ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﺪﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﻤﺰد وﻣﺰاﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺟﻤﺸﯿﺪ

اﻧﺼﺎری« ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد  ۴۰۰دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۳۲ﻫﺰار و  ۹۹۰ﻧﻔﺮ از ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ،اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮق
و ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دو دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺰرگ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ زودی وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ

داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ،
ﻫﻤﮑﺎری درﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﺷﻮد:

»اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺧﯿﺮا ﺳﺎزﻣﺎن اداری و
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮاد اﻗﺪام ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد».

در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﺠﺮه ای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد را در آن ﻗﺴﻤﺖ

ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﺑﻼغ دوﻟﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .اﻧﺼﺎری ﺣﺎﻻ از آﻣﺎر ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎدﮔﯽ دارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﺗﺼﯿﻢ دوﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﺠﺰ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص دارﻧﺪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎده  ۲۹ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻠﮑﻒ ﺑﻪ درج ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﺷﮑﺎﻻت آن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ اﻓﺮادی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﻣﻮزش
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ را وارد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺼﺎری درﺑﺎره ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪا از ﺷﻔﺎﻓﺴﺎزی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭼﻪ رﻗﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ

از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.

اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ،ﻫﻨﻮز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻮرزﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ:

»ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدارﻧﮕﯽ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از درج ﻓﯿﺶ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻢ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﯽ اﺧﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان« ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
از ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده و
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻋﺪه داده ،ﺑﻪ زودی ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

