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پروانه کسب 
فرزند غضنفر شماره پروانه ۰۴۶۶۰۶۸۰۰۳ مربوط 
 به اتحادیه نانوایان سنگکی تهران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   
نام پدر علی فرج با شماره دانشجویی ۹۶۵۳۶۰۱۸ از 

دانشگاه شهید بهشتی رشته مهندسی مکانیک در مقطع 
دکتری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۳۰ _ ۸۹۸ ص ۶۸ و 
شماره موتور 167B0174848 و شماره شاسی 

NAAR03FE0NJ499890 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  LX-XU7  سند کمپانی و فاکتور فروش  سمند 
 رنگ سفید روغنی  مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران

 ۸۸ _ ۴۵۷ و ۸۲ و شماره موتور 124K1194633 و شماره 
شاسی NAAC91CEXJF379757 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگه سبز ( سند مالکیت خودرو) و برگه سبز گمرکی خودرو  
تویوتا  کروال  رنگ بژ متالیک مدل ۲۰۰۶ به شماره پالک 
24D222 ایران ۱۱  و شماره موتور AT8385076 و 

شماره شاسی 2T1BR32E56C620589 به نام 
 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فرزند فرهاد به  مدرک فارغ التحصیلی

شماره شناسنامه ۲۶۷۰۱۶۰۳۲۸ صادره از صومعه سرا در مقطع 
کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی شهرقدس با 
شماره ۸۳۹۲۵۵ ش ف مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر قدس به نشانی شهر قدس بلوار کلهر دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهر قدس ارسال نمائید.

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ مشکی 
 روغنی مدل ۱۳۸۳ به شماره پالک ایران

 ۲۲ _ ۹۳۷ ج ۳۹ و شماره موتور ۰۱۰۱۱۱۲۵ و شماره شاسی 
S1412283388598 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز ، کارت موتور ، سند کمپانی و تسلسل اسناد موتور 
سیکلت وسپا رنگ قرمز مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران 
 ma13m1000001 ۱۳۸ _ ۹۳۱۷۳ و شماره موتور 

 n3c81d210hma00011 و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

در این میان قانون تشــدید مجازات مختلســان و اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشور به درســتی مجازات تشکیل سازمان و 
به راه انداختن شبکه های فساد را از وجوه تشدید جرم و مجازات 

برمی شمارد.
در بنــد و مــاده یــک قانون مجــازات اخاللگــران در نظام 
اقتصادی اشــاره شده اســت که اقدام باندی و تشکیالتی برای 
اخالل در نظام صادراتی کشــور به هر صــورت از قبیل تقلب در 
سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کاالهای 
صادراتی و... از مصادیق بارز اخالل در نظام اقتصادی است که 
بر اســاس ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد تضعیف و مقابله 
و ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی صورت گرفته باشــد، 
تمام متهمان پرونده به مجــازات اعدام و در غیر  این صورت به 
پنج تا ۲۰ ســال زندان و انفصال ابد از مشــاغل دولتی محکوم 

خواهند شد.
در ســاختار های کالن اقتصــادی کشــور که گــردش مالی 
معموال روند هــای پیچیده ای دارد و نیــز در همه مراحل طی 
این رونــد مراقبت ها و نظارت های متعــددی صورت می گیرد، 
دور زدن قانــون و ایجاد فرصت هــای نامشــروع و غیرقانونی 
فســادآمیز برای انتفاع خــارج از قانون از منابــع تحت اختیار 
بــه ناگزیر محتاج به یک شــبکه هماهنــگ از رأس تا بدنه یک 
سیســتم اداری و واحد های نظارتی اســت. فرض بر این است 

که همه اعضای شــبکه های توزیع فرصت ها و منابع اقتصادی 
در دولــت نســبت به حــدود مســئولیت و اختیــارات خود و 
نیــز دســتور العمل ها و آیین نامــه و قوانین حــوزه کاری خود 
آگاه انــد؛ در غیر این صورت طبعا حضورشــان در جایگاه مذکور 
خود غیر قانونی و مصداق تخلف اداری اســت. طبیعتا فســاد 
هنگامــی رخ می دهد که در یکی از مراحــل فرایند گردش  کار 
بخشــی یا همه بخش های قانون نادیده گرفته شود. کارگزاران 
ماهــر و مجرب دســتگاه مربوطه بالفاصله از نقــض قانون یا 
تبعیض گــذاری آگاه می شــوند و طبق ضوابط بایــد به مراجع 
باالدستی خود و نیز نهادهای ناظر اطالع دهند. در این وضعیت 
پــای نهادهای ناظر نیز به گردش خــالف قانون در اجرای یک 
دســتور کار باز می شود. طبعا برای تداوم مسیر منتهی به فساد 
الزم اســت که کارگزاران نهاد نظارتی نیز چشم شــان را بر روی 
این خالف ببندند؛ پس شبکه فساد مربوطه با چهار رأس شکل 
می گیرد. ســفارش دهنده، دستوردهنده، اقدام کننده و ناظر. این 
مربع فســاد مصداق حداقلی ولی اتم تشــکیل باند و سازمان 
برای انجام فساد اســت. در نظام اداری که فساد سازمان یافته 
وجود دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه بدهند 
و چه چیزی در قبال رشــوه به دســت آورنــد و اطمینان دارند 
که مجوزهای الزم را برای بنگاه های خود اخذ می کنند. فســاد 
ســازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه (رشــوه) مورد 

نیــاز و دریافت کننده آن، معین اســت و پرداخت وجه، موجب 
تضمین اجرای ســفارش مد نظر رشــوه دهنده می شود. برخی 
چنین اســتدالل می کنند که فســاد ســازمان یافته ضرر کمتری 
دارد؛ چون در چنین سیســتمی، یک دیوان ســاالر فاســد، سهم 
کامال معینی از سود بنگاه را طلب می کند و نفع او در موفقیت 
بنگاه است. در فساد فردی، سرمایه گذاران باید به چندین مقام 
رســمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه 
بیشــتری روبه رو نشــوند و مجوز های الزم نیز تهیه شود. فساد 
سامانه ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان یافته و گسترده در همه 
ســطوح مختلف دولت که مأموران دولتی و سیاســت مداران 
هر دو به نحوی یکســان تقریبا در تمام دســتگاه های دولتی در 
آن مشارکت دارند. فساد ســامانه ای، در واقع پدیده ای سیاسی 
اســت که در لوای آن، گارگزاران و عمال دولتی با سوءاستفاده 
از موقعیت اداری، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود 
و وابستگان شان، برنامه ریزی می کنند. در واقع، این گروه با بسط 
وظایف دولت در زمینه های مالی، تنظیم بازار و نظارت بر آن و 
تصدی خدمات مهم و نیز حــذف یا تضعیف رقابت اقتصادی، 
درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشــروع را از 

طریق مجاری رسمی به مسیر دلخواه هدایت کنند.
در اینجــا گســترش فســاد، آن هــم فســاد ســازمان یافته 
سیاســت های دولــت را در تضاد بــا منافع اکثریت قــرار داده 

و از این طریق به کاهش اثربخشــی دولت هــا در هدایت امور 
انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های 
دولتــی و غیردولتی کاهش داده، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی 
در ســطح جامعه را موجب شــده اســت. بر اســاس گزارش  
پیمایش های انجام شــده اعتمــاد بین آحاد جامعــه ایران به 
۱۰ درصد رســیده اســت و شــاخص صداقت و امانت داری به 
هشــت درصد رسیده اســت؛ به این معنی که جامعه را به یک 
افول اخالقی دچار کرده  اســت. اقتصاد به  شــدت دولتی ایران 
نتوانســت آن گونه که در قانون اساســی پیش بینی شــده بود، 
خــود را با «بخــش خصوصی» و «بخــش تعاونی» هماهنگ 
کنــد و عمــال نه تنها تعاونی هــا آن گونه که باید رشــد نکردند  
بلکه خصوصی ســازی هم به کج راهه رفت و فورا «تحریم» ها 
بهانه ای شــد بــرای مســکوت ماندن آن دو و در عــوض آغاز 
جست وجوی راهکارهایی برای «دورزدن تحریم». با هدف هایی 
به ظاهــر خیرخواهانه امــا درواقع فرصتی بی نظیر شــد برای 
«رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختالس» و «رشوه خواری» 
در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد 
ایران خود را بیشــتر نشــان داد و ورود شتاب زده برخی مدیران 
دولتی به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت 
شــد و تا جایی که در رســانه های ایران به طور مکرر اخباری از 
سوءاستفاده مالی، اختالس یا رشوه خواری ها به گوش می رسد 

و به نظر می رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است. 
فراگیرشــدن این موضوع و بهره مند شــدن اجزای شــبکه های 
فساد از منافع تشــکیل این نوع شبکه ها ساختار اداری کشور را 

ناکارآمد و فشل می کند.
فرض کنید که شما کارمندی سالم در یک ساختار و تشکیالت 
مالی با گردش های مالی کالن هســتید و مشــاهده می کنید که 
همکارتان که در شــبکه فساد نقش و سهم دارد، با یک امضا یا 
یک پیگیری خارج از روال به درآمدهای غیرقانونی چندین برابر 
حقوق و مزایای شــما دســت می  یابد. به تجربه نیز آموخته اید 
که ضلع چهارمی نیز در شــبکه وجــود دارد که آگاهانه نه تنها 
چشــمان ناظر خود را بر شبکه فساد موجود بسته  بلکه در چتر 
حمایتــی او این روال در حال اجراســت، طبعا هرگونه مداخله 
در این ماجرا می تواند امنیت شــغلی شــما را با مخاطره جدی 
مواجه کند و به همین دلیل ترجیح می دهید که ســکوت اختیار 
کنید تا در بازار کســاد اشــتغال همین فرصت را نیز از دســت 
ندهید. با وجود این همه انگیزه و انضباط و وجدان کاری شــما 
از ایــن واقعه و ناتوانی شــما در مقابله بــا آن دچار فروریزش 

می شود و از میان می رود.
اول این راه کاهش بهره وری شما در ساختار اداری مجموعه 
و پایان آن به ناگزیر پیوســتن به شبکه فســاد و همراهی با این 

شبکه است.

فساد و تأثیر آن بر نظام اداری
ادامه از صفحه اول

با گذشت بیش از شش ماه از حمله روسیه به اوکراین، صحنه جنگ در حال تغییر 
اســت و ارتش اوکراین با کمك تسلیحات نظامی پیشــرفته  غربی در حال آزادسازی 
مناطق اشــغالی این کشور است. دولت کی یف می گوید ارتش این کشور بخش های 
وســیعی از جنوب و شــرق را در جریان ضدحمله ای برنامه ریزی شده پس گرفته و 
ضربه ســنگینی به نیروهای روســی وارد کرده اســت. ارتش اوکراین گفته است که 
ضد حملــه خود را در روزهای پایانی ماه آگوســت آغاز کرده و پس از تمرکز اولیه بر 
منطقه جنوبی خرســون که در روزهای آغازین جنگ از سوی نیروهای روسی اشغال 
شــد، ضد حمله بزرگ خود را با آغاز انتقال نیروهای روســی از جبهه شــرقی برای 
تقویت جبهه جنوب، در منطقه خارکیف واقع در شــمال شرقی اوکراین ترتیب داده 
است. فرماندهان اوکراینی معتقدند که مسکو با افزایش احتمال محاصره شدن گروه 
بزرگی از نیروهایش، دستور عقب نشینی بیشتر نیروها از خارکیف را صادر کرده است. 
در حالی که کی یف از تغییر چشــمگیر و بی ســابقه صحنه جنگ به نفع خود از زمان 
آغــاز تهاجم نظامی روســیه در ۲۴ فوریه خبر می دهد، مســکو اتخاذ تصمیم برای 
عقب نشــینی نیروها از خارکیف را در راســتای دســتیابی به اهداف عملیات نظامی 
طراحی شــده برای روزهای آتی و تمرکز بر منطقه دونتسک دانسته است.  با این حال، 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین، در یک ســخنرانی ویدئویی اعالم کرد 
که ارتش کشــورش در روزهای سپری شده از ســپتامبر حدود دو هزار کیلومتر مربع 
از اراضی اشــغالی را پس گرفته اســت. او همچنین به مسکو به خاطر عقب نشینی 
ارتش طعنه زد و گفت: «ارتش روسیه در حال انجام بهترین کاری است که می تواند 
بکند». والری فدوروویچ زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مســلح اوکراین، ساعاتی پس 
از زلنســکی در بیانیه ای اعــالم کرد که ارتش اوکراین از ابتــدای ماه جاری میالدی، 
ســپتامبر، کنترل بیش از سه هزار کیلومتر مربع از اراضی کشورش را به دست گرفته 
اســت. ژنرال زالوژنی گفته اســت که ارتش اوکراین نه تنها در اطــراف خارکیف به 
سمت جنوب و شرق  بلکه به سوی شــمال نیز پیشروی کرده و به ۵۰ کیلومتری مرز 

روسیه رسیده است.
اوکراین می گوید که از زمان شــروع ضد حمله ها، نیروهای این کشــور بیش از ۳۰ 
شــهرک را در منطقه خارکیف بازپــس گرفته اند و در منطقه خرســون نیز به دنبال 
بیرون راندن نیروهای روســی از پایگاه خود در ســاحل غربی رودخانه دنیپر بوده اند. 
همچنیــن پــس از تصرف شــهر باالکلیا، در نزدیکــی خارکیف، نیروهــای اوکراینی 
به ســرعت حمالت خود را به ســمت شــهر شــرقی کوپیانســک و یک مسیر ریلی 

استراتژیک مورد استفاده نیروهای روسی متمرکز کرده اند.
آنها در روزهای گذشته هم از دراختیارگرفتن کنترل شهر استراتژیک «کوپیانسک» 
و قطــع خطوط تدارکاتی گروه بزرگی از نیروهای روســی مســتقر در اطراف شــهر 
«ایزیوم» با جنوب خبر دادند. نیروهای روسیه نیز به منطقه زاپوریژیا در شمال حمله 
کردنــد و بزرگ ترین نیروگاه هســته ای اروپا را تصرف کردند. آخرین رآکتور از شــش 

رآکتور فعال آن پس از افزایش خطر ادامه فعالیت آن، تعطیل شده است.

ماه گذشــته نیز وقــوع مجموعه ای از انفجارها در پایگاه هــای هوایی و یک انبار 
مهمات در کریمه، آســیب پذیری نیروهای روســی را در این شــبه جزیره  اوکراین که 
در ســال ۲۰۱۴ روســیه آن را اشــغال کرد و طی ۲۰۰ روز گذشــته از آن برای انجام 
عملیات های هوایی علیه اوکراین اســتفاده می شد، نشــان داد  اما مسکو در مناطق 
اشــغالی شرق مســئوالن اداری را منصوب کرده و با به جریان انداختن روبل و توزیع 
پاســپورت روســی در حال تدارک شــرایط الزم برای الحاق این مناطق به خاک خود 
بــوده اســت. البته ضد حمله اوکراین ایــن اجرای مرحله نهایی طــرح را به تعویق 
انداخته؛ چنان که یکی از مقامات ارشــد مورد حمایت مســکو در خرسون خواستار 
به  تعویق افتادن همه پرســی الحاق به روســیه در این منطقه شــد. روسیه سپس در 
مواجهــه با احتمال محاصره شــدن نیروهایش، مجبور شــد به ســرعت از خارکیف 
عقب نشــینی کند. کارشناسان این عقب نشــینی را نقطه  عطفی در جنگ و بزرگ ترین 
چالــش پیــش روی کرملیــن از زمان آغــاز جنــگ در ۲۴ فوریه می داننــد. میکوال 
سونهوروســکی، کارشــناس نظامی در اندیشــکده «مرکز رازومکوف» در کی یف، به 
آسوشــیتدپرس گفت: «ارتش اوکرایــن از حرکت بخش عمده نیروهای روســیه به 
جنوب اســتفاده می کند و می کوشد مسیر جنگ را هدایت کند؛ در حالی که در تحرک 
عالــی عمل کرده و ذکاوت باالیی از خود نشــان داده اســت». پیروزی های اوکراین 
باعث خشــم طرفداران حکومت روسیه شده اســت. رمضان قدیروف، رهبر منطقه 
چچن در فدراســیون روسیه و از پشــتیبانان مهم والدیمیر پوتین، علنا از وزارت دفاع 
روســیه به دلیل «اشتباهات» آن انتقاد کرده و آنها را باعث پیشروی های اوکراینی ها 

دانسته است.
جنگ روســیه و اوکراین بزرگ تریــن رویارویی نظامی اروپــا از جنگ جهانی دوم 
تاکنون بوده اســت. رئیس ســتاد ارتش اوکراین ماه گذشــته گفت نزدیک به ۹ هزار 
ســرباز این کشور در جنگ کشته شده اند. روســیه از ماه مارس تاکنون تلفات خود را 
گــزارش نمی دهد  اما غربی ها تخمین می زنند که ۲۵ هزار نفر از نظامیان روســی در 
این جنگ کشته  شده اند و اگر تعداد زخمی ها، اسیرشدگان و فراری ها را اضافه کنیم، 

مجموعا ۸۰ هزار سرباز روسیه از دور خارج شده اند.
قطعی برق گسترده

در چنیــن شــرایطی اوکرایــن، ارتــش روســیه را بــه حملــه تالفی جویانه به 
زیرســاخت های غیرنظامی در واکنش به حمالت ســریع اخیر نیرو های اوکراینی در 
شرق و جنوب کشورشان متهم کرد. مقامات اوکراینی گفتند که اهداف این «حمالت 
تالفی جویانه» شــامل تأسیســات آب و یک نیروگاه حرارتی در خارکیف بوده و باعث 
خاموشی گسترده شده است. ولودیمیر زلنسکی در پیامی توییتری نوشت: «هیچ کدام 
تأسیســات نظامی نبودند، هدف محروم کردن مردم از برق و گرماســت». زلنســکی، 
عملیات نیرو های اوکراینی در شــمال شــرق کشــورش را به عنوان «یک پیشــرفت 
بالقوه» در این جنگ شــش ماهه توصیف کرد و گفت اگر کی یف ســالح های قوی تر 
بیشــتری دریافت کند، در زمستان می تواند شاهد «دستاورد های بیشتر ارضی» باشد. 

همچنین سفیر آمریکا در اوکراین این حمله را محکوم کرده و گفت: «واکنش آشکار 
روســیه به آزادسازی شهر ها و روستا های شرق اوکراین، شلیک موشک برای تخریب 
زیرساخت های حیاتی غیرنظامی». حدود ۹ میلیون نفر در مناطقی در شرق اوکراین 
از جمله خارکیف و دونتســک در خاموشــی به ســر می برند. این بعد از آن است که 
اوکراین گفت بیش از ســه هزار کیلومتر مربــع از خاک خود را در جریان ضدحمالتی 
پس گرفته است. مشــکالت زیرساختی مشــابهی هم در مناطق دنیپروپتروفسک و 
پولتاوا گزارش می شود. روسیه همچنان حدود یک پنجم اوکراین را تحت کنترل دارد 
و فعال چشــم اندازی برای پایان سریع جنگ دیده نمی شــود. اولکسی رزنیکف، وزیر 
دفــاع اوکراین، در مصاحبه ای با فایننشــال تایمز هشــدار داد که احتمال ضدحمله 
روســیه وجود دارد. او همچنین گفت: «یک ضدحمله به آزادی بخشــی از خاک ما 

منجر شده و بعد باید آن را کنترل کنیم و آماده دفاع از آن شویم».
انتقاد زلنسکی از ترامپ

ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین، در گفت وگو با فرید زکریا، تحلیلگر 
و مجری سرشــناس ســی ان ان، گفت با توجه به میزان اطالعاتی که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری ســابق ایاالت متحده از رهبر روســیه در اختیار داشت، جای تعجب 
اســت که همچنان به تحسین رئیس جمهوری روسیه حتی پس از حمله به اوکراین 

ادامه داده است.
«معتقدم که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا، خیلی وقت داشــت 
تا متوجه شــود که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، حقیقا کیســت. به نظر 

من ترامپ آن قدر جایگاه باالیی داشــت که غیرممکن اســت متوجه نشده باشد که 
پوتین از نظر ارزشی برای مردم خود آمریکا نیز یک دشمن محسوب می شود. ترامپ 
همه توان و قدرت این کشــور از اطالعات گرفته تا داده ها را برای ایجاد یک پروفایل 
روان شناختی در اختیار داشت. رفتار ترامپ حتی پس از آغاز حمله تمام عیار روسیه 
بــه اوکراین برایم بســیار تعجب آور بود. احتمــاال ترامپ به این اتفــاق برای ترویج 
سیاســت داخلی اش و برای اینکه نشــان دهد آماده است تا با رئیس جمهور روسیه 
به یک درک و تفاهم برســد، نیاز داشت. از نظر ترامپ اوکراین فاصله بسیار زیادی با 
آمریــکا دارد  اما هیچ فاصله ای وجود ندارد که این جنگ نتواند آن را پوشــش دهد. 
به همین خاطر معتقــدم که ترامپ نباید تنها به نتایج خوشــایند این اتفاق نگاه کند  

بلکه باید مسائل ناخوشایند این اوضاع را نیز در نظر بگیرد».
ترامــپ در ابتــدا اقدامات نظامی پوتین را که منجر به این حمله در فوریه ســال 
جاری میالدی شد، به عنوان اقدامی «هوشمندانه» و «زیرکانه» تحسین کرد؛ اظهاراتی 

که حتی خشم و عصبانیت برخی از اعضای حزب جمهوری خواه را نیز برانگیخت.
کویــن مک کارتی، قانون گــذار جمهوری خــواه از ایالت کالیفرنیــا و رهبر اقلیت 
مجلــس نمایندگان آمریــکا، این اظهارت ترامــپ را رد کرد و لیز چنــی، قانون گذار 
جمهوری خواه از ایالت وایومینگ، گفت: تحســین رئیس جمهور روســیه از ســوی 
ترامپ به دشمنان مان کمک می کند  اما پس از حمله روسیه به اوکراین، ترامپ گفت 
از اینکه پوتین دستور این حمله را صادر کرده، بسیار متعجب شده و فکر می کرده که 

زمانی که پوتین نیروهایش را به مرز فرستاده بود، در حال مذاکره بود.
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