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88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1941آنه��ا ک��ه دنبال محاکم��ه آقای
روحانی هستند چرا دنبال محاکمه آقای
احمدینژاد نبودند؟ در زمان او تحریمها بر
علیه ایران اعمال شد)6/16( .
 -1950دستگاه قضا در مورد قانون مهریه
ه��م در صورت امکان یک بازنگری مجدد
داشته باشد .پرداخت مهریه با افزایش زیاد
قیمت س��که برای متهمان مهریه بس��یار
گران تمام میشود)6/17( .
 -2320برخ��ی بازیگران و س��لبریتیها
خ��وب اس��ت آنق��در در فض��ای مجازی
تصاوی��ر زندگی و تفریحات الکچری خود
را به نمایش نگذارند .فخرفروش��ی درست
نیست)6/17( .
 -2331عل��ت افزایش بیس��ابقه قیمت
قارچ چه هست؟ باز دس��ت کدام واسطه
و علته��ای جورواج��ور در میان اس��ت؟
()6/17
 -2345زن��ان در افغانس��تان نس��بت به
حض��ور طالبان معترض هس��تند و توقع
دارند جهان از آنها حمایت کند ،اما جهان
سکوت کرده ،سکوتی بیرحمانه)6/17( .
 -0811پیروزی درخشان تیم ملی فوتبال
ای��ران مقابل ع��راق را به هم��ه مردممان
تبری��ک میگوییم .برد عراق با این نتیجه
دلچس��ب س��ه به صفر فوتبال ما را به رخ
آسیا کشید)6/17( .
 -1105پیروزی دلچس��ب ای��ران مقابل
عراق همه ما را امی��دوار کرد که با اقتدار
راه��ی جام جهانی ش��ویم .این پیروزیها
باعث ش��ادمانی م��ا مردم ش��د .حداقل
فوتبالیس��تها مردم را خوشحال کردند.
()6/17
 -1121آیا صحت دارد برخی واکس��نها
درجه یک یا دو دارد یا برای مشوش کردن
مردم این حرفها را میزنند؟ ()6/17
 -1131ب��ا ای��ن وضع افزای��ش قیمتها
مدتی دیگر اکثریت مردم دچار فقر مطلق
میش��وند .همین ح��اال ه��م در بدترین
شرایط زندگی میکنند)6/17( .
 -1021تی��م مل��ی فوتبال ای��ران با این
نمایشهای مقتدرانهای که از خود نش��ان
داده امیدواریم بیدردسر راهی جام جهانی
بشویم)6/17( .
 -1037چرا برخی افراد س��عی میکنند
کارآیی واکس��نها را بیاثر بدانند درحالی
که در تمام دنیا کش��ورهایی که بیشترین
واکسیناس��یون را داشتند به حالت عادی
هم برگش��تند؟ علت برخی منفیبافیها
نسبت به واکسنها چیست؟ ()6/17
 -0821درگذشت آقای عباس انصاریفرد
مدیرعامل س��ابق باشگاه پرسپولیس را به
خانواده ایشان و خانواده بزرگ پرسپولیس
تسلیت عرض میکنیم)6/17( .
 -0914چ��را آمریکاییها با آن همه ادعا
که دارند حتی برخی رفتارهای طالبان را
محکوم نمیکند؟ ()6/17
 -0931وزرا و معاون��ان دولت روحانی در
حال حاضر کجا مش��غول کار ش��دهاند؟
خبری از آنها نیست)6/17( .
 -1011آیا وعده وزیر بهداش��ت ش��دنی
است؟ تا اواخر بهمنماه و دهه فجر با اتمام
واکسیناسیون پایان کروناست؟ ()6/17
 -1801برخی افراد تخصصی در مس��ائل
اقتصادی ندارند .اطالع��ات از بازار بورس
ندارند وارد آن میش��وند س��رمایهگذاری
میکنند گاهی دچار ضرر میشوند ورود به
بورس باید با مشاوران اقتصادی باشد .همه
نمیتوانند در بورس شرکت کنند)6/17( .
 -1810این ماجرای عجیب واکس��نهای
 10دزی برک��ت چیس��ت؟ چ��را گاهی
برخی مسائل درباره واکسنها حاشیهساز
میشود؟ ()6/17
 -1821ب��رد قاطع تیم مل��ی فوتبالمان
مقابل عراق باعث ش��ادمانی مردمی ش��د
که مدتهاست به خاطر مشکالت زندگی
روی خوش ندیدند .فوتبالیس��تها دمتان
گرم)6/17( .
 -1831این روزها چقدر خبر از واردات و
تامین واکسنها به گوش میرسد .چه شد
آنقدر روند تامین واکس��نها سرعت داده
شد؟ ()6/17
 -1541روسه��ا باره��ا درب��اره احی��ای
برج��ام با آمری��کا گفتگو کردن��د .تا حاال
چه نتیج��های گرفتند؟ هیچ اتفاق جالبی
تاکنون نیفتاده)6/17( .
جوابیه

جوابیه شهرداری منطقه 12به
یک پیام مردمی

عطف به نامه ش��ماره  120/552950مرکز
ارتباطات و بینالملل ش��هرداری تهران در
خصوص شکایت شهروند محترم در روزنامه
آفتاب یزد بند  17مبنی بر «ایجاد سدمعبر
توس��ط کس��به برای جلوگی��ری از پارک
خودروها» به اس��تحضار میرس��اند؛ مورد
مذکور به صورت مستمر توسط واحد رفع
سدمعبر کنترل و رفع میشود.
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سیاسی

دولت

از طرف رئیسجمهور ابالغ شد

اصول  ۱۲گانه
مقابله با فساد اداری

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

رئیس جمه��وری اص��ول دوازدهگانه حاکم بر
نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و
اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت
و دس��تگاههای اداری و اجرای��ی ابالغ کرد .به
پیوس��ت این ابالغیه ،ماموریتها و وظایف هر
یک از دستگاهها برای مقابله با فساد مشخص
ش��ده اس��ت .به گ��زارش ایرنا ،آیتاهلل س��ید
ابراهیم رئیس��ی در جلس��ه روز گذشته دولت
یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را شناسایی
بسترهای فسادزا ،اصالح و مبارزه با فساد عنوان
ک��رد و گفت :بنای دولت س��یزدهم از ابتدا بر
این بوده که گلوگاههای فساد ،شناسایی شده
و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت
به اصالح و رفع ای��ن گلوگاهها اقدام کنند که
زمینههای بروز فس��اد در نظ��ام اداری به طور
کام��ل زدوده ش��ود .رئیس جمه��وری افزود:
پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت
و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این
رابطه بر عهده قوه قضائیه است .مدیران دولتی
وظیفه دارند از بروز فس��اد پیشگیری کنند تا
ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضائیه کاهش
یابد .رئیس دولت س��یزدهم با اشاره به اینکه
از ابت��دای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود
برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته ام،
اظهار داشت :پیش از آغاز به کار رسمی دولت،
نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه
قوه و سایر بخشهای مرتبط درباره شناسایی
گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار
و قرار شد این دس��تگاهها گزارشهای خود از
بس��ترهای فس��ادخیز را به دول��ت ارائه کنند
ک��ه این گزارش چندی قبل به دس��ت دولت
رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی
قرار گرفت .وی ادامه داد :در جلس��ات کارگروه
مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص
دس��تگاههای مختلف در زمینه پیش��گیری و
مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری
و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول
حاکم بر این نقشه ملی ،امروز ابالغ شد.
رئیسی شفافس��ازی ،مدیریت تعارض منافع،
فرهنگسازی و نظارت همگانی ،متناسبسازی
ساختار و تش��کیالت دولت ،شایسته گزینی،
س��هولت فرایندها ،دولت الکترونیک ،توسعه
رویک��رد زنجی��رهی ارزش ،حمایت از فعالیت
س��الم ،تقویت اش��راف ،نظارت موثر و کارآمد
و برخ��ورد قاطع را این اص��ول  ۱۲گانه عنوان
و تصریح کرد :تولی��د و ارائه اطالعات صحیح،
دقیق ،به موقع و مرتبط به مراجع ذی صالح و
مردم به ویژه در حوزه فعالیتهای اقتصادی و
تامین اشراف دولت همان شفافیت است.
وی مدیری��ت تع��ارض مناف��ع را تفکی��ک
بخش عمومی و خصوصی ،بس��تن دربهای
گ��ردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیش��گیری از
شکلگیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و
حقوقی (ش��رکتها و یا تعاونیهای تاسیسی
توسط دس��تگاههای اجرایی که ارائه بخشی از
خدمات به آنها واگذار ش��ده است) عنوان کرد.
رئیسجمهوری فرهنگسازی و نظارت همگانی
را نهادینه کردن فس��اد ستیزی ،رشد فرهنگ
پاس��خ گویی و مسئولیتپذیری ،بهرهگیری از
ظرفیت رسانهها در مبارزه با فساد و جلوگیری
از عملی��ات روانی مخ��رب در جامعه و تقویت
حساس��یت عمومی با به مش��ارکت طلبیدن
م��ردم و توس��عه زیرس��اختهای حمایتی از
افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینههای
نظارت همگانی برشمرد و درباره متناسبسازی
ساختار و تشکیالت دولت را جلوگیری از رشد
نامت��وازن ان��دازه دولت و کاه��ش پیچیدگی
س��اختارها و فراینده��ای اداری ،افزای��ش کار
آمدی و اثر بخش��ی نظام اداری و تقویت نقش
هدایتی ،حمایتی و نظارت��ی دولت بیان کرد.
رئیس دولت مردمی با تاکید بر شایسته گزینی،
اظهار کرد :شایسته گزینی یعنی استقرار نظام
شایستهگزینی و انتصاب مدیران کار آمد ،فساد
س��تیز و انقالبی در الیهها و س��طوح مختلف
نظام اداری و توانمندس��ازی نیروی انس��انی و
رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صالحیت در
تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ
فس��اد س��تیزی در آنها .رئیس��ی ،بازنگری در
نظام مجوزها و اس��تعالمهای دولتی با رویکرد
حداقلسازی لزوم صدور مجوزها ،شفافسازی
فراینده��ا ،به روزرس��انی صدور اس��تعالمها؛
تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و
برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاههای ذیربط
را زیرمجموعه سهولت فرایندها دانست و دولت
الکترونیک را بهرهگیری از فناوری اطالعات به
ویژه تکمیل و اس��تقرار دولت الکترونیک و به
حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمتدهنده
و خدمت گیرنده و ایجاد پنجرهی واحد خدمات
دولتی و ش��کل دهی دولت هوشمند با لحاظ
کردن تعامالت آن با سایر بخشها توصیف کرد.
وی با تاکید بر توس��عه رویکرد زنجیره ارزش و
زنجیرههای تامین این توسعه را با هدف کوتاه
کردن فاصل ه بین تولیدکننده و مصرفکننده
واقع��ی و اصالح نظام قیمتگ��ذاری کاالها و
خدمات عمومی و اصالح و بهبود هدفمندسازی
یارانهها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری
دانس��ت .رئیسجمه��وری درب��اره حمایت از
فعالیت س��الم گفت :حمایت از فعالیت سالم
یعنی احترام گذاشتن به ثروتآفرینان و فعاالن
اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیتهای
حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت
از مدیران و کارکنان پاک دست و فساد ستیز
و تقویت اش��راف هم یکپارچهسازی اطالعات
در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهرهگیری از
روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان
پیشبینی و پیشگیری را شامل میشود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :حجم نقدینگی در پایان
مردادماه امسال به رقم  ۳۹میلیون و  ۲۱۴هزار میلیارد
ریال رسید که نسبت به پایان سال  ۱۳۹۹معادل ۱۲.۸
درصد رشد را نشان میدهد.
به گزارش ایرنا ،اکبر کمیجانی افزود :باید بانکها مدیریت
نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند؛ چراکه این امر
در بلندمدت بر متغیرهای کالن اقتصادی همچون نقدینگی و تورم
اثرگذار اس��ت .همچنین ،نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان

رشد  ۱۲.۸درصدی نقدینگی

مرداد ماه  ۱۴۰۰معادل  ۳۹.۱درصد رشد یافت و بانک
مرکزی در این مدت تالش کرده است با انجام عملیات
بازار باز از شتاب رش��د نقدینگی کاسته شود.رئیس
شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ سود بین بانکی
گفت :نرخ س��ود بازار بین بانکی در  ۲۱ش��هریور ماه
سال جاری به  ۱۸.۶۵درصد رسیده و حجم معامالت نیز در این بازه
زمانی حدود  ۸۴هزار میلیارد تومان بوده است .وی خواستار اقدامات
جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه

برداشتها شد و خاطرنشان کرد :در صورتی که شبکه بانکی کنترل
الزم را بر اضافه برداشتهای خود نداشته باشند ،این بانک ناگزیر به
انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی الزم خواهد بود .تاکنون  ۱۷مرحله
حراج اوراق مالی اسالمی دولت برگزار شده است ،طی برگزاری این
تعداد حراج ،در مجموع  ۳۲هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان اوراق بدهی
دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی فروخته شده است .همچنین
در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیلهای
الزم درخصوص نرخ بازدهی اوراق انجام شده است.

طرح پر ابهام و مشروط مجلس در مورد آزاد شدن واردات خودرو

خودرو گران میشود یا ارزان؟

آفتاب ی�زد :پس از دو هفته قرار گرفتن طرح س��اماندهی صنعت
خ��ودرو در دس��تور کار مجلس ،باالخره روز گذش��ته ای��ن طرح با
در نظر گرفتن  4تبصره از سوی بهارستان نشینها تصویب شد .این
درحالیاستکهطرحساماندهیبازارخودروازمجلسدهمکلیدخوردهبود،
اما شورای نگهبان این طرح را بهدلیل عدم همسویی با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی رد کرد .در مجلس یازدهم این طرح اصالح شد و در
ماده  4آن تبصرههای جدید درج ش��د تا براساس آن ساماندهی بازار
خودرو با رعایت آنها امکانپذیر شود .در تبصره  2این ماده قید شده
که «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ،هر شش ماه یکبار توسط
شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر
خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود»؛ هرچند این
طرح موجب ش��د تا بسیاری به س��اماندهی بازار خودروهای وارداتی
امیدوار شوند ،اما تبصره  2این طرح شبهات بسیاری را به وجود آورده
است .با این همه باید دید آیا مصوبه مجلس میتواند در قیمت خودرو
تاثیرگذار باشد و قیمتها را کاهش بدهد؟
> واردات خودرو به صورت مشروط آزاد شد

در جلسه روز گذشته مجلس ش��ورای اسالمی طرح ساماندهی بازار
خودرو مورد بررس��ی قرار گرف��ت و در نهایت به تصویب نمایندگان
مجلس رسید .مجلس طرحی را تصویب کرد که براساس آن واردات
خودرو به صورت مشروط آزاد میشود.
ماده  ۴طرح ،شرایط واردات خودرو را این گونه توضیح میدهد:
هر ش��خص حقیقی یا حقوق��ی میتواند به ازای ص��ادرات خودرو یا
قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو
محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو
تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز
س��وز با بر چسب انرژی ب ( )bو باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه
س��تاره و یا باالتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر ،معادل ارزش
صادراتی خود اقدام نماید.

|

که معادل ریالیاش چهارصد میلیون تومان است ،در داخل کشور دارد
باالی س��ه میلیارد خرید و فروش میشود ،زیرا واردات خودرو قاعده
ندارد .این طرح هیچ مشکلی را برای اقتصاد مقاومتی ایجاد نمیکند،
زیرا واردات س��قف خواهد داش��ت و س��قف آن آنجاست که کمبود
تقاضای خودرو در داخل کش��ور را از بین ببرد ».ایزدخواه گفت« :اگر
خودروی داخلی تقاضای کشور را جواب داد ،هیچ ،اما اگر تقاضای بازار
را پاسخ نداد ،باید خودرو وارد شود .اینکه آقای فاطمیامین فرمودند
طرحی برای واردات نداریم درس��ت اس��ت ،زیرا وزارت صمت متولی
تولید است و واردات را باید جای دیگر انجام دهد».
> طرح پر ابهام مجلس

تبص��ره  -۱واردات موضوع ای��ن ماده ،نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی
برای کشور ایجاد نماید.
تبصره -۲س��قف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ،هر شش ماه یکبار
توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای
موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود.
تبصره -۳منحصرکردن داش��تن نمایندگی یا ارائ��ه خدمات پس از
فروش ،صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است .سایر مقررات مربوط
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعیین میشود.
تبصره -۴واردات مجدد اقالم صادر شده موضوع این ماده ،ممنوع و در
حکم کاالی قاچاق است.
>نمایندگانچهمیگویند؟

حاال گمانه زنیها در خصوص اینکه آیا این مصوبه میتواند قیمت بازار
خودرو را بش��کند ادامه دارد؛روح اهلل ایزدخواه نماینده مردم تهران در
مجلس ش��ورای اس�لامی در این خصوص گفته است «:با اجرای این
طرح قیمت خودروهای خارجی را میش��کند و در تعارض با اقتصاد
مقاومتی نیست ».وی ادامه داد« :کل واردات خودرو کمتر از سه درصد
کل واردات کش��ور در این پانزده س��ال بوده است .طرح ساماندهی
واردات خودرو اثر روانی بازار خودرو را تعدیل میکند.
با وضعیت فعلی ،برخی از خودروهای خارجی بعضاً تا هشت برابر نرخ
جهانی دارد معامله میشود ».این نماینده مجلس ادامه داد« :خودرویی

میرسلیم :مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است

عضو کمیس�یون اصل  ۹۰مجلس با تاکید بر اینکه هفته گذش�ته جلسهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با
موضوعی که در این اصالحیه آمده اس�ت مخالفت شد ،اظهار داشت :شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد
کرد .سیدمصطفی میرسلیم در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح
س�اماندهی صنعت خودرو طی اخطار قانون اساس�ی ،گفت :ما باید سیاستهای تقویت تولید را اجرا و از آن پشتیبانی
کنیم.وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی که در این اصالحیه
آمده است مخالفت شد ،اظهار داشت :بر اساس این اصالح ،حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.
عضو کمیس�یون اصل  ۹۰مجلس ش�ورای اسالمی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی هیبریدی در کشور شده
اس�ت ،گفت :با این اصالحیه که درباره آزادس�ازی واردات خودرو اس�ت ،از تش�ویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری
میشود.وی گفت :با تصویب این اصالحیه ،تولید و بررسیهای تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد
میشوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد.

این در حالی اس��ت که کارشناس��ان بازار خودرو نظر دیگری در این
خصوص دارند ،علی مصطفوی ،کارشناس بازار خودرو در این خصوص
که آیا مصوبه مجلس میتواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود
به آفتاب یزد گفت «:متاس��فانه در کشور ما در حوزه حکم رانی هیچ
چیزی سر جای خودش نیست ،واقعیت این است که به مجلس شورای
اس�لامی هیچ ربطی ندارند که درباره س��اماندهی بازار خودرو طرح
تصوی��ب کند و یا اینکه در حوزه عرضه خودرو در بورس کاال دخالت
کند! ما اگر میخواهیم بازار خودرو را اصالح کنیم ،وزارت اقتصاد داریم
و اگ��ر میخواهیم صنعت خودرو را اصالح کنیم وزارت صنعت داریم
و اگر این وزارت خانهها ناکار آمد هستند ،کار مجلس شورای اسالمی
این است که بر ناکارآمدی این وزارتخانهها و متولیان آن نظارت داشته
باش��د ».وی در خصوص طرح تصویب ش��ده افزود «:این طرح بسیار
مبهم اس��ت و اصال مشخص نیست هدف از این طرح چیست؟ آیا با
ای��ن طرح میخواهند قیمت خودرو را در بازار کنترل کنند؟ یا اینکه
میخواهند صنعت خودرو را برای ایجاد رقابت اصالح کنند!؟ هر یک از
این موارد الزامات و پیوستهایی دارد که باید دیده شود اما در مصوبه
مجلس به این الزامات پرداخته نشده است .از طرف دیگر اصال مشخص
نیست از بعد عملیاتی قرار است این طرح را چگونه اجرایی کنند؟ یعنی
چه خودروهایی باید وارد ش��ود؟ در حال حاضر ما با مش��کل تحریم
رو به رو هستیم ،االن برای دور زدن تحریم شرکتها باید تهاتر کنند؟
چه باید کرد؟ چه خودروهایی با چه قیمتهایی میتواند وارد شود؟ با
واردات خودروهای خارجی خدمات پس از فروش چه میشود؟ چون
از سال  95که واردات خودرو ممنوع شد خیلی از شرکتهای خارجی
از کش��ور رفتند ،االن اگر خودروهای خارجی وارد شوند خدمات پس
از فروش آن چه میشود؟ اینها سواالت و ابهاماتی است که در طرح
مصوبه مجلس وجود دارد .این طرح پیچیدگیهای خیلی زیادی دارد
و اث��ر آن در صنعت و بازار خودرو نیز با پیچیدگیهای زیادی همراه
خواهد بود .باید همه این جوانب دیده شده باشد که اگر در نظر گرفته
نشود نتیجه این طرح معکوس خواهد بود و ممکن است سبب شود ما
به جای کاهش قیمت خودرو ،با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه
شویم ».وی تصریح کرد «:بدون شک بعد از این طرح ،آزادسازی قیمت
خودروسازی صورت خواهد گرفت یعنی قیمت دستوری حذف خواهد
شد و تحت این شرایط به نظر من در کوتاه مدت قطعا تاثیر روانی این
مصوبات را در بازار ش��اهد خواهیم بود و قیمتها کاهش پیدا خواهد
کرد اما در میان مدت و بلند مدت به دلیل اینکه دقیقا نمیدانیم این
طرح چطور قرار است اجرا شود اصال مشخص نیست که همچنان با
کاهش قیمت مواجه باشیم و یا اینکه قیمتها افزایش یابد».

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

حسن رعیت به ۳۵سال حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت حسن رعیت به  ۳۵سال حبس
خبر داد.به گزارش میزان ،ذبیحاهلل خداییان سخنگوی قوه قضائیه در
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی
معروف به رعیت ،اظهار داشت :بخشی از این پرونده پیشتر در دادگاه
رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود
که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.
وی تصریح کرد :در این پرونده  ۲۰نفر محکومیت یافتند که اتهامات
آنها مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی،
کالهبرداری ،جعل ،استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخالف حق
و مقررات است .همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر
بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
س��خنگوی دستگاه قضا بیان داش��ت :در این پرونده مجرم اصلی به
یک فقره حبس  ۲۵سال ۳ ،فقره حبس سه سال و یک فقره حبس
یکسال ،جمعا به  ۳۵سال حبس محکوم شد .همچنین در این پرونده
یک نفر به  ۱۶س��ال حبس ،دو نفر به  ۱۰س��ال حبس ،یک نفر به
 ۹سال حبس ،شش نفر به  ۷سال حبس و بقیه نیز به شش سال و
پنج سال حبس محکوم شدهاند.
خداییان افزود :این افراد با اقدامات خود ،در نظام ارزی کشور اخالل
ایجاد کرده بودند و وامهای کالنی را از برخی بانکها گرفته بودند .در
ی��ک مورد  ۶۰میلیون یورو از یکی از بانکها وام گرفته بودند تا کاال
وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک ،وانمود کردند که کاال وارد شده حال
آنکه کاالیی وارد نشده بود.
وی بیان داش��ت :حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است
ل��ذا از ذکر اس��امی محکومان خودداری میکنی��م و این حکم قابل
فرجام خواهی در دیوان عالی کش��ور اس��ت و در صورت قطعیت به
اطالع مردم شریف میرسانیم.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد مباحثی که در خصوص
برگ س��بز خودرو و اعتب��ار یا عدم اعتب��ار آن در محافل حقوقی و
رسانهای مطرح شده است ،گفت :در این رابطه الزم میدانم مقدمهای
را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبهای که در مورد نقل و
انتقال خودرو داشته ایم ،ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
مصوب  ۱۳۸۹است .در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال
خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف
هس��تند قبل از نقل و انتقال خودرو ،در دفاتر اس��ناد رسمی ابتدا به
ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آنها جهت
بررس��ی اصالت خودرو ،هویت مالک ،پرداخت جرایم و دیون معوق و
تعویض پالک مراجعه کنند .در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی
انتظامی میتواند با کمک س��ازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر

اسناد رسمی در مراکز تعویض پالک را فراهم کند.
س��خنگوی قوه قضائیه بیان داش��ت :این اختالف نظرها یک تاریخ
طوالنی دارد .در س��ال  ۹۱فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامهای
را در رابط��ه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز
هوی��ت مالک و اصالت خ��ودرو و تعویض پالک ص��ادر کرد؛ در این
بخش��نامه مقرر ش��ده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی
کسانی که به مراکز تعویض پالک مراجعه میکنند به مراکز و مراجع
دیگر ندارد .از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان
در س��ال  ۹۲حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود
ماده  ۲۹اس��ت و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض
پالک و احراز صالحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل
و انتقال خودرو که در صالحیت دفاتر اس��ناد رسمی است ،ندارد ،لذا
بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.
خداییان ادامه داد :در سال  ،۹۴استعالمی از اداره حقوقی قوه قضائیه
ص��ورت گرفت که این اداره اعالم کرد نق��ل و انتقال خودرو باید در
دفاتر اس��ناد رس��می صورت گیرد؛ در سال  ۹۵نیز ریاست وقت قوه
قضائیه بخشنامهای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز
خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمیشود و مراجع قضائی
نمیتوانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.
وی افزود :در پایان س��ال  ،۹۹مجددا از هیئت عمومی دیوان عدالت
اداری رای دیگری صادر ش��د که االن این رای مطرح اس��ت؛ در این
رای دو بند از بخشنامهای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و امالک
صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور
وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود .در یکی از بندها مقرر شده بود که
دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل
و انتقال خودرو یا تعویض پالک میکنند حق تفویض وکالت ندارند؛
در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پالک یا نقل
و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامهها امور
را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس
امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پالک صورت گیرد .آن
بخش��نامه خالف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل
کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمیتوان این حق را از
مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامهای بود که وکالت
را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.

> بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد :اخیرا هم که دادستان کل کشور
بخشنامهای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند

مالکیت خودرو محسوب میشود ،این نشان میدهد که در خصوص
م��اده  ۲۹اختالف نظر وجود دارد؛ حداقلش این اس��ت که از طرف
ریاست وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر
شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع
شود چرا که اختالف نظر در مورد ماده  ۲۹است و تفسیر قانون عادی
نیز بر عهده مجلس شورای اسالمی است که باید در این خصوص نظر
تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس ،اقدام کنیم.
خدایی��ان در ادامه با اش��اره به "کم لطفیهایی ک��ه اخیرا در فضای
مجازی و حقیقی در مورد س��ردفتران صورت گرفته اس��ت" ،گفت:
برخی نس��بتهایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق
مردم میکنند و سوء استفاده میکنند که باید تاکید کنم سران دفاتر
مستحق چنین تعابیری نیستند ،آنها در زمره اقشار فرهیخته جامعه
هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمیترین و معتبرترین نهادهای
مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینههای برای
دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام میدهند.
وی تصری��ح کرد :برخی تصور میکنند آن مبالغی که دفاتر اس��ناد
رس��می اخذ میکنند ،تمام به آنها تعلق میگیرد درحالیکه چنین
نیس��ت و ش��اید در این رابطه ذکر چند نمونه قابل توجه باشد .اگر
کس��ی بخواهد یک خودروی تیبا هاچ بک بنزینی مدل  ۱۴۰۰را در
دفاتر اس��ناد رسمی منتقل کند حدود  ۲میلیون و  ۵۵۶هزار تومان
از فروش��نده و خریدار وصول میشود؛ از این میزان حدود  ۴۶۰هزار
تومان حق التحریر است که متعلق به دفتر اسناد رسمی است و مابقی
حقوق دولتی یعنی مالیات و حق الثبت اس��ت؛ همچنین اگر کسی
بخواهد ی��ک خودروی جی ال ایکس مدل  ۹۵در دفاتر منتقل کند
حدود یک میلیون و دویس��ت هزار تومان از فروشنده و خریدار اخذ
میشود که از این میزان  ۲۷۴هزار تومان متعلق به سران دفاتر است
و حق التحریر محس��وب میشود؛ البته در مورد خودروهای خارجی
بیشتر است .برای مثال اگر کسی بخواهد یک خودرو کیا اسپورتیج
مدل  ۲۰۱۹را منتقل کند ح��دود  ۱۰میلیون و  ۵۷۰هزار تومان از
آنها اخذ میشود که از این میزان حدود  ۸۸۰هزار تومان حق التحریر
است و مابقی به حساب دولت واریز میشود؛ بنابراین نباید تصور شود
پولی که دفاتر اسناد رسمی اخذ میشود متعلق به سردفتران و دفاتر
اسناد رسمی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت :سردفتران مکلف به اجرای قانون هستند
و به محض تخلف از قانون از آن جهت که امور به صورت الکترونیکی
انجام میشود؛ س��ریعا با آنها برخورد میشود .بر این اساس مکلف
هس��تند که در انجام هرگونه نقل و انتقال ،حق��وق دولتی را وصول
نمایند.

برگزاری بیش از  3هزار برنامه گرامیداشت مناسبهای ملی دفاع مقدس

آفتاب یزد -ابوالفضل انتش�اری :سردار بهمن کارگر رئیس ستاد
مرکزی گرامیداش��ت مناس��بهای ملی دفاع مقدس و مقاومت در
نشست خبری با بیان اینکه برنامههای امسال با شعار «ما مقتدریم»
برگزار میش��ود ،گفت :برپایی  477ستاد در سراسر کشور و سه هزار
و دویس��ت برنامه برای ای��ن هفته تدارک دیدهاند که  18س��تاد در
نیروی مسلح 28 ،ستاد در وزارتخانهها 31 ،ستاد استانی و  400ستاد
شهرستانی برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس را گرامی میدارند.
رئیس بنیاد حفظ آثار نش��ر ارزشهای دفاع مقدس افزود :با توجه به

تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر تکریم پیشکسوتان جهاد
و مقاومت از برگزاری آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت
دف��اع مقدس و مقاومت با س��خنرانی حجتاالس�لام والمس��لمین
س��یدابراهیم رئیس��ی رئیسجمهور در تهران و ارتب��اط تصویری با
 31استان کشور که در روز سهشنبه  30شهریور برگزار میشود.وی
خاطرنشان کرد افتتاح نمایشگاه ملی «درلباس سربازی» با مضمون
نق��ش مقام معظم رهبری در دفاع مقدس ک��ه در موزه ملی انقالب
اسالمی و دفاع مقدس از سوی رئیسجمهور افتتاح میشود.

وی درادامه از برگزاری  70برنامه رونمایی کتاب ش��امل  451عنوان
کتاب 200 ،همایش نثار گل و عطرافش��انی گلزار شهدا 897 ،مراسم
تکریم و تجلیل از خانواده شهدا ایثارگران و فعالین حوزه دفاع مقدس
و همچنین اجرای  27تئاتر 442 ،برنامهسازی مجازی 321 ،مسابقه
فرهنگی و ارائه مجموعه مس��تندهای روایت معیار درباره تاریخ دفاع
مقدس با همکاری صدا و س��یما در  100مس��تند مجزا و رونمایی از
کتاب ش��هدای ترور روحانی را از دیگر برنامههای گرامیداشت هفته
دفاع مقدس عنوان کرد.

