
تداوم حضور و ش�یطنت گروه ه�ای ضد انقالب 
در منطقه اقلیم شمال عراق قطعاً با فعالیت های 
گسترده نظامی جمهوری اس�المی ایران مواجه 
خواهد شد. این هشدار جدی را سردار سرلشکر 
محمد باقری ، رئیس س�تاد کل نیروهای مسلح 
دیروز و در مراس�م تودی�ع و معارفه جانش�ین 
رئیس س�تاد کل نیروهای مس�لح عن�وان کرد. 
دو هفته پیش هم سردار س��رتیپ پاسدار محمد 
پاکپور، فرمان��ده نیروی زمینی س��پاه در بازدید از 
یگان های مرزی سپاه در شمال غرب کشور، با اشاره 
به سوءاس��تفاده گروهک های تروریستی و مسلح 
از اقلیم ش��مال عراق برای ایجاد ناامنی در مناطق 
مرزی ایران تأکید کرده بود: ادامه این وضعیت برای 
ما قابل تحمل نیست و پاسخ الزم را به تروریست  ها 
خواهیم داد. پاکپور با تأکید بر اینکه دولت عراق و 
اقلیم کردستان نباید به تروریست  ها اجازه جوالن 
و برپایی مقر در این س��رزمین برای تهدید و ایجاد 
ناامنی علیه ای��ران را بدهند، تأکیدک��رده بود:»با 
توجه ب��ه وضعیت منطقه و احتمال پاس��خ قاطع ، 
کوبنده و پش��یمان کننده جمهوری اسالمی ایران 
به گروهک های تروریستی وابسته به دشمنان قسم 
خورده انقالب و نظام اس��المی که در اقلیم شمال 
عراق النه کرده اند از ساکنان این مناطق درخواست 
می کنیم از مقرهای تروریس��ت  ها فاصله بگیرند تا 

آسیبی متوجه آنها نشود. «
این تهدید خیلی طوالنی نشد و سه روز پس از آن، 
نیروی زمینی سپاه پاسداران بامداد پنج  شنبه ۱۸ 
شهریور به مواضع گروه های ضد انقالب در شمال 
عراق حمله کرد. تس��نیم، با اعالم این خبر نوشت 
که این عملیات »با بهره گیری از پهپادهای انتحاری 
و رزمی« در شمال عراق انجام شده است. سپاه در 
این حمله به جز پهپاد، از »توپخانه های هوشمند و 
نقطه زن« برای هدف قرار دادن محل های استقرار 
مخالفان در اقلیم کردستان در شمال عراق استفاده 

کرده بود. 
دیروز هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح بار دیگر 
هشدار داد که جمهوری اسالمی ایران تداوم حضور و 
شیطنت ضد انقالب در این منطقه را تحمل نخواهد 
کرد. س��ردار باقری با اش��اره به فعالیت گروه های 
تروریستی در شمال عراق اظهار داشت: در مسئله 
اقلیم شمال عراق متأس��فانه با کم توجهی اقلیم و 
ضعف   هایی که دولت عراق به دلیل حضور امریکایی   ها 
داشته است، مواجه هس��تیم که این سبب شده تا 
گروهک های ضدانقالب مسلح در شمال عراق حضور 
فعالی داشته باشند. این گروهک ها پس از سال   ها 
شکست   هایی که داشتند در یک سال اخیر با تحریک 
امریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشور های مرتجع 

عربی سعی کردند عملیات های تروریستی را توسعه 
دهند؛ هرچند که تاکنون نتوانسته اند کار موفقی 
انجام دهند،اما در برخی از مناطق مرزی جمهوری 
اسالمی ناامنی   ها و نگرانی   هایی را به وجود آوردند؛ لذا 

ما چنین شیطنت   هایی را برنمی تابیم. 
     النه گروهک های مسلح را منهدم خواهیم کرد

سرلشکر باقری با اش��اره به عملیات های سپاه در 
شمال غرب کش��ور و در مرزهای همجوار ما در آن 
منطقه گفت: اجرای ای��ن عملیات   ها اتفاق بزرگی 
است؛ ناامن س��ازان مرزهای ش��مال غرب کشور 

م��ا بدانند که ای��ن آغاز ی��ک اتفاق بزرگ اس��ت؛ 
گروهک های مسلحی که با حمایت صهیونیست   ها 
و امریکا و برخی کش��ورهای مرتجع عربی در کنار 
مرزهای ما النه کرده اند و هر از گاهی عملیاتی را علیه 
مرزهای ما و مرزنشینان شمال غربی کشور ما انجام 
می دهند که البته بیش از ۹۰ درصد آنها شکس��ت 

می خورند و منهدم می شوند. 
سرلشکر باقری تصریح کرد: گروه های تروریستی 
بدانند که باید بساطشان را از این منطقه جمع کنند؛ 
چراکه اینگونه تحرکات بسترساز آغاز یک عملیات 

بزرگ و مداوم علیه آنان خواهد بود و از این پس هیچ 
آرامشی در هیچ مقری از گروه های ضدانقالب مسلح 
در شمال عراق وجود نخواهد داشت و این حق ملت 
ایران است. طبق منشور ملل متحد حق دفاع در برابر 
متجاوز به ملت ایران داده شده است و باید بساط این 
گروه های تروریستی علیه ملت ایران از شمال عراق 
برچیده شود. هم دولت عراق و هم اقلیم شمال عراق 
در این خصوص مسئولیت دارند؛ نمی توانند بگویند 
که ما توان مقابله با این گروه   ها را نداریم و از طرفی 
هم عنوان کنند شما هم اقدامی نکنید؛ این تناقض 
قابل پذیرش نیست. اخطار  ها و تذکرهای این سالیان 
طوالنی کفایت می کند. من از عزیزان مان در سپاه 
قدردانی می کنم که این کار را آغاز کردند و به طور 
مداوم باید این کار ادامه پیدا کند تا مقر  ها و محل های 

توطئه اینها جمع شود. 
     امریکایی  ه�ا هم باید بساط ش�ان را جمع 

کنند و بروند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: یکی 
از محل های توطئه علیه ما پایگاه حریر امریکایی   ها 
است که باید جمع شود؛ ما حضور پایگاه حریر در کنار 
مرزهای مان و برگزاری جلسات توطئه ضدانقالب را 
در داخل این پایگاه تحمل نخواهیم کرد و اینها باید 
بساط ش��ان را جمع کنند و این کار تازه آغاز شده 
است و با جدیت ادامه خواهد داشت و مجموعه ای 
از فعالیت های دیپلماتیک و نظامی برای برقراری 

امنیت و آرامش پایدار در منطقه باید برقرار شود. 
سرلشکر باقری در عین حال در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 
در جمع خبرنگاران درباره فعالیت گروه های مخالف 
این را هم گفت که فعالیت های سیاسی هیچ ایرادی 
ندارد و ما در درون کشورمان صد   ها حزب داریم که 
بسیاری از اینها ممکن است با مشی دولت های ما 
اختالف داشته باشد، اما در عین حال نشریه دارند، 
سامانه های ارتباطی دارند و فعالیت های سیاسی و 
تبلیغی خود را انجام می دهند که این طبق قانون 
اساس��ی ما آزاد اس��ت، اما فعالیت های مسلحانه 
را نمی توانی��م تحمل کنیم و حتما ب��ا آن برخورد 
می کنیم. وی گفت: ما از جهت اطالعاتی اش��راف 
کاملی بر آنها داریم و در حمالت و عملیات   هایی که 
دو هفته پیش اتفاق افتاد، مقر فرماندهی تعدادی 
از ای��ن گروه   ها را با اعالم قبل��ی به صورت نقطه ای 
منهدم کردیم؛ چراکه ما در مرحله نخست، قصدمان 
تحمیل تلفات نبود و به همین جهت به آنها اطالع 
دادیم. رئیس ستاد کل نیرو های مسلح تصریح کرد: 
از این به بعد چنانچه این فعالیت   ها و حضور گروه های 
تروریستی ادامه یابد، قطعاً با فعالیت های گسترده 

نظامی جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد. 
    تحوالت افغانستان را هوشیارانه رصد می کنیم

سرلش��کر باقری با اش��اره به تح��والت اخیر در 
کشور افغانستان گفت: آنچه در افغانستان اتفاق 
افتاد پیش از آنکه بگوییم گروهی جنگید و آنان 
را شکس��ت داد، باید بگوییم ک��ه امریکا به دلیل 
ایس��تادگی در برابر یک ملت و دخال��ت در امور 
داخلی کش��وری دیگر و تالش برای حاکم کردن 
فوالد، باروت و گوگرد بر اراده مسلمانان یک کشور 
شکس��ت خورد؛ که منجر ش��د امروز با شکست 
و خفتی بدتر از ویتنام این کش��ور را ترک کند و 
بسیاری از نفرات و همکاران خود را هم نتوانست با 
خود ببرد. تحوالت افغانستان جدای از خوشحالی 
ما از شکست امریکایی   ها در منطقه، نگرانی   هایی 
را نیز به هم��راه دارد که نیروهای مس��لح تالش 
کردند به لحاظ مراقبت نسبت به تهدیدات دفاعی 
و امنیتی فعالیت های الزم را داش��ته باشند و ما 
هوشیارانه صحنه را دنبال خواهیم کرد و مراقب 
هستیم که آسیبی به کشور ما وارد نشود؛ ان شاءاهلل 
با تصمیم و اراده مردم افغانستان حکومتی فراگیر و 

دوست ملت ایران در آن کشور مستقر شود. 
     توسعه ارتباطات نظامی ایران با کشورهای 

عضو شانگهای
سرلش��کر باقری همچنین درباره پیمان شانگهای 
گفت: مس��لماً ارتباطات و روابط نظامی جمهوری 
اسالمی ایران با کش��ورهای عضو پیمان شانگهای 

توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.

  گزارش

افتخار طلبگی یا دکترای آکادمی؟!
عنوان »طلبگی« را ترجیح می دهم! این واکنش آیت اهلل رئیس��ی پس 
از دریافت مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه ملی تاجیکستان است. 
وی در این خصوص بیان کرده است: »از اعطای دکترای افتخاری تشکر 
می کنم اما عنوان طلبگی را ترجیح می دهم «. جمله ای که صرفاً در حد 
واکنشی طبیعی نیس��ت و می تواند احیاگر باوری مهم و البته فراموش 
ش��ده در عصر مدرک گرایی دانش��گاهی و عطش به اخذ لقب دکتری 
باشد. جناب رئیسی در حالی این جمله را بر زبان آورده  که سال هاست 
تالش برخی از روحانیون برای نشاندن پیشوند »دکتر « بر ابتدای اسم 
خود فراگیر شده و حتی حوزویانی، آن هم در سطح ریاست های تراز اول 
کشور، بیش از طلبگی خود را با این عنوان معرفی می کنند و سعی دارند 
در چشم طرفداران شان به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه جا بیفتند تا آنها 

افتخار کنند که سنگ دکتری را به سینه می زنند!
بسط نگاه مدرک گرایی دانشگاهی به جامعه حوزویان و تالش طالب 
برای کسب مدارک دانشگاهی در کنار مدرک حوزوی موجب باری از 
افسوس است؛ به خصوص اگر به سنت های اخیر حوزوی آشنا بوده و 
شنیده باشیم که طلبگی بیش از مدرک گرایی و شغل، یک عشق، باور و 
ارزش بوده که طالب همان را هم با شعار »مال شدن چه آسان، آدم شدن 
چه سخت اس��ت« از خود می راندند و قدرت این عشق و باور توانست 
علمای درخش��انی چون آیت اهلل بهجت)ره(، آیت اهلل طباطبایی)ره(، 
عالمه جعفری)ره(، عالمه حسن زاده)حفظه اهلل( و امثالهم را بر پیشانی 
تاریخ چون نگینی ارزشمند که واسطه و تسهیل گر نیل فیوضات اهل 

بیت)ع( به جامعه بشری است، ثبت نماید. 
ریش��ه بخش��ی از این مس��ئله را ش��اید بتوان در تحوالت س��ال های 
گذش��ته نظام تحصیالت حوزوی، شبیه س��ازی آن با نظام دانشگاهی 
و معادل س��ازی های مدارک حوزوی با مدارک دانش��گاهی دانست اما 
بخش دیگری از مسئله، تغییر در نگاه به تحصیالت حوزوی از زیستن 
با مشی طلبگی به آخوندی به عنوان یک »شغل« است. هرچند که باید 
سهم عمده ای نیز برای جذابیت های اجتماعی به خصوص کسب اعتبار 
و شهرت در دیدگاه عموم مردم قائل بود؛ برای مثال اگر امروز کتابی به 
دست عموم داده شود یا پوستری از برنامه ای چاپ شود که نویسنده یا 
سخنران را با صرف لفظ »ثقه االس��الم«، »شیخ« یا »حجت االسالم « 
یاد کرده باشند، کمتر کسی بدون ش��ناخت قبلی از آن کتاب و برنامه 
اس��تقبال می کند تا زمانی که لفظ »دکتر « نوشته ش��ده باشد و اینها 
همه در حالی اس��ت که اگر نس��خ قدیمی کتاب مفاتیح الجناح را که 
امروز با زندگی دینی ما پیوندی جدا نشدنی دارد، بگشایید نام درخشان 

»ثقه االسالم والمسلمین شیخ عباس قمی « بر آن حک شده است. 
باز هم اگر »دکتر ش��دن « به معنای واقعی آن بود، جای گالیه کمتری 
داشت اما صد افسوس که گسترش این نگاه و تالش برای دکتر خطاب 
شدن، موجب شده که دکتری و اساساً مدرک در ایران تبدیل به برگ 
کاغذی شود که صرفاً ژست روشنفکری و ضمانت اعتبار اجتماعی را به 
همراه دارد حال آنکه هر کدام از مقطع های لیس��انس، فوق لیسانس و 
دکتری دارای مفهومی ویژه است که دانشجوی فارغ از آن مقطع بایستی 
واجد ویژگی های متناسب با آن باشد. برای مثال برخی از جامعه شناسان 
با اتکا به بررس��ی اس��تانداردهای دانش��گاه های برتر جهان معتقدند 
دارندگان مدرک لیسانس بایستی دارای قدرت تجرد و مجرداندیشی 
باشند و مسائل را به صورت انتزاعی فهم کنند و در دوره فوق لیسانس 
بایستی این قدرت تجرد ملکه ذهن می شود و فارغ التحصیل این رشته از 
این قدرت ملکه شده برای تحلیل و فهم مسائل تخصصی رشته خود بهره 
می برد و فارغ التحصیل مقطع دکتری نیز با اتکا به دانش و مهارت های 
آموخته بایستی صاحب قدرت اجتهاد شود و همه اینها در حالی است که 
لفظ دکتر شدن در ایران صرفاً پاس کردن دروس و گذراندن واحدهای 
محدود همچون دوره کارشناسی و دبیرستان آن هم تنها به شوق خطاب 

شدن با پیشوند »دکتر « و بدون تالشی برای اجتهاد است. 
القصه، امید آن اس��ت که با تغییر نگاه در جایگاه ریاست جمهوری که 
سهم بسزایی در فرهنگ و نگاه جامعه دارد و افتخار جناب آقای رئیسی 
به طلبگی خود آن، هم در حالی که عده ای ب��ا بی انصافی تالش دارند 
تحصیالت ایشان را زیر سؤال ببرند، حوزویان قدر گوهری را که در دست 
دارند بیش��تر بدانند و راضی به آمیختن آن به هیچ پیشوند و پسوندی 
نشوند. در این راه نقش تصویرسازی های رسانه ای و تغییر تصویر به فقر 
و سختی آغشته شده روحانیت، سهم عمده ای دارد که ان شاءاهلل به آن 

نیز بیش از پیش توجه شود.

محمد صادق عبداللهی

 سرلشکر باقری:  بساط گروهک های 
ضدانقالب را جمع می کنیم

شن
رو
يه
ورود نمایندگان مجلس به کار اجرایی خطر دارد. این هشدار سا

رهبر انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای به نمایندگان مجلس 
است. حاال اما گاه زمزمه، گاه توئیت و گاه حرف های جلسات 
پشت پرده ش��نیده می ش��ود که حکایت از دخالت و اعمال 
فشارهای غیرمستقیم برخی نمایندگان به دولت برای عزل و 

نصب   ها در دولت جدید دارد. 
رهبر معظم انقالب،  در دیدار تصویری خردادماه سال جاری به 
نمایندگان مجلس گفتند که »یکی از آسیب   ها ورود نمایندگان 
در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه 
مدیرکل فالن تشکیالت در شهر ما یا در استان ما مثاًل فرض 
کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار 
و از این قبیل. حاال یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری 
ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم 
اّما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید 
کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در 

این زمینه گفت وگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی 
دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود. «

برخی نمایندگان اما کم توجه به هشدار و توصیه رهبر، مسیر 
دیگری را می پیمایند. در موضوع استانداران و وزارت کشور این 
موضوع پررنگ تر است و رهبری هم به تجربه، این را می دانستند 

که در صحبت خود مشخصاً از این سمت   ها نام بردند. 
دولت جدید بر سر کار آمده و یکی از آسیب  هایی که مانند گذشته 
گریبان دولت و نمایندگان را گرفته است، سفارش یا بهتر بگوییم 
دخالت نمایندگان در امور جاری است که این روز  ها با تومارهای 
پیدا و پنهان نمایندگان به وزرا، خصوصاً وزیر کشور نمود عینی 
به خود گرفته است. اکنون که دولت در تدارک انتصاب مدیران 
میانی در وزارتخانه  ها و اس��تانداران و فرمانداران سراسر کشور 
است، بازار سفارشات نمایندگان در استان  ها و شهرستان  ها داغ 
شده و بعضاً تقاضا  ها از وزارت کشور با رنگ و بوی کمک به دولت 
عنوان می ش��ود که مثاًل برای فالن استان و بهمان شهرستان 

استاندار و فرماندار متخصص و بومی و متعهد بگذارید. اما کیست 
که نداند این پیشنهادات بیش��تر از آنکه رنگ و بوی مشورت و 
کمک داشته باشد، با اهداف دیگری عنوان می شود. یک وزیر 
و چند معاونت هم هنوز جایشان در کابینه خالی ا ست و برخی 

نمایندگان برای آنها هم گزینه پیشنهادی دارند!
البته بدیهی اس��ت که به واس��طه نقش مل��ی و منطقه ای 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، آنها نمی توانند نسبت به 
امور کشور و حوزه انتخابیه خود بی تفاوت باشند، اما نظارت 
آنان به معنای دخالت در امور اجرایی کشور نیست و آنها به دور 
از هرگونه سهم خواهی ، اختیارات خود را باید از طریق قانون 
اعمال کنند. چنین انتظاری از مجلسی که از سوی رهبر معظم 
انقالب متصف به صفت »انقالبی بودن« است، به مراتب بیشتر 
است، در غیر این صورت به تعبیر معظم له »این آسیب   ها اگر 
شناسایی نشود و انسان دچار این آسیب   ها بشود، آن وقت وضع 

مجلس فرق خواهد کرد. «

 محمد باقر ذوالقدر 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد

رئیس مجمع تش�خیص مصلحت نظام 
ضمن قدردان�ی از خدمات ارزش�مند 
محس�ن رضای�ی ، باص�دور حکم�ی، 
محمدباقر ذوالقدر را به سمت دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. 
به گزارش فارس، در حکم آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی خطاب به دکتر محمد باقر 

ذوالقدر آمده است: 
با عنایت به استعفای دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب 
آقای دکتر محس��ن رضایی دامت توفیقاته که طی س��الیان متمادی 
خدمات ارزشمندی در این سمت داشته اند و تشکر از زحمات بی دریغ 
ایشان، جنابعالی را که بحمداهلل از شخصیت های انقالبی، صاحب فکر و 
دارای تجارب ارزشمند اجرایی می باشید، حسب ماده ۳ آیین نامه مجمع 
تشخیص و تأیید رهبر معظم انقالب اسالمی مدظله العالی، به عنوان دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب می نمایم. امید است به فضل 
الهی و با اهتمام و سعی بلیغ در انجام وظایف محوله در دبیرخانۀ مجمع و 
سایر وظایف مرتبطه، در پیشبرد امور موفق باشید. در هرحال خداوند یار 
و ناصرتان باد. إنّه نعم المولی و نعم النصیر. از مقام معظم رهبری مدظله 
العالی به جهت پذیرش پیشنهاد دبیری و نیز نصب جنابعالی به عنوان 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکر می کنم و سالمتی و دوام عمر 

همراه با توفیق و تسدید ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

 موافقت رهبر انقالب با استعفای 
محسن رضایی از دبیری مجمع تشخیص

رهب�ر معظم انقالب اس�المی با درخواس�ت اس�تعفای محس�ن 
رضایی از دبیری مجمع تش�خیص مصلحت نظام موافقت کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پی نوشت 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بر هامش نامه استعفای محسن رضایی آمده 
است: تالش   ها و زحمات شما در سالیان متمادی در دبیرخانه مجمع 
تش��خیص مصلحت فراموش نشدنی اس��ت. ضمن پذیرش استعفای 
جنابعالی، موفقیتتان در مسئولیت جدید را از خداوند متعال مسئلت 

می کنم. والسالم علیکم و رحمه اهلل. 

در جلسه ستاد اجرای سند تحول قضایی مطرح شد
 تأکید اژه ای بر تسریع 

در هوشمند سازی نظام قضایی
رئیس قوه قضائیه ب�ا تأکید بر تس�ریع در روند هوشمندس�ازی 
نظ�ام قضای�ی و ارائ�ه دس�توراتی ب�رای بهب�ود عملک�رد 
دفات�ر خدم�ات الکترونی�ک قضای�ی گف�ت: بای�د خدم�ات 
قضای�ی ب�ا ارزان  تری�ن قیم�ت ممک�ن ب�ه م�ردم ارائه ش�ود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، نهمین جلسه ستاد راهبری 
اجرای سند تحول قضایی با حضور محس��نی اژه ای و به منظور بررسی 
راهکار های »ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی« و »تسهیل 
رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه« برگزار 

شد. تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می شود. 
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر تس��ریع در اجرای طرح های فناوری 
محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش های 
مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضائیه بدون 
هوشمندسازی غیر ممکن است. محسنی اژه ای با بیان اینکه بی توجهی به 
دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه های حاکمیتی موجب کندی 
در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آنها می شود، تأکید کرد: 
نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه 
گام بر نداریم در آینده با مشکالت مواجه می شویم. رئیس عدلیه با تأکید 
بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی 
و کارآمدسازی فرایند   ها گام برداریم، خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت 
باالی تکنولوژی ش��اید ضروری باشد نه تنها بخش��نامه   ها و ابالغیه های 
سال های گذشته، که حتی دستورالعمل   هایی که طی یک سال اخیر صادر و 
ابالغ شده، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصالح و به روزرسانی شوند. 
در این جلسه محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره 
به دستور حجت االسالم محسنی اژه ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در 
نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی 
مشکالت مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام 
شده، مشکالت مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک 
احصا و در جهت حل ان در این جلس��ه راهکار ارائه می شود. رئیس قوه 
قضائیه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصالح و 
ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور. اژه ای 
بر همین اساس دستور داد »تا جایی که ممکن است باید هزینه های مردم 
برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزان  ترین نرخ ممکن 
ارائه شود«. اژه ای همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه ای به بسترسازی برای ارائه 

این خدمات در مناطق محروم و روستا   ها صورت گیرد. 
»توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کش��ور در ارائه خدمات الکترونیک 
قضایی به منظور دسترس��ی سریع و آس��ان هموطنانمان به عدالت«، 
»نوآوری در ارائه خدمات « و »توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری   ها 
به خدمات سازمان های تابعه « از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا 

برای بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود. 
»چالش   ها و راهکار های تسهیل رس��یدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه 
انحصار وراثت و تحریر ترکه« از دیگر دستورکار های نهمین نشست ستاد 
راهبری اجرای سند تحول قوه قضائیه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و 
به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای 
بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد. دعاوی 
مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده های پرتکرار نظام قضایی 
است که ساالنه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می شود و یکی از 
عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه 
شورا های حل اختالف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه 
گذشته، راهکار   هایی برای حل این مشکل ارائه کردند. محسنی اژه ای با 
اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هر چه 
بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایند   ها و کاهش خطا   ها گام 

برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می یابیم. 

 تکذیب گمانه زنی   ها 
در مورد انتخاب استانداران

زنی ه�ای  گمان�ه  برخ�ی  کش�ور  وزارت  عموم�ی  رواب�ط 
رس�انه ای در خص�وص انتص�اب اس�تانداران را تکذی�ب ک�رد. 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، با 
توجه به انتشار اخبار غیرمستند و شایعات فاقد صحت پیرامون انتخاب و 
معرفی استانداران در برخی از رسانه ها، روابط عمومی وزارت کشور، ضمن رد 
گمانه زنی های منتشره  تأکید کرد: اخبار مربوط به انتصاب استانداران پس از 
تصویب در هیئت دولت به صورت رسمی در پایگاه اطالع رسانی دولت، پایگاه 
اطالع رسانی وزارت کش��ور و رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی منتشر 
می شود. گفتنی است در روزهای اخیر لیست  هایی مجهول از استانداران در 

فضای مجازی مطرح است که وزارت کشور این موضوع را تکذیب کرد.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 عضویت در شانگهای 

تحریم  ها علیه ایران را بی اثر می کند
عض�و مجم�ع تش�خیص مصلحت 
نظام با بی�ان اینکه ق�درت امریکا 
رو به افول اس�ت، گف�ت: عضویت 
دائمی ای�ران در س�ازمان همکاری 
ش�انگهای س�بب ب�ی اث�ر ش�دن 
تحریم ه�ای امری�کا خواهد ش�د. 
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، 
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان 

رهبری در گفت وگو با خبرگزاری رسا، به تبیین دستاوردهای عضویت 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای پرداخت و گفت: 
سازمان همکاری شانگهای شامل روسیه و هفت کشور آسیایی است که 
مهم  ترین آنها کشورهای چین و هند است. وی با بیان اینکه کشورهای 
عضو این س��ازمان، ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تش��کیل می هند، 
خاطرنش��ان کرد: کش��ور چین دومین اقتصاد برتر جهان را داراست و 

همچنین اقتصاد کشور هند و روسیه نیز رو به رشد است. 
مصباحی مقدم ابراز داش��ت: ارتباط کش��ور ایران با کشورهای عضو 
سازمان همکاری ش��انگهای می تواند بازار بزرگ اقتصادی در عرصه 
صادرات کاال را در اختیار ما قرار دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تأکید بر اینکه اقتصاد و قدرت امریکا در جهان رو به افول است، 
گفت: ارتباط ایران با کشورهای عضو این سازمان از نظر تجارت، نقل و 
انتقال فناوری و سرمایه برای آینده کشور مفید است. وی با بیان اینکه 
اکنون ایران در ش��رایط تحریم های بی رحمانه امریکا به سر می برد، 
افزود: عضویت دائمی ایران در س��ازمان همکاری شانگهای سبب بی 
اثر شدن تحریم های امریکا و غربی  ها خواهد شد. روابط دوجانبه نظام 
اسالمی ایران و کشورهای آسیایی، آینده درخش��انی را برای اقتصاد 
کشور ترسیم خواهد کرد. وی با اشاره به دیپلماسی فعال و قوی دولت 
سیزدهم تصریح کرد: آیت اهلل رئیسی در زمان تحلیف خود بر همکاری 

ایران با کشورهای همسایه و شرق آسیا تأکید کردند. 
حجت االس��الم مصباحی مقدم ب��ا بیان اینک��ه دولت س��یزدهم از 
نظر دیپلماس��ی و روابط بین الملل بس��یار خوب ش��روع کرده است، 
افزود: تماس آیت اهلل رئیس��ی با رئیس جمهور چین، منجر به افزایش 
چشمگیر واردات واکسن کرونا شد و همچنین در ظرف مدت کوتاهی 
واکسیناسیون مردم تسریع یافت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه دیپلماسی نظام اس��المی ایران در دولت سیزدهم بسیار 
فعال و پرکار است، بیان کرد: سفر رئیس جمهور به تاجیکستان، عضویت 
دائم در سازمان همکاری شانگهای و س��فر وزیر امور خارجه به امریکا 

می تواند دیپلماسی نظام اسالمی ایران را در جهان تقویت کند. 

دخالتنمايندگاندرانتصاباستاندارانبهرغمتذکررهبری

 نماي نزديك

    امیر نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به پیشنهاد رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، طی حکمی از سوی فرمانده معظم 
کل قوا به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
منصوب شد.  نصیرزاده پیش از این به عنوان فرمانده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام وظیفه می کرد. در 
آیین معارفه امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، سردار سرتیپ محمد 
شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا حکم انتصاب وی را 

قرائت کرد. در حکم فرمانده معظم کل قوا به امیر نصیرزاده آمده است: 
»نظر به تعهد و شایستگی و تجارب و پیشنهاد رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح، شما را به ِسمت 
»جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح« منصوب می کنم. تالش شایسته و اثربخش در ارتقای 
توانمندی های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح با بهره گیری از ظرفیت های نخبگی و کارشناسی 
حسب نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار است. از تالش های ارزنده امیر سرتیپ قرایی 
آشتیانی در این مسئولیت قدردانی می کنم. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم. «  پیش از این، 
امیر آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. با آغاز به کار دولت سیزدهم، وی به عنوان 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشغول به انجام وظیفه شده است. 

   سرتیپ خلبان واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش شد
فرمانده معظ��م کل قوا ب��ا صدور حکمی امیر س��رتیپ 
خلبان حمید واحدی را به فرماندهی نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی

نظر به تعهد و شایستگی و پیشنهاد فرمانده کل آجا، شما 
را به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب می کنم.

اهتمام به ارتقاء توان و آمادگی های رزم در پاس��خگویی هوشمندانه به هر سطح و نوع از تهدید 
هوایی و رشد سرمایه انسانی با رویکرد ساخت نیروی هوایی دانشمنِد تراز نظام اسالمی، در تعامل 
اثربخش و هم افزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوری اسالمی ایران و بخش های ذیربط لشکری و 

کشوری، مورد انتظار است.
از تالش ها و خدمات ارزنده  امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در دوره مسئولیت تشکر می کنم.

سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سّید علی خامنه ای - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
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