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رئیس قوه قضائیه با بیان این که در این شرایط کشور نیازمند انسجام و همدلی 
و هماهنگی است، به مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد که درگیر حاشیه ها 
نشوند و در یک کار جمعی همه ظرفیت های علمی و پژوهشی و امکانات و نیروی 

انسانی کارآمد این مجموعه را در جهت تأمین امنیت جانی مردم به کار گیرند.
به گزارش قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی 
قوه قضاییه که در اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دو سالن جداگانه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با گرامیداشت 
هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی تأکید کرد: مادامی که بسیج باشد و 

روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمن به این کشور طمع نخواهد کرد.
وی از ایمان، اخالص، صداقت، بصیرت، مردمداری، دشمن شناسی و دشمن 
ستیزی و تالش برای تحقق شعار »ما می توانیم« به عنوان شاخصه های فرهنگ 
بسیج یاد کرد و گفت: امروز کادر درمان و پرستاری ما با روحیه بسیجی به مبارزه 

با ویروس منحوس کرونا و یاری مردم برخاسته اند.
رئیس قوه قضاییه توجه به فرهنگ بســیج را برای پیشبرد مأموریت های 
دستگاه قضا ضروری دانست و اظهار داشت: روحیه بسیجی و استفاده از نیروهای 
قدرتمند، متدین و انقالبی می تواند ما را در پیشگیری و کشف جرم و همچنین 
آسیب شناسی و آســیب زدایی و حل اختالفات و اصالح مجرمین یاری دهد و 

مشکالت مان را بکاهد.
رئیسی افزود: بسیج به عنوان ســازمانی کارآمد، از مهم ترین ظرفیت های 
مردمی است که قانون زمینه همکاری آن با دستگاه قضایی را فراهم کرده و بسیج 
حقوقدانان به عنوان یکی از ارکان این مجموعــه، می تواند با آموزش همگانی 
و افزایش اطالعات حقوقی مردم به دســتگاه قضایی در انجام مأموریت هایش 

کمک کند.
وی خاطر نشان کرد: روحیه بســیجی در هر بخشی حاکم باشد، آن بخش 
کارآمد و موفق خواهد شد و با فرهنگ بسیج می توانیم بر همه مشکالت و توطئه 

ها و فتنه ها و نقشه های دشمنان فائق آییم.
قطعنامه ابزار سیاسی نظام سلطه علیه کشورهای مستقل است

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قطعنامه ضد ایرانی 
حقوق بشر سازمان ملل که با هدایت کانادا و حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا 
و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است، اظهار داشت: امروز بر همگان ثابت 
شــده غربی ها از قطعنامه ها به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل 

استفاده می کنند.
رئیسی بر همین اساس متذکر شــد: این که اکثریت کشورها از میان ۱۹۳ 
کشور موافق این قطعنامه به اصطالح حقوق بشــری نبودند، نشانگر رو شدن 
دست طراحان این قطعنامه برای آنهاست و کشورها متوجه شده اند که حقوق 

بشر دستخوش سیاست زدگی جدی شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به برخورد دوگانه غربی ها با عملکرد جمهوری 
اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گفت: سازمان ملل از سویی از عملکرد 

ایران در مبارزه با مواد مخدر تقدیر می کند و می گوید صداقت شما در این زمینه 
بیشتر از دیگر کشورهاست و در این راه خسارت های مالی و جانی زیادی متحمل 

شدید اما از سوی دیگر علیه ما قطعنامه می دهند.
رئیسی با بیان این که اگر ایران راه ترانزیت مواد مخدر را باز بگذارد، تمام اروپا و 
آمریکا را مواد مخدر فرا می گیرد، افزود: جوانان ما با ازخودگذشتگی در برابر قاچاق 
مواد مخدر و باندهای قاچاق می ایستند و ما قربانی این مسأله هستیم و این که به 

جای تقدیر علیه ما قطعنامه می دهند، پدیده عجیبی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به »آشفتگی وضعیت اجتماعی آمریکا« تصریح کرد: 
امروز به خاطر آزادی سالح گرم در آمریکا هزاران نفر به خاک و خون کشیده می 
شوند و فضای آنجا ناامن است اما کسی برای این مسأله و بسیاری از کارهای ضد 

حقوق بشری در آمریکا و اروپا قطعنامه صادر نمی کند.
رئیســی ادامه داد: کانادا به عنوان بانی قطعنامه ضــد ایرانی از بزرگ ترین 
ناقضان حقوق انسان است که هم حقوق مردم خودش را تضییع می کند و هم 

به پناهگاهی برای مفسدان و تبهکاران 
تبدیل شده است و باید علیه آن قطعنامه 

بدهند.
رئیس دســتگاه قضا این نکته را هم 
متذکر شد که جمهوری اسالمی ایران بر 
اساس مبانی و آموزه های دینی و تأکیدات 
امامین انقالب اســالمی و اصول قانون 
اساسی به کرامت و حقوق انسان اعتقاد 
دارد و به معنای واقعــی کلمه به رعایت 

حقوق بشر پایبند است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش 

با تقدیر از همکاران دستگاه قضا در رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با کرونا 
خاطر نشان کرد: همه بخش های قضایی و اداری قوه قضاییه ضمن حفظ سالمت 
همکاران و ارباب رجوع، باید از همه ظرفیت ها استفاده کنند تا روند دادرسی و 

رسیدگی به کار مردم دچار وقفه یا اختالل نشود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با تقدیر از خدمات دکتر محمدباقر ذوالقدر معاون 
سابق راهبردی قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد با تالش دکتر صاحبکار معاون 
راهبردی جدید و همکاری با مرکز فّناوری قوه قضاییه، روند حرکت به سوی قوه 

قضاییه هوشمند با سرعت بیشتری پیگیری شود.
رئیسی استفاده از فّناوری های نوین و هوشمندسازی دستگاه قضا را از ضرورت 
های دوره تحول قضایی عنوان کرد و آن را گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی 

مردم به دادرسی الکترونیک و تحقق عدالت قضایی دانست.
 ثبت ۲ هزار قرارداد وکالت 

در سامانه قراردادهای الکترونیکی ظرف ۲ روز
در این نشست، دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فّناوری اطالعات قوه قضاییه 

با ارائه گزارشی از فعالیت های سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، اظهار 
داشت: از ابتدای آغاز به کار این ســامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود 
۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی 

طرفین امضاء شده بود.
وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از ابتدای 
ماه جاری گفت که »تنها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه 
امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد 

در این سامانه ثبت شده است«.
رئیس مرکز آمار و فّنــاوری اطالعات قوه قضاییه خاطر نشــان کرد که در 
اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکارهای فّناورانه در تسهیل 
دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته 
آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فّناورانه جدید در راستای هوشمندسازی 

قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.   
بازداشت ۱۲ کارمند متخلف و یک 
کارچاق کن حرفه ای توسط حفاظت و 

اطالعات قوه قضاییه
حجت االســالم عبداللهی رئیس 
مرکز حفاظت و اطالعــات قوه قضاییه 
از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با 
تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه 
قضا از جمله وکالی رسمی دادگستری 
گزارشــی ارائه کرد و گفت: در ماه های 
اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دســتگاه قضا 
در بخش های مختلف به اتهام ارتشــاء 
دستگیر شده اند. همچنین ۱۸ نفر از وکالیی که در بخش های مختلف قضایی 
برای اعمال نفوذ در پرونده ها با پرداخت رشوه تالش می کردند بازداشت شدند 
و در همین زمینه یک کارچاق کن حرفه ای که به صورت علنی در مقابل یکی از 

مجموعه های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد با افراد فاسد 
در مجموعه مرتبطین با دستگاه قضا، تصریح کرد: مفسدین باید بدانند که وضعیت 
برای هر گونه فعالیت ناسالم در قوه قضاییه قرمز است. ما اجازه نمی دهیم چهره 
دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضاً به صورت شبانه روزی در آن مشغول خدمت 
هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی خود را می گذرانند، با این نوع اقدامات 
موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش 

نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.
تأسیس اداره کل نظارت بر وکال در معاونت حقوقی دستگاه قضا

حجت االسالم والمسلمین دکتر مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز با اشاره 
به تأســیس اداره کل نظارت بر وکال تأکید کرد: ایجاد این اداره کل برای اجرای 

تکلیفی است که قانون برای نظارت بر حوزه وکالت بر عهده قوه قضاییه گذاشته 
و در سال های گذشته به درستی اجرا نشده و ما می خواهیم این تکلیف قانونی 
را جدی بگیریم. به واسطه این نظارت در کار هیچ نهاد مدنی به ویژه نهاد وکالت 
دخالت صورت نخواهد گرفت و رویه دستگاه قضایی نیز اساساً این نیست که در 

امور دیگر نهادها دخالت نماید.
 گزارش رئیس سازمان بازرسی 

درباره تخریب یک آلونک در بندرعباس
در ادامه نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به دستور 
رئیس قوه قضاییه مبنی بر ایجاد واحد واکنش سریع در بخش های مختلف 
نظارتی و قضایی دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوعاتی که به دلیل برخی 
حساسیت های اجتماعی باید با فوریت پیگیری شــوند، اظهار داشت: در 
موضوع تخریب آلونک در بندرعباس، اداره کل بازرســی استان به صورت 
شبانه شهردار و ۱۳ نفر از افراد دخیل و مرتبط با این موضوع را دعوت کرد و 

موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد: در جریان بررسی این موضوع 
مشخص شد که اقدام صورت گرفته از سوی مأموران شهرداری برای تخریب این 
آلونک، هیچ یک از تشریفات قانونی نظیر کسب مجوز مقام قضایی یا حضور نیروی 
انتظامی را طی نکرده که این کار واجد وصف کیفری تشخیص داده شده و برخورد 

قانونی با مقصران حادثه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۲۳ به ۳۵ هزار 
تومان در روزهای اخیر، اعالم کرد: از ابتدای سال چندین گزارش هشدار به بخش 
های مربوطه ارائه شده و راهکارهای کارشناسی کنترل و کاهش قیمت مرغ نیز 

در این گزارش ها به مسئوالن مربوطه پیشنهاد شده است.
حجت االسالم درویشیان افزود: یکی از علل این افزایش قیمت کمبود نهاده 
ها بود که مقدار قابل توجهی از آن در گمرک رسوب کرده بود که هفته گذشته 
با پیگیری ها ترخیص شد. عدم افزایش قیمت جوجه یک روزه با وجود افزایش 
قیمت مرغ نیز عمالً تولید این محصول را به شدت کاهش داده که همین مسأله 

موجب افزایش قیمت شده است.
تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به تکلیف قانون برنامه برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشــکی بخش های 
غیردولتی و خصوصی اعالم کرد: عدم اجرای بند الف احکام دائمی برنامه به عنوان 
یک ترک فعل مورد پیگیری قرار گرفت و با اقدامات این سازمان شورای عالی بیمه 
سالمت در وزارت بهداشت در تاریخ چهاردهم مرداد ماه اقدام به تصویب تعرفه 
مذکور کرده که هیأت وزیران ۲۵ آبان آن را تأییــد و اول آذر ماه برای اجرا ابالغ 

کرده است.
حجت االسالم درویشیان خاطر نشان کرد که تعیین این تعرفه، نتیجه بسیار 

مهمی برای تسهیل درمان دندان افراد کم درآمد خواهد داشت.

خبر

رئیس قوه قضاییه:

مسئوالن وزارت بهداشت درگیر حاشیه ها  نشوند، کشور نیازمند انسجام است

 عربستان همزمان با میزبانی از نتانیاهو 
مدعی مشارکت در »برجام2«! شد؛

هراس بی پایان 
سعودی و جستجوی 

یک سایه امن 

سياست 2

»هــراس«، »انزجار« یا »کینه«؛ اســمش را هرچــه می خواهید 
بگذارید، مهم این است که عربستان به یکی از این دالیل یا اصال هر سه، 
شمشیرش را برابر ایران غالف نمی کند و آن عناد قدیمی و سنتی خود 

در قبال ایران را دو دستی چسبیده است. 
اکنون که ترامپ، حامی بزرگ عربستان در آستانه خروج از قدرت 
است و بایدن قرار است بر سر کار آید، نگرانی صعودی از رویکرد بایدِن 

دموکرات نسبت به تهران و ریاض، گریبان آل سعود را گرفته است. 
شبکه عبری »کان« دیروز در مورد »یک رابطه عاشقانه بین اسرائیل 
و عربستان سعودی« صحبت و تأکید کرد که »مقامات ارشد اسرائیلی 

هم اکنون در ریاض حضور دارند.«
شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که یکشنبه 
پرواز محرمانه ای از فرودگاه بن گوریون به عربستان صورت گرفت که 
حامل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوسی کوهن، 

رئیس موساد بود.
رادیو ارتش اسرائیل نیز خبر داد که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
در این دیدار در شــهر نیوم عربستان حضور داشــته است. به گزارش 
رسانه های اسرائیلی این سفر حدود پنج ســاعت طول کشیده است؛ 

سفری که فصلی تازه در مناسبات منطقه است. 
چطور این روابط »عاشقانه« علنی شد؟

بی تردید مقامات ریاض و تل آویو پیش از این نیز دیدارهای بسیاری 
داشته اند که اجازه علنی شدن پیدا نکرده اند...

رئیس سازمان بازرسی خبر داد؛

بررسی ادعای آزمایش داروهای خارجی روی بیماران ایرانی
سياست 2

چرتکه 3

  پشت پرده گرانی های اخیر از نگاه بنکداران : 

 توزیع گزینشی 
کالاهای اساسی در بازار


