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مشکل ورزش زنان با امکانات ورزشی حل 
می شود نه سیاسی کاری

سخنگوی سابق فراکس��یون زنان مجلس گفت: زنان 
جامعه ما نیاز به سیاس��ی کاری ندارند و مش��کل زنان 
ورزش��کار ما زمانی حل می ش��ود که امکانات ورزشی 

برای همه خانم ها به صورت مناسب فراهم شود.
الله افتخاری در خصوص سوء استفاده سیاسی برخی 
از جری��ان ها از ماجرای دختر آبی و حتی هتاکی یک 
بازیگر به س��احت امام حس��ین)ع( بعد از این جریان 
سازی دروغ اظهار داشت: جلسات زیادی درباره ورزش 
بانوان در کشور داش��تیم که با حضور معاون ورزش و 
جوانان دولت روحانی هم این جلسات برگزار می شد.

سخنگوی سابق فراکسیون زنان مجلس در ادامه افزود: 
بارها به سازمان ورزش و جوانان در دولت روحانی اعالم 
کردیم که مس��ئول ورزش بانوان خود را در جلسات به 
همراه بیاورد تا به مشکالت ورزش بانوان پرداخته شود 
ام��ا دولت طفره می رف��ت و این بی توجهی به کیفیت 
امکانات ورزش��ی بانوان مربوط ب��ه همه دولت ها بوده 

است و دولت ها تفاوتی با یکدیگر ندارند.
افتخ��اری با بیان اینکه همه دولت  ها معموالْ به ورزش 
بانوان کمتر توجه می کنند تصریح کرد: به جای اینکه 
امکانات ورزش��ی بانوان را بیشتر کرده و آنقدر جاذبه 
ب��رای ورزش بانوان ایجاد ش��ود که بانوان ورزش��کار 
شوند، با موج آفرینی مس��ائل اصلی بانوان را سیاسی 

می کنند.  فارس

خبر

 در جلسه شبنم ژن خوب زاده 
چه گذشت؟

دادرس پرونده در ابتدای جلسه با کسب اجازه از پدر 
بزرگوار متهم ایشان را از نیروهای ارزشی نظام دانست 
و گف��ت: امروز ش��رمنده ام که در جایگاه دادس��تان 
ناگزیرم ژن گوگوری مگوری ایش��ان را محاکمه کنم 
اما از همی��ن تریبون قول می دهم که اتهامی متوجه 

شان نشود.
وی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه با اینکه خودمان می 
دانیم که مقصران اصلی اختالس ها، حوادث جاده ای 
و تخلفات اخالقی کشور زیر سر چند خلبان توپولوف 
و راننگان اتوبوس اسکانیاس��ت باز هم وقت آقازاده ها 
و ژن های خوک ...بخش��ید ژن ه��ای خوب ... را می 

گیریم که بدینوسیله از ایشان عذرخواهی می کنم.
وی که حاضر نشد متن کیفرخواست را به صورت کامل 
بخواند، افزود: زبانم الل و رویم به دیوار این اتهامات در 
شان شما نیست و بنده به خاطر اردات به پدر بزرگوارتان 

حاضرم تمامی این اتهامات را به گردن بگیرم.
وی با اعالم انزجار از آمریکای جهانخوار و ایادی شرق 
و غرب به خاطر تحریم های ناجوانمردانه گفت: همین 
تحریم ها باعث می شود که بعضی از آقازاده ها مجبور 
به دور زدن آن می ش��وند و س��رانجام به اتهام »دور 

دور« سر و کارشان به دادگاه می افتد.
وی اف��زود: البت��ه یک انتقاد جدی هم به ش��هرداری 
دارم که از قصد کوچه ها را تنگ می س��ازد فلذا برگه 

احضاریه ما می رود در خانه آقازاده های مردم!
وی از مردم ایران به عنوان متهم ردیف دوم این پرونده 
یاد کرد و گفت: مردم غلط می کنند مریض می شوند. 
آنه��ا بیجا می کنند که به داروه��ای نایاب نیاز دارند. 
اگر آنها بعد از بیمار ش��دن مثل بچه آدم سرش��ان را 
بگذارند زمین و بمیرند امثل ش��بنم خان مجبور نمی 
شوند ش��رکت های دارویی شبهه دار تاسیس کنند و 

امروز ما شرمنده آنها بشویم.
وی در پای��ان از این که ش��بنم خان��م در تمام طول 
دادگاه سرپا ایس��تاده بود طلب بخشش کرد و گفت: 

سالم به بابا برسون!

ننجون

دنبال صلح و آماده جنگ هستیم
 فرمانده دافوس گفت: پیام نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع این است که 

ما به دنبال صلح و هم آماده جنگ هستیم.
امیر حسین ولی وند زمانی فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در جریان 
بازدید از نمایشگاه کتاب صلح و دفاع که در دافوس ارتش برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران گفت: ما در دافوس آموزش جنگ و جنگیدن را در س��طوح تاکتیکی، 
عملیاتی و راهبردی به دانشجویان ایرانی و غیرایرانی می دهیم و بر همین مبنا قصد 

کردیم این بار نمایشگاه کتاب صلح و دفاع را راه اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه همه بدانند کار ما در دافوس جنگ است اما پیام مان صلح است، افزود: 
نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع با همکاری چند موسسه انتشاراتی داخل و خارج 
از کشور راه اندازی شده و نوید خوبی برای تحقیقات پیش رو در مباحث مربوط به صلح 

و دفاع و جنگ و دفاع است.  مهر

تحوالت دانش هسته ای ایران غرب را شگفت زده خواهد کرد
مش��اور رئیس جمهور گف��ت: مرزهای دانش و فناوری در حوزه هس��ته ای دیگر 

جلوی ما را نخواهد گرفت.
حسام الدین آش��نا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره گام 
سوم کاهش تعهدات برجامی کشورمان و همچنین گفت وگوهای انجام  شده با فرانسه 
درباره مس��ئله برجام گفت: گام س��وم یک گام چندالیه است و وقتی گفته می شود 
محدودیتی در تحقیق و توسعه وجود نخواهد داشت یعنی مرزهای دانش و فناوری در این 
حوزه دیگر جلوی ما را نخواهد گرفت و ما به سمت دانش مرزی خواهیم رفت، در نتیجه غرب 
باید انتظار داشته باشد که تحوالت دانش هسته ای ایران در آینده نزدیک او را شگفت زده کند. 
وی افزود: این تصمیمی است که غرب باید بگیرد که آیا می خواهد با ایران به مثابه یک قدرت 
منطقه ای دارای انرژی صلح آمیز هسته ای تعامل کند یا اینکه می خواهد ایران را مقابل خود قرار 

دهد، این تصمیمی است که آنها وقت زیادی برای اتخاذ آن ندارند.  تسنیم

مخفی کردن آرای نمایندگان از مردم عجیب است
عضو هیات علمی دانش��گاه تهران با بیان اینکه مخفی کردن آرای نمایندگان از 
مردم عجیب است، گفت: اگر نماینده مجلس عملکرد مثبت، قانونی و قابل دفاع 

داشته باشد دلیلی برای پنهان کردن رای  خود ندارد.
محمد صادق کوش��کی با اشاره به اهمیت شفاف شدن آرای نمایندگان مجلس 
گف��ت: ماهی��ت مجلس چه با نمونه های��ی که در دنیا وج��ود دارد و چه مجلس 
ش��ورای اسالمی در کش��ور ما به صورتی است که هر نماینده وکیل بخشی از جامعه 
اس��ت. استاد دانش��گاه ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس مایل نیستند مردم از آرای آنها 
اطالعی داش��ته باشند، یعنی وکیل می خواهد عملکرد را از موکلین خودش مخفی کند 

و این یک امر خیلی عجیب است.
وی گفت: وکیل چرا باید با ش��فاف شدن مواضعش مخالفت کند؟ این معنی ندارد! االن 

سوال این است که این شفافیت چرا تاکنون اتفاق نیفتاده است؟  فارس

دس��تیابی جمهوری اسالمی ایران به موش��ک های بالستیک 
دریای��ی با برد ۲ ه��زار کیلومتر، نقطه امن��ی را برای ناوهای 
آمریکایی در منطقه از دریای ع��رب تا مدیترانه باقی نخواهد 

گذاشت.
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی نخستین بار در بهمن ماه سال 
۱۳۸۹ از گونه ای موش��ک بالس��تیک با ن��ام »خلیج فارس« 
رونمایی کرد که بر اس��اس پلتفرم موش��ک  فاتح-۱۱۰ توسعه 
یافته بود و از قابلیت انهدام انواع شناورها و اهداف دریایی در 

برد ۳۰۰ کیلومتری برخوردار بود.
این موش��ک که از هدایت ترکیبی برخوردار است، سرجنگی 
۴۵۰ کیلوگرمی آن در فاز نهایی با استفاده از سیکر)جستجوگر( 
اپتیکی قادر به کشف و قفل بر روی اهداف متحرک دریایی و 
اصابت به آنها خواهد بود. س��رعت چند برابر صوت سرجنگی 
مهلک این موشک بالستیک در فاز نهایی امکان هرگونه فریب 

یا فرار هدف را سلب می کند.
ب��ا تولید موش��ک خلیج ف��ارس در آن زمان که بس��یاری از 
کارشناس��ان غربی این موش��ک را برگ برنده ای��ران در نبرد 
احتمالی با ناوگان فرامنطقه ای مس��تقر در خلیج فارس عنوان 
کردند، جمهوری اس��المی ایران بعنوان دومین کشور سازنده 

موشک های بالستیک دریایی پس از چین شناخته شد.
گام بعدی نیروی هوافضای سپاه برای مقابله با ناوهای بیگانه، 
طراحی و تولید خانواده موش��ک های هرمز شامل »هرمز-۱« 
و »هرمز-۲« با برد ۳۰۰ کیلومتر بود. این موشک ها نخستین 
بار در اردیبهش��ت ۱۳۹۳ و در جری��ان بازدید فرمانده معظم 
کل قوا از نمایش��گاه دس��تاوردهای نیروی هوافضای سپاه به 

نمایش درآمدند.
موش��ک هرمز-۱ که نمونه ضد تشعشع خانواده هرمز است، از 
جستجوگر راداری برخوردار است و با یافتن منبع انتشار امواج 
راداری، به منش��أ این امواج اصابت می کند. سردار حاجی زاده 
در خصوص ویژگی های موشک هرمز-۱ می گوید: »این موشک 
می تواند رادارهای روی ناو هواپیمابر یا یک سایت پاتریوت در 

خشکی و یا یک سایت راداری جستجوگر را منهدم کند.«

در تصاویری که از آزمایش موشک هرمز-۱ منتشر شده است، 
این موشک یک هدف کانتینر به طول ۶ متر را که بر روی آن 
راداری کوچک با س��طح تشعشع بسیار پایین نصب شده است 
با دقتی مثال زدنی منهدم می کند. با ساخت موشک هرمز-۱ 
توس��ط متخصصان نیروی هوافضای سپاه، جمهوری اسالمی 
ایران اولین و تاکنون تنها کش��وری است در دنیا که موفق به 

ساخت موشک ضد تشعشع بالستیک شده است.
موشک هرمز-۲ نیز که به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
ب��ردی در حدود ۳۰۰ کیلومتر و س��رعتی بی��ن ۴ تا ۵ برابر 
س��رعت صوت دارد، نمونه ای از موشک زمین به دریا است که 

قابلیت انهدام انواع اهداف دریایی را دارد.
فات��ح مبین آخرین نمونه از موش��ک های بالس��تیک دریایی 
ساخت جمهوری اسالمی ایران است که مردادماه سال گذشته 

و توسط وزارت دفاع رونمایی شد.

ب��ه گفته وزیر دفاع، فاتح مبین موش��کی چاب��ک، رادارگریز، 
تاکتیکی و نقطه زن اس��ت که براساس فن آوری های پیشرفته 
بومی طراحی و ساخته شده و قادر است در همه ساعات شبانه 
روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک دشمن، اهداف خاص 
م��ورد نظر را در روی زمین و دریا تش��خیص داده و از تمامی 

موانع و سدهای ضدموشکی عبور و اهداف را منهدم کند.
هرچند تاکنون به طور رس��می برد موش��ک فاتح مبین اعالم 
نش��ده اس��ت، اما گفته می شود این موش��ک بردی در حدود 

۵۰۰ کیلومتر دارد.
اما اخیرا س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
س��پاه در مصاحبه ای صریحا اعالم کرد که عالوه بر پایگاه های 
آمریکایی در منطقه، همه شناورهای آنها اعم از ناو و رزم ناوها 
را نیز تا برد ۲هزار کیلومتر زیر آتش موشک داریم و دائما در 

حال رصد آنها هستیم.

فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه در عین حال تاکید کرده که 
گمان دش��منان در خصوص اینکه اگر شناورهای ش��ان ۴۰۰ 
کیلومتر از ما دور ش��وند، از زیر آتش ما خارج خواهند ش��د، 

تصوری اشتباه است.
اگرچه س��ردار حاجی زاده در تیرماه ۱۳۹۰ از شلیک دو فروند 
موشک از کویر سمنان به سوی هدفی در دهانه اقیانوس هند 
در بهمن ماه س��ال گذش��ته) بهمن۱۳۸۹( خبر داده و فاصله 
این شلیک را ۱۹۰۰ کیلومتر اعالم کرده بود، اما این نخستین 
بار اس��ت که فرمان��ده نیروی هوافضای س��پاه صریحا خبر از 
دس��تیابی جمهوری اسالمی ایران به موشک بالستیک دریایی 

با برد ۲هزار کیلومتر داده است.
اما اعالم دس��تیابی جمهوری اس��المی ایران به موش��ک های 
دریای��ی با برد ۲ه��زار کیلومتر از آنجایی مهم اس��ت که طی 
ماه های گذش��ته ایاالت متحده آمریکا تالش داش��ت با اعزام 
 ۵۲-B ناوگروه ضربت آبراهام لینکلن ش��امل بمب افکن های
ب��ه پایگاه هوایی الُعدید قطر و ن��او هواپیما آبراهام لینکلن به 
خلیج فارس، دوگانه کاذبی را تحت عنوان جنگ یا مذاکره در 

داخل کشور ایجاد کند.
هرچند که بمب افکن های B-۵۲ پس از چند هفته اس��تقرار 
در پایگاه الُعدید قطر، بدون س��ر و صدا منطقه را ترک کردند 
و ناو هواپیماب��ر آبراهام لینکلن نیز هرگز به خلیج فارس وارد 
نش��د و در دریای عربی یعنی هزاران کیلومتر دورتر از آبهای 
سرزمینی ایران متوقف شد و سناریو کاذب ایجاد جنگ نیز با 
ضرب شس��ت نیروی هوافضای سپاه در سرنگون کردن پهپاد 
جاسوس��ی ۴C-MQ ترایتون از بین رفت. اکنون با اعالم در 
دس��ترس بودن موش��ک های بالس��تیک دریایی با برد ۲ هزار 
کیلومتر توس��ط جمهوری اس��المی ایران که آب های فراتر از 
منطق��ه را از دریای عربی تا دری��ای مدیترانه در تیررس خود 
خواهد داشت، به نظر میرسد که این پیام قاطع توسط بیگانگان 
خصوصا آمریکایی ها دریافت ش��ده باشد که در صورت اجرای 
توطئه  یا اقدامی علیه جمهوری اس��المی ایران از مبدأ دورتر 

نیز، ناوگان دریایی آنها امنیت نخواهند داشت.  تسنیم

 اگر مجلس خانه ملت است
چرا نباید ملت بداند در آن چه می گذرد؟

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه متأسفانه 
این دولت، دولت محرمانه است و مجلس هم همپای آن دارد 
محرمان��ه می ش��ود، گفت: باالخره مجلس خانه ملت اس��ت و 
اگر خانه ملت اس��ت چرا نباید ملت بدان��د که در دل آن چه 
می گذرد؟ چرا باید پرده را به روی مردم کش��ید تا ملت داخل 

خانه خود را نبیند؟ باید پرده ها را کنار زد تا ملت بداند درون 
خانه اش چه می گذرد.

حجت االس��الم علیرضا سلیمی با اشاره به بررسی مجدد طرح 
ش��فافیت آرا نمایندگان مجلس گفت: در مقطعی ۱۷۵ نفر از 
نمایندگان »طرح ش��فافیت آرا نمایندگان« را امضا کردند، اما 

تنها ۶۹ نفر به دو فوریت آن رأی مثبت دادند!
وی اف��زود: اینکه در مقطعی عده ای این طرح را امضا کردند و 
اما متاس��فانه رای ندادند گویای این است که آقایان به صورت 

عادی هم با طرح شفافیت موافقت نخواهند کرد.
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی تصریح کرد: در حال حاضر 
دو فوریت این طرح در مجلس رد ش��ده اس��ت و با این حال 
بعید اس��ت این طرح در حالت عادی مورد موافقت نمایندگان 

قرار گیرد و حتی به این مجلس برسد.
وی تاکی��د کرد: بر فرض هم که این ط��رح مجددا در مجلس 
بررسی شود ما با روحیاتی که از برخی نمایندگان سراغ داریم 
بعید اس��ت این طرح در مجلس تصویب ش��ود چرا که عده ای 

از نماین��دگان به ص��ورت جاه طلبانه اع��الم کرده اند که نباید 
آرای شان در مجلس منتشر شود که ما هم در قبال این رویکرد 
نامه ای به هیئت رئیسه مجلس نوشتیم و خواستار این شدیم تا 

آراء ما منتشر شود اما با این حال تعداد نفرات مان اندک بود.
سلیمی تاکید کرد: اعتقاد ما این است که این طرح حتما باید در 
مجلس بررسی شود و اشکالی ندارد که مردم از آراء نمایندگانشان 
که به نوعی آن ها را وکیل خود کرده اند با خبر شوند چرا که نباید 

هیچ چیز در کشور محرمانه بماند. میزان

مردم عربستان و یمن کار
 آل سعود را یکسره می کنند

ادامه از صفحه اول
جمهوری اس��المی ایران جرأت و جسارت آن را دارد 
که اگر اقدامی انجام می دهد صراحتاً اعالم کند، ایران 
ترس و وحشتی از دشمنان خود ندارد، پس نیازی هم 

نمی بیند که بخواهد بر کار خود سرپوش بگذارد.
تهدی��دات و رجزخوانی ه��ای آمری��کا علیه جمهوری 
اسالمی ایران برای سرکیسه کردن و دوشیدن بیشتر 
سران احمق سعودی است، منتظر امضای قراردادهای 
نظامی بیش��تر آمریکا و عربس��تان س��عودی باش��ید. 
میلیارده��ا دالر دیگر از پول های مردم عربس��تان به 

جیب آمریکا خواهد رفت.
ضمنا جمهوری اس��المی ایران کاره��ای واجب تر از 
جنگ با س��عودی ها دارد، محو رژیم صهیونیستی در 
دستور کار ایران است و این رژیم نفس های آخر خود 
را می کشد، مردم یمن و مردم عربستان، کار آل سعود 

را یکسره خواهند کرد.

سرمقاله

احمد توکلی:
 روحانی از برچسب جناحی بودن

اقدامات ضد فساد قوه قضائیه پرهیز کند
رئیس هیأت مدیره دیده بان ش��فافیت و عدالت ب��ا تاکید بر اینکه اتهام جناحی بودن 
برچسبی است که آقای روحانی باید از آن پرهیز کند، گفت: قوه قضائیه جناحی برخورد 

نمی کند اما برای بی اثر کردن اقدامات این قوه، آن را به جناحی بودن متهم می کنند.
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان ش��فافیت و عدالت با اش��اره به اظهارات 
رئیس جمهور در جلس��ه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خطاب به رئیس دستگاه 
قض��ا مبنی بر جناحی ب��ودن برخورد قوه قضاییه با پرونده های مفاس��د اقتصادی و 
پاس��خ رئیس��ی به این اظهارات، گفت: با توجه به حساس��یتی که روی این مسئله 
دارم، احساس جناحی بودن رسیدگی به این پرونده ها را نکرده ام و با اطالعی که از 

روحیات و مشی آقای رئیسی دارم، بعید می دانم چنین نیتی در کار بوده باشد.
توکلی با تاکید بر این که اتهام جناحی بودن برچسبی است که آقای روحانی باید از 
آن پرهیز کند، تصریح کرد: در برخی کشورهای مختلف جهان سوم مانند بنگالدش 
مرسوم است که با پرونده های فساد اقتصادی جناحی برخورد می کنند اما اینجا چون 
قوه قضاییه جناحی برخورد نمی کند برای اینکه کار این قوه را لوث و  اقدامات آن را 

بی اثرکنند، به جناحی بودن متهم می کنند تا قوه را وادار به عقب نشینی کنند.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در عین حال افزود: البته ممکن است 
تمایالت تاثیر داشته باشد و برخی زودتر تعقیب شوند ولی به نظرم اینگونه نیست.

وی با ارائه راهکاری به روحانی خاطرنشان کرد: آقای روحانی با اطالعاتی که از طریق 
وزارت اطالعات، س��پاه و حراست هایشان دارد، چند نفر از از سوء استفاده کنندگان 
جناح مقابل را به آقای رئیس��ی معرفی کند؛ اگر رسیدگی شد جناحی نیست و اگر 

بهانه آوردند، می توانند ادعای جناحی بودن بکنند.
وی ادامه داد: کافیس��ت اطالعاتی که مبنی بر رس��یدگی یا عدم رسیدگی به خاطر 
جناحی بودن دارند را به قوه قضاییه اعالم کنند و اگر رس��یدگی شد، چه بهتر؛ ولی 
اگر رس��یدگی نش��د این را به رهبر انقالب منتقل کنند و اگر باز رس��یدگی نشد به 

مردم بگویند که این ده نفر را معرفی کردم ولی ۹ نفر آن را رسیدگی نکرده اند.
توکل��ی در خصوص برخی گمانه زنی ها پیرامون رس��یدگی به پرون��ده برادر رئیس 
جمهور به عنوان انگیزه طرح این اظهارات از س��وی روحانی خاطرنشان کرد: ضمن 
انتقاد زیادی که با آقای روحانی دارم، یکی از محاس��ن ایش��ان را این دیدم که در 
م��ورد برادرش مقاومت نکرد و من نش��نیدم در خصوص دس��تگیری آقای فریدون 
چیزی گفته باش��د. این منزلت خوبی اس��ت که باید حفظ کنند و این اعتماد را به 
آقای رئیسی داشته باشند که ایشان می داند آقای فریدون مشاور رئیس جمهور بوده 
و چون منصبی نزد رئیس جمهور داش��ته، نباید بیخودی متهم ش��ود. رئیس هیئت 
مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه آقای فریدون اگر محکوم شد، دیگر 
حرفی باقی نمی ماند، گفت: اگر محکوم ش��د و رئیس جمهور ش��ک داش��ت، از قوه 

قضائیه توضیح بخواهد چون به این وسیله رفع اتهام می شود. فارس

آیت اهلل رئیس��ی ب��ا تأکید بر ل��زوم ایجاد نهضت 
دانش افزای��ی حقوق��ی م��ردم، پیش��نهاد اجرای 
طرح��ی را با عنوان »هر مس��جد، یک حقوقدان« 
برای ارتقای سواد حقوقی جامعه و کاهش ورودی 

پرونده به دستگاه قضایی ارائه داد.
رئیس دس��تگاه قض��ا، پس از بازدید از س��تاد قوه 
قضاییه، در جلس��ه ش��ورای عالی قضای��ی که در 
همین مکان برگزار ش��د، با تس��لیت ایام شهادت 
سرور و ساالر ش��هیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
)ع(، تصریح کرد: بخش��نامه ها، دس��تورالعمل ها و 
آیین نامه هایی که به همکاران ابالغ می شود، همگی 
منبع��ث از قانون و برای اج��رای صحیح قوانین و 
مقررات اس��ت؛ لذا نس��بت به اجرای این مصوبات 

باید اهتمام به خرج داد و آن ها را جدی گرفت.
رئیس قوه قضاییه با اش��اره به دس��تورالعمل اخیر 
درب��اره کاه��ش جمعیت کیف��ری زندانیان گفت: 
الزم اس��ت قضات محترم و همه همکاران در این 
زمینه توجه الزم را داشته باشند تا ان شاءاهلل شاهد 

کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.
رئیس��ی همچنین در خصوص ش��عار رونق تولید 
اظه��ار کرد: نباید اجازه دهیم ک��ه این راهبرد در 
حد یک ش��عار باق��ی بماند بلکه بای��د با حمایت 
حقوق��ی، قضای��ی و تس��هیالتی از کارآفرین��ان و 
صاحب��ان س��رمایه، زمینه تحقق ای��ن امر مهم را 
فراهم س��ازیم. در این راس��تا، اولویت تسهیالتی 
بانک ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق 
یاب��د و مردم باید در این عرصه ش��اهد یک اتفاق 

ملموس باشند.
وی با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله دادرس��ی و 
کاهش ورودی پرونده به دس��تگاه قضایی، فعال تر 
شدن دوایر حقوقی س��ازمان ها و نهاد ها را در این 
زمینه بس��یار موثر دانس��ت و اظه��ار کرد: از همه 
دستگاه های فرهنگی، رسانه ها، صاحبان تریبون و 
فرهیختگان می خواهم که همگی دس��ت به دست 
ه��م دهیم و نهضت دانش افزای��ی حقوقی مردم را 

آغاز کنیم.
رئیس��ی با تأکید بر لزوم تس��هیل دسترس��ی آزاد 
جامعه به اطالعات و دانش حقوقی، پیش��نهاد داد: 
می توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و 
وکالی کش��ور، طرحی با عنوان »هر مس��جد، یک 
حقوقدان« را به مرحله اجرا درآورد تا با به کارگیری 
ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف 
کش��ور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی 
حقوقی مردم گامی برداش��ته شود و به این ترتیب 
ش��اهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در 
نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده های قضایی باشیم.

رئی��س ق��وه قضاییه همچنی��ن با تاکی��د بر لزوم 
به کارگیری مش��اوران حقوقی در کنار مش��اوران 
ام��الک ب��رای س��اماندهی قرارداد ه��ای م��ردم، 
خاطرنش��ان کرد: برگزاری چن��د کالس و کارگاه 
کافی نیس��ت بلکه بای��د این آموزش ه��ا در همه 
س��طوح فراگیر شود و مش��ارکت عمومی در این 

زمینه بسیار اهمیت دارد.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت های 
حل اختالف در سایه فرهنگ ملی و دینی سازش 
در قبایل، طوایف، روس��تاها، خانواده ها و ... تاکید 

کرد.
رئیس ق��وه قضاییه در بخش دیگری از س��خنان 
خود با اشاره به اقدام کانادا در جهت توقیف اموال 
ای��ران، این اق��دام را غیرقانونی و ب��ر خالف تمام 
میثاق های بین المللی دانست و تصریح کرد: چنین 
اقداماتی از سوی کشور های مدعی تمدن و احترام 
به حقوق کش��ور ها بسیار تعجب برانگیز است و ما 
تأکید می کنیم که دست از این کار ها بردارند، زیرا 

ملت ما هرگز زیر بار زور نمی رود.
رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت عدم رفع 
توقیف ام��وال ایران، با همکاری معاونت بین الملل 
ق��وه قضایی��ه و وزارت ام��ور خارجه، نس��بت به 
شناس��ایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهاد های 

بین المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به 
هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ 

کشوری داده نخواهد شد.
براس��اس ای��ن گزارش، در جلس��ه ش��ورای عالی 
قضای��ی، معاون��ان ق��وه قضاییه گزارش��ی مفصل 
از س��فر به شهرستان های اس��تان زنجان در سفر 

استانی اخیر را ارائه کردند.
همچنی��ن از ۳۶ م��ورد برخ��ورد ب��ا کارمندان و 
مرتبطان با دس��تگاه قضایی در ماه گذش��ته خبر 

داده شد.
بررس��ی میزان خودرو های دپوش��ده کارخانه های 
خودروس��از، گزارش��ی دیگر بود که در این جلسه 
ارائه و اعالم ش��د که تکلیف ۳۰ هزار خودرو که به 
بهانه نقص قطعه بالتکلیف بوده اند، مش��خص شده 
اس��ت. یکی از مهم ترین گزارش های ارائه شده در 
این جلس��ه، گزارش حجت االس��الم مصدق معاون 
حقوقی ق��وه قضاییه در خص��وص الیحه صیانت، 
کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.

وی در این ب��اره گفت: این الیحه در ۵ فصل و ۷۷ 
ماده با رویکرد حقوق اس��المی و حمایت از حقوق 

بانوان به تصویب رسیده است.
مع��اون حقوقی قوه قضاییه، تحکیم مبانی خانواده 
و افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های 
اختصاص��ی را از مهم تری��ن اه��داف ای��ن الیحه 
برش��مرد و اظهار کرد: در این الیحه، کمیته ملی 
صیانت متشکل از ۲۰ ش��خصیت حقوقی قضایی 
و غیرقضایی زیر نظر ش��ورای عالی پیش��گیری از 
جرم پیش بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ 
ش��ده اس��ت. مصدق با بیان اینکه همه نهاد ها بر 
اس��اس این الیحه موظفند گزارش عملکرد ساالنه 
به ش��ورای عالی پیش��گیری از جرم تقدیم کنند، 
خاطرنش��ان ک��رد: درآم��د حاصل از اعم��ال این 
قان��ون، ب��ه صندوق حمای��ت بانوان ک��ه زیر نظر 
 وزارت دادگس��تری خواهد بود، واریز خواهد شد.

 روابط عمومی قوه قضاییه

از دریای عربی تا مدیترانه در تیررس سپاه
موشک های بالستیک  دریایی ۲هزار کیلومتری شدند

رئیس قوه قضاییه:
اموال ایران در کانادا رفع توقیف نشود مقابله به مثل خواهیم کرد


