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در شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

سیاست های مبارزه با جنگ روانی تصویب شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سیاست های
کالن اطالع رســانی برای مقابله با جنگ روانی و مسائل
اقتصادی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در این
جلسه که روز گذشــته با حضور سران قوا و به ریاست
حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی برگزار شد،
اعضا راهکارهای الزم برای تنویر افکار عمومی و جلب
مشارکت مردم از طریق اطالع رسانی برای مبارزه با هر
نوع اختالل در تنظیم بــازار و همچنین برخورد قاطع و
عادالنه با هر گونه فساد در چرخه فعالیت های اقتصادی
را بررســی کردند .در همین راســتا سیاست های کالن

اطالع رســانی با هدف مبارزه با جنگ روانی و التهاب
آفرینی در جامعه نســبت به مسایل اقتصادی با رویکرد
آرامش بخشی و ثبات به بازار تصویب شد.
همچنین پس از گزارش مسئوالن مربوط به تنظیم بازار،
پیشــنهادهای الزم برای جلوگیــری از هرگونه کاهش
عرضه کاالهای مورد نیاز مردم و در نتیجه افزایش قیمت
کاالها و خدمات بررسی شد.
بر این اســاس ،مقرر شــد دســتورالعمل ایجاد توازن
صادراتی با اولویت تامین نیازهای اساسی مردم و اقتصاد
کشــور تهیه و از سوی رییس جمهوری به دستگاه های
ذیربط ابالغ شود.

نگرانی اصولگرایان از سخنان احتمالی روحانی در جلسه سوال از رئیسجمهور
گروه سیاسی
politics@jahaneghtesad.com

بعد از جنجال اصولگرایان و شکست آنها در طرح " عبوراز روحانی
" با اسم رمزهای متفاوت این بار اصرار آنها به اجرایی شدن مسئله
"سوال از رییس جمهور" تا جایی پیش رفت که رییس جمهور به
صراحت خطاب به رئیس خانه ملت نوشت « البته این امر می تواند
فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم
بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما
نیز از آراء آنها است».
روزنامه سیاست روز با بییان اینکه « اینکه شرایط موجود بدون سند
و مدرک گردن گذاشته شود موضوعی نیست که دیگر افکار عمومی
آن را بپذیرد .موضوعاتی چون دولت سایه یا اینگونه حرف ها دیگر
برای مردم پذیرفتنی نیست .روحانی برای صحبت کردن ابزارهای
خوبی دارد و طبق نص قانون اساســی و آییننامه داخلی مجلس،
هر وقت بخواهند میتواند در مجلس سخنرانی کنند .این که رئیس
جمهور سواالتی از جنس اقتصاد را با پاسخهایی از جنس سیاست
ترکیب می کند تنها نشان از خود نمایی سیاسی دارد که این روزها
حنای بی رنگی در میان مردم محسوب می شود .چنین تهدیدات
نشــان از انحراف افکار عمومی برای پوشش ضعف عملکرد تیم
اقتصادی دولت و نبود مدیریت واحد در این حوزه دارد  .بهتر است
او افشاگری ها را به آینده موکول نکند .او در سخنرانی های خود
بارها گفته است که برخی از موضوعات را در آینده تشریح می کند
تا خیلی ها خجل شوند اما بهتر است که دیگر صبر نکند چرا که او
مسئول پیگیری تخلفات در کشور است .این نوع اظهارنظرها فارغ
از این که به نوعی سرپوش گذاشتن و انحراف افکار عمومی است،
نوعی بی اخالقی و تهمت زنی و ایجاد شــبهات در کشور و بی
اعتمادی مردم است و جز در بازی سیاسی قابل تعریف نیست».
جعل امضا برای فرار از پاسخگویی
از ســوی دیگر نصراهلل پژمانفر عضور فراکسیون نمایندگان والیی
مجلــس با بیان اینکه «آقای رئیسجمهور با این ادبیات جدیدی که
مطرح کرده ظاهرا میخواهد در صحن مجلس «بگم بگم» راه بیندازد.
اینگونه حرکات به صالح منافع کشور نیست» از جعل امضای یک
نماینده برای شکست طرح سوال از رئیسجمهور خبر داده است !

تالش رسانه های اصولگرا برای تلقین "تهدید آمیز بودن پاسخ
رییس جمهور"
تعدادی از رسانه های اصولگرا در اقدام گسترده ای سعی دارند با
انجام مصاحبه با شخصیت های سیاسی و نمایندگان مجلس پاسخ
صریح و قاطع روحانی برای حضور در مجلس را تهدید آمیز قلمداد
کرده و در القای آن مصاحبه شوندگان می کوشند تا به پاسخ مورد
نظر خود برسند که در بسیاری موارد تیرشان به سنگ می خورد و
از هدف شان باز می مانند.
امیری :نامه رئیسجمهوری تهدیدآمیز نبود
خبرگزاری فارس در این زمینه اعالم کرده اســت معاون پارلمانی
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نامه رئیسجمهور برای حضور در
مجلس تهدیدآمیز نبود ،گفت :نامه رئیسجمهور اعالم آمادگی برای
حضور در مجلس بود.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور درباره زمان
حضــور رئیسجمهور در مجلس برای پاســخ به ســؤال
نمایندگان اظهارداشــت :تاریخ دقیق حضور رئیسجمهور
هنوز مشــخص نشــده و هنوز چیزی از سوی ایشان به ما
ابالغ نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی نامه رئیسجمهور برای
حضــور در مجلس را تهدید آمیز عنوان کردند ،نظر شــما
در این زمینه چیست ،افزود :خیر؛ نامه رئیسجمهور اعالم
آمادگی برای حضور در مجلس بود؛ آقای رئیس جمهور به
خاطر اینکه نگذارد گمانهزنی در فضای سیاسی مطرح شود
آن هم در شرایطی که ما نیاز به وحدت ،انسجام و اتحاد داریم
و نباید پیام اختالفی از داخل کشور به خارجیها و مخصوص ًا
به رژیم صهیونیستی و آمریکا مخابره شود از این جهت سریع
نامه نوشتند که در موعد قانونی به مجلس میآیم از این رو از
نامه ایشان تهدید استنباط نمیشود.
طرح سوال از رییس جمهور بعد از اتمام تعطیالت مجلس در
دستور کار قرار می گیرد
مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس در خصوص طرح
سوال از رئیسجمهور ،گفت :مجلس هفته بعد جلسه علنی
نخواهد داشت از این رو سوال از رئیس جمهور در دو هفته
کاری بعد از تعطیالت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

چهارسویسیاست
پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد:

نقل قول منتسب به واعظی درباره الریجانی تحریف شده است

پایگاه اطالع رسانی دولت نقل قول منتسب به محمود واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری
درباره علی الریجانی رییس مجلس شــورای اسالمی را ' تقطیع و تحریف شده' خواند .این
پایگاه اعالم کرد :روز گذشته نقل قولی از دکتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در
برخی رسانه ها مبنی براینکه «ما حساب آقای علی الریجانی را از مجلس جدا میدانیم» منتشر
شد که این نقل قول تقطیع وتحریف شده و نادرست است.
پایگاه اطالع رســانی دولت افزود :بدینوســیله به اطالع می رساند که اصل کالم رئیس دفتر
رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال خبرنگار که برخی محتوا و لحن نامه رئیس جمهوری
به رئیس مجلس را تهدیدآمیز تلقی کرده اند ،این بوده است':این موضوع درست نیست .آقای
رئیسجمهور در نامه به اقای الریجانی اعالم کردند که طبق قانون در زمان مقرر در مجلس
حاضر خواهند شد و به این خواسته برخی نمایندگان احترام خواهند گذارد .ما حساب یک
گروه معدود و اقلیت در مجلس را از کلیت آن جدا می دانیم'.
پاسخ معاون دادستان به وزیر ارتباطات:

توییتر رفع فیلتر نمیشود

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر
طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه غیرقانونی
است .به گزارش ایسنا عبدالصمد خرم آبادی در یادداشتی در این باره نوشت :بدنبال مصاحبه
های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ،خبرنگاران محترم سوالتی را مطرح کردهاند که پاسخ
سواالت مطروحه در قالب متن ذیل ارئه میشود:
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دســتورات و احکام قضایی نیست؛
بنابراین موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح
نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمیشود.

نامه انتقادی صادق خرازی خطاب به وزیر کشور

دبیرکل حزب ندای ایرانیان طی نامهای از وزیر کشور درخواست کرد که سالن این وزرات خانه
را برای برگزاری کنگره در اختیار حزب ندای ایرانیان قرار دهد.
سیدمحمدصادق خرازی دبیرکل ندای ایرانیان طی نامهای به وزیر کشور از دستور وی مبنی بر
عدم واگذاری سالن وزارت کشور به احزاب انتقاد کرد.
بر اساس این گزارش خرازی در این نامه با اشاره به نقش دولت و وزارت کشور در حمایت
از احزاب از این که با وجود واگذاری سالن وزارت کشور به کنسرتها و برنامههای فرهنگی،
وزارت کشور از واگذاری این سالن به احزاب و تشکلهای سیاسی خودداری میکند ،انتقاد
کرد و خواهان برداشتن این تبعیض شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه:

صفراف هیچگاه عضو تیم مذاکره کننده روسیه نبوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :فردی به نام «صفراف» هیچگاه عضو مذاکرهکننده
روسیه درخصوص خزر نبوده و ادعاهای او بیاساس و غیر قابل اعتنا است .به گزارش ایلنا،
بهرام قاسمی در پاسخ به پرسشی در گفتوگو با یکی از رسانهها درخصوص ادعایی که روز
گذشته توسط فردی به نام« رجب صفراف» در یکی از رسانههای فارسیزبان خارجی منتشر
شد ،گفت :بررسی سوابق نشان میدهد که ایشان هیچگاه فردی مذاکرهکننده از جانب هیات
مذاکرهکننده روسیه با هیات ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است.

ناطق نوری :اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مردم در ابتدای انقالب و زمان امام (ره) با کوپن و
جیره زندگی می کردند ،بمباران می شدند و بچه های خود را به جبهه می فرستادند ،اما در عین
حال به حضرت امام (ره) و نظام عشق می ورزیدند ،این عشق از کجا می آمد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده
است ،گفت :ما از قبل هم مشکل خارجی داشتیم اما آنها را طی کردیم؛ ما مسائل داخلی داریم.
اما امروز متاسفانه اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده است؛ ما از قبل هم مشکل خارجی
داشتیم اما آنها را طی کردیم؛ ما مسائل داخلی داریم.

منتجب نیا :در شرایط فعلی سوال از رییس جمهوری قطعا
موجب تضعیف و تخریب است
اما اظهارنظر چهره های سیاســی و نماینــدگان همچنان در مورد
جنجال طرح " ســوال از رییس جمهــور" ادامه دارد در این زمینه
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است که در شرایط
امروز که از ســویی آمریکا اقدام به تهدید ایران میکند و از سویی
دیگر برخی کارشکنیها علیه دولت انجام میشود و در عین حال
رییس جمهوری مانند کوهی در برابر حمالت و فشارها ایستادگی
میکند ،سوال از او قطعا و مسلما موجب تضعیف و تخریب است.
حجتاالسالم و المسلمین رسول منتجبنیا در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به اعالم وصول ســوال از رییس جمهوری در مجلس
شورای اسالمی اظهار کرد :زمانی موضوع سوال از رییس جمهوری
مطرح شد که آمریکا و ترامپ با قوت و قدرت تصمیم عجوالنه و
کینهتوزانه در برابر نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران گرفتند که
مردم را از طریق مسائل اقتصادی تحت فشار قرار دهند همچنین از
سویی دیگر در داخل همه اعم از رهبری و سایر نخبگان تاکید دارند
که امروز ،روز وحدت و اعالم انسجام است و روسای قوا در حال
برنامهریزی برای یافتن از برون رفت بحران هستند.
منتجبنیا خاطر نشان کرد :در چنین شرایطی قطعا زمان مناسب برای
سوال از رییس جمهوری که دومین شخصیت عالیرتبه جمهوری
اسالمی هستند و امروز مانند کوهی در برابر حمالت و فشارهای
دشمنان ایستادهاند میایســتیم .در چنین شرایطی سوال از رییس
جمهوری قطعا و مسلما مورد تضعیف و تخریب است و اتحادی
که امروز از نظر عقل و منطق اســت را که الزم اســت خدشهدار
میکنــد .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشــاره به
برخی کارشکنیها علیه دولت ،خاطر نشان کرد :در کشوری زندگی
میکنیم که کسانی که سابقه بسیار بد در مدیریت اجرایی کشور در
کارنامه دارند و همچنین پروندههای فراوانی در دستگاههای قضایی
علیه آنها و اطرافیانشــان وجود دارد ،امروز راه میروند و با کمال
شجاعت علیه رییس جمهوری و دولت شعار میدهند و هیچ کس
به آنها نمیتواند بگوید که باالی چشمتان ابروست .در این وضعیت
رییس جمهوری از یکسو با آمریکا مقابله و از سویی دیگر کشور
را اداره و از طرفی با آقایی روبهروست که دهها پرونده اختالس و
سوءاستفاده خود و اطرافیانش در دستگاههای قضایی رفته است ،اما

به شهرستانهای مختلف میرود و میگوید رییس جمهوری باید
استعفا دهد ،چون بیلیاقت و بیکفایت است.
رحیمی :شاید بخواهند روحانی را در مجلس عصبانی کنند
عضو هیات رییسه مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه فضای
ســوال از رییس جمهوری برجستهسازی ناکارآمدی دولت است،
گفت :اگر ابزارهای نظارتی مجلس شــورای اســامی به درستی
استفاده نشود کارآمدی آن را زیرسوال خواهد برد.
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایســنا ،اظهــار کرد :با بیان اینکه
فضای سوال از رییس جمهوری برجستهسازی ناکارآمدی دولت
است ،افزود :پروژه تعریف شــده رقبا ،پروژه تخریب روحانی و
تضعیف دولت اســت باید توجه داشته باشیم که سوال از رییس
جمهوری معادل  ۷۲سوال از وزرا از نظر تعداد امضاءهاست .طبیعتا
طرح چنین سوالی باید منجر به رفع ابهامی شود در حالی که پاسخ
سواالت بارها توسط رئیس جمهور و وزیران در قبل داده شده است
و این شائبه سیاسی بودن اهداف سوال را تقویت میکند.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره به حاشیه
های جلســه استیضاح ربیعی خاطرنشان کرد :طبیعتا ممکن است
برخی نمایندگان متقاضی سوال از رییس جمهوری فضای روانی
سوال را به سمت عصبانی کردن آقای روحانی ببرند که امیدواریم
این فضا به خوبی مدیریت شود و آقای روحانی با سخنان تازه مانع
سازیهای سیاسی و تالشهای پنهان تقابلی را بیان کند چرا که به نظر
میرسد اگر دکتر روحانی در مجلس حرف تازه نزند فضای حمله
به دولت توسط جریان رقیب تشدید میشود.
تاجرنیا :نمایندگان با همدلی با دولت مشکالت کشور را رفع کنند
یــک فعال سیاســی اصالحطلب گفت :در شــرایط کنونی ،حل
مشکالت مردم بیش از اینکه با پرسش گریهای نمایندگان از رئیس
جمهور به دست بیاید ،با همدلی و همراهی به دست خواهد آمد.
علی تاجرنیا در گفتو گو با ایســنا ،در ارتباط با موضوع سوال از
رئیس جمهور اظهار کرد :من خودم به شخصه معتقد هستم که ما
باید از حداکثر ظرفیت های قانون اساسی و نظارت بر عملکرد تمام
قوا اســتفاده کنیم .وی ادامه داد :با اینکه بعضا رویکردهای سوال
کنندگان از رئیس جمهور را رویکردهای کامال سیاســی و بدون
دلسوزی برای منافع مردم می بینم ،اما به دلیل حمایت از پاسخگویی
مسئوالن ،با کلیت این کار موافق هستم.

شمخانی :سازوکارهای جدیدی برای مشارکت بخش خصوصی
اتخاذ شده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :ساز و کارهای جدیدی
برای فعال سازی و مشارکت هر چه بیشتر فعاالن و نخبگان
اقتصادی بخش خصوصی در عرصه تصمیم سازی وتصمیم
گیری کالن کشور اتخاذ شده که اجرایی خواهد شد.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،علی شمخانی
روزگذشــته در جلســه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی تهران و فعاالن بخش خصوصی
اظهارداشــت :بخش خصوصی در جنگ اقتصادی امروز
عهده دار نقشی است که بسیج مردمی درهشت سال دفاع
مقدس ایفا کرد.
وی بــا بیان اینکه بخش خصوصــی در مواجهه موفق با
مهمترین تهدیدات کشــور کارنامه درخشانی ارائه کرده
است خاطر نشان کرد:
اگر در جنگ تحمیلی با روش های مرسوم و کالسیک و
با استفاده انحصاری از ظرفیت های دولتی با دشمن مواجه
می شدیم ،هنوز صدام در پشت دروازه های اهواز بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :بسیج به عنوان ساختار
برآمــده از متن جامعه با بهره گیری از ظرفیت های عظیم
مردمی ،معادله جنگ نابرابر را به شکل شگفت آوری به نفع

جمهوری اسالمی ایران تغییر داد.
شمخانی یادآور شد :در زمانی که بزرگترین استراتژیست
های نظامی جهان بر اساس ارزیابی معادالت نظامی معتقد
بودند که ایران مغلوب جنگ خواهد بود ،با وارد شــدن
بسیج و ورود امکانات ،ابتکارات و انگیزه های باالی مردمی
در جنگ ،همه معادالت کالسیک فرو ریخت و اراده مردم
سلحشور ایران نقشه های نظام سلطه را نقش برآب کرد.
وی تصریح کرد :در جنگ اقتصادی امروز نیز که با میدان
داری آمریکا در حال انجام است و ابعادی به مراتب پیچیده
تر ازجنگ نظامی دارد ،تنها معادله تغییر دهنده موازنه غیر
قابل قبول کنونــی ،بازتولید تجربیات و ظرفیتهای عظیم
مردمــی و بخش خصوصی و حاکم شــدن آن برفضای
تصمیم گیریها و سیاستگزاری های اقتصادی است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به الزامات شکل گیری
این راهبرد جدید در نظام اقتصادی کشــور اظهار داشت:
غلبه نگاه ملی بر رویکردهای صنفی و منافع شــخصی،
همراهی با مردم و داشتن برنامه جامع راهبردی برای نقش
آفرینی در این عرصه از اولویت های غیرقابل اجتنابی است
که می تواند بخش خصوصی واقعی و پیشــرو را به خط

شکن اصلی نبرد اقتصادی مبدل سازد.
شمخانی با تقدیراز بخش خصوصی فعال ،دلسوز ،مردمی
وایثارگرکــه با انگیزه ملی و اعتقادی بدنبال کمک به حل
مشــکالت اقتصادی کشــور و مردم اســت ،اعالم کرد:
ساز و کارهای جدیدی برای فعال سازی و مشارکت هر
چه بیشتر فعاالن و نخبگان اقتصادی بخش خصوصی در
عرصه تصمیم ســازی وتصمیم گیری کالن کشور اتخاذ
شده که اجرایی خواهد شد.
در ابتدای این جلسه رییس ونمایندگان اتاق بازرگانی در
حوزهــای صنایع ،معادن ،عمران ،کشــاورزی ،دارویی و
غذایی مسایل ،مشکالت ،دغدغه ها و راهکار های خود
را بیان کردند.
لزوم مشــارکت دادن بخش خصوصــی در تصمیمات
اقتصادی ،کاهش سیطره دولت بر اقتصاد ،ضرورت اتخاذ
تصمیمات ثبات آفرین و بلند مدت ،عدم اتخاذ تصمیمات
غیر کارشناســی و برخورد علمی ،اصولی و سیستمی با
مشــکالت شــبکه ای از مهم ترین نکاتی بود که توسط
فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان اتاق بازرگانی در این
جلسه مطرح شد.

هشدار توکلی به رییس سازمان امور اداری؛

دسترسی به اطالعات حقوق مسئوالن را فراهم کنید

رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای
به رییس سازمان امور اداری و استخدامی ،دستورالعمل
ســامانه ثبت حقوق مقامات را ناقص دانست و تاکید
کرد :تعیین ســطح کردن برای دسترسی دستگاههای
نظارتی و عموم به اطالعات حقوقی مسئوالن خالف
حکم صریح قانون گذار است.
به گزارش ایرنا ،در بخشی از نامه «احمد توکلی» به
«جمشید انصاری» درخصوص دستورالعمل سامانه
ثبت حقــوق و مزایا ،موضوع مــاده  29قانون برنامه
ششم توســعه ابالغی هجدهم اردیبهشت ماه 1397
آمده اســت :همانگونه که میدانید پس از افشــای
پرداخت حقوقهای نامشروع در برخی دستگاههای
اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت ،رهبر
معظم انقالب با صراحــت از این آزمندی با الفاظ و
عباراتــی مانند «هجوم به ارزشها»« ،نامشــروع»،
«غیرمنصفانــه»« ،ظالمانه»« ،گنــاه» و «خیانت به
آرمانهای انقالب اسالمی» یاد کردند.
وی در ایــن نامــه یادآور شــد :در این فضا ،مجلس
شورای اســامی به موجب این ماده توسعه دولت را
به راهاندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات،
رؤسا و مسئوالن و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه
برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه
مکلف کرده است.
رییس سازمان غیردولتی دیده بان شفافیت و عدالت
تاکید کرد :دولت پس از گذشت بیش از یک سال از
الزماالجرا شــدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری
شــدن مهلت انجام وظیفه (سال اول برنامه) و پس از
مطالبات این سازمان و رســانهها اقدام به ابالغ متنی

با عنوان «دســتورالعمل ســامانه ثبت حقوق و مزایا
موضوع ماده ( )29قانون برنامه ششــم توسعه» کرده
است.
توکلی در این نامــه افزود :متن مذکور صرف ًا به روند
انجام تکلیف دســتگاههای اجرایی به ثبت حقوق و
مزایای مقامات روســا و مدیران دستگاههای موضوع
ماده ( )29پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف
قانونی دولت سکوت کرده و مشخص نیست دولت
در چه زمانی می خواهد به تکلیف قانونی خود در این
خصوص عمل کند.
وی تصریح کرد :در حالی که حکم قانون صرف ًا شامل
مقامات ،رؤســا و مدیران اســت .در بخشنامه ابالغ
دســتورالعمل مذکور حکم قانون به تمامی کارکنان
دستگاههای اجرایی تسری پیدا کرده که برخالف حکم
قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده
( )29قانون برنامه ششــم است .سنگ بزرگ گرفتن،
عالمت نزدن است.
ییس سازمان دیده بان شــفافیت و عدالت افزود :در
دستورالعمل مذکور بر خالف حکم ماده ( )29برنامه
ششم ،نحوه دسترسی دستگاههای نظارتی و دسترسی
عموم به اطالعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی
به مقامات ،روســا و مدیران و سطوح آنها را به طی
دوره آزمایشی منوط کرده است در حالی که دولت به
موجب این ماده مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت
به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان
دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم
مردم اقدام می کرده اســت نه اینکه پس از گذشــت
مهلت قانونی دســتورالعمل نحوه ورود اطالعات به

ســامانه را ابالغ کرده و نحوه دسترسی دستگاههای
نظارتی و ســطح آن را موکول بــه زمان موهوم پایان
دوره آزمایشی کند.
در این نامه رییس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت
خاطرنشــان کرد :در این ماده هیچگونه حکمی برای
تعیین سطح دسترسی دســتگاههای نظارتی و عموم
به اطالعات مربوط به حقــوق و مزایای پرداختی به
مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا
وجود نــدارد و قانونگذار به صورت مطلق حکم به
دسترسی دستگاههای نظارتی و عموم به سامانه ثبت
حقوق و مزایا داده اســت ،در حالی که خالف حکم
صریح قانونگذار در این خصوص در دســتورالعمل،
ابتدا سطح دسترسی قائل شده است و بعد تعیین سطح
دسترسی به سامانه در صالحیت هیأت وزیران دانسته
شده است.
توکلی در این نامه خطــاب به انصاری تصریح کرد:
به وضوح روشــن اســت که آییننامــهای که به نام
دســتورالعمل منتشــر شــده برای اجرا نشدن قانون
مناســبتر اســت تا اجرای آن .شــفافیت مقدمه و
پیشگیرنده از فساد است .فســاد ارکان حکومت را
چون موریانه میخورد.
به گزارش ایرنا ،ســازمان دیدهبان شفافیت و عدالت،
مؤسسه ای غیرسیاسی ،غیرانتفاعی و غیردولتی است
که در شــهریور  1394با هدف مبارزه با فساد ،ایجاد
شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.
این موسســه تاکنون شــکایت هایی علیه موسســه
ثامن الحجج ،ســازمان غذا و دارو ،وزیر فعلی راه و
شهرسازی و وزیر قبلی تعاون مطرح کرده است.
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تو ّرم در صنعت احداث ،تأثیرات بســزائی در افزایش تصاعدی هزینههای
اجرای پروژه بوجود میآورد خصوصــا زمانی که افزایش نامتعارف قیمت
ها در بازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشــد.در این شرایط ،جبران خسارات
وارده بــه پیمانکار می تواند موجب کاهش هزینه های مذکور گشــته و در
نهایت موفقیت پروژه را به دنبال داشــته باشــد .آنچه که بدیهی است؛ در
شــرایط کنونی انجام و ادامه فعالیت پروژه های عمرانی دچار چالش های
اساســی شــده که اصلی ترین دلیل آن نیزکاهش ارزش پول در اثر تورم و
افزایــش نرخ ارز اســت بطوری که حتی با وجود ارایــه انواع راهکارها و
بســته های سیاست ارزی از جانب دولت ،شرایط خارج از پیش بینی های
فعــاالن حوزه احداث رقم خــورده و آنها را در معرض ضرر و زیان جدی
قرار داده اســت .در این راستا مهمترین پرسشی که برای پیمانکاران ،انجمن
ها و تشکل های صنفی مرتبط با صنعت احداث مطرح می شود ،این است
که؛ آیا فضای کنونی حاکم بر قراردادها مشــمول شــرایط "فورس ماژور"
خواهد بود؟
برای یافتن پاســخ به پرسش فوق نیازمند بررسی اجمالی موضوع ،از منظر
قوانین و حقوق پیمان هســتیم .ســازمان برنامه و بودجه از سالها قبل و در
راستای همسان سازی قراردادهایی که کارفرمای آنها دستگاههای اجرای و
دولتی اســت ،اقدام به ابالغ شــرایط عمومی پیمان ها نموده است مطابق با
مفاد شــرایط عمومی های منضم به قراردادهای پیمانکاری" ،فورس ماژور"
یا "حوادث قهری" شــرایطی را بیان می کند کــه در آن ،حوادث خارج از
كنترل و اختیار دو طرف پيمان وقوع يابد و ادامه كار را ناممكن ســازد ،به
گونــه ای که عدم انجام تعهدات قراردادی توســط هر یک از دو طرف به
علت بروز شــرایط مذکور ،به منزله قصور یا نقض پیمان تلقی نمی شود و
هیچ یک از دو طرف ،مســئول خسارت هایی که طرف دیگر در نتیجه عدم
اجرا و با تأخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری ،دیده است،
نخواهد بود .حتی این موضوع از جانب قوانین باالدستی نیز پشتیبانی شده
است .به طوریکه فحوای ماده  229قانون مدنی اشعار می دارد « :اگر متعهد
به واسطه حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست ،نتواند از عهده
تعهد خود بر آید ،محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».
اما پرسش مهم این است که آیا شرایط بوجود آمده کنونی ،خارج از کنترل
هر دو طرف اســت؟ همانگونه که می دانیم بخــش اعظمی از پروژه های
عمرانی به طرفیت دستگاههای اجرایی و دولتی انجام می پذیرد و به عبارتی
دولت کارفرمای بخش خصوصی اســت .آنچه که مسلم است شرایط حال
حاضر خارج ازاختیار پیمانکار به عنوان فعال بخش خصوصی است .اما آیا
برای طرف دولتی نیز این چنین است؟ در پاسخ باید گفت خیر .زیرا شرایط
کنونی برای طرف دولتی نوعی انتخاب اســت .انتخابی که در جهت پیشبرد
سیاســت های کلی کشــور بوده و گذر از آن نیازمند یکدلی و درک متقابل
مشکالت و تالش برای جلوگیری از ضررو زیان طرفین قرارداد با توجه به
پتانسیل های موجود می باشد .به عبارت ساده تر هرکسی در حد توان خود
باید کوشــش کند تا کمترین خسارت به طرف مقابل وارد شود .حال اینکه
در اکثــر فعاالن حوزه صنعت احــداث ،اراده تعهد به اجرا و اتمام پروژه با
حداقل ســود دیده می شود اما از طرف دیگر وظیفه طرف دولتی قرارداد را
هم باید بررسی نماییم .به نظر می رسد تنها راهکاری که در شرایط موجود
می تواند راهگشا بوده و موجب رونق فعالیت های در صنعت احداث شود،
اعمال "هارد شــیپ" یا "شرط مذاکره مجدد" در قراردادهاست .در تشریح
این موضوع باید گفت کــه در مبانی حقوق پیمانها خصوص ًا در چارچوب
های تعریف شده در قراردادهای بین المللی ،شرطی وجود دارد که از آن به
"هارد شیپ" و یا " مذاکره مجدد" یاد می شودکه این مفهوم به زمان اختالل
ناشــی از تحوالت عمیق مالی  -اقتصادی اختصاص داشته و همانند فورس
ماژور عاملی بیرونی و غیر قابل پیش بینی اســت لکن سببی برای معافیت
نبوده و تنها امکان مذاکره دوبــاره برای برقراری مجدد تعادل اقتصادی در
قرارداد را فراهم می آورد.
از این رو و با عنایت به موارد یاد شــده انتظار می رود که سازمان برنامه و
بودجه ،با هدف امکان ادامه عملیات پروژه های عمرانی و اتمام موفق آنها،
در ســریعترین زمان ممکن و با استفاده از ابزاری چون بخشنامه های مؤثر
و دســتورالعمل های اجرایی ،شرایط تســهیل و ایجاد بستری مناسب برای
ایجاد تعادل اقتصادی در قراردادها را فراهم آورد.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم تیموری • مدیر بازرگانی  :شاپورنیکبخت
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار مالی :مرتضی ابراهیمی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

