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خانوادههای هفت شهید مدافع حرم از تکاوران شجاع ارتش ،این هفته با رهبر معظم انقالب دیدار کردند؛ این شهدای گرانقدر در دفاع از حرم حضرت زینب (سالماهللعلیها) در سوریه به شهادت رسیدهاند.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری،حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با تجلیل از مقام واالی شهدا گفتند :این شهدا نهتنها برای ارتش بلکه برای همهی م ّلت مایهی
افتخارند .رهبر انقالب اسالمی فرمودند :همسران محترم برخی از این شهدا در تشییع جنازهی همسرانشان مطالبی گفتند که فوق سطح فهم معمول ما انسانهای مادی است .ایشان در ادامه افزودند :اگر
جلوی بدخواهان و فتنهگران که دستمایهی دشمنی آمریکا و صهیونیسم هستند ،در آنجا گرفته نمیشد ،باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها را میگرفتیم .اینها دشمن را زمینگیر کردند.

محمدرضا عارف در مراسم افتتاح دفتر نمایندگان تهران در شهرستان پردیس اعالم کرد

اخبار

طرح گفت و گوی ملی در پارلمان

با صدور اطالعیهای اعالم شد

اقدامات وزارت اطالعات در پرونده بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطالعات بخشی از اقدامات
انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک
زنجانی را اعالم و تاکید کرد :گزارشی درباره
فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و
اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به
مراجع قضایی ارائه شده است.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دولت ،وزارت اطالعات در دو بُعد پیشگیری و
عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیتهای زنجانی و بانکهای وی در خارج از کشور
و شناسایی  ۷۰۰میلیون دالر از وجوه آنها کرده است .بر این اساس در بخش
پیشگیری ،عوامل مداخلهگر و ُمخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل
نفوذی در داخل زندان شناسایی شدهاند .همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات
زیر انجام شده است -۱ :شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر  -۲شناسایی واردات
 ۵۰۰دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد  ۱۵میلیون دالر  -۳کشف
چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دالر  -۴شناسایی اموال کارگزار
زنجانی در اسپانیا ،مالزی و ایران  -۵ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی  -۶کشف
مقادیر معتنابهی طال و توقیف مبلغ  ۱۸۵میلیون و  ۶۵۰هزار و  ۵۰۰میلیون تومان
وجه نقد در سال  ۱۳۹۴و  -۷ ۱۳۹۵شناسایی و اعالم اموال داخل وی شامل ۵۳
شرکت و خارج از کشور شامل  ۲۰شرکت در سال  ۱۳۹۲به دادستانی تهران -۸
بررسی صحت و سقم حدود  ۵۰مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خالل رسیدگی
قضایی و پس از آن در کشورهای مبدا کانادا ،چین ،ترکیه ،امارات عربی متحده،
مالزی ،تاجیکستان ،استرالیا ،فیلیپین ،سوییس ،ایتالیا ،روسیه و ژاپن  -۹پاسخگویی
به استعالمهای متعدد مراجع قضایی .روابط عمومی وزارت اطالعات تاکید کرده این
گزارش بخشی از اقدامات انجام شدهای است که قابل اعالم عمومی بوده و شامل
همه اقدامات نیست.

طرح علنی اختالفات قوا آرامش جامعه را به هم میزند
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی طرح علنی اختالفات سران قوا را
موجب برهم زدن آرامش جامعه عنوان کرد.
بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
علنی کردن اختالفات در شأن روسای قوا و سران
نظام نیست .البته وجود اختالف نظر امری طبیعی
است و ممکن است در هر سطحی وجود داشته باشد
اما باید مسایل اختالفی را در کنار هم مطرح و نسبت
به حل آن اقدام کنند .چرا که کشاندن آن به فضای عمومی به آرامش جامعه
خدشه وارد میکند.
وی افزود :این روش گفتمان نیست که اختالفنظرها در تریبون علنی گفته
شود .منطق هم حکم میکند که مباحث اختالفی با گفتوگو حل شود .شاید
اگر همین مواردی که پشت تریبونها مطرح میشود در دیدار و گفتوگو
طرح شود راهحلی برای آن پیدا شود اما اگر مسائل اختالفی به طور مکرر در
تریبونهای دیگر گفته میشود هر کس علیه دیگری مطلبی را مطرح میکند
و این هیاهو و جنجال بدون نتیجهای خواهد بود که آرامش جامعه را به هم
میزند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ،یادآور شد :طبیعتاً طرح علنی اختالفات انعکاس
مثبتی ندارد و باعث نگرانی شدید جامعه میشود زیرا مردم فکر میکنند وقتی
سران قوا نمیتوانند مشکل بین خود را حل کنند چطور میخواهند مشکل مردم
را حل کنند.

منتجبنیا خبر داد

مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
با استعفای کروبی
قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی اعالم کرد
که شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به اتفاق آرا
با استعفای مهدی کروبی مخالفت کرد.
حجتاالسالم رسول منتجب نیا قائم مقام حزب
اعتماد ملی گفت :در جلسه روز جمعه شورای مرکزی
حزب اعتماد ملی همه اعضای شورای مرکزی با
استعفای حضرت آیتاهلل کروبی دبیرکل حزب مخالفت
کردند .وی تاکید کرد :در این جلسه موضوع استعفای
جناب آقای کروبی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت و پس از استماع مباحث این
استعفا بدون حتی یک رای موافق رد شد .وی گفت :همه اعضای شورای مرکزی بر
وفاق و انسجام تاکید دارند و انشاءاهلل ادامه فعالیت حزب با قوت ادامه خواهد یافت.

مسئول ستاد انتخابات غرضی در سال :۹۲

ستاد غرضی در انتخابات  ۵۹ ،۹۲میلیون تومان هزینه کرد
مسئول ستاد انتخابات سیدمحمد غرضی با
اشاره به هزینههای انتخاباتی این ستاد در
سال  ،۹۲اظهار کرد :در انتخابات  ۹۲ستاد
آقای غرضی  ۵۹میلیون تومان هزینه کرد و این
هزینه را نیز شخص ًا پرداخت کرد.
سیدمحمد زهیر غرضی در گفتوگو با ایسنا
درباره هزینههای انتخاباتی سال  ۹۲ستاد انتخاباتی
سیدمحمد غرضی ،اظهار کرد :در سال  ۹۲ستاد آقای
غرضی  ۵۹میلیون تومان هزینه کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه هزینههای ستاد انتخاباتی آقای غرضی شخصاً از منابع
شخصی پرداخت شد ،اظهار کرد :بسیار خوب است که همه چیز شفاف باشد و
مشخص شود که در ستادهای مختلف چه کسانی هزینه کردهاند و چه منافعی را
درخواست نمودند.
مسئول ستاد انتخاباتی غرضی در سال  ،۹۲گفت :در انتخابات  ۹۶باید صداقت،
شفافیت و سالمت اهمیت بیشتری نسبت به گروهگرایی و عدم شفافیت و سایر
مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم داشته باشد .امیدواریم هر روز بیشتر به سمت
شفافیت حرکت کنیم.
گفتنی است؛ در پی طرح موضوع اعالم دخل و خرجهای حسابهای بیتالمال
و دریافتیهای مسئوالن نظام از سوی تعدادی از مقامات ،حمید ابوطالبی ،معاون
سیاسی دفتر رییسجمهوری از کاندیداهای انتخابات  ۹۲خواست تا دخل و
خرجهای انتخاباتیشان را اعالم کنند.

دفتر نمایندگان تهران در شهرستان پردیس با حضور
محمدرضا عارف رییس مجمع نمایندگان تهران،
محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس و جمعی از
نمایندگان تهران افتتاح شد.
افتتاح دفتر نمایندگان تهران در شهرستان پردیس با هدف
تسهیل ارتباط مردمی نمایندگان با مردم منطقه صورت گرفته
و پیش از این نیز دفاتر نمایندگان تهران در شهرستانهای
اسالمشهر ،لواسان و شهرری افتتاح شده بود .نمایندگان تهران
در ادامه به همراه نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی از فاز ١١
مسکن مهر پردیس بازدید کردند .بازدید از شهرک فناوری
پردیس نیز از دیگر برنامههای نمایندگان تهران در حاشیه این
مراسم بود.
انتقاد عارف از رسانهای شدن اختالف نظرهای برخی
مسئوالن
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی طی سخنانی
در مراسم افتتاح دفتر نمایندگان تهران در شهرستان پردیس
از رسانهای شدن اختالف نظرهای برخی مسئوالن انتقاد کرد.
محمدرصا عارف اظهار کرد :وقتی میتوان برخی مسائل و
اختالف نظرها را در داخل یک جلسه حل کرد چرا باید آنها
را رسانهای کنیم؟ مبنای ما این است که حتی االمکان این
مسائل رسانهای نشود .وی گفت :ما طرح گفتوگوی ملی را در
پارلمان دنبال میکنیم و در همین راستا کارگروهی برای تعامل
با فراکسیونهای دیگر تشکیل شده است .ما در خیلی مسائل
مثل حقوق شهروندی با یکدیگر اختالف نظر داریم ،اما در بحث
اشتغال و رونق اقتصادی اختالف نظری نیست و میتوانیم در
راستای منافع ملی با یکدیگر تعامل کنیم .جهتگیری ما همین
است که مبنا روی مشترکات باشد انشاءاهلل اختالف نظرها هم
در حین این تعامل حل خواهد شد تا انشاءاهلل به نتایج مطلوب
برسیم .عارف همچنین اظهار کرد :راهبرد مجلس دهم و جریانی
که با ائتالف امید خلق شد و به تشکیل فراکسیون امید منجر
شد ،پیگیری شعار امید ،آرامش و رونق اقتصادی است .بر همین
اساس یک برنامه  ۱۲۶بندی را ارائه کردیم و امیدوارم به تدریج
وعدههای داده شده در برنامه ششم که در مجلس در حال تدوین
است ،تحقق یابد .نماینده مردم تهران در مجلس آرامش را شعار
راهبردی گفتمان اصالحات و اتئالف امید عنوان و خاطرنشان
کرد :آرامش مهمترین مسئل امروز کشور ما است .ما برای تعهد

آرمانهای کشور نیاز به آرامش داریم و این مهمترین راهبرد ما
در مجلس است که انشاءاهلل تا آخر دوره آنرا دنبال میکنیم.
نمایندگان هم علیرغم اینکه در برخی مسائل نیاز به موضعگیری
وجود دارد در چارچوب این شعار عمل میکنند و برخی مسائل
را بدون استفاده از تریبون مجلس دنبال میکنیم؛ چرا که برای
ما رسیدن به نتیجه مهم است و تالش ما این است که مسائل
را با حفظ آرامش دنبال کنیم .عارف خاطرنشان کرد :اگر حضور
رسانهای برخی نمایندگان کمرنگ است بدانید که این امر عامدانه
است زیرا ما به دنبال تاثیرگذاری حل مشکالت و پیگیری
مطالباتهستیم.
رییس مجمع نمایندگان تهران با اشاره به افتتاح دفتر نمایندگان
تهران را پردیس اظهار کرد :پیش از این دفاتر نمایندگان تهران در
ری ،شمیرانات و اسالمشهر افتتاح شده بود .ما به دنبال تعامل با
مسئولین مربوطه و بررسی مشکالت مردم برای پیگیری مشکالت

و اقدام در جهت حل آنها هستیم .مجمع نمایندگان تهران بر
همین اساس تصمیم به افتتاح دفاتر در شهرستانهای تهران گرفت
تا ارتباط با مردم تسهیل شود .عارف اضافه کرد :ما خودمان را
نماینده همه مردم میدانیم .چه کسانی که به ما رای دادهاند چه
کسانی که رایشان افرادی دیگری بوده است .ما برای همه احترام
قائلیم و خود را وکیل همه مردم میدانیم .دفتر پردیس هم برای
پیگیری مطالبات مردم تشکیل شده است .وی در پایان گفت :پروژه
مسکن مهر علی رغم مشکالتی که داشت از سوی دولت مورد توجه
ویژه قرار گرفت و ما از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه
قدردانی می کنیم وامیدواریم این روند ادامه یابد.
بررسی مشکالت مسکن مهر پردیس با حضور مسئوالن
مربوطه
در ادامه دبیر مجمع نمایندگان تهران در شهرستان پردیس نیز
در سخنانی گفت :افتتاح دفتر شهرستان پردیس با نگاه فراجناحی

و در راستای تعامل با مردم شکل گرفته است تا نمایندگان تهران به
صورت حضوری بتوانند با مردم ارتباط داشته باشند و به معضالت
آنها و آسیبهای اجتماعی جامعه رسیدگی کنند .سیده فاطمه
ذوالقدر اظهار کرد :افتتاح دفاتر نمایندگان در مناطق مختلف تهران
تصمیم خوبی بوده و ما انشاءاهلل در اولین فرصت بعد از بررسی
برنامه ششم در مجلس نشستی ر ابه حضور مسئولین شرکت
عمران پردیس معاون وزارت راه و معاونت اجرایی رییسجمهوری
برای بررسی مشکل مسکن مهر پردیس برگزار خواهیم کرد .وی
همچنین ازتصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام
مسکن مهر از  ۳۰به  ۴۰میلیون تومان قدردانی کرد.
اصالحطلبان وارد مصادیق انتخابات شوراها نشدهاند
رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان دیروز در حاشیه
این مراسم نیز با تکذیب اخبار منتشر شده درباره لیست منتسب
به اصالحطلبان برای انتخابات شورای شهر آینده تهران گفت که
این شورا تا دو ماه آینده وارد مصادیق نخواهد شد .محمدرضا
عارف در واکنش به انتشار لیست منتسب به اصالحطلبان برای
انتخابات شورای شهر آینده تهران اظهار کرد :من چنین لیستی
را ندیدهام و وجود هرگونه لیستی را تکذیب میکنم زیرا شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان هنوز وارد مصادیق نشده و فکر
میکنم تا دو ماه آینده هم وارد مصادیق نخواهد شد .وی افزود :ما
اکنون در آستانه نهایی کردن ضوابط هستیم و انشاءاهلل ضوابط
انتخاب نامزدها را مشخص میکنیم و به استانها ابالغ خواهیم
کرد و بعد از آن طبیعتا وارد مصادیق میشویم.
عارف ادامه داد :در مورد انتخابات شورای شهر ضوابط چگونگی
عملیات مشخص شده است در این انتخابات هم مانند انتخابات
مجلس اختیار با خود حوزهها است ما سیاستها را اعالم میکنیم
و حوزهها خودشان تصمیم میگیرند .البته شورای اصالحطلبان
استانها هم بر کار حوزه نظارت میکنند که در چارچوب ضوابط
و مقررات باشد و اگر جایی مشکلی پیش آمد این شورا دخالت
میکند .در واقع مثل سازوکاری که در انتخابات مجلس داشتیم
اما اشکاالتی که در آییننامههای زمان مجلس بود را اصالح کردیم
و فکر میکنم روند بهتری را طی خواهد کرد و شاید بعد از عید
وارد مصداق شویم .رییس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در پایان درباره تصمیمگیری این شورا برای انتخابات ریاست
جمهوری نیز تاکید کرد :انشاءاهلل برای انتخابات ریاست جمهوری
به کاندیدای واحد میرسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،شفافسازی را اعتقاد دولت تدبیر و امید
عنوان کرد و گفت :با نزدیک شدن به ایام انتخابات ،حمالت مخالفان به
دستاوردهای دولت و نقاط قوت بیشتر شده است.
محمود واعظی در جلسه مشترک اقتصاد مقاومتی و کارگروه رفع موانع تولید
گیالن در رشت ،یکی از مهمترین ویژگیهای دولت را اعتقاد به شفافیت در کارها و
شفافسازی خواند و افزود :مردم باید بدانند که هر دستگاه و سازمانی چه کاری دارد
انجام میدهد .وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات ادامه داد :با توجه
به نزدیک شدن انتخابات ،مخالفان حمالتشان به دستاوردهای دولت بیشتر شده و به
همان نقاط قوت دولت حمله می کنند .وی برجام را یکی از نقاط قوت دولت خواند و
ادامه داد :باز شدن بازارهای بینالمللی ،افزایش قدرت مانور تجار و بخش خصوصی از
جمله دستاوردهای برجام است که نتیجهاش امروز این است که صادرات غیرنفتی ،بر
واردات پیشی گرفته است .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه برجام یک
بستر است ،گفت :نوسازی ناوگان هوایی کشور و اعتماد جهانی به ایران اسالمی از بستر
همین برجام است .واعظی خاطرنشان کرد :مدیران باید عملکرد دولت را برای مردم
تبیین کنند و اجازه ندهند مسائل جناحی ،گروهی و انتخاباتی دستاوردهای این ملت
و نظام اسالمی را خدشهدار کند.

دولت به شفافسازی اعتقاد دارد

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد :از زمان ورود نفت به اقتصاد ،اتکا و
وابستگی به نفت زیاد و نوآوری کم شد حال اینکه روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی این
است که بتوانیم در کشورمان اقتصادی بوجود آوریم که بدون نفت ،راه برای توسعه
کشور و رفاه وجود داشته باشد .واعظی گفت :بعد از ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی
از سوی مقام معظم رهبری ،در این مورد در دولت بحث کردیم و بنا به اجرای عملی آنها
گذاشته شد و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هیچ اختالف سلیقهای نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد :از همان ابتدا مصمم بودیم که با این سیاست
کالن ،تشریفاتی برخورد نکنیم و در دولت یازدهم ،با همین سیاستها ،اقتصاد را پیش
ببریم .واعظی با بیان اینکه خارجیها خواستند از اسم اقتصاد مقاومتی سوءاستفاده
کنند ،اظهار کرد :اما با بررسی محورهای  24گانه آن ،متوجه شدند که همه فاکتورهای
خوب اقتصادی دنیا در آن لحاظ شده است .وی درونزایی ،برونگرایی ،توجه به بخش
خصوصی ،عدالتمحوری و بویژه توجه به امور دانش بنیان را پنج محور اصلی اقتصاد
مقاومتی عنوان و اضافه کرد :بازشدن بازارهای صادراتی به روی تاجران ،افزایش فروش
نفت ،کنترل تورم و رشد شاخصهای کشاورزی ،صنعت و اقتصاد از جمله دستاوردهای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است .واعظی با اشاره به افزایش فروش نفت و همکاری
بسیار خوب ایران با اوپک در این زمینه گفت :در هیچ دورهای شاهد فروش دو میلیون

و  950هزار بشکهای که در آذرماه امسال داشتهایم ،نبودیم .وی بیان کرد :شاخصهای
شش ماه نخست امسال بیانگر این است که با رشد بخشهای کشاورزی ،صنعت و
اقتصادی به سمت رونق پیش میرویم و این ارقام بیانگر آن است که دستاوردهای این
رشد تا به سفره مردم برسد و شغل ایجاد کند ،کمی زمان بر است.

روایت صادقی از آخرین وضعیت پروندهاش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تشریح آخرین
مراحل رسیدگی به پروندهاش در هیأت نظارت بر رفتار
نمایندگان ،گفت :در حال حاضر بررسیهای بیشتر بر
روی دفاعیات مکتوب بنده در حال انجام است.
محمود صادقی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به روند بررسی
پروندهاش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ،گفت :بر اساس
آنچه خواسته شده بود بنده دفاعیات مکتوب خود را ارائه دادم
و اکنون نیز دو عضو حقوقدان این هیأت در حال بررسی بیشتر
این دفاعیات مکتوب هستند .وی اظهار کرد :یکی از نکاتی که
در دفاعیه خود مطرح کردم مصونیت پارلمانی نمایندگان با
توجه به اصل  86قانون اساسی است که مربوط به اظهارنظرهای
نمایندگان بوده و تمام موارد هم به اظهارنظرهای بنده در ایفای
وظیفه نمایندگی و نظارتیام برمیگردد؛ اگر اصل  86شامل این

اظهارنظرها نشود شامل چه چیزی خواهد شد؟ صادقی با بیان
اینکه اتهامهای مطرح شده جنبه کیفری دارد ،گفت :یکی از
موارد مربوط به این بند این است که فرد قصد مجرمانه داشته
باشد در حالی که بنده در هیچ موردی قصد مجرمانه نداشته و
هدفم خدمت به مردم و نظام بوده است و مهمترین اتهامی هم
که علیه بنده مطرح شده و جنبه حیثیتی دارد مربوط به دفاع از
شأن مجلس و سوالی است که بنده از وزیر اقتصاد کردم که آن را
تهمت تلقی کرده و اعالم جرم کردند .این نماینده مجلس ادامه
داد :بنده در سوال خود از حسابهایی پرسش کردم که وزیر
اقتصاد در مورد آن مصاحبهای داشته است و بنده سوالم این
بود که طبق قانون ،دستگاههای دولتی و حاکمیتی نمیتوانند
حساب سپرده باز کنند و طبیعی بود که این حسابها به نام
اشخاص تلقی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد :در سوالم
نیت و قصدی نبوده که اشخاص سوءاستفاده شخصی کرده

باشند بلکه یک سوال فنی و حقوقی بوده که از قوه قضائیه
درخواست شد برای شفافیت ،گزارشی از عملکرد این حسابها
را ارائه دهد ،در واقع سوال بنده صرفاً یک استفهام بوده
است.
صادقی در ادامه اظهار کرد :بعضی از موارد هم در هیأت وارد
دانسته نشده که یکی از آنها جلب شبانه بنده بوده که نظر داده
شده عمل جلب شبانه قانونی و صحیح نبوده و عکسالعملی که
من نشان دادم به آن هیچ ایرادی وارد نیست ،همچنین مسأله
دیگر مربوط به توئیتهای بنده و استفاده از اشعار یکی از شاعران
بوده که بر اساس آنچه اعالم شده ایرادی به آنها وارد نیست .وی
در پایان خاطرنشان کرد :بنابراین در حال حاضر بررسیهای
بیشتر توسط دو عضو حقوقدان هیأت نظارت با توجه به دفاعیات
مکتوب بنده در حال انجام است.

پایان جدال قانون و قدرت

.
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*

نظارت بر عملکرد یک شرکت ،سازمان و یا هر مجموعه ای نیاز به ابزار و ضمانت
اجرایی مناسبی دارد شورای های شهر به عنوان یکی از نهادهایناظر بر مجموعه
شهرداری ها به دلیل عدم وجود ابزار نظارتی الزم از جمله منابع انسانی متخصص
و تشکیالت حرفه ای ،دارای ضعف نظارتی بوده و تاکنون نظارت مالی و اداری
سازمان یافته ،قابل توجه و پیشگیرانهای بر شهرداری های کشور نداشته اند و
همین موضوع باعث افسار گسیختگی مالی ،عدم شفافیت ،عدم پاسخگویی،
سیاسی کاری و عملکرد غیر قابل قبول برخی از شهرداریها شده است که
نتیجه آن هم ناکارآمدی مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان به دلیل ضعف در
خدماترسانی و توانایی ایجاد محیط شهری مناسب و شایسته توسط شهرداریها
است.
بر اساس ماده ( )2قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال  1361و تبصره آن ،دیوان

محاسبات وظیفه حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و
پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير
قوانين مربوط و ضوابط الزم االجراء را دارد که در تبصره آن دستگاههای مشمول از جمله
نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها ذکر شده است.
مستند مذکور نه حشو است و نه جنبه ویترینی دارد بلکه قانون است واز صراحت کافی
برخوردار بوده و با سایر قوانین نیز منافاتی ندارد که بر اساس آن دیوان محاسبات وظیفه
نظارت بر شهرداری ها را هم راستا با دستگاههای نظارتی دیگر بر عهده دارد .شواهد موجود
حاکی از آنست که این وظیفه قانونی دیوان تا سال  1375اجرا میشد اما در آن سال با
یک سوال رییسجمهور وقت از شورای نگهبان در مورد اصل ( )55قانون اساسی و تفسیر
آن شورا ،رسیدگی دیوان صرفاً محدود به اعتبارات منابع عمومی شد و دیگر نتوانست منابع
داخلی شهرداریها را مورد حسابرسی و رسیدگی خود قرار دهد و عمال بخش مهمی
از تبصره ماده ( )2قانون دیوان محاسبات اجرا نشد ،به همین دلیل منابع داخلی کلیه
شهرداریهای کشور تاکنون زیر چتر نظارتی دیوان قرار نگرفتهاند.
طی چند سال گذشته دیوان محاسبات با تغییر روش در برنامهریزی و سیاستگذاریهای
خود پیگیر اجرایی شدن این ماده قانونی شد که با جدال و مخالفت سرسختانه و شدید
شهرداران کالن شهرها به ویژه شهرداری تهران روبرو شد .شهرداری تهران که به لطف امتیاز
پایتخت بودن ،جمعیت باالی آن و ترکیب چند دوره گذشته شورا خود را قدرتی همسطح

یک دولت میداند با شکایت از صدور حکم حسابرسی دیوان محاسبات برای حسابرسان
خود ،موضوع را جهت داوری به دیوان عدالت اداری کشاند که دیوان محاسبات با مستندات
متقن و مستدل به دفاع از این خواسته قانونی جهت اجرای قانون و صیانت از منافع عمومی
پرداخت و با توجه به قوانین مورد اشاره ،دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت شاکی
(شهرداری تهران) صادر کرد تا در نهایت شهرداریهای کل کشور مانند دستگاههای دولتی
و شرکتها در حوزه نظارت و رسیدگی دیوان محاسبات قرار بگیرند و این جدال با پیروزی
قانون پایان پذیرد که این موضوع میتواند نقطه عطف و امیدبخشی برای شفافیت مالی و
اداری بخشی از سیستم اداری کشور باشد که طی سالیان متمادی با درآمدها و هزینههای
کالن ،بعضاً بحثبرانگیز و غیر شفاف بودهاند و نظارت تخصصی و حرفهای بر عملکرد آنها
وجود نداشته است ،بنابراین نظارت دیوان بر شهرداریها که قطعاً شامل نظارت مالی ،اداری
و عملیاتی میشود ،میتواند در ایفای مسئولیت پاسخگویی شهرداران به مردم (ارائه بیالن
کاری و گزارش عملکرد ساالنه) تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و نتیجه آن هم شفافیت و
انضباط مالی و اداری ،کاهش هزینهها و توسعه شهرها متناسب با درآمدها خواهد بود تا در
نهایت رضایت شهروندان که با پرداخت مالیات و عوارض ،هزینههای ساالنه توسعه شهری را
پرداخت میکنند و مستحق خدمات قابل قبول و مناسب هستند فراهم گردد .
*عضو انجمن حسابداران خبره ایران

