فضاســازهای رســانهای صادر فرمایند .رهبر معظم انقالب نیز در
پاسخبهایننامهتأکیدنمودند«:تمامیدستگاههاموظفندنسبت
به پرداختهای غیرمتعارف حساســیت نشان دهند و قاطعانه با
موارد تخلف برخورد کنند .دفتر هم موظف اســت ضوابط مصوب
دولت را در مجموعههای وابســته به خود مــورد توجه و امعان نظر
قرار دهد».

یکبامودوهوا

پرداختن به ریشهها و دالیلی که منجر به باز شدن منافذ قانونی
بــرای پرداختهای غیر متعــارف به مدیران اجرایــی بود ،هر چند
همپــای برخورد با مدیــران متخلف در دســتور کار دولــت روحانی
بــود اما در موج ســواریهای رســانهای مخالفان و منتقــدان دولت
اشــارهای بــه این پــس زمینهها نمیشــد ،امــا واقعیت ایــن بود که
بسترسازیهای گذشــته زمینه را برای سوءاســتفادههای اینچنینی
فراهمکردهبودند.
روزنامــه ایران در گزارشــی نوشــت« :انحالل ســازمان مدیریت
و برنامهریــزی کشــور بهعنــوان نهــاد برنامهریــز و همچنیــن ناظــر
عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و مدیــران کشــور بــه ایجــاد یــک
بیانضباطــی شــدید اداری و اقتصادی در کشــور منجر شــد که هم
جنبــه نظارتــی قوه مجریه را تا حــد نابودی پیش بــرد و هم زمینه را
برای انواع سوءاســتفادهها و از جمله پرداختهای کالن نامتعارف
فراهمکرد».
از ســوی دیگــر برخــاف آنچــه در وهلــه اول بــه چشــم میآید،
مبنــای قانونی پرداخــت حقوق و مزایای خاص بــه مدیران دولتی
و بنگاههــای اقتصــادی زیرمجموعــه دولت در دو قانــون مدیریت
خدمــات کشــوری (مصــوب ســال  )1386و همچنیــن برخــی
گریزگاههای قانونی ایجاد شــده در برنامه پنجم توســعه (مصوب
ســال  )1389شــکل گرفته اســت .هــر دو قانون مدیریــت خدمات
کشــوری و برنامه پنجم توســعه که در دولت محمــود احمدینژاد
تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیدهاند،
عمالً دســت مدیران را برای در نظــر گرفتن فوقالعادههای خاص
در حقوق و پرداختیهای خود اعم از مســتمری ثابت و فوقالعاده
حقــوق و همچنیــن پاداشهــا و کمــک هزینههــای مختلــف
بازگذاشت هاند.

مهرپایاندیوانمحاسباتبرپرونده

رونماییازامالکنجومی

اوایل شــهریور ماه امســال و در شــرایطی که پرونــده حقوقهای
نجومی به ابزار مخالفان دولت برای فشــار بر دولتیها تبدیل شده
بود ،سایت معماری نیوز خبر از اقدامی غیر قانونی داد که بر اساس
آن شــهرداری تهــران امالکــی را کــه عمومــاًدر مناطق باالی شــهر
تهــران بودند ،با میانگیــن قیمتی متری دو میلیون تومــان به افراد
و شــخصیتهای حقیقی واگذار کرده اســت .مســتند این خبر نامه
ســازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران بود که
در آن با ذکر متراژ و موقعیت ،ارزش کارشناسی زمین و ملک واگذار
شــده و میزان تخفیف اعمال شــده نام برخی از مدیران شهرداری،
اعضای شــورای شــهر تهــران و تعــدادی از افــراد حقیقی خــارج از
ســاختار شهرداری و شورای شــهر تهران بهعنوان دریافتکنندگان
این امالک خارج از روال و چارچوبهای قانونی گزارش شده بود.
آن تعــداد از اعضــای شــورای شــهر کــه نامشــان در فهرســت
دریافتکنندگان امالک نجومی قرار گرفته بود نخستین واکنشها
را نســبت بــه این خبر از خود نشــان دادنــد .روابط عمومی شــورای
شــهر تهران به فاصله یک روز از انتشار خبر امالک نجومی با صدور

تکذیب،شکایت،فیلترسایتو...

تکذیب به همراه تهدید به شــکایت ،نقطه مشترک واکنشهای
کسانی بود که نامشان به درست یا غلط در فهرست دریافتکنندگان
امــاک نجومی قــرار گرفتــه بودنــد .مهدی چمــران رئیس شــورای
شــهر تهران ،اول از همه و به نمایندگی از ســایر اعضای شــورای شهر
دســت به قلم شــد ،به فاصلــه 4روز از انتشــار خبر و در دهم شــهریور
مــاه 1395به رئیس قوه قضائیه برای پیگیری هتک حیثیت اعضای
شــورای شهر نامه نوشــت .محمدباقر قالیباف شــهردار تهران نیز در
نامهای خطاب به حجتاالســام محمدجعفر منتظری ،دادستان
کل کشــور گــزارش مذکور
را «مخــدوش و منتســب
توالی زمانی طرح
بــه کارشــناس ســازمان
این دو پرونده خیلی
بازرســی کل کشــور»
زود تبدیل به ماجرایی با
توصیف و تأکید کرد« :اگر
برش موازی شد که از
اثبات شــد جرمی صورت
نگرفتــه باید با کســانی که
یکسو واکنشها و نوع
آبــروی افــراد و حیثیــت
برخورد مسئوالن دولت
مجموعــه خدمتگــزار
یازدهم با پرونده
شــهرداری تهران را هدف
حقوقهای نجومی را به
قرار دادند و خسارتهای
چالش میکشید و از سوی
جبرانناپذیری به اعتماد
دیگر واکنش شهرداری
عمومی مردم نســبت به
تهران را در پرونده امالک
نظام اسالمی و کارگزاران
آن وارد ســاختند نیــز
نجومی در معرض
قاطعانهبرخوردشود».
قضاوت و نظارت افکار
معصومــه آبــاد یکی
عمومی قرار میداد .باز
از اعضای شــورای شــهر
از
شدن دو پرونده ،هردو
تهــران هــم بــا تکذیــب
یک جنس در دو میدان
هــر گونــه خبــری در ایــن
اداری ،سیاسی و اقتصادی
مــورد تأکید کــرد« :از این
افــراد کــه چنیــن اخبــار
فرصتی به مردم داد تا
کذبی را منتشــر میکنند
نحوه برخورد دستگاههای
شــکایت خواهــم کــرد و
متهم و مسئول را در
هیچ یک از ایــن مواردی
های
حوزهها و بخش
کهبهبندهنسبتدادهاند
مختلف نظاره گر باشند
صحت ندارد و این ملک
نــه در اختیــار من اســت
و نــه ســند آن به نــام من
است».همچنین محسن پیرهادی دیگر عضو شورای شهر تهران
ضمن تهدید انتشــار دهندگان این خبر به شکایت گفت«:به رویه
جاری ســایر کارکنان شــهرداری ،ماهها قبل از عضویت در شــورای
شــهر ،بنده هم در تعاونی مسکن ثبتنام کردم ،هرچند برخالف
آنچه گفته شــده تعاونی مسکن ما نه تخفیف ۵۰درصدی داشت
و نه اقساط  ۶۰ماهه».

قانونییاغیرقانونی؟

محمــد باقر قالیبــاف ،شــهردار تهران امــا بتدریــج از اطالعیه
روابط عمومی شهرداری تهران که ابتدا ماجرا را تکذیب کرده بود،
فاصلــه گرفت و به وجود تخفیف در ایــن واگذاریها اذعان کرد .او
گفت« :این چند روزه اخباری درباره واگذاریهای ویژه میشــنوم
که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اســاس مقررات
انجام شده و تخفیفها بر این اساس بوده است».
حکیمیپــور ،عضــو شــورای شــهر تهــران امــا بــه این ســخنان
شــهردار تهــران واکنش نشــان داد و گفت« :قالیباف مدعی شــده
کــه این کار قانونی بوده که ما نمیدانیــم این قانون از کجا آمده .در
دوره اول و در تیرماه سال ٧٨شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ
کرد .آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصالح یا
لغو میشــد که ما هیچ کدام را نداریم .ظاهراًشورای بعدی در حد
تبصره مواردی را اضافه کردند .من حتی روی مجوز شــورای قبلی
هم هنوز بحث دارم».محســن ســرخو رئیس فراکســیون کارگری
شــورای شــهر تهران هــم در رابطــه با قانونــی یا غیر قانونــی بودن
ماجــرای امالک نجومی گفت« :حتی اگر شــهرداری مجوز این کار

بازداشتیاشارسلطانی

ســه هفته پس از انتشــار خبر واگذاری امالک شــهرداری تهران
به افراد خاص ،صادق کاشــانی وکیل مدافع یاشــار سلطانی مدیر
ســایت معماری نیوز که خبر این واگذاریها را منتشــر کرده بود ،با
اعــام خبر بازداشــت موکلش گفــت« :پس از مدتی بــرای موکلم
قرار وثیقه ۲۰۰میلیونی صادر شد و از آنجا که موکلم از تودیع وثیقه
عاجز بود به این ترتیب قرار وثیقه به بازداشت تبدیل شد».
ماجرای فیلتر شــدن معماری نیوز به همراه بازداشــت یاشــار
سلطانی مدیر مسئول آن سایت بازتاب زیادی در رسانهها داشت.
ایــن واکنشها بیــش از همه متأثر از برخــورد دو گانــهای بود که در
ماجــرای فیشهای نجومی شــده بود .منتقــدان میگفتند چطور
در ماجــرای فیشهــا هیچ خبرنــگاری بازداشــت یا ســایتی فیلتر
نشــد بلکه بــا متهمان برخورد شــد اما در ماجــرای امالک نجومی
عامل انتشار این خبر قربانی شده است .بهرام پارسایی سخنگوی
کمیســیون اصــل 90بــه روزنامه ایران گفــت« :در چنــد هفته اخیر
شــاهد بودیم که با برخی رســانهها به صورت ســلیقهای و سیاسی
برخــورد شــد .در بحــث حقوقهای نجومــی که دولت هــدف بود،
رســانهها آزاد بودند به هر نحوی اطالعرســانی کنند بدون اینکه از
ســوی دولت یا نهاد دیگری تحت فشــار قرار گیرنــد اما در ماجرای
مشــابه موســوم به امالک نجومی در شــهرداری تهــران دیدیم که
برخــورد با رســانههایی که در این مــورد اطالعرســانی کردند کامالً
متناقضومتفاوتبود».
حمیــد زرآبادی نماینــده قزوین در مجلس هم به این مســأله
اعتــراض کــرد و گفت :شایســته اســت کــه همــان برخــوردی که با
حقوقهــای نجومــی ازســوی دســتگاههای قضایــی ،کمیســیون
اصل 90و طرح مســأله ازســوی رســانه ملی صورت گرفت ،در این
مورد هم صورت گیرد .دامنه این بازتابها به شــورای شــهر تهران
هم کشــیده شــد بهطوری که در جلسه ششــم مهر ماه شورای شهر
تهران تنش زیادی میان اعضای شورای شهر به وجود آمد.
در آن جلســه رحمــتاهلل حافظــی در نطــق خــود از ریاســت
قــوه قضائیه درخواســت کرد تــا پرونده ســایت معماری نیــوز را از
موضوعی امنیتی خارج کــرده و به یک موضوع مطبوعاتی تبدیل
کنــد .همچنین عبدالحســین مختابــاد چهره دیگــر اصالحطلب
در تذکــر خــود بــا لحــن تنــدی گفــت« :بــه آقــای قالیبــاف توصیه
میکنم بروید شــکایتتان را از معماری نیوز پس بگیرید .د ر شأن
شــما نیســت روزنامه نــگار را زنــدان بیندازیــد .ان شــاءاهلل این آقا
(مدیرمسئولمعمارینیوز)دروغگفتهباشد،بگذاریدمواردیکه
در گزارش این سایت مطرح شده پیگیری شود».
چندی بعد از جلسه پرتنش در شــورای شهر «حسن قاسمی»
وکیــل مدافــع «ابوالفضــل قناعتی» عضو شــورای اســامی شــهر
تهران خبر داد که  5عضو شــورای شــهراز  14ســایت خبری و کانال
تلگرامی شــکایت کردهاند .جعفری دولت آبادی دادستان تهران
نیز در پاســخ به پرسشها درباره بازداشــت یاشار سلطانی ضمن
تفکیک پرونده واگذاری امالک شــهرداری و بازداشــت متهمی که
گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود ،اظهار داشت:
«با بازداشــت یاشــار ســلطانی ،عدهای گفتنــد بازداشــت این فرد
برای جلوگیری از افشای فســاد بوده .این برداشت صحیح نیست
و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند .مدیران شــهرداری از بابت
تخلف احتمالی تعقیب میشوند ،اما این امر به منزله مجاز بودن
اقدامسایتهادرانتشارنامهمتضمنتحقیقاتمقدماتیمراجع
قضایی نیست ».سرانجام دادستان تهران روز شنبه  ۲۲آبان گفت
که با تکمیل تحقیقات پرونده ،یاشار سلطانی با تبدیل قرار تأمین
آزاد شده است.
ســیر رســیدگی به این پرونده همچنــان ادامــه دارد .همچنین
تاکنــون هیــچ رأی یا گــزارش نهایــی در خصــوص تخلف یــا عدم
تخلف شــهرداری تهــران در واگــذاری امالک به اشــخاص خاص
از مراجع قضایی و نظارتی و بازرســی صادر نشــده است .محسنی
اژهای ســخنگوی قوه قضائیه 24بهمن مــاه گفت که در این پرونده
«حــدود  ۱۸۶نفر احضار شــدند که احضار به معنــای متهم بودن
نیســت .کســانی هســتند که عضو تعاونی هســتند که از این طریق
ملکیاساختمانیبهآنانمستقیماًازطریقشهرداریدادهنشده
اســت .حالت دوم این اســت که فردی عضو تعاونی نبوده و ملکی
را دریافت کرده اســت ،در اینجا هم باید بررسی کرد که از چه لحاظ
این امالک واگذار شده است».
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همزمــان با پیگیریهــای حقوقهای نجومــی در دولت ،دیوان
محاســبات مجلس شــورای اســامی نیز همپــای دولــت وارد این
پرونده شــد .ســاختار مســتقل از قــوه مجریه دیوان محاســبات این
اطمینــان را به منتقدان میداد کــه پرونده مورد عالقــه آنان بدون
جانبداری بررســی میشــود؛ هر چند نتیجــه نهایی ایــن پرونده در
بررســیهای دیوان شــاید چندان به مذاق آنان خوش نیامد.عادل
آذر رئیس دیوان محاسبات در گزارش شفاهی خود در صدا وسیما
در 12مهرمــاه توضیح داد« :از ســال 88تا پایان  94مجموعاًحدود
 4هزار دســتگاه دولتی مشــمول قانــون مدیریت خدمات کشــوری
و خــارج از آن بررســی شــدند و مجموعــاًاز مدیــران پایــه بــه باال که
شــامل مدیــران کل بــه باال هســتند ،مقام های سیاســی ،لشــکری،
امنیتــی ،انتظامــی ،مؤسســات و نهادهــای زیــر نظــر رهبرمعظم
انقــاب ،ســتاد کل نیــروی مســلح ،وزارت اطالعــات در قالــب100
هــزار مدیــر ،فیش هــای حقوقی ،پــاداش ها و وام ها بررســی شــد.
نتیجــه ایــن شــد کــه از 100هــزار نفــر 397،نفــر حقــوق نامتعارف
بــاالی  20میلیــون تومــان گرفتند».رئیــس دیــوان محاســبات
کشــور در  12بهمــن مــاه نیــز حــرف آخــر را زد و از عــودت تمامــی
حقوقهــای نجومــی به خزانــه خبــر داد« ۳۹۷نفر کــه ۲۳میلیارد
و  ۳۰۰میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخت شده بود
تماممبلغرابهخزانهبازگرداندند».

اطالعیهای اعالم کرد« :اعضای شــورای اســامی شــهر تهران که
اسامی آنها در گزارش سایت خبری معماری نیوز با عنوان «سهم
شــورای شهریها از امالک نجومی چقدر است؟» مورخ 6شهریور
سال ،95این خبر را قویاًتکذیب کردند».
اعضــای شــورای شــهر تهــران در واکنــش بــه این خبــر ضمن
تکذیــب ادعــای این ســایت گفتند« :مــا هرگز از شــهرداری تهران
ملک یــا آپارتمان نخریدهایــم و این بیاخالقیهای رســانهای در
ســال پایانی شــورا و در آســتانه انتخابات هیأت رئیســه تنها نوعی
سیاســی کاری و انحراف اذهان عمومی از فیشهای غیر متعارف
مسئوالندولتیاست».

را داشته باشد ،باز هم نباید این اقدام انجام میشد ،زیرا این ماجرا
هم مانند حقوقهای نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده ،اما
نباید پرداخت میشــد ».در این میان بحث و درخواست تحقیق و
تفحص مجلس شورای اســامی از شهرداری تهران نیز در شورای
شــهر تهــران و مجلس شــورای اســامی مطرح و حتــی زمانی هم
بــرای رســیدگی به ایــن موضوع تعیین شــد امــا تاکنون مســأله به
نتیجهنرسیدهاست.
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