
 بازی نخ نمای 
سایت های اعالم نشده آلوده 

مدتی است آژانس بین المللی انرژی اتمی با کمک 
صهیونیست ها به بازی کهنه و نخ نمای سایت های 
آلوده و البته اعالم نشده در ایران روی آورده است 
تــا ایران را بیــش از پیش در فشــار بین دوتیغه 
قراردهد ، تیغه ، برجام که بر اســاس آن هر زمان 
امریکا یا هریک از طــرف های آن می توانند از آن 
خارج و یا حتی مکانیزم ماشــه را برای ایران اجرا 
کنند و شرایط را به حالت قبل از برحام بازگردانند 
، در حالیکه ایران بدلیل انجام پیشا پیش تعهدات 
خود از جمله نابودی سیســتم آب ســنگین اراک 
، تحویــل اورانیوم های غنی شــده خود و ،،، توان 
بازگشــت به شــرایط قبل از برجام را ندارد و این 
موضوع شــرایطی به مراتب بدتر از ترکمانچای را 
به ایران تحمیل کرده اســت و تیغه دوم که معمار 
آن صهیونیست ها هســتند و هر زمان اراده کنند 
میتوانند با موضوع سایت های اعالم نشده ، اساس 

برجام را متزلزل کنند . 
به راستی  برای صهیونیســت هایی که اورانیوم با 
غنای باال را در اختیــار دارند ، و ادعا می کنند که 
عواملشــان می توانند وارد کشور شوند و یک وانت 
مدارک را از کشــور خارج کننــد ، ادعا می کنند 
ســالح های خاص را برای ترور دانشمندان ما وارد 
کشــور کرده و آنها را بکار گرفته اند ، فرســتادن 
چندگــرم اورانیــوم با غنای باال به کشــور و الوده 
کردن یک قالیشــویی متروکه یا یک سوله متروکه 
و یا هر محل دیگری و ســپس اعالم آدرس محل 
الــوده به آژانس بعنوان ســایت مخفی ایران ، کار 
دشــواری اســت ؟؟؟ قطعا با و جود این دو تیغه و 
بازی مسخره ، بازگشــت به برجام نه تنها منافعی 
برای کشــور ندارد بلکه کشــور را در معرض خطر 

نظامی و بی ثباتی بیشتر اقتصادی قرار می دهد .
وقت آن اســت که مسئولین کشور با توجه به ابزار 
جنگ اقتصادی دشــمن که مهم ترین آنها ، ضربه 
به ارزش پول ملی اســت ، سیاســت های الزم دز 
جهــت تقویــت ارزش پول ملی را اتخــاذ کنند و 
مهم ترین این سیاســت ها جلوگیری از جایگزینی 
شــبه پول هایی چون ارزهای خارجی و مسکوکات 
طال ، به حای پول ملی اســت که از این رهگذر نه 
تنها پول ملی ارزش حداقل دوبرابری میابد ، تورم 
کاهش یافته ، اقتصاد زیرزمینی شفاف و در نتیجه 
درآمدهای مالیاتی افزایــش خواهد یافت و هدف 
تامین بودجه پایدار محقق می شــود . و نهایتا نرخ 
ارز و طال بعنوان ابزار دشمن در ایجاد بی ثباتی در 
کشــور ، کارایی خود را از دست می دهند. به امید 
روزی که مسئولین اقتصادی کشور به خود بیایند.

زائران عتبات می توانند به مرزها 
مراجعه کنند 

رئیس ســتاد مرکزی اربعین با اشــاره به وضعیت 
تردد زائــران و آرامش در مرزهای غربی کشــور، 
گفــت: ما در این مرحله از امنیت زائران برای عبور 
از مرز اطمینان کامل داریــم، بنابراین، زائران می 

توانند به مرزها مراجعه کنند.
سیدمجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین 
در گفت وگوی تلویزیونی درباره آخرین میزان ورود 
و خروج زائران از کشــور اظهار داشت: آمار خروج 
زائران ما تا نیم ســاعت گذشته 2 میلیون و 850 
هزار نفر و تعداد زوار بازگشــتی به کشورمان 900 
هزار نفر هســتند. وی افزود: طی امروز روند خروج 
زائران از کشــورمان به ســوی عراق سیر افزایشی 
داشــته است. رئیس ســتاد مرکزی اربعین با بیان 
اینکه پیک دوم خروج زائران از سه شــنبه آغاز و تا 
روزهای چهارشــنبه، پنج شنبه و صبح جمعه ادامه 
خواهد داشت، گفت: اقدامات الزم برای مواجهه با 
این جمعیت پیش بینی شده تا بتوانیم این موضوع 
را مدیریت کنیم. وی با اشــاره بــه مدیریت پیک 
نخســت خروج زائران ادامه داد: بــه دلیل برخی 
مســائل موجود در آن ســوی مرز با مشــکالتی 
مواجه شدیم، اما با یک مدیریت جهادی و میدانی 
مدیریت شــد و بدون هیچ حادثــه و تلفاتی از آن 

پیک عبور کردیم.
رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره تدابیر اندیشیده 
شده جهت بازگشت زوار اربعین بیان داشت: آقای 
وحیدی وزیر کشور در جلسه ای با حضور فرمانده 
کل انتظامــی، فرمانده پلیس راهور، رئیس ســتاد 
اربعین فراجا، مسئوالن سپاه و راه و ترابری شرکت 
کرد. براســاس توصیه ها و برنامه ریزی های دقیق 

ما برای اولین بار شاهد اتفاقات خوبی هستیم. 
وی ادامــه داد: از همراهی و توجه زائران به توصیه 
های ستاد مرکزی اربعین تشــکر می کنیم. برای 
اولین بار است که موج بازگشت زائران از یک هفته 
مانده به اربعین آغاز شــده و روز گذشــته شاهد 
بازگشت 200 هزار نفر زائر بودیم. همه این زائران 
به خوبی و در کمترین زمان از مرزها منتقل شدند. 
این در حالی اســت که در سال 98 زائران ما تا 36 

ساعت منتظر اتوبوس بودند.
میراحمــدی تاکیــد کرد: برنامه ما این اســت که 
امســال کمترین ماندگاری در مرز را داشته باشیم. 
موضوع حمــل و نقل یکــی از دغدغه های اصلی 
شــخص رئیس جمهور است و انشــااهلل بتوانیم با 
تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات صورت گرفته، 
یک اقدام شگفت انگیزی برای اولین بار انجام شود 
که میزان ساعت ماندگاری در مرزها برای زائران ما 

به حداقل میزان ممکن خود برسد.

یادداشت

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در اجرای بنــد ۱ اصل ۱۱0 
قانون اساسی، سیاســت های کلی برنامه هفتم را به سران 
3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل 

نیروهای مسلح ابالغ کردند.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در اجــرای بند یک اصل ۱۱0 
قانون اساسی، سیاســت های کلی برنامه هفتم را که پس 
از مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام و با اولویت 
پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شــده است، به 
سران ســه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح ابالغ کردند. سیاست های کلی 
برنامه هفتم در ۷ ســرفصل »اقتصادی«، »امور زیربنایی«، 
»فرهنگی و اجتماعــی«، »علمی، فناوری و آموزشــی«، 
»سیاسی و سیاست خارجی«، »دفاعی و امنیتی«، »اداری، 

حقوقی و قضایی« و در 26 بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه 

پنج ساله هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی »پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت« تعیین شده است، ابالغ می گردد:
از اعضــای محترم بویــژه رئیس مکّرم مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشــرده 
و کوشــش فراوان در جلســات صحن مجمع و کمیسیون 
ذی ربط، پیش نویس سیاســت های کلــی برنامه هفتم را 
مورد بررســی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به 

اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر 

ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاســت ها 
و اجرای دقیق و مســؤوالنه ی آن، گامــی دیگر در تحقق 
اهــداف نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران خواهد بود 
همچنان کــه نظارت فعــال هیأت عالی نظــارت مجمع 
تشــخیص مصلحت، به ُحســن اجرای سیاست های کلی 
برنامه، کمک خواهد کرد. شایســته  است برخی از راه های 
تحقق سیاســت ها و الزامات مالی و شاخص های کّمی که 
در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاست های 
ابالغی مذکور نیســت، در حد وســع و امکانات دولت در 

تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سّیدعلی خامنه ای - ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم
 اقتصادی: 

۱ـ هدف کلــی و اولویت اصلــی برنامه هفتــم با رعایت 
سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت 

با نرخ رشــد اقتصادی متوســط 8 درصد در طول برنامه 
تعیین می شــود با تأکید بر افزایش بهــره وری کل عوامل 

تولید )منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت(.
2ـ ایجــاد ثبــات در ســطح عمومی قیمت هــا و نرخ ارز 
و تک رقمــی کردن تــورم طی پنج ســال و جهت دهی به 
نقدینگی و اعتبارات بانکی به ســمت فعالیت های مولد و 

جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.
3ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق: 

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و 
مدیریت و تأدیه بدهی ها.

ـ واقعی کردن منابــع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب 
از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانــی نیمه تمام با واگذاری 
از طریق مشــارکت دادن بخش هــای خصوصی و عمومی 

غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.
ـ شــفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های 

شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظــام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات 
به منبع اصلــی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های 
مالیاتــی جدید، جلوگیری از فــرار مالیاتی و تقویت نقش 
هدایت و تنظیم گری مالیــات در اقتصاد با تأکید بر رونق 

تولید و عدالت مالیاتی.
5ـ  اســتقرار نظــام جامــع تأمین اجتماعی مشــتمل بر 
حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد 

و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات.
 

 امور زیربنایی:
6ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کاالهای 
اساســی و اقالم غذایی در داخل، همــراه با حفظ و ارتقاء 
ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سالمت و ایمنی 
مواد غذایی. اصالح الگوی کشــت بــا توجه به مزیت های 
منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کاالهای 

راهبردی کشاورزی.
۷ـ اســتقرار نظــام مدیریت یکپارچه منابع آب کشــور و 
افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی. کنترل 
و مدیریت آب های ســطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب 

از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.
برنامه ریزی برای دســتیابی به ســایر آب ها و بازچرخانی 

آب های صنعتی و پسآب.
8 ـ افزایــش حداکثــری تولید نفت خــام و گاز طبیعی 
در میادین مشــترک. افزایش ضریــب بازیافت در میادین 
مســتقل. افزایش ارزش افزوده از طریــق تکمیل زنجیره 

ارزش صنعت نفت و گاز.

9ـ اجــرای چند طرح عظیــم اقتصادی ملی، پیشــران، 
زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

۱0ـ فعال ســازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل 
جمهوری اسالمی ایران به مرکز مبادالت و خدمات تجاری، 
انــرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان ســازی مقررات و 

ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم.
۱۱ـ تحقق سیاســت های کلی آمایش سرزمین با توجه به 
مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته 

آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.
سیاســت های  براســاس  ســالمت  نظــام  ارتقــاء   -۱2 

کلی سالمت.

 فرهنگی و اجتماعی:
۱3ـ اعتالء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی 
اسالمی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، 
ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تالش در جامعه 
با بســیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و 
نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شــخصیت های اثرگذار 
علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشــی رسانه ملی در گسترش و 
تعمیق فرهنگ اســالمی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ 

روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
 ۱5ـ تحکیــم نهــاد خانــواده و رفــع موانــع رشــد و 

شکوفایی بانوان.
۱6ـ افزایــش نرخ باروری و موالید به حداقل 5/2 طی پنج 
ســال با حمایت همه جانبه از فرزنــدآوری و رفع موانع و 

ایجاد مشوق های مؤثر و اصالح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱8ـ ارتقــاء ســالمت اجتماعــی و پیشــگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طالق 
و فساد بر اساس شاخص های معتبر و بهره گیری حداکثری 

از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.

 علمی، فناوری و آموزشی:
۱9ـ برقــراری حاکمیــت ملــی و صیانــت از ارزش های 
اســالمی ـ ایرانــی در فضای مجازی با تکمیل و توســعه 
شــبکه ملی اطالعات و تأمین محتوا و خدمات متناســب 
و ارتقاء قدرت ســایبری در تراز قدرت های جهانی با تأکید 
 بر مقاوم ســازی و امنیت زیرســاخت های حیاتی و کالن 

داده کشور.
20ـ افزایش شــتاب پیشــرفت و نوآوری علمی و فناوری 
و تجاری ســازی آن ها به ویــژه در حوزه های اطالعات و 
ارتباطات و زیســت فناوری و ریزفنــاوری و انرژی های نو 

و تجدیــد پذیر. روزآمدســازی و ارتقاء نظام آموزشــی و 
پژوهشی کشور.

 سیاسی و سیاست خارجی:
2۱ـ کنش گری فعال در دیپلماســی رســمی و عمومی با 
ایجاد تحول و ظرفیت ســازی ارزشــی و انقالبی در نیروی 
انسانی در دســتگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر 

سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
22ـ تقویــت رویکرد اقتصاد محور در سیاســت خارجی و 
روابط منطقــه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با 

اولویت همسایگان.

 دفاعی و امنیتی:
23ـ تقویت بنیــه دفاعی به منظور ارتقــاء بازدارندگی و 
اکتساب فناوری های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی 
و امنیتی بــا تأکید بر خودکفایی کشــور در ســامانه ها، 
تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل 5 درصد 

بودجه عمومی کشور.
2۴ـ تقویت زیرســاخت ها و بهینه سازی ســاز و کارهای 
عمومی و دســتگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری 
در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات ســایبری، زیســتی، 

شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

 اداری، حقوقی و قضایی:
25ـ تحول در نظام اداری و اصالح ســاختار آن مبتنی بر 
سیاســت های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی 
و تحقــق دولت الکترونیــک، حذف تشــکیالت موازی و 
غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصالح روش ها و 

رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات اداری.
26ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین 

در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱00 درصدی حد نگار.

ـ حمایــت حقوقی و قضایــی از ســرمایه گذاری، امنیت 
اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ اســتفاده از ظرفیت هــای مردمی و توســعه روش های 
مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی 
دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ باال بردن سطح علمی و اخالقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگــری در قوانین در جهت کاهــش عناوین جرائم و 

کاهش استفاده از مجازات زندان.
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گزارش
رهبر انقالب سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را ابالغ کردند

پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛ اولویت اصلی کشور

رئیس قوه قضائیه بر ســازماندهی هرچه بیشــتر مقولــه ممنوع الخروجی افراد 
بــا کمک بخش هــای مختلف دولتی برای جلوگیــری از تحمیل ضرر به فعاالن 

اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االســالم غالمحسین محسنی اژه ای، 
دیروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر 
مناقب و مصائب آل اهلل اظهار کرد: مراســم اربعین امسال نیز همچون سال های 
گذشته و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه تر، در حال برگزاری است؛ البته طبیعی 
است که ظرفیت های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان 
به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین )ع( نیست و قطعاً آنطور 
که شایســته زائران اباعبداهلل )ع( اســت، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب 
همه دســت اندرکاران و مسئوالن امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش ها از 
جمله دادگســتری های ما در شــهرهای مرزی، حداکثر تالش خود را برای رفاه 

حال زوار انجام دادند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه 2۷ 
تهران )امور جنایی - ویژه قتل( و ناحیه 3۴ تهران )ویژه ســرقت( اظهار داشت: 
قضات و کارکنان این دو مرجع قضائی با حجم باالیی از کار روبه رو هســتند و به 
پرونده های سنگین و ثقیلی رســیدگی می کنند؛ جنس این پرونده ها و طرفین 
آنها نیز شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده های مطروحه 
در ایــن دو مرجع قضائی، افراد مالباخته یا بســتگان افراد مقتول هســتند که 
دردمندانه به عدلیه رجوع کرده اند و طرف دیگر افراد جانی و شــرور هســتند؛ 
علی ایحال حجم و جنس کار در دو دادســرای جنایی و سرقت سخت و سنگین 
اســت و ضرورت دارد به شــعبات این دو دادســرا، کارمند اضافه شود و برخی 

تجهیزات آن دو واحد قضائی تقویت شود.
قاضی القضات در ادامه از رئیس کل دادگســتری استان تهران و دادستان تهران 
نیز به ســبب اهتمام در امر رسیدگی به جرایم و سرقت های خشن تقدیر کرد و 
بیان داشــت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علی رغم مشکالت 
موجود، با انگیزه و تالش مضاعف در حال کار بر روی پرونده ها هستند؛ امیدواریم 

در دادگاه نیز پرونده مرتکبان جرایم و ســرقت های خشــن با ســرعت و دقت 
رسیدگی شــود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده ها نیز که به دیوان عالی 
ارجاع می شــود، به همین منوال با ســرعت و دقت تعیین تکلیف شود تا دست 

متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.
رئیــس عدلیه در ادامه به موضوع کمک هایی که قــوه قضائیه در جهت انضباط 
مالی و افزایش منابع مالی دولت می تواند داشته باشد، اشاره کرد و گفت: مالیات 
یکــی از منابع درآمدی دولت اســت؛ قوه قضائیه می توانــد در امر جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی و شناســایی مؤدیان مالیاتی کمک ها و مساعدت های الزم را به 
دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضائی در بخش مسائل گمرکی و بندری 
و همچنیــن مقابله با اخالل در مســائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک رســانی 
بــه دولت را دارد؛ کمااینکه تاکنون کمک های زیــادی در این زمینه ها از ناحیه 

دستگاه قضائی به دولت شده است.
وی با اشــاره به تکلیف قانونی دولت برای فــروش دارایی های مازاد، از آمادگی 
دستگاه قضا برای کمک به دولت در این عرصه سخن گفت و همزمان بر ضرورت 

متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی نیز تاکید کرد.
»کمک به امنیت ســرمایه گذاری« مقوله دیگری اســت که زمینه مساعدت قوه 
قضائیه به دولت اســت؛ رئیس دســتگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام 
عدلیه در امر مبارزه با مفســدان اقتصادی اشــاره کرد. قاضی القضات در ادامه به 
موضوع ممنوع الخروجی برخی فعاالن اقتصادی نیز پرداخت و ضمن اشاره به این 
نکته که بخش مهمی از این فعاالن اقتصادی عمدتاً از ناحیه سازمان امور مالیاتی 
و بانک ها ممنوع الخروج می شــوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای ســازماندهی 

هرچه بیشتر مقوله ممنوع الخروجی افراد با کمک بخش های مختلف دولتی برای 
جلوگیری از تحمیل ضرر به فعاالن اقتصادی تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه قضائیه با اشــاره به بازدیدها و سرکشــی های خود از مراجع و 
مراکز مختلف قضائی و وصول برخی گزارشــات مردمی، به وجود یک نقیصه در 
احضاریه ها و ابالغیه های قضائی غیرالکترونیکی که ســبب مرجوع شــدن آنها از 
ناحیه اداره پســت می شــود پرداخت و گفت: عدم درج مشخصات کامل از جمله 
نشانی محل در ابالغیه ها و احضاریه های قضائی که به سبب کوتاهی دفاتر خدمات 
قضائی و یا دفاتر شعبات قضائی صورت می گیرد می تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت 
به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می شوند لذا رئیس 
کل دادگســتری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و رفع 
این نقیصه اقدامات الزم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آن را ظرف نهایتاً دو 
هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاســت قوه قضائیه نیز گزارش مربوط به بررسی و 

رفع این نقیصه را از دادگستری های مراکز استان ها مطالبه کند.
رئیس دســتگاه قضا با اشاره به حواشــی ایجاد شده به واسطه پخش غیررسمی 
گزارش تحقیق و تفحص از فــوالد مبارکه گفت: با پیگیری های به عمل آمده و 
علی رغم اقدامات صورت گرفته از ناحیه دســتگاه قضائی از جمله مکاتبات انجام 
گرفتــه، هنوز گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه به قوه قضائیه به صوبرت 

رسمی ارسال نشده است.
رئیس عدلیه ضمن صدور دســتور به مســئوالن ذی ربــط قضائی برای پیگیری 
ارســال گزارش تحقیق و تفحص فوالد مبارکــه از مجلس، تاکید کرد: من حتماً 
پیگیر موضوع ارســال گزارش تحقیق و تفحص فــوالد مبارکه از مجلس به قوه 

قضائیه هستم و این موضوع را با ریاست مجلس مطرح خواهم کرد.
دادستان کل کشور در این جلسه اظهار داشت تا کنون دو بار به صورت مکتوب 
پیگیــری کردیم و 5 بار هم به صــورت تلفنی پیگیری، اما مجلس هنوز گزارش 
تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه را ارسال نکرده است و انچه پیش از این رسیده 
است نسخه غیر رسمی تحقیق و تفحص است که برای اقدام قضائی نیاز به ارسال 

گزارش رسمی است.

رئیس قوه قضائیه خواستار شد:

 سازماندهی هرچه بیشتر 
ممنوع الخروجی افراد

محمدرضا یزدیزاده

خبــــر

 فرمانده نیروی زمینی ارتش 
رزمایش اقتدار 1401 را تشریح کرد

 »آرش2« 
کابوسصهیونیستها

فرمانــده نیروی زمینی ارتش اعالم کــرد: »پهپاد آرش2 
«قابلیت های منحصر به فردی داشــته و امــکان بازیابی 
چندباره تا برخورد به هدف را دارد، این پهپاد را مخصوص 

تهاجم به حیفا و تل آویو در نظر گرفتیم.
وی در پاســخ به سوالی درباره نوع پهپادهای به کار گرفته 
شده در رزمایش اقتدار ۱۴0۱ نزاجا خاطرنشان کرد: امروز 
نیروی زمینی ارتش محوریت پهپاد در ارتش را در اختیار 
دارد. ما امروز پهپادهایی با برد راهبردی در اختیار داریم و 
پهپادی با برد 2 هزار کیلومتری نیز داریم. البته پهپادهایی 

با بردهای پایین تر نیز در سازمان رزم خود داریم.

فرمانــده نیروی زمینــی ارتش دربــاره ویژگی های پهپاد 
آرش 2 بیان داشــت: این پهپاد را به طور مخصوص برای 
حیفا و تــل آویو در نظر گرفته ایم. یعنی پرنده بی نظیری 
اســت که برای این کار ساخته شده است. امیر فرماندهی 
کل ارتش ســاختاری را برای نابــودی رژیم کودک کش 
صهیونیستی تعریف کرده اند. وی افزود: پهپاد آرش 2 نیز 
در این ســاختار سازماندهی شده و ما هم در بحث تولید و 
هم به کارگیری آن دســتی بر آتش داریم. این پهپاد وارد 
نیروی زمینی شــده و در رزمایش های آتی از قابلیت های 
آن رونمایی خواهیم کرد. دیگر ویژگی این پهپاد نقطه زن 
بودن آن است، یعنی دقیقاً همان نقطه ای که موشک فتح 

مورد اصابت قرار داد توانست مورد اصابت قرار بدهد.
امیــر حیدری با بیــان اینکه پهپــاد آرش 2 قابلیت های 
منحصر به فردی داشته و امکان بازیابی چندباره تا برخورد 
به هدف را دارد، تاکید کرد: منتظر اوامر مطاع هســتیم تا 

روزی دستور به کارگیری آن صادر شود.
امیر کیومــرث حیدری فرمانده نیــروی زمینی ارتش در 
برنامه صف اول شبکه خبر سیما در پاسخ به سوالی درباره 

تعامل این نیرو با نیروی زمینی ســپاه پاســداران تصریح 
کرد: اعتقاد ما این اســت که ارتش و سپاه یک لشکر الهی 
هســتند، ما مکمل یکدیگر هســتیم و بایستی نسبت به 

یکدیگر هم افزایی داشته باشیم.
وی افزود: به لطف خداوند میان بنده فرمانده نیروی زمینی 
ارتش و برادر بزرگوارم سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
ســپاه تا پیش از اینکه همکار و همرزم باشــیم یک علقه 
برادری و اخوت حاکم است و در همه زمینه ها پشتیبان و 
مکمل یکدیگر بوده و کار ناتمام همدیگر را تمام می کنیم.
امیــر حیدری درباره رزمایش اقتــدار ۱۴0۱ این نیرو که 
اخیراً برگزار شــد، تصریــح کرد: ما در ایــن رزمایش به 
درجــه ای از توانمنــدی و قابلیت تهاجمی رســیدیم که 
یک رزمایش هــدف محور و تهاجمــی را تمرین کردیم. 
این رویکرد برای کســانی که فعالیت های نظامی را رصد 

می کنند، یک تغییر معنادار است.
امیرحیدری با اشاره به دستیابی هوانیروز ارتش به موشک 
شفق گفت: امروز با دست توانای کارکنان شریف هوانیروز 
و همراهی عزیزان وزارت دفاع و همچنین هدایت بســیار 

خوب معاونت آماد ستاد کل و فرمانده کل ارتش به قابلیت 
تولید موشک شفق با برد ۱2 تا 20 کیلومتر رسیده ایم.

امیرحیدری افزود: امروز نیروی زمینی ارتش ســه ویژگی 
اصلــی دارد که عبارت اســت از؛ کاماًل متحرک، مهاجم و 
واکنش سریع. این نیروی متحرک، مهاجم و واکنش سریع 
بایستی تسلیحات متناسب با ساختار خود داشته باشد و به 

همین دلیل، از تسلیحات گذشته عبور کرده ایم.
فرمانده نیروی زمینی ارتــش درباره ارتقای تجهیزات رزم 
انفرادی و حفاظت از جان سربازان نیروی زمینی و مجموعه 
نیروهای مسلح، اظهارداشت: پیش بینی های الزم در همه 
زمینه ها برای حفاظــت انفرادی از کارکنان در مقابل همه 
تیرها، ترکش ها و امواج انجام شــده اســت. نیروی زمینی 
ارتش دارای 2۷ رســته، ۴9 تخصص بــوده و در ۱5 گروه 
تسلیحاتی و تجهیزاتی دسته بندی شده است. امیر حیدری 
گفت: مــا در رزمایش اقتــدار ۱۴0۱ نیروی زمینی ارتش 
توانســتیم در یک موج یا یک ســریال تانک های خود را تا 
منطقــه نصرآباد که بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد، وارد 

کرده و پس از پایان رزمایش از منطقه خارج کردیم.


