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دولت یا دستگاه حباب ساز؟ 
محمود آصفی

گرانی های بازار های مختلف اقتصاد ایران درحالی این روز ها 
به دغدغه جدی مردم تبدیل ش��ده اس��ت که متاس��فانه هنوز 
دولتمردان گامی عملی در راس��تای برقراری آرامش در کشور 
انجام نداده اند. وضعیت به گونه ای شده است که حتی نمایندگان 
اصالح طلب مجلس نیز لب به انتقاد گش��وده و می گویند االن 
طوری شده که شب می خوابیم و صبح بلند می شویم قیمت ها 

دسته جمعی نسبت به دیروز گران تر شده است.
افزایش قیمت نجومی کاال های اساس��ی، طال، مس��کن و 
خودرو در حالی این روز ها توجه مردم و رسانه ها را جلب کرده 
که بعد از تک نرخی شدن ارز از سوی دولت، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور از دوربین سیما به مردم اطمینان داد 
که تمام نیاز های ارزی پاس��خ داده می شود. ولی گذشت دو ماه 
از اجرای سیاس��ت ارز تک نرخی نشان داد که دولت حداقل در 
کنترل قیمت ها نتوانسته است به خوبی عمل کند و نتیجه آن 

گرانی هایی شد که هر روز از یک بازار رونمایی می شود.
حتی اگر این روز ها کس��ی قصد خرید مسکن و خودرو و 
البته سکه را هم نداشته باشد، بازهم نمی تواند منکر گرانی ها 
ش��ود و گالیه ای از این بابت از آقای روحانی و دولت ایش��ان 
نداش��ته باشد. کافی اس��ت برای تامین نیاز های غذایی روزانه 
روانه سوپرمارکت ها شوید، در آنجا به وضوح می توان مدیریت 
دولت در قیمت ها را مش��اهده کرد؛ و فروش��نده هم البته به 
مشتری فهرست ریز گرانی های روزانه کاال ها را اعالم می کند!

بماند که بعد از نجومی شدن قیمت ها، دیگر مردم کم بضاعت 
نمی توانند س��راغ قصابی ها بروند و گوشت و مرغ بخرند! چراکه 
قیمت گوش��ت و مرغ مدت هاست به طور چشم گیری افزایش 

یافته و نظارتی بر آن مشاهده نمی شود.
هم��ه این گرانی ها، اما درحالی به راحتی و در س��کوت 
دول��ت رخ می دهد که مردم از آقای روحانی و وزرای ایش��ان 
انتظار دارند به وعده های انتخاباتی خود حداقل عمل کرده و 

اقدامی برای حفظ قدرت خریدشان انجام دهند.
خواس��ته اصلی مردم بع��د از خروج امری��کا از برجام از 
دولت محترم این بود که حداقل از این پس و در چند س��ال 
باق��ی مانده کش��ور را بدون امید به برج��ام اداره کنند و آب 
خ��وردن مردم را هم به برجام گره نزنند. واکنش های محدود 

دولتمردان به وضعیت اخیر البته موجب اعتراض آغش��ته به 
طنز مردم نیز شده است؛ آنجا که دولتی ها در واکنش به این 

گرانی ها می گویند: این قیمت ها حبابی است!
بع��د از به کار بردن کلمه »حباب��ی« برای قیمت خودرو، 
مسکن، طال و کاال های اساسی این پیام ها بین مردم دست به 
دست می شود که »اسم این وضعیت را نمی توان حبابی نامید، 
این قیمت ها از حاله نور هم فراتر رفته اند«؛ »مس��کن نخرید 
حباب داره، ماشین نخرید حباب داره، سکه نخرید حباب داره، 
ارز که صحبتش را نکنید قاچاقه، گوش��ت و مرغ و تخم مرغ و 
لبنیات و پفک و... حباب دارن! توصیه می ش��ه مس��ئولین از 
کلم��ه دیگری به جای حباب اس��تفاده کنن، چون االن مردم 

فقط دنبال جا های حباب دار هستند«
این درحالی اس��ت که مع��اون اول رئیس جمهور و گفت: 
»امروز برای ما قابل قبول نیس��ت که نرخ هیچ کاالیی به بهانه 
قیمت ارز افزایش یابد چراکه هر واردکننده ای که بخواهد کاال 
به کش��ور بیاورد می تواند با ثبت سفارش ارز به قیمت ۴۲۰۰ 
توم��ان دریافت کند، به طوری که دغدغه اکنون ما این اس��ت 
که میزان واردات در دوماهه ابتدای سال جاری کمی بیشتر از 

میزان واردات در سال گذشته شده است.
مع��اون اول رئیس جمهور هم��کاری بخش خصوصی در 

کمک به پیشبرد سیاس��ت های ارزی را قابل تقدیر دانست و 
در عین حال با بیان اینکه دولت کاماًل به اوضاع بازار و میزان 
کاال های ذخیره شده در انبار ها آگاه است، اظهار داشت: دولت 
قص��د ندارد ط��وری در بازار مداخله کند ک��ه مطلوب بخش 
خصوصی نیس��ت، ام��ا به مردم اطمینان می دهیم که س��تاد 
تنظیم بازار ب��ا دقت کافی وظایف خود را انجام خواهد داد و 
اگر مواردی وجود داش��ته باش��د که دغدغه جدی ایجاد کند 

حتماً تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد«.
از همی��ن جمله آق��ای جهانگیری »به م��ردم اطمینان 
می دهیم که س��تاد تنظیم بازار با دقت کافی وظایف خود را 
انجام خواهد داد و اگر مواردی وجود داش��ته باشد که دغدغه 
جدی ایجاد کند حتماً تصمیم��ات مقتضی را اتخاذ خواهیم 
کرد.«، وام گرفته و عاجزانه از معاون اول رئیس جمهور تقاضا 
داریم که تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند، چراکه مدت هاست 

دغدغه جدی مردم تأمین نیاز های اساسی شان شده است.
آقای جهانگیری، خرید کاال های اساس��ی، خرید گوشت 
و مرغ و روغن و حتی ش��یر و نان دغدغه جدی مردم اس��ت؛ 
م��ردم از گرانی ه��ای روزانه اقالم این بازار به س��توه آمده اند. 
مردم دنبال حل مش��کل هستند وگرنه با حباب حباب گفتن 

مشکلی حل نمی شود! دولت باید حباب ها را بترکاند نه؟

یادداشت

تجویز مدل کره شمالی یعنی تسلیم!
س��فیر اسبق جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل متحد گفت: اینکه 
عده ای بخواهند مدل کره ش��مالی را برای ایران تجویز کنند به معنای تس��لیم 

شدن و تحویل دادن همه چیز است و یک اشتباه راهبردی محسوب می شود.
سیدعلی خرم افزود: کسانی که این نامه را نوشته اند در نامه خود به مدل کره 

شمالی اشاره کرده اند و همین نکته ارزش این نامه را پایین آورده است. وی گفت: 
برداش��ت اولیه ای که از کره ش��مالی و نشست سنگاپور وجود دارد این است که آمریکا 

گفته است رهبر کره شمالی می خواهد همه قدرت موشکی و هسته ای خود را تحویل آمریکا 
دهد و بعد از خلع سالح این کشور آمریکا تحریم ها را بردارد این به معنای تسلیم است.

سفیر اس��بق جمهوری اسالمی ایران در س��ازمان ملل متحد افزود: اینکه بخواهند 
مدل کره ش��مالی را برای ایران تجویز کنند به معنای تسلیم شدن و تحویل دادن همه 

چیز است و این یک اشتباه استراتژیک است.  ایرنا

دیپلمات
مذاکره با آمریکا به مصلحت نیست

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت :  درحالی که ما شاهد زورگویی و 
قلدری آمریکا هستیم، اکنون مذاکره با این کشور مصلحت نیست.

عل��ی مطهری با اش��اره به نامه تع��دادی از فعاالن سیاس��ی مبنی بر انجام 
مذاکره بی قید و ش��رط با آمریکا گفت: درحالی که ما ش��اهد زورگویی و قلدری 

آمریکا هستیم، اکنون مذاکره با این کشور مصلحت نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: البته کسانی که این نامه را امضا کرده اند 

نظرشان را گفته اند. این نشانه آزادی بیان است و هر کسی می تواند نظرش را مطرح کند، 
اما درباره محتوای این نامه باید بگویم در شرایط فعلی، انجام مذاکره کار مناسب و مفیدی 
نیست چون در حال حاضر آمریکا حالت آمرانه و دستوری به خود گرفته و گویی با یکی 
از مستعمراتش صحبت می کند. البته همه می دانیم که اینها همه ژست سیاسی و ناشی از 

ترس آنها از نفوذ انقالب اسالمی در منطقه و جایگاه ایران در جهان است.  فارس

دیدگاه
سوال جدید نمایندگان مجلس از روحانی

جمعی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی س��وال از رئیس جمهور درباره 
مشکالت اقتصادی را کلید زدند

حجت االس��الم احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: 
نمایندگان به دنبال رفع مشکالت مردم بخصوص در حوزه های معیشتی هستند. 

وی با بیان اینکه رفع مشکالت اقتصادی مردم بخصوص در حوزه مسکن، خوراک 
و خودرو باید هرچه س��ریعتر رفع شود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس اهتمام ویژه 

دارند که برای رفع این مشکالت بکوشند. 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه همواره به دنبال 
کمک به دولت برای رفع مشکالت مردم هستیم افزود: ما تمام تالش مان را برای کمک 
به دولت به کار گرفت ایم اما متاسفانه برخی مواقع این تصور بوجود می آید که دولت در 

برخی عرصه ها به درستی به وظیفه اش عمل نمی کند.  فارس

پارلمان

با ویژه خواری مبارزه ی جّدی بشود
با فس��اد مب��ارزه ی جّدی بش��ود، ب��ا ویژه خواری 
مبارزه ی جّدی بش��ود، با قاچاق مبارزه ی جّدی بشود؛ 
اینها دارد به اقتصاد کش��ور لطم��ه میزند و ضررش را 
م��ردم میبرند. اگر م��ا در مقاب��ل آن مجموعه ای که 
فرض بفرمایید با زدوبس��ت هایی در زمینه ی مس��ائل 
اقتصادی ویژه خواری میکنند، خودشان را از امتیازات 
ویژه برخوردار میکنند و یا دچار فس��اد پولی و مالی و 
اقتصادی میشوند، سهل انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر 
خواهد کرد؛ نباید سهل انگاری بشود. البّته در مقام بیان 
و در روزنامه ها و جنجال و بخصوص با جهت گیری های 
سیاسی، حرفهای قش��نگ خوبی زده میشود اّما اینها 
فای��ده ای ندارد. حاال یک مجرم اقتصادی را مثاًل فرض 
کنیم دس��تگیر کردند، روزنامه ها درباره اش بنویسند و 
عک��س و تفصیالت و کارهای��ی مانند اینها را با اهداف 
جناحی و سیاس��ی بکنند، اینها فایده ای ندارد؛ دو صد 
گفته چون نیم کردار نیست. باید جلوی آن فسادی را 
که امروز ممکن اس��ت پیش بیاید بگیرند و مانع فساد 
بش��وند. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق ]بشوند[. 

باید با قاچاق، به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.

 بیانات در اجتماع زائران
و مجاوران حرم مطهر رضوی
اول فروردین 95

مخاطب شمایید

 صفحه رسمی فاطمیون
مجددا توسط فیس بوک بسته شد

شبکه اجتماعی فیس بوک برای دومین بار 
صفح��ه رس��می منتس��ب ب��ه پایگاه 

اطالع رسانی لشکر فاطمیون را از دسترس خارج کرد. 
اما این شبکه در اعالمیه ای که در شیکه های دیگر 
مجازی منتشر کرد نوش��ت: اینگونه رویکردها از سوی 
شبکه هایی که توسط مدیران صهیونیستی اداره می شود 
دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و نشانگر آن است که 
آنگونه که باید عمل ش��ده و فاطمیون خاری در چشم 
مدعیان حقوق بشر و اربابشان رژیم صهیونیستی است 

که امروز سایه نابودی را روی سر خود حس می کند.
مخاطبان گرامی می توانند از طریق نش��انی زیر به 
صفحه جدید فاطمیون در فیس بوک دسترسی پیدا کنند: 

www.facebook.com/fatemiyoun1۴3۴
صفحه پش��تیبان ما نیز راه اندازی شده است تا در 
صورت حذف مجدد، از این طریق به راه خود ادامه دهیم: 

1۴3۴.www.facebook.com/fatemiyoun

سلفی با فرزند یکی از منافقان
ع��زت اهلل ضرغام��ی تصویری از خ��ود در کنار 
دوس��ت جدیدش ک��ه ب��ه تازگ��ی از اردوگاه 
منافقین به وطن بازگش��ته است، منتشر کرد و نوشت: 

#کارشناس!
ایشان دوست جدید من است. در میدان انقالب با 
هم آشنا شدیم. پدر و مادر یاسر جزو سازمان منافقین 
هس��تند. مادر او در عملیات مرصاد کش��ته می شود و 
پ��درش هم در ح��ال حاضر یکی از کارگ��زاران کمپ 

منافقین است! 
خود او پس از چند س��ال تحمل زندگی سخت در 
اردوگاه منافقین باالخره موفق به فرار می  شود و به ایران 
می  آید. االن هم یکی از ش��هروندان زحمتکش تهرانی 

است. درد دل هم کم ندارد. با هم به تعادل رسیدیم!
عزیزان��ی مثل یاس��ر، جوان های خوبی هس��تند 
ک��ه به آغوش ملت بازگش��ته اند و باید با امیدواری به 

زندگی در وطن شان ادامه دهند. 
دوس��تان وزارت اطالعات در این زمینه مسئولیت 
دارند و زحمت می کش��ند و مراقبت های خاص خود را 
هم دارند. این مسئولیت، بسیار دقیق و کارشناسی است. 
افراد غیرکارش��ناس مثل من صاحب نظر نیستند مگر 
اینکه برخی حواشی و حساسیت های رفتاری، اجتماعی 
و رسانه ای را در این گونه موضوعات به دوستان مسئول 

منتقل کنند.
کارش��ناس در هم��ه جای دنیا جایگاه برجس��ته و 
بی بدیلی دارد و اگر به درستی انجام وظیفه کند، مؤثرترین 
ابزار برای پیشبرد اهداف س��ازمان و تصمیم گیری های 
مدیر است. در کشور ما، موضوع کارشناسی قدری غریب 
و مظلوم اس��ت. مدیران، تالش می کنند تا کارشناسان 
را مطابق چارچوب های سیاسی و مدیریتی خود تنظیم 

کنند. در واقع از آنها تأییدیه می خواهند.
کارشناس��ان هم به م��رور متوجه ای��ن حقیقت 
شده اند و حتی بدون ابالغ صریح منویات! همان مسیر 
رضایتمندی مدیر را می روند تا زندگی ش��ان بچرخد. 
راز بقای کارشناس! متأسفانه برخی مدیران روی بدنه 
کارشناس��ی پاتیناژ می کنند. شخصیت کارشناسان را 
می گیرند و برای آنان هیچ هویتی قائل نیس��تند. امان 
از زمانی که اظهارنظر کارشناس، ایدئولوژیک، سیاسی 
و حت��ی انقالبی! می ش��ود؛ در آن صورت مش��کالت 
مضاعف شده و سازمان ها در انبوهی از ابهامات، منابع 

سازمانی را هدر می دهند.

سیاست مجازی

آگهى دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومى فوق العاده
آگهى دعوت سهامداران شركت تصويربردارى پزشكى پرتو سامان شاهرود سهامى خاص ثبت 

شده به شماره 2996 و شناسه ملى 10861057471 جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده.

هيات مديره شركت 

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
كه در ساعت 17 مورخ 97/4/12 در آدرس: شاهرود ، خ 28 مترى امام ، خ نگارستان ، مجتمع 
گردد حضور مى  تشكيل  كدپستى: 3614554878  واحد 3  اول  طبقه   ، پاسارگاد   پزشكى 

 بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- تغيير مركز اصلى شركت

آگهى دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
آگهى دعوت سهامداران شركت تصويربردارى پزشكى پرتو سامان شاهرود سهامى خاص ثبت 
شده به شماره 2996 و شناسه ملى 10861057471 جهت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه.

هيات مديره شركت 

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
كه در ساعت 18 مورخ 97/4/12 در آدرس: شاهرود ، خ 28 مترى امام ، خ نگارستان ، مجتمع 
گردد حضور مى  تشكيل  كدپستى: 3614554878  واحد 3  اول  طبقه   ، پاسارگاد   پزشكى 

 بهم رسانند. 
روزنامه  انتخاب   -3 بازرسين  انتخاب   -2 مديره  هيات  اعضاى  انتخاب   -1 جلسه:  دستور 

كثيراالنتشار 4- تصويب تراز و حساب سود و زيان براى سال مالى 96

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به برون سپارى حفظ و نگهدارى فضاى سبز و مراقبت از تاسيسات وابسته شهر قدس براى مدت يكسال با برآورد 
اوليه 34/626/712/896 ريال به شرح ذيل :

1-حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح منطقه يك با برآورد اوليه 5/676/399/480 ريال
2- حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح منطقه دو با برآورد اوليه 21/508/105/656 ريال 

3- تامين تانكرهاى حمل آب و حفظ و نگهدارى فضاى سبز مربوطه با برآورد اوليه 5/738/782/560 ريال
4- نگهدارى تاسيسات روشنايى بوستانها  بلوارها و ميادين با برآورد اوليه 1/703/425/200 ريال

از طريق مناقصه عمومى و عقد پيمان با پيمانكار حائز صالحيت(شركت هاى داراى رتبه بندى حداقل پايه 4 در زمينه حفظ و نگهدارى فضاى سبز وتاسيسات وابسته از 
سازمان برنامه و بودجه براى رديف يك و دو فوق و رتبه حداقل 5  در زمينه حفظ و نگهدارى فضاى سبزو تاسيسات وابسته از سازمان برنامه و بودجه براى رديف سه فوق 

و رتبه حداقل 5 در زمينه نگهدارى از تاسيسات روشنايى از سازمان برنامه و بودجه براى رديف 4 فوق) اقدام نمايد.
شركتهاى متقاضى مى توانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهى كه به فاصله يك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس شهر قدس- بلوار 

انقالب اسالمى-ساختمان مركزى شهرداريد شهر قدس –طبقه دوم –امور قراردادها با ارائه معرفينامه و اصل رتبه نسبت به دريافت و تحويل اوراق مناقصه اقدام نمايند.
-خريد اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ريال قابل واريز به حساب 0105708298000 بانك ملى شعبه شهر قدس

- سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اوليه مى باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.

- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
- هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه است.

- هر شركت فقط مجاز به شركت در يكى از مناقصه هاى فوق مى باشد. 
   تاريخ چاپ نوبت اول:1397/03/29 

روابط عمومى شهردارى شهر قدس

ت اول
نوب

سوشیانت آسمانی

»مس��ئله ی مبارزه ی با فساد  به صورت جّدی بایستی دنبال دست بـه نقد
بش��ود؛ همین طور مبارزه ی با اسراف.« این جمله 
رهبر معظم انقالب اس��ت ک��ه در خطبه های نماز 
عید س��عید فطر بیان ش��د، اما چرا مبارزه با فساد 
در هر س��طح و هر اندازه ای انقدر مهم است که به 

خطبه ةای نماز عید سعید فطر راه می یابد؟!

لزوم مبارزه با فساد
فس��اد و مب��ارزه ب��ا آن امروزه در بس��یاری از 
کش��ورهای مختل��ف جهان به عنوان یک مس��ئله 
اساسی موردنظر است. همیشه براساس آمار و ارقام 
در دولت ها خصوصا در کشومان مهم ترین علل فساد 
اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در 
اقتص��اد مربوط می ش��ود و ش��امل محدودیت های 
تج��اری، یارانه ه��ای صنعت��ی، کنت��رل قیمت ها، 
نرخ های چندگان��ه ارزی، دس��تمزدهای پایین در 
خدم��ات دولتی، تج��اری، و ذخای��ر منابع طبیعی 

مانند نفت است. 
این فس��اد اقتصادی است که در نهایت سبب 
کاه��ش س��رمایه گذاری و کندی رش��د اقتصادی 
ش��ده و نتیجت��ا باعث عدم تحقق اهداف توس��عه 
اقتصادی در کش��ور می شود، فساد اقتصادی است 
که درآمد های مالیاتی را کاهش می دهد و کیفیت 
زیرس��اخت های اقتصادی و خدم��ات عمومی را تا 
ح��د افزایش نارضایتی مردم از مس��ئوالن کاهش 
می دهد. بر همین اس��اس اهمیت مبارزه با فس��اد 
اقتصادی نمایان می ش��ود، اما برای مبارزه با عامل 

از دست دادن اعتماد عمومی چه باید کرد؟!

تبعات فسااد مسئوالن
واقعیت این اس��ت که فضایی که در آن شاهد 
فس��اد مالی نیستیم اعتماد سرمایه گذاران و مردم 
جلب ش��ده اس��ت. اما در صورت مش��اهده و بروز 
فس��اد در اقتصاد کش��ور س��رمایه گذاران از هزینه 
س��رمایه های خود در بخش تولی��د و توزیع پرهیز 

خواهند کرد و در بخ��ش مصرف نیز مردم اعتماد 
خود را به سالم بودن کاال از دست خواهند داد و این 
ام��ر باعث کاهش تقاضا از کاال های مربوطه خواهد 
شد. از س��وی دیگر اگر بخش تولید دچار اختالل 
گردد بازار مصرف م��واد اولیه ورودی بخش تولید 
نیز آس��یب می بیند و بدی��ن ترتیب در بخش های 

مختلف اقتصادی اختالل بوجود خواهد آمد.
با این حساب اگر فسادی هم رخ دهد متاسفانه 
جبران آثار زیان بار فس��اد امری زمان بر اس��ت. در 
صورت کمبود منابع مالی، مادی و نیروی انس��انی 
با فراهم ش��دن زمینه اولی��ه، بالفاصله می توان آن 
س��رمایه ها را به فرآیند اقتص��ادی تزریق نمود. اما 
جبران آثار فساد به شکلی نیست که مثال با تأمین 
سرمایه خاص صورت پذیرد زیرا فساد عالوه بر آثار 
منفی مالی آث��ار منفی فرهنگی، اجتماعی و حتی 

سیاسی را نیز به دنبال دارد.

قرآن و لزوم مبارزه با فساد
در عی��ن ح��ال خداوند در آی��ات متعددی از 
قرآن کریم به فس��اد اشاره نموده و زشتی فساد را 

یادآوری کرده است:
»جزای کس��انی که با خدا و پیامبرش جنگ 
می کنند و در زمین به فس��اد می کوشند آن است 
که کشته شوند یا بر دار آویخته شوند یا دست ها و 
پاهایش��ان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود 
یا از س��رزمین خود تبعید شوند اینها رسواییشان 
در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ 

گرفتار آیند« )مائده: ۲3(.
»... آنان در روی زمین به فس��اد می کوشند و 

خدا مفسدان را دوست ندارد.« )مائده: ۶۴(
»این س��رای آخرت را از آن کسانی ساختیم 
که در این جهان نه خواهان برتری جویی هس��تند 
و نه خواهان فس��اد و س��رانجام نیک از آن پرهیز 

گاران است.« )قصص: ۸3(
ب��ا این توضیح کاهش فس��اد و مب��ارزه با آن 
زمین��ه س��رمایه گذاری را در بخش ه��ای مختلف 
فراهم خواهد س��اخت و به عب��ارت دیگر مبارزه با 
فساد یکی از راه های حمایت از تولید داخلی است. 
این امر بیانگر آن است که در اجرای سیاست های 

اقتص��اد مقاومتی باید به این مهم پرداخته ش��ود. 
مق��ام معظم رهب��ری در زمین��ه لزوم مب��ارزه با 
مفاس��د اقتصادی می فرماید: »واقعاً نمی ش��ود ما 
کار اقتصادی درس��ت و قوی بکنیم اما با مفاس��د 
اقتصادی برخورد نکنیم این واقعاً نش��دنی اس��ت 
تصور نش��ود ما می توانیم س��رمایه گذاری مردمی 
و کار س��الم داشته باش��یم بدون مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادی و تصور نش��ود ک��ه مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی باعث می ش��ود که ما مش��ارکت مردم را 

کم داشته باشیم «
بنابراین باید گفت تحق��ق اقتصاد مقاومتی و 
رس��یدن به اقتصاد بدون نفت مس��تلزم اشتغال، 
کارآفرین��ی و س��رمایه گذاری و گس��ترش تولید 
داخلی اس��ت. اما الزمه پدید س��اختن اش��تغال و 

سرمایه گذاری آن است که اوال برای سرمایه گذار 
امنی��ت حاصل آید و ثانیا با افرادی که در کش��ور 
به پدید آمدن فس��اد اقتص��ادی و اختالس اقدام 
می کنند برخورد ش��ود. این مسئله باعث می شود 
س��رمایه های کش��ور به راه اصلی ک��ه راه تولید و 

پیشرفت است سرازیر شود.

مبارزه واقعی به جای سیاسی کاری
اساس��ی ترین  اس��ت  مرس��وم  ک��ه  آنط��ور 
سیاس��ت های مبارزه با فساد اقتصادی و اصالحات 
اقتصادی ش��امل ایج��اد نهادهایی بدی��ن منظور، 
افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه 
دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقالل 
رسانه های ارتباط جمعی، استقالل دستگاه قضایی، 

مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و اصالح فرهنگ 
جامعه اس��ت که می توان دراقتصاد کشور پویایی 
ایجاد کند و در نهایت باعث رش��د و شکوفایی در 
اقتصاد ملی ش��ود اما ش��اید اساسی ترین اقدام در 
مبارزه با فس��اد در هر رده و هر ان��دازه ای مبارزه 
واقعی با فس��اد اس��ت نه سیاس��ی کاری و انتقام 
جناح��ی که خود مس��یر انحراف��ی را در اقدامات 

اساسی از بین بردن فساد باز می کند.
تحقیق��ات نیز نش��ان می دهد در بس��یاري از 
کشورهاي در حال توس��عه فساد اداري مهمترین 

عامل کاهش نرخ رشد اقتصادي است.
در کش��ومان نیز پرده برداری از اختالس های 
مختلف در سال های گذش��ته نشان دهنده ضعف 
ساختاری و نظارتی در سیستم اداری کشور است 

که نیاز به اصالح را علنی تر بیان می کند.
اما متاسفیم که بنویسیم در راه مبارزه با فساد 
مباحث مطرح ش��ده در این سال ها بیشتر رنگ و 
بوی سیاس��ی داش��ته و کمتر تالش شده است با 
یک نگاه علمی و فارغ از حب و بغض های سیاسی 
و جناحی به این پدیده ش��وم نگریس��ته ش��ود و 
راهکاره��ای موثری برای تخفی��ف آثار و یا از بین 
بردن آن پیدا کنند. واقعیت آن اس��ت که سیستم 
اداری کشور به لحاظ س��اختاری دچار ضعف ها و 
مش��کالت جدی است و بدلیل عدم وجود نظارتی 
نظام مند و ش��فاف عرصه برای سوء اس��تفاده افراد 

فرصت طلب باز گذاشته شده است. 
برای مبارزه با فس��اد باید ب��رای متولیان هم 
افرادی که حقوق نجومی می گیرند مهم باش��ند و 
ه��م آنهایی که ملک نجومی دریاف��ت کردند و یا 
ویالهای چند صد هکتاری خود را تخلیه نمی کنند، 
برای مبارزه با مفس��دان باید هم امیرمنصور آریاها 

را اعدام کرد و هم بابک زنجانی هارا و هم ...
هر چند که نمی توان منکر این ماجرا ش��د که 
فس��اد اداري پدیده اي جهانشمول است که نظام 
اداري هر کش��ور ک��م و بیش به آن دچار اس��ت 
اما در جمهوری اس��المی که بر پایه قواعد ش��رع 
مقدس قرآن بنا نهاده ش��ده است باید حساسیت 
 بیش��تری روی رخ دادن حت��ی یک فس��اد وجود 

داشته باشد. 

ضرورت مبارزه با آنهایی که ریشه اعتماد را می خشکانند

نهیبی برای مبارزه با یقه سفیدها

ماجرای »ویالی لواسان« چیست؟ 
با موضوع فساد اتفاقی است که طیف اصولگرا رقم زده اند.  نمونه مقابله غیرجناحی 
در همین زمینه دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: متوجه شدیم که سال ۹۲ هم 
در مورد تخلیه این ویال دستوراتی صادر شده بود، که البته این موضوع نقل و قول است.

این  پیگیر  اجرایی  دوم ستاد  بار  برای  ما،  نامه  این  از  بعد  گفت:  معتمدی  محمدجواد 
موضوع می شود، مجدد اواخر آذر سال گذشته نامه پاراف می شود که این ملک تخلیه شود.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی مدعی شد: سردار فیروزآبادی مهلتی خواستند که 
ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه امسال بود اما از آن جایی که ملک تخلیه 
نشد ما نامه ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی العموم نوشتیم تا این ملک را پس 
بگیرند. این ملک در لواسان تهران واقع شده و از سال ۷۲ یعنی حدود ۲۵ سال است که 

دست آقای فیروزآبادی است و در آن زندگی می کند.
عدالتخواه  جنبش  مواضع  و  مجازی  فضای  در  لواسان  ویالی  موضوع  انتشار  علی رغم 
دانشجویی در این زمینه، هنوز از سوی مراجع رسمی واکنشی صورت نگرفته است.  ایسنا

نمای نزدیک


