینــدگان نداده اند، 
در نهایــت تصمیم گرفتند یــک گام رو به جلو بردارند تــا حداقل میزان 
دریافتی شان در سامانه ای که برای این منظور طراحی شده، منتشر شود. 
هرچند شــفافیت،  یعنی همان کلید  واژه ای  که بارها نمایندگان مجلس 
یازدهم در سخنانشــان به آن اســتناد کرده و وعده آن را داده اند، با عدم 
بررســی و تصویب طرح شــفافیت آرا  مغفول مانده اســت و شفافیت 
حقــوق، آن هم با حفظ اســتثناهای موجود در قانــون به معنای تحقق 

کامل شفافیت در بهارستان نیست.
البته این بار هم شفافیت به سادگی به بهارستان راه نیافت و شفافیت 
در حقوق نماینــدگان نیز آزمونی برای مجلس یازدهم شــد که ابتدا از 
آن ســربلند بیرون نیامد؛ ماجرا به جلسه عصر دیروز مجلس بر می گردد 
کــه با یک رأی اســتمزاجی تبصره ۱۲ بودجــه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای 
مربوط به حقوق و دســتمزد به تصویب رسید و از جمله آن بند (ه) این 

تبصره است.
در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده اســت که « دســتگاه های اجرائی موضوع 
ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف اند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه 
پرداخت های مســتمر و غیرمســتمر نقدی و غیرنقــدی (معادل ریالی) 
مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششــم توســعه و تسهیالت به کلیه 
شــاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب های دولتی و متعلق 
بــه دولت نزد خود را بــه تفکیک کد ملی با اختصاص شناســه یکتای 
پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف اســت ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های 
اجرائی مــاده (۲۹) قانون برنامه ششــم توســعه بدون درج شناســه 
یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترســی برخط ســازمان اداری 
و استخدامی کشــور به اطالعات پرداختی را در بســترهای الکترونیکی 
فراهم نماید، دســتگاه های موضوع ماده (۶۶) قانــون اصالحی قانون 

محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنا هستند».
در ماده (۶۶) قانون اصالحی قانون محاســبات عمومی آمده است: 
«در مورد بودجه شــورای نگهبان و مجلس شــورای اسالمی و مجمع  
تشــخیص مصلحت نظام رعایت مقــررات این قانون الزامی نیســت و 
مصــرف اعتبارات هر یــک از آنها تابع  آیین نامه داخلــی خاص هر کدام 
خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اســاس درخواســت وجه از طرف دبیر 
شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه 

قابل پرداخت می باشد».
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم دولت را مکلف کرده سامانه 

ثبت حقــوق و مزایا ایجاد کــرده تا امکان تجمیع کلیــه پرداخت ها به 
مقامات، رؤســا، مدیران کلیه دســتگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه 
جمهوری اســالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، ســازمان ها و مؤسسات و 
دانشــگاه ها، شــرکت های دولتی، مؤسســات انتفاعی وابسته به دولت، 
بانک ها و مؤسســات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات 
و نهادهــای عمومی غیردولتی (در مواردی کــه آن بنیادها و نهادها از 
بودجه کل کشــور اســتفاده می نمایند)، مؤسســات عمومی، بنیادها و 
نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون 
اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، فراهم 
شود؛ قانونی که تاکنون به درستی اجرا نشده است. پاکنا سامانه ای است 
که با هدف جمع آوری اطالعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و 
باید اطالعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی اعم از 
اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، قرارداد 

کارگری، کارکنان حوزه سالمت در آن ثبت شود.
با این مصوبه مجلس، نمایندگان خود را از این موضوع مســتثنا کرده 
بودند که امکان دسترسی برخط ســازمان اداری و استخدامی کشور به 
اطالعات پرداختی شــان وجود نداشــته باشــد؛ یعنی حقوق نمایندگان 
در ســامانه حقوق و دستمزد ســازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) 
منتشر نشود؛ این موضوع در آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه 
۱۴۰۱ اصالح و با پیشــنهاد احمــد امیرآبادی، نماینده قم تصویب شــد 
که «مجلس مکلف اســت حقوق نماینــدگان و مدیران مجلس را برای 
نظارت عموم مردم به طور شــفاف و ماهانه در ســامانه ســازمان امور 
اســتخدامی کشــور قرار دهد». بدین ترتیب همچنان اطالعات پرداختی 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مانند سابق 
به دلیل اینکه این دو نهاد دســتگاه اجرائی نیستند، در سامانه حقوق و 

دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نخواهد شد.
در نشســت دیروز احمد امیرآبادی فراهانی، به عنوان پیشنهاد دهنده 
جزء الحاقی مذکور گفت: مجلس انقالبی در طول دو سال فعالیت خود 
کارهای بزرگــی انجام داد، کما اینکه قانون راهبــردی رفع تحریم ها که 
امروز مذاکره کنندگان در وین براســاس آن با قدرت در مقابل مستکبران 

ایستاده اند و از حقوق ملت دفاع می کنند، همچنین قانون جهش تولید 
مســکن در راستای تولید ســاالنه یک  میلیون مســکن به تصویب رسید 
کــه دولت اجرای آن را شــروع کــرده و قانون حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان، قانــون مالیات بر خانه هــای لوکس و قانون تســهیل در 
فضای کسب وکار، ایجاد اشتغال و کارهای بزرگ از جمله قوانین مهمی 
اســت که در این دوره از مجلس به تصویب رسیده است. نماینده مردم 
قم در مجلس یازدهم یادآور شــد: علی رغم اینکــه مجلس انقالبی تا 
ساعت ۲۲:۳۰ به بررســی الیحه بودجه می پردازد  اما مخالفان مجلس 
کارشــکنی کرده و ســعی می کنند مجلس را به حاشــیه ببرند؛ چراکه 
نمی خواهند مجلس در رسیدگی به مشکالت مردم موفق باشد  اما مردم 
واقف هســتند که نمایندگان چه در حوزه انتخابیه و چه در صحن، برای 
رفع مشکالت آنها تالش می کنند ؛ بنابراین امروز مخالفان مسئله حقوق 

نمایندگان را نیز بهانه کرده اند تا دوباره مجلس را به حاشیه ببرند.
پورمحمــدی، معاون ســازمان برنامه و بودجه که به عنــوان نماینده 
دولت در نشســت علنی حضور داشــت، افزود: وقتی ما تصمیمی برای 
کشــور می گیریم، اگر خود را مستثنا کنیم، اثر مناسبی نخواهد داشت، از 
این جهت مجلس که در شفاف ســازی پیشــتاز شده است، در رأس امور 
بودن خود را نشــان داده اســت؛ بنابراین شــفافیت را از خود آغاز کرده 
و براســاس آن حقــوق، مزایا و رفاهیات هر نقطه از کشــور را به اطالع 
مردم می رســاند؛ بنابراین دولت از این اقدام مجلس استقبال می کند. از 
مجلس سپاســگزاریم که این فضا را ایجــاد کرده تا با هم کارها را پیش 

ببریم.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
کل کشور نیز گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند 
تا مجلس در شــفافیت پیشتاز باشد، بنابراین رأی امروز نمایندگان به این 
پیشنهاد بیانگر این است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود 
را در ســامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار 
گیرند. براســاس جزء الحاقی به بند (الف) تبصره ۲۰ ماده واحده الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران 
مجلس را برای نظارت عموم مردم، به طور شــفاف و ماهانه در سامانه 

سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
در نهایــت نمایندگان در نشســت علنی نوبت عصــر دیروز مجلس 
شورای اســالمی در جریان بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور، با الحــاق یک جزء به بند (الف) تبصــره ۲۰ این الیحه 
بــا ۲۰۰ رأی موافــق، ۱۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنــع از مجموع ۲۱۷ 

نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حال با توجه به اینکه مجلس در یک اقدام انقالبی با اصالح مصوبه 
قبلی، حقوق های خود را شــفاف کرد، انتظار می رود که طرح شفافیت 
آرای نمایندگان نیز هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود. نمایندگان مجلس 
با رأی قاطع جهت شفافیت عملکرد مجلس، مقرر کردند تا حقوق خود 
و مدیران مجلس به صورت ماهانه در ســامانه سازمان امور استخدامی 

ثبت شود.


