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سیاسی

خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت

سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به
فضاسازی رسانهای و ایجاد جنگ روانی برای بیثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمتها با
هدف ناامیدی مردمتاکید کرد :نهادها و دستگاههای مرتبط با عرضه ،تولید و تامین کاالها
نباید بدون هماهنگی با ستاد تظیم بازار قیمتها را تغییر دهند .در این جلسه همچنین
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان سخنگوی حوزه اقتصادی
دولت تعیین شد /.ایسنا

روی خط آفتاب
پیامک 0921 355 3193
واتساپ و تلگرام 0921 355 3193
پیام کوتاه 300014 1427

 -0831مقصر دالر  28هزار تومانی کیست؟ یا
چه عواملی باعث باالرفتن قیمت دالر هستند؟
()7/13
 -0810چه هنرمندانی تا مدتی قبل بین ما
بودند و سپس به خاطر علل مختلف مثل کرونا
و علل دیگر از دنیا رفتند .مثل فتحعلی اویسی
هم که از بین ما رفت .یاد همه عزیزانی که از
دست دادیم گرامی باد)7/13( .
 -2220افزایــش بیرویه قیمت اقالم یعنی
افزایــش بیرویه فقر و نداری .این برای مردم
یک حادثه تلخ است .هیچ خبری هم از بهبود
اوضاع نیست)7/13( .
 -2210این فاجعه است که آمار خط فقر را به
یازده میلیون تومان اعالم کردهند .بسیاری از
مردم نصف این مبلغ هم درآمد ندارند)7/13( .
 -2205رئیس ســازمان تعزیرات هم اعالم
کرده اوضاع خوبی نیست .نباید مردم در صف
مرغ و  ...بایســتند .واقعا این اوضاع بد تا کی
ادامه دارد؟ ()7/13
 -2153وزیر بهداشــت گفته دو هفته دیگر
جشن پیروزی کرونا میگیریم .آیا این وعده
زودهنگام نیست؟ ()7/13
 -2142دولت کدام یارانهها را قرار است حذف
کند و کدام دهکها یارانه آنها افزایش مییابد؟
()7/13
 -2132آیا اساســا میتوان دلخوش بود که
قیمتهــا به صورت دســتوری قابل تثبیت
باشند که دولت دســتور تثبیت قیمتها را
صادر میکند؟ این طرحهای دستوری قبال هم
جواب نداده)7/13( .
 -2120پیروزی خیرهکننده حســن یزدانی
کشتیگیر ارزنده کشــورمان مقابل حریف
آمریکایی و کســب مدال طال دل همه مردم
خصوصا همشهریان وی را شاد کرد)7/13( .
 -2103بخش زیادی از آلودگی هوای تهران
بــه خاطر ناوگانهای فرســوده حمل و نقل
عمومی است که بسیار دودزا هستند)7/13( .
 -2041آیــا صحت دارد برخی دالالن مجوز
تردد میفروشند؟ ()7/13
 -2031مسئوالن سری به سوپریهای میوه
و بازار میوه بزنند .متوجه شوند قیمتها چه
خبر است؟ از بس گران شدهاند میوه نمیتوان
خرید)7/13( .
 -2021پیروزی کشتیگیران دلیر ایرانی را در
مسابقات کشتی جهان تبریک میگوییم .این
غرورآفرینیها باعث دلگرمی مردم میشود.
()7/13
 -2010بیشــتر مردم حاال واکســن زدهاند
اما این ســوال مطرح است آیا واکسن جلوی
ویروسهای جهش یافتــه را هم میگیرد؟
()7/13
 -2009درگذشــت بازیگــر پیشکســوت
آقای فتحعلی اویســی را به خانواده ایشــان
و هنردوســتان تســلیت عرض مینماییم.
بازیهای درخشان ایشان و طنزهای او بسیار
ماندگار است)7/13( .
 -1930این بازار بیبندوبار قیمتها کی قرار
است سروســامان یابد؟ از دست گرانی سراغ
هیچ کاالیی نمیتوانیم برویم .این حق مردم
نیست)7/13( .
 -1920این اختالفات پیش آمده ما با همسایه
شمالی خود یعنی آذربایجان باید برطرف شود.
قطعا دشمنان دنبال اختالفافکنی هستند.
()7/13
 -1910آیا ممانعــت از ورود کارمندانی که
واکسن نزدهاند شایعه است یا واقعیت؟ ()7/13
 -1901تیم ملی فوتبال ما شاید بهترین تیم
تاریخ ما در چند ساله اخیر باشد .باید قدر این
موقعیت را بدانیم و تیم به جام جهانی صعود
کند)7/13( .
 -1853واقعا برخیهــا از بعضی تریبونها
حرفهایی میزننــد که آدم حیرت میکند.
مثــا گاهی امام جمعه مشــهد حرفهایی
میزند بسیار حیرتانگیز .آیا از نظر ایشان اگر
مردم فکر رفاه خود هســتند خدا را فراموش
میکنند؟! ()7/13
 -1841روزنامه کیهان در زمان دولت روحانی

برای کوبیدن دولت کم نگذاشت .اما حاال فقط
مشــکالت را توجیه میکند و خیلی راحت
میگوید گرانیها ادامه دارد)7/13( .
 -1831درحالی که سخنگوی وزارت خارجه
ایران اعالم کرد که پیش شــرطی برای آغاز
مذاکرات ندارد اما رسانههای معاند فارسی زبان
دائم القا میکردند ایران پیش شرط گذاشته.
()7/13
 -1820این تنشهای بین ایران و آذربایجان
تا کی ادامه دارد؟ امیدواریم پایان یابند .چون
به نفع هیچ کدام نیست)7/13( .
 -2310چه اشکالی داشت در سالگرد استاد
شــجریان الاقل صدا و سیما چند ثانیه یک
برنامه در گرامیداشــت وی پخش میکرد؟
()7/17
 -2303آنهایــی که در خارج از کشــور در
تجمعی به رئیسجمهور کشــورمان توهین
کردند مشتی سرسپرده بیگانگان هستند .آنها
به رئیسجمهور منتخب دولت توهین کردند
اما این رفتارهای نخنما محکوم به شکســت
است)7/17( .
 -2301آیــا صحــت دارد در تولیــد روغن
زیتون تخلفاتی صورت گرفته؟ مثال از روغن
زیتونهای آلوده به آفت اســتفاده میشود؟
()7/17
 -2253اشکالی که سرمربی تیم ملی فوتبال
دارد این اســت چرا فقط تیم برای گل زدن
روی مهاجمها حساب میکند؟ چرا بازیکنان
دیگر در حمالت تیم شرکت نمیکنند؟ نباید
در گلزنی تیم متکی به مهاجمان باشد)7/17( .
 -2250با کاهش کرونا سازمان جهانگردی و
میراث فرهنگی باید سیاستگذاریهایی برای
صنعت توریســم و جذب گردشگر خارجی
انجام بدهد .نباید این بازار پرسود را از دست
بدهیم)7/17( .
 -2240آیــا صحــت دارد تولیــد روغن از
زیتونهــای آلــوده به آفت مگــس صورت
میگیرد؟ ()7/17
 -2231مرگ عــزتاهلل مهــرآوران بازیگر
قدیمی سینما و تلویزیون هم به علت کرونا
بسیار غمانگیز بود .کرونا خیلی از عزیزان ما و
هنرمندان را از ما گرفت)7/17( .
 -2220آیا سونامی مهاجرت پزشکان صحت
دارد یا کذب اســت؟ هرچه هســت کمبود
پزشک متخصص که محسوس است)7/17( .
 -2210به خاطر تحریمها و مشکالت تجارت
جهانی ما حتی از سرمایهگذاری ایرانیان خارج
از کشور در کشورمان محروم هستیم)7/17( .
 -2201وزارت بهداشــت کمبود پزشــک را
تکذیــب کرده اما به ایشــان میگویم آیا ما
بــا مهاجرت عدهای پزشــکان و کادر درمان
نیستیم؟ این مهاجرتها باعث کمبود پزشک
و کادر درمان نمیشود؟ ()7/17
 -2145سرمای استان چهارمحال و بختیاری
طاقتفرساست .اما زلزلهزدگان هنوز اسکان
کامل نیافتند .زودتر بــه این مردم خصوصا
زلزلهزدگان سیســخت رســیدگی کنند.
()7/17
 -2131به خاطــر گرانی لوازم خانگی حتی
قدرت خرید این لوازم را از سمســاریها هم
نداریم)7/17( .
 -2120چندیــن زلزلــهای کــه در برخی
استانهای کشور مثل خوزستان یا بوشهر به
وقوع پیوست نگران کننده است .امکان تکرار
این زلزلهها هست)7/17( .
 -2121میانگین قیمــت افزایش اجارهخانه
نسبت به سال قبل  50درصد افزایش داشته.
تکلیف مردم با این گرانیها چیست؟ ()7/17
 -2103انفجار مسجد قندوز در افغانستان به
دست تروریستها عملی وحشیانه بود که باید
با عاملین آن برخورد شود)7/17( .
 -2053مدال طالی محمدعلی ســاروی و
علیاکبر یوسفی را در مسابقات کشتی جهان
تبریک میگوییم .درود بر شــیرمردان ایران.
()7/17
 -2040برخی خبرها از تشــدید گرانیها در
اقالم اساســی مردم خبــر میدهند .آیا باید
بحرانهای جدیدتری را تجربه کنیم مگر ما
مردم چه گناهی کردیم؟ ()7/17
پیامهای مردمی در صفحات4-2

جوابیه

پاسخ مترو به یک پیام مردمی

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه آفتاب
یزد مــورخ ( 1400/07/24به پیوســت) با
مضمون «تاریخ افتتاح مترو پرند» ،جوابیه
شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)
به شرح ذیل اعالم میگردد:
ضمن سپاس از شــهروند محترم ،در پاسخ
به مطلب درج شــده با عنوان «تاریخ افتتاح
مترو پرند» ،شــرکت راهآهن شهری تهران
و حومــه (مترو) بــه آگاهی همشــهریان

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

محترم میرساند مترو شــهید جدید پرند
جهت راهانــدازی نیازمند تخصیص حداقل
1000میلیــارد تومان اعتبار بــوده که در
این راســتا با هماهنگــی وزارت محترم راه
و شهرســازی و اســتانداری محترم تهران
اقداماتی در دســت انجام است و با تامین و
تخصیص به موقع اعتبار موردنیاز ،میتوان
حداقل یک خــط از این مســیر را در بازه
زمانی یکساله تکمیل و به مرحله بهرهبرداری
رساند.

وزیر امورخارجــه کشــورمان در دیدار بــا وزیرامورخارجه
ترکمنستان از توافقات اساسی بین دو کشور خبر داد و گفت:
ایران از دو مسیر سرخس و گنبد از کشور ترکمنستان ،برق
وارد خواهد کرد .به گزارش مهر ،حسین امیرعبداللهیان افزود:
تاکنون بیش از یکصد سند رسمی بین دو کشور به امضا رسیده
است تا افق همکاریها با امضای یک سند جامع همکاریها و ارتقاء حجم
تبادالت تجاری دو کشــور به حداکثر ممکن برسد .خرسند هستیم که
فرصتی شد که در خصوص همه موضوعات در حدود دو ساعت با هم گفتگو

ایران از ترکمنستان برق وارد خواهد کرد

و مذاکره داشته باشیم تا در مورد بازگشایی مسیر ترانزیت
و حرکت کامیونداران دو کشــور از چهار نقطه مشــترک
مرزی با توجه به عبور از بحران کرونا و واکسینه شدن همه
رانندگان ترانزیت کامیون در دو کشور ،چاره اندیشی کنیم.
همکاریهای زمینی استانی ،و همکاری در حوزههای آب،
برق و گاز مورد عالقه دو طرف برای گفتگو است.وزیر امور خارجه کشورمان
همچنین تصریح کرد :سند دوستی و همکاری دو کشور و موضوعات مرتبط
با آب نیز از گفتگوهای مورد توجه ما بوده است .بحثهای علمی ،دانشگاهی

و حل موضوعات کنسولی نیز از جمله دیگر موضوعات مورد توجه در این
گفتگو بود .گفتگو در خصوص مسائل منطقه از جمله شمال افغانستان،
منطقه غرب آســیا و قفقاز جنوبی دیگر موضوع مورد مشــورت ما برای
گفتگوی مشترک ما در این نشست بود .با توجه به اینکه معاون سیاسی
وزارت امور خارجه عازم بروکسل برای گفتگو با هماهنگکننده اتحادیه اروپا
است ،گزارشی از آخرین وضعیت گفتگوهای هستهای و مسائل پیرامون
مباحث هستهای مورد مشورت قرار گرفت.این مشورتها را با همسایگان
کشورمان از جمله همسایه خوبمان ترکمنستان ادامه خواهیم داد.

شهردار تهران به داماد خود پست مهمی داد

فامیل بازی در بهشت!؟

وی اضافه کرد :حوزه هوشمندســازی و فنــاوری اطالعات به لحاظ
حساسیت امنیتی و ارتباطی ،حکم چشم و گوش شهردار را دارد؛ لذا
عالوه بر فعالیتهای مشخص اجرایی همکاران شهرداری در سازمان
فاوا ،معاونتها ،ســازمانها و شــرکتها ،نیازمند یک مرکز مسئولیت
مشخص و متمرکز کنار دست شخص شهردار بود که هم متخصص
این حوزه و هم صددرصد مورد اعتماد و اطمینان باشــد تا این حوزه
را از جانب شــخص شــهردار راهبری کند .لذا آقای زاکانی از آقای
حسین حیدری که هم متخصص و با تجربه در این حوزه است و هم
کامال مورد اعتماد ،دعوت کرده است که این مسئولیت را به نیابت از
خودش بپذیرد و چشم و گوش شهردار در این حوزه و عمال دستیار و
بازرس ویژه او در تحقق هوشمندسازی تهران باشد.
نادعلــی ادامه داد :البته به جهت حساســیتی کــه زاکانی همواره
نســبت به تعارض منافع داشــته و دارد و به دلیل قرابتی که هست
قرار گذاشــته که حیدری هیچگونه رابطه استخدامی با شهرداری و
هیچ رقم دریافتی از شــهرداری تهران نداشته باشد و البته حیدری
هم آنقدر سوابق حرفهای در بخش خصوصی دارد که نیازمند ارتباط
استخدامی و مالی با شهرداری نیست .به نظر میرسد اصرار زاکانی بر
اعالم این موضوع و صدور حکم علنی در زمینهای محدود و مشخص
برای حیدری هم بر این اساس است که اوال ضرورت اعتماد کامل در
این حوزه بوده و ثانیا کســی گمان نکند نزدیکان او قرار است در هر
زمینهای دخالت کننــد و ثالثا همه چیز باید برای مردم عزیز ،بطور
شفاف بیان و تبیین شود.

یک عضو شورا در گفتگو با آفتاب یزد :زاکانی بیاحتیاطی کرد چرا که داماد وی
در این حوزه سابقه خاصی ندارد
آفتاب یزد« :دولت سیزدهم
از باندبــازی ،فامیلبــازی و
رفیقبازی پیــروی نمیکند
و ایــن دولــت بــا تکیــه بر
شایستهساالری سرآغاز تحولی
عظیم در کشور است ».اینها
صحبتهــای علیرضا زاکانی،
کاندیــدای پوششــی ابراهیم
رئیسی در ســیزدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری است که پس از بر کرسی نشستن رقیبش
توانست مزد پوششی بودنش را با تکیه بر کرسی شهرداری تهران از
وزارت کشــور این دولت بگیرد ،اما در کمال تعجب پای عمل که به
میان آمد به یکباره دیدیم که داماد زاکانی به عنوان مشاور و دستیار
ویژه او منصوب شــده اســت! حاال زاکانی میگوید که دامادش قرار
نیست دریافتی از سمت خود داشــته باشد اما موضوع حائزاهمیت
این اســت کــه علی رغم آنچه پیــش از این گفته میشــد به نظر
میرســد دوران باند بازی ،رفیق بازی و فامیل بازی هنوز تمام نشده
و ما همچنان شــاهد تکیه زدن ژنهای خوب بر کرسیهای مختلف
مدیریتی خواهیم بود!
> دامادی که از راه نرسیده دستیار ویژه شد

روز گذشته خبر رسید که طی حکمی از سوی شهردار تهران ،حسین
حیدری (داماد زاکانی) به عنوان مشــاور و دســتیار ویژه شهردار در
حوزه هوشمندسازی ،فناوریهای نوین و نوآوری شهری منصوب شده
اســت .این موضوع با واکنشهای بسیاری مواجه شد و خیلیها این
اقــدام علیرضا زاکانی را در تناقض با وعدههــای او پیش از تکیه بر
صندلی شهرداری تهران دانستند.
زاکانی که نشســتناش بر کرســی شــهرداری تهران نیز با حواشی
بســیاری همراه بود و خیلی از حقوقدانان این اقــدام را غیر قانونی
میخواندند حاال بار دیگر در عمل نشان داده است که وعدههای او با
عملش تفاوت بسیار دارد .با این حال نکته حائز اهمیت این است که
نامه انتصاب حســین حیدری رونوشت به رئیس شورای شهر شده و
این در حالی است که مهدی چمران ،رئیس شورای شهر ششم از این
انتصاب اظهار بیاطالعی کرده است.
> واکنش چمران به انتصاب فامیلی زاکانی در شهرداری

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه روز گذشته
شورای شــهر تهران در واکنش به این انتصاب گفت :من در جریان
نبودم اما شــنیدم و میپرســم ببینم از چه قرار است.گویا براساس
نسبت و این چیزها نبوده اما سوال میپرسم.
وی افزود :اگر یک نفر از نزدیکان باشــد هم میتواند جایگاه داشته
باشد به شرط اینکه توان و قابلیت پذیرش انتصابات را داشته باشد.
چمران تاکید کرد :شــورا در انتصابات نباید دخالت داشــته باشد
چرا که شــهردار را انتخاب میکند و مسئولیت آن با شهردار است.
من در دورههــای قبل حتی یک نفر را هم انتخــاب نکرده بودم.
چرا که مسئولیت با خود شهردار است .نظارت بحث دیگری است
اما اینکه در انتصابات بخواهند دخالت کنند خالف اســت و نباید
دخالت کنند.
او ادامه داد :بحث مشورت مســئله دیگری است و با عدهای از اعضا
مشــورتهایی به طور کلی میشود اما اینکه فردی را بگذارند تخلف
اســت .چمران در واکنش به اینکه براســاس مصوبه تعارض منافع
مدیران شهرداری حق ندارند از بین بستگان خود انتصاب انجام دهند
اظهار کرد :تعارض منافع با انتصاب نزدیکان فرق دارد.
چمران در پاسخ به اینکه اگر آقای شهردار یکی از بستگان خود را در
سمتی منصوب کنند شما با آن مخالفت میکنید ،اظهار کرد :بحث
مخالفت نیست و بحث قانون است و هرچه که قانون است باید اجرا
شود .قطعا آقای شهردار نیز چنین چیزی را میپذیرند.
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اینکه اگر یک نفر انتخاب شد
و با توجه به واکنشهای رسانهها و فضای جامعه جایگاه نداشت چه
میشود اظهار کرد :این بستگی به نظر فردی دارد که انتصاب میکند.
هر انتصابی یکسری موافق و مخالف دارد .اما اگر در انجام کار توانایی
الزم وجود نداشت شــورا میتواند از جایگاه قانونی خود ورود کند و
سوال بپرسد و تذکر دهد و این موارد از اختیارات شورا است.

> دور زدن قانون و فامیل بازی
آقای شهردار

نکتــه جالــب این اســت که
چمــران در حالــی دم از
قانونمــداری میزدنــد کــه
انتصاب علیرضا زاکانی ،شهردار
فعلی شهر تهران توسط شورای
شهر ششــم به ظن خیلی از
حقوقدانان و کارشناســان این
حوزه کامال غیر قانونی بوده اســت چرا که زاکانی در حالی از ســوی
شــورای شهر ششم به عنوان شهردار تهران معرفی شد که نه مدرک
تحصیلی مرتبط و نه سابقه کار اجرایی الزم برای رسیدن به این پست
را داشت .بر اساس مقررات و شرایط انتصاب شهردارها در سراسر کشور،
شهردار باید مدرک مرتبط با مدیریت شهری و حداقل  8سال سابقه
کار اجرایی داشته باشد .زاکانی دارای مدرک پزشکی هستهای است و
مهمترین سابقه کار او حضور در مجلس شورای اسالمی بوده است.
در نهایت نیز این انتصاب توسط وزیر کشور دولت روحانی تایید نشد و
با هفتهها تعلل در دولت رئیسی حکم زاکانی به عنوان شهردار تهران
مورد تایید وزارت کشــور دولت ســیزدهم قرار گرفت بنابراین اقدام
قانونی برای کسی که در بدو ورود قانون را دور زده است امری عجیب
به نظر میرسد! از سوی دیگر میتوان گفت انتصاب داماد زاکانی به
عنوان دســتیار ویژه شــهردار چندان هم دور از انتظار نبود چرا که
گفته میشود زاکانی زمانی هم که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
شــد برخی دوستان و آشنایان خود را به این مرکز برده بود ،از جمله
این انتصابات فامیلی هم میتوان به مسعود فیاضی (برادر همسر یکی
دیگر از دختران زاکانی) اشــاره کرد که به عنوان معاون رئیس مرکز
پژوهشهای منصوب شده بود.

> سایر اعضای شورا چه میگویند؟

برای بررســی این موضوع که آیا سایر اعضای شورای شهر ششم هم
با سخنگوی این شورا هم نظر هســتند یا نظری غیر از این دارند با
سایر اعضای تماس گرفتیم .از بین تمامی اعضای شورای شهر ششم
تنها دو نفر پاسخگو بودند و مابقی یا تلفن همراه خود را دایورت کرده
بودند و یا پاسخگو نبودند!
ســید احمد علوی در این خصوص که نظر اعضای شــورا با انتصاب
صورت گرفته در شــهرداری تهران چیست؟ گفت «:در این خصوص
بهتر است با سخنگوی شورا صحبت کنید ،ما طی تعامالتی که انجام
دادیم به این توافق رسیدیم که در خصوص مسائل این چنینی تنها
سخنگوی شورا صحبت کند!»
نفر دیگری که از بین بیست و یک عضو شورای شهر تهران پاسخگو
بود علی اصغر قائمی بود ،او اما نســبت به انتصاب صورت گرفته نظر
دیگری داشت و به آفتاب یزد گفت« :شورای شهر ششم در رابطه با
انتصاب صورت گرفته نظریه رســمی اعالم نکرده است و هر کدام از
دوستان یک نظریه شخصی دارند».
وی تصریح کرد «:چند وقت پیش دکتــر زاکانی ابالغیهای را صادر
کردند که طی آن به کارگیری بســتگان منع قانونی خواهد داشت،
البته ظاهرا اســتثنایی در این ابالغیه وجود دارد و آن هم این است
که با تشخیص مدیریت منابع انسانی این کار امکان پذیر خواهد بود.
حال اینکه خودشان خالف ابالغیه اقدام کردهاند یا خیر قابل بررسی
است اما بخش مهمتر توجه به این است که انتصاب صورت گرفته آیا
بر اساس شایسته ساالری بوده یا خیر؟ این موضوع باید برای اعضای
شورا محرز شود .من به شــخصه در رزومه داماد آقای زاکانی سابقه
کار در حوزه انتصابی ندیدم یا اگر هم بوده خیلی مختصر بوده است.
به نظر میرسد که این تصمیم با بیاحتیاطی صورت گرفته است».
او در خصوص اینکه اگر شایستگی داماد زاکانی برای اعضای شورای
شهر محرز نشــود میتوانند دخالتی در عزل او داشته باشند گفت:
«خیر ،شــورا اختیارات اجرایی ندارد و در چنین شرایطی اگر خالف
قانونی صورت گرفته باشــد میتواند به شــهردار تذکر بدهد و طبعا
شهردار هم قانون را تبعیت خواهد کرد».
این طور که مشخص اســت اعضای شورا هم آن طور که سخنگوی
شــورا میگوید موافق این انتصاب نیســتند و نام بیاحتیاطی را بر
قبیلهساالری موجود در شهرداری تهران میگذارند .جالب اینجاست
که چنانچه گفته شد شهردار تهران با این انتصاب حتی ابالغیه خود را
هم نقض کرده است! در چنین شرایطی باید منتظر اقدامات غیرقانونی
بیشتری هم از سوی شهردار تهران باشیم چرا که شورای شهری که
یک زمانی رای بر شــهردار شدن زاکانی داده بود حاال اختیار اجرایی
ندارد و نمیتواند در تصمیمات او مداخلهای داشته باشد!

> دامادم از شهرداری حقوق نمیگیرد

واکنشهــا به این اقدام شــهردار تهران به قدری بــاال گرفت که او
مجبور شد در این خصوص توضیحاتی ارائه بدهد ،علیرضا زاکانی در
واکنش به حواشی بوجود آمده در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:
«مهندس حیدری هیچ رابطه اســتخدامی با شهرداری و دریافتی از
آن نخواهد داشــت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشــان درحوزه
هوشمندسازی تهران اســتفاده خواهمکرد .این امر غیرقانونی نبوده
واین حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده ازطریق ایشان دراین
پروژه مهم صادرشد ه است».
> داماد زاکانی چشم و گوش شهردار است

اما جالب اینجاست در حالی که چمران ،رئیس شورای شهر تهران از
انتصاب داماد زاکانی اظهار بیاطالعی میکند ،سخنگوی شورای شهر
این انتصاب را تایید و انگیزه پشت پرده آن را استفاده از دانش حسین
حیدری اعالم میکند.
نادعلی در یادداشتی درباره حکم انتصاب جدید شهردار تهران نوشت:
آقای زاکانی از آقای حسین حیدری که هم متخصص و با تجربه در
این حوزه اســت و هم کامال مورد اعتماد ،دعوت کرده است که این
مســئولیت را به نیابت از خودش بپذیرد و چشم و گوش شهردار در
این حوزه و عمال دســتیار و بازرس ویژه او در تحقق هوشمندسازی
تهران باشد .شــهرداری تهران سازمان بزرگی است که کل عملیات
مدیریت اجرایی ،خدمات رســانی ،نظارت ،بازرســی ،ارزیابی نیاز به
اشــراف لحظهای در یک بســتر امن مبتنی بر  ITو هوشمندسازی
حداکثری دارد.
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آیا زاکانی به مدیران شهرداری توهین کرده است؟

شهردار تهران در واکنش به انتصاب دامادش به عنوان دستیار ویژه خود در توئیتی نوشته است «:مهندس حیدری هیچ رابطه
استخدامی با شــهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفا از تجربه و دانش علمی ایشان درحوزه هوشمندسازی تهران
استفاده خواهمکرد .این امر غیرقانونی نبوده واین حکم صرفا برای اشراف و نظارت دقیق بنده ازطریق ایشان دراین پروژه مهم
صادرشد ه است».
حال اینکه شهردار تهران برای توجیه انتصاب صورت گرفته اشراف و نظارت دقیق را بهانه میکند ،این موضوع شائبه نوعی توهین
به سایر مدیران شهرداری را به وجود میآورد! چرا که به وضوح شهردار میگوید هیچ اعتمادی به کارمندان خود ندارد و به همین
دلیل هم دامادش را به عنوان ناظر منصوب کرده است! سوال اینجاست که اگر تخطی در شهرداری صورت میگیرد و شهردار از
آن مطلع است ،چه نیازی به ناظر وجود دارد؟ آیا شهردار این اختیار را ندارد که مفسدان را عزل یا اخراج کند؟

دستور رئیس عدلیه برای تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی

رئیس قوه قضائیه در نشســت تخصصی بررسی آسیبهای واگذاری
شــرکتهای دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی
دولت و مقامات عالی قضائی برگزار شد ،اظهار داشت :امروز دشمن به
طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار
اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای افزود :باید متناسب با اهمیت
اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و
خالقیت و اصالح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در
جهت مقامســازی اقتصاد گام برداریم .رئیس دستگاه قضا با اشاره به
موضوع پروندههای متعدد و سنگینی که درباره واگذاریها تشکیل شده
و برای دولت و مردم حاشیهساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان
قرار گرفته ،اظهار داشت :واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند
که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر الزم است.
حجتاالسالموالمسلمین محســنی اژهای خاطرنشان کرد :چند هزار
میلیارد پروژه نیمه کاره در کشــور وجود داشــت که دو سال قبل در
شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیمگیری شد که باید
نحوه این واگذاریها و وضعیت این پروژهها بررسی شود.
حجتاالسالموالمسلمین محســنی اژهای فراهم نکردن زمینههای
واگذاری را از مهمترین معضالت در واگذاریها عنوان کرد و متذکر شد:
بنگاههایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار میشوند باید پس
از فراهم کردم مقدمات ،پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد
حمایت قرار گیرند ،اما در حال حاضر یا حمایت نمیشوند یا حمایت
شایسته از آنها صورت نمیگیرد.
رئیس قوه قضائیــه گفت :امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتا

اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها
باشد.حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :وقتی دولت در هر
زمینهای قراردادی منعقد میکند باید همه محاسبات را انجام داده باشد
تا آن قرارداد از محکمترین قراردادها باشد که به راحتی به هم نخورد،
اما متاسفانه در ادوار و دولتهای مختلف دیده شده قراردادها با تغییر
دولتها و سیاستها ابطال و یا عوض شده است.
وی با بیان این که بخش قابل توجهی از واگذاریها از ســوی دولتها
فسخ شده است ،تاکید کرد :این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد
میبندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر مالحظات نهایت دقت را
داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
حجتاالسالم والمسلمین محســنی اژهای اعتمادسازی را امر مهمی
دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید و نیازمند
اقدام و عمل است ،افزود :اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمیآید
یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که
نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد .وی تصریح کرد :یکی از راههای
اعتمادسازی بررســی پروندههای تشکیل شده و احکام صادره درباره
واگذاریها اســت که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود
تخطی کرده با او برخورد شود ،اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای
سیاسی و تغییر سیاستها بوده ،حق تملیککننده ضایع نشود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاریها
صورت گرفته اظهار داشــت :در کنار این برخورد یکی از بســترهای
فســاد در واگذاری ها ،تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناســان در
قیمتگذاریهاست که باید نسبت به آن حساس بود.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای با بیان این که در واگذاریها

باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز
از مالکان جدید بنگاهها حمایت شود تصریح کرد :گاهی اوقات در فسخ
قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع میشود و بهتر آن است که به
جای فسخ که مشکالت جدیدی به وجود میآورد با اصالحیه و الحاقیه
ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم .رئیس قوه قضائیه در خصوص
نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها نیز گفت که باید بین متهم و کسب
و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها
برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :تالش ما این است که
حتی االمکان اگر ایرادی در اداره بنگاههای تولیدی و اقتصادی به وجود
آمد افراد بازداشت نشوند ،اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه
را به گونهای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
وی با بیان این که توقف در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد
کشور و مردم لطمه میزند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است،
متذکر شد :دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمیتوانند اموال و شرکتهایی
که ضبط میشوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار
موثر و کارآمد ایجاد شود.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای با اعالم آمادگی دستگاه قضا
برای هماهنگی و همکاری بیشــتر با دولت در جهت حل مشکالت با
کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی
برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا
بررسی کند این پروندهها را با چه ساز و کارهای قانونی میتوان قبل از
قضائی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید
احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کارها آسیب نبینند.

