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رئیس قوه قضائیه مطرح کرد:

اشرفیاصفهانی:

هر  ۳قوه بهدنبال حل مشکل سپردهگذاران مؤسسات مالی

کاش شورای نگهبان به مسئله
»نیکنام« ورود نمیکرد

دستور به رؤسای کل دادگستری استانهای غربی برای تأمین امنیت مناطق زلزلهزده
میزان :رئیــس قوه قضائیه روز گذشــته در جلســه
مسئوالن عالی قضائی ،ضمن ابراز تسلیت و همدردی
بــا داغدیــدگان حادثه زلزله غرب کشــور که موجب
جانباختــن و مصدومشــدن عــدهای از هموطنــان
عزیز شــد ،بر لزوم تسریع در رســیدگی به مصدومان
و مجروحــان تأکیــد کرد و گفــت» :به رؤســای کل
دادگستری استانهای غربی برای تأمین امنیت مناطق
زلزلهزده دستور اکید داده شده است«.
آیتاﷲ آملیالریجانی افــزود» :خبر زلزله غرب
کشور که در ســاعات پایانی یکشنبهشب مخابره شد
و در آن عــده زیادی از هموطنــان عزیز ما جان خود
را از دســت دادند و عده زیادی نیز مصدوم و مجروح
شدند ،بســیار تأســفبرانگیز بود و از خداوند متعال
غفــران و رحمت برای جانباختگان و شــفای عاجل
برای مصدومین و مجروحین مسئلت میکنیم«.
او با تأکید بر اینکه مسئوالن کشوری و استانی باید
از تمام تــوان خود برای کمکرســانی به مجروحان
و درمــان حادثهدیدگان اســتفاده کننــد ،عنوان کرد:
»مسئله اصلی در کمکرســانی به مصدومان ،توجه
به مجروحانی اســت که احتمــال زندهبودن آنها زیر
آوار وجــود دارد و جبران خســارت مالــی در مرحله
بعدی اهمیت اســت که دولت محترم به این مسئله
رسیدگی خواهد کرد«.
آیتاﷲ آملیالریجانی با بیان اینکه امدادرســانی
و رســیدگی به مجروحان با توجه بــه برودت هوای
مناطق غربی کشور ،همت و تالش همه دستگاههای
اجرائی و نهادهای خدمترســان را میطلبد ،گفت:
»در تماس تلفنی با رؤسای کل دادگستری استانهای
غربی ،گزارشــی از وضعیت مناطق زلزلهزده دریافت
شد و درحالحاضر مسئوالن قضائی استانهای درگیر
زلزله برای پیگیری مسائل و حل مشکالت موجود در
منطقه حضور دارند«.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به اولین بررسیهای
انجامشــده ،بیشترین مشــکالت موجود را مربوط به
ســرپلذهاب و روســتاهای این منطقه عنوان کرد و
افزود» :امیدواریم با تالش همه دستگاههای اجرائی
و نهادهای امدادی ،خدماترســانی به افرادی که با
مشکل مواجه شدهاند و نیاز به کمک دارند ،به بهترین
شــکل ممکن انجام و مشــکالت مــردم حادثهدیده
برطرف شود«.
او با بیان اینکه گرچه وظیفه اصلی امدادرسانی با
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خبرآنالیــن :محــمـــد
ا شـــر فـــي ا صفــــها ني ،
مســئول هیئــت تجدیدنظر
تخلفــــات اداری نهـــــاد
ریــــاســــت جمـــهوری،
در یادداشـــــتي نوشـــت:
عزاداریها ،ایمان و تقوای مردم شــهر یزد در ایام
محرم و صفر همیشــه زبانزد تمام کشــور اســت.
حاال همین مردم به یــک اقلیت دینی رأی دادهاند
و او را بهعنوان یکی از اعضای شــورای شهر خود
برگزیدهاند؛ اما شورای نگهبان به استناد حاکمشدن
غیرمسلمان بر مسلمان ،حکم داد که نباید عضویت
سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رسمی شود .حال
آنکــه زمانی کســی را حاکم میخواننــد که زمام
امور را به دست داشــته باشد .وقتی تصمیمگیری
در حوزه مدیریت شهری شــورایی است و اعضای
شورای شهر نیز حق قانونگذاری ندارند ،یک عضو
شورای شــهر میخواهد چه اقدام یا عملی انجام
دهــد؟ امروز والیتفقیــه در رأس نظام جمهوری
اســالمی ایران قرار دارد و بر اساس قانون اساسی،
بعد از رهبر معظم انقالب ،رئیسجمهور مقام دوم
کشــور اســت و دولت ،مجلس و دستگاه قضائی،
قوای سهگانه کشــور را تشــکیل میدهند .به این
ســاختار حاکمیت میگویند .در نتیجــه اگر عضو
شورای یک شــهری غیرمســلمان بود ،این مسئله
بهمثابه حاکمشدن او بر جامعه مسلمانان نیست.
در مجموع ،اتفاقــی که برای ســپنتا نیکنام افتاد،
برای کشور ۸۰میلیوننفری ایران زیبنده نبود .وقتی
هــزاران نفر برای عضویت در شــورای شــهرهای
مختلف کشور انتخاب شــدند ،حضور چند اقلیت
دینــی در جمــع آنها چه ضــرری دارد؟ چه کاری
میخواهند انجام دهند که مغایر با حاکمیت نظام
جمهوری اســالمی ایران باشد و بخواهیم در مقام
پیشگیری برآییم؟ انتقاد به رویکرد شورای نگهبان
در موضوع سپنتا نیکنام وارد است؛ چون مصلحت
نبود این شــورا بــا ورود به این قضیــه هزینههای
ســنگینی بپردازد .ایکاش شــورای نگهبان اصال
به این مســئله ورود پیدا نمیکرد و آن را بر عهده
مجلس شورای اســالمی میگذاشت؛ چون هیئت
نظارت مجلس شــورای اســالمی بررسی صحت
انتخابات شوراها را بر عهده دارد.
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دستگاههای اجرائی بوده اما دستگاه قضائی نیز آماده
ارائــه هرگونه خدمت میســور به مــردم حادثهدیده
است ،عنوان کرد» :درخصوص تأمین امنیت شهرهای
زلزلهزده به رؤسای کل دادگستری استانهای مربوطه
تأکیدات ویژهای شده است«.
نباید مؤسسات مالی در کشور رها باشند
آیــتاﷲ آملیالریجانــی در بخــش دیگــری از
سخنان خود با اشاره به جلســه اخیر سران سه قوه،
گفت» :بحمدﷲ این جلسات به صورت منظم برگزار
میشــود و هدف اصلی از این نشســتها هماهنگی
هرچهبیشــتر و نزدیکشــدن دیدگاههــا بــرای حل
مشــکالت مردم اســت .گرچه بار اجرائی کشــور بر
دوش دولت و رئیسجمهور محترم اســت اما قطعا
قــوه قضائیه و مجلــس باید در این مســیر به دولت
کمــک کنند زیرا بســیاری از کارهای مهــم بهویژه در
عرصههــای اقتصادی جز با همکاری وثیق دســتگاه
قضائی و مجلس شورای اسالمی با دولت امکانپذیر
نیست« .او با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه
اخیر ســران ســه قوه ،تصمیمگیری برای حل مشکل
سپردهگذاران مؤسسات مالی بوده است ،عنوان کرد:
»متأسفانه بر اثر برخی ســوءنظارتها گرفتاریهایی
از جانب مؤسســات مالی و اعتباری برای بخشــی از
هموطنــان به وجود آمــده اســت .درحالحاضر ما
نبایــد صرفا به دنبال مقصر باشــیم بلکه اصلیترین
هدف هر ســه قوه این است که مشکل سپردهگذاران
حل شــود یعنی به نحو مقتضی ،اموال مردم به آنان
بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد«.

رئیــس قوه قضائیه با تأکید بــر لزوم همکاری قوا
با دولــت و بانک مرکــزی با توجه بــه وجود برخی
محدودیتهــای قانونــی و اعتباری ،افزود» :شــاید
دســتگاه قضائی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته
و صرفا طبق قانون موظف بــه برخورد قضائی بوده
اســت که بر همین اســاس در بدو شــکلگیری این
مشــکل ،دســتگاه قضائی به موضــوع ورود کرده و
برخوردهای قانونی را هم انجام داده اســت .بسیاری
از افراد درگیر در پروندههای مربوط به مؤسسات مالی
غیرمجاز در زندان به ســر میبرنــد اما نباید فراموش
کرد که صرف زندانیشــدن مســئوالن و مدیران این
مؤسسات ،مشکلی را از مردم حل نمیکند«.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد» :قوه قضائیه برای
کمک بــه مردم و حمایت از آنان بــه میدان آمده و
تالش کرده تا اموال مالباختگان مؤسســه اعتباری
فرشــتگان بازگردانده شــود و مورد حیفومیل قرار
نگیــرد .بر همین اســاس با همکاری بســیار خوبی
که با مجلــس و دولت صورت گرفته ،تالش شــده
تا ســقف  ۲۰۰میلیون تومان به همه ســپردهگذاران
تا این مبلغ یا باالتر پرداخت شــود کــه با این تدبیر،
مشکل  ۹۸درصد ســپردهگذاران حل میشود .البته
رقم ســپردههای دو درصد باقیمانده نیز قابلتوجه
اســت که باید برای آن چارهاندیشــی کرد و اهمیت
قضیه اقتضا میکند که دستگاههای مربوطه به فکر
حل این مشکل باشند«.
آیتاﷲ آملیالریجانی با بیان اینکه یکی از وظایف
اصلی بانــک مرکزی نظارت بر بانکها و مؤسســات

مالی و اعتباری است ،گفت» :نباید مؤسسات غیرمجاز
داشته باشیم یا مؤسســات مالی در کشور رها باشند.
البته برخی قوانین نیــز دچار نقیصههایی بود که این
کاستیها رفع شده است و درحالحاضر بانک مرکزی
مســئول نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی است که
باید این نظارتها مستمر و قاطعانه باشد«.
او بــا تأکیــد بر ضــرورت نظــارت بــر بانکها و
مؤسســات مجاز نیز افزود» :ســرمایهگذاری مستقیم
بانکها در بسیاری از امور اقتصادی خالف مصلحت
و شاید هم خالف قانون باشد .بانکها نباید مستقیما
وارد کسبوکار شوند بلکه باید واسطهای برای رونق
تولید و کســبوکار در کشور باشــند .حمایت از تولید
نیز به این معنا نیســت که برخی افراد به بهانه تولید
بــا ارائه وثایق غیرقابــل نظارت یا کماعتبــار ،بتوانند
مبالغ زیادی تسهیالت دریافت کنند و نظام بانکی را با
مشکالتی مواجه کنند«.
آیتاﷲ آملیالریجانی با بیــان اینکه قوه قضائیه
برای کمک به مردم و احقاق حقوقشــان در کنار آنان
خواهد بــود ،دومین موضوع مورد بحث در جلســه
ســران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد
و گفت» :بیتردید برای ساختن کشور به سرمایههای
معتنابهی نیاز داریم که خوشــبختانه بسیاری از افراد
در داخــل و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشــور
خواســتار بهکارانداختن ســرمایههای خود در ایران
هستند .از دولت محترم خواستهایم مجرای استفاده
از این ســرمایهها را فراهم کنــد .در کنار این موضوع
بحث امنیت ســرمایهگذاری یک مســئله بسیار مهم
اســت که قوه قضائیه باید تضمینهای الزم را در این
زمینه ارائه کند«.
رئیس قوه قضائیه افزود» :ما متعهد شدهایم که در
چارچوبی معقول و به شکلی که برخی افراد سودجو
نتوانند از این چارچوبها بهرهبرداری کنند ،زمینههای
الزم را برای تأمین امنیت ســرمایهگذاریهای واقعی
فراهم کنیــم .دولت نیز علیالقاعده باید بســترهای
الزم را در ایــن زمینــه فراهــم کنــد و در این مســیر
همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد
تسهیالت از جهت قوانین و مقررات هستیم«.
آیــتاﷲ آملیالریجانی از پیگیــری این موضوع
توســط نمایندگانی از هر ســه قــوه و همچنین تأکید
ویژه ســران قوا بر لــزوم تأمین هرچهبیشــتر »امنیت
سرمایهگذاری« در کشور خبر داد.
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 دولت بــرای جلوگیری ازکارافتادگی افراد بر اثر
بیمــاری و عدم نیاز به درمانهــای گران و پرخطر
بهویژه برای مردم فقیر حاشــیه شــهرها اقدام به
اســتخدام نیروهای شــرکتی با حقوق ماهی ۹۰۰
هزار تومــان جهت انجام مراقبتهــای اولیه کرد
که نتیجــه آنها شناســایی صدها نفر شــد که در
معــرض ابتال بــه بیماریهای قلبی ،ســرطان و...
بودند .همچنین مراقبتهــای مامایی و کودکان و
ســایر گروهها ارتقای باالیی پیدا کــرد .درحالیکه
رقم ناچیــزی از بودجه طرح تحول بــه نیروهای
بهداشــتی رســیده و تازه این طرح سروسامان پیدا
کرده؛ اما اولیــن گروهی که مرتب تهدید به اخراج
میشوند همین افرادی هستند که دستشان از همه
جا کوتاه است .چرا؟
 از مســئوالن محترم وزارت صنعت میخواهیم
رابط و واســطه شــوند و تجربیات خودروســازان
آلمانی در ساخت اتومبیلهای برقی و ایستگاههای
شارژ اتومبیلهای برقی را به گروههای خودروسازی
کشــورمان انتقال دهنــد تا با جایگزینشــدن آنها
بهجاي خودروهای بنزینی شــاهد کاهش تدریجی
آلودگی هوا باشیم.
 مدتي پیش در برنامه شــهرفرنگ که از شــبکه
خبر ســیما پخش شــد ،آقای نعیمیفر ،کارگردان
ســینما ،با پخــش فیلمهــای خارجی در ســینما
مخالفت داشــت؛ چراکه ادعا داشت مردم دوست
ندارند فیلم سانسورشده ببینند پس این همه فیلم
سانسورشــده را که از تلویزیون پخش میشود چه
کســانی میبینند؟ آیا غیر از مردم هستند؟ درثانی
مــردم حــق انتخاب دارنــد .ایشــان نمیتوانند از
طــرف تمام مــردم نظر بدهند .آمارهــا حکایت از
آن دارد حداقل  ۵۰درصد از مردم دوســت دارند
فیلم سانسورشــده را در پرده عریض سینما ببینند.
سینما را که نمیشود انحصاری کرد .در سینماهای
کشــورهای اروپایی عــالوه بر فیلمهــای داخلی،
فیلــم خارجی هم نمایش میدهند .ســینماها نیز
میتواننــد فیلمهایــی را نمایش دهنــد که کمتر
نیاز به سانســور داشته باشــند یا میتوانند فیلمها
را درجهبنــدی کنند مثل فیلمهای کالســیک .بنده
پیشــنهاد میکنم به صورت آزمایشــی چند فیلم
خارجی اکران شــود ،اگر مردم استقبال نکردند آن
وقت قضیــه پخش اینگونه فیلمهــا خودبهخود
منتفی میشــود .از  ۳۰۰ســالن ســینما در تهران
حداقل  ۲۰سالن را باید به این امر اختصاص دهند.

