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گروه سیاســت: می گوینــد الریجانی بعد از ۱۲ ســال 
ریاســت، دیگر عزمی برای ماندن در بهارســتان ندارد. 
ایــن را ابتدا «ایلنا» از قول منابــع موثق مطرح کرده و 
بعد محمــد مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا، بر آن 

صحه گذاشته است. در خبر ابتدایی آمده...

گروه جامعه: روز شــنبه محمدباقــر قالیباف در برنامه 
تلویزیوني دستخط حاضر شد. دعوت او به این برنامه  
چند روز پس از آن انجام شد که گفته مي شود او براي 
انتخابات پیش روي مجلس ثبت نام خواهد کرد. آنچه 

در این گفت وگو مشهود...

حمله به بهشت 
از جام جم

دور از بهارستان
 نزدیک به پاستور

 زمزمه های عدم حضور الریجانی در انتخابات  قالیباف از شهرداری تهران انتقاد کرد

در گفت وگوي در گفت وگوي ۳۳ساعته «شرق» با محمد ستاري فر  عنوان شدساعته «شرق» با محمد ستاري فر  عنوان شد

  رنگ و بوي قبیله ايرنگ و بوي قبیله اي
 در  بودجه در  بودجه
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وزیر خارجه اى که قربانی 
نوشته هایش شد

شعار جنجالی
 از سکو تا رادیو

حواشی بازی تراکتور و استقالل ادامه دارد

چرا نباید از تحوالت عراق نگران بود؟

عــراق  مــردم  اعتــراض 
علیــه ناکارآمــدی و فســاد در 
روزبه روز  دستگاه هاي حکومتي 
گســترده تر مي شــود. باوجــود 
مداخــالت نیروهــاي داخلي و 

تحریکات کشــورهاي خارجي مخصوصا اسرائیل 
و عربســتان، نباید در اینکه ایــن اعتراضات واقعا 
منشــأ داخلي دارد و ناشــي از فســاد گسترده در 
دســتگاه هاي حاکمیتي عراق اســت، شــک کرد. 
بــرآورد نهادهاي حکومتي عــراق که اکنون پس 
از عربســتان بیشــترین درآمــد نفتــي در اوپک را 
دارد (درآمــد نفتي ۱۵ســاله اخیر عــراق حدود 
هزار میلیارد دالر اســت، یعنــي برابر با کل درآمد 
نفتي ایران از زمان کشف نفت در کشور در اختیار 
نیروهاي سیاسي عراق بوده است) نتوانسته اند در 
۱۸ سال پس از به قدرت رسیدن، رضایتي عمومي 
را حتــي در میــان آن بخش از حامیان ســنتي و 
عقیدتي خود که فداکاري هایشان در راه به  قدرت  
رســیدن حاکمان کنوني عراق فراموش ناشــدني 
اســت، فراهم آوردنــد. بنابراین اعتــراض مردم 
عراق طبیعي اســت و هر جامعــه پویایي چنین 

اعتراضاتي را بروز خواهد داد.
آنچه مهم اســت نحوه واکنش ایــران به این 
اعتراضات اســت؛ زیرا صرف نظــر از داخلي بودن 
ریشــه و منشــأ اعتراض، کســاني هدف اعتراض 
قرار گرفته اند که در ظاهر متحد ایران محســوب 
مي شــوند و روي پشــتیباني آنــان در تحــوالت 
منطقــه اي (خلیج فارس، ســوریه، لبنان و یمن) 
حســاب باز شده اســت. در این نوشــته کوتاه در 
چارچوب تحلیل بازیگران در چهار ســطح مسائل 
داخلي، روابط دوجانبــه، منطقه اي و بین المللي 
به بازتاب تحوالت داخلي عراق در سیاست ایران 

خواهیم پرداخت و نتیجه خواهیم گرفت که:
نباید از تحوالت مردمي در عراق نگران بود 

الف: سیاســت داخلي ایران: در ســال هاي اخیر 
تبلیغــات برخي جریان ها چنان القا کرده اســت 
که افکار عمومي تصور کننــد دولت عراق بدون 
اجــازه ایران آب هم نمي نوشــد و ایران در عراق 
فعال مایشاء اســت. باالخره ضرورتا باید روزي با 
دیوار ســخت واقعیت روبه رو مي شدند. این امر 
هرچه زودتر اتفاق بیفتد، به ســود کشــور و حتي 
طراحان آن خواهد بود. امروز همگان باید اذعان 
کنند که مردم عراق ماننــد همه ملت هاي دیگر 
دنیا استقالل خود را با هیچ امر دیگري معاوضه 
نمي کنند و تصــور تحقیر دست نشــاندگي حتي 
توهمي دولتمــردان خــود را نمي پذیرند (بحث 
اینکــه ملت عراق مرکب از چه کســاني اســت، 
بحث دیگري اســت). با توجه به آنچه گفته شد، 
تحوالت اخیر عراق و اعتراضات مردم مخصوصا 
شــیعیان عراقي براي اثبات قدرت ملي ناشــي از 
اراده مــردم، به ویژه با توجــه به حمایت ضمني 
مرجعیــت شــیعه در عــراق از ایــن اعتراضات، 
نباید مایــه نگراني در ایران شــود؛ چون در واقع 
این تحوالت باعث مي شــود کساني که اطالعات 
ناقص یا غلط را به عنوان واقعیت ارائه مي کردند، 
از صحنه تصمیم گیري و اطالع رساني در سیاست 
خارجي ایران حذف و تصمیم گیران اصلي بیشتر 
با واقعیت آشنا شوند. این روند دستگاه تبلیغاتي 
صداوسیما را نیز شامل می شود و ناکارآمدي این 
مجموعــه در پیشــبرد اهداف سیاســت خارجي 
نمایان تر خواهد شد و خود این امر تصمیم گیران 
را به تصمیم هاي جدید خواهد رســاند. اما آنچه 
باید مورد توجــه قرار گیرد، پیونــد مردمي میان 
ملت هاي ایران و عراق اســت کــه جلوه بارز آن 
را مي توان در حماســه بزرگ زیــارت اربعین دید 
و مشــاهده کرد که چگونه شــیعیان در دو سوي 
مرز با رأفت، محبــت، مهرباني و خلوص در کنار 
هم قرار مي گیرند و فارغ از آنکه بازیگران سیاسي 
چه نقشــي ایفا مي کنند، دست در دســت هم به 
انجام مناســک مي پردازند و زیباترین جلوه پیوند 
ملت هــا را رقم مي زنند. بایــد از هرگونه اقدام و 
حتي ایجاد ذهنیتي که این پیوندها را خدشــه دار 
کند، خــودداري کــرد. یقینا بســیاري از عراقیان 
که در مراســم اربعین پذیــراي ایرانیان بودند، در 
اعتراضــات اخیر در خیابان ها بوده اند و باید میان 
ضرورت تقویــت پیوند هاي مذهبــي دو ملت و 
حمایت از سیاست پیشــگان فاســد تفکیک قائل 

شد.
از این منظر نه تنها نباید از اعتراضات نگران بود 
بلکه باید از آن حمایت کرد. این گونه موضع گیري ها 
پیوندهاي مردمي را براســاس واقعیات و نه توهم 
شــکل مي دهد و تقویت مي کند و منافع درازمدت 

کشور را بهتر تأمین مي کند...

سرمقاله

عبداهللا رمضان زاده
سخنگوى دولت اصالحات

ادامه در صفحه ۶

دربــاره دو الیحه پالرمــو و CFT دو مطلب باید 
از هم تفکیک شــوند؛ یک مطلب این اســت که آیا 
تصویب آنها به صالح کشور است یا نه و دوم اینکه 
آیــا روند قانونی خود را طــی کرده اند یا خیر. درباره 
مطلب اول به نظــر من منافع تصویــب این لوایح 
بیشــتر از مضار آنهاست. تصویب آنها به این معنی 
نیست که مشــکالت مالی و بانکی ما حل می شود، 
ولــی تصویب نکردن آنها موجب مشــکالت جدید 
بانکی و مالی می شــود و حتی کشــورهای دوست 
و همــکار ما نیــز نمی توانند در مبــادالت بانکی به 
 FATF مــا کمک کنند. به طور کلی، لوایــح مرتبط با
موجب شــفافیت مالی در کشــور و انطباق سامانه 
بانکی ما با اســتانداردهای بین المللی و روان شدن 
مبادالت بانکی ما با دنیاســت. نگرانی برخی افراد 
درباره کمک رســانی به گروه های جهادی و کسانی 
که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تالش می کنند، 
نگرانــی بجایی نیســت. درحال حاضر کشــورهایی 
داریم که عضو FATF هستند و به گروه های مد نظر 
خودشــان نیــز از راه های مختلف کمــک می کنند. 
این مطلب هــم که چون در زمان تحریم هســتیم 
الحاق به این کنوانسیون ها موجب می شود نتوانیم 
تحریم هــا را دور بزنیــم، نظــرات مخالفــی دارد و 
بســیاری معتقدند عکس مطلب صادق است؛ زیرا 
اگر در فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطالح 
لیست ســیاه قرار بگیریم، آن وقت دور زدن تحریم ها 
کار بسیار مشکل تری است. عالوه بر این، مگر بناست 
ما ســال ها در تحریــم باقی بمانیم؟ اگــر تحریم ها 
برداشته شــود و ما در لیست سیاه باشیم، مشکالت 
بســیاری از نظر مبادالت بانکی خواهیم داشــت و 
خروج از لیست سیاه هم مراحلی متعدد و طوالنی 
دارد.  دربــاره مطلب دوم یعنــی اینکه آیا دو الیحه 
پالرمــو و CFT روند قانونی خــود را طی کرده اند یا 
نــه نیز باید بگوییم هر دو الیحه گرفتار بدعت جدید 

مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند.

یادداشت

شهرسازان ایرانى یا شهرسازى ایرانى؟ 

از حوزه هــای فعالیتی  یکــی  در حال حاضــر 
بازآفرینــی  و  نوســازی  ایــران،  در  شهرســازان 
بافت های تاریخی، فرســوده و حاشیه نشین است 
و بازار اشــتغال و فعالیت حرفه ای شهرسازی در 
ایران به  طور عمده، در حوزه نوســازی و بهسازی 
بافت های مســئله دار شــهری مطرح می شــود؛ 
زیرا مســائل بافت های فرســوده شــهری یکی از 
مهم ترین دغدغه ها و چالش های پیش روی نظام 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور محسوب می شود و 
وضعیت این بخش از شــهرها در ایران در حالت 
بحرانی قرار دارد. در نتیجه نهادها و دستگاه های 
مختلفی مانند شهرداری ها، وزارت کشور و وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان بخش دولتی و عمومی 
در این حوزه وارد شــده اند. ۱۷ آبــان روز جهانی 
شهرساز اســت و به همین مناســبت نیم نگاهی 
بــه معضالت این حــوزه خالی از لطف نیســت.
بــا پیمایــش و مطالعاتی که در ســال های اخیر 
در دفاتــر خدمات نوســازی و توســعه محله ای 
در شــهر تهران صورت گرفته، مدیــران این دفاتر 
مهم ترین انتظارشــان از شهرســاز فعال در دفتر 
توانایــی برقــراری ارتبــاط با ســاکنان محالت و 
آشــنایی با مشــکالت اساسی ایشــان در راستای 
تأمین خواسته های مردم محلی، ارائه مشاوره به 
ایشان برای ساخت وساز، ارتباط گیری با همکاران، 

شورایاران، همکاران شهرداری و سرمایه گذاران و 
توجیه ساکنان درباره ضوابط و مقررات شهرسازی 
عنوان کرده انــد. در همین مطالعات، بیش از ۷۳ 
درصد شهرسازان فعال در این دفاتر میزان تطابق 
آموزه هــای دانشــگاهی خود را بــا واقعیت های 
موجود در عرصه بهســازی، نوسازی و بازآفرینی 
بافت های فرسوده کم یا حتی بدون تطابق ارزیابی 
کرده اند؛ زیرا نزدیک به ۷۰ درصد این شهرسازان، 
اولویت اصلی آموزه های کالس های درس «بافت 
فرسوده و تاریخی» در دوره کارشناسی شهرسازی 
را «مباحث نظری» و «معرفــی تجارب جهانی» 
اعــالم کرده اند. به این مســئله و محدودیت های  
سازمان نوسازی شــهر تهران (به عنوان کارفرما) 
که به صورت مستقیم وظیفه همراهی و هدایت 
این دفاتر را برعهده دار د، به نوعی نیز اشــاره شده 
اســت؛ به طوری که راهبران دفاتر مهم ترین دالیل 
عدم موفقیت  نســبی شهرســازان دفاتــر را نبود 
با واقعیت های  همخوانی آموزش های آکادمیک 
محلی و اشراف نداشــتن کارشناســان شهرساز بر 
واقعیت هــای اجرائی و همچنین   نداشــتن   توان 
هدایتگــری و مدیریت ارزیابــی کرده اند. حال اگر 
«آمــوزش فارغ التحصیالنــی آگاه و توانــا درباره 
مقوله نوســازی و بازآفرینی بافت های مسئله دار 
شهری» را به عنوان نمونه و معیاری برای بررسی 
ارتباط منســجم میــان عرصه آمــوزش و عمل 
(دانشــگاه و حرفه) بدانیم، می توان نتیجه گرفت 
که هم اکنون برنامه آموزشی رشته شهرسازی در 
دانشگاه های کشور نتوانسته به میزان شایسته این 

انتظار را تأمین کند. 

یادداشت

درباره اخذ مالیات از سپرده هاي بانکی

پرونده مالیات ســپرده هاي بانکــي هر چند وقت 
یک بار مورد توجه رســانه ها و اهل نظر قرار مي گیرد، 
مواضع متفاوتي درباره آن گرفته  مي شــود و باز هم 
براي مدتي فراموش مي شــود. به بیان دیگر متولیان 
امر سال هاست که تکلیف خود را با سپرده هاي بانکي 
و به ویژه با ســود سپرده ها روشن نکرده اند و فقط هر 
بــار که نیاز دولــت به افزایش درآمــد مالیاتي جدي 
مي شــود، متولیان امر به قلم فرسایي و سخنوري در 
این باب مي پردازند و البته بر اثر مقاومت طرف مقابل، 
عاقبت عقب نشــیني مي کنند و به فکــر میدان هاي 
دیگري براي کســب درآمــد مي افتند. دانشــجویان 
اقتصاد در همان سال نخست آشنایي خود با این علم 
مي آموزنــد که ابزار مالیاتي فقط براي کســب درآمد 
و تأمین مخارج دولت نیســت و دولــت از این طریق 
مي تواند فعاالن عرصه اقتصاد را در مســیر مطلوب 
هدایت کند؛ بااین حال به نظر مي رسد این نکته چندان 
هم مورد توجه متولیان امر نیست و معموال براي رفع 
دشــواري هاي کوتاه مدت دولت به فکر کسب درآمد 
هســتند. به باور نگارنده چند نکته مهــم زیر باید در 
طراحي سیاست برخورد با پرونده مالیات گیري از سود 

سپرده ها مورد توجه قرار گیرد:
۱- با افزایش بي رویه حجم نقدینگي و البته توزیع 
نامتقارن آن در ســطح جامعه، پول کالني در اختیار 
قشــر کوچکي از جامعه قرار گرفته و بخشــي بزرگ 
از این پول به اشــکال مختلف «سرمایه گذاري» شده 
 است. صاحبان نقدینگي در جست وجوي راهي براي 
کســب درآمد از پول شــان و البته حفظ ارزش آن به 
شیوه هاي مختلف از جمله خرید و احتکار ارز و سکه، 
خرید مستغالت، سپرده گذاري در بانک ها، خرید سهام 
در بورس و... هســتند. به راســتي آیا سیاست گذاران 
درباره آثار مثبت و منفي این شــیوه ها بررســي کرده 
و خطرات هریک از این شــیوه ها بــراي اقتصاد ملي 
را درجه بنــدي کرده اند؟ به عنــوان نمونه آیا پولي که 
صرف خرید و ذخیره ارز خانگي مي شود و با افزایش 
قیمــت ارز موجب درهم شکســتن کمــر تولید ملي 
مي شــود یا پولي که صرف خرید مســتغالت شده و 
با افزودن بر قیمت مســکن بنیان اقتصاد خانوارهاي 
کم درآمد و حتي طبقه متوســط را متالشي مي کند، با 
پولي که به  صورت ســپرده بانکي در اختیار مدیریت 
شبکه بانکي کشــور قرار مي گیرد، به یک میزان براي 
اقتصاد کشور مضر اســت؟ چرا متولیان امر به جاي 
تالش براي گرفتن مالیات از عامالن خســارت بارترین 

«ســرما یه گذاري»ها، فقــط به فکر ســاده ترین روش 
کســب درآمد مالیاتي (مالیات بر سپرده هاي بانکي) 

هستند؟  
۲ – براســاس اطالعــات موجود بخــش اعظم 
ســپرده هاي بانکي به تعداد کمي از مشتریان تعلق 
دارد و انبوه ســپرده گذاران ســهمي اندک در این میان 
دارنــد. بااین حال هر اقدامي که منتهي به کاســتن از 
سود سپرده هاي بانکي شود، بر زندگي این گروه عظیم 
به ویژه جمعیت میلیوني خانوارهاي مســتأجر کشور 
تأثیرگــذار خواهد بود؛ زیرا منتهــي به کاهش ارزش 

ودیعه هاي آنان نزد موجرها خواهد شد.
اما این امر نمي تواند مانعي بر سر راه تدوین برنامه 
کارآمد مالیاتي شود. جداکردن جمعیت سپرده گذاران 
ُخرد از سپرده گذاران بزرگ و اعمال معافیت مالیاتي 
براي ســپرده هاي کوچک مي تواند نگراني این قشــر 
عظیم از جامعه را کاهش دهد. به این  ترتیب جمعیت 
محــدود ســپرده گذاران بزرگ در تأمیــن مالي دولت 

متناسب با قدرت پرداخت خود سهیم خواهند بود.
۳ – در وضعیت فعلــي برخي از صاحبان درآمد 
از جمله حقوق بگیران ســهم مهمي در تأمین درآمد 
مالیاتي دولت دارند و دولت در امر دریافت مالیات از 
انواع دیگر درآمدها چندان توفیقي ندارد. به این  ترتیب 
کساني که از خدمات دولت به ویژه تأمین انواع امنیت 
براي دارایي ها بیشترین اســتفاده را مي کنند، کمترین 
سهم را در تأمین مالي دولت دارند و پرداخت مالیات 
نه تناســبي با توان مالي شهروندان دارد و نه با میزان 

برخورداري آنان از وجود دولت سازگار است. 
پس بایــد نظام جامعي براي دریافــت مالیات از 
همه َاشکال درآمد طراحي شود و صاحبان درآمدها 
با توجه به مجموع درآمدي که از طرق مختلف کسب 
مي کنند، مالیــات بپردازند. در چنیــن نظام جامعي، 
ســنگیني بار مالیات کمر حقوق بگیــران و صاحبان 
کســب وکارهاي کوچک را مثل شــرایط فعلي درهم 
نخواهد شکست. به عنوان یک نمونه ساده، چند وقتي 
اســت که موضوع مالیات پزشــکان به درستي مورد 
توجه افکار عمومي قرار گرفته  است؛ اما آیا به مالیات 
گروه هاي دیگر مانند مداحان هم عنایت خواهد شد؟

۴ – یکــي از مهم تریــن اهداف دولــت در عرصه 
اصالح نظــام مالیاتي باید امر کاســتن از بي عدالتي 
مالیاتي باشــد. در شــرایط فعلي حــدود ۸۰ درصد 
از واحدهاي صنفي کشــور مالیاتي کمتر از متوســط 
مالیات پرداختي یک کارمند دولت مي پردازند! توجه 
به همین نکته براي درک ابعاد بي عدالتي کافي است. 
درواقع دولت در ســال های دراز به ســاده ترین و 
کم زحمت ترین شــیوه جمع آوري مالیــات که همانا 
گرفتــن مالیــات از حقوق بگیران اســت، عادت کرده 

 است...

 زهرا نژادبهرام
 رئیس کمیته شهرسازى 

   شوراى شهر تهران
 ناصر ذاکري

  کارشناس اقتصادي

ادامه در صفحه ۴

ادامه در صفحه ۲

 برادر عزیزم جناب آقاي سیدعباس تقوي
درگذشت ناگهانی فرزند دلبندتان سیدعمادالدین 

حادثه جانسوزى بود که همه  ما را داغدار کرد. 
می دانم سنگینی این غم با کلمات تسکین پذیر 

نیست اما ایمان و باوري که در شما و مادر 
مؤمنه شان سراغ دارم، رجاء واثق دارم که این  بار 

سنگین را تحمل خواهید کرد و خداي بزرگ
 را می خوانم که به این عزیز سفرکرده رحمت 

واسعه و به شما و سرکار ناهیدخانم تقوي 
و فاطمه عزیز و سایر داغداران صبر عطا فرماید.

مهدي رحمانیان

شمارة  ٦۲    انديشـة پويـا     منتشر شد

گفت وگو با منوچهر انور
نوشتاری از ابراهيم گلسـتان
دربارة زنده ياد  حسين دهلوی

رجوع به صفحه ۱۵

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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 CFT سرنوشت پالرمو و
و حقوق مردم

یادداشتی از علی مطهری، نماینده  تهران

ادامه در صفحه  ۴

۶۵ سال بعد از اعدام فاطمي
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با حضور سردار سرلشکر باقري:
خودروي تانک بر «کیان ۷۰۰» 

رونمایي شد
شرق: صبح روز گذشته با حضور سردار سرلشکر  �

پاســدار محمد باقــري، رئیس ســتاد کل نیروهاي 
مســلح و امیر سرلشــکر ســید عبدالرحیم موسوي، 
فرمانده کل ارتش، در مرکز بهینه ســازي و نوســازي 
شــهید زرهــرن نیروي زمینــي ارتــش، از خودروي 
تانک بر «کیان ۷۰۰» رونمایي شــد. رئیس ســتاد کل 
نیروهاي مســلح در حاشــیه این مراســم در جمع 
خبرنــگاران با بیان اینکــه کاري که در این مجموعه 
انجام مي شــود بســیار ارزشمند اســت، اظهار کرد: 
نیروي زمیني به عنوان ستون فقرات ارتش مسئولیت 
اصلي در دفاع از سرزمین خشکي جمهوري اسالمي 
را بر عهده دارد و این مأموریت ســنگین تا حد زیادي 
متکي به تجهیزات پیشــرفته اســت. وي افزود: این 
نیرو در کنار قدرت تحــرک و قدرت آتش تجهیزات، 
با بهره مندي از نیروي انساني با مهارت، عالم، فداکار 
و شــجاع مي تواند بــا اطمینان از ســرزمین ما دفاع 
کند. رئیس ســتاد کل نیروهاي مســلح با بیان اینکه 
با تحرک ســال هاي اخیر و اقدامات خوبي که انجام 
شده، این مرکز نقش خود را به خوبي انجام مي دهد، 
تصریــح کرد: بخش هاي زیــادي از تجهیزات نیروي 
زمیني بازسازي شــده و بخش هاي دیگري در نوبت 
نگهداري و تعمیر اســت. سرلشکر باقري ادامه داد: 
ما در بخش هایي نیاز به این نداریم که تجهیزات   خود 
را کنار گذاشــته و تجهیزات جدید بخریم؛ در واقع با 
حفظ بخش اصلي تانک ها، توپ ها و نفربرها و تست 
کارآمدي آنها، تجهیزات آنها تعویض و به روزرساني 
مي شود و ما تجهیزات به روز دنیا را خواهیم داشت. 
او در پایان گفت: به این ترتیب تجهیزات ما نســبت 
به کشورهاي هم جوار و کشورهاي دنیا، بدون اینکه 
هزینه سنگیني پرداخت کنیم و وابسته به واردات از 

خارج باشیم، نوسازي مي شود.
الزم بــه توضیح اســت که تانک بــر «کیان ۷۰۰» 
با قدرت موتور ۷۰۰ اســب بخار و قدرت کشــندگي 
۲۰۰ تن، قابلیــت حمل دو دســتگاه تانک ۶۰ تني را 
روي کشــنده فوق سنگین «ســلیمان-۳» دارد. وزن 
ایــن تانک بر ۱۷ هــزار و ۷۰۰ کیلوگرم بــوده و تعداد 
محورهــاي آن ۱+۳ و ۱۲ دنده اســت. رئیس ســتاد 
کل نیروهاي مســلح از خط بازآماد و بازسازي تانک 
«چیفتن»، خط بازآماد و بازسازي تانک «اسکورپین»، 
خط بازآماد و بازسازي توپ هاي خودکششي و ادوات 
سنگین، خط بازآماد ادوات اپتیکي و خط بازسازي و 
بازآمــاد تریلر مرکز زرهرن نیز بازدید کرد. بر اســاس 
این گزارش، ســردار سرلشکر پاســدار محمد باقري، 
رئیس ســتاد کل نیروهاي مســلح، از خــط اورهال 
و بازســازي تانــک چیفتن، خط اورهال و بازســازي 
تانک اســکورپین، خط اورهال و بازســازي توپ هاي 
خودکششــي و ادوات ســنگین، خط اورهال ادوات 

اپتیکي و خط بازسازي و اورهال تریلر بازدید کرد.

توضیحات فرمانده سابق سپاه 
درباره بازداشت روح اهللا زم

ایسنا: فرمانده قرارگاه فرهنگي حضرت بقیه اهللا  �
اعظــم (عج) با اشــاره بــه بازداشــت روح اهللا زم، 
سرشــبکه آمدنیوز، اظهار کرد: بازداشت زم از حدود 
یک سال پیش در برنامه سپاه قرار گرفته بود و ما نیز 
حتي یکي، دو بار تا پاي این کار (بازداشــت زم) رفته 
بودیم، اما فرصت براي انجام صحیح این کار فراهم 
نشد. سرلشــکر محمدعلي جعفري در گفت وگویي 
تلویزیوني  با اشــاره به بازداشت روح اهللا زم سر تیم 
شبکه رســانه اي آمد نیوز به دست ســپاه پاسداران 
اظهــار کرد: این اقــدام از حدود یک ســال پیش در 
برنامــه قرار گرفته بود و من زمانــي که فرمانده کل 
ســپاه بــودم، در جریان جزئیــات آن قرار داشــتم. 
یکي، دو مرتبــه تا پاي کار رفته بودیــم تا این اقدام 
(بازداشــت زم) انجام شود، اما احتماال صالح بر این 
کار نبود و یک ســري مشــکالتي پیش آمد و فرصت 
براي انجام صحیح این کار فراهم نشــد، اما به لطف 
خدا این کار در نهایت انجام شد. یکي از ابعاد قدرت 

سپاه، قدرت اطالعات آن است.

وزیر کشور: 
سند توسعه ۴ استان تهیه

 شده است
ایسنا: وزیر کشور گفت: سند توسعه چهار استان  �

تهیه شــده و دنبال تدوین الگویي براي اجرائي کردن 
آن هســتیم. عبدالرضــا رحماني فضلي افــزود: در 
این راســتا، در هر اســتان یک شهرســتان محروم و 
کم توســعه یافته را انتخــاب و در اولویت قرار دادیم 
کــه در مجموع ۳۱ شهرســتان انتخاب شــدند. در 
کردستان، شهرســتان سرواباد را براي شروع انتخاب 
کرده ایم. او عنوان کرد: سند توسعه را با اولویت هایي 
که در اســتان هاي مختلف داشته ایم، پیش مي بریم. 
بحث بر سر منطقه بندي اســت که بر اساس آن هر 
چهار اســتان را منطقه بندي کرده ایم و با استفاده از 
ظرفیت هــاي این مناطق، کار را پیــش برده ایم. وزیر 
کشــور ادامه داد: براي هر استان، شوراي توسعه اي 
در ســطح ملي با ۱۱ نفر عضو از دستگاه هاي اجرائي 
در نظر گرفته شــده که بــر اســاس آن برنامه ریزي 
مي کنیم. در ایجــاد تعادل و توازن هــاي منطقه اي 
کشور، چالش اساســي داریم که به نوع برنامه ریزي 
و نــگاه مدیران بعد از انقالب در ایران برمي گردد. در 
این زمینــه، اقدامات خاصي صورت گرفته که نتیجه 

آن تعادل در حوزه زیرساختي است.

شهرسازان ایرانی
 یا شهرسازی ایرانی؟ 

در واقع، شهرســازان بــرای ورود به بــازار عمده 
شهرســازی کشــور که عرصه بافت های مســئله دار 
شــهری اســت،  باید مهارت هایــی مانند شناســایی 
گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در محالت مانند مالکان، 
ساکنان، سرمایه گذاران، مسئوالن نهادهای ذی ربط و 
همچنین توانایی مذاکره و ایجاد ارتباط با این گروه ها یا 
هدایت و مدیریت برنامه های بهسازی محیطی و دیگر 
برنامه های نوسازی را داشته باشند؛ اما این آموزش ها 
کمتر و گاهی هیچ گاه در دانشــگاه ها به ایشــان ارائه 
نمی شــود.  یکی از مباحث مهــم در ادبیات جهانی 
شهرســازی، دو گانه عمل و نظر یا بــه تعبیری دیگر 
ارتباط فضای دانشــگاهی و حرفه است. این موضوع 
را از جنبه های مختلف می توان بررسی کرد؛ از جمله 
اینکه نظریه های مطرح شــده از ســوی اندیشمندان 
و صاحب نظــران در فضاهــای علمی و دانشــگاه ها 
تــا چه حد بــا واقعیــات عرصه عمل شهرســازی و 
جامعه شــهری مطابقت دارد؟! یا اینکه آیا تئوری ها 
و نظریه های رشــته شهرسازی -که بر وجوه مختلف 
زندگی شــهروندان تأثیرگذار است-  باید مسئله محور 
باشــند و لزوما از تجربیات حاصل شده از عرصه عمل 
منتج شــده باشــد؟ یا اینکه صاحب نظران می توانند 
در یک فرایند انتزاعی بــه نظریه پردازی برای جامعه 
و ارائه راهکار برای مشــکالت و مسائل مبتال به ارائه 
کنند؟ تاکنون مجموعه مقاله ها و نشست های علمی-
تخصصی دربــاره ایــن محورها از ســوی نهادهای 
مختلف برگزار شــده و همچنان فرایند بحث و تبادل 
نظر درباره موارد بیان شده در ایران و جهان ادامه دارد. 
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا 
باید به این مسئله توجه کنیم؟ در روز جهانی شهرساز 
و بزرگداشــت ایــن روز، بررســی و پرداختن به چنین 
موضوعی چه ضرورتی دارد؟ پاسخ را باید در تغییرات 
سریع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در 
طول چند دهه اخیر و بــه دنبال آن تحوالت کالبدی 
بنیادین در سکونت گاه های شــهری جست و جو کرد. 
به عنوان مثال با نرخ باالی رشد شهرنشینی از اواسط 
دهه ۱۳۴۰ شمســی تاکنون، تعداد شــهرهای کشور 
به سرعت افزایش یافته و در حال حاضر به رقمی بالغ 
بر هزارو ۲۰۰ شــهر رسیده است. همچنین تعدادی از 
شــهرهای کشور به دلیل مســائل سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و محیطــی به نقــاط جاذب 
جمعیت تبدیل شــده و با رشــدی به مراتب بیشتر از 
دیگر ســکونت گاه ها، به کالن شــهرهایی با جمعیت 

میلیونی تبدیل شده اند. 
از ســوی دیگــر، دانشــگاه  های کشــور برخالف 
بســیاری از بدیل های خارجی خــود، بودجه مصوب 
دولتــی و عمومــی دارنــد. در نتیجــه توقــع مردم، 
مســئوالن، برنامه ریزان و حتی استادان و دانشجویان 
فارغ التحصیل از دانشــگاه ها بر این اســت که وقتی 
هزینه  های این نهاد بر دوش مردم تحمیل می  شــود، 
دانشــگاه  ها و به ویژه فارغ التحصیالن آنها نقش مهم 
و مؤثری در حل مشــکالت جامعه داشــته باشند. در 
واقع، یکی از شــاخصه های اصلی موضوع معماری 
و شهرســازی که در ســال  های اخیر از سوی مدیران 
شــهری و برنامه ریزان کالن کشور مورد توجه و تأکید 
قرار گرفته، این اســت کــه این الگــو در مجموع در 
جهت برآوردن نیازهای جامعه امروزی و زمینه سازی 
رشــد فردای این ســرزمین حرکت کند. به چه میزان 
آموزش هــای دانشــگاهی بــه دانشــجویان رشــته 
شهرسازی با تخصص های مورد نیاز در عرصه حرفه 
و عمل شهرسازی تناسب داشته و می تواند نیروهای 
جــوان آموزش دیــده را بــرای موفقیــت در عرصه 
عمل و شغل خود یاری برســاند؟ این موضوع از این 
جهت تأمل برانگیر و قابل توجه بوده که سال هاســت 
در موقعیت هــا و جایگاه هــای مختلــف – به ویــژه 
عرصــه نوســازی و بازآفرینی بافت های فرســوده و 
حاشیه نشین- با شهرسازان جوان و تازه فارغ التحصیل 
از دانشگاه ها و نهادهای آکادمیک همکاری داشته ام 
و دارم. در مــدت همــکاری با این بخــش از جامعه 
متخصِص فنی و مهندسی کشــور متوجه شده ام که 
شهرسازان به دلیل الزام همکاری با رشته های مختلف 
دانشــگاهی مانند جامعه شناســی، اقتصــاد، محیط 
زیســت، معماری، عمران و حمل و نقل، هواشناســی 
و... و از سوی دیگر، با توجه به شمولیت و تأثیرگذاری 
فعالیت هایشــان بر زندگی مردمان ساکن در شهرها، 
الزم اســت به مهارت ها، دانش و توانایی هایی مجهز 
باشند که شاید برای سایر متخصصان رشته های فنی و 
مهندسی چنین الزامی وجود نداشته باشد.سال هاست 
در ادبیات شهرســازی جهان و از جمله ایران به لزوم 
برنامه ریزی و طراحی مشــارکتی اشــاره می شــود و 
اینکه باید از نظرات و مشــارکت منسجم شهروندان 
برای برنامه ریزی و مدیریت شــهرها بهره برد. این در 
حالی اســت که در ســال های فعالیت و همکاری با 
جوانان شهرســاز متوجه شد م تعداد قابل توجهی از 
ایشان کمتر از این مهارت به صورت دقیق و کامل بهره 
برده اند و در این زمینه در دانشگاه ها آموزش عملیاتی 
ندیده اند! به نظر می رسد راهبرد اساسی برون رفت از 
چالش های موجود، تکیه بر آموزش و تقویت مفهوِم 
«شهرساِز ایرانی» است که می تواند راهبرد حل مسائل 
شهری را در دست داشته باشد، چراکه مفهومی تحت 
عنواِن «شهرسازی ایرانی» با توجه به تحوالت عرصه 
علم و دانش و جایگاه دانشگاه به عنوان مرکزی برای 
آموزش و ترویج مبانی اندیشه ای شهر سازی، بخشی از 
یک معادله است؛ اما کلید حل این معادله در اختیار 
شهرســازان اســت؛ کســانی که فرزندان این شهرها 
هســتند و قادرند بــا ابزارهای دانــش و پژوهش راه 

برون رفت را جست وجو کنند. 

اقتصاد

طبق اطالعات منتشرشده توسط 
خزانه داري کل کشور و بانک مرکزي، 

مسئله اینجاست که این پرداخت 
مستقیم شامل مزایاي غیرمستمري 

مانند پاداش و اضافه کاري و... که در 
برخي موارد بخش مهمي از حقوق 
کارکنان و مدیران دولتي را تشکیل 
مي دهد نمي شود. درواقع پرداخت 
مستقیم صورت گرفته توسط خزانه 

در مورد همه دریافتي هاي یک نفر از 
دولت اتفاق نمي افتد

کوتاه ادامه از صفحه اول
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شــرق: «تاکنون ســازوکار صحیحي بــراي ردیابي 
حقوق هاي نجومي در دولت و مجلس و قوه قضائیه  
اجرا نشــده اســت». این نظر مرکز توانمندســازي 
حاکمیــت و جامعــه از مراکز وابســته بــه جهاد 
دانشــگاهي است که با بررســي مسئله حقوق هاي 
نجومــي و ردیابي منابع عمومي در گزارشــي اعالم 
شده است. بر اساس این گزارش، افشاي حقوق هاي 
نجومي در صندوق بازنشســتگي در تابستان ۱۳۹۸ 
صحت ایــن ادعا را که ســه قوه هیچ ســازوکاري 
پیش بینــي نکرده انــد، تأیید مي کند. تــا قبل از عزل 
مدیران نجومي بگیر در صندوق بازنشســتگي کشور 
در تابســتان ســال جاري تصور مي شــد این مسئله 
براي همیشه حل شده اســت. در این گزارش آمده 
است راهکار اساســي براي ردیابي منابع عمومي از 
جمله حقوق مدیران دولتي ایجاد خزانه داري واحد 
اســت که در اصل ۵۳ قانون اساســي آمده است. 
بر اســاس این اصــل از قانون اساســي، همه منابع 
عمومي و دولتي باید در حساب متمرکز خزانه داري 
کشــور جمع آوري و از آن محل پرداخت شــود. در 
حال حاضر فقــط حقوق پایه کارکنان بخش دولتي 
از خزانه داري و بســیاري از اقالم حقوقي از ســوی 
خود دستگاه پرداخت مي شــود. اگر قانون اساسي 
به طور کامل اجرا شــود، نه تنها حقوق، بلکه همه 
پرداخت هــا مانند خریــد تجهیزات اداري و ســایر 
پرداخت ها به وسیله خزانه داري انجام می شود. بنا 
بــر این گزارش، به لحاظ فنــاوري مالي و اطالعاتي 
اجراي این طرح هیچ مشــکلي نــدارد و در صورت 
همکاري ســازمان هاي حکومتي تحقق این اصل از 
قانون اساســي میسر مي شود. عدم اجراي این اصل 
تاکنون مشــکالت عدیده اي را به وجود آورده است. 
برای مثال، موضوع حســاب هاي رئیس قوه قضائیه 
که از ســوی محمود صادقي، نماینده تهران، مطرح 
شد، در صورتي برطرف مي شود که همه منابع قوه 

قضائیه در اختیار خزانه داري کشور قرار گیرد.
گزارش مرکز توانمندســازي حاکمیت و جامعه 
جهاد دانشگاهي به تفصیل به موضوع حقوق هاي 

نجومي پرداخته است. 
افشــاگري هاي مالــي به  ویــژه بــراي مدیــران 
ســازمان هاي دولتي در مقاطع مختلفي با مخاطب 
قــراردادن افکار عمومي به ســرعت به مســئله اي 
سیاسي تبدیل شد. یکي از این افشاگري ها مربوط به 
انتشــار حقوق هاي مدیران در سال ۱۳۹۵ بود که به 

پرونده «حقوق هاي نجومي» معروف شد.
شــکل گیري ایــن موج بي ســابقه از افشــاگري 
بــا وجود دسترســي اکثریــت مردم به شــبکه ها و 
فضاي مجــازي بیش ازپیش به عنوان دغدغه افکار 
عمومي مطرح شــده است و روند تاریخي آن نشان 
مي دهد  چگونه حقوق هاي مدیران  به یک مســئله 
اجتماعــي تبدیــل شــد. چنان که در پــي آن، مقام 
معظم رهبري، ســران ســه قوه و مســئوالن ارشد 
نظام در مقام پاســخ گویي به افــکار عمومي و حل 
این مســئله برآمدند تا بنا بر اصطالح مرسوم، با هر 

«نجومي بگیري» برخورد جدي شود.
مهر برکناري روي فیش هاي نجومي

انتشار فیش حقوقي مدیران بیمه مرکزي که در 
اســفند ۱۳۹۴ کلید خورد، در  اواسط اردیبهشت ماه 
۱۳۹۵ مــردم و مســئوالن را غافلگیــر کــرد. ایــن 
فیش هــاي حقوقــي بیانگــر این بود که فقط ســه 
مدیر ارشــد بیمه مرکزي ۱۸۰ میلیون تومان حقوق 
مي گیرند. در برگه منتشرشــده تحــت عنوان فیش 
حقوقي اســفندماه معاون توسعه مدیریت و منابع 
بیمــه مرکزي، عالوه بر دریافــت وجوهي چند صد 
میلیون تومانــي بــه عنــوان وام، ۸۷ میلیون تومان 
نیز دریافتي خالص ذکر شــده بود. جامعه هنوز در 
حیرت این حقوق ها بود که فیش حقوقي مدیرعامل 
بانــک رفــاه کارگــران در خردادماه جریان ســاز  و 
ســپس فیش حقوقي رئیس صندوق توسعه ملي 
منتشر شــد. همراه با انتشــار این فیش ها موجي از 
تکذیبیه ها، برکناري  ها و مواضع ضدونقیض شــروع 
شــد. از طرفي، متهمان با انــکار این فیش ها گفتند 
این مبالغ بابت مطالبات معوق بوده اســت. برخي 
نیز اســتدالل هایي آوردند که ایــن حقوق ها قانوني 
بوده اســت و برخي به خألهاي قانوني در دریافت 
حقوق هــاي نامتعارف اشــاره کردنــد. در این باره،  
دولت وعده اصالح قانون مدیریت خدمات کشوري 

را داد.
هنوز این موج انتشار فیش ها تمام نشده بود که 
در تیرماه همان ســال، انتشار فیش حقوقي مدیران 
چهار بانک، روزانه خبرســاز مي شــد. چنان که مدیر 
بانک صــادرات، مدیر بانک ملــت، مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهر ایرانیان و مدیرعامل بانک تجارت 

از جملــه این مدیــران بودند که همگــي با احکام 
برکناري مواجه شدند.

با شــروع ایــن اتفاقات پي در پي از اردیبهشــت 
تا شــهریور ۱۳۹۵، قواي ســه گانه و مقــام معظم 
رهبري واکنش هاي متعددي را از خود نشان دادند 
و به نظر مي رســد  قوه مجریه با واکنش هاي سریع 
بیشــترین نقش را در علت یابي، پیگیري این ماجرا و 
گزارش به مردم داشت. اگرچه در اوایل ماجرا، ابعاد 
حقوق هاي نجومي و واکنش جامعه براي مسئوالن 
روشن نبود و موضع گیري هاي شفاف و قاطعانه اي 
صورت نگرفت اما دستور معاون اول رئیس جمهور 
براي رســیدگي به پرداخــت غیرمتعــارف مدیران 
بانکــي در خردادمــاه مهم ترین واکنش محســوب 
شــد زیرا بعد از آن رئیس جمهوري طي دســتوري 
از معاون اول خود خواســت در اســرع وقت همه 
موارد تخلف و هر گونه سوءاســتفاده درباره حقوق 
و پاداش هاي پرداختي به مدیران در دســتگاه هاي 
اجرائي را شناســایي کرده و وجوهــي که به ناحق 
پرداخت شــده است، به بیت المال مسترد و مدیران 

متخلف عزل شوند.
سوءاستفاده عظیم از اعتماد مردم

بــه دنبال واکنش ها، رئیس قوه قضائیه دســتور 
ورود ســازمان بازرســي بــه موضــوع حقوق هاي 
نجومي را صادر کرد و این مســئله را سوءاســتفاده 
عظیم از اعتماد مردم دانســت. مقام معظم رهبري 
نیز در دیــدار با رئیس جمهور و اعضــاي دولت در 
تیرماه حقوق هــاي نجومي را هجــوم به ارزش ها 
دانســتند و بر برخــورد قاطعانه بــا متخلفان تأکید 

کردند.
رئیس جمهــور در دیــدار با 
مقــام معظم رهبري در ســوم 
شــهریورماه ۱۳۹۵ در بخــش 
اقدامــات دولت به بحث  بیان 
حقوق هاي نجومي اشــاره کرد 
و رهبــري نیز خطــاب به آقاي 
روحانــي عنوان کرد کــه از این 
به  نکنید،  عبــور  آســان  قضیه 

مردم گزارش دهید.
براي  ویــژه  کارگروه  تشــکیل 

بررسي فیش ها
در همیــن ایام، قــوه مقننه 

کارگروه ویژه اي را تشــکیل داد تــا دالیل فیش هاي 
نجومي را بررســي کنــد، چنانکه در گــزارش آنان 
آمده اســت: مهم ترین دلیل فیش هــاي نجومي را 
مي تــوان تخلف از اجراي قانــون مدیریت خدمات 
کشــوري و وجود برخي قوانین و مقررات خاص که 
زمینــه را براي این گونه پرداخت هــا در معدودي از 

دستگاه هاي اجرائي فراهم کرده، خالصه کرد.
چنانکه به نظر مي رســد، مــاده ۱۱۷ همان خأل 
قانوني است زیرا سازمان هاي مدیران دریافت کننده 
حقــوق نجومــي ذیل همان دســتگاه هاي اســتثنا 
قلمداد مي شوند. به عبارت دیگر، عموم بانک هایي 
کــه مدیران آنها متهم به تخطــي از قانون بودند با 
اســتناد به همین ماده ۱۱۷ خود را جــزء نهادهاي 
غیردولتــي محســوب کرده اند کــه در تعریف نهاد 

غیردولتي به ماده ۳ ارجاع داده اند.
نبود قواعــد نظام یافتــه حقوقــي و مالي براي 
بخش هاي دولتي و عمومي ســبب شــده است که 
عملکرد این نهادها تا حدي غیرشــفاف باقي بماند. 
سردرگمي در نظارت بر منابع درآمدي این بخش ها، 
وضعیت حسابرسي آنها را با چالش بزرگي روبه رو 
کرده که قابل تأمل است. بنابراین نبود نظام حقوقي 
و مالي شــفاف و متعین یکي از علل ایجاد مســئله 

فیش هاي حقوقي نجومي است.

طرح حقوق و دستمزد مقامات کشور از دستور کار 
خارج شد

از ســوي دیگــر، کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس 
گزارش هایــي از حقوق هاي نجومــي را قرائت کرد 
و ســپس بر مبناي این گزارش ها طــرح یک فوریتي 
ســاماندهي دریافتــي مقامــات و مدیران کشــور و 
لزوم اســترداد دریافتي هاي مــازاد در ۱۰ ماده را به 
هیئت رئیســه مجلس شوراي اسالمي پیشنهاد کرد 
ولــي در آبان ماه کلیات طرح بــه تصویب مجلس 
نرســید. در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت نیز 
بعد از گذشــت حدود شش ماه از بحث حقوق هاي 
نجومي در آذرماه ۱۳۹۵ با یک فوریت طرح حقوق و 
دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند اما 
در خردادماه ۱۳۹۷ کلیات این طرح نیز از دستور کار 

مجلس خارج شد.
دولت عــزم خود را بعد از انتشــار دریافتي هاي 
مدیــران بانک ها جدي تر کرد، چنانکه رئیس جمهور 
در چهاردهــم تیرماه ۱۳۹۵ بیانیه اي منتشــر کرد و 
حساســیت جامعه نســبت به حقوق هاي نجومي 
را مقدمه اي براي برنامه ریزي و ســاماندهي «نظام 
شــفافیت اطالعات» در منابع و مصارف عمومي و 
تســریع در اجراي قانون دسترســي و انتشار آزادانه 
اطالعات دانســت. حســن روحاني اعالم کرد همه 
دستگاه ها موظف اند «تمام حقوق و مزایاي دریافتي 
کلیــه مقامات کشــوري و لشــکري را بــه صورت 
حداقــل و حداکثر دســتمزد و پرداختي ماهانه» در 
سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و 

برنامه ریزي کشور منتشر کنند.
تصور همه مسئوالن این بود 
که با راه اندازي سامانه سازمان 
اداري و اســتخدامي همه چیز 
حل شــده است و دســتگاه ها 
همه حقوق ها را اعالم مي کنند. 
اما در ســوم تیرماه ۱۳۹۸ مدیر 
وقــت صنــدوق بازنشســتگي 
ناگهان فهرســتي از حقوق هاي 
نجومي را منتشــر کــرد. در پي 
انتشــار این خبر و واکنش وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعي 
مبنــي بــر عــزل ایــن مدیران 
مشخص شد به طور نظام یافته 

حقوق مدیران رصد نمي شود.
با  مقابله  سیســتماتیک  راهــکار  واحــد،  خزانــه 

حقوق هاي نامتعارف و ردیابي منابع عمومي
نبود ضوابط مشــخصي که حقوق و دســتمزد 
هــر جایــگاه دولتــي را با جزئیــات تعییــن کند و 
پرداخــت متمرکــز حقــوق و دســتمزد و  عــدم 
پاداش هاي تعیین شــده بر اساس این ضوابط، بستر 
به وجودآمدن پدیده اي به نــام حقوق هاي نجومي 
را فراهــم کــرده اســت. در واقع از آنجــا که نظام 
مالي ما فاقد یک سیســتم یکپارچه پرداخت است، 
هرازچندگاهي یک افشــاگري در زمینه حقوق هاي 
نامتعارف به ســرمایه هاي اجتماعي کشــور یورش 
مي بــرد و اعتماد عمومــي را خدشــه دار مي کند. 
راهــکار در این عبارت خالصه مي شــود: اســتقرار 
حســاب واحد خزانــه و پرداخت متمرکــز از طریق

 این حساب.
طبق اطالعات منتشرشــده توســط خزانه داري 
کل کشــور و بانک مرکــزي، درحال حاضر حقوق و 
مزایاي مســتمر کارکنــان رســمي و پیماني دولت 
که بالــغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هســتند، به 
صورت مســتقیم با اســتفاده از ســامانه پایا توسط 
بانک مرکزي از خزانه کل کشــور پرداخت مي شود. 
از جملــه حقوق کارکنان رســمي آموزش وپرورش 

که حدود ۹۰۰ هزار نفر در سراســر کشــور هســتند، 
به صورت هم زمان و یکجا با این ســازوکار پرداخت 
مي شــود که به تازگي این امر بــه پرداخت حقوق 
معلمان حق التدریســي هم تسري پیدا کرده است. 
اما مسئله اینجاست که این پرداخت مستقیم شامل 
مزایاي غیرمستمري مانند پاداش و اضافه کاري و... 
که در برخي موارد بخش مهمي از حقوق کارکنان و 
مدیران دولتي را تشکیل مي دهد نمي شود. درواقع 
پرداخت مســتقیم صورت گرفته توســط خزانه در 
مــورد همه دریافتي هــاي یک نفــر از دولت اتفاق 
نمي افتد و اطالعات آن که هر یک از کارکنان دولت 
دقیقا در هر ماه چقدر دریافتي دارد براي یک متولي 
مشخص در کشور قابل حصول نیست. به این ترتیب 
است که انتشار فیش هاي حقوقی برخي مدیران در 

رسانه ها شگفتي و غافلگیري مي آفریند.
درواقع با وجود اســتانداردهاي تعیین شــده در 
مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان دولت 
و حتــي در صورتي که طبق بنــد ط جز ۶ تبصره ۲ 
قانون بودجه ۱۳۹۸ کشــور، دولت نسبت به تعیین، 
ابالغ و اعالم حقوق و مزایاي مدیران عامل و اعضاي 
هیئت مدیــره موظــف و غیرموظــف شــرکت هاي 
دولتــي و وابســته به نهادهــاي عمومي در ســه 
ســطح کوچک، متوســط و بزرگ اقدام کند و کلیه 
شرکت هاي مشــمول حقوق و مزایاي مصوب را از 
ابتداي سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند، باز هم 
ابــزار قابل اطمیناني براي رصــد آن که این ضوابط 
در پرداخت ها رعایت شــود وجود نخواهد داشت، 
چراکه ایــن پرداخت ها به صــورت متمرکز صورت 
نمي گیرد و اطالعات نحوه پرداخت ها بسیار پراکنده 

بوده و رصد به موقع آنها مشکل است. 
عالوه بــر اینکــه همه کســاني که بــا دولت کار 
مي کننــد و حقوق آنها از بودجــه عمومي پرداخت 
مي شــود براي دولت قابل احصا نیســتند و بنابراین 
حقوق آنها از طریق خزانه به طور مســتقیم صورت 
نمي گیرد. اگرچه طبق تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ 
«دستگاه هاي اجرائي مکلفند تمام اطالعات مربوط 
بــه حقوق، فوق العاده هاي مســتمر و غیر مســتمر 
کارکنان رســمي، پیمانــي و قراردادي خــود را در 
اختیار ســازمان برنامه  بودجه کشور، سازمان اداري 
و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایي 
قرار دهنــد و واحدهاي مجــري موظفند حقوق و 
مزایاي کارکنان رســمي، پیماني و قراردادي مندرج 
در حکــم کارگزیني و قراردادهــاي منعقده را برابر 
قوانیــن و مقــررات مربــوط و ســایر پرداخت هاي 
غیر مســتمر مربــوط بــه کارکنــان را معطــوف به 
عملکــرد و کارآیي آنها محاســبه و پرداخت کنند»، 
امــا تاکنون ایــن اطالعات به طور کامــل گردآوري 
نشــده اســت تــا همــه مــوارد برشــمرده در این 
قانــون را بتوان به صورت مســتقیم توســط خزانه 

پرداخت کرد.
در صورت اجراي قوانیــن فوق الذکر و به کارگیري 
فناوري نوین مي توان امیــدوار بود که با وجود بزرگي 
ابعاد و پیچیدگي فعلي پرداخت ها به کارکنان و مدیران 
دولتي، به ســمت شفافیت و پرداخت متمرکز حرکت 
کرد؛ قاعده اي که در قوانین گذشته نیز رعایت مي شده 
و به دلیل حجم کوچک تر دولت و پیچیدگي هاي کمتر 
آن قابل حصول بوده و با بزرگ شــدن و پیچیده شــدن 
مسئله دچار تغییر شــده است. در حقیقت در قانون 
محاســبات عمومي پیشــین مصــوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ 
پرداخت ها به صورت متمرکز انجام مي شــد. به  این  
ترتیب که هر یك از دســتگاه هاي اجرائي، مســتقر 
در مرکز یا در اســتان، بــه صورت مجــزا و با ارائه 
درخواست وجه مستقیما وجوه مورد نیاز خود را از 
خزانه داري کل کشــور دریافت مي کرد. این موضوع 
با تصویب قانون محاســبات عمومي فعلي مصوب 
۱۳۶۶/۶/۱ و بر اســاس آیین نامه اجرائي ماده (۷۴) 
این قانون دچــار تغییر شــد و پرداخت ها از حالت 
متمرکز بــه غیرمتمرکز تغییر ماهیت داد. بنابراین با 
توجه به این پیشــینه در پرداخــت متمرکز و تجربه 
موفــق کنوني پرداخــت متمرکز حقــوق و مزایاي 
مستمر کارکنان رســمي و پیماني – فارغ از نواقص 
آن- توســط خزانه مي توان با بســط این شیوه برای 
همــه کارکنان دولــت و همه اجــزاي پرداختي به 
کارکنان دولت، از پرداخــت حقوق و مزایاي خارج 
از عرف و خارج از ضوابط تعیین شــده توسط دولت 
نیــز جلوگیري کرد. به عالوه  اینکــه از این طریق در 
جهت ارتقاي سطح مدیریت نقدینگي وجوه حاصل 
از درآمدهاي کشــور، جلوگیري از رســوب نقدینگي 
در حساب هاي بانکي دســتگاه هاي اجرائي متمرکز 
و اســتاني و ایجاد نظم و انضباط مالي در سیســتم 

پرداخت ها حرکت مي کنیم.

حقوق هاي نجومي فقط با ایجاد خزانه داري واحد کنترل مي شود

ردیابي هاي ۳ قوه در پرونده نجومي بگیران

به گفتــه رئیس کل بانک مرکــزی، اتصال همه بانک ها به سیســتم 
متمرکــز پیامکی بانک مرکزی تــا دی ماه زمان می برد و اجباری شــدن 
اســتفاده از رمز دوم پویا تا آن زمان امکان پذیر نیست؛ حال آنکه برخی 
بانک ها اســتفاده از این خدمات را اجباری کرده اند که در این میان بانک 
مرکــزی هم در نهایــت اجرای این امر را تا دی مــاه اجباری اعالم کرد و 
از مشــتریان خواســت اقدامات الزم را انجام دهند. به گزارش ایسنا، این 
روزها بســیاری از ایرانیان از پرداخت های اینترنتی استفاده می  کنند و با 
وجود انجام اقدامات بسیار برای افزایش ضریب امنیت این پرداخت ها، 
هنوز برخی ســودجویان اقدام به دزدی از حســاب های برخی مشتریان 
بانکــی می کننــد. در همین راســتا، عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک 

مرکــزی، از ماه های پایانی ســال گذشــته از اجرای طرح رمــز دوم پویا 
(یک بار مصرف) به جای رمز دوم ایســتا (ثابت) بــرای کارت های بانکی 
خبــر داد و اعالم کرد این طرح از خرداد ســال ۱۳۹۸ به صورت اجباری 
اجرا می شــود. بر همین اســاس، برخی بانک ها از همان سال گذشته با 
راه اندازی سیســتم های ســخت افزاری و نرم افزاری رمز دوم پویا، اقدام 
به ارائه رمز دوم یک بار مصرف به مشــتریان خــود کردند و قرار بود این 
طرح از خرداد امســال اجرائی شود. با ورود به سال جاری، اتفاقی افتاد 
که ســبب شــد مســئوالن بانک مرکزی در اجرای این طرح دچار تردید 
شــوند؛ چراکه شرکت اپل دسترسی به برخی اپلیکیشن های ایرانی را به 
بهانه تحریم های آمریکا علیه ایران محدود کرد و این در حالی است که 

مسئوالن بانک مرکزی تصمیم داشتند رمزهای یک بارمصرف را از طریق 
اپلیکیشــن های بانکی در اختیار مردم قرار دهنــد. در همین حین، بانک 
مرکزی اعالم کرد اجباری شــدن رمز دوم یک بار مصرف به تعویق افتاده 
و زمان مشــخصی را برای اجرائی شدن این طرح اعالم نکرد. پس از این 
موضوع، برخی بانک ها به تدریج با صدور اطالعیه هایی، اســتفاده از رمز 
دوم پویا را برای مشــتریان خود اجباری کردند؛ اما سیاســت مشخصی 
در این باره از ســوی بانک مرکزی اعالم نشــد. روز گذشته رئیس کل بانک 
مرکزی بــا بیان اینکه بیش از ۳۰ بانک فعال ســازی رمز پویا را شــروع 
کرده انــد، اظهــار کرد بــه دلیل هوشــمند نبودن بســیاری از موبایل ها، 

اجباری کردن استفاده از رمز پویا درحال حاضر مقدور نیست.

رمز دوم یک بار مصرف باالخره اجبارى شد
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