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اخـبـار  بـرگـزیـده

سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه ها و نظام های 
صنفی، اقدامی ارتجاعی است

علی یاراحمدی: رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار پس از آنکه عرصه 
را خالی از کارشناســان دلســوز و با دانش دیده، با اظهارنظری غیرکارشناســانه، خواستار تهیه 
طرحی برای سلب اختیار صدور مجوز از سوی اتحادیه ها و کانون های تخصصی ازجمله کانون 
وکالی دادگستری شده است. این اظهار فضل از سوی این شخص، نه از منظر منافع صنفی بلکه 
از دیدگاه قانون اساسی نیز پذیرفته نیست؛ چراکه قانون اساسی هنجار بنیادین یک ملت و قرارداد 
اجتماعی بین نسل های مختلف است که صیانت از آن یک وظیفه ملی است. ایده رئیس مرکز 
ملی مطالعات پایش و بهبود کسب وکار به دالیل زیر مغایر با قانون اساسی و طرحی ارتجاعی 

و فاقد منطق عقلی است: 
 الف: ارتجاعی است به این علت که خواستار بازگشت به روشی غیردموکراتیک و تمرکز به جای 
مشــارکت عامه مردم از طریق نظام های صنفی، اتحادیه ها و کانون های تخصصی اســت. این 
طرح مقدمه انحالل و نابودی اصناف، کانون های تخصصی و اتحادیه هاست که موتور محرکه 
دموکراســی و فعال کردن مشــارکت ذی نفعان در تصمیم گیری ها هســتند. بازگشت به روش 
غیردموکراتیک اســت؛ چراکه الگوی مشارکت مردمی از طریق اصناف و اتحادیه ها را با سلب 
استقالل آنان به الگوی جامعه توده ای تبدیل می کند. در واقع جامعه را از شهروند صنفی تهی 
و به مردم توده ای بدل می کند و همین امر، مقدمه خودرأیی است که با ازبین بردن ساختارهای 
دموکراتیــک و مردمی با نام تأمین حقوق توده صورت می گیرد. لذا در این خصوص دادســتان 
محترم که وظیفه احقاق حقوق عامه را دارند و کانون های وکالی دادگســتری و وکالی کشــور 
باید به جد جلوی این قبیل اقدامات مغایر با قانون اساسی را گرفته و خودرأیی ستیزی را سرلوحه 

کار خویش قرار دهند.  
ب: خالف روح و اصول قانون اساســی است.  اوال- در مقدمه قانون اساسی و ذیل مبحث شیوه 
حکومت در اســالم بیان شده اســت »هدف از حکومت، رشددادن انســان در حرکت به سوی 
نظام الهی است )و الی اهلل المصیر( تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد 
خداگونگی انســان فراهم آید )تخلقوا باخالق اهلل( و این جز در گرو مشــارکت فعال و گسترده 
تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی 
زمینه چنین مشــارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد 
اجتماع فراهم می ســازد...«. یکی از بارزترین جلوه های مشارکت مردم در اداره جامعه از طریق 
نهادهای صنفی و اتحادیه ها و کانون های تخصصی خودانتظام اســت که مســیر تصمیم گیری 
اجتماعی را هموار می کنند و چون سدی در برابر خودرأیی است و طرح مزبور با سلب اختیارات 
و استقالل این نهادهای مدنی در حقیقت به دنبال تضعیف جامعه و ملت  است.  ثانیا- بند شش 
اصل سوم قانون اساسی، محو هرگونه انحصارطلبی را از وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران 
می داند. ســلب اختیار از کانون ها و نظام های صنفی در صــدور مجوز و اعطای آن به یک نهاد 
باالدســتی مگر جز انحصارطلبی است؟    ثالثا- بند هشت اصل سوم قانون اساسی بر مشارکت 
عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تأکید دارد که یکی 
از مصادیق مهم این مشارکت از طریق نهادهای صنفی و کانون های تخصصی است.  رابعا- اصل 
بعدی که توسط این طرح نقض می شود، اصل ۴۳ قانون اساسی است که مربوط به سیاست های 
اقتصادی اســت و چنانچه رئیس مرکز مطالعات پایش کســب وکار اندک توجهی به آن داشت، 
هرگز چنین سخن بی پایه و اساسی را بیان نمی کرد.  در بند دوم این اصل آمده است: »تأمین شرایط 
و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه 
کســانی که قادر به کارند ولی وســایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه 
مشــروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دســت افراد و گروه  های خاص منتهی شود و نه 
آنکه دولت را به صورت یك کارفرمای بزرگ مطلق درآورد«.  این اقدام باید با رعایت ضرورت  های 
حاکم بر برنامه  ریزی عمومی اقتصاد کشــور در هر یك از مراحل رشــد صــورت گیرد.  این قبیل 
طرح ها با سلب اختیار از نهادهای صنفی و مردم به تقویت بخش های دولتی منجر می شود که 
ضمن فربه ترکردن گستره دولت به نحیف کردن نهادهای اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد 
و همچنین مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در واقع این طرح ارتجاعی، 
بازگشــت از دولت تنظیم گر به نظریه قدرت عمومی دولت در قرن نوزدهم است.  در نهایت باید 
توجه داشت که از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی و امروز، »حاکمیت قانون« ارزش مشترک 
بین تمامی نسل ها و آحاد ملت بوده و استقالل کانون های وکالی دادگستری، اصناف و اتحادیه ها 
از مهم ترین دستاوردهای حاکمیت قانون و مبارزه با خودرأیی بوده است و طرح موضوعاتی از این 
دست از سوی رئیس مطالعات پایش کسب وکار و امثالهم چونان لکه ای در دریای بی کران عزم و 
اراده ملت خواهد بود.  استقالل نهادهای صنفی و کانون های تخصصی به ویژه کانون های وکالی 
دادگســتری از لوازم حکومت قانون اســت و مخدوش کردن آن نظام قانون مداری را خدشه دار 
خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد کانون های صنفی و اتحادیه ها در قبال این طرح با توســل به 

ابزار قانونی مقاومت و دولتمردان را از عواقب نافرجام آن مطلع کنند.
*وکیل دادگستری

 محمــد رهبری: 18 ماه از آغاز مذاکــرات احیای برجام می گذرد و مــردم در این مدت 
هر هفته و هر ماه شــایعاتی را در مورد آن شــنیده اند. گاهی به احیای برجام امیدوار 
شــده و گاهی از آن ناامید شــده اند. با این حال، طوالنی و کشدار شدن مذاکرات و عدم 
اطالع رســانی دقیق در مورد آن باعث شده اســت به مرور حساسیت مردم نسبت به 
این موضوع کم شــود. این در حالی است که در روزها و هفته های اخیر، بیش از پیش 
شایعاتی در مورد احیای برجام شنیده می شود. اما واکنش مردم نسبت به اخبار مربوط 
به احیای برجام در این مقطع زمانی چه بوده است؟ داده های آنالین در یک هفته اخیر 
در این رابطه چه اطالعاتی را در اختیار ما قرار می دهند؟ آیا افزایش امیدواری به احیای 
برجام حساســیت مردم را برانگیخته اســت؟ داده های توییتری نشان می دهد در یک 
هفته اخیر حدود 22 هزار توییت راجع به موضوع برجام منتشــر شده است. بر اساس 
این داده ها، توجه به احیای برجام تا روز سه شــنبه 18 مــرداد افزایش یافته بود اما با 
توقف مذاکرات، از شدت توجه به آن کاسته شده است. این داده ها نشان می دهد که به 
دنبال افزایش اخبار امیدوارکننده در مورد احیای برجام، مجددا توجهات به این موضوع 
افزایش یافته و در روز شنبه 22 مرداد، بیشترین تعداد توییت در این رابطه منتشر شده 
است.  اگرچه تعداد توییت ها راجع به احیای برجام در روزهای اخیر افزایش یافته است، 
اما این امر به این معنی نیست که این موضوع به مهم ترین مسئله کاربران توییتر تبدیل 

شده است. برای ارزیابی دغدغه هفته اخیر کاربران توییتر، مقایسه موضوعات اقتصادی 
و سیاسی در هفته اخیر تصویر بهتری از این امر ارائه می دهد. بر همین اساس به نظر 
می رسد در هفته اخیر، بیانیه میرحسین موسوی بیشترین توجه کاربران توییتر را به خود 
اختصاص داده و موضوع احیای برجام دومیــن موضوع مورد توجه کاربران توییتری 
بوده است.  نکته درخور توجه آن است که هرچند توییت های مربوط به احیای برجام 
بیش از توییت های منتشرشده به خبر حمله به سلمان رشدی است، اما خبر حمله به 
سلمان رشدی در 2۴ ساعت اخیر به مراتب بیشتر از توییت های مربوط به احیای برجام 
الیک شده ؛ موضوعی که نشــان می دهد احیای برجام آنچنان نیز مورد توجه کاربران 
توییتر نبوده است.  هرچند اخبار در توییتر و میزان الیک ها در موضوع بیانیه میرحسین 
موســوی و حمله به سلمان رشدی، توجهات زیادی را به خود اختصاص داده، اما در 
کانال های تلگرامی که عمدتا اخبار منتشر می شود، ماجرا متفاوت است. داده ها نشان 
می دهد در تلگرام، اخبار مربوط به برجام به مراتب بیشــتر از اخبار مربوط به سلمان 
رشدی و بیانیه میرحسین موسوی بوده و فقط اخبار حول موضوعات اقتصادی در مورد 
نرخ ارز و دالر و یورو بیشتر بوده است. بنابراین، با وجود آنکه در فضای سیاسی توییتر، 
توجه کاربران به موضوعات سیاســی روز جلب شــده، در فضای خبری تلگرام، اخبار 
مربوط به برجام یکی از پرتکرارترین اخبار هفته اخیر بوده اســت.  اما جست وجوهای 

گوگلی فضای متفاوتی از فضای تلگرام را نمایان می کند. این جست وجوها که به نوعی 
بیانگر سؤاالت و دغدغه های عموم مردم است، نشان می دهد در میان سایر موضوعات 
اقتصادی و سیاســی در هفته اخیر، موضوع برجام کمترین سؤال و حساسیت را برای 
کسانی که در گوگل جست وجو کرده اند، ایجاد کرده است. بر همین اساس، جست وجو 
راجع به ســلمان رشدی، جســت وجو راجع به یارانه ها، ارز و طال و جست وجو راجع 
به متن منســوب به میرحسین موسوی، بیش از موضوع برجام مورد توجه قرار گرفته 
اســت. بی توجهی کاربرانی که از جســت وجوی گوگل اســتفاده می کنند به موضوع 
برجام نشــان می دهد که بخش قابل توجهی از مردم نسبت به برجام سؤالی نداشته 
یا حساسیت شان را از دست داده اند.  به توییتر بازگردیم. در میان توییت های منتشرشده 
راجع به احیای برجام و رفع تحریم ها نیز اثری از حساسیت کاربران به این موضوع دیده 
نمی شــود و عمدتا با مقوله برجام شوخی شده است. بررسی توییت هایی که بیشترین 

الیک را در این زمینه داشته اند به خوبی گویای این امر است.
توییت اول با ســه هزارو ۴76 الیک توســط کاربری به نام مسعود سعیدی نوشته 
شــده که به طعنه گفته اســت:  »متن برجام یه ایراداتی داشته که بهتون نمی گیم، ما 
متن بهتری تهیه کردیم که صالح نیست بدونید و روی یه شروطی که بهتون نمی گیم 
ایستادیم، االن هم یه هیئت کارشناسی که بهتون نمی گیم دارن بررسیش می کنن که به 

یه نتیجه ای برسیم که اونم بهتون نمی گیم. فقط بدونید که ما خیلی بهتریم
#دولت_انقالبی«

توییت دوم نیز با دوهزارو 861 الیک توسط کاربری به نام »سیامک قاسمی« نوشته 
شده است:  »مذاکرات این دور برجامی هم بدون گرفتن نتیجه خاصی به پایان رسید.

همچنان برنده واقعی مذاکرات کشدار هسته ای ایران در همه این سال ها، مالک هتل 
کوبورگ وین بوده و بس! «. در یک تحلیل کلی از فضای آنالین و شبکه های اجتماعی 
می توان گفت با وجود افزایــش امیدواری ها به احیای برجام، این موضوع تا پایان روز 
شــنبه 22 مرداد چندان توجه عموم مردم را جلب نکرده اســت. به  نظر می رســد دو 
عامل موجب این بی تفاوتی شده است؛ عامل اول طوالنی شدن و کشدارشدن مذاکرات 

و شایعات ضد و نقیض در این مورد است که به مرور باعث بی تفاوتی مردم به احیای 
برجام شده، اما عامل دوم به ذهنیت مردم در مورد برجام بازمی گردد. به نظر می رسد 
کــه حمالت مخالفان داخلی و خارجی برجام در طول ســال های اخیر و ناکارآمدی و 
مشــکالت اقتصادی باعث شده است به مرور بخشی از مردم احساس کنند که احیای 
برجام نیز شاید گرهی از مشکالتشان باز نکند و همین موضوع هم باعث شده که نسبت 
به ســالیان گذشــته، خصوصا ســال 9۴ و زمان مذاکرات برجام، حساسیت و توجه به 

مراتب کمتری به این موضوع داشته باشند.

داده ها روایت می کنند

 حساسیت مردم به مذاکرات احیای برجام
 در شبکه های اجتماعی چقدر است؟

مجلس تصمیمی بــرای همراهی با دولــت برای لغو 
قانون ارائــه کاالبرگ آن هم با وعده بازگشــت قیمت ها به 
شــهریور 1۴00 ندارد و قرار نیست در این مقوله کنار دولت 
باشد. در این راســتا قالیباف در جلسه دیروز مجلس گفت: 
دربــاره قیمت ها، مصوبه مجلس ســبد خانــوار و کاالبرگ 
است و همین طور بازگشت قیمت ها به شهریور 1۴00 و هیچ 
مصوبه ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو 

کند، وجود نداشته و این موضوع روشن و مشخص است.
چندی اســت کــه الیحه اصــالح قانون بودجــه 1۴01 
منتشر شده که به پیشــنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری 
و اســتخدامی و بانک مرکزی در جلســه هیئــت وزیران به 
تصویب رســیده و با امضــای ابراهیم رئیســی به مجلس 
شورای اسالمی ارسال شــده که طبق آن حذف عبارت »به 
قیمت شــهریور 1۴00« از متــن قانون بودجــه، از مجلس 
درخواست شــده اســت. همچنین با وجود الزام دولت به 
استفاده از کاالبرگ با هدف کاهش فشار معیشتی به مردم، 
دولت تاکنون این ســازوکار مصوب را اجــرا نکرده و علت 
امتناع خود را »آماده نبودن زیرساخت ها« اعالم کرده است 
و خبرهای غیررســمی حاکی از رایزنی دولت برای لغو این 
الزام قانونی و ادامه رویه فعلی پرداخت یارانه نقدی است.
روز گذشــته در جلسه علنی مجلس شــهباز حسن پور 
بیگلری اظهار کرد: جناب آقای قالیباف، شــما مرد میدان و 
نیروی جهادی هستید. بر اساس مصوبه مجلس قرار است 
قیمت هایی که به دســت مردم و دهک های پایین می رسد، 
بر اساس قیمت شــهریور 1۴00 باشد، اما امروز قیمت ها به 
حدی افزایش یافته و لجام گســیخته اســت که ما از طرح 
آن شــرم داریــم و هرجا ســخنگوی دولت از پاســخ گویی 
کم می آورد، مشــکل را گردن مصوبه مجلــس می اندازد. 

بااین حال، این ســؤال مطرح است که کدام مصوبه مجلس 
اجرا شــده اســت؟ او خطاب بــه رئیس مجلس شــورای 
اسالمی گفت: شما را به خدا بفرمایید آیا مجلس بر اساس 
گفتــه امامین انقــالب هنوز در رأس امور اســت یا نه و اگر 
در رأس امور اســت، مصوبات نشست سران قوا چرا خالف 
مصوبات مجلس اســت؟ ما شــنیده ایم در بحث قیمت ها 
قرار اســت در جلسه ســران تصمیم گیری شود، اما باید این 
در مجلس تصمیم گیری شــود؛ چرا که ما پاسخ گوی مردم 
هســتیم و در تمام روز در بین آنها هســتیم. قالیباف هم در 
ادامه خیلی صریح گفــت: مصوبه ای برای لغو قانون ارائه 

کاالبرگ و بازگشت قیمت ها به شهریور 1۴00 وجود ندارد.
ریشــه الیحه اصالحی دولت درخصــوص بودجه 1۴01 
بــه روزهــای پایانی ســال 1۴00 و موعد بررســی بودجه در 
مجلس بازمی گردد. در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب 
الیحه بودجه 1۴01 کل کشــور، اصرار زیادی برای حذف دالر 
چهارهزارو 200 تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن 
یک فوریت در طرح ســاماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود 
را تنهــا در صورتی اعالم کردند که دولــت از طریق کاالبرگ 
الکترونیکی به گونه ای عمل کند که اقالم اساســی به قیمت 

شهریور 1۴00 به دست مصرف کنندگان برسد.
هرچنــد تعداد زیادی از نماینــدگان مخالف این رویکرد 
دولــت برای حــذف ارز ترجیحــی بودند، اما ســرانجام با 
تعهداتی که دولت برای رســاندن اقالم اساســی به قیمت 
شهریور 1۴00 ارائه داد، مجلس پذیرفت که اجازه حذف ارز 
ترجیحی را به دولت بدهد. رئیسی در جلسه دفاع از الیحه 
بودجه گفته بود »خط قرمز دولت معیشــت مردم است«. 
نوزدهم اردیبهشــت، صدیف بدری، نایب رئیس کمیســیون 
عمــران مجلــس، در نقد سیاســت حــذف ارز چهارهزارو 

200 تومانی گفته بود: »ما می گوییم چرا از نان شروع کردید؟ 
چرا از یارانه مثال پتروشیمی ها که هیچ کس قیمت تمام شده 
آنهــا را نمی داند ولی برای همه چیــز یارانه می گیرند و به 
قیمت بین المللی می فروشــند، حــذف ارز ترجیحی را آغاز 
نکردید؟ چرا از ســیمان یا فوالد و امثالهم شــروع نکردید؟ 
چرا دست روی ســفره مردم گذاشــتید؟«. در همین راستا 
هجدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون 
کارگری مجلس، درباره اصالحــات اقتصادی دولت گفت: 
»هر اقدامی که قرار اســت در کشور انجام شود، باید از قبل 
برای تأمیــن رفاه و حداقل برای معیشــت پنج دهک پایین 
جامعه تدبیری اندیشــیده شــود و صالح نیست امروز روی 
کاالیی مانند نان و روغن دست گذاشته شود که دقیقا مردم 
حساسیت زیادی دارند و اگر نتوانند این کاالها را تهیه کنند، 

چگونه باید زندگی کنند؟«.
رئیسی در زمان انتخابات 1۴00 وعده داده بود »وابستگی 
کاالهای اساســی و ســفره مــردم به نرخ ارز قطع شــود«، 
همچنین او در اردیبهشــت 1۴01 در تلویزیون به مردم وعده 
داد دولتش قادر اســت با حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی، 
قیمت ها را نگه دارد و با حمایت از مردم به وسیله کاال برگ 

الکترونیکی از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.
کاالبرگ الکترونیکی که تا به امروز محقق نشــده و حاال 
دولــت تصمیم گرفته بــا اخذ مصوبه از مجلس شــورای 
اســالمی، افزایش قیمت ها را با دســتور مجلس شــورای 

اســالمی قانونی کند. بر  اســاس  این، اصولی ترین راهکاری 
کــه در قانــون بودجه نیــز پیش بینی شــده، دادن کاالبرگ 
الکترونیک به مردم و نه پول نقد اســت. ســپس باید نظام 
توزیــع کارآمد و تحــت نظارت و البته قابــل اطمینان برای 
توزیع کاالهای اساسی به نرخ شهریور 1۴00 در کشور وجود 
می داشت؛ و ســوم اینکه آزادســازی باید از ســودآورها و 
یارانه بگیرهای پردرآمد شروع می شد، نه از نان و سفره های 
مــردم. مصوبــه مجلــس، اصــالح یارانه ها و حــذف ارز 
چهارهزارو 200 تومانی را به ثبات قیمت کاالهای اساســی 
طبق قیمت شــهریور ســال 1۴00 مشــروط کــرده بود. این 
موضوع بارها از سوی محمدباقر قالیباف، ابراهیم رئیسی و 
وزرای او و نمایندگان مجلس، در ماه های اخیر تکرار شــده 
و بــه مردم تعهد داده بودند تــا افزایش قیمتی را به مردم 

تحمیل نکنند.
اما بــا اجرای طرح حــذف ارز ترجیحی یکباره شــاهد 
افزایش افسار گســیخته قیمت ها در همــه کاالها و نه فقط 
در کاالهــای اساســی بودیم و این روند افزایشــی همچنان 
ادامه داشــته اســت؛ از این رو دولت در تــالش برای کنترل 
وضعیت نابسامان فعلی تصمیم به عقب نشینی در بخشی 
از جراحی اقتصادی خود داشــت که ایــن بار مجلس قرار 
نیســت با دولت همراهی کند که این اقدام در شــبکه های 
اجتماعی و رسانه ها به »نه بزرگ قالیباف به رئیسی« تعبیر 

شده است.

مصوبه ای برای لغو قانون ارائه کاالبرگ و بازگشت قیمت ها به 
شهریور 1400 وجود ندارد

 دست رد قالیباف
 به سینه دولت

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به تشریح وظایف 
و برنامه های این ســتاد پرداخت و از ایجاد مرکــز ملی کیفیت به  عنوان طرح 
پایلوت کشــوری در مشهد و طراحی نرم افزار نظارت بر ادارات و آموزش هزار 

نفری مردم خبر داد.
مهدی رضایی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشــاره به برخی شــاخص های 
حجاب و عفاف ســازمانی بیان کرد: برخی محل های ســازمانی در بلند مدت 
باعث به وجود آمدن مفسده می شــود. بر  اساس  این هم یکی از شاخص های 
قرارگاه 21 تیر اســتفاده نکردن از بانوان در محل های ســازمانی ویژه آقایان و 
برعکس یا استفاده نکردن از منشی زن برای مردان یا مسئله عکس  پروفایل ها 
در فضــای مجازی بــود. در حوزه تفکیک اتاق های زنــان و مردان در ادارات، 

بســیاری از ادارات و ســازمان ها در همان ســال 1۴00 و پیش از بازرسی های 
تیرمــاه 1۴01 این کار را انجام دادند، خیلی ها هم در حین بازرســی ها نســبت 
به جداســازی اتاق آقایان و بانوان اقدام کردنــد و برخی هم هنوز ادامه دارد 
و در حال انجام تفکیک اتاق ها هســتند. درباره عکس پروفایل هم که خبرساز 
شــد، مسئله این است که مثال یک آقا با یک خانم همکار است و زمانی که بر 
اساس تعامالت کاری خود، در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، 
عکس هــای پروفایل برخی افراد به گونه دیگری اســت که خوب نیســت. بر 
 اساس  این اعالم کردیم کارمندان دولت باید عکس پروفایل با پوشش اسالمی 

در فضای مجازی داشته باشند.
او در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چنانچه کارمنــدی این موارد مانند 

عکس پروفایل را رعایت نکند، چه اتفاقی برایش می افتد؟ خاطرنشــان کرد: 
اگــر کارمند مربوطه موارد اعالم شــده را رعایت نکند، بــه کمیته انضباط کار 
معرفی می شــود و در آن کمیتــه برایش تصمیم گیری خواهد شــد. در آنجا 
می تواند در قالب پرونده ای با عنوان تخطی از قانون، حتی اخراج هم اجرائی 
شــود. چنانچه مدیر یک دســتگاه هم مواردی را که از سوی بازرسان ستاد در 
قالب نامه محرمانه برایش ارســال شده، پیگیری نکند، به استانداری معرفی 

خواهد شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی 
درباره عملکرد این ســتاد در حوزه فضای مجازی گفت: برخی خبرسازی های 
ایــن موضوع به ســتاد امر بــه معروف و نهــی از منکر مربوط نمی شــود و 
تشــکل های مردمی هســتند که مطالبی را در فضای خبــری عنوان می کنند. 
اقدامات این افراد مورد تأیید ســتاد امر به معروف نیست. نظارت ما در حوزه 
فضــای مجازی صرفا به موارد اخالقی مربوط می شــود؛ آن هم نه به صورت 
برخوردهای ســلبی، بلکــه در ابتدا از افراد دعوت می کنیــم و آنها را »امر به 
معروف« می کنیم و در صورتی که پس از صحبت و تعهد هم اقدامات خود را 

اصالح نکردند، آنها را به دادسرای فضای مجازی ارجاع می دهیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی:

عکس های پروفایل کارمندان دولت  باید با پوشش اسالمی باشد
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