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تلختر از زلزله
گویی به اخبار تلخ عادت کردهایم؛ مدتهاست خبرخوش ندارم .قهر زمین در غرب
ایران و مرگ صدها نفر از هموطنانمان در کرمانشاه ،ایالم  ،قصر شیرین،سرپل ذهاب
و ...بربارغمهامان افزوده است.
ادامه در صفحه 2

رئیس قوه قضائیه:

هدف اصلی هر سه قوه حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی است
رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی
با داغدیدگان حادثه زلزله غرب کشور که موجب
جان باختن و مصدوم شدن عدهای از هموطنان
عزیز شد ،بر لزوم تسریع در رسیدگی به مصدومان
و مجروحان تاکید کرد و گفت :به روسای کل
دادگستری استانهای غربی برای تامین امنیت
مناطق زلزله زده دستور اکید داده شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی در ابتدای جلسه مسئوالن
عالی قضایی ،اظهار کرد :خبر زلزله غرب کشور که
مخابره شد و طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز
ما جان خود را از دست دادند و عده زیادی نیز
مصدوم و مجروح شدند ،بسیار تأسف انگیز بود و از
خداوند متعال غفران و رحمت برای جان باختگان و
شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت
می کنیم .آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به جلسه اخیر سران سه قوه خاطر نشان
کرد :بحمداهلل این جلسات به صورت منظم برگزار می
شود و هدف اصلی از این نشست ها هماهنگی هر چه
بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه ها برای حل مشکالت مردم
است .رئیس قوه قضائیه افزود :گرچه بار اجرایی کشور بر
دوش دولت و رئیس جمهوری محترم است اما قطعاً قوه
قضائیه و مجلس باید در این مسیر به دولت کمک کنند
زیرا بسیاری از کارهای مهم بویژه در عرصه های اقتصادی
جز با همکاری وثیق دستگاه قضایی و مجلس شورای
اسالمی با دولت امکان پذیر نیست .آملی الریجانی با بیان

اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران سه قوه،
تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات
مالی بوده است ،اظهار کرد :متاسفانه بر اثر برخی سوء
نظارت ها گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و
اعتباری برای بخشی از هموطنان به وجود آمده است .در
حال حاضر ما نباید صرفاً به دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی
ترین هدف هر سه قوه این است که مشکل سپرده گذاران
حل شود یعنی به نحو مقتضی ،اموال مردم به آنان بازگردد
و جبران خسارت صورت گیرد .رئیس قوه قضائیه با تاکید
بر لزوم همکاری قوا با دولت و بانک مرکزی با توجه به
وجود برخی محدودیت های قانونی و اعتباری تصریح کرد:
شاید دستگاه قضایی وظیفه ابتدایی در این زمینه نداشته
و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی بوده است که

بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل ،دستگاه
قضایی به موضوع ورود کرده و برخوردهای قانونی را هم
انجام داده است .آملی الریجانی افزود :بسیاری از افراد
درگیر در پرونده های مربوط به موسسات مالی غیرمجاز
در زندان به سر می برند اما نباید فراموش کرد که صرف
زندانی شدن مسئوالن و مدیران این موسسات ،مشکلی
را از مردم حل نمی کند .رئیس دستگاه قضا تاکید کرد:
قوه قضائیه برای کمک به مردم و حمایت از آنان به میدان
آمده و تالش کرده تا اموال مالباختگان موسسه اعتباری
فرشتگان باز گردانده شود و مورد حیف و میل قرار نگیرد.
بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس
و دولت صورت گرفته ،تالش شده تا سقف  200میلیون
تومان به همة سپرده گذاران تا این مبلغ یا باالتر پرداخت
شود که با این تدبیر ،مشکل  98درصد سپرده گذاران
حل می شود .البته رقم سپرده های  2درصد باقی مانده
نیز قابل توجه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد و
اهمیت قضیه اقتضا می کند که دستگاه های مربوطه به
فکر حل این مشکل باشند .آملی الریجانی با بیان اینکه
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر بانک ها و
موسسات مالی و اعتباری است ،اظهار کرد :نباید موسسات
غیرمجاز داشته باشیم یا موسسات مالی در کشور رها
باشند .البته برخی قوانین نیز دچار نقیصه هایی بود که این
کاستی ها رفع شده است و در حال حاضر بانک مرکزی
مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات مالی است که باید
این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.

از سوی روحانی صورت گرفت

ارسال الیحه الحاق دولت به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم
رئیسجمهور الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس شورای اسالمی ارسال
کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای
اسالمی ارسال کرد .الیحه « الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریسم » که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ ۷
آبان  ۱۳۹۶هیأت وزیران به تصویب رسیده است ،جهت طی تشریفات قانونی به مجلس
شورای اسالمی ارسال شد .در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است :کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال ومصادیق
مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع وپشتوانه های مالی سازمانها و گروههای
تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است  .با توجه
به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم وبا توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران از آغاز
پیروزی انقالب اسالمی همواره آماج حمالت تروریستی گروه ها وسازمانهای ضدانقالب
بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود همچنین با توجه
به اینکه جمهوری اسالمی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسالمی وفرهنگ اصیل مدارا محور
ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال ومظاهر آن حداکثر تالش خود را
برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری
نزدیک همه کشورهاست این الیحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود.
بر اساس ماده واحده این الیحه ،به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود

به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب  ۱۸آذر  ۱۳۸۷برابر با ۹
دسامبر  ۱۹۹۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد)مشتمل بر یک مقدمه و بیست وهشت
ماده و یک پیوست ملحق شود.

