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جمشــید انصاری ،معاون رئیسجمهوری در گفت و گو با « ایران»از نظام بوروکراسی می گوید:

الریجانی نامزد کدام جناح در  1400میشود

از  92تا کنون حقوق کارمندان  226درصد و متوســط حقوق بازنشستگان  377درصد افزایش یافته است
مرتضی گل پور
خبرنگار حوزه دولت

که شــما اشــاره کردید ،یک نقش نهایی
نیست ،بلکه ارائه مشورتهایی است که
عناصر دیگری هم باید آن تصمیمها را
تأیید کنند ،البته چند شورا مانند شورای
امنیــت کشــور ،شــورای اقتصــاد و چنــد
شــورای عالی مانند شــورای عالی اداری
یــا شــورای عالــی محیــط زیســت داریم
کــه بهعنوان شــوراهای اصلی محســوب
میشــوند .معموالً اعضای این شــوراها
نیــز اعضای هیــأت دولــت هســتند ،اما
هیچ وقت تصمیمگیری در این شــوراها
با کندی مواجه نبوده است.
درعین حال ،همان طور که میگویید،
 70-60شــورای پایین دستی هم هست
کــه در قوانیــن مختلف تعریــف و ایجاد
شــدهاند .بعضی از این شــوراها در طول
ســال ،شــاید یک بار هم جلســه تشکیل
نمیدهنــد یــا حداکثر دو یا ســه جلســه
در طــول ســال تشــکیل نمیدهنــد .این
شوراها چندان در نظام تصمیمگیری ما
مؤثر نیستند و درمقابل ،اختیارات کافی
برای وزرا و رؤســای سازمانهای ستادی
وجــود دارد تــا رأســاً تصمیمــات الزم را
اتخاذ کنند .در جاهایی هم که قانونگذار
تصمیمگیــری را به دولت محــول کرده
است ،معموالً دولت چابکی الزم را دارد.
از اینرو شاید بتوان گفت حجم کارهایی
کــه قانونگذار بــه دولت محــول میکند،
زیــاد اســت و ایــن یــک اشــکال جــدی
اســت .بهعنوان مثال ،همراه با تصویب
قانون بودجه یا سایر قوانین در مجلس،

کننــد .در کنار این ،انباشــت آیین نامهها
و دســتورالعملها در دولت هم هست.
در مجمــوع ،معتقــدم بایــد قــدری از
شــتاب ارائه پیشنویس دستورالعمل،
الیحــه ،آیین نامه یــا طرح کم شــود .به
تعبیری گفته میشــود ما به اندازه کافی
و شــاید بیشــتر از حــد متعــارف ،قانون،
مقــررات ،آییــن نامــه ،دســتورالعمل و
بخشــنامه داریم و به همیــن دلیل باید
حرکت ماشــین تولید قانون ،آیین نامه
و بخشــنامه در کشــور ما قدری کند شود
و بیشــتر به سمت اجرا و نظارت حرکت
کنیم.
ëëبتازگی اتفــاق مهمی در کشــور رخ داد
و آن ،افزایــش حقــوق کارکنــان دولت و
همسانسازیحقوقبازنشستگانبودکه
این آخری ،یک نیاز یا مطالبه 14ساله بود
کهدرایندولتمحققشد.چهفرآیندی
طی شــد تا ســرانجام بــه ایــن تصمیم و
اجرایآنرسید؟
درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت
که مورد سؤال شما است ،ابتدا باید اشاره
کنم که قانون مدیریت خدمات کشوری
از ابتدای سال  88اجرایی شد .با اجرای
این قانون در ســال  88مشخص شد که
برخــاف تصور اولیه مبنــی بر اینکه این
قانــون باعــث افزایــش حقــوق کارکنان
خواهد شد ،اکثر کارکنان دولت با اجرای
این قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند،
یعنی دریافتی آنان از دریافتی قبل کمتر
شــد و به این ترتیــب ،مابه التفــاوت آن

از همه ظرفیتهای قانون برای افزایش
این امتیازات اســتفاده نشده بود تا اینکه
در ســال  93در این زمینه افزایشی برای
کارکنان دولت اعمال شــد .افزایش دوم
از ابتدای  94اعمال شد .به این معنی که
در بنــد  10ماده  68قانــون برنامه پنجم
توســعه ،پیشبینی شــده بود که دولت
میتوانــد بــرای برخــی مشــاغل خاص
مبالغــی بهعنــوان «فوقالعــاده ویــژه»
برقــرار و پرداخــت کنــد .ایــن افزایشها
بــرای اکثریــت کارکنان اعمال شــد .ولی
در خصــوص مــاده  50قانــون برنامــه
پنجم توسعه وضعیت به گونهای بود که
تعداد اندکی از کارکنان دولت که شــاید
تعدادشــان به  200هزار نفر نمیرسید،
از ایــن  50درصــد افزایــش بهرهمنــد
شــده بودند ،امــا بقیه کارکنــان دولت از
ایــن افزایــش بهرهمند نشــده بودند که
ایــن امــر به یــک مطالبه عمومــی برای
کارکنــان تبدیــل دولت شــده بــود .البته
آن دو تصمیم اتخاذ شــده در سالهای
 93و  94باعث شــد تــا دریافتی کارکنان
دولــت بــه میــزان قابــل قبولــی ترمیم
شــود .ضمن اینکه در کنار این موارد ،هر
ســال افزایش ضریب حقوق ،متناسب
بــا نرخ تــورم هم از ســوی دولــت انجام
میشــد .در ایــن میــان ،همــکاران ما در
ســازمان برنامه و بودجه ،همواره نگران
این بودند کــه اعمال  50درصد افزایش
حقــوق ،بــار مالــی زیــادی را بــر بودجــه
دولــت تحمیل کند به نحــوی که امکان

نیم نگاه

ëëشــیوه حکمرانی یــک بحث جدی اســت که بایــد بــه آن پرداخته شــود .باید قدری از شــتاب ارائــه پیشنویس
دستورالعمل ،الیحه ،آیین نامه یا طرح کم شود و بیشتر به سمت اجرا و نظارت حرکت شود
ëëپرداختی به کارشناسان دولت ،از  6میلیون تومان آغاز شده و در باالترین سطح مدیران ارشد به  9میلیون تومان
ختم می شود
ëëدر سال جاری  12280نفر جذب وزارت بهداشت می شوند
ëëمتوسط حقوق کارکنان دولت در سال  ،92به میزان یک میلیون و  730هزار تومان بود که با افزایش  216درصدی
به  5میلیون و  470هزار تومان رسیده است ،یعنی با وجود اینکه نرخ تورم طی این سالها  142درصد بود ،متوسط
حقوق کارکنان  216درصد اضافه شده است
ëëدر ســال  92متوســط حقوق بازنشســتگان کشــوری  889هزار تومان بود که اکنون به  3میلیون و  790هزار تومان
رسیده و این نشان دهنده افزایش  327درصدی نسبت به سال  92است

تهیــه و تصویب دهها آییــن نامه اجرایی
هــم پیشبینــی میشــود کــه همــه این
آییننامههــای اجرایی بایــد به تصویب
هیــأت وزیــران برســد .ضمــن اینکــه
اصالحــات احتمالــی بعــدی ایــن آیین
نامهها هم باید به تصویب هیأت وزیران
برســد .بنابرایــن نظــام قانونگــذاری مــا
حجم کار بسیار گستردهای را برای هیأت
وزیران و بهدنبال آن برای کمیسیونهای
7گانه دولــت ایجاد میکند کــه معموالً
هم کمیســیونهای دولت نمیتوانند با
ســرعت عمل الزم ،کار را بــرای طرح در
صحن هیأت وزیران آماده کنند.
ëëراهحلآنچیست؟
بــهنظر من بایــد نظــام قانونگذاری
مــا بــه ســمتی بــرود کــه تکلیــف اکثــر
احــکام ضروری هــر قانــون را در فرآیند
قانونگــذاری مشــخص کنــد و بــه
تصمیمهــای هیــأت وزیــران یــا حتــی
مراجــع تصمیمگیــری پاییــن دســتی
موکــول نکنــد تــا بســیار کمتــر از آنچــه
امــروز هســت بــه تدوین دســتورالعمل
و آییننامهنویســی نیــاز باشــد .راه حــل
دوم هــم ایــن اســت کــه خود دولــت در
آییننامههای تصویبی ،صرفاً برای حل
مشــکل یک دستگاه یا مســائل موردی،
برای اصالح آییــن نامهها اقدام نکند تا
از ایــن طریــق حجم کار دولــت افزایش
پیــدا نکنــد .امــا بهطــور کلــی ،امــروز در
مجلــس انباشــتی از لوایــح و طرحهــا
وجــود دارد که نماینــدگان مجلس باید
بــا ســرعت مناســبی بــه آنها رســیدگی

بهعنوان تفاوت تطبیق پیشبینی شد تا
این نقیصه جبران شود.
بههمیــن دلیــل ،از ســالهای اولیــه
اجــرای قانــون ترمیــم فصــل دهــم آن
در دســتور کار دولــت و مجلــس قــرار
گرفــت .البتــه دولــت هــم اختیاراتــی
داشت تا براساس آن برخی فوقالعاده
پرداختها را برقرار کند یا افزایش دهد
که دولت بخشــی از این فوقالعادهها را
برقــرار نکرده بود مثل افزایش امتیازات
شــغلی تــا میزان مشــخص یــا برقراری
فوقالعــاده ویــژه برای مشــاغل خاص.
همچنیــن در مــاده  50قانــون برنامــه
پنجــم توســعه بــه دولــت اختیــار داده
شــد امتیــازات و فوقالعادههــای فصل
دهــم را تــا  50درصــد افزایــش دهــد تا
بتواند مشــکلی که در پایین بودن سطح
حقــوق و مزایــای بعضــی دســتگاهها
وجود داشــت را رفع کند .در دولت دهم
در ســال  1390ایــن تصمیم بــرای دو یا
ســه دســتگاه محدود عملیاتی شــد .در
ســالهای  90و  91دولــت وقت تصویب
کــرد ایــن افزایــش  50درصدی شــامل
کارکنــان قــوه قضائیــه ،نهــاد ریاســت
جمهوری وچنــد دســتگاه کوچک دیگر
شــود ،اما بقیه کارکنان دولــت از این 50
درصد افزایش بهرهمند نشــدند .با روی
کار آمــدن دولــت یازدهم ابتدا در ســال
 1393با اســتفاده از اختیاراتی که دولت
در زمینه افزایش امتیازات شــغلی برای
کارکنــان خــود داشــت ،از ایــن امــکان و
اختیار اســتفاده کرد .زیــرا تا پیش از این،

تأمین آن فراهم نباشــد .اما با شرایطی
کــه پــس از تحریمهــا پیــش آمــد و بــا
افزایش نرخ تــورم و هزینههای کارکنان
دولت و اینکه دولت دیگر نمیتوانست
صرفاً با افزایش ضریب حقوق براساس
تــورم ،کاهش قدرت خرید کارکنان خود
را جبــران کنــد ،نهایتاً در دهه فجر ســال
گذشته با پیگیریهای ما و رویکرد مثبت
ســازمان برنامــه و بودجه ،این ســازمان
پذیرفــت تــا ایــن افزایــش  50درصدی
برای همــه کارکنان دولت اعمال شــود.
آقای رئیسجمهوری هم با این مســأله
موافقــت کردنــد و بــه ایــن ترتیــب ،؛ از
ابتدای اسفندماه به دستگاههای اجرایی
اجازه داده شــد از محــل اعتباراتی که در
اختیار دارند ،برای اعمال این  50درصد
افزایش اقدام کنند.
 ëëاکنــون بــا ایــن افزایشهــا وضعیت
پرداختهــا بــه کارکنــان دولــت به چه
صورتشدهاست؟
ابتــدا اشــاره کنــم کــه ضریــب ریالی
حقــوق کارکنــان که در ســال  ،92هــزار و
شش بود ،امســال به  2هزار و  438ریال
رســیده اســت و ایــن یعنی طی  7ســال
گذشــته 142 ،درصــد افزایــش ضریــب
حقــوق کارکنــان دولــت اعمــال شــد.
محاســبات افزایش نرخ تورم براســاس
گزارشهای رســمی مرکز آمــار هم 142
درصــد اســت ،ایــن امــر بــه ایــن معنی
است که اوالً دولت مطابق تعهد قانونی
خود متناسب با نرخ تورم ضریب ریالی
حقوق کارکنان و بازنشســتگان را اضافه

ایران چگونه پمپئو را بدترین وزیر خارجه امریکا کرد

دستآخراینکه،روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی با اشاره به عملکرد وزیر
امور خارجه امریکا در هدایت سیاست دولت این کشور در برابر ایران ،او را بدترین
وزیر امور خارجه تاریخ تلقی کرد .به گزارش ایســنا ،واشــنگتن پست نوشت :یک
نمونه خوب آن در مذاکرات پیرامون ایران در ماه اخیر در شورای امنیت سازمان
ملل مشــاهده میشــود .در میان اخبار دیگری که منتشــر شــده اســت ،شکست
دولت ترامپ برای تمدید تحریم تســلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران که تاریخ
آن (در ماه اکتبر) به پایان میرســد ،مثالی گویا برای این اســت که پمپئو چگونه
سیاســت امریکا را به مســیرهای بنبست کشانده اســت .در ادامه این یادداشت
آمده است :کارزار فشار علیه ایران به دلیل اینکه ترامپ رئیس جمهوری امریکا
 ۱۳روز پــس از روی کار آمــدن پمپئــو در آوریــل  ۲۰۱۸خــروج از توافــق هســتهای
را اعــام کــرد ،از کارهای مشــخص پمپئو بوده اســت .رئیس جمهــوری گفت که
میخواهــد درباره توافق دیگری مذاکره کند اما پمپئو به ســرعت مانع آن شــد و
بیش از  10شــرط گسترده را برای تهران ارائه و اعالم کرد هدف او تغییر حکومت
است که البته محقق نشد و علیرغم تحریمهای رو به افزایش و ترور پهپادی یکی
از مهمترین فرماندهان ایران (ســردار شــهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای
قدس ســپاه پاســداران) ،ایران آسیبی ندیده و غنی ســازی اورانیومش را افزایش
داده اســت .واشنگتن پست با اشاره به اصرار پمپئو برای بازگرداندن تحریمها با
وجود مخالفت اعضای شورای امنیت نوشت :زمانی که مدت  ۳۰روزه مکانیسم
بازگرداندن تحریمها در اواخر سپتامبر به پایان برسد ،ممکن است دولت ترامپ
اصرار بر بازگردانی تحریمهای جهانی علیه ایران داشته باشد .اگر این کار را کند،
احتماالً این امر توسط بسیاری از کشورها از جمله کشورهای مطرح نادیده گرفته
خواهد شــد .امریکا آشکارا منزوی میشود و لقب مایک پمپئو به عنوان بدترین
وزیر امور خارجه تاریخ بیشتر تثبیت خواهد شد.

رئیسی  :ذات حکومت اسالمی پاک و ضد فساد است

رئیس قوه قضائیه روز گذشــته در جلســه
شورای عالی قوه قضائیه اعالم کرد که در
پروندههــای مرتبط با واگذاری مســألهدار
بنگاههــای دولتــی بــه بخــش خصوصی،
فقــط نبایــد برخــورد بــا مدیــران متخلف
بنگاههــا مــورد توجــه باشــد بلکــه نحــوه
واگــذاری ایــن واحدهــا نیــز بایــد بررســی
شــود کــه آیا بــر اســاس ضوابــط قانونی و
صالحیت افراد بوده یا نه؟
به گزارش میزان ،ســید ابراهیم رئیســی در این جلســه دســتور داد ضمن
تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصیسازی و مدیران
متخلــف برخی شــرکتها ،ســازمان بازرســی موضــوع تعیین تکلیــف نحوه
واگذاریهــای مســألهدار و خالف ضوابط و مقررات مانند شــرکتهای هفت
تپه و پاالیشــگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانههای ذیربط
پیگیری کند .رئیس دستگاه قضا اظهارکرد :در موضوع واگذاریها ،یک جنبه
تخلــف افــرادی اســت که این واحدهــا را مورد تملــک قرار دادهانــد و دیگری
بررســی نحوه واگذاری این واحدهاســت که آیا شــرایط مندرج در قانون برای
واگذاری و صالحیت افراد مورد توجه ســازمان خصوصیســازی قرار گرفته یا
نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیســت و باید نحوه
واگذاریها نیز مورد بررســی قرار گیرد .آیتاهلل رئیســی همچنین به موضوع
تعطیلی برخی کارگاههای تولیدی پس از تملک بانکها اشــاره کرد و گفت:
گــزارش ها از اســتانها نشــان میدهد برخــی واحدهای تولیدی کــه به دلیل
بدهی از ســوی بانکها تملک شــدهاند ،به تعطیلی کشــیده شــدهاند که این
خالف وعده مدیران عامل بانکها و تأکید رهبر معظم انقالب است.
رئیــس قــوه قضائیــه همچنین بــا تأکید بــر لزوم شــفاف ســازی در همه
بخشها بویژه در حوزه اقتصاد ،حرکت به ســوی دولــت الکترونیک ،ایجاد
ســازوکارهای اجرای عدالت و مقابله جدی بــا تبعیض تصریح کرد :مبارزه
و محاکمــه بخشــی از فرآینــد ســالم ســازی نظــام اداری اســت ،امــا اصالح
بســترهای فسادزا و پیشگیری مهمتر از آن هاست .آیت اهلل رئیسی با تأکید
بــر اینکــه ذات حکومت اســامی و نظــام ما پاک و ضد فســاد اســت ،ادامه
داد :هر کجا فســاد النه کند ،نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دســتگاه و
کارگزاری نمیتواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.

اخبــــار

ëëنظــام اداری موتــور محرکه توســعه و
ابزار تحقق اهداف دولتها محســوب
میشــود ،زیــرا هــر تصمیمی کــه نظام
سیاســتگذاری اتخاذ کنــد ،باید از طریق
نظــام اداری اجرایــی و عملیاتی شــود.
در دو ســال گذشــته ،بعــد از تالطمهای
سیاســت خارجــی ،مســائل اقتصــاد
داخلــی و البتــه شــیوع کرونــا ،برخــی
در شــبکههای اجتماعــی و رســانههای
خارجی ،تالش کردند توان اداره کشــور
در جمهوری اســامی را ضعیف نشــان
دهند ،اما بویژه در دوره اول شیوع کرونا
دیدیم که نظام اجرایی ما کامالً مستقر و
باثبات بوده و به انــدازه توان و ظرفیت
خود توانســت مســائل را حل و فصل و
کشور را اداره کند .شما چه چشماندازی
از ظرفیت نظام بوروکراتیک جمهوری
اسالمی دارید؟
نظــام اداری بــه مجموعــهای از
قوانین ،مقررات ،ســاختارها ،روشها و
فناوریها ،نظام های مدیریتی و نیروی
انســانی اطالق میشــود کــه بهصورت
یکپارچــه ارائــه خدمــات تکلیفــی بــه
مردم ،اجرای برنامههای توسعه کشور
و تحقــق اهــداف پیشبینــی شــده در
قوانیــن را دنبــال میکنند .اساســاً یکی
از وظایفــی کــه برعهده ســازمان اداری
و اســتخدامی کشور اســت ،پیشبینی و
طراحــی نظامهای مدیریتی متناســب
با برنامههای توســعه اســت .به عبارت
دیگــر ،همزمان بــا طراحــی و تصویب
برنامههــای توســعه پنجســاله کشــور،
احــکام قانونــی خــاص برنامــه و بــه
تعبیری باید و نبایدهایی برای دولت و
دستگاههای اجرایی پیشبینی میشود
و جهت گیریهایی مدنظر قرار میگیرد
کــه باید متناســب با آنها ،ســازوکارهای
مدیریتی کارآمد هم طراحی و مســتقر
شــود .از همیــن رو در قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری آمــده اســت کــه در
آغــاز هــر برنامه توســعه ،باید ســاختار
دســتگاههای مختلف مورد تجدیدنظر
قــرار گرفتــه و بــا تکالیفی کــه در برنامه
توسعه برای دستگاهها پیشبینی شده،
متناسبســازی شــود .اما درباره بخش
دوم پرســش ،بــه بــاور مــن ،در طــول
ســالهای  97و  98یعنــی پــس از آغاز
دوره جدیــد تحریمهــا ،این گونــه نبود
که نظام اداری با یک قابلیت مناســب
به وظایف خود عمل نکند .امریکا توقع
داشــت در یــک دوره زمانی کوتاه مدت
 4تــا  6ماه کشــور بــر اثــر تحریمها فلج
شــود و فعالیتهای اصلی کشور بویژه
در حــوزه تولید و ارائه خدمات اساســی
متوقف گــردد ،امــا اینکه باوجــود همه
مشــکالت و مشــقتهایی که به کشــور،
دولت و مردم وارد شد ،بهگونهای عمل
شد که کشور دچار مشکالت جدی نشد،
بخــش عمــده ایــن دســتاورد مرهــون
شهــای نظــام اداری و کارکنــان
تال 
دســتگاههای مختلــف اســت .بهعنوان
مثال در عرصه ارائه خدمات بهداشتی
و درمانی به مردم ،در دو ســال گذشــته
هیــچ وقفهای نداشــتیم؛ حتی چه بســا
در بخشهــای دیگــر کشــور گرانــی کاال
را شــاهد بودیم ،امــا در حــوزه دارو این
اتفاق بسیار کمرنگ بود و تولید و توزیع
اقالم دارویی در کشــور بخوبی مدیریت
شــد و نظــام درمانــی مــا توانســت بــه
طور مؤثــری از بیمــاران و نیازمندان به
خدمات پزشکی و درمانی حمایت کند.

امیر رجبی /ایران

افزایــش حقــوق کارکنــان دولــت و
بازنشســتگان اتفــاق مهمــی بــود کــه
البــهالی حــوادث سیاســی و اقتصادی
داخلــی و خارجــی گــم شــد .امــا اگــر
سیاســت ورزان و منتقــدان دولــت
متوجــه ایــن مســأله نشــده باشــند،
بــه قــول جمشــید انصــاری ،معــاون
رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان
اداری و اســتخدامی ،قطعــاً کارکنــان
دســتگاههای اداری و بازنشســتگان
متوجه اهمیــت این مســأله و تأثیر آن
در زندگیشــان هســتند؛ تأثیــر تصمیم
دولــت برای جبــران خدمــات آنان که
بــه جبــران کاهش قــدرت خریــد آنان
در شــرایط خطیــر فعلــی هــم منجــر
شــده اســت .در گفتوگــو با جمشــید
انصــاری ،معــاون رئیسجمهــوری
و رئیــس ســازمان امــور اداری و
استخدامی مشکالت نظام اداری کشور
و راه حلهــای آن و نیز جزئیــات پیدا و
پنهان افزایش حقوقهای اخیر بحث
و بررسی شد.

ëëبه «متناسبسازی دستگاههای اداری
بــا برنامههای توســعه» اشــاره کردید .اما
اینیکپروژهبزرگبهنظرمیرسد.اینکه
در هــر 5ســال بتوانیــد طراحــی جدیدی
برای نظام اداری کشور داشته باشید ،یک
چشماندازواقعیبهنظرنمیرسد.
اشــتباه برداشــت نشــود ،آنچــه در
قانون درباره متناسبسازی ساختارها و
طراحــی نظامهای مدیریتی دســتگاهها
به آن اشاره شده ،ناظر بر بعد دستگاهی
نظــام اداری ما اســت .به ایــن معنی که
الزم نیســت در هر دورهای از برنامههای
توسعه ،ساختار کالن کشور از نو بازنگری
شود .فرض بر این است که دستگاههای
کشــور وجــود دارنــد ،اما اصالحــات الزم
بتدریج انجام میشوند .بهعنوان مثال،
شاید زمانی الزم باشد وزارتخانهای ایجاد
یــا وزارتخانــهای در وزارتخانــه دیگــری
ادغــام شــود .ایــن کار بتدریــج صــورت
میگیــرد ،مثــاً امــروز وزارت صمــت،
از یــک ســو وظیفــه راهبــری برنامههای
توسعه صنعتی و معدنی و از سوی دیگر
وظیفــه ســاماندهی تجــارت خارجــی و
داخلی را برعهده دارد .ممکن اســت در
برنامه توسعه جهت گیریهای جدیدی
برای این وزارتخانه درنظر گرفته شود که
متناســب با ایــن جهتگیریهــا باید در
ساختار آن بازنگری شود و اگر الزم باشد،
نظامهــای مدیریــت جدیــدی طراحی،
تعبیه و مســتقر گــردد .بهعنــوان مثالی
دیگــر ،در برنامه ششــم توســعه ،احکام
روشــنی در زمینه توسعه بیمه همگانی
وجــود دارد .بــرای تحقــق ایــن اهــداف،
ســازمان بیمه خدمات درمانی از وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی منتــزع و
بهعنوان یک ســازمان وابســته به وزارت
بهداشت و درمان تعریف شد .همچنین
جایــگاه دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه
خدمات درمانی نیز تغییر کرد و بهعنوان
یک نظــام جدیــد مدیریت متناســب با
این تغییرات ســامانهای بــرای بارگذاری
پرونده ســامت همــه ایرانیــان طراحی
و مســتقر شــد تــا همــه پزشــکان و کادر
درمانی بتوانند به یک پرونده سالمت در
جامعیت کامل دسترسی داشته باشند،
این از آن نظاماتی است که باید طراحی و
مستقر میشد .بنابراین ،هم با نظامهای
مدیریتیروبهروهستیمکهبایددرابتدای
هر برنامه توســعه ،متناسب با تکالیف و
جهتگیریهایبرنامهطراحیومستقر
شــوند و در کنار آن باید برخی اصالحات
ساختاری صورت بگیرد .این نقشی است
که برای پیشبرد بهتر برنامههای توسعه
جزو وظایف سازمان اداری و استخدامی
کشور است.
ëëکســانی که روی نظام سیاســتگذاری ما
تمرکز و مطالعه کردهانــد ،معتقدند ما در
میان قــوا و درون هر دســتگاه قوه مجریه،
شــوراهای متعددی داریم که این شوراها
تصمیمگیریهــا را کنــد و بســیار دشــوار
میکننــد؛ بویــژه اینکــه در ایــن شــوراها
ذینفعان متعددی حضور دارند و بحث
وشــکلگیریتوافــقمیانآنانرادشــوار
کرده و باعث میشــود چابکــی الزم را در
تصمیمگیریهانداشتهباشیم.
شــیوه حکمرانــی یــک بحــث جدی
اســت که بایــد در کشــور بــه آن پرداخته
شود .اما آنچه شما اشاره میکنید مربوط
به نظام تصمیمگیری اســت که بخشی
از نظام حکمرانی را شــامل میشــود .به
باور من نظام تصمیمگیری ما هماکنون
چنــدان متأثــر از تصمیمــات شــوراها
نیســت .در حــال حاضــر وزارتخانههــا و
چنــد دســتگاه ســتادی و فرابخشــی کــه
وظیفــه هماهنگــی میــان دســتگاههای
اجرایــی را برعهــده دارنــد و مجموعــه
اینهــا کشــور را اداره میکننــد ،اختیــارات
قابــل توجهــی دارند کــه میتوانند رأســاً
ایــن اختیارات را اعمال کننــد .هرکدام از
وزارتخانههای بخشــی را در نظر بگیرید،
اینها در حوزه مسئولیت و مأموریتهای
خــود اختیــارات قابــل توجهــی دارنــد و
اینطور نیست که نتوانند به آن اختیارات
عمل کنند .از ســوی دیگر ،بخش عمده
تصمیمگیری درســازوکار خــود دولت و
در کمیســیونهای آن انجام میشود .به
این معنی که دولت را با چند کمیســیون
تخصصیخود،بهعنواناصلیترینرکن
تصمیمگیری در قوه مجریه میشناسیم
و اگــر کندی در تصمیمات وجود داشــته
باشد ،مربوط به این مرحله است .زیرا در
کمیسیونها همه دستگاههای عضو باید
در نهایت به تفاهم برســند تا تصمیمی
اتخاذ شــود یــا آییــن نامه و الیحــهای به
صحــن دولت بیایــد .اما گذشــته از این،
نقش شــوراها در تصمیمگیری ،آنطور

کرده است و در کنار این ،دولت تغییراتی
در حداقــل حقــوق کارکنــان هــم انجام
داده اســت .بــه ایــن ترتیب کــه حداقل
حقــوق کــه در ســال  92بــه میــزان 490
هزار تومــان بود ،امســال ،غیر از حکمی
که مطابق آن باید پرداختهای دیگری
هم داشته باشیم ،به حدود یک میلیون
و  800هزار تومان رســیده است .این امر
نشــان میدهد که میزان حداقل حقوق
در ســال  99نسبت به سال  ،92به میزان
 266درصد افزایش یافته است.
ëëمطابــق ایــن آمــار و ارقــام ،متوســط
دریافتــی کارکنــان دولــت در فاصلــه
ســالهای  92تــا  99چــه تغییــری کــرده
است؟
متوســط حقــوق کارکنــان دولــت
در ســال  ،92بــه میــزان یــک میلیــون و
 730هــزار تومان بود که بــا افزایش 216
درصدی به  5میلیون و  470هزار تومان
رســیده اســت ،یعنی با وجود اینکه نرخ
تورم طــی این ســالها  142درصــد بود،
متوســط حقــوق کارکنــان  216درصــد
اضافه شده است.
ëëاینافزایشهابرایبازنشستگانچطور
بود؟
میزان افزایش دریافتی بازنشستگان
بیشــتر از شــاغالن بود زیــرا همزمان که
هر ســال افزایش ضریــب ریالی اعمال
میشــد ،برنامــه همسانســازی حقوق
بازنشســتگان هــم در دســتور کار دولت
بود که بهصورت تدریجی انجام میشد.
در سال  92متوسط حقوق بازنشستگان
کشــوری  889هزار تومان بــود که اکنون
به  3میلیون و  790هزار تومان رسیده و
این نشان دهنده افزایش  327درصدی
نســبت به ســال  92اســت .در خصوص
بازنشســتگان لشــکری نیــز ،باتوجــه به
باالتــر بودن پایه حقوق آنان نســبت به
بازنشســتگان کشوری ،متوســط حقوق
آنــان کــه در ســال  ،92بــه میــزان یــک
میلیون و  123هزار تومان بود با افزایش
 281درصــدی متوســط دریافتــی آنــان
به  4میلیــون و  280هزار تومان رســیده
اســت .به عبــارت دیگر ،عــاوه بر اینکه
دولــت توانســته اســت تکلیــف قانونی
خــود یعنی افزایش حقوق متناســب با
نرخ تــورم را انجام دهــد ،بلکه از طریق
اجرای تدریجی همسانسازی دریافتی
بازنشســتگان بــا حقوق شــاغلین بیش
از  325درصــد پرداختی آنــان را اضافه
کنــد .البتــه همسانســازی پرداختــی
بازنشســتگان یــک برنامــهای اســت که
هنــوز کامل نشــده و امیــدوارم با تأمین
بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه
و بودجه در ســالجاری اجرای آن کامل
شــود و ما بتوانیم به بازنشســتگان عزیز
پرداختــی به میزان  90درصد شــاغلین
داشته باشیم.
ëëشما شــخصاًاین افزایشها را به لحاظ
نرخ تــورم و جبران کاهــش قدرت خرید،
قابلتوجهمیدانید؟
مهــم ایــن اســت کــه دولــت در حد
امکانات و بویژه شرایط دشوار بودجهای
بــه کارکنــان خــود و بازنشســتگان توجه
داشــته و افزایشــی بیشــتر از نرخ تورم را
در حقــوق و مزایــای آنــان اعمــال کرده
اســت .لذا ،در مقایسه با آنچه مرکز آمار
بهعنــوان نــرخ تورم ایــن ســالها اعالم
کــرده ،افزایش قابل توجهی اســت .این
نشان میدهد که دولت با درک درست
از جایــگاه نظــام اداری کــه اصلیتریــن
عنصــر آن را نیــروی انســانی تشــکیل
میدهــد ،باوجــود اینکه از نظر شــرایط
بودجــهای و تحریمها تحت فشــار بود و
تا حدودی هم دســت دولت بســته بود،
در این ســالها بویــژه در پایان ســال 98
قدم بزرگــی برای ترمیم حقوق کارکنان
خود برداشــت که به نظر میرســد خود
کارکنــان دولت هــم متوجه اهمیت این
تصمیم دولت و آثار آن و نیز پیامدهای
بودجهای آن هســتند .امیــدوارم دولت
همواره بتواند و این امکان را داشته باشد
تا به نیروی انســانی خود توجه بیشتری
مبذولکند.
مــا و دولت وظیفه داریــم تا از نیروی
انســانی دولــت صیانت کنیــم و جبران
خدمــات این کارکنان را مــورد توجه قرار
دهیــم .کارکنان دولت هــم میدانند که
دولت با محدودیتهای خود نمیتواند
بســیاری از خواســتههای آنهــا را انجــام
دهد و همین که باوجود محدودیتهای
ناشــی از تحریم توانسته این کار را انجام
دهــد ،کار بزرگــی بــوده اســت .بنابراین،
این مسأله برای کارکنان دولت مفهوم و
ملموساست.
ادامهدرصفحه5

دیگه چه خبر

تولید قانون را ُکند و نظارت و اجرا را بیشتر کنیم

خبر اول اینکه ،باشــگاه خبرنگاران متعلق به صدا و ســیما از قطعی شــدن
نامزدی علی الریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری  1400خبر داده و البته
ط وی از ســوی اصالحطلبان و اصولگرایان
مدعی شــده که اجابت شرط و شرو 
با اما و اگر همراه اســت .در بخشــی از این گزارش به نقل از روزنامه «صبح نو»
نزدیک به محمدباقر قالیباف آمده که شرط اصلی الریجانی عالوه بر حمایت
اصالحطلبان ،نامزدی او از جانب راســت ســنتی است به نحوی که فقط نامزد
اصالحطلبان نباشــد و مانند حســن روحانی از حمایت برخی راســتگرایان هم
برخوردار باشد .باشگاه خبرنگاران نوشته :تا اینجای ماجرا معلوم شد که علی
الریجانــی تقریبــاً تصمیم خود را بــرای حضور در انتخابات ریاســت جمهوری
گرفتــه و حــال تنهــا موضوعی کــه در حال چانهزنی بــرای آن اســت ،کاندیدای
کدام جناح بودن اوست .نویسنده مدعی شده که تا اینجای کار به نظر میرسد
موضــوع حضور الریجانی به عنوان کاندیــدای اصالحطلبان در انتخابات ۱۴۰۰
بــه موضوعــی اختالفــی تبدیل شــده و بــه جز حــزب کارگــزاران ،ســایر احزاب
اصالحطلــب روی خوشــی به آن نشــان نمیدهنــد و اصولگرایــان هم چندان
روی خوشی به الریجانی نشان نخواهند داد؛ اما از آنجا که گذشت زمان همواره
آبستن مسائلی دور از ذهن است باید چشم دوخت و منتظر ماند که در نهایت
الریجانی به عنوان کاندیدای اصالحطلب پا به کارزار رقابت خواهد گذاشت یا
اصولگرایان و یا اصالً عطای آن را به لقایش خواهد بخشید.


امریکا
واعظی:تهدیدکشورهایمخالف
بدعت خطرناک در نظام بینالملل است

رئیــس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر مایک پومپئو وزیر
خارج ه امریکا ،تهدید علنی به تحریم کشورهایی که با امریکا مخالفت و این
کشــور را همراهی نکنند را یک بدعت خطرناک در نظام بینالملل و شورای
امنیــت دانســت و گفت :دولــت امریکا متأثــر از رویکرد افراطــی و اراده رژیم
صهیونیســتی ،تصمیماتی میگیرد که کامالً غیرحقوقی و غیرمنطقی اســت
لذا نمیتواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات پایبند باشد.
بــه گــزارش ایرنا ،محمــود واعظی با تأکید بــر اینکه اســتفاده از مکانیزم
ماشــه ســاز و کاری در درون برجــام اســت ،افــزود :دولت امریــکا در رفتاری
غیرمنطقــی ،رســماً از برجــام خــارج شــده و روشــن اســت که دیگــر امکان
استفاده از ساز و کارهای درون این توافقنامه را ندارد.
او بــا اشــاره به اینکه دولتمــردان امریکا امــروز دریافتهاند که چه اشــتباه
بزرگــی را در خــروج از برجــام مرتکــب شــدهاند ،اضافــه کــرد :حــاال بــرای
پوشــاندن این اشــتباه ،دســت به حرکتهــای مذبوحانه و خالــی از هرگونه
مبنــای حقوقــی و قانونــی میزننــد .آنان پس از خــروج چندیــن مرتبه این
رویکــرد را آزمایــش کردهانــد و هربــار به شــکل کامــاً کمنظیــری در تاریخ
بینالملل با مخالفت جهانی مواجه شدهاند.
واعظی سیاستهای یکجانبهگرایانه امریکا را زمینهساز انزوای این کشور
در جهــان دانســت وگفت :امریکاییها حــق اســتفاده از مکانیزمهای درون
برجام را ندارند و به همین دلیل ،اقدام اخیر آنها در شورای امنیت به هیچ
وجه موفق نخواهد شد ،چرا که همه اعضا و جامعه جهانی با آن مخالفند.

