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یک کارشناس سینما تأکید کرد
عدم تدبیر و هوشمندی 

در بازگشایی سالن های سینما
یک کارشناس سینما معتقد اســت، در شرایطی که شیوع ویروس کرونا رو به 
افزایش است بازگشایی سالن های سینما و تئاتر و... اقدامی دور از تدبیر و درایت است 

که مردم و اهالی فرهنگ و هنر را متضرر می سازد.
ســید رضا منتظری، کارشناس سینما و فعال رسانه ای در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان گفت: با توجه به اینکه وضعیت شیوع ویروس کرونا روز به روز در حال افزایش 
اســت، من با بازگشایی سالن های سینما و تئاتر و برگزاری کنسرت های موسیقی و 
جشنواره ها به شدت مخالف هستم. این اقدامات تنها بازی با جان مردم است. اگر هم 
هدف از بازگشایی سالن های سینما و تئاتر و موسیقی و برگزاری جشنواره ها، دغدغه 
معاش هنرمندان است، دولت موظف است بخشی از بودجه های هنگفتی که مصرف 
می کند را به معیشت اهالی فرهنگ و هنر اختصاص دهد تا دچار مشکل معاش نباشند.
وی افزود: یکی از مدیران سازمان سینمایی با خرسندی تمام از فروش یک میلیارد 
تومانی فیلم ها در ابتدای بازگشایی سالن های سینما صحبت کرده بود. این درحالی 
است که با بلیت 20 هزار تومانی، این فروش، جای افتخار ندارد. ضمن اینکه چرا فقط 
بــه میزان فروش می پردازند و تعداد مخاطب را در نظر نمی گیرند؟ چون من خودم 
طی روزهای گذشته به چند سالن سینما مراجعه کردم و از نزدیک مشاهده کردم که 

سالن های سینما خالی بودند و مردم استقبالی نکرده بودند.
منتظری ادامه داد: بازگشایی سالن های سینما در این شرایط عالوه بر اینکه بازی 
با ســالمت و جان مردم محسوب می شود، یک اقدام ضدفرهنگی هم هست. افرادی 
که خودشان را شخصیت فرهنگی می دانند، باید برای فرهنگسازی قدم بردارند، اما 
بازگشایی سینماها حرکت در مسیر فرهنگ سوزی است. اکران فیلم ها یعنی مسئوالن 
این عرصه، نه ارزشی برای سالمتی مردم قائل هستند و نه احترامی برای صاحبان و 
سازندگان آثار سینمایی. یک فیلم پر سروصدای جشنواره فجر اخیر و یک فیلم کمدی 
روی پرده رفته اند و بعد از این تقریبا دست سینما از فیلم هایی که بتوانند مردم را به 

سینما بکشانند خالی خواهد بود. 
این کارشناس سینما در پایان گفت: بازگشایی سالن های سینما از نظر من تنها 
یک بازی روانی و یک بازی سیاسی است و هیچ منطق و عقالنیتی در این کار وجود 
ندارد. همچنانکه در ســایر حوزه های فعالیت سینما شاهد هیچ گونه تدبیر، درایت و 
هوشــمندی از سوی دولت نبوده ایم، در زمینه بازگشایی سالن های سینما نیز تدبیر 
و عقالنیتی به کار نرفته اســت. به خاطر تصمیم گیری های  اشتباه مدیران سینمایی، 

صاحبان فیلم ها و مردم متضرر خواهند شد.
نشست جمعی از سینماگران با سعید جلیلی

جمعی از ســینماگران با ســعید جلیلی، نماینده رهبر انقالب در شورای عالی 
امنیت ملی دیدار کردند.

جلیلی در این نشست، اظهار داشت: رسالت سینما این است که سایه به سایه 
تحوالت کشــور را دنبال کند و ســینماگر ما اگر جایی می بیند کار خوبی صورت 
می گیرد با هنــرش آن را حمایت کند، همچنان که اگر خطایی می بیند داد بزند تا 
جلوی خطا گرفته شود. اگر جایی هم کاری ناقص است با هنرش برای تکمیل آن گام 
بردارد و اگر می خواهیم جامعه رشد کند این نگاه: »تایید. تصحیح. تکمیل«؛ نه فقط 
در سینما، بلکه در بقیه هنرها و رسانه ها از شعر تا منبر و… نیز باید مورد توجه باشد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: سینما می تواند روندهای کشور را 
تصحیح و تکمیل کند. اگر کسانی خواستند در این مسیر حرکت کنند، وظیفه ماست 

که به آنها کمک کنیم و موانع را از سر راهشان برداریم.
وی دراین باره با ذکر یک مثال از پیگیری و تصحیح روند کشور توسط دانشجویان 
دانشگاه سهند تبریز، تصریح کرد: پیش از این جلسه، جلسه ای با دانشجویان دانشگاه 
ســهند داشتیم که در آن گزارشی از فعالیت های دانشجویی ضدفساد ارائه شد. این 
دانشجویان همت کردند و مشکالت عدیده خصوصی سازی ماشین سازی تبریز را فریاد 
زدند؛ سرمایه ای نزدیک به چندهزار میلیارد به فردی واگذار شده بود که اهلیت این 
کار را نداشت؛ دانشجویان تا آخرین لحظه، این مسئله را پیگیری کردند و قوه قضائیه 

نیز او را خلع ید کرد و تالششان به ثمر نشست.
نماینده رهبرانقالب در شورای عالی امنیت ملی در همین رابطه افزود: در جلسات 
دیگری کارگران هپکو، آذرآب و کشت و صنعت دشت مغان اینجا آمدند و مشکالت 
خود را مطرح کردند. طبیعتا جنس موضع گیری و اعتراض امثال بنده در این موارد، 
با جنس اعتراض اهالی هنر متفاوت است. شما می توانید این مشکالت را با زبان هنر 
در قالب فیلم سینمایی و مستند، به تصویر بکشید و فضای رسانه ای را به نفع مردم 
تغییر دهید. مشــکالت اخیر در خصوصی ســازی چند شرکتی که ذکر شد، یکی از 
مصادیق مناسب جهت ورود اهالی سینما به این مسائل است تا به اصالح روند بپردازند.

دکتر جلیلی با بیان این نکته که »سینما یک قدرت است«، گفت: برداشت من 
به عنوان یک مخاطب این است که همانگونه که اسلحه یک قدرت است و می تواند 
فردی را از پا در بیاورد؛ ســینما هم به مثابه یک ابزار قدرتمند، می تواند حق را باطل 

و باطل را حق نشان دهد.
مجموعه آثار »حمید سبزواری«

 رونمایی شد
آیین رونمایی از مجموعه »این بانگ آزادی« مجموعه آثار زنده یاد استاد حمید 
سبزواری دوشنبه شب گذشته با حضور خانواده و اهالی علم در پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی برگزار شد.
آیت اهلل علی اکبر رشاد رئیس  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در این مراسم 
گفت: اخیراً به مســئول جدید حوزه هنری آقای محمد مهدی دادمان عرض کردم 
یکی از کارهای بر زمین مانده به برگزاری »کنگره علمی فنی و ادبی« درخور حمید 

سبزواری از سوی حوزه هنری است. ما نیز در پژوهشگاه قول همکاری می دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به گردآورندگان مجموعه آثار حمید سبزواری 
یعنی حسین اسرافیلی محدثی خراسانی و رضا اسماعیلی خداقوت گفت و بیان داشت: 
من شاهد حمله ها و دعوا و نزاع بین خودی ها بودم گاهی خودی ها هم به حمید طعنه 

می زدند اما ایشان لحظه و ذره ای کوتاه نمی آمد. 
در بخش دیگری از این مراسم رضا اسماعیلی از گردآورندگان این کتاب نقش 
بسیج هنرمندان را در چاپ و انتشار این اثر موثر دانست و گفت: استاد سبزواری پیر، 
پدر، پیشکسوت و کاروان ساالر شعر انقالب و دیده بان فرهنگی و دغدغه مند انقالب 
اســالمی بود. اگر بخواهیم تاریخ و منظومه انقالب را مرور کنیم ناگزیر هستیم آثار 

حمید سبزواری را نیز بررسی کنیم. آثار او پیوند با تاریخ انقالب دارد.
در بخش پایانی مراســم فرزند مرحوم حمید سبزواری، نسبت به تخریب خانه 
این شــاعر هشدار داد و گفت: از همین جا اعالم می کنم اگر مسئولین فکری نکنند 

این خانه که پدرم قصد داشت برای شعرای سبزوار فراهم شود تخریب خواهد شد.
خاطرات شهید مدافع حرم 

»سعید سامانلو« رونمایی شد
همزمان با انتشار کتاب »فقط برای خدا«، مجموعه خاطرات شهید مدافع حرم 
ســعید سامانلو، مراسم رونمایی از این کتاب تازه نشــر با حضور پدر و برادر شهید 
سامانلو، نویسنده کتاب و اعضای انتشارات شهید کاظمی در دفتر انتشارات برگزار شد.

به گزارش فارس، کتاب »فقط برای خدا« حاصل چندین سال تالش سیده هدی 
بتول موسوی است که در قالب خاطرات به رشته تحریر درآمده است.

در این مراســم که با حضور پدر شــهید، برادر شهید و نویسنده محترم کتاب 
برگزار شد ضمن تشکر از نویسنده و خانواده محترم شهید به نحوه  گردآوری خاطرات 
و مصاحبه با افراد مختلف از خانواده تا دوســتان و همرزمان شهید توسط نویسنده 
پرداخته شد و در پایان پدر شهید ضمن اظهار خرسندی و رضایت از انتشار این اثر، 

خاطراتی از فرزند شهیدش بیان و در پایان از کتاب رونمایی کردند.
در این رونمایی نکاتی از مظلومیت و گمنامی شــهید بیان شــد.پدر شهید به 
درجه عرفان، خلوص و گمنامی این شهید  اشاره کردند و بیان داشت که این شهید 
دست نوشته ها و الهی نامه ای دارد که می تواند سند این درجات عالیه را اثبات کند و این 
نشان از مظلومیت و اقتدای ایشان به مادر اهل بیت )ع(، حضرت زهرا )س( است که در 
دست نوشته هایش می دیدم که وقتی با خدا گفت وگو می کند این گونه ابراز کرده بود که: 
»خدایا دوست دارم نحوه شهادت خانم حضرت زهرا )س( را درک کنم. یاریم بده...«

شــهید سعید ســامانلو دی ماه ۱۳۶0 در قم به دنیا آمد و ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ در 
منطقه نبل الزهرای سوریه به فیض شهادت نائل شد.

تجلیل از »جمال شورجه«
 در اختتامیه قلم زرین

اختتامیه دوره هجدهم جشنواره قلم زرین ۱۴ تیرماه ساعت ۱۶ در محل سالن 
اجتماعات انجمن قلم ایران برگزار می شود.

معرفی بهترین کتاب های سال ۱۳۹۸ در ۳ حوزه نقد و پژوهش، داستان و شعر 
بزرگســال و شــعر و داستان در حوزه کودک و نوجوان به جامعه ادبی، از اهداف این 
برنامه است؛ ضمن آنکه نکوداشت یکی از اهالی پیشکسوت فرهنگ و ادب عضو انجمن 

از دیگر برنامه های جشنواره ادبی است.
در این مراسم از »جمال شورجه« به عنوان یک هنرمند ارزشی و فرهنگی عضو 

انجمن قلم، تجلیل به عمل می آید.

هديه تلخ برای سالگرد تولد 
پرس تي وي 

 محمدپارسا نجفي
حکایت غریبی اســت؛ هنگامی خبر قطع انتشار شــبکه پرس تي وي از ماهواره 
گالکســی۱۹ به دلیل پرداخت نشــدن بدهي ارزي مطرح شد که نزدیک به سالروز 

تاسیس آن بود. 
پرس تی وی در ۱۱ تیر ماه ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرد و در آستانه تیرماه ۱۳۹۹ 
پخش ماهواره ای این تلویزیون زنده خبری که به زبان انگلیســی در گستره جهانی 
فعالیت مي کند به دلیل تخصیص نیافتن بودجه مصوب قانونی برای صداوســیما و 
معاونت برون مرزی، از گالکسی ۱۹ که آمریکای شمالی و مرکزی را پوشش می دهد، 
متوقف شده است. خبری بسیار بد، هم برای بخش فرهنگ هم برای دیپلماسی ایران 
و هدیه تلخی که مسئولین مباحث تخصیص و تزریق بودجه ارزی صداوسیما در ایام 

تولد مهم ترین رسانه بین المللي اش به آن داد.
مگر نه این اســت که شبکه هایی مانند پرس تی وی سخنان رئیس جمهور ایران 
و هیئت دولت به ویژه مقامات وزارت خارجه را برای مردم کشــورهای دیگر منتشر 
می کنند. مگر نه این است که باید شبکه هایی در مقابل خیل عظیم رسانه های مخالف 
دولت ایران، حاضر باشند تا حقایق را منتشر کنند پس چرا این مدافعان فرهنگی در 
جبهه برون مرزی باید از داخل سرزمین پدری خود نیز متحمل بی مهری و کم لطفی 

قرار گیرند. 
این گونه حمایت وارونه از رسانه ای که در خط مقدم دفاع از ایران قرار دارد بسیار 
شــگفت انگیز است. در حال حاضر بســیاري از تحوالت بین المللي که براي ایران از 
اهمیت بسیاري برخوردار است روي مي دهد و این زمانی است که باید مواضع ایران 

و حقیقت بسیاری از مسائل برای جهان اطالع رسانی شود. اما با کدام ابزار و رسانه؟
بازه زماني مهم 

مسئله مکانیسم ماشه در برجام و نیز تالش کاخ سفید براي تمدید تحریم هاي 
تسلیحاتي ایران، حتي بازگشت به شرایط فصل هفتم منشور ملل متحد که خواست 

آمریکا و رژیم صهیونیستي و صدالبته شخص  ترامپ بود از این موارد است.
دقیقا در همین بازه زماني قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  ضد ایران صادر مي شود. دقیقاً در زمانی ابزار رسانه ای ایران متوقف می شود که 
ایران برای تبیین نظرات خود و ایجاد اقناع در میان ملت های دیگر بیشترین نیاز را 

به آن رسانه دارد. 
همچنین حوادث اخیر منطقه که در هفته های اخیر سیر سریعي به خود گرفته 
و تحوالت روزانه در کشورهای عراق، لیبی، سوریه، یمن و... دلیل مهمي است براي 
حضور رســانه اي ایران اما در غیاب شبکه هاي برون مرزي چه کسي مي تواند به آن 

مسائل بپردازد؟ 
از یاد نمی بریــم که پرس تی وی در جریان جنبــش ۹۹ درصدی در آمریکا ۴ 
خبرنگار فعال در آمریکا داشــت که به طور کامل و گســترده، از دل مردم آمریکا به 
انعکاس رویدادهای آن می پرداخت. حاال تظاهرات نژادپرســتی در آمریکا در جریان 
است و پرس تی وی به لطف مسئولینی که باعث انباشته شدن بدهی و به تاخیر افتادن 
حقوق خبرنگاران شده اند، حتی یک خبرنگار هم برای پوشش اتفاقات آمریکا ندارد، 
هرچند که از پا ننشسته و با پخش تصویر و بحث های کارشناسی، کار رسانه ای خود 

را پیش می برد. 
جالب تر اینکه در همین شــرایط امکان دریافت پرس تی وی در آمریکا از طریق 
گالکســی ۱۹ هم از دست رفت و این ســؤال را بی پاسخ گذاشت که سوای اهمیت 
ذاتی و ارزش خبری باالی اتفاقات آمریکا، اگر تحوالتی که این روزها در آمریکا روی 
می دهد، در ایران روی می داد، آمریکا و انگلیس، پخش شبکه های بین المللی شان مثل 

بی بی سی فارسی و... بر روی ایران را به راحتی از دست می دادند؟ 
ضربه مهلک از داخل 

با کمی  دقت می توان دریافت از میان آن همه رســانه های رنگارنگ خبری در 
سطح جهان به ویژه آن دسته از تلویزیون هاي زنده خبری که به زبان انگلیسی برای 
کشورهای حوزه تمدنی غرب فعالیت می کنند تنها و تنها شبکه پرس تی وی مغضوب 

قدرت های استیالگری مانند انگلیس و آمریکا قرار داشته است. 
در گذشته گروه هاي وابسته به البي هاي صهیونیست در انگلیس و آمریکا تالش 
مي کردنــد تا با قطع برنامه هاي پرس تي وي از ماهواره هاي غربي، بســتن دفاتر این 
شبکه، اعمال فشار به خبرنگاران براي همکاري نکردن و مسدود کردن حساب هاي 
بانکي و نیز اکانت های فضاي مجازي، حتي بازداشت بي دلیل خبرنگار این شبکه در 
آمریکا تا حد امکان صداي ایران را ســاکت کنند اما با همه آن کارشکني ها، بازهم 
پرس تي وي و دیگر شبکه هاي برون مرزي توانستند با حداقل امکانات و کمترین میزان 
از بودجه، راه خود را ادامه دهند و در طالیه شبکه هایي آلترناتیو در سطح جهان به 

چشم آیند. 
اکنون همان وظیفه براي متوقف کردن شبکه هاي برون مرزي را برخي در داخل 
بــا قطع ناگهاني و بدون منطق بودجه ارزي صداوســیما و معاونت برون مرزي ادامه 
دادند و البته این بار دیگر موفق شده اند. اگر این رویه ادامه یابد و سنگرهای رسانه ای 
ایران یک به یک به دشــمن تقدیم شــود، طنین صدای ایران در جهان رو به فرود 

خواهد رفت.
قطع انتشــار امواج پرس تی وی این بار نه به دلیل سانسور غربی ها بلکه به خاطر 
ســهل انگاری مســئوالن در تخصیص بودجه ارزی موجب شده تا زمینه خشنودی 
رسانه های اســتکباری در انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیســتی فراهم شود. البته 
تلویزیون هایی مانند بی بی ســی باید هم خشــنود باشند چرا که رقیب سرسخت از 

میدان خارج شده است. 
بی بی سی فراموش نمی کند که در ایام جنگ غزه مردم لندن را علیه خود شوراند 
و صدای اعتراض آنان که می گفتند چرا رســانه ای که با مالیات آنها اداره می شــود، 
داستان غزه را بازگو نمی کند و مردم بریتانیا باید اخبار واقعی را از پرس تی وی دنبال 
کنند، بلند شد.  در آن مقطع، کینه توزی مزمن روباه پیر از درخشش پرس تی وی، با 
ماجرای آفکام، به محدود کردن پرس تی وی انجامید و حاال کار دشــمن را خودي ها 
تکمیل کرده اند و شبکه هایي که در فراسوي مرزها در حال پاسداري از ایران هستند 
از داخل کشــور خود ضرباتي مهلک دریافت کرده اند. الکوثر از یوتل ست، سحر اردو 
از پاک ست، پرس تی وی و آی فیلم انگلیســی از گالکسی ۱۹ و آی فیلم انگلیسی از 
پاک ســت قطع شــدند و پخش اف ام رادیو دری در افغانستان متوقف شد. حتي با 
پرداخت بودجه این شبکه ها باز هم جبران این همه خسارت به سختي ممکن خواهد 
بود. گذشــته از خسارتي که توقف انتشــار پرس تي وي در تبیین مواضع ایران براي 
جهان خواهد گذاشت، بازگشــت مجدد این شبکه به مدار اعتبار رسانه اي سابقش 

کار آساني نخواهد بود.

رهبرمعظم انقالب: تالش ها و تدبیر هــا و برنامه ریزی ها 
همه اش خوب است، اما پشتوانه اینها، تضرع و دعاست.

هدیه به خوانندگان

غلبه روحیه ناسپاسی بر شکر نعمت ها
* »)بار دیگر خداوند مشرکان را به درون فطرتشان متوجه می کند، 
و در آن مخفیگاه اسرارآمیز وجودشان، نور توحید و یکتاپرستی را به 
آنها نشان می دهد، و به پیامبر دستور می دهد که به آنها چنین( بگو: 
چه کسی شما را از تاریکی ها و گرفتاری های خشکی و دریا رهایی 
می بخشد )در چنین حالی شما از لطف بی پایان او استمداد می کنید، 
گاهی( آشکارا و با تضرع و خضوع و گاهی پنهانی و در درون دل و 
جان او را می خوانید )و در چنین حالی فورا با آن مبدأ هستی، عهد 
و پیمان می بندید که( اگر ما را از کام خطر برهاند به طور قطع شکر 
نعمت های او را انجام خواهیم داد )و جز به او دل نخواهیم بست(« 
* »)ای پیامبر به آنها( بگو: خداوند شما را از این تاریکی ها و از 
هر گونه غم و اندوه دیگر نجات می دهد )و بارها نجات داده است( 
ولی پس از رهایی باز همان راه شرک و کفر را دنبال می کنید )و به 

ناسپاسی می گرایید.(«

انعام- آیات 63-64

صفحه 3
چهار  شنبه ۱۱ تیر ۱3۹۹
۹ ذی القعده ۱44۱ - شماره ۲۲۵۰۱

اخبار ادبی و هنری

قوه قضائیه در نظــر دارد انجام تعمیرات جزیی تاسیســاتی و 
ساختمانی اعم از نقاشــی، برقکاری، جوشکاری، لوله کشی، بنایی، 
فضای سبز، نصب، راه اندازی و برنامه ریزی سیستم های مخابراتی و 
غیره را در ساختمانهای تحت پوشش خود)در حد معامالت کوچک 
و متوســط( از طریق انعقاد قرارداد بــا پیمانکاران تعیین صالحیت 
شــده، دارای تجربه اجرایی، توان فنی، مالی و حســن ســابقه در 
کارهای قبلــی انجام دهد. لذا از کلیه افراد حقوقی واجد شــرایط 
دعــوت بعمل می آید ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشــار آگهی، 
نســبت به ارســال رزومه کاری، گواهی نامه ها مرتبط با موضوع، 
رضایت نامه ها و قراردادهای کارهای مشابه قبلی، اظهارنامه مالیاتی، 

گزارش حسابرســی، اساسنامه، مدارک ثبت شرکت و سایر مدارک 
مرتبط با زمینه فعالیت خود را در حداکثر 5 سال گذشته، به نشانی: 
تهران، بلوار کشــاورز، خیابان عبداهلل زاده، ساختمان ستاد مرکزی 
قــوه قضائیه، طبقــه اول، دبیرخانه اداره کل پشــتیبانی و خدمات 
قوه قضائیــه اقدام نمایند. با توجه به اینکــه انعقاد کلیه قراردادها 
با اشــخاص حقوقی از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به نشانی: www.setadiran.ir انجام می پذیرد، 
الزم است پیمانکاران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
اداره کل پشتیبانی و خدمات قوه قضائیه

نوبت دومفراخوان دعوت به همکاری
جمهوری اسالمی ایران 

قوه قضائیه

م الف1027

در پرتو وحی

رئیس جمهور، همفکری دبیرخانه شورای 
عالی فرهنگی با ســازمان برنامه و بودجه 
درخصوص تهیه و تدوین سند جهش تولید با 
رویکرد فرهنگ و علم و فناوری را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: این سند باید به ایجاد یک 
حرکــت جدید در راه جهش تولید در حوزه 

فرهنگ و علم و فناوری منجر شود.
حجت االسالم روحانی در جلسه شورای عالی 
انقالب فرهنگی که روز گذشته برگزار شد، گزارش 
کاملی از اقدامات انجام شــده در زمینه مبارزه با 
ویروس کرونا طی 5 ماه گذشته ارایه کرد و گفت: 
در طول مدت شیوع ویروس کرونا، اقدامات بسیار 
خوبی از ســوی وزارت بهداشت و کادر پزشکی و 
بیمارستانی کشــور انجام و تصمیمات مهمی در 

ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ و اجرا شده است.
رئیس جمهور اظهار داشت: به رغم همه تالش ها 
و اقدامات بســیار خوب انجام شــده در مبارزه با 
این بیماری و درمان مبتالیان به دلیل ناشــناخته 
بودن ویروس کرونا همچنان شاهد افزایش تعداد 
مبتالیان در برخی شــهرهای کشــور هستیم که 
براساس گزارش های رسیده اجتماعات و مراسم ها 
بزرگ ترین عامل شــیوع مجدد ویروس در برخی 

مناطق بوده است.
روحانی استفاده از ماسک را یکی از راه های مهم 
به عنــوان عامل بازدارنده در انتقال ویروس کرونا 
برشمرد و با  اشاره به برنامه دولت برای تولید ماسک 
ارزان قیمت توســط وزارت صمت با بهره مندی از 
یارانه دولتی، تأکید کرد: براســاس مصوبه ســتاد 

ملی مقابله با کرونا از ۱5 تیرماه استفاده از ماسک 
در مکان های سرپوشیده و تجمع ها اجباری خواهد 
بود و افراد بدون ماســک اجازه استفاده از مترو را 

نخواهند داشت.
رئیس جمهور تأکید کرد: راه خود در مبارزه با 
ویروس کرونا را ادامه می دهیم و همچنان مصمم 

هستیم محدودیت ها در برخی مراکز و اماکنی که 
بازگشایی آنها ضروری نیست، ادامه داشته باشد.

در این جلســه، کلیات ســند جهش تولید با 
رویکــرد فرهنــگ و علم و فناوری که از ســوی 
دبیرخانه با ۱2 هدف مشخص، 2۴ سیاست و 7۸ 
برنامه اقدام، تهیه شــده اســت در شور اول مورد 

بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهور تهیه این سند از سوی دبیرخانه 
شــورا را اقدامــی خوب و مهم برشــمرد و گفت: 
مخاطبان این سند به طور مشخص باید دستگاه های 
فرهنگی جامعه باشد و بتواند موانع و کمبودهایی 
که در بخش فرهنگ در مسیر جهش تولید داریم 

را شناسایی و برای رفع آن تالش کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم روحانی با  اشاره به برگزاری جلسات 
متعدد در دولت درخصوص تحقق شــعار جهش 
تولید، همفکری دبیرخانه شورای عالی فرهنگی با 
سازمان برنامه و بودجه درخصوص تهیه و تدوین 
سند جهش تولید با رویکرد فرهنگ و علم و فناوری 
را مورد تاکید قرار داد و افزود: این ســند باید به 
ایجاد یک حرکت جدیــد در راه جهش تولید در 

حوزه فرهنگ و علم و فناوری منجر شود.

روحانی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد

ضرورت طراحی سند جهش تولید
 با رويکرد فرهنگ و علم و فناوری

شهید نسیم افغانی در جوار امام رئوف)ع( آرام گرفت
افغانی«، شهید  پیکر مطهر شهید »نسیم 
افغانســتانی دوران دفاع مقدس که به تازگی 
در تفحص منطقه فکه پیدا شده است دیروز 
)سه شنبه( در صحن آزادی حرم مطهر حضرت 

امام رضا )ع( به خاک سپرده شد. 
مراســم عمومی برای تشییع پیکر این شهید به 
خاطر همه گیری ویروس کرونا برگزار نشــد و فقط 
جمعــی از خدام بارگاه منور رضوی و اتباع کشــور 
افغانستان شامل خانواده های شهدای مدافع حرم در 
این مراسم واقع در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 
رضوی شرکت کردند و آیت اهلل سید جعفر طباطبایی 
از علمای سرشناس حوزه علمیه مشهد بر پیکر این 

شهید نماز خواند.
پیکر پاک این شــهید افغانستانی تبار به دستور 
رهبر معظــم انقالب در بارگاه ملکوتی حضرت امام 

رضا )ع( به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر این شهید روز دوشنبه نیز با حضور 
جمعی از مهاجران افغانستانی مقیم ایران وارد فرودگاه 
شهید هاشمی نژاد مشهد شد و مورد استقبال رسمی 

مسئوالن قرار گرفت.

شب دوشنبه نیز مراسم وداع با پیکر شهید نسیم 
افغانی با رعایت پروتکل های بهداشتی در رواق امام 

خمینی)ره( برگزار شد.
شــهید »نســیم افغانی« فرزند میرزا محمد از 

شهدای معزز تابعه کشور افغانستان در سن ۳۱ سالگی 
از لشکر پنج نصر خراســان عازم جبهه های جنگ 
تحمیلی شد و  پیکر مطهرش ماه گذشته در تفحص 

منطقه عملیاتی والفجر یک )فکه( شناسایی شد.

سخنگوی دستگاه قضا از صدور حکم اعدام 
برای روح اله زم و همچنین بازگشت 12 هزار 
میلیارد تومان از معوقات بانکی در یک پرونده 

خبر داد.
به گزارش میزان، غالمحسین اسماعیلی دیروز 
در نشســت خبری گفت: برخورد قاطع با مفسدین 
اقتصــادی و برگزاری دادگاه های علنی از منظر قوه 
قضائیه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است 
و اعالم می کنیم که از این مســیر عقبگرد نخواهیم 
داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد 
اقتصادی، کوتاه نخواهیــم آمد؛ اما اعالم می کنیم 
که مجازات مفســدان اقتصــادی تنها یک حلقه و 
بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فســاد و تحقق 

عدالت است.
نمونه ای موفق

 از استرداد اموال بیت المال
اســماعیلی افــزود: در مبارزه با فســاد، هم با 
مفسدین مبارزه می کنیم و هم به دنبال این هستیم 
که مجازات ها، قانونی و بازدارنده باشد و از همه مهم تر 
به دنبال اســترداد اموال به غارت رفته از بیت المال 
مسلمین از جمله اموال شبکه بانکی کشور هستیم. 
وی ادامه داد در خردادماه ســال ۱۳۹۹ تنها در 
یک پرونده اقتصادی و در ذیل آنکه هنوز پرونده ای 
هم تشکیل نشده بود، درخصوص مجموعه بدهی های 
»گروه فالحتیان« به سیستم بانکی، ۱2 هزار میلیارد 
تومان از مجموعه بدهی های این گروه به سیســتم 

بانکی تسویه شد.
سخنگوی دســتگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه 
توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای این حکم در 
برخی از حوزه ها آغاز نشده است، مجموعه این بدهی 
را به نظام بانکی کشور تسویه کنیم، این را برای نظام 

قضایی خودمان یک دستاورد مهم می دانیم.
صدور حکم برائت در پرونده کارگران آذرآب

اســماعیلی درباره آخرین وضعیت رســیدگی 
به پرونــده کارگران آذراب بیان کــرد: ما اعتراض 
کارگران را به رســمیت می شناسیم؛ منتهی تاکید 
کردیم ایــن اعتراض باید در چارچــوب ضوابط و 
مقررات قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد، 
مطالبات کارگران را نیز آنچه که شنیده ایم به حق 
می دانیم و معتقدیم مطالبات جامعه کارگری ما باید 

برآورده شود.
وی ادامــه داد: در برخی از موضوعات شــاهد 
رفتار هایــی بودیم که در مســیر اعتراضات و بیان 
مطالبات، برخی از قواعد نظم عمومی کشــور دچار 

خدشه شد؛ اما تاکید کردیم سیاست دستگاه قضا در 
این قبیل موارد سیاست ارفاقی است؛ به ویژه زمانی 
که این افراد با اقدامات توجیهی تمکین به قانون را 
پذیرفتند. این مورد را در اراک، هم در موضوع هپکو 
و هم در آذراب داشتیم. آنچه که این روز ها به عنوان 
رای صادره از سوی یکی از شعب مبنی بر اعتراض 
کارگران آذرآب اعالم شده بود، فضاسازی رسانه ای 
بــود؛ به دلیل اینکه اوال ایــن دادنامه قطعی نبود؛ 
درثانی در این دادنامه مجازات ها تعلیق شده بود؛ اما 
باز در این مورد هم ما به دنبال تحقق سیاست های 

قضایی هستیم.
ســخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از ابالغ این 
دادنامــه تعدادی از کارگران اظهــار کردند رای را 
قبــول دارند و عموم آنهــا گفتند از آنچه که نقض 
قانون بوده و توســط ما اتفاق افتاده، اظهار ندامت 
و پشــیمانی می کنیم و ضمن اینکه مطالبات خود 
را پیگیــری می کنیم، حتما خود را ملتزم به قانون 
می دانیم. رویکرد این کارگران باعث شــد برخی از 
ایشــان در مورد این رای تجدیدنظرخواهی کنند و 
دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه قبلی 
را نقض کرد و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت 
صادر شد. این تحقق عملی وعده ها و سیاست های 

نظام قضایی ماست.
آخرین وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درخصوص آخرین 
وضعیت محکومیت فریبــا عادلخواه بیان کرد: دادگاه 
بــدوی ما قبال در این باره رای صادر کرده بود. درباره 
ایــن رای تجدیدنظرخواهی شــده و پرونده به دادگاه 
تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه 
تجدیدنظر حکــم دادگاه بدوی را 
تایید کــرده و او به لحاظ ارتکاب 
جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی 
در جهت اقدام علیه امنیت کشور 
بوده، به تحمل پنج سال حبس و 
بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم 
حبس محکوم شده است. اما بنابر 
ضوابط و مقررات مجازات اشد درباره 
وی قابل اجراست و پنج سال حبس 
با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا 

خواهد شد.
تأکید بر رسیدگی به گزارش های 

تحقیق و تفحص مجلس
به  علت  پرسید:  خبرنگاری 

نتیجــه نرســیدن اغلب تحقیــق و تفحص های 
مجلس از دســتگا ه های مختلــف در قوه قضائیه 
چیست؟ اسماعیلی گفت: در دوره جدید، از سوی 
ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران تاکید شده 
که رســیدگی به پرونده های ارجاعی هیئت های 
تحقیق و تفحص با ســرعت و دقت انجام شود و 
هر جا که این نتایج ناقص و نیازمند دالیل بیشتر 
است، با مجلس مکاتبه و خواسته شود مستندات 
بیشــتری را ارســال کنند تا در یک تعامل بین 
بخشی، بین قوه قضائیه و مجلس در آینده شاهد 
نتایج ملموس تری از تالش نمایندگان مجلس در 

انجام تحقیق و تفحص ها باشیم.
وی با اشاره به پیشــینه این موضوع بیان کرد: 
تاکنون 2۹ مورد تحقیق و تفحص و گزارشات مجلس 
به دادسرای تهران ارجاع شده است که ۱2 مورد آن 
در حال رسیدگی است و دو مورد در روز های پایانی 
مجلس قبلی به قوه قضائیه ارجاع شد و برخی تحقیق 
و تفحص ها نیز مربوط به ماه های قبل است. این ها 
شــامل دستور ریاست قوه قضائیه است که با دقت، 
سرعت و تعامل با مجلس برای به دست آوردن دالیل 

جدید رسیدگی خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضائیه با بیــان اینکه دو مورد 
از این تحقیق و تفحص ها منجر به کیفرخواســت 
و محکومیت شــده و احکام آنها در حال اجراست، 
ادامه داد: بعضا نیز محکومیت ناشی از رسیدگی به 
پرونده های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی 
اجرا شده اســت. به عنوان مثال تحقیق و تفحص 
در مورد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که 
مربوط به ایام تصدی وی در سازمان تامین اجتماعی 
اســت، به قوه قضائیه ارجاع و منتهی به محکومیت 
شد. همچنین ۱5 مورد از تحقیق و تفحص های ساده 
منتهی به قرار منع تعقیب شــده است و در ادامه با 
این سیاســت و رویکرِد همکاری بین قوه قضائیه و 
مجلس شاهد نتایج ملموس تری از تحقیق و تفحص 

نمایندگان در دستگاه قضا خواهیم بود.
»روح اله زم« به اعدام محکوم شد

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه 
آیا حکم پرونده »زم« صادر شده است، اظهارداشت: 
رســیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه 
حکــم خود را مبنی بر محکومیت روح اله زم صادر 
کرده اســت. در پرونده روح اله زم دادگاه ۱۳ مورد 
از عناویــن ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق 
افســاد فی االرض دانست و به این جهت درباره وی 

حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در 
زمره مصادیق افســاد فی االرض نیست، این فرد به 

مجازات حبس محکوم شده است.
وی با بیان اینکه احکام صــادره درباره روح اله 
زم غیرقطعــی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی 
کشور است، گفت: چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی 
فرجام خواهی شــود، پرونده به دیوان عالی کشــور 
ارسال خواهد شد و نهایتاً، این دیوان سرنوشت پایانی 

این پرونده را رقم خواهد زد.
تأیید بازداشت ۳ نفر

 از اعضای جمعیت امام علی
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به ســؤالی 
درباره علت دســتگیری اعضای جمعیت امام علی 
اظهارداشت: بازداشــت افراد درباره این موضوع را 
تایید می کنیم؛ سه نفر بازداشت شدند؛ اما باید اشاره 
کنم موضوع ربطی به ســازمان و تشکل مردم نهاد 
آنها ندارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی قرار 
گرفته اند که مربوط به شــخص آنهاست و هرکس 
اتهامی متوجه او باشــد و دالیلی برای توجه اتهام 
به وی وجود داشته باشد، وظیفه ورود، رسیدگی و 

پیگیری را داریم.
قوه قضائیه پیگیر ابهام زدایی

 مرگ متهم منصوری
اسماعیلی درپاسخ به سؤالی درباره مرگ مشکوک 
متهم منصوری، رویت جسد و زمان بازگشت جسد، 
اظهــار کرد: قوه قضائیه به جــد پیگیر ابهام زدایی و 
شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاده و 
به لحــاظ ابعاد مختلف نیز برای ما اهمیت دارد؛ هم 
به جهت اینکه فرد حادثه دیده شهروند ایرانی بوده، 
هــم اینکه دارای پرونده اتهامی بوده و عالوه بر این از 
طریق پلیس اینترپل و اعطای نیابت به مرجع قضایی 
دولت رومانی، تقاضای استرداد و بازگشت این فرد را 
به کشــور را انجام داده بودیم و این موضوع به دست 
آنها رسیده بود؛ تشکیل پرونده داده بودند و فرد تحت 
نظارت پلیس بود. اینها موجباتی است که ما را موظف 
می کند موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود. ما هیچ 
قضاوتی در این باره نداریم. روایتی که از طریق پلیس 
بین الملل برای ما منعکس شده، این است که این فرد 

کشته شده است.
وی ادامه داد: مســتنداتی هم پلیس بین الملل 
فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و تصویر از جنازه ای 
که منتسب به این فرد است که حسب ظواهر خود 
فرد است؛ اما ما قاضی هستیم و به راحتی و بر اساس 
ظواهــر حکم نمی کنیم. برای اینکــه قطعا در این 
موضوع نظر بدهیم، باید نمونه دی ان ای این جسد 
ارسال و با بستگان فرد انطباق داده شود؛ در آن زمان 
بــه صورت قطعی اعالم می کنیم که این فرد همان 
است یا نیســت. در این زمینه پیگیری های جدی 
انجام داده ایم و خواسته خانواده او هم همین است 
و مجدانه پیگیر هستیم. به پلیس رومانی گفتیم شما 
که اعالم می کنید جسد متعلق به این فرد است و از 
منظر شما تردیدی وجود ندارد، پس جسد را به ایران 
بفرستید و مطالبه استرداد جسد را هم انجام دادیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره اینکه ماجرا 
واقعا خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد؛ 
باید رســیدگی های قضایی انجام شود؛ مستندات 
برای ما ارسال شود و همچنین تقاضا کردیم هیئتی 
از پلیس بین الملل، پلیس جنایی و پزشکی قانونی 

به کشور رومانی اعزام شوند.

سخنگوی قوه قضائیه:

ظرف يک ماه از يک پرونده ۱۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت


