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رئیس دستگاه قضا گفت: رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه 
قضاییه جدی تر از گذشته پیش می رود.

 به گزارش ایلنا،  غالمحسین محسنی اژه ای در جلسه صبح دوشنبه 
۱۵ شهریورماه شورای عالی قوه قضاییه، تاکید کرد: دستگاه قضایی 
عالوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک ترین تخلف و فساد در 
داخل مجموعه نیز برخورد می کند و همه تالش خود را برای افزایش 

انضباط سازمانی به کار گرفته است.
بازدید از زندان ها در دورة تحول بی سابقه بوده است

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در دوره تحول با رویکرد جدید 
جهادی به مسئله زندان ها رسیدگی شد؛ بازدید مسئوالن قضایی از 

زندان ها را در این دوره بی سابقه دانست.
وی در همین راستا، به بازدید خود از ۳ زندان در ماه های اخیر؛ اقدام 
دادستان تهران برای بازدید از زندان همراه با هیأت ۲۰۰ نفره و بازدید 
رئیس دادگستری تهران از زندان قزلحصار همراه با یک تیم ۵۰ نفره 

و گفتگوی رودررو با هزار زندانی و پیگیری مشکالت آن ها اشاره کرد.
وی افزود: رئیس ســازمان زندان ها ظرف مدت کمتر از یک سال 
همراه با تعدادی از مدیران ارشد قضایی از همه زندان ها در ۳۱ استان 

کشور بازدید کردند که اقدامی بی سابقه بوده است.
محسنی اژه ای همچنین گفت که طی یک ماه گذشته، دادستان ها 
فقط در ۲۸ استان کشور ۷۶ بار و روسای دادگستری ها در ۲۲ استان ۴۲ 

بار از زندان ها بازدید کرده اند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحب نظران 
حوزه و دانشگاه رویکرد اصالح و تربیت در زندان ها را مورد توجه قرار 
داد و تالش های زیادی شد تا مشکالت مددجویان و خانواده های آن ها 

تا حد امکان برطرف شود.
رئیس دستگاه قضا از اجرای طرح پایش زندانیان و اعطای مرخصی 
به آن ها در ایام کرونا، سرکشی دوره ای دادستان کل و دادستان ها و 
رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور از زندان ها و تحت نظرگاه ها  
و استفاده از مجازات های جایگزین حبس به عنوان دیگر اقدامات انجام 

شده برای بهبود وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها یاد کرد.
محسنی اژه ای افزود: طوالنی شــدن روند رسیدگی به پرونده ها 
یکی از مشکالت مردم بود که تا حدودی برطرف شده اما هنوز تا وضع 

مطلوب فاصله داریم و این کار باید شتاب بگیرد.
مردم بدانند رویکرد دستگاه قضا کم کردن هرچه سریع تر 

مشکالت آن هاست
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته در جهت احصای مشکالت 
مردم و تدوین راهکارهای رفع این مشــکالت ظرف یک ماه گذشته 

تصریح کرد: برخی راهکارها زود جواب می دهد اما برخی زمان بر است 
ولی مهم این است که مردم بدانند که رویکرد دستگاه قضا کم کردن 
هر چه سریع تر مشکالت آن هاست. رئیس قوه قضاییه گفت: برخی 
مسائل و روندها در دستگاه قضایی شفاف تر و موانع کار کمتر شده و 
دادگستری ها و شوراهای حل اختالف تالش می کنند کار مردم در 

سریع ترین زمان ممکن و با حفظ کرامت ارباب رجوع انجام شود.
 محسنی اژه ای در عین حال گفت: کار دستگاه قضا سنگین و دشوار 
است و افرادی که به عدلیه مراجعه می کنند به دالیل مختلف همچون 
از دست دادن عزیزانشان و اموالشان تألم دارند و خواستار تسریع در رفع 
گرفتاری شان هستند. وی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در 
دادگستری ها و دادسراها و شوراهای حل اختالف توصیه کرد که با 
سعه صدر و صبر و حوصله و با رفتار مهربانانه تالش کنند تا هر چه سریع 

تر کار مردم انجام شود.
 دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت مردم

 قاطع برخورد می کند
 محســنی اژه ای افزود: دســتگاه قضا با مجرمان حرفــه ای و بر 
هم زنندگان امنیت و آسایش مردم و سارقان و اشرار و اخاللگران در 

نظم به طور قاطع برخورد می کند .
وی بر این نکته نیز تاکید کرد که نیروی انتظامی و دستگاه های 
امنیتی هم در همکاری با دستگاه قضا، جریانات مخل امنیت و مجرمان 
حرفه ای را با سرعت شناسایی می کنند و دادگاه ها هم خارج از نوبت به 

پرونده این افراد رسیدگی خواهند کرد.
 محسنی اژه ای برای نمونه به اقدام چند فرد شرور در اتوبان تهران 
کرج اشاره کرد که با اخالل در امنیت موجب ایجاد رعب و وحشت در 
جامعه شدند اما به سرعت شناســایی و دستگیر شده و پس از صدور 

کیفرخواست، پرونده آن ها در حال رسیدگی است.

 هر روز شخصاً حداقل 1۰ درخواست مردمی را
 تا حصول نتیجه پیگیری می کنم

محسنی اژه ای افزود: من هر روز شــخصاً حداقل ۱۰ درخواست 
مردمی را تا حصول نتیجه پیگیری می کنم و پیام هایی که به صورت 
مکتوب، مجازی یا تلفنی دریافت می کنم را به قسمت های مختلف 
می فرستم تا رسیدگی شود و همکاران ما به این پیام ها جواب می دهند.

دشمن از انسجام و همکاری نظام ناراحت است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت: دشمن از این 
که احساس می کند امروز یک انسجام و همکاری بین مجموعه های 
نظام به وجود آمده ناراحت است و از هر طریق ممکن تالش می کند 

مانع از تقویت این همدلی شود.
محسنی اژه ای افزود: دشمن از خدمت رسانی به مردم نیز عصبانی 
اســت زیرا هر چه روند خدمت رسانی تسهیل شــده و افزایش یابد، 

ترفندهای دشمن بیشتر کارآیی خود را از دست می دهد.
وی ادامه داد: هر دستگاهی که تالش می کند خدمات بهتری به 
مردم ارائه دهد، دشمن برای آن مسئله سازی و حاشیه سازی می کند 

تا اذهان مردم منحرف شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز دولت، مجلس و قوه قضاییه با همدلی 
تالش می کنند تا در جهت ارتقای کشور از لحاظ علمی، اقتصادی و 

دفاعی گام بردارند و دشمن از این مسئله عصبانی است.
محسنی اژه ای افزود:  در همین مدت کوتاه استقرار دولت، در حالی 
که رئیس جمهور در تدارک تشکیل کابینه و برنامه ریزی برای اجرای 

شعارهای دولت مردمی بود، از حضور مردم نیز غافل نبود.
وی در همین راستا از توجه ویژه رئیس جمهور به مشکالت مردم و 
سفر به استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان برای رسیدگی به 

مسائل مردم به ویژه در مناطق محروم قدردانی کرد.
 رئیس قوه قضاییه به ارتقای ارتباط دستگاه قضا با مردم در دوره 
تحول و تعالی نیز اشــاره کرد و گفت: در همین مــدت کوتاهی که 
مسئولیت این قوه را بر عهده گرفته، بخش قابل توجهی از مردم بدون 

واسطه با او گفتگو کرده یا برایش پیام  فرستاده اند.
محسنی اژه ای افزود: نزدیک به دو ماه گذشته که دولت جدید نیز 
آغاز به کار کرده، جلسات زیادی را با آقایان رئیسی و قالیباف داشته ام و 

عالوه بر آن سه نشست را نیز به طور سه جانبه داشته ایم.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز با معاون اول و معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و چهار تن از وزرا مالقات داشــتیم که قطعاً دشمن 
وقتی این اقدامــات و نتایج همدلی ها را می بینــد، بیش از پیش 

عصبانی می شود.

دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای 
بودجه ۱۴۰۰ از ســوی دیوان محاسبات 

کشور منتشر شد. 
به گزارش ایســنا، دیوان محاســبات 
کشــور اعالم کــرد: در بازه زمانــی ۴ ماه 
ابتدای ســال، از مجمــوع ۱۷۵ جزء بند 
و تبصره، مفــاد، ۶۰ حکــم ۳۴.۵ درصد 
بــه صــورت کامــل اجرا شــده اســت 
و تعداد ۵۵ حکــم معــادل ۳۰درصد از 
احکام به صــورت ناقــص اجرا شــده و 
 ۶۰ حکم معــادل ۳۴.۵ درصــد کاًل اجرا 

نشده است.
نکته قابل توجــه این کــه از مجموع 
۱۱۱۸ دســتگاه اجرایــی مشــمول 
ارایه صورتحســاب ماهانــه، تعداد ۹۰۰ 
دســتگاه معــادل ۸۱درصــد در موعد 
مقرر گزارش دســتگاه خــود را به دیوان 
محاســبات کشــور ارائــه نموده انــد و 
۲۱۸ دســتگاه اجرایی معادل ۱۹درصد 
 همچنــان به عنوان »حســاب نــداده« 

شناخته می شوند.
الزم به ذکر است با همکاری خزانه داری 
کل کشور، تعداد دســتگاه های »حساب 
نداده« از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت 
ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش 

یافته است.
بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف 
بودجه دولت در ۴ ماهــه منتهی به تیرماه 
۱۴۰۰ از تحقــق ۴۷ درصــدی منابــع 
بودجه ای در مقابل تحقــق ۶۲ درصدی 
مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش 
کسری موجود، دولت بخشی از این کسری 
را از محل تنخواه گردان خزانه و بخشــی 
دیگر را از محل منابــع موضوع ماده ۱۲۵ 
قانون محاســبات عمومــی تامین نموده 

است.

عدم توفیــق در حصول کامــل منابع 
درآمدی پیش بینی شده در قانون از سوی 
دستگاه های اجرایی متولی امر، در مقابل 
تحقق کامل غالب هزینه ها و مصارف پیش 
بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در 
بودجه کل کشــور در ۴ ماه ابتدای ســال 

شده است.
یافته های دیوان محاسبات کشور نشان 
می دهد بیش از ۹۰ درصــد از درآمدهای 
مالیاتی مســتقیم در ۴ ماه ابتدای ســال 
نسبت به میزان پیش بینی شده در قانون 
بودجه محقق شــده که این میزان نسبت 
به مدت مشــابه ۲ ماهه ابتدای سال رشد 

نشان می دهد.
یادآور می شــود مالیات بــر خانه های 
لوکس و خودروهای الکچــری به جهت 
عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان 

صفر است.
بیشــترین درصــد تحقــق منابــع 
درآمــدی در ۴ مــاه منتهی بــه تیرماه، 
مربوط به فروش و واگــذاری انواع اوراق 
مالی و اســالمی و درآمدهــای مالیاتی و 
کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری 
شــرکت های دولتــی، منابــع حاصل از 
واگــذاری طرح های تملــک دارایی های 
ســرمایه ای و فروش و واگــذاری اموال 
 منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی 

بوده است.

خبرخبر

رئیس قوه قضاییه:

رسیدگی به فساد جدی تر از گذشته پیش می رود
دیوان محاسبات در دومین گزارش نظارت بر بودجه 1۴۰۰ اعالم کرد

مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای 
الکچری همچنان »صفر«

 ماجرای ترخیص داروهای فاسد و بی اثر کرونا از گمرک چیست؟

 شبح موهوم رمدسیویر 
بر سر بیماران و خانواده ها 

چرتکه 3

شهرنوشت 6

قرارداد 27 میلیارد دالری عراق با توتال چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

یجی  بی نیازی تدر
همسایه غربی از 

برق ایران 
قراردادهای اخیر عراق زنگ هشدار برای 
اقتصاد ایران است و حاال به نظر می رسد که 
همسایه غربی به دنبال بی نیازی از بازار ایران 
اســت. عراقی ها همین دو روز پیش قرارداد 
بزرگی بــه ارزش ۲۷ میلیــارد دالر با توتال 
فرانسه به امضا رســاندند و چند روز پیش از 
آن قرارداد دیگری را با چین بسته اند تا برق 
مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاههای 
خورشیدی تامین کنند. این دو قرارداد بزرگ 

در حالی منعقد شده است که تولید گاز همراه 
نفت عراق از ایران پیشــی گرفته و عراقی ها 
تصمیم دارند با شــراکت چین و فرانسه نیاز 

خود را به گاز و برق ایران برطرف کنند. 
پارســال همین زمان هم عراقی ها بدون 
توجه به درخواســت ایران، خط آهن خود را 
به ریل سراسری ترکیه متصل کردند. این در 
حالی است که فعاالن برخی بازارهای بزرگ 

ایران در عراق مانند فوالد و...

 پهپادهای ارتش پاکستان در پنجشیر به کمک طالبان شتافتند

 مداخله جویی خونبار 
در سایة سکوت سهمگین جامعه جهانی
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