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نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ماموریت های خود را به سطح نیرویی راهبردی
ارتقا داده است وایــن توانمندی را دارد که در
آبهـــای بینالمللی در جهت حفظ امنیت
دریایی حضور یابد .امیردریادار «خانزادی»
هفته گذشته نیز در بــازدیــدی ازمنطقه یکم
نیروی دریایی ارتش در بندرعباس  ،با اشاره
به پیشرفت نیروی دریایی در این زمینه تصریح
کرد :اگر امروز ناوگروههای نیروی دریایی ارتش
ت ها پرچم مقدس ایران اسالمی را به
در دوردس 
اهتزاز درمی آورند و شناورهای نیروی دریایی
ارتــش توانسته اند وارد مناطق دریایی جهان
شوند ،بی شک به پشتوانه جوانان انقالبی و
غیور این مملکت است.نیروی دریایی راهبردی
ارتش و همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالباسالمیبرایحفظامنیتدریایی،قدرت
بازدارندگی خود را بارها به نمایش گذاشته اند
وبرای انجام ماموریت های محوله در این زمینه
به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند .در
ادامه این روند ،نخستین ناوبندر نیروی دریایی
ارتش ،با نام «مکران» " "Makran port shipبه
ناوگان جنوب این نیرو ملحق شده است .ناوبندر
متفاوت ،کابینه سیزدهم را فراجناحی دانسته
و کاهش شکاف سیاسی حاکم بر کشور را یکی
از مهم ترین اقدامات رئیس جمهور آینده می
داند «:مشی آقای رئیسی همانطور که گفتم
استفاده از همه نیروهاست .او میگوید فقط
رئیسجمهور کسانی که به من رأی دادهاند
نیستم و رئیسجمهور همه ملت هستم .او
میخواهد نگاهی فراگیر در دولــت وجود
داشته باشد .واقعیت این است که آقای رئیسی
باید شکاف میان سیاسی و اجتماعی موجود را
ترمیم کند و فاصله میان ملت را کاهش دهد.
اکنون نیازمند اتحاد و انسجام ملی هستیم
و حتما رئیسجمهور میتواند این شکاف را
جبران کند .آقــای رئیسی از اصال حطلبان
در دولــت استفاده نمیکند امــا میخواهد
نظرات آن ها را هم بشنود تا در تصمیمگیری
همه تصمیمها را در نظر داشته باشد ».او
البته در ادامه تک صدایی در دولت را مفید
می دانــد و تاکید می کند «:یکدستشدن
حاکمیت حتما فرصت است زیرا قوا و نهادهای
مختلف بهجای آن که همدیگر را نفی کنند
و به روی هم پنجه بزنند ،از یکدیگر حمایت
میکنند و باعث میشوند کارها با هماهنگی
کامل پیش بــرود و کامال یک فرصت بزرگ
در اختیار کشور اســت .حاال میگویند این
نگرانی وجــود دارد که مثال مجلس وظیفه
نظارتی خود را در برابر دولت اجرا نکند که

سخنی کامال نادرست است زیرا وظایف هر
یک از قوا از جمله قوه مقننه در قانون تعریف
شــده اســت ».مصباحی مقدم رمــز موفقیت
دولت آینده را نبود دیدگاه های متناقض بیان
و تصریح می کند «:به آقای رئیسی میگویم از
نیروهایی استفاده کندکهبهجایرشدمحوری
در اقتصاد به عدالتمحوری باور داشته باشند.
بایدمجموعهایشکلبگیردکهیکدستباشند
و دیدگاههای متناقضی در دولت وجود نداشته
باشد و همه تالش کنند که هر چه بیشتر به
ملت خدمت کنند ».ناصر ایمانی دیگر فعال
سیاسی نیز با بیان این که مشکالت کشور به
این زودی ها قابل رفع نیست ،صداقت را تنها
راه رئیس جمهور منتخب می داند «:حرف از
اقدام در خیلی کوتاه مدت است .شاید ظرف
یکی  ،دو ماه .آقای رئیسی باید بتواند جامعه
را قدری آرام کند که تا چند ماه آینده برخی
اقدامات اقتصادی را که مثالطیپنج،شش ماه
به نتیجه میرسد و بعد هم اقدامات بزرگ تری
را انجام دهد .در این یکی دو ماه برای کاهش
نارضایتی مردم فقط یک راه دارد .هیچ اقدام
اقتصادی در این مدت نتیجه نخواهد داشت
پسبرایکاهشالتهابجامعهفقطبایدصادق
باشد .اگر صادقانه با مردم صحبت کند و مردم
احساس صداقت کنند و بدانند که به مردم
خالف واقع نمیگوید تا حدود قابل توجهی
تمکین میکنند».

▪اقتداردرجهتامنیتدریایی

انعکاس
••برنا نوشت  :نماینده مردم جیرفت در مجلس
گفت :مقرر شده است که رئیسی (رئیس جمهور
منتخب ) در چهاردهم مرداد ماه هنگام برگزاری
مراسم تحلیف ،کابینه خود را به مجلس تقدیم و
معرفی کند و پس از آن نمایندگان فرصت دارند
رزومهافرادمعرفیشدهرابررسیکنند.
••خبرآنالیننوشت:سیداحمدخاتمیامامجمعه
موقتتهرانگفت:ماهیچگاهمخالففضایمجازی
نبودهایمونیستیموبرخیهابهغلطاعالممیکنند
که نظام انقالب اسالمی با فضای مجازی مخالف
است .ما با فضای مجازی آلوده مخالفیم و همواره
موافق فضای مجازی پاک هستیم؛ در دهه محرم
سال گذشته فضای مجازی پاک حاکم شد و دقیق ًا
ماطرفدارهمانفضایمجازیهستیم.ویازدولت
فعلی بابت عدم اقدام مناسب برای مقابله با فضای
مجازی آلوده انتقاد کرد و گفت :تقاضای ما از دولت
منتخب که در دو هفته آینده شکل خواهد گرفت
ایناستکهبافضایمجازیآلودهمقابلهکند.تمام
کشورهایی که فناوری اینترنت را در اختیار دارند
استفادهازاینترنترابرایجامعههدفخودمحدود
کردند به طور مثال در کشور روسیه خبری از فضای
مجازیکشورآمریکانیست؛همهکشورهایتوسعه
یافته به سمت بومیسازی اینترنت رفتهاند ولی
متاسفانه دولتمردان ما اقدامی در راستای تشکیل
اینترنتملینکردند.
••جهان نیوز نوشت  :سرهنگ جلیل موقوفهای
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد :در
پی وقوع سرقت اموال منزل کارمند سفارت فرانسه
درمحلهیوسفآباد،تحقیقاتبرایشناساییسارقیا
سارقاندردستورکارمامورانتجسسکالنتریقرار
گرفت .وی افزود :با بررسیهای میدانی و اقدامات
اطالعاتی ماموران کالنتری ۱۲۵سارق حرفهای و
سابقهداررادرجنوبتهرانشناساییکردند.

سهند و مکران در سن پترزبورگ

شناورهای نظامی کشورمان برای شرکت در رژه نیروی دریایی روسیه
همزمان با دریادار خانزادی وارد سن پترزبورگ شدند

امیر دریــادار حسین خانزادی فرمانده نیروی
راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
با استقبال سفیر کشورمان و مقامات نیروی
دریایی روسیه وارد سنپترزبورگ شد .ناو سهند
وناوبندرمکران،ازیگانهایشناورنیرویدریایی
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران که در
روزهــای اخیر وارد سن پترزبورگ شدهاند ،با
همراهی بیش از  ۵۴ناو جنگی و ده ها فروند
زیــردریــایــی از روســیــه و کشورهای آسیایی ،
آفریقایی و آمریکای جنوبی در رژه روز نیروی
دریایی روسیه شرکت خواهند کــرد .دریــادار

حسینخانزادیفرماندهنیرویدریاییراهبردی
کشورمان هم به دعوت وزیر دفاع روسیه در راس
هیئت نظامی در مراسم رژه نیروی دریایی این
کشور در سوم مرداد در سن پترزبورگ حضور
خواهد یافت.فرمانده نیروی دریایی ارتش در
بدو ورود به سن پترزبورگ ،دریانوردی به سمت
اقیانوس اطلس را حرکتی بــزرگ و بیسابقه
برشمرد :این حرکت بزرگ از چند ماه پیش در
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران آغاز شد و
نیروهایپرتالشمااکنونخودرابهدریایفنالند
وآبهایسنپترزبورگرساندهاند.

نسخه فعاالنسیاسی برای رئیسی

مصباحی مقدم :باید مجموعه ای شکل بگیرد که یکدست باشند و دیدگاه های
متناقضی در دولت وجود نداشته باشد .ایمانی  :صداقت تنها راه رئیسی است
شمارش معکوس آغاز به کار دولت سیزدهم
به ریاست آیت ا...سید ابراهیم رئیسی آغاز
شده و حاال او کمتر از دو هفته دیگر سکان
امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت،
اما در این بین کامال واضــح است که رئیس
جمهور منتخب ملت ،کــار ســاده ای پیش

روی خــود نــدارد و با مشکالت زیــادی رو به
رو اســت  ،از ایــن رو تحلیل گــران سیاسی
نسخه های مختلفی را برای عبور رئیسی از
مشکالت کشور ارائــه می کنند .در همین
زمینه غالمرضا مصباحی مقدم نماینده ادوار
مجلس و تحلیل گر سیاسی با تفسیری البته
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مکران از جدیدترین شناورهای ارتش جمهوری
اسالمی ایــران اســت که در ژانویه  ،2021به
نیروی دریایی پیوست .با در اختیار گرفتن این ناو
بندر ،گام مهمی در جهت انجام ماموریت های
دریایی برداشته شد .ناوبندرجمهوری اسالمی
ت های نیروی
ایران مکران با هدف انجام ماموری 
دریایی ارتش در آب های دوردست برای مقابله
با ناامنی و دزدی دریایی به ویژه در منطقه خلیج
عدن ،دریای سرخ و تنگه طراحی شده و دارای
امکانات و تجهیزات الزم برای جنگ الکترونیک،
عملیات موشکی ،پهپادی و اجرای عملیات ویژه
است .این ناو گروه در ادامه ماموریت های محوله
درماه می  2021به اقیانوس اطلس اعزام شد.
هفتادوهفتمین ناوگروه نیروی دریایی راهبردی
ارتشجمهوریاسالمیایرانمتشکلازناوشکن
تمام ایرانی سهند و ناوبندر مکران برای نخستین
بار و به منظور نشان دادن توانمندی های نظام
جمهوری اسالمی ایران در عرصه دریانوردی در
اقیانوس اطلس حضور یافته و حاال نیز وارد سن
پترزبورگ شده اســت .وبگاه خبری آمریکایی
بیزینس اینسایدر ،در جدیدترین گزارش خود از
پیشرفت های نیروی دریایی در بازسازی و مدرن
سازیناوگانخودنوشت:امروزایرانشناورهای
خود را به ماموریت های مختلف در اقیانوس ها
اعزام می کند .امیر دریادار حبیب ا ...سیاری
معاونهماهنگکنندهارتشدربیاناهمیتاین
حضورتاکید کرد  :حضور در آب های بین المللی
را حق مسلم نیروی دریایی راهــبــردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران می دانیم و این مسیر را
با اقتدار ادامه میدهیم.

تازه های مطبوعات

••اعتماد -محمدرضا تاجیک در این روزنامه
نوشت :بیتدبیریها و بیعدالتیهایی که دیروز
انبوه انبوه کشت شدهاند ،امروز خرمن خرمن
درو میشوند.تنها آن جریان که در رنجی که «آن
دیگران» میکشند شریک است ،میتواند دوای
محنتها و سختیهای آنان باشد.کنشگران
سیاسی امروز ما باید گاهی از دیدن رنجی که
دیگران میکشند ،از خود بیخودشوند.
••کیهان –این روزنامه نوشت:فضای مجازی که
دولت روحانی اصــرار دارد به بیصاحب بودن و
بیدر و پیکر بودنش افتخار کند ،اگر به مدیریت
اهلش درآیــد میتواند رشد و شکوفایی و امید و
انگیزه را چندین برابر کند و این اهرم فشار را از
دست دشمنان بستاند و با بومی ســازی و سالم
سازیوعلمیسازیآنمیتوانازاینظرفیتکم
نظیربرایمعرفیحقایقبهرهبردوانقالباسالمی
راازگردنههایمحیلومهیلعبوردادومردمبزرگ
وشایستهایرانرابهآرزوهایبزرگشانرساند.
••شرق – عباس عبدی در این روزنامه نوشت:
اکنون همه نیروهای سیاسی کم وبیش به بنبست
رسیدهاند .بنبست اصالحطلبی را سیاستهای
اصولگرایان تشدید هم کــرده .بــرانــدازان که
طیف دیگری هستند هم به بنبست رسید هاند
چون بخش اعظم آن ها در پی دخالت خارجی
بودند که آشکارا به بنبست رسیده .آیا از دل این
بنبست یا حس حیرت نیرویی به وجود میآید که
بنبستشکنی کند و مسیری را روبهروی مردم باز
کند و آن ها را به آینده امیدوار کند یا نه؟
••آفتاب یزد-این روزنامه با تیتر «مــردم با همت
مسئوالن محدودیتها را دور زدند» نوشته است:
«ایــن که چرا مــردم کرونا را جدی نمیگیرند و به
پروتکلها و محدودیتها بیتوجه هستند را در
تناقضگوییمسئوالنوصادقنبودنآنهابامردم
دربارهبیماریکرونا،مشکالتاقتصادیوخستگی
از شرایط میدانند اما نکته این جاست که دود این
بیتوجهیهابهچشمانخودهمینمردممیرود».
••آرمان ملی-این روزنامه به نقل از ناصر کرمی
اقلیمپژوه نوشته است « :مسئله اصلی مهیبتر،
بمب نمکی است که آینده خوزستان را تهدید
میکند .بازگشت یک ترسالی و لزوم باز گذاشتن
خروجیهای سد گتوندعمق فاجعه را آشکار
خواهد کــرد .در نهایت ،چــاره ای نخواهد بود
جز این که با صرف هــزاران میلیارد تومان یک
کنارگذر دور دریاچه احداث کنند تا رودخانه سد
را دور بزند و اصال وارد آن نشود».

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

نور نیوز :اگر دستگاه های نظارتی برای احقاق حقوق مردم وارد عمل شوند
اساسا ضرورت شکل گیری جریان های اعتراضی موضوعیت خود را از
دست خواهد داد
در کنار مجازات مسئوالن متخلف ،برخورد با «
ترکفعلمسئوالن»یابهعبارتدیگر«مسئوالن
بی تفاوت » نیز به یکی از مهم ترین دغدغه های
چند سال اخیر دستگاه قضا تبدیل شده است .
امااینروزهاوهمزمانبادستوپنجهنرمکردن
مردم خوزستان با بحران آب ،موضوع برخورد با
ترک فعل مسئوالن دوباره بر سر زبان ها افتاده و
همان طور که رهبر انقالب در بیانات اخیر خود
اشــاره کردند ،بی توجهی به توصیه ها و ترک
فعل مسئوالن از مهم ترین عوامل مشکالت این
روزهای مردم خوزستان است .در همین زمینه،
نور نیوز رسانه نزدیک به شــورای عالی امنیت
ملی ،در گزارش اخیر خود ترک فعل مسئوالن
را مورد توجه قرار داده و با اشاره به نقش محوری
قوه قضاییه در برخورد با ترک فعل ها نوشته
است«:یکی از مهم ترین شاخصهای کارامدی
و حکمرانی عادالنه در نظامهای سیاسی که
میتواند منجر به جلب اعتماد عمومی و ارتقای
سرمایهاجتماعیشود،حساسیتدستگاههای
نظارتی و در راس آن قوه قضاییه نسبت به فساد،
رفتار خــاف قانون یا تــرک فعل و عــدم انجام
وظایف محوله از سوی مسئوالن سطوح مختلف
و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است .بررسی
عملکرد دستگاه قضایی در جمهوری اسالمی
ایرانطیادوارمختلفنشانمیدهدکهبرخورد
با مسئوالن فاسد یا متخلف حتی در ردههای
باالی حاکمیتی به اشکال مختلف مسبوق به
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نگاه سوم

شهادت ۴رزمندهقرارگاهقدسسپاهدر
درگیریبااشرار
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
جنوب شرق در اطالعیهای از شهادت چهار تن از
رزمندگان قرارگاه قدس در درگیری با اشرار در
منطقه گونیک خاش سیستان و بلوچستان خبر
داد .در این درگیری محمد نبی عمرزهی ،حمید
سهراب زهی،نادر ریگی حسین آبادی و محمد
علی رخشانی به شهادت رسیدند .خــاش در
 ۱۸۵کیلومتری جنوب زاهدان ،مرکز سیستان
و بلوچستان قرار دارد/.ایرنا

چهره ها
سخنگویناجا:هیچگونهمشکلامنیتیدر
استانخوزستانوجودندارد
سخنگوی ناجا ضمن تقدیر از همکاری و همراهی
مردم شریف خوزستان با نیروی انتظامی گفت :با
وجود تالش مذبوحانه افراد مغرض و شبکه های
معانددرجهتافزایشتنش،اجازههیچگونهتحرک
و خرابکاری به افراد فرصت طلب داده نشد .سردار
مهدی حاجیان در بــاره آخرین وضعیت امنیتی
استان خوزستان اظهار کــرد :در ابتدا الزم می
دانم از همکاری و همراهی مردم شریف و باغیرت
خوزستان با نیروی انتظامی تقدیر و تشکر کنم.
مردم والیی و معتقد استان خوزستان با جدا کردن
راه شان از اشرار و منافقین ،در بازگشت امنیت و
آرامش مجدد به استان نقش مهمی ایفا کردند که
این هوشیاری و آگاهی قابل تقدیر است .این مقام
ارشدانتظامیباگرامیداشتیادوخاطره«ضرغام
پرست»شهیدراهنظموامنیتدراستانخوزستانو
جانفشانیکلیهردههایاجرایی،اتخاذتمهیدات
مناسب و هدایت مستمر و منظم عملیاتی و اشراف
اطالعاتی را از جمله اقدامات نیروی انتظامی در
خنثیسازیتحرکاتدشمناننظامدانستوگفت:
الحمدهلل هیچگونه مشکل امنیتی در استان وجود
ندارد و کلیه نقاط حساس شهرستان های استان
مدیریتشدهوتحتکنترلقرار
گرفته و تا این لحظه ،بدون
رویــداد خاصی امنیت حکم
فــرمــاســت /.پایگاه خبری
پلیس

معاوناولقوهقضاییه:عَلممبارزهبافساد
درونوبرونسازمانیرابرافراشتهایم

مردم خوزستانگرفتار«ترک فعل» مسئوالن
سابقه است و موضوعی به عنوان خط قرمز در
این زمینه وجــود نــدارد .در موضوع برخورد با
مسئوالن کمکار و مدیرانی که با ترک فعل خود
موجب تضییع بیتالمال و حقوق مردم شدهاند
اما میتوان به قطعیت این حکم را صادر کرد که
دستگاه قضایی کشور به دالیــل مختلف عقب
ماندگیهای زیادی داشته و هنوز نتوانسته در
جایگاه واقعی پناهگاه ملت از حقوق آن ها در
برابر این افراد حفاظت کند ».نور نیوز در بخش
دیگر گــزارش خود گریزی به بحران اخیر آب
خوزستان زده و نوشته «:به عنوان نمونه ،در
خصوصمشکالتپیشآمدهدراستانخوزستان
باوجوددرنظرگرفتنپیشامدهایطبیعیمتاثراز
تغییراتاقلیمی،آنچهواضحاستورهبرانقالب
نیز دربــاره آن تذکر مستمر دادهانــد ،این است
که برخی مسئوالن استانی و البته کشوری به
بخشهاییازوظایفخودبیاعتنابودهوباترک
فعلهای مداوم شرایط را برای بروز مشکالت
و تشدید فشار بر مردم فراهم آوردهانــد .به نظر
میرسد با توجه به این که در روزهــای گذشته
عمومدستگاههایمختلفلشکریوکشوریبه
همراهمجموعههایخودجوشمردمیدستبه
دست هم داده اند تا مشکالت مردم این استان
به میزان قابل تحققی رفع شود ،وظیفه دستگاه
قضایی به ویژه در آغاز دوره جدید ،برخورد قاطع
بامسئوالنیاستکهترکفعلشانکاررابهاین
نقطهرساندهاست».اینسایتدربخشدیگریاز
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گزارشخودتاکیدکردهکهبرخورددستگاهقضا
باچنینترکفعلهاییمیتواندکمکشایانیبه
بازسازیاعتمادمردمکند«:اینمسئلهطبعایکی
از مهم ترین مطالبات عمومی جامعه است که در
مردمخسته
صورتانجام،همبهبازسازیاعتماد
ِ
ازناکارامدیکمکمیکندوهمدرآیندهمسیررا
برای کسانی که شیفته احراز مسئولیت هستند
اما اصل خدمت به مــردم را فراموش کردهاند
ناهموار خواهد ساخت .به طور طبیعی زمانی
که مردم با پوست و گوشت خود مشکالت ناشی
ازناکارامدیدرسطوحمختلفراحسمیکنند
و از مسئوالنی که خود مسئول اصلی رسیدگی
به مشکالت و رفع آن ها هستند ،صرفا وعده یا
منتسب کردن نارساییها به عوامل و رفتارهای
دیگران را میشنوند راهی غیر از بیان اعتراض و
پیشروی
طلبحقوققانونیخودباصدایبلند ِ
خود نمیبینند ».نور نیوز در آخر تاکید کرده که
برای دستیابی به این مهم یعنی برخورد با ترک
فعل ها ،قوه عدلیه در ابتدا باید به طور مستمر

عملکرد مسئوالن را مورد ارزیابی قرار دهد و
در گام بعدی با قاطعیت تمام برای برخورد وارد
عمل بشود ،مسئله ای که به گفته نور نیوز اساسا
مانع از شکل گیری اعتراضات مردمی خواهد
شد «:مهم ترین وظیفه دستگاههای نظارتی در
مقامحفاظتواحقاقحقوقمردم،رصدمستمر
مشکالت و نارساییها و احصای مواردی است
که به سوء مدیریت ،فساد و ترک فعل مرتبط
است .در صورتی که دستگاههای نظارتی فارغ
از رودربایستی و مماشات ،برای احقاق حقوق
مردم پیش از آن که شهروندان احساس کنند
باید با صدای بلند لب به اعتراض بگشایند ،وارد
عمل شوند ،اساسا ضرورت شکلگیری جریان
های اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند
نیز است ،موضوعیت خود را از دست خواهد داد
ومسئوالنسطوحمختلفنیزمتوجهاینواقعیت
میشوند که «مسئولیت و پاسخگویی» اصول
الینفکبودهوتوجهنکردنبهآنمیتواندعقوبت
وتنبیهرابهدنبالداشتهباشد».

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که این قوه علم
مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی را
برافراشته است ،افزود :در مبارزه جدی با فساد
هیچخطقرمزینداریمومتهمهرفردیباشدبااو
مبارزهخواهیمکرد.حجتاالسالممحمدمصدق
بابیاناینکهباحضورآیتا...رئیسیشاهدتحول
در قوه قضاییه بودیم ،اظهار کرد :حجت االسالم
محسنی اژهای حدود  40سال در قوه قضاییه
تالش کــرده و بر آن اشــراف دارد و مشکالت را
میداند.مصدق گفت :قوه قضاییه آینده روشنی
داردوبرنامههایخوبیتوسط
قضات سراسر کشور تدوین
شده و با این اتفاق تحول
عظیمیدرقوهقضاییهرخ
خواهد داد/.تسنیم

