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 بازي دوباره مخالفان دولت
 با برگ »حقوق هاي نامتعارف«
سخنگوي دولت: مباني پرداخت حقوق هيات مديره شركت هاي دولتي 

هيچ تغييري نكرده است

دبير شوراي نگهبان: 
به برخي حرف ها سالم  مي كنيم

گروه سياسي| 37 سال عضويت در 
ش��وراي نگهبان و 25 سال دبيري بر 
اين شورا تنها بخشي از كارنامه آيت اهلل احمد جنتي 
است. همان بخشي كه البته در اين سال ها منتقدانش 
انتقادهايي را از او داش��ته اند. خود او اما مي گويد كه 
آنهايي كه در مورد عملكرد او و شوراي نگهبان نظري 
دارند مي توانند براي او »نامه« بنويسند يا به صورت 
»حضوري« و »تلفني« با او صحبت كنند تا پاسخ هاي 
دبير ش��وراي نگهبان را بشنوند. البته آيت اهلل جنتي 
مس��ير دقيق اين گفت وگو با منتقدان را مش��خص 
نكرده اس��ت اما معتقد اس��ت كه برخي مي خواهند 
تمام مسائل شوراي نگهبان را بر گردن او بيندازند در 
حالي كه ش��وراي نگهبان داراي 12 عضو است. دبير 
شوراي نگهبان گفت: ما بر مواضع خود پافشاري كرده 
و از مواضع مان عدول نمي كنيم و تحت تاثير تهديدها 
و امث��ال آن قرار نمي گيريم. به گزارش صداوس��يما، 
آيت اهلل احمد جنت��ي، دبير ش��وراي نگهبان اظهار 
كرد: هماهنگي كاملي ميان اعضاي اين ش��ورا وجود 
دارد و از خودمان دغدغه داخلي نداريم؛ ما بر مواضع 
خود پافشاري كرده و از مواضع مان عدول نمي كنيم 
و تحت تاثي��ر تهديدها و امثال آن ق��رار نمي گيريم. 
وي افزود: بعضي ها حرف هاي��ي مي زنند كه ما اينها 
را تحمل مي كنيم البته چ��اره اي نداريم بايد تحمل 
كنيم و به آنان س��ام مي كنيم. برخ��ي نيز مطالبي 
مي گويند ك��ه نمي دانيم تا چه ح��د دقت مي كنند، 
آنان مي خواهند همه مسائل شوراي نگهبان را گردن 
م��ن بيندازند در حالي كه اين ش��ورا 12 عضو دارد و 
بنده فقط يك عضو آن هس��تم. آيت اهلل جنتي گفت: 
كس��اني كه درباره عملكرد ما ح��رف دارند گوش ما 
آماده شنيدن اس��ت، نامه بنويسند تا جواب بدهيم، 
حتي حاضريم به شكل حضوري با يكديگر گفت وگو 
كنيم، تلفني هم مي توانند مطالب را بيان كنند. دبير 
ش��وراي نگهبان افزود: فردي اخيرا نامه اي نوش��ته 
ب��ود كه در يكي از نش��ريات ديدم، ش��وراي نگهبان 
نظري داده بود كه به ضرر اين فرد تمام شده بود زيرا 
منافعي داشته و مي خواسته در قانون تامين شود اما 
ش��وراي نگهبان آن را رد كرده ب��ود. وي اضافه كرد: 
اينها خيال كردند كه شوراي نگهبان منافع آنان را به 
خطر انداخته اس��ت و حمله به مرا آغاز كرده بودند و 
مدعي شدند كه ما حقوق فراواني مي گيريم و با توجه 
به مس��ووليت هاي مختلف بنده پرسيده بودند بابت 
هر يك از اين س��مت ها چقدر حقوق مي گيرم. حتي 
س��وال كرده بودند كه بابت جايگاه امام جمعه تهران 
چقدر دريافت مي كنم. آي��ت اهلل جنتي گفت: به اين 
آقا مي گويم كه من فق��ط از يك جا حقوق مي گيرم؛ 

خيال تان راحت باشد. 

  س�ردار جزايري، س�خنگوي ارش�د نيروهاي 
مسلح: قرائن و شواهد و اسناد و مدارك حاكي از 
شكل گيري يا تقويت گروه هاي تروريستي منطقه 

خاورميانه از سوي امريكا و انگليس است. فارس
   فاطمه سعيدي، عضو هيات رييسه فراكسيون 
اميد: »حمايت از ش�وراي عالي سياس�تگذاري 
اصالح طلب�ان ب�ا نقدهايي كه به آن وارد اس�ت، 
ضروري به نظر مي رس�د«. اگ�ر جبهه اصالحات 
انسجام و وحدت خود را از دست بدهد چه بسا با 

رويگرداني مردم مواجه شود. ايسنا
   مهرداد الهوتي، نايب رييس كميسيون تدوين 
آيين نا مه  داخلي مجلس از ارايه و تصويب كليات 
ط�رح اصالح تركيب كميس�يون تلفي�ق بودجه 
خب�ر داد و گفت كه مقرر ش�د كميت�ه ۵نفره اي 
پيش�نهادات اص�الح تركيب اين كميس�يون را 

بررسي كنند. ايرنا

رييس شوراي سياس��تگذاري ائمه جمعه درباره ثبت 
ش��كايت درباره تخلف انتخاباتي برخ��ي ائمه جمعه 
گفت: از م��ا كه ش��كايت نكردند، از برخي اش��خاص 
ش��كايت كردند كه ضابطه و قاعده اي دارد. به گزارش 
خبرآناين، س��يدرضا تقوي در واكنش ب��ه اظهارات 
اخير مجيد انص��اري، معاون حقوق��ي رييس جمهور 
مبني بر ثبت ش��كايت درباره تخلف انتخاباتي برخي 
ائمه جمعه و اينكه آيا شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 
به اين موض��وع ورودي مي كند يا خير، گفت: از دادگاه 
ويژه روحانيت بايد پرسيد! ما چه مي دانيم آنها چه كار 
كرده اند؟! وي افزود: حاال شكايت كردند، كه چه؟ آيا به 
آنها بگوييم شكايت نكن، شكايت بكن يا شكايت را پس 
بگير؟ بايد ديد شكايت از چيست، از چه كسي شكايت 
كرده اند و براساس چه مطالبي است؟ بله آقاي انصاري 
چنين صحبت كرد اما ما كه خبر نداريم. رييس شوراي 
سياستگذاري ائمه جمعه در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اين ش��ورا موضوع را پيگيري خواهد كرد؟ اظهار كرد: 
ما كه ش��اكي نيس��تيم تا پيگيري كنيم! وي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا ش��وراي سياستگذاري ائمه جمعه 
به عنوان يك نهاد ناظ��ر از اظهارات امامان جمعه دفاع 
حقوقي خواهد كرد يا نه؟ يادآور ش��د: از ما كه شكايت 
نكردند، از شخص شكايت كردند كه ضابطه و قاعده اي 
دارد. من نمي توانم چيزي االن بگويم. تقوي در پاسخ به 
اين سوال كه فرضا اگر ائمه جمعه مورد شكايت، محكوم 
شوند، شوراي سياستگذاري براي او جايگزين معرفي 
مي كن��د؟ گفت: من االن نمي دانم چه طور مي ش��ود، 

براساس موضوعات فرضي كه نمي توان صحبت كرد. 

چهره -  گفته

 بايد ببينيم دولت 
از چه ائمه جمعه هايي 

شكايت كرده  است

سرخط خبرها خبر روز گزارش روز

ي  ق ه��ا حقو « گ  ب��ر
نامتعارف« به اين راحتي ها 
قرار نيست از ميان برگ هاي بازي مخالفان 
دولت بيرون برود. هرچند وقت يك بار يا با 
يادآوري آن يا با انتش��ار اخبار نادرس��ت از 
شروع دوباره آن تاش مي كنند تا روزهاي 
پيش روي دولت را س��خت تر كنند. همين 
هم مي شود كه صبح دوشنبه براي مخالفان 
دولت با ش��ايعه حذف مصوبه سقف حقوق 
مدي��ران براي ش��ركت هاي نف��ت و بانك 
مركزي آغاز مي ش��ود تا دولت هم دس��ت 
به پاسخ شود كه اصا چنين خبري در كار 
نبوده است. با اين همه بازي مخالفان دولت 
با برگ حقوق هاي نامتعارف ادامه داش��ت. 
همين اخبار باعث شد تا دبيرخانه شوراي 
اطاع رساني دولت در اطاعيه اي هرگونه 
تغيير در پرداخت حقوق مديران و اعضاي 
هيات مديره شركت هاي دولتي را تكذيب 

كند. اطاعيه اي كه به دنبال انتش��ار اخبار 
كذب در خصوص مصوبه اخير هيات وزيران 
مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيات مديره 
شركت هاي دولتي صادر شده و در آن آمده 
بود: »دولت در موضوع پرداخت غيرمتعارف 
با دستور قاطع و انقابي رييس جمهور وارد 
عمل ش��ده و ضمن اصاح س��اختارهاي 
معيوب كه ميراث گذش��تگان بوده اس��ت 
ع��اوه بر اس��تيفاي حقوق هاي خ��ارج از 
عرف و بازگرداندن آنها به بيت المال زمينه 
بروز موارد مشابه را به صورت كامل مسدود 
كرد به گونه اي كه با قاطعيت مي توان گفت 
كه موضوع پرداخت ه��اي غيرمتعارف در 
»دولت« پايان يافته اس��ت. سقف خالص 
پرداختي ماهيانه مقامات ارش��د سياسي 
بر اس��اس بن��د )2( مصوبه جلس��ه مورخ 
1395/4/23 ش��وراي حقوق و دس��تمزد 
)موضوع اباغيه ش��ماره 647444 مورخ 
1395/5/11 سازمان مديريت و برنامه ريزي 
وقت( به ميزان تا 10 ميليون تومان تعيين 

ش��ده اس��ت و تاكنون هيچگونه افزايشي 
در مورد اين مقامات اعمال نش��ده اس��ت. 
سقف خالص پرداختي ساير مقامات و كليه 
مدي��ران و كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي 
مش��مول ماده )5( قانون مديريت خدمات 
كش��وري براس��اس بند )3( همان مصوبه 
تعيين و اباغ شده است و در سال جاري به 
استناد تصويب نامه شماره 570/ت 54204 
مورخ 96/4/27 هيات وزيران به ميزان 10 
درص��د افزايش يافته اس��ت. حذف تبصره 
بن��د )3( تصويب نامه مورد اش��اره صرفا با 
توجه به راي هيات تخصصي ديوان عدالت 
اداري صورت گرفته است كه به موجب اين 
راي با توجه به تمديد دوره آزمايشي قانون 
مديريت خدمات كش��وري توسط مجلس 
شوراي اس��امي – كه تقنين جديد تلقي 
مي گردد- احكام قان��ون مديريت خدمات 
كش��وري در خصوص اعضاي هيات مديره 
شركت هاي دولتي حاكم بوده و حكم مواد 
75و 84 قانون الح��اق برخي مواد به قانون 

گروه سياس�ي| فصل تعيين كابين��ه كه از راه 
مي رس��د همه گروه ه��ا و جناح هاي سياس��ي 
فعالي��ت خود را ب��راي آنچه ك��ه از كابينه توقع 
دارند به كار مي گيرند. در اي��ن ميان با توجه به 
جايگاه و تاثيري كه گروه هاي مختلف در دولت 
منتخب يا بدنه جامعه دارند پيشنهادات ش��ان 
هم ب��ه رييس جمهور منتخب مي تواند ش��كل 
و ش��مايل متفاوتي داشته باش��د. گاه گروه هاي 
همس��و با دولت با پيش��نهادات مصداقي سراغ 
رييس جمهور مي روند و گاه برخي از گروه ها شأن 
و جايگاه خود را طوري مي بينند كه پيشنهادات 
كلي را در دستور كار خود قرار مي دهند. جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم از آن دسته گروه هايي 

است كه در طول چهار سال گذشته چندين بار 
حس��ن روحاني را خطاب نامه ها و اطاعيه هاي 
خود قرار داده اس��ت. نخس��تين بار 9 ماه پس از 
رييس جمهور شدن حسن روحاني در سال 92 
بود كه جامعه مدرس��ين سكوت خود را در قبال 
دولت او شكست، س��كوتي كه البته براي دولت 
احمدي نژاد دس��ت كم 5 سال به طول انجاميده 
بود. نامه نگاري هاي محرمانه به حسن روحاني در 
طول اين چهار سال ادامه داشته و اخبار دقيقي 
از اينكه تا به حال چندين نامه به او ارس��ال شده 
در دست نيست. در اين ميان اما يكي از اين نامه ها 
جنجالي شد. س��ال گذشته و در خرداد ماه سال 
95 بود ك��ه فارس خبري مبني بر ارس��ال نامه 

محرمانه جامعه مدرس��ين به روحاني را منتشر 
كرد و نوشت در صورت عدم توجه روحاني متن 
نامه نيز منتش��ر خواهد شد. چند ساعت پس از 
انتش��ار اين خبر، نايب رييس جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم انتشار برخي مطالب در سايت ها 
مبني بر نامه محرمانه جامعه مدرسين به روحاني 
را مورد تاييد جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم 
ندانس��ت. اما دو ماه پس از اين خبر در مرداد ماه 
همان سال حسن ممدوحي يكي ديگر از اعضاي 
جامعه مدرس��ين وجود اين نامه را تاييد كرد و 
مشخص شد كه اين نامه در انتقاد از رويكردهاي 
فرهنگي و سياسي دولت بوده است. اكنون يكي 
ديگر از اعضاي جامعه مدرس��ين و اين بار هم به 

فارس خبر از پيشنهاد جامعه مدرسين به دولت 
براي انتخ��اب وزرا داد. از گفته هاي آش��تياني 
مش��خص اس��ت كه اين گروه هن��وز چيزي را 
مكتوب نكرده اند و تنها بن��اي اين اقدام را دارند 
و درباره جزييات اين موض��وع مي گويد: بنده از 
لحاظ كمي و كيفي اطاع كافي ندارم و معموال 
جامعه مدرسين مواضع خود را طي اطاعيه هايي 
كه مي دهد بيان مي كند، اما در جلسات اخير نيز 
بيش��تر بحث درباره وزرا بود كه پيغام دادند در 
انتخاب وزرا دقت ش��ود و افرادي مدنظر باشند 
كه كارايي داشته و از س��امت برخوردار باشند 
و از قشر جوان هم باشند. عضو جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم با بيان اينكه جلس��ه اينطور بود 

ك��ه اين پيغام را ب��راي دولت بفرس��تند، تاكيد 
كرد: از وزرا هيچ اس��مي برده نشد و فقط اصول 
كلي پيرام��ون انتخاب وزرا را مط��رح كرديم. او 
همچنين درباره اينكه آيا اي��ن تذكر به صورت 
كتبي به دولت داده شده است يا خير گفت: پس 
از گفت وگوه��ا در جامعه مدرس��ين راي گيري 
نمي شود بلكه اعضا به اجماع مي رسند و پس از 
آن نيز يا اطاع مي دهند يا نامه مي نويسند و نظر 
خود را كلي بيان مي كنند. آشتياني درباره ديدار 
با جامعه روحانيت نيز اظهار داش��ت: هنوز براي 
ديدار با جامعه روحانيت مبارز صحبتي نش��ده 
است و جامعه بايد خودش تصميم بگيرد و هرگاه 
بنا به برگزاري اين جلسه شد، اعام خواهيم كرد. 

تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت )2( 
كه مصوب 4 اس��فند 1393 اس��ت صرفا 
شامل شركت هاي غيردولتي كه به نحوي 
از انحا وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي 
هس��تند، بوده و لغو اين تبص��ره براي رفع 
ابهام ذيحسابي دستگاه هاي اجرايي صورت 
گرفته اس��ت. الزم به توضيح اس��ت كه با 
توجه به تمديد دوره اجراي آزمايشي قانون 
مديريت خدمات كش��وري در س��ال هاي 
1394، 1395 و 1396 عما ماده 84 قانون 
الحاق )2( در خصوص شركت هاي دولتي 
اجرا نشده است. بنابراين تاكيد مي شود كه 
در خصوص مباني پرداخت حقوق و مزاياي 
اعض��اي هيات مديره ش��ركت هاي دولتي 
هيچگونه تغييري نس��بت به مصوبه سال 
گذشته ش��وراي حقوق و دس��تمزد به جز 
افزايش 10 درصدي مربوط به همه كاركنان 

دولت صورت نگرفته است.«
حداكثر دريافتي مقامات سياسي 10 و 

ساير مديران 18 ميليون تومان است
اما پاسخ دولت به خبرهاي متناقض منحصر 
به اطاعيه تنها نبود بلكه محمدباقر نوبخت 
هم در اين مورد توضيحاتي داد. سخنگوي 
دولت با اش��اره به مصوبه اخير دولت درباره 
حقوق مديران شركتي دولتي و شبه دولتي 
گفت: حداكثر دريافتي مقامات سياسي 10 
و س��اير مديران 18 ميليون تومان است و 
مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و سقف 
حقو ق ها همچنان پابرجاس��ت. به گزارش 
فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت 
در پاسخ به اين سوال كه آيا براساس مصوبه 

اخير هيات دولت ميزان س��قف پرداختي 
حق��وق مدي��ران ش��ركت هاي دولتي و 
ش��به دولتي برداشته شده اس��ت يا خير، 
اظهار داش��ت: خير، همان مصوبات قبلي 
بود، يعني براس��اس آنچه كه در ش��وراي 
حقوق و دستمزد تصويب مي شود همه آنها 
انجام مي گيرد. منتهي در يك برداشتي كه 
صورت گرفته ب��ود همان طور كه مي دانيد 
حداكثر س��قف در دو حد تعيين شد. يكي 
براي مديران سياس��ي و مقامات است كه 
هم��ه بايد در حد 9 ميلي��ون و كمتر از 10 
ميليون تومان باش��د منتهي براي س��اير 
مديران و مديران ش��ركتي با توجه به اين 

حد 17 يا 18 تعاري��ف اي��ن رقم تا 
مي رسيد. ميليون در ماه تومان 
در وي در ادام��ه تاكيد  ك��رد: 
تعبيري برخي از 
دس��تگاه هايي 
ك��ه ش��ركتي 
هستند آنها هم 
مشابه مقامات 

سياسي تعريف 
ش��دند كه اين ابهام برداشته 
ش��د وگرنه همان سقف هايي 
كه شوراي حقوق و دستمزد 
بيان كرد و در ضوابط بودجه 
سال 96 قرار دارد همچنان 
همان سقف ها وجود دارد 
و مقامات سياس��ي همه 
بايد زير 10 ميليون تومان 

دريافت كنند. 

گروه سياسي

جامعه مدرسين: به دولت پيغام داديم در انتخاب وزرا دقت شود
سوژه روز


