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سرمقاله

به گزارش ایسنا ،علی خضریان نماینده تهران
یادداشتی با عنوان اصل ماجرای جنجالی «محرمانگی
دارایی های مسئوالن» در اختیار خبرنگار ایسنا قرار
داده که در زیر متن آن را می خوانید:
«طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب
قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئوالن
منتشر شده که با واقعیت ماجرا فرسنگها فاصله
دارد .لذا برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل
 ۱۴۲قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئوالن
حاکمیتی ،قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط
آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم
رهبری ،رئیس جمهوری ،معاونان رئیس جمهوری،
وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت،
توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخالف
حق ،افزایش نیافته باشد.
اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال
 ۱۳۹۱جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر
مسئوالن ،قانونی را تصویب رساندند که به موجب
آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار،
رئیسجمهوری ،وزرا ،نمایندگان مجلس ،فرمانداران و
 ...باید اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کنند که
این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت
با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت
میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای
اسالمی ،این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع
تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از  ۳سال
مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال  ۱۳۹۴این مصوبه
مجلس با اصالحاتی همچون افزودن قید محرمانگی
به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به
موجب ماده  ۵این قانون که در مجمع به آن الحاق
شد« ،فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد
و اطالعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این
قانون و آییننامه ذیل آن تعیین شده است ،محرمانه
بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین
شد.
این قانون در آذرماه سال  ۱۳۹۴برای اجرا ابالغ شد و
براساس ماده  ۶این قانون قوه قضائیه موظف میشد،
حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن
این قانون ،آییننامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید
رئیس قوه قضائیه ابالغ کند که متاسفانه با مسکوت
ماندن آن در قوه قضائیه در نهایت آیین نامه اجرایی
این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال  ۱۳۹۸از
سوی ریاست قوه قضائیه ابالغ شد.
به موجب آییننامه ابالغی این قانون و به استناد
ماده  ۵آن که اطالعات مسئوالن را محرمانه تلقی کرد،
در بند  ۲آییننامه این قانون سامانهای «با رعایت ساز
و کارهای امنیتی ،حفظ محرمانگی و حریم خصوصی
و همچنین صحت و تمامیت دادهها» برای ثبت اموال
مسئوالن راهاندازی شد که مسئوالن اموال خود را به
دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعالم کردند.

بازگشاییها با برنامهریزی و نظارت
دقیق باشد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی به ارائه توضیحاتی درباره موضوع محرمانگی دارایی های مسئوالن پرداخت.

درباره اصالح
طرح رسیدگی به
دارایی مقامات و
مسئوالنهنوز
متن جدیدی به
تصویبمجلس
شورای اسالمی
نرسیده است و
تا مصوبهای به
تصویبنرسد،
شوراینگهبان
نمیتوانداعالم
نظر کند
همچنین با استناد به ماده  ۵قانون مجلس ،در بند
 ۸آییننامه ابالغی دستگاه قضا اعالم شد ،فهرست
دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد
مشمول و اسناد و اطالعات مربوط به آن که به قوه
قضائیه ارائه میشود ،محرمانه بوده و افشای آن
ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل داراییها در
سامانه به موجب بند  ۱۹آییننامه این قانون ،تعقیب
کیفری توسط دادستان پیشبینی شد .البته در بند
 ۱۸این آییننامه ،حق به رئیس قوه قضائیه داده شد
تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئوالن ذکر شده در
اصل  ۱۴۲قانون اساسی را منتشر کند.
اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات ،مسئوالن و
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران در مجلس و در
کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است
تا تطبیق اموال و داراییهای مسئوالن ،صرفا به
خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای
متعدد دیگری این اطالعات اخذ شود و مجلس یازدهم
با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطالعات ،سعی
در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
درحقیقت براساس طرح مذکور سازمانها موظفند،
اطالعات مالی و اقتصادی مسئوالن را در سامانه قوه
قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه
بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین
مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه
مجمع تشخیص مصلحت نظام است .ضمن اینکه این
طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون
تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب

سیف به  ،۱۰عراقچی به  ۸و آقاخانی به  ۱۳سال حبس محکوم شدند

نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی
برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس
پیشنهادات نمایندگان امکان اصالح و تغییر وجود
دارد.
اما باید در نظر داشت براساس تفسیر حقوقی
شورای نگهبان ،مجلس شورای اسالمی در یک بازه
زمانی مشخص و طوالنی حق اصالح یا تغییر مواردی
را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی
مجلس اضافه میکند را ندارد .لذا مجلس در حال
حاضر و به این سادگیها امکان اصالح و تغییر قید
محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص
مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را
ندارد».
در حال حاضر قانون حاکم ،قانون مجمع تشخیص
است
سخنگوی شورای نگهبان گفت :درباره اصالح طرح
رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن هنوز متن
جدیدی به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده
است و تا مصوبهای به تصویب نرسد ،شورای نگهبان
نمیتواند اعالم نظر کند.
به گزارش انتخاب ،هادی طحان نظیف روز شنبه
 ۲۴مهر ماه ،در نشست خبری خود افزود :مصوبه
فعلی که الزم االجرا است ،مصوبه مجمع تشخیص
مصلحت نظام است .اگر مصوبهای برخالف شرع
مقدس و قانون اساسی نباشد ،شورای نگهبان آن را
تایید میکند .البته هنوز مجلس مصوبهای نداشته
است .سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :نسبت

سخنگوی قوه قضائیه گفت :ولی الله سیف به تحمل  ۱۰سال حبس،
احمد عراقچی به  ۸سال حبس و ساالر آقاخانی به  ۱۳سال حبس
تعزیری محکوم شدند.
به گزارش ایسنا ،مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد :رای پرونده سیف
رئیس وقت بانک مرکزی ،احمد عراقچی و ساالر آقاخانی در رابطه با
برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین
برخی سوء مدیریتها صادر شد.
سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخالل در بازار ارز شد
از اواسط سال  ۹۶که نشانههای نوسانات بازار ارز مشخص میشود،
احمد عراقچی ،معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت
منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم میگیرند
برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی،
مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند
تا بتواند قیمتها را کنترل نمایند .در این مقطع میثم خدایی مشاور
دفتر رئیس جمهوری وقت ،فردی به نام ساالر آقاخانی را که یک جوان
متولد  ۷۰و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی میکند،
تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر
عهده بگیرد.
بعدها معلوم میشود خدایی برای انجام این کار رشوهای کالن از
آقاخانی گرفته بوده است
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطالحا
مشغول انجام معامالت فردایی در بازار غیر رسمی ارز میشود که

به دارایی مقامات و مسئوالن ،شورای نگهبان جزو
اولین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی ها و اموال
خود را ثبت کردند.
قرار بود هر کس افشای فساد میکند جایزه بگیرد ،نه
اینکه زندان برود
همچنین جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به قانون
محرمانه کردن اموال مسئوالن میگوید :وقتی
یک مسئول ما در اروپا ،آمریکا یا هر کشور دیگری
سرمایهگذاری میکند ،نباید از او بپرسیم که از کجا
آوردهای؟ مگر قرار نبود که هر کسی افشای فساد
میکند جایزه بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد
است به جز اموال مسئولین و مقامات؟
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق
مجلس در این باره به رویداد ۲۴میگوید :در همه
جای دنیا یکی از شاخصههای مبارزه با فساد شفافیت
است .هرچقدر که شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر
خواهد بود .پنهان کاری اموال مسئولین از دو سه
حالت خارج نیست؛ یا اینکه اصال ارادهای وجود ندارد
یا عمق فساد بسیار زیاد است و یا اینکه هیچ را ه کاری
ندارند .مسئولین باید اجازه دهند که رسانهها و مردم
اموال آنها را بررسی کنند و اتفاقا باید رسانهها را
تشویق به انجام این کار کنند .وقتی یک مسئول ما
در اروپا ،آمریکا یا هر کشور دیگری سرمایه گذاری
میکند ،نباید از او بپرسیم که از کجا آوردهای؟ مگر
قرار نبود که هر کسی افشای فساد میکند جایزه
بگیرد؟ چطور شد که همه چیز فساد است به جز
اموال مسئولین و مقامات؟

حبس ارزی

توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعالم شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار ۲۰ ،میلیون درهم در حساب
بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار میدهد که بعد از  ۲هفته
این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطالع
سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده ،در هر مرحله بین  ۵تا  ۸میلیون
دالر از منابع ارزشمند ارزی کشور ،به آقاخانی داده میشده و این روند
مجموعا تا  ۲۸مرحله ادامه پیدا میکند.

دریادار سیاری:

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه
«مقابله با هرگونه تهدید در دستور کار نیروهای
چهارگانه ارتش است» ،گفت :امروز ارتش با
توجه به ماموریت خطیری که بر عهده دارد
به اتفاق دیگر نیروهای مسلح کشور باید آماده
باشد تا در هر مقطع زمانی و در هر شرایطی
در مقابل هر تهدیدی با توجه به پیچیدگیهای
تهدید و عدم قطعیتی که در آینده وجود دارد
و همچنین تغییراتی که روز به روز در زمینه
تهدیدات مشاهده میکنیم ،آمادگی خود را
حفظ کند.
به گزارش ایسنا ،امیر دریادار حبیبالله
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش صبح شنبه
در حاشیه مراسم تجدید میثاق کارکنان سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان های امام (ره)
که به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این
سازمان با فرمان بنیانگذار جمهوری اسالمی
برگزار شد ،در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد:
تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ۲۴
مهر سال  ۱۳۵۸نشان از تفکر عمیق و نگاه بلند
امام به ارتش است.
وی گفت :امروز مفتخریم که در مرقد
مطهر امام خمینی (ره) حضور یافتهایم تا
ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان
عقیدتی سیاسی ارتش ،با آرمانهای بنیانگذار
جمهوری اسالمی تجدید میثاق و اعالم کنیم
همانطور که تا کنون این سازمان با موفقیت
کارهای خود را پیش برده و تفکر تمام را به
اجرا درآورده است ،این مسیر ارزشمند را
در جهت ارتقای توانمندیهای ارتش برای
انجام ماموریت خطیر حفظ انقالب و نظام و
تمامیت ارضی کشور ادامه میدهیم و بر این
توانمندی میافزاییم.
معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه
امروز ارتقای توانمندی مستمر برای مقابله با
هرگونه تهدید در دستور کار نیروهای چهارگانه
ارتش است ،اظهار کرد :امروز ارتش با توجه
به ماموریت خطیری که بر عهده دارد به اتفاق
دیگر نیروهای مسلح کشور باید آماده باشد تا
در هر مقطع زمانی و در هر شرایطی در مقابل
هر تهدیدی با توجه به پیچیدگیهای تهدید و
عدم قطعیتی که در آینده وجود دارد و همچنین
تغییراتی که روز به روز در زمینه تهدیدات
مشاهده میکنیم ،آمادگی خود را حفظ کند و
ارتقا دهد و در جهتی حرکت نماید که آمادگی
مقابله با هر تهدیدی را داشته باشد.

رئیس جمهوری در ستاد ملی مقابله با
کرونا:

جنجال محرمانگی

خبر
مقابله با هرگونه تهدید در دستور
کار نیروهای چهارگانه ارتش است

خبر

ماجرای شفاف نبودن دارایی مسئوالن چیست؟

مجلس یازدهم و قولهای فراموش
شده!
ادامه از صفحه یک
یکی از نگران کنندهترین طرحهای این مجلس،
جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات
است؛ به عنوان یک فعال در حوزه صادرات و
واردات ،آگاهم که تبیین چنین دست قوانینی به
صورت جدی به اقتصاد کشور صدمه وارد می
کند و راه مقابله با اختاللگران کالن اقتصادی
نیست ،به خصوص در شرایطی که ایران به
صورت جدی نیاز به افزایش تولید ناخالص
داخلی خود دارد .تصویب قانون برای لغو
تحریمها در  ۱۲آذر سال گذشته نیز نتیجهای جز
ایجاد مشقت برای دیپلماتهای ایرانی به همراه
نداشت ،به صورت جدی به دولت و مجلس
ایران باید هشدار داد که پیش بردن فضای
اقتصادی کشور بدون رفع تحریمها و با تکیه بر
شعار ،یک خطای شناختی اشتباه است و دیر یا
زود با رشد غیرقابل کنترل نقدینگی ،افزایش تورم
و تهدیدات نظامی جدید در مرزهای کشورمان،
شاهد یک افول و فاجعه ملی خواهیم بود؛
اقتصاد ،یک عامل متحرک و وابسته به عوامل
سیستماتیک عرضه و تقاضا و ده ها ساختار
بحث برانگیز دیگر است و مقایسه آن با ساخت
و توسعه موشک در دوران تحریم ،مقایسه ای
منصفانه نیست؛ حال آنکه فضای جهانی اقتصاد
و نیازهای آن به سمتی پیش میرود که فرصت
رشد اقتصادی برای ایران مهیاست ،عاقالنه ترین
راهکار حل مشکالت بین المللی با منطق و تفکر
و بدون توسل به احساس و تمایالت تند حزبی
است؛ کما اینکه با تصمیمات احساسی فرصت
های خوب سرمایه گذاری گازی برای اروپا به
جای روسیه را بخاطر دخالت های حزبی و
لجبازیهای کورکورانه از دست دادیم.
طرح تسهیل کسب و کار و ممنوعیت های
متعدد واردات ،از دیگر اقداماتی هستند که در
کوتاهمدت تنها روی کاغذ ما را فریب خواهند داد
و در بلند مدت صدمات غیرقابل جبران به همراه
خواهند داشت؛ بر مبنای قانون اوکان در علم
اقتصاد ،باید به ازای هر یک درصد بیکاری ،در
تالش باشیم تا تولید ناخالص ملی را سه درصد
افزایش دهیم ،که این عامل با توجه به تورم
رکودی ایران تنها با تعامل بینالمللی ،افزایش
صادرات و برنامهریزی مدون بلند مدت ممکن
است و در کوتاه مدت با این هیجان ممکن
نیست؛ اقداماتی نظیر طرح تسهیل کسب و
کار تنها به اعتماد مردم صدمه می زند و توهم
لزایی را به ارمغان می آورد و چون بسیاری
اشتغا 
از وکالی فعلی ،به لیست وکالی بدون درآمد
خواهد افزوده شد .این ها تنها تعداد اندکی از
چندین طرح و مصوبات بحث برانگیز مجلس
یازدهم بوده اند؛ فراموش نکنیم که نمایندگان
مجلس موظف به توجه به خواست اکثریت
مردم جامعه هستند و تصویب هر طرحی
خارج از منفعت ملی به دور از اخالق و تعهد
است؛ انتظار میرود با توجه به شرایط سخت
اقتصادی کشور و تاثیر زیاد این قوانین بر زندگی
و سفره مردم ،بسیاری از آنها به همهپرسی
گذاشته شوند تا مردم مستقیما در آینده خود
سهیم باشند و از اعمال نظرات حزبی و شخصی
جلوگیری شود ،در غیر این صورت آیندهای بسته
و سخت پیش روی همه ماست؛ به امید فردای
بهتر برای ایران.

سیاستروز

پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی
نمیکند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن
حدود  ۱۶۰میلیون دالر و  ۲۰میلیون یورو از منابع ارزی کشور میشود
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کامال انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز
دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود  ۶۰۰صرافی
رسمی در کشور تنها به  ۱۵صرافی میداده است ،بلکه بخش قابل
توجهی از آن را نیز به جیب دالالن و قاچاقچیان میریخته و در این
بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهرهای از این سرمایه کشور
نمیبرده است .بانک مرکزی نیز علیرغم اطالع از نحوه توزیع ارز توسط
آقاخانی ،هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم
پوشی میکرده است .آقا خانی در  ۲۸مرحله ارز را از بانک مرکزی
دریافت میکند که فقط در  ۶مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و
در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمیشده و تمام
فرآیند از قیمت گذاری ،تحویل ،فروش و تسویه ارز دولتی با بانک
مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و
سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است .نکته عجیب دیگر
این که ،بعد از دستگیری آقاخانی ،بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه
رسمی میزند و خواهان آزادی او میشود .در آن نامه به مراجع قضایی
اطالعات غلط داده میشود و بانک مرکزی تالش میکند مسیر پرونده را
تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت  ۱۳مردادماه سال  ۹۸بود که نخستین جلسه دادگاه
رسیدگی به پرونده اخاللگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه

دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد .پس از انجام رسیدگیها و
فرایندهای قضایی ،دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوقالذکر اقدام
به صدور رای کرد.
رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل  ۱۰سال ،احمد عراقچی به ۸
سال و ساالر آقا خانی به  ۱۳سال حبس محکوم شدند
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه روز بیست و چهارم مهرماه
احکام صادره را به شرح زیر اعالم کرد:
متهم ردیف اول ،ولیالله سیف ،رئیس وقت بانک مرکزی متهم به
برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و
فروش غیر قانونی ارز به میزان  ۱۵۹میلیون و  ۸۰۰هزار دالر و  ۲۰میلیون
و  ۵۰۰هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت
خود ،به تحمل  ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم ،سید احمد عراقچی ،معاون وقت ارزی بانک
مرکزی نیز با همین اتهامات ب ه تحمل هشت سال حبس تعزیری
محکوم گردیده .متهم ردیف سوم ،ساالر آقاخانی متهم به خرید و
فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی ،کارمند
نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بینالملل
معاونت ارزی بانک مرکزی ،بهتحمل  ۱۳سال حبس محکوم شده .میثم
خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت
در خرید و فروش غیر قانونی ارز بهتحمل پنج سال حبس تعزیری
و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از
خدمات دولتی محکوم گردید .سید رسول سجاد ،مدیر وقت بینالملل
معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است
که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به
تحمل ِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی
معادل قیمت اقالم دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم
شده است .این پرونده درمجموع  ۱۰متهم داشته که در میان آنها
برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم
شده اند ،ضمن آنکه برخی از این متهمین ،پروندههای دیگری هم دارند
که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است .شایان ذکر است احکام
صادر شده برای این محکومین قطعی و الزم االجرا است.

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه واکسیناسیون
عمومی باید با قوت ادامه یابد ،گفت:
دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و
تشویق مردم به رعایت شیوهنامههای بهداشتی
و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش
بسزایی دارند.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
با اشاره به دستاوردهای مهم در تولید و واردات
واکسن کرونا ،گفت :وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی باید از واکسن تولید شرکتهای
ت آنان با کیفیت
داخلی حمایت کند تا محصوال 
الزم به بازار عرضه شود.
رئیس جمهوری با قدردانی از کشورهایی که در
ارسال واکسن به ایران همکاری میکنند ،گفت:
از همه کشورهایی که واکسن ارسال کردهاند
بهویژه از کشور چین صمیمانه قدردانی میکنم
و معتقدم اینگونه همکاریهای انساندوستانه
همواره باید بین کشورهای دوست و منطقه
ادامه پیدا کند.
رئیسی با بیان اینکه ادامه راه مقابله با بیماری
کرونا نیازمند تدوین نقش هراه جامع است ،گفت:
در این نقش هراه باید همه موارد بهداشتی،
اجتماعی ،اقتصادی و درمانی به طور دقیق
لحاظ شود تا با روشن کردن وضع آینده ،ما را
از اقدامات انفعالی در برابر شیوع بیماری خارج
کند.
رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه
واکسیناسیون از راههای پیشگیری است اما
کافی نیست ،گفت :عادیانگاری میتواند تبعات
خطرناکی داشته باشد بنابراین از مردم تقاضا
میکنم در کنار واکسیناسیون ،شیوهنامههای
بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند.
رئیسی با اشاره به لزوم رعایت کامل
اصول بهداشتی در روند بازگشایی مدارس،
دانشگاهها ،ورزشگاهها و نماز جمعه ،گفت:
مسئوالن مربوطه در روند این بازگشاییها باید
برنامهریزیها و نظارتهای الزم را انجام دهند تا
سالمت مردم به خطر نیفتد.
ع افکار عمومی و
وی با تاکید بر اهمیت اقنا 
اطالع رسانی به موقع و دقیق در زمینه بیماری
کرونا ،گفت :سیاست ما در این مورد اقناعی
است نه اجباری و بر این باور هستیم که با تبیین
و روشنگری میتوان اعتماد مردم را جلب و آنان
را همراه کرد.
وی همچنین پاسخگویی به شبهات مطرح در
فضای مجازی درباره درمان کرونا را ضروری
دانست و گفت :دانشگاههای علوم پزشکی باید
بخشی را برای پاسخ علمی و منطقی به شبهاتی
که مطرح میشود ،اختصاص دهند.
رئیس جمهوری با تاکید مجدد بر کنترل دقیق
ورود و خروج در مرزها و فرودگاههای بین المللی
کشور ،اظهار داشت :استانداران استانهای
مرزی و مسئوالن مربوطه باید ورود و خروج از
کشور را به دقت کنترل کنند و ورود به کشور
حتما با واکسیناسیون همراه باشد.
رئیسی با اشاره به اینکه کاهش محدودیتهای
کرونایی باید با ضوابط همراه باشد ،گفت :سیر
نزولی بیماری با اجرای طرح شهید سلیمانی،
آموزش عمومی و رعایت شیوهنامههای بهداشتی
از شرایط کاهش محدودیتها است که باید به
آنها توجه شود.
رئیس جمهوری توجه به آموزش عمومی را در
کنار اطالعرسانی دقیق و مستمر ضروری دانست
و گفت :دانشگاهیان و صاحبان تریبون نقش
مهمی در این زمینه دارند و در زمینه اثربخشی
واکسن ،الزم است مراکز علمی و دانشگاهی به
طور مستمر رصد علمی و پژوهشی کنند؛ چرا
که اقدامات آینده منوط به نتایج این پژوهشها
است.
وی همچنین با قدردانی از همکاریهای
گسترده و سازنده ناجا با ستاد ملی مقابله با
کرونا گفت :نیروی انتظامی اقدامات انتظامی،
امنیتی و اجتماعی سازندهای در سراسر کشور
دارد و همکاریهای مفیدی با ستاد ملی مقابله با
کرونا دارد که از تالش همه این عزیزان قدردانی
میکنم.

طحاننظیف در نشست خبری:

شورای نگهبان به طرح «ساماندهی خودرو» ایراد گرفت
سخنگوی شورای نگهبان گفت :اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی
خودرو چند ابهام داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند.
به گزارش مهر ،هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ،گفت:
در وهله اول الزم است انفجار تروریستی روز گذشته در قندهار افغانستان را تسلیت
عرض کنم.
وی افزود :طرح جهش تولید مسکن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و ابالغ
شد .امیدوارم اجرای دقیق این قانون یکی از دغدغههای مردم و جوانان را مرتفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد :اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی
خودرو چند ابهام داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند .ابهامات شورای
نگهبان درباره این مصوبه دو یا سه مورد است.
طحان نظیف تصریح کرد :هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی
نظام هم ایراداتی را به این طرح وارد کرده است که اگر همه این ایرادات برطرف شود،
ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو نداریم.
وی گفت :طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکنون چند بار بین مجلس و
شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است که همه اشکاالت قبلی مرتفع شده و فقط دو
ابهام نسبت به این مصوبه باقی مانده است که پس از رفع این ایرادات ،شورای نگهبان
نظر خود را اعالم میکند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :امروز نیز پنجمین سالگرد ابالغ سیاستهای
کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری است .دستگاههای مختلفی مخاطب این
سیاستها بودند و شورای نگهبان به سهم خودش اقداماتی را در این زمینه انجام

داده است.
طحاننظیف ادامه داد :در سیاستهای کلی انتخابات آمده است که نظام انتخاباتی
ما با اشکاالتی مواجه است و در سیاستهای کلی انتخابات راهکارهایی هم آمده است
اما متاسفانه برآیند و خروجی کلی اقدامات صورت گرفته ،مطلوب نبوده است .البته
تالشهایی انجام شده است.
وی بیان کرد :برای مثال در سیاستهای کلی انتخابات آمده است که باید قوانین
به نحوی اصالح شوند که حداکثر شناخت مردم از نامزدها وجود داشته باشد و بر
مبنای سیاستهای کلی انتخابات باید شفافسازی در هزینههای انتخاباتی نامزدها
وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :امیدوارم با نگاه مثبتی که در دولت و مجلس
میبینیم ،اتفاقات بهتری بیفتد تا در انتخابات بعدی این اصالحات انجام شود و قوانین
انتخاباتی ما نزدیک به سیاستهای کلی انتخابات شود.
طحاننظیف افزود :درباره اصالح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن
هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسیده است و تا مصوبهای به
تصویب نرسد ،شورای نگهبان نمیتواند اعالم نظر کند.
م االجرا است ،مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
وی گفت :مصوبه فعلی که الز 
است .اگر مصوبهای برخالف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد ،شورای نگهبان آن را
تایید میکند .البته هنوز مجلس مصوبهای نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت :نسبت به دارایی مقامات و مسئوالن ،شورای
نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن داراییها و اموال خود را ثبت کردند.

طحاننظیف درباره نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در
فضای مجازی ،تصریح کرد :باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه
خواهد بود .اگر مصوبه برخالف قانون و شرع باشد ،شورای نگهبان حتما ً بدون هیچ
گونه مالحظهای نظر نهایی خود را میدهد .امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای
اسالمی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به فرمایشات
رهبر انقالب مبنی بر لزوم تقویت آئین نامه داخلی مجلس ،نمایندگان طرح اصالح
آئین نامه داخلی برای نظارت بر رفتار نمایندگان را در دستور کار دارند ،نظر شورای
نگهبان درخصوص این طرح چیست و آیا قرار است نقش ویژهای برای شورا جهت
نظارت بر رفتار نمایندگان در نظر گرفته شود ،گفت :قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
قانونی است که سالهای قبل تصویب شده است و بارها کارشناسان نسبت به آن
اظهارنظر کردند.
وی با اشاره به اشکاالت قانون فعلی ،بیان کرد :این قانون اشکاالتی دارد و قانونی قوی
محسوب نمیشود .لذا در دوره جدید مجلس دیدم که نمایندگان اصالح قانون نظارت
بر رفتار نمایندگان را در دستور کار قرار دادند اما بنده از جزئیات آن اطالعی ندارم و
اجازه بفرمایید این قانون اصالح شود و بعد از آن ،ما اظهارنظر کنیم.
طحان نظیف با بیان اینکه اصالح این قانون میتواند به کارآمدتر کردن نظارت بر
رفتار نمایندگان بیانجامد ،گفت :بنده از اینکه جزئیات این قانون چیست و اینکه آیا
قرار است وظیفهای را به شورای نگهبان محول کند ،اطالعی ندارم .طبیعتا ً ما بعد از
دریافت متن نهایی مصوبه مجلس به آن رسیدگی میکنیم.

