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چندی است که بازداشت چند نوجوان فعال در شبکه های 
مج��ازی و پخش اعتراف ی��ک رقاصه به مجال��ی برای جدل 
تبدیل ش��ده اس��ت. عده ای در مدح قوه  قضاییه که یک بچه 
 17 س��اله رقاصه را می گیرد می نویسند و عده ای هم نقدهای 
اساسی دارند، فارغ از اقدامی که این نوجوان جویای نام انجام 

داده و ب��ا تاکید ف��راوان بر قبح موضوع انتش��ار رقاصی برای 
عموم، این نکته قابل تامل است که چرا در حول و والی فرمان 
دستگیری متخلفان، مفس��دین ارزی و سکه ای و محتکرین، 
نوبت به دستگیری این دخترک رسیده  است! آن هم با آن آب 

و تاب و پخش مصاحبه اعتراف گونه از رسانه ملی! 
ش��اید در این بین برخی انتقادات از ق��وه  قضاییه مانند 
انتقاد معاندین معلو م الحال، س��عی در عقده گشایی و انتقام  از 
دستگیری جیره خواران ش��ان باشد اما چنین اقدام بی موقعی 
آن هم زمانی که اخباری مربوط به خرید تناژی سکه و جمع 
کردن ارز و خروج س��که از کشور می ش��ود تا بازار اقتصادی 
به هم ریزد قطعا باید بررس��ی و تحلیل ش��ود، درست مانند 
قطع دست دزد گوس��فند و فرار متهم اصلی پرونده صندوق 

ذخیره فرهنگیان!
انتظارم��ان از ق��وه  قضاییه جمهوری اس��امی به قدری 
باالس��ت که وقتی می ش��نویم برای اعتای خانواده قاچاقچی 

موادمخدر تاش دارد تا طرحی در مجلس ارائه شود که اعدام 
قاچاقچی��ان به حب��س ابد تقلیل یابد از ای��ن میزان توجه به 
خانواده وی خوش��حال می ش��ویم ولی انتظار برخورد با دختر 
17 ساله و عمومی کردن جرمی که شاید تنها علتش مشکات 

روانی باشد و با یک دوره روانکاوی حل می شود را نداریم. 
ش��اید قوه  قضاییه ک��ه مجازات های جایگزی��ن حبس را 
پیش��نهاد می دهد تا آسیب های حبس کش��یدن را پایین آورد 
انتظارمان را باال برده باش��د که وقتی می شنویم به جای فعاالن 
اقتصادی و اخال گران دخترک 17 ساله ای را گریان و بهت زده 
از کاری که مرتکب ش��ده مقابل دوربین سیما می نشانند، باور 
نمی کنیم چنین اقدامی در چنین شرایطی واقعا رخ داده باشد!

همانطور که وقتی می بینی��م که حتی بعد از اعام حکم 
اع��دام بابک زنجانی صداوس��یما ب��ه او »ب.ز« می گوید و یا 
ی��ک مجرم اقتصادی کان که ید طوالیی در برداش��تن کاه  
اقتصادی دارد، از داخل زندان توان شکایت از نشریات را دارد، 

از حرمت قائل شدن قوه  قضاییه جمهوری اسامی و صداوسیما 
حتی برای مجرمین و اعدامی ها خوشحال می شویم امروز برای 
اقدامی که این قوه و رسانه ملی جهت شهرت منفی دخترکی 
که در میان خوش رقصی دالر، س��که، اق��ام ضروری مردم و 
واردات خاک دستش��ویی گربه با دالر دولتی! تنها برای جلب 
توجه می رقصیده انجام داده و خواسته یا ناخواسته آینده این 
دخت��رک را تحت تاثیر قرار داده ناراحت می ش��ویم و در دل 
می گوییم خوش به حال آنهایی که نرقصیدند و 3 هزار میلیارد 
بردند، خوش به حال آنهایی که رقاصه نبودند و توانستند فرصت 
بخرند تا با حاصل دسترنج فرهنگیان از کشور بگریزند و خوش 
به حال آنهایی که... بگذریم، آقایان قوه  قضاییه امیدواریم این 
رون��د که در اعتماد م��ردم به قوه تاثیر منفی داش��ته و بنای 
خانه ای را که با خون ش��هید بهش��تی آغش��ته شده را تحت 
 تاثیر قرار می دهد را رس��یدگی کنید چون انتظار ما از ش��ما 

باالست، همین.

یادداشت

ایرادات شکلی اف.ای.تی.اف را به مجلس ارسال کردیم
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: الیحه اصاح قانون مبارزه با پولش��ویی، 

قضایی تلقی می شد؛ پس باید از طرف قوه قضاییه ارسال شود.
عباس��علی کدخدایی در پاسخ س��والی در مورد نامه رئیس جمهور به شورای 
نگهبان برای موافقت با تایی��د لوایح چهارگانه مربوط به اف.ای.تی.اف،اظهار کرد: 

"اصاح قانون مبارزه با پولشویی" یکی از دو مصوبه ارسالی مربوط به لوایح چهارگانه 
بود که با بررس��ی های صورت گرفته در هفته های گذش��ته پاس��خی مبتنی بر وجود 

ایرادات شکلی در این الیحه را ارسال کردیم. وی گفت: این الیحه به لحاظ شکلی، قضایی 
تلقی می شد؛ بنابراین الزم بود که از طرف قوه قضاییه ارسال شود.

کدخدایی افزود: مصوبه ارسالی دوم هم مربوط به تصویب کنوانسیون پالرمو بود که آن 
را در جلسات شورای نگهبان با توجه به ضرورتی که داشت بررسی کردیم و در روز یکشنبه 

17 تیر پاسخ شورای نگهبان برای مجلس محترم ارسال شد.  باشگاه خبرنگاران

سخنگو
خروج سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از خروج خروج سه 
میلیون و 500 هزار سکه از کشور و انتقال آن با سلیمانیه عراق خبر داد.

جواد کریمی قدوس��ی گفت: در 2 ماه گذشته سه میلیون و 500 هزار سکه 
از کش��ور جمع آوری ش��ده و به س��لیمانیه عراق ارسال ش��د. وی با بیان اینکه 

سعودی ها برای جنگ اقتصادی علیه ایران در سلیمانیه عراق قرارگاه زدند، افزود: 
س��عودیها 13 نف��ر را مام��ور کردند که در ب��ازار تهران هر چه س��که و دالر آوردند، 

خریداری کنید.
نماینده مش��هد و کات در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه این افراد ماموریت 
داش��تند که هر چه س��که و دالر در بازار تهران بوده را حتی 20 درصد باالتر از قیمت 
هم خریداری کنند، افزود: س��پاه س��ه نفر از این افراد را دستگیر کرد. مردم از مسئولین 

می خواهند که این افراد محاکمه و مجازات شوند. الف

وتوش بدون ر
اروپا را غیرقابل اعتماد بدانیم

س��فیر اس��بق ایران در چین گفت: وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها کادر 
قوی اقتص��ادی و بین المللی ندارند و به همین دلی��ل نمی توانند از فرصت های 

بین المللی به نفع اقتصاد کشور استفاده کنند.
جواد منصوری افزود: سابقه همکاری ها، روابط و وابستگی کشورهای اروپایی 

به آمریکا به حدی است که صحبت از جدا شدن و یا استقال کامل از آمریکا و یا 
نادیده گرفتن نظرات ایاالت متحده یک اتفاق بعید و بی نظیر خواهد بود. 

وی گف��ت: در این دوره، اروپ��ا و آمریکا به دو مجموعه مس��تقل از یکدیگر تبدیل 
شده اند. این موضوع بویژه با دو رویکردی که اخیرا رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج 
آن کشور از ناتو و سازمان تجارت جهانی مطرح کرده، جدی تر و پررنگ تر شده است. به 
نظر می رسد که اگر جمهوری اسامی بتواند با یک دیپلماسی پخته و سنجیده و دقیق 
عمل کند می تواند از این مقطع و فرصت بهره برداری های الزم را داشته باشد.  مهر

دیدگاه

این بیانات یادآوری برای 
اهمیت مبارزه با فساد و 

یقه سفیدها برای این دوباره 
کنار هم تدوین شد که آنهایی 
که در راه مبارزه با این افراد 

هنوز در دلشان شک و تردیدی 
وجود دارد و یا درباره مماشات 
با مفسیدن سخن می گویند 

بدانند که چرا و چگونه 
مسئوالن در نظام جمهوری 

اسالمی ملزم به مبارزه با فساد 
اقتصادی هستند

 اگر برای مبارزه با فساد اقدام نکنند
بنده خودم وارد میدان می شوم 
دولت باید ش��عار خودش را امانت و درس��تکاری 
ق��رار ده��د....از فرصتهای ش��غلی نباید اس��تفاده ی 
شخصی ش��ود. نباید ریخت و پاش صورت گیرد. این 
نامه هش��ت ماّده ای که من به آقایان رؤسای سه قوه 
نوشته ام، جّدی است. ما گذاشته ایم آقایان اقدام کنند؛ 
اما اگر اقدام نکنند، بنده خودم وارد میدان می ش��وم 
و اقدام می کنم؛ بعد ه��م اینها می آیند گله می کنند، 
اما گله شان به جایی نخواهد رسید؛ چون باالخره باید 
کار بشود. ش��ما این همه زحمت می کشید؛ من واقعاً 
می بین��م که این همه غّصه و جوش خورده می ش��ود؛ 
خود رئیس جمهور و دیگران کار می کنند؛ بعد یک نفر 
آدم بیاید از این اوضاع و احوال استفاده کند و پولی به 
جی��ب بزند و همه را بدنام و دولت را خراب و مردم را 

ناامید کند. مگر این قابل اغماض است؟
تخلّفات��ی ک��ه به من گ��زارش می ش��ود، غالباً از 
شرکتهای وابسته اس��ت. اوایل ریاست جمهورِی آقای 
خاتمی، گزارش��ی راجع به شرکتها به ایشان دادند، به 
م��ن هم دادند. البته انتظار من این بوده و هس��ت که 
نسبت به این مس��ائل تصمیم گیری شود. در بعضی از 
این شرکتها کارهایی صورت می گیرد؛ مثل خریدهای 
کان، بدون توجیه اقتصادی؛ احداث ساختمان، حّتی 
همراه با تخلّف؛ سرمایه گذاری، بدون توجیه اقتصادی؛ 
سفرها و مأموریتهای خارج، بدون توجیه واقعی و بدون 
تخّص��ص الزم - ب��رای یک کاِر بیخ��ود و کم اهمیت، 
هیأت��ی را به خ��ارج می فرس��تند - توزی��ع امکانات، 
غیرعادالن��ه و بدون توجیه؛ یک بار خ��ودرو را به آنها 
می فروش��ند، یک بار خودروی دولتی به آنها می دهند؛ 
ی��ک بار پول می دهن��د که خانه رهن کنن��د، یا خانه 
س��ازمانی به آنها می دهند، در حالی ک��ه خانه دارند؛ 
پرداخته��ای کان و هدایا و جوای��ِز بی مورد هم دیده 
می ش��ود. یکی از کارهای بس��یار بدی که می خواست 
رایج ش��ود و خوشبختانه به نحوی جلِو آن گرفته شد، 
مس��أله هدایا بود. کسی می خواهد از مسؤولیتی برود، 
هدای��ای فراوانی به او داده می ش��ود! کس��ی که هدیه 
می ده��د، از کجا می ده��د؟ از جیب خ��ودش؟ نه، از 

بیت المال. به چه مناسب؟! این هدیه چیست؟!

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای 
هیأت دولت 
5 شهریور 80

مخاطب شمایید

خط مقدم مذاکره!
س��یدعباس صالحی وزیر ارش��اد نوشت: تیم 
مذاکره ایرانی همچنان در خط مقدم اس��ت. 
امروز در جلس��ه دولت، گزاره ه��ای امیدآفرین از این 
تاش روایت شد. آنان را در این مصاف تنها نگذاریم.

تبریک گفت
 حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان نوشت: 
کسب دو عنوان ارزش��مند قهرمانی جهان در 
کشتی آزاد و کش��تی فرنگی که با درخشش نوجوانان 
عزیزمان در رقابت های 2018 کرواس��ی به دست آمد، 
بر ملت ایران، ملی پوش��ان پرتاش و مربیان و مدیران 

زحمت کش تیم ملی مبارک باد.

راهکار مبارزه با فساد
غامرض��ا حیدری نماینده ته��ران در مجلس 
ش��ورای اسامی نوشت: مبارزه با فساد که این 
روزها بر آن در بین مس��ئولین کشور و توسط مقامات 
عالی نظام تاکیدی می شود، راهکارهایی واقعی دارد از 
جمله اینکه باید مدیران تن به مقابله با فساد به وسیله 
شفاف س��ازی بدهند. مچ گیری تنها راه مقابله با فساد 
نیس��ت. این ایجاد شفافیت و قرارگرفتن وضعیت مالی 
مدیران و مس��ئولین نظام سیاسی در اتاق شیشه ای و 
گوی بلورین اس��ت که از میزان فساد در بین مسئولین 
کش��ور می کاهد. تن دادن مقامات کشور به حضور در 
اتاق شیشه ای موجب پاسخگویی آنها خواهد شد و این 
مورد در معنای واقعی باعث پیشگیری شده است. تنها 
در این صورت ش��اهد کاهش فساد اقتصادی نه در بین 
مس��ئولین بلکه در تمامی سطوح جامعه ایران خواهیم 
بود. مس��اله شفاف س��ازی به قدری در مبارزه با فساد 
جدی و کار آمد است که سازمان ملل به عنوان نهادی 
بین الملل��ی به صورت ج��دی آن را دنب��ال می کند و 
کنوانس��یون های مختلفی همراه ب��ا طرح و برنامه ها و 
توصیه های مختلف در این مورد به وجود آمده اس��ت. 
این کنوانس��یون ها برای ش��فافیت مالی است و منشاء 
جابجای��ی پول با توجه به این موارد مش��خص خواهد 
شد اگر منشاء جابجایی پول در اقتصاد مشخص گردد 
به ط��ور یقین گامی مه��م در مبارزه اصولی با فس��اد 
اقتصادی در ایران برداش��ته خواهد ش��د. در گذش��ته 
برخی معتقد بودند افش��ای فس��اد اقتصادی کمکی به 
مقابله با فساد نخواهد کرد حال اینکه امروز این فهم از 

مبارزه با فساد دچار دگرگونی عمیقی شده است.

سیاست مجازی

با وجود فرمان های مس��لمی دست بـه نقد گروه رویکرد 
که توسط مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری 
اسامی برای مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شده 
است اما هنوز هستند کسانی که خرید سکه و دالر 
را در این ش��رایط غیرقانونی نمی  دانند و یادش��ان 
رفته که در جامعه اس��امی به واس��طه مقتضیات 
زم��ان و براس��اس نیاز م��ردم خری��د کاالیی که 
احتکارش آس��یب به اقتصاد بزند، فساد اقتصادی 
تلقی می ش��ود مثل ه��زاران کاالی مجازی که در 
زم��ان جنگ انباش��ت و زیادی خریدنش��ان جرم 
می ش��د. این فرض هم گاهی با ش��نیدن برخی 
اظهارنظرها به اذهانه خطور می کند که ش��اید هم 
این عده خودشان با یقه سفیدها بده بستانی داشته 
باش��ند که روی اظهارنظرشان تاثیر گذاشته باشد. 
اما رهبر معظم انقاب چه توصیه هایی در برخورد 

با مفسیدن اقتصادی به مسئوالن کرده اند؟!

ایجاد فساد، نتیجه عمل نکردن به معارف اسالم
رهبر معظم انقاب در دیدار با کارگزاران حج 
در بهمن ماه س��ال 90 با تاکید به اینکه چند سال 
قبل برای مبارزه با فس��اد مس��ئوالن توصیه کرده 
است گفتند: »معارف ما، درس ما، قرآن ما، سنت 
ما، احادیث ائمه ی اطهار )علیهم الّسام(، اینها همه، 
سرمایه های ماس��ت. اگر چنانچه به این سرمایه ها 
توج��ه کنیم، از آنها اس��تفاده کنیم، خودمان را از 
آنها مح��روم نکنیم، پیش میرویم؛ »ان احس��نتم 
احس��نتم ألنفسکم«؛ اگر به دست خودمان خود را 
محروم کردیم، »و ان اسأتم فلها«. »و من اوفی بما 
عاهد علیه اهلل«؛ اگر چنانچه به آنچه با خدا معاهده 
کردیم، عمل کردیم، »فسیؤتیه اجرا عظیما«؛ اگر 
چنانچه ن��ه، آنچه را که با خ��دای متعال معاهده 
کردی��م و ق��رارداد گذاش��تیم، شکس��تیم، »فمن 
نکث فانّما ینکث علی نفس��ه«، علیه خودمان کار 
کرده ایم.چند س��ال قبل از این - نمیدانم حاال ده 
سال است یا بیشتر است - من توصیه های مؤکدی 
را راجع به مقابله ی با فساد اقتصادی به مسئولین 
کش��ور کردم؛ اس��تقبال هم کردن��د؛ اما خب، اگر 
عمل میکردند، دیگر این فس��اد بانکی اخیر - که 
حاال همه ی روزنامه ها و همه ی دستگاه ها و همه ی 
ذهنه��ا را پر ک��رده - پیش نمی آم��د. وقتی عمل 
نمیکنیم، دچار این حوادث میش��ویم. اگر با فساد 
مبارزه بش��ود، دیگ��ر این چند ه��زار میلیارد - یا 
هرچه - سوءاس��تفاده ای که افرادی بیایند بکنند، 

پی��ش نمی آید. وقتی عم��ل نمیکنیم، خب، پیش 
می آی��د؛ ذهن مردم را مش��غول میکند، دل مردم 
را مش��غول میکند، دل آدمها را میش��کند. چقدر 
در این کش��ور از ب��روز یک چنین فس��ادی دلها 
ناراحت میشود؟ چقدر آدمها امیدشان را از دست 
میدهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است 
که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد 
ریشه دار میشود، ریش��ه پیدا میکند، شاخ و برگ 
پی��دا میکن��د، هرچه که بگذرد، کندنش مش��کل 
میش��ود - اینها گفته ش��د، اینها تأکید شد، اینها 
همه بیان شد؛ اینها سرمایه گذار پاکدامن و صادق 
را مأیوس میکند - اگر عمل میش��د، مبتا به این 

مسائل نمیشدیم. حاال مبتا شدیم.«

اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی
رهبر انقاب در بیاناتی که در اجتماع زائران و 
مجاوران حرم مطهر رضوی در نخستین روز سال 
95 داش��تند صراحتا فرموردند: »با فساد مبارزه ی 
جّدی بشود، با ویژه خواری مبارزه ی جّدی بشود، با 
قاچاق مبارزه ی جّدی بش��ود؛ اینها دارد به اقتصاد 
کش��ور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. اگر 
ما در مقاب��ل آن مجموعه ای که ف��رض بفرمایید 
ب��ا زدوبس��ت هایی در زمینه ی مس��ائل اقتصادی 
ویژه خواری میکنند، خودش��ان را از امتیازات ویژه 
برخ��وردار میکنند و یا دچار فس��اد پولی و مالی و 
اقتصادی میشوند، سهل انگاری کنیم، قطعاً کشور 
ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل انگاری بشود. البّته در 
مق��ام بیان و در روزنامه ها و جنجال و بخصوص با 
جهت گیری های سیاس��ی، حرفهای قشنگ خوبی 
زده میشود اّما اینها فایده ای ندارد. حاال یک مجرم 
اقتص��ادی را مثًا ف��رض کنیم دس��تگیر کردند، 
روزنامه ها درباره اش بنویسند و عکس و تفصیات 
و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاسی 
بکنند، اینها فایده ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم 
کردار نیس��ت. باید جلوی آن فسادی را که امروز 

ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند. 
قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق ]بشوند[. باید 

با قاچاق، به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.«

فساد و حمایت از تولید
ضرورت مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادی حس 
ش��ده اس��ت و در دنیا نکته اثبات ش��ده ای است، 
رهب��ر معظم انقاب نیز در همی��ن زمینه در نهم 
اردیبهش��ت 94 نیز در دیدار جمع��ی از کارگران 
سراس��ر کش��ور نیز گفتند: »متولّیان مبارزه ی با 
فساد هم در این زمینه )تقویت تولید( نقش دارند. 
حاال اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع 
به فس��اد که فایده ای ندارد؛ با »دزد دزد« گفتن، 
دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. 
مسئوالن کش��ور، روزنامه که نیستند که راجع به 
فس��اد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فس��اد 
ممکن اس��ت حرف بزند، من و ش��ما که مسئول 
هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد 

بش��وید؛ ] اگر[ بلدیم اقدام کنیم، جلوی فس��اد را 
به معنای واقعی کلمه بگیریم.«

امنیت و فساد
»اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد 
و سوءاستفاده چی و دورزننده ی قانون و شکننده ی 
قانون بس��ته بش��ود؛ مبارزه ی با فس��اد این است.« 
این جمله ای اس��ت ک��ه رهبری در جلس��ه تبیین 
سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرده            اند که نشان 

از اهمیت مبارزه با فساد برای آرامش جامعه دارد.

خوشحالی سرمایه دار از مبارزه با فساد
ام��ا برخی ب��ا ادع��ای ناراحتی س��رمایه گذار 
مداره با مفس��د را پیشنهاد می دهندف در این باره 
نیز رهبر معظم انقاب در دهم اردیبهش��ت س��ال 
91 در اجتم��اع کارگ��ران کارخانج��ات تولی��دی 
داروپخش گفتند: »سرمایه گذار از اینکه ببیند ما با 
فساد اقتصادی و با مفسد اقتصادی مبارزه میکنیم، 
خوش��حال میش��ود. ما باید بتوانیم این مبارزه ی 

درست را در سطح قانونی انجام بدهیم.«
ایش��ان یکبار دیگر نی��ز در دیدار ب��ا فعاالن 
اقتصادی در مردادماه سال 90 یادآور شده بودند: 
»همیش��ه در کن��ار فعالیتهای س��الم، فعالیتهای 
ناس��الم هم وجود دارد. بنده چند س��ال است که 
روی مفاس��د اقتصادی تأکید میکنم. آن وقتی که 
من این مس��ئله را مطرح کردم، یک عده ای به ما 
مراجعه میکردند که آقا شما روی مسئله ی مفاسد 
اقتصادی اینقدر تکیه میکنید، ممکن است فعاالن 
اقتصادی ما را از ورود در عرصه ی فعالیت اقتصادی 
بترس��اند. من گفتم بعکس، آنها را تشویق میکند. 
اگر فعال اقتصادی که میخواهد نان حال دربیاورد 
و کار حال و مطابق وجدان و ش��رع انجام بدهد، 
بداند که دس��تگاه با افراد متخلف برخورد میکند، 
او بیشتر تشویق میش��ود. ما با مفسد مخالفیم، با 
ایجادکننده ی مفس��ده مخالفیم، با سوءاس��تفاده 

کنن��ده مخالفی��م. فع��ال اقتصادی که ب��ا وجود 
خودش، با فکرش، با پولش، با س��رمایه گذاری اش، 
با کارآفرینی اش دارد به کش��ور کمک میکند، باید 

مورد تشویق و تقدیر قرار بگیرد، و میگیرد.«

 مفاسد اقتصادی
مفاسد فرهنگی و مفاسد اخالقی را می آورد

اما درباره ضرورت مبارزه با فساد رهبر معظم 
انقاب در سال 87 نیز بیان داشتند: »وجود و رواج 
مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این 
است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند، 

زیر پای آنها را سست می کند.«
ایشان همچنین بیان داشتند: »فساد اداری و 
مالی، جزو بدترین عوارض اس��ت.« و در جمله ای 
تاکیدی نیز بیان داش��تند: »بایستی فساد اداری و 
مالی و خیانت در امانتهای ملّی در کشور ریشه کن 

شود.«
ایش��ان ب��ا بی��ان اینک��ه »در نظام اس��امی 
که مظه��ر کام��ل آن، حکومت حض��رت بقیه اهلل 
ارواحنافداه اس��ت، فری��ب و حیله گری برای جلب 
آرا مردم، خودش جرم اس��ت؛ اس��تفاده از قدرت 
برای به دست آوردن پول، یکی از بزرگترین جرائم 
اس��ت.« در پیامی که به مناس��بت راهپیمایی 22 
بهم��ن 80 به مردم دادند نیز گفتند: »مس��ئوالن 
کش��ور در قوای س��ه گانه و همه ی فّعاالن سیاسی 
و فرهنگ��ی بدانند که حفظ منافع ملی در وحدت 
کلمه و پرهیز از تفرقه و اختاف است. سلیقه ها و 
گرایشهای متفاوت نباید در صحنه ی افکار عمومی 
به نزاع و مجادله و کشمکش تبدیل شود و دشمن 
کمی��ن گرفته را امیدوار کند. همه با هم به نیازها 
و خواس��ته های بحق م��ردم در ام��ور اقتصادی و 
فرهنگ��ی بیندیش��ند و برای تأمین آن دس��ت به 
دس��ت یکدیگر بدهند. ش��جره ی خبیثه ی فس��اد 
اقتصادی را که از جمله ی دامهای مهلک دش��من 
و موجب بیعدالتی در اداره ی امور کش��ور و مایه ی 
ورشکستگی مادی و معنوی است خطرناک بدانند 

و همه با هم در ریشه کنی آن همکاری کنند.«
این بیانات ی��ادآوری برای اهمی��ت مبارزه با 
فساد و یقه سفیدها برای این دوباره کنار هم تدوین 
ش��د که آنهایی که در راه مبارزه با این افراد هنوز 
در دلشان ش��ک و تردیدی وجود دارد و یا درباره 
مماش��ات با مفسیدن س��خن می گویند بدانند که 
چرا و چگونه مسئوالن در نظام جمهوری اسامی 

ملزم به مبارزه با فساد اقتصادی هستند.

مخالفان برخورد با مفسدین اقتصادی چه کسانی هستند؟!

یقه سفیدهای چرک

آگهى مزايده نوبت دوم

هادى رئيسى – سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شاهرود

سازمان مديريت حمل و نقل شهردارى شاهرود در نظر دارد از طريق مزايده نسبت به واگذارى 
باس واش تمام اتوماتيك (كارواش) اقدام نمايد ، لذا از كليه افراد حقيقى و حقوقى دعوت بعمل 
مى آيد.  ضمن مراجعه به سازمان مديريت حمل و نقل به آدرس: خيابان تهران ، خيابان شهيد 
خالد اسالمبولى ( كشتارگاه) و يا جهت كسب اطالعات بيشتر از موضوع آگهى مى توانند همه 
روز به جز ايام تعطيل در ساعات ادارى به امور مالى سازمان مراجعه و يا با تلفن 023-32362121 

تماس حاصل نمايند.
مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه 97/4/28 ميباشد. 

نوبت اول: 97/4/5- نوبت دوم: 97/4/19

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه

محمد حسين بخشى ، رئيس هيئت مديره 

نمايندگان قانونى آن ها دعوت بعمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
ساليانه شركت كه در ساعت 8 صبح روز يكشنبه 1397/4/31 در محل اين شركت ، 

واقع در شهرك صنعتى شاهرود برگزار ميگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

بررسى   -2  ،  1396 سال  مالى  صورتهاى  و  قانونى  بازرس  گزارش  استماع   -1  
 و تصويب صورتهاى مالى سال 1396    3- انتخاب بازرسين اصلى و على البدل
  4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار   5- انتخاب اعضاى هيئت مديره   6- ساير موارد 

كه در صالحيت مجمع باشد.


