ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﻗـﺎﻃﻊ دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ از
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻓﺴﺎد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد  ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
در ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮای ﻣﻔﺴﺪان ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺴﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺣﺐ
و ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد وﺛﻮق اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰارﺷﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در دادرﺳﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﺸﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ از
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻓﺴﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ و ﺳﯿﻄﺮه آن را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی را
ﮐﻪ در ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ را ﻫﻢ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد
وﺛﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺰود :زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮارﮔﺎه را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺮار ﻣﺮدم
ﻓﺎش ﻧﺸﻮد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ در راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ و ارﺳﺎل ﮔﺰارﺷﺎت
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت دﯾﺮﺷﺪن در ارﺳﺎل
ﮔﺰارش و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

رﯾﺰی در زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی از وﻗﻮع آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

