
   زهرا چیذری
بعد از سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان کاغذ 
و سلطان پتروش��یمی؛ این بار نوبت سلطان 
خودرو است تا سررشته فس��اد اقتصادی در 
کش��ور را به دست بگیرد. روز گذش��ته محمد اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضائیه از پرونده یکی دیگر از سالطین اقتصاد 
کشور، یعنی سلطان خودرو رونمایی کرد. وحید بهزادی و 

همسرش نجوا الشیدایی، سالطین خودرو هستند!
 در ش��رایطی که اف��راد عادی جامع��ه ب��رای ثبت نام در 
پیش فروش های خودرو اغلب به در بس��ته می خورند و به 
دلیل اختالل در سایت ثبت نام یا پیش فروش تمام خودروها 
ظرف چند دقیقه نمی توانند حتی یک خودرو برای استفاده 
شخصی خودشان پیش خرید کنند، این زن و شوهر 6 هزار 

و 700 خودرو پیش خرید کرده اند!
حاال آنطور که سخنگوی قوه قضائیه خبر می دهد، سالطین 
خودرو به ج��رم اخ��الل کالن در ب��ازار ارز از طریق ثبت 
سفارش صوری در نظام توزیعی نیازمندی عمومی کشور و 
پیش خرید 6 هزار و 700 خودرو و ۲۴ هزار و 700 سکه تمام 
و یکصد کیلو طال به اعدام محکوم شدند. این پرونده قضایی، 
اما سؤاالت و ابهامات بیش��تری را ذهن مردم ایجاد کرده 
است؛ اینکه چگونه و با چه س��از و کاری یک نفر می تواند 
6 هزار و 700 خودرو را پیش خرید کند؟ اینکه کجای کار 

اقتصاد کشور مشکل دارد؟ 
چالش های زیربنایی بیش از آنکه هزینه فساد و تخلف را باال 
ببرد، هزینه مبارزه با فساد و تخلف را باال برده و به اعتماد 

عمومی جامعه ضربه زده است. 
   آسیب های اجتماعی در ظل سلطان ها

دو س��ال پیش بود که قوه قضائیه به ش��کلی جدی پیگیر 
پرونده های مبارزه با فس��اد اقتصادی ش��د و با تش��کیل 
دادگاه های متعدد و معرفی متخلفان به مردم، س��الطین 
اقتصاد کشور شناسایی شدند. سالطینی که شاهرگ های 
حیاتی اقتصادی را در چنبره خود داشتند و از طریق اخالل 
در نظام اقتصادی چالش های متعدد اقتصادی و معیشتی 
را برای مردم و جامعه ایجاد کردند. با پیگیری های قضایی و 
تشکیل دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی این سالطین 
شناسایی و به اعدام محکوم شدند، اما نظام اقتصادی کشور 
سروسامان نیافت! تابلوی صرافی ها افزایش لحظه به لحظه 
قیمت سکه و  دالر را ثبت می کند، اوضاع مسکن سر به فلک 
کشیده و قاتل جاده ها در بازار تا ۹0 میلیون خرید و فروش 
می شود. حاال سالطین تازه تری از نظام اقتصادی کشور سر 
برآورده اند. این یعنی مشکل از سلطان ها نیست، بلکه اشکال 
اساسی در اقتصاد بیمار و فرآیندهای معیوبی است که باید 
اصالح شوند. اما این اقتصاد سلطان ساز تبعات فراتر از تبعات 
اقتصادی برای جامعه به دنبال دارد. فساد شکل گرفته در 

ساختارهای اقتصادی در نگاه کالن، ساختارهای اجتماعی 
را به هم ریخته و چالش های متع��ددی را در جامعه ایجاد 
کرده است. یکی از مهم ترین آسیب های فساد اقتصادی در 
کشور، رشد آسیب های اجتماعی در سایه این فساد و از بین 

رفتن سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی است. 
   نگاهی به متهمان

به نظر می رسد عده ای به واسطه در اختیار داشتن منابع قابل 
مالحظه، ارتباطات و اطالعات گروه هایی را تشکیل داده اند 
که قیمت در یک بازار بزرگ مثل خودرو، طال، ارز یا زمین و 
ساختمان را با یک تکانه با افزایش شدید روبه رو می کنند، به 
طور نمونه در ماجرای پرونده اخالل در بازار خودرو می بینیم 
که عده ای درون یک شرکت خودروساز، عده ای در مجلس و 
عده ای دیگر در سایر بخش ها گروهی را تشکیل داده اند که 

یک بازار را با رشد قیمت ها مواجه کنند. 
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه عنوان کرد: در یک پرونده 
تلفیقی که بخش��ی از آن اخالل در نظام ارزی، اخالل در 
بازار سکه و اخالل در نظام اقتصادی خودرو است، ۳۴ نفر 
محکوم ش��ده اند. نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و 
همچنین همسرش به نام نجوا الشیدایی فرزند علی هر دو 
به جرم مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی و ارزی منجر 
به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات 
و ام��ورات صرافی بدون مج��وز، اخالل در نظ��ام توزیعی 

نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید 6 هزار و 
700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات 
پولشویی س��ازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و 
موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و 700 
سکه تمام بهار آزادی، به عالوه یکصد کیلوگرم طال کشف 

شده است که این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
وی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی اکبر، 
مدیرعامل س��ابق ش��رکت خودروسازی س��ایپا به جرم 
مش��ارکت در اخالل در نظام توزیعی به تحمل هفت  سال 
حبس تعزیری محکوم شده اس��ت. رضا تقی زاده ماکویی 
فرزند عباس، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا 
به جرم مشارکت در اخالل در نظام توزیعی خودرو به تحمل 
۱۵ سال حبس محکوم شده اس��ت. محمد عزیزی فرزند 
کتابعلی، نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم معاونت 
در اخالل در نظام توزیعی خودرو به تحمل 6۱ ماه حبس 
تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر، 
نماینده مجلس شورای اسالمی به جرم معاونت در اخالل 
در نظام توزیع خودرو ها به تحم��ل 6۱ ماه حبس تعزیری 
محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حسین 
هشترودی محمودی فرزند رضا، رئیس سابق حراست کل 
گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخالل در نظام 

توزیع به 6۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
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 »مشاورها« 
و »شرکت  های خصوصی« را دریابید! 

   امیررضا واعظ آشتیانی
 کارشناس اقتصاد

همه چیز فساد، قوانین نیست. مقررات و 
آیین نامه های موازی و فسادزا هم وجود 
دارند، اما برخی همه جا حضور دارند که 
مهم تر از قوانین فسادزا عمل می کنند. 
سمت هایی مثل »مش��اور« برای این 

عده، سنگر خوبی است که در پوش��ش آن هرچه می خواهند جوالن 
دهند. تصور عمومی بر این است که بخش های خصوصی، دنبال ابداع 
و نوآوری هستند، اما واقع این مطلب اینگونه نیست. برخی بخش های 
خصوصی که کم هم نیستند، به دنبال استخدام و استفاده 
از افرادی هستند که اصطالحاً در سیستم نفوذ دارند. این 
نفوذی های در سیستم برای پیشبرد اهداف شرکت های 
خصوصی مفید فایده هس��تند. غالباً هم کسانی هستند 
که یا دستی در ش��رکت های دولتی داش��ته اند یا ارتباطاتی دارند یا از 
رانت اطالعاتی بهره مندند. برای مبارزه با فساد باید روی این موضوع هم 
تأمل داشت که برخی در پوشش شرکت خصوصی، عماًل به بسط فساد 
کمک می کنند و کسی هم جلودارشان نیست. البته که مجموعه قوانین 
و آیین نامه ها هم مهم هستند، اما همه موضوع مبارزه با فساد به قانون و 
دادگاه برنمی گردد. هرچند یکی از مطالبات جدی افکار عمومی برخورد 
قضایی بدون اغماض با همه، از مسئول گرفته تا غیرمسئول است. االن 
مثالً آقای سیف که رئیس کل سابق بانک مرکزی بود و برخی اتهاماتش 
تقریباً محرز شده یا الاقل مورد س��ؤال جدی قرار گرفته، به خاطر این 
وضعیت بازار و ارزهای تخصیص داده شده و... محاکمه شد؟! آیا سیف 
فقط خودش بود یا پای یک مجموعه در میان است؟ وقتی از کنار این 

مسائل می گذریم، مفاسد جدیدی به وجود می آید.

نظر اک رشنا س

 بنگاه ها را 
به تاالر شیشه ای بورس ببریم

     یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین 
بازرگان�ی و رئیس ات�اق بازرگانی 

ایران و عراق
 ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ب��ازار س��رمایه 
توج��ه  م��ورد  ک��ه  ماه هاس��ت 
س��رمایه گذاران ق��رار گرفت��ه اس��ت، 
یکی از راه هایی که می ت��وان  از نظارت 

عموم��ی ب��ر آنچ��ه در ح��وزه ش��رکت ها و بنگاه ه��ا می گ��ذرد، 
 به��ره ب��رد، عرض��ه ش��رکت ها و بنگاه ه��ا در بازار س��رمایه اس��ت.
اگر نگاهی به شرکت هایی که ذیل وزارتخانه ها و مجموعه های دولتی 
در حال فعالیت اس��ت، بیندازیم، می بین��م که دولت، 
شرکت های دولتی زیادی دارد. این در حالی است که 
واگذاری آنها در بازار سرمایه هم برای دولت منابع مالی 
را فراهم می آورد و هم اینکه شرکت را در اتاق شیشه ای 
قرار می دهد و س��هامداران نظاره گر چیزی هستند که در شرکت اتفاق 
می افتد. از این رو مفاسد اقتصادی در چنین شرایطی کمتر اتفاق می افتد 
و مدیریت نیز در رابطه با دارایی که در اختیار دارد از منظر تولید، عملکرد، 
قراردادها و سایر موارد باید پاسخگو باشد. طبیعتاً وقتی مردم سهامدار 
بنگاهی شوند و دید بلندمدت در این رابطه داشته باشند، عالوه بر بررسی 
قیمت سهام این شرکت ها در بازار سرمایه، به اتفاقاتی که درون شرکت 
می افتد نیز نظارت می کنند. همین نظارت ها و الزام مدیریت شرکت ها به 
گزارش دهی، پاسخگویی و اطالع رسانی در برابر ذی نفعان موجب می شود 
کارایی و بهره وری شرکت بیشتر شود. در چنین شرایطی هم دارایی ها بهتر 
مدیریت و بازدهی و ارزش افزوده خلق می شود و هم تولید تقویت می شود 
و در آخر اینکه فضا برای رشد و نمو فساد محدود می شود. در عین حال 

هم دولت و هم مردم از سود حاصله در بنگاه منتفع خواهند شد.

 مجازات ۲۰ سال حبس
در انتظار احتکارکنندگان خودرو 

    محمدعلی اسفنایی- مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان تهران 

مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو 
مطرح شد، نمی تواند جایگاه کارشناسانه 
و علمی داشته باش��د، چراکه در ایران که 
کش��وری با جمعیت 80 میلیون نفری و 
دهها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو 

بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط پنج یا حتی ۱0 نفر 
مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آنها اعالم نمی شود تا 

مراجع رسیدگی کننده بتوانند با آنها برخورد کنند؟
بی تردید وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است 
که با احتکار به طور جدی برخورد کند. بنابراین اگر اسامی 
احتکارکنندگان را اعالم کنند، بدون هیچ گونه اغماض یا 
مماش��اتی با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد. اگر احتکار 
صورت گرفته در قالب اخالل در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، 
به طور قطع قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته 
و اثرگذار را دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است، برخورد قضایی 
جدی در چارچوب قانون با آنها خواهد شد .اگر این افراد تخلف تعزیراتی 
مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه قضایی است، چنانچه 
در خصوص احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گرانفروشی دو یا پنج 
برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته، جریمه تعیین می شود و برای احتکار 
نیز از ۱0 تا 70 درصد ارزش کاالی احتکار ش��ده ب��رای آن جریمه نقدی 
تعیین خواهد شد .اگر قرار باشد در قالب جرم اعم از اخالل در نظام توزیع یا 
اخالل در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین 
شود، چنانچه مشمول فساد فی  االرض نشود، حداقل از پنج تا ۲0 مجازات 

حبس برای احتکارکننده تعیین خواهد شد.

نقد

 از اعدام انتظار معجزه 
نباید داشت!

    محمدصادق فقفوری
خاطرات اعدام های خلخالی در اوایل انقالب هنوز در 
فضای مجازی و واقعی دست به دست می شود. ناقالن 
خاطرات خلخالی همه مثبت از وی واگویه می کنند. 
به قدری خاطرات خلخالی به تواتر بازگو شده که در 
مواردی شمه ای از افس��انه هم به خود گرفته است، 
اما حاال افکار عمومی از اعدام سالطین قانع نیست: 
همه دنبال پدیدآورنده سالطین هستند. این مطالبه 
عمومی یک دلیل واضح دارد: فساد هنوز وجود دارد 

و قیمت ها روز به روز باال و باالتر می رود.
واضح است که افکار عمومی با اعدام های اوایل انقالب 
خلخالی، با اعدام های س��الطین س��ال های اخیر، 
یک جور برخ��ورد نمی کند. بخش��ی از این برخورد 
متفاوت به تطور روحیات و فرهنگ ایرانیان در طول 
این چهار ده��ه بازمی گردد، اما ای��ن موضوع بخش 
بسیار کوچکی از ماجرای ساختار سلطان پروری در 
بخش هایی از جامعه ایرانی اس��ت. تلنباری قوانین 
و تع��ارض فالن م��اده قانونی با بهم��ان آیین نامه و 
سردرگمی قانونی هم بخش دیگری از ماجراست که 
به بروز پدیده س��الطین دامن زده است، اما این هم 
دلیلی برای قانع شدن افکار عمومی از مبارزه با فساد 

و اعدام سالطین بازار به شمار نیامده است.
افکار عمومی یک سؤال مهم دارد؛ چرا با وجود این 
حجم از دادگاه های علنی و صدور احکام س��نگین 
قضایی، هنوز هم قیمت ها تصاع��دی باال می رود و 
هفته ای نیست که خبری از فساد در بخشی از یک 
وزارتخانه دولتی رسانه ای نشود؟ پاسخ به این سؤال 
مهم چندوجهی است و ش��اید هزاران کلمه مطلب 
مجزا بطلبد، اما یک مس��ئله مهم را نباید فراموش 

کرد؛ از اعدام نباید انتظار معجزه داشت!
قضاوت ارزش��ی – حقوق بش��ری راجع به مجازات 
اعدام و اینکه اصاًل اعدام چیز خوب یا بدی است به 
کنار، همه )چه موافقان مجازات��ی مثل اعدام و چه 
مخالف��ان آن( معترفند که برخ��ورد قضایی و وضع 
مجازات برای مج��رم، آخرین حلق��ه و ناگزیرترین 
راه مواجهه با یک پدیده است. در مجازات، نه بحث 
درمان مطرح است و نه بحث پیشگیری. در مجازات 
ستاندن حق جامعه از مجرم، امید به بازپروری مجرم 
و جلوگیری از همه گیر شدن عمل مجرمانه مطرح 
است، نه چیز دیگری. مجازات درمانگر هیچ پدیده 
نامبارکی نیست. البته نبودن مجازات هم کمک به 
بسط قانون جنگل است و در لزوم وجود مجازات برای 
مجرم کسی شکی ندارد. درمان پدیده های نامبارک 

را جای دیگری باید جست، نه پای چوبه دار.

یاداشت

 سیستم تولید کننده فساد 
اصالح شود 

   دکتر لطف علی بخشی –استاد دانشگاه 
دولت ها نباید به موضوع فس��اد نگاه سیس��تمی و 
ساده انگارانه داشته باشند. یک زمانی سلطان سکه 
شناسایی و مجازات شد که قیمت سکه حدود ۳ تا ۴ 
میلیون تومان بود، اکنون این قیمت به 7/۵ میلیون 
تومان رس��یده و هیچ خبری از شناس��ایی سلطان 
آن و اخاللگران بازار نیس��ت. به عبارت دیگر وقتی 
قوه قضائیه س��الطین بازار ها و اخاللگران اقتصادی 
را محاکمه و مج��ازات و حتی اع��دام می کند، این 
مجازات و بگیر و ببند ها راه ب��ه جایی نمی برد، زیرا 
فقط خروجی فساد را از بین می برد و سیستمی که 
باعث به وجود آمدن این فساد و فرد ثابت می شود، 
دست نخورده مانده و هیچ تغییری  نمی کند. نتیجه 
این اقدامات آن می ش��ود که چند س��ال بعد دوباره 
مافیای جدید و سلطان جدیدی رشد می کند. قباًل 
سلطان سکه اعدام شد، حال نوبت به سلطان خودرو 
رسیده، البد سال های بعد هم سلطان میوه، مسکن 
و... مجازات و اعدام می شوند. نکته اصلی این است که 
سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه باید یک نگاه جامع 
به موضوع فساد داشته باشند و سیستمی که موجب 
تولید فساد می ش��ود، ریشه کن ش��ود. قوه قضائیه 
فقط برخ��ی خروجی های فس��اد را تنبیه می کند، 
اما اخاللگران اقتصادی همچنان فعال هس��تند. از 
این رو برای ریش��ه کن شدن فس��اد قوه مجریه باید 
راه های بروز فساد را ببندد و قوه قضائیه هم فاسدان را 
مجازات کند، در غیر این صورت با اقدامات یک طرفه 

و فقط بستن خروجی ها راه به جایی نمی بریم. 
اگر فرض بگیریم که دولت کمر همت بست تا سیستم 
بروز فساد را از بین ببرد باید آیین نامه ای بنویسد و با 
ارسال به مجلس، آن را به قانون تبدیل کند، اما در این 
میان اتفاقی می افتد که کاًل اثرگ��ذاری قانون از بین 
م��ی رود. اول اینکه آیین نامه را دس��تگاهی در دولت 
می نویس��د که خودش به وجودآورنده فساد است. از 
این رو طوری می نویسد که به نفع دستگاه تولید فساد 
باشد. بعد از ارسال به مجلس این آیین نامه شش سالی 
در مجلس خاک می خورد تا اینکه با فشار افکار عمومی 
و رسانه ها در صحن مطرح و در نهایت تصویب شود، اما 
بعد از این همه چانه زنی قانونی به تصویب می رسد که 

به اصطالح فشل بوده و کارایی الزم را ندارد.

یاداشت
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 ثبت الکترونیکی اموال
و دارایی  اشخاص

    بهناز قاسمی: در کشورهای توسعه یافته اموال و 
دارایی، حساب بانکی و تراکنش های بانکی و فعالیت 
اقتصادی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در یک 
سامانه یکپارچه ثبت و ضبط می ش��ود. از این رو به 
سادگی یک میزان دارایی و درآمد اشخاص مشخص 

است و بر این اساس مالیات از افراد اخذ می شود. 
در این میان وقتی میزان دارایی و درآمد شخصی شفاف 
باش��د، وقتی خارج از روند حجم دارایی ها و درآمد فرد 
تغییر می کند، به س��ادگی قابل ردگیری است که وی 
این دارایی و درآمد را از چه محلی به دست آورده است. 
در عین حال به دلیل آنکه عمده فعالیت های اشخاص 
از طرح تراکنش های الکترونیکی بانکی انجام می گیرد 
و نظام پرداخت و دریافت در این اقتصاد ها الکترونیکی 
است و پول فیزیکی نقش چندانی در مبادالت و معامالت 
ندارد، معامالت نامتعارف در این اقتصاد ها به سادگی قابل 
ردیابی است. متأسفانه با وجود اینکه جنس فسادهای 
اقتص��ادی در کش��ورهای توس��عه یافته از جنش فرار 
مالیاتی است، یعنی فعالیت اقتصادی انجام گرفته که 
مالیات حق دولت پرداخت نش��ده است، هنوز در ایران 
سخن از فسادهای مالی است که یا به جابه جایی حجم 
عظیمی از دارایی و درآمد انجامیده و هنوز مش��خص 
نیس��ت نظام پرداخت این دس��ت از معام��الت کالن 
 نقدی بوده اس��ت یا غیرنقدی یا تهاتر کاال با کاالست.

در هر صورت به نظر می رسد در حوزه ثبت اموال و انواع 
دارایی ها اعم از وجوه نقد، ارز، طال، سکه، خودرو، سهام، 
زمین، ساختمان، ماش��ین آالت و تراکنش های بانکی 
باید کار سیس��تماتیک یکپارچه انجام داد تا تغییرات 
به سادگی قابل رصد و ردیابی باشد.  از سوی دیگر باید 
پذیرفت به دلیل توزیع نامناسب ثروت عده ای صاحب 
دارایی های افس��انه ای در کشور هس��تند که با تبانی و 
کارهای س��ازمان یافته به یکباره قیم��ت در بازارهای 
بزرگی چون زمین و س��اختمان و طال و سکه و سهام و 
... را تغییر می دهند و می توانند به دلیل دسترس��ی به 
ثروت تکانه شدید در قیمت در بازارها را ایجاد کنند. این 
 رفتارها باعث می شود میلیون ها نفر آسیب جدی ببینند.
به طور مثال تص��ور کنید خانواده های زیادی س��ال ها 
پس انداز کرده اند تا یک خانه یا خودرو بخرند و به یکباره 
اش��خاصی بیایند و قیمت در بازار را دس��تکاری کنند، 
این خانوارها به رغم سال ها پس انداز یک باره می بینند 
که سال های دیگری برای تهقق آرزویشان یعنی تهیه 
یک سرپناه باید پس انداز کنند که اگر بازی دستکاری 
قیمت ها بخواهد ادامه یابد، این آرزوها هیچگاه محقق 
نخواهد شد. از این رو باید دستکاری قیمت جرم اندازی 
شدید شود و در عین حال سیاست های اقتصادی که به 

رشد قیمت ها منجر می شود نیز اصالح شود.

نکته

فساد مولود عدم شفافیت است
   میثم موسایی - استاد دانشگاه تهران

یک��ی از دالیلی که در ح��ال حاض��ر رانت خواری و 
س��فته بازی ۹0 درصد اقتصاد ما را در دست گرفته، 
عدم شفافیت است. در این شرایط نمی توان متوجه 
ش��د که فرد پول های کالنی را از چه حسابی به چه 
حسابی منتقل کرده و در نتیجه این شرایط بهشتی 
را برای کس��انی ایجاد کرده که می خواهند فس��اد 
انجام دهند. در نظام اقتصادی غیرشفاف، هیچ کس 
نمی پرسد از کجا آورده ای؟  نتیجه ناکارآمدی دولت 

و عدم شفافیت، فساد است.
 عدم شفافیت ها باعث می شود فعالیت های زیرزمینی 
گس��ترش پیدا کن��د. یک��ی از مصادیق فس��اد همه 
فعالیت های زیرزمینی اس��ت. قاچاق نتیجه فس��اد و 
عدم شفافیت است. در یک کالم عدم شفافیت موجب 
می ش��ود تخصیص بهینه به هم بخورد، یعنی توسعه و 
رش��د اقتصادی به وجود نمی آید و امنیت جامعه هم 
به هم می خورد، چراکه وقتی در جامعه فساد باشد، مردم 
احساس امنیت نمی کنند. فس��اد بر اثر عدم شفافیت 
ایجاد می شود، در چنین جامعه ای تکلیف افراد روشن 

نیست و اعتماد اجتماعی به شدت پایین می آید. 
 بنابراین ما نمی توانیم س��رمایه اجتماعی و مشارکت 
افراد را نادیده بگیریم و فساد و روابط مفسده نیز باعث 
از بین رفتن کل سرمایه اجتماعی در جامعه می شود. از 
سوی دیگر جرائم بزرگ در حوزه فساد شکل می گیرد. 
پرونده های گس��ترده فس��اد اقتصادی در کشور همه 
مصداق اختالل در نظام اقتصادی است. وقتی فساد در 
چنین سطحی وجود داشته باشد، تمرکز ثروت در دست 
عده ای محدود در مقابل اکثریتی ندار، گرسنه و فقیرتر 
شکل می گیرد. اولین گام برای مبارزه با این فساد هم 
همین شفافیت است. اگر شفافیت باشد امکان نظارت 
همگانی فراهم می شود، امکان نظارت بر مصرف، تولید 
و توزیع هم شکل می گیرد. سازمان ملل هم می گوید 
عدم شفافیت باعث شکل گیری فس��اد می شود و این 
عدم شفافیت موقعی شکل می گیرد که انحصار و عدم 
پاسخگویی وجود داشته باشد. در این صورت است که 
فساد سیس��تمی ش��کل می گیرد و دیگر قابل درمان 
نیست.  این سیستم دیگر هیچ کارکردی ندارد. فقدان 
ش��فافیت باعث می ش��ود ما کنترل و نظارتم��ان را بر 
فعالیت ها از دست بدهیم و نتوانیم تمامی فعالیت های 
اقتصادی را به درستی رصد کنیم و باعث ایجاد موقعیت 
ویژه برای افراد خاص ش��ویم. در سایه فقدان شفافیت 
و فسادهای این چنینی مردم اعتمادش��ان را به دولت 
از دس��ت می دهند. این بی اعتمادی اجتماعی و فاصله 
تاریخی دولت و ملت را که از قبل وجود داشته، تشدید 
می کند. بنابراین مبارزه همه جانبه با فساد از نان شب 
هم واجب تر است، چراکه این فساد اوالً کارایی دولت را 
به صفر می رساند، ثانیاً منابع را تلف و ثالثاً فقر گسترده 
تولید می کند. هم اکنون نیز فساد، فاصله طبقاتی را به 

حد بسیار وحشتناک خطرناک کرده است.

هادی غالمحسینی

پرونده
پرونده جوان از ضعف های ساختاری 

 اقتصاد ایران که به سلطان پروری

  در بازارهای مختلف منتج 

شده است

   هادی غالمحسینی: اعدام اشخاصی که قصد دستکاری قیمت در بازارهای 
مختلف را دارند شاید بتواند برای مدتی افزایش قیمت را از یاد بازار ببرد، اما به دلیل 
آنکه مؤلفه های اثرگذار بر قیمت ها همچون چاپ بدون پشتوانه پول و کاهش ارزش 
پول ملی، کاهش رشد اقتصادی و س��رمایه گذاری، افزایش نرخ ارز و هزینه های 
واردات مواد اولیه، واسطه ای، سرمایه ای، مصرفی، افزایش دستمزدها، حق بیمه ها،  
حضور سرمایه گذاری مصرفی و سرمایه ای یا رشد قیمت نرخ های جهانی متغیر 
هستند، روند قیمت کاال و خدمات در اقتصاد ایران نشان از افزایش دارد. در چنین 
شرایطی آنقدر دخل و خرج مردم در ایران به دلیل رشد قیمت ها به هم خورده که 
دیگر متوجه شده اند در کنار مبارزه با مفسدان اقتصادی باید ساختارهای اقتصادی، 

برنامه ریزی و سیاستگذاری ها اصالح شوند.
فساد کم و بیش در همه کش��ورها وجود دارد، از این رو تالش می شود با ارتقای 
پیوسته سیستم اقتصادی و سیاستگذاری بهینه با سیستماتیک یا غیرسیستماتیک 
به شکل سازمان یافته مقابله شود، به نحوی که هزینه برای فساد اقتصادی و سود 
برای فعالیت اقتصادی سالم به شکلی باشد که عمده مردم جامعه، فعالیت اقتصادی 

سالم انجام دهند و فساد به حداقل ممکن برسد.
بی پرده باید عنوان داشت، ساختار اقتصادی ایران و سیاست های اقتصادی نیاز به 
اصالحات دارند، زیرا وقتی پرونده های فساد اقتصادی را بررسی می کنیم، می بینیم 

که روش های فساد تقریباً به یک شکل است و سیس��تم اقتصادی از مسیرهای 
مشخصی مورد حمله از سوی مفسدان قرار می گیرد. حال بماند که عده ای معتقدند 
اشخاصی برای فس��اد اقتصادی دپارتمان های حقوقی و مالی تشکیل داده اند و 
تالش می کنند با دست عده ای از اش��خاص ناآگاه و فرصت طلب مار بگیرند. اگر 
به این دیدگاه بها دهیم در عمل مبارزه با فس��اد به نتیجه مطلوب نمی رسد، زیرا 
اشخاصی که در اتاق فکر طراحی فسادهای اقتصادی هستند، هیچ ردی از خود  
بجا نمی گذارند و در هر برهه ای در یک بخش اقتصاد زیرزمینی همانند قاچاق کاال 
و ارز، زمین خواری، وام خواری، ساختمان خواری، موادمخدر، قمارهای اینترنتی، 
پیش خرید محصوالت بنگاه هایی که در پرداخت هزینه های جاری و مالی مشکل 

دارند و بورس بازی روی قیمت محصوالت این بنگاه ها و... فعالیت دارند.
با توجه به اینکه طی سال های گذشته نهادهای نظارتی برای مقابله با اخاللگران 
قیمت در بازارهای مختلف زحمات زیادی کش��یده و بس��یاری از سلطان های 
بازارهای مختلف را دستگیر کرده اند، با این حال رشد قیمت در بازارها متوقف نشده 
است، به طوری که در جریان دادگاه مفسدان اقتصادی شاهد رشد دهها درصدی 
قیمت در بازارهای مختلف بوده ایم. از این رو افکار عمومی به این فهم رسیده که یا 
عوامل اصلی، پرده نشین، تهیه کنندگان و کارگردانان اصلی فساد اقتصادی گرفتار 
قانون نش��ده اند و تنها بازیگران نقش چندم گرفتار شده اند یا اینکه رشد قیمت 

کاال و خدمات در بازارها صاحب دالیل ساختاری و سیاستگذاری اقتصادی است. 
درست شدن این بخش از داستان رشد قیمت در بازارها، نیازمند ورود اقتصاددانان 
و کارشناسان اقتصادی جهت شفاف سازی ریشه مشکالت اقتصادی ایران و تورم 

مزمن و حاد است.
کارشناس��ان اقتصادی و علمای علم اقتصادی معتقدند، مع��ادن توزیع رانت را 
باید اصالح کنیم، زیرا فساد اقتصادی و پرونده های اقتصادی شاخه هایی از رانت 
 هستند که سرگرم شدن به این شاخه ها فرصت بستن شیر رانت را از ما می گیرد.

اقتصاددان ها معتقدند سلطه مالی و بودجه ای دولت بر اقتصاد و سلطه بانک ها بر 
بازار پول موجب شده اس��ت تا اقتصاد ایران پیوسته با چاپ پول و افزایش حجم 
نقدینگی روبه رو شود و از آنجایی که رشد حجم پول با رشد تولید کاال و خدمات در 
اقتصاد روبه رو نیست، از این رو قیمت در اقتصاد ایران پیوسته در حال جهش است. 
این دست از اقتصاد دان ها می گویند باید ساختار اقتصادی و سیاست های اقتصادی 
اصالح ش��وند در غیر این صورت با توجه به تحریم های نفتی و جنگ اقتصادی، 
کاهش ارزش پول در برابر س��ایر کاالها ادامه خواهد یافت و این چرخه بسته به 
میزان رکود اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری ثابت در اقتصاد، افزایش نرخ بهره، 
افزایش حجم نقدینگی، پمپاژ نقدینگی های بزرگ به بازارها، افزایش مالیات ها،  

عوارض و... تغییر خواهد کرد.

ریشه رشد قیمت ها در ساختار و سیاست هاست

خط تولید 
مفسده


