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زنگ خطر آغاز موج ششم کرونا در کشور

اخبــــار
تیم اقتصادی دولت در حمایت از بورس مصمم
و هماهنگ است

معــاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد :تیم اقتصادی دولت برای
حمایت از بازار سرمایه مصمم و هماهنگ است.
به گزارش «ایران» محسن رضایی در توئیتر با اشاره به تصمیمات
دولت برای حمایت از بازار ســرمایه نوشــت« :شــب گذشته (سهشنبه
شــب) 10بنــد حمایــت از بــورس کــه دو ماه پیــش در ســتاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت تصویب کرده بودیم ،مورد تأکیــد قرار گرفت و مقرر
شد بندهایی از آن به مجلس ارسال و بقیه به وزرا ابالغ شود».
وی تأکیــد کــرد کــه «تیــم اقتصــادی دولــت در حمایــت از بــورس
مصمم و هماهنگ است».

وزیران خارجه ایران و قطر سهشنبه شب
دو بار با یکدیگر گفتوگو کردند

انتصاب نخستین فرماندار زن در دولت سیزدهم

طی حکمی از ســوی وزیر کشــور« ،گلنســا مبارکی» به عنــوان فرماندار
شهرستان الشار در استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،زهــرا ابراهیمــی مدیرکل دفتــر امــور بانوان و
خانواده اســتانداری سیستان و بلوچســتان در این باره گفت :گلنسا
مبارکی بخشــدار پیشین الشار که با ارتقای این بخش به شهرستان
بــه عنــوان سرپرســت فرمانداری الشــار منصوب شــده بــود ،اینک
با صدور حکمی از ســوی وزیر کشــور به عنوان فرماندار شهرســتان
منصوب شد.
ابراهیمــی افــزود :اعتمــاد اســتاندار بــه بانــوان توانمند سیســتان و
بلوچســتان ،موجــب امیــد اجتماعی و توســعه متوازن بویــژه در حوزه
سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
شهرســتان الشار از توابع اســتان سیستان و بلوچســتان به مرکزیت
اســپکه از شــمال با شهرســتان بمپــور ،از شــرق و جنوب با شهرســتان
نیکشهر و از غرب با شهرستان فنوج همسایه است.

رئیــس جمهــور ضمــن تأکیــد بــر
تبییــن فعالیتهــای دولــت بــا هــدف
امیدآفرینــی در جامعــه ،اســتقبال از
نقــد ســازنده در جهــت اصــاح امور و
کاستیها را ضروری دانست.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهــوری ،آیــتاهلل ســید
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه
هیأت دولت با اشــاره بــه بیانات مقام
معظم رهبری در مــورد اهمیت توجه
بــه «جهاد تبییــن» ،گفت :دشــمنان و
بدخواهــان ملت ایــران تــاش زیادی
انجــام میدهنــد تــا اقدامــات مثبت و
چشــماندازهای روشــن را در اذهــان
عمومی منفی جلوه دهند که در مقابل
اینگونه فعالیتهای سوء ،وظیفه این
است که مســئولین و مدیران اقداماتی
که باعث تقویت امید و امیدآفرینی در
جامعه میشــود را افزایش داده و آنها
را به مردم اعالم کنند.
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکه
تشــریح فعالیتهــای دولــت در
حوزههــای مختلف ،اقدامی ارزشــمند
بــوده و موجــب امیدآفرینــی و نشــاط
در جامعه میشــود ،خاطرنشــان کرد:
ترجمان  ۲۲بهمن امیدآفرینی است و
روزی است که در آن ملتها فهمیدند
که میتوانند تاریخساز باشند.
آیــتاهلل رئیســی افــزود :همــه

وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی
موظف هســتند در حوزه فعالیت خود
آنچــه انجــام دادهانــد را به شــیوههای
مناســب بــرای افــکار عمومــی اعــام
کننــد .وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولت از
انتقاد سازنده استقبال کرده و آنرا برای
اصالح امور مناســب و مفیــد میداند،
اظهار داشــت :بــر این باور هســتیم که
نقد میتواند دولت را از آسیب مصون
سازد.
ëëمقابلهباسوداگریوافزایشقیمتها
آیــتاهلل رئیســی بخش دیگــری از
ســخنان خود در جلســه هیــأت دولت
را بــه مســأله افزایــش قیمــت کاالهــا
و راهــکار دولــت بــرای مقابلــه بــا آن
اختصــاص داد و گفــت :دولت موظف
اســت از حقــوق مصــرف کننــده و
تولیــد کننــده دفاع کنــد و در این زمینه
مســئولیت دارد اجازه ندهــد عدهای با
ســوداگری قیمتها را افزایــش داده و
مردم را تحت فشار قرار دهند لذا حتی
یک ســاعت کوتاهی هــم در این زمینه
جایز نیست.
رئیس جمهــور همچنیــن در ادامه
توجــه بــه مدیریــت پســماند را مــورد
تأکیــد قــرار داد و اظهــار داشــت :امروز
شهرهای زیادی از مشکل پسماند رنج
میبرنــد و ضــرورت دارد برنامهریــزی
دقیــق و مشــخصی بــرای ســامان

بخشیدن به این موضوع انجام شود.
ëëحمایــت از کشــاورزان در مقابــل
خشکسالی
هیأت دولت در جلســه روز گذشــته
به ریاســت آیتاهلل رئیســی با توجه به
اهمیــت زمــان در اثربخشــی و تســریع
در عملیــات بازتوانــی بهــره بــرداران
خســارت دیده از خشکســالی در ســال
زراعــی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰و لــزوم اجرایــی
شــدن مصوبــه اختصــاص اعتبــار بــه

وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو به
منظور تأمین آب کشاورزی اضطراری،
با اصالح مصوبه مذکور موافقت کرد.
در ایــن جلســه بانکهــای عامــل
جهــت امهــال تســهیالت یــاد شــده
موظف شــدند ضمن بخشودگی سود،
کارمــزد و جرایــم تســهیالت دریافتــی
خســارت دیــدگان بخــش کشــاورزی
کــه در ســال زراعــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
دچار خشکســالی شــدهاند و سررســید

بدهی آنها در ســال  ۱۴۰۰اســت ،اصل
تسهیالت دریافتی را به مدت سه سال
امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای
ایــن بنــد حداکثــر بــه میــزان  ۲۰هــزار
میلیارد ریال توســط ســازمان برنامه و
بودجه کشور تضمین خواهد شد.
ëëتصویبپیشنهاداتبرخیدستگاههای
اجرایی
هیــأت دولــت همچنیــن بــا هــدف
گســترش روابــط اقتصــادی و سیاســی

بیــن جمهــوری اســامی ایــران و
جمهوری آذربایجان و توســعه تجارت
بــرون مــرزی و تقویــت ظرفیتهــای
جــادهای کشــور ،بــا صــدور مجــوز بــه
وزارت راه و شهرســازی بــرای امضــای
موقــت توافقنامــه بیــن دو کشــور برای
احــداث پــل اتومبیــل رو مــرزی روی
رودخانه آستاراچای موافقت کرد.
هیــأت دولت بــا هــدف تأمین نظر
هیــأت بررســی و تطبیــق مصوبــات
دولــت بــا قوانیــن و رفــع مغایــرت
قانونی درخصــوص مصوبه مربوط به
احتساب وظایف دو سازمان «حمایت
مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان» و
«هدفمندســازی یارانههــا» بــه عنوان
وظایــف سیاســتگذاری و حاکمیتــی،
بــا اصــاح مصوبــه مذکــور موافقــت
کــرد .براســاس اصــاح مصوبــه فوق،
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
مکلفنــد بــا همــکاری ســازمان اداری
و اســتخدامی کشــور ظرف ســه مــاه از
تاریــخ ابالغ این تصویبنامه ،نســبت
بــه ارائه پیشــنهادهای الزم به شــورای
عالــی اداری بــرای تغییــر ماهیــت
ســازمانهای یاد شده اقدام کنند تا در
صــورت تصویب شــورای مذکور ،برای
طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران
ارائه شود.

رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع آذربایجان:

رابطه ایران و آذربایجان ،خویشاوندی است
رئیــس جمهــور روز گذشــته در دیــدار «ذاکــر
حســناف» وزیر دفاع جمهــوری آذربایجان،
بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران به
برکت انقالب اســامی بــه تواناییها و قدرت
باالیــی در عرصههــای مختلــف دســت یافته
اســت ،اظهار کــرد :ایران این آمادگــی را دارد
کــه توانمندیهــای فنی و مهندســی خــود را
در عرصههــای مختلــف در اختیــار بــرادران
آذربایجانی قرار دهد.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهــوری ،آیــتاهلل ســید ابراهیم رئیســی با
بیــان اینکه روابط تهــران و باکو صرفــاً روابط
مرســوم دوجانبه بین دیگر کشــورها نیســت،
گفــت :ایــران و آذربایجان نه تنها خویشــاوند
هســتند ،بلکه روابط موجود ،رابطه عمیق دو
ملت اســت که بر پایه عقیــده و باور مردم دو
کشــور به مبانی دینی مشــترک شکل گرفته و

در طول تاریخ قوام یافته و استوار شده است.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره به دیــدار خــود با
رئیــس جمهــور آذربایجان در حاشــیه اجالس
اکــو در ترکمنســتان افــزود :سیاســت جمهوری
اســامی همکاری گســترده با همسایگان بویژه
کشــور آذربایجــان در حــوزه قفقــاز اســت و بــا
توجــه بــه تأکیدات صــورت گرفتــه در آن دیدار
از ســوی رؤسای جمهور دو کشــور ،روند توسعه
تعامــات اقتصــادی و تجــاری و از جملــه
تعامالت ترانزیتی دو کشــور با سرعت بیشتری
در حال انجام اســت .آیتاهلل رئیسی در بخش
دیگــری از ســخنانش با تأکیــد بر اینکــه قدرت
ایــران در منطقــه امنیتســاز اســت ،تصریــح
کــرد :حضــور نیروهــای تکفیــری و داعشــی
در هیــچ کجــا بــه نفــع مــردم منطقــه نیســت.
ایــن گروهکهــا دستســاخته امریکاییهــا و
صهیونیســتها هســتند و در هر کجا که حضور

خارجــه کشــورمان همزمــان بــا ســفر «رســتم
قاســمی» وزیــر راه و شهرســازی بــه جمهوری
آذربایجــان ،رفــع موانــع تجــاری بــا منطقــه و
همســایگان را اولویــت ایــران دانســت .مهدی
صفری با اشــاره به اولویت سیاســت راهبردی
دولت ســیزدهم در ارتباط با همسایگان گفت:
نخســتین موضوعــی کــه دولت بــرای افزایش
تجــارت بــا همســایگان و حتــی ســایر کشــورها
نیاز دارد توســعه ترانزیت و بســترهای حمل و
نقلی اســت و توســعه همکاریهای ترانزیتی،
پیششرط افزایش تجارت ایران است.
وی افزود :در تمرکز برای برقراری ارتباطات
آســیای مرکــزی و قفقاز به بنــادر جنوبی برخی
موانــع کریــدور «اینچــه بــرون و ســرخس» بــه
ترکمنستان به طور کامل رفع و از این طریق به
ازبکستان و قزاقستان ارتباط دائمی ایجاد شده
است .معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور

داشــتند اعمال جنایتکارانه انجام دادهاند .وی
همچنین اظهار کرد :رژیم صهیونیستی دشمن
بشــریت است و به هیچ وجه نمیتواند دوست
ملتهای مسلمان باشد و اشغال و تجاوزگری
صهیونیستها در منطقه و ضد ملت فلسطین
گــواه ایــن واقعیت اســت .رئیس جمهــور ابراز
امیــدواری کرد با حضور و نقشآفرینی آگاهانه
نیروهــای مســلح آذربایجــان جریانهــای
تکفیری و کســانی که ســر ســازش با مسلمانان
ندارند ،نتوانند جای پایی در منطقه پیدا کنند.
«ذاکــر حســناف» وزیــر دفــاع جمهــوری
آذربایجــان نیــز در ایــن دیــدار ،مالقاتهــا و
گفتوگوهای خود با همتایان ایرانی را بســیار
مفید ،پرثمر و راهگشا برای آینده همکاریها
توصیف کرد.
ëëاولویت ،افزایش تجارت با همسایگان است
همچنیــن معــاون اقتصــادی وزیــر امــور

اژهای در جمع قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد

خارجه همچنین در ادامه گفت :برای برقراری
ارتباطــات پایــدار حمــل و نقلــی با کشــورهای
آســیای مرکزی که درخواست این کشورها بود،
در بنــادر جنوبــی مکانهایــی برای انبــار کاالها
ایجــاد کردیــم و در حــال حاضــر «ازبکهــا در
بنــدر چابهــار» و قرقیزســتان و قزاقســتان در
بندرعبــاس در حــال فعالیــت هســتند و بــرای
منطقــ ه قفقــاز هــم از طریــق راههــای مختلف
پیگیر این ارتباطات پایدار هستیم.
وی بــا تأکید بر اجرای کریدورهای شــمال
 جنوب و شــرق به غرب افزود :تأکید رئیسجمهــور کشــورمان و فعالیــت وزارتخانههای
خارجــه و راه و شهرســازی در منطقــه قفقــاز
موجــب شــده اســت عالوه بــر اینکه کاهشــی
در تجــارت نداشــیم در  ۱۱ماه گذشــته حدود
 ۳۵درصد به حجم تجارت دو کشــور ایران و
جمهوری آذربایجان افزوده شده است.

واکنش قالیباف به «قرارداد» خواندن برنامه همکاری ایران با چین:

مسئولیت شرعی و قانونی قضات در قبال قرارهای بازداشت موقت

ازنظر حقوقی هنوز قراردادی بسته نشده است

گــروه سیاســی  /ایــن روزهــا «عدالــت قضــات»
کلیــدواژه صحبتهــای اژهای اســت .او که از روز
ریاســت بر دســتگاه قضا ،شــعار تحول و تعالی
را ســر داد ،ایــن روزهــا بــه دنبال احقــاق حقوق
متهمان است .از توصیه برای جلوگیری از اطاله
دادرسی گرفته تا برحذر داشتن قضات از صدور
قرارهای منتهی به بازداشت در مواقع غیرضرور
از مــوارد مــورد تأکید رئیس قــوه قضائیه بود .در
کنار ایــن تأکیــدات ،اژهای برای چندمیــن بار به
موضوع ضابطــان قضایی پرداخت و به قضات
دستور داد« :در مدتی که فرد متهم در بازداشت
به سر میبرد ،بر مراحل مختلف تحقیقات از او
نظارت داشــته باشــند و توجه کنند که در اختیار
بــودن متهم نــزد ضابــط ،رافع مســئولیتهای
شرعی و قانونی قاضی صادرکننده قرار نیست».
اژهای کــه دیــروز در جمــع قضــات و کارکنان
ســازمان قضایی نیروهای مســلح حضــور یافته
بــود ،بــه شــیوه بازرســیها ،بازجوییهــا و ســایر
تمهیــدات و ملزومــات ناظر بر امــر تحقیقات و
تکمیــل پرونــده اشــاره کــرد و به مبحــث حقوق
متهمــان پرداخت .او تأکید کرد که فرد احضار یا
بازداشتشده ،نسبت به برخورد صورتگرفته با
خود و لحاظ جنبههــای مختلف عدالت و دقت
در قبال پروندهاش ،آرامش خاطر داشته باشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،او با تبیین
و تشــریح ابعــاد و زوایــای مختلف حساســیت و
اهمیت کار در ســازمان قضایی نیروهای مســلح
گفت :چنانچه دشــمن کوچکتریــن رخنهای را
در بخشــی از نیروهــای مســلح پیــدا کند یــا آنکه
کوچکترین لکه کدری در قســمتی از این نیروها
ایجاد شود ،خطرات و آسیبهای جبرانناپذیری
بر کشــور و مردم وارد میشــود؛ بر همین اساس
مســئولیت صیانت از نیروهای مســلح ،تکلیفی
سرنوشتســاز و خطیــر اســت .رئیــس دســتگاه
قضــا بــا بیــان اینکــه قضــات و کارکنان ســازمان
قضایی نیروهای مســلح به ســبب حساســیت و
اهمیت کار در این ســازمان باید از تدابیر ویژهای
در امــر رســیدگی بــه پروندههــا بهــره بگیرنــد،
گفت :رســیدگی به پروندهها در ســازمان قضایی

گروه سیاســی /جلســه علنی دیــروز مجلس
یک بحــث مهم بیــن نمایندگان و رؤســای
جلســه راه انداخت .قــرارداد ایران با چین و
روســیه موضوعی بود که یکی از نمایندگان،
از هیــأت رئیســه خواســت توضیحاتــی را در
خصــوص مفــاد ایــن قــرارداد ارائــه کننــد.
محمدباقر قالیباف و پس از آن علی نیکزاد
کــه ریاســت جلســه را برعهــده داشــت ،در
پاســخ ،بســته شــدن هر نوع قراردادی را رد
کرده و گفتند که حتماً مجلس در جریان آن
قرار خواهد گرفت.
این در حالی اســت که ســند امضا شده از
ســوی وزرای خارجه ایــران و چین در دولت
قبــل ،نــه قــرارداد اســت و نــه تفاهمنامه یا
توافقنامــه ،بلکــه ســندی راهبــردی اســت
کــه بیشــتر ماهیــت نقشــ ه راه و چهارچــوب
همــکاری و زمینههای مشــارکت را برای دو
طــرف دارد .در عرصــه جهانــی و تعامالت
بینالمللــی ،وجود چنین اســنادی برای هر
کشــوری نوعی دارایی و ظرفیت تولید ثروت
بــه شــمار میرود ،فــارغ از آنکه بیــن آلمان
و ژاپن باشــد یــا کانــادا و ترکیه .اینکــه ایران
بــا دومیــن قــدرت اقتصــادی جهــان چنین
ســندی را مبادلــه میکنــد ،یــک دســتاورد
مهم و ارزشــمند اســت که طبعاً در صورتی
کــه مفاد این ســند بــه قراردادهــای متعدد
و عملیاتــی تبدیــل شــود مجلــس نیــز از
جزئیات آن باید خبردار باشد.
بــا عــدم اطــاع از همیــن موضــوع بود
کــه در جلســه دیــروز مجلــس ،محمدرضا
صباغیان نماینده مهریز و بافق ،در تذکری
شــفاهی گفــت :قراردادهــا و فعالیتهــای
دیپلماتیــک دولت جای تشــکر دارد ،امروز
گفته میشود که بین ایران با چین و ایران با
روســیه قراردادهایی بسته شده اما مجلس
اصــاً در جریــان جزئیــات ایــن قراردادهــا
نیســت .انتظار داریم رئیس مجلس در این
زمینه روشنسازی کند .محمدباقر قالیباف
نیز در پاســخ به تذکر صباغیان بســته شدن

عکس :میزان

وزیــران امــور خارجــه ایران و قطــر بر لــزوم تقویت سیاســت گفتوگو
در منطقــه تأکیــد کردنــد .حســین امیرعبداللهیــان و «محمــد بــن
عبدالرحمن آل ثانی» سهشــنبه شــب دو بار با یکدیگر گفتوگو کردند
تا تحلیلها پیرامون شتاب گرفتن تحوالت دیپلماتیک در مناسبات دو
و چندجانبه منطقه قوت گیرد.
وزیــران امورخارجه ایران و قطر در ایــن گفتوگوی تلفنی عالوه بر
تبادل نظر درباره مســائل منطقهای و تأکید بر لزوم تقویت دیپلماسی
و گفتوگو در حل و فصل مسائل ،درخصوص برخی موضوعات مهم
مورد عالقه گفتوگو کردند.
بــه گزارش «ایــران» ،مســائل و تحوالت جــاری در منطقــه و تداوم
رایزنی و مشورت بین دو کشور در مسیر حفظ و تأمین صلح و ثبات در
عرصه منطقهای و جهانی از مسائل مورد توجه و مشورت وزیران امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران و قطر در این گفتوگوی تلفنی بود.
وزیــران امــور خارجــه ایــران و قطــر همچنیــن درخصوص توســعه
بیشــتر مناســبات دوجانبه ایران و قطر در حوزههای مختلف سیاســی،
اقتصادی و فرهنگی رایزنی و تبادل نظر کردند.
امیرعبداللهیــان چنــدی پیــش بــه دو کشــور عمان و قطر ســفر و با
مقامات این کشورها دیدار و گفت وگو کرد.

ضرورت تبیین فعالیتهای دولت و استقبال از نقد سازنده
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رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت تأکید کرد

در جلسه کمیته تخصصی کرونا به ریاست مخبر عنوان شد

جلســه کمیتــه تخصصــی کرونــا روز گذشــته به ریاســت محمــد مخبر
معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی معــاون اول رئیــس جمهور،
مخبــر در ایــن جلســه کــه رئیــس دفتــر رئیسجمهــور و وزرای
بهداشــت درمــان و آموزش پزشــکی و آموزش و پــرورش ،رئیس
جمعیت هاللاحمر و مســئوالن مربوطه حضور داشــتند با اشاره
به آمار افزایش بیماران ســرپایی و بســتری ناشــی از ســویه جدید
اُمیکــرون در کشــور تأکیــد کــرد :عــادی انــگاری و رعایــت نشــدن
دستورالعملهای بهداشتی در شــیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر
بسزایی داشته و باید تدابیر الزم برای جلوگیری از شیوع این سویه
جدید از بیماری در کشور اندیشیده شود.
وزیــر بهداشــت نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه افزایــش ســویه
جدیــد اُمیکــرون در سراســر کشــور و تأکیــد براینکــه عــدم رعایــت
دستورالعملهای بهداشتی عواقب جدی برای نظام سالمت و مردم
در هفتههــای آتــی در پی خواهد داشــت ،تصریح کرد :ضروری اســت
مــردم در جهت مقابله با شــیوع این ســویه جدید دســتورالعملهای
بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی را بیش از گذشــته رعایت کنند و
در غیــر اینصورت ناچاریم محدودیتهای بیشــتر و ســخت گیرانهتر
کرونایی در سراسر کشور وضع کنیم.
همچنیــن در ایــن جلســه وزارت بهداشــت گزارشــی از آخریــن
وضعیت بیماری کرونا در کشور و جهان ،آمار افزایش بیماران سرپایی
و بســتری و مرگ و میر ناشــی از سویه جدید اُمیکرون و افزایش تعداد
شهرهای قرمز و نارنجی در رنگبندی جدید کرونایی کشور ارائه کرد.
در ادامه نیز مصوبات و محدودیتهای پیشنهادی وزارت بهداشت
و وزارت کشــور بــرای مقابله با ســویه جدید اُمیکرون بــرای تصویب در
ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا بحث و بررسی شد.
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نیروهای مســلح به ســبب اهمیت و حساســیت
موضوعــات ،اقتضائــات خاص خــود را دارد و بر
همین اســاس قضــات و ســایر دســتاندرکاران
قضایــی این ســازمان باید به تدابیــر و ملزومات
بعضــاً منحصر به فردی مجهز باشــند و مراحل
مختلف دادرســی در قبــال پروندههــا را مورد به
مورد با نهایت دقتنظر واکاوی کنند.
ëëتوصیهای برای جلوگیری از اطاله دادرسی
رئیس عدلیــه در ادامه به بیــان توصیههایی
خطــاب بــه قضــات در راســتای ارتقــای کارایــی
و اثربخشــی نظارتهــا و بهبــود وضعیــت
رســیدگیهای قضایــی پرداخــت و آنهــا را بــه
مقولــه مهم تکمیــل تحقیقــات قبــل از احضار
متهــم یا متهمیــن توجه داد و بر همین اســاس
گفــت :چنانچه قاضی یا بازپــرس قبل از احضار
متهمیــن و در حین تشــکیل پرونــده به تکمیل
تحقیقــات و جمــعآوری ادله اهتمــام ورزد ،این
مهــم ،اثــر مطلــوب خــود را در مراحــل بعــدی
دادرســی نشــان خواهــد داد و مانــع از اطالــه
یشود.
یها م 
دادرس 
ëëپرهیز از صدور قرار منتهی به بازداشت
اژهای در ادامــه ،قضــات و ســایر مســئوالن
قضایی را به پرهیــز از صدور قرارهای منتهی به
بازداشــت موقت در موارد غیرضرور توصیه کرد
و گفــت :چنانچــه بــرای متهمی بنا بــه ضرورت
قرار بازداشت موقت صادر میشود ،باید نهایت

دقــت و احتیاط و ســنجش جوانب امر از ســوی
قاضــی صادرکننده قرار لحاظ شــود .رئیس قوه
قضائیــه در ادامه ،جمعآوری ادله و اســناد ناظر
بــر اتهام انتســابی فرد پــس از مرحلــه احضار و
بازداشــت او را اشــکال و غلــط دانســت و همــه
قضات و مســئوالن قضایی را از اتخاذ این روش
برحذر داشت.
ëëدر اختیــار بــودن متهــم نــزد ضابــط ،رافــع
مسئولیتهایقاضینیست
اژهای در ادامه تصریح کرد :من نمیخواهم
بگویــم کــه اقدامــات ضابطیــن قضایــی دارای
اشــکال و ایــراد اســت بلکــه تأکیدم بر آن اســت
قضــات و بازپرسهایــی کــه اقــدام بــه صــدور
قرارهــای بازداشــت موقــت میکننــد دارای
مســئولیت شــرعی و قانونــی هســتند و بایــد در
مدتی که فرد متهم در بازداشــت به سر میبرد،
بر مراحل مختلف تحقیقات از او نظارت داشته
باشند و توجه کنند که در اختیار بودن متهم نزد
ضابــط ،رافــع مســئولیتهای شــرعی و قانونی
قاضــی صادرکننــده قرار نیســت .رئیــس عدلیه
بــا تأکیــد بــر اهمیــت نحــوه برخــورد محترمانه
با خانــواده متهمیــن و حفظ کرامــت و حیثیت
آنها در حین مراحل مختلف تحقیقات قضایی
گفــت :حفــظ آبــرو و حرمــت خانــواده متهــم و
همچنین وجهه متهم نزد خانواده بســیار مهم
و مورد تأکید است.

چنیــن قــراردادی را رد کــرد و گفــت :از نظر
حقوقــی هنــوز قراردادی بســته نشــده و اگر
قــرارداد بســته شــود ،بــه اطــاع مجلــس
میرسد.
ëëنشست با رؤسای دادگاههای خانواده
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس
شــورای اســامی صبــح دیــروز در نشســتی
کــه بــا رؤســای دادگاههــای خانــواده کشــور
در مجلــس برگزار شــد ،بــا بیــان اینکه رهبر
معظــم انقالب اســامی در بیانیــه گام دوم
انقــاب گفتهانــد باید ایــران قوی بســازیم،
گفت :ایران قوی بدون جامعه قوی ســاخته
نمیشــود و بایــد احــکام و فرهنــگ قرآن و
اهــل بیــت(ع) را ببینیــم تــا خانــواده کامل
شود و باید ایمان داشته باشیم که زن محور
خانــواده اســت امــا متأســفانه بــرای حفــظ
جامعــه بــه همه چیــز بجــز خانــواده توجه
کردهایم.
به گــزارش خانه ملت ،رئیس مجلس با
تأکیــد بر اینکــه اگر بر نهاد خانــواده متمرکز
شــویم ،بســیاری از مشــکالت جامعــه حــل
میشــود ،عنوان کرد :از زمانی که شهرداری
بــودم بــر ایــن موضــوع تأکیــد داشــتهام که
بایــد رابطه منزل ،مســجد ،محله و مدرســه
برقرار باشــد و اگر در حکمرانــی یاد گرفتیم
میــان این مــوارد ارتبــاط برقرار کنیــم حتماً
مشــکالت اقتصــادی را نیــز حل کــرده و آن
زمــان فرزنــد زمانــه خویــش خواهیــم بود.
رئیــس مجلس شــورای اســامی در پایان با
بیان اینکه پلتفرم ازدواج و تشــکیل خانواده
اگر مبتنی بر فرهنگ اسالمی  -ایرانی باشد
میتوانــد موفقیتهایی را ایجاد کند ،گفت:
زمانــی که بــرای راهانــدازی پلتفــرم همدم
حضــور پیدا کــردم ،مورد انتقاد قــرار گرفتم
امــا امــروز میبینیــم از همــان طریق حدود
 200هــزار خانــواده در حــال همســریابی به
ســبک ســنتی که مبتنی بر فرهنگ ماســت،
هستند لذا توجه به مسائل خانواده نیازمند
یک تحول است.

