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تصحیح و پوزش

تصویبالیحهشفافیت:یکموفقیتکوچک

الیحه«شفافیت» تصویب شد

اقدام دولت برای مقابله ریشهای با فساد

نهاوندیان :همه مؤسسات حاکمیتی مشمول الیحه شفافیت می شوند

گروه سیاسی /در روزهایی که دادگاههای
پروندههــای بــزرگ فســادهای مالــی و
اقتصــادی در کشــور در حــال برگــزاری
اســت و رقمهــای کالنــی از حیف و میل
یــا اختــاس امــوال بیتالمــال منتشــر
میشــود ،دولــت بــا تصویــب الیحــه
شــفافیت یــک گام دیگــر در راســتای
کاهش این فســادها برداشــت .جزئیات
دادگاههای یاد شــده حکایــت از آن دارد
کــه در نبود شــفافیت راههــا و روزنههای
متعــددی بــرای دور زدن قانون یا ســوء
استفاده از سکوت قانون در برخی موارد
زمینه ساز بروز فسادهایی در کشور شده
است .بســیاری از کارشناسان و مسئوالن
هم در اظهار نظرهای خود تاکید کردهاند
کــه شــفافیت از جملــه راهکارهــای زیر
بنایــی برای پیشــگیری از وقوع تخلفات
و سوء اســتفادهها است .حاال اعالم شده
که کار بررسی الیحه شفافیت در جلسه
دیــروز هیــأت دولت بــه پایان رســیده و
اعضــای کابینــه ایــن الیحــه را تصویــب
کردنــد .الیحــه شــفافیت در دو ســطح
تکالیــف عــام و اختصاصــی ،مهمترین
حوزههــای شــفافیت را مــورد توجه قرار
داده که در سه دسته «شفافیت وظایف،
ت ها»،
ت ها و صالحی 
اختیارات ،مأموری 
«شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل
آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت
اطالعات ســازمانی» تقسیمبندی شده
اســت .محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر
رئیس جمهوری با اعالم این خبر گفت
کــه الیحه شــفافیت در  3جلســه دولت

مورد بررســی قرار گرفت و این الیحه 44
مادهای به مجلس فرستاده میشود.
محمــد نهاوندیــان ،معــاون
اقتصــادی رئیــس جمهــوری هــم در
جمــع خبرنگاران هــدف از تصویب این
الیحه را مقابله ریشــهای با فســاد عنوان
کــرد و افــزود :بــا ایــن طــرح ،دسترســی
حداکثــری مــردم بــه اطالعــات تامیــن
شــده و ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد
عمومــی مــردم بیشــتر میشــود .بــه
گزارش ایرنــا ،معاون اقتصــادی رئیس
جمهــوری دربــاره محورهــای الیحــه
جامع شــفافیت توضیح داد :در مرحله
اول مــردم حــق دارنــد بــه آنچــه کــه به
اداره امــور عمومــی مربــوط میشــود،
بخصــوص بیتالمــال اطــاع داشــته
باشــند .در محــور دوم هر شــهروند حق
دارد به مسائل مربوط به خودش یعنی
تصمیم گیریهایی که درباره او میشود
دسترســی داشته باشد .نهاوندیان ادامه
داد :در ســومین محور ،همه دســتگاهها
موظــف هســتند از حریــم خصوصــی
اشــخاص و اطالعــات آنهــا محافظــت
کننــد .وی با اشــاره به نــگاه جامع الیحه
شــفافیت اظهــار کــرد :همه مؤسســات
حاکمیتــی در قــوه مجریــه ،مقننــه و
قضائیــه و حتــی مؤسســات خصوصــی
عهدهدار وظایف عمومی تحت شــمول
ایــن قانــون هســتند .نهاوندیــان درباره
مؤسســاتی کــه فعالیــت اقتصــادی
دارنــد گفــت :تمــام این مؤسســات باید
اطالعــات مربوط بــه امــاک ،داراییها

و اموالشــان را اطالعرســانی عمومــی
کنند .بــه گفته نهاوندیــان ،قانون ،حوزه
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی را هــم
شامل میشود .معاون اقتصادی رئیس
جمهــوری اظهــار کــرد :شــورای عالــی
شــفافیت بــرای نظارت بــر اجــرای این
قانون در نظر گرفته شده که جریان امور
را هدایــت کند .وی از مجلس خواســت
باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع،
بررسی این طرح در فوریت قرار گیرد.
در جلســه دیــروز همچنیــن هیــأت
دولــت به منظــور ترغیــب کارفرمایان و
کارآفرینــان بخش خصوصــی و تعاونی
بــه جــذب فارغالتحصیالن دانشــگاهی
جــوان بــه صــورت کارورز ،آییننامــه
اجرایــی مربــوط را بــه تصویــب رســاند.
برایــن اســاس ،مطابــق قانــون برنامــه
ششم توســعه ،کارفرمایان و کارآفرینان
بخش خصوصــی و تعاونــی در صورت
جــذب نیــروی کار جــوان بــا حداقــل
مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت
کارورز ،از پرداخت ســهم بیمــه کارفرما
بــرای مــدت دو ســال از تاریخ شــروع به
کار معــاف میشــوند .هیأت وزیــران در
این جلســه همچنین نصــاب معامالت
موضوع قانون برگزاری مناقصات برای
مناقصــات کوچــک ،متوســط و بــزرگ
در ســال  1398را مشــخص کــرد .براین
اســاس ،نصــاب معامــات کوچــک تــا
ســقف  328میلیــون ریــال ،معامــات
متوسط با مبلغ بیش از سقف معامالت
کوچــک و تا ســقف ســه میلیــارد و 280

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به  19تماس امریکایی ها

چرا روحانی به درخواست مالقات ترامپ جواب رد داد؟
برای ســخنگویی دولت نام یک فرد مطرح است که روحانی خود اعالم می کند

رئیس دفتر رئیس جمهوری با ابراز امیدواری برای تســریع
در تصویــب الیحــه تفکیــک وزارت صمــت در مجلــس
شــورای اسالمی ،گفت :در صورت عدم تصویب این الیحه،
پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا بر اساس
آن «معاونــت بازرگانــی» متشــکل از بخشهایــی از وزارت
جهاد کشــاورزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشکیل
شود.
بــه گــزارش ایرنا ،محمــود واعظــی روز چهارشــنبه پس
از پایــان جلســه هیــأت دولــت گفت :در پیشــنهاد تشــکیل
معاونــت بازرگانــی عنوان شــده اســت کــه ایــن معاونت با
مجــوز شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی زیر نظــر رئیس
جمهــوری تشــکیل شــود تــا بــازار را اداره کنــد .وی افــزود:
بحث تولیــد محصوالت کشــاورزی اولویت نخســت وزارت
جهــاد کشــاورزی اســت و وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
هــم بــه طــور ذاتــی به دنبــال تولیــد صنعتــی اســت .آنچه
این وســط میماند ،رهاشــدگی بــازار اســت .واعظی گفت:
امیدوارهســتیم نماینــدگان مجلــس بــا ســرعت بیشــتری
الیحــه دولــت را به تصویب برســانند یا اگر این طور نیســت
پیشــنهاد جدیــدی بــه رئیــس جمهور ارائه شــده اســت که
ایشــان یــک معــاون اختصــاص دهنــد و از شــورای عالــی
هماهنگی اقتصادی برای تشــکیل آن اجازه بگیرند .رئیس
دفتــر رئیس جمهوری اضافه کرد :بر اســاس این پیشــنهاد
بخشــی از این معاونت در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است تا زیر نظر این
معاونت جمع شده و بتوانند بازار را اداره کنند.
ëëپیشنهاد کاالبرگ الکترونیکی روی میز دولت
رئیسدفتررئیسجمهوریهمچنیندربارهارز4200تومانی و
تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت :تصمیم ســال گذشته
دولــت بــه قــوت خــود باقــی اســت و مباحث مطرح شــده
درباره کاال برگ الکترونیکی یا روشهای دیگر ،پیشنهاداتی
اســت که ســازمان برنامــه و بودجه و برخی از دســتگاههای
دیگــر تنظیــم کردند وی اضافــه کرد :این پیشــنهادات روی
میز است و روشهای آمادگی است تا اگر در آینده الزم شد
اســتفاده کنیم ،اما فعالً سیاســتی که دنبال میشــود همان
ارز  4200تومانــی اســت .واعظی درباره انتخاب ســخنگوی
دولــت ،گفــت :این موضوع بررســی شــده اســت و یک نفر
هم نامش مطرح اســت که خود آقــای رئیس جمهوری ان
شاءاهلل اعالم میکنند.
ëëتعهدات برجامی طرف مقابل باید اجرا شود
وی درباره پیشــنهاد ایران برای صادرات نفت یک و نیم
میلیون بشــکهای بــه اروپا تصریح کرد :چیزی کــه در بیانیه

و در صحبتهــای چهارشــنبه گذشــته رئیــس جمهــوری
بــود ،ایــن اســت کــه تعهــدات برجامی طــرف مقابــل باید
اجرایــی شــود کــه اگــر اجرایی شــود ایــن مطلبی کــه گفتید
در آن وجــود دارد .رئیــس دفتــر رئیس جمهوری در پاســخ
بــه پرسشــی درباره اینکــه اروپا به  120روز زمان برای نشــان
دادن تعهــدش بــه اینســتکس نیــازدارد ،خاطرنشــان کرد:
بــه نظر من حرف درســتی نیســت آن چیزی که ثبت شــده
و ســازوکارش مشــخص اســت ،اجرایش نبایــد بیش از یک
هفتــه طــول بکشــد .وی همچنین گفــت :قرار اســت وزرای
خارجــه  3کشــور و اتحادیــه اروپــا راجــع بــه مســأله ایــران
بحــث کننــد و مذاکراتــی با طرف ایرانی داشــته باشــند و ما
حرفهایمان را آنجا خواهیم زد.
واعظــی بــا بیان اینکه اروپاییهــا از  120روز زمان برای
اجرایی کردن اینســتکس ســخن گفتهاند ،درســت نیست،
گفــت :مــا بــه هیــچ وجــه (از مهلــت ارائــه شــده) کوتــاه
نمیآییــم و در زمــان  60روز بــه آنچــه کــه اعــام کردیم
اقــدام میکنیم که این زمان شــروع هم شــده اســت و در
 60روز دوم هــم آنچــه کــه در مرحله دوم اســت ،اجرایی
خواهد شد.
وی دربــاره ســخنان رئیس جمهــوری در جمــع فعاالن
سیاســی مبنــی بــر اینکــه رئیــس جمهــوری امریــکا  19بــار
درخواســت مالقات کرده و پاسخی داده نشده است ،اظهار
داشت :آقای رئیس جمهوری این گونه گفت؛ در سفری که
بــه نیویورک رفتم در ســه روزی که آنجا بــودم از کانالهای
مختلــف  19بــار برای مالقات تماس گرفته شــد که من هم
گفتم کســی که از برجام خارج شــده و میــز مذاکره را برهم
زده اســت ابتدا بایــد به قوانین بینالمللی متعهد باشــد تا
طرف مقابل هم گفتههای او را باور کند .رئیس دفتر رئیس
جمهوری تأکید کرد :خواســته جمهوری اســامی ایران این
است که هرکس که ادعایی دارد ،ادعای خودش را در عمل
و نه در حرف مشخص کند.
واعظی همچنین گفت :آقای روحانی بخشــی از جلســه
هیأت دولت دیروز را به دستورات رهبری اختصاص دادند
کــه دربــاره مســائل اقتصــادی ،رونــق تولیــد ،ایجــاد کردن
فضــا بــرای ســرمایهگذاری ،ایجاد اشــتغال و اینکــه چگونه
بنگاههای اقتصادی که در تصدی دولت و نیروهای نظامی
اســت را بــه مردم واگــذار کنیم ،بود .وی افــزود :در مجموع
مقــداری از وقــت دیروزمــان بــه عملیاتی کردن دســتورات
رهبــری اختصــاص یافــت .همچنیــن بــه ایــن موضــوع که
در این شــرایط بــرای مقابله با فشــارهایی کــه امریکا ایجاد
میکنــد چطــور بایــد به یــک مدیریــت قدرتمنــد و متمرکز
برســیم تــا شــجاعت در تصمیمگیــری را عملــی کنیــم،
پرداخته شد.

میلیون ریــال و معامالت بــزرگ با مبلغ
برآورد اولیـــــــــــــــــــه بیش از سه میلیارد و
 280میلیــون ریــال ،معیــن شــد .افزون
برایــن ،نصــاب معامــات یــاد شــده به
مــواردی کــه معامله به صــورت مزایده
انجام میشود ،تسری مییابد.
هیــأت وزیــران همچنیــن ضمــن
تصمیمگیــری درخصــوص تعــدادی
از پیشــنهادات دبیرخانــه شــورای
عالــی مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی
و ویــژه اقتصــادی ،بودجــه ســال ۱۳۹۸
ســازمانهای مناطق آزاد کیش ،قشــم،

چابهــار ،ارس ،ارونــد ،انزلــی و ماکــو و
شــرکتهای تابعــه آنهــا و اصالحیــه
بودجــه ســال  ۱۳۹۷ایــن ســازمانها را
تصویــب کــرد .همچنیــن بــا تصمیــم
دولــت ،گرایــش مجــاز منطقــه ویــژه
اقتصــادی کازرون از «صنایــع تبدیلــی-
کشــاورزی» بــه «صنعتــی بــا اولویــت
صنایع تبدیلی -کشاورزی» تغییر یافت.
افــزون برایــن ،طــرح جامــع منطقه
ویژه اقتصادی شــیراز و گرمســار تعیین
و هرگونــه عملیــات اجرایــی ،ملــزم بــه
رعایت کلیــه ضوابط و مقررات از جمله

مالحظــات زیســت محیطــی (برنامــه
مدیریت زیســت محیطــی) و منطبق با
آمایش صنعتی ،معدنی و تجاری شد.
هیأت وزیران در ادامه ،عالوه بر تعیین
طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشــهها
و ضوابط فنی آن ،سازمان منطقه مذکور
را موظــف بــه حفــظ اراضــی کشــاورزی،
جنگلــی و تاالب و ایجاد پارک لجســتیک
به مســاحت  ۹۰هکتار کرد .افــزون براین،
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد
نسبتبهتعیینتکلیفپروژهپلارتباطی
خلیجفارساقدامکند.

متهم در چهارمین جلسه دادگاه پرونده پدیده:

دادستانی ورود نمیکرد ،شاهد مشکالت بیشتریبودیم

میزان

الیحــه جامــع شــفافیت در صــورت تصویــب در مجلس
ادامـــــه از
و تبدیــل شــدن به قانون ،بــرای اولین بــار معنای خاصی
صفحه اول
بــه واژه «عمومــی» در اصطالح «ســازمانها و مؤسســات
عمومــی» میدهــد .واژه عمومی درباره این مؤسســات و ســازمانها همواره
بــهکار رفته اســت امــا بهواقع بیمعنا بوده اســت .ســازمانهایی کــه از منابع
عمومی استفاده کردهاند اما دسترسی عموم مردم به اطالعات آنها – منابع،
فرصتها ،مشاغل ،ساختار مدیریتی و کارکنان – ممکن نبوده و عمالً مردم
هیچ امکانی برای نظارت مؤثر بر آنها نداشتهاند .موادی از این الیحه تصریح
میکند که ســازمانهای عمومی باید فرصتهای اســتخدامی ،فرصتهای
سرمایهگذاری و سایر اطالعات مربوط به فعالیتهای خود را منتشر کرده و در
دسترس عمومی قرار دهند و به همین ترتیب بر سازمانها تکلیف میکند که
اطالعات آماری خود را در پایگاه اطالعرسانی مؤسسه منتشر کنند .این الیحه
حق دسترســی شهروندان به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی
و مؤسســات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی را برای شهروندان مجاز
میســازد .اطالعات اســت که در شــهروند قدرت پدید مــیآورد و اجرای این
الیحــه بعد از تصویب به صورت قانون ،قدرت شــهروندان را افزایش خواهد
داد.
الیحه در شــکل فعلیاش شــماری از قوانین پیشین درباره ســامت اداری را
هــم در بــر میگیرد و به این ترتیــب ظرفیت یکپارچهای بــرای کنار هم دیده
شدن دسترسی آزادانه به اطالعات ،شفافیت و مقابله با فساد ایجاد میکند.
لیکن نباید توهم داشت و بر این باور بود که به صرف تصویب چنین الیحهای
در دولت و حتی مجلس ،اجرای آن بســرعت آغاز خواهد شــد .تجربه قانون
مربوط به ســامت اداری در ســال  1390و قانون انتشــار و دسترسی آزادانه به
اطالعات در سال  1387و اجرا نشدن آنها به شکل مناسب تا به امروز ،نشان
میدهــد کــه راه زیادی در پیش اســت و چیزی بیــش از یک موفقیت کوچک
حاصل نشده است.
تصویب این الیحه نسبت دقیقی با موفقیتهای کوچک دارد .الیحه از جنس
اصالح سازوکارهاســت و داللت بر ساختوســاز و ســختافزار نــدارد ،چیزی
از جنــس نرمافزار حکمرانی اســت .اجرای آن هم به نســبت ســایر اقدامات
برای مقابله با فساد بسیار کمهزینهتر است و در نهایت اجرای واقعی چنین
الیحهای کیفیت حکمرانی را با کمترین مقدار هزینه ارتقا میدهد.
نکته مهم این است که سطح نارضایتی از فساد به باالترین مقادیر بیسابقه
رسیده و این الیحه نیز مستقیماً با علل و مبانی بروز فساد مرتبط است .وجود
شــبکههای اجتماعی فرصتی فراهم میکند تا جامعه مدنی بســیار قوی و با
تمرکــز به این الیحه بپــردازد و از همین لحظه ،نظارت مدنی برای ممانعت
ن را آغاز کند .جامعه ایرانی به گفتوگوی فراگیر درباره ماهیت
از ابتر شدن آ 
این موفقیت کوچک و چگونه به ســرانجام رســاندن آن نیاز دارد .هرگز نباید
گذاشــت دســتور کارهای دیگــر در عرصه سیاســت داخلی یا مســائلی که گاه
خیلی آشــکارا دستســاز جلوه میکنند و هدفشــان تغییر دادن دســتور کار
سیاسی است ،بر این الیحه سایه بیندازند.
مبارزه با فساد ،ساختن حکومتی که شفاف است و بتدریج بر سرمایه اجتماعی
میافزاید ،کارآمدی دارد و میتواند رضایت تولید کند ،نیازمند گام برداشتن
در مســیرهای نظیر تصویب و اجرایی کردن قانون منتج از این الیحه اســت.
تردید ندارم که ســالها طول خواهد کشــید تا این قانون اجرایی شــود – راهی
ن را پرداخته و البته از
که کشــورهای پیشــرو در این عرصه نیز ســالها هزینه آ 
فوایدش بهره بردهاند – و سطح و پیچیدگی فساد به اندازهای است که صرفاً
قانون شفافیت قادر به مقابله با همه مصادیق آن نیست ،اما منطق مقابله
با علتها و نه معلولیابی و معلولکشی ،به عالوه بستر اجتماعی و سیاسی
مطالبهکننده شفافیت و مقابله با فســاد ،نویدبخش گامی در راستای تحقق
یــک موفقیت کوچک ارزشــمند اســت .قانون شــدن الیحه جامع شــفافیت،
درمان همه دردهای بوروکراســی و حکمرانی آغشــته به فساد ،غیرپاسخگو و
ناکارآمد نیســت ،اما مسیر موفقیت از به ثمر نشاندن همین کارهای کوچک
ی شــدن هر چه ســریعتر این قانون بــا عنایت به
میگــذرد .تصویــب و اجرایــ 
سطح اعتماد نهادی مشاهد ه شده در تحقیقات متعدد ،یک گام مناسب به
سمت بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است .جا دارد رسانهها و
سازمانهای تخصصی کشور بیشتر به آن بپردازند.

علــی ربیعــی با اشــاره بــه جلســه فعاالن
سیاســی با رئیس جمهوری تأکیــد کرد که
نیازمنــد گفتوگــوی اجتماعــی هســتیم.
ربیعــی که خود مدیریت جلســه یاد شــده
را عهــدهدار بــوده ،در گفتوگــو بــا فــارس
گفــت :هــر دو گــروه (اصالحطلبــان و
اصولگرایــان) در ایــن جلســه بــه مســائل
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاســت
خارجی اعتراض کردند .آقای شــکوریراد

نیز در این جلســه تأکید کــرد که به ما برای
حمایــت از دولــت فشــار آمــده اســت امــا
پشیمان نیستیم.وی افزود :همه نیروها به
مسائل مختلفی از جمله اقتصاد ،فرهنگ
ت خارجی نقد دارند و اما از هر دو
و سیاســ 
گروه همراهی دیدیــم .اصولگرایان گفتند
کــه بــه شــما رأی ندادیم امــا در کنار شــما
ایســتادهایم از ایــن جمــات مــن در ایــن
جلســه دیــدم و از اصالحطلبــان دیدم که

گفتنــد از حمایتــی کــه از شــما (خطاب به
رئیسجمهوری)کردیم،پشیماننیستیم.
نظارت سه جانبه و چندجانبهگرایی در این
گفتوگو جلوه بسیار خوب این جلسه بود
و به نظرم حسن بزرگ این جلسه است.
ربیعــی ادامه داد :بیان مشــکالت ســخت
شده است .ما اگر بخواهیم بگوییم شرایط
سخت است ممکن است اثر سوئی بگذارد.
در جلسه اقتصاددانان با رئیس جمهوری

که من متولی آن بودم یکی از اقتصاددانان
پس از بررســی شــرایط اقتصادی کشور در
ادوار مختلف اظهار داشــت شرایط فعلی
اقتصــادی کشــور روانشناســی اجتماعــی
اســت .بــه نظــر مــن ایــن حــرف درســت
اســت هیــچ دورهای اینقــدر آثــار روانی و
کنش اجتماعی مردم درگیر نبوده اســت.
میخواهم بگویم شرایط ،شرایط دشواری
اســت .نمیتــوان خیلــی از مســائل را بــه

راحتی بیان کرد .یکسری به دنبال تخریب
هستند .درآمد نفت پایین میآید اما دولت
موظف است حقوقها را بدهد اما رقم این
حقوق باال است .آنچه وجود دارد این است
کــه ما نیازمنــد یک گفتوگــوی اجتماعی
هستیم که با یکدیگر سخن بگوییم و زمان
ف زدنمان را بایــد افزایش بدهیم .ما
حــر 
باید در چندین مسأله مهم از جمله مسأله
امریکا به تفاهم برسیم.

ایرنا

روز دوشــنبه گفتوگویی با علی شــکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت در
همین صفحه منتشــر شــد درباره جزئیات دیدار فعاالن سیاســی با رئیس
جمهوری .در بخشــی از این گفتوگو به نقل از آقای شــکوری راد آمده بود
کــه رئیس جمهوری در ســخنان خود «به فعالیتهــای دولت پنهان علیه
دولت و کارشــکنی برخی احزاب اشــاره کردند» که صحیح آن «کارشــکنی
علیــه احزاب» اســت .در بخشــی دیگر هم بــه نقل از دبیــرکل حزب اتحاد
ملــت آمده بود« :انتقادهای بســیار صریحی از برخی مســائل مانند حصر
و دولــت پنهــان یا دربــاره عملکــرد وزارت اطالعات یا سیاســت خارجی و
مذاکره در سیاســت خارجی صورت گرفت ،اما هیچ کس برآشــفته نشد».
در ایــن بخــش هــم وزارت اطالعــات بــه اشــتباه به جــای اطالعات ســپاه
اســتفاده شــده اســت .ضمن تصحیح موارد یاد شــده ،از مخاطبان و آقای
شکوری راد پوزش میطلبیم.
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ربیعی :نیازمند گفتوگوی اجتماعی هستیم

هیأت عالی نظارت مجمع
به حدود قانونگذار تعدی کرده است

عضو فراکســیون امید مجلس گفــت :در اقدام هیأت
عالــی نظــارت مجمــع مبنی بر ایــراد گرفتن بــه مصوبه
اخبــــار مجلــس یک تناقض وجود دارد و از این تفســیر میتوان
برداشــت کرد که چنین خطایی ،تعدی به حدود صالحیت قانونگذار کشــور
اســت.محمدجواد فتحــی در گفتوگو بــا خانهملت ،در خصــوص ایراداتی
کــه هیأت عالــی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــر طرح اصالح
موادی از قانون انتخابات مجلس گرفته اظهار داشــت :بدون شک این رویه
بدعت گذاری اســت و به معنای تبدیل شــدن این هیأت به شــورای نگهبان
دوم اســت.عضو کمیســیون حقوقــی مجلــس بیــان کــرد :اگــر هیــأت عالی
نظارت بر سیاســتهای کلی نظام ایــرادی وارد میکند حتماً باید در فرآیند
قانونگــذاری ،تذکرهــا را بــه مجلس بدهد یــا اینکه بعــد از مصوبه مجلس،
موضوع را از طریق شــورای نگهبان به قوه مقننه اعالم کند؛ مسأله یا ایرادی
که هیأت عالی نظارت دارد ابتدا باید به شــورای نگهبان ارائه شــود و شورای
نگهبان به حســب اینکه آن مصوبه خالف قانون اساسی یا شرع است ،از آن
دادهها و اطالعات هیأت عالی ،میتواند استفاده کند.
وی افــزود :ورود هیأت عالی نظــارت مجمع ،تناقضی را ایجاد میکند،
ناظــر دوم و
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام یک بــار به عنــوان مرجع ِ
شــورای نگهبــان دوم اعمال نظــر میکند ،اگر ایــن مرجع یکبــار به عنوان
شــورای نگهبــان در مصوبــات وارد میشــود و مصوبــات مجلــس را رد
میکنــد ،در صورتــی کــه اگــر اختالفی بیــن مجلــس و شــورای نگهبان رخ
دهــد ،مجمــع تشــخیص مصلحت نظام دیگر صالح به رســیدگی نیســت
زیرا قبالً داوری کرده و نظر آن معلوم است ،این داور برای مرحله بعدی
حــق داوری ندارد.نماینــده تهران گفت :اگــر مقابل این بدعت نایســتیم،
روز به روز شــاید وســعت آن گســترش یابد و کار به جایی برسد که قابلیت
اصالح نباشد.
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چهارمیــن جلســه رســیدگی بــه اتهامــات متهمیــن
پرونده شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم
اخاللگــران در نظــام اقتصادی کشــور به ریاســت قاضی
منصوری در مشهد برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،نماینده دادستان
عمومــی و انقــاب مرکز خراســان رضوی کیفرخواســت
متهم محمدرضا ریاحی فرزند علی اصغر را بدین شرح
قرائــت کرد :مشــارکت در اخالل عمــده و کالن در نظام
اقتصادی کشــور ،تصاحب و حیف و میــل اموال مردم و
تشــکیل شــبکه کالهبرداری با اســتفاده از تبلیغات عامه
از جملــه اتهامات اســت .با قرائت کیفرخواســت قاضی
منصوری هنــگام تفهیم اتهام و طرح ســؤال ،خطاب به
متهــم گفت :با توجه بــه حجم عظیــم تحقیقات انجام
شــده و گزارشــات مراجع قانونی و اقاریر صریح متهمان
در مرحلــه تحقیقات؛ تأکید میکنم که به ســؤاالت طرح
شده دقیق و مبتنی بر حقیقت پاسخ دهید.
در ایــن هنــگام متهــم محمدرضا ریاحــی خطاب به
دادگاه گفــت :تمامی اظهارات خــود در مراحل مختلف
تحقیقات مقدماتی را قبول دارم .شــرکت پدیده از ســال
 ۱۳۹۲وارد بحــران شــد و چنانچه دادســتانی به موضوع
ورود نمیکرد ،شاهد مشکالت بسیار بیشتری میبودیم.
متهــم ریاحی در پاســخ به ســؤال دادگاه مبنــی بر نحوه
قیمت گذاری ســهام شــرکت پدیده گفت :تعیین ارزش

قیمت ســهام توســط آقــای پهلــوان صــورت میگرفت،
ضمــن اینکــه رقابت با چند شــرکت دیگر تشــدید کننده
تخلفات در زمینه تعیین ارزش سهام بود.
پــس از آن نیز قاضــی منصوری از نماینده دادســتان
خواســت تــا کیفرخواســت متهم دیگــر پرونده ،احســان
محســنی ثانــی فرزنــد محمدرضــا را قرائــت کنــد کــه
نماینده دادســتان ایــن گونه گفت :متهم محســنی ثانی
بواســطه انجــام تبلیغــات غیرواقعــی؛ در راســتای بــاال
بــردن کاذب قیمت ســهام پدیده نقش داشــته اســت و
طبــق کیفرخواســت صادره توســط دادســرای عمومی و
انقــاب مشــهد ،نامبــرده متهم بــه معاونــت در اخالل
عمده و کالن در نظام اقتصادی کشــور از طریق تســهیل
وقــوع بــزه و ارائه طریق ارتــکاب جرم و تحصیــل مال از
طریق نامشــروع اســت .نماینــده دادســتان درخصوص
نحــوه عملکــرد متهم محســنی ثانــی گفت :نامبــرده به
تبلیغات غیر واقعی بــرای پدیده جهت افزایش قیمت
حبابی سهام ،مبادرت مینموده و علیرغم الزام قانونی
به عنوان سهامی خاص در تبلیغات اشارهای نمیشود،
حال آنکه طبق قانون ذکــر آن در تبلیغات ،الزامی بوده
است.
در ایــن هنــگام حســابرس ویژه پرونــده در واکنش به
ســخنان متهم گفت :متهم تعداد زیادی سهام هدیه به
صورت رایگان از این شرکت دریافت کرده است.

فرزند نماینده پیشین سبزوار متهم دادگاه پدیده

در جلسات دادگاههای فسادی که طی چند ماه گذشته برگزار شده ،نکته قابل تأمل وابستگی
برش نســبی برخی متهمان با بعضی مســئوالن کشور اســت .در دادگاه دیروز پدیده هم یک مورد
دیگر از این دست آشکار شد .بر اساس پیگیریهای خبرنگار روزنامه «ایران» احسان محسنی
ثانی یکی از متهمانی که دیروز از خود دفاع کرد فرزند محمدرضا محسنی ثانی نماینده اصولگرای مجلس نهم
از حوزه انتخابیه سبزوار است .محمدرضا محسنی ثانی پیشتر هم استاندار لرستان و معاون سیاسی استانداری
خراسان بزرگ بوده است.

