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 جمهور در پارلمان بخش خصوصی مطرح کرد معاون حقوقی رئیس

 خطای اول در فساد اقتصادی 

  ۳۴۷۳۱۰۰ :شماره خبر  ۴۴۹۲شماره   -دنیای اقتصاد روزنامه

  ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ :تاریخ چاپ

 

جمهور در چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای معاون حقوقی رئیس

ا و وکار، مجوزهاول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست. به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب

 .تواند منسوب به دولت باشدن خطاها در درجه اول در حوزه فساد میبنابرای .آوردوجود میمحیط حقوقی و اقتصادی را به

وکار باید در دستورکار قرار گیرد، بر این نکته اشاره کرد جمهور در تحلیل اقداماتی که در فضای کسبمعاون حقوقی رئیس

گرفته شود؛ به این معنا که نه که اگر قرار باشد در بازاری رشد و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای همه در نظر 

توانند ها و اشخاص میامتیاز اضافی به یک نفر داده شود و نه مانع اضافی برای کسی گذاشته شود. در این شرایط بنگاه

دهند با یکدیگر رقابت کنند. در غیر این صورت احساس امنیت برای کار از بین ها و کیفیتی که ارائه میبراساس توانایی

تواند صورت قانونی به جز موارد خاص میبینی کرد. بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی بهتوان آینده را پیشنمی رود ومی

محل سوال باشد. جنیدی با تاکید بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی، کروکی خروج از فساد اقتصادی را براساس 

  .قوانین و لوایحی که در دستور کار دولت است، تشریح کرد

ها در مقابل یکدیگر قرار برگزار شد و بار دیگر فعاالن اقتصادی و دولتی اقتصادچهارمین همایش مبارزه با فساد در پارلمان 

های گذشته یک میهمان ویژه داشت. لعیا گرفتند و درخصوص مبارزه با فساد تبادل نظر کردند. این همایش به رسم سال

فساد حضور یافت. او در این همایش به خطای اول در  بخش خصوصیجمهور در جمع حقوقی رئیس معاونجنیدی، 

اشاره داشت و آن را منسوب به ساختار دولت دانست. جنیدی عنوان کرد که این دولت است که فضا و مجوزها و  اقتصادی

باشد.  دولتتواند منسوب به ین خطاها در درجه اول در حوزه فساد میبنابرا .آوردمحیط حقوقی و اقتصادی را به وجود می

اقداماتی را برای مبارزه با فساد در پیش بگیرد. البته این مقام مسوول دولتی، به اقداماتی که در این  باید دولتاز این رو 

بر این در راستا صورت گرفته نیز اشاره کرد و بخش خصوصی را به همکاری در لوایح در دست تدوین دعوت کرد. عالوه

ارائه شد که چگونگی مبارزه با فساد در « بنگاه سالم»مدلی تحت عنوان  بخش خصوصیهمایش مبارزه با فساد، از جانب 

کار وجراست که فضای کسباداد. اما به گفته برخی از کارشناسان، این مدل در شرایطی قابلهای اقتصادی را نشان میبنگاه

 .پذیر نیستعاری از فساد باشد. در غیر این صورت، داشتن بنگاه سالم امکان

 مصادیق فساد

جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر همایش گفت: در یک تقسیم کار ملی، هم دولت، هم مردم حسن عابدی

به مبارزه برخیزند تا هیچ رخنه و گسلی  مشترک علیه فسادو بخش خصوصی دست در دست یکدیگر باید در یک اقدام 

بخشی از مساله فساد هستند،  هر دو در عین حال که بخش خصوصی و در خطوط مبارزه با فساد مشاهده نشود. دولت
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دولت و  توانندمیکم نیستند که با اتحاد  ها، افراد پاکدست و سالمحل نیز هستند. چه اینکه در این بخشراه بخشی از

و پاکدستی  سالمتکند تا میتوضیح داد: این مدل، تالش « بنگاه سالم»بزدایند. او درباره مدل  بخش خصوصی را از آلودگی

 .نهادینه کند های کشوررا در بنگاه

 

امروز مبحثی  جامعهدر ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در همایش مبارزه با فساد عنوان کرد: فساد در 

بهبود فضای مستمر  قانونعه کشور است. او به یکی از بندهای های اصلی عدم توسعنوان یکی از مقولهعمده بوده و به

اداری مقابله کند. خوانساری افزود:  سالمتکار اشاره کرد که بر اساس آن اتاق بازرگانی موظف شده با فساد و ارتقای وکسب

ران کن کند. رئیس اتاق تهدنبال توسعه است، گریزی ندارد جز اینکه با کمک دولت فساد را ریشهبخش خصوصی، اگر به

بخش خصوصی، مصادیق فساد را بررسی کرد و گفت: در بخش خصوصی کارهای خوبی صورت در دو بخش حاکمیت و 

اما در بخش حاکمیت باید مقوله مبارزه با فساد چه در بحث  .گرفته و طرح خوبی برای مبارزه با فساد ارائه شده است

هایی ها و گروهاسی وجود دستههای سیسیاسی و تقنینی و چه در بحث اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در حوزه

شود که باید با آن مبارزه شود. در حوزه تقنینی، تصویب قوانینی که توانند عامل فشار باشند منجر به ایجاد رانت میکه می

 اجرا نیست، یکی از مصادیق فسادنظران مخالف آن هستند و قابلتواند رانت ایجاد کند یا قوانینی که اکثریت صاحبمی

های ها و دستورالعملکه بیشتر توجه ما به این قسمت است، وجود مقررات و قوانین، بخشنامه شرایط اقتصادیدر است. 

شود. در کنار آن عوامل دیگر اقتصادی نیز مانند شود، از مصادیق اصلی فساد محسوب میضادی که صادر میمختلف و مت

کن نشود، تواند سرمنشا فساد باشد. اگر مشکالت در این بخش ریشهتورم، نقدینگی، سیستم بانکی، دولت فربه و بزرگ می

های متعدد ارزی از ابتدای امسال تا کنون اشاره کرد مهشود. او به صدور بخشنابخش خصوصی هم گرفتار این معضل می

صادر شده است که بسیاری از آنها  ارزبخشنامه برای کنترل بازار  ۴۰تا  ۳۰و گفت: فکر کنم از ابتدای سال تا امروز حدود 

این  .نداستفاده کنطلب، بتوانند از شرایط سوءها این را اجازه داد تا افراد فرصتکدیگر هستند. این بخشنامهدر تضاد با ی

های قضایی و بینید، دستگاهطور که امروز میشرایط، بخش خصوصی و کارمندان دولتی را دچار مشکل کرد و همان

د، ششد و شتابزده عمل نمیها به موقع بررسی میه اگر بخشنامهاین در حالی است ک .اندهای نظارتی وارد عمل شدهدستگاه

موجود در  تورمیابد و پیش از آن، همزمان با توجه به افزایش می ارزشد که قیمت بینی میافتاد. اگر پیشاین اتفاقات نمی

نیز اشاره کرد و از  نقدینگیبه مشکالت حاصل از شد. خوانساری کردیم، بازار ارز نابسامان نمیرا تعدیل می نرخ ارزکشور، 

اره کرد اشکند، یاد کرد. او به مشکالت ناشی از ایجاد موسسات مالی نیز عنوان بهمنی که فرود آن بخشی را نابود میآن به

گذاری کرده ملت به کسانی پرداخت شد که در این موسسات سپرده پولهزار میلیارد تومان از  ۴۰تا  ۳۰و گفت: بیش از 

تولید  اقتصادشد. از سوی دیگر انحصارهایی که در میبودند؛ در حالی که باید از ابتدا جلوی ایجاد این موسسات گرفته 

وان عناز دیگر مواردی بود که خوانساری از آن به ۴۴های دولتی بر مبنای اصل های نادرست شرکتکند و واگذاریرانت می

تواند از عوامل فسادزا یاد کرد. رئیس اتاق تهران افزود: اگر دولت بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهد مسلما می

. های حکومتی استبسیاری از این فسادها جلوگیری کند. آنچه خواسته ما از دولت است شفافیت در همه ارکان و دستگاه

کنم که بحش خصوصی اولین صوصی در این فساد قرار دارد. اما من فکر میشاید در اذهان عمومی چنین باشد که بخش خ

نه توانیم، در این زمیشود. به همین دلیل ما در اتاق بازرگانی تالش داریم تا آنجا که میارگانی است که قربانی فساد می

 .قل ممکن برسانیمهای اداری بتوانیم مبارزه با فساد را به حداتعامل کنیم و با اصالح و بهبود سیستم
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مسوولیت اصلی طراحی مدل را برعهده داشته که  دانشگاه علم و صنعتدر این جلسه، رسول نورالسنا، عضو هیات علمی 

واند تمیطراحی این مدل را تشریح کرد. او گفت: مدل نهایی بنگاه سالم دارای چند ویژگی است؛ از جمله آنکه  است، روند

ساز فساد شود، جلوگیری هایی که ممکن است زمینهگیری رخنهبر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل

سنجش برخوردار است. نورالسنا از اجرای آزمایشی این مدل در سه کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمی و قابلمی

را در اجشرکت ایرانی خبر داد و عنوان کرد: مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارائه نظرات این سه شرکت نهایی شده و قابل

 .های بخش خصوصی استدیگر شرکت

نیز در همایش مذکور گفت: فساد باعث  (UNODC) سازمان ملل متحدو مواد مخدر  جرمری دفتر مقابله با نماینده کشو

 از همه کشورهای حامی سازمان ملل .شوداقتصادی کشورها می و پیشرفتتوسعه به خطر انداختن امنیت کشور و مانع 

امضاکننده کنوانسیون جهانی  ن یکی از کشورهایکند. الکساندر فدلو با اشاره به اینکه ایرامبارزه با فساد پشتیبانی می

جام های انمبارزه با فساد است، گفت: این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت

المللی نیدهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون در واقع یک ابزار بگرفته، نشان

های مجدد این کنوانسیون نیز ایران در بررسی .اندکشور به عضویت آن در آمده ۱۸۶ برای مبارزه با فساد است که تاکنون

که این  جای تبریک دارد های خوبی برای مبارزه با فساد داشته است. برای ایرانمشارکت داشته و در سطح ملی پیشرفت

اتاق بازرگانی تهران برای مبارزه با فساد گذاشته شده است. فساد بر تمام ساختارهای کشور و فرصت در اختیار  توانایی

به تصویب  ۲۰۱۵در سال و  ایرانتوسط دولت  UNODC شود. برنامهها میدولت کند و موجب تضعیففشار وارد می

 توانیم با فساد مبارزه و از طریق اقدامات دیپلماتیکهمکاری کنیم می ایراندهد اگر ما با شرکا در رسیده و نشان می

 .کارهای موثری انجام دهیم

 کار را سالم کنیدوسبفضای ک

حسین المللی ضمن ت، دکتر محمدمهدی بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین«بنگاه سالم»پس از ارائه طرح 

شده در این طرح به نکاتی اشاره کرد. او در ابتدا به چند آمار جهانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها، ساالنه مدل تدوین

دنیا است.  GDP درصد ۳و حدود  جهاندرصد تجارت  ۱۲شود که دزدیده می جهاندر پی فساد در  دالرمیلیارد  ۲۶۰۰

های دهد. اینها رقمرا تشکیل می تجارتدرصد  ۵شود که رشوه پرداخت می دالرهمچنین در تمام دنیا ساالنه هزار میلیارد 

دانیم وضعیت ما در عنوان فعال اقتصادی نیز با توجه به رتبه ایران در زمینه فساد میعجیبی است. هم من و هم شما به

 .سیاری از کشورها استاین شاخص، بدتر از ب

او گفت: مسلما داشتن یک مدل برای آنکه بدانیم یک بنگاه اقتصادی باید چه مراحلی را برای عاری شدن از فساد طی  

تواند عاری از فساد باشد؟ مسلما تا زمانی که کار عاری از فساد نباشد آیا بنگاه میوکند، خوب است. اما اگر فضای کسب

منظور مبارزه با فساد، مناسب است؛ اما در سطح این الگو برای بخش خصوصی به .ن کار شدنی نیستفضا آماده نشود، ای

است. مهم نیست که ما تابع « سیستم اقتصادی»ترین آن به نظر من نبود کالن کشور، مساله دیگری وجود دارد که مهم

دنبال اقتصاد متمرکزیم. اما هر کدام از این کنیم یا حتی بهرا دنبال می دموکراسیسیستم بازار آزاد هستیم یا سوسیال 

درستی صورت اکنون در کشور ما نه کنترل ها تئوری و ابزار کنترل خاص خود را دارد. این در حالی است که همسیستم

ها در کدام بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود و کدام دانیم قیمتهنوز نمی .گیرد و نه آزادی وجود داردمی
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گذاری یهتواند سرماها میداند در کدام بخشگذاری شود. در نتیجه فعال اقتصادی نمیگیرد و باید قیمتقسمت سوبسید می

اید خواهد برداشته شود، بشوند. به این معنی که برای هر قدمی که میگیر میها تصمیمکراتکند. در چنین شرایطی، بورو

رابطه بین مردم و حاکمیت را  قانون .پذیری استافتد، زیر سوال رفتن قانونمجوز صادر شود. آنچه در این باره اتفاق می

کند؛ بنابراین به سیستم قضایی برای حفاظت از آن نیاز است. تا زمانی که سیستم قضایی وجود نداشته باشد، روشن می

توانیم فضای اجتماعی و قوه قضایی مشخص نداشته باشیم، نمی سرمایهمعنی است. بنابراین اگر پذیری نیز بیقانون

 .کار مشخص داشته باشیموکسب

شود در خواهند صادراتشان را افزایش دهند. اما آیا میاو در ادامه به مشکالت صادرات اشاره کرد و گفت: همه کشورها می

 ها مشتری پیدا کرده و قرارداد بستهای که بعد از مدتالمللی، کدر است کاال صادر کرد؟ صادرکنندهمحیطی که روابط بین

شود شود که بر اساس آن، یا یک سوبسید قطع میان با تصمیمات دولتی مواجه میخواهد کاال صادر کند، ناگهاست و می

تعامل برای حمل نیست یا  کشتیشود. در مواقع دیگر نیز یا شود یا صادراتش ممنوع میگذاری مییا آن کاال قیمت

کنیم و یک روز قهریم. در چنین فضایی بنگاه سالم شود. ما یک روز با یک کشور آشتی میالمللی دچار مشکل میبین

های بازرگانی باید نزد دولت بروند و بگویند ما مدل معنی ندارد؛ بنابراین نیاز است که حرکت هماهنگی صورت گیرد. اتاق

ه، اجرا نیست. در ادامه این جلسکار سالم نداشته باشیم این مدل قابلوفضای کسببنگاه سالم را طراحی کردیم؛ ولی اگر 

برگزاری مستمر  (UNODC) سازمان ملل درمواد مخجرائم و  خانم یوجینگ یو، مسوول بخش خصوصی دفتر مبارزه با

 .دهنده تعهد اتاق و بخش خصوصی ایران به مبارزه با پدیده فساد دانستمبارزه با فساد در اتاق تهران را نشان همایش

ت نفعان پیدا کنیم تا حاکمیحل جامعی برای تمام ذیکننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: باید راهاو فساد را تخریب

شود؛ بلکه موجب کاهش میتنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون نه را در پیش بگیرند. فساد توسعه پایدارنون و قا

های بزرگ در جایی که در آن شود. در واقع، شرکتمیهای تجاری به فرصت خارجی و مانع دسترسی هایگذاریسرمایه

کنند. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اکنون زمینه کار گذاری نمیمیزان فساد باالست، سرمایه

از  UNODC بندد. نمایندهمیکرد، اکنون درها را میباز برای فساد تغییر کرده است. اگر این پدیده در گذشته، درها را 

کارگیری مجازات در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: در کنار به هاضرورت استفاده از مشوق

ر بسیاری از موارد های اخالقی نیز ایجاد شود. در واقع دمعیار برای رعایت هاییبرای کنترل فساد، الزم است انگیزه

تواند ایجاد کند که میهای مثبتی الملل چه انگیزهبین جامعههای قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که چارچوب

 .ها صادقانه فعالیت کنندشرکت

 امات دولت در مبارزه با فساداقد

جمهور که میهمان ویژه این همایش بود، به اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد اشاره حقوقی رئیس معاونلعیا جنیدی، 

مه در نظر گرفته شود. یعنی نه و رونق صورت بگیرد، باید امکان برابر برای ه رشدکرد. او گفت: اگر قرار باشد در بازاری 

بر اساس  توانندها و اشخاص میامتیاز اضافی به یک نفر بدهید نه مانع اضافی برای کسی بگذارید. آن وقت است که بنگاه

صورت قانونی به جز موارد کنند؛ بنابراین دادن امتیاز اضافی حتی به رقابتدهند با یکدیگر ها و کیفیتی که ارائه میتوانایی

 .داندمی تجارت آزادجهانی نیز تمام سوبسیدها را خالف  تجارتسازمان  .تواند محل سوال باشدخاص می
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دهد، محل اشکال است چه برسد به غیر قانونی بودن آن که از طریق رشوه و فساد، حتی قانونی که به سوبسید مجوز می

معقول و منصافه باید به دور از این فضا باشد. در غیر این  رقابتدهد. بنابراین تجارت و در موقعیتی بهتر قرار میگروهی را 

بینی کرد. فعال اقتصادی در شرایطی وارد میدانی ده را پیشتوان آینرود و نمیصورت، احساس امنیت برای کار از بین می

تواند پذیرد، ولی نمیکند و شروع یک فعالیت را میاو یک بنگاه ایجاد می .اش چیستداند آیندهشود که تقریبا نمیمی

برای او تامین  های برابر رابینی کند؛ چون نه مجموعه مقررات و نه نحوه اجرای آن هیچ کدام موقعیتآینده را پیش

ادگی همه شود، به سدلیل امتیازهایی که به رقیب او داده میها، بهکنند. در این وضعیت یک بنگاه با بهترین زیرساختنمی

و رونق  رشدگیرد. اما در شرایط برابر، اعتماد به بازار، ماند و رقیب او در موقعیت بهتری قرار میمصرف میهایش بیهزینه

 .شودایجاد می

سال است که داوطلبانه دنبال  ۴او افزود: فساد حتما در بخش خصوصی هم وجود دارد. خوشحالم که بخش خصوصی 

تالشی است برای رسیدن به  شود،ها وضع میکن کردن این مساله در درون خود است. تمام مقرراتی که در شرکتریشه

دانیم که فساد از فراهم نشدن این فضا توسط دولت و از درون ساختار دولت است. در واقع این مقصود. در عین حال می

آورد. بنابراین خطاها در درجه اول در حوزه این دولت است که فضا و مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را به وجود می

 هایی برداشته شده استب به دولت باشد. پس دولت باید اقداماتی را انجام دهد. برای این منظور قدمتواند منسوفساد می

 .تواند به کمال برسدها میکه با مشورت بخش خصوصی این قدم

ه بلجنیدی به برخی از این اقدامات اشاره داشت و عنوان کرد: یکی از این کارها، تدوین و اجرای قانون سالمت اداری و مقا

با فساد است که اصالح آن در حال انجام است. هدف اصلی این است که از فساد کالن و سیستماتیک که معموال در سطح 

دهد، جلوگیری شود و البته در سطوح پایین تر ها و امتیازها رخ میمقامات باالتر دولت در مزایده، مناقصه، دادن پروژه

قانون دیگر، انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات است که معتقدم در حال اجراست؛  اجراست.گیری نیز این قانون قابلتصمیم

رانت اطالعاتی یکی از منشأهای مهم فساد است. بنابراین دسترسی آزاد مردم به  .ولی ممکن است نقایصی داشته باشد

 را نیز پیگیری کرده است. یکی قانونتواند بازدارنده فساد باشد. در کنار این قوانین دولت چند قانون دیگر اطالعات، می

است که از قبل مصوب شده و هر دو نیز اصالح شده است.  تروریسممقابله با پولشویی و دیگری قانون مقابله با تامین مالی 

اصالح شده و امکان دارد به کمی اصالحات بیشتر نیاز داشته باشد؛ ولی اصالح قانون  تروریسمون مقابله با تامین مالی قان

به مجلس ابالغ شده  شورای نگهباننظر از سوی عنوان اختالفر است. مواردی بهمقابله با پولشویی همین االن در دستور کا

نظام در حال پیگیری است. در کنار این دو قانون،  تشخیص مصلحتمجمع عنوان امر اختالفی بین مجلس و شورا در که به

المللی نیز به این لوایح چهارگانه نیاز طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. برای اهداف بیندو معاهده نیز هست که به

دنبال پیشبرد عنوان معاون حقوقی بهنظرهایی وجود دارد، اما دولت در این باره عزم راسخ دارد و من بهالفداریم. اگرچه اخت

بانکداری  ام یکالمللی نیست، بلکه فراتر و بیشتر از آن است. بارها گفتهاین موضوع هستم. اما دلیل آن تنها روابط بین

داری فقط این نیست که برای آنکه مطمئن شویم عملیات بانکی به ربا العمل. این بانکاسالمی یعنی یک بانکداری صحیح

العمل، شود تعدادی قرارداد بنویسیم که البته عمده این قراردادها نیز به بازنگری نیاز دارد. بلکه بانکداری صحیحمنجر نمی

 آمددردر بازار انجام دهد و بعد ای را با فساد تواند معاملهیعنی اطمینان حاصل کنیم چه بخش خصوصی و چه دولتی نمی

هم دو قانون نام برده و هم دو معاهده برای  .ناشی از آن معامالت را وارد سیستم بانکی کند و به نوعی آن را تطهیر کند

المللی و جلوگیری از ورود وجوه ناشی از آنها در سیستم بانکی، در درجه اول به سیستم ان یافته بینمقابله با جرائم سازم

کند که تجارت صحیح که مبنایش رقابت صحیح کند. همچنین به بازار کمک میمالی و پولی و بانکی داخلی ما کمک می
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اد ای در حوزه مقابله با فسایم اهتمام ویژهقوقی، سعی کردهعنوان معاونت حاست، بتواند حاصل شود. در کنار اینها ما نیز به

ی جدی تواند اثرگذارایم که فکر کنم هر کدام به تصویب نهایی برسد، میداشته باشیم. به این منظور دو الیحه آماده کرده

مدیریت  الیحه یکی از آن لوایح که در حال بررسی است و با مشورت بخش خصوصی در حال پیگیری است، .داشته باشد

تعارض منافع در خدمات عمومی است. دولت هرگز مستغنی از تجربیات بخش خصوصی نیست و باید همواره با بخش 

خصوصی در ارتباط باشد و از مدیران موفق بخش خصوصی در دولت استفاده کند. در چنین وضعیتی ممکن است در مورد 

بیاید. بنابراین باید این مساله را مدیریت کرد. از این رو چنین وجود هایی بهامکان تعارض منفعت خصوصی و عمومی نگرانی

ای نوشته شد. هدف این است که اگر مدیر خصوصی در بخش دولتی حضور دارد، این اطمینان حاصل شود که در الیحه

 .نظر بخش خصوصی مهم است الیحهدارد. در این راستای منفعت عمومی قدم برمی

ماعی، اجت -او به الیحه دیگری که معاونت حقوقی تهیه کرده اشاره کرد و گفت: الیحه جامع شفافیت، شفافیت سیاسی

. این کار آسانی نیست و هایی امنیتی و دفاعی را هدف قرار داده استاقتصادی، اداری، آموزشی، فرهنگی و حتی در بخش

بزرگی است. در حال حاضر بخشی از مواد آن به پایان رسیده است. هنوز هم فرصت است که نظرات بخش خصوصی  جراحی

تواند در امور دولتی داشته باشد نباشد که بخش خصوصی از مشارکتی که می طوررا در این الیحه در نظر بگیریم. این

المللی، آمریکا را این امر ملی است و سهم شما هم سهم بزرگی است. جنیدی عنوان کرد: من در روابط بین .کوتاهی کند

جاد مانع اضافی نیز ممنوع طور که سوبسید اضافی در تجارت ممنوع است، ایدانم. هماناولین متخلف حاکمیت قانون می

هایی گذاشته شود که ایران نتواند بر های آمریکا که فراسرزمینی هم هست، موجب شده در دنیا تحریماست. تمام تحریم

 .دنبال مدنیت و حاکمیت قانون باشیمای را با دنیا حفظ کند. البته ما نیز در کشور باید بهرابطه تجارت آزاداساس 
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