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بیشتر نقاط کشور
گرمتر میشود

...

یادداشت روز
دکترمحمدجوادایروانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی

مبارزه با مفاسد اقتصادی در گرو
شفاف سازی و عزم مسئوالن
فسادومبارزهباآنامروزهدربسیاریازکشورهایمختلف
جهان به عنوان مسئله اساسی مورد نظر است .چنان که
اینمقولهمیتوانددرحوزههایمختلفاخالقیوفردی،
فرهنگی و اجتماعی ،اداری ،سیاســی و اقتصادی اتفاق
بیفتد .این که فساد در کدام یک از این حوزه ها علت فساد
در حوزه دیگر اســت یا کدام یک مؤثرترنــد موضوع بحث
و تحقیق های مختلفی قرار گرفتــه و نظریاتی در این باره
مطرح شده است .اما آنچه مســلم است فساد در هر یک از
این حوزه ها اثر متقابل و فزاینده بر حوزه های دیگر دارد.
قطع ًا نابرابری در زمینه های مختلف درآمدی ،آموزشی و
رفاهی افراد موجب پدید آمدن فســاد اقتصادی می شود
و متقاب ً
ال فساد اقتصادی منشأو یا تشدید کننده نابرابری
های فوق و در نتیجه بروز آســیب هــای اجتماعی خواهد
بود .در واقع میل به تجمیع و تمرکز ثروت و تمرکز قدرت-
با اســتفاده از ابزارها و روش های نامشروع (غیر قانونی و
غیر اخالقی) -و در غیاب عوامل و ضوابط و سازوکارهای
بازدارنده (مثل ایمان و تقوا ،قوانیــن و مقررات ،نظارت و
کنترل)منجربهفسادمیشود.
حــال از آن جایــی کــه در یک تقســیم بنــدی فســاد را به
فســادهای کوچک  ،بزرگ و فساد سیاســی دسته بندی
می کنند ،برخــورد و مبــارزه با هر دســته از این فســادها
سازوکارها و الزامات خود را می طلبد .مهم ترین الزام این
استکهاجازهشکلگیریورشدکانونهایفساددرهیچ
کدام از این ســطوح داده نشــود یعنی رویکرد پیشگیرانه
نسبت به رویکرد درمانی و مقابله قضایی در اولویت است.
قراردادهــا ،معامــات ،مزایــده هــا و مناقصه هــا ،صدور
مجوزهاوپروانهها،گمرکات،صادراتوواردات،مالیات،
واگذاری هــای خدمات عمومــی و  ...عموم ًا در دســتگاه
های اجرایــی و نهادهــای عمومی انجــام می شــود .اگر
سازوکارهایبازدارندهاعمازوضعقوانینومقرراتشفاف
وروشنونظارتوکنترلکافیدرهمینمرحلهاجراشود
و در چارچوب مدیریتی مورد توجه قرار گیرد ،کمتر نوبت
بهمقابلهدرمرحلهبعدازعملواقداماتقضاییمیرسد.
اما اگر نوبت به برخورد قضایی رسید ،برخورد باید قاطع و
محکم باشد تا اثر بازدارندگی الزم را داشته باشد.
در حال حاضر برای مبارزه با مفاســد اقتصــادی با موانع
بسیاری مواجه هســتیم حال به نظر می رســد بزرگترین
مانع باور و عزم و اراده افراد است .اگر تفکر حاکم بر برخی
مجریان،لیبرالیسماقتصادیوداروینیسماقتصادیباشد
بهمعنایرهاسازیهمهچیز،عدمنظارت،کنترلوهدایت

امورواگذاریتنظیموهدایتبازاربهاصلتنازعبقاوبقای
اصلح و سپردن کارها به تکنوکرات های کاربلدی که خود
در چارچوب نظریه درهای چرخان حضور دارند ،بلکه هم
زمانباسمتمدیریتیفعالیتاقتصادیدارند،نمیتوان
امیدی به اصالح و مبارزه جدی با فساد داشت.
البته ممکن است قوانین ضد فســاد ما متناسب با بزرگی
فسادها و فســادهای ناشــی از پیوند قدرت و ثروت دارای
کاستی هایی بوده و کارآمدی الزم را نداشته باشند یا مث ً
ال
همانطورکهگفتهشدبرایباالبردنهزینهفساد،مجازات
متناســب با جرم در نظر نگرفته باشــند یا ماننــد برخی از
کشــورها مانعیت الزم و ممنوعیت برای اشتغال و تصدی
امــور در واحدهای مرتبط و مشــابه بــا کار دولتی ،بانکی
و قضایی قبلی افــراد بعد از پایان خدمتشــان مقرر نکرده
باشند که باید بررســی و اصالح ضروری در این خصوص
صورت گیرد .قوانین ضد فساد باید بتوانند قدرتی برتر از
قدرت مفســدین در برابر آنها ایجاد کنند ،چرا که اقتدار و
کارآمدینظامبهاینمهموابستهاست.
قابل ذکر است هرگونه ایجاد سیستم های شفافیت ساز
در اقتصــاد ملی بــا زحمت همراه اســت .مثــل مالیات بر
ارزشافزودهکهکلیهدرآمدهایزنجیرهتولیدتامصرفرا
شفافمیکندوهرچندمصرفکنندهآنرامیپردازداما
عملکرد واسطههاوعرضهکنندهکه بهخاطرفرارازمالیات
عملکرد خود از شفاف شدن درآمدهایشان خودداری می
کنند و با دولت و مجلس مقابله می کنندراشفاف خواهد
کرد.یااینکهطرحکاداسترکهشفافشدناسنادمالکیت
امالک است و توسط قوه قضاییه پیگیری می شود پس از
دو دهه هنوز برای بودجه کافی به منظور ســرعت بخشی
در تکمیل آن نیاز به مســاعدت قوه مجریــه دارد که بخش
مهمی از سوء استفاده ها و مفاسد در مورد امالک را از بین
می برد و به شفافیت و نیز ســهولت کسب و کار کمک می
کند .بر این اساس مدیرانی که انتخاب می شوند باید عزم
و اراده قوی و نیز صاحب سبک در سیستم گذاری ،شفاف
سازی و شــجاعت فراوان در برخورد با متخلفان به دور از
فعالیت های اقتصادی شخصی باشند .بنابراین در پایان
پیشنهاد می شــود مجلس در حیطه قانونگذاری خود به
پاالیش و تنقیح قوانین موجود بسنده کند و احیان ًا درباره
جرم انگاری مصادیق جدیدی از فســاد و بر حســب مورد
اقدامکند.اماوظیفهاصلیمجلسدراینخصوصوظیفه
نظارتیاستکهبایدباقدرتاعمالکند.
به ویــژه در بخش پیشــگیری از ایجاد فســاد در دســتگاه
های اجرایی .حتی اگر کارکرد مجلس را صرف ًا سیاسی و
متشکلازفراکسیونهاوجریاناتمختلفسیاسیبدانیم
بنابراعتقادکسانیکهاحزابسیاسیرادرمبارزهبافساد
مؤثرومفیدمیدانند،هریکازنمایندگانوفراکسیونها
میتوانندبدوناینکهخداینکردهدامنخودشانآلوده
شود یا به عنوان ابزاری برای تسویه حساب های جناحی و
سیاسی از آن استفاده کنند -اقدامات هم فکران خود در
دولت و رقبای خود را در دولت و جاهای دیگر رصد کنند.
مجلسونمایندگانبرایاینکارازقدرتوپشتوانهقانونی
و امنیتی الزم نیــز برخوردارند و باید در مبارزه با فســاد با
دولتهمکاریکنند.

«فرهاد رهبر» سرپرست دانشگاه آزاد شد
هیئت امنــای دانشــگاه آزاد ،فرهــاد رهبر را
بــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه آزاد تعیین
وبــه اتفــاق آرا تصویــب کردنــد کــه او بــه
عنــوان رئیــس دانشــگاه آزاد بــه شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی معرفــی شــود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه
هیئت امنای دانشگاه آزاد پیش از ظهر دیروز
با حضور اکثریــت اعضا برگزار شــد.اعضای
هیئت امنا در این جلسه به اتفاق آرا تصویب کردند که فرهاد رهبر به عنوان
رئیس دانشگاه آزاد به شــورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شود ،بر این
اســاس ،موضوع ریاست او بر دانشــگاه آزاد در اولین جلســه شورای عالی
انقالب فرهنگی مطرح خواهد شــد و پس از تصویب در این شورا ،رسم ًا به
عنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب میشود.همچنین اعضای هیئت امنای
دانشگاه آزاد در این جلسه تصویب کردند که فرهاد رهبر از دیروز یکشنبه
به عنوان سرپرســت فعالیت خــود را در دانشــگاه آزاد آغاز کند.بر اســاس
تبصره  2ماده  13اساسنامه دانشــگاه آزاد« ،پس از استعفا و یا عزل رئیس
دانشگاهیئت امنا موظف است ضمن تعیین سرپرست برای دانشگاه ،طی
یک مهلت سه ماهه نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی برای احراز ریاست
دانشگاه به شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام کند ».بر این اساس ،با توجه
به برکناری حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد توسط هیئت امنای
این دانشگاه در تاریخ  3اردیبهشــت  ،96هیئت امنا تا سوم مرداد امسال
ت دانشگاه را به شورای عالی
فرصت داشت تا گزینه خود برای تصدی ریاس 
انقالب فرهنگی معرفی کند؛ در طی این مدت علیمحمد نوریان به عنوان
سرپرست ،امور دانشگاه را برعهده داشت.
فرهاد رهبر ،متولد 1338در سمنان ،دارای مدرک دکترای اقتصاد نظری
از دانشگاه تهران است .حضور و فعالیت در جهاد سازندگی ،بنیاد مسکن
انقالب اســامی ،وزارت بازرگانی ،کارشــناس اقتصادی نخستوزیری،
مدیرکل بررســیهای اقتصادی مرکز بررســیهای اســتراتژیک ،معاون
اقتصادی وزارت اطالعات و رئیس ســازمان مدیریت ،رئیس کنسرســیوم
محتوای ملی از جمله سوابق وی محسوب میشود؛ رهبر از سال 86تا،92
به مدت  6سال ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشته است.

گری سیک :سازمان منافقین برای هر سخنرانی
 50تا  100هزار دالر پرداخت می کند
مشــاور امنیــت ملــی اســبق آمریــکا در
مصاحبــهای دربــاره اقدامــات ضدایرانــی
سازمان منافقین گفت :آنها بین 50تا100
هزار دالر به اشخاص برای سخنرانی و ترویج
پیامشــان مبنی بر اقدام خشــونت آمیز علیه
نظام ایران و براندازی آن پرداخت میکنند.
به گزارش فارس ،گری سیک مشاور امنیتی
ملی «جیمــی کارتــر» در گفت و گو با نشــریه
ایرانیست درخصوص روابط دولت ترامپ با ایران گفت :این روابط به طور
اساسی بر مبنای این ایده شــکل گرفت که "ایران یک دشمن" بوده و این
نگرش ها تاکنون تغییر نکرده و دولتمردان آمریکا نیز مایل به همکاری با
ایران نیستند .وی افزود :افراد زیادی در دولت (ترامپ) وجود دارند که مایل
به تغییر نظام در ایران هستند و این بسیار خطرناک است.

کارشناسسازمانهواشناسیکشوربابیاناینکهدمایهوا امروزدوشنبه وطیدوروزآیندهدربیشترمناطقکشورافزایش ۲درجهایخواهدداشت،گفت:این
افزایشدمادراستانخوزستانمحسوسترخواهدبود.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،امینحسیننقشینهاظهارکرد:دراغلبنقاطکشورباتداوماستقرار
واچرخندجنبحارهای(اینسیستمباعثمیشودتاهوایگرمازارتفاعاتبهسطحبیاید)آسمانیصافوبدونپوششابرخواهیمداشت.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••من یک پیمانکار هستم که پــروژه های عمرانی
زیادی را از سال  64تا سه سال قبل که کلیه پروژه
ها به حالت تعلیق درآمد ،اجرا کردم .متاسفانه طی
پنج سال اخیر وجهی دریافت نکردم و خسارت های
زیادی به این جانب وارد شد .به خاطر پروژه ها و به
دستور کارفرما (دولــت) از بانک وام گرفتم و چون
نتوانستم پرداخت کنم جریمه شدم و بانک تهدید
کرده که مصادره اموال می کند .دولت ما را مجبور
به گرفتن اوراقی می کند که حتی با  25درصد زیر
قیمت هم در بازار فروش نمی رود.
•• جناب احدیان برای سرمقاله ،سپاس! باید اضافه
کردافرادبیحجابنهتنهادرجامعهبلکهدرخانواده
نیزباعثبروزفسادوضرباتجبرانناپذیربهزندگیو
روابط بین همسران هستند.
••جناب روحانی لطفا طرح همسان سازی حقوق ها
را اجرا کنید .هر روز وضع معیشت ما بازنشستگان
بدتر می شود و کلی شرمنده خانواده شده ایم.
••آقای روحانی ،چطور مشکل صندوق فرشتگان
حل شد امــا مشکل پدیده و شرکت جوین را حل
نکرده اید؟!
•• یــادداشــت آقــای احدیان درب ــاره حجاب خیلی
منطقی و جالب بود به ویژه که براساس حقوق زنان و
خانواده نوشته شده بود.
••وزیــر محترم نــیــرو! مصرف آب خانگی بــه قول
خودتان  6درصد است .آن وقت شما می خواهید
به علت کم آبی ،مبلغ آب خانگی را گران کنید؟ مگر
بنزین را گران کردید مصرف کم شد؟
••پنج سال قبل گوشت گوسفند را کیلویی  25هزار
تومان و کیسه  10کیلویی برنج ملحم را  22هزار
تومان می خریدیم ،می گویند تورم  40درصد بوده
االن گوشت را کیلویی  50هزار وکیسه ملحم را 70
هزار تومان می خریم می گویند تورم  7درصد است!
•• دولتی که توان کنترل قیمت پیاز را ندارد چگونه
قیمت های ارزاق و کاال را می تواند کنترل کند؟
•• احسنت به آقای احدیان برای سرمقاله مستدل
در خصوص وجوب حجاب! حقیقتا اگر افراد جامعه
خود را ملزم به رعایت حقوق دیگران کنند جنایت
های هولناک در حق آتناهای معصوم رخ نمی دهد.
می توان گفت در هر جنایتی که از این قبیل رخ می
دهد تمام افرادی که با زشت پوشی باعث پریشانی
سالمت روانی افراد می شوند هم دخیل هستند.
خــدای مهربان هیچ کس را به خــود واگــذار نکند
تا آن قدر سقوط کند که با بدنش به عنوان امانت
خدا ،خودنمایی کند چون حقیرترین رفتار بشری

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

خودنمایی است.
••متاسفانه گاهی نانوایی ها اندازه نان را کوچک می
کنند و بعد از اعتراض مردم نان به حالت قبل برمی
گــردد ولی قیمت آن بــدون دلیل و منطق افزایش
می یابد.
••قابل توجه مسئوالن! تامین اجتماعی قبال حقوق
مستمری بگیران را پنجم هر ماه می پرداخت بعد از
مدتی نوبتی شد ،از سال گذشته اعالم کردند بین
بیستم تا بیست و هفتم از روی حروف الفبا ،نوبتی
پرداخت می شود .االن دو برج است که باز نامنظم
شده و دیرتر از زمان اعالم شده پرداخت می کنند.
مابه التفاوت حقوق فروردین هم هنوز پرداخت
نشده است!
•• از چــاپ سرمقاله زیبای «چــرا حجاب اجباری
اســت؟» بسیار سپاسگزارم  .متاسفانه در جامعه
کنونی بسیاری کورکورانه تقلید می کنند و بر این
بــاورنــد که اگــر بــراســاس مد روز لباس نپوشند یا
حجاب خود را رعایت کنند از شأن اجتماعی پایینی
برخوردارند.
••از مهران مدیری به خاطر طنز دورهــمــی که با
شیرینی خاص خود واقعیت های جامعه و مشکالت
مردم را بازگو می کند ممنونیم .کاش هر شب بود!
••خدمت برادر یا خواهر عزیزی که گفته اند با یک
میلیاردر ژاپنی غذا می خورده اند ،بنده سال ها در
ژاپن بــودم .غذاخوردن با چوب دیگر در آن کشور
مرسوم نیست و همه از قاشق های فلزی استفاده
می کنند .لطفا با اطالعات روز اظهارنظر بفرمایید.
•• جناب احدیان چــرا در سرمقاله خــود حرفی از
کشورهای اسالمی دیگر که حجاب در آن ها اجباری
نیست،نزدید یا حتی از زمان قبل از انقالب در کشور
ما هم چیزی ننوشتید؟
•• دکتر علی اکبر صالحی دو ســال پیش اعــام
فرمودند با تولید نیروگاه های کوچک هسته ای
تولید آب شیرین کن نیز از همان نیروگاه ها به ویژه در
منطقه مکران ایجاد خواهد شد .ای کاش از پیشرفت
کارگزارشیمیدادندوزودتربهسیرابکردندشت
های خشکیده مرکزی ایران اقدام می کردند تا مردم
این دیار سیراب شوند.
•• چرا ایرانسل دروغ میگه هزینه هر دقیقه مکالمه
 333ریال؟ من یک دقیقه و  36ثانیه صحبت کردم
 1265ریال کسر کرد .چرا کسی جلوش رو نمی
گیره؟
•• جناب احدیان! سالم ،وقتی جناب علم الهدی
که در این زمینه (رعایت کامل حجاب) پیش قراول
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است و می فرماید « :همان طور که رضاخان به اجبار
نتوانست چادر از سر زنان بگیرد ،ما هم نمی توانیم
حجابرابرسرشانکنیم!»(سخنرانیدرجمعخانم
های مروج حجاب و عفاف ،خراسان رضوی ،هفته
پیش )لطفا شما زبان به کام گیرید و قلم تان را غالف
کنید!چراکهسرمقالهشمانوعیزیرهبهکرمانبردن
است! این حرف ها را حدود  40سال است که می
زنیم! لطفا بس کنید!
••با تشکر از تصویر جالبی که خراسان از شادروان
مریم میرزاخانی در صفحه اول خود چاپ کرد .الحق
که خراسان نکته سنج و آگاه به ظرایف است.
••درود بــر دخــت بــا معرفت ایــــران ،خــانــم مریم
میرزاخانی دانشمند ریاضی که جلوه باشکوه ات
چون خورشید می درخشد و گرما می بخشد .پس تو
زنده ای در قلب ملت بزرگ ایران.
••درگذشت مریم میرزاخانی ،ریاضی دان برجسته
ایران بر رهبر و ملت ایران تسلیت باد.
•• جناب سعید احدیان متاسفانه برخالف گذشته
مطلبحجاباجباریچنگیبهدلنزدوچیزتازهای
نداشت .نتایج جنون مسائل جنسی در جامعه نشون
میده که وقت تغییر رویه ها رسیده.
••جدول سودوکو فوق العاده مفید و سازنده است و
برای تمام سطوح و قشرها می تواند باعث ورزیدگی
مغز و فکر شود .به ویژه کسانی که در معرض آلزایمر
هستند برایشان بهترین داروست .هم ساالن و هم
ترازانعلمیهممیتوانندباآنمسابقهبرگزارکنند.
کمترین فایده آن غنی کردن اوقات فراغت است به
شرط آن که مناسب باشد.
••جدول سودوکو سخت و غیرقابل حل کردن است.
•• چرا خودرویی تولید می کنید که می دانید بی
کیفیت است؟ واشر و سر سیلندر می زنید ولی در پی
رفع نقص آن نیستید و به قیمت غیرواقعی به مردم
می فروشید؟
•• سرمقاله آقــای احدیان دربــاره حجاب مایوس
کننده بود و متاسف شدم برای خودم که خواننده
روزنامه ای هستم که ایشان نویسنده اش است.
آقای عزیز منظور از ندیدن آقایان این نیست که نگاه
نکنند بلکه نوع نگاه شان آلوده به شهوت نباشد و آیا
مردانی که با دیدن موی سر خانمی به بیراهه می
روند شایسته است که نام مرد داشته باشند؟ به نظر
شما در کشورهای اسالمی مثل مالزی که حجاب
اجباری ندارند آمار جرم و جنایت از کشور ما بیشتر
است یا این که در کلیه جهات از لحاظ پیشرفت عقب
گرد داشته اند.
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