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گروه سیاســی – در حالی که در روزهای اخیر، شرط 
گذاری عجیب مجلس برای کاندیداهای ریاســت جمهوری 
باعث اعتراض بســیاری شــده بود و به نظر می رسید رفتار 
مجلس بیــش از اینکه قانون گذاری باشــد، محدود کردن 
کاندیداهــای مطرح برای بی رقیــب ماندن رئیس مجلس 
در انتخابات 1400 اســت، روز گذشــته پیشــنهاد یکی از 
نمایندگان برای حذف »فرماندهان عالی نیروهای مســلح با 
جایگاه سرلشــگری و باالتر« به عنوان یکی از ســوابق موثر 
برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، یکباره به 
یاد محمدباقر قالیباف آورد که مجلس نباید برای کاندیداهای 
ریاست جمهوری فضا را محدود و تنگ کند؛ و به این ترتیب 
با هدایت وی، این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان روبرو شد. 
این در حالی است که بحث کاندیداتوری نظامیان مخالفان 
بســیاری دارد و از آنجایی که موضوع »عدم دخالت نظامیان 
در سیاست« از جمله مسائلی است که بنیانگذار انقالب بارها 
و بارها بر آن تاکید کرده بودند، این موضوع از سوی بسیاری 
رد می شود اما این امر موافقانی هم دارد که با استدالل ها یا 
توجیهاتیف کاندیداتوری نظامیان را در انتخابات بالمانع می 
دانند.  روز گذشــته غالمرضا نوری قزلجه در جلســه علنی 
صبح مجلس شــورای اسالمی و در جریان بررسی جزییات 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد حذف 
»فرماندهان عالی نیروهای مســلح با جایگاه سرلشــگری و 
باالتر« را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد. در طرح مورد بررسی 
ســابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان 
عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و باالتر به عنوان 
یکی از شــرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش بینی شده 
بود. پس از این پیشنهاد، نمایندگانی بالفاصله با این پیشنهاد 
مخالفت کردند و محمدباقر قالیباف نیز که در طول روزهای 
گذشــته با شــرط گذاری های مجلس که در واقع محدود 
کردن شرایط کاندیداتوری و حذف رقبای احتمالی اش بود، 
تصریــح کرد: نباید فضا را محدود و تنگ کرد چرا که ما در 
این قانون کار تشــخیص صالحیت را انجام نمی دهیم. البته 
چون به مسئله کالنشهرها اشاره کردید باید عنوان کنم که 
کالنشهر در وزارت کشور دارای تعریف است و شهرهایی که 
باالی یک میلیون جمعیت دارند کالنشهر محسوب می شوند. 

در مورد معاونین هم رفع ابهام صورت گرفته است.
قالیباف خاطرنشان کرد: محدود کردن شرایط ثبت نام چه 
ضرورتی دارد، تشــخیص صالحیت افراد پس از ثبت نام به 
عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان 
پیش از ثبت نام را ســاماندهی می کند. لذا باید اجازه دهیم 
افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبت نام کنند. در نهایت 
پس از صحبت های نمایندگان موافق و مخالف، نمایندگان با 
حذف عنوان جزء 10 بند »ب« ماده یک طرح اصالح موادی 

از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
شرایط جدید مجلس برای کاندیداهای انتخابات 

ریاست جمهوری
پس از این بحث ها، نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه 

ماده 1 طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 
را تصویب کردند.

طبق ماده یک، ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری 
مصوب 1۳۶4.4.۵ با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر 

اصالح می شود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاســت جمهوری باید واجد شرایط 

اختصاصی و عمومی زیر باشند:
الف( شــرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به 

شرح زیر است:
1. رجال مذهبی و سیاسی

۲. ایرانی  االصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت 
سبز )گرین کارت( کشورهای دیگر در گذشته و حال

۳. مدیر و مدبر
4. حسن سابقه، امانت و تقوا

۵. مومــن و معتقد به مبانی جمهوری اســالمی ایران و 
مذهب رسمی کشور

)ب( داوطلبان ریاســت جمهوری جهت احراز شــرایط 
اختصاصی موضوع بند »الف« باید واجد شرایط عمومی زیر 

باشند:
1. داشــتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی  ارشد یا 
معــادل آن مورد تأیید وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری یا 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه
۲. حداقل سن 40 سال تمام و حداکثر سن ۷0 سال تمام 

در هنگام ثبت نام
۳. برخورداری از سالمت و توانایی جسمی و روانی کافی، 

جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری
4. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

۸. عدم موثربودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹. عدم سابقه اســتعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان  

گردان

10. سابقه تصدی حداقل مجموعاً 4 سال در مناصب زیر:
الف- مقام سیاســی موضوع بندهای »الف« تا »ج« ماده 

)۷1( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1۳۸۶.۷.۸
ب- معاون روسای قوای سه گانه

پ- اعضای شــورای عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور

ج - استاندار
چ- شهردار شهرهای باالی دو میلیون نفر جمعیت

ح- رئیس ســازمان ها و نهادهای دولتی و مؤسســات و 
نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی

خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری 
و باالتر

د- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه های علمیه کشور

در تبصــره 1: تشــخیص و احــراز شــرایط نامزدهای 
ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان 
در خصــوص »تعریف و اعالم معیارها و شــرایط الزم برای 
تشــخیص رجال سیاســی، مذهبی و مدیــر و مدبر بودن 
نامزدهای ریاســت جمهوری« موضوع بند »۵-10 سیاست 

های کلی انتخابات«، برعهده شورای نگهبان می باشد.
تبصره ۲: وزارت کشــور صرفــا در صورتی اقدام به ثبت 
نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق 
تشــریفات مقرر در ماده )۵۵(، واجد شرایط مقرر در اجزای 
»1«، »۲«، »4«، »۵«، »۶« و »10« بنــد »ب« ایــن ماده 
بوده و مدارک مثبتــه در این خصوص را به هنگام ثبت نام 

ارائه نمایند.
در تبصره ۳: داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام 
ثبت نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت ها 

و مدیریت های محوله را ارائه دهند.

 بازخوانی نظرات امام خمینی 
درباره دخالت نظامیان در سیاست

امام خمینی )ره( همواره نســبت به دخالت نیروهای 
نظامی و انتظامی در امور سیاســی هشــدار داده اند که 
منحصر بــه انتخابات دوره خاصی نبوده اســت، بلکه به 
عنوان یک اصل تخطی ناپذیر و دســتور العمل و وصیت 
همیشگی مطرح اســت. امام همواره نسبت به خطر های 
عظیم ورود قوای مســلح به مســائل انتخاباتی و مسائل 
سیاسی جناحی هشدار داده و گروه گرایی نیروهای مسلح 
و ورود آنها را به احزاب و دســتجات سیاســی بر خالف 
رســالت آنان که پاســداری از تمامیت ارضی، منافع ملی 
و کیان کشــور است، می دانستند. بخشی از رهنمودهای 

امام )ره( چنین است: 
- همه دنیا که دنبال این هســتند که ارتششان از امور 
سیاســی کنار باشــد آنها یک چیزی می فهمند که می 
گوینــد این را؛ ما که می خواهیم که ســپاه و ارتش جند 
هلل باشند و دســته بندی نداشته باشند و جهات سیاسی 
را کنار بگذارند برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات 
سیاســی در ســپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این 
سپاه و ارتش را ما بخوانیم. )صحفه امام، ج 1۹، ص 11(

- برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته 
بندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی، به 
شــما چه ربط دارد کــه در مجلس چه می گذرد؟ در امر 
انتخابــات باز هم به من اطالع دادند که بین ســپاهی ها 
باز صحبت هســت، خوب انتخابات در محل خودش دارد 
می شــود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم 
اختالف پیدا بکنند، برای ســپاه جایز نیســت این، برای 
ارتش جایز نیســت این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، 
از آن مطلبی که به عهده اوست باز می دارد و همین طور 

ارتش را. )صحفیه امام، جلد 1۹، ص 1۲(
- بایــد ســعی کنید جهات سیاســی در ســپاه وارد 
نشود،که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود، جهات نظامی 
آن از بین می رود، همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان 
خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند. )صحیفه 

امام، جلد 1۸، ص 4۵(
 نظر شورای نگهبان درباره حضور نظامیان 

در انتخابات
عباسعلی کدخدایی، ســخنگوی شورای نگهبان شنبه 
گذشته درنشست خبری با خبرنگاران، در خصوص حضور 
نظامیان در انتخابات گفت: اگر کســی بخواهد در شورای 
نگهبان برای ثبت نام و حضــور در انتخابات مجلس و یا 
ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع 

ارتباط کرده باشد.
وی افزود: اگر آن فرد نظامی باشــد، درجات و اینگونه 
مسائل تاثیری ندارد. ممکن است فردی پایین ترین درجه 
را داشته باشد اما ثبت نام هم کند.  بنابراین نه تنها درجات 
تأثیــری در بررســی صالحیت ها ندارد بلکــه بایدبا نهاد 
خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعالم کنند.

این روزها در واشنگتن چه خبر است؟
ادامه از صفحه 1

۳( موضوع سوم مورد تاکید جریان تندرو در واشنگتن، بحِث »شکل توافق نامه « 
احتمالی اســت. آن ها تاکید دارند توافق نامه »جدید« میان ایران و آمریکا نباید 
به صورت یک توافق  اجرایی )Executive agreement( یا به شــکل »تعهد 
سیاسی« )Political commitment( منعقد شود، بلکه هر دو حزب و هر دو 
قوه )مجریه و مقننه( باید در شکل گیری و انعقاد آن نقش داشته باشند. استدالل 
آن ها این اســت که موضوع ایران از چنان درجه ای از اهمیت برخوردار است که 
هر توافق اساسی با این کشور باید در چارچوب یک »معاهده« - که طبق اصل ۲ 
قانون اساسی آمریکا باید به تایید دو سوم مجلس ِسنا برسد - منعقد گردد. آن ها 
- خطاب به ایران و اروپایی ها - این اســتدالل فریبنده را نیز مطرح می کنند که 
)برخالف توافق نامه های اجرایی(، یک »معاهده« در نظام سیاسی و حقوقی آمریکا 
از استحکام و ماندگاری بیش تری برخوردار است و دولت بعدی نخواهد توانست به 

راحتی از توافق جدید خارج شود!
پیش نهاد آن ها به ظاهر اصولی و منطقی است، اما نیت آن ها چیز دیگری است! 
آن ها خوب می دانند که در نظام سیاســی آمریکا - به دلیل اینکه جلب رضایت 
۳/۲ مجلس ســنا از نظر سیاسی تقریباً ناممکن شده است - مدت هاست مقولٔه 

»معاهده« )از جنس معاهدات ماده ۲ قانون اساسی( رو به منسوخ شدن است.
در واقع، آن ها نیک می دانند که در آمریکای امروزی - به دلیل موانع ساختاری 
و آیین نامه ای مذکور - بیش از ۹۳٪ توافقات بین المللی به شکل توافقات اجرایی 
)Executive agreement( منعقد می شود و مقولٔه »معاهده« صرفاً در موارد 
استثنایی یا کم اهمیت از نظر سیاسی مطرح می شود. ضمن اینکه دولت ترامپ - 
به دلیل اشکاالت ساختاری در نظام تصویب معاهدات در قانون اساسی آمریکا - به 
حتی از معاهداتی که با تایید ۳/۲ آراء مجلس سنا تصویب شده بود نیز خارج شد!
پس جریان تندرو صرفاً قصد دارد با طرح موضوع به ظاهر اصولی »معاهده«، 
دولت بایدن را در مســیر و فرایندی قرار دهد که از نظری سیاســی و حقوقی به 

بن بست منتهی خواهد شد.
4( موضوع چهارمی که جریان تندرو بر آن تمرکز دارد، اســتفاده از اهرم های 
داخلی برای تشــدید تنش و تیره کردن روابط دولت ایران و بایدن از ابتدای کار 
اســت. این جریان نیک واقف است که در فرایند انتصاب افراد و تشکیل کابینه، 
آقــای بایدن در ابتدای امر به حمایت و همراهی مجلس ســنا نیــاز دارد. از این 
رو، معتقد اســت می تواند در بازه زمانی میان مراسم تحلیف ریاست جمهوری تا 
دست کم دو هفته بعد - که اجالس استماع سنا برای رٔای اعتماد به وزرا در جریان 
اســت - تیم سیاست خارجی بایدن را به اتخاذ مواضع تند علیه ایران وادار سازد. 
در واقع، جریان تندرو قصد دارد در جلســات استماع - با همدستی سناتورهای 
تندرو در کمیته روابط خارجی و کمیته های مربوطه - نامزدهای پُست های کلیدی 
)مانند پســت وزارت خارجه یا وزارت دفاع( را به سمت اتخاذ ادبیاتی تهدیدآمیز 
)مثالً ذکر عبارت »همه گزینه ها روی میز است«( یا دادن وعده های زیاده خواهانه 
)مانند برچیدن برنامه موشــکی  ایران( ســوق دهد. هدف از تیره سازی فضا این 
است که نظام سیاســی ایران نیز - به ویژه مجلس شورای اسالمی - در واکنش 
به این اظهارات و رویکردها، دســت به اقدامات متقابل و اظهارات مشــابه زده یا 
دستگاه دیپلماسی را از ورود به فرایند تعامل باز دارد. به عبارت دیگر، آن ها قصد 
دارند روابط تهران و دولت بایدن از ابتدا در مسیر سراشیبی قرار گرفته و در یک 

دینامیک »تشدید تنش« شکل بگیرد.
هر چند شدت تالش و تکاپوی جریان های تندرو در واشنگتن الزاماً به معنی 
موفقیت آن ها در جهت  دادن به سیاســت های بایدن در قبال ایران نیســت، اما 
الزم اســت نظام سیاســی ایران نیز در برابر این تکاپــو »عاملیت« به خرج داده 
و یک رویکرد فعال نشــان دهد. به عبارت دیگر، ضروری اســت عملکرد تهران 
در هفته های آینده به نحوی باشــد که ایران صرفاً در کسوت »دریافت کننده« و 
»موضوع« طرح ها و برنامه های جریان های دیگر ننشیند و خود سکان مناسبات و 
روابط آتی را در دست گرفته باشد. از این رو، ارائٔه علنی و رسمی یک »نقشهٔ  راه« از 
جانب تهران - که در آن تمام مباحث فوق مطرح و با کیفیتی که ایران می خواهد 

لحاظ شده باشد - به نظر امری ضروری است.
*حقوقدان بین المللی - کارشناس سیاست خارجی
منبع: خبرآنالین 

یادداشت

وقتی قالیباف یادش آمد نباید فضا را برای کاندیداهای ریاست جمهوری محدود کنند!

مخالفت مجلس با ممنوعیت »ریاست جمهوری نظامیان«

یکصد و هشتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین روحانی 
رییس جمهور تشکیل شــد و در خصوص الیحه بودجه سال 
1400 و بسته اجرایی جهش تولید در صنعت خودرو بحث و 
بررسی های الزم صورت گرفت و مواردی نیز به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، رییس جمهور در این جلسه  پس از گزارش 
ســازمان برنامه و بودجه در خصوص مباحثی که درباره الیحه 
بودجه ســال 1400 در روزهای اخیر مطرح شده است، گفت: 
تنظیم لوایح بودجه مستلزم فرایندی پیچیده و تخصصی است 
که امســال این فرایند در دولت همچون سال های گذشته با 
توجه به شرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصالح ساختار 
بودجه با حساسیت و دقت بیشتری طی شده و بودجه 1400 
با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم 

شده است.
روحانی اختالف دیدگاه و نظرات کارشناسی و تخصصی در 
تنظیم بودجه را  امری طبیعی و بدیهی دانست و افزود: نباید 
اجازه بدهیم موضوعی به این حد پیچیده و تخصصی و حساس 

و حیاتی محل مناقشه های سیاسی قرار بگیرد.
رییــس جمهور تاکید کرد: دولت تالش دارد در جلســات 
مرتبط با این موضوع، مباحث مربــوط به بودجه را با در نظر 
گرفتن الزامات و اقتضائات کشــور و با اجماع ســازی  الزم به 

نتیجه برساند.
روحانی با اشــاره به اینکه دولت در ســه سال اخیر لوایح 
بودجه کشور را با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تنظیم کرده 
است، گفت: بودجه سال 1400 واقعیت های پیش رو را در نظر 
گرفته و توجه به درآمد ها و هزینه های کشــور دو محور مهم 
توسعه و زیرساخت های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار 

اصلی ترین رویکرد بودجه بوده است.
رییس جمهور تصریح کرد: دولت تالش دارد در کنار فراهم 
آوردن زمینه های رشد درآمدهای کشور، هزینه ها را بر اساس 

سیاست های اقتصاد مقاومتی مدیریت کند.
در این جلســه همچنین بســته اجرایی جهش تولید در 
صنعت خودرو از سوی وزارت صمت با محورهایی نظیر افزایش 

تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو بر مبنای ســرفصل های 
تولید ، برطرف کردن موانع اقتصادی و شــیوه قیمت گذاری 
محصوالت شــرکت های خودرو ساز، افزایش شمارگان تولید 
و بهینه ســازی، ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف رانت و 

واسطه گری مطرح و بررسی شد.
روحانی با اشاره به اینکه در دنیای امروز ارزش افزوده بازار 
خودروســازی و صنایع عظیم وابســته به آن بخش بزرگی از 
اقتصاد کشــورها را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: 
در جامعه امروز کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی 
بــا هم افزایی و هماهنگی های الزم، توقع و انتظارات را به نحو 

مطلوبی پاسخ داد.
حتی منتقدان دولت نتوانستند کار بزرگ طرح 

تحول سالمت را منکر شوند
رئیس جمهوری با اشاره به اجرای طرح تحول سالمت توسط 
دولت تدبیر و امید خاطر نشان کرد: در تبلیغات انتخاباتی ۹۲ 
اعالم کردم که در صورت پیروزی موضوع بهداشت و درمان از 
اولویت هایم اســت؛ در همین راستا نیز از آغاز سال ۹۳ طرح 
تحول سالمت را اجرایی کردیم و حتی منتقدان و آن ها که با 
دولت خوب نبودند هم نتوانستند کار بزرگ طرح تحول سالمت 

را منکر شوند .
به گزارش ایســنا حســن روحانــی رئیس جمهوری ظهر 
یکشــنبه در آیین بزرگداشت روز پرســتار که با حضور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از جامعه پزشکی و 
ارتباط ویدئوکنفرانسی با مراکز استانها برگزار شد، با تبریک به 
مناســبت فرا رسیدن سالروز والدت حضرت زینب )س( و روز 
گرامیداشت پرستار اظهار کرد: نامگذاری روز والدت آن بانو به 
عنوان روز پرستار، بار مسئولیت پرستاران عزیز باالتر می رود. 

پرستاری حضرت زینب )س( در شرایط بسیار سخت و جانکاه 
بعد از عاشورا از امام سجاد نمونه ای از فداکاری پرستاران است.

وی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس بیمارســتانهای ما 
با خط مقدم کمتر از 10 کیلومتر فاصله وجود داشت و شاهد 
بودیم که حین فعالیت جراحان و پرســتاران، کنار گوش آنها 
انفجارهایی رخ می داد، افزود: این حاالت را می توان به شرایط 
پس از صحرای کربال تشــبیه کرد؛ حضــرت زینب )س( هم 
الگویی برای پرستاری بود و هم الگویی برای بیان حقایق واقعه 
عاشورا بود. در جمهوری اسالمی ایران چنین مدال افتخاری بر 
سینه پرستاران نصب شده و آنها رهرو راه حضرت زینب)س( 

هستند.
روحانی خاطرنشــان کرد:امروز در کنــار جنگ اقتصادی 
موضوع کرونا آزمایش عیان دیگری است؛ کرونا موضوعی غیر 
قابــل پیش بینی برای ما و حتی متخصصان جامعه پزشــکی 
است.ما همچنان نمی دانیم پایان کرونا چه زمانی است. هنوز 
در میانه ی راه ریشه کنی کرونا هستیم، کرونا آزمایش خیلی 

مهمی برای ملت و جامعه پزشکی ما بود.
روحانی با تاکید بر اهمیت فعالیت پزشــک، پرستار و کادر 
درمــان، خاطر نشــان کرد: به هر میزان هــم که تجهیزات و 
امکانات حوزه ســالمت افزایش یابد، فعالیت پزشک، پرستار و 
کادر درمان و آموزش پزشــکی در اصل قــرار دارد. دولت هر 
اقدامــی که در زمینه حمایــت از کادر درمان کند، وظایفش 
را انجــام داده اســت و به این کار افتخار می کند. بر اســاس 
گزارش ســازمان برنامه و بودجــه پرداختی به کادر درمان دو 
و نیم برابر شده اســت. ما تالش خود را انجام داده ایم و اینکه 
 مجوز اســتخدام صادر شــده اســت، مقداری از سنگینی بار

 پرستاران می کاهد.

موافقت با استخدام 1۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و 
جانبازان 

موافقت رئیس جمهوری با درخواســت ســازمان اداری و 
استخدامی کشور برای استخدام 1۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و 

فرزندان جانبازان ۷0 درصد و باالتر
به گزارش ایســنا، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور طی نامه ای به ریاســت محترم 
جمهوری اسالمی ایران درخواست کرد باتوجه به بند )ج( ماده 
)۸۷( قانون برنامه ششــم توسعه، نسبت به استخدام 1۲ هزار 
نفر از فرزندان شــهدا و فرزندان جانبــازان ۷0 درصد و باالتر 
عالوه بر سهمیه مقرر در ماده )۲1( قانون جامعه خدمات رسانی 
به ایثارگران اقدام شود. استخدام این تعداد از فرزندان شاهد و 
فرزنــدان جانبازان ۷0 درصد و باالتر از طریق برگزاری آزمون 
اختصاصی بین آن دسته از فرزندان که فاقد شغل هستند، در 
تمام دستگاه های اجرایی اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات 
کشــوری و دستگاه های غیرمشــمول و دارای مقررات خاص 
صورت خواهد گرفت. روحانی در پاســخ به درخواست رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشــور مراتب موافقت خود را به 
شرح زیر ابالغ کرد: »با استخدام 1۲000 نفر از فرزندان عزیز 

شهدا و جانبازان موافقت می شود«
رییــس جمهور همچنیــن تاکید کرد که بــا جذب افراد 
شایسته ای نظیر فرزندان عزیز شهدا و جانبازان، شاهد ارتقای 
بیش از پیش نظام اداری کشــور باشیم. بدیهی است؛ شرایط 
احراز و اولویت های فرزندان شاهد و جانباز مشمول این مجوز 
با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه های اجرایی 
از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ و تالش خواهد 
شــد مراحل برگزاری آزمون و جذب این افراد در دستگاه های 
اجرایی تا پایان ســال 1۳۹۹ انجام شود. الزم به توضیح است؛ 
مفاد بند )ج( ماده )۸۷( قانون برنامه ششــم توســعه دولت را 
عــالوه بر اجرای مــاده )۲1( قانون جامع خدمات رســانی به 
ایثارگران و تبصره های آن و اصالحات بعدی، به استخدام تمام 
فرزندان شــهدا و فرزندان جانبــاز ۷0 درصد و باالتر در طول 

اجرای این قانون مکلف کرده است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

کیفیت خودرو مطالبه مردم است
 بودجه ۱۴۰۰ واقعیت های پیش رو را در نظر دارد

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشــی به 
بررسی مالحظات برگزاری کنکور نظام قدیم در 
سال 1400 پرداخت. به گزارش ایسنا، به نقل از 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر 
مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی 
با عنوان »مالحظات برگزاری کنکور نظام قدیم 

در سال 1400« آورده است:
آموزش عمومی تا ســال 1۳۹0 شامل پنج 
ســال دوره ابتدایی، سه ســال دوره راهنمایی، 
سه سال دبیرستان و یک سال پیش دانشگاهی 
بوده که اکنون به نظام قدیم مشهور شده است. 
از آذرماه ســال 1۳۹0 هم زمان با اجرایی شدن 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوره های 
آموزش عمومی بعد از تغییراتی به نظام جدید یا 
نظام ۶-۳-۳ مشهور شدند. در نظام جدید دوره 
ابتدایی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یافت و دوره 
متوســطه به دو دوره متوســطه اول و متوسطه 
دوم تقســیم شــد. دوره متوســطه اول شامل 
سال های هفتم، هشــتم و نهم و دوره متوسطه 
دوم شامل ســال های دهم، یازدهم و دوازدهم 

است که ســؤاالت کنکور از کتاب های این دوره 
طرح می شــوند. هم زمان با تغییر در دوره های 
آموزش عمومی، تغییراتی در محتوای کتاب های 
درسی نیز ایجاد شد که این مورد موجب نگرانی 

فارغ التحصیالن نظام قدیم شده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ 
برگزاری کنکور نظام قدیم به معنای طرح دو نوع 
سؤال نظام قدیم و نظام جدید برای کسانی است 
که در یک مسابقه یکسان رقابت می کنند و این 
خود، اصل رقابت عادالنه را زیر ســؤال می برد. 
هرچند سازمان سنجش تالش می کند با رعایت 
برخی مالحظات فنی از قبیل تأکید بر سؤاالت 
مشــترِک بین داوطلبان نظــام قدیم و جدید و 
»هم ترازسازی با اســتفاده از روش های آماری، 
مطابق با اصول ســنجش و اندازه گیری و برآورد 
ضریب هم ترازی نمرات خام داوطلبان نظام قدیم 

)غیر ۶-۳-۳( و داوطلبان نظام جدید )۳-۳-۶(«، 
رقابت عادالنه تری را ایجاد کند »اما اســتفاده از 
چنین روش هایی و ماندن در این وضعیت دوگانه، 
تنها در شرایط اضطرار جایز است و استانداردهای 
کیفی سنجش اقتضا می کند که تنها یک نظام، 
مبنای سنجش قرار گیرد«. براساس این گزارش 
نکته حائــز اهمیت دیگر این اســت که تعداد 
فارغ التحصیالن از میــاِن داوطلبان نظام قدیم 
آموزش متوسطه که آخرین گروه از آنها در سال 
تحصیلی 1۳۹۷- 1۳۹۶ فارغ التحصیل شده اند، 
برطبق اطالعات سالنامه آماری وزارت آموزش و 
پرورش در همه رشــته های نظری بالغ بر ۳۶1 
هزار نفر بوده اســت که تاکنون در ســه آزمون 
سراسری سال 1۳۹۷، 1۳۹۸ و 1۳۹۹ با سؤاالت 
مختص به خود شرکت کرده اند. پس از این مدت 
تعداد این داوطلبان که بالقوه متقاضی شــرکت 

در آزمون نظام قدیم هســتند بــه میزان قابل 
مالحظه ای کاهش و متقاباًل داوطلبان نظام جدید 
اکثریت مطلق داوطلبان را تشکیل خواهند داد. 
طبق برآورد سازمان سنجش آموزش کشور سهم 
داوطلبان آزمون نظام قدیم در آزمون سراسری 
ســال 1400 از کل داوطلبان، بین ۶ تا ۸ درصد 
خواهد بود، با عنایت بــه این نکته که برخی از 
فارغ التحصیالن نظام قدیم در کنکور سال 1۳۹۹ 
سؤاالت نظام جدید را برای پاسخگویی انتخاب 
کرده اند )حــدود ۵0 هزار نفر( و این موضوع در 
آزمون ســال 1400 نیز وجود خواهد داشــت. 
در هر صورت فارغ از برآورد ســازمان سنجش، 

داوطلبان نظام قدیم در اقلیت خواهند بود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید 
مهم ترین نکته ای که پس از مصاحبه با مشاوران 
تحصیلی و معلمانی که دروس هر دو نظام قدیم 

و جدید متوســطه را تدریس نموده اند به دست 
آمده این است که شرکت در آزمون نظام جدید 
متوسطه، به نفع داوطلبان نظام قدیم است. به 
گفته معلمان، همه کتاب های درسی نظام جدید 
نسبت به نظام پیش از آن کم حجم تر، روان تر و 
ساده تر است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
با توجه به شرکت آخرین گروه از فارغ التحصیالن 
نظام قدیم متوسطه در سه آزمون، حداقلی بودن 
جمعیت آنان و از منظر عدالت در سنجش عنوان 
می کند که مرجح است تا آزمون سراسری سال 
1400 با ســؤاالت یکســان برگزار شــود، این 
گزارش همچنین به دلیل عــدم اعالم عمومی 
مصوبه حذف کنکور نظام قدیم تا حداقل یکسال 
قبل از برگزاری آزمون، پیشــنهاد داده است تا 
در آزمون سراســری ســال 1400، سنجش با 
دو آزمــون جداگانه )دو مجموعه ســؤال برای 
نظام های جدید و قدیم متوسطه( و حتی المقدور 
از مباحث و مطالب مشــترک دو نظام قدیم و 
جدید با تعداد معدود ســؤاالت متفاوت برگزار 

شود.

فرمانــده نیروی زمینــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در پیامی به مناسبت والدت 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار گفت: 
پرستاران خود را همدم لحظات سخت و تلخ 
بیماران قــرار می دهنــد و دالورانه در صف 

مقدم مبارزه با کرونا ایستاده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ارتش، متن پیام 
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری به این شرح 

است:
روز پرســتار مزین شده اســت با سالروز 

والدت با ســعادت عقیله بنی هاشم، حضرت 
زینــب کبــری)س( کــه این خــود فرصت 
ارزشمندی در راســتای تکریم جایگاه واالی 
پرستاران و کادر درمانی فداکار و صبوری است 
که مجدانه و در نهایت ایثار و ازخودگذشتگی 
خود را سپر بیماری ها و همدم لحظات سخت 

و تلخ بیماران قرار می دهند.
پرســتاران، پزشــکان و کادر درمانی ۲۸ 
بیمارســتان و تمامی درمانگاه هــای نیروی 
زمینی ارتــش از روز اول همه گیری ویروس 
منحــوس کرونا، دالورانــه و مؤمنانه در صف 
مقــدم مبارزه با این بیماری ایســتادند و در 

تمام این مدت لحظــه ای آرام نگرفتند و ان 
شاءاهلل تا شکست کامل این ویروس، حافظان 
امین سالمت روح و جسم ملت شریف ایران، 

در سرتاسر این پهنه پرافتخار خواهند بود.
اینجانــب فرا رســیدن والدت بــا برکت 
حضرت زینب )س( و روز خجســته پرســتار 

را به تمامی سپیدپوشــان حافظ ســالمت و 
پرســتاران مومن و دلســوز ایران اسالمی به 
خصوص همــکاران جهادگر و ســخت کوش 
بیمارســتان ها و درمانگاه های نیروی زمینی 
ارتــش کــه همچــون فرشــتگانی مهربان 
مشکالت و نیازهای جسمی و عاطفی بیماران 
را پاســخ می دهند، تبریک عــرض می کنم 
و ایامی سرشــار از توفیقــات روزافزون برای 
تمامــی زحمت کشــان این عرصــه از درگاه 

خداوند منان مسئلت می نمایم.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

مالحظات برگزاری کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

پرستاران دالورانه در صف مقدم مبارزه با کرونا ایستادند

رهبر انقالب: 
استخدام پرستاران با جدیت دنبال شود

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز والدت حضرت 
زینب و روز پرســتار تصریح کردند: مجاهدت های پرستاران در روزهای کرونا آنها 

را در چشم مردم عزیزتر از همیشه کرد.
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح یکشنبه در سخنان زنده 
و تلویزیونی به مناســبت میالد حضرت زینب کبری سالم اهلل علیها و روز پرستار، 
ضمن تبریک این روز به همه پرســتاران، پرستار را فرشته رحمت بیمار خواندند 
و گفتند: پرســتاران عزیز ما در دوران کرونایی و در شــرایطی بســیار دشوارتر و 
پراضطراب تر از شــرایط معمولــی، کار بزرگی را به ثبت رســاندند و صحنه ها و 

فعالیت هایی را به نمایش گذاشتند که حقیقتاً اعجاب انگیز است.
آیت اهلل خامنه ای به خانواده های گرامی که عزیزان پرســتار خود را در شرایط 
کرونا از دســت داده اند، تسلیت گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمی 
و آرامش روحی بیمار، افزودند: در زمینه بهبود جســمی بیمار، پرســتار شریک و 
مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد اما نبود پرستار 

ممکن است بهبود جسمی را با مشکل مواجه کند.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک 
لبخند و یا یک حرکت و ســخن مهربانانه در واقع غمگســار و روحیه بخش بیمار 

است و این، یکی از ارزشهای واالی اسالمی است.
ایشــان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن کار پرستاران در دوران کرونا 
بدلیل احتمال ابتالء و خطر واگیری، گفتند: مجاهدتی که پرستاران در این مدت 

انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و شرافتمندتر از همیشه کرد.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه ســخنان خود به وظایف و تکالیف مســئوالن 
در قبال زحمات و از خودگذشــتگی های پرســتاران پرداختند و افزودند: یکی از 
کارهای الزمی که به من گزارش شــده و مسئوالن باید انجام دهند، اجرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاران اســت که مدتها قبل تصویب شده اما هنوز اجرا 

نشده است.
آیت اهلل خامنه ای افزودند: همچنین اســتخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای 
ضروری و خیلی خوب اســت که باید با جدیت دنبال شــود تا وضع پرســتاران 
به گونه ای باشــد که بــا خیال راحت به کار خود بپردازنــد و خانواده های آنها هم 

نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.

نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ شد
اعضای کمیسیون تلفیق الیاس نادران را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب 
کردند. به گزارش ایســنا، انتخابات هیات رئیســه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
1400 در اولین جلســه این کمیسیون برگزار شــد و الیاس نادران با 1۹ رای به 

عنوان رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شد.
حمیدرضا حاجی بابایی نیز در انتخابات ریاســت کمیســیون تلفیق 14 رای و 

شمس الدین حسینی 10 رای را از مجموع 4۵ نماینده حاضر به دست آوردند.
در جریان انتخابات هیئت رئیســه کمیسیون تلفیق، محسن دهنوی با ۲۶ رای 
و ابراهیم عزیزی با ۲۳ رای نواب رئیس اول و دوم کمیســیون تلفیق شــدند. در 
انتخابات نایب رییسی کمیســیون  تلفیق زاهدی 1۸ رای و آصفری نیز ۹ رای به 
دســت آوردند. همچنین رحیم زارع با ۲4 رای به عنوان ســخنگوی کمیســیون 
تلفیق انتخاب شد.اعضای کمیســیون تلفیق همچنین محمد رشیدی و رضاخواه 

را به ترتیب با ۲۲ و ۲1 رای به عنوان دبیران کمیسیون تلفیق انتخاب کردند.
باقرزاده و فرشــادان نیز در انتخابات دبیری هیات کمیسیون تلفیق به ترتیب 

1۸ و 1۵ رای به دست آوردند.

سامانه نشریات علمی قوه قضاییه راه اندازی شد
ســامانه نشــریات علمی قوه قضاییه در راســتای رائه خدمات پژوهشــی به 
بخش های مختلف دادگســتری، به مناســبت هفته پژوهش توسط پژوهشگاه قوه 
قضاییه راه اندازی شد. پایگاه اطالع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه با اعالم این خبر 
افزوده اســت: در حال حاضر هشت نشریه از نشــریات علمی قوه قضائیه در این 

سامانه نمایه شده اند که مشتمل بر 1۶۵ شماره و یک هزار و 41۲ مقاله است.
در این ســامانه تمام نشریات علمی موجود در بخش های مختلف قوه قضائیه با 
حفظ اســتقالل، در یک درگاه واحد نمایه سازی شده  و امکان جست وجو در تمام 
مقاالت مندرج در نشــریات قوه قضائیه به صورت یکجا امکان پذیر اســت. امکان 
فراخوان های مشــترک و تبادالت علمی بین نشــریات از دیگر قابلیت های سامانه 
نشــریات علمی قوه قضاییه به شمار می رود. سامانه علمی نشریات قوه قضاییه در 
حال حاضر به نشــانی اینترنتی jri.ac.ir.http://journals1 در دســترس قرار 

دارد.
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