
سامانه ثبت حقوق و مزایا تکلیف قانونی دولت برای 
س��ال اول برنامه ششم توس��عه یعنی سال ۹۶ بود 
که دستورالعمل اجرایی آن اردیبهشت  ماه ۹۷ ابالغ 
شد و حاال نمایندگان مجلس می گویند اگر تا پایان 
تابستان ۹۸ اجرایی نشود، دولت را مؤاخذه خواهند 
کرد. سه سال از جنجال حقوق های نجومی می گذرد 
اما همچن��ان چالش حقوق ه��ای نجومی علی رغم 
تمام وعده ها، ش��عارها، اقدامات تقنینی و تنبیهی 
به قوت خود باقی اس��ت؛ اخی��را مدیرعامل جدید 
صندوق بازنشستگی کشوری فهرست دریافتی های 
مدیران این س��ازمان را منتش��ر کرده و حکایت از 
آن دارد که برخی از مدیران این صندوق در س��ال 
گذشته حقوق های حتی باالتر از ۵۰ میلیون تومان 

هم دریافت کرده اند.
ب��ه تازگی مجلس ش��ورای اس��المی در گزارش��ی 
اقدام��ات صورت گرفت��ه در خص��وص حقو ق های 
نجوم��ی و هم چنین مجموعه تخلف��ات مدیران را 

تشریح و منتشر کرد. 
مجلس گزارش خود را با کمک دستگاه های مربوطه 
تدوین کرده اس��ت تا بر اس��اس آن بای��د برخورد 
قانونی الزم با حق��وق بگیران نجومی صورت گیرد 
و طی آن سازوکارهای الزم برای جلوگیری از تکرار 
این مسئله اندیشیده شده و همچنین نارسایی ها و 
خالءهای قانونی که موجبات سوء استفاده از قوانین 

و مقررات را فراهم کرده را پیگیری کند.
در ای��ن گ��زارش اع��الم ش��ده اس��ت که م��وارد 
دقی��ق تخل��ف از قوانین و مق��ررات و میزان دقیق 
برداش��ت های غیرقانونی و تقوی��م تخلفات صورت 

گرفته و مبالغ بازگش��تی به 
خزانه دولت نیز پیگیری شد.

این گزارش س��ه سال بعد از 
دستور رئیس مجلس در 24 
تیر ماه سال ۹۵ در کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس نهایی ش��د 
که در مقدم��ه گزارش به آن 
اشاره ش��ده است. کمیسیون 
ی��اد ش��ده این گ��زارش را با 
مکاتب��ه و برگزاری جلس��ات 
فش��رده و متعدد ب��ا مراجع 
نظارتی نظیر دیوان محاسبات 
کشور، س��ازمان بازرسی کل 
کشور و سازمان حسابرسی و 
دریافت گزارش های نوبه ای از 

آنان تهیه کرد.
گزارش مجل��س در این مورد 
و  نارس��ایی ها  بخ��ش   2 در 
خالءهای قانونی که موجبات 
و  قوانی��ن  از  سوء اس��تفاده 
مقررات را فراهم نموده است 
و همچنین موارد دقیق تخلف 
از قوانین و مق��ررات و میزان 
دقیق برداشت های غیرقانونی 
و تقویم تخلفات صورت گرفته 
و مبالغ بازگش��تی ب��ه خزانه 
دولت موضوع را مورد بررسی 
قرار داده است. در این گزارش 
ب��ه تصویب طرحی در 1۰ ماده در کمیس��یون های 
تخصصی مجل��س در برای شفاف س��ازی دریافتی 
مدیران اش��اره ش��ده که یک��ی از م��واد آن ایجاد 
س��امانه ای اس��ت در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
جه��ت تمرکز مجموعه اطالعات مربوط به حقوق و 
مزای��ای مقامات و مدیران به نحوی که به س��هولت 

برای نهادهای نظارتی کشور قابل دسترسی باشد.
این گ��زارش در 22 بن��د به جزئی��ات حقوق های 
نجوم��ی، ریش��ه یاب��ی ب��روز ای��ن پدی��ده، لزوم 
شفاف سازی و پیش��نهاداتی برای اس��ترداد اضافه 
دریافت ه��ا و مجازات متخلفان پرداخته اس��ت که 
در چندین بند ضرورت وجود س��امانه ای یکپارچه، 
شفاف ساز و پاسخگو مورد تاکید قرار دارد؛ موضوعی 
که ماده 2۹ قانون برنامه پنجس��اله ششم هم بر آن 

تاکید داشت.

تکلیف قانونی برای ایجاد سامانه  حقوق  و مزایا 
م��اده 2۹ قان��ون برنام��ه شش��م دول��ت را مکلف 
می کرد طی س��ال اول اجرای قانون برنامه نس��بت 
به راه اندازی س��امانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند 
و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤس��ا، 
مدی��ران کلیه دس��تگاههای اجرائی ش��امل قوای 
سه گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها و مؤسس��ات و دانش��گاهها، شرکتهای 
دولتی، مؤسس��ات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها 
و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، 
مؤسس��ات و نهادهای عمومی  و ... را فراهم نماید، 

ب��ه نحوی که میزان ناخال��ص پرداختی به هر یک 
از افراد فوق مش��خص شود و امکان دسترسی برای 

نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دس��تگاههای مش��مول این م��اده مکلفند حقوق، 
کارانه،  هزینه ه��ا، کمک هزینه ه��ا،  فوق  العاده ه��ا، 
پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی 
ماهان��ه اع��م از مس��تمر و غیرمس��تمر، نق��دی و 
غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، 
رؤسا، مدیران موضوع این ماده را منحصراً در فیش 
حقوق��ی منعک��س و پس از ثبت در س��امانه فوق، 
پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص 
پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله 

در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

 از متن قانون تا صدور دستورالعملی 
برای اجرا نشدن

دس��تورالعمل اجرایی این بند از قانون برنامه ششم 
درباره ایجاد س��امانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، 
مدی��ران و کارکن��ان دولتی طی بخش��نامه ای در 
اردیبهشت ماه سال گذشته از سوی سازمان اداری 
و استخدامی کش��ور صادر شد. بر این اساس اعالم 
ش��ده بود که سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، 
رؤس��ا، مدیران و کارمندان دس��تگاه  های اجرایی 
توس��ط این س��ازمان طراحی، راه ان��دازی و آماده 
ورود اطالعات اس��ت. دستگاه  های اجرایی مشمول 
ماده یاد ش��ده موظفند حداکث��ر ظرف مدت )1۰( 
روز از تاری��خ ابالغ این بخش��نامه نماینده ذیصالح 
و ت��ام االختی��ار خود را ب��رای اخذ ن��ام کاربری و 
شناس��ه عبور س��امانه به مراجع مشخص شده در 
دستورالعمل پیوست، معرفی و با مراجعه به آدرس 
www.aro.( اینترنتی سازمان اداری و استخدامی

gov.ir( قالب اطالعات کلیه اقالم پرداختی )شامل 
حقوق، فوق  العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، 
پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی 
ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی 
و سایر مزایا به مقامات، مدیران و کارکنان خود( را 
از سامانه مذکور دریافت و پس از استقرار در سامانه 
اطالعاتی دستگاه، نس��بت به ورود، تکمیل و ثبت 
اطالعات اقالم پرداختی از ابتدای س��ال 13۹۷ در 

آن اقدام نمایند.
این بخش��نامه تاکید داشت که دستگاه های اجرایی 
باید اطالعات ثبت ش��ده در سامانه اطالعاتی خود را 
در بازه زمانی مشخص شده در دستورالعمل در سامانه 
حقوق و مزایای این سازمان نیز بار گذاری کنند. در آن 
بخشنامه همچنین اعالم شده بود که نحوه دسترسی 
دستگاه  های نظارتی و دسترسی عمومی به اطالعات 
مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، رؤسا 
و مدیران و س��طوح آنها، پس از طی دوره آزمایشی و 
انجام اصالحات احتمالی سامانه از طرف هیات وزیران 

اعالم خواهد شد.

وعده ای برای دسترسی مردم به حقوق و مزایا
ی��ک ماه بعد یعن��ی در خرداد ماه پارس��ال رئیس 
س��ازمان امور استخدامی و اداری کشور با تاکید بر 
اینکه س��امانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه 

به تمامی دس��تگاه ها ابالغ شده است، گفت: طبق 
ابالغ صورت گرفته به تمامی دس��تگاه ها، باید کلیه 
پرداختی های کارکن��ان و مدیران در خرداد ماه در 

سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.
در هم��ان زم��ان به��روز نعمتی، س��خنگوی وقت 
هیأت رئیس��ه مجلس در گفت و گو با فارس با بیان 
اینکه معاونت نیروی انس��انی ریاس��ت جمهوری در 
حال طراحی سیس��تمی برای ثبت حقوق مقامات 
و نمایندگان مجلس اس��ت، گفت: تالش می کنیم 
س��امانه ثبت حقوق مقامات و نمایندگان مجلس تا 

2 ماه آینده افتتاح شود.

پاسخی که قانع کننده نبود
در بهم��ن م��اه پارس��ال و بعد از گذش��ت ۹ ماه از 
ص��دور آن بخش��نامه پروانه ماف��ی، نماینده مردم 
ته��ران در مجلس ش��ورای اس��المی، در خصوص 
آخری��ن وضعیت ثب��ت حقوق مدی��ران و کارکنان 
دولت از رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی 
کشور س��وال پرس��ید. پاسخ جمش��ید انصاری به 
این ش��رح بود که از ابتدای فرودین ۹۷ این سامانه 
ثبت حق��وق و مزایا مدی��ران و کارکنان به صورت 
آزمایشی برای 1۰ دستگاه راه اندازی شد. دولت در 
مهر ماه به اس��تناد قانون برنامه ششم تصویب کرد 
که تمامی دستگاه های مش��مول این قانون نسبت 
ب��ه ثبت اطالعات در س��امانه حق��وق و مزایا اقدام 
کنند، همچنین مسئولیت اجرای این بند بر عهده 
باالترین مقام دستگاه یا ذی حسابان یا مدیران مالی 
و عناوین مش��ابه اس��ت. به گفته وی بنا به دستور 
دولت ت��ا تکمیل نهایی اطالعات قابلیت مش��اهده 

برای عموم وجود ندارد.
انصاری در توضیحات خود که در فراکسیون شفافیت 
مجلس مطرح ش��د، گفته ب��ود: طبق قانون حقوق 
مدیران باید ثبت شود اما 24۰ هزار مدیر در کشور 
داریم که ما پیشنهاد دادیم تا حقوق مدیران کل به 
باال ثبت ش��ود اما رئیس مجلس به این پیشنهاد ما 
ایراد گرفت. مجلس در آذر ۹۷ حقوق نمایندگان و 
کارکنان اداری خود را در س��امانه بارگذاری کرد، از 
نمایندگان هم تنها 242 نفر ثبت شده اند زیرا مابقی 

حقوق مستقیم از مجلس دریافت نمی کنند.
ب��ر اس��اس آن گزارش، دی��وان محاس��بات از دی 
ماه س��ال ۹۷ اطالع��ات حقوقی کارکن��ان خود را 
در س��امانه ثبت کرده اس��ت. در قوه قضائیه نیز بنا 
بر اظهارات آقای س��راج س��امانه در این قوه نصب 
و اطالعات وارد ش��ده اس��ت ولی هنوز در س��امانه 

سازمان اداری استخدامی درج نشده است.
بر مبنای گزارش بهمن ماه پارس��ال سازمان اداری 
و اس��تخدامی کش��ور در قوه مجریه ۶۶4 دستگاه 
اجرای��ی وجود دارد که از این میان 3۵4 دس��تگاه 
اطالعات حقوق��ی خود را تا آن تاری��خ وارد نکرده 
بودند و 31۰ دستگاه نسبت به ثبت اطالعات خود 

اقدام کرده اند.

بخشنامه ای برای اجرا نشدن قانون
دی ماه سال گذشته احمد توکلی دبیرکل سازمان 
دیده بان و ش��فافیت در نشس��ت بررسی ماده 2۹ 
قانون برنامه شش��م توس��عه درباره ش��فاف سازی 
دریافت��ی مدی��ران گفت: تبصره 2۹ برنامه شش��م 
توس��عه دریچه ای برای این عرصه است. طبق این 
تبصره دولت مکلف اس��ت تجمی��ع کلیه پرداخت 
ها به مقامات ، روس��ا و مدیران کلیه دستگاه های 
اجرایی را فراهم آورد، به نحوی که میزان ناخالصی 
پرداختی به هر یک از این افراد مش��خص ش��ود و 
امکان دسترس��ی ب��رای نهاده��ای نظارتی و عموم 

مردم فراهم شود.
توکل��ی گفت: نکته قابل توج��ه در این حکم قانونی 
این است که متوجه مقامات است نه همه مردم، باید 
می گفت هر چه می گیرند چه نقدی و چه غیرنقدی 
و قبل از پرداخت در دسترس عموم قرار بگیرد، پس 

اصرار بر مدیر بودن و مقام بودن است.
وی با اش��اره به اینکه اکنون دو قوه دیگر اطالعات 
نم��ی دهند، گفت:  آیین نامه ای در س��ازمان امور 
استخدامی نوشته شد درباره »کارکنان و مدیران« 
یعنی اجرا نشدنی اس��ت. آیین نامه کامال قانون را 
ع��وض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای آزمایش��ی 
شود، اینها همه نشان می دهد که میلی برای اجرای 

قانون وجود ندارد.
در همین راس��تا احم��د توکلی با ارس��ال نامه ای 
به رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کشور 
دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا ی مسئوالن 
موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه 2۹ را ناقص 
دانس��ت  و تعیین س��طح کردن برای دسترس��ی 
دس��تگاه های نظارتی و عموم به اطالعات حقوق و 
مزای��ای مقامات و مس��ئوالن را خالف حکم صریح 

قانون گذار شمرد.
همچنین در نامه یاد شده، اشاره شده بود: در حالی 
که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران 
اس��ت. در بخشنامه ابالغ دستورالعمل مذکور حکم 
قانون به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی تسری 
پیدا ک��رده که برخالف حکم قانون گذار و توس��عه 
محدوده قانون بوده و مغایر ماده )2۹( قانون برنامه 
ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، عالمت نزدن است 
همانطور ک��ه در نامه مرداد ماه س��ال قبل توکلی 
پیش بینی ش��ده بود این دس��تورالعمل برای اجرا 

نشدن قانون مناسب تر بود تا اجرای آن.

سامانه ای که در دسترس نیست
حاال 14 ماه از ابالغ دس��تورالعمل دولت می گذرد. 
مراجعه به س��امانه معرفی ش��ده هیچ اطالعاتی در 
اختیار عموم مردم ق��رار نمی دهد. تماس خبرنگار 
فارس با پش��تیبانی سامانه حقوق و دستمزد نشان 
می ده��د که هنوز بخش��ی برای دسترس��ی عموم 
ایجاد نشده است. اپراتور پاسخگو به خبرنگار فارس 
می گوید: هر کدام از سازمان ها با ورود به این بخش 
می توانن��د حق��وق و مزایای کارکنان خ��ود را وارد 
کنند اما تاکید می کند که »ش��ما نمی توانید به آن 

دسترسی داشته باشید.«
نمایندگان مجلس هم به اینکه دولت تکلیف قانونی 
خود را بر زمین گذاشته معترضند؛ تکلیفی که باید 
طی س��ال اول اجرای قانون برنامه انجام می شد اما 

هنوز خبری از اجرای آن نیست. 
غالمعلی جعف��رزاده ایمن آبادی، عضو کمیس��یون 
برنام��ه، بودج��ه و محاس��بات مجل��س اخی��را در 
گفت وگویی با اش��اره ب��ه عدم راه اندازی س��امانه 
ثب��ت حقوق مقامات و مدیران، گفت: اگر دولت در 
خصوص راه اندازی این سامانه تعلل کند آسیب آن 
به بدنه خود  دولت وارد می ش��ود، چراکه در حال 
حاض��ر هر فردی درباره پرداخ��ت حقوق و مزایا به 

مدیران ادعایی را مطرح می کند.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ثبت حقوق مقامات و 
مدیران شاید مقداری تلخ کامی ایجاد کند اما سبب 
شفافیت پرداختی ها می شود، ادامه داد: اگر دولت 
در این مدت کوتاه که تا پایان تابس��تان باقی مانده 
سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران را ایجاد نکند 
مجل��س قوه مجریه را مواخذه می کند، چراکه این 
تعلل های دولت به حاکمیت مجلس و دولت آسیب 

می زند.  فارس
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 جلسه ویژه مجلس 
درباره علل پرداخت نشدن حقوق کارگران

عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی از برگزاری جلسه ویژه این 
کمیس��یون برای بررس��ی علل پرداخت نشدن حقوق 

کارگران در مدت زمان 3 تا ۹ ماه خبر داد.
عبداهلل رضیان با اش��اره به برخی مشکالت ایجاد 
شده برای کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی، گفت: 
طبق برآوردها ح��دود 1۰۰ هزار کارگر در بخش های 
صنعت��ی و تولی��دی بین 3 تا ۹ ماه اس��ت که حقوق 
معوق دارند و یا اصال حقوق ش��ان را دریافت نکرده اند 

که باید به این وضعیت رسیدگی شود.
وی اف��زود: ب��اال رفت��ن ن��رخ ارز موجب ش��ده تا 
واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شده و یا بعضا و در 
خوشبیانه ترین حالت با 3۰ درصد ظرفیت خود فعالیت 
کنند که این اصال ش��رایط مناسبی در وضع فعلی که 

قصد مقابله با تحریم  های آمریکا را داریم، نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با بیان اینکه افزایش نرخ ارز موجب تورم افسارگسیخته 
در بازار مواد اولیه و خوراک کارخانه ها شده است، اظهار 
داش��ت: باید راهکارهای اساس��ی برای مقابله با نرخ ارز 
و نیز کاهش ارزش پول ملی اندیش��یده ش��ود، زیرا باال 
رفتن قیمت مواد اولیه، کارفرما را با مشکالتی در تولید 
محصوال با کیفیت مواجه می کند، در نتیجه در پرداخت 

حقوق و دستمزد کارگران عاجز می شود. تسنیم

 موضوع »مدارس تجمالتی« 
را به طور ویژه بررسی می کنیم

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
گف��ت: موضوع »مدارس تجمالتی« به طور ویژه در این 
مورد بررس��ی است و هر موردی که حس کنیم در آنجا 
مواردی از این دست وجود دارد مورد بازدید قرار خواهیم 

داد تا این مدارس به ریل اعتدال بازگردند.
حجت االس��الم علیرضا سلیمی با اشاره به بررسی 
ایجاد مدارس تجمالت��ی )الکچری( در مجلس گفت: 
در این زمینه نشس��ت و بازدید های میدانی متعددی 
انجام شد. وی تاکید کرد: البته جالب توجه این است 
ک��ه وزارت آم��وزش و پرورش ه��م در چند روز اخیر 
با مصادیقی از این دس��ت برخورد کرده اس��ت و باید 
گفت این وزارتخانه در مواردی به دنبال برخورد قاطع 

بوده است.
ای��ن نماینده مجلس تصریح ک��رد: ایجاد مدارس 
تجمالتی)الکچ��ری( قصه جدی اس��ت و این مدارس 
عالوه بر بحث تبعیض، احس��اس تبعیض را در کشور 

دامن می زنند.
وی با بیان اینکه ایجاد این گونه مدارس در ش��أن 
جمهوری اس��المی ایران نیس��ت، تاکید کرد: در حال 
حاضر این مسئله به طور ویژه در کمیسیون »آموزش، 
تحقیقات و فناوری« مجلس مورد بررسی است ما هم 
هر موردی که حس کنیم در آنجا مواردی از این دست 
وجود دارد مورد بازدید قرار خواهیم داد تا این مدارس 
به ریل اعتدال بازگردند. این نماینده مجلس گفت: در 
ح��ال حاضر مدارس تجمالتی در کش��ور بیش از یک 

عدد است و این یک عدد هم زیاد است.  میزان

اخبار

چرا دولت یارانه نقدی پردرآمدها را حذف نمی کند؟
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی یکی از دالیل حذف نکردن یارانه 

نقدی پردرآمدها از سوی دولت را به  دلیل مسائل سیاسی عنوان کرد.
علی ادیانی راد با اشاره به مصوبه مجلس برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها، 
گفت: طبق مصوبه مجلس، دولت می بایس��ت یاران��ه نقدی پردرآمدها را حذف 
می کرد، البته این مختص دولت های یازدهم و دوازدهم نیست، بلکه قانونی است 

که همه دولت  ها می بایست آن را اجرا می کردند، اما متأسفانه اجرا نکرده اند.
ادیانی افزود: بارها و در جلس��ات متعددی که با مس��ئوالن س��ازمان برنامه و 

بودجه داشته ایم، پاسخ قانع کننده ای برای این موضوع دریافت نکرده ایم.
وی یکی از آسیب های حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها را تحمیل بار اضافی بر 
بودجه کش��ور دانست و خاطرنشان کرد: در صورت همراهی دولت با حذف یارانه نقدی 
پردرآمدها، می توان خدمات بهتری در حوزه بهداش��ت، درمان و همین طور افراد تحت 

پوشش نهادهای حمایتی ارائه داد.  تسنیم

قرار نیست برجام یک طرفه باشد
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قرار نبود برجام یکطرفه باش��د، 
گف��ت: ما تا هر درص��دی که نیازهای صل��ح آمیزمان اقتضا کند، غنی س��ازی 

اورانیوم خود را افزایش می دهیم.
مجتبی ذوالنور با اش��اره به تصمیم ایران برای افزایش ذخیره اورانیوم غنی 

سازی شده خود، اظهار داشت: 
ما هیچ اقدامی خالف برجام انجام ندادیم بلکه آمریکایی ها به صورت طبیعی 
و ب��ا ممنوعی��ت فروش و مبادله اورانیوم ایران به خارج از کش��ور منجر به افزایش 
ظرفیت و انباش��ت اورانیوم غنی سازی کشورمان ش��دند. رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارج��ی مجلس گفت: بارها مس��ئوالن ما اعالم کرده ان��د زمانی که آمریکا 
ب��ه برجام بازگردد و اروپایی ها هم به تعهداتش��ان در برجام عم��ل کنند، ما هم در این 
تصمیمات خود تجدیدنظر می کنیم، اما قرار نیس��ت که قرارداد برجام یک طرفه باش��د 

بلکه باید تمام طرف های برجام به وظایف خود عمل کنند.  مهر

انهدام MQ۴ به معنای ساقط کردن ۲۲ هواپیمای F۱۶ بود
عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای اس��المی گفت: هواپیمای MQ4 بیش از 22۰ 
میلی��ون دالر ارزش ریالی دارد. انهدام این هواپیما به معنای س��اقط کردن 22 

هواپیما F1۶ است.
اکبر رنجبرزاده با اش��اره به جزئیات بازدید اعضای »فراکس��یون اقدام پیش 
دس��تانه علیه تهدیدات آمریکا« از الش��ه پهپاد منهدم ش��ده آمریکا و تقدیر از 
فرماندهان س��پاه برای این عملیات گفت: در جریان این بازدید مطلع ش��دیم که 
پهپاد منهدم ش��ده MQ4 ترایتون اس��ت، این درحالی است که آمریکایی ها اعالم 
کرده بودند که این پهپاد RQ4 است و سندیت این موضوع در حال حاضر موجود است.

وی تصریح کرد: مطلع ش��دیم که دو نفر از پاس��داران برای جمع آوری الشه پهپاد 
آمریکایی عازم می ش��وند، اما در هوای طوفانی قایق آن ها واژگون می ش��ود و به مدت ۸ 
ساعت، 1۶ کیلومتر شنا می کنند تا به ساحل برسند که ما از این عزیزان در جریان این 

بازدید تقدیر و تشکر کردیم.  میزان

مقامات درباره ناتوانی اینستکس هم نظرند

تحقق وعده اروپا احراز نشد
مقامات دولتی ایران قابلیت »اینس��تکس« اجرا شده از سوی 
اروپایی ها را برای جلوگیری از اجرای گام دوم کاهش تعهدات 
خود احراز نکردن��د و تاکید کردند گام دوم از 1۶ تیرماه آغاز 

می شود.
بعد از بیانیه دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر کاهش 
تعهدات ایران بر اساس بندهای 2۶ و 3۶ برجام، کشورهای اروپایی 
چند روزی قبل از مهلت ۶۰ روزه ایران سعی کردند با طرح موضوع 
اجرا شدن اینستکس گامی در جهت جلوگیری از اقدامات بعدی 
ایران در کاهش تعهدات بردارند که واکنش سخنگوی وزارت امور 
خارجه را در پی داش��ت و س��یدعباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 
با بیان اینکه راه اندازی کانال مالی بین ایران و اروپا باید جوابگوی 
نیازهای ایران باشد، گفت: »در صورت غیرکاربردی بودن این کانال 

مالی، گام های بعدی ایران قاطعانه خواهد بود«.

انتظار مقامات ایرانی از طرف های اروپایی برجام
در این راستا ابتدا با مروری بر اظهارات مقامات دولتی به وضوح 
می توان نیاز و انتظارات ایران از کش��ورهای اروپایی عضو برجام 
را دریافت. بنا بر گفته حسن روحانی رئیس جمهور در صورتی 
اینستکس برای ایران »قابل قبول« است که فروش نفت ایران را 
محقق کند. روحانی در خصوص انتظار و توقع ایران از طرف های 
اروپایی برجام می گوید: »اگر اینستکس فعال شده و پول فروش 
نفت ایران به آنها به واسطه آن حاصل شود با وجود ایرادات آن، 

می توان تا حدی آن اقدام را قبول کرد«.
محمدج��واد ظریف نیز نیاز و انتظار ایران از اجرای س��ازوکار 
اینستکس در مهلت ۶۰ روزه اول را تشریح می کند و می گوید: 
»اروپایی ها 11 تعهد برجامی خود را اجرایی کنند«. وزیر امور 
خارجه درباره بخشی از تعهدات اروپا نیز گفت: »فروش نفت، 
بازگشت پول نفت، سرمایه گذاری در حمل و نقل و کشتیرانی 

از جمله این تعهدات بود«.
عالوه بر این، عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی 
در نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام در وین نیز به نوعی 

شرط و توقع ایران را »خرید نفت ایران« عنوان می کند.

صدای واحد مقامات دولتی ایرانی درباره ناتوانی 
»اینستکس«

باالخره با همه تأکیدات مکرر مقامات ایرانی از س��ال گذشته 
در خصوص تعه��دات و انتظارات ای��ران از طرف های اروپایی 
برجام، کمیس��یون مشترک برجام در وین برای اجرایی کردن 
اینس��تکس آن هم قبل از مهلت ۶۰ روزه تش��کیل ش��د ولی 
باز هم همانطور که پیش بینی می ش��د، اروپا دس��ت خالی به 
پ��ای میز می آید و نمی تواند نیاز و توقع ایران را برآورده کند، 
همانطور که عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی 
در نشس��ت اخیر کمیس��یون مش��ترک برجام در وین پس از 
پایان نشس��ت گفت: »بدون اینکه خرید نفت از ایران صورت 
بگیرد یا اعتبارات خاصی برای اینستکس در نظر گرفته شود، 
اینس��تکس نمی تواند به صورت کامل انتظ��ارات ما را برآورده 
کند. انتظار داریم کش��ورهای اروپای��ی به صورت جدی بحث 

فروش نفت ایران را هم مدنظر داشته باشند«.
در واق��ع ای��ن اولین موضع گیری ته��ران در واکنش به اقدام 

نمادی��ن اروپا به حس��اب می آمد و پ��س از این موضع گیری، 
دومین��وی اظهارنظرها در خصوص ناکارآم��دی و بی کفایتی 

اینستکس برای تحقق مطالبات ایران شکل گرفت.
پس از معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه، مجید تخت روانچی 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل با حضور در جمع خبرنگاران 
تریبون را به دس��ت گرفت و برای توصیف اینستکس از تعبیر 
»ماشین بدون بنزین« استفاده کرد و گفت: »اینستکس« باید 
جوابگوی نیازهای ایران باشد؛ این سازوکار بدون پول همچون 

ماشین بسیار زیبای بدون بنزین است.
در همین زمینه محمدجواد ظریف با حضور در حیاط پاس��تور 
در جمع خبرنگاران در خصوص چرایی ناتوانی اینستکس برای 
تحق��ق مطالبات ای��ران توضیح می ده��د و در نهایت می گوید: 
»اقدامات فعلی اروپایی ها در این زمینه کافی نیست.« در تأیید 
اظهارات وزیر امور خارجه در خصوص عدم تحقق تعهد اروپایی ها 
در برج��ام، بیژن زنگنه وزیر نفت ه��م در گفتگویی با بلومبرگ 
گفت: »واضح اس��ت که بدون معامالت نفتی اینستکس کارآیی 
نخواهد داش��ت«. وزیر نفت همچنین ادامه می دهد: »مکانیسم 
طراحی ش��ده توس��ط اروپایی ها برای تجارت ب��ا ایران فایده ای 

نخواهد داشت، اگر امکان صادرات نفت ایران فراهم نشود«.
ع��دم همکاری اروپا با ایران برای تحقق مطالبات تهران و اعالم 
اجرای تزئینی اینستکس صدای حسن روحانی رئیس جمهور را 
هم درآورد و رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه 
اخیر، اینستکس را یک اقدام نمایشی عنوان کرد و گفت: »امروز 
اینستکس تنها ساز و کاری بدون پول است و اینستکِس توخالی 
به هیچ دردی نمی خورد، اما اگر اینس��تکس فعال ش��ده و پول 
ف��روش نفت ایران به آنها به واس��طه آن حاصل ش��ود با وجود 

ایرادات آن، می توان تا حدی آن اقدام را قبول کرد«.

پ��س از اظهارنظره��ای مقامات وزارت خارج��ه که به صورت 
مس��تقیم در حال رایزنی و رصد رفتارهای اروپایی ها هستند و 
در نهایت س��خنان رئیس جمهور، علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نیز دس��ت به قلم می ش��ود و در مورد رفتار 
اروپایی ها می نویس��د: »اروپا تاکنون علی رغم تحقیر شدن از 
س��وی آمریکا و ق��رار گرفتن در برابر اث��رات مخرب یکجانبه 
گرایی واش��نگتن ک��ه دامنه آن ب��ه پیمان های بی��ن المللی 
متعددی گسترش یافته، عماًل بازیگری دست چندم و منفعل 
بوده و نتوانس��ته در جایگاه یک قطب متح��د و تأثیر گذار بر 

مناسبات بین المللی ایفای نقش کند«.

تحقق وعده اروپا برای مقامات دولتی ایران احراز نشد
بنابراین بر اس��اس اینکه تحقق وعده های مقامات اروپایی در 
مهلت ۶۰ روزه اول، برای مقامات دولتی ایران »احراز نش��د«، 
رئی��س جمهور به طور رس��می در جلس��ه هیئت دولت اعالم 
می کند از 1۶ تیرماه اقدامات بعدی خود را در کاهش تعهدات 
برجام آغ��از خواهد کرد و در توضیح آن می گوید: »از 1۶ تیر 
اگ��ر طرف های مقابل به تمامی تعهدات خود طبق زمان بندی 
عمل نکنند، رآکتور اراک به ش��رایط سابق یعنی شرایطی که 
آنها ادعا می کردند خطرن��اک بوده و می تواند پلوتونیوم تولید 
کند، بازخواهد گش��ت؛ مگر اینکه در م��ورد رآکتور اراک آنها 
ب��ه تمامی تعهدات خود عمل کنند«. بع��د از اظهارات رئیس 
جمهور، کیوان خسروی سخنگوی ش��ورای عالی امنیت ملی 
نیز به طور رسمی در روز پنج شنبه 13 تیرماه اعالم کرد: 1۶ 
تیرماه گام دوم کاهش تعهدات برجامی بر اساس پاراگراف های 
2۶ و 3۶ و با چارچوبی که صرفاً جمهوری اس��المی ایران در 

مورد آن تصمیم خواهد گرفت آغاز می شود.  مهر

نوبت شلیک ایران است
ادامه از صفحه اول

رژیم صهیونیس��تی حتی عضو »ان.پی.تی« پیمان منع 
گس��ترش جنگ افزارهای هس��ته ای نیست و بر اساس 
اطالعات دقیق، این رژیم بیش از 2۰۰ کالهک هسته ای 
دارد و حتی جمهوری اسالمی  ایران را تهدید هسته ای 
کرده است، آمریکا نیز بارها تهدید کرده که علیه ایران 

از سالح هسته ای استفاده خواهد کرد.
ب��ا رویکردی که آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیس��تی علیه 
جمهوری اس��المی ایران اتخ��اذ کرده اند و رفتار تبعیض 
آمیز و غیر قانونی آژانس بین المللی انرژی اتمی خروج از 
ان.پی.تی و لغو پروتکل الحاقی که داوطلبانه از سوی ایران 

اجرا می شود، در گام های بعدی می تواند عملیاتی شود.
آمریکا برجام را یک توافق بد نامیده اس��ت، توافقی که 
دولت پیش��ین رژیم ایاالت متحده آن را امضا کرده اما 
دولت کنونی، از آن خارج ش��ده، اگر این توافق بد است 
و آمریکا نیز از آن خارج ش��ده و اروپا آن را نقض کرده، 
چ��ه دلیلی برای اصرر آمریکا وجود دارد که ایران نباید 

تعهدات خود را کاهش دهد؟!
اینس��تکس اروپایی که بیش از یکس��ال برای آن وقت 
گذاش��ته ش��د نیز ملعبه دیگری بود که توانست وقت 
کش��ی کند و برای اعمال برنامه های اروپا و آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران زمان بگیرد.
از ای��ن پس مدیریت زم��ان باید در دس��ت جمهوری 
اسالمی ایران باشد، نباید فرصت های موجود را از دست 
داد، آمریکا هر آنچه که در چنته داش��ته به کار برده و 
دیگر تیری در چله ندارد.  اکنون نوبت نش��انه گیری ها 
و ش��لیک های جمهوری اسالمی ایران به سوی دشمن 
اس��ت. ادامه چنین راهی نوید گش��ایش های بزرگی را 

برای ایران و نابودی نظام سلطه می دهد.
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سامانه بالتکلیف ثبت حقوق و مزایا؛ 
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