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رئیس سازمان حج و زیارت احتمال داد:

اعزام  ۱۵۰هزار عمرهگذار
پس از انجام حج تمتع ۹۸

رئیس سازمان حج و زیارت گفت :این احتمال وجود
دارد که در موسم حج مذاکراتی با طرف عربستانی داشته
باشیم تا مقدمات سفر را برای عمرهگذاران فراهم کنیم.
علیرضا رشیدیان ،درباره راهاندازی سفرهای عمره
مفرده ،اظهار داشت :از همان سالی که اعزام زائران برای
عمره مفرده قطع شد ،نظام جمهوری اسالمی شروطی
تعیین کرد که مهمترین آنها تضمین امنیت ،عزت و
کرامت عمرهگذاران است.
وی ادامه داد :این احتمال وجود دارد که در موسم حج
مذاکراتی با طرف عربستانی داشته باشیم و در صورت تحقق
شرایط مذکور ،مقدمات سفر را برای عمرهگذاران فراهم کنیم .البته یکی از شروط اصلی در
کنار مواردی که به آنها اشاره کردم ،حضور کنسولی ما برای حمایتهای الزم از اتباع ایرانی
در طول سفر عمره است .با توجه به مذاکراتی که بین دو کشور وجود داشته ،احتمال اینکه
دفاتر حافظ منافع ،تحت حافظ منافعی کشور سوییس افتتاح شود ،وجود دارد.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد :تعداد افرادی که میتوانیم برای سفر عمره
ت شرکتهای دو طرف برای ارائه خدمات ،بستگی
اعزام کنیم بستگی به توانایی و ظرفی 
دارد .در صورتی که شرایط برای اعزام فراهم شود ،باید ظرفیتها را بسنجیم؛ اما از آنجایی
که سال گذشته حدود  6میلیون نفر به عمره مفرده مشرف شدند ،احتماال ظرفیت 100
الی  150هزار نفری برایمان تعیین خواهد شد.

یک زن قاضی قبل از انقالب:

 ۱۹۰۰قاضی زن
داریم اما بدون
حق رأی نهایی 2/

خبر
فیشهای حقوق همچنان پنهان میمانند!

بالتکلیفی سامانه «ثبت حقوق و مزایا» در حالی وارد چهارمین ماه میشود که
علیرغم اعالم سازمان امور استخدامی بر تحویل این سامانه به وزارت اقتصاد ،مسئوالن
این وزاتخانه هیچ پاسخی به این سامانه شفافیتساز حقوقها نمیدهند و شنیدهها
حاکی از این است که چون این سامانه به صورت ناقص راهاندازی شده ،وزارت اقتصاد در
پذیرش آن دچار تردید شده است.
سامانه «ثبت حقوق و مزایای مدیران» از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان
اداری و استخدامی راهاندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاهها موظف
باشند اطالعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای
پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد.
با این حال در قانون بودجه امسال در تبصره ( )۲۱مصوب شد که باید سامانه ثبت
حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود؛
تصمیمی که به علت تحت نظارت بودن خزانهداری کل کشور از سوی وزارت اقتصاد
است.
قانون ،وزارت اقتصاد را به شفافیت مکلف کرده است
در تبصرهای که وزارت اقتصاد را مکلف به اخذ مسئولیت سامانه حقوق و مزایا
میکند آمده است که «به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع
کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف
هستند از ابتدای امسال اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و
اختصاصی را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند« .
پیش از این نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود که «طی نامهای
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ،آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای
مدیران اعالم کردیم ،اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است».
وزارت اقتصاد نیز همانند سایر دستگاهها اطالعات خود را میفرستد!
اما تا اینجای کار و با گذشت بیش از سه ماه از سال جدید ،وزارت اقتصاد هیچ
واکنشی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش این سامانه مهم نشان نداده و حتی مسئوالن
رده باالی آن نیز از وجود این سامانه در وزارت اقتصاد بیخبر هستند؛ به طوری که
محمدعلی دهقان دهنوی  -معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی  -در نشستی
خبری پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا که به وزارت اقتصاد
محول شده است ،گفت که وزارت اقتصاد نیز همانند دیگر دستگاهها اطالعات خود را به
این سامانه و برای سازمان امور استخدامی ارسال میکند.
تردید وزارت اقتصاد در پذیرش سامانه حقوق و مزایا
از سوی دیگر پیگیریهای ایسنا ،از وزارت اقتصاد درباره چند و چون این ماجرا
و نحوه برخورد این وزارتخانه با سامانه ثبت حقوق و مزایا تا این لحظه بدون پاسخ
باقی مانده است اما برخی شنیده از این وزارتخانه حکایت از این دارد که چون این
سامانه به صورت ناقص راهاندازی شده است ،وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار
تردید شده است.
در روزهای گذشته لیستی از حقوقهای بسیار باالی برخی از مدیران سازمان
بازنشستگی در فضای مجازی منتشر شد که بار دیگر توجه اذهان عمومی را به این
مساله جلب کرد.
راهاندازی و انتشار سامانه ثبت حقوق و مزایا از این جهت حائز اهمیت است
که میتواند با ایجاد فضایی شفاف از میزان درآمد کارمندان دولت عالوه بر ایجاد
سالمت اداری باعث عدالت بیشتر در دریافت حقوق کارکنان دولت شود.
طبق ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه مقامات ،رؤسا ،مدیران کلیه
دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسالمی اعم از وزارتخانهها،
سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها ،شرکتهای دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت ،بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی ،مؤسسات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی،
مجلس ،شورای نگهبان قانون اساسی ،بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه
اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و
مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت ملی نفت ،شرکت
ملی گاز ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،سازمان بنادر و
کشتیرانی ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،صدا و سیما،
ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها ،اشخاص و
دستگاههایی هستند که باید اطالعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت
کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان
دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

سود عربستان از مراسم حج ساالنه چه قدر است؟
توضیحات وزیر ارتباطات در زمینه استخراج ارز دیجیتالی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات استخراج ارز
دیجیتالی را زمینهای برای درآمدزایی صنعت برق
دانست و گفت :استفاده از آن منوط به پیاده سازی
مقررات از سوی وزارت نیرو است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان
اینکه به دلیل کاربردی شدن دادههای فضاپایه در
پرداخت خسارات ناشی از سیل صرفه جویی چند
صد میلیاردی صورت گرفته است ،گفت :این امر از
آنجا ناشی میشود که وزارت کشور تمایل داشت
تا از این دادهها برای پرداخت خسارات بهره ببرد.
محمد جواد آذری جهرمی در اختتامیه
«گردهمایی شرکتهای دانش بنیان و استارت
آپهای حوزه فضایی» با بیان اینکه سازمان فضایی
ایران مطابق با برنامههای ارائه شده ،فعالیتهای
خود را سازمان دهی کرده است ،گفت :ولی این سوال
همچنان مطرح است که چرا ما ماهواره در مدار ژئو نداریم.
این در حالیست که کشورهایی که توانمندیهای الزم فنی
را ندارند ماهواره در این مدار قرار دادهاند.
وی دلیل عدم قرار دادن ماهواره ایرانی در مدار ژئو
را تصدیگری دولت ذکر کرد و ادامه داد :با وجود آنکه
در برنامه چهارم توسعه بودجههای الزم برای این منظور
اختصاص داده شده است ولی به دلیل عقب ماندگیهای
موجود نتوانستهایم به این هدف نائل شویم و از سوی دیگر
چهارچوبهای اجرایی دولت اجازه نمیدهد که به سمت
قرار دادن ماهواره در مدار ژئو حرکت کنیم.
جهرمی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردها در اجرای
پروژه ماهوارهها خاطرنشان کرد :الزم است تا دادههای
فضاپایه در اختیار همگان قرار گیرد .در این صورت
خالقیتهایی از سوی شرکتهای استارتآپی و دانش
بنیان ایجاد میشود و این امر میتواند در اقتصاد دیجیتال
مؤثر باشد.
وزیر ارتباطات رسیدن به هدف رشد اقتصاد دیجیتالی
را خروج از تصدیگری ذکر کرد و یادآور شد :از سوی دیگر

ما با تأمین مالی شرکتهای خالق میتوانیم در این عرصه
گامهای مؤثری برداریم.
وی همچنین با اشاره به تالشهای صورت گرفته در
زمینه ماهوارههای مخابراتی خاطرنشان کرد :ما در الیه
ماهوارههای مخابراتی اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور
ماهوارهای را به تصویب رساندهایم.
به گفته وی با تصویب این امر ماهوارهها توسط بخش
خصوصی در مدار قرار خواهند گرفت.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه با استفاده از خدمات
ماهوارهای توانستیم اراضی کشاورزی آسیب دیده و
همچنین خسارات ناشی از سیل را برآورد کنیم ،اظهار کرد:
با استفاده از این دادهها چند صد میلیارد تومان در پرداخت
خسارات صرفه جویی شد ،چرا که وزارت کشور تمایل
داشت تا این دادهها مبنای پرداخت خسارات قرار گیرد.
جهرمی با تاکید بر اینکه فناوریهای فضایی در
حوزههایی چون بحرانهای طبیعی مؤثر است تاکید کرد:
در این زمینه ما نباید به حواشی توجه کنیم و الزم است
در این راستا به حواشی نپردازیم و تمرکز خود را بر توسعه
فناوریهای فضایی و طراحی ماهوارههای کاربردی سوق
دهیم.

توضیحات وزیر ارتباطات در زمینه استخراج
ارز دیجیتالی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات استخراج ارز
دیجیتالی را زمینهای برای درآمدزایی صنعت برق
دانست و گفت :استفاده از آن منوط به پیاده سازی
مقررات از سوی وزارت نیرو است.
آذری جهرمی در حاشیه اختتامیه «گردهمایی
شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ های حوزه
فضایی» در جمع خبرنگاران با اشاره به کاربردی
شدن دادههای فضا پایه در نهادهایی چون وزارت
جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی ،اظهار کرد:
در زمینه اینکه از تمام ظرفیتهای این دادهها در
فرایندها استفاده شود ،با وضعیت مطلوب فاصله
داریم ولی فرهنگ سازی شده است.
وی با بیان این که سازمان فضایی ایران و
پژوهشگاه فضایی ایران از این دادهها برای آمایش
سرزمینی ،مدیریت منابع و پایش سطوح زیر کشت بهره
برداری میکنند ،اظهار کرد :عالوه بر آن بخش ترویجی
فعالیت فضایی و ایجاد استارتاپ های حوزه َفضایی در
حال انجام است.
وزیر ارتباطات در خصوص خرید و فروش ارز
دیجیتالی نیز توضیح داد :در حال حاضر  ۷۲هزار مگاوات
ظرفیت تولیدی نیروگاههای کشور است و از سوی دیگر
زمان پیک مصرف مدت زمان طوالنی نیست ما بقی ظرفیت
نیروگاهی کشور در زمان غیر پیک آزاد است و میتوان از
این ظرفیت استفاده کرد.
جهرمی با تاکید بر اینکه استفاده از این ظرفیت برای
صنعت برق کشور درآمدزا است ،اضافه کرد :جنس استخراج
ارز دیجیتالی صادرات مجازی برق است و در صورتی که
ضوابط و مقررات این عرصه از سوی وزارت نیرو پیاده سازی
شود میتوان اجازه استخراج ارز دیجیتالی را داد.
به گفته وی این امر فرصتی برای درآمدزایی صنعت
برق خواهد بود.

افزايش پايداري ارتباطات مخابراتي با تبادل تار فيبرنوري بين مخابرات نفت و گاز
تبادل تار فيبرنوري با شركت انتقال
گاز ،ضريب پشتوانه ارتباطي و پهناي باند
مخابراتي را افزايش مي دهد.
به گزارش امتیاز ،مدير مخابرات
شركت طی گفت و گویی با اعالم اين
مطلب گفت :امضاي اين تفاهم نامه اين
شركت با شركت انتقال گاز ايران در
خصوص استفاده از تار تاريك فيبر نوري
ضمن افزايش پهناي باند و پايداري
ارتباطات مخابراتي صرفه جويي قابل
توجهي نيز در هزينه و زمان اجراي پروژه
هاي فيبرنوري به عمل مي آورد.
مهندس احمد بهفرد افزود :از مزاياي
مهم استفاده از تار تاريك به جاي اجاره
پهناي باند آن است كه مديريت و نظارت
شبكه ايجاد شده بر روي اين تار توسط
شركت بهره بردار انجام مي شود.
وي افزود :قدمت مخابرات صنعتي
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت تقريبا

همزمان با پيدايش صنعت نفت بوده و با
توجه به تعداد ايستگاه هاي مخابراتي اين
شركت و داشتن بيش از  4هزار كيلومتر
شبكه فيبر نوري در حريم خطوط لوله و
همچنين با توجه به شباهت كار هر دو
شركت در زمينه انتقال انرژي و ارتباطات
مخابرات صنعتي ،تعامالت مخابراتي
اين شركت با شركت انتقال گاز و ديگر
شركتهاي نفتي از چند دهه قبل برقرار
بوده است ولي اين كار جديدي كه در قالب
تفاهم نامه اجاره تار فيبر نوري به امضا
رسيد براي اولين بار بين دو شركت نفتي
منعقد شده است.
به گفته وي انجام اين تفاهم نامه با
برگزاري جلسات كارشناسي از سال گذشته
آغاز شده بود كه در ابتداي سال جاري به
سرانجام رسيد.
وي هزينه اجرايي فيبرنوري را به
ازاي هر كيلومتر  100ميليون تومان و

مدت زمان آن را در خوشبينانه ترين حالت
بين  2تا  3سال ذكر كرد و گفت :هدف
از اين همكاري حركت و عمل در راستاي
اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از موازي كاري
و كاهش هزينه ها است به طوري كه هر دو
شركت بتوانند از امكانات فيبرنوري يكديگر
استفاده كنند ،ضمن آنكه با انجام اين كار
زمان بهره بردري از پروژه فيبرنوري نيز به
شدت كاهش مي يابد.
بهفرد اظهار داشت :براساس اين
تفاهمنامه قراراست در فاز اول منطقه تهران
از طريق  9ايستگاه مخابراتي فيرنوري شركت
انتقال گاز ايران به طول  1030كيلومتر به
منطقه فارس متصل شود و در فاز دوم مركز
منطقه اصفهان نيز به اين مسير متصل خواهد
شد .همچنين شركت انتقال گاز ايران نيز
قرار است از فير نوري شركت خطوط لوله
و مخابرات در مسيرهاي اصفهان -يزد-
رفسنجان و همينطور تهران-ري و اهواز-

بيدرويه استفاده كند.
مدير مخابرات در پايان تاكيد كرد:
اين تفاهمنامه به امضاي مديران عامل
هر دو شركت رسيده و با توجه به تشابه
فعاليت هر دو شركت زمينه مناسبي را
براي فعاليتهاي مشترك بعدي مانند پايش
و همكاري در عمليات تعمير خطوط لوله
فراهم مي كند.
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سرمقاله
وقتی به مدیربانک ماهی 160
میلیون حقوق می دهیم

هومن جعفری

سید محمد علوی دبیر کل جامعه
حسابداران گفت :در سال گذشته تعداد
زیادی از شرکتهای که ارز دولتی گرفتند
صورتهای مالیشان حسابرسی نشده
بود .امسال هم  ۱۷۰۰شرکت که به آنها
ارز اختصاص یافت ،صورتهای مالیشان
حسابرسی نشده بود .دبیر کل جامعه
حسابداران رسمی کشور اضافه کرد :تا امروز
از نظارت کاغذی هیچ نتیجهای نگرفتهایم
و در نتیجه مجبوریم به سمت نظامهای
سیستمی گام برداریم ،چرا که بستر کاغذی
در کل دنیا منسوخ شده و عالوه بر این معنی
ندارد که یک ذینفع اطالعات را به صورت
دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند.
***
نماینده سازمان بازرسی کل کشور
در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک
سرمایه گفت :حیدرآبادی در دوران چند
ماه مدیریت در بانک سرمایه ۷۶۰ ،میلیون
تومان دریافت کرده بود که به طور میانگین
در ماه  ۱۶۰میلیون تومان حقوق دریافت
میکرد و از این بابت رکورد آقای خانی را
شکسته است.
***
پروانه سلحشوری در گفتگو با
«آزادی» از رویکرد صدا و سیما در انتخاب
مصاحبه شوندگان در برنامه «مخالفت با
قانون  »...انتقاد کرد و گفت« :اینها همان
کسانی هستند که غیر از زمان انتخابات
و راهپیمایی  ۲۲بهمن ،چهرهایشان را
شطرنجی میکنید .اگر حجاب عرف جامعه
این است و شما پذیرفتهاید که بگذرید مردم
زندگی خود را کنند و دست بردارید .به نظر
من مردم با حجاب عرفی فعلی مشکلی
ندارد ،اما شما مشکل دارید و گشت ارشاد
راه میاندازید .پس اگر این حجاب را قبول
ندارید در مواقع انتخابات و  ...اینها را برای
مصاحبه انتخاب نکنید .این همان استفاده
ابزاری از زن و پوشش است».
***
کاظمی ،نایب رئیس کمیسیون حقوقی
و قضایی مجلس گفت :نمایندگان به دلیل
مشغله زیادی که دارند ،بازدید از زندانها را
جدی پیگیری نمیکنند .هماهنگی بازدید
از زندانها قدری مشکل است و خیلی
راحت این بازرسیها انجام نمیشود .خیلی
باید تالش شود که این بازدیدها صورت
گیرد .قرار بود اعضای کمیسیون حقوقی و
قضایی از زندان فشافویه بازدید کنند .این
درخواست بعد از قتل آقای شیرمحمدعلی
در زندان فشافویه ارائه شد و اگر هم موافقت
شده باشد ،ما از آن مطلع نیستیم.
***
برداشت شما از این خبرها چیست؟
آنچه می خوانید برش هایی از جامعه امروز
ایران است .تمام این متن ها از سایت
تابناکب رداشته شده و همه اینها هم منابع
رسمی خودشان را دارند .اینها بخشی از
اخباری است که ما هر روز باید با آنها سر
کنیم .خودتان بفرمایید که مخاطبی که
خبرهای اینچنینی را از رسانه های رسمی
خودمان ردیافت می کند ،بعد از خواندن
این سطرها باید چه واکنشی نشان دهد؟

