
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ایران دوستان خود را 

بعد از تحریم فراموش نمی کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: جمهوری اسالمی 
ایران دوس�تان خود را در شرایط بعد از 
تحریم فراموش نخواهد کرد و کشور هایی 
که در این ش�رایط کن�ار ما باش�ند در 
ش�رایط گ�ذر از تحریم ه�م موقعیت 
برتری در ب�ازار ایران خواهند داش�ت. 

به گزارش خانه ملت، وحید جالل زاده در دیدار جوزپه پرونه سفیر ایتالیا 
به اهمیت تقویت روابط پارلمانی ایران و ایتالیا اشاره کرد و گفت: با توجه 
به سابقه مثبت و ظرفیت فراوان روابط دو کشور، مجلس شورای اسالمی 
از همکاری با مجالس ایتالیا برای توسعه همکاری های دوستانه و تسهیل 
مناسبات فی مابین استقبال می کند. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس همچنین به کاهش حجم روابط اقتصادی ایران 
و ایتالیا در سال های اخیر اشاره و یادآور شد: سطح مناسبات اقتصادی دو 
کشور با ظرفیت های موجود متناسب نیست. ایتالیا در سال های گذشته 
شریک اول اقتصادی ایران در اروپا بود ولی در حال حاضر به رغم عالقه مندی 
دو طرف، سطح تبادالت بسیار ناچیز است بنابراین امیدواریم در دوره پیش 

رو شاهد تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی فی مابین باشیم. 
وی اضافه کرد: سفارت ایتالیا در تهران با برگزاری وبینارهای اقتصادی میان 
تجار دو کشور و فراهم کردن زمینه گفت وگوهای بخش های خصوصی ایران 
و ایتالیا می تواند سهم مهمی در این حوزه داشته باشد. رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت 
همکاری های دو طرف در شرایط تحریمی فعلی گفت: جمهوری اسالمی 
ایران دوس��تان خود را در ش��رایط بعد از تحریم فرام��وش نخواهد کرد. 
کشور هایی که در این شرایط در کنار ما باشند در شرایط گذر از تحریم هم 
موقعیت برتری در بازار ایران خواهند داشت.   جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در 
تهران نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به استقبال مجالس ایتالیا از تقویت 
همکاری  ها با مجلس ش��ورای اس��المی گفت: نمایندگان مجالس ایتالیا 
عالقه مند به توسعه روابط دوستانه پارلمانی با ایران در سطوح مختلف هستند 
و نشست مجازی رئیس کمیسیون سیاست خارجی دو پارلمان در ماه های 

گذشته دلیلی بر این مدعا است. 

عراقچی دبیر شورای راهبردی
 روابط خارجی شد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، سید عباس عراقچی معاون 
س�ابق وزیر امور خارجه را به س�مت دبیری ش�ورا منص�وب کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ش��ورای راهبردی روابط خارجی، کمال 
خرازی در حکم انتصاب س��ید عباس عراقچی، از او خواس��ت نسبت به 
بازسازی دبیرخانه و توسعه نقش آن در تبیین سیاست های نظام و تنویر 
افکار عمومی جهانیان و تحقق منافع کشورمان اقدام کند. خرازی همچنین 
از محمدباقر خرمشاد دبیر سابق شورای راهبردی روابط خارجی در زمان 
تصدی این مسئولیت قدردانی کرد. عراقچی که در حال حاضر مشاور وزیر 
امور خارجه هم هس��ت، پیش از این مسئولیت  هایی از جمله سفارت در 
فنالند و ژاپن، معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و معاونت 

سیاسی این وزارتخانه را بر عهده داشته است. 

نماینده میانه:
رئیس جمهور آذربایجان 

در اظهارنظر ها عاقالنه رفتار کند
ب�ه رئیس جمه�ور آذربایج�ان توصیه 
می کنی�م از حافظ�ه تاریخ�ی خ�ود 
اس�تفاده کن�د و همراه�ی و حس�ن 
همج�واری جمه�وری اس�المی ایران 
را به یاد داش�ته باش�د و کمی در اظهار 
نظ�ر عاقالنه ت�ر رفت�ار کن�د و اج�ازه 
نده�د منطق�ه جوالنگاه کش�ور هایی 

ش�ود ک�ه دوس�تی و قرابتی ب�ا مل�ت و فرهن�گ منطق�ه ندارند. 
مهدی اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: رزمایش 
فاتحان خیبر بخش کوچکی از توان نظامی کشورمان را به نمایش گذاشت 
که باتوجه به تحرکات نیروهای فرامنطقه ای در نزدیکی مرزهای کشورمان 
پیام روشنی را به آنها مخابره کرد. وی افزود: پاسخ کشورمان به دشمنانی که 
به فکر سلب امنیت مرز ها باشند نابودکننده وسخت است و نظامیان ایران 
با اقتدار آماده پاسخگویی به هر تهدیدی هستند. اسماعیلی با بیان اینکه 
اجرای رزمایش داخل مرز و سرحدات کشور حق جمهوری اسالمی است 
گفت: ایران همواره برای منطقه امنیت آفرین بوده است و هرگز آغاز کننده 
جنگی در طول تاریخ خود نبوده و اقتدار دفاعی ایران نیز در خدمت آرامش 

منطقه است و کسی حق اظهار نظر در مورد آن را ندارد. 
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد تحرکات تفرقه 
افکنانه رژیم صهیونیستی برای مقابله با رویکرد جدید سیاست خارجی 
کشورمان برای ایجاد روابط دوستانه با کشورهای همسایه است اما بدون 
شک محکوم به شکست اس��ت و ما به رئیس جمهور آذربایجان توصیه 
می کنیم از حافظه تاریخی خود استفاده کند و همراهی و حسن همجواری 
جمهوری اسالمی ایران را به یاد داشته باشد و کمی در اظهار نظر عاقالنه تر 
رفتار کند و اجازه ندهد منطقه جوالنگاه کش��ور هایی شود که دوستی و 

قرابتی با ملت و فرهنگ منطقه ندارند. 

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش عنوان کرد
توان سامانه های بومی 

برای مقابله با سخت  ترین تهدیدات
حس�ن س�امانه های بوم�ی ای�ن اس�ت ک�ه می توانیم براس�اس 
تهدی�دات روز آنه�ا را ارتق�ا داده و ی�ا طراحی ش�ان را ع�وض 
کنی�م ک�ه بتوانی�م ب�ا س�خت  ترین تهدی�دات مقابل�ه کنی�م. 
به گزارش ایرنا امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی گفت: ساخت سامانه شبیه ساز برد بلند 
از دیگر شبیه ساز ها سخت تر اس��ت ولی این توان در سازمان تحقیقات و 
جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی به وجود آمده که توانستند چنین 
شبیه ساز هایی را بسازند و حتما در آینده پروژه های بزرگ تر از این هم اجرا 
خواهند کرد. وی با بیان این که ساخت این پروژه زمانبر شد اما توانستیم با 
دستان جوانان خود در نیروی پدافند آن را انجام دهیم گفت: ما سامانه های 
زیادی داریم اما تعدادی را که بشود رونمایی می کنیم و بقیه در الیحه های 
پنهان است. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش یادآور شد: هدف از طراحی 
و ساخت شبیه ساز این اس��ت که به جای این که برای آموزش نیرو ها از 
سامانه اصلی استفاده شود می توان با ساخت سامانه شبیه ساز متخصصان 
و نفرات و کاربران را آموزش داد تا در صورت نیاز به کار با س��امانه اصلی 

مشکلی نداشته باشند. 
امیرصباحی فرد گفت: حسنی که سامانه های بومی دارند این است که چون 
ساخت داخل هستند می توانیم براساس تهدیدات روز آنها را ارتقا داده یا 
طراحی آنها را عوض کرده و بتوانیم با سخت  ترین تهدیدات مقابله کنیم. وی 
تأکید کرد: پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند قدرتمند ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به خاطر توانمندی  هایی که در ساخت تجهیزات پیدا کرده، 

حرف اول را در منطقه می زند و در دنیا حرف برای گفتن دارد. 

  گزارش

مأموریت سنگین رسانه ملی
 در دوره جدید

به جز سال های 1357 تا 1360 که جمهوری اسالمی در مرحله تأسیس   
بود و طبیعی بود که چرخش مدیریت  ها دراین س��ال ها از اس��تحکام 
برخوردار نباشد وهمواره با تغییرات مستمر در پست های مدیریتی کشور 
مواجه بودیم،   بزرگ ترین دستگاه فرهنگی کشور یعنی رسانه ملی که با 
پیروزی انقالب اسالمی رسالت انتقال فرهنگ انقالب اسالمی و هدایت 
فرهنگی جامعه را برعهده داشت در طول این 40 سال ، تنها پنج مدیر 
داشته است که در میان آنها محمد هاشمی رفسنجانی و علی الریجانی 
هر کدام با 12 سال و ضرغامی با 10 سال بیشترین زمان مسئولیت را به 
خود اختصاص داده اند و در رشد کمی و کیفی مأموریت های فرهنگی 
بیشترین سهم و به همین نسبت ، در ضعف  ها و کاستی  ها که امروز شاهد 
آن هستیم و مکرر در سال های اخیر شاهد تذکرات رهبر معظم انقالب 
به مدیریت های جدید این س��ازمان بوده ایم ، قاعدتاً باید بیشتر از بقیه 
سهیم باشند، چراکه فرهنگ و مصنوعات فرهنگی آن یک شبه به وجود 

نیامده و در گذر زمان شکل گرفته و تکمیل گردیده است. 
چهار  شنبه گذشته رهبر معظم انقالب با طی شدن یک دوره پنج ساله 
از مسئولیت دکتر علی عس��کری برصدا و سیما ترجیح دادند برخالف 
ادوار گذشته که دوره مدیریتی رؤسای س��ازمان صدا و سیما برای دو 
دوره و بعضاً بیش��تر تمدید   می ش��د ، به همان یک دوره اکتفا کنند. اما 
آنچه می تواند ن��گاه اصحاب فرهنگ و رس��انه را معطوف خویش کند 
این است که در حکم جدیدی که رهبر انقالب برای دکتر جبلی صادر 
کردند به نکاتی اشاره شده اس��ت که در سال 1393 در حکم معظم له 
به محمد س��رافراز عیناً آمده بود و در حکم دکتر علی عسکری نیز در 
سال 1395 رهبر انقالب وی را ارجاع به مفاد حکم سرافراز کرده بودند. 
این بدان مفهوم اس��ت که رهبری معظم انقالب در طول این سال ها ، 
چند مطالبه اصلی و دغدغه از رس��انه ملی داش��ته اند که با وجود همه 
تالش  هایی که تاکنون شده است، این مطالبات بر زمین مانده و تحقق 
نیافته است. یکی از این مطالبات که امروزه تبدیل به چالشی برای نظام 
اسالمی شده است »تغییر سبک زندگی « مردم و بی توجهی نسبت به 
آن و تالش دشمن برای جا انداختن سبک زندگی غربی به جای سبک 
زندگی اسالمی – ایرانی است که باید اعتراف کرد در سایه خواب رفتگی 
و حتی نفوذ دشمن به حیاط خلوت فرهنگی ما در دستگاه های فرهنگی 
از رسانه ملی گرفته تا رس��انه های تأثیر گذار دیگر، دشمن موفق شده 
س��بک زندگی مردم را به جهت میل خود تغییر دهد. مدیریت جدید 
رسانه ملی در همین ابتدای مسئولیت خویش باید این سؤال را از خود 
و مدیران زیر مجموعه خویش داش��ته باش��د که برای رفع این دغدغه 
رهبری انقالب در پنج سالی که سکان این دستگاه را برعهده دارد ، چه 

برنامه  هایی را باید اجرایی کند. 
باید بپذیریم که سبک زندگی غربی تاکنون نتایج شوم اخالقی، اجتماعی 
و فرهنگی را در قالب ابتذال، دشمنی با نهاد خانواده، افزایش سن ازدواج، 
زندگی با حیوانات و روابط نامشروع جنسی را به بار آورده است. روابط 
نامش��روعی که در قالب  هایی چون ازدواج س��فید و همجنس گرایی ، 
انسان را به موجودی بسیار ذلیل تر از اقوام دوره جاهلیت و قصص قرآنی 

همچون قوم لوط و قوم عاد دچار کرده است. 
رهبر معظم انقالب اس��المی در بیانیه  راهبردی مع��روف به »گام دوم 
انقالب اسالمی« که به مناسبت چهل ساله شدن انقالب اسالمی منتشر 
نمودند، در کنار شش توصیه راهبردی خویش ، مقوله  سبک زندگی را 
به عنوان یکی از مهم  ترین توصیه  ه��ا و نگرانی  ها مطرح فرمودند. رهبر 
معظم انقالب در تبیین نقشه دشمن در خصوص سبک زندگی اینگونه 
می فرمایند: » ت��الش غرب در ترویج س��بک زندگی غرب��ی در ایران، 
زیان های بی جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت 
ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که 
باز چشم امید در آن به شما جوان  ها است«. به نظر می رسد انتخاب دکتر 
جبلی که به نسبت رؤسای گذشته این سازمان از ویژگی جوانی بیشتری 
برخوردار است با همین نگاه که جوان های کاردان ، فهیم ، انقالبی و پیگیر 
برای تحقق سبک زندگی اسالمی می توانند نقش آفرینی بیشتری کنند ، 
صورت گرفته است، چرا که تبعات پذیرش سبک زندگی غربی شیرازه 
حیات معنوی ملت��ی را از بین می برد. همانگونه که ام��روز تبعات این 
سبک زندگی را در کشورهای مدعی مسلمانی درکشورهای اسالمی و 

همسایگان خود شاهد هستیم. 
سبک زندگی  مجموعه ای از رفتارها، هنجارها، خرده فرهنگ   ها و ظواهر 
زندگی افراد در اجتماع اس��ت که از لحاظ تاریخ��ی، به صورت خاص 
ماحصل دوران مدرن و عصر پسا صنعتی است. مفهومی که بیش از همه 

برگرفته از فرهنگ مصرف گرایی بدون تعقل است. 
رهبر معظم انقالب برخالف بس��یاری از افراد مس��امحه کار در حوزه 
فرهنگ و نیز س��اده اندیش��ان، پدیده مصرف گرایی و س��بک زندگی 
حاص��ل از آن را یک اتفاق و تص��ادف در عرصه فرهنگ��ی - اجتماعی 
نمی دانند و آن را ماحصل طراحی نظام سلطه معرفی می کنند. آنجا که 
می فرمایند: » از این خطرناک تر، این است که سررشته همین تحوالت 
منفی در سطح بین المللی، در دست کسانی باشد که آنها به وسیله این 
تحوالت می خواهند اهداف خودشان را – که یا زر است یا زور – تأمین 
کنند و برای آنها چیزی ب��ه نام هویت ملت  ها اص��اًل ارزش ندارد؛ …. 
برای اینها آنچه مهم بوده، کس��ب قدرت سیاسی اس��ت که بتوانند در 
کش��ور  ها و دولت های اروپایی و غیره نفوذ کنند و قدرت سیاسی را در 
دست بگیرند و پول کس��ب کنند و این کمپانی ها، سرمایه های عظیم، 
کارتل   ها و تراست   ها را به وجود آورند. هدف این بوده است؛ آن وقت اگر 
اقتضا می کرده است که اخالق جنس��ی ملت  ها را خراب کنند، راحت 
می کردند؛ مصرف گرایی را در بین آنها ترویج کنند، به راحتی این کار 
را انجام می دادند؛ بی اعتنایی به هویت های ملی و مبانی فرهنگی را در 
آنها ترویج کنند، این کار را می کردند. اینها، اهداف کالن آنها بوده است 
که تصویر می کردند. آن وقت همیشه لشگری هم از امکانات فرهنگی و 
رسانه ای و روزنامه های فراوان و مسائل گوناگون تبلیغات در مشت اینها 

بوده است، که اینها امروز یواش یواش دارد پخش می شود .«
خب وقتی سینمای هالیوودی که نماد اس��تفاده ابزاری و اقتصادی از 
رسانه در دنیای مدرن است، پیش��تاز این سبک زندگی است و همواره 
تالش می کنند با ساخت فیلم های پرفروش، مبلّغ زندگی مصرف گرا و 
لمپن غربی باشند ، رسانه ملی ما در چنین کارزاری باید خود را در خط 
مقدم مبارزه با چنین س��بک زندگی بداند نه آنکه همانگونه که مکرر 
شاهد آن هس��تیم با تیزر های تبلیغاتی یا مس��ابقات سرگرمی عاریت 
گرفته از شبکه های رس��انه ای غرب هرروز س��بک زندگی غربی را در 
پوش��ش و آرایش زنانه و مصرف غذاهای الکچری سوهان روح و جان 
مردم کنند. مأموریت جدید دکتر جبلی جلوگیری از تبلیغ سبک زندگی 
غربی و آماده سازی رس��انه ملی برای اش��اعه فرهنگ و سبک زندگی 
اسالمی – ایرانی است. هرچند تحقق تمام آن محور  هایی که رهبرمعظم 
انقالب برای رئیس جدید رسانه ملی و رؤسای گذشته به عنوان مأموریت 
صدا و سیما تعیین کرده اند ، به تنهایی مشکل خواهد بود و تالش همه 
دستگاه های فرهنگی کشور را می طلبد. ولی اگر دکتر جبلی توانست  در 
پایان پنج سال مدیریت در این سازمان در کنار هدایت فرهنگی جامعه 
وتقویت احس��اس هویت ملی و انقالبی - آنگونه که آن جوان ایرانی بر 
ایرانی بودن خود افتخار کرده و حس��رت زندگی صرفاً مصرف گرا و بی 
هویت کش��ورهای عربی منطقه را نخورد -چنان تحولی ایجاد کند که 
مردم سبک زندگی خود را مطابق آنچه رهبری نظام در طول این سال ها 
بر آن تأکید داش��ته اند و برازنده زندگی یک ایرانی است ، انتخاب کرده 
و پیش ببرند ، باید به او و مدیریت پنج ساله اش دست مریزاد گفت و در 
غیر این صورت ، باز باید حسرت سال هایی که گذشت را خورد و شاهد 

تذکرات مکرر رهبری نظام بود. 

حسن رشوند

نشست رئیس قوه قضائیه با »کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات  بانک ها«

 نماینده اطالعات سپاه: در بسیاری از موارد ما باید به بانک التماس می کردیم  که بیایید با کمک ما منابع مالی خودتان را برگردانید!

اژه ای به حساب بانک ها می رسد

از مهم ترین اقداماتی که محسنی اژه ای با نشستن 
بر کرسی ریاس�ت دس�تگاه قضایی آغاز کرد، 
»بررس�ی تخصصی و فنی چالش ها«ست. او از 
ابتدای ریاستش بر قوه قضائیه، سلسله جلساتی 
را با همین عنوان و به تب�ع چالش های موجود، 
با موضوعات مختل�ف برگزار کرد ت�ا محدوده 
مش�کل و چالش موجود و حیطه کار دس�تگاه 
قضایی پیرامون آن روشن شود و مبنای برنامه 
ریزی برای حل مش�کل ق�رار بگی�رد. در ادامه 
این سلسله نشس�ت   ها که اولین جلس�ه آن با 
موضوع پرونده های کثیرالش�اکی و با بررس�ی 
مصداقی یکی از این پرونده   ها برگزار ش�د، روز 
گذشته غالمحسین محسنی اژه ای، ریاست قوه 
قضائیه به سراغ مسئله مهم »معوقات بانکی « و 
همچنین »وظیفه بانک   ها در حمایت از تولید « 
رفت. صبح   ش�نبه )10 مهر( جلسه ای با »کمیته 
فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری 
بانک ه�ا« با حضور مس�ئولیان عال�ی قضایی، 
بانک مرکزی، وزارت اقتص�اد، وزارت اطالعات، 
س�ازمان اطالع�ات س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المی، مدیران عامل بانک   ها تش�کیل شد. 
نکته  جالب توجه در ورود دس��تگاه قضا به چنین 
موضوعاتی این اس��ت که قوای دیگ��ر )مجلس و 
دولت( س��هم دس��تگاه قضایی در حل و فصل این 
مشکالت را به رسمیت ش��ناخته اند و با نگاه واقع 
بینانه و غیرانحصاری به رفع مشکالت، قوه قضائیه را 
متهم به دخالت در امور خود نمی کنند. یکی از اصول 
همکاری در اداره کش��ور، همین است که هر کس 
سهم خود را ایفا کند و متهم به مداخله نشود و کسی 
فکر قهرمان بازی و حل مشکالت صرفاً از طریق خود 
نباشد. هم از این رو، در جلسات تشکیل شده توسط 
دستگاه قضایی، مقامات دس��تگاه های مختلف و 
زیرمجموعه قوای دیگر حضور می یابند تا همکاری 
برای حل مشکالت کشور که شعار همه مسئوالن 

است، نمود عملی بیابد. 
    رسیدگی به 1۲ پرونده طی 7 سال!

  رئیس قوه قضائیه در این نشست گفت: این کمیته 
از سال 93 تاکنون تش��کیل شده است عنوان شده 
که 163 جلس��ه هم برگزار کرده است که طی این 
جلسات به 12 پرونده رسیدگی کرده است. رسیدگی 
به این تعداد پرونده نش��ان می دهد که این کمیته 
در اهداف خیلی موفق نبوده اس��ت و تعداد باالیی 
از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد 

بررسی قرار نگرفته است. 
وی افزود: س��ؤال می کنم آیا از س��ال 93 تاکنون 

به مجموعه ای از آس��یب   ها رس��یده اید که بشود 
دستورالعمل در مورد حل این چالش   ها تهیه کرد؟ ایا 
در فرایند وصول مطالبات بانکی مالحظه حمایت از 

تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟
   نقش بانک   ها در مب�ارزه همه جانبه نگر با 

فساد
وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می کند اضافه کرد: 
مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کار های 
اصلی قوه قضائیه اس��ت که بانک   ها هم باید در این 
زمینه ایفای نقش مهمی داش��ته باشند فساد چه 
در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و 
نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت 
نکند. بانک   ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیالت بانکی 

نظارت جدی و عملی داشته باشند. 
   وجوب حمایت جدی از تولید در ش�رایط 

جنگ اقتصادی
محسنی اژه ای اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در 
شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم 
بر همه واجب اس��ت و بانک   ه��ا از پایه های اصلی 
حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی 
باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم   ها و کمک به 

فعاالن اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند. 
    نظارت کنید، اما بدون تعطیلی تولیدی ها!

وی تأکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود 
هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و 
اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیالت و هزینه کرد 
آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید 
راه حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل 
به یک قانون و دستورالعمل شود. اما کسی نباید به 
نام تولید سوء استفاده کند. کسی که به نام تولید، 
تسهیالت می گیرد، اما آن را صرف سرمایه گذاری 
در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می کند مرتکب 
دو تخلف شده، هم در هزینه کرد تسهیالت تخلف 
کرده و هم در ب��ازار اخالل ایجاد کرده که ضررش 

بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است. 
رئیس دس��تگاه قضا گفت: بانک   ها بای��د عالوه بر 
اعتبارس��نجی و اخذ وثایق الزم بر روند هزینه کرد 
تس��هیالت هم نظارت کنند و مطالبات را به موقع 

وصول کنند تا مشتری سوء استفاده نکند. 
    برخ�ی بانک   ها خودش�ان قان�ون را دور 

می زنند!
محسنی اژه ای گفت: زیرپا گذاشتن قانون از هیچ کس 
به ویژه مدیران عالی دستگاه   ها قابل پذیرش نیست، 
اما گاه��ی برخی بانک   ها خودش��ان قان��ون را دور 
می زنند! همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم، 

اما مدیران بانک   ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی 
نمی کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و 
قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با 
فاسد، متخلف و سوء استفاده گر برخورد نکنیم فساد 

به دیگر بخش   ها هم سرایت می کند. 
در پایان رئیس دس��تگاه قضا مهلت دو هفته ای به 
کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک   ها 
برای ارائه راهکار های تقویت و افزایش اختیارات و 

کارآمدی این کمیته تعیین کرد. 
   چالش ه�ای دادس�تانی در پرونده ه�ای 

ابربدهکاران بانکی
در این نشس��ت، »عل��ی القاصی مهر « دادس��تان 
عمومی و انقالب تهران نحوه اداره اموال شرکت   ها 
و واحده��ای تولیدی و صنعتی را ک��ه مدیران آنها 
به لحاظ بدهکاری در بازداش��ت یا در شرف صدور 
حکم محکومیت هستند یکی دیگر از چالش های 
دادستانی در پرونده های مربوط به بدهکاران کالن 
بانکی عنوان کرد و گفت که باید تدبیری اندیشیده 
شود تا در جریان بررسی پرونده ها، هیچ واحد تولیدی 

یا صنعتی به تعطیلی کشیده نشود. 
دادستان عمومی و انقالب تهران سپس چند مورد 
از آسیب های شناسایی شده در پرونده های مربوط 
به بدهکاران کالن بانکی را برشمرد و گفت: »وصول 
مطالبات به صورت غیرنقد و تملک اموال غیرمنقول«، 
»تضییع بخش عمده ای از مطالبات بانک   ها از طریق 
احکام قضایی دایر بر ورشکستگی بدهکاران بانکی«، 
»عدم اعتبارسنجی از مشتریان در حین واگذاری 
تس��هیالت«، »عدم اخذ وثایق و تضامین کافی از 
مشتریان « و همچنین »فقدان نظارت کافی بر هزینه 
کرد تسهیالت اعطایی از س��وی بانک«، مهم  ترین 
آسیب های شناسایی شده در پرونده های مربوط به 

بدهکاران کالن بانکی محسوب می شوند. 
   کمیته مذاکره با ابربدهکاران بانکی!

طالبی ، دبیر کل بانک مرکزی به ارائه گزارش کوتاهی 
از عملکرد کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات 
غیرجاری بانک   ها پرداخت و با اشاره به آغاز فعالیت 
این کمیته از مهر 1393 گفت: کمیته فرادستگاهی 
رس��یدگی به مطالبات غیرجاری بانک   ها متشکل 
از س��ه نماینده قوه قضائیه، نمایندگان س��ازمان 
اطالعات س��پاه، وزارت اطالعات و ناج��ا، نماینده 
دیوان محاس��بات، دبیر کل بانک مرکزی و معاون 
وزیر امور اقتصاد و دارایی است که طی هشت سال 
گذشته 140 جلسه تشکیل داده و پرونده های 12 

بدهکار کالن بانکی را بررسی کرده است. 
طالبی در ادامه مذاکره ب��ا بدهکاران کالن بانکی را 

رویکرد و راهبرد اصلی کمیته فرادستگاهی رسیدگی 
به مطالبات غیرجاری بانک   ه��ا عنوان کرد و گفت: 
برخی از این مذاکرات تا امروز به نتیجه نرسیده ولی 
آن دسته از مذاکراتی که منجر به حصول نتیجه شده، 
وصول مطالبات این بدهکاران کالن بانکی را در پی 
داشته است. برخی از این بدهکاران علیه مدیرعامل 
بانک شکایت کیفری می کنند تا به نوعی بانک   ها را از 

پیگیری مطالبات شان بازدارند. 
معاون اقتصادی دادس��تان کل کش��ور نیز در این 
نشست گفت: طی سال های گذشته، کیفیت، سرعت 
و دقت در رسیدگی به پرونده های بدهکاران کالن 

بانکی افزایش قابل توجهی داشته است.
 معمارنژاد،  معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های 
دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به 
میزان بسیار کم بازپرداخت تسهیالت گرفته شده از 
محل صندوق توسعه ملی به دلیل تغییرات نرخ ارز، 

خواستار اتخاذ تدبیری در این خصوص شد. 
   سخنان مدیران عامل بانک   ها مقابل اژه ای

حس��ین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس 
شورای هماهنگی بانک های کشور نیز در این نشست 
ضمن انتقاد از تعارض فعالیت ستاد  ها و کمیته   هایی 
که مسئولیت حمایت از تولید را بر عهده دارند، گفت: 
عالوه بر این موضوع، نباید تا این اندازه در خصوص 
مسائل ارزی تعدد دستورالعمل و بخشنامه در کشور 

وجود داشته باشد. 
پرویزیان ، مدیرعامل بانک پارسیان نیز خواستار آن 
شد که پرونده های مطروحه در کمیته فرادستگاهی 
رس��یدگی به مطالبات غیرجاری بانک   ها در سایر 

کمیته   ها بررسی نشوند. 
صیدی ، مدیرعامل بانک صادرات نیز گفت: اگر کمک 
قوه قضائیه و ضابطان نبود، امروز نمی توانستیم این 
اندازه از مطالباتی که در اختیار بدهکاران کالن بانکی 

قرار داشته را وصول کنیم. 
ش��ایان ، مدیرعامل بانک مسکن هم در این جلسه 
گفت: فعالیت این کمیته طی سالیان گذشته سبب 
شد که دو پرونده مرتبط با بانک مسکن تعیین تکلیف 

و مطالبات آنها وصول شود. 
مجید قاسمی ، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به 
برخی معایب در چرخه تولید کشور گفت: متأسفانه 
برخی تولیدکنندگان به نام تولید تسهیالت می گیرند 
و وقتی ما بررسی می کنیم متوجه می شویم که این 
تسهیالت به ویال و خودروهای لوکس تبدیل شده 
است و این موضوع به دلیل آن است که ما در بانک   ها 

از ابزارهای نظارتی برخوردار نیستیم. 
    باید به بانک التم�اس می کردیم که برای 

خودش کمک کند!
نماینده سازمان اطالعات سپاه نیز در این نشست 
گفت: بانک   ها در پرونده بده��کاری کالن بانکی تا 
قبل از برخورد قهری و ورود دستگاه قضایی و ضابط، 
نتوانستند مدعی تسهیالتی باشند که به برخی افراد 
داده اند. در اکثر پرونده   هایی که س��ازمان اطالعات 
سپاه به آنها ورود کرده، وضعیت به گونه ای بود که 
این س��ازمان خودش فی البداهه ب��ه موضوع ورود 
کرده است؛ بدین معنا که با بررسی های اطالعاتی به 
یک مفسد و از آن طریق به تسهیالتی رسیده ایم و 
خودمان با هماهنگی دستگاه قضایی، بانک را فعال 
کرده ایم؛ در بس��یاری از موارد هم با مقاومت بانک 
روبه رو بودیم و ش��رایط به گونه ای بود که ما باید به 
بانک التماس می کردیم که بیایید با کمک ما منابع 

مالی خودتان را برگردانید. 
نماینده س��ازمان اطالعات س��پاه ادامه داد: یکی 
از دالیل اصل��ی این موضوع هم این اس��ت که این 
بدهکاران مشتریان ویژه بانک   ها هستند که به نوعی 

اعتبار دو طرف به هم وابسته شده است. 
نماینده وزارت اطالعات هم در این نشست گفت: 
ستاد تسهیل نباید مدیران بانکی به خصوص مدیران 
بانکی استان   ها را به زور وادار به پرداخت تسهیالت 
به افراد کند؛ این موضوع تا حدی پیش رفته که اگر 
این پرداخت انجام نش��ود علیه مدیر بانک شکایت 

صورت می گیرد. 
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      خبر

نیرو های مسلح و مؤسساتی که در حوزه دفاع و امنیت مسئولیت 
دارند، باید همیشه در مرز دانش حرکت کنند تا بتوانند هر حرکت 
کسانی که تکلیف خود را در ناامن سازی دنیا می دانند، خنثی کنند. 
به گزارش سپاه نیوز، محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق 
تجهیزات چک و خنثی سازی سپاه با بیان اینکه موضوع آسایش ملت و 
جامعه با امنیت پیوند دائمی دارد گفت: نیرو های مسلح و مؤسساتی که 
در حوزه دفاع و امنیت مسئولیت دارند، باید همیشه در مرز دانش حرکت 
کنند تا بتوانند هر حرکت کسانی که تکلیف خود را در ناامن سازی دنیا 

می دانند، خنثی کنند. 
وی افزود: تحقق این موضوع جز با ارتقای توانمندی  ها در حوزه تکنولوژی 
و سیستم های شناسایی میسر نمی شود؛ براین اساس، محقق ساختن 
موضوع مورد اشاره اقدامی است که می توان آن را زیبنده جهاد خودکفایی 
دانست وجهاد خودکفایی با این دیدگاه به موضوع ساخت دستگاه های 
چک و خنثی سازی اقدام کرده است. اسالمی اضافه کرد: در این راستا 
سازمان انرژی اتمی کش��ور نیز در بخش مربوط به حوزه فناوری های 
پیشرفته از این گونه پیشرفت   ها هم پشتیبانی و هم بهره برداری خواهد 
کرد تا تالشگران این عرصه بتوانند در حوزه کشف و مقابله با تهدیدات از 

تکنولوژی های نو استفاده کرده و از آن بهره مند شوند. 
 نمایش ربات  ها با قابلیت  ها و توانمندی های متنوع ، انبوه خودرو پیشرو 
چک و خنثی سازی، انواع گیت  ها و آشکارسازها، متالشی کننده های 
بمب و تله و ایکس ری های پرتابل بومی از جمله دستاوردهای به نمایش 
درآمده در این نمایشگاه است. نمایشگاه راهبردی خودکفایی سپاه به 
اهتمام معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه برپا شده است و این 

تجهیزات به یگان های امنیتی سپاه الحاق خواهد شد. 
     عملیات چک و خنثی سازی با استفاده از ربات

یکی از مسئوالن نمایشگاه در توضیحاتی اظهار داشت: سال 1395 که 
اولین نمایشگاه دستاوردهای چک و خنثی سازی سپاه برگزار شد، در 
آن  نمایشگاه تمام تجهیزاتی که به نمایش درآمده بود، وارداتی بودند 
اما امسال ۸0 درصد تجهیزات این  نمایشگاه بومی سازی شدند و این در 
حالی بود که وسایل و ابزار الزم برای چک و خنثی سازی تنها دو یگان 
سپاه داشتند. وی با بیان اینکه اکنون تمام سپاه های استانی به تجهیزات 
چک و خنثی سازی مجهز شدند، افزود: قیمت تجهیزات مورد نیاز برای 
واحدهای چک و خنثی بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال با پول یک دست 
لباس 35 کیلویی مخصوص چک و خنثی سازی، سه خودروی مخصوص 
این  عملیات   ها خریداری و تجهیز کردیم و بدین شکل کل عملیات چک و 

خنثی سازی از داخل خودرو و با استفاده از ربات صورت می گیرد. 
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه این ربات   ها به گون��ه ای طراحی و 
ساخته شدند که  می توانند از پله  ها هم  باال بروند، ادامه داد: برای این  گونه 
عملیات  ها از ربات  هایی مانند ربات  نافذ اس��تفاده می کنیم که مشابه 
خارجی آن 127 هزار دالر قیمت دارد، ولی ما این ربات را با 17 هزار دالر 
ساختیم که مداومت عملیاتی آن هم تا چهار ساعت است ولی چنانچه 
از باطری یدک استفاده کنیم مداومت عملیاتی آن افزایش می یابد. وی  
تصریح کرد: در این نمایشگاه انواع ربات  ها به نمایش درآمده که از جمله 
این ربات  ها می توان به ربات با افزونه شیشه ش��کن جهت دسترسی به 
داخل خودرو، مکش سطح صاف مانند در های اماکن، حمل و برداشت 
گلوله و مهمات، سنگ فرز، اره، بلند کردن بسته با سایز متوسط، دریل 
برای سوراخ کاری، لیزر برای برش دادن بسته، سیم چین و هویه اتمی 
اش��اره کرد. این مقام  مس��ئول اضافه کرد: ربات برد بلند قاسم، چک و 
بازرسی نافذ یک، فجر، غواص یونس که تا عمق 150 متر زیر آب می رود، 
دستگاه ایکس ری پرتابل، ایکس ریل خودرویی، آشکار ساز مواد منفجره 
نسل یک و دو که مواد مخدر هم کشف می کند، گیت فلزیاب و دستگاه 
متالشی کننده مواد منفجره رعد، از دیگر تجهیزات به نمایش درآمده در 

این نمایشگاه است. 

رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از نمایشگاه چک و خنثی سازی سپاه:

نیروهای مسلح باید همیشه در مرز دانش حرکت کنند


