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سیدابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه در دیدار با جمعی 
از فعاالن برگزاری راهپیمایی اربعین در تشریح ویژگی های 
مراســم عظیم اربعین حســینی، گفت: راهپیمایی اربعین 
نمادی درخشــان برای بقای عاشورا و فرهنگ عاشورایی و 

بزرگترین اجتماع بشری بر روی زمین است.
رئیس جمهور با اشــاره به تاکیدات و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری بر هر چه باشکوه تر برگزار شدن جریان عظیم 
اربعین، اظهار داشــت: این مراسم یکی از جلوه های بروز و 
ظهور جهانــی باورمندان به حضرت سیدالشــهدا و جبهه 
مقاومت اســت و یقین دارم بســیاری از مسایل به برکت 
اجتماع عظیم اربعین حل خواهد شد. او البته توضیح نداد 

منظورش حل کدام مسایل است.
آیت اهلل رئیسی با تشریح نقش دولت برای تسهیل حضور 
مردم در مراسم اربعین، تصریح کرد: از ابتدای شروع به کار 
دولت سیزدهم، در تمام گفتگوها و دیدارها با مقامات عراقی، 
اجتماع اربعین را با محوریت حل مشکالت زائران حسینی، 
پیگیری کرده ایم. مســئولین عراقی نیــز اعالم کرده اند که 
امســال برای حضور زائــران ایرانی اربعین در این کشــور 

محدودیتی وجود ندارد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انجام وظایف دستگاه های 
اجرایی در تســهیل ســفر زائران اربعین هیــچ منافاتی با 
مردمی بودن این مناسبت ندارد، اظهار داشت: وظیفه دولت 

در این مسیر، نظارت، حمایت و تسهیل گری است.
آیت اهلل رئیســی با تاکید بر ضــرورت برنامه ریزی دقیق 
برای تقسیم وظایف دســتگاه های دولتی در برگزاری آئین 
راهپیمایی اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: برای برگزاری 
هر چه با شکوه تر این مراسم، دولت و همه بخش های مرتبط 

باید نقش و مسئولیت خود را به نحو احسن ایفا کنند.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه نقش بی بدیــل مردم در 
خدمت رســانی به زائران اربعین حســینی در زمینه هایی 
همچون تغذیه، اســکان و حمل ونقل، تاکید کرد: همیشه 
شاهد جلوه های حضور مردمی در مدیریت مراسم راهپیمایی 
اربعین بوده ایم و مردم نشان داده اند به خوبی از پس کارها 
بر می آیند. آیت اهلل رئیسی با اشاره به ضرورت همکاری ستاد 

اربعین مستقر در وزارت کشــور با ستادهای مردمی تاکید 
کرد: دستگاه های دولتی باید فعالیت ستادهای مردمی را به 
رســمیت بشناسند و در کنار این ستاد نقش حمایتی خود 
را ایفا نمایند. رئیســی با تاکید بر اینکه باید زیارت اربعین، 
»آسان«، »ارزان« و »دلنشین« شود، خاطرنشان کرد: نباید 
اجازه داد عده ای در ایام اربعین کاال و خدمات را برای زائران 

گران کنند.
رئیــس جمهور با تاکیــد دوباره برای اســتفاده از تمام 
ظرفیت های موجود جهت خدمت رســانی به زائران اربعین 
حسینی، اظهار داشت: از تمام ظرفیت های موجود در کشور 
و ظرفیت هــای دیپلماتیک در روابط دوجانبه ایران و عراق، 
برای تســهیل ســفر زائران اربعین و ارائــه خدمات به آنها 

استفاده خواهد شد.
آیت اهلل رئیســی در مورد تــردد زائرین غیــر ایرانی از 
کشــورمان، تصریح کرد: مرزها باید آماده خدمت رسانی و 
تسهیل تردد زائرین غیر ایرانی نیز باشد. این عزیزان زائرین 

امام حسین )ع( و میهمان ما هستند و باید آنها را تکریم کرد. 
از سخنان رئیس جمهور ۱۰ نفر از حاضرین به نمایندگی از 
فعاالن اربعین حسینی نظرات و پیشنهادات خود را در مورد 
مســائلی همچون، احتمال حضور ۵ میلیونی زائر ایرانی در 
عراق، مردمی سازی اربعین، تسهیل عبور زائران افغانستانی 
و پاکســتانی از ایران برای تشــرف به عتبات عالیات، رفع 
مشکالت حمل ونقل جاده ای و هوایی در مسیرهای ایران و 
عراق، جلوگیری از ازدحام جمعیت پشت مرزها، تدبیر برای 
پیشگیری از گرمازدگی زائران و حضور خبرنگاران فعال در 

حوزه اربعین مطرح کردند.
مدافعان حرم از امنیت و اقتدار کشور 

دفاع کردند
رییــس جمهور گفــت: در آینــده شــاهد رونمایی از 
دســتاوردهای جدیدی در زمینه دانــش هوا فضا خواهیم 
بود که کمک شــایانی به محیط زیست، اکتشافات معدنی، 

مدیریت مخاطرات طبیعی و پایش مرزها می کند.

به گزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در جلسه 
روز چهارشنبه هیات  دولت، قرار گرفتن موفقیت آمیز ماهواره 
»خیام« در مدار، دریافت پیــام، کنترل و مدیریت داده به 
دست متخصصان ایرانی را افتخار آمیز و اقتدار آفرین توصیف 
و از همه متخصصان هوا فضا و سازمان فضایی قدردانی کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت دانش هوا فضا به عنوان 
پیشــران برای کمک به توسعه کشور در حوزه های مختلف 
خاطرنشان کرد: دولت ســیزدهم بنا دارد عقب ماندگی ها 
در ایــن حوزه را جبران کند و در آینده شــاهد رونمایی از 
دستاوردهای جدیدی در این زمینه خواهیم بود که کمک 
شــایانی به محیط زیســت، اکتشــافات معدنی، مدیریت 

مخاطرات طبیعی و پایش مرزها می کند.
رئیســی ضمن گرامیداشــت روز خبرنگار و قدردانی از 
تالش های آنان برای آگاهی بخشــی به جامعه، بر اهمیت 
جهاد تبییــن تاکید کرد و از همکاران دولت خواســت در 
تعاملی سازنده و صمیمانه با اصحاب رسانه، اقدامات دولت 
در همه بخش ها را به مردم گــزارش دهند و اجازه ندهند 

هیچ گره ذهنی در افکار عمومی باقی بماند.
رئیس جمهور تاکید کرد: دولت مردمی از همان روز اول 
استقرار، تمام تالش خود را برای حل مشکالت به کار گرفته 
و الزم اســت این تالش ها هنرمندانه به اطالع مردم برسد، 
ضمن آنکه اگر وعده یا کاری هم بر زمین مانده، باید دالیل 

آن برای مردم تبیین شود.
آیت اهلل رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به نامگذاری هجدهم مرداد به نام شــهدای مدافع حرم در 
تقویم رسمی کشور، یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت 
و تصریح کرد: شــهدای مدافع حرم، پاسداران حریم اسالم 
هســتند که در مظلومیت، جانانه از ارزش ها دفاع کردند و 

به شهادت رسیدند.
رئیس جمهور با گرامیداشــت یاد سرداران شهید حاج 
قاسم سلیمانی و حاج حسین همدانی گفت: شهدای مدافع 
حرم عالوه بر پاســداری از حریم اهل بیت )ع(، از امنیت و 
اقتدار کشور نیز دفاع کردند و همه کسانی که دلسوز ایران 

و اسالم اند، قدردان این مجاهدت ها هستند.

رئیسی در دیدار با جمعی از فعاالن راهپیمایی اربعین:

یقین دارم بسیاری از مسائل به برکت اجتماع عظیم اربعین حل خواهد شد

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: به همه فیلم سازان 
داخلی اعالم کردیم اکران فیلم ها در سرزمین های اشغالی 
جز خطوط قرمز است و حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، محمد مهدی اسماعیلی روز چهارشنبه 
در حاشــیه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز 
خبرنــگار ابراز امیدواری کرد همه خبرنگاران در رســالت 

خبری خود موفق باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در رابطه با اخباری مبنی 
بر اخــراج ۵۰۰ خبرنــگار ایرنا در اســتان ها گفت: هیچ 
اخراجی در ایرنا نداشتیم و برخی همکاران حق الزحمه ای و 

تحریری کار می کردند که شاید این افراد بودند.
اسماعیلی ادامه داد: بنا بر این است در ایرنا سازماندهی 
جدیدی انجام دهیم تا بخش عمده ای از همکاران قراردادی 
را تعیین تکلیف کنیم و این شاید مربوط به همکارانی بود 

که خبری کار می کردند. 
وی افزود: وزارت فرهنگ بســته ویژه ۱۳ موردی آماده 
کرده که تفاهمنامه های مختلف در حوزه های متفاوت انجام 
می شــود تا از خبرنگاران پشتیبانی شود و در تاالر وحدت 
هم برنامه ویــژه ای برای خبرنگاران در نظر گرفتیم که در 
آنجا اقدامات انجام شــده برای اصحاب رسانه اطالع رسانی 

خواهد شد. اسماعیلی درباره توقیف فیلم جیران گفت: این 
توقیــف در حوزه نمایش خانگی اتفاق افتاد و یک اختالف 
حقوقی است و تالش بر این است تا این موضوع حل شود 
چون ما حامی نمایش های خانگی هستیم و فرصت خوبی 

برای مخاطبان است که حق مخاطبان نباید ضایع شود.
 اســماعیلی درباره برخــورد دوگانه وزارت ارشــاد با 
بازیگران و بالگرها، افزود: بسیاری از آنها مجوز ندارند و به 
محض گزارش با دادســتانی هماهنگ می شود و آنها فیلتر 
می شوند. اگر عدد و رقم ها بیان شود، اعداد و ارقام عجیبی 
از بالگرهایی که مورد بررســی و رصد قرار می گیرند، ارائه 

خواهد شــد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اذعان کرد: این 
طور نیست که کسی تصور کند در این حوزه ها رهاشدگی 
وجود داشــته باشد و اگر موردی اعالم شود با آنها برخورد 

خواهد شد.
اسماعیلی در مورد اکران فیلم قهرمان در سرزمین های 
اشــغالی، افزود: به همه فیلم ســازان داخلی اعالم کردیم 
اکران فیلم ها در ســرزمین های اشــغالی جز خطوط قرمز 
است و حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد. توصیه اکید من 
به تهیه کنندگان و فیلم ســازان این است که مراقب این 

مسأله باشند.

حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای، صبح دیروز 
چهارشــنبه )۱۹ مرداد( در ادامــه بازدیدهای میدانی خود 
از مراجــع و مراکــز قضایی، به مدت بیش از ۳  ســاعت از 
دادگستری و دادســرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت رسانی 
قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.

دادگســتری دماوند شامل ۳ شــعبه حقوقی، ۳ شعبه 
کیفری دو، ۱ شــعبه اجرای احکام مدنی و ۱ شعبه دادگاه 
انقالب است؛ همچنین دادسرای دماوند نیز شامل ۲ شعبه 
اجرای احکام کیفری ، ۶ شعبه دادیاری و ۲ شعبه بازپرسی 

می باشد.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از شعب دادگستری 
و دادســرای دماوند و همچنین قســمت بایگانی این واحد 
قضایــی بازدید به عمل آورد و ضمن کســب اطالع از آمار 
پرونده های موجودی، ورودی و مختومه این شعب و فرآیند 
دریافــت و ارجــاع پرونده ها در آنها، به صــورت موردی به 
مطالعه چند پرونده پرداخت و خطاب به قضات و مسئوالن 
این واحد قضایی بر اعمال نهایت دقت و سرعت در رسیدگی 
بــه پرونده ها و فوریت در ارجاع آنها به مراجع قضایی بعدی 

جهت پیشگیری از اطاله دادرسی ها تاکید کرد.
عالوه بر دیدار بدون واســطه با مردم و مراجعه کنندگان 
به دســتگاه قضایی، آسیب شناســی از روندها و فرایندهای 
موجود در مراکز و مراجع قضایی یکی از اصلی ترین اهداف 
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای از بازدیدها و 
سرکشــی های خود از واحدهای قضایی است؛ این مهم در 
جریان بازدید امروز قاضی القضات از دادگستری و دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان دماوند نیز مــورد توجه بود و 
رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای 

موجود در این واحد قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس قوه قضاییه در جریــان بازدید امروز از بخش های 
مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
دماونــد، وقتی در یکی از شــعب حقوقــی این مجموعه با 

میزان موجودی باالی پرونده ها مواجه شد، علت موضوع را 
جویا شــد و دریافت که این شــعبه بدلیل اینکه قاضی اش 
خود را بازخرید کرده، بالتصدی مانده بود و اکنون علی رغم 
حضور دو قاضی، کماکان با حجم باالیی از پرونده ها مواجه 
اســت؛ قاضی القضات در همین زمینه خطاب به رئیس کل 
دادگســتری اســتان تهران دســتور اکید داد که پیرامون 
تمامی شعبی که به دالیل مختلف با موجودی باالی پرونده ها 
مواجه اند، اقدام ویژه و فوق العاده در دستور کار قرار گیرد تا 
رســیدگی به دعاوی مردم و استیفای حقوق آنها، طوالنی و 

زمانبر نشود.
در یکی از شعب دادگســتری دماوند نیز روند ارجاعات 
پرونده ها از ســوی رئیس قوه قضاییه مورد رســیدگی قرار 
گرفت؛ در این اثناء، رئیس قوه قضاییه با پرونده ای مواجه شد 
که در تاریخ ۳۰ خرداد از شورای حل اختالف به دادگستری 
دماونــد ارجاع شــده بود اما دیروز به شــعبه مزبور در این 
دادگســتری ارجاع داده شــده بود؛ رئیس عدلیه در همین 
زمینه دستور داد تا فورآً مشخص شود که این تأخیر صورت 
گرفته و این تعلل در ارجاع، ناشــی از اشــکال کدام بخش 
بوده است؛ آیا شورای حل اختالف در ارجاع تأخیر داشته یا 
دفتر کل دادگســتری پرونده ی ارجاع شده را با تأخیر برای 

رسیدگی به شعبه مذکور سپرده است؟ 
اتخاذ تدبیر برای رفع مشــکالت ناشی از کمبود فضای 
فیزیکی در دادگاه ها و جلسات تشکیل شده در دادگستری 
و دادسرای دماوند، دستور دیگری بود که رئیس قوه قضاییه 
در جریان این بازدید خطاب به رئیس کل دادگستری استان 
تهران صادر کرد؛ به طور کلی، مناسب نبودن فضای فیزیکی 
دادگستری ها و دادسراهای برخی نقاط کشور و مشکالتی که 
بدین سبب برای قضات، کارکنان و ارباب رجوع به این مراکز 
قضایی پیش می آید، موردی اســت کــه مورد توجه جدی 
رئیس دســتگاه قضا قرار دارد و بــرای رفع آن رایزنی هایی 
فشرده با مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته 
است.  محســنی اژه ای در جریان بازدید از شعب دادسرای 

دماوند، به طور ویژه وضعیت تحت نظرگاه های این دادسرا را 
مورد بررسی قرار داد و خطاب به مسئوالن دادسرا تاکید کرد 
که نگهداری متهمان با عنایت به اقتضائات پرونده آنها در این 
تحت نظرگاه ها به هیچ وجه نباید به طول انجامد و حتماً باید 
منطبق با موازین قانونی باشد؛ همچنین رئیس قوه قضاییه 
در بازدید از شــعب اجرای احکام دادسرای دماوند، نکات و 
توصیه هایی کاربردی را در باب تکمیل فرم های اســتیذان ، 
خطاب به قضات اجرای احکام مطرح کرد و عدم درج تاریخ 
صدور دادنامه در صدر پرونده های ناظر بر استیذان را از موارد 

دارای عیب و نقص دانست.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از بخش های مختلف 
دادگســتری و دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دماوند، 
با تعدادی از مــردم و مراجعان به صورت  چهره به چهره و 
بدون واســطه به گفت وگو پرداخت و ضمن استماع مسائل 
و مشــکالت آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند 
رســیدگی به پرونده های آنها صادر کرد. در این میان، یک 
بانوی تظلم خواه کــه دارای یک پرونده ملکی بود به رئیس 
قوه قضاییه مراجعه کرد و رئیس قوه قضاییه ضمن اســتماع 
دقیق ســخنان این شهروند و طرح ســؤاالتی از او در باب 
جزئیات پرونده اش، شــخصاً موضوع را در شــعبه مربوطه 
پیگیری کرد و دســتورات مقتضی را در راستای رسیدگی 

سریع و قانونی به پرونده مزبور صادر کرد.
گفت وگوی صمیمی با کارکنان دادگســتری و دادسرای 
عمومــی و انقالب شهرســتان دماونــد و پرس وجو در باب 
وضعیت معیشــتی و دریافتی های آنان نیز بخشی از بازدید 
امروز رئیس قوه قضاییه بود؛ رئیس قوه قضاییه در خالل این 
گفت وگوهــا به طور ویژه از زحمات و خدمات بی شــائبه و 
مجاهدانه کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند ، تقدیر به 
عمــل آورد.      محســنی اژه ای در جریان این بازدید، طی 
سخنانی در جمع مســئوالن، قضات و کارکنان دادگستری 
و دادســرای عمومی و انقــالب شهرســتان دماوند، ضمن 
تسلیت سالروز شهادت حضرت امام زین العابدین)ع( و ایام 

حزن انگیز شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( اظهار کرد: 
امام حســین)ع( برای احیای ارزش های الهی و اسالمی قیام 
کردند و خون مطهر خود را نثار کردند لذا برماست که از این 
ارزش ها پاســداری کنیم و در این راه، سختی ها را متحمل 
شویم و بدانیم که امروز خدمت به نظام و مردم یک عبادت 

و پاسداشت خون مطهرسیدالشهداء است.
رئیس قــوه قضاییه در ادامه ضمــن تقدیر از زحمات و 
خدمات قضات و کارکنان دادگســتری و دادسرای دماوند، 
با اشاره به سابقه اشــتغال خود در مراجع و مراکز مختلف 
قضایی، خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضایی گفت: 
من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف رسیدگی 
بــه پرونده های کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذی حق 
می انگارند، آگاه و مطلع هستم و برای رفع مسائل و مشکالت 
شما در حوزه های مختلف از جمله مسائل معیشتی، ارتقاء 
وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات 

دیگر، در تالش مستمر هستم. 
رئیس قوه قضاییه، یکی از علل اصلی ازدیاد پرونده ها در 
دادگستری و دادسرای دماوند را مقوله اراضی این شهرستان 
و نواحی اطراف آن و اختالفات پیرامون آنها دانســت و بیان 
داشت: از یک سو هنوز حدنگاری زمین های دماوند به طور 
کامل انجام نشــده و از سویی دیگر بســیاری از اراضی این 
شهرستان و نواحی اطراف آن با اسناد عادی خرید و فروش 
شده اند و ممکن است در این فرآیند، به عمد یا سهو ، حدود 

و ثغور کم و زیاد شده باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر 
ویژه برای رسیدگی به حجم باالی پرونده ها در دادگستری 
و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان 
تهــران گفت: رســیدگی به این حجم بــاالی پرونده ها در 
دادگســتری و دادســرای دماوند، نیاز به یک اقدام ویژه و 
فوق العاده دارد و صرفاً با یک کار عادِی اداری ، رســیدگی 
به پروندهای مردم و تســریع در استیفای حق آنها، محقق 

نمی شود.

 معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس آمارهای موجود 
مشــخص شــده اســت که موضوع تصادفات رانندگی و 
ایراد صدمه غیرعمدی ناشــی از آن جــزو پنج ردیف اول 

پرونده های وارده به دستگاه قضایی است.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه،  نشست ستاد 
مرکزی پیگیری اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی در 
قوه قضاییه صبح دیروز با حضور مقامات عالی قوه قضاییه 

و مسئوالن ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت االسالم و المسلمین محمد 
مصدق ، بیان کرد: خداوند را شــاکر هســتیم که مراسم 
محرم امســال نیز مانند سال های گذشته به خوبی برگزار 

شد.
وی با اشاره به روز خبرنگار، گفت: این روز را به اصحاب 
رســانه تبریک می گویم، مسئولیت سنگینی بر روی دوش 
خبرنگاران اســت و کما اینکه در گذشته این وظیفه را به 
درســتی انجام داده اند، انتظار دارم  تــا در آینده نیز این 
رسالت به نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام 

شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براســاس آمارهای 
موجود مشــخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی 
و ایراد صدمه غیرعمدی ناشــی از آن جزو پنج ردیف اول 

پرونده های وارده به دستگاه قضایی است.
وی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شــود تا مشخص شود 
چگونه می تواند این پرونده ها را در خارج از دســتگاه قضا 
بررســی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل 
نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در این خصوص دارند.

 مصدق اظهار کرد: به پیشــنهاد شرکت بیمه در سال 
گذشــته چالش هــای موجود در این حوزه مطرح شــد و 
کارگروهی ویژه ای در خصوص مســائل مربوط به بیمه در 
معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش های این  حوزه 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در اســتعالمی که از دادگستری کشور گرفته 
شــد، مشــکالت مربوط به حوزه بیمــه از مراجع قضایی 
استان ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب 

خود را در قالب چالش ها اعالم کردند.
معــاون اول قــوه قضاییــه ادامــه داد: به طــور کلی 
شــرکت های بیمه رسالت مهم و ســنگینی بر عهده دارند 
و نقــش مهمی در افزایش رضایت مــردم دارند و کارهای 
زیادی توسط شرکت های بیمه انجام می شود اما اشکاالتی 

نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.
وی افزود: یکی از مشــکالتی که روســای دادگستری 
اســتان ها در بحث بیمه مطرح کردند این موضوع بود که 
نماینده حقوقی شــرکت های بیمه به موقع در جلســات 

دادرسی حاضر نمی شوند.
وی افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت 
از ناحیــه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکــی دیگر از موارد 

وچالش های دادگستری استان ها در این رابطه است.
مصدق با بیان اینکه رفتار برخی از شــرکت های بیمه 

موجب کندی در انجام اقدامات می شــود، تصریح کرد: در 
حالــت کلی کار به نحو خوبی انجام می شــود اما مواردی 
وجود دارد که مثــاًل کاری که باید ظرف مدت یک  ماه به 
اتمام برســد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می شود 

که موضوع نباید به این صورت انجام شود.
وی با بیان اینکه اکثر شــرکت های بیمه تأیید اصالت 
و اعتبــار بیمه را به کروکی منوط می کنند، گفت: موضوع 
اصالت بیمه نامه از راه های دیگری نیز قابل حل و بررسی 
است. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برخی شرکت های 
بیمه علی رغم وجود قانون، پرداخت های علی الحساب دیه 

را به دستور قضایی منوط می کنند.
وی افزود: متاسفانه در بین شرکت های بیمه ای وحدت 
رویه وجود ندارد، برخی شرکت های بیمه به نوعی در نوع، 
میزان، پرداخت و تقســیط بیمه اقــدام می کنند و برخی 
نیز بــه صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشــترک 
بــه گونه های مختلف رفتار کرد. مصدق ادامه داد: مواردی 
وجود دارد که برای دریافت کپی های مکرر، طرفین دریافت 

بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند.
وی بــا بیان اینکــه در نظــرات کارشناســان بیمه و 
کارشناسان دادگستری ها تفاوت های فاحشی وجود دارد، 
گفت: اختــالف نظر و تفاوت عقیــده در برخی مواقع در 
خصوص مســائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً 

دیده می شــود که اختالف نظرها بین دو مرجع فوق الذکر 
بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.

 معــاون اول قوه قضاییه گفت: واریــز نکردن مبالغ به 
حساب سپرده دادگســتری در صورت عدم حضور شاکی 
توســط شــرکت های بیمه نیز یکی دیگــر از معضالت و 
چالش هایی اســت که به گفته مســئوالن دادگســتری 

استان های در پرونده تصادفات مشاهده می شود.
وی افزود: در بســیاری از مواقع مکاتباتــی که باید با 
شرکت های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست، 
لــذا باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شــود، زیرا 
بسیاری از کارها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام 

می شود.
 مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص 
ثالث، گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار 
بود تا مفاد آن ظرف مدت ۶ ماه اجرا شــود اما با گذشــت 

حدود ۷ سال تاکنون اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه اگر در خصوص اجرای این ماده قانونی 
وزارت خانــه خاصی مکلف به اجرا کــرده بودند، مفاد آن 
تاکنون اجرا شــده بود، گفت: نامه ای به معاون اول رئیس 

جمهور به منظور پیگیری این موضوع تنظیم خواهد شد.
معــاون اول قوه قضاییه با اشــاره به بررســی موضوع 
اختصاص شعب قضایی در استان ها به منظور رسیدگی به 
پرونده های بیمه ای، اظهار کرد: اختصاص شعبه به معنای 
رســیدگی اختصاصی به پرونده های بیمه نیست، بلکه در 
کنار رســیدگی به ســایر پرونده های قضایی، پرونده های 

بیمه ای نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اکران فیلم های ایرانی در سرزمین های اشغالی خط قرمز است

رئیس قوه قضائیه:

ارفاق در مورد محکوم مخل امنیت روانی مردم، ظلم به دیگران است

معاون اول قوه قضائیه مطرح کرد

»تصادف« در بین پرونده های پرتعداد وارده به دستگاه قضا

توئیتر حساب معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور را 
مسدود کرد

حســاب کاربری معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور در توئیتر، از سوی این 
شــبکه اجتماعی بسته شد. به گزارش ایســنا، تنها چند روز بعد از آغاز فعالیت 
محمد جمشــیدی معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور در  شــبکه اجتماعی 
توئیتر و انتشــار اولین پست وی در این شبکه اجتماعی که به مواضع جمهوری 
اسالمی ایران در مذاکرات هسته ای باز می گشت صفحه وی که تنها یک مطلب در 
آن پست شده بود، از جانب توئیتر مسدود شد. متن اولین و تنها یادداشت محمد 
جمشیدی در توییتر قبل از مسدود شدن که در زمان مذاکرات وین منتشر شد، 
به شرح ذیل بود: »در تمامی گفتگوهای تلفنی آیت اهلل رئیسی با روسای جمهور 
فرانســه، روسیه و چین، موضع قاطع ایشان این بود که فقط زمانی که ادعاهای 

پادمانی حل و فصل و بسته شود، توافق نهایی قابل دست یافتن است.«

تصویب سه آیین نامه در هیات دولت
 برای تحقق اهداف شعار سال

ســخنگوی دولت مصوبات دیروز هیات دولت در زمینه عمل به شعار سال را 
اعالم و تشریح کرد. به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز 
هیــات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصوبات متعددی امروز به تصویب 
هیات وزیران رســید که از جمله آن ها ســه آیین نامه در راستای تسریع تحقق 
فرمان رهبری انقالب در نامگذاری سال در حوزه های مختلف بود که حمایت از 
تولید دانش بنیان و اشتغال زایی در وزارت اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت و علوم 
بود. وی افزود: همه حوزه های مرتبط با این وزارتخانه ها یعنی حوزه های گمرکی، 
مالیات و نهادهای بانکی و مالی مرتبط با آنها و تجاری سازی فناوری و اشتغالزایی 
در حوزه های مرتبط بــا وزارت علوم و همچنین ارتقــای تولید دانش بنیان در 
بنگاه های تولیدی و کسب وکارهای صنعتی و معدنی به ویژه حوزه های پیشران 
در این زمینه و کمک به مســائل راهبردی کشور در این حوزه ها از جمله احکام 

مهم مذکور در این آیین نامه ها بود.

رئیس بانک مرکزی:
 ۱۰ روز پس از کامل بودن مدارک

 وام ازدواج باید واریز شود
رئیس بانک مرکزی گفت: وام ازدواج از زمان کامل بودن مدارک حداکثر ۱۰ 
روز باید به حساب متقاضیان واریز شود. به گزارش ایرنا، »علی صالح آبادی« روز 
چهارشــنبه در جمع خبرنگاران، گفــت: وام ازدواج از زمان کامل بودن مدارک 
حداکثر ۱۰ روز  باید به حساب متقاضیان واریز شود.: در غیر این صورت آن بانک 

تخلف کرده و باید به هیات مرکزی بانک گزارش داده شود.
صالح آبادی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سامانه های 

ارتباطی بانک مرکزی اعالم کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا شــورای عالی پول و اعتبار عالوه بر 
موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده ورود 
خواهد کرد،گفت: هنوز جمع بندی خاصی در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته 

است و به محض جمع بندی موضوع، اطالع رسانی می شود. 
رئیس بانک مرکزی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع تورم جهانی، نرخ سود 

بانکی را اصالح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود.
وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را اصالح کرد و با ایجاد تعادل مجددا 

نرخ سود کاهش یافت، ایران نیز باید در این خصوص تصمیم گیری کند.
رئیس بانک مرکزی درباره مزیت های ثبت ســفارش با استفاده از رمز ارزها، 
گفت: این موضوع اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد.
صالح آبادی افزود: دارندگان رمز ارزهایی که مجوز قانونی داشتند طبق قانون 
می توانند رمز ارز استخراجی خود را برای واردات اعالم کنند. تفاهم درباره نحوه 

ثبت سفارش و انجام کار انجام شده و در حال اجرایی شدن است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بازار ارز آرامش خوبی برقرار اســت، 
گفت: در چهار ماهه امســال حدود ۸۰ درصد رشــد تأمین ارز در سامانه نیما 
داشــتیم و همچنان مازاد عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما وجود دارد. این 
بازار عمق بسیار خوبی پیدا کرده و روزانه بیش از ۱۰ میلیون دالر بین صرافی ها 

معامله در حال انجام است.
صالح آبادی در رابطه با الیحه دولت برای منتشر نشدن تسهیالت جاری آن، 
بیان کرد: آنچه در دولت مطرح شــده مطالبات جاری بانک ها است. طبق قانون 
بودجه ۱۴۰۱ بدهکاران بانکی در طبقه جاری و غیرجاری منتشر می شوند و این 
تلقی ایجاد می شد که افرادی که اسامی شان منتشر می شود در طبقه جاری قرار 
دارند و به دلیل حل شــائبه هایی که ایجاد شده بود گفته شده فقط آنهایی که 

معامالت مشکوک الوصول دارند نامشان منتشر شود.

وزیر راه و شهرسازی:
 تا پایان شهریور مشکل تامین زمین برای ساخت مسکن 

حل می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان شهریور ماه امسال مساله زمین را در کشور 
حل می کنیم و یک و نیم میلیون واحد هم اکنون در تمام شــهرهای کوچک و 

بزرگ  در دست اجراست. 
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در گفت و 
گو با خبرنگار دولت  درباره مسکن مهر گفت: ساخت مسکن مهر حدود ۱۲ سال 

طول کشید و هنوز ۲۰۰ هزار از واحدهای آن باقی مانده است.
وی ادامه داد: از مهر ماه سال گذشته مرحله ی شناسایی نیازمندیهای ساخت 
مســکن آغاز شد و امروز یک و نیم میلیون واحد نهضت ملی مسکن در مراحل 

خاک برداری تا نازک کاری در دست اجرا است.
قاســمی گفت: برنامه ما بر اساس دستور رییس جمهور این است که تا پایان 
شهریور ماه  سهم زمین چهار میلیون مسکن نهضت ملی مسکن را تعیین تکلیف 

کنیم و کار بزرگی است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مسکن مهر کل زمین هایی که  به این 
طرح تعلق گرفت معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود و باقی زمین هایی بود 
که متعلق به مردم بود اما در طرح نهضت ملی مســکن همه زمین ها، متعلق به 

دولت است و به صورت رایگان در اختیار مردم می گیرد. 
قاســمی افزود:  قرار براین است تا پایان شهریور ماه امسال مساله زمین را در 
کشور حل کنیم و یک و نیم میلیون واحد هم اکنون در تمام شهرهای کوچک 
و بزرگ  در دست اجراست. وی تاکید کرد: راهبرد ما این است در شهرهایی که 
زمین داریم زمین را ویالیی به مردم واگذار کنیم یعنی قطعه ۲۰۰ متری به مردم 
واگذار می کنیم، وام می دهیم  و  ســاخت خانه از ســوی متقاضی آغاز می شود. 
قاســمی گفت: در این روش با متقاضی قرارداد داریم تا ظرف یک ســال و نیم 

مسکن ساخته شود و در غیر اینصورت با مشکل روبرو می شوند.

۴۲ الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی  شده است
معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفــت: ۴۲ الیحه تقدیم مجلس شــورای 
اسالمی شــده است که رهبر انقالب هم بارها گفتند الیحه بر طرح اولویت دارد؛ 
ما ســعی کردیم به موقع الیحه به مجلس بدهیم که نیازی به طرح نباشد یا در 
مواردی که چند طرح بوده آنها را یکی کردیم و به عنوان یک الیحه ارائه دادیم. 
برای مثال امروز طرح ســازمان نظام داوری را در هیات دولت بررسی کردیم. در 

مجلس دو طرح داده شده بود و گفتیم لوایح با هم ادغام شود.
سید محمد حسینی روز چهارشــنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه 
۴۲ درصد لوایح تقدیمی مربوط به مســائل اقتصادی بوده و با برخی از طرح های 
دولــت نیز موافقت کردیم، افزود: با ۱۰ طرح مجلس موافقت کردیم؛ برای مثال 
طرح جهش تولید مســکن و تسهیل صدور مجوز کســب و کار و انتقال آب به 
سیســتان و بلوچستان را داشتیم و این موارد در حالی است که تصویب طرح ها 
در گذشته بیشتر از الیحه بوده است. وی گفت: در نهایت توقع داریم نمایندگان 
از ما حمایت کنند نه اینکه دائم نقاط ضعف را مطرح کنند بلکه نقاط قوت ها را 

نیز به مردم بگویند.
وی همچنین با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۶۷ دیدار انفرادی میان وزرا و نمایندگان 
مجلس برگزار شده که ۸۲۲ مورد آن در خود مجلس انجام شده است، تاکید کرد: 
این دیدارها با گذشــته قابل مقایسه نیست. وزرا ۱۵۲ جلسه با معاونین مجامع 
اســتانی داشتند و ۲۳۹ جلسه نیز با کمیســیون ها و ۶۴ جلسه با فراکسیون ها 
برگزار شــده اســت. وی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات ما ایجاد هماهنگی با 
معاونین پارلمانی وزارتخانه ها بوده است و در این ۱۲ ماه، ۱۵ جلسه داشتیم که 
یکی از این جلسات با رئیس مجلس و یکی دیگر از جلسات با رئیس قوه قضائیه 
بود. با مدیران کل امور مجلس هم جلســه داشتیم و حرف ها و درد دل های آنها 

را شنیدیم.

اخبار کوتاه


