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تازه های مطبوعات
••کیهان -این روزنامه در گزارشی که تیتر یک
کرده ،نوشته است :تغییر ریل سیاست گذاری
اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانههای
خود را با کاهش تورم ساالنه در دو ماه اخیر نشان
داده و مردم را به ادامــه این روند و بهبود ثبات
اقتصادی امیدوار کرده است.
••جــمــهــوری اســـامـــی –ایـــــن روزنـــامـــه
نوشت:منابع مطلع آموزش و پرورش میگویند
حامیان گزینه سوم وزارت آمــوزش و پرورش
در تالش برای کسب رأی اعتماد برای وی به
نمایندگان استانها در مجلس وعده دادهاند
در صورتی که رأی اعتماد بدهند ،انتصاب
مــدیــران کــل استا نها بــا نظر آن هــا صــورت
خواهد گرفت.
••وطن امروز-این روزنامه نوشت:نفتالی بنت
گفت :در یک دهه گذشته ایرانیها در حالی که
با امنیت در تهران نشسته بودند اسرائیل را با
موشک محاصره کردند؛آن ها ما را از راه دور آزار
میدهند و به ما آسیب میزنند.
••اعتماد-این روزنامه نوشت:مهمترین عامل
افزایش خط فقر در ســال  ۹۹تــورم بــاال در دو
بخش خوراکیها و مسکن بوده است .این آمار
به احتمال زیاد در سال  ۱۴۰۰افزایش داشته،
زیرا عامل تشدیدکننده فقر در سال  ،۹۹در سال
 ۱۴۰۰نیز تداوم داشته است .در چنین شرایطی
آزادسازی قیمتها در یک اقتصاد سیاستزده و
اغلب دولتی نه تنها به شکوفایی اقتصادی منجر
نمیشود ،بلکه فقر را گسترش میدهد.

انعکاس
••فردا نیوز نوشت :غضنفرآبادی در واکنش
به اظهارات اخیر برخی اصال حطلبان مبنی بر
این که رئیسی باید گزارش عملکرد  ۱۰۰روزه
دولت را ارائه دهدگفت:رئیسی وعده  ۱۰۰روزه
نداده است و فرد دیگری بود که با این وعده رأی
جمع کرد.آقایان در دولت سابق زیرساختهای
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی روابط
خارجی کشور را نابود کردند و ممکن است
سا لها زمان ببرد که این مشکالت حل شود و
اقتصاد ما روی ریل اصلی خودش قرار گیرد.
••دیــده بان ایــران نوشت :یک منبع نزدیک
به دفتر آیـتا ...سیستانی در واکنش به برخی
شایعات مطرح شده در شبکههای اجتماعی
درباره وضعیت سالمتی آیتا ...سیستانی گفت
که ایشان در سالمتی کامل به سر میبرند و
شایعات مطرح شده بی پایه و اساس است.
••فــردا نیوز نوشت  :شریعتی ،رئیس هیئت
تحقیق و تفحص از حقوق نجومی مجلس گفت:
مجموع دریافتی (اعــم از حقوق پایه ،مزایا،
دریافتی هــای مستمر و غیر مستمر ،پــاداش،
کارت هدیه و )...کارکنان دولت حتی وزیران
و نمایندگان مجلس ،نباید بیش از  ۳۵میلیون
تومان باشد .هیچ کس قائل به تساوی در حقوق
و دستمزد نیست ولی تبعیض ها مردم را آزار می
دهــد .سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر
 ۱۰۰میلیون تومان باشد.
••جــهــان نــیــوز مــدعــی شــد  :رقـــم قطعی
محکومیت ایــران مربوط به بخش اول پرونده
کرسنت (8/5سال) 2/4میلیارد دالر است و
طبق شنیدهها در صورت نهایی شدن رای دادگاه
دربــاره بخش دوم این قــرارداد ( 16/5سال)،
رقم محکومیت ایران در این بخش حداقل 10
میلیارد دالر خواهد بود.گفتنی است از سال،۹۱
پرونده آقای زنگنه در موضوع کرسنت با صدور
کیفرخواستی به جریان افتاده و چندین بار هم
تاکنون احضار شده است و طبق شنیدهها آخرین
احضار زنگنه ،در تاریخ ۱۵آبان امسال بوده که از
حضور در دادگاه استنکاف کرده است.
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گروسی در گفت و گو با پرس تی وی مذاکراتش در تهران را «بسیار سازنده» توصیف کرد اما در وین بار دیگر ضمن تکرار ادعاهای
خود ،مذاکراتش در ایران را «بی نتیجه» خواند!
هادی محمدی – در حالی که رافائل گروسی
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در
گفت وگو با پرس تی وی در تهران مذاکراتش
با مقامات ایرانی را «بسیار سازنده» توصیف
کــرده بود  ،در وین و در سخنرانی افتتاحیه
نشست شــورای حکام آژانــس که با تمرکز بر
پرونده ایــران برگزار می شد بار دیگر ضمن
تکرار ادعاهای خود ،مذاکراتش با تهران را «بی
نتیجه» خواند  .این بازی سیاسی که مدیرکل
در ماه های اخیر راه انداخته ،پیش از این هم با
انتقاد شدید ایران و انتقاد ضمنی کشورهای
موثر در آژانــس روبه رو شده بود  .با این حال
بهروزکمالوندیسخنگویسازمانانرژیاتمی
کشورمان نگاه خوش بینانه تری به مدیرکل
آژانــس داشته و بر همین مبنا در گفت وگو
با فارس اظهار کرد که ایــران و آژانــس درباره
چگونگی پیگیری موضوعات مورد عالقه به
توافقات کلی رسیدند و توافق کردند که به
رایــزنـیهــای خــود بــرای تکمیل چــارچــوب و
جزئیات تــداوم همکاریها ادامــه دهند.وی
همچنین فضایگفتوگوها را سازنده ارزیابی
کرد  .تنها چهار روز تا آغاز دور جدید مذاکرات
در وین باقی مانده و به نظر می رسد باید منتظر
اتفاقات جدید در همین چند روز باشیم.اما
آن چه روز گذشته از سوی گروسی در نشست
شورای حکام بیان شد ،با تحلیل کمالوندی
از مذاکرات تهران تفاوت داشــت  .مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز گذشته
به ایران سفر کرده بود ،در جلسه شورای حکام
آژانس گفت که به رغم تمام تالشهایم ،این
مذاکرات و رایزنیهای گسترده برای پرداختن
به مسائل باقیمانده پادمانی ایران که جزئیات
آن در این دو گزارش آمده است  ،بینتیجه ماند.
همچنین در بیانیهای که آژانــس بینالمللی
انـــرژی اتــمــی منتشر ک ــرده و در برگیرنده

اظهارات مدیرکل آژانس در نشست شورای
حکام است ،آمده است :تا 23فوریه ،۲۰۲۱
آژانــس اجــرای تعهدات هستهای ایــران تحت
برجام را راستیآزمایی کرده و بر آنها نظارت
داشته است .اگرچه ،از آن تاریخ به بعد ،این
فعالیتها در نتیجه تصمیم ایران برای متوقف
کــردن اج ــرای تعهدات هستهایاش تحت
برجام ،از جمله پروتکل الحاقی به طور جدی
تضعیف شدهاند.گروسی افزود :از این گذشته،
برخالف توافقی که میان آژانــس و ایــران در
 ۱۲سپتامبر  ۲۰۲۱انجام شــد ،دسترسی
نداشتن به سایت کرج به معنای این بوده که
احیای دیدهبانی و نظارت در تمام تاسیسات و
محلهایمرتبطبابرجامنمیتواندکاملانجام
شود .این موضوع به طور جدی بر توان آژانس
در تداوم وقوف بر [فعالیتها در] این سایت که
تا حد زیادی برای بازگشت به برجام ضروری
دانسته شده ،اثر میگذارد.مدیرکل آژانس در
ادامه خطاب به رئیس جلسه بیان کرد :وجود

باهنر :نیروهای انقالبی وعده های
غیرممکنندهند

اینکهبگوییمهمهتحریمهابرداشتهشودتامامسئلههستهایراحل
کنیم،نتیجهاینمیدهد
محمدرضا باهنر ،سیاستمدار نا مآشنای
اصـــولـــگـــرا ،دبــیــرکــل جــامــعــه اســامــی
مهندسان و عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام است .باهنر در مقام سیاستمداری
کهنهکار،ضمن دفاع از کارهای انجام شده
ازسوی همه دولتها در مقام کلیت نظام،
تکتک آن ها را هم دارای اشکال می داند.
او هجمه بــه دول ـتهــا را موجب باالرفتن
مطالبات مردم دانست و در باره دیدارهای
رو در روی مقامات دولت سیزدهم با مردم
هم تأکید کرد که نباید بهگونهای رفتار کنند
که مطالبات بیشتر شود و باید تالش کنند
مطالبات مردم را تعدیل کنند .باهنر دلیل
مسکوت گذاشتن بررسی  FATFدر مجمع
تشخیص را هم انتظار اعضا بــرای اعالم
موضع دولــت سید ابراهیم رئیسی اعالم
کرد.به گزارش همشهری آنالین گزیده ای
از گفت وگو با وی را بخوانید:
*دولــــت و دولــتــمــردان هــمــه وق ــت شــان
صرف مسائل روزمــره نشود .البته رفتن به
استانها ،سر زدن به اقشار و صنوف مختلف
و مالقا تهای مردمی یک سرمایه بزرگ

بقا مختص ذات مقدس اوست

حیف از تو پدر که شدی همنشین خاک
زیرا که جایگاه تو بر دیدگان ماست

عمرت به نیک نامی و مهر و وفا گذشت
یادت همیشه بر دل و بر روح و جان ماست


با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت پدر عزیزمان
مرحوم مغفور شادروان

حاج محمد فیض

«رئیس اسبق دادگاه تجدیدنظر و معاون قضایی دادگستری کل استان خراسان»

را به اطالع کلیه اقوام و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحوم روز پنج شنبه 1400.9.4ساعت 12ظهر
در آرامگاه خواجه اباصلت برگزار می شود.ضمنا مراسمسوم در روز شنبه  1400.9.6بعدازظهر
از ساعت  14الی  15:30واقع در بولوار خیام «مسجد قبا» برگزار می شود.
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.
«ضمنا مجلس زنانه همزمان در همین مکان برگزار می گردد».

خانواده مرحوم

اجتماعی است و حتما باید حفظ و احیا شود.
در دولت گذشته این تحرکات کمتر بود و این
ها ،کارهای بسیار خوبی است که دولت،
رئیس دولت و وزرا شروع کردهاند« .اگر ،ولی
و اما»ی چنین برنامههایی این است که صرفا
به دیدار با مردم بسنده نشود .یعنی فقط فکر
نکنیم که با رفتن به میان مردم و وعده دادن
مشکالت حل میشود.
*اعتراضاتی که در اصفهان وجــود دارد و
هنوز هم ادامه دارد ،مطالبه به حق مردم بوده
و هست .این مطالبات را هم درکوتا همدت
نمیتوان جــواب داد .ممکن اســت برخی
مسکنها را بتوان تجویز کرد ،اما این ها هم
نیاز به را هحــل کوتا همدت دارد ،هم میان
مــدت و هم بلندمدت .بعضی از مسئوالن
میروند و به مردم میگویند که ما مشکل
زایندهرود را ظرف دوماه آینده حل میکنیم!
خب عذر میخواهم ،این مشکل در ۳۰سال
حل نشده ،ظرف دوماه چگونه میتوان آن
را حل کــرد؟! شاید در دوماه بتوان اوضاع
را آرام کرد و تسکین داد اما راهحل ریشهای
دوماهه نداریم!
*در هفت،هشت ماه پایانی دولت گذشته
متأسفانه نیروهای انقالبی و اصولگرا و...
هجمه زیادی به دولت گذشته وارد میکردند
و وعده میدادند که اگر دولت عوض شود،
همه مشکالت حل میشود .خب ،این وعده
غیرممکنی بــود؛ چنا نکه االن هم برخی
شروع کردهاند و مثال سه،چهار ماه اول دولت
آقای رئیسی را با چهارماه آخر دولت آقای
روحانی مقایسه میکنند و میگویند که
سرعت افزایش قیمتها بیشتر شده است
و مانند این ها.
*این که ما بگوییم همه تحریمها باید برداشته
شود تا ما مسائل هستهای را حل کنیم ،فکر
نمیکنم به نتیجه برسد ،اما میتوانیم روی
حرکت گام به گام تفاهم کنیم و یک قدم آن
ها جلو بیایند و یک قدم هم ما .البته مشخص
هم هست که اول آن ها بودند که قطع ارتباط
کردند و یک طرفه زدند زیر میز .اما االن برای
برقرارکردن مجدد این ارتباط میتوان قدم
به قدم پیش رفت تا برسیم به همان تفاهم
نهایی برجام.

ذرات اورانیوم دارای منشأ انسانی در سه محل
در ایران که به آژانس اعالم نشدهاند  ،همچنین
وجــود ذرات تغییریافته ایزوتوپی در یکی از
ایــن محلها ،به وضــوح نشان میدهد مواد
هستهای یا تجهیزات آلوده به مواد هستهای در
این محلها وجود داشته است .من همچنین
نگران دفعاتی هستم که بازرسان آژانــس در
تاسیسات هستهای ایــران توسط ماموران
امنیتیموردبازرسیهایبدنیقرارمیگیرند.
من درخواستم از ایران را برای انجام اقداماتی
فــوری در راستای اصــاح این وضعیت تکرار
میکنم.این سخنان و گــزارش ارائــه شده از
سوی گروسی در حالی روز گذشته منتشر شد
که وی ساعاتی قبل از ترک تهران در گفت وگو
با پرس تی وی  ،شبکه انگلیسی زبان ایران ،
در پاسخ به این که دیدارهایش در ایران چطور
بودند ،گفت :بسیار سازنده بودند .برخی
مسائل مهمی وجود دارد که باید در سطح فنی
دربارهشانصحبتکنیمومشغولآنهابودیم.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
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▪بازگشت گروسی با دست خالی؟

او در پــاســخ بــه ای ــن کــه آژانــــس چــه کــاری
مــیتــوانــد بــــرای مــمــانــعــت از درز یافتن
اطالعات محرمانهاش انجام دهــد ،گفت:
آژانس از تمام اطالعاتی که دریافت میکند
محافظت میکند .اگر افــراد این اطالعات
را درز میدهند  ،آژانس هیچ ظرفیتی برای
کنترل آن ندارد.خبرنگار پرس تیوی مطرح
کرد با توجه به این که شاهد هستیم وقتی
ایران گزارشهای محرمانه ای از تاسیسات
هــســت ـهای یــا دانــشــمــنــدانــش [ب ــه آژانـــس]
میدهد ،حمالت سایبری و دیگر حمالت از
جمله ترور [در ایران] رخ میدهند ،آیا نباید
تضمینی وجود داشته باشد که وقتی آژانس
خواستار این اطالعات از ایران است ،از این
اطالعات حفاظت خواهد شد؟ گروسی در
پاسخ به او گفت :همیشه از اطالعات حفاظت
میشود ،همیشه.او در پاسخ به این که آیا فکر
نمیکند آژانس گاهی مواضعی سیاسی در
قبال ایــران اتخاذ کرده است  ،گفت :مطلقا
نه.همزمان،احمد زید آبادی فعال سیاسی
اصالح طلب در متنی کوتاه با عنوان«بازگشت
گروسی با دست خالی» نوشت:رافائل گروسی
دبیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی با
دست خالی تهران را ترک کرده است .این
اتفاق در آستانۀ مذاکرات وین ،نشانۀ خوبی
نیست .در واقع ،عدم توافق با آژانس دو تأثیر
فوری در پی دارد؛ نخست ،باال رفتن قیمت
ارزهــای خارجی و به تبع آن ،افزایش بهای
انواع کاالها در بازار و دوم ،همگرایی فزایندۀ
آمریکا و اروپا و چین و روسیه و اجماع نظر آنان
برای تشدید فشار علیه جمهوری اسالمی در
شورای حکام و بر سر میز مذاکره.در حقیقت،
توافق کشوری در موقعیت ایــران با آژانس
ِ
گریزناپذیر است .این توافق اگر پیش از آغاز
مــذاکــرات ویــن صــورت گیرد ،فضای حاکم
بر مذاکرات را مثبت میکند و اگر به عنوان
اهرمی بــرای امتیازگیری ایــران به صورت
بخشی از دستور مــذاکــرات ویــن درآی ــد ،به
نظرم بیشتر سبب طوالنی شدن مذاکرات و
پیچیدگی روزافزون آن خواهد شد.

تهران-ابوظبی؛ درآستانه فصلی نو؟

علیباقریدرسفربهاماراتبا«انورقرقاش»مشاوردیپلماتیک
رئیساماراتدیدارکرد
امــاراتـیهــا به تازگی بــرای افــزایــش سطح
همکار یها و روابط با ایران فعال شد هاند.
پــس از صحبتهای مــشــاور رئیس دولــت
امــــارات کــه از بــرداشــتــن گــامهــایــی بــرای
کاهش تنش با ایــران خبر داد ،حــال گفته
شده که مشاور امنیت ملی امارات نیز هفته
آینده مهمان تهران خواهد بــود .در سایه
تحوالت منطقهای از جمله حرکت تهران
به سمت ازسرگیری مذاکرات هستهای و
همچنین خأل ناشی از خروج ناگهانی آمریکا
از افغانستان ،ابوظبی نیز منافع استراتژیک
خــود را در تــنـشزدایــی در رواب ــط بــا ایــران
میبیند.اما این همه ماجرا نیست .دیروز خبر
رسید که «علی باقری کنی» معاون سیاسی
وزیر خارجه کشورمان نیز با سفر به امارات
با «انــور محمد قرقاش» مشاور دیپلماتیک
رئیس امارات عربی متحده دیدار کرده است.
انور قرقاش را یکی از تندروترین چهرههای
امـــاراتـــی مــیدانــنــد کــه ســرســخـتتــریــن
مواضع را علیه ایران داشته است  .قرقاش
به عنوان مشاور دیپلماتیک رئیس دولت
امارات شناخته میشود.بر اساس گزارش
خبرگزاری رسمی امارات (وام) ،این دیدار
دیروز با حضور «خلیفه شاهین المرر» وزیر
مشاور اماراتی برگزار شده است .نکته جالب
آن که مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات
به صراحت به تأثیر تحوالت منطقهای بر
تنشزدایی با ایران اشاره کرده و گفته بود
در صورت تنشزدایی کل منطقه تاوان آن را
خواهد داد و ما امیدواریم که در طول زمان
بتوانیم اعتماد بیشتری ایجاد کنیم.الوقت
نوشت :اگرچه تمایل به تنشزدایی گامی مهم
در کاهش اختالفات میان دو کشور میتواند
بــردارد اما به طور حتم پیشبرد تنشزدایی
نیازمند حداقلی از بسترسازی اســت .بی
تردید تمایل به حفظ و گسترش همکاریهای
اقــتــصــادی از مهم تــریــن اولــوی ـتهــای دو
کشور برای روی آوردن به دیپلماسی برای
کاهش اختالفات است .از طرف دیگر تغییر
رویــه کشورهای ش ــورای همکاری نسبت
به متحدان منطقهای جمهوری اسالمی
ایران در محور مقاومت شامل دولت سوریه و
شیعیان عراق -اگرچه تاکنون با انگیزههای
مداخلهجویانه برای تأثیرگذاری روابط این
کشورها با تهران نیز همراه بوده است -اما
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همچنان مورد استقبال ایران است .دالرهای
نفتی شیخ نشینان خلیج فــارس همانند
امارات در سال های گذشته در خدمت توسعه
تروریسم و بیثباتی و جنگ در این کشورها
بوده است که باید چنین سیاستهایی مورد
بازنگری قــرار گیرد .امــا موضوع مهم تر و
کلیدی در تعیین روند تنشزدایی به مسئله
عــادی ســازی روابــط با رژیــم صهیونیستی
بازمیگردد که مقامات جمهوری اسالمی
در یــک ســال گذشته خطوط قرمز روشــن
و غیرقابل تسامحی را در ایــن بــاره اعالم
کردهاند .این که تا چه اندازه مقامات اماراتی
به ویژه محمد بن زاید ،در زمین سیاستهای
تفرقهافکنانه و خطرناک صهیونیستها برای
امنیت خلیج فارس و روابط همسایگی ایران
و امارات بازی کنند یا با درک چنین خطری
رفتار واقع بینانه و مسئولیتپذیرانه را در پیش
گیرند ،موضوعی است که جدیت ابوظبی
برای تنشزدایی را محک میزند.نور نیوز نیز
نوشت :سفر اخیر «تزیپی لیونی» به ابوظبی،
رزمایش مشترک آمریکا ،رژیم صهیونیستی،
بحرین و امــارات در دریــای ســرخ ،برگزاری
نمایشگاه دفاعی اخیر امــارات که با حضور
مقامات تلآویو برگزار شد و اخبار متعددی
که در بــاره سفر محرمانه وزیــر جنگ رژیم
صهیونیستی به ابوظبی منتشر شده است
نمونههایی روشن از این ماجرا و مصداق های
روشنی برای وجود ابهام در سیاست خارجی
امــارات به ویژه درمواجهه با ایــران است .بر
این اساس به نظر میرسد اگر امارات واقعا به
دنبال برقراری روابط متناسب با ایران است
باید برای ابهام زدایی در رفتارهای دوگانه
خود اقدام کند و مالحظات سیاسی ،امنیتی و
اعتقادی مد نظر ایران را در گفتار و عمل مورد
توجه قرار دهد.

چهره ها
رئیسی:بایدبهحقوقنجومیخاتمهدادهشود
مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق
چند ده میلیونی را ندارند

رئیس جمهور با اشــاره به قابل تحمل نبودن
پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های
دولتی ،از سازمان اداری و استخدامی کشور
خــواســت قبل از نهایی شــدن بــودجــه ۱۴۰۱
برای تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق و
دستمزد اقدام کند.آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی
صبح دیروز در جلسه هیئت دولت ضمن گرامی
داشت هفته بسیج و تشکر از خدمات بسیجیان
به همه بخش های کشور گفت :بسیج در مسکن
سازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات
خوبی انجام داده است و می تواند برای همه بخش
ها گره گشا باشد.رئیس جمهور با اشاره به فعالیت
بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی اظهار
کرد :نقش بسیج بسیار اثرگذار است و بسیجیان
نیروهای مخلص و کارامد هستند و استفاده از این
ظرفیت می تواند کارها را دقیق تر و سریع کند.
امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی از
شاخص های مهم تحرک و پویایی در دولت است.
آیت ا ...رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و
موفقیت دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون
عمومی بیان کرد :پس ازموضوع کرونا مسئله
اصلی دولــت معیشت مــردم اســت ،وزیــران نیز
اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای
مردم تبیین کنند.رئیسی در باره مشکالت آب
در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
گفت :باید مصوباتی که در این باره انجام شده،
پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسئله تامین
آب شــرب و کــشــاورزی مــردم مهم است.رئیس
جمهور ضمن تشکر از سرپرست وزارت آموزش
و پرورش برای برگزاری کالس های مدارس به
صورت حضوری ،بیان کرد :والدین دانش آموزان
هم از برگزاری توام کالس ها به صورت حضوری
و غیر حضوری راضی هستند.آیت ا ...رئیسی
با اشــاره به موضوع حقو ق غیر متعارف تصریح
کرد :حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای
تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی
مشخص و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت
شود .مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق
چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید
خاتمه داده شود.رئیس جمهور تاکید کرد :شاید
طبققانوندستگاههاییاجازهتعیینحقوقبرای
شرکتها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در
این زمینه نیز اقداماتی انجام شود .پرداخت های
نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی
قابل تحمل نیست.رئیسی با تاکید بر اهمیت یک
صداییدردولتگفت:سند
تحول دولت در  ۳۷مسئله
اصلیکشورتدوینشدهکه
بهزودیاعالمخواهد
شد/.پایگاهاطالع
رســانــی ریاست
جمهوری

روایترئیسعدلیهازگزارشتخلفیکقاضی
بازداشتشده
اژه ای:باید جلوی لغزش را از مبدا بگیریم

رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهصبحدیروزگزارشی
از تخلف یک قاضی بازداشت شده را مورد مطالعه
قرارداده،افزود:بعدازخواندناینگزارشبالفاصله
با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و
بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آنها را به دفترم
دعوتکردمتاعلللغزشرابررسیوآسیبشناسی
کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده یا
امکانپیشگیریوجودداشتهاستیاخیر.رئیسقوه
قضاییهتاکیدکرد:بایدجلویلغزشراازمبدأگرفت
نهآنکهاجازهدهیمافرادسقوطکنندوبعدبرایشان
ابرازتأسفکنیم.رئیسقوهقضاییهبهموضوعنقص
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 .رئیس دستگاه
قضا با بیان این که قضات باید وضعیت زندانیان را
به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند
تا کسانی که امکان استفاده از ارفاق های قانونی
همچونآزادیمشروطومرخصیرا دارند،بیدلیل
درزنداننمانندوتاجاییکهامکانداردحکمزندان
وحبسدادهنشود،درعینحالگفت:بهطورمثال
اگرکسیبه ۱۰سالحبسمحکومشده،چرابهطور
ناگهانی مدت حبس او به یک سال تبدیل میشود؛
البته گاهی یک رأی نقض
م ـیشــود کــه تکلیف آن
مشخصاست،ولیباید
همه جهات حکم
مستندومستدل
باشد/.میزان

