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یک جنگنده نیروی هوایی ارتش در چابهار سقوط کرد
یک جنگنده نیروی هوایی ارتش صبح روز گذشته حین انجام ماموریت گشتزنی در آسمان چابهار سقوط کرد .به گزارش ایسنا ،صبح روز گذشته یک جنگنده  4-Fمتعلق به پایگاه دهم شکاری
نیروی هوایی ارتش مستقر در کنارک استان سیستان و بلوچستان حین انجام ماموریت گشتزنی در  ۸۰کیلومتری این پایگاه دچار نقص فنی شد و سقوط کرد .براساس اطالعات حاصل شده ،هر
دو سرنشین این جنگنده پس از انجام خروج اضطراری(اجکت) ،در سالمت به سر میبرند.

«ابتکار» از وضعیت نا مطلوب جریان آزاد اطالعات گزارش می دهد

اخبار

هاله خاکستری ابهام پیرامون شفافیت دولت

دستور روحانی و جهانگیری خطاب به استاندار کردستان

علت وقوع سانحه اخیر در سنندج
را در اسرع وقت اطالعرسانی کنید

رئیسجمهوری و معاون اول در پیامهایی جداگانه با ابراز همدردی و تسلیت
به خانوادههای جانباختگان حادثه تلخ و تأسفبار در ترمینال مسافربری
سنندج از مسئوالن استانی به ویژه استاندار به عنوان نماینده دولت
خواستند تا نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و تالش
و اهتمام ویژهای برای رسیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم آنان
داشتهباشند.
به گزارش ایسنا ،در پیام حسن روحانی آمده است« :وقوع حادثه تلخ و تأسفبار در
ترمینال مسافربری سنندج که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از هموطنان
عزیزمان در استان کردستان گردید ،موجب اندوه و تأثر عمیق شد».
رئیس جمهوری در ادامه این پیام دستوراتی را خطاب به مسئوالن استانی صادر کرد:
«هماکنون الزم است مسئوالن استانی به ویژه استاندار محترم به عنوان نماینده دولت،
نسبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و تالش و اهتمام ویژهای برای
رسیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم آنان داشته باشند».
روحانی در پایان تأکید کرده است« :اینجانب با ابراز همدردی ،این مصیبت را از صمیم
قلب به خانوادههای عزیز جانباختگان این حادثه دلخراش و مردم استان کردستان
تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان مظلوم رحمت و مغفرت و
برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم».
در ادامه اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری هم ضمن تسلیتگویی
به خانوادههای داغدار کردستان گفت« :سانحه ناگوار و دلخراش برخورد تانکر حامل
سوخت با اتوبوس مسافربری در شهرستان سنندج که متاسفانه منجر به جانباختن
و زخمی شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد ،موجب تألم و تأسف شدید گردید.
این حادثه تلخ و غمانگیز را به خانوادههای داغدیده و همه آحاد مردم ایران به ویژه
مردم نجیب و صبور استان کردستان و شهرستان سنندج صمیمانه تسلیت میگویم .از
خداوند متعال برای مجروحان شفای عاجل و برای درگذشتگان رحمت و رضوان واسعه
الهی و برای خانوادههای مصیبت دیده و بازماندگان محترم صبر و اجر مسالت دارم .از
مسئوالن ذی ربط به ویژه استاندار محترم کردستان میخواهم تا ضمن امداد رسانی و
رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و بررسی دقیق علت وقوع این سانحه ناگوار،
نتیجه را در اسرع وقت به اطالع عموم ملت بزرگوار ایران برسانند» .
به هر حال انتظار میرود تا گزارشهای اجمالی و تفصیلی از این حادثه به سرعت تهیه
شده و در اختیار نهادهای مرتبط قرار گیرد.

سرمقاله
از جیک جیک مستون تا خودکرده بیتدبیر!
ادامه از صفحه یک
اگر فسادی اتفاق میافتد ،دلیلش راهکارها و روابط مفسد است ،اگر بازار به
کوچکترین نوسان بیدلیل و بادلیلی واکنش شدید منفی نشان میدهد ،به رفتار
«جمشید بسماهلل»ها و «سلطان سکه»ها و سوءاستفادهکنندگان مربوط میشود .در
این میان اغلب فراموش میشود که با علم به گرم و خشک بودن جغرافیای ایران و
سوابق تاریخی ،خشکسالی رویداد دور از انتظار و غیر قابل پیشبینی نبوده و نیست
و چرا آن زمان که فرصت بود ،برای مدیریت بهینه مصرف آب اقدام مناسبی انجام
نگرفت که امروز بحران بیخ گوش ما باشد .به ندرت این نکته مطرح میشود که
سهم سیستمهای فرسوده و تکنولوژیهای قدیمی و رفتارهای اشتباه در حوزه انرژی
چقدر بر موضوع گرمایش جهانی تاثیر دارد و سهم ما از این گرمایش چقدر است .در
حوزه بازار و اقتصاد و فرآیندهای اداری و مالی ،ضعفهای سیستماتیک و نظارتی در
حاشیه قرار میگیرند و انگار نه انگار باید زمینه استفادهای باشد که فردی بتواند از آن
سوءاستفاده کند .چندی پیش بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ،به این نکته اشاره کرد که
اگر در مسیر قراردادهای نفتی سنگ انداخته نمیشد و تعداد و میزان سرمایهگذاریها
فراتر از این بود ،تحریم نفتی ایران غیر ممکن میشد .عالوه بر این با تجربههای شرایط
کشورهای زیر تیغ تحریم همچون کوبا میتوان درسهای فراوانی برای عبور نرم و کم
حاشیه از کنار تحریمها آموخت .به عنوان مثال ایران با داشتن ظرفیت گردشگری
مناسب در جنبههای مختلف باستانی و تاریخی ،طبیعی ،هیجان ،غذا و بهداشت و
درمان ،این پتانسیل را داشته و دارد که از این حوزه درآمدی فراتر از درآمدهای نفتی
داشته باشد .حضور گردشگر در کشور میتواند بدون نیاز به دردسرهای بانکی و مالی،
به کشور پول وارد کند و بدون چالشهای صادرات ،خرید محصوالت و کاالهای ایرانی
از سوی گردشگران را رقم بزند .این فارغ از ظرفیتهای مراودههای فرهنگی و به تبع
آن بهرهبرداریهای دیپلماتیک و نیز پتانسیلهای توسعه کارآفرینی و تاثیر بر نرخهایی
همچون بیکاری و رشد است .در واقع در این شرایط خاص و بحرانی است که ارزش
فرصتهای از دست رفته برای ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی
ایران به عنوان یکی از مقاصد جدی توریسم و اختصاص سهم درخور از این صنعت
پرسود دانسته شده و برایش افسوس خورده میشود .با این همه به نظر میرسد که
یکی از جنبههای اصلی ایجاد و وجود بحرانها در ایران از دست دادن فرصتها باشد.
ماجرا به کارهای انجام نداده یا الاقل درست انجام داده نشده خالصه نمیشود.
سوی دیگر ماجرا تهدیدهای خودساخته است .در واقع بسیار پیش میآید که کاری
خلق الساعه ،برای حل دفع الساعه یک مساله ،به دالیل واهی و یا حتی گاه بدون هیچ
دلیل موجه و مشخصی و در نهایت در زمان نامناسب انجام میشود و خود از هیچ یک
بحران میآفریند .این موضوع در ابعاد خرد و کالن دیده میشود؛ هم جایی که با نام
توسعه صنعتی ،اشتغال و خودکفایی در هر چیزی!! صنایع نیازمند به آب فراوان در
مناطق کم آب تاسیس میشوند ،هم آن جا که کاشت محصوالت کشاورزی نیازمند
آب فراوان و صادرات آن به پدیده صادرات آب مجازی گره میخورد و هم آن زمان
که با پخش اعترافهای یک دختر  16ساله در تلویزیون ،چالشهای فراوان پدیدار
میشوند .بسیار پیش میآید که برخوردی ،انجام کاری ،خبری ،اظهارنظری و  ...اصال و
ابدا ضروری نیست یا حداقل دالیلش با هزینههایش همخوانی ندارد یا زمانش مناسب
نیست و  ...اما معلوم نیست چه اصرار عجیبی بر بحرانسازی از هیچ در کشور وجود
دارد که در شرایط احساس بحرانهای جدیتر و اساسیتر ،مسائل ثانویه و یا مسائلی
که اصال محلی از اعراب مساله بودن ندارند به دست خود مسئوالن ساخته میشوند و
حتی گاه گره کار چنان کور میشود که هیچ دندانی هم قادر به باز کردن آن نیست
و باید بند را از بیخ برید.
ایرانیها در گنجینه فرهنگ غنی خود دو ضربالمثل معروف «جیک جیک
مستونت بود ،یاد زمستونت بود؟» و «خود کرده را تدبیر نیست» را دارند .با این
حال به نظر میرسد که تجربهها و حکمتهای گذشته ،حرفهایی هستند که یا
به گوش مسئوالن نرسیدهاند و یا اگر رسیدهاند ،از یک گوش داخل و از گوش دیگر
خارج شدهاند .گذشته قطعا قابل برگشت نیست؛ اما شاید مسئوالن باید به این فکر
کنند که حسرت از دست دادن فرصتها در آینده نیز تکرار نشود .این موضوع نیاز
به ایجاد کانونهای آیندهنگری و برنامهریزی قوی دارد که در کشور ما تنها غالبا در
حد طرحهای روی کاغذ و پروژههای ضعیف اجرایی شدهاند .در عین حال افزودن
بحرانهای بیدلیل جدید به بحرانهای پیشین ،قرار دادن قوز باالی قوزی است
که در شرایط فعلی ایران ،اجحاف و حتی گاه خیانتی بزرگ به حساب میآید .شاید
وجود مشاوران قوی ،پرهیز از هیجانزدگی و رفتار احساسی در تصمیمگیری ،شناخت
اولویتها و زمان مناسب انجام کارها و مواردی از این دست ،راهکار مناسبی برای
جلوگیری از ایجاد بحرانهای خودساخته مسئوالن به حساب آید.
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ایران با بحرانهای مختلف اقتصادی و اجتماعی روبهرو
است .دولت هم سعی دارد تا برای شفافیت گامهای
موثری بردارد اما به نظر میرسد این موضع نه تنها به
کاهش بحرانها کمک نکرده بلکه بر ابهامات و فضای
خاکستری افزوده است .مردم با تعدد نهادهایی مواجه
هستند که هر کدام بودجههای کالنی را به خود اختصاص
میدهند و نتیجه این میشود که دولت تصمیمگیر نهایی
نیست! فارغ از ابعاد منفی این ادعا دولت باید بتواند اقتدار
خودش را در پایبندی به شعائر نشان دهد؛ کاری که
میتواند پر هزینه باشد اما کمترین خروجی آن گردش
شفاف اطالعات ،بازگویی نقاط پر ابهام در ساختار سیاسی
کشور ،افزایش پایگاه اجتماعی دولت و در نهایت رفع
مشکالت و مصائب کنونی از قبل اعتماد مضاعف جامعه
مدنی خواهد بود .دولت نقش اول این نمایش حساس را
بر عهده دارد و بدون وجود یک تیم تخصصی ارتباطات
جهت تحکیم بنیادهای شفافیت و مواجهه با انتقادات بعید
است که بتواند از اقتدار خود دفاع کند .اکنون در جامعه،
اطالعات با اطالعات بازتولید میشود و در ازای آن فضایی
پر آشوب مطرح میشود که هیچکس مسئولیت کار خود
را نمیپذیرد و دولت تنها اسم است نه رسم! در این جا
باید پرسید که در حالتی که بر شایعات دامن زده میشود
و بگم بگم ها حاکم است دولت در این فضای خاکستری
چه باید بکند؟
روحاهلل مهرجو کارشناس ارتباطات در این مورد به «ابتکار»
میگوید« :متاسفانه اکنون مردم به رسانههای داخلی اعتماد
ندارند بعضی وقتها گروههای راست و چپ فقط در صدد
کوبیدن یکدیگر هستند و خبرهای کذب منتشر میشود .مثال
برخی از خبرها هیچ تاثیری در کشور ندارد .ما با تیترهای یکسویه
که افکار عمومی را بمباران میکنند مواجهیم .مردم نیز بیشتر در
بحثهای شبکههای اجتماعی وارد میشوند و خودشان صحت و
ناراستی اخبار را چک میکنند و این به آشفتگی فضا میافزاید و
مردم دیگر اعتمادی به رسانههای رسمی ندارند».
مهرجو میافزاید« :دولت نمیگذارد شفافیت گسترش یابد؛ در
ک بخشی داریم تحت عنوان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ی 
معاونت مطبوعاتی و خبر که متاسفانه از دیرباز هیچ اتفاق مبارک
و میمونی به نفع روزنامهنگاران و اصحاب جراید در آن نیفتاده

و هر روز شاهد فشار بیشتر به خبرنگارانیم .میشود گفت که
خبرنگاران ما امنیت شغلی ندارند میترسند تیتر بزنند و دچار
خودسانسوری میشوند .آزادی بیان هم با حقنه کردن اخبار به
مردم همراه شده است .البته دولت به تنهایی مقصر نیست بلکه
حاکمیت دچار تعدد مراکز موازی است که باعث میشود اگر
دولت هم بخواهد فضا را شفاف کند بیشتر به ابهام و بیاعتمادی
دامن بزند».
علت تکوین این فضای خاکستری چیست؟ دولت که در
راستای شفافیت گامهایی را آغاز کرده ،پس چگونه است که رنگ
آرامش به جامعه دیده نمیشود و قبای شفافیت دولتی به اندام
جامعه گشاده است؟
مهرجو معتقد است« :تعدد مراکز تصمیمگیری باعث ایجاد
یک فضای خاکستری میشود .هر روز هم این طیف بیشتر شده
و ما باید تا چند وقت دیگر شاهد بیاعتمادی مطلق نسبت به
مسئولین باشیم .هم اکنون نیز این بی اعتمادی وجود دارد؛ طرف
میخواهد حتی یک خبر مهم جهانی را دنبال کند از رسانه های
خارجی استفاده میکند .دولت باید شفافسازی خود را تداوم
بخشد تا بتواند جلوی این مسائل را بگیرد .صدا و سیما یک
سیستم وابسته به یک گروه خاص شده و همه اینها باید یک
قانون مشخص داشته باشند و نباید با مسئله ارتباطات سلیقهای
برخورد کرد .اگر دولت بتواند بیشتر موضوعات مربوط به خود را
شفافسازی کند میتوانیم به آینده امیدوار باشیم .هر چند که
با این تیم رسانهای کاری انجام نمیشود و باید از افراد کاربلد به

عنوان تیم رسانهای استفاده شود و اگر بتواند تیمهای تخصصی
غیر وابسته ارتباطات تشکیل دهد شرایط شفاف سازی را نیز
میتواند مدیریت کند».
شفافسازی دولت باعث شده تا مردم دچار یک آگاهی نسبت
به ساختار سیاسی و اقتصادی بشوند اما آنها از اینکه دولتمردان
مقتدر در صدر محتویات تصمیمگیری نیستند دچار دلهره و
اضطراب میشوند .حسن روحانی در ماجرای بودجه سال97
دست به کاری بزرگ زد اما از سوی دیگر مردم دریافتند که دولت
چقدر فاقد اختیارات الزم و ضروری برای پیگیری مطالبات و
جلوگیری از حیف و میل پول ملی است .در امتداد همین مسئله
بحث شفافیت در سوء استفاده از دالرهای  4200تومانی توسط
نهادهای وابسته به دولت این سوال را به ذهن متبادر میکند که
مسئول این اتفاقات چه کسی است؟
محمد حسین رفیعی فعال ملی – مذهبی در گفتوگو با
«ابتکار» بر همین نکته تأکید داشته و میگوید« :شفافیت به
تدریج جا خواهد افتاد اگر ارادهای که پشت این حرکت است
پایدار بماند .دولت در بودجه و خریدهای خارجی با دالر۴۲۰۰
تومان تاکنون شفافسازی نسبی کرده است .ولی این هنوز اولین
قدم در نظامی است که در آن نهادها عادت به شفافسازی
نداشتهاند بنابراین باید به تدریج پیش رفت .روزنامهنگاران باید
مرتبا پیگیر این امر باشد البته باید توجه داشت که یک نیروی
قدرتمند بازدارنده هم وجود دارد که از عدم شفافسازی نان
میخورد».

رفیعی تاکید دارد که نباید همه چیز را منحصر در دولت کرد
و زمانی میتوان از این فضای خاکستری عبور کرد که پس
از دولت سایر نهادها هم دست به شفافسازی بزنند و این تا
مرحله برخورد با مفاسد و اعالم عمومی آن پیش برود .وی در
این باره تصریح میکند« :دولت بخشی از قدرت است نه تمام
آن .مهمترین بخشی که میتوانند در شفاف سازی کمک کنند،
دستگاههای اطالعاتی – امنیتی  -قضایی هستند که بیشترین
اطالعات را دارند و همچنین معموال مورد پرسش واقع میشوند.
بنابراین تصمیم به شفاف سازی باید در نهادی باالتر از دولت
اتخاذ و مرتبا تا حصول به نتیجه پیگیری شود».
رفیعی میافزاید« :دولت میتواند از خودش شروع کند.الیههای
متعدد خود را شفاف کندوهر جا شفافسازی درسایر دستگاهها
ضرورت پیدا میکند مطرح کندتا در دراز مدت تبدیل به یک
شیوه شود.البته دراین باره دولت نسبتا خوب شروع کرده است
واگر تداوم پیدا کند میتوان امید به بازگشت اعتماد و شکستن
فضای خاکستری داشت واال این هم فراموش خواهد شد».
هر چه باشد دولت بیش از سایر نهادها تحت نظارت مردم
است .روحانی این روند را آغاز کرده ولی چنانچه در حد افشای
رانتها و مفاسد متوقف شود برای مردم نمود مناسبی ندارد و
به جای اتکای مردم به دولت به عنوان پیشگام شفافیت ،تنها به
آشفتهحالی جامعه و بد بودن اوضاع دامن میزند مسئلهای که اگر
تداوم یابد باعث تشدید فشارهای روانی وکاهش تحمل جامعه در
قبال مشکالت و بحرانها خواهد بود.

در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی انجام شد

تصویب آییننامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهیهای دولت
هیأت وزیران در جلسه روزگذشته ،به ریاست حجتاالسالم حسن روحانی
رئیسجمهوری یکی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه سال  1397کل
کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهیهای دولت از طریق صدور اسناد
تسویه خزانه پرداخت را مورد بررسی و تصویب قرار داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،در این جلسه ،هیأت وزیران به وزارت امور
اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهیهای دولت از طریق صدور اسناد
تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ  20هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد
ریال اقدام کند .اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه
بدهی قطعی دولت با مطالباتش از اشخاص متقاضی مشمول صادر میشود و اسناد
نوع دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی دولت
به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی صادر میشود.
همچنین به موجب آییننامه یاد شده ،بدهیهای قطعی دولت به اشخاص متقاضی
که تا پایان سال  1396ایجاد شدهاند ،از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و
بدهیهای ایجاد شده تا پایان سال  ،1395از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع

دوم قابل تسویه است .حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و
تعاونی  500هزار میلیارد ریال است.
همچنین تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی ،بانکها ،شرکتهای دولتی
ت ملی نفت ایران،
تابعه وزارتخانههای نیرو ،جهاد کشاورزی ،آموزش و پرورش و شرک 
اتحادیهها و آستانهای مقدسه ،با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان
تامیناجتماعی تا مبلغ  500هزار میلیارد ریال ،تا سقف  5هزار میلیارد ریال از منابع این
جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته و تابعه آن که حداقل
 30درصد از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد ،اختصاص مییابد.
هیأت وزیران همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بدهی دولت به
شهرداریها با مطالباتش از آنها را تا سقف  2هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه
خزانه نوع اول و تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از  50درصد سهام
و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد ،از طریق صدور
اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه کند.
هیأت وزیران در ادامه ،ضمن اعالم نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
وزیر دادگستری:

به دانشجویان در صورت پذیرش اشتباهشان عفو میدهند
وزیر دادگستری به تشریح آخرین رایزنیهای خود
با دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت دانشجویان
دستگیرشده در ناآرامیهای دی ماه پرداخت.
به گزارش ایلنا ،سید علیرضا آوایی در خصوص رایزنیهایش با قوه
قضائیه در رابطه با احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیرشده
در ناآرامیهای دی ماه گفت :من مکاتبهای با مسئوالن قوه قضاییه
داشتم که اعالم کردیم برخی از این دانشجویان بالتکلیف هستند.
جوابی که برای من آمد ،این بود که ما دانشجوی بالتکلیف
نداریم .تعداد بسیار زیادی از آنها آزاد شدهاند و تعدادی دیگر هم

پروندههایشان به دادگاه فرستاده شده است .این عضو دولت تدبیر
و امید با اشاره به نامه دیگری اظهار داشت :هفته قبل من نامهای
از سوی دادستان کل کشور دیدم که گفتهاند اگر شما افرادی را
میشناسید که دانشجو بوده و بالتکلیف هستند ،به من معرفی
کنید که براین اساس در حال پیگیری هستیم .آوایی در پاسخ به
این سوال چرا برای یک دانشجو حکم حبس هشت ساله صادر
شده در حالی که قرار بر عدم پروندهسازی بوده است ،تصریح کرد:
معموال کسانی که این گونه محکوم میشوند ،بسته به نوع سلوک
و رفتارشان در زندان ،کمتر پیش میآید که هشت سال در زندان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران:

مدارک  ۱۷شرکت دریافتکننده ارز دولتی در حال بررسی است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با لیست  ۴۰شرکتی که
برای ورود کاال ارز دولتی دریافت کرده ،ولی مرتکب گرانفروشی شدهاند،
گفت :مدارک  ۱۷شرکت دریافت کننده ارز دولتی برای ورود کاال دریافت
شده و وزارت صنعت در حال بررسی مدارک آنها هستند و تاکنون تخلفی
به ما اعالم نشده است.
به گزارش ایسنا ،محمدعلی اسفنانی با اشاره به پیگیریهای سازمان تعزیرات
حکومتی در خصوص شرکتهای دریافت کننده ارز دولتی ،اظهار کرد :برآورد اولیه
مبنی بر مراجعه  ۴۰شرکت برای دریافت ارز دولتی است که این مسأله باید در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بررسی و تبدیل به گزارش شود و بعد گزارش را برای ما ارسال
کنند.
وی در خصوص اینکه آیا پرونده تخلفی در رابطه با شرکتهایی که برای ورود کاال
ارز دولتی دریافت کردهاند تشکیل شده یا خیر ،افزود :هنوز هیچ پروندهای در این زمینه
تشکیل نشده است چون گزارش تخلف را باید وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان
حمایت مصرفکنندگان به ما ارایه دهد که تاکنون گزارشی به ما ندادهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد :از  ۳۵شرکت ،مدارک  ۱۷شرکت

دریافت شده و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال بررسی مدارک این شرکتها
هستند.
اسفنانی تاکید کرد :به محض اینکه وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان
تخلفی به ما اعالم کردند ،سازمان تعزیرات وارد رسیدگی میشود ،ولی با توجه به اینکه
مرجع اعالم تخلف آنها هستند و سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی است ،هر زمان که
تخلفی به ما اعالم کنند سازمان تعزیرات به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
گفتنی است یکی ـ دو هفتهای است که با اعالم اسامی شرکتهای واردکنندگان
موبایل که از ارز دولتی استفاده کرده بودند توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و
به تبع آن اقدام مشابه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بحثهای گوناگونی پیرامون این
مسئله در محافل مختلف شکل گرفته و موضوعات از شایعه تا واقعیت در میان آحاد
جامعه مطرح شده است.
در همین راستا سازمانها و نهادهای مختلف به مسئله ورود کرده و هر یک تالش
میکنند تا مباحث مربوط به سازمانهای متبوعشان را در عرصه رسانه مطرح کنند.
شاید دامنه و بزرگی ماجرای ارزهای  4200به قدری باشد که همه این سازمانها و
نهادها را نگران پیامدها و عواقب ناشی از آن کرده باشد.

بمانند چون نظام و سیستم قضایی دنبال انتقام گرفتن از این بچهها
نیست .وی افزود :معموال پس از مدتی با دادن عفو به این افراد
کمک میشود مخصوصا زمانی که دوستان احساس کنند که اشتباه
صورت گرفته ،قابل جبران است یا مشیشان عوض شده باشد.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه احتمال
تخفیف در آرای صادرشده وجود دارد؟ خاطرنشان کرد :احکام
صادرشده ،احکام دادگاههای بدوی است .مشی بر این است که
در زمان تجدیدنظر ،تخفیف میدهند و کمک میکنند .از سویی،
اگر فرد شرایطش را داشته باشد ،به این افراد با عفو کمک میشود.

