
سرمقاله

گزارش «شهروند» درباره نحوه فعالیت مسئوالن دولتى و منتخبان مردم
در شبکه هاى اجتماعى که در دو سال گذشته وارد مرحله جدیدى شده است

 وزیر علوم در گفت وگو با «شهروند»: درباره توییتر و اینستاگرام اطالعات زیادى ندارم
ولى سعى مى کنم در روزهاى آینده فعال شوم

 حیدرى، نماینده مردم تهران در مجلس: باید مدام به خود گوشزد کنیم
که ما نماینده مردم هستیم نه فعاالن شبکه هاى اجتماعى

مسئول- خبرنگاران 
توییت باز

یک مصوبه و چند نکته
شــاید بتوان با قاطعیت گفت که اتفاق نظر نسبت 
به وجود و گستردگی فســاد در ایران میان اهل نظر 
انکارناپذیر است. نه تنها وجود فساد، بلکه اولویت داشتن 
حل آن نیز به نوعی مورد توافق آنان اســت. بنابراین 
هر تصمیمی که دولت اتخاذ یا هر سیاستی که اعالم 
می کند، باید به نحوي باشد که از نظر عموم به کاهش 
فساد منجر شود یا حداقل آن را تشدید نکند؛ ولی اخیرا 
اعالم شده است که در هیأت دولت پیشنهاد و مصوب 
شــده که دســتگاه هاي دولتی بتوانند قراردادهاي 
مناقصه خود را با شرکت تعاونی خودشان منعقد کنند. 
یکی از مهمترین گلوگاه هاي فساد در معامالت دولتی 
از طریق مزایده و یا مناقصه اســت. اگر گفته شود که 
حجم بزرگى از فساد در کشــور مربوط به این حوزه 
می شود، گزاف نخواهد بود؛ براي نمونه در مسکن مهر 
چنین فسادي را می توان دید. مواردي بوده است که 
شرکت ها بدون صالحیت قراردادي را بسته و پیمانی 
را به عهده گرفته اند، سپس بدون هیچ کار مفیدي آن 
را مثال با 20 درصد زیر قیمت به پیمانکار دیگري واگذار 
کرده اند. بنابراین در انجام معامالت بر اساس مناقصه یا 
مزایده باید چنان دقت و نظارتی حاکم باشد که چنین 
سوءاستفاده هایی ممکن نشــود؛ این اتفاق هنگامی 
رخ می دهد که مرز میان کارفرما و پیمانکار برداشته 
می شــود. حتی اگر در مواردي سوءاســتفاده هاي 
شــخصی هم رخ ندهد، سوءاســتفاده هاي عمومی 
رخ می دهد و موجب جابه جایی غیــر قانونی پول از 
بخش هاي عمرانی به سایر بخش ها می شود؛ ولی در هر 
صورت اینها استثنا است و به سرعت سوءاستفاده هاي 

کالن شخصی رواج می یابد. 
همه می دانیم که شرکت هاي تعاونی دستگاه هاي 
دولتی به نوعی مرتبط با مدیران آن دستگاه و اعضایش 
نیز کارمندان آن هستند و اگر قرار باشد که در معامالت 

با دستگاه نیز وارد شوند، به طریق اولی سعی می کنند 
هیأت هاي مدیره و مدیرعامــل خود را مطابق میل و 
سالیق آقاي مدیر دستگاه انتخاب کنند. بنابراین در 
چنین حالتی مرز کارفرما که دولت باشد با پیمانکار که 
شرکت تعاونی تحت امر باشد از میان می رود. هنگامی 
که این مرز از میان رفت انواع و اقســام ترفندها براي 
نقض قانون انجام می شود. پاکت ها باز می شود، رقبا 
حذف می شوند و... و دیگر چیزي به نام مناقصه واقعی 

وجود نخواهد داشت. 
مسأله دیگر این است که شرکت هاي تعاونی اصوال 
فاقد تخصص انجام کارهاي مورد نیاز دستگاه ها هستند. 
شــرکت هاي تعاونی که نمی توانند کارهاي مورد نیاز 
دستگاه ها را انجام دهند، آنها براي رفع نیازهاي کارکنان 
تشکیل می شوند؛ مثل تعاونی مصرف یا مسکن. شرکت 
تعاونی خودش سازنده مسکن نیست و یا نمی تواند در 
فعالیت ساخت وساز حرفه اي وارد شود. بنابراین روشن 
است که هر قرارداد مناقصه اي هم که به آن تعلق گیرد، 
درصدي را کسر کرده و آن را به پیمانکار اصلی خواهد 
داد و اگر خیلی منصف باشند، پیمانکار خوبی انتخاب 
می کنند، ولی به طور معمول چون خودشان در نقش 
نظارتی هم دست دارند، پیمانکاران ضعیف را با قیمت 

ارزان تر انتخاب می کنند. 
فرض کنیم که همه این استدالل ها نادرست باشد و 
حکمت قابل دفاعی در چنین مصوبه اي وجود داشته 
باشــد. خب در این صورت چرا یــک متن توجیهی 
در دفــاع از چنین مصوبه اي تهیه و ارایه نمی شــود. 
اصوال منطق توجیهی آن باید مکتوب باشــد؛ حتما 
دالیلی براي تصویب آن وجود داشــته است. دستگاه 
پیشنهاددهنده که احتماال ســازمان برنامه و بودجه 
است، باید نظرات کارشناسی و مدیریتی خود را تهیه 
کرده باشد و منطق موافقان و مخالفان و نیز پایه هاي 

حقوقی آن به دقت شــرح داده شــود. هیأت دولت 
می تواند همین امروز و فردا چنین متنی را منتشر کند 
تا نشان دهد که در مسیر شفافیت نظام تصمیم گیري 
قرار دارد و این نیز نکته و محور مهمی در مبارزه با فساد 

است. 
همه اینها به کنار، سیاست تقویت بخش خصوصی 
که بارها و بارها از طرف آقاى رئیس جمهوري و معاون 
محترم ایشان بیان می شود، در کجاي این مصوبه دیده 
شده است؟ شاید گفته شود که تعاونی ها جزو بخش 
خصوصی هســتند. به طور قطع تعاونی هاي ادارات 
دولتی را نمی توان مصداق بخش خصوصی دانست، 
زیرا اینها عموما تحــت مدیریت و نفوذ بخش دولتی 
مرتبط با خود هســتند. به عالوه تجربه تعاونی هاي 
دولتی در ایران تجربه موفقی نبوده بسیاري از آنها با 
مشکالت حقوقی و اختالفات شدید مواجه شده اند، 
فسادي که در آنها هســت در کمتر جایی دیده شده 
اســت. ناکارآمدي تعاونی ها را با برخورداري از رانت 
جبران کرده اند. در تعاونی هاي مسکن، زمین و مصالح 
ارزان گرفته اند یا از امکانات و تخفیف هاي شهرداري 
بهره مند شده اند و با ساخت و پاخت قیمت مسکن را 
کمتر از بازار تمام کرده اند در حالی که به صورت واقعی 
قیمت هاي آنان احتماال بیشــتر از قیمت هاي واقعی 
تمام شده است. به عالوه با شناختی که از دولت موجود 
داریم، می دانیم که آنان اصوال روي خوشی نسبت به 
نهاد تعاونی ها ندارند، اعــم از اینکه تعاونی هاي اداري 
باشد یا تعاونی هاي مردمی. حال چگونه ممکن است 
که در این وضعیت به یک باره طرفدار تعاونی شــده 
باشند؟!  در پایان درخواست می شود که هیأت دولت 
متن توجیهی چنین مصوبه اي را منتشر کند و اگر متن 
توجیهی ندارد، معلوم است که هدف ناموجهی پشت 

آن است؛ در غیر این صورت مصوبه را لغو کند.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

جامعهگفت وگو

 صفحه 17 صفحه 10

پیرایش غم
 آرایش زندگى

نهضت «پیشگیري»
گفت و گو  با آرایشگرى که درمیان چادرهاى 

زلزله زدگان سرپل ذهاب، چادر آرایشگاه زنانه برپا کرد
رئیس جمعیت هالل احمر و دیگرمسئوالن در نخستین جشنواره کشوري پیشگیري از 

سوانح و حوادث از لزوم آمادگى ایران در برابر حوادث طبیعى و غیرطبیعى گفتند

 دکتر پیوندى:  درصد باالیى از حوادث و تلفات نتیجه بى توجهى به پیشگیرى است

   صفحه 16

  رئیس اتاق بازرگانى ایران : فساد در ایران سیستمى شده است                دبیر کل کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین المللى: ارز 3500 تومانى  فساد زاست 

1/5 میلیون نفر نخبه و تحصیلکرده در حال تدارك براى مهاجرت از کشور هستند
ند

رو
شه

ى/
اد

تم
 اع

یم
س

س: ن
عک

  

فساد امضاهاى طالیى
    صفحه5

    صفحه 6

گزارش

  با یکى از آموزگاران و مدیران قدیمى 
آموزش و پرورش درباره معلمى
در روستاها و مدارس عشایرى

پیکار
با بى سوادى

   صفحه 7

جهان

   صفحه 3

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:٢٠- ١٩/٣٠

500  500  500 تومان20صفحه  |  500 تومان 20صفحه  |

سه  شنبه  21 آذر 1396 |  23 ربیع االول 1439
Dec 2017 12 |  سال پنجم |  شماره 1292

  وزراى خارجه اتحادیه اروپا، درخواست 
نتانیاهو براى پذیرش اورشلیم به عنوان 

پایتخت اسراییل را به شدت رد کردند

«نه» بزرگ اروپا 
به نتانیاهو 

محمد باقرزاده- شهروند| خشــت آغازین شوراى 
پنجم شهر تهران با اتفاقى کم سابقه بنا نهاده شد؛ عصر 19 
مرداد امسال و درحالى  که خبرنگاران صدها رسانه پشت در 
بسته اتاقى در ساختمان شماره 2 شورا در انتظار خبر انتخاب 
شــهردار تهران بودند، یکى از اعضاى این شــورا، در کانال 
تلگرامى خود از رأى قاطع به شهردارشــدن «محمدعلى 
نجفى» نوشــت تا در کنار بهت و حیرت خبرنگاران، چهره 

تازه اى از مسئوالن امروزى به نمایش گذاشته شود.
اصطالح «مسئول  خبرنگار» اگرچه شــاید گوشه اى از 
فعالیت بعضى مدیران را در شــبکه هاى اجتماعى پوشش 

دهد اما نوع فعالیت این افراد تنها به خبررســانى خالصه 
نمى شود، به طورى  که هشتگ سازى و اظهارنظر درباره هر 
موضوعى حاال تبدیل به جریان غالب حضور مسئوالن در 
شبکه هاى اجتماعى شده است. سبک و سیاق متفاوت 
حضور مدیران دیگــرى در شــبکه هاى اجتماعى که 
اســتقبال کاربران را هم به  همراه داشــته، این پرسش  
را مطرح مى کند که نحوه درســت فعالیت مســئوالن 
در شــبکه هاى اجتماعى باید به چه صورت باشد و آیا 
مى توان نوع فعالیت این افراد را از حوزه مسئولیت آنها 

جدا کرد؟ 

گزارش میدانى «شهروند» از وضع روستاهاى سرپل ذهاب
یک ماه پس از زلزله

  عضو شوراى روستاى الیاسى محمودنادر: 
اگر خانه ها، سازمانى درست شود
بافت روستا عوض شده
و خیلى ها اینجا نمى مانند

وضعیت زرد

«سرپل»؛ یک ماه بعد

زمین لرزه 6 ریشــترى در مرز ایران و عراق بار 
دیگر ازگله و حوالى آن را لرزاند. این زلزله ساعت 
17:39 دیروز در عمــق 10 کیلومترى زمین رخ 
داد و در بیشــتر مناطق غربى کشور هم احساس 
شد. براســاس اعالم مســئوالن کانون این زلزله 
حلبچه عراق بوده کــه با مرکز زلزلــه قبلى 35 
کیلومتر فاصله داشته است. ازگله، نوسود، نودشه، 
کرمانشاه، پاوه، ایالم، مریوان، مهاباد، میاندوآب، 
نقده، پیرانشهر، بوکان و ارومیه از جمله شهرهایى 
اســت که لرزش چند ثانیه زمین ســاکنان آن را 
نگران کرد و آنها را به خیابان ها کشــاند. با وجود 
این تا لحظــه تنظیم این خبر هیچ گزارشــى از 
خســارت مالى و جانى احتمالى این حادثه اعالم 
نشده اســت و پیگیرى هاى خبرنگار «شهروند» 
از عادى بــودن شــرایط در این مناطــق در پى 
وقوع این زمین لرزه 6 ریشــترى و پس لرزه هاى 

آن حکایت دارد.  شــبکه هاى لرزه نگارى موسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران ایــن زمین لرزه را در 
ســاعت 17:39 در عمــق 10 کیلومترى زمین 
و در فاصلــه 21 کیلومترى شــهر حلبچه عراق 
ثبت کرده اســت. با وجود این، این زمین لرزه هم 
بیشــتر در مناطق غربى ایران به خصوص منطقه 
ازگله و دشــت ذهاب احساس شده است. دقایقى 
پس از وقوع این زلزلــه پس لرزه اى به بزرگى 4/9 
ریشتر بار دیگر مناطق غربى کشور را لرزاند. این 
تکان هاى شدید باعث نگرانى ساکنان این مناطق 
به خصوص در شهرهایى چون سنندج، پاوه، بانه و 
کرمانشاه شد. به  طورى  که بسیارى از شهروندان 
در این مناطق خانه هایشــان را ترك کردند و به 
خیابان ها آمدند؛ اما به گفته اســتاندار کرمانشاه 
این زلزله هیچ خسارت مالى و جانى نداشته است. 
فرمانداران، بخشداران و مسئوالن شهرى مناطق 

زلزله زده در غرب کرمانشاه و استان هاى همجوار 
هم از وارد نشــدن خســارت مالى و جانى در این 

حادثه خبر مى دهند. 
در پــى وقوع ایــن حادثه تیم هــاى ارزیاب به 
مناطق زلزله زده اعزام شــدند. مرتضى سلیمى، 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
با اشــاره به وقوع زلزله نســبتا قوى 6 ریشترى 
که بار دیگر ازگله و مناطق اطــراف آن را لرزاند، 
گفت: «با توجه به حضــور امدادگران هالل احمر 
در منطقــه که به دلیــل وقوع زلزله  پیشــین در 
ازگله حضــور داشــتند، امدادرســانى به موقع 
صورت گرفــت و چند تیم ارزیاب براى بررســى 
شــرایط به این منطقه و ســایر مناطــق نزدیک 
کانون زلزله اعزام شده اند.» با وجود این او تأکید 
کرد: «تاکنون گزارشــى از خسارات احتمالى این 

زمین لرزه دریافت نشده است.»

زمین لرزه 6 ریشترى بار دیگر «ازگله» را لرزاند


