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روند پاس گل دادن به دشمن را کنار بگذارند
عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: تقاضای بنده از روحانی و ظریف این است 

که این روند تحقیر و پاس گل دادن به دشمن را کنار بگذارند.
احم��د امیرآب��ادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��امی 
خطاب به وزیر امور خارجه کش��ورمان اظهار داش��ت: آقای ظریف! شهادت 

س��ردار س��لیمانی که ضامن امنیت ایران و منطقه بود چگونه اصاح می شود 
که ش��ما خواستار مذاکره با آمریکا هستید؟ وی افزود: آمریکا فرمانده نیروی قدس 
را هم تهدید به ترور کرده اس��ت و تقاضای بنده از روحانی و ظریف این اس��ت که 
ای��ن روند تحقی��ر و پاس گل دادن به دش��من را کنار بگذارند. وی ب��ا بیان اینکه 
مذاکره و برجام چه ش��د که امروز وزی��ر امور خارجه  بحث مذاکره جدید را مطرح 
می کند،تأکید کرد: با برجام هم شاهد هستیم که تحریم ها علیه ایران بیشتر شد، 

سردار سلیمانی را ترور کردند.  فارس

مسئوالن دیپلماسی مراقب حرف هایشان باشند
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای اس��امی گفت: از مسئوالن 
دیپلماس��ی می خواهم که مراقب صحبت هایش��ان باش��ند چرا که دشمنان از 
حرف های آنان سوءاستفاده می کنند. محمدجواد ابطحی در جلسه علنی مجلس 
ش��ورای اسامی طی تذکری شفاهی اظهار داش��ت: الزم است طرح دوفوریتی 

کاهش روابط سیاسی با انگلیس هر چه سریع تر در دستور کار مجلس قرار گیرد. 
وی ادامه داد: پیش از آنکه بررس��ی الیحه بودجه س��ال آینده در مجلس آغاز شود، باید 
طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار گیرد چرا که انگلیس هر کاری که می خواهد علیه 
ایران انجام می دهد. عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسامی تاکید کرد: 
از مس��ئوالن دیپلماسی می خواهم که مراقب صحبت هایشان باشند چرا که دشمنان از 
حرف های آنان سوءاستفاده می کنند. الزم به ذکر است سخنان ظریف درباره مذاکره با 

واکنش ها و انتقادهای بسیاری در میان مردم و مسئوالن همراه شده است.  مهر

تردید افکنی ها برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان است
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلف��ه گفت: تردید افکنی ه��ا در موضوع رد 
صاحیت ها عمدتا برای تضعیف جایگاه ش��ورای نگهبان اس��ت. حمیدرضا 
ترقی گفت: رد صاحیت برخی افراد به لحاظ موقعیت اجتماعی تاثیر بسیار 
بدی در گرایش مردم به س��مت آن ها دارد و همچنین این افراد س��عی می 

کنند با ایجاد تردید در نظرات شورای نگهبان، آثار و طبعات رد صاحیت ها 
را به ش��کلی کاهش دهند. او ادامه داد: علت این کارها هم این است که بتوانند در 
انتخابات آینده حداقل یک اقلیتی در مجلس برای خودش��ان داشته باشند و آن را 
حفظ کنند. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی در تکمیل سخن خود یادآور 
ش��د: این تردید افکنی ها عمدتا برای تضعیف جایگاه ش��ورای نگهبان و همچنین 
در رابط��ه ب��ا ایجاد ترویج در صحت و درس��تی اقدام ش��ورای نگهبان در بررس��ی 

صاحیت هاست.  باشگاه خبرنگاران 

 رئی��س ق��وه قضاییه تاکید کرد که در آین��ده ای نه چندان 
دور، قاتان شهید سپهبد سلیمانی پای میز محاکمه خواهند 
ایستاد و اراده ایران و عراق بر پیگیری حقوقی و قضایی اقدام 
تروریس��تی آمریکا در به شهادت رساندن سرداران مقاومت، 

کاما راسخ است.
دیر یا زود با قاتلین شهید سلیمانی ماقات خواهیم کرد اما 
نه برای مذاکره برای محاکمه و مجازات آن هابه گزارش گروه 
حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط 
عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی در جلسه 
ش��ورای عالی قوه قضاییه با تس��لیت ایام ش��هادت حضرت 
صدیقه طاهره )س(، راه نجات جامعه را شناخت سیره اهل 
بیت )ع( و عمل به سیره پاک آن بزرگواران دانست و با اشاره 
ب��ه در پیش بودن ایام اهلل دهه فجر تصریح کرد: اصلی ترین 
س��اح ما در ط��ول چهار دهه گذش��ته، پیام ه��ای انقاب 
اسامی بوده است که موجب خنثی سازی توطئه های پی در 
پی دشمنان، به حاشیه راندن خواسته های آن ها در منطقه 
و جه��ان و امیدآفرینی برای ملت های محروم و مس��تضعف 

شده اس��ت. رئیس قوه قضاییه، پیام انقاب اسامی را پیام 
اخاص، کارآمدی، عدالت اجتماعی، معنویت پیوند خورده با 
سیاست، اخاق، ضدیت با ظلم و استکبار، نجات مستضعفان 
و محرومان عالم و زندگی بر اس��اس دین و آموزه های دینی 
برش��مرد و ادامه داد: همین پیام های بلند انقاب اس��امی 
بوده اس��ت که توطئه های دش��منان در منطق��ه و جهان را 
نقش ب��ر آب کرده و تازه ترین نمون��ه آن نیز طرح از پیش 
شکس��ت خورده »معامله قرن« اس��ت که طراحان آن باید 
مطمئن باشند پیام انقاب اجازه نخواهد داد توطئه ای جدید 
در قالب ادبیاتی جدید، منطقه را به آتش بکش��د، سلطه بر 
منطقه را تحکیم کند و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین را 
پایمال سازد. آیت اهلل رئیسی با تاکید بر لزوم بزرگداشت ایام 
اهلل دهه فجر از سوی مردم و مسئوالن، تبیین دستاورد های 
انقاب اسامی و امیدبخش��ی با عملکرد صحیح را ضروری 
دانس��ت و اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی 
است و آنچه امروز ایجاد امید می کند، کارآمدی دستگاه های 
اجرایی و اداری کش��ور اس��ت. در واقع عملکرد مخلصانه و 

نشان دادن کارآمدی، امیدآفرین است و دستگاه ها باید این 
جهت را هر چه بیشتر مدنظر داشته باشند و کارآمدی خود 

را ارتقاء بخشند.
رئی��س ق��وه قضایی��ه در بخش دیگ��ری از س��خنان خود، 
خون حاج قاس��م سلیمانی را موجب برانگیختگی ملت های 
آزاده و صیان��ت از جوامع مورد س��تم در منطقه دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل امر حقوقی و قضایی این جنایت 
دنبال می ش��ود. در گفت و گویی که ب��ا رئیس دادگاه عالی 
عراق داشتم، روشن شد که انگیزه باالیی برای پیگیری این 
موضوع دارند و از همان ابتدا برنامه ریزی های الزم را در این 
زمینه داش��ته اند. ما ه��م کار را از طریق مجامع بین المللی 
دنب��ال می کنیم. دیر ی��ا زود با قاتان حاج قاس��م ماقات 
خواهیم کرد، اما نه برای مذاکره و گفتگو بلکه برای محاکمه 

و کیفر.
آیت اهلل رئیس��ی در بخش دیگری از جلسه شورای عالی قوه 
قضایی��ه درباره برخ��ی احکام صادر ش��ده در ماه های اخیر 
تصری��ح کرد: احکام دادگاه ها باید به نحوی صادر ش��ود که 

برای افکار عمومی از لحاظ تناس��ب ج��رم و مجازات اقناع 
کننده باش��د. مثا برخورد با کارگری که به دلیل فشار های 
اقتصادی اعتراض می کند و فریاد می زند و حاال ممکن است 
در میان اعتراض کام ناشایس��تی هم ب��ه زبان بیاورد، باید 
متفاوت از برخورد با کسی باشد که به صورت سازمان یافته 
و با برنامه ریزی قبلی اقدام به برهم زدن نظم جامعه می کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه اسناد 
رس��می در کشور، اس��ناد عادی را یکی از مهمترین عوامل 
موثر بر افزای��ش میزان پرونده ها در قوه قضاییه دانس��ته و 
اقدامات اخیر صورت گرفته برای خارج ش��دن اسناد عادی 
از چرخه معامات کش��ور را یک��ی از مهمترین تحوالت در 

کاهش حجم پرونده های قضائی دانست.
رئیس قوه قضاییه آیت اهلل رئیس��ی با اشاره به گزارش رئیس 
سازمان زندان ها و دادس��تان تهران مبنی بر تعیین تکلیف 
نزدیک به دو هزار پرونده زندانی که در سفر های استانی اخیر 
در دستور کار قرار گرفته بود، بر لزوم اولویت دادن مسئوالن 

قضایی به اجرای این مصوبات تاکید کرد. میزان
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رشد روزافزون و حضور فعال ایران در عرصه های علمی 
به قدری با سرعت و چشم گیر است که تا سال 1392 
افزون بر 26196 اختراع علمی از سوی دانش پژوهان 
جوان ایرانی به ثبت رس��یده است که به کسب 362 
مدال علمی در المپیادهای مهّم جهان منجر ش��ده 
است. بر این اساس، طبق یافته های مراکز علم سنجی 
بین المللی، رشد علمی ایران با معیار جهانی، تنها طّی 
12 س��ال )1357تا1387( به 18 برابر رسیده است و 
از این جهت، ایران س��ریع ترین رشد علمی را در میان 
کشورهای جهان داشته است. تعداد اختراعات ثبت  شده 
در کشور تا سال 1396 بیش از 300 هزار است. بر این 
اساس ایران هم  اکنون شانزدهمین کشور دنیا در ثبت 
اختراعات می باشد.  این در حالی است که طبق اسناد 
موجود، در رژیم گذشته، اختراع و ابتکار قابل توّجهی در 
ایران به ثبت نرسیده است؛ این وضعیت نشان می دهد 
رژیم وابس��ته و خودباختۀ گذشته نه تنها به شکوفایی 
استعدادهای ملی توجهی نداشت، بلکه فقط به مصرف 
ایده ها و الگوه��ای وارداتی از غرب تکیه می کرد. پس 
از پی��روزی انقاب، اعتماد به نفس، خودباوری، غیرت 
دین��ی و ملی، اس��تقال و خوداتکای��ی، بازیابی و 
بازتولید تمدن دیرینۀ اس��امی و ایرانی، با روحیه 

انقابی در جوانان کشور شکوفا شده است.

کارنامه
رتبۀ شانزدهم در ثبت اختراعات

رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

با قاتلین شهید سلیمانی مالقات 
خواهیم کرد  اما نه برای مذاکره 

برای محاکمه


