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غفلت از پیوست رسانه ای
مبارزه با مفاسد اقتصادی
طی ماه های اخیر قطار برگزاری دادگاه های مفاسد
اقتصادی با سرعت بیشتری حرکت کرده است و چند
پرونده مهم از مفاسد اقتصادی راهی دادگاه شده و
حکم چند پرونده از جمله اعدام سالطین سکه و قیر
صادر شده است .در این میان ،تاکنون دو جلسه از
دادگاه موسوم به پرونده فساد پتروشیمی که براساس
آنجمعیازمدیرانشرکتبازرگانیپتروشیمیمتهم
به فساد مالی هستند ،برگزار شده است .اتفاقی که در
خالل این دادگاه به صورت پررنگ تر و در موارد قبلی
به صورت کمرنگ تر افتاد ،از منظر رسانه ای و مدیریت
افکار عمومی بسیار درس آموز است .این دادگــاه با
قرائت کیفرخواستی شروع شد که در آن رقمی حدود
 6.6میلیارد یورو ذکر شده بود .در متن کیفرخواست
در توضیح اتهام اصلی متهم ردیف اول پرونده آمده
اســت ...« :اخــال در توزیع ارز حاصل از صــادرات
محصوالت پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده
صاحب محصول به مبلغ شش میلیارد و  ۶۵۶میلیون
یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت
میلیون و  ۶۵هــزار و  ۵۲۹یـــورو و هشت میلیون و
 ۷۱۰هزار و  ۳۸۴دالر ».به عبارت دقیق ،براساس
کیفرخواست ،متهم اصلی پرونده در فرایند توزیع
 6.6میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصوالت
پتروشیمی ،اخالل کرده و از این مسیر ،حدود هفت
میلیون یورو و بیش از هشت میلیون دالر پول به جیب
زده است .متن کیفرخواست به این معناست که در
مجموع هفت میلیون یورو و هشت میلیون دالر در این
پرونده سوء استفاده شده است .این در حالی است که
روزنامههمشهریدرتیترنخستشنبه 18اسفندخود
نوشته است« :فساد 100هزار میلیارد تومانی» که این
رقم حاصل ضرب  6.6میلیارد یورو در نرخ روز یورو با
حدود  15هزار تومان است .اگرچه این تیتر لزوما به
معنی دزدی 100هزار میلیارد تومانی نیست اما همه
می دانیم که برداشت عمومی از فساد اقتصادی به
معنی دزدیدن و اختالس است.
این معضل حاصل دو ضعف مهم است .ضعف نخست
شامل نادیده گرفتن رسانه و افکار عمومی در مواجهه
با اخبار فساد اقتصادی است .قوه قضاییه به ویژه در ماه
هایاخیربرایمبارزهبافساداقتصادیعزمخودراجزم
تر کرده است؛ این عزم در سایه اطالع رسانی و توجه به
آن چه نگارنده از آن به «پیوست رسانه ای مبارزه با فساد
اقتصادی» تعبیر می کند ،می توانست در نگاه افکار
عمومی به معنای مبارزه قاطع با فساد باشد اما در سایه
کم توجهی به ظرایف اطالع رسانی و غفلت از پیوست
مذکور،تاحدزیادیبهبزرگنماییفسادهایاقتصادی
منجر شده است فسادی که شامل به جیب زدن حدود
 3میلیون یورو است 6.5 ،میلیارد یورو توسط برخی
 0
در فضای مجازی و افکار عمومی بازنمایی شده است که
به معنای بزرگ نمایی 216برابری است.
ضعف دوم نیز به بیشتر رسانه ها برمی گردد که در برابر
اخبار فسادهای اقتصادی ،بعضا دچار اشتباه و سیاسی
کاری می شوند .علمای علم ارتباطات و رسانه معتقدند
رویدادیواجدارزشخبریاستکهچندویژگیداشته
باشد .یکی از این ویژگی ها عنصر شگفتی است .یعنی
اگر در فساد اقتصادی با  6.5میلیارد یورو ،اختالس یا
دزدی مواجه باشیم ،این رویداد ارزش خبری بیشتری
دارد تا فساد اقتصادی و اختالسی معادل  30میلیون
یورو .یکی از اصلی ترین لغزشگاه های کار رسانه ای
جانشینی شگفت زدگی به جای توجه به عنصر شگفتی
است .به عبارت دیگر ،برخی رسانه ها زمانی که رقم
بزرگی نظیر 6.5میلیارد یورو را می شنوند و با یک عمل
ریاضی به رقم بزرگ تر  100هزار میلیارد تومان می
رسند ،آن قدر به عنصر شگفتی موهوم ایجاد شده توجه
میکنندکهدقتنمیکنندآیاتفسیردرستیازاینرقم
ارائه داده اند؟
البتهبرخینیزممکناستباوجودفهمتفاوتاینارقام
و اطالع از رقم دقیق اختالس و فساد ،بخواهند برای
بزرگ جلوه دادن فسادی که در یک دوره زمانی خاص
و تحت سازوکار خاصی نظیر دور زدن تحریم ها اتفاق
افتاده است ،تسویه حساب سیاسی خود را انجام دهند.
حتی دامن زدن به این بزرگ نمایی از سوی اپوزیسیون
و دشمنان خارجی برای اعتمادزدایی از نظام نیز به طور
جدی مطرح است.
در هر صورت به نظر می رسد نقش شگفت زدگی رسانه
ها را باید درخصوص تسویه حساب سیاسی پررنگ تر
دانستوبرایرفعاینضعفنخستبایدازمسیردرمان
ضعف جلو رفت .یعنی اگر قوه قضاییه قبل از برگزاری
دادگاه و اعالم کیفرخواست و مواجهه رسانه ها با ارقام
اعالمشدهوقبلازافتادنبرخیرسانههادردامشگفت
زدگی و سیاسی کاری ،به صورت خیلی روشن و قابل
فهم برای عموم مردم ،شرحی از فساد صورت گرفته را
ارائه دهد و به ویژه درخصوص اتهامات مالی الزم است
دقیقا توضیح داده شود که چه میزان پول از بیت المال
خارج شده است.

برگزاری دادگاه متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان
ولیعصر ،آرمان و فردوسی

اداره موسسات اعتباری با جعل
نامه و مدیریت خانوادگی !

نخسـتین جلسـه رسـیدگی بـه اتهامـات
متهمـان پرونـده تعاونیهای البـرز ایرانیان
ولیعصر ،آرمان و فردوسـی در شـعبه چهارم
دادگاه ویژه رسـیدگی به جرایم اخاللگران
و مفسـدان اقتصـادی بـه صـورت علنـی
برگـزار شـد .در فهرسـت اقدامـات خلاف
قانـون متهمـان ایـن پرونـده مـواردی چـون
جعـل ،حسـاب سـازی ،پرداخـت خـارج از
عـرف تسـهیالت کالن بـا سـود کمتـر از 4
درصـد ،صـدور ضمانـت نامـه غیرقانونـی
و اعمـال فشـار بـر مسـئوالن منطقـه ای و
بیتوجهی به اخطارات بانـک مرکزی و دور
زدن نهادهای مسـئول به چشـم مـی خورد.
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما در
ابتـدای ایـن جلسـه قاضـی صلواتـی بـا بیان
این کـه این پرونـده  ۳۵۳جلـد دارد ،افزود:
کل سـرمایه گـذاران  ۹۱هزار نفر هسـتند و
تاکنـون شـش هـزار و  ۳۶نفـر از شـکات بـه
دادسـرا مراجعـه کـرده و دادخواسـت ارائـه
دادهانـد.
در ادامـه نماینـده دادسـتان مشـخصات
متهمـان را بـه شـرح زیـر اعلام کـرد:
 .۱امیرحسـین آزاد ،شـغل بیـکار ،باسـواد،
شـیعه ،فاقـد سـابقه کیفـری.
 .۲حسـن قریانی متولـد  ،۵۴باسـواد ،فاقد
سـابقه کیفری
 .۳مهدی بهرامی حسـن آبادی متولد ،۵۹
بیکار ،متاهل ،باسـواد ،فاقد سـابقه کیفری
نماینده دادسـتان گفت :اتهام متهمان اول
و دوم اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور
بـا علـم بـه موثـر بـودن اقدامـات در اخلال و
افسـاد فـی االرض و اتهـام متهم ردیف سـوم
معاونـت در اخالل عمده اسـت.
▪راه انـدازی مجـدد موسسـه زیـان ده
با مدیریت خانوادگی

وی بـا اشـاره بـه گـردش کار پرونـده گفـت:
نحـوه تشـکیل موسسـه اعتبـاری البـرز
ایرانیـان بـه ایـن گونـه اسـت کـه ابتـدا بـه
عنـوان شـرکت امیرالمومنیـن در سـال ۸۷
ازسـوی ثبـت اسـناد و املاک اشـرفیه بـه
سـرمایه هفـت میلیـون و  ۵۰۰هـزار ریـال
به ثبت رسـیده اسـت .نماینده دادسـتان به
نحـوه تشـکیل تعاونـی ولیعصـر اشـاره کـرد
و گفـت :ایـن تعاونـی در سـال  ۸۸بـه ثبـت
رسید و در سـال  ،۹۲به دلیل تخلفات مدیر
عامـل وقـت ،تعطیـل و زیـان ده شـد و بعـد از
سـال  ۹۲بـا تشـکیل هیئـت مدیـره جدیـد
کامال خانوادگی راه اندازی شد که سرمایه
اولیـه آن شـش میلیـون ریـال بـوده اسـت.
▪جعـل امضـا و ارائـه نامـه جعلی بـه بانک
مرکـزی

نماینـده دادسـتان تهـران در ادامـه بـه
اقدامـات غیـر قانونـی متهمـان در جهـت
راه انـدازی موسسـات پرداخـت و ضمـن
تشـریح قراردادی با موضوع فروش بخشـی
از سـهام البـرز ایرانیـان افـزود :نکتـه مهـم
ایـن اسـت کـه پـس از ایـن قـرارداد نامـهای
از سـوی آقـای رحمانـی زاده مدیـر عامـل
تعاونـی البـرز ایرانیـان بـه قائـم مقـام بانـک
مرکزی ارسـال میشـود تـا مجوزهـای الزم
را دریافـت کننـد و بعـدا معلـوم میشـود کـه

امضای آقـای رحمانی زاده توسـط متهمان
جعـل شـده اسـت.
نماینـده دادسـتان گفـت :در یکـی از ایـن
مکاتبـات ایـن گونـه آمـده اسـت کـه ادغـام
موسسـه البرز ایرانیان با موسسـه فردوسـی
بالمانع است و این مجوز و نامه دستمایهای
بـرای ادامـه اقدامـات مجرمانـه متهمـان
میشـود .وی ادامـه داد :متهمان با اشـراف
اطالعاتـی کـه دربـاره تصمیمـات بانـک
مرکزی داشـتند به خرید مجـوزی از یکی از
موسسـات تعاونـی راکـد ،اقـدام و بالفاصله
سـامان دهـی آن را آغـاز کردنـد تـا آن را
بـه بانـک مرکـزی معرفـی کننـد .نماینـده
دادسـتان گفـت :بانـک مرکـزی بـه دفعـات
متعـدد به ایـن افـراد تذکـر داده اسـت که در
صـورت ادامـه فعالیتهـای خـود مشـمول
جـرم اخلال در نظـام اقتصـادی خواهیـد
شـد.
وی بـه اعمـال نفـوذ ایـن متهمـان در برخـی
اسـتا نها هـم اشـاره کـرد و گفـت :ایـن
متهمـان کـه در برخـی اسـتا نها مثـل
کرمانشـاه ،ایلام و همـدان شـعباتی از
موسسـه را افتتـاح کـرده بودنـد بـا فشـار بـه
مراجـع انتظامـی اسـتا نها مثـل اسـتان
ایلام از پلمـب شـعب جلوگیـری مـی
کردنـد .قریانـی درخصـوص اعمـال نفـوذ
خود بـه منظـور ادامـه فعالیتهای موسسـه
گفتـه اسـت مـا میدانسـتیم کـه اگـر در
اسـتانهایی مثل تهران شـعبه افتتاح کنیم
قطعـا مدیران اسـتانی جلـوی مـا را خواهند
گرفـت بنابرایـن در اسـتانهایی کـه اعمـال
نفوذ داشـتیم به فعالیـت خود ادامـه دادیم.
▪پرداخت سود  45درصد!

طبق گفتـه نماینده دادسـتان ،وصـول وجه
خـارج از سیسـتم بـه اشـخاص حقیقـی،
صـدور ضمانـت نامـه هـای غیرقانونـی،
پرداخـت تسـهیالت غیرقانونـی بـه افـراد
خـاص بـا سـود کمتـر از  4درصـد و در مبالغ
کالن ،معاملات ربـوی ،حسـاب سـازی،
خرید و فـروش املاک با پـول مـردم و بدون
کارشناسی قیمت ،خرید خودروی لوکس،
فریـب مـردم و جـذب سـرمایههای مردمـی
بـا وعـده هـای خـارج از عـرف از جملـه دیگر
اتهامـات ایـن افـراد اسـت .بـه گفتـه وی،
پرداخـت سـود  ۴۵درصـد در موسسـه
آرمان و اعطای سـود  ۳۵درصد در موسسـه
ولیعصـر گـزارش شـده اسـت.
نماینــده دادســتان بیان کــرد :حیــف و میل
امــوال و تجمــل گرایــی موضــوع دیگــری
اســت که بــرای متهمــان ایــن پرونــده وجود
دارد .مثــا ســرمایه گــذاری بــرای خریــد
یــک واحــد آپارتمــان در کشــور امــارات و
پرداخــت  ۳۰۰میلیــون پیــش پرداخــت
و توانایــی نداشــتن در پرداخــت باقــی
معاملــه از جملــه نمونههــای ایــن حیــف و
میــل اســت.
در همیـن حـال ایرنـا مدعـی شـد یکـی از
متهمان ،فرزند اسـتاندار سابق استانهای
سیسـتان و بلوچسـتان ،همـدان و ایلام
در دولـت احمـدی نـژاد متهـم ردیـف اول
پرونده فساد مالی در موسسـات مالی البرز
ایرانیـان و ولیعصـر اسـت.

استاندار خراسان رضوی در نشستی با اعضای قرارگاه رسانهای استان:

قرارگاه رسانه ای ،معین رسانه ای مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی شود
استاندار خراسان رضوی گفت :پیشنهاد
می کنم قرارگاه رسانه ای خراسان رضوی
بــه عــنــوان معین رســانــه ای مثلث توسعه
اقــتــصــادی فرهنگی انتخاب و در قالب
تفاهم نامه ای مشترک ،زمینه برقراری
ارتباط مستقیم میان دستگاه های اجرایی
و اصحاب رسانه فراهم شــود .به گزارش
اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان
رضــوی ،علیرضا رزم حسینی در نشست
صمیمی با اعضای قرارگاه رسانه ای استان
تصریح کرد :می دانیم که رسانه ها به دنبال
مچ گیری نیستند به همین دلیل تمایل
داریم که سطح ارتباط دستگاه های اجرایی
با اصحاب رسانه افزایش یابد .وی تاکید
کرد :به هیچ عنوان از اصحاب رسانه انتظار

نداریم که صرفا نقاط قوت کارنامه عملکرد
دستگاه هــای اجرایی را منعکس کنند؛
درخواست ما این است که در کنار انعکاس
نقاط ضعف ،به دستاوردهای دولــت هم
اشاره شود تا در شرایط سخت امروز ،امید
مردم به آینده افزایش یابد.وی با بیان این
که والیت و توسعه ،محور مدیریت استان به
شمار می رود ،تاکید کرد :بر اساس قانون
اساسی ،رهبری در راس امور قرار دارد و
نباید ایشان را به یک گروه خاص محدود
کرد زیرا والیت متعلق به همه مردم است.
رزم حسینی افزود :ما در مجموعه مدیریتی
استان از هرگونه حاشیه سیاسی بی ثمر
پرهیز می کنیم زیــرا پرداختن به برخی
مسائل سیاسی نتیجه ای ندارد.

انتخــاب -معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار تهــران گفــت90 :هــزار راس دام ســبک زنــده پنــج شــنبه و جمعــه هفتــه جــاری از طریــق بنــدر شــهید رجایــی بــرای جبــران
کســری گوشــت قرمز وارد کشــور مــی شــود .محمــد امامــی افــزود :بــرای کنتــرل و جلوگیــری از قاچــاق دام زنــده ،طــرح شناســنامه دار کــردن احشــام در دســتور کار قــرار گرفته اســت.
ویبابیاناینکهیکمیلیونراسدامسبکدراستانتهرانوجوددارد،تصریحکرد:متاسفانهعدهایداللمنافقصفتبرایلطمهزدنبهاقتصادایران،اقدامبهقاچاقدامزندهازکشورمیکنند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چراهزینه تجهیز تاکسی هابه مــن کــارت
راتاکسیرانیپرداختنمیکندوتماماینهزینه
هاراازرانندهتاکسیهاکهباسختیهایزیادی
دستوپنجنرممیکنند،میگیرد؟
••متأسفانه بــرخــاف نظر جــنــاب جهرمی
وبراساس واقعیت ستاره مربع هابرای خالی
کردنجیبمردم است.
••از15دقیقهقبلازنشوندادنفوتبال،بخش
اعظمی از برنامه ها رو آگهی میذارن ،بعد هم
اعالمچندبارهاپلیکیشن،یکیدوجملههمبرای
خالینبودنعریضهازورزشمیگن...بعدحین
بازیبازگزارشگر10باردیگهاپلیکیشنروتبلیغ
میکنهو!...
•• بنده یک کاسبم و موقعی که می خواستم
ن گفتند
ی بریز م بهم 
ب جار 
30میلیونبهحسا 
که بایدفرمپول شوییپرکنی حالچطور یک
شخصی مانند راننده تاکسی و کارمند این
ی داشتند
ی مالیمیلیارد 
همهسال گردش ها 
ن نکرده؟ این
وکسی ه م تاامرو ز بازخواست شا 
هاهستن دک هاعتما دجامعهراازبینمیبرند.
••همه چیز گران شده پراید  ۲۰تومانی رو 55
میلیون می خرند .همه گروه ها آجیل رو تحریم
کردندمگهاونکاسبآجیلفروشکهچشمش
بهشبعیدهخودشارزونخریده؟!
• •آقایوزیرصنعت،معدنوتجارت!همهکاالهابه
طورمستمردرحالگرانشدناستیهکاریبکن.
••خراسان عزیز! من یک بازنشسته هستم واز
مشتریهای قدیمی شما .باورکنید روزنامه
شمارابیشتربرایصفحهپیامکوحرفمردمکه
شماهم باصداقت حرف ها و درددل های مردم
راچاپمیکنیدمیخرم.اونآقاییکهگفتهبود
این یارانه ای که دولت به مردم می دهد بازمی
گردد به خزانه و جیب خود دولت ،حرف به حق
وحسابیزد .چوندولتبهبهانهپرداختیارانه
که متاسفانه امــروزه نیم کیلو گوشت هم نمی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دهندمدامآب،برق،گازومایحتاجمردمراگران
کردوجزدادنوعدههایپوچکاردیگرینکرد.
••دادن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
با بازنشستگان دولــت فرق کند؟ مگر در یک
مملکتنیستیم؟تبعیضیعنیچه؟نمایندگان
مادرکانونبازنشستگانخواباند؟!
••امسال عید باید با دست پر به خونه پدربزرگ
و مادربزرگ ها بریم؛ چون نمی تونم ببینم اون
بزرگوارها به خاطر گرانی پیش نــوه هاشون
خجالتبکشند.
••شهرداریبایدبهکارکنانفضایسبزو...تذکر
دهد برای جلوگیری از اسراف و ریخت وپاش
هایبیخود!چراوقتیگلیرامیکارندگلدان
را می شکنند یا بنرهای تبلیغاتی را بعد از چند
وقتدورمیاندازند!
••هرروز درصدا وسیما می بینیم و می شنویم
که مسئوالن بــرای رفــع مشکالت معیشتی
مردم جلسه برگزارمی کنند تا جایی که مجلس
خبرگانهمبهفکرمعیشتمردمافتادهوجلسه
گذاشته ولی انگار معیشت مردم طلسم شده
وفقط رو به گرانی می رود وبااین همه جلسه آب
ازآبتکاننمیخورد!
••یکنظامیقرارگاهپدافندهواییارتشهستم
کهمدتیکسالاستبازنشستهشدهوتاکنون
پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده ام.
واقعا بعد از 30سال خدمت پر استرس همینه
رسممردانگیوعدالت؟
••آقای روحانی یک سری به بازار بزنید ببینید
ملتیکهبهشمارایدادندبهچهروزیافتادهاند.
ارزاقبهقولشمادرانبارهایتانفراواناستولی
ملتتوانخریدندارند.
••این نمایشگاه بهاره کی و کجا قــراره برگزار
بشه؟! توی بازار که نتونستیم خرید کنیم؛ شاید
اونجابتونیم!
••چرا متأسفانه هنگام بارگیری موتورسیکلت

نمابر05137009129 :

هــاو حمل شــان به پارکینگ مــأمــورو مسئول
مربوط امانتداری امــوال مردم را رعایت نمی
کنند وبه قطعات وسیله آسیب می زنند؟ بعضی
وقت ها دیده شده که باک بنزین راخالی می
کنندو پارکینگ مسقف ندارندبه طــوری که
موتورسیکلت افراد زیرنورآفتاب وباران وبرف
دچارپوسیدگیوزنگزدگیمیشود!
••دیروزاخبارازقول آقای جهانگیری گفت که
ماازمشکالت عبورکرده ایم .یاایشان نمی داند
مشکلچیهیاازمشکالتمردمخبرندارد.نمی
دانندکه خیل عظیمی ازمــردم گوشت ومرغ
وبرنج و تخم مرغ وحتی سیب زمینی ازسفره آن
هاحذفشدهومیوههمکهجایخودداره.حال
نمیدانمکهازچهمشکلیعبورکرده!
••دولــت ومسئوالن محترم تمهیداتی فراهم
کنندتاساکنان روستاهای مناطق دورافتاده
وصعبالعبورمجبورنباشندبهخاطرمحرومیت
امکانات رفاهی و معیشتی به شهرها و کالن
شهرها مهاجرت کنند و بدین وسیله بخش
کشاورزی را در رکود ببرند وآلودگی هوا را در
اینمناطقباساختوسازمسکنو...دراطراف
وحومهافزایشدهند.
•• اینکاسبهابندگانخدایکسالاجارهمی
دهندبهامیدشبعید،ولیمتاسفانهباایجاداین
نمایشگاه های بهاره بازارشان از رونق می افتد.
همیشهازیکطرفبهموضوعاتنگاهنکنیم.
•• ایتشنگانقدرتمگرپستومقامدنیاچقدر
ارزشداردوقتیدرانجاممسئولیتناتوانایدوبر
ماندندرمسئولیتاصراردارید؟
••درکشورهایپیشرفتهپزشکیکفردخدمت
گزار مردم وکارمنددولت است ،پزشک شخصا
و نه توسط پرستار با احترام بیمار را معاینه می
کندوآنهانمیتوانندهمدربیمارستانباشندو
هممطبشخصیداشتهباشند!کامالبرعکس
ایران!

