
بازدید سرزده رئیس دستگاه قضا از دادسرای شهرری 

رئی��س ق��وه قضائیه در بازدید س��رزده از دادس��را و 
دادگسترى شهرستان رى بر مراعات نسبت به پرونده 
مس��تاجران، چک هاى برگش��تی و مهریه با توجه به 

تعطیلی کسب و کارها تأکید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رییسی صبح امروز به صورت از 
پیش اعالم نش��ده، از دادسرا و دادگسترى شهرستان 
رى بازدی��د کرد. ریی��س قوه قضاییه ضم��ن بازدید 
از بخش ه��اى مختل��ف دادس��را و دادگس��ترى این 
شهرس��تان، در جریان مش��کالت حقوق��ی و قضایی 
برخ��ی از مراجعان ق��رار گرفت و دس��تورات الزم را 

صادر کرد.
رییس دس��تگاه قضایی در ابتداى این بازدید، از معاونت ارجاع دادس��راى عمومی و انقالب شهرس��تان 
رى بازدید کرد. واحد رایانه، دفتر معاون دادس��تان، اجراى احکام انقالب، شعبه یازدهم دادیارى، شعبه 
دوم دادیارى، ش��عبه ١١ بازپرسی، شعبه چهارم بازپرسی، شعبه هفتم دادیارى و واحد اظهارنظر، دیگر 

مقصدهاى رییس قوه قضاییه در جریان بازدید از دادسراى عمومی و انقالب شهرستان رى بود.
در طی این بازدید یکی از مراجعان در دیدار با آیت اهلل رئیس��ی از اجاره دادن خیابان روبروى دادس��را 
انتقاد کرد و خواس��تار تحقیق پیرامون مسائل شهرستان رى شد. سایر مراجعان به دادسراى عمومی و 
انقالب شهرستان رى نیز درخواست هاى خود را به صورت مکتوب به رییس قوه قضاییه تحویل دادند و 
دستورات الزم پیرامون رسیدگی به این درخواست ها از سوى رییسی صادر شد. طی بازدید از دادسراى 
عمومی و انقالب شهرستان رى، رییس قوه قضاییه بر شنیده شدن حرف مردم، رسیدگی با حوصله به 
پرونده ها و احقاق حق تاکید کرد. رییس��ی همچنین دستوراتی به منظور توسعه فضاى ادارى دادسراى 
عمومی و انقالب شهرس��تان رى صادر کرد. در طی این بازدید، رییس قوه قضاییه در زمینه تس��ریع در 
رسیدگی به پرونده هاى کثیرالشاکی در دادسرا نیز دستوراتی صادر کرد. وى پس از بازدید از دادسراى 
عمومی و انقالب شهرستان رى، به دادگسترى این شهرستان رفت و در ابتداى امر از واحد اجراى احکام 
خانواده بازدید کرد. در ابتدا شعبه ٩، ٦، ٨ دادگاه خانواده و دفتر شعبه ٧ دادگاه خانواده از سوى رییس 
قوه قضاییه مورد بازدید قرار گرفت. آیت اهلل رییس��ی در طی این بازدید، دس��تور رس��یدگی به مشکل 

پیرمردى را که عنوان میکرد از ورود وى به دادسرا جلوگیرى شده بود، صادر کرد.
همچنین برخی از مراجعان مش��کالت حقوقی خود را به صورت شفاهی و مکتوب بیان کردند و رییس 

دستگاه قضایی نیز دستورات الزم را براى رسیدگی به مشکالت آن ها صادر کرد.
ریی��س قوه قضاییه راهنمایی هاى الزم را در خصوص مش��کل حقوقی یکی از مراجعان که س��رباز بود، 
به وى ارائه کرد. رییس��ی بر اجراى س��ریع و به موقع احکام و در دادگاه هاى خانواده بر ارائه فرصت به 
منظور صلح و س��ازش در میان زوجین و ارجاع پرونده هاى خانواده در بدو امر به شورا و مراعات نسبت 
به پرونده مستاجران، چک هاى برگشتی و مهریه با توجه به تعطیلی کسب و کارها در بازدید سرزده از 
دادسرا شهرستان رى تأکید کرد. رعایت پروتکل بهداشتی براى متهمان، محکومان، وکال و مراجعین به 

دادگسترى از موارد مهم دیگرى بود که از سوى آیت اهلل رییسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. 
 مرکز رسانه قوه قضاییه

شوخی مرگبار
فتنه اماراتی 

بازار داغ 
تخلفات بانکی

مظلومیت زن و 
خانواده در برنامه های 

توسعه ایران!؟

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 7

»چالش قانون« گزارشهای 
مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسالمی را معرفی، نقد و بررسی 

)20( میکند:

واکنش ها به اعالم خودمختاری 
شورای انتقالی جنوب جنوب

برخی بانکها از نرخ سود15 درصدی 
سرپیچی می کنند؛

صفحه 6

صفحه 3

می گویند ترس برادر مرگ اس��ت، س��خن 
درس��تی و نمونه هاى آن را در تاریخ بسیار 
دیده ای��م. معموال ترس مقاب��ل قدرتمندان 
نمود می یابد و آش��کار می شود، ترس مفرط 

یک جامعه از دشمن باعث نابودى است.
جمهورى اس��المی ایران در عمر 40 س��اله 
خود از همان زمان پیروزى انقالب اسالمی، 
با ت��رس و ه��راس مقابل آمری��کا میانه اى 
نداش��ت. اگر ایران اسالمی اندکی هراس به 
دل خ��ود راه می داد و در مقابل دش��منان 

کوتاه می آمد، پایان کار بود.
ه��ر چن��د در طول عم��ر انقالب اس��المی 
نمونه ه��اى از ت��رس در برخ��ی مواق��ع از 
س��وى برخی دولت ها در ایران دیده شد که 
زیان هاى زیادى نیز به کش��ور وارد کرد، اما 
سیاس��ت قاطع جمهورى اس��المی ایران با 
پش��توانه الهی و مردمی، بر اس��اس هراس 

نداشتن از دشمن پایه ریزى شد.
نمونه آش��کار نهراسیدن از دشمن در دوران 
دفاع مقدس نمایان ش��د، اگر در آن دوران 
از هیبت ارتش عراق که ابرقدرت هاى شرق 
و غرب از آن حمای��ت می کردند، هراس به 
دل راه می دادی��م، اکنون ایران در اش��غال 
صدام بود. اما جوانان این مرز و بوم از مرگ 
نهراسیدند و دل به خدا سپردند و توانستند 
مقاب��ل همه جهان در ٨ س��ال دوران دفاع 
مقدس مقاومت کنن��د و پایان جنگ نیز با 
شکس��ت ماش��ین جنگی آمریکا و شوروى 
رقم خورد. حض��رت آیت اهلل خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمی در نخستین روز از ماه 
مبارک رمضان و در مراس��م انس با قرآن به 
س��یره و درس بزرگ ام��ام بزرگوار مبنی بر 
نترس��یدن از قدرتهاى زورگو اشاره کردند و 
فرمودند؛ »هراس از آمریکا نتایج تلخی را به 
بار خواهد آورد و ما در س��الهاى گذشته در 
برخی دولتهاى خودمان مشاهده کردیم که 
ت��رس از امریکا، آنها را دچار چه مش��کالت 

سختی کرد.«
چندین دولت در ایران بر سر کار آمدند که از 
ترس آمریکا کشور با مشکالت زیادى روبرو 
شد و اکنون قصد نام بردن از این دولت ها را 
نداریم اما به نقاطی اشاره می کنیم که هراس 
ب��ه دل راه ندادن باعث چه اتفاقات بزرگ و 

مبارکی در ایران اسالمی شده است.
جمهورى اسالمی ایران بی توجه به تهدیدات 
آمریکا که با تحریم هاى اقتصادى از ابتداى 
انقالب تاکنون همراه بوده اس��ت،  توانس��ت 
به فناورى صلج آمیز هس��ته اى دست یابد،  
دانشی که تنها در انحصار کشورهاى غربی و 

برخی از کشورهاى وابسته به آنها بود.
پیش��رفت هس��ته اى ایران حاصل جرأت و 
جسارت دانش��مندان و تصمیم گیرندگانی 
بود که به فش��ارها و تهدیدات نظامی علیه 
ایران بی توجه بودند و توانس��تند جمهورى 
اسالمی را به باشگاه کشورهاى داراى فناورى 
هس��ته اى تحمیل کنن��د. آمریکایی ها براى 
جلوگیرى از این اتفاق توطئه ها و تهدیدات 
بسیارى را به کار بردند اما هیچیک نتوانست 
مانع عزم ایران براى پیشرفت هسته اى شود. 
گرچ��ه در مقاطعی به خاطر ترس از آمریکا 
فعالیت ه��اى هس��ته اى ایران تعلیق ش��د، 
اما باعث نش��د که ایران دس��ت از پیشرفت 
هس��ته اى بردارد و بار دیگر به ش��رایط قبل 

بازگشت و جلوتر نیز رفت.
تصور کنید که اگر ایران از تهدیدات آمریکا 
علیه پیشرفت هاى موشکی هراس به دل راه 
داده بود، آیا اکنون می توانس��ت ماهواره به 
فضا پردتاب کند و باعث عصبانیت دشمنان 
ش��ود؟ پیش��رفت هاى موش��کی و نظام��ی 
جمه��ورى اس��المی ای��ران در عرصه ه��اى 
گوناگون به خاطر دالورى و جسارت جوانان 
ایران اس��المی و دانشمندان س��رزمینمان 
به دس��ت آم��د. نیروهاى مس��لح جمهورى 
اس��المی ایران اکنون به ی��ک قدرت بزرگ 
نظامی در منطقه تبدیل ش��ده اند که حتی 
توانایی ضربه زدن ب��ه پایگاه هاى آمریکایی 
را دارند و ارتش این کش��ور هم جرأت ندارد 

واکنش نشان دهد.
هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در عین االسد 
عراق،  تنها یک نمونه از نهراسیدن از آمریکا 

در وجود نیروهاى مسلح کشورمان است.

درس بزرگ نهراسیدن 
از آمریکا
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م�درک ف�ارغ التحصیل�ی اینجانب فاطم�ه مخبر 
فرزند محمد ب�ا کد ملی 1990749968صادره از 
دزفول در مقطع کارشناس�ی ارشد رشته مدیریت 
بازرگانی-مدیریت بیمه صادره از واحددانشگاهی 
س�نندج ب�ه ش�ماره 159511002019 مفق�ود 
گردی�ده و فاق�د اعتبار می باش�د. از یابنده تقاضا 
می ش�ود اصل مدرک را به دانش�گاه آزاد اسالمی 
واحد س�نندج- امور ف�ارغ التحصیالن به نش�انی 

کردستان، سنندج، سه راه ادب ارسال نماید.

مفقودی

تغییر ساختار اقتصاد جهان در اثر کرونا
 ملی گرایی اقتصادی رونق پیدا می کند

یک اقتصاددان با اش��اره به آس��یب دیدگی اقتص��اد نئولیبرالی آمریکا 
از بح��ران کرونا گفت: کش��ور هاى غربی از این بح��ران درس گرفتند 
و قطعا جهت سیاس��ت هاى خود را از س��مت اقتصاد بازار آزاد به ملی 
گرایی اقتصادى تغییر خواهند داد. حس��ین راغفر اقتصاددان در رابطه 
ب��ا دالیل عملکرد متفاوت اقتصاد هاى جهان در ش��رایط کرونایی بیان 
کرد: ش��اید یکی از اصلی ترین دالیل این مس��ئله تفاوت س��اختار هاى 

نهادى کشور ها باشد.
ای��ن اقتصاددان با اش��اره به نق��ش تعیین کننده مراک��ز تحقیقاتی و 
ن��وآورى در قدرت اقتصادى و مزایاى سیاس��ی آمری��کا گفت: اقتصاد 
آمری��کا با اس��تفاده از نوآورى ه��ا معموالً بر بحران ها غلب��ه کرده و بر 
اقتصاد سایر کشور ها نیز تاثیر گذاشته است بطورى که اقتصاد هاى دنیا 

براى استفاده از این ظرفیت باید به آمریکا حق امتیاز دهند.
وى ب��ا ی��ادآورى این مطلب که اقتصاد آمری��کا از دهه ٧0 میالدى به 
بع��د از اقتص��اد مبتنی بر تولی��د واقعی و صنعتی به س��مت تولید در 
بخش هاى مالی و صادرات ظرفیت هاى تولید واقعی به کشور هاى شرق 
آسیا تغییر کرد، گفت: همین تغییر مسیر، باعث کاهش شدید ظرفیت 
ایجاد اشتغال در اقتصاد آمریکا شد و به همین دلیل بود که در بحران 
200٨ طبق��ه متوس��ط آمریکایی به عنوان اصلی تری��ن موتور محرکه 
تقاضا در بازار این کش��ور به ش��دت ضعیف شدند و تعداد جمعیت بی 

خانمان و بیکاران نیز به شدت باال رفت.

راغفر با بیان اینکه اقتصاد آمریکا به شدت وابسته به سلطه این کشور 
ب��ر منابع دیگر کشورهاس��ت، تصریح کرد: بحران کرونا نیز نش��ان داد 
عمده مش��اغل موقتی که ترامپ ایجاد کرده بود صرفاً در اثر فش��ار به 

کشور هاى رقیب مانند چین و اتحادیه اروپا به وجود آمده بودند.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: اقتصاد آمریکا در س��ال هاى اخیر قادر 
به خلق مش��اغل پایدار و با ثباتی نبوده و عمده مش��اغل در این کشور 

مربوط به بخش خدمات است.
وى با اش��اره به آسیب دیدگی س��اختار اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مالی 
و نئولیبرالی آمریکا در این بحران گفت: بازار کار آمریکا در س��ال هاى 
اخیر که با سیاس��ت هاى ترامپ ایجاد شد عمدتا بازار کار هاى موقت و 
بی ثبات بود که در نهایت هم در اثر بحران کرونا تعداد بیکاران در این 

کشور از 5 میلیون نفر به 2٧ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.
راغف��ر تاثیرپذیرى اقتصاد هاى دنیا از یکدیگ��ر و از آمریکا به ویژه در 
شرایط بحرانی را قطعی خواند و افزود: طبق پیش بینی ها، اقتصاد هاى 
جهانی به ویژه اروپا در س��ال هاى آینده از جهانی شدن فاصله خواهند 

گرفت و به سمت اقتصاد هاى ملی پیش خواهند رفت.
این اقتصاددان اضافه کرد: کشور هاى غربی از این بحران درس گرفتند 
که به ظرفیت هاى داخلی و مسئولیت هاى اجتماعی دولت ها به ویژه در 
حوزه سالمت توجه بیشترى کنند و قطعاً جهت سیاست هاى خود را از 

سمت اقتصاد بازار آزاد به ملی گرایی اقتصادى تغییر خواهند داد.
راغفر با بیان اینکه اقتصاد جهانی به ش��دت در حال تغییر است گفت: 
اقتصاد ه��اى مبتنی بر هوش مصنوعی، آینده دنیا را تغییر خواهند داد 
و کش��ور هایی که قادر به پیوس��تن به این نوع از اقتصاد نباشند دچار 

مشکل خواهند شد. تسنیم
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