
جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه خدمات 
دریای��ی و بندری س��ینا با حضور 87/13 درصد از س��هامداران و به 
ریاس��ت آقای محمدرضا بیگدلی روز یکش��نبه 30 تیرماه 1398 در 
محل تهران، اتوبان یادگار امام شمال، خروجی چمران جنوب، هتل 

پارسیان اوین )سالن کوه نور( برگزار شد.
هیات رئیس��ه با حضور خانم نسیم کاظمی مالیری و امیر آهنگریان 
ابهری به عنوان ناظران و آقای مجتبی دلگش��ایی منش��ی جلسه و 
نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، و سازمان حسابرسی تشکیل 
ش��د. پس از قرائت گزارش هیات مدیره از سوی آقای دکتر مجتبی 
دلگش��ایی مدیرعامل ش��رکت و قرائت گزارش حس��ابرس و بازرس 
قانونی تصویب صورتهای مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی 
منتهی به 1397/12/29 در این جلسه مقرر شد مبلغ 2150 ریال به 
ازای هر سهم سود پرداخت شود. همچنین موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل 
برای سال مالی 98 انتخاب شد و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

رسمی و کثیراالنتشار تعیین گردید.
1ـ تاریخچه تاسیس: 

ش��رکت توس��عه خدمات دریای��ی و بندری س��ینا در ابت��دا به نام 
ش��رکت بنیاد بارانداز در تاریخ 1366/12/22 تحت شماره 69425 
در اداره ثبت ش��رکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رس��یده، در 
تاریخ 1367/1/1 ش��روع به فعالیت و بهره برداری نموده و از تاریخ 
1391/12/1 به شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا تغییر 
نام داده اس��ت. مرکز اصلی ش��رکت در تهران است و در حال حاضر 
در چهار بندر امام خمینی)ره(، شهید رجایی، بوشهر و نوشهر دارای 
فعالیت اس��ت. این شرکت جزء واحد تجاری فرعی شرکت سیاحتی 
و مراکز تفریحی پارس��یان ب��وده و واحد تجاری نهای��ی گروه بنیاد 

مستضعفان انقالب اسالمی ایران است.
2ـ فعالیت اصلی شرکت:

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه انجام کلیه عملیات بندری 
ش��امل تخلیه و بارگیری، بارنویس��ی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
دوبه کاری، انبارداری و حفاظت از کاالی وارداتی و صادراتی، خدمات 
گمرک و ترخیص کاال و ارائه کلیه خدمات بندری، اداره ترمینال های 
کانتینری و احداث پایانه بندری اختصاصی و عمومی مدیریت بنادر 
و ساخت و ساز اسکله های اختصاصی و عمومی و صادرات و واردات 
کاالی مجاز مرتبط، براس��اس مقررات جاری کش��ور اس��ت. اهداف 

مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:
ش��رکت توس��عه خدمات دریایی و بندری س��ینا با به��ره گیری از 
تمام توان عملیاتی خود در چهار بندر ش��هید رجایی، بوش��هر، امام 
خمینی)ره( و نوشهر در جهت افزایش سودآوری و دستیابی به رشد 
پایدار اقتصادی گام برمی دارد و در این راس��تا، ایجاد س��ود منطقی 
برای س��هامداران و کس��ب حداکثر رضایت س��هامداران با تکیه بر 

کارکنان خالق و کوشا را همواره دنبال می نماید.

1ـ اهداف:
افزایش س��هم بازار و رسوخ به بازارهای جدید 
- افزای��ش س��ودآوری - افزایش ت��وان رقابت 
پذی��ری ش��رکت و ارتقاء جای��گاه آن در بین 
رقبا - افزایش بهره وری منابع انس��انی- ارتقاء 

سطح فناوری
2ـ استراتژی ها:

توس��عه بازار- مشارکت با شرکتهای خارجی- 
اس��تقرار استاندارد مدیریت کیفیت اطالعات- 
افزیاش کارایی پرسنل- استقرار سیستم قیمت 
تمام ش��ده- تهیه زیرساختارهای فعالیت های 
کانتین��ری- ت��الش جهت کاه��ش هزینه ها- 

واگذاری خدمات به پیمانکاران
3ـ تطابق راهبردی با روندهای اصلی:

هیات مدیره ش��رکت اعتقاد دارد که نتایج عملکرد شرکت در سال 
1397 فارغ از ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی، نش��ان دهنده اجرای 
موفقیت آمیز راهبردهای مطرح ش��ده در جلس��ات هیات مدیره از 
بخش انجام عملیات اصلی  همچنین صرفه جویی درانجام هزینه های 
عملیات و اداری و تشکیالتی بوده، در نتیجه افزایش سوددهی شرکت 

را به همراه خواهد داشت.
اهم فعالیتهای شرکت طی سال مالی مورد گزارش:

عملکرد س��ال مال��ی 1397 ک��ه خالص��ه ای از آن در این گزارش 
باس��تحضار می رس��د، گویای این مطلب اس��ت که ش��رکت توسعه 
خدمات دریایی و بندری سینا علیرغم تمام محدودیت های موجود، 

توانسته به نتایج رضایت بخشی دسترسی پیدا نماید. 
اهم فعالیتها عبارتند از:

عملیات:
تخلی��ه و بارگیری TEU 1/062/534 کانتینر در س��ال 1397 که 

معادل 57 درصد حجم کانتینر کل کشور می باشد.
انبارداری TEU 152/908 کانتینر در سال 1397

انبارداری 414/844 متریک تن مواد نفتی در سا ل1397
تخلی��ه و بارگی��ری 1/976/181 متری��ک تن مواد نفتی در س��ال 

1397
حم��ل، تخلیه و بارگیری 3/249/369  تن کاالی عمومی در س��ال 

1397
انبارداری 1/644/445 تن کاالی عمومی در سال 1397

جایگاه شرکت در صنعت
در حاضر حاضر مجم��وع کل تخلیه و بارگیری کانتینر )TEU( در 
س��ال 1397 در کلیه بنادر کش��ور TEU 1/861/614 می باشد که 
نسبت به سال گذش��ته 39 درصد کاهش داشته است. از این مقدار 
سهم شرکت توس��عه خدمات دریایی و بندری س��ینا 1/062/534 
TEU می باش��د که در مجمع 57 درصد از کل خدمات ارائه شده و 

حائز رتبه اول در کشور می باشد.
تفکیک درآمدی ش��رکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در 

سا ل1397 به شرح زیر می باشد

خدمات ارائه شده توسط شرکت:
شرکت در طی س��ال های فعالیت خود با فراز و نشیب های بسیاری 
روبرو بوده اس��ت؛ در حال حاضر شرکت با انجام سرمایه گذاری های 
کالن در چهار بندر شهید رجایی، بوشهر، امام خمینی)ره(، و نوشهر 
توانسته است با افزایش سهم بازار خود و کسب سود بیشتر، جایگاه 
خود را در بین رقبا به عنوان یک شرکت مقتدر تثبیت و سهم خود از 
بازار تخلیه و بارگیر )کانتینر و کاال( را به میزان قابل توجهی افزایش 
دهد. همچنین تداوم حضور در بندر شهید رجایی از اقدامات اساسی 

شرکت در این راستا محسوب می شود.
این شرکت در سال 1390 موفق به عقد قرارداد بلند ترمینال کانتینر 
به مدت 25 سال با اداره کل بندر و دریانوردی استان بوشهرگردید. 
عالوه بر این ش��رکت در ح��ال حاضر در زمینه انتق��ال و انبارداری 
فرآورده ه��ای نفتی نیز در بندر امام خمین��ی)ره( فعال بوده و بدین 
منظور بهره برداری از اسکله و پایانه نفتی نیز در این بندر از سال های 
گذش��ته آغاز شده اس��ت. الزم به ذکر در بندر امام خمینی)ره( نیز 

قرارداد بلندمدت )25 ساله( می باشد.
در حال حاضر این شکرت اپراتور تخلیه و بارگیری کانتینر و کاال در 
بنادر شهید رجایی، بوشهر، امام خمینی)ره( و نوشهر بوده و قسمتی 
از عملیات بندر امام خمینی در بخش محموالت فله مایع نفتی را نیز 
برعهده دارد. این شرکت یکی از بزرگترین و کارآمدترین شرکتهای 
ارائه دهنده خدمات تخلیه و بارگیری کاال و سایر خدمات بندری در 

کشور می باشد.

مرکز اصلی شرکت در تهران و در حال حاضر 
دارای چهار ش��عبه در بنادر امام خمینی)ره(، 
بن��در نوش��هر، بندرعب��اس و بن��در بوش��هر 

می باشد.
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

1� ریسک رکود اقتصادی
رکود اقتصادی و به تبع آن کند ش��دن روند 
واردات و صادرات در کش��ور می تواند کاهش 
تقاض��ای مص��رف را بدنب��ال آورده و یکی از 
عوامل ریس��ک در این صنعت و کاهنده سود 
در کوتاه مدت باشد. موقعیت مناسب شرکت 
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا نسبت به 
س��ایر رقبا ریسک این شرکت را تا حدودی کاهش می دهد. افزایش 
کیفیت و تنوع ارائه خدمات و نیز ارائه خدمات خاص با حاشیه سود 
بیشتر و نیز اس��تفاده از روشهای نوین بازاریابی و برنامه ریزی و نیز 
مدیریت هزینه ها و همچنین گس��ترش برند شرکت توسعه خدمات 
دریایی و بندری س��ینا از برنامه ةای ش��رکت جهت مقابله با کاهش 

سودآوری ناشی از رکود اقتصادی می باشد.
2� ریسک تجاری

مش��کالت ناشی از عملکرد سیس��تم بانکی نظیر انتقال وجه نقد از 
بانکهای مورد تحریم به بانکهای معتبر در خارج از کشور، افزایش نرخ 

کارمزد و نرخ تورم و نیز باال بودن نرخ سود تسهیالت 
بانکی محدودیت در دسترس��ی به تسهیالت بانکی 

خارج از جمله ریسکهای این صنعت می باشد.
با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای کاال در کش��ور 
و ظرفیتهای ایجاد ش��ده، موضوع صادرات از اهمیت 
بس��زایی برخوردار می باشد که سیاستگذاریهای زیر 
می توان��د در افزای��ش یا کاهش ص��ادرات و واردات 

تاثیرگذار باشد:
� افزایش ن��رخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش 

آن موجب کاهش صادرات می گردد.
� تعامل و روابط حس��نه با کشورهای همسایه، عقد 
قرارداد و پیمانهای اقتصادی صادرات و واردات کشور 

را تسهیل خواهد نمود.
� اجرای سیاس��تهای تش��ویقی دول��ت در خصوص 
صادرات، افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت.

� معافیت های مالیاتی صادراتی اثر مثبت بر توس��عه 
خدمات خواهد داشت.

� تس��هیل امورحمل و نقل برای ص��ادرات، افزایش 
صادرات را در پی خواهد داشت.

3� ریسک تکنولوژی
عامل تحریم و محدودیت های وضع ش��ده از س��وی 
اس��تکبار جهانی برای کشور باعث عدم دسترسی به 

تکنولوژی های نرم افزاری و س��خت افزاری روز دنیا و نیز محدودیت 
امکان س��اخت دس��تگاهها و نرم افزارهای مورد نیاز در داخل کشور 
از جمله عوامل ریس��ک در این صنعت اس��ت. اس��تفاده اثربخش از 
ظرفیتها و پتانس��یلهای داخلی کش��ور از جمله عوامل کاهنده این 
ریسک می باشد. س��طح تکنولوژی شرکت توسعه خدمات دریایی و 
بندری س��ینا دارای جدیدترین نسل ماشین آالت در مقایسه با رقبا 

در این صنعت می باشد.
4� ریسک نوسانات نرخ بهره

تغییر ن��رخ بهره عمدتا می تواند از کانال تغییر در س��طح موجودی 
مطلوب سرمایه این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد به این صورت که 
کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه فرصت سرمایه گذاری، کاهش 
هزینه حقیقی اجاره س��رمایه و همچنین کاه��ش هزینه مالی اخذ 
تس��هیالت شده و در نتیجه س��ودآوری پروژه ها و به تبع آن افزایش 

سرمایه گذاری در این بخش می شود.
5� ریسک نوسانات نرخ ارز

ب��ا توجه به تغییر ن��رخ ارز و نیاز جدید ارزی جهت خرید ماش��ین 
آالت و نیز س��رمایه گذاریهای جدید یکی از ریسکهای احتمالی این 
ش��رکت می باشد. افزایش نرخ ارز اگرچه هزینه شرکت را در سرمایه 
گذاریهای ارزی افزایش می دهد اما از طرفی افزایش نرخ ارز موجبات 
افزای��ش مقداری و ریال��ی صادرات را فراهم می نماید و ش��رکتهای 

داخلی را نیز تحت تاثیر مثبت خود قرار می دهد.

در مجمع شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 2150 ریال سود به ازای هر سهم تصویب گردید

عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت
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پیامبر اکرم )ص(: 
هر کس چیزی از حّق برادر مسلمان خود را نگه دارد و به او 
ندهد، خداوند، برکت روزی را بر او حرام می  کند، مگر آن که 

توبه کند و جبران نماید.
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آیت اهلل رئیس��ی با تاکید بر ضرورت تحول سازمان قضایی 
کش��ور منطبق با الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت که مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب قرار دارد، از صداوس��یما خواست 
که برخی جلس��ات هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای 
اطالع م��ردم و صاحبنظ��ران از آرای وح��دت رویه پخش 

کند.
رئی��س قوه قضاییه در جلس��ه هیات عموم��ی دیوان عالی 
کش��ور، مباحث این جلسات را به عنوان یک دکترین، قابل 
توجه دانست و تصریح کرد: باید ظرفیت دیوان عالی کشور 
احی��ا و به اجرای صحیح قانون در محاکم و حس��ن جریان 

امور کمک کند.
وی ب��ا تاکید بر ضرورت اثربخش س��اختن س��از و کار های 
نظارت��ی دی��وان عالی کش��ور، افزود: آیین نامه مش��خص، 
مصوب و کارآمدی برای جلسات هیات عمومی دیوان عالی 

کشور باید تهیه شود.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر 
لزوم موضوع شناسی و واژه شناسی توسط قضات، این امر را 
از پشتوانه های مهم کار قضایی دانست و اظهار کرد: داشتن 
ات��اق فکر ب��رای بهره مندی از نظ��رات حقوقی و مدیریتی 
بسیار موثر است که به همین منظور در معاونت حقوقی قوه 
قضاییه کارگروه های حقوق��ی و قضایی را افزایش داده ایم 
و عمده اعضای آن ها نیز قضات مجربی هس��تند که سوابق 

مدیریتی نیز دارند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت جزم علمی، 
عزم عملی و هزم و دوراندیش��ی در امور، خاطرنش��ان کرد: 
تغییرات و تحول در س��ازمان قضایی کش��ور و طراحی یک 
قالب متناسب و منطبق با الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت 
که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، برای 
رس��یدن به تراز قضای اس��المی و قضای امیرالمومنین )ع( 

امری بسیار ضروری است.
رئیس��ی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تالش 
هر سه قوه در جهت تنقیح قوانین، این امر را برای تقارب آرا 
بس��یار ضروری دانست و تصریح کرد: کارورزی و کارآموزی 
برای قضات اهمیت زیادی دارد، زیرا مهارت داشتن، غیر از 
دانش اس��ت. مهارت یابی نیازمند نوعی ورزیدگی است که 

باید در میدان کار اتفاق بیفتد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اش��اره به پرونده های موضوع 
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، از قضات دیوان عالی 
خواست که با یک کار جهادی، رسیدگی به این پرونده ها را 
روزآمد کنند و با تاکید بر لزوم بازنگاه در نوع اعاده دادرسی 
در قوانین اظهار کرد: اعاده دادرسی از حقوق اصحاب دعوا و 
برای تضمین حقوق مردم اس��ت، اما باید ضابطه و حد یقف 
داشته باش��د. بر همین اس��اس اخیرا کمیسیون حقوقی و 
قضای��ی مجلس که اعضای آن عمدتا روحیه و انگیزه کمک 
به دس��تگاه قضایی را دارند، موضوع اعاده دادرس��ی و ماده 
477 را به عنوان بس��ته کامل مورد بررس��ی قرار داده اند. 
دیوان عال��ی هم در قالب یک کارگ��روه می تواند روی این 
موض��وع کار کن��د تا ما کار کارشناس��ی متقنی را از طریق 

دیوان در این زمینه دنبال کنیم.
رئیس��ی با اشاره به ضرورت رعایت ش��ان و منزلت قضایی، 
فص��ل کرامت قاضی در دس��تورالعمل کرامت را در دس��ت 
تهیه اعالم کرد و گفت: از نظر ما باید دس��ت قاضی شجاع 
نفوذناپذیر که فقط خدا و قانون را می بیند و بدون توجه به 
اصح��اب ثروت و قدرت بر مبنای حق و عدل رای می دهد، 
در مقاب��ل همه مردم باال برد و او را مورد تش��ویق قرار داد. 
ای��ن قضات به عن��وان چهره های ماندگاری ک��ه عدالت را 

نهادینه می کنند باید به مردم معرفی شوند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهادات الزم از سوی 
دیوان عالی کش��ور برای اصالح نواقص ساختاری یا رفتاری 
در آرای محاکم، خاطرنش��ان کرد: تمام تالش ما آن اس��ت 
که شخص قاضی محترم که محور دستگاه قضایی است، از 

هر جهت تامین شود.
رئیس��ی همچنین از صداوسیما خواست که برخی جلسات 
هی��ات عمومی دیوان عالی کش��ور را ب��رای اطالع مردم و 
صاحبنظ��ران از آرای وحدت رویه به ویژه از ش��بکه چهارم 
س��یما که عمده برنامه های آن علمی و کارشناس��ی است، 

پخش کند.
در پایان این نشست از چهارتن از قضات دیوان عالی کشور 
که 58 س��ال س��ابقه کار قضایی دارند، با حضور رئیس قوه 
قضاییه، رئیس دیوان عالی کش��ور و دادس��تان کل کش��ور 

تقدیر به عمل آمد. 
 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره تحول، 
بنای ما در دس��تگاه قضایی این اس��ت که با 
سعه صدر پذیرای نقد ها باشیم و حتی نسبت 
به بی مهری ها و ناس��زا هایی که بعضا صورت 

می گیرد، واکنش صریح نشان ندهیم.
غالمحس��ین اس��ماعیلی در آیین گش��ایش 
35مجتمع شورای حل اختالف ویژه اصحاب 
فرهن��گ، هنر و رس��انه ضم��ن تبریک ایام 
پربرکت ذی الحج��ه اظهار کرد: روز خبرنگار 
را نیز خدمت جامعه رس��انه ای کشور و همه 
مرتبطی��ن با این حوزه مهم تبریک می گویم 
و یاد و خاطره ش��هید صارمی و همه کسانی 
را ک��ه برای اعت��الی نظام جان ش��ان را فدا 

کرده اند گرامی می داریم.
رئیس حوزه ریاس��ت قوه قضاییه در ادامه با 
اش��اره به ضرورت بهره ب��رداری حداکثری از 
ظرفیت های ش��ورا های ح��ل اختالف گفت: 
من اخیرا به س��بب انتس��اب خود به سمت 
سخنگویی دس��تگاه قضا، قرابت و پیوندی با 
جامعه رس��انه ای کش��ور پیدا کردم و به این 
س��بب به موضوع اهمیت حل و فصل مسائل 
رسانه ای از طریق ساز و کار شورا های حل و 

اختالف بیشتر اذعان و اعتقاد پیدا کردم.
س��خنگوی دس��تگاه قضا تصریح ک��رد: ان 
ش��اءاهلل که برای هیچ کدام از اهالی فرهنگ، 
هنر، رس��انه و م��ا موضوعی ب��رای ارجاع به 
ش��ورا های ح��ل اختالف پیش نیای��د، اما به 
س��بب کارکرد های اجتماعی موجود، ایجاد 
چنین اختالفاتی اجتناب ناپذیر اس��ت؛ البته 
من پیش تر در یک جمع پزشکی اظهار کردم 
که امیدوارم روزی نان ما در دس��تگاه قضا و 
نان شما در جامعه پزشکی آجر شود و جامعه 
ما به س��طحی برس��د که چه از بعد سالمت 
جس��مانی و چه از بعد سالمت رفتاری مردم 
نیازی به مراجعه به جامعه پزشکی و جامعه 

قضایی نداشته باشند.
اس��ماعیلی در ادامه با اش��اره به نگرش ها و 
برنامه ه��ای تحولی در ق��وه قضاییه در دوره 
جدی��د گف��ت: در عناوی��ن و برنامه هایی که 
در دوره تحول مورد نظر ریاست قوه قضاییه 
است، توس��عه ارتباطات دس��تگاه قضایی با 
جامعه رس��انه ای، هنری و فرهنگی کشور و 
در یک میزان گس��ترده تر با جامعه نخبگانی 

کشور می باشد.
وی بیان داشت: جامعه رسانه ای و فرهنگی و 
هنری کشور عالوه بر اینکه به صورت مستقل 
یک��ی از جامعه ه��ای مخاطب ما محس��وب 
می ش��ود، کانالی برای تعامل ما در دس��تگاه 
قضایی با ش��هروندان و آحاد جامعه اس��ت و 
معتقدیم جامعه مطبوعاتی کشور می تواند به 
عنوان یک کانال ارتباطی با شهروندان به ما 

یاری رساند.
س��خنگوی دس��تگاه قضا با اش��اره به ابالغ 
دس��تورالعمل حف��ظ ارزش های اس��المی و 

کرامت انس��انی توس��ط ریاس��ت قوه 
قضاییه گفت: معتقدیم که در حوزه 

حفظ کرامت انس��انی و ارزش های 
و  فرهنگ��ی  جامع��ه  اس��المی، 
رس��انه ای کشور بس��یار می تواند 

نقش آفری��ن باش��د و اب��الغ 
لعمل  ا دس��تور

حف��ظ 
ارزش های 
اسالمی و 
مت  ا کر

انس��انی از س��وی رئیس ق��وه قضاییه که در 
چارچوب همین مقوله می باش��د نیز در تمام 
فرآیند ه��ای قضایی و غیرقضایی قوه قضاییه 
م��ا را در جه��ت نی��ل به اهداف م��ان کمک 

می کند.
رئیس حوزه ریاس��ت قوه قضایی��ه افزود: در 
دوره جدید بنا داریم تا آنجایی که ضرورت ها 
ایجاب می کند شکایتی را از اصحاب فرهنگ 
و رس��انه مطرح نکنیم؛ همین دیروز پرونده 
ش��کایت از فردی را بررسی می کردم که در 
دوره قبل مصاحبه ای تلویزیونی را انجام داده 
بود؛ اگرچه اعتقاد داریم مطالب بیان ش��ده 
در آن مصاحب��ه صحیح نیس��ت، اما بنای ما 
گذشت و سعه صدر است و این رویکرد را در 

دوره جدید دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: امروز با توجه به تخصصی شدن 
همه امور در جامعه این اقتضا وجود دارد که 
فرآیند های قضایی ه��م به صورت تخصصی 
م��ورد پیگی��ری قرار گی��رد و از مش��اوران 
کارآزم��وده و مورد وثوق بیش��تری در 
پیگی��ری پرونده ه��ای قضایی بهره 

گرفته شود.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در 
ادامه با اشاره به انتظارات متقابل 
دستگاه قضایی از اصحاب فرهنگ 
و رسانه بیان داشت: همان طور که 
ما در دستگاه قضایی به دنبال 
و  فرآیند ها  در  تحول 
از  هستیم  برنامه ها 
دوستان  و  عزیزان 
فرهنگ  حوزه  در 
نیز  رس��ان��ه  و 
انتظار تحقق 
ت���ح���ول 
داری���م 

نباید  ما  تحولی  روی��ک��رد  معتقدیم  و 
اصحاب  باید  بلکه  باشد؛  یکجانبه گرایانه 
و  رفتار  و  اخالق  در  نیز  رسانه  و  فرهنگ 
نوشتار و سایر شئون مرتبط با خود، تحولی 
را محقق کنند و در سایه این تحول کمترین 

لغزش ها از سوی آن ها صورت گیرد.
س��خنگوی دس��تگاه قضا در ادامه ب��ا بیان 
خاطره ای از پدر عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی گفت: من در دوره بعد از 
انقالب در مش��هد از متلمذان خاص کرسی 
 . درس و بحث آی��ت اهلل صالحی مدرس بودَمَ
ایش��ان همواره در اثنای تدریس خود که از 
غن��ای علمی و بیان بلیغ برخوردار بود، مزاح 
و ش��وخی می کردن��د؛ اما در ی��ک مقطعی 
ما ش��اهد بودیم که ایش��ان به س��بب اینکه 
مس��ئولیت امام جماعت یک مس��جد را نیز 
برعهده گرفت��ه بودند، دیگر مانند گذش��ته 
مطایبه و م��زاح نمی کردن��د و معتقد بودند 
اگرچه مزاح کردن با معلمی س��ازگار است، 
اما این امر متناسب با شان امام جماعت یک 

مسجد نیست.
رئیس حوزه ریاس��ت قوه قضاییه تاکید کرد: 
ام��روز چهره هایی که در جامعه ما مخاطبین 
خ��اص دارن��د و در حوزه ه��ای فرهنگ��ی و 
رس��انه ای فعالیت می کنند، باید اقتضائات را 
بشناس��ند و به آن ها عمل کنن��د. انتظارات 
ما از جامعه رس��انه ای حتی از انتظارات مان 
از جامع��ه پزش��کی نیز بیش��تر اس��ت؛ چرا 
که پزش��کان در یک مقطع خ��اص با تعداد 
محدودی از بیم��اران مراجعه کننده به خود 
س��روکار دارند؛ اما جامعه رسانه ای کشور با 
مجموعه ش��هروندان مرتبط اس��ت؛ بنابراین 
اهالی این حوزه از این حیث که برای جامعه 
الگو و اثرگذار هستند، باید اقتضائات الزم را 

رعایت کنند. میزان

قاضی باید از هر جهت تامین باشد
رئیس قوه قضاییه:

35مجتمع شورای حل اختالف ویژه اصحاب فرهنگ
 هنر و رسانه گشایش یافت

سخنگوی قوه قضاییه: بنای دستگاه قضایی در دوره تحول پذیرش نقد با سعه صدر است


