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جهانگیری :باید پشت صحنه و ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی
مشخص شود
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که باید
پشت صحنه و ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی
مشخصشود،گفت:تاپشتپردههایاینپرونده
معلومنشود،احتمالبروزمفاسدینظیرآنچهدر
پرونده امثال بابک زنجانی رخ داد ،وجود دارد.
به گزارش انتخاب ،معاون اول رئیس جمهور با
بیان این که گسترش فساد می تواند بنیان های
هر نظام سیاسی و اقتصادی را به خطر بیندازد،
تصریحکرد:عزممبارزهبافسادامرمبارکیاستو
دولت از آن حمایت می کند ضمن آن که برخورد با
پروندههایفساددرجمهوریاسالمیبایدفراگیر
و عادالنه باشد زیرا برخورد جناحی و تبعیضآمیز
با مفسدان آفت مبارزه با این پدیده زشت و شوم
است .وی با اشاره به پرونده معروف بابک زنجانی
گفت :از ابتدای دولت تالش کرده ایم تا با تدوین
سازوکارهای دقیق گلوگاه های فساد را مسدود
کنیم تا زمینه برای بروز و ظهور افرادی مانند بابک
زنجانی از بین برود.
جهانگیریباتاکیدبراینکهبارهاگفتهایمکهباید
پشت صحنه و ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی

مشخص شود تصریح کرد :تا پشت پرده های این
پرونده معلوم نشود ،احتمال بروز مفاسدی نظیر
آن چه در پرونده امثال بابک زنجانی رخ داد،
وجود دارد.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
با اشاره به مکاتبات خود با مقامات عالی کشور
بــرای مشخص شدن همه زوایــای پرونده بابک
زنجانی ،گفت :باید مشخص شــود که چگونه
ممکن اســت یــک نفر بتواند بــه راحــتــی مبلغ
هنگفتی به میزان  2.7میلیارد دالر از بیت المال

سوء استفاده کند .وی تاکید کرد  :راه مبارزه با
فساد از شفافیت و آزادی رسانه ها می گذرد.
جهانگیری با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز
به کار دولت تدبیر و امید ،خاطر نشان کرد :دولت
یازدهمدرمقطعیفعالیتخودراآغازکردکهابهام
هایی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای
سرشار نفتی در دولــت گذشته وجــود داشــت و
مشخص نبود که  700میلیارد دالر درآمد نفتی
کجا و چگونه هزینه شده است؟
وی با اشــاره به عملکرد دولــت تدبیر و امید در
حوزه دیپلماسی خاطر نشان کرد :این دولت با
اقتدار در فضای بین المللی ظاهر شد و کشور را
از شرایط انزوا خارج کرد و حتی امروز که آمریکا
با تمام قدرت فشارهایی را علیه ملت ایران اعمال
میکند،دنیاباسیاستهایآمریکاهمراهنیست
و همگان اذعان دارند که جمهوری اسالمی ایران
در چارچوب قوانین بین المللی عمل کرده و به
برجام پایبند بوده است و نتیجه آن شده که امروز
برخالفگذشتهاینآمریکاستکهدرانزوایبین
المللی قرار دارد.
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استاندارخراسانرضوی:شهرفرودگاهیمشهدمنتظراعالمنظروزیربهرئیسجمهور
مسعود حمیدی  -استاندار خراسان رضوی
با اشــاره به جلسه تیرماه خود با رئیس جمهور
گفت  :در جلسه ای که در تهران با رئیس جمهور
داشتیم ایشان حساسیت ویــژه ای روی طرح
ایجاد شهر فرودگاهی مشهد داشتند و حسب
درخواستمطرحشده،رئیسجمهوردرپارافنامه
درخواست ،به وزیر راه و شهرسازی دستور دادند
بررسیدقیقتریدرخصوصاینشهرفرودگاهی
انجام شــود ،بنابراین ما منتظر هستیم که وزیر
پاسخ رئیس جمهور را بدهند .به گزارش خراسان
«علیرضارزمحسینی»عصردیروزدرنشستخبری
وهماندیشیبااصحابرسانهکهبهمناسبتهفته
دولت برگزار شد ،به تشریح برنامه توسعه استان
در قالب مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی پرداخت
و اظهار کرد :تاکنون  ۸۵تفاهم نامه با معین های

اقتصادی امضا شده است که  80درصــد آن ها
مربوط به بخش خصوصی است و تنها ۹درصد آن
هادولتیومابقینیمهدولتیاست.
ویافزود:تاکنون ۷۴۵توافقنامهدرقالبمعین
های توسعه اقتصادی مناطق ۱۲گانه استان
به امضا رسیده است .البته پیگیری طرح مثلث
اقتصادیبهمعنیایننیستکهپروژههایکالن
استانمانندبرقیسازیخطآهنمشهد-تهران
ودیگرپروژههافراموششدهاستبلکهبهصورت
جدیپیگیردیگرپروژههایکالناستانهستیم.
استاندارهمچنیندربخشیازصحبتهایخود
با بیان این که ۸۰درصد اقتصاد روستایی استان
دست بزرگ مالکانی است که در روستا سکونت
ندارند ،گفت  :طرح مثلث اقتصادی بر اشتغال
زاییروستاییتاکیدزیادیداردومیتوانددراین

زمینه راهگشا باشد .رزم حسینی بر اجرای طرح
های همیاران آب ،طرح نجات حاشیه شهر ،طرح
مزرعه تا سفره در حوزه کشاورزی و طرح ثامن نیز
تاکید کرد و گفت :باید طرح امنیت پایدار را در
استاناجراوبهگالیههایبهحقمردمتوجهکنیم.
▪مشیسیاسیتوسعههمدلیدراستان

رزمحسینیدربخشپاسخبهسواالتخبرنگاران
نیزتاکیدکردهیچدستگاهاجراییاستانحقندارد
ازخبرنگارانشکایتکند.ویهمچنینبراهمیت
حضورهمهرسانههادرنشستهاوجلساتتاکید
کرد.استاندارهمچنینگفت:مشیسیاسیمادر
خراسانرضویایجادوتوسعههمدلیاستوبنده
از زمانی که به این استان آمدم فضای خوبی ایجاد
شدهاست وبندهازآنرضایتدارم.

