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ادامه از صفحه اول

 تهاتر  نفتي؛ مزایا  و  معایب
 بــا وجود این شــرایط و تحــوالت رو به پیشــرفت، 
کمیســیون تلفیــق بودجــه، نه تنها درصــدد لغو یا 
اصالح این تکلیف در الیحه برنیامده  بلکه پا را فراتر 
گذاشــته و عالوه بر تکلیف ۴٫۵ میلیارد یورویی تهاتر 
نفت در بخش دفاعــی، دولت را مجاز کرده که ۵٫۵ 
میلیارد یــوروی دیگر ظرفیت تهاتر نفت برای اجرای 
و تکمیل طرح هــای عمرانی مختلف اعم از آب، راه، 
جاده، مناطق آزاد، امور پزشکی و... ایجاد کند به این 
معنا که دولت مکلف و مجاز است در سال آینده در 
حدود ۱۰ میلیارد یــورو ( ۱۱٫۲ میلیارد دالر ) محموله 
نفتی خارج از مکانیســم فروش شــرکت ملی نفت 
ایران تهاتر نفتی انجام دهد. با فرض نفت ۶۰ دالری 
برای هر بشــکه، دولت در سال آینده باید در مجموع 
۱۸۷ میلیون بشــکه نفت به صورت تهاتــر خارج از 
ســازوکار فروش شــرکت ملی نفت ایران و در قالب 
تحویــل محموله های نفتی به ارگان هــا و نهاد های 
دیگر، عرضه کند که این میزان روزانه حدود ۵۱۰ هزار 
بشــکه نفت ( ۲۳۰ هزار بشکه برای ردیف تکلیفی و 
۲۸۰ هزار بشــکه برای ردیف مجاز ) می شود. اگرچه 
بر اساس اعالم رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، مبنای 
محاســباتی قیمت نفت در بودجــه از ۶۰ دالر در هر 
بشــکه به ۷۰ دالر افزایش یافته که عالوه بر ریســك 
باال در تعیین این نرخ با توجه به چشم انداز نه چندان 
روشــن تحــوالت اقتصــاد جهانــی در ســال آینده، 
شــاخص های محاســباتی بودجه را دچار تغییرات 
جدی کرده  اما کمســیون تلفیق تالش کــرده با این 
اقدام وابســتگی بودجه به نفت را بیشتر کند و این بر 
خالف سیاست های کالن اقتصادی کشور است. عالوه 
بــر این مبنای فروش نفت در ســال آینده را از روزانه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه بــه یك میلیون و ۴۰۰ 
هزار بشــکه افزایش داد . بر این اساس درآمد دولت 
از فروش نفت با افزایشــی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از 
۳۸۱ هــزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته اســت؛ بنابراین بر اســاس سند بودجه 
مورد نظر کمیســیون تلفیق، در ســال آینده دولت با 
فروش حداقل یك میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
با قیمت هر بشــکه ۷۰ دالر، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان 
درآمــد خواهد داشــت. به این میزان بایــد رقم ۵۱۰ 
هزار بشــکه به صورت تهاتر را هم افزود که سرجمع 
بر اساس مصوبه کمیســیون تلفیق دولت با فروش 
روزانه حداقل یك میلیون و ۹۱۰ هزار بشــکه با نرخ 
هر بشکه ۷۰ دالر، درآمدی در حدود ۴۹ میلیارد دالر 
یا هزارو ۱۲۲هــزار میلیارد تومــان به صورت فروش 
مســتقیم و تهاتری برای دولت ایجــاد می کند. فارغ 
از این نــگاه کلی به وضعیت نفــت، آنچه می تواند 
به عنوان یك بدعــت در الیحه بودجــه مورد توجه 
قرار گیرد، همان تهاتر اســت که دولت در حدود ۵۰۰ 
هزار بشکه نفت در روز باید به دستگاه ها و نهادهای 
موضــوع جزء یك و دو بند ی تبصره یك تحویل داده 
که آن دســتگاه ها محموله های نفتی را فروخته و با 
نظر سازمان برنامه و بودجه و سازوکارهای پولی بانك 
مرکزی در حوزه های تعیین شــده  هزینه کنند. تاکنون 
شرکت ملی نفت ایران متولی اصلی و رسمی فروش 
نفت بوده اســت هرچند در مقاطعی به خصوص در 
اوایل دهه ۹۰، با هــدف دورزدن تحریم های نفتی و 
امکان فروش بیشــتر نفت، برخی افــراد و نهادها در 
قامت فــروش نفت برآمدند اما حاشــیه های زیادی 
ایجاد کرد که مهم ترین آن، پرونده بابك زنجانی است 
که همچنان این پرونده باز اســت و سرنوشــت بیش 
از ســه میلیارد یورو بدون در نظر گرفتن زیان ۱۰ ســاله 
آن، مشــخص نیســت. بدعت تهاتر نفت در بودجه 
امری بســیار پرریســك و اجرای آن سخت و پیچیده 
اســت. جدای از مالحظات مالی، نحوه فروش نفت 
و میزان آن به تفکیك داخل کشور و همچنین خارج 
از کشــور و مهم تر از آن ایجاد یك نابسامانی و رقابت 
میان دســتگاه های متصدی فروش نفت، در صورت 
عدم مدیریت می تواند زیان های زیادی برای کشــور و 
مهم تر از همه شرکت ملی نفت در پی داشته باشد. 
مالحظــه دولت مبنــی بر تخصیــص محموله های 
نفتــی به وزارت دفاع با توجه به ســابقه فعالیت در 
این حوزه و نظام مدیریتی آن، به شــرط تداوم شرایط 
تحریمی، قابل توجه است اما درگیرکردن دستگاه های 
اجرائــی در وزارت راه، وزارت صمــت، وزارت نیرو و 
وزارت اقتصاد در موضوع فــروش نفت، با توجه به 
عدم ســابقه فعالیت در این زمینــه، می تواند امری 
ســخت، پیچیده و در عین حــال پرهزینه باشــد . این 
مسئله زمانی ســخت می شــود که به احتمال زیاد 
با احیای برجــام، زمینه رفع تحریم هــای اقتصادی 
و نفتی در ماه های آینده فراهم می شــود و شــرکت 
ملی نفت ایــران باید با قدرت و به صــورت متمرکز 
در صدد احیای بازارها و مشــتریان از دست رفته خود 
در چهار ســال گذشته در نتیجه تحریم ها باشد. شاید 
هیــچ اولویتی در حال حاضر بــرای اقتصاد و صنعت 
نفت ایران، مانند احیای جایگاه ایران در بازار جهانی 
نفت در اســرع وقت و به صورت مقتدرانه و متمرکز 
نباشــد. این مصوبه در عمل می تواند تمرکز، جدیت 
و برنامه شــرکت ملی نفت ایران را برای بازگشت به 
بازار نفت تحت تأثیر قرار دهد و به نوعی رقیب تراشی 
در داخل و هدر روی انرژی کشور برای به دست آوردن 
بازارهای نفت است. در شرایط کنونی همه ظرفیت ها 
و امکانات کشــور برای بازگشت به بازار نفت باید در 
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران متمرکز باشد و 
برنامه هایی از این دست باید در آینده آن هم با برنامه 
و تدبیر با لحاظ همه سود و زیان به اجرا درآید. تداوم 
شــرایط تحریمی هم می تواند توجیه مناســبی برای 
طرح هایــی مانند تهاتر نفت باشــد؛ بنابراین دولت و 
مجلس باید با دقت و حساسیت باال نسبت به اجرای 

این طرح تصمیم بگیرد.

شرق: شاید در بررسی تحــوالت اقتصادی و اجتماعی 
جامعــه ایران مؤلفه هــای زیادی اثرگذار باشــند؛ اما 
دالر و تغییرات نــرخ آن در حداقل نیم قرن اخیر یکی 
از بازیگــران اصلی معــادالت اقتصــادی و در ادامه 
اجتماعی بوده اســت. دالر به عنوان یکی از ابزارهای 
اقتصــاد آمریکا، عامــل اصلی نوســانات قیمت ها و 
تصمیمات بزرگ رهبران جهان بوده است. باوجود این 
شــاید تأثیری که تاکنون دالر بر جامعه ایران از طریق 
ســاختارها و بنیان هــای اقتصــادی داشــته، بیش از 
هر کشــوری باشــد. دالر در ذهن نســل های مختلف 
ایرانی ها یک کابوس و دلهره تمام نشدنی است که به 
واســطه تغییرات گاه به گاه و پیش بینی ناپذیر آن فقیر 
و فقیرتر شــده اند. هیچ کدام از سیاست های اقتصادی 
و ارزی دولت هــا در چندیــن دهه اخیر نتوانســته در 
مقابــل تغییرات نرخ ارز به عنــوان موضوعی جهانی 
دوام و مقاومت داشــته باشد و به این ترتیب نرخ دالر 
در هر ســال بازی و شــرایط مختلفی را برای زندگی 
مــردم ایران رقم زده اســت. این تأثیرات مســتقیم و 
غیر مستقیم غذا، مسکن، دارو، تحصیل و سایر نیازهای 
اصلی شــهروندان را هدف گرفتــه و منجر به حذف 
بســیاری از آنها از زندگی مردم شده است. بسیاری از 
ایــن تأثیرات نرخ دالر طی چند دهــه اخیر بر جامعه 
ایــران از نــگاه اقتصاددانان و تحلیلگــران اقتصادی 
دور نبوده انــد. آثار مخرب افزایــش نرخ دالر که تأثیر 
مستقیم روی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دارد، 
در ســال ۱۳۹۸ بــا افزایش نرخ بنزیــن جامعه را به 
ســتوه آورد. نمی توان منکر آن شد که بنزین بهانه ای 
برای اعتراضات فرودســتان در ایران بود. مردم کوچه 
و بازار با اینکه دلیل علمی آن را نمی دانســتند؛ اما با 
هر صد تومانی که روی قیمت دالر می رفت، بخشــی 
از آرزوهای شــان را بربادرفتــه می دیدند. مســئله ای 
که از ســال ۱۳۸۴ شروع شــد و قیمت دالر را از ۷۰۰ 
تومان به ســه هزار تومان رسانید و در سال ۱۳۹۷ و با 
روی کار آمــدن دونالد ترامپ این افزایش دوباره مردم 

را به آخر خطر رساند.
نگرانی برای آخرین   پر   کاه

ســعید مدنی، جامعه شــناس، در گفت وگو با «شرق» 
دربــاره اینکه نقش نوســانات دالر و ارز در اعتراضات 
اجتماعــی ایــران چیســت؟ می گویــد: «بــه گفتــه 
«رانسیمن»، یک صاحب نظر علوم سیاسی، «اگر مردم 
هیچ دلیلی بــرای انتظار یا امید به بیش از آنچه دارند 
نداشــته باشــند، نســبت به آنچه دارند کمتر ناراضی 
می شــوند یا حتی به آنچه دارند شــاکر خواهد بود»؛ 
امــا وعده های بی ثمر و بی پایه و بی تفاوتی نســبت به 

نقض آنها موجب خشم شده است. اکنون همه نگران 
«آخریــن پر کاه» هســتند: ضربه یا شــوکی که موجب 
عبور تحمل از آستانه می شود. در واقع سال هاست که 
احســاس محرومیت نسبی در جامعه ایران شایع شده 
و هر بار به گونه ای خشــم حاصــل از آن بروز و ظهور 
دارد؛ بنابراین وقوع اعتــراض در این مقطع به معنای 
آسودگی جامعه و به ویژه فرودستان پیش از آن نیست. 
در واقع طی سال های اخیر به ویژه از اواسط دهه ۱۳۸۰ 

این سرخوردگی و خشم افزایش یافته است».
مدنــی در ادامه می افزایــد: «محرومیت نســبی که 
اختالف متصور میان انتظارات ارزشــی و توانایی های 
ارزشــی تعریف شــده، چنان کلی اســت که عام ترین 
پیش شرط های هر اعتراض خشــونت آمیز را توضیح 
می دهد. در فرایند اقتصادی-اجتماعی پس از دولت 
اصالحات سه الگوی متمایز محرومیت را می توان در 

میان طبقات اجتماعی تشخیص داد:
۱) الگوی محرومیت نزولی که در آن انتظارات ارزشی 
یک گروه نســبتا ثابــت باقی می مانند؛ امــا این تصور 
وجود دارد که توانایی های ارزشی رو به کاهش اند که 
این الگو در میان طبقات متوســط بسیار رواج داشته 
اســت؛ زیرا آنها چندان به وعده های بهبود وضعیت 
دل خوش نکردنــد؛ اما در همان حال شــاهد بودند 
که به طــور مداوم منابع و امکانــات موجود آنها نیز 
کاهــش می یابد. در واقع طبقه متوســط در این دوره 

زمانی پرولتریزه شد.
۲) الگوی محرومیت ناشی از بلند پروازی یا محرومیت 
آرزویــی که در آن توانایی ها نســبتا ایســتا اســت و 
انتظــارات افزایش می یابند و تشــدید می شــوند. این 
پدیــده در آغاز دولت روحانی و پس از برجام و اکنون 
در دولت رئیسی در میان مردم بسیار شایع شده است. 
در این مرحله تصور می شــود با حل مناقشــات اتمی 
راه برای بهبود شــرایط هموار خواهد شد؛ اما دولت 
در حالی که دائما وعده افزایش و بهبود استانداردهای 
زندگی را در آینده نزدیک می دهد، نخواهد توانســت 
گام مؤثری بردارد و ایــن ناتوانی موجی از نا امیدی و 

خشم را به همراه خواهد داشت.
۳) الگــوی محرومیــت پیش رونــده کــه همــراه با 
افزایش شــدید انتظارات و کاهش هم زمان و شــدید 
توانایی هاســت. طبقات فرودست شهری و روستاییان 
اغلب تحــت تأثیر این الگو هســتند. در واقع ســنت 
تبلیغــی و ترویجــی پــس از انقالب بــر حمایت از 
محرومــان قــرار داشــته اســت. بخشــی از پیروزی 
احمدی نژاد در ســال ۱۳۸۴ مدیون تشــدید انتظارات 
محرومان بــرای زندگی بهتر بود. روحانی و رئیســی 

نیز در دوره های انتخاباتی بــر این محور تأکید فراوان 
داشــتند. به عالوه ایدئولوژی نظام سیاســی نیز دائما 
وعــده زندگی بهتر بــه فقرا و محرومــان را می دهد؛ 
اما سیاســت های غلط اقتصادی، فســاد و ناکارآمدی 
روز افــزون نه تنهــا توانایی فقرا را بــرای بهبود وضع 
افزایش نداد؛ بلکه هــم بر جمعیت آنها افزود و هم 
از کیفیت زندگی آنها کاســت». به گفته مدنی، هر سه 
الگوی محرومیت نســبی که عناصر ِعلی یا زمینه ساز 
خشونت سیاسی است، روزها، ماه ها و سال های زیادی 
ادامه یافته و بر شدت سرخوردگی و احساس ناکامی 
طبقات متوســط و فرودست به ویژه جوانان لحظه به 
لحظه افزوده اســت. در عین حال زمینه سیاسی نسبتا 
منفعل و فقدان نهادهای واســط به ویژه احزاب توانا، 
سندیکاها و سازمان های سیاسی و صنفی که تا حدی 
از فشــار و شدت این خشم و سرخوردگی می کاهد نیز 
غایب بودنــد. به این ترتیب محرومیــت پیش رونده و 
محرومیت آرزویی دو گروه تهیدستان شهری و طبقه 
متوســط را پیوند می دهد تا خشــم و اعتراض شان را 

نسبت به بانیان سرخوردگی و محرومیت ابراز کنند. 
حقوق به  ریال، خرج  به  دالر

اگرچه از ابتدای ســال ۲۰۱۸، دولت حســن روحانی 
اقداماتــی جدی بــرای کاهش اســترس در بازارهای 
مالــی و ارزی انجــام داد؛ اما ریال، الگــوی نزولی و 
نوســانی از خود نشــان داد. عالوه بر این در این دوره، 
ریال به کل ارزش خود را در برابر دالر از دســت داد. 
کاهــش درخور توجه ارزش ریال در برابر ســایر ارزها 
در ســال های گذشته نه تنها ناشــی از وخامت برخی 

شــاخص های اساســی اقتصادی یا مشکالت سیاسی 
داخلــی بود؛ بلکه ارتباط زیادی با ابهامات ناشــی از 
خــروج آمریکا از توافق هســته ای داشــت. حتی اگر 
دوباره توافق هســته ای شــکل بگیرد، آنچه نوسانات 
قیمت دالر بر ســر مــردم ایران آورد، جبران شــدنی 

نیست.
بهمن آرمان، اســتاد دانشــگاه و کارشــناس مسائل 
اقتصادی، با اشــاره به ارزش و نقش تعیین کننده دالر 
در بازارهای جهانی و بین المللی، افزود: واقعیت این 
است که اثرگذاری اقتصاد آمریکا و پول ملی آن آن قدر 
است که نمی توان آن را نادیده گرفت. امروز ۲۴ درصد 
از کل تولید ناخالص در جهان در اختیارر آمریکاست و 
نزدیک ترین رقبا یعنی ژاپن و آلمان فاصله زیادی با آن 
دارند. آمریکا به عنوان بزرگ ترین تولید کننده تکنولوژی 
در جهان دارای قدرت اقتصادی درخور توجهی است 
که قطعا روی قدرت سیاســی و پول ملی و جایگاه در 
سیاســت گذاری ها تأثیر زیادی دارد. او افزود: «نگاهی 
به ۱۰ قلــم کاالی اصلی وارداتــی در چند دهه اخیر 
نشــان می دهد که این کاالها به شدت درگیر موضوع 
دالر و قیمت های جهانی کاالهای اساســی اســت. با 
وجود اینکه جمعیت فعلــی ایران حدود ۷۰ میلیون 
نفــر و میزان مهاجرت ســاالنه حــدود ۷۰۰ هزار نفر 
اســت، قرار گرفتن یک کشور ۷۰ میلیون نفری در میان 
پنج کشــور بزرگ وارد کننده اقالم کشاورزی مانند جو، 
گنــدم، ذرت و روغن خام نباتــی نگران کننده و دارای 
پیامدهــای منفی فراوان اســت. شــاهد هســتیم که
 هر چند وقت یک بار متأثر از شرایط بازار های جهانی، 

بحرانــی در تأمین روغــن، مرغ یا مــوارد دیگر ایجاد 
می شود که مســتقیم زندگی قشر متوســط و فقیر را 
هدف می گیرد. بــه عبارتی زندگی مردم ایران همواره 
متأثر از بازارهای مالی خارجی و قیمت دالر بوده و به 
همین دلیل است که امروز در شعارها و تظاهرات های 
اعتراضی جمله «به ریــال حقوق می گیریم و به دالر 

پرداخت می کنیم» را زیاد می شنویم».
آرمان با بیان اینکه در اقتصادهای شبیه ایران یکی 
از مهم تریــن عوارض و آســیب ها دوقطبی شــدن 
جامعه و از بین رفتن قشــر متوسط است، گفت: «به 
نظر می رســد ایران همان روندی را که کشــورهای 
کمونیستی شــرق اروپا دارند، پیدا می کند که بر اثر 
سیاســت های روسیه نســبت به ایران شکل گرفته 
اســت. نمونه این اتفاق را هم می توان در افزایش 
طبقــه حقوق بگیــر ناراضی دیــد. به تازگی خبری 
را در شــبکه های بین المللــی دیدم کــه گفته بود 
سمســاری ها اعالم کرده اند مردم دیگر توان خرید 

کاالهای دست  دوم را هم ندارند».
آرمــان با اشــاره به اقتصاد ایــران در قبــل و بعد از 
انقــالب به دو موضوع جمعیــت و تغییرات مهم در 
کل دنیا اشــاره کرد و گفــت: «جمعیت ایران در دهه 
۵۰ حــدود ۳۰ میلیون نفر بود کــه نیازهای متفاوتی 
داشــت و وابســتگی ایران به کاالهای وارداتی نیز به 
ایــن اندازه نبود و میزان رفــاه در کل دنیا نیز به اندازه 
امروز نبود. ضمن اینکه هم زمان با تولید و سازندگی، 
ســرمایه گذاری وجود داشــت و تا دوران ســازندگی 
این ســرمایه گذاری ادامه پیدا کرد. طبق آمار در سال 
۱۳۵۵ که می تواند به عنوان سال مبنا قرار گیرد، از هر 
دالر نفتی ۴۲ سنت صرف سرمایه گذاری های ماندگار 
و زیربنایــی و پروژه هایــی نظیر فــوالد مبارکه، فوالد 
خوزســتان، مس سرچشــمه یا ماشین سازی اراک و... 
می شد. این رقم در دوران سازندگی به ۳۸ سنت رسید 
که تفاوت چندانی با سال ۵۵ نداشت. به همین دلیل 
بود که آن زمان کشــور تبدیل به یک کارگاه سازندگی 
شده بود و نرخ بی کاری در حداقل ممکن بود. بر  پایه 
آمارهــای موجود از نیمه هــای دولت دوم اصالحات 
تاکنون ایران دارای پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به 
تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شــمال 
آفریقا بوده اســت و اگر این شرایط را با امروز مقایسه 
کنید که حدود سه سال است بودجه عمرانی کشور در 
حداقل ممکن خود است و اگر همین بورس فعلی با 
وجود همه اشــکاالت نبود، همین سرمایه گذاری های 
فعلی هم امکان پذیر نبود و نرخ بی کاری بسیار باالتر 

از حد فعلی می رفت».

نوسانات قیمت دالر  و  ورشکستگی اقتصادی چه بر  سر  مردم  ایران آورد؟

محرومیت پیش رونده

 نورا حســینی: کمتر از یک ماه از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شــهردار تهران گذشــته بود 
کــه او با لحنی گالیه آمیز به رســانه ها که از او درباره کارزار غیرقانونی  بودن حکمش ســؤال 

می پرسیدند، گفت کسانی که این کارزار را امضا کرده اند، اطالعاتشان ناقص بوده است .
او تالش ها برای غیرقانونی دانستن حکمش را برخوردهای سیاسی دانست و گفت : نباید با 
موضوعات مربوط به مردم، سیاســی برخورد کرد. من هم می توانستم مواردی را پشت تریبون 
مطرح کنم که خیلی ها خجالت بکشــند، اما بنا نیســت با مسائل مربوط به شهر و شهروندان 
سیاســی  کاری شــود. او به دوربین ها زل زد و تأکید کرد شهردار شــدنش به طورکامل قانونی و 

برداشت حقوقی است .
به گفته زاکانی، مســئوالن مربوطه پیرو درخواســت وزارت کشور پاســخ دادند که قانونی 
اســت، اما باز به این بســنده نشد و از هیئت وزیران سؤال شــد و آنها این موضوع را قانونی و 

مسئولیت این حکم را با وزیر کشور دانستند .
تردید درخصوص قانونی بودن و غیر قانونی بودن حکم زاکانی از نخســتین روزهای انتخاب 
وی در شورا آغاز شد ؛ از همان زمان که او با ۱۸ رأی شهردار تهران شد و سه عضوی که به او 
رأی ندادند، درخواســت کردند او پروســه های قانونی شهردار شدن را طی کند و سپس در این 

خصوص در صحن شورا رأی گیری شود.
آن زمان ناصر امانی قبل از گرداندن گلدان رأی گیری خطاب به چمران گفت این رأی گیری 
قانونی نیســت و بهتر اســت در اولین گام، برخالف قانون حرکت نکنیم. در آن جلســه، ناصر 
امانی و جعفر تشکری هاشــمی تأکید کردند این قانون شکنی هرگز از پیشانی شورای شهر پاک 
نمی شود. همان زمان علیرضا زاکانی توضیح داده بود آیین نامه ای که در سال ۹۸ تنظیم شده 
و شرایط احراز شــهردار در آن ذکر شده، نواقصی دارد از جمله آنکه بخشی از تخصص ها در 

آن نیامده است.
 همان زمان برخی حقوق دان ها در خصوص اینکه زاکانی می تواند شــهردار باشــد یا خیر، 
اعالم کردند حکم زاکانی در وزارت کشــور به ســادگی صادر خواهد شد؛ زیرا طبق تبصره ماده 
۳ شرایط احراز شهرداران،  تعیین رشــته های تحصیلی شهرداری برای شهردارشدن متناسب 
با درجه شــهرداری بر عهده وزیر کشور گذاشــته شده است. وزیر کشور نیز بخش نامه ای را در 
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ابالغ کرده که رشته های مختلفی برای شهرداران ذکر شده که رشته آقای زاکانی 
در فهرســت این مشاغل نیســت،  اما مطابق آیین نامه تعیین این رشــته ها بر عهده وزیر کشور 
گذاشــته شده و ممکن است وزارت کشور آن را بازنگری و اصالح کند. در خود این بخش نامه 
ابالغی، تبصره ای ذکر شــده که بر اســاس آن، تشخیص و تفسیر مشاغل و افزایش آن با حوزه 
معاونت عمرانی وزارت کشــور است؛ بنابراین اصالح فهرست مشاغل و افزودن شغل زاکانی 
به آن، کار ســاده ای است؛ یعنی یا معاونت عمرانی وزیر کشــور آن را تشخیص می دهد یا در 
نهایت خود وزیر این اصالح را انجام می دهد. اما وزیر کشــور تأکید کرد قانون به نفع یک فرد 
اصالح نمی شــود و تالش شد تأیید صالحیت زاکانی از روش های دیگر دنبال شود؛ هرچند در 
گذشــته بخش نامه وزارت کشــور در خصوص صالحیت شــهرداران با نظر شخص وزیر تغییر 

کرده بود.
در زمان رسانه ای شدن امضای حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور ، مهدی جمالی نژاد، 
معاون عمرانی وزیر کشــور، در گفت وگویی با اشاره به صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی 
گفتــه بود: «با وجود صراحت قانون و برداشــتی که از عدم مشــکل قانونی در این خصوص 
ارائه شــده بود، طبق روال معمول، استفساریه ها و استعالم های مختلفی نیز از مراجع قانونی 
ذی صالح انجام دادیم. ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشــور به صراحت در پاســخ به 
اســتعالم وزارت کشور، در نامه ای رســمی، شــرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار 

تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی الزم برای این جایگاه دانست».
به گفته معاون عمرانی وزیر، برای اتقان موضوع، وزیر کشــور در نامه ای خطاب به معاون 
اول رئیس جمهور از هیئت دولت نیز استفســار کرد که هیئت وزیران در جلســه خود، ضمن 
بالاشکال بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی، با توجه به هم ترازی شهردار 

کالن شــهرها با مقامات از ســوی هیئت وزیران، تصمیم در این  باره را از اختیارات وزیر کشــور 
دانســت و در این خصوص نیازی به تغییر آیین نامه ندانســت و اکنون صدور حکم شهرداران 
کالن شهرهای باالی یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تأیید و مجوز هیئت وزیران انجام شده 
اســت و صورت خواهد گرفت. یکی از مراجعی که جمالی نژاد درخصوص قانونی بودن حکم 
زاکانی به آن اشــاره کرد، نامه شــاه نظری، رئیس امور مدیریت مشــاغل و نظام های پرداخت 
سازمان اداری و استخدامی کشور بود. او در نامه ای به رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
بر صالحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد. همان زمان خبرگزاری 

فارس با انتشار این نامه تأکید کرد شهردار شدن زاکانی قانونی است .
در این نامه تصریح شده اســت: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی در زمره مدیران سیاســی اطالق شــده اند که بدیهی است با توجه 
به حوزه فعالیت و نقش سیاســت گذاری، این ســمت باالتر از ســطح مدیریت ارشد موضوع 
دســتورالعمل اجرائی نحوه انتخــاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شــماره ۵۷۹۰۹۵ 

مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱) می باشد».
نکته ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران در خصوص هم ترازی 
شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت 

کارکنان دولت است.
بر اســاس مصوبه مذکور، شــهردار تهران به صورت اســتثنائی هم تراز با «وزرا، نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیــه و رئیس کل دیوان 
محاســبات» اســت و به تبع آن احراز صالحیتش از شــرایط احراز صالحیت مدیران حرفه ای 

تبعیت نمی کند.
روز گذشــته نامه دیوان عدالت اداری درخصوص این نامه منتشر شد که نشان می داد این 
مرجع صالحیت اعالم چنین اظهار نظری را نداشــته است . در این حکم آمده است : «بر اساس 
این نامه، مکاتبه انجام شــده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده اســت؛ چراکه 
براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی 
می تواند بخشــی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند، این در حالی است که رئیس 
امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، معاون سازمان استخدامی نمی باشد. همچنین اگر 
این اظهارنظر ناشــی از احکام قانون مدیریت باشــد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت 

خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است».
در این حکم، ورودی به قانونی بودن و غیر قانونی بودن حکم شــهردار تهران نشــده است، 
اما به گفته برخی از کارشناســان حقوقی، این نامه می تواند روند پیگیری قضائی معترضان به 

قانونی بودن حکم زاکانی را تسهیل کند .
محمدصالــح مفتاح، فعال اصولگرا نیز پس از انتشــار این خبر در صفحه خود از گام بلند 
برای ابطال حکم زاکانی خبر داد . او ســه روز پس از صدور حکم شــهرداری تهران برای آقای 
زاکانی، از وزیر کشــور در دیوان عدالت اداری شــکایت کرد و در صفحه توییتر خود نوشــت: 
«ســه روز پس از صدور حکم شــهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان 
عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده ام. این شکایت فارغ 
از صالحیت های فردی و شــخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفا بر قوانین و مقررات 
تأکید شــده است». علی دشتی، حقوق دان نیز معتقد است با توجه به اینکه آیین نامه اجرائی 
شــرایط احراز تصدی سمت شهردار و دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط تغییری نکرده 
و تخصص علیرضا زاکانی در فهرســت رشته های مجاز افزوده نشده و حکم شهردار تهران با 
اســتناد به نامه امور مدیریت مشــاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور 

صادر شده، این حکم غیرقانونی است و دیوان عدالت اداری می تواند این حکم را باطل کند.
دشــتی در ادامه گفته است: با توجه به اینکه رأی هیئت عمومی دیوان، این  نامه را ابطال 
و به  صراحت اعــالم کرده مقام صادر کننده این نامه صالحیــت الزم را برای صدور این مقرره 
نداشته است، بنابراین نمی توانسته پاسخ استعالم وزارت کشور را مبنی بر بالمانع بودن تصدی 

شهرداری از سوی زاکانی صادر کند.
وی ادامه داد: اگر مبنای صدور حکم از ســوی وزیر کشــور این نامه بوده اســت، به دلیل 
بی اعتباری این نامه، حکم وزیر کشور نیز غیر قانونی است؛ زیرا به استناد همین نامه نقض شده 
در زمان صدور حکم شــهردار، دستورالعمل شــرایط احراز سمت شهردار در خصوص مدرک 

تحصیلی زاکانی اصالح نشد.
این حقوق دان در پاســخ به این پرســش که شــکایتی درخصــوص غیر قانونی بودن حکم 
علیرضا زاکانی به عنوان شهردار مطرح است، آیا ابطال این نامه می تواند منجر به ابطال حکم 
در دیوان شــود؟ گفت: اگر شکایتی در دیوان در  خصوص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن حکم 
زاکانی مطرح است، ابطال این نامه می تواند به ابطال حکم زاکانی کمک کند و اگر حکم وزیر 

کشور نیز به استناد این نامه صادر شده باشد، حکم اصلی نیز باطل است.
البته در همان مقطع زمانی نیز اعالم شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور صالحیت 
اســتعالم نــدارد و همان زمان هم قانون به شــکلی دور زده شــد و آیین نامه هــا نیز اصالح 
نشــدند؛ بنابراین چون این نامه باطل شده و آیین نامه هم اصالح نشده است، حکم وزیر کشور 

غیر قانونی است.
دشــتی ادامه می دهد : در صورت اصالح آیین نامه و افزوده شدن مدرک زاکانی، باید دوباره 

از سوی وزیر کشور برای علیرضا زاکانی حکم زده شود.
او در خصوص اینکه شــهردار تهران به رأی دوباره شــورای شــهر هم نیاز دارد، گفت: در 
صــورت ابطال حکم زاکانی در دیــوان عدالت اداری و اثبات آن، بر اســاس بند یک ماده ۸۰ 
قانون شــوراها، دوباره باید رأی گیری انجام شــده و مراحل صدور حکم شهردار مجدد از ابتدا 

انجام شود.
به گفته مســئوالن، هیئت وزیران نیز در جلســه خود تأکید داشــته اند که وزیر کشور خود 
درخصوص حکم زاکانی تصمیم گیری می کنــد ؛ بنابراین هیئت وزیران مصوبه ای درخصوص 
تغییر شــرایط احراز سمت شهرداری نداشته و نمی توان به نظر مشورتی هیئت وزیران استناد 
کرد . گفته می شــود معاون اول رئیس جمهور نیز در نامــه ای در این خصوص اظهار نظر کرده 
اســت که دست کم در جست وجو در سایت های خبری، ردی از این نامه نیست . همچنین گفته 
می شــود همان زمان، وزیر کشــور با توجه به اختیاراتی که داشته، بخش نامه را اصالح کرده 
که باز هم در این خصوص اطالع رســانی نشــده است و تنها مســتند منتشر شده درخصوص 
قانونی بودن حکم شــهردار تهران، نامه ســازمان امور استخدامی کشــور بود که روز گذشته 
از ســوی دیوان عدالت اداری باطل شــد ؛ هر چند به نظر نمی آید ابطال این نامه جز یادآوری 

تالش های برخی حقوق دان ها برای اجرای قانون در این زمینه، اتفاق تازه ای را رقم بزند.

دیوان عدالت اداری یکی از مستندات قانونی بودن حکم شهردار تهران  را  باطل کرد
چالش دوباره در حکم علیرضا زاکانى


