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دیگه چه خبر

رئیس قوه قضائیه خطاب به مدیران بانکی:

اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود

میزان

رئیــس قــوه قضائیــه بــا تأکید بــر لزوم
سیاســتگذاری صحیــح بانکهــا برای
هدایت منابع به حوزه تولید ،از مدیران
عامــل بانکهــا خواســت واحدهــای
تولیــدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که
در تملک میگیرنــد ،فعال کرده و آنها
را وارد چرخــه تولیــد نمایند.به گزارش
مرکــز رســانه قــوه قضائیــه ،آیــتاهلل
ســید ابراهیم رئیســی که برای بررســی
مشکالت و مسائل نظام بانکی میزبان
مدیــران عامل  ۱۲بانــک دولتی و نیمه
دولتی و نماینــده بانکهای غیردولتی
بــود ،از مدیــران بانکــی خواســت کــه
خودشــان پیــش از همــه پیشــگام در
عرصــه اصــاح نظام بانکــی و پیگیری
احقاق حقــوق بانکها باشند.رئیســی
بــا اشــاره بــه ورشکســتهنمایی برخــی
بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت

تســهیالت ،ایــن اقــدام را مصــداق بارز
جرم غیرقابل گذشــت دانســت و تأکید
کرد :نظام بانکی و سیستم قضایی باید
با برخــورد قاطع با این موضــوع ،اجازه
ندهنــد گیرنــدگان تســهیالت کــه پــول
ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان
کردهانــد ،از پرداخــت دیــون خــود فرار
کنند.رئیس قوه قضائیه در همین راستا
بر لــزوم تقویت فرآیند اعتبارســنجی و
نظــارت بــر هزینه کرد تســهیالت تأکید
کــرد و گفــت :بایــد ســازوکاری طراحــی
شــود که هم به افراد بدحساب از منابع
مختلــف تســهیالت داده نشــود و هــم
آنکــه به محــض اطــاع از تخلــف فرد
از تعهداتــش بــا او برخورد شــود.وی در
بخش دیگــری از ســخنانش بانکها را
ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و
با انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها

برای وصول معوقاتشان اظهار داشت:
بانکهــا بایــد در شــکایت از بدهکاران
کالن فعالتــر عمــل کننــد ،امــا گاهــی
میشنویم که برخی از مدیران میگویند
ما شــکایت نداریــم و قوه قضائیــه از ما
چنیــن میخواهد.رئیس قوه قضائیه با
تأکید بر ضرورت رعایــت قانون اجرای
سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴در رابطــه
با ســهامداری بانکها افزود :براســاس
گزارشهــای موجــود هفت بانــک این
ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی
خــاف قانــون و الزم به پیگیری اســت.
رئیســی در مورد گزارش برخی مدیران
بانکــی در خصــوص مبــدأ خارجــی
مفاســد بانکی تصریح کرد :اینکه فساد
از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی
مهــم اســت و باید بــا نظارت مســتمر،
دســتهای فاســد را در خارج سیســتم

نیز قطع کنید و اجازه ندهید فســاد از در
خارج و از پنجره وارد شود.
پیــش از ســخنان رئیــس قــوه قضائیه،
محمدرضــا حســینزاده مدیرعامــل
بانــک ملــی و دبیــر شــورای هماهنگی
بانکهای دولتی و نیمــه دولتی با ارائه

گزارشیدربارهعملکردبانکهادرحوزه
نظارت و کاهش فســاد و تخلف و توجه
به معیشــت مردم و رونق کسب و کار و
آخرین وضعیت مطالبــات و معوقات
بانکها اعالم کرد :بانکها سال گذشته
 ۳۵۹هزار و  ۵۱میلیارد ریال تســهیالت

پرداخــت کردهانــد .وی رقــم بنگاههای
کوچک و متوسط که در راستای حمایت
بانکهــا از نظــام تولیــد تســهیالت
دریافت کردنــد را  ۲۱هزار واحد تولیدی
عنوان کرد و افزود :در یک ســال گذشته
 ۷۸۸هــزار وام ازدواج بــه جوانــان
پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال
نیز  ۱۱۱هزار زوج جوان از این تســهیالت
اســتفاده کردهاند .به گفته حســینزاده،
بانکهــا بــرای آســیبدیدگان حوادث
غیرمترقبــه همچــون ســیل و زلزلــه
 ۳۷هــزار میلیارد تومــان و در ایام کرونا
نیــز  ۲۳هــزار میلیــارد تومــان در قالب
تســهیالت حمایتــی یک تــا دو میلیون
تومانــی پرداخــت کردهانــد و بیــش از
 ۵۱هــزار میلیــارد نیــز بــرای کمــک بــه
 ۶۳هــزار واحد تولیدی و اقشــار آســیب
دیده تخصیص یافته است.

ربیعی :دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است

بورس با حمایتهای دولت رشد خود را حفظ خواهد کرد

علــی ربیعــی ،ســخنگوی دولــت،
کــه این روزهــا به خاطــر ابتال بــه کرونا
در بیمارســتان بســتری اســت ،سؤاالت
خبرنگاران را به صورت مکتوب پاســخ
میدهــد .او دیــروز بــه دو ســؤال درباره
وضعیــت بورس و طــرح مجلس برای
توزیع قیر رایگان پاسخ داد.
به گزارش ایسنا ،ربیعی در پاسخ به
سؤالی درباره اینکه دولت برای نهادینه
کــردن وضعیــت امــروز بــورس چــه
برنامهای دارد ،گفــت :در اقتصاد ایران
پیــش از ایــن بازارهای مــوازی با بورس
وجود داشته که بازدهی آن یک بازدهی
عمومــی مولد نبوده و صرفاً ســوداگری
را برای عدهای خاص به دنبال داشت.
هنر دولت این بود که بازار سرمایه را به
صورت مستقیم با جریان تولید ،جریان
شــفافیت ســرمایه و خلق ثــروت برای

بخش عظیمی از جامعه شفاف و قابل
دسترسی کرد.
وی افــزود :از منظــر گزارههــای
اقتصــادی اوالً بــازار بــورس بازدهــی
بهتری دارد و ثانیاً گام بلندی در راستای
خصوصیســازی واقعی برداشته شده
است .جریان خصوصیسازی در ایران
مراحل مختلفی را پشــت ســر گذاشته
اســت .ایــن دولــت در حــال برداشــتن
گام جدید خصوصیسازی با مشارکت
بــاالی مــردم و شــفافیت زیــاد اســت و
عرضــه ســهام در بــورس و در گامهای
بعــدی عرضه مدیریت صورت خواهد
گرفــت و آینــده نشــان خواهــد داد این
تالشها چه خدمتی را به اقتصاد ایران
انجام داده اســت .ربیعی با بیان اینکه
برخــی نگرانیهــا در خصــوص حباب
کاذب و یــا برخی سوءاســتفادهها ،اصل

این اتفاق مبارک را نباید خدشهدار کند،
اظهار کــرد :چون در ذات بــورس فراز و
نشیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه
ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به
رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در
بازار ســرمایه ،بورس در درازمدت رشد
خــود را حفــظ خواهــد کرد .ســخنگوی
دولــت ادامــه داد :ورود بیــش از ۴۰
میلیون ایرانی به بازار سرمایه ،روندی را
که باید بعد از چندین دهه در کشور رخ
میداد سرعت بخشید .امروز هر سهم
کامل سهام عدالت بیش از  ۱۶میلیون
تومــان اســت و دیگــر ماننــد گذشــته
ســهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش
نیســت .وی تصریــح کــرد :بســیاری از
اقتصاددانــان و تحلیلگــران اقتصــاد
سیاســی بر تأثیر بازار ســرمایه در شیوه
حکمرانــی صحــه میگذارنــد و به نظر

من نیــز یکــی از برنامههای هــر دولتی
در آینــده باید اســتمرار روند شــفافیت
مالی ،ایجاد ســازوکار ورود نقدینگی به
چرخــه تولید ،مردمی کــردن اقتصاد از
طریق بورس ،آرامش روانی در اقتصاد
و مواردی از این قبیل باشد.
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه
پرسشــی درباره طرح «قیــر رایگان» که
توســط مجلس ارائه شــده و هماهنگی
ایــن طرح با دولــت ،تأکید کــرد :دولت
بــا تخصیص قیر رایگان مخالف اســت
چــرا کــه هیــچ منبــع مالــی بــرای ایــن
گونــه طرحها وجود نــدارد .اگر مجلس
بخواهــد با تکلیــف بــه وزارت نفت و یا
پاالیشگاهها قیر مجانی تأمین کنند ،در
این صورت منابــع مالی هدفمندی که
باید صــرف پرداخت یارانههای نقدی،
خریــد گنــدم تضمینــی ،حمایــت از

خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد،
بهزیســتی و معلولیــن و تولیــد شــود،
کاهــش خواهــد یافت که ایــن موضوع
اصالً به مصلحت نیست و دولت با آن
مخالــف خواهد بود .ربیعــی ادامه داد:
تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر
مجانــی باعث فســاد و عدم شــفافیت
شــده اســت و نتیجــه چندانــی عایــد
توسعه کشــور نکرده اســت و به همین
دلیــل شــورای محترم نگهبــان همواره
بر این موضوع حساســیت نشان داده و
هنگام بررسی بودجه سال  ۱۳۹۹نیز بر
آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد.
ســخنگوی دولت اظهار کرد :بودجه
حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع
و مصارف اســت و نوشــتن و یــا اصالح
بودجــه بــا مقادیــری ماننــد کیلــو و تن
و بــدون تعییــن منابــع و مصــارف آن

عمــاً قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت.
ربیعی گفــت :دولت با اصالح بودجه و
متمم بودجه در شــرایط فعلی موافق
نیست و معتقد اســت تأمین قیر برای
پروژههــای عمرانــی بــا ســازوکار فعلی
بودجــه امکانپذیــر اســت و نیــازی بــه
اصالح بودجه نیســت .وی یادآور شــد:
عالوه بر این تجارب و مطالعات نشــان
میدهــد بخشــی از بروز فســاد ،ناشــی
از سیاســتهایی اســت که بعضاً از ســر
دلســوزی اتخاذ میشــود .به ایــن گونه
مــوارد سیاســتهای فســادزا میگویند
که بخشی از فســاد ساختاری را تشکیل
میدهند .ربیعــی تأکید کــرد :مبارزه با
فســاد اگــر به مبــارزه با مفســد خالصه
شــود هیــچگاه مســأله فســاد را حــل
نخواهــد کرد .سیاســتها و تصمیمات
رانتزا همواره میتواند فسادزا باشد.

جسد قاضی منصوری تحویل خانواده شد

خبر اینکه،رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به
خانوادهاش خبر داد .به گزارش تسنیم ،عباس مسجدی آرانی در جمع خبرنگاران افزود:
هنوز نتیجه این پرونده به مراجع قضایی اعالم نشده است .حدود  ۱۰روز پیش جسد وی
به پزشک قانونی منتقل و بررسیهای اولیه (معاینه جسد) انجام شد ،اما به دلیل اینکه
درحوزهسمشناسیوپاتولوژیفرآیندهایآزمایشگاهیوآمادهسازیالمهایتشخیصی
فرآیندی طوالنی است امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضایی
اعالم کنیم .به گفته وی هنوز علت مرگ مشخص نشده است.

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

هیچ فرد و دستگاهی نمیتواند
نسبت به کوه دماوند تعرض و دخل و تصرفی داشته باشد

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه و اهمیت کوه دماوند در فرهنگ و تمدن ایران
گفت:دماونددرطولتاریخنماداستواریوایستادگیملتایراندربرابربحرانهاومشکالتبوده
است و در هیچ شرایطی هیچ فرد و دستگاهی نمیتواند نسبت به این کوه تعرضی داشته باشد.
اســحاق جهانگیــری در جلســه مربــوط بــه موضــوع وقــف کــوه دماونــد تصریــح کــرد :هــم
مســئوالن و هــم افــکار عمومــی به درســتی نســبت به هــر گونه آســیب و دخــل و تصرفی در
منابــع طبیعــی و میــراث ملی کشــور حساســیت دارند و بایــد اقدامــات مؤثر نســبت به رفع
دغدغــه هــا و جلوگیــری از آســیب دیــدن اعتماد عمومــی و ســرمایه اجتماعی انجام شــود.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه حساســیت افــکار عمومــی نســبت بــه کــوه دماونــد بــه عنــوان
نمــاد هویــت ملــی گفــت :خوشــبختانه دیــدگاه هــا ونظــرات امامخمینــی(ره) و
رهبرمعظمانقــاب و قانــون اساســی و قوانیــن عــادی کشــور در خصــوص وقــف ،انفــال و
محیــط زیســت روشــن ،شــفاف و دقیــق اســت و هیــچ ابهامــی در ایــن ارتبــاط وجود نــدارد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه همه دستگاه ها و مسئوالن نسبت به فضاسازی های
انجام شده در خصوص وقف کوه دماوند موضع گیری های خوبی انجام داده اند گفت :دولت
همــواره تمــام تالش خــود را در جهت صیانــت از میراث ملی و منابع طبیعی به کار بســته و
دربــاره کــوه دماوند نیز از هیچ اقدامی برای رفع دغدغه و نگرانی مردم فروگذار نخواهد کرد.
جهانگیــری بــا اشــاره بــه هماهنگــی همــه دســتگاه هــای کشــور از نظــر قانونــی و
اجرایــی بــرای حفــظ دماونــد بــه عنــوان میــراث ملــی کشــور و انفــال گفــت :وظیفــه
حاکمیــت اســت کــه از میــراث عمومــی و اســناد هویتــی کشــور همــواره حراســت کنــد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به جایگاه و اهمیت وقف در کشــور پرداخت و با تأکید
بر اینکه در هیچ کشــوری موضوع وقف ،کار خیر و احســان به همنوعان مانند ایران ارزشــمند
نیســت ،گفت :دشــمنان کشــور تالش دارند تا از هر موضوعی برای القاء فاصله میان مردم و
حاکمیت ســوء اســتفاده کنند ،بنابراین ضرورت دارد با اطالع رسانی دقیق و شفاف با جریانی
که به دنبال از بین بردن اعتماد میان مردم و مســئوالن اســت با جدیت مقابله کرد و به افکار
عمومــی اطمینــان داد که حاکمیت مدافع میراث فرهنگی و نمادهای هویتی ایرانیان اســت.
در این جلســه که وزرای دادگستری ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و جهاد کشاورزی ،رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست ،معاون حقوقی رئیس جمهوری و استاندار تهران نیز حضور داشتند،
رؤسای سازمان اوقاف ،سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به
صراحتتأکیدکردندکهکلیهاراضیمحدودهکوهدماوندبهعنوانانفالوبهنامسازمانجنگل
ها و منابع طبیعی کشور است و مردم نباید نسبت به این مسأله دغدغه و نگرانی داشته باشند.
همچنین در این جلســه پیرامون مســائل مرتبط با اراضی منابع طبیعــی و اوقاف در منطقه
«آق مشــهد» بحث و تبادل نظر شــد و مقرر گردید تا رؤســـــــــــــای ســازمان اوقاف ،ســازمان
جنگل ها و منابع طبیعی و ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور در نشســتی با تفکیک اراضی
انفــال از اوقــاف در ایــن باره تصمیمات مقتضــی را اتخاذ کنند و نتیجه را بــرای آگاهی عموم
مردم ایران اطالع رسانی نمایند.

