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 در ماه های اخیر مقامات دس��تگاه قضایی با قوت تمام 
اع��ام کردند قوه قضاییه آمادگ��ی دارد که از دولت برای 
رونق بخشیدن به اقتصاد حمایت کند. این نوع تاکید توسط 

مقامات قضایی کشورمان از چه جهاتی اهمیت دارد؟
نهاد دولت به موجب رأی مردم باال آمده و دارای اختیار و قدرت 
است. باید از این اقتدار به عنوان اقتدار ملی حمایت شود. آنچه که 
وظیفه قوه قضاییه است حمایت از جذب سرمایه گذاری داخلی و 
سرمایه گذاری خارجی است. در اجرای اصل 44 قانون اساسی و 
در امر خصوصی سازی، باز این موضوع مورد حمایت قوه قضاییه 
است. قوه قضاییه از کسب درآمد مشروع حمایت می کند و این 
درآمد مش��روع به درآمد ناخالص ملی نیز کمک می کند. منظور 
از حمایت قوه قضاییه، حمایت از درآمد مشروع و سرمایه گذاری 

مشروع است. 

 ع��اوه بر آن ن��کات، مقامات قوه قضایی��ه گفته اند ما 
کمک می کنیم به دولت که در برابر مفسدان بایستد، فساد 
کم شود و در مبارزه با قاچاق کاال موفقیت بیشتری به دست 
بیاورد. چه برداش��تی می شود داشت از این نکاتی که مورد 

تاکید قرار گرفته است؟
یکی از موضوعاتی که س��رمایه گذاری داخلی را مورد تهدید قرار 
می دهد فساد اقتصادی و قاچاق است. فساد و قاچاق، انگیزه را از 
تولید کننده داخلی می گیرد و باعث می شود از طرفیت های خالی 
موجود در صنعت اس��تفاده نکنیم بنابرای��ن وظیفه قوه قضاییه 

حمایت از سرمایه گذاری مشروع است. 

 اشتغال و تولید نیاز به این دارد که فضای مناسب برای 
کسب و کار در کشور حاکم باشد. طبق آخرین رتبه بندی 
بانک جهانی ایران رتبه 124را در دنیا کس��ب کرده است. 
یک بخش از فضای کسب و کار برمی گردد به حوزه مرتبط 
با قوه قضاییه. به اعتقاد شما در ارتباط با این بخش چگونه 
می توان عمل کرد که کس��ب و کار در ایران، بیش��تر رونق 

بگیرد؟
در چارچ��وب تفکیک قوا می توان گفت ق��وه مقننه و نهادهای 
دیگر، در حوزه کالن مس��ائل اقتصادی تصمیم گیری می کنند. 
نهایتا دولت باید مجری باش��د. وظیفه ذات��ی قوه قضاییه فقط 
 مقابل��ه و مبارزه با عناصری اس��ت ک��ه می خواهن��د قانون را 

زیر پا بگذارند.
در ش��رایط فعلی، تکلیف صادر کننده ما واقعا معلوم نیست که 
براساس چه قیمتی باید کاالیش را صادر کند و ارز به او برگردد. 
نرخ ارز روی مواد اولیه ای که از خارج از کشور وارد می شود تاثیر 
می گذارد. ما سال های زیادی است که دچار تحریم هستیم و االن 
دست و پا شکسته، تحریم ها برداشته شده است. آیا فکر می کنید 
باز این مسائل به قوه قضاییه برمی گردد. یعنی وظیفه ذاتی قوه 
قضاییه است که بیاید مثال نرخ ارز را به هم نزدیک کند یا یکسان 

کند یا امنیت صادرات یا واردات را تضمین کند؟

 ش��اخص کس��ب و کار که بانک جهانی اعام می کند 
چندی��ن مولف��ه دارد. از مولفه های��ی ک��ه به ق��وه قضاییه 
مرتب��ط اس��ت، می توان ب��ه ثب��ت دارایی ها اش��اره کرد یا 
اجرای قراردادها و رس��یدگی به ورشکستگی و حمایت از 
س��رمایه گذاری. در ای��ن حوزه ها چه مق��دار کارآمدی در 

قوه قضائیه کشورمان وجود دارد؟
ما س��راغ نداریم سرمایه گذاری را که به صرف سرمایه گذار بودن 
محاکمه ش��ده باش��د. ما کارخانه ای را سراغ نداریم که به صرف 
اینکه تولید مشروع دارد یا وارد کننده ای که واردات مشروع دارد 
یا صادر کننده ای که صادرات مشروع دارد، مورد توبیخ قوه قضاییه 

واقع شود. 

 کارآمدی قوه قضاییه را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ق��وه قضاییه در س��ال های اخیر حتی مع��اون اول یک دولت را 
محاکمه و مجازات کرده اس��ت. قوه قضایی��ه، عامل اقتدار نظام 
است. در جایی که با اقتدار رفتار می کند این موضوع باید برجسته 
شود. آقای رحیمی به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، ظاهرا 
م��ورد حمایت دولت قبلی قرار گرفت ولی قوه قضاییه مگر آقای 

رحیمی را محاکمه نکرد.
در ده��ه اخیر و در بحث مبارزه با فس��اد اقتصادی، قوه قضاییه 

به خوبی فعالیت کرد. مش��کالتی در زمینه دادن وام های خارج 
از مق��ررات اتف��اق افتاد. برخ��ی افراد ه��م از ظرفیت های ملی 
سوءاس��تفاده کردند و پول های ب��ادآورده نصیب خود کردند. اما 

نظر من این است که عملکرد قوه قضاییه مثبت است. 
م��ی خواهید با ک��دام نظام، مقایس��ه کنید. آی��ا می خواهید با 
آمریکا مقایسه کنید یا با نظام فرانسه. چرا با نظام عراق مقایسه 
نمی کنید و چرا با نظام مصر مقایس��ه نمی کنید. چرا با کش��ور 

سعودی مقایسه نمی کنید. چرا با قطر مقایسه نمی کنید.
با کشورهای همسایه و هم سطح با ما مقایسه کنید و ببینید آنها 
در چه سطحی از فساد هستند و ما االن در چه سطحی هستیم. 
آیا این مقایسه ها ، بیشتر بجا نیست؟ ضمن اینکه مگر در آمریکا 

فساد اقتصادی وجود ندارد.
در انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه ثابت ش��د که چه 
کسانی فس��اد باالی اقتصادی داش��تند یعنی همان کشورهای 

مدعی دموکراسی و قانون گرایی. 

 در گزارش ه��ای اخیر رتبه بندی س��ازمان ش��فافیت 
بین الملل��ی، کش��ورهای دانم��ارک، نیوزیلن��د و فناند در 
رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند و افغانستان در رتبه 169 
قرار گرفت. اگر ایران در مبارزه با فساد مالی موفق بوده بر 
چه مبنا در گزارش سازمان شفافیت بین المللی که هر ساله 

منتشر می شود رتبه ایران پایین است؟
ش��ما رس��یدگی کنید که منابع این آمارها از کجا آمده اس��ت. 
اساس��ا منابع اینها و آمارهایی که دارند مورد وثوق نیس��ت. آیا 
اطالع رس��انی کاملی انجام شده است؟ ما در دوره بعد از انقالب، 

تحت تحریم قرار گرفتیم. تحت فشارهای روانی بودیم. 
ب��ه خاطر تبلیغ��ات و پروپاگاندایی که علیه ایران انجام ش��ده، 
سرمایه گذاری خارجی در ایران را خدشه دار کرده اند. البته این 

عامل باعث شده در جاهایی به خوداتکایی و خودباوری برسیم.

 در همان رتبه بندی های س��ازمان شفافیت بین المللی، 
کش��ورهایی مانند دانم��ارک، نیوزیلند و فنان��د در ردیف 
کشورهایی اعام شده اند که در زمینه مبارزه با فساد موفق 
تر از بقیه بودند و افغانس��تان رتبه بس��یار پایینی به دس��ت 
آورده. ش��ما اعتق��اد داری��د به طور کلی ای��ن رتبه بندی و 
جایگاه دانمارک و افغانستان در شفافیت و مبازرزه با فساد 

مالی غیر واقعی است؟
من مدت 10 سال در کشورهای مختلف اروپایی زندگی کرده ام 
و از نزدیک این کشورها را دیده ام. در آن کشورها تعدیل ثروت 

بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است. 
این س��ازمان عامل تعدیل ثروت است. هر فردی که آسیب پذیر 
باش��د مورد حمایت واقع می ش��ود از جهت بیکاری و حتی اگر 
مجرد باشد و بخواهد ازدواج کند مورد حمایت قرار می گیرد. در 
آن کشورها، آن استانداردها وجود دارد و جامعه مدنی مبتنی بر 
قراردادهای اجتماعی وجود دارد. در حالی که ما تحت فش��ار و 
تحریم های مختلف بوده ایم. ما از سال 1347 شمسی یک وحدت 
رویّه داریم که در زمان توقف فعالیت، تاجر به عنوان ورشکسته، 
چون حق دخالت در اموالش را ندارد از دادن سود بانکی حاصل 
از تأخیر در بازپرداخت به بانک معاف می ش��ود. وقتی تأخیر در 

بازپرداخت وام اتفاق می افتد، سود انباشته ای می شود. 
این مس��ئله، یک نوع حمایت از تاجر و شخص ورشکسته است. 
البته در شرایط فعلی، باید در این موضوع تجدیدنظر شود. چون 
وس��یله سوءاس��تفاده عده ای ش��ده و از تعهدات خود نسبت به 
بانک ها ش��انه خالی می کنند تا جایی که اطالع دارم اصالح این 

وضع در دستور کار مجلس قرار دارد. 
کسانی هستند که وام های کالن دریافت کرده اند ولی با توسل به 
این وحدت رویّه، خودشان را از بازپرداخت سودهای کالن معاف 
می دانند. از طریق اصالح و تجدیدنظر در این امر توسط مجلس، 
با این افراد مقابله خواهد شد. من نمی دانم بحث ورشکستگی چه 

ربطی به قوه قضاییه دارد.

 قوه قضاییه یک اداره کل برای تسویه امور ورشکستگی 
دارد. یعنی شما می گویید رتبه ایران اصا ربطی به این قوه 

ندارد؟
چند نوع ورشکستگی مطرح است. ورشکستگی به تقلب داریم. 
ورشکس��تگی عادی داریم. ورشکستگی به تقصیر هم داریم. باز 
کلی گویی را کنار بگذاریم. آمارهایی به ما بدهید و موردهایی را 
به ما نشان بدهید که فردی به تقصیر، ورشکسته شده است ولی 
مورد محاکمه قوه قضاییه واقع نشده باشد. این طور نیست که قوه 

قضاییه در چنین موردی از آن فرد حمایت کند. 

 س��رمایه گذار خارجی که به ایران می آید و می خواهد 
در ایران س��رمایه گذاری کند به این شاخص ها و آمارهایی 
ک��ه در س��طح بین المللی اعام می ش��ود مراجعه می کند و 
بع��د اگر بخواه��د در ایران س��رمایه گذاری می کند. حتما 
س��رمایه گذاران کش��ورهای دیگ��ر به ای��ن گزارش های 
نهادهای بین المللی توجه می کنند. منطقی هم هست که مثا 

به گزارش بانک جهانی مراجعه کنند. 
نه اینکه قبول نداش��ته باشم. در مقام مقایسه، کشور خودمان را 
با کشورهایی که از نظر اجتماعی و سرمایه گذاری، شبیه هستند 
مقایسه کنیم. ما االن باید خودمان را با کشور عراق مقایسه کنیم. 
در قضیه ریزگردها تا زمانی که امنیت به عراق برنگشت سازمان 
محیط زیس��ت ما نتوانس��ت اقدام خاصی در زمینه مالچ پاشی 
انجام بدهد. اخیرا این کار انجام شده است. چون عراق منبع این 
ریزگردها هست و استان های خوزستان، ایالم و کرمانشاه را مورد 

تهدید قرار می دهد. 
برخی کشورها با نظام ما مخالف هستند و علیه ما تبلیغ می کنند. 

آیا ما باید بیاییم خودمان را با دانمارک مقایسه کنیم و بگوییم در 
آنجا امنیت سرمایه گذاری هست و در اینجا نیست.

 این رتبه بندی اعام شده و رتبه مربوط به ورشکستگی 
هم اعام ش��ده و رتبه خوبی برای ما نیست. باالخره شما با 
تجربه کشورهای دیگر آشنا هستید. در چارچوب این اعام 
آمادگ��ی و برای رونق گرفتن کس��ب و کار و رونق گرفتن 

تولید، قوه قضاییه چه اقداماتی می تواند انجام بدهد؟
با توجه به اینکه در قانون اساس��ی ما س��ه بخش اقتصاد دولتی، 
اقتصاد تعاونی و اقتصاد بخش خصوصی مطرح ش��ده، مهم ترین 
نقش��ی که می شود برای قوه قضاییه تعریف کرد حمایت از اصل 
مالکیت است. اصل اینکه مالکیتی که از راه مشروع به دست آمده 

باشد، مورد حمایت قانون است.
فکر نمی کنم موردی را س��راغ داشته باشید که فردی به صرف 
اینکه سرمایه گذار یا تولید کننده است و از راه حالل کسب روزی 

مشروع می کند، مورد تعرض قوه قضاییه قرار گرفته باشد. 

 در ارتب��اط ب��ا فضای کس��ب و کار، ق��وه قضاییه چه 
کارهایی می تواند انجام بدهد که دولت موفق تر باش��د در 

اشتغال و تولید؟
در کالن قضی��ه اگر نگاه کنیم م��ا در این حوزه، نیاز به تصمیم 
شایس��ته داریم. دوم نیاز به اقدام بایسته داریم. سوم هم نظارت 
پیوسته اس��ت. آنچه که در حوزه تصمیم شایسته است برعهده 
مراجع تقنینی است. ظرفیت های قانونی ما، باید از ایجاد کسب و 

کار و رونق اقتصادی حمایت کند.
اقدام بایس��ته، اقداماتی است که دولت در اجرای قوانین جاری، 
بان��ک مرکزی در سیاس��ت های ارزی، وزارت اقتص��اد در حوزه 
تعرفه ها و گمرکات و عوارض و شهرداری ها در حوزه ارائه جواز، به 
گونه ای عمل کنند که بخش هایی که راکد است به جریان بیفتد.

قس��مت آخر، نظارت پیوسته اس��ت و این بخش مربوط به قوه 
قضاییه اس��ت. یعنی بنا بر اصل تفکیک قوا در مرحله اول، این 
نهادهای تقنینی و اجرایی هستند که باید این فضا را تغییر بدهند 

و تحول ایجاد کنند.
دستگاه قضایی صرفا به عنوان ضمانت اجراهای این است که اگر 
فردی خواس��ت این فضا را بشکند یا هنجارشکنی کند یا خالف 
مصالح و منافع اقتصادی کش��ور گام بردارد در مبارزه با فساد و 

مبارزه با رشوه و مبارزه با قاچاق وارد عمل شود. 

 در چارچوب ش��اخص جهانی س��هولت کس��ب و کار 
در ثبت ش��رکت ها وضعی��ت کاما مطلوب��ی نداریم. ثبت 
ش��رکت ها به قوه قضاییه مربوط اس��ت ولی انجام این کار، 
زمانبر است یا در خصوص ثبت مالکیت، بانک جهانی گفته 
در ایران برای ثبت مالکیت باید به 7 سازمان و نهاد مراجعه 
ش��ود. وقتی انجام این کارها وقت گیر و زمانبر اس��ت اصا 

صرف نظر می کند سرمایه گذاری در ایران.
بروکراس��ی پیچیده اداری و در واقع این دیوان س��االری اداری، 
یکی از پدیده هایی است که ما 40 سال پیش به مردم قول دادیم 

که این نظام دیوان ساالری را باید در هم شکست.
ن��ه تنها از بین نرف��ت بلکه روز به روز پیچیده تر ش��د و دولت 
روز به روز بزرگتر ش��د. ما ش��عار کوچک سازی را در حد حرف 
نگه داشته ایم. شعار خصوصی سازی شرکت های دولتی و اجرای 
اصل 44 قانون اساسی را در حد حرف نگه داشته ایم. این همان 
بخش هایی است که مستقیما به قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی کند. 

 در رتب��ه بندی کش��ورها در ش��اخص کس��ب و کار، 
یکی از مولفه ها و زیرش��اخص های اصلی به ثبت شرکت ها 

برمی گردد و زیرشاخص دیگر، ثبت دارایی است.
االن عمال طی دو هفته می توان در یک فرآیند اداری، شرکت را 

ثبت کرد چه داخلی و چه خارجی. 

 در مقایسه با کشورهای دیگر نتیجه گیری می شود که 
وضعیت ایران در ثبت شرکت ها یا ثبت دارایی ها ، نسبت به 

تعدادی از کشورها بهتر نیست. 
ش��رکت هایی که ما داریم اصال ش��رکت نیس��تند. این ربطی به 
قوه قضایی��ه هم پیدا نمی کند. اکثر ش��رکت های ما روی کاغذ 
هس��تند. م��ن نمی خواهم متهم کنم که هر فردی که ش��رکت 
دارد کالهبردار اس��ت ولی با دو تراول 50 هزار تومانی به راحتی 

می شود یک شرکت تاسیس کرد. 
تظاهر به داش��تن می کنند و با ی��ک مانور متقلبانه این کارها را 
انجام می دهند. اشکال به بازار دالل گونه ما و بازار واسطه گری ما 

برمی گردد و اینکه به سمت تولید نمی رود. 
یک تولید کننده اگر بخواهد در چرخه حالل و مشروع زندگی کند 
از زمان گرفتن مجوز تا زمان تولید با مصیبت ها و گرفتاری های 
زیاد قانونی و اجرایی مواجه است. هر دوی این گرفتاری ها ، ربطی 
به دستگاه قضایی ندارد. شما انتظارتان از دستگاه قضایی در این 

چرخه چه هست؟ 

 ب��رای مثال در ثبت ش��رکت ها و ثب��ت دارایی ها ، قوه 
قضاییه می تواند کارها را س��ریع تر انجام بدهد. بخش های 

دیگر هم مثل وزارت اقتصاد یا دولت، فعالیت های مربوط به 
خودش��ان را سرعت ببخشند و مثا در گمرک سریعتر کار 
انجام شود. در ثبت دارایی یا ثبت شرکت ها حتی اگر فرضا 
یک روز زودتر کارها انجام ش��ود رتبه ایران در ش��اخص 

اعامی بانک جهانی بهتر می شود.
من قبول دارم که سیستم دیوان ساالری ما مثل اختاپوس، دست 
و پا گیر است. یعنی به عبارتی دولت هر چه بتواند فاصله بگیرد 
از ای��ن وضعیت، موثرتر خواهد بود. ق��رار بود دولت فقط بخش 
حاکمیتی را بر عهده داشته باشد و بخش تصدی امور را به بخش 

خصوصی بسپارد. 
در ارتباط با فس��ادی که در بخ��ش مناقصه ها و مزایده ها وجود 
دارد، وظیفه قوه قضاییه اس��ت اگر این فساد را احراز کرد و اگر 
یک پیمانکاری با رانت خواری به فردی واگذار ش��ده باشد، این 
چرخه و حلقه را بشکند و با آن مقابله کند. البته قوه قضاییه، این 

کار را انجام می دهد.
اگر فردی به قوه قضاییه ش��کایت بب��رد که در این قضیه، ترک 
تشریفات نباید می شد و مناقصه باید این مراحل را طی می کرد 
ولی طی نک��رده و این واگذاری یک واگ��ذاری غیر قانونی بوده 

است، با فرد یا افراد متخلف برخورد می شود.

 در رتبه بندی های سال های اخیر شاخص کسب و کار 
بانک جهانی، نمره ایران در کیفیت رسیدگی قضایی 5.5 از 
18 ش��ده. شکایت کردن به قوه قضاییه و اینکه واقعیت ها 
مشخص ش��ود خیلی زمانبر است و در نهایت کسب و کار 

نمی تواند رونق بگیرد یا تولید و اشتغال توسعه پیدا کند.
این مشکلی است که سیستم قضایی به آن اذعان دارد. مقامات 
قوه قضاییه نیز اعالم کردند که س��االنه میلیون ها پرونده قضایی 
داریم. همه ما قبول داریم که تعادل بین تقاضا و عرضه خدمات 

قضایی وجود ندارد. 
در برخورد ریش��ه ای با این مس��ئله و در اینکه چرا این حجم از 
پرونده ه��ای قضایی به وج��ود می آید یک عام��ل آن مربوط به 
جرم انگاری های بیجا و بی مورد و تورم کیفری اس��ت. در مجلس 
برای موضوعات مختلف، یک بحث کیفری مطرح کرده و زندان، 

شالق و جریمه تعیین کرده اند. 

 همه اینها دست به دست هم داده و باعث شده که رتبه 
کسب و کار ما در دنیا رتبه مناسبی نباشد.

بخش��ی مربوط به نظام تقنینی و نظام اجرایی است، به آنها هم 
باید اذعان کنیم. باید با هر مس��ئله و پدیده به تناس��ب شرایط 

خودش، با آن برخورد داشته باشیم. 
ما االن طرح هایی را در نوبت داریم از طریق هیئت دولت که به 
مجلس برود و حجم این عناوین کیفری ما کاهش پیدا کند. چون 

برای هر عنوانی نباید زندان، شالق و جریمه بریده شود. 

 تا این جرم زدایی اتفاق بیفتد و کیفیت رسیدگی قضایی 
ای��ران در دنی��ا بهبود پیدا کند وقت گیر و زمانبر اس��ت. با 
چنین وضعیتی آن کسب و کار و تولید و اشتغال به سرعت 

نمی تواند بهبود پیدا کند.
بل��ه؛ قبول دارم. اما به جز صبر و بردباری و دعوت به این باید بر 
اقدام بایسته یا تصمیم شایسته از زمان کمک گرفت و جز اینکه 
از دستگاه قضایی، نظارت پیوسته را بخواهیم چه انتظار دیگری 

باید داشته باشیم.

 ایس��تگاه یا دریاچه؟ بارندگي ش��دید 
روزهاي گذش��ته موجب ش��د مس��افران 
ایستگاه ش��هید حقاني جمع شدن آب را 
تحمل کنند. براي رفع مشکل ایجاد شده 
با شهرداري منطقه 3 و شرکت بهره برداري 
مترو تماس گرفتم،  گفتند رس��یدگي به 
محوطه بیرون وظیفه شرکت اطلس پارس 
است. حاال در اطلِس گیتی، شرکت اطلس 
پارس را از کجا بیابیم؟  هیچ ش��ماره اي از 
چنین ش��رکتی نه در  ایران و نه در جهان 
وجود ندارد و در میان میلیاردها شماره تلفن 
118 هم ثبت نشده است. خواهش کردیم 
به رئیس ایستگاه مترو شهید حقاني نیز در 
این باره آگاهی رسانی کنند.  براي سهولت در 
رفت و آمد مسافران، قرار شد کارکنان مترو 
براي رفع آبگرفتگي کاری کنند. مي خواستم 
به عرض مسئوالن شرکت مترو برسانم، تا به 
حال محل ورود و خروج مسافران ایستگاه 
ش��هید حقاني چند بار تغییر یافته و بهتر 
بود قبل از تغییرات به فکر این گونه مسائل 
هم باشند. ضمن اینکه فاصله بزرگراه شهید 
حقاني و پایانه اتوبوس هاي شرکت واحد به 
ایس��تگاه طوالني است و شب ها،  مسافران 
با ترس و وحش��ت به ایستگاه رفت  و آمد 

مي کنند چون امنیت ندارند. 

 خان��ه اي قدیمي با دی��واري کاه گلي! 
روزهاي گذش��ته مطلبي درب��اره خانه اي 
قدیمي در ش��هر گرگان،  خیابان ش��هدا، 
الله شش��م،  بن بس��ت یکم میخچه گران،  
پالک 36 چاپ ش��د که متعلق به خانمي 
س��المند و زیرمجموعه کمیته امداد امام 
خمیني)ره(، که به تنهایي زندگي مي کند 
و درآمدي هم ندارد. در متن نوش��تیم که 
ه��ر لحظه احتمال ری��زش دیوار به علت 
قدیم��ي و کاه گلي ب��ودن وج��ود دارد و 
به علت این که کنتوره��اي برق و گاز به 
دیوار متصل است، هر لحظه احتمال وقوع 
حادثه اي وجود دارد، پس از چاپ مطلب، 
مهندس چراغعلي، مدیرکل امور اجتماعي 
استانداري استان گلستان متن چاپ شده 
 را براي پیگیري به شرکت هاي برق و گاز 
ارجاع داد  که جاي قدرداني دارد. مأموران 
مربوط��ه به محل مراجعه کردند و گفتند 
هر موقع قصد تخریب و بازسازي دیوار را 
داش��تید، اعالم کنید براي جابه  جایي آن 
مراجع��ه  کنیم!  آیا دیوار فرس��وده، زمان 
فرو ریزش خ��ود را اطالع می دهد؟  انگار 
مسئوالن پیام ما را درنیافته اند. درخواست 
م��ا پیش��گیري از تخری��ب و بازس��ازي 
اس��ت  چون هزینه اي که براي تخریب و 
بازسازي دیوار تخمین زده شده، بین 7 تا 
10میلیون تومان است و صاحبخانه یک 
زن تنها و بدون حقوق، چگونه مي تواند این 
مبلغ را تهیه و پرداخت کند؟ لذا اس��تدعا 
داریم هر چه سریع تر نسبت به رسیدگي و 
تغییر جاي کنتورهاي برق و گاز و ترمیم 
دیوار از سوي کمیته امداد امام خمیني)ره( 

و شهرداري اقدام هاي الزم انجام شود.
علی اکبر فرقانی

 فرهنگیان خرید خدمات آموزش��ی 
)بس��ته حمایت��ی دول��ت( اس��تان یزد: 
متأسفانه هیچ کدام از وعده های بیمه ای 
و حقوقی مس��ئوالن اس��تانی و کشوری 
محقق نش��ده اس��ت...  در ح��ال حاضر 
هیچ حقوقی در سال تحصیلی جدید نیز 

پرداخت نشده است. 
 محمد فالح هس��تم از شهرس��تان 
بهش��هر. ما داریم یه س��ری کارها انجام 
می دیم که فعالیت های منطقه هزارجریب 
بهشهر )فعالیت های عمرانی، کشاورزی، 
کشت زعفران و داروهای گیاهی، مناطق 
گردش��گری( به لطف دول��ت تدبیر داره 
اتفاق می افته رو بیش��تر نشون می دیم.  
که هم توجه مس��ئوالن برای رسیدگی 
بیش��تر به ای��ن منطقه جلب بش��ه. هم 
مردم به اون منطقه توجه و س��فر کنند 
تا باعث رونق و پیشرفت منطقه بشن. تا 
باعث بش��ه مردم کمتر منطقه باالدست 
رو رها کنن و به شهر بیان. از خالی شدن 

روستاها جلوگیری بشه.
آفتاب یزد: دوست عزیز برای پیگیری 

به همکاران تحریریه ابالغ شد. 
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آفتاب یزد- یوسف ناصری: رونق گرفتن تولید و ایجاد اشتغال، نیازمند فضای مساعد کسب و کار است و این فضای مساعد و 
مناسب برای کسب و کار، در چارچوب شاخص آسانی و سهولت کسب و کار با مولفه هایی تبیین و تعریف شده است. 

رتبه بندی جهانی شاخص کسب و کار که چند سالی است منتشر می شود مولفه های مختلفی از جمله چگونگی ثبت شرکت ها و 
ورشکستگی شرکت ها تا مالیات را در برمی گیرد. بهبود فضای کسب و کار در هر کشور نیازمند همکاری قوای مختلف هر نظام 

حکومتی است و هر یک از قوا و نهادهای حکومتی در این راه می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
آفتاب یزد با دکتر محمود براتی نیا گفت و گو کرد تا مشخص شود قوه قضاییه به چه صورت می تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور و تحقق اهداف مربوط به اشتغال و تولید کمک کند.
براتی نیا، دکترای حقوق از دانشگاه نیوکاسل کشور بریتانیا دارد. او در سال های گذشته مشاور معاون آموزش قوه قضاییه بوده است. وی قاضی 
 بازنشسته و مولف کتاب »دیدگاه های نو در حقوق کار« است. دکتر براتی نیا هم اینک به عنوان پژوهشگر با معاونت پژوهشی قوه قضاییه 

همکاری دارد. 
گفت و گوی آفتاب یزد با این وکیل دادگستری و قاضی بازنشسته را می خوانید.

ای�ن  واق�ع  و در  اداری  پیچی�ده  بروکراس�ی   
دیوان ساالری اداری، یکی از پدیده هایی است که 
ما 40 س�ال پیش به مردم قول دادیم که این نظام 
دیوان س�االری را باید در هم شکست. نه تنها از 
بین نرفت بلکه روز به روز پیچیده تر شد و دولت 
روز به روز بزرگتر ش�د. ما شعار کوچک سازی را 
در حد حرف نگه داشته ایم. شعار خصوصی سازی 
ش�رکت های دولت�ی و اج�رای اص�ل 44 قانون 
اساس�ی را در حد حرف نگه داشته ایم. این همان 
بخش هایی اس�ت که مس�تقیما به ق�وه قضاییه 

ارتباط پیدا نمی کند

در ارتب�اط با فس�ادی که در بخ�ش مناقصه ها و 
مزایده ه�ا وجود دارد، وظیفه قوه قضاییه اس�ت 
اگر این فس�اد را احراز کرد و اگر یک پیمانکاری 
با رانت خواری به فردی واگذار ش�ده باش�د، این 
چرخه و حلقه را بشکند و با آن مقابله کند. البته 
قوه قضاییه، این کار را انجام می دهد. اگر فردی به 
قوه قضاییه شکایت ببرد که در این قضیه، ترک 
تشریفات نباید می شد و مناقصه باید این مراحل 
را طی می کرد ولی طی نکرده و این واگذاری یک 
واگذاری غیر قانونی بوده اس�ت، با ف�رد یا افراد 

متخلف برخورد می شود

ما از سال 1347 شمسی یک وحدت رویّه داریم که 
در زمان توقف فعالیت، تاجر به عنوان ورشکسته، 
چون حق دخالت در اموالش را ندارد از دادن سود 
بانکی حاصل از تأخیر در بازپرداخت به بانک معاف 
می ش�ود. وقتی تأخیر در بازپرداخ�ت وام اتفاق 
می افتد، سود انباشته ای می ش�ود.  این مسئله، 
یک نوع حمایت از تاجر و ش�خص ورشکس�ته 
است. البته در شرایط فعلی، باید در این موضوع 
تجدیدنظر شود. چون وسیله سوءاستفاده عده ای 
شده و از تعهدات خود نسبت به بانک ها شانه خالی 
می کنند تا جایی که اطالع دارم اصالح این وضع 
در دستور کار مجلس قرار دارد.  کسانی هستند 
ک�ه وام های کالن دریافت کرده اند ولی با توس�ل 
به این وح�دت رویّه، خودش�ان را از بازپرداخت 
سودهای کالن معاف می دانند. از طریق اصالح و 
تجدیدنظر در این امر توسط مجلس، با این افراد 
مقابله خواهد شد. من نمی دانم بحث ورشکستگی 

چه ربطی به قوه قضاییه دارد

در گفت و گوی »آفتاب یزد« با محمود براتی نیا، قاضی بازنشسته:

در مورد شاخص مبارزه با فساد
ایران را با عراق مقایسه كنید نه دانمارک
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