
اخبار كشور

برخورد انقالبی و قابل تحسین 
دادستانی با مراکز مروج فساد

دادســتانی با پلمب بخش بولینگ باشگاه انقالب تهران، برخورد با مراکز 
مروج فساد و اباحه گری را به طور جدی تری آغاز کرد.

در پی انتشار تصاویر و فیلم هایی درخصوص عدم رعایت موازین شرعی و 
قانونی در بخش بولینگ باشگاه انقالب، مدیران این بخش بازداشت و بولینگ 

باشگاه انقالب نیز پلمب شد.
ازجمله مســائلی که در بولینگ باشــگاه انقالب رخ داده بود می توان به 
کشف حجاب کامل و پوشش بسیار زننده برخی از زنان، پخش موسیقی بسیار 

مبتذل با حضور خوانندگان زیرزمینی و...  اشاره کرد.
متأســفانه به خاطر رهاسازی و کوتاهی وزارت ورزش و جوانان در نظارت 
بر مراکز فرهنگی ورزشــی، برخی از این مراکز سوءاســتفاده کرده و فضایی 
برای قانون شکنی و  ترویج اباحه گری ایجاد کرده اند که امید است دستگاه های 

مسئول به آنها نیز بپردازند.
رئیس رسانه ملی:

دشمنان در جنگ رسانه ای 
ناکام ماندند

رئیس صداوسیما گفت: صدها شبکه ماهواره ای و هزاران شبکه اجتماعی 
و سایت های اینترنتی به جان افکار عمومی  افتاده اند ودر این میان نیروی قوی 
وتعیین کننده ای که درمقابل دشمن ایستاده وبا کمک نخبگان کشور ازحریم 

هویت وفرهنگ ملت ایران دفاع می کند رسانه ملی است. 
به گزارش خبرنگار کیهان، علی عســکری در مراســم آغاز به کار رسمی 
 پخش سیستم اچ دی سیمای مرکز صداوسیمای خراسان رضوی و بهره برداری 
از 205 طرح فنی این مرکــز بابیان مطلب فوق تأکید کرد جدی ترین محور 
وراهبرد دشــمن، جنگ رســانه ای بود ولی نتوانســتند زهر خــودرا بریزند. 
و ســرداران و ســربازان رســانه ای صداوســیما دربرابر فتنــه آمریکایی ها و 

صهیونیست ها مقاومت کردند. 
رئیس رسانه ملی تهدیدات دشمن علیه کشورمان را»رسانه پایه« خواند 
وبا تأکید براهمیت اقدامات صداوسیمای مراکز استان ها اظهارداشت دشمنان 
ما برای تخریب اقتصاد کشور کمر همت بسته اند و این جنگ اقتصادی دشمن 
درصورتی موثر است که بتواند در عرصه جنگ روانی اثرگذار باشد و مقاومت 

مردم را سست و تخریب کند. 
وی افزود: خوشــبختانه صدا سیما موفق شده با برنامه های هوشمندانه و 
بصیرت افزا روحیه مقاومت وایســتادگی مردم را تقویت وفتنه های دشمن را 

دراین زمینه شناسایی و خنثی کند. 
رئیس رســانه ملی تأکیدکرد: تحت دیدگاه های امــام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبری، مقاومت دربرابر نظام سلطه در داخل کشور و میان همفکران ما 
در منطقه تقویت شده است و به همین دلیل جمهوری اسالمی ایران قدرتی 

منطقه ای و جهانی است.
عصبانیت خواننده کاباره ای از کیهان

خواننده کاباره ای و فراری، نســبت به خبر انتقادی روزنامه کیهان نسبت 
به ثبت نام وی در پایگاه تاریخ نگاری سازمان سینمایی عکس العمل نشان داد. 
شبکه وابســته به دولت انگلیس، بی بی ســی در گزارش تحلیلی خبری 
بعدازظهر روز جمعه 17 آبان خود از خواننده فراری و کاباره ای، فایقه آتشین 
معــروف به گوگوش نقل قول کرد که وی از خبر روز هشــتم آبان کیهان در 
انتقاد از ســازمان ســینمایی به خاطر ثبت نام دو عنصر فاسد سینمای قبل از 
انقالب )گوگوش و بهروز وثوقی( در پایگاه تاریخ نگاری ســینما عصبانی شده 

است. 
بی بی ســی همچنین در این برنامه با پخش تصاویری از یک فیلم  فارسی 
مســتهجن قبل از انقالب با بازی این دو عنصر فاســد و پخش مراسم یادبود 
یکی از هنرپیشه های قبل از انقالب در تهران نسبت به عناصر فراری سینمای 
قبل از انقالب اظهار لطف کرده و ازآنها تقدیر کرد و اقدام سازمان سینمایی را 

به خاطر درج نام آنها در پایگاه تاریخ نگاری این سازمان مورد تقدیر قرار داد.
رؤیای ایرانی در جشنواره عمار

دهمین دوره جشــنوارۀ مردمی  فیلم عمار فراخوان خود را منتشــر کرد. 
»رویای ایرانی« موضوع جدید این جشنواره است.

دهمین دوره جشنوارۀ مردمی  فیلم عمار دی ماه سال جاری آغاز می شود. 
همه آثاری که دارای رویکرِد همســو با مبانی انقالب اســالمی باشــند با هر 

موضوعی می توانند در بخش رقابتی جشنواره شرکت کنند.
موضوعات »رویــای ایرانی«، »پایــش و پاالیش اجتماعــی«، »حافظه 
 ملــی«، »فتنــه ســال ۸۸«، »مقاومــت جهانــی«، »همــت مومنانــه« و

»ملت قهرمان« به عنوان اولویت های مدنظر جشنواره پیشنهاد می شوند.
در ایــن دوره، عالقه منــدان می توانند آثار خــود را در بخش های فیلم 
)مستند، داستانی، پویانمایی، فیلم های مردمی، برنامه های تلویزیونی، نماهنگ، 

فیلمنامه، لوح نگار و نقدها و مقاالت سینمایی( در جشنواره شرکت دهند.
و  موضوعــات  بــا  متناســب  کــه  را  تولیداتــی  اســت  الزم  افــراد 
 قالب هــای جشــنواره هســتند، ضمــن ثبت نــام در تارنمــای جشــنواره

)Fanoos.AmmarFilm.ir(، به نشانی دبیرخانه ارسال کنند.
مهلت ثبت نام آثار حداکثر تا تاریخ 5 آذر و ارسال اثر به دبیرخانه حداکثر 

تا 7 آذر است.
وظیفه امروز هنرمندان 

در قبال شهیدان
رئیس مرکز بســیج وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برگزاری مراسم 

پاسداشت شهدای هنرمند را اقدامی  موثر و اثربخش دانست.
حســین حاجی، رئیس مرکز بســیج وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
گفت: به دلیل چهلمین ســالگرد تاسیس سازمان بسیج می بایست کاری در 
خور شــهدا، این ســرمایه های گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
که نقش اساســی و حق بزرگی در اســتقرار نظام دارنــد انجام می پذیرفت و 
درآســتانه دهه پنجم انقالب می بایست باهدف بســط و اشاعه تفکر و آرمان 
 این طیف از شــهدای عزیزمان کــه هنرمند بوده اند نیــز اقدامی  ویژه انجام 

می پذیرفت.
وی افــزود: درجامعه هر طیــف، جریان و صنفی بایســت درحد توان و 
ظرفیت خود درخصوص تجلیل از شهدا و نسل ماندگار دفاع مقدس اقدامی  را 
انجام دهد و ما نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متولی امورفرهنگی 
و هنری هســتیم باقشــر مرجع و موثری به نام هنرمند سروکار داریم که به 
دلیل همین مرجع بودن هنرمندان و برقراری ارتباط خالقانه با مخاطبانشان 

بسیارمورد اهمیت هستند.
دکترحاجی در خصوص رسالت ویژه هنرمندان در انتقال مفاهیم و معارف 
شهدای دفاع مقدس نیز گفت: هنرمندان به دلیل برخورداری ازموهبت الهی 
و ودیعه گرانبهای هنر برای  ترویج و انتشــار ارزش های معنوی شهدا بهترین 
گزینه هستند و می توانند ارزش های متعالی شهدا، حماسه سازان و ایثارگران 
هشت سال دفاع مقدس را با قول و بیان هنرمندانه خویش ثبت و ضبط کنند 

و برای همیشه جاودان سازند.
دکتر حاجی گفت: این برنامه توســط سازمان بســیج هنرمندان کشور 
طراحی شــده که واقعاً اقدامی  اثر بخــش و کارا در عرصه فرهنگی و هنری 
کشور است.وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و بسیج این وزارتخانه نیز بانظر 
بسیار مساعد و دستور جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد 
اســالمی با همه توان و امکانات مادی و معنوی در برگزاری این پاسداشت از 

شهدای هنرمند حضوری موثر خواهد داشت.
مراســم پاسداشت شهدای هنرمند باعنوان »شــاهدان شیدایی« بیست 
و هفتم آبان ماه در تاالر اندیشــه حــوزه هنری باحضور جمعی از خانواده های 
معظم شــهدا و مسئوالن لشکری و کشــوری و جامعه فرهنگ و هنر کشور 

برگزار خواهد شد.

امام جمعه قم:
اهل بیت)ع( در وحدت شیعه و سنی 

پیشقدم بوده اند
قم- خبرنگار کیهان:

امام جمعه قم با اشاره به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران، 
گفت: این اقدام دولت قابل تقدیر بود.

آیت اهلل ســیدمحمد ســعیدی در خطبه های نماز جمعه قم که با حضور 
پرشــکوه مردم انقالبی این شــهر در مصلی قدس برگزار شــد، افزود: پاسخ 
بدعهدی و عهدشــکنی دشمنان کنار گذاشــتن یا کاستن از تعهدات است تا 
سوء تفاهم طرف های مقابل رفع شود زیرا آنها پذیرش برجام از سوی ایران را 

جاهالنه به ضعف و احتیاج تفسیر و تعبیر کرده اند.
وی در ادامه به وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: در 
این حادثه تاســف بار تعدادی از هم وطنانمان جان خود را از دست دادند لذا هم 
دولت و هم همه هم وطنان باید با حضور جدی عالوه بر مدیریت صحنه به کمک 
حادثه دیدگان بشــتابند تا آالم آنها را به حداقل برسانند. تولیت آستان مقدسه 
حضــرت معصومه)س( همچنین ســالروز ازدواج پیامبر اکــرم)ص( با حضرت 
خدیجه)س( را گرامی داشــت و با بیان اینکه معیارهای آن ازدواج با معیارهای 
آن عصر ناسازگار بود، بیان داشت: آن ازدواج حول محورهای احساسی و مادی 
شکل نگرفت بلکه براســاس معیارهای الهی صورت گرفت، جوانان امروز نیز با 
الگو گرفتن از آنها ازدواجی سرشار از مودت و محبت و دینداری و آرامش برای 
خود رقم بزنند. خطیب جمعه قم در بخش دیگری از خطبه ها آغاز هفته وحدت 
و ســالروز میالد پرخیر و برکت پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله 
را تبریک گفت و با اشاره به اهمیت راهبردی وحدت شیعه و سنی برای ترویج 
اســالم، تصریح کرد: وحدت پیروان مذاهب اسالمی مورد تاکید اکید اهل بیت 

علیهم السالم بوده است به طوری که خودشان در این موضوع پیشقدم بوده اند.
آیت اهلل ســعیدی اظهار داشت: شیوه اهل بیت)ع( همواره بر دفع حداقلی 
و جذب حداکثری بود و همین خوش برخوردی آنها با پیروان ســایر مذاهب و 

حتی پیروان ادیان دیگر، موجب قرابت هرچه بیشتر قلوب مردم می شد.
امام جمعه قم خاطرنشــان کرد: تمام مسلمانان با هر مذهبی محبت اهل 
بیت)ع( را در دل دارند و داشــتن محبت به اهل بیت)ع( دستور خدا در قرآن 
اســت اما دشمنان اسالم همواره ســعی کرده اند این موضوع را برعکس جلوه 
دهند تا با ایجاد تفرقه و برادرکشی مانع ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( و امامت 

در میان مسلمانان شوند.

حذف نام كیهان در نشست خبری استاندار 
و سفر رئیس جمهور به یزد 

یزد- خبرنگار کیهان: 
مدیر کل روابط عمومی اســتانداری یزد از خبرنگار کیهان جهت 
شرکت در نشست خبری پوشش ســفر رئیس جمهور که عصر روز 
سه شــنبه 14 آبانماه جاری در محل استانداری برگزار شد، دعوت به 

عمل نیاورد و این عمل را کوتاهی شخصی عنوان کرد.
پس از پیگیری روابط عمومــی جهت توجیه کار خود از خبرنگار کیهان 
خواســته در صورت تمایل به شــرکت در این نشست ظرف مدت نیم ساعت 
مدارک خود را جهت صدور کارت حضور در نشست ارسال کند و البته تاکید 

هم می کند جهت صدور کارت قولی داده نمی شود.
 این در حالی اســت که کارت 20 خبرنگار قبال صادر و ارســال شــده 
بود، مســئول روابط عمومی باز در توجیه عمل خود می گوید از ما خواســته 
شــده که از چند خبرگزاری مهم و روزنامه ها دعوت شــود )البته منظورشان 
هفته نامه های محلی بوده اســت( و وقتی سوال شــد آیا با روزنامه هایی مثل 
اطالعات ، همشــهری و ... تماس گرفتید در پاســخ گفتند، بلی ولی ما حتی 

روزنامه آفتاب را هم دعوت نکردیم .

عذرخواهی سران قبائل كربال 
از ملت و دولت ایران

سران قبائل کربال از ملت و دولت ایران عذرخواهی کردند.
سران قبائل و طوائف شهر کربال با حضور در کنسولگری ایران به نمایندگی 

از مردم کربال و عراق از تعرض آشوبگران عذرخواهی کردند.
به گزارش تســنیم، شــامگاه یکشــنبه دوازدهم آبان، شــماری از افراد 
مجهول الهویه کنســولگری جمهوری اسالمی ایران در کربال را محاصره کرده 
بودند.خبرنــگار العالم گزارش داد، نیروهای ضداغتشــاش پلیس عراق، گروه 
ناشناسی را که کنسولگری ایران در کربالی معلی را محاصره کرده بود، متفرق 
کردند. خبرنگار العالم تأکید کرد که مهاجمان به کنســولگری ایران، نماینده 

معترضان عراقی نیستند و به زودی هویت واقعی آنان منتشر خواهد شد.

هشدار پلیس فتا در مورد سوء استفاده 
كالهبرداران از كمک  به زلزله زدگان

پلیس فتای آذربایجان شرقی درباره سوء استفاده احتمالی برخی 
فرصت طلبان و کالهبرداران برای جذب کمک های نقدی خیرخواهانه 

مردم به زلزله زدگان هشدار داد. 
ســرهنگ محســن محمودی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه 
به زلزله 5/9 ریشــتری در ترک میانه و بر اســاس تجارب گذشته، متاسفانه 
کالهبرداران برای سوء اســتفاده از این شرایط با اعالم شماره حساب ها، ارسال 
پیامک ها و معرفی درگاه های جعلی پرداخت با عنوان کمک به زلزله زدگان به 

کالهبرداری از مردم و خالی کردن حساب های بانکی آنها می پردازند.
وی گفت: توصیه می شــود به این پیام ها که در شــبکه های اجتماعی و 
پیام رسان ها به ویژه اینستاگرام و تلگرام منتشر یا در قالب پیامک به آنها ارسال 
می شــود اعتماد نکرده و کمک های خود را از راه سازمان ها و نهادهایی مانند 

کمیته امداد و هالل احمر که رسما اعالم می شود، اهدا کنند.
اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی دیروز شماره حساب 
99999 هالل احمر که قابل پرداخت در تمام شــعب بانک ها می باشد را برای 

دریافت کمک های نقدی مردم جهت کمک به زلزله زدگان اعالم کرد.

اخبار ادبی و هنری

حضرت آیت اهلل بهجت )ره(: به خدا پناه می برم از راهی 
برویم که شرطش پا گذاشتن روی حق مردم باشد!  به خدا 

پناه می برم از راهی برویم که نتوانیم برگردیم.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

پیامبر محبت و هدایت
»به یقین، رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج های 

شما بر او سخت است. و اصرار بر هدایت شما دارد، و نسبت 

به مؤمنان رئوف و مهربان است.«
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امام جمعه موقت تهــران با بیان اینکه هنوز هم 
عده ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند 
و گاهی هم دروغ می گویند، افزود: گفتند در جلسه 
ســران قوا توافق شده اســت و آن را به بیت رهبر 
انقــالب مرتبط کردند که بعد هم تکذیب شــد. آیا 
برجام کافی نبــود که آقایان می خواهند مضیقه های 

بیشتری را به مّلت تحمیل کنند؟ 
حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه های 
نماز جمعه تهران، لزوم توجه به یاد خدا را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: مســئوالن اگر خدا را یاد کنند، عائله خدا را از 
یاد نخواهند برد؛ گرانی و فاصله طبقاتی را تحمل نمی کنند؛ 
رنــج رنجورهــا را برنمی تابند، برای رضای خدا، قســط و 
عدل و رعایــت حقوق مردم را نصب العین خودشــان قرار 
 می دهند. همچنین نوکری مردم را برای خودشــان افتخار 

می دانند.
به گزارش فارس، وی روز نهم ربیع، آغاز امامت حضرت 
بقیه اهلل االعظم)عــج( را به همه منتظــران و مهدی باوران 
تهنیت گفت و با اشــاره به اهمیت مسجد مقّدس جمکران، 
ابراز داشت: در محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، عالمی 
پرسید که آیا مسئله مسجد جمکران مستند به یک خواب 
است؟ ایشان فرمودند که اوالً مستند به خواب نیست، بلکه 
حسن مصلح جمکرانی در بیداری، وجود مقّدس حضرت را 
دید و نقشه مسجد را حضرت برای او ترسیم کرد. همچنین 
در طــول قرن هــا، مالقات های فراوانی بــا حضرت در این 

مسجد اتفاق افتاده است. اینجا قدمگاه اولیاء است.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: امروز مسئوالن 
ما وقتی جریان مصدق را می بینند باید درس بگیرند. برخی 
خیال می کننــد اگر مرگ بر آمریکا نگوییــم، آمریکا با ما 
کاری ندارد. مگر دولت ملّی برای نجات از انگلیس به آمریکا 
پنــاه نبرد؟! ولی دیدید با چــه وضعیتی مصدق را برکنار و 
تا آخر در یک روســتایی محدود کردند و رژیمی منحوس 

و بی کفایت را ســر کار آوردند. رژیمــی که همه چیز را به 
غارت برد.

حجت االسالم و المســلمین صدیقی با اشاره به سخن 
حضرت امام)ره( مبنی بر انقالب دوم نامیدن تســخیر النه 
جاسوسی آمریکا، اظهار داشت: انقالب اول به نظر می رسید 
در مقابل اســتبداد داخلی رقم خورده است و انقالب دوم، 
برای استقالل کشور و مقابله با استکبار بیرونی است و نشان 
می دهد که ملّت ایران، زیــر پرچم نیابت حضرت حّجت و 
والیت فقیه، مصمم اســت کشــوری را از وابستگی به همه 
کشورهای فاسد، مســتقل کند و پایگاهی درست کند که 

پایان آن، حضور حضرت مهدی ارواحنا فداه باشد.
وی نامگذاری سال 9۸ به رونق تولید و سپری شدن ۸ 
ماه از این نامگذاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه ما را 
با مشکالت مواجه کرده است، داشتن چشم امید به بیرون و 

منتظر آنها بودن است.
امام جمعه موقت تهران ادامــه داد: تا مدتی در انتظار 
برجام نشســتند و گفتند بدون برجام آب خوردن گیرمان 
نمی آیــد و آنچه نباید گفته می شــد. کاری صورت ندادند 

تا برجام عملی بشــود. بعد نتیجه برجام چه شــد؟ مگر بنا 
نبــود با برجام همه تحریم ها از بیــن برود؟! مگر طرفداران 
مذاکــره نمی گفتند دیوار بی اعتمادی فرو ریخته اســت و 
در روز اجرای برجام، همه تحریم ها برداشــته می شود؟! آیا 
یک تحریم برداشته شد؟ نه تنها برداشته نشد، بلکه چندین 
تحریم اضافه شــد، هم در زمان دولــت قبلی آمریکا که به 
امضای وزیر امور خارجه آن دل بســته بودند و هم در زمان 

این دولت.
مگر مومن چند بار از یک سوراخ گزیده می شود؟

حجت االسالم و المسلمین صدیقی با یادآوری تأکیدات 
مکرر رهبر انقالب در جریان مذاکرات منتهی به برجام مبنی 
بر اینکه به آمریکا اعتماد نکنید، خاطرنشــان کرد: منتظر 
بودند برجام امضا شود، بعد هم سه ماه سه ماه منتظر بودند 
که رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی می گیرد، حاال هم در 
انتظار فرانســه هســتند. مگر مومن، چند بار از یک سوراخ 

گزیده می شود؟
وی با بیان اینکه انتظار می رود بیش از این مســئوالن 
مــردم را منتظر غربی ها نگذارند، گفت: این انتظار، ثبات را 

از بین می برد و بازرگانان و تولیدکندگان نمی توانند به خوبی 
کار خود را انجام دهند.

امام جمعه موقت تهران افزود: معلوم نیســت فرانســه 
چه زمانی با آقایان کنار می  آیــد. چرا باید آقایان به انتظار 
مذاکره مجدد با آمریکا باشند که به قول رئیس جمهور، هیچ 
دیوانــه ای با آمریکا مذاکره نمی کند. مــردم ما در 13 آبان 

امسال برای همیشه، دِر مذاکره با آمریکا را بستند.
حجت االســالم و المســلمین صدیقی با بیــان اینکه 
تأســف آورتر این اســت که هنوز هم عده ای پیگیر تصویب 
لوایح مرتبط با FATF هستند و گاهی هم دروغ می گویند، 
افزود: گفتند در جلسه سران قوا توافق شده است و آن را به 
بیت رهبر انقالب مرتبط کردند که بعد هم تکذیب شد. آیا 
برجام کافی نبود که آقایان می خواهند مضیقه های بیشتری 

را به ملّت تحمیل کنند؟ 
وی خطــاب به دولت گفت: بس کنیــد، به ملّت تکیه 
کنید، به وعده های الهی دل ببندید و جهادگرانه کمر ببندید 
و از مــردم کمک بخواهید و جوانان عزیز را به کار بگیرید تا 

نیازی به اینطور ذلّت ها نداشته باشید.

خطیب جمعه تهران:

برخیبرایتصویبلوایحFATFدروغمیگویند
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رئیس دستگاه قضا: دادستان ها بدون نفوذپذیری 
و توجه به جوسازی ها و سیاسی کاری ها، اقتدار داشته 

باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، 
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در هجدهمین 
همایش دادستان های سراسر کشور در مشهد افزود: حضور 
دادستان ها همچنین در مرحله مقدماتی و پیشگیری از وقوع 

جرم بسیار ضروری و شایسته است.
وی حضور دادســتان ها را در مرحله صدور حکم، تاثیر 
زندان بــر زندانیان و نیز اعتبارات تامینی بعد از آزادی، یک 
»پروســه« و نه فقط یک پروژه دانســت و افزود: این حضور 
همچون نقشــی پیوسته اســت و دادســتان در این مسیر 
هیچ گونــه کجی را نمی پذیرد و اقدامات متناســب با آنها را 

انجام می دهد.
رئیس  دســتگاه قضا بــا بیان اینکه دادســتان باید در 
شناخت شــخصیت مجرم و شناخت شــرایط، اطالعات به 
روز داشته باشند، از دادستان های شرکت کننده در همایش 
خواســت به مطالعات دوران تحصیل بسنده نکنند چرا که 

مسائل جامعه فراتر از آن است.
حجت االسالم والمســلمین رئیسی در این رابطه بر سه 
محور تاکید کرد و گفت: دادستان باید مانند پدری مهربان، 
ملجائی برای کســی باشد که مورد ظلم واقع شده است؛ در 
راســتای ایفای نقش خود، بدون نفوذ پذیری و بدون توجه 
به جوسازی ها، سیاسی کاری ها و جناح بازی ها، اقتدار داشته 
باشد و در برخورد با مسائل جامعه با تدبیر و تعقل عمل کند.
رئیس  دســتگاه قضا در ادامه علل وقوع جرم را متفاوت 
خواند و افزود: برای قاضی دانســتن حقوق کافی نیســت و 

قاضی مهندس اجرای قانون است.
رئیس  دستگاه قضا بر نقش موثر دادستان ها و دادسراها 
در اجــرای قانون، صیانــت از حقوق مردم، کشــف جرم و 

مجازات مجرمین تاکید کرد.
او بــا تاکید بــر اهمیت امر »تشــخیص« تصریح کرد: 
مجازات ها باید در جرایم مالی، بازدارنده، در جرائم اجتماعی، 
ترمیمی- اصالحی و در مســائل امنیتــی هم بدون اغماض 

باشند.
او اضافه کرد: باید تفاوت باشد بین کسی که خواسته ای 
را بیان می کند اما به دلیل کاستی حقش ضایع شده با کسی 
که به مدد اتصال به جریان های خارج نشــین، سوار بر موج 

اعتراضات جامعه شده است و حساب این دو جدا است.
رئیس  دستگاه قضا خطاب به حاضران در همایش گفت: 
امروز اقتدار داشتن، نشانه بد اخالقی نیست و الزمه داشتن 
اقتدار هم بداخالقی نیست؛ اقتدار داشتن در صدور حکم، در 
کنار اخالق خوش، به راحتی دیدنی اســت و این شــیوه در 

زندگی انبیا هم بوده است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی، حفظ امنیت عمومی 
را از جمله مسائل بسیار مهم دانست و افزود: باید با مجرمان 

حرفه ای و سابقه دار به شدت و به طور ویژه برخورد کرد.
رئیس  دســتگاه قضا در ادامه به مسئله انتخابات  اشاره 
کرد و گفت: انتخابات به مثابه »حق الناس« اســت و باید آن 

را بدون سمت و سوگیری پیگیری کرد.
وی در ادامه همچنین به حوزه محیط زیســت هم اشاره 
کرد و گفت: باید بر مسائل حوزه محیط زیست نظارت داشته 

باشید و از تهدیدهای محیط زیستی پیشگیری کنید.
 حجت االسالم والمسلمین رئیسی در ادامه تاکید کرد: 
شــفافیت اقتصادی یعنی پشــت ویترین قرار گرفتن روابط 

اقتصادی برای مردم، نه برای خارج از کشور.
وی تصریح کرد: اگر کســانی به هر دلیلی از فسادی در 

رئیس قوه قضاییه در همایش تخصصی دادستان های سراسر کشور

تسامح باید در حد صفر باشد؛ گزارشگران فساد تشویق شوند

و  عمرانــی  پــروژه   ۷۰۰ افتتــاح  آییــن 
محرومیت زدایی ســپاه تهران با حضور سرلشکر 
حسین ســالمی  فرمانده کل ســپاه و به صورت 
همزمــان و از طریق ویدئو کنفرانس درسراســر 

کشور برگزار شد.
ســردارمحمدرضا یــزدی فرمانــده ســپاه محمد 
رســول اهلل)ص( تهران بزرگ در آئین افتتاح 700 پروژه 
عمرانی و محرومیت زدایی سپاه تهران که روز پنج شنبه 
با حضور سرلشــکر حسین ســالمی  فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب و به صورت همزمــان از طریق ویدئو 
کنفرانس درسراسر کشور در پادگان ولی عصر)عج( تهران 
برگزار شــد، گفت: سپاه تهران 1300 گروه جهادی دارد 
که 600 گروه آن محله محور در تهران به خدمت رسانی 
به مردم می پردازند و 700 گروه در مناطق مختلف کشور 

خدمات ارائه می کنند.

معامله نبوده و اگر آمریکا و کشــور های اروپایی رویه فعلی 
را با امید به عقب نشــینی ایران ادامــه بدهند به طور قطع 

دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
دریابــان علــی شــمخانی در هجدهمیــن همایــش 
دادســتان های سراسر کشور در مشهد مقدس طی سخنانی 
تصریح کــرد: حقوق قانونی و منافع مردم ایران قابل معامله 
نبوده و اگر آمریکا و کشور های اروپایی رویه فعلی را با امید 
به عقب نشینی ایران ادامه بدهند به طور قطع دستاوردی به 

غیر از پشیمانی نخواهند داشت.
شــمخانی گفت: اعتماد میان حاکمیت و مردم، الزمه 
پایداری امنیت ملی است و قوه قضائیه در این ایجاد و تحکیم 

اعتماد نقش مهم و منحصر بفردی دارد.
وی افزود: استقالل قاضی و عدم تاثیر پذیری از جریانات 
و رویکرد های سیاســی، حزبی و بخشی از الزامات غیر قابل 

اجتناب و مهم فعالیت دستگاه قضایی است.
شــمخانی خاطر نشان کرد: ســازمان بازرسی و دیوان 
عدالــت اداری با حفظ اصول پویائی، دقت و ســرعت عمل 
می توانند با پاسخگوئی سریع به مطالبات مردم تضمین کننده 
حقوق شــهروندی به عنوان یکــی از ضرورت های افزایش 

اعتماد اجتماعی باشند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی بهتریــن الگو برای قوه 
قضائیه را نظام جامع علوی که منطبق بر سیره نظری و عملی 
امام علی علیه السالم اســت؛ ذکر کرد و افزود، دادستان ها و 
قضات می توانند با تاسی به این الگوی موفق و ماندگار، عدالت 

قضائی را به معنای واقعی در جامعه اجرا کنند.
وی مســاوات در برابر قانون، فــارغ از رنگ، نژاد، قبیله، 
پست مقام، قدرت، شهرت و ثروت را از برجسته ترین اصول 
نظام قضائی علوی برشــمرد و رعایــت آن را تضمین کننده 
ســالمت و صالبت قوه قضائیه برای ایجاد عدالت فراگیر در 

جامعه عنوان کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی رمز موفقیت دستگاه های 
مســئول در کشــور را هم افزایی و رویکرد شبکه ای در ارائه 
خدمات به مردم ذکر کرد و افزود: در شرایطی که اصلی ترین 
اولویت کشــور حمایــت از تولید ملی و کار آفرینان اســت 
قــوه قضائیــه می تواند با تامیــن امنیت ســرمایه گذاران و 
تولیدکننــدگان واقعــی، نقش تعیین کننــده ای در تحقق 

برنامه های اجرایی کشور داشته باشد.
شمخانی، با  اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی در 
اســفندماه سال جاری، این رخداد مهم را نماد مردم ساالری 
در کشــور و تولید کننــده اقتدار ملی عنــوان کرد و گفت: 
انتخابــات منبع تولید قــدرت در نظام اســالمی بوده و بر 
خالف خواست معاندین که بدنبال تبدیل کردن این رخداد 
به تهدید بر علیه کشــور هستند انتخابات آتی نیز با تحقق 
اصول امنیت، سالمت، رقابت و مشارکت با شکوه تر از همیشه 
برگزار خواهد شد. شمخانی، هدف آمریکا از پیگیری راهبرد 
فشــار حداکثری آمریکا، متزلزل کردن اراده و ایمان جبهه 
نیرومند و استکبار ســتیز مقاومت ذکر کرد و گفت: آمریکا 
با اســتفاده از ابزار های جنگ نسل چهارم در تالش است با 
ایجاد خستگی و فرسایش در ســاختار ها و ابزار های قدرت 

کشور های مستقل شرایط فروپاشی از درون را محقق کند.
وی افزود: شرایط امروز در عراق و لبنان وتالش آمریکا و 
هم پیمانان این کشور برای سوءاستفاده از مطالبات اقتصادی 
و اجتماعی بر حق گروهی از شــهروندان عراق و لبنان برای 
ایجاد ناامنی و بی ثباتی نیز دقیقا براساس شاخص های جنگ 

نسل چهارمی در حال پیگیری است.
شمخانی گفت: با شــناخت عمیقی که از مردم و نقش 
بی بدیــل مرجعیت در عراق داریم، این ســناریوی آمریکا و 
اذناب منطقه ای این کشور نیز، چون فتنه داعش با شکست 
مواجه خواهد شــد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی، ثبات و 
امنیت مثال زدنی و آرامش بازار و پایداری اقتصادی کشور را 
حاصل اجرای راهبرد مقاومت فعال دانست و ابراز امیدواری 
کرد با وحدت و انســجام ملی و هماهنگی و هم افزائی همه 
قوا بتوانیم در ادامه مسیر آغاز شده، دشمن را از تداوم مسیر 
شکســت خورده فشــار حداکثری مایوس کرده و وادار به 

پذیرش حقوق قانونی مردم ایران کنیم.
به  امید مردم  دادستان کل کشور در مشــهد: 

دستگاه قضا افزایش یافته است؛ 
درصدد کاهش جمعیت زندانیان هستیم 

دادســتان کل کشــور گفت: امید مردم به دستگاه قضا 

افزایش یافتــه و در صورت بهبود عملکردهــا، این ضریب 
افزایش نیز می یابد. 

به گزارش تسنیم، حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
در هجدهمین همایش دادســتان  های سراسر کشور که در 
محل دادگستری خراســان رضوی برگزار شد اظهار داشت: 
تاکنون همایش های مختلفی در دوران مختلف برگزار شده 
و در حال حاضر در هجدهمین همایش دادســتان ها حضور 

داریم.
دادستان کل کشــور تصریح کرد: 31 رئیس کل،  396 
دادســتان عمومی و انقــالب، 31 دادســتان نظامی و 11 
دادســتان ویژه روحانیت و به طور کلی 469 نفر از مقامات 
عالی قضایی سراســر کشور در این دو روز در مشهد مقدس 

گرد هم آمدند.
وی خاطرنشان کرد: ســه کارگروه با نام های نظارت بر 
دادسراها، تحول در گســترش آزادی های مشروع با رویکرد 
انتخابــات و امنیت اجتماعی و روانــی و همچنین گارگروه 
تحــول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و مبارزه با 
مفاسد اقتصادی تا روز گذشته مشغول تبادل نظر بودند که 

تعداد آنها به 150 نفر می رسد.
منتظــری بیان کــرد: بنابر موضوعاتی که در دســتور 
کار قرار گرفته روســای محترم و دادســتان ها در ارتباط با 
برنامه هــای در پیش رو باید تا دو هفته آینده نظرات خود را 
بیان کنند، صبح امروز از سخنان دبیر عالی شورا بهره بردیم 

و سؤالی به وجود آمد که پاسخ به آن ضروری است.
وی عنوان کرد: وظیفه ما آمادگی در ارتباط با موضوعات 
مذکور اســت، باید مقامات قضایی کشور در جریان ریز امور 
قرار گیرند که توضیحات آن به این افراد ارائه خواهد شــد، 
موضوع همایش امروز درواقع تحول در دادســرا است که به 
عنوان یکی از نکات حائز اهمیت و مؤثر شناخته شده است.

دادستان کل کشور گفت: مســئوالنی که در چارچوب 
دادسرا امور خود را انجام می دهند باید از تحول آنها اطالعات 
کافی کسب کنند، در دوره جدید بحث تحول در قوه قضائیه 

مطرح شده و مورد تأیید واقع شده است.
وی ادامــه داد: به فرموده مقام معظم رهبری مهم ترین 
ظیفــه قوه قضائیه ایجاد تحول در چارچوب اصول اســالم، 
قــرآن و قانون اساســی اســت، تحول به معنای اســتفاده 
از شــیوه های کارآمدتر و مؤثرتر، بهینه شــدن شــیوه های 
قبلــی و رفع نقص ها، خألها و اشــکاالت گذشــته اســت، 
برای ایجاد تحول برنامه ریــزی و زمان بندی 50 درصد کار 
اســت و 50 درصد مابقی مربوط به تحــرک، اقدام و عمل 
 است، باید اجرای ســند آماده شده تحول بدون تأخیر آغاز 

شود.
منتظری افزود: تحول خواســته مقــام معظم رهبری، 
ریاست و مقامات قوه قضائیه و برنامه های تدوین شده است، 
ما از مجموعه همایش های خود باید نتیجه ای کسب کنیم و 
نحوه تحول خود را در دادسرا تعریف کنیم، باید از معاونان، 
بازپــرس، دادیار، کارمند اداری و نظایر این افراد خواســتار 

تحول باشیم.
وی تصریح کــرد: باید در هفته قــوه قضائیه آماری با 
عملکرد های متفاوت ارائه شــود، بنده خواستار ایجاد تحول 
از تمامی متولیان هســتم، در روز گذشته در سه کمیسیون 
مختلف این بحث مطرح شــد، افراد نیز باید افکار خود را در 
صورت تأثیرپذیری بیان کنند، در حال حاضر در جامعه امید 

و انتظاری ایجاد شده است.
منتظری خاطرنشــان کرد: براساس نظرسنجی ها امید 
مردم و توجه آنها به دســتگاه قضایی 76 درصد شده است، 
در صورت مشاهده عملکرد ما توسط مردم می توان به درصد 
باالتری دست یافت، بنده به عنوان عضو کوچک از  دستگاه 
قضایی خواستار ایجاد تحول در خود و زیرمجموعه های آن 

هستم.
دادستان کل کشور بیان کرد: رئیس  محترم دادگستری 
باید در هر 6 ماه یک مرتبه اوضاع را بررسی کند و از درصد 
تحقق سیاست های برنامه ریزی شــده اطالع داشته باشند، 
یکی از نکات مورد توجــه در ارتباط با ایجاد تحول رویکرد 
دســتگاه قضایی به ویژه دادســتان ها و دادسراهای سراسر 

کشور است.
منتظری ادامه داد: روسای دادسراها زمینه نظارت را در 
این مجموعه ها ایجاد کنند، از دیگر مسائل قابل توجه باید به 

ارتباط با پرونده های امنیتی و حفاظتی  اشاره کرد.
وی افزود: تالش بر کاهش جمعیت زندانی ها و سرکشی 
دادستان ها از عوامل حائز اهمیت بوده که باید اجرایی شود، 
قاضی زمان ورود به شــهر باید از حال زندانی ها جویا شوند، 
عالوه بــر دو مورد مذکــور، دادیار زندان بایــد در این محل 
مســتقر باشــد، نکته چهارم نیز به زندانیان بــاز می گردد، 
گاهی ســه تا چهار شــهر به دلیل عدم وجــود زندان افراد 
خود را به شــهرهای دیگر می فرســتند، زاندانبانان نیز تنها 
 به زندانیان شــهر خود توجه دارند، باید از این امر ممانعت 

شود.
دادســتان کل کشــور اظهار داشت: دادســتان باید در 
ارتباط با تالش در ارتقای سطح معلومات سیاسی نیز اقدام 
کند، مراقبت و همراهی با مســئوالن مربوطه برای دادستان 
بســیار الزم و ضروری است، تالش برای جلوگیری از مراکز 
صنعتی و مساعدت برای تحقق رونق تولید نیز باید به صورت 

جدی تری انجام شود.
وی خاطرنشــان کــرد: باید از چندگونــه عمل کردن 
جلوگیری شــود، دادستان در استان جایگاه ویژه ای دارد که 

باید افراد این چارچوب را رعایت کنند.

کشــور مطلع شدند و این فساد را گزارش دادند، باید از آنها 
قدردانی شود.

رئیس  دســتگاه قضا یادآور شــد: خبرنگاری در منطقه 
هرمزگان گزارشی درباره قیر تهیه کرده و در رسانه ملی هم 
پخش شده اســت؛ این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند؛ 
حاال که یک شــخص حساس شــده، پیگیری کرده و یک 
نارسایی اجتماعی و یک آسیب اقتصادی را به دادستان اعالم 
کرده اســت، نباید مورد توبیخ قرار بگیرد، بلکه باید تشویق 

شود.
وی همچنیــن نظارت بر زندان ها را وظیفه دادســتان 
دانســت و تصریح کرد: دادســتان هر روز که وارد دادســرا 

می شود، باید تعداد زندانیان را بررسی کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان های سراسر کشور 
گفت: تالش کنید اقدامــات در جهت کاهش آمار زندانیان 
باشــد و بــه این منظــور قضاتی که بــرای مجرمین حکم 
زندان  صادر می کنند، دســت کم ماهی یک بار از زندان ها 

بازدید کنند.
وی تاکید کرد: سعی کنید اختالفات و مسائل را با صلح 
و سازش حل کنید تا آمار ثبت کیفری کاهش یابد؛ در بعضی 
استان ها حتی موفق شده اند 60 درصد اختالفات را با صلح و 

سازش به نتیجه برسانند.
حجت االســالم والمســلمین رئیســی تصریــح کرد: 
پرونده هــای موجود در اقلیم ها و مناطق مختلف که دغدغه 
مردم اســت را پیگیری و پرونده های پیچیده را با مشــورت 
بــا یکدیگر حل کنید تا یک پرونده اســتانی به یک پرونده 

کشوری تبدیل نشود.
وی خطاب به شرکت کنندگان در همایش تصریح کرد: 
نظارت دادستان ها بر امور قضائی شهرستان ها و پیگیری ویژه 

دادسراها در دستور کارتان باشد.
رئیس  دستگاه قضا مجموع این موارد را در راستای عمل 
به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور تحول در دادسراها 

و وظایف دادستان های کشور دانست.
حقوق قانونی و منافع مردم ایران 

قابل معامله نیست
دبیر شــورای عالی امنیت ملی: اگر آمریکا و کشور های 
اروپایی رویه فعلی را با امید به عقب نشینی ایران ادامه دهند 
به طور قطع دستاوردی به غیر از پشیمانی نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاري صداوســیما؛ دبیر شــورای عالی 
امنیــت ملی گفت: حقوق قانونــی و منافع مردم ایران قابل 

با حضور فرمانده سپاه انجام شد

افتتاح 700 طرح عمرانی و محرومیت زدایی از سوی سپاه

باز سازی را شروع کردیم و همزمان هزار و پانصد کانکس نیز به مردم 
اهدا و بیش از 40 هزار بسته کمکی به مردم اهدا شد.

وی با اشاره به اقدامات سپاه در سیل اواخر سال گذشته و ابتدای 
ســال گفت: ما از همان ابتدا سیل در شمال کشور وارد عمل شده 
و 150 گروه جهادی اعزام کردیم و با وقوع ســیل در جنوب کشور 
تیم هــای متعددی را به منطقه اعزام و به امدادرســانی و کمک به 
سیل زدگان پرداختیم و 90 دستگاه مکانیزه و آمبوالنس را به منطقه 

اعزام کردیم.
فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل تصریح کرد: در طرح 400 هزار 
پروژه عمرانی محرومیت زدایی سپاه و بسیج، 7 هزار طرح به سپاه 

تهران واگذار شد که امروز )پنج شنبه( 700 تای آنها افتتاح شد.

سردار سالمی: از هر تهدید دشمن، 
فرصت می سازیم

سرلشکر حسین سالمی  فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی طی سخنانی در آیین افتتاح 700 پروژه 
عمرانی محرومیت زدایی ســپاه تهران گفت: ما هیچ گاه 
نمی توانیم بجز به پیروزی به چیزی فکر کنیم، ما هیچ گاه 

با وجود این جوانان نمی توانیم شکست بخوریم.
وی افزود: گروه های جهادی افسران و سربازان نبرد 
بزرگ هستند نبردی که عزت امت و ملت ایران را نشانه 
گرفته است، برخی جنگ ها سرزمین را نشانه می گیرند و 

برخی جنگ ها فخر، هویت و شرافت را نشانه می گیرند.
فرمانده سپاه اظهار داشت: دشمن در جنگ اقتصادی 
و عملیات روانی عزت و عزمت و اقتدار و سربلندی ما را 
نشانه گرفته بود که تمام شد، گروه های جهادی هستند 

وی اظهارداشــت: در این مراســم 700 پروژه عمرانی را افتتاح 
کردیم و همچنین از امروز )پنج شــنبه( 1000 ســری جهیزیه به 
زوج های جوان اهدا می شــود که 200 سری امروز )پنج شنبه( و تا 

هفته بسیج این هزار سری به دست زوج ها خواهد رسید.
فرمانده سپاه محمدرســول اهلل)ص( ادامه داد: تاکنون از سوی 
ســپاه محمد رســول اهلل 35 هزار ســبد کاال از ابتدای سال میان 
نیازمندان توزیع و 100 خانه افراد محروم و 30 مدرسه نیز بازسازی 

شده است.
سردار یزدی با  اشــاره به خدمات این سپاه در زلزله کرمانشاه، 
گفت: در منطقه کرمانشاه بازسازی 23 روستا به ما واگذار شد و ما 

که همواره ایران روز است و همیشه میدان میدان کار است، شماها 
هستید که ملت ایران از سختی ها ساده تر عبور می کنند و به هدف 

بزرگ زودتر می رسند و قله های بزرگ را زودتر فتح می کنند.
به گزارش تسنیم، سرلشکر سالمی عنوان کرد: کمیت این ملت 
ایران کوچک نیســت زیرا آنها بزرگ هســتند تا زمانی که خیرین 
هستند و شادی ها را تقسیم می کنند این شادی ها زیاد و مشکالت 

کاهش می یابند، شأن مردم داشتن زندگی شادتر و خوب است.
وی اضافه کرد: به دشمنان می گوییم از هر تهدیدی که بسازید 
فرصت می ســازیم هر هدفی را دنبال کنیــد ما ناکامتان می کنیم، 
شــما یادگرفته اید که از ما شکست بخورید و ما هم آموخته ایم که 

پیروز شویم.


