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سرمقاله

خبر
رئیس جمهوری برای شرکت در
اجالس سران سازمان اکو به
ترکمنستان میرود
رئیس جمهوری اسالمی ایران به دعوت
رسمی همتای ترکمنستانی و به منظور شرکت
در پانزدهمین اجالس سران سازمان همکاری
اقتصادی (اکو) ،به عشق آباد سفر میکند.
به گزارش ایرنا ،آیت الله سید ابراهیم رییسی روز
شنبه به دعوت «قربانقلی بردی محمداف» رئیس
جمهوری ترکمنستان ،در راس هیئت عالیرتبه
سیاسی و اقتصادی عازم عشق آباد ،پایتخت
ترکمنستان میشود .رئیس جمهوری با حضور و
سخنرانی در اجالس سران سازمان همکاریهای
اقتصادی (اکو) ،مواضع و پیشنهادات جمهوری
اسالمی ایران در زمینه تقویت مناسبات منطقهای
و بین المللی و به ویژه رفع موانع و افزایش سطح
همکاریها و تبادالت اقتصادی کشورهای عضو
سازمان اکو را تشریح و تبیین خواهد کرد .رییسی
همچنین در این سفر ضمن دیدار با همتایان
شرکتکننده در اجالس ،راه های توسعه و تعمیق
روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
دیدار با تجار و ایرانیان مقیم ترکمنستان از دیگر
برنامههای سفر رئیس جمهوری است .جمهوری
اسالمی ایران ،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان،
ترکمنستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،قزاقستان،
تاجیکستان و جمهوری آذربایجان ۱۰ ،عضو سازمان
همکاری اقتصادی اکو را تشکیل میدهند.
پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری
اقتصادی (اکو) یکشنبه هفتم آذر ماه سال جاری به
میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد شد و این کشور
ریاست دوره ای اکو را عهده دار خواهد بود.

اخبار

ادعای گروسی درباره نتایج سفر به تهران

پایان دوستیهای انتخاباتی
ادامه از صفحه یک
در این میان اما همیشه چهرههایی هستند که با
واکنشهای سریع ،فکرنشده ،نسنجیده و در برخی
مواقع عوامانه ،تئوریهای واکنشی سیاستورزان
کهنهکار را مورد نقد و حتی تخطئه قرار میدهند.
گویی به نظر این عده سیاست را تنها یک راه است
و آن همان است که آنها باور دارند .انگار اصال با
قواعد و روشهای بازی در سپهر سیاست آشنا
نیستند .به نظر میرسد برای این عده شعار بیش
از شعور واجد صالحیت و ارزش است و هرچه
میکنند نمیتوانند از شعارها فاصله بگیرند .از
همین منظر هم همواره سعی میکنند در برابر
هر تغییر سیاست ،راهبرد یا روشی به شدت
مقاومت کرده و آن را مصداق خیانت ،جنایت یا
نفهمی تعبیر کنند .لحن شعاری ،هنجارشکن،
هیجانزده و آشوبخیز آنها هم موجب میشود تا
این صداها ،رساتر از هر صدایی به گوش مخاطبان
موافق یا مخالف برسد و بتوانند بازی را به زمین
خود بکشانند .آنها از این نکته کلیدی غافلند که
برخی موضوعات به قدری حیاتی و مهم هستند
که نباید با واکنشهای سریع نسبت به آنها موضع
گرفت .چراکه این مواضع موجب میشود بسیاری
از مسائل در ابتدا ساده و قابل حل و درنهایت به
موضوعی حیاتی و غیرقابل گفتوگو تبدیل شوند.
این عده سعی میکنند موضوعات زمینی و سیاسی
را در هالهای از تقدس ،ایدئولوژی و باور مومنانه
تعبیر کنند تا به این وسیله هرگونه امکان نقد و نظر
از آنها سلب شود .درحقیقت این اقدام درنهایت
تمام این موضوعات را به «نقطه بیبازگشت»
میرساند به گونهای که هرگونه بازگشت از مواضع
شعارزده موجود ،هزینهای بسیار گزاف را بر بدنه
سیاسی جامعه بار خواهد کرد .حال اظهارنظرهای
برخی سیاستپیشگان تازه به دوران رسیده و
پرخاش آنها نسبت به همتایان اصولگرای خود
نیز حکایت از نوعی رفتار فریبکارانه و مزورانه
دارد .رفتاری که بیش از هر چیز نمایانگر نوعی
تمامیتخواهی و اقتدارگرایی در سطوح مختلف
مدیریتی است .این مسئله بیش از هر چیز
نشان میدهد که ماه عسل اصولگرایان در همین
مدت اندک به پایان رسیده و آرامآرام میروند تا
تقابلهای درونجناحی را آغاز کنند .مطالعه و
تحلیل محتوایی این واکنشها نشان میدهد
در تمام آنها چیزی جز شتابزدگی ،عصبیت،
بیاعتمادی و کینهتوزی مشاهده نمیشود .حال
سوال اینجاست که عدهای از اصحاب سیاست
در ایران تا چه زمانی میخواهند به واکنشهایی
از این دست ادامه دهند؟ چرا نسبت به تجربیات
ارزنده چهار دهه گذشته بیتفاوتند؟ چرا مخالفان
و رقبای سیاسی خود و حتی موافقان و دوستان
دیروز را خائن و دشمن میدانند؟ و سر آخر این
همه دشمنی در نهایت چه سود و صرفهای برای
کشور خواهد داشت؟ شاید الزم باشد تا منادیان
و صحابی سوار بر اریکه سیاست در ایران برای
یک بار هم که شده با نگاهی که در راستای منافع
ملی و عمومی که تعریف شده است ،موضوعات را
بررسی کرده و از اتهامزنی و دشنام در ادبیاتشان
پرهیز کنند.

سیاستروز
رهبر انقالب در پیام تبریک به مناسبت
هفته بسیج تأکید کردند

سفرم به ایران بینتیجه بود
به گزارش ایرنا ،رافائل گروسی روز چهارشنبه با ایراد
سخنانی در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی اشاره کرد که «در تهران با محمد اسالمی
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران
دیدارهایی داشتم».
وی سپس مدعی شد :به رغم تمام تالشهای او،
این مذاکرات و رایزنیهای گسترده برای رسیدگی به
مسائل پادمانهای باقیمانده ایران که در دو گزارش
آژانس به تفصیل آمده بود ،بینتیجه بود.
مدیرکل آژانس دوشنبه شب در صدر هیئتی به
ت وگو با مقامهای کشورمان وارد تهران
منظور گف 
شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی معاون امور
بینالملل ،حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان
انرژی اتمی قرار گرفت .وی روز سهشنبه با رئیس
سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه ایران در
تهران دیدار کرد.
گروسی در نشست خبری مشترک با رئیس
سازمان انرژی اتمی ایران نتیجه مذاکرات با وی را
بسیار فشرده توصیف کرد و گفت :به دنبال آن
هستیم تا کارها را تداوم ببخشیم و مناسبات را با
این نگاه ادامه دهیم که بتوانیم زمینههای مشترکی
را پیدا کنیم.
وی بیان کرد :موضوعاتی هست که ما و رئیس
سازمان انرژی اتمی درحال بررسی آن هستیم و در
همین سفر هدف ما این بود طوری چشم انداز برنامه
هستهای را تعریف کنیم که با توجه به تغییرات
اقلیمی ،به تولید انرژی پاک کمک کند و این انرژی
پاک را بتوانیم در اختیار همه بگذاریم .این موضوعی
بود که چند وقت پیش در نشست گالسکو هم به
طور مفصل درباره آن صحبت شد.
مدیرکل آژانس همچنین در مصاحبهای در تهران،
نتیجه دیدار با مقامهای ایرانی را بسیار سازنده
توصیف کرد و گفت رابطه میان آژانس و ایران دائمی
و ادامهدار است.
وی در ادامه اظهارات امروزش در شورای حکام
عنوان کرد که آژانس تا  ۲۳فوریه  ،۲۰۲۱اجرای
تعهدات هستهای ایران تحت برجام را راستیآزمایی

رئیس قوه قضاییه:

مشکلگشایی در همه مسائل با همت
بلند ،درستاندیشی و توکل به خدا

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت از ایران ادعا کرد که گفتوگوهای او درباره مسائل باقیمانده پادمانی
«بینتیجه» بوده است .مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نخستین اظهاراتش پس از بازگشت از ایران ادعا کرد که گفتوگوهای او درباره مسائل
باقیمانده پادمانی «بی نتیجه» بوده است.

حضرت آیتالله خامنهای در پیامی با تبریک هفته

بسیج« ،همت بلند ،خردمندی ،درستاندیشی و توکل
به خدا» را ابزارهای تجرب ه شده برای غلبه بر مشکالت

کشور دانستند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام

معظم رهبری ،متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

هفت ه بسیج بر همگان مبارک باد ،به ویژه بر

رویشهای تازه و با طراوت بسیجی که همچنان
مانند نسل پیش از خود ،فرزندان محبوب ِ امام راحل
عظیمالشأنند.
عزیزان!

گروسی مدعی
شد به رغم تمام
شهایش،
تال 
این مذاکرات
یهای
و رایزن 
گسترده برای
رسیدگی
به مسائل
پادمانهای
یماندهایران
باق 
بینتیجهبود

قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با همّت
بلند ،و در پرتو خردمندی و درستاندیشی ،و با اعتماد
و توکّل به خداوند دانا و توانا ،میتوانید در هم ه مسائل
عمومی کشور و ملت ،اثربخش و مشکلگشا باشید.

این تجرب ه چند ده ه ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةالله

سیّدعلیخامنهای
 ۳آذر ۱۴۰۰

معاون اول رئیس جمهوری در جلسه ستاد
تنظیمبازار:

فروش و توزیع اینترنتی کاالهای
اساسی با قیمت مصوب افزایش یابد

مخبر گفت :باید زنجیره تامین و توزیع کاالهای

و نظارت کرد .با این حال ،از آن تاریخ ،این فعالیت
ها به طور جدی در نتیجه تصمیم ایران برای توقف
اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود تحت برجام ،از
جمله پروتکل الحاقی ،تضعیف شده است.
گروسی ادعا کرد :در غیاب دسترسی منظم
آژانس به تجهیزات نظارتی و نظارتی خود در تمامی
تأسیسات و مکانهای ایران در رابطه با برجام،
آژانس توافق موقتی را که در فوریه  ۲۰۲۱با ایران به
دست آوردم ،حفظ تداوم دانش را تسهیل میکند .با
این حال ،تمدید مکرر توافق ،که اکنون برای حدود ۹
ماه برقرار است ،به چالشی مهم برای توانایی آژانس

برای بازگرداندن این تداوم دانش تبدیل شده است.
آژانس امیدوار است بتواند فعالیتهای
راستیآزمایی در ایران را که به موجب کاهش
تعهدات برجامی از سوی تهران کم شده از سربگیرد.
جمهوری اسالمی ایران تاکنون دو نوع نظارت را
در خصوص صنعت هستهای خود پذیرفته بود.
نظارتهای پادمانی آژانس که مربوط به عضویت
ایران در این نهاد است و دیگری نظارتهایی که در
برجام فراتر از نظارتهای پادمانی مورد قبول طرف
ایرانی قرار گرفته بود.
جمهوری اسالمی ایران ،نظارتهای پادمانی خود

را طبق روال ادامه میدهد و هیچ تغییری در این
ت ایجاد نشده است .بنا بر اعالم مقامات
نوع نظار 
کشورمان ،تهران هیچ بحثی هم در این حوزه ندارد و
کامال همکاریهای خود را ادامه میدهد.
اما بر اساس توافق برجام ،بنا بود ایران
محدودیتهایی را در برنامه هستهای خود بپذیرد
و طرفین غربی هم تحریمهای ظالمانه علیه ایران را
کنار بگذارند .هنگامی که طرف غربی تحریمها را لغو
نکرد و اجرای آنها ادامه یافت ،ایران هم طبق قانون
«اقدام راهبردی برای رفع تحریمها» ،نظارتهای
فراپادمانی از جمله پروتکل الحاقی را کنار گذاشت.

اساسی از مبدا کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب
در مراکز رسمی توزیع شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جلسه ستاد

تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار

و بر ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر قیمت کاالهای
اساسی در بازار و گسترش سامانه های اینترنتی فروش

با قیمتهای مصوب تاکید شد.

مخبر در این جلسه که وزرای کشور ،جهاد

کشاورزی ،دادگستری ،صنعت ،معدن و تجارت ،راه

و شهرسازی و اقتصاد و همچنین رئیس شورای اطالع
رسانی دولت حضور داشتند ،بر ضرورت برخورد با

برخی نابسامانیها در بازار کاالهای اساسی تاکید و

تصریح کرد :باید زنجیره تامین و توزیع کاالهای اساسی

از مبدا کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب در

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود

مراکز رسمی توزیع شود.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین ارائه برخی

رئیس دستگاه قضا از قضات خواست وضعیت زندانیان را به صورت
مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده
از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند ،بیدلیل در
زندان نمانند و تا جاییکه امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم والمسلمین
غالمحسین محسنی اژهای روز چهارشنبه در مجتمع دادگاههای
تجدیدنظر استان تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این
دادگاهها گفت :از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را
بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تالش
کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقالب اسالمی دست یابیم.
وی تأکید کرد :گرچه تقریبا ًکل عمر کاری خود را در دستگاه قضایی
گذرانده ،اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز
به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد.
رئیس قوه قضائیه گفت :در همین راستا از تیر سال جاری که ریاست
عدلیه را بر عهده گرفتم تا کنون در حد توان با همکاران بخشهای
مختلف قضایی و نخبگان و اقشار مختلف جامعه و همچنین سران قوا،
معاونان رئیس جمهور ۶ ،وزیر ،هیئت رئیسه و اعضای  ۹کمیسیون و
فراکسیون مجلس و همچنین کارشناسان حوزههای قضایی و حقوقی،
کانون وکال ،کانون کارشناسان دادگستری ،اتاق بازرگانی و اتاق اصناف،
چهرههای سیاسی ،اجتماعی و اصحاب رسانه جلساتی را برگزار کرده ام.
محسنی اژهای افزود :این جلسات با اهداف مشخص و به صورت
کاربردی برای رسیدن به فهم مشترک درباره مشکالت و راهکارهای آنها
و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور برای حل مشکالت مردم به
ویژه در حوزه قضایی بوده است.
رئیس قوه قضائیه در این نشست گفت :با اینکه در تهران  ۱۱۵شعبه
تجدیدنظر مصوب داریم ،ولی به لحاظ کمبود قاضی فعال ً فقط ۸۲
شعبه تجدیدنظر فعال است.
محسنی اژهای بر همین اساس از رئیس کل دادگستری استان تهران
و مسئوالن کمیسیون نقل و انتقاالت خواست که با افزایش قضات و
مستشاران مورد نیاز دادگاههای تجدید نظر ،در حد مقدورات تعداد
شعب این دادگاهها را افزایش دهند تا روند رسیدگی به کار مردم تسریع
شود.
وی گفت :امر قضایی سنگین است و در حال حاضر بیش از
حد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شده و متاسفانه
محدودیتهایی برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که باید با یک
برنامهریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار
کاسته شود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری
به مردم داده شود.
محسنی اژه ای تاکید کرد :باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت
کار باالتر رود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گالیههای کارکنان دستگاه قضا نسبت
به مشکالتی که دارند ،متذکر شد که در همه نشستها با دولت و
مجلس این مساله مورد توجه و تاکید بوده و دنبال شده و میشود.
وی بر لزوم مراقبت نسبت به هواهای نفسانی و وسوسههای شیطان
و شیطان صفتان نیز تأکید کرد و گفت :در مراودات و رفت و آمدها باید

از مواضع تهمت اجتناب کرد و مراقب وسوسه خناسان بود.
محسنی اژهای افزود :گاهی انسان بر اثر هواهای نفسانی و وسوسه
شیطان لغزش پیدا میکند ،اما گاهی هم برای انسان برنامهریزی و
نقشه طراحی میکنند و دام بر سر راهش میگذارند که باید بیشتر
مراقب بود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه روز گذشته(سه شنبه) گزارشی از
تخلف یک قاضی بازداشت شده را مورد مطالعه قرار دادم ،گفت :بعد
از خواندن این گزارش بالفاصله با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع
قضایی و بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آنهارا به دفترم دعوت کردم
که علل لغزش را بررسی و آسیب شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی
باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر.
وی تاکید کرد :باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم
افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.
رئیس قوه قضائیه به موضوع نقص پروندهها در دادگاههای تجدید
نظر نیز اشاره کرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی
به پروندهها ،گفت :نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد
بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم.
وی خطاب به قضات محاکم تجدیدنظر افزود :وقتی پروندهای میآید،
همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید و اگر نقص داشت همان
موقع برگردانید یا اگر نیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام
شود.
محسنی اژهای همچنین در خصوص برخی احکام در محاکم
تجدیدنظر ،گفت :مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات
مختلف حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید
معقول باشد که منجر به شبهه نشود.
رئیس دستگاه قضا افزود :قضات باید وضعیت زندانیان را به صورت
مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از
ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند ،بی دلیل در
زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود.
وی در عین حال گفت :به طور مثال اگر کسی به  ۱۰سال حبس
محکوم شده ،چرا به طور ناگهانی مدت حبس او به یک سال تبدیل
میشود؛ البته گاهی یک رأی نقض میشود که تکلیف آن مشخص
است ،ولی باید همه جهات حکم مستند و مستدل باشد.
رئیس قوه قضائیه که در اظهاراتش تاکید کرد کوتاه سخن میگوید تا
قضات زودتر در شعبات مستقر و به کار مردم رسیدگی کنند ،پس از
پایان دیدار و هم اندیشی با قضات ،با تعدادی از مراجعان به مجتمع
قضایی غدیر به صورت چهره به چهره گفت وگو کرد و در جریان مسائل
و مشکالت انها قرار گرفت.
طی دو سال و نیم گذشته ،تقریبا باالی  ۲۰۰هزار پرونده معوقه و
مسن سنواتی در دادگستری استان تهران تعیین تکلیف شدهاند
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا ،محمد جواد حشمتی مهذب
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش  ۱۸درصدی
ورودی پروندهها به مجموعه دادگستری استان تهران گفت :طی دو
سال و نیم گذشته ،تقریبا باالی  ۲۰۰هزار پرونده معوقه و مسن سنواتی
در دادگستری استان تهران تعیین تکلیف شدهاند.

س جمهوری در جلسه هیئت دولت:
رئی 

وی با اشاره به شعب فعال مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان
تهران گفت :میزان ورودی پرونده به هر یک از این شعب در ماه بیش
از مقدار متعارف است و قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل
تراکم باالی پروندهها کار بسیار سختی دارند.
حشمتی مهذب با بیان اینکه حدود  ۱۵درصد از آراء بدوی در
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نقض میشوند ،گفت :در
دادگستری استان تهران  ۱۰قاضی را برای موضوع اتقان آراء اختصاص
دادهایم.
«عباس ذاقلی» سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران هم در
این مراسم گفت ۸۲ :شعبه فعال ۱۷۰ ،قاضی و  ۳۵۰پرسنل اداری،
مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان تهران را به بزرگترین واحد قضایی
ایران تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر استان تهران از جهت حجم کار
قضایی به نسبت پرسنل ،رتبه اول را در میان محاکم کشور دارد ،گفت:
ذاقلی تصریح کرد :کارکنان قضایی و اداری دادگاههای تجدیدنظر
استان تهران تقریبا چهار برابر ظرفیت خود کار میکنند ،مجتمع
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران طی سال گذشته در تمام
شاخصهای ارزیابی عملکرد رتبه نخست استان را در اختیار داشت.
وی با اشاره به کاهش  ۴۲درصدی موجودی پروندههای دادگاههای
تجدیدنظر استان تهران به رغم افزایش  ۲۳درصدی افزایش ورودی
پروندهها گفت :کاهش  ۴۷درصدی پروندههای م ُسن و کاهش حدودا ً
یکماهه اوقات دادرسی ،از جمله دستاوردهای دادگاههای تجدیدنظر
استان تهران در سال گذشته بوده است.
ذاقلی خاطرنشان کرد :دادگاههای تجدید نظر استان تهران در شرایط
کرونا یک روز هم تعطیل نشدند و قضات و کارکنان آن به صورت
جهادی به پروندههای ارجاعی رسیدگی کردند.
حجتاالسالم والمسلمین «سیفیبخش» رئیس شعبه دو دادگاه
تجدیدنظر استان تهران نیز به ذکر نکاتی پیرامون جایگاه دستگاه قضایی
و قضات در جامعه اسالمی از نگاه امیرالمومنین علی (ع) پرداخت و بر
ضرورت توجه به منزلت قضات تاکید کرد.
همچنین «فاضل حسینی» رئیس شعبه  ۴۰دادگاه تجدیدنظر
استان تهران با اشاره به دغدغهها ،مسائل و مشکالتی که قضات و
کارکنان دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با آن مواجه هستند ،گفت:
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای به سبب سالها حضور در
مسئولیتهای مختلف دستگاه قضا ،دغدغهها و مشکالت کارکنان قوه
قضائیه را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کردهاند.
«صدیقی» مدیر دفتر شعبه  ۷دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز
در این مراسم گفت :حجم فزاینده ورودی پروندهها به شعب دادگاه
تجدیدنظر استان تهران ،سبب شده که کارکنان زودتر از ساعت شروع
کار اداری در محل کار حاضر شوند و تا ساعتهایی بعد از اتمام پایان
ساعت اداری نیز در محیط کار حاضر باشند.
مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان تهران دارای  ۸۲شعبه برای
بررسی پروندههای حقوقی و کیفری محاکم استان تهران است که چهار
شعبه به طور خاص به پروندههای مربوط به دادگاه انقالب و  ۲شعبه
نیز به پروندههای مرتبط با جرایم اقتصادی رسیدگی میکنند.

اقالم ضروری مردم بصورت اینترنتی را اقدامی بسیار
مناسب و ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر

مصرف کنندگان ارزیابی کرد و گفت :باید ارائه کاالهای

اساسی مردم با قیمت مصوب بصورت اینترنتی ادامه
یابد و در صورت امکان فروش و توزیع برخی کاالهای

دیگر نیز به این سامانه اضافه شود.

در جریان بازدید از پارکینگ خودروهای
توقیفی انجام شد

تاکید دادستان کل کشور بر تعیین
تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای
توقیفی تا پایان سال

دادستان کل کشور ضمن بازدید از پارکینگ

خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای مواد مخدر ،بر
تعیین تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای توقیفی تا پایان
سال تاکید کرد.

به گزارش ایسنا ،به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،

پیرو دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور،

مبنی بر تسریع تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا

ضبط شده درخصوص پروندههای مواد مخدر ،حجت
االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور

گ خودروهای توقیفی مرتبط با
صبح دیروز از پارکین 
پروندههای مواد مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.

دادستان کل کشور در این بازدید در جریان آمار

خودروهای توقیفی ،تعداد و سال توقیف ،نحوه مزایده
و فروش ،نحوه نگهداری قرار گرفت.

حجتاالسالم والمسلمین منتظری همچنین بر

تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف خودروها ،لزوم
کار جهادی و تعیین تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای
توقیفی تا پایان سال جاری تاکید کرد.

وی با بیان اینکه حدود  ۱۴هزار و  ۷۰۰خودرو در

پارکینگهای ستاد مبازره با مواد مخدر در حال حاضر

توقیف هستند ،تصریح کرد :آنچه که مربوط به دستگاه
قضایی است باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا

دستور است انجام خواهیم داد.

دادستان کل کشور افزود :ساماندهی وضعیت

کنونی به همکاری و تعامل دستگاههای مربوطه و کار
جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد.

این مسئول عالی قضایی تاکید کرد که دستگاه

قضایی آماده همکاری و انجام اقدامات الزم برای تعیین

تکلیف این خودروها است.

بنابراین گزارش ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی

اژهای رئیس قوه قضائیه بیست و نهم آبان ماه طی
دستوری به دادستان کل کشور تاکید کرد که نسبت به
تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در

خصوص پروندههای مواد مخدر ،تسریع صورت گیرد.

سخنگویسپاه:

حقوقهای نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست

تالشهای مذبوحانه دشمن علیه انقالب اسالمی به ثمر نرسید

رئیسی معتقد است که پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی با اشاره به موضوع حقوق های غیر متعارف گفت :حقوق
یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید
پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده
شود.
رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریع تر و قبل
از نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رئیسی گفت :شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این
زمینه نیز اقداماتی انجام شود .پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست و سند تحول
دولت در  ۳۷مسئله اصلی کشور تدوین شده که به زودی اعالم خواهد شد.
به گفته رئیس جمهوری پس ازموضوع کرونا مسئله اصلی دولت معیشت مردم است و وزرا هم باید اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای مردم تبیین
کنند.
بررسی راهکارهای حل مشکالت آب در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری هم در دستور کار جلسه هیئت دولت بود .رئیسی گفت :باید مصوباتی که
در این مورد انجام شده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.
رئیس جمهوری ضمن تشکر از سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کالس های مدارس بصورت حضوری ،بیان داشت :والدین دانش آموزان هم از
برگزاری توامان کالس ها به صورت حضوری و غیر حضوری راضی هستند.
رئیس جمهوری امروز درباره خدمات بسیج به مردم هم صحبت کرد و با اشاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی گفت :نقش بسیج بسیار
اثرگذار و بسیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت می تواند کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی
از شاخصهای مهم تحرک و پویایی در دولت است.

سخنگوی سپاهگفت :تاریخ  ۴۳ساله انقالب ما نشان میدهد که هر گاه بسیج وارد میدان شده موازنه قدرت به نفع ملت ایران تغییر
کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرتیپدوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در
مراسم گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان آبیک استان قزوین با بیان اینکه بسیج برای ایجاد آرامش ،امنیت ،پیشرفت و
م خمینی(ره) شکل گرفت ،اظهار کرد :تاریخ  43ساله انقالب ما نشان میدهد که هر گاه بسیج وارد
سازندگی به ابتکار اما 
میدان شده موازنه قدرت به نفع ملت ایران تغییر کرده است.
وی حضور بسیج در دوران دفاع مقدس را تبلور عملی آرمان بسیج توصیف کرد و گفت :در شرایطی که دشمنان ما از جمله
آمریکا و صهیونیستها فکر میکردند میتوانند با راهانداختن جنگ تحمیلی نهال نوپای انقالب را از ریشه درآورند ،امام راحل(ره)
با یک ابتکار بینظیر بسیج مردمی را بنیانگذاری کرد و تمامی محاسبات دشمن را به هم ریخت.
سردار شریف اضافه کرد :وجود اندیشه بسیجی در بین مردم باعث شد که دشمنان ما از چشمداشت به خاک کشور ناامید شوند
و به این ترتیب حضور بسیج به مهمترین مؤلفه ایجاد امنیت پایدار در جمهوری اسالمی ایران بدل شده است.
سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نقش ،جایگاه واهمیت بسیج و بسیجیان برای ملت ایران اثبات شده است ،گفت :در هر بحران و
رخدادی که کار گره خورده تفکر بسیجی گرهها را باز کرده و هر جا که نیاز به جانفشانی در راه نظام و میهن داشتیم ،چشم ما به ایثارگری بسیجیان روشن شده
است .سردار شریف با اشاره به ضرورت تبیین وقایع و رخدادهای  4دهه گذشته فراروی ملت ایران افزود :نسل امروز به ویژه جوانان باید از روزهای سختی که
بر ملت ما گذشته آگاه باشند و بدانند که این انقالب به برکت خون سردارانی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برپا و استوار مانده است.
وی ادامه داد :با وجود اینکه در  43سال گذشته دشمن از هیچ تالشی برای از پای درآوردن ملت ما فروگذار نکرد ،اما به برکت حضور امامین انقالب و ایستادگی
بینظیر ملت ما هیچ کدام از تالشهای مذبوحانه دشمن به ثمر نرسید.
سردار شریف یادآور شد :حضور مقتدرانه فرزندان رشید ملت ایران در عرصههای مختلف باعث شده که انقالب اسالمی ما در همه صحنهها بر دشمنان
مستکبر خود پیروز شود و تنها نتیجهای که دشمنان از رویارویی با ملت ما گرفتهاند ،سرخوردگی ،ناامیدی و یأس بوده است.

