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اطالعیه نهاد ریاستجمهوری درخصوص جشن میالد حضرت زهرا

(س)

دی��روز «روح اهلل حس��ينيان» نماين��ده ته��ران و عضو جبهه
پايداري پش��ت تريبون مجلس قرار گرفت تا نطق ميان دستورش
را قرائت كند .بسياري منتظر اعالم «لیست اتهامی» اين جبهه به
دولت بودند ،اما كمتر كس��ي فكر ميكرد ،همسر رئيسجمهوري
را آماج اتهام قرار دهد
بعد از آنكه برخي رسانهها اخبار «غير واقعي» درباره دختر و
همسر رئيسجمهوري منتشر کردند ،عضو جبهه پايداري مجلس،
به بهانه جش��ني كه با حض��ور «صاحبه روحاني» و به مناس��بت
گراميداشت روز زن برگزار شده بود ،زبان به افترا گشود
استناد حسینیان به ادعاهايي بود كه در برخي خبرگزاريهاي

رسمي و سايتهاي غير رسمي منتشر شده بود
رس��انه های جناح پایداری یک داس��تان را س��اخته وپرداخته
کردند .آنها مدعی شدند در اين مراسم به تمام مهمانان سكه تمام
بهار اهدا شده و عالوه بر ش��وي «جواهرات» ،دختران با «رقص»
حضار را س��رگرم كردند؛ حضاري كه همگي خانم و از همس��ران
اعضاي دولت و سفراي كشورهاي خارجي بودند
يك مقام آگاه در اين باره به روزنامه ايران گفت :اين مراسم همه ساله
توسط حوزه زنان رياس��ت جمهوري در سالروز تولد حضرت فاطمه
زهرا(س) و روز زن انجام ميگيرد.به گفته وي همه ساله نمايشگاه هاي
جانبي از جمله البسه در حاشيه مراسم برگزار مي شود

واقعيت ثبت نام يارانهها از زبان نمايندگان مجلس

چشمانداز خودرو در گفتوگو با کارشناسان

مس ّببان تورم
در جایگاه مدعي

كاظم جاللي :اجراي غلط قانون هدفمندی یارانهها ،ديوار كجي است
كه در دولت قبل بنيان گذاشته شده است
بهروز نعمتي :كس��اني كه حامي دولت قبل بودند و حاال شمشير را
عليه دولت يازدهم از رو بستهاند ،پاسخ دهند  800ميليارد دالر درآمد
ارزي در دولت نهم و دهم كجا هزينه شد

صفحه 2

صفحه 23

صنعت خودرو
برسر دوراهی قیمت

در میزگ��رد غیر حضوری ایران ،دكتر فضلاهلل جمالو ،ابراهيم رزاقي
و احمد عزيزي به تحلیل وضعیت کنونی صنعت خودرو و چالش��های
فراروی آن پرداختند .این صاحبنظران مشکالت ساختاری برجای مانده
از دولتهای پیشین در صنعت خودرو را بازگو کرده و پیشنهادات خویش
را برای ساماندهی این صنعت ارائه کردند

اول دفتـــر
سادهسازی قوانین ،گامي در مسیر حقوق شهروندی
الهام امينزاده

معاون حقوقي رئيسجمهوري

نيكوترين س��خن آن است كه به نظم زيور يابد و
همگان آن را بفهمند.
(ع)
امام صادق
يكي از راهكارهاي اجرايي ش��دن قوانين در سطح
كش��ور ،ارائه آنها به زباني روشن و گويا ميباشد .هر
چقدر زبان مقررات سادهتر و روان تر باشد ،امكان فهم و اجراي آن توسط اشخاص
بيشتر خواهد بود .چنانچه قوانين و مقررات با الفاظ ،عبارات پيچيده و تخصصي
حقوقي به تصويب برس��ند و از فهم عمومي و متعارف خارج باشند با وجود اين
كه با هدف تنظيم روابط اجتماعي ش��هروندان با يكديگر يا دولت با شهروندان
تصويب شدهاند نميتواند به ساماندهي اين روابط بپردازد .فهم متعارف از قواعد و
مقررات ،مقدمه گريزناپذير اجراي قانون است .چنانچه فهم قواعد و مقررات صرفاً
مختص متخصصان در حوزههاي حقوقي و قانونگذاري باشد ،كه اين قوانين به
احتمال زياد پس از تصويب در حد ادبيات حقوقي باقيمانده و نميتوان اجراي
مناسب آنها را انتظار داشت .لذا چنانچه هدف آن باشد كه قوانين و مقررات براي
اجرا تهيه شوند ،نياز به فهم متعارفي از قانون توسط شهروندان و مأموران اجراي
قانون ميباشد .بنابراين ضروري است كه تدوينكنندگان قوانين و مقررات در به
كارگيري فن سادهنويسي قوانين و مقررات تالش نمايند چرا كه هنر قانوننويسي
در سخت نويسي آن نيست بلكه دستگاههاي حاكميتي هر چقدر اراده و خواست
خود را با سادهترين و شفافترين شكل به اطالع شهروندان برسانند بهتر ميتوانند
از آنها انتظار اجراي تكاليف قانوني را داشته باشند.
در برخي از كش��ورهاي جه��ان تالشهايي جهت ترويج به كارگيري زبان
روشن در حوزه مقررات گذاري آغاز شده است به گونهاي كه قوانين ،مقررات،
مصوبات ،بخش��نامهها و آييننامهها بايد با زبان روشن ،سهل و گويا تدوين و
تصويب بشوند .در اين كشورها الزامات ،مشوقها و حتي كارگروههايي جهت
سادهس��ازي قوانين تدارك ديده شده است .با وجود اهميت كار حقوقدانان و
قانونگذاران حرفهاي كه اساس نظام حقوقي كشورها را بنيان مينهند ،نگرش
عمومي به قانون بايد قابل اس��تفاده بودن آن براي مخاطب باشد لذا ذينفعان
در درجه اول بايد قانون را درك كرده و به نحو احس��ن آن را اجرا نمايند .در
چنين ش��رايطي حقوقدانان و قانونگذاران حرفهاي نيز از تدوين قانوني كه به
نحو مطلوبي اجرا ميش��ود و اهداف مبتني بر نظ��م و تعالي جامعه را دنبال
ميكند احساس رضايت بيشتري ميكنند.
نهادها و بخشهاي مختلف قانونگذار بايد در رقابتي لفظي ،حقوقي و ادبي
ب��ا يكديگر به ارائه متون ش��فاف قانوني مبادرت كنند ن��ه اين كه در رقابتي
لفظي و ادبي با شهروندان به ارائه متون سخت و خارج از فهم متعارف عمومي
اقدام نمايند.
در قوانيني كه به زبان س��اده نگاشته ش��دهاند اصل از فرع قابل تشخيص
اس��ت و حق افراد درخصوص مطلع ش��دن از قوانيني كه بر آنها حاكم است
محقق ميشود.
در قوانين موجود در كش��ور به موارد متعددي جهت اطالعرساني مناسب
قوانين برميخوريم از جمله ماده  211قانون برنامه پنجم توسعه ،مواد  3و 8
قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ،مواد  10و  11قانون انتشار
و دسترسي آزاد به اطالعات و مواد  26و  27قانون مديريت خدمات كشوري
كه در آنها به باال بردن سطح آگاهي عمومي از قوانين و مقررات و نهايتاً حقوق
و تكاليف مردم اش��اره شده است .با اين حال ضروري است جهت سادهسازي
قواني��ن در مراحل تصويب يا پس از تصوي��ب ،قوانين و نهادهايي پيشبيني
ش��وند تا با ارائه راهكارهاي ساده سازي قوانين ،فهم و اطالع عمومي از متن
قوانين باال رفته و شاهد اجراي بهتر قوانين در سطح جامعه نيز باشيم.
گفتني است در راستاي هماهنگسازي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي،
تغيير شيوههاي قانوننويسي و جمعآوري قوانين پراكنده براي استفاده راحت
مردم از سوي معاونت حقوقي دولت ،اهميت سادهسازي قوانين و شفاف سازي
و تنقيح قوانين نيز در دستور كار قرار دارد كه اميد است با بهرهمندي از نظرات
كارشناس��ان و حقوقدانان برجسته و دلسوز در اين زمينه نيز شاهد تحوالت
جدي و اساسي باشيم.

صفحه 5

یادداشـــت
نقش تازه دولت در بازار سرمايه؛ حمايت يا مداخله؟
مجيد قاسمی فيضآبادی

چهار ماهي اس��ت كه بازار س��هام در حال نزول
است و در اين راستا نظرهاي متفاوتي در باب مداخله
يا دخالت نكردن دولت براي س��اماندهي بازار بورس
تهران مطرح ش��ده اس��ت .در تازهتري��ن اظهارنظر
حس��ين خزلي خرازي کارش��ناس بازار س��رمایه در
دف��اع از ضرورت دخالت نكردن دولت در بازار نكاتي
را مطرح كرده اس��ت .وي در خصوص پيشنهاد دولت و مجلس براي حمايت
از بازار سرمايه اظهار ميدارد :چرا وقتي قيمت سهام باال ميرود و شاخصها
صعودي ميشود يك عده از دوستان و فعاالن بازار مدام گلهگزاري از دخالت
دول��ت را آغاز ميكنند اما وقتي بازار نزولي ميش��ود همه توقع دارند دولت
در بازار دخالت داش��ته باشد .به باور اين كارشناس در بحث سقف توقعهاي
فعاالن بازار از دولت ،بايد تكليف اين بحث روشن شود كه آيا ميخواهيم دولت
حمايت و كنترل داشته باشد يا نه ،زيرا نميتوان براي دولت نقش دوگانه قائل
شد.انتقاد اين دست از كارشناسان از آنجا ناشي ميشود كه به تعبير وي برخي
از س��هامداران جوان و حقيقي كه در شبكههاي اجتماعي فعال هستند توقع
بيش از اندازه از دولت دارند و به دليل آگاهي اندك از بازار سرمايه انتظار دارند
دولت وارد بازار سرمايه شده و سهام بخرد و پول و نقدينگي به بازار تزريق كند
كه اين كار غيرمنطقي و خالف واقع است.به اين ترتيب نبايد انتظار داشت كه
هرگاه بازار با روند منفي روبهرو شد دولت وارد مداخله در بازار شود.
طرح اين گونه نظرها در شرايط حساس بازار بورس ايران در واقع گشوده
ش��دن باب ي��ك مجادله طوالني و تاريخي اس��ت ك��ه از دوران اجراي تفكر
اقتصادي جان مينارد كينز آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد .اين مجادله  5سال
پيش كه بازار بورس امريكا و س��پس اروپا دچار تالطم ش��د در جهان غرب
درگرفت ،تا آنجا كه دولت اوباما نيز براي شكس��تن ركود در بازار س��رمايه به
تزريق  800ميليارد دالر كمك مبادرت كرد.
آنچهمسلماست،اكنوندرتجربهاقتصادايران،بازارسرمايهنيازمندسياستگذاري
جديد است و شاهد تقابل ميان نظرهاي دو طيف از اقتصاددانان هستيم.
بطور كلي اقتصاددانان نئوكالسيك غالباً استدالل خود را اين گونه مطرح
ميكنند :در كوتاه مدت به دليل وجود برخي نقايص يا مسائل بيروني(نقايصي
كه باعث محدود ش��دن رقابت و محدوديت كسب اطالعات كامل ميشوند)؛
ممكن است مداخله دولتي ضرورت پيدا كند ،اما در درازمدت خود بازارها به
دليل توان انعطاف پذيري ميتوانند مس��تق ً
ال توازن را برقرار كنند و از اين رو
حال��ت مطلوب ،مداخله حداقلي دولت خواهد ب��ود چرا كه مداخله دولت در
درازمدت خود منبع ناكارآمديها است.
در نقطه مقابل اقتصاددانان نئوكالس��يك كه به مكانيس��م بازار و دس��ت
پنهان باور دارند ،اقتصاددانان كينزي قرار ميگيرند که اساس��اً اتكاي صرف
به مكانيس��م بازار را نابخردانه تلقي ميكنند و آن را زير س��ؤال ميبرند و به
درجهه��اي مختل��ف ،كارآمدي و عادالنه بودن مكانيس��م ب��ازار را به چالش
ميكش��ند .به باور اين گروه از صاحبنظران ،اساس��اً داش��تن بازارهاي«آزاد»
غيرممكن اس��ت چرا كه بازارها قادر به قاعدهمند كردن خود نيستند .شاهد
مث��ال ادعاي اين گروه از صاحبنظران ،اتفاق مربوط به كالهبرداريهاي مالي
بزرگ در شركتهايي مانند «انرون» و «ورلدكام» در سال  2002است كه به
نوعي درست بودن اين ديدگاه را اثبات كرد.
هواداران انديشه كينز كه در فضاي اقتصاد ايران نيز شمارشان اندك نيست
در اثب��ات نظر خوي��ش بر مفهومي به نام «ترديد بني��ادي» تأكيد ميورزند.
ترديد بنيادي زماني اس��ت كه نتوان احتمال وق��وع يك رخداد يا پيامدهاي
آن را محاس��به كرد .به عبارت ديگر ،وضعيتي در بازار س��رمايه بروز ميكند
كه براي فعاالن افق آينده پيشبيني ناپذير ميشود .در چنين وضعيتي آنچه
ب��راي فعاالن اهمي��ت مييابد ،ميزان اعتماد به كارگ��زاران يا به تعبير كينز،
ميزان«روحيات حيواني» آنها است.
«ترديد بنيادي» زماني به سراغ اصحاب بازار سرمايه ميآيد كه شرايط و وقايع
حادث شده از هر جهت با وقايع گذشته متفاوت هستند يعني همان وضعيتي كه
فيزيكدانان نيز تحت عنوان جهان «تجديد ناشونده» با آن روبهرو ميشوند.
ادامه در صفحه آخر

واكنش جهانگيري به حاشيهسازي
درباره مراسم گراميداشت روز زن در سعدآباد

به دنبال برخي حاش��يه سازيها و انتشار خبرهاي
نادرس��ت درباره مراسم ويژه تولد حضرت فاطمه(س)
ب��ه همت حوزه زنان ،اس��حاق جهانگي��ري در صفحه
شخصي خود به اين موضوع واكنش نشان داده است.
جهانگيري روايت همس��ر خود را كه در اين برنامه
حضور داشته بازگو كرده كه دقت در آن نشان ميدهد
واقعيت با آنچه برخي رس��انهها منتش��ر كرده و برخي
نماين��دگان هم باب��ت آن به رئيس جمه��وري تذكر
دادند چق��در تفاوت دارد .در مطل��ب معاون اول رئيس جمهوري آمده اس��ت:
ديشب كه خانه رفتم بحث جلسه بانوان در روز تولد حضرت فاطمه زهرا(س) و
سروصداهايي كه منتقدان دولت برپا كردهاند مطرح شد .از خانم كه اتفاقاً در اين
جلسه حضور داش��ته پرسيدم كه اصل ماجرا چه بوده است؟ گفت اين حرفها
نبوده ،جلسهاي رسمي بوده با حضور همسران سفراي مقيم تهران ،محلش هم
ساختمان حافظيه بوده است .يعني همانجايي كه همه ساله در سالروز پيروزي
انقالب اس�لامي مراس��م رسمي ديدار س��فراي مقيم تهران با رئيس جمهوري
برگزار ميشود .برنامه هم ويژه بانوان بوده است .لذا هيچ اختالطي در كار نبوده
اس��ت ،شام هم نه تنها اشرافي نبود بلكه بس��يار مختصر و در حد يك پذيرايي
ساده بوده ،به ما هم يك سمبوسه و يك تكه پيتزاي كوچك رسيد.
برنامه را هم تش��ريفات رياس��ت جمهوري تدارك ديده بود و س��ركار خانم
دكتر روحاني و س��ركار خانم دكتر الهي قمشهاي سخنران جلسه بودند .قرائت
قرآن مجيد هم داش��تيم و مجري هم س��ركار خانم پوريامي��ن بود .از لباسها
پرسيدم كه گفت آنها هم لباسهاي محلي ايراني بوده است و در واقع نشانگر
تنوع فرهنگي در ايران و به نوعي نشانه غناي فرهنگي كشور بزرگ ايران بوده
اس��ت .وي ادامه داد كه آخرس��ر هم به چهارپنج نفر از بانوان خير كه خدمات
شايس��تهاي در زمينههاي مختلف از جمله درمان كودكان س��رطاني داشتهاند
با اهداي س��كهاي قدرداني به عمل آمده اس��ت .به مدعوي��ن هم هيچ هديه يا
سكهاي داده نشده است.
پيش خ��ودم گفتم منتقدين ما كه اينطور رگهاي گردن را به حجت قوي
كردهاند كجا بودند وقتي كه در دولت قبل جلس��اتي با دعوت از ايرانيان مقيم
خارج كش��ور و استقرار در هتل پنج س��تاره ،با پرداخت كليه هزينهها از جمله
هزين��ه بلي��ت و گاهي تا  10ه��زاردالر براي هر نفر با آن هم��ه ريخت و پاش
برگزار ميكردند.
جالب است كه در آن زمان آرام و خاموش و حتي دعاگوي دولت بودند ولي
امروز به يك برنامه رسمي اينطور با توسل به دروغ ،گير ميدهند .واقعاً نيروي
سياسي براي زدن رقيب و جا انداختن گفتمان «اشرافيت» مجاز به دروغ بافي
اس��ت؟ آيا خانمها در ش��عار فقط نصف جامعه ما هستند ولي اجازه ندارند يك
جلسه كوچك  150نفره براي خودشان داشته باشند؟ پيش خود گفتم« :قربان
برم خدا را ،يك بام و دو هوا را».
ëëخالف شرعی مشاهده نگردید
اله��ام امينزاده ،معاون حقوقي رئي��س جمهوري هم در توضيح اين برنامه
به ايسنا گفت :این مراس��م با سخنرانی سرکار خانم الهی قمشهای درخصوص
جایگاه زن در اس�لام و نقش زن در خانواده آغاز ش��د و ایش��ان به راهکارهایی
جهت اعتالی نهاد خانواده اش��اره نمودند .وی با اشاره به اینکه در این مراسم
بخشه��ای هن��ری نیز ترتیب داده ش��ده بود ،گفت :در حاش��یه این مراس��م
نمایشگاهی از پوشش و حجاب زن ایرانی در ادوار و مناطق مختلف به نمایش
گذاش��ته شد .وی خاطرنش��ان کرد که در این مراسم به هیچ کدام از حاضرین
س��کهای اهدا نش��د .وی با اش��اره به این که در این مراس��م صرفاً زنان حضور
داش��تند ،گفت :هیچ خبرنگار و مردی در این مراس��م حضور نداش��ت و خالف
شرعی مشاهده نگردید.

اطالعیه روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری
(س)
درخصوص جشن میالد حضرت زهرا

رواب��ط عمومی نهاد ریاس��ت جمه��وری در اطالعیهای به برخی ش��ایعهپراکنیها و
جوسازیهای رسانهای درخصوص جشن میالد حضرت زهرا(س) پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،در این اطالعیه آمده است :پاسداشت فرهنگ غنی
اسالمی -ایرانی در سالی که توجه به اقتصاد و فرهنگ از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی
به عنوان راهبرد کالن نظام جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است ،نیازمند معرفی و تبیین
ش��عائر و نمادهای واالی فرهنگ ناب محمدی(ص) است .در این میان؛ تبیین شخصیت
سرور بانوان دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) که مهمترین الگو برای زیست مؤمنانه زنان
در ایران اس�لامی است ،از یکس��و جایگاه رفیع زن در عرصه فعالیتهای اجتماعی نظام
مقدس اسالمی را به تصویر میکشد و از سوی دیگر مهر بطالنی بر سیاهنماییها و ادعاهای
دروغین نظام فرهنگی و حقوق بشر غربی ،درخصوص بانوان ایران عزیز خواهد بود .چنانچه
رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر با جمعی از بانوان فرمودند« :برخورداری ایران اسالمی از
انبوه زنان فرزانه ،تحصیلکرده ،خوشفکر و ممتاز ،از نعمات الهی و جزو بزرگترین افتخارات
جمهوری اسالمی است».
در ادامه اين اطالعيه آمده است :امسال نیز به همین مناسبت و در امتداد سنتی هر ساله
مراسم جشن والدت زهرای اطهر(س) و روز زن؛ جشنی به میزبانی همسر رئیس جمهوری
با حضور همسران سفرای کش��ورهای خارجی و مدیران نظام اسالمی و همچنین جمع
کثیری از بانوان فرهیخته ایران اسالمی برگزار شد .بویژه مهمانان خارجی فرصتی یافتند
تا ضمن آشنایی با ابعاد شخصیت و زندگانی دخت گرامی پیامبر اسالم(ص) ،با گوشههایی
از فرهنگ و س��بک زندگی اسالمی و ایرانی آشنا شوند .چنانچه ویژگی مجالس مولودی
مختص بانوان اس��ت ،در این جلس��ه با رعایت تمام جنبههای شرع مقدس و شئونی که
مجالسی از این دست دارد ،تعدادی از دختران خردسال به شادمانی پرداختند و نمونههایی
از پوشش و حجاب زنان اقوام ایرانی در ادوار و مناطق مختلف به نمایش درآمد.
در کمال تعجب و تأسف ،جشنی که معطر به نام صدیقه طاهره(س) و مربوط به پاسداشت
شخصیت آن حضرت بود ،از آسیب نگاههای ابزاری و سیاسی در امان نماند و برخالف موازین
اسالم عزیز ،اخالق محمدی(ص) و حتی اصول حرفه اطالعرسانی ،موجی از شایعات ،افترا،
اکاذیب و پیامکهایی به صورتی هماهنگ در فضای رسانهای کشور منتشر شد .این در حالی
بود که هیچیک از مطالب منتش��ره مس��تند نبود و متأسفانه افرادی نیز که به تریبونهای
عمومی کشور دسترسی دارند بدون اینکه از حقیقت ماجرا مطلع باشند و بدون تحقیق ،آن را
دستمایهای برای متهم نمودن دولت به بی توجهی به فرهنگ واالی دینی کردند .حال آنکه با
دروغ و افترا نمیتوان به بام سعادت رسید .و همچنین نمیتوان خدمتگزاران مردم را از مسیر
فرهنگ راستی ،راستگویی ،اعتدال و رونق و تعالی کشور بازداشت.
در اين اطالعيه افزوده ش��ده اس��ت :دفتر نهاد ریاس��ت جمهوری که رعایت حرمت
خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم را اوجب واجبات و مهمترین مصالح نظام اسالمی
میداند ،از ذکر افتراها و مطالب کذبی که متأسفانه و به دروغ به این مراسم منتسب گردید،
خودداری میکند .امیدواریم همه اهالی رسانه و عزیزانی که تریبونهای مختلف را به عنوان
امانتی الهی در اختیار دارند؛ ضمن توجه بازدارنده در قبال این گونه رفتارها تالش خود را
معطوف به حراست از مقدسات دینی و باورهای مردم مؤمن و عزیزمان نمایند و راه را بر
سوء استفادههای سیاسی و ابزاری سد نمایند.

