
  

سیاسی 2
معاون وزیر کشور:

به دور از مانع تراشی، بانک ها و مدیران دستگاه های 
اجرایی از واحدهای تولیدی حمایت کنند

معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور، گفت: به دور از 
بهانه جویی و مانع تراشی هم بانک ها و هم مدیران دستگاه های اجرایی موظف 

هستند تا از واحدهای تولیدی حمایت کنند.
به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی 
در استانداری اردبیل، اظهار کرد: هر چند در نیمی از استان های کشور آمار 
بیکاری کاهش یافته، اما همچنان نرخ بیکاری در کشور 12 درصد است که 
ضرورت دارد نسبت به تعدیل و کاستن از این آمار تالشی جدی و فراگیر 
را انجام دهیم. وی با بیان اینکه وزارت کشور اخیرا اولویت ها و برنامه های 
راهبردی را در تحقق شعار سال به استان ها اعالم کرده است، خاطرنشان کرد: 
یکی از اصلی ترین این برنامه ها که جزو 7 ماموریت فرمانداران و استانداران 
محسوب می شود حمایت و کمک به واحدهای راکد، نیمه فعال و تازه کار 
است تا با حمایت همه جانبه این واحدها در مسیر رونق تولید قرار گیرند. 
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور ضرورت ممانعت 
از تملک واحدهای تولیدی را توسط بانک های عامل یادآور شد و گفت: در 
کنار همراهی بانک ها باید این واحدها در مناطق مختلف استان ظرف چند ماه 
تعیین تکلیف شوند تا به نوعی مراقبت از واحدهای تولیدی بحرانی به انجام 
رسیده و تا حد امکان زمینه بازگشت این واحدها به چرخه فعالیت مجدد مهیا 
شود. دین پرست بیان کرد: به دور از بهانه جویی و مانع تراشی هم بانک ها و 
هم مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند تا از واحدهای تولیدی حمایت 
کنند و در این زمینه در سال جاری تکمیل و بهره برداری از واحدهای صنعتی 
و تولیدی با پیشرفت 60 درصد در اولویت قرار گرفته است. وی به حمایت از 
شرکت های دانش بنیان در توان افزایی تولید قطعات و مجموعه های تاثیرگذار 
در فرآیند تولید اشاره کرد و گفت: نرخ مشارکت اقصادی در کشور به سمت 
مطلوبیت به پیش می رود، به طوری که میانگین مشارکت اقتصادی در کشور 
هم اکنون به بیش از 40 درصد رسیده است. معاون هماهنگی اقتصادی و 
توسعه منطقه ای وزیر کشور به بازدیدهای خود از طرح های متعدد تولیدی و 
اقتصادی در استان اردبیل اشاره کرد و افزود: در شمال استان اردبیل طرح های 
خوبی اعم از راه اندازی شهرک های گلخانه ای، اجرای پایاب سد خدافرین، 
توسعه اراضی آبی و همچنین توجه به صادرات غیرنفتی مورد دقت و اهتمام 
آزاد،  ویژه منطقه  به  پروژه ها  این  تکمیل  با  نظر می رسد  به  و  بوده  جدی 

اقتصادی و راه آهن تحول و پویایی در استان اردبیل نمودی عینی پیدا کند.
دین پرست با قدردانی از استاندار اردبیل در پیگیری جدی پروژه های متعدد 
این استان برای تکمیل و رونق اشتغال تصریح کرد: باالتر از مقام عالی استان 
فرمانداران اهتمام جدی به شناسایی مشکالت واحدهای تولیدی و رفع موانع 
آنها داشته باشند که در هفت سیاست راهبردی وزارت کشور اصلی ترین 

مسئولیت و ماموریت نیز بر عهده فرمانداران گذاشته شده است.

ترقی:
مسئوالن الزامات شرایط مقاومتی کشور را رعایت کنند

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با بیان اینکه عملکرد درست 
مسئوالن یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت روحیه مقاومت مردم است، 
گفت: هرچه مشارکت مردم در مقاومت در برابر دشمن بیشتر شود و مردم 
شرایط و سبک زندگی خود را با شرایط مقاومتی کشور تنظیم کنند، هزینه 

مقاومت هم کاهش می یابد.
روحیه  تقویت  لزوم  به  اشاره  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  ترقی  حمیدرضا 
مقاومت جامعه در برابر فشارهای اقتصادی دشمن، اظهار کرد: امید به آینده 
و پیروزی، ایمان به راه و هدف، آمادگی برای فداکاری و ایثار در راه هدف، 
انگیزه دینی و اعتقادی و احساس عدم سوء استفاده مالی از شرایط اقتصادی 

کشور می تواند روحیه مقاومت جامعه را تقویت کند.
وی ادامه داد: عملکرد درست مسئوالن یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد و 
تقویت روحیه مقاومت مردم است. عملکرد مسئوالن باید به گونه ای باشد که 
مردم احساس کنند تالش خالصانه ای از سوی مسئوالن برای حل مشکالت 
کشور وجود دارد و مسئوالن الزامات شرایط مقاومتی که کاهش هزینه و 
صرفه جویی و تغییر سبک زندگی از اشرافی به زندگی معمولی است را رعایت 

می کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه سه گروه دنبال القای روحیه یأس 
در جامعه هستند، بیان کرد: یک گروه از قدرت پوشالی دشمن ترسیده اند و 
به همین دلیل از سازش صحبت می کنند. یک گروه عامل غرب بوده و تحت 
تأثیر تمدن غرب هستند و به خاطر فریبی که از غرب خورده اند، مروج سازش 
هستند. گروه سوم خائن و مزدور بوده و مأموریت آنها ایجاد انشقاق در 
جامعه و فراهم کردن زمینه برای حضور دشمن در کشور است، این افراد مروج 

روحیه یأس در جامعه هستند.
ترقی خاطرنشان کرد: کاهش هزینه ها و صرفه جویی، تصمیمات درست 
و معقول و متناسب با شرایط کشور، حداکثر بهره برداری از امکانات کشور 
و همراه کردن مردم می تواند هزینه های مقاومت را کاهش دهد. هر چه 
مشارکت مردم در مقاومت در برابر دشمن بیشتر شود و مردم شرایط و 
سبک زندگی خود را با شرایط مقاومتی کشور تنظیم کنند، هزینه مقاومت 

هم کاهش می یابد.
وی در ادامه با اشاره به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان اظهار 
کرد: استراتژی آمریکا چماق و هویج است. آنها هم مذاکره را مطرح می کنند و 
همزمان فشارهای اقتصادی خود را افزایش می دهند. وزارت خزانه داری آمریکا 
به دولت این کشور القا می کند که ادامه فشارهای اقتصادی موجب فروپاشی 
اقتصادی ایران و تسلیم شدن مردم ما می شود، در حالی که تحلیل آنها اشتباه 
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سفر آبه و ماس به تهران؛

کلید بازگشت آرامش به منطقه چیست؟

اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس تعریف شد

ایران راه  حل ابتدایی عبور از وضعیت متشنج در منطقه 
در پی تشدید فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی 
آمریکا علیه خود را پایان دادن به "جنگ  اقتصادی" و 
تحریم های نفتی و بانکی می داند که مدت هاست از سوی 
آمریکا آغاز شده است و تاکید دارد تا وقتی این اتفاق نیفتد 

هیچ گشایش سیاسی و دیپلماتیکی اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف روز دوشنبه در 
جریان کنفرانس خبری مشترک با هایکو ماس، همتای 
آلمانی خود با توجه به نگرانی کشورهای مختلف به ویژه 
کشورهای اروپایی از باال گرفتن تشنج و تنش در منطقه 
در هفته های اخیر گفت: تنش جدید در منطقه ما نتیجه 
"جنگ اقتصادی" آمریکا علیه ایران است که شخص آقای 
ترامپ آن را اعالم کرده و گفت که در جنگ اقتصادی با 

ایران هستیم.
او راه حل عبور از وضعیت متشنج ایجاد شده در منطقه 
را هم گفت. ظریف تاکید کرد: تنها راه کاهش تنش در 
منطقه توقف این جنگ اقتصادی است. نمی توان توقع 
داشت جنگ اقتصادی علیه مردم عادی در جریان باشد و 
کسانی که از آن حمایت می کنند یا آن را به راه انداخته اند، 

در امان باشند.
کرد:  خاطرنشان  دیپلماسی کشورمان  دستگاه  رئیس 
معتقدیم آلمان و اتحادیه اروپا نقش مهمی در پایان دادن 
به این تنش می توانند داشته باشند و از نقش آفرینی آنها 

در این عرصه استقبال می کنیم.
یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در جریان کنفرانس 
خبری و دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آلمان 
که به عنوان اولین مقام اروپایی و عضو برجام بعد از 
اجرایی شدن تصمیم جدید "کاهش تعهدات" برجامی از 
سوی ایران به تهران آمده است، موضوع جنگ اقتصادی 
و ضرورت پایان دادن به آن برای از بین بردن تنش در 
منطقه بود؛ امری که پیش بینی می شود در دیدار شینزو 
آبه نخست وزیر ژاپن با مقامات عالی کشورمان مورد تاکید 

قرار گیرد.
بدون شک کلید اصلی بازگشت آرامش به منطقه و دور 
شدن وقوع جنگ در آن، بازگشت همه طرف های درگیر 
به تعهدات قانونی و حقوقی شأن طبق موافقت نامه ها و 

توافق های دو و چند جانبه از جمله برجام است.
شاید برخی کشورها در منطقه و برخی در خارج منطقه 
که  بودند  تصور  این  بر  ابتدا  واقع بینانه  غیر  شکلی  به 
می توانند با تحریم های همه جانبه و تنگ کردن فضای 
تنفس سیاسی و امنیتی و اقتصادی ایران، از نقش و نفوذ 
کشور در منطقه بکاهند اما امروز با وجود خروج آمریکا 
از برجام و گذشت یک سال از بازگشت تحریم های این 
کشور علیه ایران و همراهی تمامی کشورها در وسیع ترین 
و کم سابقه ترین شکل ممکن با این تحریم ها، بر همگان 
روشن شده است که ایران حریف آسانی نیست، به عالوه 

این طور نیست که آنها جنگ اقتصادی علیه مردم ایران در 
تمامی ابعاد اجتماعی سیاسی اقتصادی و حتی انسانی و 
ضروری به راه بیندازند و در عین حال در امان هم باشند.

ایران در یک سال گذشته در سطوح مختلف از سیاست 
"صبر استراتژیک" پیروی کرده اما بعد از یک سال که 
تالش های دیپلماتیک به نتیجه مطلوب و قابل توجهی از 
سوی سه کشور اروپایی برای جبران خروج آمریکا از برجام 
به نتیجه نرسید تصمیم به اقدام متقابل گرفت. در نتیجه 
تصمیم ایران و نیز اقداماتی که به طور متقابل در برابر 
تحریم سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد در عمل 
تنش و نگرانی ها نسبت به این که هر لحظه ممکن است 
حادثه یا اتفاقی در منطقه میان این دو گروه رخ دهد و 
زنجیره ای از اتفاقات غیر قابل کنترل را رقم زند افزایش 

یافت.
امروز منطقه به معنای واقعی آبستن تحوالت و اتفاقات 
غیرمنتظره و در عین حال قابل پیش گیری است از این رو 
هر یک از کشورهای حاضر در آن و نیز کشورهایی که از 
پی آرامش در آن منفعتی دارند، تالش می کنند تا به سهم 

و توان خود فشار این دیگ بخار را کاهش دهند.
از این رو می توان گفت که سفر وزیر خارجه آلمان و 
نیز نخست وزیر ژاپن در هفته جاری به تهران و دیدار با 

مقامات کشورمان در سطوح مختلف نه لزوماً ایجابی بلکه 
سلبی است. این مقامات بیش از آنکه ایده و پیشنهاد 
مبسوط و مکتوبی برای کاهش تنش داشته باشند تنها 
سعی دارند از در هم تنیده شدن بیشتر این کالف به هم 

پیچیده جلوگیری کنند.
مواضع ایران و آمریکا در پیگیری سیاست "مقاومت 
حداکثری" و "فشار حداکثری" به طور جدی از سوی دو 
طرف دنبال می شود و هیچ نشانه ای از این که یک طرف به 

دنبال عقب نشینی از مواضع خود باشد دیده نمی شود.
انتظار  است  کرده  اعالم  هم  قبالً  ایران  که  همان طور 
دارد تا سه کشور اروپایی در قالب اینستکس یا هر طرح 
و برنامه دیگری معامالت نفتی و بانکی ایران را تسهیل 
کنند و این مساله در تمامی دیدارهایی که تحت عنوان 
سوی  از  میانجی گری  برای  درخواست  یا  میانجی گری 
کشورهای مختلف در این مدت انجام شده به گوش این 

مقامات از سوی ایران رسیده است.
از این رو، انتظار است موضوع توقف یا تعلیق تحریم 
مقامات  سوی  از  ایران  بانکی  تعامالت  و  نفت  فروش 
مختلف به ویژه نخست وزیر ژاپن که روز چهارشنبه به 
تهران خواهد آمد به گوش مقامات آمریکایی و اروپایی 
نتیجه  و  امیدبخش  به مذاکراتی  بتواند  تا  رسانده شود 

بخش بینجامد.
اگر ژاپن، آلمان، عمان، عراق و هر کشور دیگری که 
می خواهد به عنوان میانجی گر در موضوع ایران وارد شود 
باید در گام اول اختیارات واقعی و کافی به عنوان یک 
را  بتواند شروط دو طرف  باشد که  را داشته  میانجی گر 

بشنوند و اجرایی کند.
خواهان  ایران  این که،  است  مربوط  ایران  به  آنچه 
بازگشت آمریکا به برجام و رفع تمامی تحریم ها و جبران 
خساراتی است که در این مدت یک سال به ایران وارد 
شده است. تا زمانی که به موقعیت و پله اول در زمان 
اجرایی شدن برجام باز نگردیم و به ویژه نفت ایران از 
مذاکره  امکان  نشود  خارج  آمریکا  خصمانه  تحریم های 

وجود نخواهد داشت.
خریداران  اروپایی،  کشورهای  اگر  ایسنا،  گزارش  به 
نفت از حوزه خلیج فارس و همسایگان ایران در این حوزه 
نگران بروز جنگ در منطقه هستند، باید بدانند که این 
آمریکاست که پیش از این، جنگ یکجانبه اقتصادی علیه 
ایران را در حوزه تحریم های نفتی و بانکی و غیره آغاز کرده 
است و باید بیش از ایران آنها را از ادامه این جنگ بازدارند.

ایران از تالش و نقش آفرینی هر کشوری که بتواند در 
این مسیر اقدامی مؤثر انجام دهد استقبال می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اهداف، وظایف و 
اختیارات وزارت ورزش و جوانان را تعریف کردند.

شنبه- امروز-سه  علنی  جلسه  ادامه  در  نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی مواد 1 و 2 الیحه اهداف، وظایف 

و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردند.
نمایندگان در ماده 1 این الیحه مقرر کردند: به منظور 
ایران در بخش  اسالمی  نظام جمهوری  اهداف  تحقق 
ورزش و امور جوانان کشور، اهداف، وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار وزارت 
نامیده می شود تعیین می شود. نمایندگان در ماده 2 
این الیحه تعاریفی را تصویب کردند که بر این اساس، 
ورزش به معنای فعالیتی مشمول بر به کارگیری قوای 
جسمانی، فکری و مهارت های حرکتی است که در انواع 
با اهداف معین  تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای 

اجرا می شود، همچنین ورزش تربیتی به معنای ورزشی 
نهادهای رسمی  و  باشگاه  خانواده،  از سوی  که  است 
آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس، دانشگاه ها 
به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می شود و هدف آن 

توسعه مهارت های حرکتی ورزش پایه است.
بر  کردند:  مقرر  ماده  این  در  همچنین  نمایندگان 
اساس این الیحه، اتحادیه باشگاه های ورزشی به معنای 
از  متشکل  انتفاعی  غیر  و  مستقل  شخصیت حقوقی 
تأمین  و  نظارت  با هدف  که  باشگاه های ورزشی است 
به  ورزشی  زمینه های  کلیه  در  اعضا  صنفی  حقوق 
غیر از ورزش حرفه ای با مجوز وزارت ایجاد و فعالیت 
می کند؛ همچنین بر اساس این الیحه خانه های جوانان، 
مراکزی است که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی 
سازی  توانمند  تمرین  مشارکت،  و  جوانان  انقالبی  و 

اجتماعی، آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی 
انقالب  عالی  شورای  مصوبات  چهارچوب  در  جوانان 

فرهنگی ایجاد و فعالیت می کنند.
است  ورزشی  حرفه ای  ورزش  ماده،  این  اساس  بر 
به مقررات خاص  با توجه  یافته  با رقابتی سازمان  که 
کسب  و  ورزشی  رکوردهای  ارتقای  برای  رشته  هر  در 
این اساس،  بر  انجام می شود، همچنین  یا مدال  رتبه 
باشگاه ورزشی به مؤسسه ای اطالق می شود که توسط 
تعمیم  و  تعلیم  هدف  با  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص 
سالمت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول 
علمی و ارزش های اسالمی ایجاد فضای کسب و کار به 
دست آوردن رتبه و مدال در یک یا چند رشته ورزشی 
مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت 

تأسیس و فعالیت می کند.

معاون اول رئیس جمهور:
اصالح روندها برای جلوگیری از تکرار فسادهای مشابه ضروری است

و  تخلفات  از  زیادی  بخش  که  این  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
سوءاستفاده ها در نظام پولی و بانکی اتفاق می افتد، گفت: بانک مرکزی باید 
به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل 
در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که دارای صالحیت 

اخالقی و تخصصی هستند عمل کند.
و چهارمین جلسه ستاد  در چهل  اسحاق جهانگیری  ایسنا،   گزارش  به 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه آسیب شناسی تخلفات 
صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه 
با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر 
گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه 

دفاع کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که متاسفانه شاهد تکرار فسادهای 
مشابه در کشور هستیم، تصریح کرد: پرونده های فسادی که کشف و با آنها 
برخورد شده است نباید رها شوند، بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف 
فساد، رویه ها و روندها نیز اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه 

جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت 
دانست و افزود: اگر فرایندها اصالح شود و عملکردها در معرض دید عموم 

جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوءاستفاده ها جلوگیری خواهد شد.
و  تخلفات  از  زیادی  بخش  که  این  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
سوءاستفاده ها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می افتد، گفت: بانک 
مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با 
اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه ای و اعضای هیئت مدیره بانک ها که 
دارای صالحیت اخالقی و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و 

تخلفات جدی باشد.
جهانگیری با اشاره به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص چک های 
تضمینی اظهار کرد: این اقدام نتایج مثبت و سازنده ای به همراه داشت و 
امیدوارم این گونه برنامه ها و اصالح فرایندهای نادرست در سایر بخش های 

اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در 
خصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد 
وقوع  علل  شناسی  آسیب  برنامه  خواست  ستاد  دبیرخانه  از  اقتصادی، 
فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات الزم 
برای شناسایی گلوگاه های فسادخیز و نیز اصالح فرایندها را در جلسات 

بعدی ارائه کند.
جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی آمریکا 
علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: آمریکا 30 درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد 
و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسالمی ایران به 
راه انداخته اند. آنها تصور می کردند که با این فشارها، اقتصاد ایران به سرعت 
با فروپاشی مواجه خواهد شد، اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق 

نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه 
قضاییه نیز با بیان این که ضعف ها و اشکاالتی در برخی بخش ها وجود دارد 
گفت: با وجود همه این ضعف ها و علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان، 

اما به لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در 
کشور قابل قبول است.

پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی هم در این جلسه با بیان 
این که ریشه تمام مشکالت کشور نبود اطالعات و داده های دقیق برای 
تصمیم گیری است گفت:  اگر بانک اطالعاتی کامل وجود داشته باشد تصمیم 
گیری ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین 

خواهد رفت.
در این جلسه که وزرای دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، 
سازمان  رئیس  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس  مرکزی،  بانک  کل  رییس 
بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقالب 
تهران، نمایندگان اطالعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو 
ستاد نیز حضور داشتند، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
گزارشی از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی 
و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر 
پرونده های مفاسد کالن اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و نهادهای 

اطالعاتی و امنیتی برگزار می شود، ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد 
آسیب شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی بانک 
ها، راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه شد و مقرر گردید 
این جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز 

ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.
فرادستگاهی  ارائه گزارش کمیته تخصصی  از  این جلسه پس  ادامه  در 
آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز، اعضای جلسه 
نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند و راهکارهای 
پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و اقتصادی مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
نحوه  از  گزارشی  نیز  سپاه  اطالعات  نماینده  همچنین  جلسه  این  در 
به  وابسته  اقتصادی و شبکه های  بزرگ  از مفسدان  تعدادی  با  برخورد 

آنها ارائه کرد.

روزنامه صبح ایران


