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سازی
شفاف
با انتشار فهرستهای گیج کننده!
غالمحسین دوانی

عضو انجمن حسابداران خبره

جایگزینهایش را تعیین کردیم و ممکن است یکی دو
وزارتخانهدیگرهمباشد.
بحث تغییرات در کابینهســال گذشــته و در همان
ماههای آغازین شــروع به کار دولت دوازدهم توســط
منتقدان درون جناحی و جریانی دولت بهعنوان اینکه
برخیافرادپاشنهآشیلدولتمحسوبمیشوند،مطرح
شد .بروز برخی مشکالت در حوزه اقتصادی و همچنین
اوضاع سیاســت داخلی ازجمله عواملــی بود که بحث
تغییراتدربدنهدولترابهنیازعاجلاعتدالگرایاندولتی
تبدیلکردهبود.
جلسهاقتصاددانانورئیسجمهوری
واعظی دربــاره نامه 250نفر از صاحبنظــران درباره
مشــکالت اقتصادی ،اظهار کــرد :اقتصاددانانی در این
برهه که مشکالت اقتصادی داریم ،با دلسوزی مشورت
داده و پیشــنهادات خــود را مطرح کردنــد ،قطعا این
پیشــنهادات را برای وزارتخانههای ذیربط میفرستیم
و در ســتاد اقتصادی دولت هم بررسی میشود .رئیس


پولشویی
فعاالن عرصه
مخالف  CFTو  FATFهستند

دفتر رئیسجمهوری گفت :هفته گذشته هم تعدادی از
اقتصادداناننامهنوشتهبودندکهآنرابررسیکردیم.
مدیران ارشــد دولتی و همچنین رئیسجمهوری در
زمانهایمختلفوبهکراتموضوعمشاورهوبهرهگرفتن
از نظریان اقتصاددانان و کارشناســان را مطرح کردهاند.
دولت بر این اعتقاد اســت که راه برونرفت از مشکالت
کنونی در زمینههای مختلف و مهمتر از همه مشکالت
اقتصادی،استفادهازآراونظریاتاقتصادداناناست.
اثراتمثبتحکمدیوانالهه
واعظی همچنین درباره دادگاه دیوان دادگستری الهه
و تمهیدات درنظر گرفتهشده توسط دولت برای موفقیت
در این خصوص ،اظهار کرد که گام اول در اینباره محکم
برداشته شد و اثرات آن هم در داخل ایران و هم درعرصه
بینالملــل کامال به نفع ایران بــود .وی به عکسالعمل
آمریکاییها در این خصوص اشــاره کرد و یادآور شــد:
آنها عکسالعمل منفعالنهای از خود نشان دادند و اعالم
کردندکهمیخواهندازعهدنامهمودتخارجشوند.

عبداهلل ناصری ،فعال
سیاســی اصالحطلب
گفــتCFT :راه را
بــرای عــدهای که در
داخل و خارج کشور در
عرصه پولشویی فعالیت میکنند ،میبندد،
بنابرایــن آنهــا بــا تصویــب ایــن الیحه
مخالفند.
بخش دیگــری از ایــن مخالفــان آنهایی
هستند که در عرصه پولشویی و جابهجایی
پولهای کثیــف در داخل و خارج کشــور
ســهم قابل توجهی دارند .تصویب  CFTو
پیوســتن به  FATFراه را بر اقدامات آنها
میبنــدد ،بنابراین آنها بــه مخالفت با این
لوایح روی آوردهاند.

از صدای شکستن
استخوانهایمان ذوق نکنیم

نگاه

«شهروند» بررسی میکند ،چه کسانی باید از صداوسیما بروند؟

معصومــه آقاپور
علیشاهی ،نماینده
مجلــس گفــت :از
صدای شکســــــتن
استخوانهایمان ذوق
نکنیــم .اگر اینبار اصولگرایی بشــکند و
اصالحطلبی زمینگیر شــود ،آن کس که
امروز تبــر برداشــته تا به خیــال خود
اســتخوانهایمان را ریز کند ،نه اصولی
است ،نه اصالحی و نه اعتدالی ،بلکه غول
صنعت و تجارت است که همه ما را خاری
در چشــم خود میبیند و قصــد نابودی
ایران را دارد.

آغاز خانه تکانی اجباری در رسانه ملی

کمکــم موعــد اجــرای قانــون منع
بکارگیری بازنشستهها میرسد .مسئوالن
دو راه بیشتر ندارند یا برای ماندن یک ماده
و تبصرهای پیدا کنند یا تن به خداحافظی
بدهند .این خداحافظی در نهادهایی مثل
صداوســیما که از بقیه بیشتر توی چشم
هستند بیشتر دیده میشــود .بررسیها
نشان میدهد که این نهاد عریض و طویل
یک خانــه تکانی اساســی در پیش دارد.
اگرچه چند سال پیش با افشای فهرست
مدیران بازنشسته و سن باالی صداوسیما
این سازمان یک تکانی به خود داد و حاال
چهرههای جوان زیادی در آن مشغول به
کار هستند ،اما به نظر میرسد تا رسیدن به حدود قانونی راه درازی در پیش است.
با در نظر گرفتن پیچیدگیهایی که در سیستم بازنشستگی سازمان صداوسیما
وجود دارد ،فقط میتوان به برخی از مدیران صداوســیما به عنوان نمونه اشاره
کرد .خود رئیس ســازمان از آنجا که منصوب رهبری اســت جزو استثناها قرار
میگیرد ،اما در رده معاونان رئیس صداوسیما نامهایی وجود دارندکه هر یک جزو
پیشکسوتهای نسل خود محسوب میشوند.
افــرادی مثل لطف اهلل ســیاهکلی ،رئیس ســازمان تنظیم مقــررات صوت
و تصویر فراگیــر در فضای مجازی که پیــش از این نامش جزو بازنشســتهها
بوده یــا رضا علیــدادی ،معاون فنی کــه اطالعاتی مبنی بر بازنشســتگیاش
وجود ندارد ،اما سن و سال و ســابقهاش حکایت از خداحافظی قریبالوقوعش
میکند .بخشــی از مدیران اداری و مالی صداوســیما هم در همین فهرســت
قرار میگیرنــد؛ مدیرانــی مثل علی کلباســی که بازنشســته شــده ،اما در
شــهریور ســال  ۹۵به عنوان رئیس مرکز سرمایه انسانی رســانه ملی منصوب
شده است.
بازگشت چهرههای باسابقه در دوره عبدالعلی علیعسکری آنقدر به چشم آمد
که خیلیها حضور او را بازگشــتی به دوران مدیریتی عزت اهلل ضرغامی ،رئیس
اسبق صداوســیما میدانســتند .مثال مجید آخوندی ،معاون سیاسی سازمان
صداوســیما از جمله بازنشستههای صداوسیماســت که با حضورعلی عسکری
دوباره به کار برگشت.
حسین کرمی ،رئیس مرکز سیمافیلم هم از دیگر مدیرانی است که سالهاست

در عرصههای مختلــف فرهنگی فعالیت
دارد .کرمی البته میان ســیما و سینما در
رفت و آمد اســت و مثل بسیاری دیگر از
مدیران فرهنگی ســابقه و رزومه مدونی
که مشــخص کند از چه زمانی به عنوان
کارمند رسمی فعالیت کرده در دسترس
نیست.
مرتضــی میرباقری ،معاون ســیما هم
اگرچه مشخص نیست که کارمند رسمی
سازمان صداوسیما هست یا نه ،اما به دلیل
اینکه عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
است ممکن اســت از این قانون مستثنی
باشد ،اما در گفتوگوهای غیررسمی از او
هم به عنوان بازنشسته سازمان نام برده میشود.
علی اصغر پورمحمدی که چند وقت پیش از مدیریت شــبکه سه خداحافظی
کرد و در ســیما به عنوان قائم مقام میرباقری انتخاب شــد هــم احتماال باید از
صداوسیما برود .پورمحمدی استخدام رسمی سازمان است که اول شهریور سال
 ۹۵بازنشسته شــد و دوره کاریاش مثل بعضی دیگر از مدیران سازمان تمدید
شد.
رضا پورحســین دیگر قائم مقام میرباقری هم از مدیران قدیمی صداوســیما
است که سالهاست در این رسانه فعالیت دارد .پورحسین هم عضو هیأت علمی
دانشگاه است که براساس ســن بازنشســتگی اعضای هیأت علمی که باالتر از
میانگین سازمانهای دیگر است ،مشــخص نیست که وادار به خداحافظی شود
یا نه.
خداحافظی در سطح مدیران شبکهها
در حال حاضر یکی از پیشکســوتترین مدیران سازمان ،محمدرضا جعفری
جلوه ،مدیر شبکه دو است که از بازنشستگی او  ۲سال گذشته و او هم با استفاده از
اصل «تعویق» مدت بیشتری را بر سر کار مانده است.
از دیگر افرادی کــه در میان مدیران شــبکهها دیده میشــود و به تازگی به
بازنشستگی رسیده ،حســین ساری ،مدیر شبکه آموزش اســت که اول تیرماه
امسال از طرف سایت اداره کل بازرگانی بازنشسته شد.
همچنین محمد احسانی ،مدیر شبکه نسیم چندی پیش در پشت صحنه یک
برنامه تلویزیونی اعالم کرد که چند سال دیگر باید برود و بازنشسته خواهد شد.

حاشیه

باالخره پس از ماههــا کش و قوس بانک مرکزی
اسامی ارزبگیران دولتی و همچنین ارز تخصیصی
سامانه نیما را در دو لیســت جداگانه منتشر کرد.
متاسفانه اشکاالت فراوانی به لیستهایی که بانک
مرکزی درباره تخصیص دالر  4200تومانی منتشر
کرده ،وارد اســت که میتواند اصل شفافسازی و
پاسخگویی این نهاد را زیر سوال ببرد.
در مســأله انتشــار لیســت ارزبگیــران ،فرض
خوشبینانه آن است که بانک مرکزی برای رهایی
از فشــار افکار عمومی و به اصطالح شفافسازی
اقدام به انتشار این لیســت کرده و فرض بدبینانه
آن است که انتشــار این لیست گمراه کننده است.
از منظر افکار عمومی انتشار هرگونه اطالعات باید
به موقع ،کافی ،شــفاف و قابل اتکا باشــد .انتشار
لیست در هم ریختهای که هر بچه محصل امروزی
میتواند با یک فایل اکســل آن را ایجاد و بر حسب
مبلغ یا حروف الفبا مرتب کنــد .اما بانک مرکزی
یک لیست آشــفته را منتشــر کرده که به راحتی
قابل تحلیل نیست.
پرسش دیگر این اســت که آیا کارشناسان زبده
بانک مرکــزی نمیدانند که در کنار تخصیص یک
میلیون یــورو مثال  3هزار یورو بابــت هزینههای
گشایش ال.ســی تخصیص داده شــده است که
با انتشــار ارقام ریز مقابل ارقام درشــت ،فهرست
را گیج گننده تنظیــم میکنند؟ چــرا نباید این
هزینهها تجمیع شود تا صاحبان فن و اهالی رسانه
بتوانند تحلیل روشنتری از فهرست منتشر شده
داشته باشند؟
پرســش دیگر اینکه چرا ارزهــای پرداختی به
نفرات و اســامی آنها به صورت شــفاف منتشــر
نشده اســت تا مجموع ارز پرداختی به فالن آقای
محترمی که در اتاق بازرگانــی هیچ گونه فعالیت
اقتصادی ندارد ،به صورت شفاف مشخص شود؟
موضوع دیگر اینکه چرا در فهرســتهای منتشر
شده بانک مرکزی اســامی خصولتیها و نهادهای
خاص دریافت کننده ارز یا منتشــر نمیشــود یا
نصفه و نیمه منتشر میشود؟
اگر ما نســبت به فرار مالیاتی یا فساد اقتصادی
انتقاد داریم چرا در شفافســازی به صورت نصفه
و نیمه عمــل میکنیم؟ آیا فهرســتهای نصفه و
نیمه میتوانــد ما را مبــری از خطاهای مدیریتی
کند و ما را به عنــوان یک مدیر «پاکدســت» به
مردم معرفی کنــد؟ باید بگویم کــه خیر .دوران
آمارهای مخدوش و بازی با ارقام و فهرســتهای
اقتصادی سرآمده اســت و افکار عمومی امروز به
صورت دقیق مطالبهگری میکنــد .بنابراین بهتر
اســت مدیران اعتماد را به مــردم برگردانده و اگر
ادعای شفافســازی دارند ،اطالعات را به صورت
کامل و قانع کننده در اتاق شیشــهای و در معرض
دید همگان بگذارند و در غیر این صورت انتشــار
فهرســتهای مخدوش و غیرکامل تنها شــبهه
شــوآف و نمایش مدیران را در ذهــن عموم ایجاد
میکند.

شهروند| رئیس دفتر رئیسجمهوری پس از جلسه
دیروز هیأت دولت در میان خبرنگاران به تشریح آخرین
اتفاقات و رویدادها در داخل دولت و دیگر مسائل داخلی
وبینالمللیپرداخت«.محمودواعظی»بهماجرایاحیای
کارتسوختاشارهکردوهمچنینبحثمحدودیتهای
واردات ،زیستمحیطی و وارونگی هوا را نیز در این راستا
قابلبررسیکارشناسانهدانست.تغییراتدربدنهدولتو
کابینه،جلسهاقتصاددانانورئیسجمهوریبرایبررسی
و حل مشــکالت اقتصادی مردم و درباره دادگاه دیوان
دادگستری الهه ،حکم صادره و تمهیدات درنظر گرفته
شده توسط دولت برای موفقیت دراین خصوص ازجمله
مباحثی بود که رئیس دفتر رئیسجمهوری به تشریح
آنهاپرداخت.درادامهاهماظهاراتواعظیرامیخوانید.
دربابسوخت
رئیس دفتر رئیسجمهوری در پاسخ به سوالی در مورد
برنامه دولت برای سهمیهبندی بنزین گفت :نرخ بنزین
در ایران  ۱۰۰۰تومان و در کشورهای همسایه بین  ۶تا ۹
هزارتوماناست.بههمیندلیلمقدارقاچاقبنزینخیلی
زیاد است .اولین اقدامی که ما میتوانیم انجام دهیم ،این
است که کارت ســوخت را احیا کنیم تا از این طریق بر
مصرف بنزین نظارت داشته باشیم .در این زمینه گام اول
راداریمبرمیداریم.باتوجهبهقاچاقبنزین،محدودیتدر
واردات بنزین و مسائل زیستمحیطی کمیتهای در حال
بررسیاینموضوعاست.
گزینههایپیشنهادیبرایوزارتخانهها
وی با اشــاره به موضــوع تغییــرات در کابینه گفت:
گزینههای پیشــنهادی برای وزارتخانهها در نخستین
جلســه مجلس بعد از تعطیالت هفته آینده به مجلس
معرفی خواهند شــد .واعظی درباره زمان معرفی وزرای
پیشنهادی به مجلس بیان کرد :بنای ما بر این بود وقتی
که الیحه تغییر ساختار -کهسال گذشته برای مجلس
فرستادیم-تصویبشد،تغییراتدرکابینهراهمهمزمان
بااینالیحهانجامدهیم.ویافزود:هفتهگذشتهازمجلس
گفته شد که تمایلی به تصویب این الیحه ندارند .این دو
وزارتخانه که اکنون با سرپرست اداره میشوند ،برای آنها

عبـــــــاسعلی
کد خد ا یــی ،
ســخنگوی شــورای
نگهبــان گفــت :طی
بررسیهای انجامشده
دربــاره لوایح اصــاح قانون مبــارزه با
پولشــویی و کنوانســیون پالرمو ،نظرات
شــورای نگهبــان تامین شــده و از نظر
شــورای نگهبان ایرادات برطرف شــده
است.
وی افزود :اما مجلس بــه ایرادات مجمع
تشــخیص مصلحــت توجه نکــرده بود
که این قســمت به مجلس اعاده شــد و
درنهایــت مجمــع تشــخیص مصلحت
در ایــن رابطــه تصمیمگیــری خواهد
کرد.
عکس :برنا

یادداشت

تریبون

رئیس دفتر رئیسجمهوری در جمع خبرنگاران خبر داد:

تصمیم نهایی ایرادات لوایح  
پولشویی و پالرمو
با مجمع تشخیص است

خانواده «حسرتی»
در بزرگترین پرونده قاچاق
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت:
«با صــدور رأی دادگاه تجدید نظر بــرای پرونده
موسوم به  1128کانتینر کاالی قاچاق ،متهمان
در مجموع به تحمل  5سال و نیم حبس تعزیری،
پرداخــت بیــش از  475میلیارد تومــان جزای
نقدی ،محرومیت از هرگونه فعالیــت بازرگانی،
ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال محکوم
شدند ».در این دادگاه «سجاد حسرتی» با توجه به
سردستگیدرقاچاقکاالیسازمانیافتهبهصورت
کالن به تحمل دو ســال حبس و پرداخت حدود
 351میلیــارد محکوم شــد .همچنین متهمان
«رضا حسرتی» و «علی حسرتی» به اتهام معاونت
در قاچــاق کاال ،هر یک به تحمــل  ۶ماه حبس
تعزیری محکوم شدند .دادگاه همچنین با توجه به
حجم گسترده قاچاق سازمانیافته ،متهمان را به
محرومیتازهرگونهفعالیتبازرگانیومحرومیت
از تأسیس شرکت تجاری به مدت  5سال و ابطال
کارتبازرگانیبهصورتدایممحکومکردهاست.

