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نگاه روز

در اجراي قانون رسيدگي به 
دارايي مقامات، مس��ووالن و 
كارگزاران جمهوري اسالمي 
مص��وب 1394/8/9 مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام، 
آيين نامه اجرايي آن توس��ط 
ق��وه قضاييه تهي��ه و پس از 
تصويب درتاريخ 98/3/21 منتش��ر ش��د. مهم ترين 
اقدامي كه رياست جديد قوه قضاييه  به خوبي از پس 
آن برآمدند و جاي تش��كر دارد برابر اصل 142 قانون 
اساس��ي بايد دارايي رهبر، رييس جمه��ور، معاونان 
رييس جمهور، وزيران و همس��ر و فرزندان آنان قبل 
و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي 
شود كه برخالف حق، افزايش نيافته باشد. نمايندگان 
مجلس هفتم طرحي تحت عنوان صيانت جامعه در 
برابر مفاسد اقتصادي  تهيه كردند كه بر اساس اين طرح 
عالوه بر مسووالن مشمول اصل 142 قانون اساسي، 
ليستي از مسووالن و خانواده هاي آنان تهيه كردند كه 
بايد فهرست اموال خود را قبل و بعد از تصدي پست 
به قوه قضاييه ارايه دهند. اين طرح مدت ها معوق ماند 
و بعدا به طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسووالن 
و كارگزاران نظام جمهوري اس��المي ،تغيير نام داد. 
طرحي كه در مجالس هش��تم و نه��م هم به نتيجه 
نرس��يد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده 
شد و بعد از رفت و آمد بين مجلس، شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و رفع ايرادات، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در نهم آبان ماه سال 94 آن را 
تاييد و تصويب نهايي كرد. از آبان ماه 1394 تا خرداد 
سال 1398 به مدت نزديك به 4 سال آيين نامه اجرايي 
آن تهيه و تصويب نشد. با تغيير رييس قوه قضاييه و 
انتصاب آقاي رييسي به اين سمت آيين نامه اجرايي 
آن در 21 ماده و 8 تبصره در تاريخ 98/3/19 به تصويب 
رييس محترم قوه قضاييه رسيد. آنچه كه آيين نامه 
اجرايي مورد بحث را اعتبار مي بخشد گسترش دايره 
شمول مسووالن و مهم تر از آن حسب ماده به جهت 
افزايش اعتماد عمومي مردم به مس��ووالن و ارتقاي 
سالمت اداري است. يكي از شرايط تصدي سمت هاي 
موضوع اين قانون، تعهد به ارايه فهرست دارايي خود 
و همسر و فرزندان تحت تكفل به قوه قضاييه است، از 
همه مهم تر حسب ماده 3 آيين نامه، دايره مقامات و 
مسووالن به شدت گسترش يافته است و طي 24 بند 
تقريبا همه مسووالن غير از شخصيت هاي ذكر شده 
در اصل 142 قانون اساس��ي را موظف به ارايه ليست 
دارايي هاي خود كرده اس��ت، از نمايندگان مجلس 
خبرگان و اعضاي مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
تا مقامات منصوب از س��وي رهبر و اعضاي ش��وراي 
نگهبان و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و مديران 
كل مجلس و معاونان رييس مجلس تا معاون رييس 

قوه قضاييه و روساي سازمان ها و...

اقداممثبتقوهقضاييه

نعمت احمدي
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 محرمانه براي مردم
 شفاف براي 
قاضي القضات
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 براساس مواد 8 و 18 قانون 
»از كجا آورده اي؟«
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نقد و نظر

همان گونه ك��ه حدس زده 
مي شد يك جريان سياسي 
نه چندان اصيل كه متاسفانه 
اهداف و عملكردش توسط 
مقامات امنيتي كشور مورد 
غفلت ق��رار گرفته اس��ت، 
ب��از ه��م در جريان س��فر 
نخس��ت وزير ژاپن تجمعي را برنامه ري��زي و اجرا 
كرد. تا همين جا البته باي��د از اين جماعت ممنون 
بود ك��ه به داخل س��فارت نريختن��د و آن را آتش 
نزدند! حضور نيروهاي خودج��وش در اعتراض به 
تصميمات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
اصال پديده اي منفي نيست اما آنچه زشت و ناپسند 
مي نمايد اين است كه چنين تجمعاتي را نمي توان 
برخاس��ته از متن جامعه دانس��ت. با كمي دقت در 
تصاوير افراد حاض��ر در اي��ن گردهمايي ها وجود 
چهره هاي تكراري و استفاده از لجستيك و پشتيباني 
يك جريان خاص سياس��ي كامال مشهود است. به 
همين دليل مي بينيم ميزان پيوس��تن آحاد مردم 
به آنها بس��يار كمرنگ و در حد صفر است. در واقعه 
سفارت عربس��تان كه ابتدا يك تشكل دانشجويي 
نش��انه دار ش��روع به اقدام كرد و يك جريان خاص 
سياسي هم از آن حمايت به عمل آورد كامال واضح 

بود كه ...

محمد  مهاجري

پايدرواديخيانتنگذاريم
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1- گفته ه��اي وزير ني��رو درباره 
مصرف فراوان و اس��راف كارانه در 
كش��ور اگرچه با ظرافت و زيركي 
بيان نش��ده اما مس��لما رنگي از 
واقعيت دارد. اين درست است كه 
عده زيادي از هموطنان در تنگناي 
اقتصادي غم ن��ان دارند اما وجود 
افرادي كه مصرف بي حد و حصر مسرفانه و غيرمنطقي 
دارند قابل كتمان نيست. عده اخير باري بر دوش جامعه 
هس��تند و بخش بزرگي از منابع حياتي كشور را به هدر 
مي دهند و در بهترين حالت به زباله تبديل مي كنند؛ در 
مصرف آب و انرژي هم حد و مرزي براي خود قائل نيستند. 
انصاف اين اس��ت كه وزير راس��ت مي گويد: م��ا ايرانيان 
مقدار زيادي از گندم و برنج توليدي و وارداتي خود را دور 

مي ريزيم و نابود مي كنيم.
2- براي عبوراز سختي هاي اقتصادي و رسيدن به رفاه و 
توسعه و برخوردار شدن از مواهب جامعه اي پيشرفته، عزم 
جزم الزم است. براي آنكه محيط زيست كشور زنده بماند 
و حفاظت شود، به كاري بيش از كامنت گذاشتن و اليك 
زدن نياز است. اگر بخواهيم براي عبرت گرفتن از تاريخ، 
داستان پيشرفت ملل ديگران را بازخواني كنيم، مي بينيم 
كه آنها متعصبانه از اقتصاد و توليد ملي شان دفاع كرده اند 
و پاي آن ايستاده اند بلكه هزينه داده اند. امروز در بسياري 
از كشورهاي پيشرفته كه محسود ديگرانند، خريد كاالي 
داخلي امري محرز و بايسته و معمول است و اگر شهروندي 
كاالي خارجي بخرد گويي خالف عرف و عادت رفتار كرده 
و به توليد ملي صدمه رسانده. روشن است كه ممنوع كردن 
و افزايش تعرفه كاالهاي وارداتي تاثير چنداني بر ميزان 
مصرف ندارد. اين فرهنگ مصرف است كه بايد اصالح شود
3- نوع كاالي مصرفي، ميزان واقعي احتياج به آن و مقدار 

پس��ماندي كه از خريد و مص��رف به جا 
مي ماند، نكاتي هستند كه براي حفاظت 

از محيط زيست و رونق توليد و شكوفايي اقتصادي بايد 
بيش از پيش به آنها توجه كرد. 

نيوشا   طبيبي
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س��رمايه داري معاصر در 40 سال 
اخي��ر تحت تاثير نئوليبراليس��م 
است. امريكا اين مفهوم اقتصادي 
را از زمان ريگان پذيرفت��ه و آن را 
به سيستم جهاني تحميل مي كند. 
نهادهاي بين الملل��ي چون بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول 
از ابزارهاي اجراي اقتصاد نئوليبرال هستند. مفهوم اقتصاد 
نئوليبرال، به معناي كاهش ماليات براي ثروتمندان، عدم 
تنظيم بازار كار و توليد، عدم مداخله دولت در اقتصاد و جهاني 
ساختن و حاكميت مالي بانك ها است. اقتصاد نئوليبرالي 
به افزايش رشد باال منجر نشده است. اقتصاد كشورها بعد 
جنگ جهاني دوم از رشد و توسعه بيشتري برخوردار بود. 
موقعيت نابسامان اغلب كشورهاي در حال توسعه نشان 
از عدم كارايي اين مفهوم اقتصادي دارد. نئوليبراليسم بر 
آزادي مطلق ثروتمندان در عرصه اقتصادي حاكم اس��ت 
و اين مساله خود را در اقتصاد خرد و كالن، بومي و جهاني 
نشان مي دهد. در سطح بين المللي از يك طرف با كشورهاي 
ثروتمندي روبه رو هستيم كه بر شانه هاي كشورهاي فقير 
و در حال توس��عه قوي تر و قدرتمندتر مي شوند. در سطح 
بومي، تفاوت فاحش بين طبقات غني و فقير همان گونه 
كه در كشور ما مشاهده مي ش��ود از نتايج اين نوع اقتصاد 
است. اجراي سياست تعديل اقتصادي در سال هاي گذشته 
اثرات فاجعه باري در آموزش، درمان و توليد گذاشته است.  
اكنون س��ه جريان و گرايش راس��ت افراطي، چپ ميانه 
اصالح گرا و چپ افراطي درصدد بركناري مفهوم اقتصاد 
نئوليبرال هستند. گرايش راست افراطي ناسيوناليست در 
دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، به جاي تغيير در منطق 
اقتصاد نئوليبراليس��تي به آن مشروعيت بيشتري داده و 
اختالف طبقاتي در ايران و حاكميت ثروتمندان را افزايش 

داد. اين گرايش مخالف جهاني شدن بود. 
ترامپ نماينده اين جريان است؛ فردي كه 

مخالف جهاني شدن با هدف تثبيت امريكا به عنوان قدرت 
اول و مخالف پذيرش مهاجرت و...

سعيد  عابدپور
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موقع نوشتن »گور سفيد« موسيقي 
پدرخوانده را گوش مي دادم

8 و9و11

گفت وگو با مجيد قيصري درباره »گور سفيد«  و فضاي ادبيات اين روزها

به ضميمه قصه هاي پنجشنبه در صفحات هنر و ادبيات

خطونشانسازمان
امورمالياتيبرايخريدارانسكه
تالش براي افزايش 
درآمدهاي پايدار 

دولت
5

بازيژاپنباكارتايران
اهميت س��فر آق��اي آبه 
شينزو به تهران به موضوع 
س��فر مربوط مي شود. به 
نظ��ر مي رس��د  يك��ي از 
موضوع��ات س��فر ه��م 
ميانجيگري براي كاهش 
تن��ش در رواب��ط ايران و 
امريكا است. از اين نظر سفر في نفسه مهم است اما 
موضوع ديگر اين است كه براي اولين بار است كه 
نخست وزير ژاپن پس از انقالب به ايران سفر مي كند 

و نكته سوم اين است كه ژاپن يك كشور مهم و...

سرمقاله

نوذر شفيعي 
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خبر   و   بيشتر 
 ويديوها   و گفت و گوهاي 

متفاوت

انتصاب جنابعالي به س�مت رييس اداره شهرس�تان املش 
 مايه خوشحالي است. از حسن تدبير آقاي مهندس حسيني 

مدير كل آموزش فني و حرفه اي گيالن نيز سپاسگزاريم.

 همكار گرامي آقاي قدير قديمي

محمود ايزددوست- حميدرضا مرادي- مصطفي نجفي

انتصاب شايسته جنابعالي به سمت استاندار گلستان كه حاكي 
از تعهد، تخصص و حسن س�وابق خدمتي است را صميمانه  
تبريك عرض نموده، يقينا توانمندي و تدبير شما زمينه توسعه 
همه جانبه استان و ارائه خدمات گسترده تر به مردم فرهيخته 

و فهيم گلستان را فراهم خواهد كرد.

جناب آقاي
 دكتر هادي حق شناس

 الياس حضرتي -فياض زاهد- مهندس رباني 
 حاج محمود ايزددوست-احمد دنيامالي-عبدالغفار يوسفي
   محسن باقري- سروش اكبرزاده- محمد عنايت شعار
  مهندس يوسفي- مهندس رسايي- مرتضي مهدوي
  محمود باقري- حاج محمد محموديان- عليرضا خلقت دوست
 حجت طهماسبي - فرهام زاهد- اسماعيل عبداللهي
 منصور صوفي- امين افقي


