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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ اطالعات

 ۱۶۳۱سه شنبه چهارم آبان ماه  ]تاریخ:[

 ۱۳۸۶۶ :شماره

 ۱۶ :صفحه

 اخبار داخلی

 

 در امر بازسازی نیروی انسانی مطرح شد: ریوز نخستدر گفتگوی اختصاصی اطالعات با معاون 

 بازسازی یها پروندهگزینش کارمندان، حقوق دوران تعلیق افراد مازاد ادارات و بررسی 

در امور بازسازی نیروی انسانی در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه  ریوز نخستدکتر عبدهللا جاسبی معاون 

 یها ئتیهکارمندان مشمول قانون بازسازی توسط  یها پروندهرسیدگی به  ۳۱اطالعات اعالم کرد که از آغاز سال 

گرفته  بیش از سه هزار پرونده مورد بررسی قرار به حالو تا  آغازشدهبازسازی نیروی انسانی  دنظریتجدبدوی و 

 است.

دکتر جاسبی از هیاتهای بازسازی خواست که نهایت دقت را معمول دارند تا حقی از کارمندی  وشنود گفتدر این 

بازسازی در سراسر  دنظریتجدبدوی و  ئتیه ۶۶۳بیش از  تاکنوندکتر جاسبی همچنین یادآور شد:  ضایع نشود.

صورت گرفته  ها پروندهکه روی  ییها یتحقیق به وجود آمده است در بررس یها گروهو تعداد زیادی  شده لیتشکایران 

، البته بعضی از افراد جرم چندان اند شدهافرادی که فراماسون، ساواکی و یا وابسته به فرق ضاله بودند، پاکسازی 

 است. شده نییتعبه نسبت تخلفشان  ها آنسنگینی نداشتند و مجازات 

 تمدید مهلت

عالی نظارت بر بازسازی نیروی  یها ئتیهکشور از سوی  یها استانطرنشان ساخت که در بیشتر دکتر جاسبی خا

است  شده خواستهعالی نیز  یها ئتیهبازسازی تشکیل شده و از بقیه  یها ئتیهدولتی،  مؤسساتو  ها وزارتخانهانسانی 

 بازسازی اقدام کنند. دنظریتجدبدوی و  یها ئتیهکه هر چه زودتر نسبت به تشکیل 

تا آخر مهلت قانونی که دو سال است و در حال حاضر یازده ماه به پایان  ها پروندهوی اظهار امیدواری کرد که همه 

آن مانده مورد بررسی قرار بگیرد و اگر زمان منظور شده برای بررسی و صدور رأی کافی نبود، با نظر مجلس 

 ام خواهد شد.شورای اسالمی نسبت به تمدید آن اقد

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


