پارلمان

دیدگاه

روحانی  6شهریور به مجلس پاسخ میدهد

ارتش اسالم

مسئوالن زندگی خود را با شاخص زندگی مردم مقایسه کنند

نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد :آیا مقر مشکالت امروز
کش��ور رئیسجمهور است؟ قوانین و مقررات ما مشکلی ندارد؟ افراد دیگری هم
در کشور وجود دارند که باید پاسخ دهند.
مسعود پزشکیان افزود :سوال اینجاست آیا در حال حاضر همه قوانین ،سیاست،
مقررات ،نوع گفتوگو و تعامل ما بی نقص اس��ت؟ افراد دیگری هم در کش��ور وجود
دارند که باید پاسخ دهند .این ذهنیت مردمی و غیرمردمی درست نیست ،چه کسی گفته
کسانی که من مردم خطابشان میکنم مردم هستند؟ چرا به آنهایی که ما را قبول ندارند،
نمیگویم مردم؟ مگر مردم همان چهار نفری هستند که دور خودمان جمع کردیم؟
پزش��کیان خطاب به برخی از مس��ئوالن و نمایندگان گفت :بیایید شاخصه مردمی
قرار دهیم و زندگی خودمان را با آنان مقایسه کنیم و ببینیم مثل آنان زندگی میکنیم
ایلنا
یا خیر؟ با شعار دادن که نمیشود کار را پیشبرد.

س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس از حضور رئیسجمهور برای پاسخگویی به
سواالت نمایندگان در مجلس خبر داد.
بهروز نعمتی با بیان اینکه حجتاالس�لام حس��ن روحانی طی نامهای به قوه
مقننه زمان حضور خود در مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان را اعالم کرد،
گفت :در این نامه ذکر شده که رئیسجمهور روز سهشنبه هفته جاری ( 6شهریور)
در مجلس حضور پیدا میکند .علی الریجانی رئیس مجلس  10مردادماه سالجاری در
جلسه علنی پارلمان طرح سوال از رئیسجمهور را با  80امضا اعالم وصول کرد.
سوال از رئیسجمهور  5محور اساسی شامل؛ عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق
کاال و ارز ،اس��تمرار تحریمه��ای بانکی ،عدم اقدام شایس��ته دولت درب��اره کاهش نرخ
بیکاری ،رکود اقتصادی شدید چند ساله ،افزایش شتابان نرخ ارزخارجی و کاهش شدید
تسنیم
ارزش پول ملی دارد.

نزاجا آمادگی مقابله با هر تهدیدی را دارد

مع��اون هماهنگکننده نزاجا گفت :کارکنان نی��روی زمینی ارتش همچون
س��ایر نیروه��ا امروز در برابر ه��ر گونه تهدیدی که کش��ور را در خطر بیندازند،
آمادگی مقابله ،ایثار و جانفشانی دارند.
امیر س��رتیپ علی جهانش��اهی با اش��اره به پیش��رفتهای صورت گرفته در
دس��تاوردهای دفاعی و نظامی گفت :امروز به فضل الهی تیپهای پیاده و تکاور ما
به تیپهای متحرک و هجومی و واکنش سریع تبدیل شدهاند و این برنامهها همچنان
ادام��ه دارد .وی اف��زود :به جرات میگویم که تحرک و آمادگی رزمی نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران نسبت به گذشته ارتقای بسیار زیادی پیدا کرده است.
وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در حوزه دفاعی و نظامی یادآور شد :همچنین
تغییراتی که در س��اختار و تجهیزات نیروی زمینی صورت میگیرد براس��اس تهدیدات
باشگاه خبرنگاران
روز است.

رویـکرد
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زنگ مبارزه با مفاسد دوباره علنیتر و عملیتر نواخته شد؛

اقتصاد امن و مفسدین ناامن میشوند؟!

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

دادگاهه��ای علنی با انتش��ار
حامی جمهور
اس��امی کامل از روز گذشته
شروع شد ،هر چند که محاکمه مفسدان اقتصادی
و ارزی اخی��ر از ام��روز آغاز میش��ود اما اینکه در
رسانهها به جای الف.ر.م اسم واقعی خواندیم جای
بسی ش��ادی و البته قطعا میتواند جنبه بازدارنده
برای آنهایی داش��ته باش��د که بیمحابا و براساس
جایگاهشان دست به اقدامات و تخلفات غیرقانونی
میزدند و پشتشان یک طوری به افراد و یا جایگاه
شغلی و یا گرویی که از دیگران داشتند گرم بود.
این دادگاهها شروع شده و باید از قو ه قضاییه به
خاطر بر آورده کردن انتظارات مردم و عملی کردن
وعده خودش تش��کر کرد ام��ا در عین حال باید بر
ادام��ه این روند و اصرار بر مش��خص کردن تکلیف
اس��امی افرادی که در اذهان عمومی راه یافته نیز
تاکید کرد ،اف��رادی مانند نزدیکان رئیسجمهور و
معاون اول و نزدیکان دیگر مسئوالن سه قوه را نیز
باید تکلیفش��ان را برای مردم یکسره کرد .حاال که
قوه قضاییه با حکم رهبری بدون تشریفات وقتگیر
به مکاکه فوری مفسدان اقتصادی دست زده است
بهتر اس��ت درباره اس��امی که همیشه در همه جا
مطرح میشده نیز اظهارنظر کرده و راست و دروغ
بودن جرم آنها را برای افکار عمومی مشخص کند.
قوه قضایی��ه باید بداند که اقداماتش در راس��تای

منویات رهبری اس��ت که از حمایت ایشان و مردم
ک��ه پش��توانه اصلی نظام هس��تند در این مس��یر
برخوردار اس��ت و براس��اس آن باید ب��ا قدرت و با
صالبت مثالزدنیای که مردم در شهید بهشتی به
عنوان نخستین رئیس قوه قضاییه در اوایل انقالب،
تجربه کرده بودند این روند را ادامه دهد.
بازخوانی منویات رهبری در مبارزه با فساد
در ای��ن زمینه الزم اس��ت ک��ه منویات رهبر
معظم��ن انقالب در اهمیت مبارزه با فس��اد یکبار
دیگر مرورو شود ،که این کا را روز گذشته همزمان
با آغاز پروندههای اقتصادی دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر انقالب انجام داده و بیانات ایش��ان را از سال
 ۱۳۸۰تا امروز درباره فس��اد اقتصادی را با عنوان
«ی��ک جهاد واقعی» منتش��ر کرده اس��ت .به این
ترتیب در این ویدئو که متنش نیز منتش��ر ش��ده
است از قول رهبر معظم انقالب آمده است:
مبارزه با فساد ،یک جهاد واقعی و البته کار
بسیار دشواری است80/11/3 .
امروز یکی از مهمترین مس��ائل ما ،مبارزه
با فس��اد اس��ت .این را باید همه مس��ئوالن کشور
بفهمند .فساد یعنی چه؟ فساد یعنی اینکه کسانی
ب��ا زرنگی ،ب��ا قانوندانی ،با زبان چ��رب و نرم و با
چه��ره حقبهجانب ،به جان بیتالم��ال این ملت
بیفتند و کیسههای خود را پُر کنند80/10/19 .

دادگاه علنی مفسدین اقتصادی از دیروز شروع شد؛

وعده صادق

ادامه از صفحه اول

وی اف��زود :این اقدامات با هماهنگی س��یروس محمدی و
جوانمیر محمدی با حمایت حمید باقری در ش��عبه بانک ملی
انجام میش��ود .س��یروس محمدی به عنوان شرکت آبیدر از
ش��رکت نفت جی  22تن قیر خریداری میکند و در ازای آن
دو فقره ضمانتنامه به ش��عبه بهار بانک ملی پرداخت میکند.
پس از این اقدامات شرکت فجرگستر که حمید باقری سهامدار
و برادرش مدیرعامل این شرکت بوده است به شرکت نفت جی
مراجعه میکند و این شرکت با توجه به اینکه براساس اساسنامه
هیچ اختیاری برای خرید و فروش قیر نداش��ته اقدام به خرید
و فروش میکند و حدود  10میلیارد تومان قیر صادراتی را به
موجب دو فقره چک و بیمهنامه خریداری میکند که این پول
پس از سه ماه وصول نمیشود و ضمانتنامه به بیمه ایران ارائه
میش��ود در نهایت بیمه اعالم میکند که مدارک ضمانتنامه
جعلی است و وصول نمیشود.
وکیل شرکت نفت جی با اشاره به بخش دیگری از اقدامات
حمید باقریدرمنی ،گفت :ش��رکت فجرگستر فرد دیگری را با
نام جزایری برای خریداری قیر معرفی میکند .شرکت نفت جی
باید قیرها را به صورت نقدی میفروخت .آقای جزایری از طریق
آقای فیروز فیروزبخش ،ناصر مصلحت الی و چند تن دیگر در
جری��ان این موضوع قرار میگیرد و اقدام به فروش قیر میکند.
 67هزار تن قیر به جزایری تحویل میش��ود .به موجب نامهای
از مجید باقریدرمنی خطاب به جزایری که در آن نوشته شده
است مقدار مهم نیست اینها را در بازار بفروش و پول آن را برای
ما بی��اور ،جزایری این اقدام را انجام میدهد و بخش��ی از پول
فروش قیر را به باقریدرمنی و بخشی را به مدیران وقت شرکت

چند س��ال قبل از ای��ن  -نمیدانم حاال ده
سال است یا بیشتر است  -من توصیههای مؤکدی
را راجع به مقابلهی با فساد اقتصادی به مسئولین
کشور کردم؛ استقبال هم کردند90/7/11 .
ب��ه اعتقاد م��ن مرکزی که بای��د مبارزه با
مفاس��د اقتصادی را دنبال کند ،دولت است و قوّه
قضاییّه در مرحله آخر قرار میگیرد80/6/5 .
وقتی ش��ما ارز  ۴۲۰۰تومان��ی را میدهید
به بانک که به مردم به آن کس��انی که معین شده
داده بشود بعد این بانک ،بانک نه دالل ،بانک این
ارز را میفروشد ش��ش هزار تومان که این را آقای
رئیسجمه��ور گفتند به بنده .خ��ب این برخورد
فوری الزم دارد ،برخورد آنی الزم دارد ،یعنی این
واقعاً دیگر اینها خیانت دیگر معنای دیگری ندارد
که97/4/24 .
چه دست داش��تن در فساد اقتصادی ،چه
چشم بستن بر فساد اقتصادی ،چیزهایی است که
حرکت عمومی کشور را کُند میکند85/7/18 .
البتّه در مقام بیان و در روزنامهها و جنجال
و بخصوص با جهتگیریهای سیاس��ی ،حرفهای
قش��نگ خوبی زده میشود امّا اینها فایدهای ندارد.
90/1/1
با «دزد دزد» گفتن ،دزد از دزدی دس��ت
برنمیدارد؛ باید رفت ،وارد ش��د .مس��ئوالن کشور،
روزنام��ه که نیس��تند ک��ه راجع به فس��اد حرف

نفت جی به عنوان پورسانت پرداخت میکند.
وی افزود :حمید باقری و مجموعهاش به این اقدامات اکتفا
نکرده و مجددا از طریق ش��ش ش��رکت صوری اقدام به خرید
قی��ر میکنند و  128هزار تن قیر طی عملیات این ش��رکتها
تحویل آقایان علیرضا مس��لمی و فیروزبخت میش��ود و سایر
ش��رکا طی اقرارهای مختلفی به دریافت وجوه مختلف ،شمش
طال و ...اعتراف کردهاند .از همین پولها پاالیشگاهی در بوشهر
متعلق به پرنده آب��ی را خریداری میکنند که در ازای آن 42
میلیارد تومان بابت خرید پرداخت میشود در حالیکه متاسفانه
مشخص نشده است که قیر را چقدر خریداری کردهاند.
وکیل مدافع ش��رکت نفت جی با اشاره به معامله دیگری
که توسط باقریدرمنی با شرکت نفت جی صورت گرفته است،
گفت :حمید باقریدرمنی به ش��رکت نفت جی میگوید 165
هزار تن دیگر قیر به ما بدهید و ما  100میلیارد تومان را طی
چهار سال دیگر از طریق پنج چک به شما پرداخت میکنیم و
پنج چک  20میلیاردی با قید ضمانت پاالیشگاه با تمام منافع
که مجوز آن توس��ط وزارت صنعت و معدن صادر شده است را
پرداخت میکنند و دوباره با تاکید بر اینکه شما نمیتوانید این
پاالیش��گاه را مدیریت کنید میگویند ،اجازه دهید که ما آن را
به یک ش��رکت اجاره دهیم و اجاره پرداخت ش��ده را به شما
بپردازیم در نتیجه با یک شرکت دیگر که از زیرمجموعه آقای
باقری محسوب میشوند ،وارد معامله میشوند .کارشناسان طی
تبانی ،ارزش پاالیش��گاه را حدود سه برابر مبلغ خرید و حداقل
 100میلی��ارد تومان ارزشگذاری میکنند تا اگر طلب پس از
چهار سال وصول نشد پاالیشگاه را به جای طلب بردارند.
در ادامه این جلس��ه قائمی وکی��ل بانک ملی ،وکیل بیمه
ایران ،نماینده ش��رکت س��امان مجد ،وکیل بانک گردشگری،
وکی��ل خدمات ارزی – صرافی س��هامی بان��ک اقتصاد نوین
عناوین و متن شکایات خود را قرائت کردند.
وکیل بانک گردشگری در تشریح شکایات خود از مدیران

میزنند94/2/9 .
م��ا باید برخ��ورد کنیم بعد برخ��ورد را به
م��ردم بگوییم ...بگوییم این کار اتف��اق افتاد؛ این
خوب است ،این درست است ...در همین چیزهایی
که شرکتهای صوریای که درست کردند و آمدند
بهعنوان اینه��ا ارز گرفتند ،دس��تگاه امنیتی باید
دنبال کند ،فعال باش��د ،اینها را شناس��ایی کند...
برخورد جدی بکنید ،مردم استقبال میکنند از این
برخورد97/4/24 .
فس��اد و مفس��د؛ مفسد بایس��تی مجازات
بش��ود .خب حاال چرا این را م��ا علنی میگوییم و
اص��رار میکنیم؟ ب��رای خاطر اینکه تجربه نش��ان
داده که وقتی با فساد و با مفسد ،مواجهه و مقابله
صورت میگیرد ،جیغودادهایی از گوشهوکنار بلند
میشود97/5/22 .
براس��اس بیاناتی که رهبر معظ��م انقالب در
راس��تای اهمیت مبارزه با مفاس��د اقتصادی بیان
داش��تند و خواس��ت مردمی که این روزها بارها و
بارها در مجامع مختلف ش��عار مبارزه با فساد سر
دادهان��د میتوان نتیجه گرفت که قوه قضاییه باید
بدون توصیهپذیری و بدون اغماض به هر فسادی
ورود و ب��ا آن برخورد کند ،از فس��ادی که به قول
دادستان کل کش��ور در قچاق کاال وجود دارد که
در پس آن آقازادهها و مس��ئوالن پنهان شدهاند تا
آن مفاس��دی که باع��ث ورود بدون ضابطه 6400

وقت ش��رکت نفت جی ،عنوان ک��رد :در خصوص اقداماتی که
پیرامون ورود خس��ارت به بانک گردش��گری از طریق مداخله
ش��رکت نفت جی وارد شده است ،ش��کایت بانک گردشگری
علی��ه مدیران وقت ش��رکت نفت جی اس��ت .از ط��رف دیگر
ش��خصی به عن��وان مهرعلی قهرمان در اوایل س��ال  1390به
بانک گردش��گری مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه فروش
قیر میکند که در همان سال این ضمانتنامه به منظور خرید
قیر صادر میش��ود .ای��ن ضمانتنامه در س��ال  1390معادل
 36میلی��ارد تومان ارزش گذاری میش��ود درحالیکه بیش از
 2میلیارد تومان ارزش نداش��ته اس��ت .با شکایت ما در شعبه
 6بازپرس��ی یکی از کارشناس��ان به رد پای فروش  53تن قیر
شرکت نفت جی اش��اره میکند .شرکت پارسیان بنیان کیش
از طریق آقای نصیری سندی را به میزان شش میلیارد و 100
میلیون تومان ضمانت میکند .در آن زمان بانک ملی به تمامی
بانکها ابالغ میکند که مراقب باشید فردی چنین کاری کرده
و با یک وثیقه به صورت متعدد تس��هیالت دریافت کرده است
که این ابالغیه دیر به دست ما رسید و کار از کار گذشته بود.
وی افزود :در پرونده پارس��یان بنی��ان کیش هم اثر آقای
باقری دیده میشود .در نتیجه اقدامات مجرمانهای که صورت
گرفته است مبنی بر صدور ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات
با مبلغ  34میلیارد تومان توس��ط بانک در حالیکه این وثیقه
حداکثر دو میلیارد تومان ارزش داشته است ،جمعا حدود 32
میلی��ارد تومان در این پرونده و ش��ش میلیارد تومان در یک
پرونده دیگر به بانک گردشگری خسارت وارد میکند.
در ادام��ه وکی��ل خدم��ات ارزی بانک اقتص��اد نوین در
بخش��ی از صحبته��ای خود با بیان اینک��ه بانک ملی مدعی
است رئیس شعبه بهار بانک ملی با اختیار خود ضمانتنامهها
را ص��ادر کرده اس��ت و مجوز آنها در بان��ک ملی وجود ندارد،
گف��ت :با توجه به احراز صحت انتص��اب صدور ضمانتنامهها
و عدم نفوذ به اعتبار مدیران در برابر اش��خاص ثالث ،تسهیل
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خودرو به کش��ور ش��ده و وزارت صنع��ت را دچار
مش��کل میکن��د و آن یکی ک��ه در بانک مرکزی
و معاونت ارزی دس��تهگل ب��ه آب میدهد همه و
هم��ه باید به نوبت و با دقت و بدون توصیهپذیری
براساس انتظارات رهبری و مردم بررسی شود.
قطعا همانطور که رهبری بیان داش��تند مردم
هم نمیخواهن��د اتفاقات هیجانی و خارج از عرف
و شرع را شاهد باش��ند اما مردم میخواهند همه
دادگاهها جهادی ،یعنی با س��رعت عقالیی صورت
گرفت��ه و اح��کام نیز متناس��ب با جرای��م ابالغ و
اجرایی ش��ود و اینطور نباش��د که چن��دی بعد با
دالیل عجی��ب و غریب کاهش یافت��ه و یا نادیده
انگاشته شود.
در همین زمینه نیز اللهیار ملکشاهی رئیس
کمیسیون قضایی مجلس نیز به قوه قضاییه تاکید
کرده اس��ت که «اح��کام صادره برای مفس��دین
اقتصادی باید قطعی و سریع صادر و نباید مشمول
تخفیفها ،مساعدتها و رأفتها شود».
او گفته قوه قضاییه باید با مفسدین اقتصادی
اعم از دانه درش��ت و غیر دانه درشت باید برخورد
جدی و قانونی داشته باشد و به ویژه کسانی که در
س��طح کالن مرتکب فساد شدهاند باید با قاطعیت
و همچنین با سرعت بیشتری با آنها برخورد شود.
البت��ه قوه قضاییه پیش از ای��ن نیز در پروندههای
مختلف با مفسدین برخوردهایی را داشته که این
برخوردها ،برخوردهای قاطعی نیز بوده اس��ت که
از جمل��ه آن میتوان به پرون��ده اختالس  ۳هزار
میلیاردی اشاره کرد.
حال باید منتظر ماند و از نتایج دید که کارها تا
جایی که رهبری و مردم میخواهند درست پیش
میرود که اقتصاد امن و مفسدین ناامن شوند؟

ضمانتنامهها از طریق معامله و ...تقاضا داریم ضمن رسیدگی
به کیفرخواس��ت متهمان مس��تندا در جهت تصمیم مقتضی
برای صدور ضمانتنامهها به بانک اقتصاد نوین اقدام نمایید.
در ساعت  ،12قاضی صلواتی ریاست شعبه رسیدگیکننده،
پایان این جلس��ه رس��یدگی به این پرونده را اعالم و گفت که
تاریخ جلسه تفهمیم اتهام به زودی اعالم خواهد شد.
برگزاری اولین جلسه علنی رسیدگی
به پرونده رئیس دفتر رئیسجمهور سابق
در ادامه دادگاههای علنی نیز روز گذش��ته اولین جلس��ه
رس��یدگی علنی به اتهامات الف.ر.م رئیس دفتر رئیسجمهور
سابق برگزار شد.
روابط عمومی دادگاه انقالب اس�لامی تهران اعالم داشت:
قبل از شروع دادگاه وکیل جدیدی از ناحیه وکالی سابق آقای
اسفندیار رحیم مشایی در محل دادگاه انقالب حاضر و مراتب
عزل وکالی سابق را اعالم و فرد اخیرالذکر نیز قبل از تشکیل
جلس��ه دادگاه محل را ترک نم��ود ،در نتیجه دادگاه با حضور
متهم مذکور و بدون حضور وکالی مدافع متهم برگزار گردید.
محاکمه اخاللگران اقتصادی در نظام پولی و ارزی
از امروز آغاز میشود
جلسات رس��یدگی به اتهامات اخاللگران در نظام پولی و
ارزی کشور از امروز یکشنبه  ۴شهریورماه در شعبه اول و دوم
دادگاه ویژه آغاز به کار خواهد کرد .براساس تصمیم مسئوالن
دس��تگاه قضایی قرار اس��ت جلس��ات رس��یدگی به اتهامات
اخاللگران در نظام پولی و ارزی کشور از یکشنبه  ۴شهریورماه
در شعبه اول و دوم دادگاه ویژه آغاز به کار خواهد کرد.
ای��ن دادگاهها به صورت علنی برگزار میش��ود و انتش��ار
اس��امی متهمین و همچنین محتوای جلس��ه برای رس��انهها
بالمانع خواهد بود.

3

مخاطب شمایید
برخورد با مفسد
موجب امنیت اقتصادی است

بعضی خیال میکنند  -یا اینجور وانمود میکنند
ک��ه خیال کردهاند  -که برخورد با مفاس��د اقتصادی،
مخل امنیت اقتصادی اس��ت .این عکس قضیه است؛
این درس��ت نقطهی مقابل حقیقت اس��ت .برخورد با
مفس��د اقتصادی موجب امنیت اقتصادی اس��ت برای
غیرمفسد .غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم.

بیانات در دیدار خانواده شهدای هفتم تیر
و مسئوالن قوه قضاییه
 7تیر 86

سیاست مجازی
اژدهای  ۷سر فساد با  ۱۳۰۰امضای طالیی

محمدج��واد آذریجهرم��ی وزی��ر ارتباطات و
فناوری اطالعات نوشت :باید اژدهای ۷سر فساد
را ب��ا همه  ۱۳۰۰امضای طالییاش ،به مس��لخ برد .در
کن��ار برخورد با مُفس��د ،اين تنها راه باق��ی مانده برای
اصالح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه
قضا و انتظار برخورد س��خت ،به عنوان تنها راه مبارزه با
فساد ،نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.
آمادهام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد ،به تشریح این
فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طالیی فسادزا پرداخته
و برای م��ردم توضیح دهم ،چگون��ه دولت الکترونیکی
راه��کاری برای جلوگیری از فس��اد اس��ت و چرا دولت
الکترونیک��ی آن گونه که باید پی��ش نمیرود.#دولت_
الکترونیک��ی هم معنا با مکانیزاس��یون ام��ورات داخلی
س��ازمانها یا ایجاد یک وبسایت اطالع رسانی یا احداث
مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری
برای دس��تگاهها  -که خود فس��ادی دیگر به حس��اب
میآید  -نیس��ت .اتصال فرآیندهای بین دس��تگاهی و
امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.

گروکشی

الیاس حضرتی عضو فراکس��یون امید نوشت:
اگر ف��ردا وزیر اقتص��اد به عن��وان تنها مقام
پاسخگوی تیم اقتصادی دولت به مجلس ،مجددا رای
اعتماد بگیرد ،به این معنی است که مجلس از شرایط
اقتصادی کش��ور راضی است و در این صورت سوال از
رئیسجمه��ور بالموض��وع خواهد بود .اف��کار عمومی
درباره عملکرد ما قضاوت خواهد کرد.

رانت و فساد مولد جرایم اقتصادی

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نوشت:
مالکی��ت و مدیریت مؤسس��ات مالى غیرمجاز،
بانکهاى غیردولتى ،پاالیشگاهها ،پتروشیمیها ،معادن
بزرگ ،صنایع بزرگ ،بنادر ،خطوط کش��تیرانى خطوط
هوایى و ...از آن کیس��ت؟ آنان که انگشت اتهام به سوى
بخ��ش خصوصى مىگیرن��د ،به دور و ب��ر خود نگاهى
اندازند .یار در خانه اس��ت ،کج��ا مىگردید؟ مىگویند:
بخش خصوص��ى تخلف کرده .مى گویم :حتماً در میان
بخش خصوصى هم متخلف هست .فساد مانند طاعون
مس��رى است .ببینید چه کسانى این میکرب را به جان
اقتصاد کشور انداختند! اول منبع عفونت را از بین ببرید!
اقتصادى که رانت توزیع مىکند ،فساد ترویج مىکند.

