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معاون اول رئیس جمهوری خبر داد:
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معرفی دو گزینه جدید حقوقدان شورای نگهبان به مجلس

ســیدنظام الدیــن موســوی ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس با اشــاره به
معرفــی دو گزینه از ســوی ریاســت قــوه قضائیه بــرای عضویت در شــورای
نگهبان ،گفت :حجتاالسالم محسنی اژهای دو گزینه را برای تصدی سمت
حقوقدانی شــورای نگهبان به مجلس معرفی کرده است که بر این اساس،
«غالمرضا مالبیگی» و «سیدمحمدهادی راجی» به مجلس معرفی شدند
و عضو جدید حقوقدان شــورای نگهبان سهشنبه و یا چهارشنبه هفته جاری
در صحــن علنــی مجلس شــورای اســامی انتخاب خواهد شــد .بــه گزارش
مهــر« ،محمد دهقان» پیــش از این عضو حقوقدان شــورای نگهبان بود که
پس از تشــکیل دولت ســیزدهم با حکم آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی به
عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری منصوب شد.

دولت پیگیر دغدغههای مراجع تقلید است

مخبر :سقط جنین بدون مجوز پزشک در حقیقت نوعی قتل است

معــاون اول رئیس جمهــوری از اهتمام جدی
دولت برای حمایت از سیاســتهای جمعیت
و افزایــش نــرخ فرزنــدآوری در کشــور خبر داد
و گفــت :دولــت در خــط مقــدم برنامههــا و
سیاســتهای جمعیــت و ترویــج فرزنــدآوری
قرار دارد و در این مســیر از اجــرای برنامههای
ســتاد ملی جمعیت بــه طور جدی پشــتیبانی
خواهد کرد.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی معاون اول
رئیــس جمهوری ،محمــد مخبر در جلســهای
بــا فعــاالن حوزه جمعیــت و خانواده با اشــاره
بــه اینکه خواســته غرب و نظام ســلطه کاهش
جمعیــت و کاهــش نــرخ فرزنــدآوری در
جمهــوری اســامی ایران اســت ،گفــت :نظام
ســلطه طی ســالهای پس از انقالب اســامی
در ابعــاد مختلف از جمله اقتصادی ،فرهنگی
و نظامــی ،ملــت ایران را تحت فشــار و تحریم
قرار داده که به فضل الهی نتوانسته به اهداف
خود دســت پیــدا کند امــا متأســفانه در بخش
جمعیــت ،تبلیغات و اقدامــات غرب تا حدی
موفــق بوده و امــروز ایران بــا کاهش جمعیت
مواجه است.
معــاون اول رئیس جمهــوری به آمار باالی
ســقط جنیــن در کشــور اشــاره و تصریــح کــرد:

ســقط جنیــن بــدون تجویــز پزشــک و دالیــل
پزشــکی اقدامــی غیرقانونــی و در حقیقــت
نوعی قتل اســت که دســتگاههای مسئول باید
بیش از گذشــته بــر این موضــوع تمرکز کرده و
از این اقدام غیرقانونی و غیرشــرعی ممانعت
بهعمل آورند.
مخبر افزود :خوشــبختانه امــروز هماهنگی
میــان قــوای ســهگانه در باالتریــن ســطح خود
قــرار دارد و ایــن فرصتــی اســتثنایی اســت تــا
الزامــات اجرای طرحهــای مرتبط با جمعیت
و فرزندآوری در بودجههای ساالنه لحاظ شود
و وظایف و مأموریتهای هر دستگاه براساس
برنامه زمانبندی مشــخص باشــد .معاون اول
س جمهــوری از نهادهــای حاکمیتــی نیــز
رئیــ 
خواست با الگوسازی و تعریف مأموریتهایی
مشــخص بــرای ترویــج فرزنــدآوری ،در زمینه
حمایــت از افزایش جمعیت و بــاال بردن نرخ
فرزندآوری پیشقدم باشند.
در ایــن جلســه که انســیه خزعلــی ،معاون
س جمهــوری در امــور زنان و خانــواده نیز
رئیــ 
حضور داشــت ،حاضرین در جلســه دیدگاهها
و نظــرات خــود را درخصــوص بحــران کاهش
جمعیــت مطــرح کردنــد و بــه تشــریح اهــم
مســائل و عوامــل کاهش نــرخ فرزنــدآوری در

رئیس جمهوری ارمنستان:

همه بازیگران منطقه باید نظر ایران را بشنوند

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفــت :دولت ســیزدهم خــود را ملزم به
پیگیــری نگرانیهــا و دغدغههای مراجع معظم تقلیــد میداند و بر همین
اساس ارتباطات برقرار شده در این دوره با دفاتر مراجع معظم تقلید قابل
مقایسه با دورههای گذشته نیست.
محمدمهــدی اســماعیلی بــا اشــاره به ســفر رئیــس جمهــوری و وزیران
دولــت به شــهر مقدس قم و ارائه ر و اخذ رهنمــود از مراجع معظم تقلید،
بیــان کــرد :دولت ســیزدهم و آیــتاهلل رئیســی از آن جهت کــه دغدغهها و
نگرانیهــای مراجع عظام تقلید را نگرانی و دغدغه مردم میدانند ،ســاز و
کار ویژهای را برای اخذ نظرات و رهنمودهای این بزرگواران تدارک دیدهاند
و ایــن رهنمودهــا و بیــان دغدغهها را کمکــی بزرگ به دولت برای پیشــبرد
برنامههای خود با هدف حل مشکالت مردم میداند.

استفاده ابزاری از حقوق بشر کنار گذاشته شود

معــاون نماینــده ایــران در
ســازمان ملــل گفــت :ایــران ضمــن
رعایــت تعهــدات بینالمللــی
خــود بــه منظــور کمــک بــه ترویج و
حمایــت از حقــوق بشــر در مقیاس
جهانــی ،تمرکــز خــود را وقــف
خدمــت بــه ملــت ایــران ،تعمیــق
تو
سیســتم دموکراتیــک حکومــ 
نهادینهســازی دســتاوردهای حقوق
بشری کشور میکند .به گزارش ایرنا،
زهرا ارشــادی گفت :جمهوری اســامی ایران از نگرانی واقعی و غیرسیاسی
در مــورد حقوق بشــر ،احتــرام متقابل و گفت و گو اســتقبال میکند .تنها راه
تضمیــن ارتقــا و حمایــت از حقوق بشــر ،تشــویق بــه گفت و گــو و همکاری
مبتنی بر احترام متقابل و در شــرایط برابر اســت؛ چنین امری یک واقعیت
انکارناپذیر است.
وی افزود :جمهوری اســامی ایران همچنان نگران ولع روزافزون برخی
کشــورها برای هدف قرار دادن ملتهای مســتقل با قطعنامههای کشــوری
اســت .چنیــن قطعنامههایی فیالنفســه زیانبخش بــوده و تهدیدی جدی
برای اهداف حقوق بشــر به شــمار میآیند .دولت جمهوری اســامی ایران
مجــدداً تأکیــد میکند که اســتفاده ابزاری و گزینشــی از حقوق بشــر و اتخاذ
رویکــرد دوگانــه یــک بــار بــرای همیشــه کنار گذاشــته شــود و در عــوض ،به
مکانیسمهای حقوق بشری مانند بررسیهای دورهای و جهانی حقوق بشر
موسوم به یو.پی.آر توجه شود.

اقدام مجلس و دولت برای اصالح ساختار بودجه

رئیــس کمیســیون اقتصــادی
مجلــس از کلیــد خــوردن  ۲اقــدام
بــرای اصــاح ســاختار بودجــه
در دولــت و مجلــس خبــر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو
با تســنیم ،با اشاره اقدامات مجلس
بــرای اصالح ســاختار بودجه ،گفت:
در حــال حاضــر  2اتفــاق بهصــورت
مــوازی در حــال رخ دادن اســت تــا
بودجه سال  1401عملیاتیتر نسبت به سنوات گذشته تدوین شود.
وی اولیــن اتقــاق را اصالح محتوایی ســاختار بودجه اعالم کــرد و افزود:
این موضوع قرار اســت با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور عملیاتی شــود.
نماینــده کرمــان در مجلس با اعــام اینکه اصالح ســاختار بودجه از ســوی
ســازمان برنامه و بودجه کلید خورده و نشستهایی نیز در این زمینه برگزار
شــده اســت ،عنوان کــرد :اخیراً رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گزارشــی از
اقدامات انجام شــده در این زمینه را به نمایندگان ارائه کرده اســت .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرار است سازمان برنامه و بودجه
پیشنویســی را کــه در اصالح ســاختار بودجه داشــته به مجلــس ارائه کند،
افــزود :نشســتهایی را نیز نمایندگان مجلس درباره بحث اصالح ســاختار
بودجه با مسئوالن مربوطه داشته و خواهند داشت.
پورابراهیمــی اتفاق دوم در بحث اصالح ســاختار بودجــه را تغییر نحوه
رســیدگی بــه الیحــه بودجــه در مجلــس عنــوان کرد و گفــت :در کمیســیون
آییننامــه داخلی مجلس پیشنویس طرحی که در این زمینه تدوین شــده
در حال بررســی شــدن اســت .وی درباره تغییراتی که در نحوه رســیدگی به
الیحه بودجه در مجلس رخ خواهد داد ،اظهار داشت :بهطور نمونه در یکی
از بندهای این طرح آمده اســت که پیش از تشکیل کمیسیون تلفیق ،درباره
الیحــه ارائه شــده به مجلس رأیگیری انجام شــود و نماینــدگان اعالم کنند
اصالً الیحهای را که به مجلس ارائه شده قبول دارند یا خیر.

آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان

رئیــس جمهــوری ارمنســتان در پاســخ بــه
ســؤالی مبنــی بر فعــال نبــودن ایــران در قبال
جنــگ قرهبــاغ و فعالیــت ناگهانــی ایــران در
منطقه ،ضمن رد ســکوت ایران در قبال جنگ
اخیــر یــا فعــال نبــودن در ســالهای گذشــته،
تأکیــد کرد که آنچــه در زمان جنــگ در جنوب
ارمنســتان رخ داد ،ارتبــاط مســتقیم بــا ایــران
دارد و تعجــبآور میبود اگر ایران بهطور کلی
در اینباره چیزی نمیگفت.
بــه گزارش ایســنا« ،آرمن سرکیســیان» این
مطلــب را در گفتوگویــی با شــبکه تلویزیونی
 RBKروسیه مطرح کرد.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال خبرنــگار کــه
«یک ســال پیش مــا خبری درمورد این کشــور
نداشــتیم و امروز ایران شــروع به ایفای نقشی
مهم کرده اســت» اظهارکــرد :اول از همه ،من
با شــما موافق نیستم .روابط ایران و ارمنستان
همیشــه خوب بوده اســت .دولت آن کشور نیز
برخــاف ترکیــه برای حفــظ مراکــز فرهنگی و
مذهبی ارامنه حمایت مالی کرده است.
رئیــس جمهــوری ارمنســتان در پاســخ بــه
این ســؤال که «تصور وجــود دارد پس از جنگ
روابط ایران و ارمنســتان نزدیکتر شده است»

گفــت :ایــران کشــور همســایه مــا اســت .آنچه
در زمــان جنــگ در جنــوب ارمنســتان رخ داد،
ارتبــاط مســتقیم بــا ایــران دارد .ایــن بخش با
ایــران هممــرز اســت ،تعجــبآور میبــود اگر
ایران بهطور کلی در اینباره چیزی نمیگفت.
سرکیســیان در پاسخ به اینکه «فکر میکنم
ایران نگران استقرار ترکیه نیز هست» تصریح
کرد :ایران میتواند نگران خیلی چیزها باشــد،
بنابرایــن ایــن حــق آنان اســت که نظرشــان را
بیــان کننــد و ما باید به آن گوش دهیم و ســایر
بازیگران منطقه هم این نظر را بشنوند.
او اظهــار کــرد :نکتــه ایــن اســت کــه پس از
جنگ ،بســیاری شــروع بــه صحبــت کردند که
در طــول جنــگ دریافت حمایــت بینالمللی
از ســازمانها و دولتهــای مختلف که فعاالنه
از ایــده پایان جنــگ حمایت میکردند بســیار
دشــوار بــود .البته کشــورهایی بودنــد که خیلی
دوســت بودند ،مثل فرانسه که نگران بود و آن
را نشان میداد.
امــا از نظــر فعــال بــودن در مــورد ســایر
کشــورهای اروپایی نمیتوانــم همین را بگویم
و در حــال حاضــر پس از جنگ ،همــه فعاالنه
شروع به صحبت کردهاند.

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری

جلســه ســران ســه قوه به میزبانی آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی برگزار و
در آن بر اســتمرار همکاری نزدیک قوای ســهگانه برای پیشــبرد هر چه بهتر
امور کشور تأکید شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری ،جلســه ســران قوا
عصــر دیروز شــنبه بــه میزبانی رئیس جمهــوری و با حضور حجتاالســام
والمسلمین محســنی اژهای رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف رئیس
قــوه مقننــه در دفتر آیتاهلل رئیســی برگزار شــد.در این جلســه کــه حدود ۳
ساعت به طول انجامید ،درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل
اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

اهتمام دولت برای حمایت از سیاستهای افزایش جمعیت

کشور پرداختند که برخی از این عوامل عبارتند
از :فقــدان برنامــه منســجم بــرای جلوگیــری
از رونــد رو بــه رشــد ســقط غیرقانونــی جنین،
طراحی گسترده و تاریخی امریکا و نظام سلطه
بــرای نفوذ فرهنگــی و ایجاد نگــرش منفی در
خانوادههــا نســبت به فرزنــدآوری ،نبــود اراده

جدی در گذشــته برای حمایــت از فرزندآوری
در دســتگاههای اجرایــی و بخصــوص وزارت
بهداشت ،تهدید شغلی برای زنان شاغل پس
از بــارداری و عدم حمایــت کارفرمایان از آنها،
نبودن متولی مشخص برای موضوع جمعیت
و فرزنــدآوری در کشــور ،معطــل مانــدن و

طوالنی شــدن قوانیــن و آییننامههای مرتبط
بــا جمعیــت و عــدم اجــرای ایــن قوانین طی
ســالیان اخیــر ،عدم پوشــش مناســب بیمهها
بــرای دارو و درمان نابــاروری ،نبود برنامههای
حمایتــی جهــت تشــویق زوجیــن بــرای فرزند
دوم و سخت بودن شرایط ازدواج.

رسانههای صهیونیستی ادعا کردند

حمله گروه هکری ایرانی به شرکتهای اینترنتی صهیونیستی

یــک گــروه از هکرها که رســانههای اســرائیلی
مدعیانــد هکرهــای ایرانــی هســتند ،بــه یک
شــرکت اینترنتــی اســرائیل حملــه ســایبری
کردهاند .به اعتقاد کارشناسان اسرائیلی هنوز
عمــق حمله گروه هکری ســایه ســیاه (Black
 )Shadowبــه ســرورهای اســرائیل مشــخص
نیســت و آنچه افشا شده بخش کوچکی از آن
است.
روزنامه «مرکر» رســانه اقتصادی روزنامه
هاآرتص چاپ رژیم صهیونیستی در گزارشی
در ایــن رابطــه فــاش کــرد ،گروه هکــری بلک
شــدو که کمتر از یک ســال پیش چند شــرکت
بــزرگ اســرائیلی از جملــه شــرکت بیمــه
شــیربیت را هک کرده بود ،این روزها از رخنه
بــه شــماری از ســرورهای اســرائیلی ســخن
میگوید.
شــبکه  12تلویزیــون اســرائیل هــم در
تارنمــای خود با اشــاره بــه اینکه ایــن دومین
تهاجــم بــزرگ ســایه ســیاه بــه ســرورهای
اســرائیلی طی ســال گذشته اســت ،تأکید کرد
هکرها که معموالً تمایل دارند روزهای شــنبه
یــا تعطیــل فعالیــت خــود را رســانهای کنند،
در پیامــی نوشــتند« :بــار دیگر ســام ،باز هم
بــرای شــما خبــر داریــم ،شــاید نتوانســتید به
ســرورهای خــود مرتبط شــوید ،بله ،شــما در
معرض حمله ســایبری قــرار گرفتهاید ،کار ما
بود .باید از خود بپرسید؛ اطالعات و دیتاهای
ما کجاســت؟ همچون همیشــه ما بســیاری از
آن را دراختیــار داریم ،اگــر نمیخواهید آن را
افشــا کنیم ســریعاً با مــا تماس بگیریــد ».در
ایــن پیام تأکید شــده اســت :در تهاجــم اخیر
ما شــرکت  Cyberserveو تمامی مشتریانش
ضربه خوردهانــد ،اگر میخواهیــد بدانید چه
اطالعاتی در اختیار داریم سریعاً با ما تماس
بگیریــد .در ادامــه ایــن گــزارش آمده اســت،
هکرهــا برای اثبات صحت ادعای خود برخی
از اطالعات بهدست آمده را در شبکه مجازی
منتشر کردند.
در ایــن بین اولین شــرکتی کــه اطالعاتش

دراختیــار همــگان قــرار گرفتــه ،شــرکت
حملونقــل اتوبوســی «کاویــم» اســت کــه
میتــوان نام کامــل تمامی مشــتریان و محل
دقیق ســکونت آنهــا کنار پســت الکترونیک و
تلفن شخصی آنان را مشاهده کرد.
در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش تأکیــد
شــده اســت شــرکت  Cyberserveخدمــات
خود را به شــماری قابلتوجه از اپلیکیشــنها
و ســایتهای برخی از مهمترین شرکتهای
فعال در بازار اسرائیل ارائه میدهد ،درحالی
که میزبان سایتهای مهمی همچون رادیوی
اینجــا اســرائیل ،ســندیکای وکال ،جمعیــت
مبــارزه بــا ســرطان ،شــرکت اتوبوســرانی
دانباس ،شــرکت اتوبوســرانی کاویم ،شرکت
اتوبوسرانــی از طریــق اســرائیل ،اندیشــکده
مور و ...است.
این در حالی اســت که یدیعوت آحارانوت
در پایــگاه اطالعرســانیاش ادعــا کــرد ،گــروه
ســایه ســیاه یک گــروه هکری ایرانی اســت که
ســال گذشــته هــم شــرکت بیمــه شــیربیت و
شــرکت مالی اعتباری کیالاس را هک کرده
بود.
بــه نوشــته آحارانــوت؛ بــا توجــه بــه اینکه

 Cyberserveیک ســرور میزبان اســت ،رخنه
بــه آن بهمعنــای پیــدا کــردن دسترســی بــه
تمامــی ســایتهایی اســت کــه در آن قــرار
داده شــدهاند و بــا توجــه بــه این امر بســیاری
از ســایتها از جمعهشــب از دســترس خارج
شدهاند.
ایــن شــرکت کــه فعالیــت خــود را از ســال
 1997آغاز کرده یکی از بزرگترین شرکتهای
فعال در زمینه هاســتینگ در اســرائیل اســت
و در امر توســعه اپلیکیشــنهای موبایلی هم
فعالیت دارد.
در ادامه این گزارش آمده است ،بهاعتقاد
کارشناســان ،این گروه هکری یک گروه ایرانی
اســت که بهدنبال کســب درآمد نیســت بلکه
دولــت اســرائیل را هــدف قــرار داده اســت تا
نشــان دهــد اســرائیل در بخــش اینترنتــی و
سایبری ضعیف است.
در ایــن گــزارش تأکیــد شــده اســت از هــر
چهار شــرکت اســرائیلی یک شــرکت در سال
گذشته مورد حمله ســایبری قرار گرفته است
و یکســوم از شــرکتهای بزرگ اســرائیل در
ایــن دایره قرار داشــته و بیش از یــک میلیارد
دالر باج پرداختهاند.

وزیر اقتصاد:

بانکها باید از سرمایهگذاریهای غیر ضروری خارج شوند

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت:
بانکهای کشــور در ســالهای پیــش رو ،باید
پیشــقراول گشــودن جبهههــای جدیــد در
ســرمایهگذاریهای بزرگ در کشــور شوند که
ایــن امر ،مســتلزم خــروج از بخــش بزرگی از
ســرمایهگذاریهای غیــر ضــروری اســت .بــه
گزارش ایرنا ســید احسان خاندوزی در جلسه
ک ســپه ،اظهار
معارفه مدیر عامل جدید بان 
داشــت :افزایــش ســرعت حرکــت به ســمت
عدالــت محــوری و حمایت از تولیــد و تحقق
کامــل بانکداری بدون ربــا ،در صدر مطالبات
دولــت ســیزدهم از نظــام بانکــی کشــور قرار
دارد.
وزیر اقتصاد با اشــاره به نامه اخیر خود به
رئیــس کل بانــک مرکزی تصریح کــرد :آنچه
در ایــن نامــه مطــرح شــد ،مربوط بــه یکی از
الیههــای بســیار کوچــک حقــوق اعتبــاری و
بانکــی کشــور اســت کــه متضمــن دسترســی
فعــاالن اقتصادی و تســهیالت گیرنــدگان به
قراردادهای خود و نحوه محاســبه ســودها در
سیســتم بانکی ،تضامین و وثائق ،جرایم و...

اســت که باید به شــکلی شــفاف ،عادالنه و با
قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.
خانــدوزی اجــرای مصوبــات شــورای
پــول و اعتبــار و تســریع حرکــت بــه ســمت
اهــداف توســعهای بانکــی ،از جملــه خــروج
از بنگاهــداری غیــر ضرور و حرکت به ســمت
سرمایهگذاریهای بزرگ را از دیگر انتظارات
وزارت اقتصــاد از نظــام بانکی خواند و افزود:
از افتخــارات بانــک ســپه ایــن اســت کــه در
زمانی که کشــور نیازمند به ســرمایهگذاری در
پروژههایــی چون گل گهر ،چادر ملو ،ســیمان
هرمــزگان ،بیــد بلنــد و بویژه موضــوع انتقال
آب از خلیج فارس بود مشــارکت خوبی کرده
است.
وی از ســایر بانکهــا نیــز خواســت،
پتانســیلهای خــود را بــه ســمت پروژههــای
پیشــران توســعهای جدیــد در کشــور هدایــت
کننــد .وزیــر اقتصــاد در ادامــه بــا اشــاره بــه
موفقیــت بانــک ســپه در اجرای طــرح ادغام
بانکهــای نظامــی در ایــن بانــک ،اظهــار
داشــت :بانک ســپه در این خصــوص ،از یک

آزمــون بــزرگ ،ســربلند بیــرون آمــد؛ گر چه
میدانیــم ،ابعادی از پروژه ادغام ،هنوز باقی
مانده و تکمیل نشده است.
وزیــر اقتصــاد اضافــه کــرد :بایــد از همــه
مدیــران بانکهــای ادغامی و بانک ســپه که
نهایــت تــاش خــود را کردنــد کــه ایــن پروژه
بــدون هیچ آســیب جــدی به ســپردهگذاران،
ســهامداران و ســرمایهگذاران مدیریت شــده
و بــه نتیجــه برســد ،تقدیــر کــرد ،ایــن کار بــه
شکلی ادامه یابد که در پایان سال  ۱۴۰۱شاهد
فیصله کامل این پروژه باشیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی چالشهای
مهــم پیــش روی بانــک ســپه عنوان داشــت:
داراییهــای غیر مولد و بدون بازده ،معضلی
اســت که هم در بانک ســپه و هم در سیســتم
بانکــی کشــور وجــود دارد ،امــا در بانک ســپه
بایــد بــا اولویــت بیشــتری مــورد توجــه قــرار
گیــرد .خاندوزی افــزود :چالشهــای حقوقی
و مالــی بانک ســپه ،بعــد از فراینــد ادغام ،از
دیگر مســائلی اســت کــه باید در کوتــاه مدت
در اولویــت و مورد توجه ویژه قــرار گیرد .وزیر

اقتصاد در ادامه به منشــور  ۳۱بندی که مورد
تأییــد مقــام معظــم رهبری نیــز قــرار گرفته
اســت اشــاره کرد و گفــت :ســرلوحه کار بانک
در فرایند اصالح ســاختار ،باید ابتدا و پیش از
هر چیز ،پیگری و اجرای این منشــور باشد ،به
نحوی که بتوانیم بگوییم در پایان ســال ۱۴۰۱
محورها و بندهای این منشور به طور کامل به
ســرانجام رســیده و پروژه ادغام خاتمه یافته
است.

خانــدوزی تأکیــد کــرد :اصــاح ســاختار
کســب و کار بانک ســپه اولویت دیگری است
کــه در دوران مدیریــت جدید ایــن بانک باید
مــورد توجه ویــژه قرار گیــرد ،به ایــن معنا که
اســتراتژی بانــک بــه جهت مدل کســب و کار
و شــرکتهای زیــر مجموعه بانــک به نحوی
باشــد که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ
میشــود ،ســایر تصمیمها نیز در شعاع آن و
در سایه این تصمیمها معنا پیدا کنند.

