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قاضی سراج :شهردار تهران هم باید
پست خود را ترک کند

...

همراهی تمام قد کره جنوبی با تحریم های آمریکا علیه ایران

ویژه های خراسان

مشکالت دسترسی شهروندان به مصوبات
دولت
گــزارش یک عضو کابینه به تعدادی از مسئوالن ارشد
اجرایی نشان می دهد به رغم تالش های صورت گرفته
برای اطالع رسانی به آحاد جامعه در زمینه قوانین و مقررات
مصوب دولت و دسترسی آسان مردم به آن ،همچنان میزان
آگاهی شهروندان به روش های دسترسی پایین و بهتر است
برای افزایش آگاهی مخاطبان در این زمینه ،اقداماتی
مثل همکاری بیشتر با رسانه ها ،افزایش سرعت سایت
مرجع مربوط (که فعال پایین است) و طراحی به صورت
یوزر فرندلی یا همان کاربرپسند ،در دستور کار قرار بگیرد.

چهره ها و گفته ها

علیرضا آوایی وزیر دادگستری با بیان این که داشتن
خط قرمز در بــرخــورد با مفاسد
یعنی فــداکــردن یــک ملت
برای یک فرد ،افزود :وجود
خــط قــرمــز در بــرخــورد با
مفاسد برای کشور ،مردم
و نظام جز ضرر نخواهد
داشت/ .فارس
امـــــیـــــر ســـرتـــیـــپ غالمحسین دربندی رئیس
پیشینکمیتهراویاننورکشور
تأکید کرد :توقف فعالیتهای
موشکی ایران که امروز دشمن
به دنبال آن است ،یادآور شعار
«انــحــال ارتــــش» در
ابـــتـــدای انــقــاب
است/ .میزان
حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت امور
خارجه با تأکید بر این که تریبون سازمان ملل مخاطب
دارد و نباید این مخاطب را دو دستی تقدیم رقیب
کــرد ،گفت :نباید از قسمتی از فضای
ذهـــنـــی مـــخـــاطـــب ایـــن
اجالس که میتواند توسط
ما پر شود چشم پوشی کرد،
چون اگر ما آن را پر نکنیم
دیگران این کار را
خواهند ک ــرد/ .
خبرآنالین

آن سوی سیاست

نمکنشناسیکرهایها

سرنوشت کمیسیون مشترک ایران و روسیه
در حالی که با مصوبه شهریور ســال  94هیئت دولــت،
وزارت ارتباطات و با مصوبه مهرماه سال قبل کابینه ،وزارت
امور اقتصادی و دارایــی به عنوان دستگاه های مسئول
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
با کشور روسیه تعیین و ابالغ شده بودند ،طبق ابالغیه
روزهای اخیر کابینه به رضا اردکانیان ،اعالم شده است به
استناد اصل  138قانون اساسی ،از این پس وزارت نیرو
دستگاه مسئول کمیسیون مشترک جمهوری اسالمی با
آن کشور خواهد بود.

ایسنا  -رئیسسازمانبازرسیکلکشوربااشارهبهشمولیتقانونمنعبهکارگیریبازنشستگانبرشهرداران،تأکیدکرد:شهردارتهرانهمبهطور
قطع،مشمولاصالحیهقانونممنوعیتبهکارگیریبازنشستگانمیشودوبایدپسازدوماهمحلخدمتخودراترککند.قاضیناصرسراجتصریح
کرد:اگربازنشستگانظرف 60روزپستدولتیراترکنکنند،اینعملتصرفدراموالدولتیمحسوبمیشودومجازاتحبسدارد.

یزدان پناه  -درحالی که فروش کاالهای کره ای در بازار
ایران بدون هیچ مشکلی ادامه دارد ،اخبار رسیده از کره
جنوبی حکایت از آن دارد که برخی بانک های این کشور
ایرانی ها را تحت فشار قرار داده اند تا حساب های بانکی
خود را ببندند .فشارهایی که البته تا حد تحقیر هم رفته
است و بانک های کره ای به مشتریان ایرانی خود اعالم
کرده اند اگر تا  12اکتبر ( 22مهر) حساب خود را نبندند،
خود بانک درباره این حساب ها تصمیم خواهد گرفت .به
عنوان نمونه بانک «ایویهانا» که ظاهرا اصلی ترین بانک
کره ای است که خارجی ها با آن کار می کنند ،در نامه ای به
مشتریانایرانیخودنوشتهاست«:براساسفرمانبازگشت
تحریم های آمریکا علیه ایــران ،مرحله دوم تحریم شامل
ممنوعیت معامالت مالی با ایران به زودی آغاز می شود و
بانک پس از نظرخواهی از مشاوران حقوقی آمریکایی ،به
این نتیجه رسیده است که با هرگونه ارتباط با مشتریان
ایرانی در معرض تحریم ثانویه قرار خواهد گرفت ».رفتاری
کهیادآوررفتارهاونمکنشناسیهایسابقاینکشورعلیه
ایرانیهاست.
▪برندهاییکهبویتحقیرمیدهند

هنوز اتفاقات المپیک زمستانی ســال گذشته و رفتار
تحقیرآمیزسامسونگباملیپوشانایرانی،درخاطرهمردم
ایران مانده است .با این حال ظاهرا این رفتار کره ای ها،
کوچک ترین تاثیری در این که مردم ایران ،کاالی کره ای
بخرندیانه،نداشتهوکماکانبخشاعظمیازلوازمخانگی
ایرانی ها را برندهای کره ای تشکیل می دهند ،برندهایی
که بوی تحقیر ایرانی ها را می دهد.برندهایی که بیش از
دو دهه است دربازار ایران جا خوش کرده و براساس آمارها
گردشمالیبسیارزیادیرابهخوداختصاصدادهاند.سال
گذشته موسسه تحقیقات بازار « »G.F.Kدر گزارش خود از
بازار موبایل ایران نوشت که برندهای کره ای «سامسونگ»
و «ال.جی» به ترتیب  51و  13درصد بازار ایران را به خود
اختصاص داده اند .یعنی  64درصد بازار موبایل ایران به
تنهایی در قبضه این دو برند کره ای است .به لحاظ ارزشی
نیزبراساسگزارشسالگذشتهایسنابهنقلازشهروند45،
درصد ارزش بازار ایران را «سامسونگ» درو می کند؛ یعنی
ایرانیهاچیزیحدودسهمیلیارددالردرسالازکرهگوشی
میخرندواینکشورهمخاطرجمعازبازارپررونقبرندهای
خود ،هر بالیی که بتواند بر سر ایرانی ها می آورد .بماند که
براساسآمارهادربازارکاالهایالکترونیکینظیرتلویزیون

دکتر مرتضی نواب کامل

نکاتی درباره اصالحیه قانون
منع به کارگیری بازنشستگان

▪شرایطایرانیهادرکرهجنوبی

هم «سامسونگ» و «ال.جی» 73درصد بازار را قبضه کرده
اند.تاسف بار تر این که سه سال قبل تابناک نوشته بود که
شرکتسامسونگبخشیازدرآمدچندهزارمیلیاردتومانی
خود را« وارد ساخت و ساز در تهران می کند»  ،مسئله ای که
«باعثتخریبمیراثفرهنگیتهرانمیشود».
▪احتکار ،پرده جدید از جنایت اقتصادی کره جنوبی
علیهمردمایران

جنایت اقتصادی کره ای ها در حق مردم ایران به همین
جا ختم نمی شود .سه هفته پیش «محمد امامی» معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران
از احتکار لوازم خانگی توسط دو برند معروف کره ای در
انبارهای خود در این استان خبرداد .جالب این جاست که
براساسگزارشایسناسالگذشتهمحمدرضادیانی،رئیس
انجمنتولیدکنندگانلوازمخانگیگفتهبودکه«65درصد
از مجموع بازار لوازم خانگی ایران در دست خارجیهاست
که  55درصــد این سهم را تنها دو برند کــرهای از جمله
سامسونگدراختیاردارد».بهبیاندیگرحدودیکسومبازار
لوازمخانگیایران ایرانراهمینبرندهایکرهایدراختیار
دارندکهظاهرابهراحتیهرزمانبخواهندکاالهایخودرا
احتکار هم می کنند تا با شرایط جدید به مردم ایران عرضه
کنند،مردمهمالبتهبهاثباتعبارت«ازماستکهبرماست»

فارغ از هر گونه توجه به رفتاری که این برندها می کنند،
بازهممشتریشانهستند!
▪کره،درخطمقدماجرایتحریمها

کره جنوبی در دوره قبلی تحریم های آمریکا یعنی از سال
 2012به بعد جزو اولین کشورهایی بود که خرید نفت از
ایران را متوقف کرد .این کشور بهانه های متعددی برای
تبعیتازقوانینوتحریمهاییکجانبهآمریکاداردوهمان
بهانههاباعثشدهتاآنهادرماههایگذشتهبازهمشروعبه
کاهشخریدنفتومیعاناتگازیازایرانکنند.
کرهجنوبیسومینکشورواردکنندهنفتومیعاناتازایران
است و 53درصد میعانات گازی کره جنوبی از ایران تامین
میشود .اینکشورحتیدربرههایازفروشبرخیکاالها
بهایرانخودداریمیکردامانهتنهانفتایرانرانمیخرید
بلکهبازارکاالهایمصرفیاشدرایرانرادستنخوردهدر
اختیارداشت .سالگذشتهنیزایرانوکرهجنوبیقراردادی
مبنی بر فاینانس هشت میلیارد یورویی امضا کردند،
قــراردادی که کره ای ها هرگز اجرا نکردند .روز گذشته
تسنیمبهنقلازرویترزگزارشدادکهآمارهایاولیهگمرکی
نشانمیدهد،میزانخریدنفتکرهجنوبیازایراندرماه
اوتبا ۸۵درصدکاهشنسبتبهمدتمشابهسالگذشته
به ۲۳۲هزارو ۷۲۳تنرسیدهاست.

اکنوندانشجویانایرانیوبهصورتکلیایرانیهایمقیم
کرهجنوبیمیگویندبراساسفشارهایرسمیدولتکره
باید حساب های بانکی شان را ببندند .سفارت کشورمان
در سئول نیز چندی قبل اعالم کرد« :متاسفانه مسئوالن
دولتی و بانکی کره ای به بهانه تحریم های آمریکا از ارائه
هرگونه پاسخ مستدل و قانع کننده ای خودداری و بررسی
مجدد و حل و فصل موضوع را به آینده موکول می کنند».
هرچند هفته پیش سفارت کشورمان در اطالعیه اعالم
کرده بود که مسئوالن بانک «ووری» کره آمادگی خود را
برایارائهتمامخدماتبانکیبهشهروندانایرانیمقیماین
کشوردرتمامیشعببانکمذکوراعالمکردهانداماظاهرا
بازهمنگرانیگرفتارشدندرقوانینمربوطبهپولشوییو
مسئلهتحریمگریبانایرانیهاوحسابهای آنهادرکرهرا
میگیرد.درهرحالاینکهیکبانکاصلیدرکرهجنوبی
اطالعیهعلنیبدهدوخواستاربستنحسابهایمشتریان
خود شود ،مسئله ای است که باید توسط وزارت خارجه
پیگیری شود تا به دیگر بانک های این کشور و کشورهای
دیگرسرایتنکند.ایندرحالیاستکهبسیاریازخدمات
شهریواینترنتیایرانیهابهاینحسابهایبانکیمتصل
است و در صورت انسداد این حساب ها ابعاد آن در زندگی
روزمره ایرانی ها به طور مشخص احساس خواهد شد ،به
خصوص برای دانشجویان .حتی براساس گزارشی که بی
بی سی منتشر کرد این شرایط شامل دانشجویانی که با
بورسیه دولت کره به این کشور رفته اند نیز می شود و آن ها
حتی نمی توانند حساب بانکی باز کنند! ایرانی ها حتی
برایتبدیلدالربه«وون»(واحدپولکرهجنوبی)هممشکل
دارنــد .یکی از خبرنگاران ایرانی االصل در گفت و گویی
با شبکه بی بی سی گفت که «این شرایط فقط مخصوص
امروز نیست و ایرانی ها حتی از سه سال قبل (زمانی که
برجامتصویبواجراشد)همبرایتهیهبیمهسالمتوبیمه
خودروهای خود مشکالت جدی داشتند و حتی در این
مدت اگر بانک های کره ای حساب بانکی باز می کردند
کارتبانکیبهایرانیهانمیدادند».تحقیرازاینباالتر؟با
اینحالتنهامیتوانپرسیدکهآیاوزارتخارجهکهقراربود
معاونت اقتصادی اش را فعال کند به این موارد رسیدگی
خواهدکرد؟ باالتروقدرتمندترازآن،آیاروزیخواهدرسید
کهدرمقابلاینتحقیرها،نمکنشناسیهاوگربهرقصانی
کره ای ها برای آمریکایی ها ،مردم ایران هم برندهای کره
ایراتحریمکنند؟

دستورویژهدادستانکلکشوربرایتوقیفروزنامهصدایاصالحات
در پی انتشار مطلبی در روزنامه «صدای اصالحات» با
تیتری شائبه برانگیز ،دادستان کل کشور طی نامهای به
دادستان ویژه روحانیت تهران خواستار توقیف این نشریه
و برخورد با عامالن این اقدام شد.
به گزارش میزان ،حجت االسالم و المسلمین منتظری
درنامه خود تاکید کرد« :روزنامه صدای اصالحات در
شماره  ۶۲۳مورخ پنج شنبه  97.6.22و درست در
روزی که همه عاشقان و عزاداران حسینی به نام حضرت
رقیه (س) دختر گران قدر حضرت سید الشهدا(ع) به
سوگواری میپرداختند ،با کمال تاسف عکس و عنوانی

را در تیتر صفحه اول خود منعکس کرده که مصداق بارز
هتک حرمت خاندان عصمت و طهارت است.
بدین جهت مقرر میدارد ضمن تحت پیگرد قرار دادن
مدیرمسئول روزنامه مذکور در اولین فرصت ،تقاضای
مجازات مناسب و توقیف نشریه هتاک را از دادگاه صالح
بنمایید ».براساس گزارش فارس ،ماجرا از این قرار بود
که روز پنج شنبه این روزنامه گزارشی از ماجرای تغییر
جنسیت دختری روستایی چــاپ کــرد که ایــن مطلب
واکنشهای زیــادی از ســوی برخی چهره ها و حتی
نهادهای مختلف داشت .نکته قابل توجه این بود که این

مطلب درست در روز سوم ماه محرم که منسوب به حضرت
رقیه (س) اســت ،با تیتر موهن «رقیه پس از  ۲۲سال
مهدی شد» در صفحه یک روزنامه صدای اصالحات به
چاپ رسید و این شائبه را پیش آورد که این نشریه عمد ًا در
روزی که مزین به نام دردانه سیدالشهدا(ع) است چنین
تیتری را منتشر کرده است.
در همین باره هادی کسایی زاده سردبیر روزنامه صدای
اصالحات درباره تیتر جنجالی این روزنامه گفت :من
مــداح و قــاری قــرآن هستم و انتشار این مطلب درست
در روزی که به نام حضرت رقیه(س) است ،غیرعمدی

بــود .وی در خصوص گرایش سیاسی روزنامه صدای
اصالحات گفت :قسم میخورم این روزنامه فقط نامش
صــدای اصالحات است و در واقــع صــدای مــردم است.
وی ادامه داد :پس از انتقادات به انتشار این مطلب آقای
فومنی (مدیر مسئول روزنامه) گریه کردند که من در
هیئت امــام حسین(ع) کفش جفت میکنم و چای به
عزاداران میدهم .چرا این کار را با من کردی؟ اما باور
کنید هیچ عمدی در این کار نبوده است و فقط به خاطر
بیاطالعی من از روز انتشار که مزین به نام حضرت
رقیه(س) بود سبب این اتفاق شد.
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 .1ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
(مصوب اردیبهشت  )1395حضور بازنشستگان و افراد
بازخرید شده در دستگاه های اجرایی را ممنوع اعالم کرده
بود .اصالح این قانون که در روزهای اخیر به تایید شورای
نگهبان رسید در واقع تغییری در تبصره اول این قانون
است که براساس آن استثنائات این قانون محدودتر شده
و صرفا شامل روسای قوا ،معاون اول رئیس جمهور ،نواب
رئیس مجلس ،اعضای شورای نگهبان ،وزیران ،نمایندگان
مجلس و معاونان رئیس جمهور می شــود )1(.در نتیجه
استانداران ،سفیران و معاونان وزیران از شمول این ماده
خارج شده اند و به تعبیر دیگر چنان چه از بازنشستگان
در سمت های اخیر استفاده شده است ،الزم است ظرف
دوماه کنار گذاشته شوند.
 .2می توان گفت به رغم سروصدایی که اصالح این قانون
در فضای رسانه ای و سیاسی کشور ایجاد کرده ،در عمل
اتفاق تازه ای رخ نداده است .چنان چه قانون اولیه به نحو
شایسته ای مورد عمل قرار گرفته باشد با گذشت چند
سال فرصت خوبی است که دامنه مقامات استثنا شده
را کاست تا از توان و نیروی چهره های جدیدتر و با انگیزه
تر استفاده شود .برای مثال تصور کنید وضعیت سفارت
ایران در یک کشور خارجی با حضور سفیری که چندین
سال از بازنشستگی وی گذشته است به چه نحوی است؟
اتفاقا شرایط اقتصادی کشور در این روزها ضرورت اصالح
این قانون و بهره مندی از نیروهای با انگیزه و مستعدتر را
در سمت های کلیدی چون استانداری ،سفارت و غیره
بیشتر کرده است.
 .3و اما تکلیف شهرداران با توجه به این اصالحیه چه
می شود؟ ناگفته پیداست تفسیری که شوراهای شهر و
شهرداران از این قانون دارند چیست .چرا که در صورت
سرایت این ممنوعیت به شهرداران برای مثال شورای
اسالمی شهر تهران ظرف یک سال از آغاز به کار دوره
جدید ،برای سومین بار باید دست به انتخاب شهردار
پایتخت بزند .با این حال مالحظات این چنینی نباید مانع
از اجرای قانونی شود که برایند آن برای کشور بهتر است.
گفته شد بر اساس قانون ،اشتغال بازنشستگان در دستگاه
های اجرایی ممنوع است .حاال باید دید آیا شهرداری
دستگاه اجرایی محسوب می شود یا خیر؟ قانون مدیریت
خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی مواردی را نام
می برد که موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی از جمله
این موارد است و در نهایت این که بر اساس قانون دیگری
( )2شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ها از جمله این
نهادها هستند .بر این اساس شهرداری یکی از مصادیق
دستگاه های اجرایی محسوب می شود در نتیجه شهردار
تحت ممنوعیت این قانون خواهد بود و به کار گیری فردی
بازنشسته در این پست خالف قوانین است.
***
پی نوشت ها:
 -1بندهای الف ،ب و ج ماده  71قانون مدیریت خدمات
کشوری
 -2قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
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آمریکا دنبال استرداد پژوهشگر ایرانی از
استرالیا
فارس -دولت آمریکا یک دانشجوی ایرانی در دانشگاه
«کوئینزلند» استرالیا را به ارسال تجهیزات نظامی به ایران
متهم کرده و خواستار استرداد او به آمریکا شده است.به
نوشته آسوشیتدپرس این اتهام علیه این دانشجوی ۳۸
ساله مقطع دکترا در حالی مطرح است که او هیچگاه به
آمریکا سفر نکرده است .او در صورت احراز جرم ممکن
است به تحمل حداکثر  ۲۰سال زندان محکوم شود .وی
پنج شنبه در استرالیا دستگیر و بازداشت شده و مقامهای
آمریکایی به دنبال استرداد او و متهم کردن او به شش فقره
اتهام هستند.
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