
اخبار كشور

تطهیر شبکه های ضدایرانی
 توسط روزنامه شبه اصالح طلب!

یک روزنامه زنجیره ای به بهانه نقد صداوســیما به تطهیر ســوابق شبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان ضدایرانی پرداخت!

روزنامه اعتماد، یک فیلم مستند درباره وضعیت رسانه های ایران تهیه و در فضای 
مجازی منتشر کرده است که رویکرد اصلی این مستند، انتقاد از صداوسیماست. اما از 
اتفاقات این مستند، حضور افرادی چون مسعود بهنود، علی اصغر رمضان پور و... است 
که از عناصر اصلی رسانه دولتی انگلستان )بی بی سی فارسی( و تلویزیون وابسته به 
آل ســعود )ایران اینترنشنال( هستند. بهنود پیش از انقالب از همکاران ساواک بود 
و رمضان پور نیز ســابقه حضور در دولت اصالحات را در کارنامه خود دارد. آنها طی 
حضورشان در این رسانه ها همسو با سیاست دولت های بیگانه علیه منافع ملت ایران 
فعالیت کرده و به وطن فروشی پرداخته اند. اکنون اعتماد به عنوان کارشناس به سراغ 
آنها رفته و ضمن چهره ســازی از این عناصر وطن فروش به تحریف تاریخ پرداخته 
اســت. در روایت مستندســازان روزنامه اعتماد علت راه اندازی شبکه های خارجی، 
انحصار صداوســیما در ایران بیان شده در حالی که شبکه تلویزیونی BBC با هدف 
راه اندازی آشوب های ســال 88 اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز 
به کار کرد. تلویزیون اینترنشــنال نیز با بودجه سعودی و حمایت انگلستان به دنبال 
شکست رژیم های مرتجع عرب از جبهه مقاومت در منطقه تأسیس شد تا به سم پاشی 

علیه جریان های مقاومت و برجسته کردن جریان تجزیه طلبی در ایران بپردازد.
حال روزنامه اعتماد با تحریف تاریخ، سابقه شبکه های خارجی ضدایرانی را تطهیر 
کرده و در قامت همکار آنها ظاهر شده است. اعتماد مدتی پیش نیز گزارش بی بی سی 
درباره عباس امیرانتظام را کپی کرده بود تا آنجایی که اعضای تحریریه این روزنامه 
حتی متوجه نشــدند موضوع گزارش مربوط به دو ســال پیش است و خبر تازه ای 
نیست. گفتنی اســت روزنامه اعتماد در میان سه روزنامه ای است که سال گذشته 

بیشترین یارانه مطبوعاتی را از دولت تدبیر و امید دریافت کردند.
رونمایی پوستر فیلمسازان بسیجی جشنواره مقاومت 

توسط فرماندهان ارتش

در اقدامی نمادین، پوستر بخش فیلمسازان بسیجی شانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت، توسط فرماندهان ارتش رونمایی شد.

مراسم رونمایی از پوستر بخش فیلمسازان بسیجی شانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت، به عنوان افتتاح کار این بخش روز گذشته با حضور جمعی از هنرمندان و 

نیروهای دفاعی کشور برگزار شد.
امیر ســرتیپ تقی خانی معاون فرهنگی و سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در این مراســم گفت: امروز باید یادی از شــهید مقاومت سردار حاج قاسم 
ســلیمانی کنم، باید یادی از شهید صیاد شیرازی کنم که با روحیه بسیجی خود 
نیروهای مسلح را تبدیل به یدی واحده کرد و هنوز هم ادامه دارد. بسیار خوشحالم 
که جشنواره ای به نام بسیجیان مزین شده است و امیدوارم که ادامه داشته باشد. 
روحیه بسیجی یعنی جهاد، ایثار، مقاومت و از خودگذشتگی. در همین جا باید اعالم 
آمادگی کنم که ارتش جمهوری اسالمی برای استمرار این خط مقدس آماده است. 
یاشــار نادری، رئیس بنیاد روایت فتح در این مراســم گفت: راه اندازی بخش 
فیلمسازان بســیجی حرکت نوآورانه و خالقانه ای است که از سوی دبیر جشنواره 
رقم خورد. بسیج شجره طیبه انقالب است که وقتی در کنار روح تعهد در هنرمندان 
جمع می شــود، تعبیر و تفســیر »هنر، دمیدن روح تعهد در کالبد انسان است« 

متجلی می شود. 
وی تصریح کرد: تببین مبانی انقالب اســالمی، معارف دفاع مقدس و نظریه 

مقاومت سه مأموریت این جشنواره است.
انسیه شاه حسینی مدیر بخش فیلمسازان بسیجی نیز اظهار داشت: این بخش 
یکی از جذاب ترین بخش های جشــنواره مقاومت امســال خواهد بود. بسیجیان 
همواره در طول هفته دفاع مقدس بیشتر تماشاچی و شاهد بودند اما امسال همپای 
جشــنواره اصلی مقاومت در تهران در 32 استان کشور اکران فیلم های این بخش 
برگزار خواهد شــد و پس از آن نیز برگزیدگان خود را به جشــنواره ملی معرفی 

خواهند کرد. 
مهدی عظیمی  میرآبادی مدیرعامل انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس 
و دبیر این دوره از جشــنواره فیلم مقاومت نیز به ارائه توضیحات مختصری درباره 
این جشــنواره پرداخت و افزود: »مدافعان ســالمت«، »جشــنواره جشنواره ها«، 
»فیلمسازان بسیجی«، »سینمای ســامری« و... بخش های این دوره از جشنواره 

را تشکیل می دهند.
جهانبخش ســلطانی بازیگر ســینما و تلویزیون نیز در این مراســم با ذکر 
خاطره ای از بســیج دانشجویی گفت: تئاتری کار می کردم که بازیگرانش بچه های 
بســیج دانشجویی بودند اما هفت هشت ماه طول کشید و نتوانستیم روی صحنه 
برویم، چون به جبهه می رفتند و یکی یکی شهید می شدند. بعدها توانستیم نمایش 

را با دانشجویان و بسیجیان کار کنیم و این خاطره همیشه در ذهنم مانده است.
در پایان این مراسم از پوستر بخش فیلمسازان بسیجی شانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت رونمایی شد. این پوستر توسط محمدرضا رسولی طراحی 

شده است.
گفتنی است، شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در دو زمان 3۱ 

شهریور تا ششم مهر برگزار می شود.
شاخ مبتذل اینستاگرام 

چگونه مجوز کارگردانی گرفت؟!
صدور مجوز کارگردانی برای یک تولیدکننده محتوای ســخیف در اینستاگرام، 
دســتاورد فرهنگی جدید دولت تدبیر و امید محسوب می شود! هرچند که یکی از 
مدیران سازمان سینمایی مدعی واجد شرایط بودن این فرد شده اما این مجوز دالیل 

دیگری دارد!
اســامی  تازه ترین مجوزهای صادر شده از سوی شورای پروانه ساخت سینمایی 
وزارت ارشاد در حالی صادر شد که یک تولید کننده محتوای سخیف و غیراخالقی در 

فضای مجازی نیز از سوی این شورا، مجوز کارگردانی گرفته است! 
فرد مذکور، قبالً با ساخت کلیپ های مبتذل در شبکه های اجتماعی مشغول 
بوده و سابقه پُررنگ و معتبری در حوزه سینما ندارد! محمدمهدی طباطبایی نژاد، 
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها 
اعالم کرده که فرد مذکور، واجد شــرایط دریافت مجوز کارگردانی اســت چون 
دارای مدرک تحصیلی سینمایی است و چهار نمونه فیلم کوتاه به شورای صدور 
پروانه ساخت ارائه کرده که مورد تایید هفت نفر از اعضای این شورا قرار گرفته 

است.
این در حالی است که شورای پروانه ساخت سینمایی وزارت ارشاد، معموال 
برای نخستین تجربه کارگردانی فیلم بلند داستانی به افرادی که صرفا سابقه تولید 
کلیپ و فیلم کوتاه داشته اند، مجوز فیلم ویدئویی صادر می کند، اما این بار، برای 
اولین کار یک به اصطالح شاخ اینستاگرامی، مجوز سینمایی صادر شده است! در 
شرایط عادی، افرادی که به تخریب و تضعیف فرهنگ عمومی کشور می پردازند، 
باید از ســوی دستگاهی به نام »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« تأدیب شوند و 
با اهرم های نرم و فرهنگی، به حاشیه رانده شوند، اما وزارت ارشاد معکوس عمل 

کرده و به یک هنجارشکن فرهنگی، مجوز تولید اثر داده است.
اما سؤال این است که دلیل اصلی صدور مجوز کارگردانی برای فردی که نه 
تنها قبالً هیچ اثر داستانی حرفه ای و بلندی نساخته بلکه سوابقش مصداق بارز 

»ولنگاری فرهنگی« به حساب می آید، چیست؟ 
یکی از این دالیل به جهت گیری سیاست های سینمایی دولت های یازدهم و 
دوازدهم برمی گردد؛ این سیاست ها به سود سینماگران تجارت پیشه و مبتذل ساز 
بــوده و در نتیجه شــاهد افزایش روزافزون آثار ســخیف و کاهش کیفیت آثار 

سینمایی در سال های اخیر بوده ایم.
اما دلیل مهم تر را می توان به تهیه کننده این فیلم مربوط دانست که جایگاه 
ویژه ای نزد مدیران سینمایی دارد. همچنان که همسر این تهیه کننده، پیش از 
این به رغم تولید آثار کم مایه ای که فروش بسیار پایینی هم در گیشه داشته اند، 
حمایت های مالی هنگفتی از ســازمان ســینمایی دریافت کرده بودند. رقم این 
حمایت ها در فهرست های منتشر شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی قباًل اعالم 

شده بودند و در دسترس همه قرار دارند.

داستان مکرر و پرعبرت فتنه
۱. حجم ســنگین بالیای اخیر در گستره کره خاکی، تجربه ای 
اســت که شــاید نتوان در تاریخ نمونه  و ســابقه ای برای آن یافت. 
شــیوع بیماری کرونا و در پی آن مرگ روزانه صدها انسان بی گناه 
به همراه ابتالئات دیگر مانند گرانی و تورم بی ســابقه، سیل، زلزله، 
آتش ســوزی و مانند آن مــا را وامی دارد که به تنها تکیه گاه جهان 
خلقت بیندیشــیم و نادم و پشیمان از کوتاهی و گناهان خویش به 

درگاه رحمت و غفران او روی آوریم. 
دهه اول ماه ذی الحجه، این فرصت گرانقدر را در اختیار ما می نهد 
تا با گسســتن بند اطاعت شــیطان، در مقابل خالق مهربان توبه و 
انابه نموده و تجدید عهد بندگی کنیم باشد که دریای رحمتش به 
خروش آید و جهان بشــریت را از این رنج بیکران برهاند. دهه اول 
ذی الحجه در خود گنجینه هایی چون روز عرفه و عید قربان را جای 
داده است که هر یک از آنها ارزشی برابر با یک عمر دارند. بسیاری 
از مفسرین مقصود از شــب های دهگانه ای را که خداوند در سوره 
فجر به آنها سوگند یاد فرموده )َو لَیاٍل َعشر( همین دهه دانسته اند.    
اگرچه حج امسال به سبب شیوع کرونا برگزار نمی شود، اما هر 
ســاله حجاج بیت اهلل الحرام، این میهمانان خاص پروردگار، در دهه 
ذی الحجه به اوج معرفت دســت یافتــه و معنویت و نورانیت را در 
فضای روحانی ســرزمین وحی با ذرات وجود خود حس می کنند. 
آنان همگام و هم آوا با وجود نازنین یوســف زهرا)س(، مناسک حج 
را به جا آورده و چه بسا چشم جان خویش را به جمال دالرای آن 

کعبه حقیقی منور می سازند.
 2. یکی از اعمالی که در شب های این دهه وارد گردیده، خواندن 
آیه ۱۴2 ســوره اعراف در دو رکعت نماز اســت. این آیه به یکی از 
شگفت انگیزترین حوادث تاریخ انبیا و فرازی حساس در موضوع کفر 

و توحید  اشاره دارد. 
داســتان از این قرار اســت که خداوند برای عبادتی سی روزه 
و اعطای شــریعت و احکام تورات، حضرت موســی را به کوه طور 
فــرا خواند. آن پیامبر اولو العزم پیش از رفتن به میقات، برادر خود  
هارون را جانشــین خویش قرار داد و ســفارش های الزم را به وی 
فرمود و همچنین بر اطاعت و فرمانبری از هارون در ایام غیاب خود، 
به بنی اســرائیل تأکید کرد. مطابق روایات اهل بیت، این ماجرا در 
ماه ذی القعده اتفاق افتاده است. اما خداوند به سبب حکمت هایی از 
جمله آزمودن قوم بنی اسرائیل، وعده سی روزه خود را به چهل روز 
ارتقا داد و ده روز دیگر )دهه اول ذی الحجه( بر آن افزود. او خود در  
اشاره به این موضوع چنین می فرماید:»َو واَعدنا موسی ثاَلثین لَیلَه 
َو أتَممناها بَِعشٍر َفَتّم میقاُت َربِّه أربَعیَن لیله؛ و ما با موسی سی شب 
وعده گذاشتیم و آن را با افزودن ده شب کامل نمودیم. بدین  ترتیب 

میعادگاه پروردگارش به چهل شب تکمیل گردید.«
  از ســوی دیگر در قوم یهود، ســاحری شــیاد و  تردستی 
کالهبردار به نام سامری وجود داشت که بعد از گذشت سی روز 
و پیدا نشــدن موسی)ع(، به بنی اســرائیل گفت پیامبرتان دیگر 
نخواهد آمد! او در کوه طور با خدای خود مشغول است. بیایید ما 
هم در اینجا برای خود خدایی داشته باشیم. وی آن قدر سخنان 
شــیطانی خود را در میان مردم تکرار و تبلیغ کرد تا ســرانجام 
بنی اســرائیل فریب خورده و به جز گروه اندکی، همگی مطیع او 
شــدند. فریب خوردگان به دستور سامری هر کدام سکه ای طال  
آوردند. سامری طالها را در کوره ذوب کرد و درون قالب مجسمه ای 
از یک گوساله که خود ساخته بود ریخت. وی با  ترفندی صدای 
نعره گوساله از دهان این مجسمه طالیی خارج می ساخت. وقتی 
مجسمه حاضر شــد آن را در برابر بنی اسرائیل نهاد و گفت این 
خدای شــما است بر او سجده کنید. صدها هزار نفر از گمراهان 
بنی اسرائیل تا صدا را از دهان گوساله شنیدند همگی صف اندر 
صف بر او ســجده کردند. آنها نه تنها دلسوزی و راهنمایی های 
 هارون و مؤمنان راستین را نشنیده گرفتند بلکه وقتی اصرارشان 
از حد گذشــت به آنان حمله کرده و قصد جانشــان را نمودند. 
موضوع وقتی شگفت آورتر می شود که بدانیم این مردم  به چشم 
خود معجزات باهر و پیروزی های درخشان پیامبر خویش در برابر 
فرعونیان را دیده و در طول همراهی با او از عنایات فراوان پروردگار 
و امدادهای غیبی او برخوردار شــده بودند. گمراهی بنی اسرائیل 
پس از تجربه کردن هدایت و پیمودن مســیر توحید، درس های 

فراوانی برای عبرت گرفتن در خود نهفته دارد.
3. فتنه سامری در کمتر از ده روز، ملتی موحد را به ضاللت کفر 
رساند! این فرایند اگرچه بسیار افسانه وار و دور از ذهن می نماید اما 
راه رســیدن به آن چندان هم دشوار نیست زیرا کافی است ملتی 
دست خود را از دست رهبر الهی خویش جدا کرده و دل به جریانات 
انحرافی بسپرد. عملی که از قوم بنی اسرائیل سر زد این چنین بود. 
ماجرای سقیفه و جنگ احد را نیز می توان نمونه های دیگری از همین 
موضوع دانست. نکته جالب توجه آن است که رهبران فتنه، انسان های 
کوچکی نبوده و نیستند بلکه غالباً از مشاهیر و نخبگان جامعه اند که 
ســوابق درخشانی در کارنامه اعمالشان وجود دارد. سامری خود از 
خواص و نزدیکان حضرت موســی)ع( بود. در فتنه جنگ جمل نیز 
می بینیم طلحه و زبیر از خواص و نخبگان اند و حاِل باقی فتنه گران 

نیز به همین منوال است.
با گذری در تاریخ به این نتیجه می رسیم که فتنه ها همواره زمانی 
اتفاق افتاده که با رهبر جامعه مخالفت و از فرمان او سرپیچی شده 
اســت. فتنه های تاریخ در مشابهت به هم گویی از پستان یک دایه 

شیر نوشیده اند!
 در انقــالب ما نیز طرح فتنه های نفســگیر از همین ماجرا 
نشــأت گرفته است: ســرپیچی از رهبری. اگرچه ملت بزرگوار 
ما پیوســته با بصیرتی تام طومار این غائله ها را در هم پیچیده 
اســت، اما فتنه گران با طراحی و هدایت آمریکا، اروپا و اسرائیل 
و سرمایه گذاری رژیم های مرتجع عرب، هیچ گاه از پا ننشسته و 

همواره در انتظار فرصت اند.
   تجربه درخشان این ســال ها نشان داده است که در شرایط 
پیچیده و گوناگون، هرگاه پیروی از رهبری در دســتور کار و رأس 
امور قرار گرفته، معجزه وار مشکالت و بحران ها را پشت سر نهاده ایم و 
برعکس، چنانچه فرمان های حکیمانه و هوشیارانه و انتظارات ایشان 
با بهانه های مختلف به طاق نسیان و وادی تعلل و کارشکنی سپرده 
شــده، نتیجه ای جز انفعال و ندامت نداشــته است. اطاعت از رهبر 
ُطرفه اکســیری است که تهدیدهای بزرگ را تبدیل به فرصت های 

زرین می کند. 
   اما برای آنکه فتنه و فتنه گر فراموش نشود، در سالگرد غائله 
و آشــوب سامری هر شب داســتان او را در نماز مرور می کنیم: »و 

واعدنا موسی ثالثین لیله...«
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

آیت اهلل خوشــوقت)ره(: نتیجه علم بی عمل دوری از 
خداست. انسان را از رحمت خدا دور می کند.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
دو شنبه ۶ مرداد ۱3۹۹
۶ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲3

اخبار ادبی و هنری

ضرورت استقامت در راه خدا
 و دعوت به سوی حق

»سپس )ای پیامبر! تو نیز مانند پیامبران گذشته در انجام 
مأموریت و وظایف الهی و تبلیغ و ارشــاد و پیاده کردن 
قرآن و نیز در مقابل مشکالت و مخالفت مردم( استقامت 
کن! همان گونه که به تو فرمان داده شــده است )هم تو 
استقامت کن( و هم کسانی که با تو رو به سوی خدا کرده اند 
و )از غیر او بریدند. و مواظب باشــید( نافرمانی و طغیان 
نکنیــد )و بدانیــد هیچ حرکت، ســخن و برنامه ای بر خدا 
مخفی نمی ماند( چرا که خداوند از اعمال شما آگاه است.«
هود- ۱۱۲

در پرتو وحی

رئیس جمهور بــا تأکید بر مقابله موثر با 
افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کاالها، 
برای رونق  با تالش ها  تصریح کرد: همزمان 
تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کاالها، 
عرضه کاال به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز 
باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.

حجت االســالم روحانی روز یکشنبه در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، عرضه کاالها به 
قیمت مناسب را از برنامه های اصلی دولت در کنار 
رونق تولید برشــمرد و افزود: باید با اصالح مسیر 
تولید، توزیع و تعریف فرآیندها در این زنجیره، در 
روند تعیین قیمت کاالها شفاف سازی انجام گیرد.

رئیس جمهور افزود: مقابله با گرانی بدون دلیل 
ایجاب می کند در کنار اعمال نظارت های تعریف 
شده برای دستگاه های مرتبط، با ایجاد شفافیت، 

زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم.
روحانی تأکید کرد: مــردم باید بدانند قیمت 
مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده تولید 
محصوالت چگونه اســت و وقتی کاالیی به دست 
مردم می رســد چه مسیری برای تعیین قیمت را 
طی کرده اســت این شفافیت هم موجب نظارت 
عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم 

رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.
رئیس جمهــور افــزود: همــه تولید کنندگان 
به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرآیند 
قیمت  گذاری و عرضه ســریع و آســان کاالهای 
تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای 
مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.

روحانــی با بیان اینکه افزایش قیمت در مورد 
کاالهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی 
تولید می شــود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، 
گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها 
با تعریف فرآیند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی 
پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی 
و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار 

اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: بورس کاال باید تقویت 
شود و با شــفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن 
عملیات سفته بازانه، قیمت کاالهای تولیدی کشور 

را به سطح منطقی برساند.

روحانی با قدردانی از افزایش ســطح تولید در 
کاالهایی مانند فوالد و پتروشیمی  که در سال های 
قبل در فهرســت کاالهای وارداتی کشور بودند و 
اکنون به فرصت صادراتی کشــور تبدیل شده اند، 
تأکید کرد: در کاالهایی که کشور مازاد تولید دارد 
با شفاف کردن بازار می توان به قیمت منطقی دست 
یافت و در این رابطه دســتورات الزم را به وزارت 

صمت و سازمان بورس صادر کرد.
رئیس جمهور همچنیــن با قدردانی از فعاالن 
اقتصــادی کشــور در همراهی با سیاســت ها و 
برنامه های دولت در این زمینه، گفت: در شــرایط 
خاص اقتصادی که با هیچ زمان دیگری در تاریخ 

کشــور قابل مقایسه نیســت، دولت  با همکاری 
موثــر و مجاهدانه کارآفرینــان، تولید کنندگان و 
صادرکنندگان معتبر، اقتصاد بدون نفت را عملیاتی 
و در این شــرایط سخت اقتصاد کشور را مدیریت 

کرده است.
روحانــی با تبییــن اهداف جنــگ اقتصادی 
دشمن که فروپاشــی کشور اصلی ترین محور آن 
بود، گفت: برنامه دشمنان این بود که تحریم ها و 
فشارها به گونه ای تأثیر بگذارد که مردم حتی برای 
تامین مایحتاج ضروری خود نیز با مشکل مواجه 
شــوند اما امروز بعد از گذشت بیش از دو سال از 
تحریم ها، دولت توانســته با همکاری و همراهی 
مردم و فعاالن اقتصادی، نه تنها در تامین کاالهای 
اساســی و ضروری جامعه بلکــه در زمینه تامین 
مواداولیه تولید کاالها موفقیت داشته باشد ضمن 
آنکه توانسته در این مسیر حتی به رونق و جهش 

تولید سرعت بدهد.     
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارش 
منابع و مصارف ارزی کشــور برای ســال 99 را 
به ســتاد هماهنگی اقتصادی دولــت ارائه کرد.
رئیس جمهور نیز بر اجرای سیاســت های ارزی بر 
مبنای دســتورالعمل جدید ابالغی نحوه برگشت 

ارز به چرخه اقتصاد تأکید کرد.
روحانی با  اشاره به تداوم فشار اقتصادی دشمن 
اعالم کرد: دولت مصمم است به رغم تمامی فشارها 
برنامه منظمی  برای تامین نیازهای ارزی کاالهای 
اساسی و مواداولیه و واسطه ای واحدهای تولیدی 

اجرا و در بازار ارز تعادل الزم را ایجاد کند.

رئیس جمهور تأکید کرد

انتظار ثبات بیشتر در بازار ارز با افزایش همکاری صادركنندگان

به بهانه فرا رسیدن ماه پرفیض ذی الحجهًْ الحرام

ناهمطراز  نقشه  رزمایش مشترک روی 
ویژه دانشجویان دوره ۳۰ دانشگاه فرماندهی 
و ستاد ارتش )دافوس( صبح دیروز در این 

دانشگاه آغاز شد.
امیر حســین ولی وند زمانی فرمانده دانشگاه 
فرماندهی و ستاد ارتش با اعالم اینکه رزمایش 
مشــترک روی نقشه ناهمطراز ویژه دانشجویان 
دوره 3۰ دانشــگاه فرماندهــی و ســتاد ارتش 
)دافوس( در این دانشگاه آغاز شد، اظهار داشت: 
رزمایش مشترک روی نقشه ناهمطراز ذوالفقار 
دانشجویان دوره 3۰ دانشگاه فرماندهی و ستاد 
ارتش به مدت پنج روز و با هدف ارتقای ســطح 
آمادگی رزمی دانشجویان و آشنایی بیشتر آنان با 
 ترتیب و توالی اعمال فرماندهی و ستاد در محیط 

عملیاتی ناهمطراز آغاز شده است.
وی تصریح کرد: رزمایش روی نقشــه یکی 
از مهم ترین انواع تمرینات تاکتیکی در ســطح 
دانشگاه ها و مراکز آموزش نظامی جهان بوده و 
عبارت است از ارائه یک وضعیت نظامی در روی 
نقشه یا کالک عملیاتی و خواسته هایی که مستلزم 
تهیه برآوردهــا، اخذ تصمیمات، تهیه طرح ها و 
صدور دســتورات مقتضی توسط فرماندهان یا 

افسران ستاد است.
امیر ولی ونــد افزود: دانشــگاه فرماندهی و 
ســتاد ارتش در راستای اوامر فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با برگزاری این رزمایش 
و ارائه الگوهایــی از تاکتیک ها و ابزارهای نبرد 
ناهمطراز در پی آن اســت که دانشجویان دوره 

فرماندهی و ســتاد را با نحوه مقابله با نیروهای 
فرامنطقه ای آشنا و زمینه ارتقاء دانش عملیاتی 
آنها را در به کارگیری روش های نوین نبرد فراهم 

کند.
وی خاطرنشــان کرد: ارتقای ســطح توان 
دانشــجویان با طرح ریزی و اجرای عملیات در 
محیط ناهمطراز، آشنایی با اقدامات فرماندهی 
و ســتاد در مراحل مختلف عملیات در محیط 
ناهمطراز، آشــنایی با نحوه تعامل و همکاری با 
سایر نیروها، ارزیابی توانایی دانشجویان در ایفای 
نقش در مســئولیت های واگذاری، تقویت حس 
اعتماد به نفس و خالقیت ذهنی دانشــجویان، 
کاربردی کردن مفاهیم آموزشــی ارائه شــده 
به صورت تئوری و مشــخص کردن مشــکالت 

احتمالی با اجرای کار عملی توسط دانشجویان 
در نقش فرمانده به طوری که بتوانند در یک نبرد 
حقیقی وضعیت های ایجاد شده را تمرین کنند از 

اهداف برگزاری این رزمایش است.
رزمایــش روی نقشــه، حقیقی ترین طریقه 
نمایش آشنایی با رزم را برای دانشجویان به وجود 
مــی آورد که با حضــور و راهنمایی فرماندهان 
و اســاتید پیشکسوت ســال های دفاع مقدس 
انجام می شــود. این رزمایش با بیان الگوهایی از 
تاکتیک و ابزار نبرد در پی آن اســت که بتواند 
اذهان دانشجویان دوره فرماندهی و ستاد ارتش 
را با نحوه مقابله با نیروهای متجاوز آشنا و زمینه 
ارتقای آنها در به کارگیری روش های جدید نبرد 

به صورت ناهمطراز را فراهم کند.

رزمایش تاکتیکی ذوالفقار در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش آغاز شد

رئیس  قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اصالح 
ماده 1۰۰ قانون شــهرداری ها، گفت: ماده 1۰۰ 
به هیچ وجه نباید به عنوان منبعی برای کسب 
درآمد شهرداری ها و رفع مشکالت مالی این 
نهاد تلقی شود و برخی تصور کنند که با پول 

می توان تخلف را خرید.
بــه گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، جلســه 
شــورای عالی حفظ حقوق بیت المــال با موضوع 
احیــای حقوق عامه در حــوزه اراضی ملی و منابع 
طبیعی صبح دیروز با حضور رئیس  و مسئوالن عالی 
دســتگاه قضایی و جمعی از مقامات دولتی با هدف 
بررسی وضعیت ساخت وسازهای غیرمجاز و تصرف 
اراضی لواسانات و علل و عوامل زمین خواری در این 

منطقه برگزار شد.
رئیــس  قوه قضائیه در این نشســت که وزرای 
اطالعات، جهاد کشــاورزی، راه و شهرسازی و نیرو 
و معاونان آنها، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست، فرمانده نیروی انتظامی و 
استاندار تهران حضور داشتند، اظهار داشت: ساخت 
و ســاز در مناطق خوش آب وهوا در همه کشورها 
ضابطه مند اســت و هر کسی نمی تواند به هر شکل 

و در هر کجا بنایی را ایجاد و ادعای مالکیت کند.
 اختصاصی کردن لواسان

 برای یک عده خاص مجاز نیست
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی با تأکید بر اینکه 
ساخت وساز در شهرها و روستاها باید در چارچوب 
قوانین و ضوابط باشد، افزود: مناطق خوش آب وهوا 
متعلق به همه اســت و همه آحاد جامعه باید از آن 
منتفع شوند و اختصاصی کردن مناطقی مانند لواسان 
برای عده ای خاص با رانت و تخلف از قانون و نظامات 

معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیســی افزود: اقدامات انجام شــده و آمارهای 
موجــود در عرصه صیانت از اراضی ملی قابل تقدیر 
اســت اما با همه خدمــات صورت گرفته، وضعیت 
ناهنجار و تاسف بار لواسان جلوی چشم مردم قرار 
دارد که هم برای ساکنان و اهالی بومی این منطقه 

و هم برای مردم تهران ناپسند است.
وی با بیان اینکه همه مشکالت مربوط به اراضی 
ملی و منابع طبیعی راه حل دارند، با تأکید بر »طرح 
کشوری اجرای احکام« خواستار تعیین تکلیف 25۰ 
هزار حکمی شــد که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ 
شهرداری برای جریمه متخلفان ساخت و سازهای 
غیرقانونی و تخریب بناهای غیرمجاز صادر شده اما 

بخش عمده آنها اجرایی نشده اند.
 مردم انتظار اجرای بدون تبعیض قانون را دارند

رئیس قــوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای بدون 
تبعیض قانون،گفت: مــردم از اجرای تبعیض آمیز 
قانون گالیه مندند و حرف آنها هم درست است که 
چرا در یک منطقه یا در یک کوچه دو بنا به صورت 
غیرقانونی احداث شده اند اما با یکی از آنها برخورد 

شده است.
رئیســی، دهداران و شــهرداران را نیز مخاطب 
ســخنان خود قرار داد و تأکید کــرد که آنها حق 
ندارند در اموری که در حیطه اختیارات و وظایف شان 
نیســت ورود کرده و مجوز بدهند و از وزارت کشور 
خواست که با دهداران و شهرداران متخلف قاطعانه 

برخورد کند.

ماده 1۰۰ که منبع درآمد شهرداری ها شده است
 باید اصالح شود

وی اظهار داشــت: ماده ۱۰۰ به هیچ وجه نباید 
به عنوان منبعی برای کســب درآمد شهرداری ها و 
رفع مشــکالت مالی این نهاد تلقی شــود و برخی 
تصور کنند که با پول می توان تخلف را خرید. امروز 
برخی افراد در مقابل چشم مردم مرتکب تخلف در 
حوزه ساخت وســاز می شوند و به راحتی می گویند 

پول آن را داده ام!
رئیس  قــوه قضائیه با تأکید بر اینکه ماده ۱۰۰ 
عاملی برای باز شــدن باب تخلف و جسارت یافتن 
متخلفان در قانون شــکنی اســت، متذکر شد: باید 
اصالح ماده ۱۰۰ از طریق مجلس شــورای اسالمی 

پیگیری شود.
شوراها خدمات خوبی داشته اند

 اما تخلفات جدی هم دارند
رئیسی به تخلفات شوراهای شهر و روستا  اشاره 
کرد و البته بخش عمده آن را ناشــی از  اشــکاالت 
ساختاری دانست و گفت: اگر ساختارها منضبط و 
منطبق با قانون باشد و بستر قانون شکنی و تخلف 
از بیــن برود، ما نیز هــر از گاه مجبور به برخورد با 

متخلفان و بازداشت اعضای شوراها نمی شویم.
وی بــا تأکید بر اینکه شــوراها خدمات خوبی 
داشــته اند اما تخلفات جدی هم دارند، خاطر نشان 
کرد: اگر زمینه تخلف وجود نداشــته نباشد، قطعاً 
کســانی که به قصد خدمت وارد شوراها می شوند، 
تمایل به تخلف پیدا نمی کنند و این مســئله باید 
بیشــتر از همه مورد توجه مجلس و وزارت کشور و 

شورای عالی استان ها باشد.
نباید اجازه داد

 نطفه خالف و فساد منعقد شود
رئیس قوه قضائیه اظهارداشــت: عقل و منطق 
حکم می کند واقعه را قبــل از وقوع، عالج کنیم و 
باید پیش از بروز تخلف و از همان لحظه اول اجازه 
ندهیم که نطفه فساد و تخلف منعقد شود نه اینکه 
وقتی ساختمانی ۱۰ طبقه در حریم رودخانه بنا شد، 

به دنبال تخریب آن برویم.
رئیســی با بیان اینکــه امروز شــاهد احداث 
ســاختمان هایی هستیم که با تخلف بنا شده اند اما 
امکاناتــی چون آب و برق و گاز به آنها داده شــده 
است، تصریح کرد: حتماً باید قانون ارائه خدمات به 
ساختمان های غیرمجاز با کمک مجلس اصالح شود.

با تخلفات دستگاه های دولتی
 به شدت برخورد شود

وی بــا بیــان اینکه تخلــف از همه بــد، و از 
ســازمان های اداری کشــور بدتر و رعایت قانون، 
پسندیده و از سازمان های اداری کشور پسندیده تر 
است، گفت: برخی افراد با نیت ساخت اماکن مقدس، 
اراضی ملی را تصرف کردند که با دستور مقام معظم 

رهبری با آنها برخورد شد.
رئیس  دســتگاه قضا افزود: نبایــد اجازه دهیم 
عده ای با اســتفاده از رانت، ثــروت، قدرت و رابطه 
بــه محیط زیســت و منابع طبیعــی و اراضی ملی 
دست اندازی کنند و اگر سازمان های اداری کشور در 
این حوزه مرتکب تخلف شدند، باید به طور مضاعف 
با آنها برخورد شــود چرا که آنها باعث بازشدن باب 

تخلف می شوند.
 لزوم تقویت بخش حقوقی دستگاه های دولتی

رئیســی در همیــن راســتا بــه وزارتخانه ها، 
سازمان های دولتی و دستگاه های اداری توصیه کرد 
با کمک دســتگاه قضایی و با استفاده از حقوقدانان 
متعهد و متخصص، بخش حقوقی خود را تقویت و 

احقاق حقوق دولت را پیگیری کنند.
وی، اجــرای طرح کاداســتر و حدنگاری برای 
تثبیت مالکیت ها را نیز امری ضروری دانســت و با 
گالیه از برزمین ماندن این کار از سال 96 تاکنون، 
خواســتار تسریع در ارائه نقشه اراضی ملی و منابع 
طبیعی از ســوی دستگاه های ذی ربط، برای صدور 

اسناد مالکیت آنها شد.
رئیس قوه قضائیه الزام به تنظیم اسناد رسمی را 
هم ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش پرونده های 
قضایی دانســت و تأکید کرد: در یکی از پرونده ها، 
26۰ واحد ســاختمانی به دو نفر فروخته شده بود 
که مشکالتی را برای دادگستری ایجاد کرد که راه 
پیشگیری از چنین معضالتی پیگیری تبدیل اسناد 

عادی به اسناد رسمی است.
مبارزه با زمین خواری مقطعی و لحظه ای نیست

رئیسی با بیان اینکه باید با پیشگیری و برخورد 
قاطع با تخلف، شــرایط برای متجاســران به قانون 
ناامن شــود، تصریح کرد: دستگاه قضایی مبارزه با 
زمین  خواری و حفظ اراضی ملی را رها نخواهد کرد و 
احکامی که در لواسان و برخی مناطق صادر شده، تازه 
اول کار ماست و حرکتی مقطعی و لحظه ای نیست.

وی بــا بیان اینکه قوه قضائیه این مســیر را تا 

حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد و بنیادی خواهد 
نهاد کــه در آینده نیز کارها بــا همین قوت ادامه 
پیدا کند، از آحاد مردم دلسوز و دغدغه مند به ویژه 
سازمان های مردم نهاد، بسیج و جوانان حزب اللهی 
خواســت که قوه قضائیه را در این امر خطیر یاری 

دهند.
مدیران سابق، پاسخگوی تخلفات

 در دوره مسئولیت شان باشند
رئیس  قوه قضائیه با  اشــاره به لزوم پاسخگویی 
مدیران درباره دوران مسئولیت شان اظهار داشت: در 
همین لواسان می گویند این تخلفات در دوره فالن 
مدیر انجام شده اما این گونه نیست که با تغییر مدیر، 
بگوییم مســئله تمام شده است بلکه همه ما در هر 
دوره که مسئولیت داریم نزد خداوند، مردم و قانون 

پاسخگو هستیم.
راه اندازی شعب تخصصی امور زمین 

در دادگستری ها
رئیســی در پایان این نشست دستور راه اندازی 
شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مربوط 
به امور زمین در دادگستری های سراسر کشور در دو 
حوزه دادسراها و دادگاه ها را صادر و اعالم کرد سه 
ماه دیگر جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال 
برای بررسی میزان پیشرفت کارهایی که در نشست 
امروز برای آنها تصمیم گیری شد، برگزار خواهد شد.

 تشکیل ۳۰ هزار پرونده برای تصرف
 و تغییر کاربری اراضی ملی در یک سال

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل 
کشور و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گزارشی 
از فعالیت های این شــورا در یک سال گذشته ارائه 
کرد و گفت: در یک سال اخیر 3۰ هزار و 622 فقره 
پرونده در دادســرا و دادگاه برای مسائل مربوط به 
تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری تشکیل شده که 
جمعاً ۱5 هزار و 537 نفر متهم داشــته اند که این 
رقم نسبت به ســال پیش از آن رشد ۱5 درصدی 

داشته است.
رفع تصرف از 1۳ هزار هکتار اراضی ملی
 و آزادسازی 4۰ هزار هکتاری سواحل

حجت االســالم منتظری افزود: طی یک ســال 
گذشــته ۱3 هزار و 3۰۰ هکتار از اراضی ملی رفع 
تصرف شده و 39 هزار و 97۰ هکتار از سواحل نیز 
مشمول آزادسازی شده اند و 85۱ مجموعه به دلیل 
تخلف پلمــب و ۱2 هزار و 3۴ مــورد نیز تخریب 

شده اند.
در این نشست همچنین مسئوالن دستگاه های 
اجرایی و مقامات قضایی عضو شــورای عالی حفظ 
حقوق بیت المال به ارائه دیدگاه های خود درخصوص 
علــل و عوامل تعرضات و تجــاوزات به اراضی ملی 
پرداخته و راهکارهای پیشــنهادی را برای مقابله با 

این دست اندازی ها مطرح کردند.
 بازدید سرزده رئیس  دستگاه قضا

 از واحد قضایی لواسانات
پیش از این جلســه رئیس  قــوه قضائیه ضمن 
بازدید از واحد قضایی لواسانات و گفت وگو با مردم 
این منطقه در جریان مسائل و مشکالت مربوط به 
آنها و همچنین دغدغه هایشان درخصوص تعرضات 
صــورت گرفته به اراضی ملی و ساخت وســازهای 

غیرمجاز در این شهرستان قرار گرفت.

در ادامه مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی

خط و نشان رئیسی از لواسان
برای قانون شکنان و زمین خواران


