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شبکه آی فیلم انگلیسی هم قطع شد!
همان گونه که کیهان هشدار داده بود، ماهواره پاک ست هم پخش کانال 

انگلیسی شبکه آی فیلم را قطع کرد!
روز 31 خرداد در گزارشی که در همین ستون منتشر شد، نسبت به ادامه 
قطع شــبکه های برون مرزی صداوســیما به دلیل انباشت بدهی های ارزی این 
سازمان هشدار داده شد. در همان گزارش، از شبکه آی فیلم انگلیسی به عنوان 
قربانی بعدی این بدهی یاد شــد که این اتفاق از روز سه شنبه سوم تیر به وقوع 
پیوســت و ماهواره پاک ســت این شــبکه را قطع کرد.  پیش از این نیز پخش 
ماهواره ای شــبکه های برون مرزی دیگری همانند الکوثر از ماهواره یوتل ست و 
سحر اردو از پاک ست متوقف و شبکه پرس تی وی و کانال انگلیسی شبکه آی 
فیلــم نیز به صورت موردی از ماهواره گالکســی 19 به دلیل نبود بودجه ارزی 
جهت پرداخت بدهی های ارزی سازمان صداوسیما به شرکت های طرف قرارداد، 
قطع شده بودند.  همچنین در اثر تراکم بدهی، رله رادیو دری معاونت برون مرزی 
رســانه ملی در افغانستان نیز با قطعی رو به رو شــده و این رادیو دسترسی از 
طریق موج اف ام را از دست داد.  آی فیلم انگلیسی از جمله کانال های محبوب 
معاونــت برون مرزی در میان مردم شــبه قاره هند به شــمار می رود که چند 
صد میلیون مخاطب هدف و دوســتداران بســیار فیلم و سریال های ایرانی در 
کشورهای پاکستان و هند دارد.  آی فیلم انگلیسی تا جمعه 30 خرداد فرصت 
داشت بدهی ارزی خود به پاک ست را بپردازد که با بی نتیجه ماندن پیگیری ها، 
نهایتا پاک ست عصر 3 تیر اقدام به متوقف ساختن پخش آی فیلم انگلیسی کرد.  
قطع سریالی شبکه های معاونت برون مرزی صداوسیما به دالیل انباشت بدهی 
صداوسیما، واکنش های متعددی را از سوی چهره های سیاسی و فرهنگی کشور 
به دنبال داشــته است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که هزینه های بی حساب 
و کتاب ارزی در سایر حوزه ها انجام می شود. برای مثال در حوزه ورزش هزینه 
ارزی فراوانی صرف حضور مربیان خارجی بی کیفیت شــده اســت اما نهادهای 
مســئول در اختصاص ارز مورد نیاز برای رســانه های برون مرزی صدا و سیما 
کم کاری می کنند.  روز سه شــنبه نیز، 202 نماینده مجلس در واکنش به این 
موضوع با صدور بیانیه ای، خواستار تامین فوری نیازهای شبکه های برون مرزی 
صداوســیما از ســوی نهادهای مسئول در خارج از رســانه ملی و پیش بینی و 

تصویب ردیف بودجه ارزی جداگانه برای این شبکه ها شدند.
قدردانی فرمانده سپاه و دبیر مجمع تشخیص 

از نوجوان هنرمند بختیاری
فرمانده کل ســپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدام هنرمند 

متعهد و نوجوان » هادی احمدی« قدردانی کردند.
به گزارش فارس،سرلشــکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اســامی در پیامی از اقدام هنرمند متعهد و نوجوان »هادی احمدی« 
قدردانــی کرد. این نوجوان اخیرا اجرای پرشــور و حماســی ســروده ای در 
رثای سیدالشــهدای مقاومت اسامی، ســردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی)ره( با گویش و لهجه زیبا و دلنشین محلی خطه شهیدپرور بختیاری 

در برنامه »عصر جدید« شبکه 3 سیمای جمهوری اسامی ایران داشت.
همچنین محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود 
نیز اصالتی بختیــاری دارد در گفت وگوی تلفنی با »هادی احمدی« نوجوان 
هنرمند بختیاری که با اجرای آهنگی پرشــور و حماســی در تجلیل از ساالر 
شهیدان مقاومت »سردار حاج قاسم سلیمانی« در برنامه عصر جدید هنرنمایی 
کرد، تقدیر کرد. در این تماس تلفنی که محســن رضایی با گویش بختیاری 
ســخن می گفت خطاب به هادی احمدی اظهار داشت: هنرنمایی شما را در 
برنامه شاداب و پر مخاطب »عصرجدید« دیدم. اجرای زیبای تو، عشق و شور 
و غیرت بختیاری را به خوبی نشــان داد. آینده ای درخشان همراه با توفیق را 
برای تو آرزو می کنم. فرمانده ســپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در ادامه 
با یادآوری حماسه آفرینی های جوانان بختیاری و لُر در دفاع هشت ساله ملت 
ایران گفت: به عنوان یک جوان بختیاری باید افتخار کنی که سردار شهیدحاج 
قاســم سلیمانی، تبار بختیاری داشــت و اجداد او حدود دویست سال قبل از 
منطقه »فارسان« به اســتان کرمان مهاجرت کرده اند. ما بختیاری ها »سرباز 
اســام« و تفنگچی ایرانیم. هادی احمدی در این تماس تلفنی در پاســخ به 
رضایی، اظهار داشــت: خیلی به من لطف کردید. از محبت شما سپاسگزارم. 
باور نمی کردم که توانسته باشم نظر شما را جلب کنم. مطمئناً تشویق شما در 

ادامه راه من بسیار موثر خواهد بود.
چاپ سوم »دخترها بابایی اند« 

به روز دختر رسید
چاپ ســوم کتاب دختر ها بابایی اند همزمان با میاد با ســعادت حضرت 

فاطمه معصومه)س( توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
به گزارش مشرق، جواد محمدی علیرغم تیپ خاص و رفتار داش مشتی 
طــورش دل در گرو آرمان ها و ارزش هایی داشــت که حتی حاضر بود در راه 
آنها جان خود را نیز فدا کند. با اینکه نحوه لباس پوشیدن و صحبت کردنش 
اصا مثل دیگر هم قطارانش نبود، ولی به گفته که هرکس که با او حتی چند 
دقیقه ای نشست و برخواست کرده بود، رفتارش رنگ و بوی خدایی داشت. از 
مهربانیش بوی بهشت می آمد، از غیرتش بوی ذوالفقار علی)ع( و از نمازهایش 
بوی معراج.  اما حاال بعد از شــهادت، روایت زندگی پر فراز و نشیبش به قلم 
بهزاد دانشگر به نگارش در آمده تا شاید برای کسانی که این شهید را از نزدیک 
ندیده اند، دریچه ای باشد به سبک زندگی و مرام و مسلکش که آن را از نزدیک 
لمس کنند و با آن انس گیرند. دانشــگر که قبل از این اثر، تجربه های موفقی 
درزمینه خاطره نگاری و روایت های غیرداستانی دارد، این بار دست به قلم شده 
تا با فرمی جدید داســتان زندگی شهید را از خال خاطرات و گفت وگو های 
نزدیکانــش به تصویر بکشــد. تصویری که غیر از زندگی پر کشــمکش و پر 
جاذبه اش ، به ابعاد گســترده درونی و بیرونی شخصیتش نیز می پردازد. چاپ 
سوم کتاب »دخترها بابایی اند« روایتی است پر احساس از زندگی شهید مدافع 
حرم جواد محمدی که به قلم بهزاد دانشگر)نویســنده کتاب ادواردو( در قطع 

رقعی و 2۷2 توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
عاقه منــدان جهت تهیــه این کتاب با دســت خط یــادگاری و امضا 
نویســنده می توانند از طریق سایت رسمی انتشارات شهید کاظمی به نشانی 
nashreshahidkazemi.ir و یــا از طریق ارســال نام کتاب به ســامانه 

30001۴1۴۴1 کتاب را با تخفیف ویژه تهیه نمایند.
بخش ویژه فیلم سازان بسیجی 

در جشنواره مقاومت
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت بخش ویژه ای برای اعضای 
فیلم ساز بسیج یا سپاه پاسداران انقاب اسامی در نظر گرفته که در ابعاد ملی 

و استانی برگزار خواهد شد.
برای ارج نهادن به تاش های جهادگرانه نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران )اعم از بسیج، ارتش، سپاه، و نیروی انتظامی( و نیز با هدف استعدادیابی 
و تقویت نیروهای انقابی و متعهد )به ویژه جوانان خاق( برای حضور مؤثر در 
عرصه فیلم سازی و سینما، جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در شانزدهمین 

دوره خود بخشی ویژه برای فیلمسازان بسیجی در نظر گرفته است.
شــرکت کنندگان در این بخش باید عضو بسیج یا سپاه پاسداران انقاب 
اســامی یا یکی از نیروهای مسلح باشــند و هنگام ثبت نام تاییدیه عضویت 
خود را از طریق ســازمان بســیج هنرمندان، واحدهای تابعه ســازمان بسیج 

مستضعفین، یا یگان های محل خدمت در نیروهای مسلح ارائه کنند.
آثار منتخب فیلمســازان بسیجی در مرحله استانی در هفته گرامیداشت 
دفاع مقدس در مرکز استان انتخاب و از صاحبان آثار تجلیل و در مرحله ملی 
آثار برگزیده استانی با هم به رقابت گذاشته خواهد شد. آخرین مهلت ارسال 

آثار به بخش فیلمسازان بسیجی پنجشنبه 30 مرداد 1399 است.
هیئت داوران شانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت در بخش 
مسابقه ملی، شش تندیس و دیپلم افتخار به بهترین تله فیلم بلند، بهترین فیلم 
داستانی کوتاه، بهترین فیلمنامه، بهترین مستند، بهترین نماهنگ و بهترین 
پویانمایی اهدا خواهد کرد.شرکت فیلمسازان بسیجی و اعضای نیروهای مسلح 
شــامل ارتش، ســپاه و نیروی انتظامی در »بخش فیلمسازان بسیجی« مانع 
شــرکت در بخش های دیگر نیست و آثار شــرکت کننده می بایست براساس 
موضوعات اعام شده باشد. شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در 
دو زمان 31 شهریور تا ۶ مهر 1399 مقارن با هفته دفاع مقدس در بخش های 
مدافعان ســامت، جشنواره جشــنواره ها و انتخاب استانِی بخش فیلمسازان 
بسیجی و یکم تا هفتم آذر همزمان با هفته بسیج در بخش های سینمای ایران 
و جهان، سیدالشــهدای مقاومت، روایت قلم و نقد و پژوهش تحلیل، انتخاب 

برگزیدگان ملی فیلمسازان بسیجی و فیلم به معنای مطلق برگزار می شود.

حضرت امام خمینی)ره(: آنچه من راجع به ایشان )شهید 
بهشتی( متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل آن ناچیز است 

و آن، مظلومیت ایشان در این کشور بود.

هدیه به خوانندگان

دریا دلش گرفت و تالطم شروع شد
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

زیارت
مســتی نــه از پیاله نه از ُخم شــروع شــد

از جادة سه شــنبه شــب قم شــروع شــد
آیینــه خیره شــد بــه من و من بــه  آیینه

آن قدر خیره شــد که تبســم شــروع شد
خورشــید ذره بین به تماشــای من گرفت

آنــگاه آتــش از دل هیــزم شــروع شــد
وقتی نســیم آه من از شیشــه ها گذشــت

شــد شــروع  گنــدم  مــزارع  بی تابــی 
موج عــذاب یا شــب گــرداب؟! هیچ یک

دریــا دلــش گرفت و تاطم شــروع شــد
از فال دســت خــود چه بگویم کــه ماجرا

شــد شــروع  دوم  رکعــت  ربنــای  از 
در ســجده توبــه کردم و پایــان گرفت کار

تــا گفتــم الســام علیکم... شــروع شــد
فاضل نظری

فصل پریشانی
و طوالنــی انتظــاری ســرد  انتهــای  در 

مــن مانــدم و آغاز یــک فصل پریشــانی
وقتــی بهــار از شــاخه های کاج می تابید

مــن بــودم و یخ بســتگی های زمســتانی
در ســر صدای ســبز گندمــزار می پیچید

امــا دلــم محــو ســکوتی بــود پنهانــی
بــادی که بــا خــود بــرد بــرگ انتظارم

می ریخــت بر قصــر دلم یک قلعــه ویرانی
امتــداد لحظه هــای ســرد از  گاه عبــور 

دســتی بر روی شــانه ام می کاشت عریانی
سها رائد- مهاجر افغانی

پنجره های آدینه
در آرزوی تــو هســتم همیشــه نورانــی

اســیر زلف تــو هســتم، نگفتــه می دانی
خاموشــی فریادهــای  قبیلــه  از  تــو 

زبانــه می کشــی از ســینه های طوفانــی
شــمیم عطر تــو در بــاغ اللــه می پیچد

عزیــز گمشــده در کوچه هــای ظلمانــی
یکرنگــی انتظــار  در  بــه  نشســته ام 

بــدان امیــد کــه روزی گلــی برویانــی
شکســته قامــت هــر اللــه ای غریبانــه

غــروب خســته مرا می کشــد بــه ویرانی
نــگاه  اشــک آلود از  می شــنوم  شــبانه 

کــه می رســد به دلــم عطر یــاس پنهانی
هــزار پنجــره آدینــه باز و بســته شــود

بــه گــوش دل نرســد نغمه هــای عرفانی
ولــی شــنیده ام از قاصدی کــه می خواند

ز کــوی کعبــه برآیــد جمــال نورانــی
به عشــق خال رخت حال ما پریشان است

فدا کنــم دل و جــان را بر این پریشــانی
بــه کنــج میکده هر شــب ترا، تــرا خوانم

کــه شــاید از می نابــت مــرا بنوشــانی
لبــان تشــنه مــا را ز کــوزه ات تــر کــن

بــه انتظــار تو باشــم اگــر چــه طوالنی
مــن از زمان شــکفتن خــدا خــدا کردم

هــزار بوســه برویــت زنــم بــه آســانی
اگــر چــه الیــق عشــقت نگشــته ام اما

شــوم بــه صبحدمــی در ره تــو قربانــی
پریشــانم چنــان  ظهــورت  انتظــار  در 

که لحظــه لحظه عمــرم رود بــه حیرانی
بــه جز تو ای گل نرگس مرا خیالی نیســت

به خاک پای تو ســایم همیشــه پیشــانی
ضریح چشــم ســیاهت طواف هر شب من

صفای ســعی مرا چشــم بســته می دانی
دعــای عهــد ترا هــر ســحر وفــا کردم

مگــر به گــوش من آیــد صــدای روحانی
بــه انتظــار تــو »نــادم« ز کفــر می نالد

یقیــن شــکایت دل را نگفتــه می خوانــی
ابوالقاسم قربانی 

آینه شکسته
دســت تو باز می کند، پنجره های بســته را

هم تو ســام می کنی، رهگذران خســته را
دوبــاره پاک کردم و به روی رف گذاشــتم

را گرفتــه  غــم  غبــار  قدیمــی  آینــه 
پنجــره بی قــرار تــو، کوچــه در انتظار تو

تا کــه کند نثار تو، الله دســته دســته را
شب به سحر رسانده ام، دیده به ره نشانده ام

گوش به زنگ مانده ام، جمعه عهد بســته را
این دل صاف کم کمک، شده ست سطحی از ترک

آه... شکســته تر مخــواه، آینه شکســته را
سهیل محمودي

سپیده و نور
می آیــی دور  فق هــای  ا ز  ا

از میــان مــه و ســپیده و نور
در تــو جاری اســت آیه تطهیر

در تو پیداســت روح سبز ظهور

چهــره ات زیــر ســایه ای از غم
بــاران ترنــم  نگاهــت  در 

می آیــی وقــار  و  باشــکوه 
تــا غــم و رنــج را دهــی پایان

هم چو ابری ســپید نرم و سبک
سایه می گستری بر آنچه که هست

در دلت چشمه سار روشن عدل
ذوالفقــار علــی ترا در دســت

خــدا کام  لبــت  میــان  از 
می تــراود چو عطر یاس ســپید

می شــکوفد درون ســینه مــا
بــا کامــت شــکوفه های امید
زهرا پیشرفت

اخبار ادبی و هنری

صفحه ۳
پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
۳ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۹۶

آیین رونمایی از سامانه های جدید قوه قضائیه با 
حضور ریاست دستگاه قضا برگزار شد.

به گزارش میزان، آیت اهلل رئیســی در این مراســم ابراز 
امیدواری کرد که سامانه هایی که متخصصان متبحر و متدین 
با یک حرکت جهــادی و کار و تاش قابل تقدیر راه اندازی 
کرده اند، به تســهیل امور مردم، آســان شدن دسترسی به 
عدالت، کرامت مردم و توجه به حقوق مردم و افزایش اعتماد 

عمومی به دستگاه قضایی بینجامد.
وی ضمن تقدیر از دکتــر زارع پور، رئیس مرکز آمار و 
فناوری اطاعات قوه قضائیه و همکاران وی و کسانی که در 
گذشــته در این مرکز در این زمینه تاش کردند، راه اندازی 
این ســامانه ها را در راستای تحول در دستگاه قضایی عنوان 

کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: تحول در دستگاه قضایی بدون 
راه اندازی این سامانه ها امکانپذیر نیست و این تحول تسریع 
در رسیدگی ها، رفع اطاله دادرسی، کرامت نسبت به مردم و 
اجرا و تســهیل دسترسی به عدالت را می طلبد که همه این 
سامانه ها می تواند در جهت تحقق این اهداف نقش مهمی را 

ایفا کنند.
آیت اهلل رئیسی از سامانه نوبت دهی به عنوان طرحی یاد 
کرد که در افزایش میزان رضایت مردم نقش دارد و به سامانه 
نظرسنجی که ارباب رجوع نظر خود را اعام می کند و قاضی 
و کارمند در جریان این نظرسنجی قرار می گیرد،  اشاره کرد 
و گفت: این موضــوع می تواند به ارتقاء رضایتمندی مردم و 

توجه به کرامت انسان کمک کند. 
رئیس دســتگاه قضا ادامه داد: اگرچه بخشنامه  کرامت 
ســال گذشــته اباغ شده اســت، ولی باید ســازوکار این 
بخشنامه ایجاد می شد که مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه 
قضائیه ســامانه آن را ایجاد کرد. این سامانه می تواند فرایند 
 ســنجش را در مورد بخشــنامه کرامت عملیاتی و اجرایی 

کند.
وی با  اشــاره به راه اندازی ســامانه صدور گواهی عدم 
سوءپیشــینه افزود: این موضوع از مســائلی بود که مردم را 
رنج می داد و پاســخ بــه آن تقریبا ده روز معطلی داشــت؛ 
ولی راه اندازی این ســامانه و به روزرســانی اســتعام عدم 
سوءپیشــینه، حتما در جهت فضای کسب و کار در کشور و 

رضایت مردم تأثیر دارد.
رئیس قوه قضائیه در مورد ســامانه اســتعام از بیمه ها 
و بانک ها گفت: قضات بر این اســاس می توانند به لحظه به 
بانک های اطاعاتی مختلف دسترســی داشته باشند و این 

مقدمه شکل گرفتن دولت الکترونیک است.
آیت اهلل رئیســی دولت الکترونیــک را از ضرورت های 
جدی کشــور عنوان کرد که می طلبد همه بخشهایی که به 
اطاعات دسترســی دارند، به هم مرتبط شــوند و همکاری 
و همراهی بیشــتری با هم داشته باشــند و تبادل اطاعات 
 بین بخش ها صورت گیرد تا در عمل دولت الکترونیک شکل 

گیرد.
وی تأکید کرد: اســتعام از بانک هــا و بیمه ها می تواند 
دسترســی به اطاعــات را بــرای قاضی تســهیل کند و 

تصمیم گیری را سهل نماید.
رئیس قوه قضائیه با  اشــاره به سامانه های خودکاربری 
وکا و نمایندگان حقوقی و کارشناســان رســمی گفت: این 

اقدام می تواند کارها را آسان و تسهیل کند.
آیــت اهلل رئیســی با تأکید بــر اینکه قانون، دادرســی 
الکترونیک را به رسمیت شناخته است، بیان داشت: دادرسی 
الکترونیک نوعی از دادرسی است که قانونگذار آن را پذیرفته 

است.
وی یادآور شد: کرونا می توانســت به عنوان یک تهدید 
برای تاخیر در کارها تلقی شــود؛ ولــی مرکز آمار و فناوری 
اطاعات قوه قضائیه این تهدید را با گســترش دادرسی های 

الکترونیک به یک فرصت تبدیل کرد.
رئیس قوه قضائیه با  اشاره به برگزاری بیش از هزار مورد 
دادرسی الکترونیک در اســتان ها اظهار کرد: این اقدام گام 
بسیار موثری در جهت گســترش دادرسی های الکترونیک 
اســت؛ به نحوی که بتوان رفت و آمــد را کمتر کرد و نفع 

را باال برد.
وی بــا ابــراز امیدواری نســبت به افزایــش روزافزون 
دادرسی الکترونیک، اســتفاده از فناوری برای رسیدگی به 
پرونده ها حتی در اســتان های محروم را اقدامی پســندیده 
دانست و بیان داشــت: این موضوع به بروزرسانی پرونده ها 
 و افزایــش رضایتمنــدی مــردم و عمل بــه قانون کمک 

می کند.
آیت اهلل رئیســی با  اشــاره بــه راه انــدازی صددرصد 
ســامانه هایی که در امر مبارزه با قاچــاق کاال بر عهده قوه 
قضائیه است، گفت: مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضائیه در 
بین دستگاه های کشور صد در صد تعهداتش را در این زمینه 
انجام داده و ســامانه های مورد نیاز در قوه قضائیه راه اندازی 
شده است تا در ارتباط با سامانه های دستگاه های دیگر، نقش 

بسزایی در مبارزه با قاچاق کاال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در این سال که یکی از اولویت های 
قوه قضائیه توجه به کرامت ارباب رجوع و اجرای بخشــنامه 
کرامــت بوده اســت، ایجاد این ســامانه ها در جهت تحقق 

شفافیت و روان کردن امور، نقش داشته است.
رئیس قــوه قضائیه با ابراز خرســندی از راه اندازی این 
ســامانه ها گفت: گام هایی که امروز متخصصین برداشته اند، 
قوه قضائیه هوشــمند را نوید می دهد که در راستای تحول 

دستگاه قضا بسیار نقش آفرین است.
آیت اهلل رئیســی گفت: انتشــار آرای قضایی و نقد آن 

توســط نخبگان و خبرگان و پژوهشگران و محققان یکی از 
سازوکارهایی است که به اتقان کار در دستگاه قضایی کمک 

می کند و زمینه آن فراهم شده است.
وی ابراز امیدواری کرد این گام های اســتوار روز به روز 
بتواند بر تحول در دستگاه قضایی و دسترسی آسان به عدالت 
و شفافیت و روان کردن ارتباطات و دادرسی الکترونیک تأثیر 
بسزایی داشته باشد و افزایش اعتماد عمومی و تسهیل امور 

مردم را فراهم سازد.
 افزایش سامانه های الکترونیکی قوه قضائیه 

به ۳۰ سامانه
در ایــن مراســم از 1۵ ســامانه الکترونیکی جدید قوه 
قضائیه که در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند 
در  تراز انقاب اســامی راه اندازی شــده یا ارتقاء یافته اند، 

به صورت مجازی مورد بهره برداری قرار گرفت.
آغاز به کار این ســامانه ها گام مهمی در جهت تسریع و 
تســهیل در خدمات رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات 

مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.
با راه ا ندازی این سامانه ها، تعداد سامانه های الکترونیک 
قوه قضائیه که طی یک ســال اخیر با هدف توســعه عدالت 

قضایی راه اندازی شده اند، به 30 سامانه افزایش یافت.
سامانه نوبت دهی غیرحضوری قوه قضائیه، سامانه صدور 
الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه، سامانه اموال مسئوالن، 
سامانه کشف شهود حرفه ای )ساما(، سامانه  ثبت قرارداد های 
وکا، سامانه جمع سپاری لوایح و دستورالعمل های حقوقی، 
ســامانه تولیــد، برقراری و خودکارســازی ســرویس های 
اســتعامات الکترونیکی و سامانه نقد و تحلیل آرای قضایی 

)تناد( از جمله این سامانه ها هستند.
از دیگر ســامانه های قــوه قضائیه می توان به ســامانه 
رسیدگی به شــکایات و اعامات، سامانه های بازرسی )سبا( 
و نظارت الکترونیک )ســابنا(، داشــبورد های مدیریتی قوه 
قضائیه، سامانه قانون بان، بانک ایده های قضایی، سامانه ملّی 
قوانین جمهوری اسامی و درگاه خدمات الکترونیک سازمان 

قضایی نیرو های مسلّح  اشاره کرد.
بومی سازی ســامانه مراقبت های الکترونیک با استفاده 
از همــکاری شــرکت های دانش بنیان در تولیــد پابند های 
الکترونیک داخلی، الکترونیکی کردن فرایند های دفاتر اسناد 

رسمی و ازدواج و طاق، الکترونیکی کردن اقدامات پرونده های 
اجرایی، ارتقاء سامانه خودکاربری وکا و تصدیق اصالت سند 
مالکیت از طریق پورتال از دیگر اقداماتی است که در ماه های 
اخیر در قوه قضائیه پیگیری و عملیاتی شده اند. دکتر زارع پور 
رئیس مرکز آمــار و فناوری اطاعات قوه قضائیه درخصوص 
سامانه های جدیدی که مورد بهره برداری قرار گرفتند توضیح 
داد کــه این ســامانه ها پس از یک دوره فعالیت آزمایشــی 

به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته اند.
وی اهداف راهبردی در توســعه الکترونیک دســتگاه 
قضایــی را »اســتفاده حداکثــری از فناوری بــرای تکریم 
مراجعین و همکاران قضایی«، »تســهیل دسترســی مردم 
بــه عدالت«، »اســتفاده از فناوری برای تســریع در فرایند 
دادرسی« و »ایجاد شــفافیت و ارتقاء سامت اداری در قوه 

قضائیه« عنوان کرد.
به گفتــه زارع پور، با توجه به تبادل خدمات الکترونیک 
دولت و قوه قضائیه، در آینده نزدیک امکان دریافت خدمات 
قضایی از طریق گوشی های تلفن  همراه نیز برای شهروندان 

فراهم می شود.
معــاون آمار و فناوری اطاعات قــوه قضائیه همچنین 
اعام کرد که روند اجرای احکام مربوط به محکومان مالی و 
تشخیص اعسار هم با تحول در فرایند استعام حساب های 

بانکی دستخوش تغییر و تسریع خواهد شد.
زارع پــور از تشــکیل کارگروهــی مرکــب از قضات و 
متخصصین هوش مصنوعی در دانشگاه های کشورمان خبر 
داد که قرار اســت با هم  اندیشــی و ارائه نظرات کارشناسی 
خود، مرکز فناوری قوه قضائیه را در پیشبرد مأموریت هایش 

یاری دهد.
در این مراسم تعدادی از مجریان سامانه ها در ارتباطی 
تصویری با رئیس قوه قضائیه، گزارشــی از فرایند اجرایی و 
نحوه فعالیت ســامانه ها و نتایج حاصل از بهره مندی از آنها 

ارائه کردند.
همچنین آیت اهلل رئیســی از طریق ارتبــاط تصویری 
در جریــان روند برگزاری یک دادگاه الکترونیک در اســتان 
کرمان قــرار گرفت کــه طــی آن پرونده یــک زندانی از 
 ندامتگاه رفســنجان در شــهر کرمان مورد رســیدگی قرار 

گرفت.
رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان هم که به طور 
همزمان بر فرایند برگزاری این دادگاه نظارت داشــت، اعام 
کرد از زمان شیوع کرونا تاکنون هزار و ۸۶۶ دادگاه به صورت 
تصویری در کرمان برگزار شــده و 1۷0 جلســه مسئوالن 
قضایی اســتان نیز با اســتفاده از ابزار های تصویری برگزار 

شده اند.
دکتر زارع پور هم پس از پخش برگزاری دادگاه مذکور، 
با  اشاره به برگزاری 2 هزار جلسه تصویری در سراسر کشور 
در مدت اخیر، توضیح داد که در این ایام ۵0 درصد دادگاه ها 
در استان ها و دورترین نقاط کشور، از طریق ارتباط تصویری 
حتی با منازل طرفین دعوا برگزار شده که این روش به زودی 

سراسری خواهد شد.
در بخش پایانی مراســم نیز آیت اهلل رئیســی در تماس 
تلفنی با یکــی از همکاران قضایی که بیــش از ۸۵ درصد 
مراجعه کنندگان مردمی نسبت به عملکرد وی اعام رضایت 

داشتند، از زحمات او تقدیر کرد.

با حضور رئیس قوه قضائیه انجام شد

رونمایی از 15 سامانه  جدید الکترونیکی دستگاه قضا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: عالوه بر 
سامانه رسیدگی به شکایات، تصمیم داریم سامانه 
گزارشگران فساد راه اندازی کنیم تا همه از جمله 

خبرنگاران گزارش های خود را اعالم کنند.
به گزارش تســنیم، حجت االسام حسن درویشیان، 
در نشســت خبری با تبریک دهه کرامت، بزرگداشت یاد 
و نام شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر و نکوداشت هفته 
قــوه قضائیه، گفت: یکی از رویکردهای دوره جدید توجه 
به همه ظرفیت های قانونی موجــود برای اعمال نظارت 
سازمان بر دستگاه های اجرایی است. بر اساس اصل 1۷۴ 
دو مأموریت نظارت بر جریان اداری و حسن اجرای قانون 
بر عهده سازمان بازرسی است. ما یک سازمان کارشناسی 
هستیم که از نخبه ها و متخصصان در سطح کشور استفاده 
می کنیم و اگر این تعداد چند برابر هم بشود امکان اجرای 
همه وظایف را نداریم مگر آنکه از همه ظرفیت های کشور 
اســتفاده کنیم؛ به ویــژه در بحث مبارزه با فســاد که با 
آمدن آقای رئیســی شدت یافته است. از ظرفیت نهادها 
و »ان جی او«ها و به ویژه مجموعه رســانه ها و خبرنگاران 
باید استفاده کنیم. خبرنگاران می توانند بازرس افتخاری 
باشند. باید از ظرفیت نظارت همگانی که در تشکیات ما 
پیش بینی شده و دفتر نظارت همگانی و بازرسان افتخاری 
 اســتفاده کرد کــه به صورت جدی به دنبــال اجرای آن 

هستیم.
درویشــیان ادامه داد: عاوه بر ســامانه رسیدگی به 
شکایات، تصمیم داریم سامانه گزارشگران فساد راه اندازی 
کنیم تا همه از جمله خبرنگاران گزارش های خود را اعام 
کنند و به دلیل حوزه های مسئولیتی، یکی از رویکردهای 
جدی توجه به مسائل کان به عنوان معضل جدی کشور 
است، مثل مســکن و خودرو؛ حوزه اقتصادی و معیشتی 
به عنوان مسائل جدی کشور هم در اولویت کاری ماست.

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: رویکرد 
تحولی دیگــر ما پیگیری اقداماتی اســت که باید انجام 
می شده و نشــده یا انجام نمی شود. در این راستا تقویت 
نظارت های قبل و حین است. اگر توجه کنیم، بخشهای 
نظارتی درون دســتگاه ها مثل حراســت ها، بازرسی ها و 
نهادهای خارج از دستگاه ها مانند سازمان بازرسی، اگر به 
پیشگیری توجه کنند بسیاری از خاف ها اتفاق نمی افتاد. 
در ســیل سال گذشــته اگر برخی وظایف دستگاه ها به 

موقع انجام می شــد، شاهد این همه خسارت نبودیم. لذا 
یکی از وظایف ما پیگیری ترک فعل هاست. ما فرصت های 
زیادی داشتیم و از دست دادیم. باید از فرصت ها به خوبی 
استفاده کنیم. در بحث بازارهای بین المللی و حوزه های 
اقتصادی معتقدیم تحریم گرچه ظالمانه است اما فرصت 
اســت. در کرونا با اینکه تحریم بود اما به فرصت تبدیل 
کردیم و اقدامات بسیار درخشانی انجام شد؛ شرکت های 
خصوصــی دانش  بنیان و بخش خصوصی وارد شــدند و 
کســی باور نمی کنــد در روزهای اول کرونــا با کمبود 
تجهیزات بهداشتی مواجه بودیم و امروز نه تنها به اندازه 
نیاز تولید می کنیم که بخشــی هم در حال صادر شدن 

است.
وی خطاب به خبرنگاران و با بیان اینکه از شــما هم 
درخواســت می کنیم در مطالبه گری از دستگاه ها کمک 
کنید، گفت: از دیگر اولویت های کاری ما پیگیری تحقق 
شــعار سال است. موضوع معیشت، تولید و کار مهم ترین 
مســئله سال های کشور اســت که نامگذاری این سال ها 
توسط رهبری ناشی از اهمیت موضوع است که باید توجه 

شود.
درویشیان افزود: نخریدن کاالهای خارجی که مشابه 
داخلی دارد توســط دولت، بحث قاچاق کاال و مجوزهای 

واحدهای تولیدی در دستور کار ما هست و بیش از 2۵0 
برنامــه کاری را پیش بینی کردیم. بحــث دیگر فوریت 
بازرسی ها اســت؛ مباحثی که در جامعه مطرح می شود 
مانند آب شــرب غیزانیه یا تخریب آلونک آســیه پناهی 
در کرمانشاه و امثال اینها مواردی است که با فوریت وارد 

شدیم و دنبال می کنیم.
درویشــیان درباره اقدامات سازمان بازرسی گفت: در 
سال گذشــته حدود 100 هزار و 20 شکایت یا اعام از 
مردم داشتیم که ۸2 درصد آن از طریق سامانه رسیدگی 
به شــکایات و اعانات رسیده اســت. 10 هزار کاربر در 
دستگاه های اجرایی داریم که موظف هستند به شکایات 
رســیدگی و نتایج را به ما اعام کنند و قابل دسترســی 
شــکات باشند و اگر شــاکی قانع نشــد پرونده ایجاد و 

رسیدگی می شود.
افزایش 51 درصدی شکایات

وی بــا بیان اینکه نســبت به ســال 9۷ حدود ۵1 
درصد رشــد شکایات داشتیم که ناشــی از افزایش امید 
مردم به قوه قضائیه اســت، گفت: یکی از رویکردهای ما 
در بازرسی ها و بررسی ها توجه به اثربخشی آن بازرسی و 
بررســی است. در حین بررسی و بازرسی تاش همکاران 
ما این اســت که به نتیجه برسانیم و مشکل مرتفع شود. 

در مجموع صدها اثربخشی در حوزه های مالی، مناقصاتی 
و مزایده ای و حوزه های مالیاتی و اصاح برخی قراردادها 
و صورت وضعیت ها داشتیم که بیش از 1۵00 مورد بوده 
است. ارزش مالی که با پیگیری سازمان به خزانه بازگشت 

بالغ بر 2۵00 میلیارد تومان است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی 
از مشکات کشــور این است که در این وضعیت کمبود 
منابع مالی برای انجام تعهدات، خوب نیست عده ای فرار 
مالیاتی داشته باشــند. ما به این موضوع وارد شده ایم و 
اقداماتی که به جد دنبال می کنیم سامانه جامع مالیاتی 
اســت تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شــود. بســیاری در 
زیرزمین ها و دور از چشــم و منظر دستگاه های مالیاتی 
فعالیت های میلیاردی دارند که مالیات نمی دهند. ۵۶00 
میلیارد تومان سال قبل پیگیری کردیم که مشخص شد 
بخشی اش برگشت شده است. در حوزه ارزی هم چه در 
حوزه نفت و سایر بخش هایی که فعالیت های ارزی دارند 
بالغ بــر ۴00 میلیون دالر و یورو در نتیجه پیگیری های 
 ســازمان بازرســی یا برگشت شــده یا جلوگیری شده 

است.
درویشــیان گفت: در حوزه اراضی چه در جلوگیری 
از تغییر کاربری یا خلع ید یا تصرف، گزارش هایی دادیم 
و اراضی ای که به دولت و منابع طبیعی برگشــته بالغ بر 
۵1 میلیون متر مربع بوده اســت. مجلس بودجه خوبی 
تصویب کرد برای قوه قضائیه و ســازمان ثبت اسناد که 
طرح کاداســتر اجرا شــود. این کار موجــب ممانعت از 

زمین خواری ها خواهد شد. 
وی افزود: در نتیجه این بررســی ها و بازرســی ها در 
حوزه تضییع وجوه دولتی، ارتشا، اختاس و تحصیل اموال 
نامشروع، سال قبل در مجموع ۵ هزار بازرسی داشتیم که 
بیش از ۸ هزار گزارش محصول این بازرسی ها بوده است. 
در مجموع گزارش های اصلی که بیشــترین گزارش های 
ما را تشکیل می دهد 3۸۵۴ گزارش اصلی داشتیم. بیش 
از 10 هزار پیشــنهاد اجرایی ارائه دادیم و 12۴2 گزارش 
معرفی به مراجع قضایی داشتیم که بیش از ۴۴00 نفر در 
این گزارش ها معرفی شدند برای رسیدگی قضایی. بیش 
از 300 هزار تخلف اداری داشــتیم که بیش از 10 هزار 
نفر درخصوص آن معرفی شــدند و بیش از ۴00 گزارش 

مربوط به تخلفات مدیران ارائه دادیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 

سامانه گزارشگران فساد ایجاد می شود

خبرگزاری رویترز در اقدامی قابل تأمل گزارشی 
را به منظور ایجاد شبهه در برنامه صلح آمیز موشکی 

و دفاعی ایران منتشر کرد.
در آســتانه انقضــای تحریمهای تســلیحاتی ایران 
و هــم گام با تکاپــوی مقامات آمریکا بــرای تمدید این 
تحریم ها، خبرگزاری انگلیســی رویترز روز چهارشــنبه  
گزارشی را درباره برنامه موشکی ایران منتشر کرده است.
بنا به ادعای رویترز »سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در شهرســتان جاجرم در خراسان شــمالی دارای یک 
تاسیسات مخفی برای تولید پودر آلومینیوم برای استفاده 

در سوخت جامد موشک است.«
رویترز مدعی اســت که اسناد این تأسیسات مخفی 
را شــخصی به نام »امیر مقدم، مسئول روابط عمومی و 
رابــط پارلمانی حوز ه معاونت اجرایی ریاســت جمهوری 

دولت ایران در ســال های 2013 تا 201۸ )92 تا 9۷(« 
در اختیار این خبرگزاری قرار داده است. به نوشته رویترز 
امیر مقدم ســال 9۷ ایران را تــرک کرده و هم اکنون در 

پاریس به سر می برد.
آن گونه که رویترز نوشته امیر مقدم به این علت اقدام 
به این »افشاگری« کرده »چون اعتقاد دارد جاه طلبی های 

موشکی ایران در راستای منافع مردم ایران نیست!«
گــزارش رویتــرز در این مقطــع زمانــی از این رو 
قابل توجه اســت که مقامات آمریکا طی هفته های اخیر 
کارزار رسانه ای و تحرکات سیاسی شدیدی را علیه راهبرد 
دفاعی و برنامه صلح آمیز و مشروع موشکی و تسلیحاتی 
ایران به راه انداخته تا با اجماع جهانی و یا ابزار شــورای 
امنیت ســازمان ملل، تحریم های تسلیحاتی ایران را که 

اواخر مهرماه امسال به پایان می رسد، تمدید کنند.

دولت آمریکا پس از خروج از برجام، آشــکارا هدف 
بعــدی خود را مقابله با نفوذ منطقه ای و توســعه برنامه 

دفاعی و به خصوص موشکی ایران اعام کرده است.
با اینکــه مقامات ایران به تکرار ضمن پافشــاری بر 
حق مشروع ایران در توسعه تسلیحات دفاعی خود تأکید 
کردند که تاش ایران برای افزایش توان نظامی و موشکی 
خود در چارچوب راهبرد دفاعی کشــور است، اما دولت 
آمریکا در ادامه »سیاســت فشــار حداکثری« هم اکنون 
تمرکز تحریم های خود را بر برنامه موشکی ایران قرار داده 
و تاکنون تحریم های زیادی را علیه »اشخاص و نهاد های 
مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران« اعمال کرده است.

از این رو رویترز در ادامه می نویسد سخنگوی وزارت 
خزانه داری آمریکا در پاســخ به این ســوال که »آیا این 
یافته های جدیــد رویترز درباره تولید پــودر آلومینیوم 

برای اهداف نظامی، نقض تحریم ها محســوب می شود یا 
خیر« اعام کرد »وزارت خزانه داری هر گزارشــی درباره 
نقض احتمالی تحریم ها را جدی بررســی می کند. گرچه 
ما دربــاره گزارش ها و تحقیقات )در ایــن زمینه(  نظر 
نمی دهیم، موظف هســتیم اشخاصی را هدف قرار دهیم 
که از رژیم ایران و فعالیت های آن در نقاط مختلف جهان 

حمایت می کنند.«
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، »خوزه لوئیس دیاز« 
سخنگوی سازمان امور سیاسی و صلح آمیز سازمان ملل  
در پاســخ به خبرنگار رویترز گفته است »شورای امنیت 
)ســازمان ملل( مشــخص نکرده که آیا توانایی ایران در 
تولید پودر آلومینیوم برای اســتفاده به عنوان پیشــران 
موشکی، در تناقض با اقدامات محدودکننده )سازمان ملل 

علیه برنامه موشکی ایران( هست یا خیر.«

خبرگزاری انگلیسی رویترز مدعی شد
یک مسئول در معاونت اجرایی دولت روحانی جاسوس ما بود


