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سردار نظری:مسئولیت برخی گرفتاری های امروز
متوجه کسانی است که فتنه  88را به راه انداختند
حمیدی/فرماندهسپاهامامرضا(ع)خراسانرضوی
گفت :اگر امروز دچار برخی گرفتاری ها هستیم
مسئولیتشمتوجهکسانیاستکهفتنه 88رابهراه
انداختند.بهگزارشخراسان،سردارسرتیپنظری
شبگذشتهدرهمایشحماسهبیداریدر تاالرشهر
مشهد افزود :مهم ترین خسارتی که فتنه  ۸۸به بار
آورد این بود که مردم را نسبت به نظام که این همه
خونشهیدبهپایشریختهشده،دچارتردیدکرد.وی

افزود :کار افرادی که صحنه فتنه را به وجود آوردند،
قابل بخشش نیست ،ادعا می کنند و درخواست
دارند به نظام باز گردند .چه برگشتی؟ اما با وجود
همه این خباثت هایی که انجام شد باز هم این نظام
یکنظامالهیاستوآغوشخودرابازکردهاست؛اما
قیدوشرطداردوآنایناستکهتوبهکنید.بازگشت
به دامان خداوند متعال و معنویت بدون پشیمانی و
توبهواعالمآن،معناییدرمحضرمردمندارد.
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بررسی بند  3تبصره  20الیحه بودجه  98درباره بازخرید  10درصد کارمندان دولت نشان داد:

اولویت نخست،جابه جاییکارمندان ،سپس بازخرید
جــواد غیاثی،محمد اکبری  -در حالی که
موضوع انتقال ،بازخرید یا بازنشستگی 10
درصد از کارمندان مازاد دولت ،براساس الیحه
بودجه  98بازتاب گسترده ای درفضای مجازی
داشته و موجب نگرانی برخی از کارمندان شده
اســت ،سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه
ضمن ارائه توضیحاتی در این زمینه ،می گوید که
اجرای این تبصره باعث افزایش کارایی خواهد
شد.به گزارش خراسان ،در بند 3تبصره 20ماده
واحده الیحه بودجه سال  1398آمده است" :در
صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود
را (حداکثر تا 10درصد) نسبت به انجام مأموریت
های خود مازاد تشخیص دهد ،می تواند پس از
تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی مذکور ،وفق
قوانین و مقررات مربوط (جابه جایی به واحد
دیگری در همان دستگاه ،جابه جایی به دستگاه
اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان بدون
رضایت مستخدم و جابه جایی به سایر شهرها و
شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی
یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم
و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور)
اقدام نماید .در صورت عدم موافقت مستخدم،

وفقمقرراتمربوط،درخصوصنیروهایرسمی
و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در
مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و
بازخریدی آن ها اقدام کنند".بر این اساس ،برای
جابه جایی فرد در همان شهر یا شهرستان نیازی
به رضایت او نیست اما برای جابه جایی به خارج
از شهر باید رضایت کارمند جلب شود .در صورت
عــدم رضایت مستخدم با جابه جایی خــارج از
شهر ،دستگاه اجرایی می تواند اقدام به بازخرید
یا بازنشستگی فرد کند.به گزارش تسنیم ،روز
شنبه ،سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه
و بودجه کشور در این خصوص توضیح داد که:
اجرای جزء ( )3تبصره ( )20الیحه بودجه سال
 1398کل کشور در راستای افزایش کارایی و
اثربخشی نیروی انسانی است که جزو آثار مترتب
بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
مژگان خانلو اظهار کرد :اجرای این بند از رسوب
نیروی انسانی مــازاد بــرای انجام فعالیتهای
مصوب دستگاههای اجرایی جلوگیری خواهد
کرد و با انتقال آنان به دستگاههایی که به تجربه و
تخصص آنان نیاز دارند ،منجر به افزایش کارایی
نیروی انسانی خواهد شد.

▪عضو کمیسیون برنامه و بودجه  :محل
اجرای تعدیل  10درصدی کارکنان دولت
برنامه 5ساله است نه الیحه  

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس دربـــاره برنامه تعدیل  10درصــدی
کارکنان دولتی براساس الیحه بودجه 98گفت:
محل اجرای این تصمیم برنامه پنج ساله است نه
بودجه ساالنه کشور.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ش ــورای اســامــی در
گــفــت وگ ــو بــا خــبــرنــگــار پــارلــمــانــی خــراســان
اظــهــارکــرد :تعدیل کارکنان دولــت تکلیفی
اســت کــه قــانــون برنامه بــرای کوچک ســازی
دولــــت بــــردوش دولــــت نــهــاده اســـت منتها
ضــرورت دارد اجــرای آن بــراســاس برنامه ای
علمی و کارشناسانه صــورت گیرد.نماینده
شاهین شهر در مجلس اظــهــارکــرد:دولــت
بــرای انجام ایــن تکلیف باید دستورالعمل و
تصویب نــامــه هــای خــود را در فــرایــنــدی پنج
ساله دنبال کند نه ایــن که ایــن موضوع را در
بــرنــامــه ســاالنــه بــودجــه بــه ایــن نحو بــیــاورد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد :هم اکنون 10

تا  20درصد نیروهای دولتی به دلیل دیدگاه
های سیاسی در حال هرز رفتن هستند و این
واقعیتی است که در تمامی دولت ها دیده شده
است.وی افزود :در حالی که وزارت نفت ادعا
دارد هیچ گونه استخدامی ندارد شاهد هستیم
که بین  20تا  30درصــد نمایندگان مجلس
را در هر دوره به کــار میگیرد .ایــن درحالی
است که به کارگیری این افراد همراه با یک رو
دربایستی و بعضا غیر کارشناسی انجام می شود
و حقوق هایی بیش از  10برابر حقوق عادی به
آن ها تعلق می گیرد.عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس اظهارکرد :موضوع به کار گیری
پسرخاله ها ،داماد ها و فرزندان نیزکه این روزها
مطرح میشود هزینه هایی است که مجموعه
ها متحمل می شوند و باید فردای قیامت پاسخ
گوی آن باشیم.وی تاکید کرد :به هر حال اگر
تعدیل مورد اشاره دولت در جهت حذف موارد
مورد اشاره باشد ما از آن استقبال می کنیم اما
اگر اقدام دولت براساس برنامه ارائه شده موجب
آن شود که افراد پایین دست و حقوق بگیران با
درآمد پایین احساس نا امنی کنند قطعا مورد
توجه و تایید ما قرار نمی گیرد.

توضیح معاون ستادکل نیروهای مسلح درباره عملیات کربالی4
معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح
در خصوص توئیت سرلشکر «محسن رضایی»
فرمانده اسبق کل سپاه درباره عملیات کربالی
 4اظهار کرد :هر عملیات شامل یک تک اصلی
و یک تک پشتیبانی است و در برخی موارد ،تک
پشتیبانی از تک اصلی مهمتر است و موجب
حمله اصلی میشود .سردار علی عبداللهی به
دفاع پرس گفت :تک پشتیبانی را «تک فریب»

هم میگویند و ســردار رضایی از این اصطالح
استفاده کرد زیــرا تک پشتیبانی بــرای تجزیه
نیروهای دشمن است .وی با اشاره به اصطالح
تالش اصلی و تالش فرعی گفت :در عملیات
کربالی  4تــاش شد تا تمرکز نیر وهای بعث
عــراق بــرای رویارویی با ما از بین بــرود؛ گاهی
ممکن اســت تــاش فرعی موفقیت بیشتری
نسبت به تالش اصلی داشته باشد ،بنابراین

عملیات کربالی  4نیز باعث شناسایی نقاط
قــوت و ضعف دشمن و زمینهساز پــیــروزی در
عملیات کربالی  5شد .این مقام ارشد نظامی
تصریح کــرد :نباید اصطالحاتی که امــروز در
واح ـدهــای دانشگاهی تــدریــس م ـیشــود ،با
فرهنگ عمومی ترجمه شود چون ممکن است
باعث بروز سوءتفاهم و اشتباهاتی شود.سید
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم

در واکنش به حواشی این روزها درباره عملیات
کربالی  ، 4در صفحه توئیتر خود نوشت« :دفاع
مقدس فراز و فرود داشت اما به دور و بر بنگریم،
صدام و حزب بعث ساقط شدند ،دولت عراق و
شامات داعش به تاریخ پیوستند .تکفیری ها در
سوریه ناکام ماندند و سفارتخانه های حامیان در
رقابت بازگشایی اند و ...در اوج عزت منطقه ای
دستاورد هشت ساله دفاع را به حراج نسپریم».

