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گروه سیاســی – الهام درفشی: داســتان ضعف 
مدیریت در صدا و سیما در سال های اخیر باعث شده این 
رســانه لطمات جدی و جبران ناپذیری بخورد. روگردانی 
بسیاری از مخاطبان داخلی از این رسانه اتفاقی است که 
در ســالهای اخیر به شــدت افزایش پیدا کرده است. این 
موضوع نه تنها شــامل اخبار و برنامه های سیاســی صدا 
و سیما شــده، که حتی برنامه های فکاهی مثل خندوانه 
هم بــا کاهش مخاطب روبرو شــده اســت. این موضوع 
که بر اســاس کاهش 85 درصدی پیامک ها به ماســبقه 
»خنداننده شــو« معلوم شــده، باعث شد چند روز پیش 
تهیه کننده این برنامه هم اعتراف کند که »مردم به اندازه 

قبل تلویزیون نمی بینند«. 
شکســت دســتگاه عریــض و طویل صدا و ســیما با 
هزینه های کالنی کــه دارد در مقابل فضای مجازی چیز 
عجیبی نیســت. این رســانه پیش از این هــم در مقابل 
شــبکه های ماهواره ای نــه چندان جــدی و غیر حرفه 
ای هــم عرصــه را واگذار کــرده بود؛ اتفاقــی که بخش 
اعظــم آن به سیاســت گذاری های نادرســت و مدیریت 
غیررسانه های این رسانه برمی گشت. اینکه رسانه ای خود 
در حذف پیشکسوتان، برنامه سازان حرفه ای و برنامه های 
پرمخاطب خود پیش قدم شود، در کنار جهت گیری های 
گل درشــت سیاســی در مقابل مردم این رسانه را چنان 
از عنوان »رســانه ملی« دور کرده که دیگر بســیاری از 
مجریان برنامه های تلویزیون و رادیو رویشان نمی شود این 

عبارت را به زبان بیاورند. 
از دســت دادن مخاطب و واگذاری عرصه تاثیرگذاری 
رسانه ای به رقبای خارجی و مجازی تنها مشکل مدیریت 
این سالهای تلویزیون نیست. چند سال قبل مشخص شد 
که آرشیو اختصاصی صدا و سیما هم از این سازمان خارج 
شــده و از طرف تلویزیون های معاند مــورد بهره برداری 

قرار می گیرد. پخش مســتندهای متفاوت با اســتفاده از 
آرشیوهای دیده نشــده این سازمان، فاجعه ای رسانه ای 
اســت؛ اما طبق روال جاری در این سازمان کسی در این 
خصوص بازخواست نشــد یا توضیحی نداد. و حاال نوبت 
به هک یا دستکاری برنامه های پخش شده در آنتن زنده 
اصلی ترین شبکه تلویزون رســیده است؛ اتفاقی عجیب 
و نادر که نه توضیح درســتی درباره آن داده می شود، نه 
کسی هوس استعفا به ســرش می زند، و بر اساس تجربه 
بایــد گفت حتی تکانی به مدیران ناکارآمد و نامربوط این 

رسانه می دهد! 
عصر روز پنج شنبه، در میان پخش آنونس برنامه ها به 
مدت ده ثانیه، تصاویري از سران منافقین و صوت یکي از 
سخنراني هاي آنها روي آنتن شبکه یک دیده شد، که بعدا 

معلوم شــد این اتفاق در شبکه قران تلویزون و دو شبکه 
رادیویی هم رخ داده اســت! همچنین خبرگزاری فارس 
در همان زمان نوشــت: »تصویر سرکرده معدوم گروهک 
تروریســتی منافقین و مریم رجوی در وبســایت تلوبیون 
وابسته به صداوســیما برای لحظاتی منتشر شد.« اولین 
توضیح در این خصوص را خبرگزاری صدا و سیما داد که 
در این خصوص اعالم کرد: تصویر شــبکه یک سیما براي 
لحظاتي هک شده اســت. علی دادی، معاون فنی صدا و 
سیما هم سعی کرد توضیح فنی دقیقی بدهد و اعالم کرد: 
به نظر می رســد این اتفاق، اقدام پیچیده ای بوده که فقط 
از کســانی که دسترسی کامل به شــبکه جهانی اینترنت 

دارند، بر می آید.
پس از آن اما هیچ توضیح دیگری از این سازمان بیرون 

نیامــد و در عوض یکی از نماینــدگان مجلس توئیتی در 
این باره زد که نشــان می دهد که متاسفانه درک درستی 
در خصوص اهمیت این گونه اختاللها وجود ندارد! مالک 
شــریعتی نیاســر نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:  »وسط 
ســفرهای اســتانی، قرارداد ترکمنســتان، پیگیری لغو 
تحریم ها در وین، سفر روســیه و چین، مصوبات تسهیل 
کســب و کار و افزایــش حقوق ســربازان، حذف ضامن 
وام های خــرد، قرارهای خدمت تهــران، تحوالت خوب 
قضایی، اعتراف به شکســت فشــار حداکثــری و صعود 

مقتدرانه تیم ملی فوتبال؛ ده ثانیه پارازیت هیچ است.«
این نوع نگاه نشــان می دهد که این اشــکاالت نه تنها 
باعث اصــالح وضعیت نخواهد شــد، بلکه بــا این گونه 
توجیهات ادامه این گونه خرابکاری ها اصال بعید نیســت. 
این که یک گروهک ورشکســته و بدنــام بتواند این طور 
آنتن مهمترین شــبکه تلویزیونی داخلی با این همه خدم 
و حشــم و کنترل را، ولــو در حد چند ثانیــه از اختیار 
خارج کند، ننگی اســت که به نظر می رسد بیش از مردم، 
مســئوالن نظام باید به آن حساسیت داشته باشند و آن 
را دســت کم و بی اهمیت جلوه ندهــد؛ اما همانطور که 
گاف های بزرگ این رســانه نادیده گرفته شد، همان طور 
که سرقت آرشیو بی اهمیت جلوه داده شد، همان طور که 
خروج کارشناسان و افراد کاربلد از این رسانه و جایگزینی 
کســانی که سواد اندک رســانه ای ندارند، رویه جاری و 
مطلوب مدیران این رســانه قرار گرفته و کســی متوجه 
پیامدهای این گونه خودویرانگری نشــد، حاال هم ضعف 
بزرگ و نابخشودنی این ســازمان با این گونه توئیت ها یا 
سکوت برای عبور بی ســر و صدا از کنار آن مواجه شده 
و نمی تــوان حداقل امید به رفع ایــن گونه موارد در این 

سازمان داشت.

هیچکس پاسخگوی ماجرای هک شدن آنتن صدا و سیما نیست

ساده انگاری ضعف های فاجعه بار، بیماری مزمن صدا و سیما 

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس با همکاری 
می توانند گام های ماندگاری برای برطرف کردن مشکالت 
مناطق مختلف کشــور و دغدغه های مردم بردارند، گفت: 
دولت مصمم است با اولویت سنجی و نگاه آمایشی، نسبت 
به تامین نیازها و رفع مشــکالت مــردم مناطق مختلف 

کشور اقدام کند. 
ســید ابراهیم رئیســی پنجشــنبه در دیــدار مجمع 
نمایندگان اســتان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری 
و لرســتان با اشــاره به اهمیت پیگیری و اجرای مصوبات 
ســفرهای استانی، اظهار داشــت: الزم است استانداران و 
معاونت اجرایی ریاســت جمهوری با همکاری نمایندگان 
مجلس رونــد اجرای مصوبات را پیگیــری کنند تا نتایج 

ملموسی برای مردم داشته باشد.
رئیسی وجود پروژه های نیمه تمام فراوان را از مشکالت 
استان های مختلف کشور دانست و خاطرنشان کرد: دولت 
تالش می کند تا حد امکان نسبت به آغاز پروژه های جدید 
اقدام نکنــد و طرح های نیمه تمام را بــا اولویت ضروری 
بودنشــان برای زندگی مردم و میزان پیشرفت فیزیکی و 
اعتبار مورد نیاز، تکمیل کند و در اختیار مردم قرار دهد.

رئیــس جمهور بــا تاکید بر ضرورت توجــه به صنایع 

تعطیل شــده و نیمه تمام گفت: راه اندازی و فعال ســازی 
این گونه صنایع با توجه به اینکه زیرساخت های آن آماده 
اســت می تواند در اشــتغال و رونق تولید نقش بســزایی 
داشــته باشــد و دولت در این زمینه کارگــروه فعالی در 
حوزه معاون اول تشــکیل داده تا مشــکالت این صنایع 
برطرف و فعال شــود. وی با اســتقبال از پیشنهاد تدوین 
ســند توسعه اســتان ها گفت: بر مبنای این سند می توان 
مزیت ها و ظرفیت های هر استان، شهرستان و حتی روستا 
را مشخص و بر اســاس آن برای توسعه و آبادانی مناطق 

مختلف برنامه ریزی و اقدام کرد.
رئیسی با اشاره به مشکل آالیندگی صنایع برای مردم 
و ضرورت توجه صنایع به مســئولیت های اجتماعی خود 
دراین زمینه گفت: دولت نسبت به این موضوع حساسیت 
دارد و اجرای آن را در چارچوب قانون موجود در دســتور 
کار خود قرار داده است و وزارت نفت با جدیت این موضوع 
را پیگیری می کند ضمن اینکه براســاس قانون و مقررات 
موجود، ســهم ۳ درصدی آالیندگی صنایع در استان ها، 

حتما باید در همان استان هزینه شود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: دولت در بودجه سال 
آینده برای تولید نفت و گاز و نیز تســریع در توســعه و 

استحصال از میادین مشــترک توجه ویژه دارد و این کار 
را برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشور ضروری می داند.

وی  با اشاره به ایجاد پارک های علم و فناوری در کنار 
شهرک های صنعتی گفت: این اقدام می تواند از زمینه های 
ایجاد اشتغال باشد. رئیسی با اشاره به موضوع دادن اختیار 
مالی به استان ها گفت: دولت در این زمینه صندوق عدالت 
و پیشــرفت را در نظر گرفته اســت و اعتبارات ناشــی از 
فروش مازاد اموال دولت و حق مالکانه معادن استان ها که 
به این صندوق واریز می شــود، می تواند در اختیار شورای 
برنامه ریزی اســتان قــرار گیرد و برای ایجاد اشــتغال و 

تکمیل پروژه های نیمه تمام استان استفاده شود.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره به ضــرورت توجــه به 
خصوصی ســازی حقیقــی گفــت: مــوارد مربــوط بــه 
خصوصی ســازی های انجام شده در سه استان چهارمحال 
وبختیاری، خوزســتان و لرســتان  با مشکالت متعددی 
مواجه بود که مشــخصا هفت تپــه از آن جمله بود که با 

پیگیری های انجام شده مشکالت آن برطرف شد.
وی با تاکید براینکه خصوصی سازی به معنای رهاسازی 
ازجانب دولت نیست، تاکید کرد: در روند خصوصی سازی ها 
ضمــن احراز توانایی فــردی که مجموعــه ای تولیدی یا 

صنعتی بــه آن واگذار می شــود، دولت خــود را موظف 
می داند برای توانمندسازی بخش خصوصی نیز اقدام کند 
و ضمن پرهیز از تصدی گــری، وظیفه هدایت، حمایت و 

نظارت از بخش خصوصی را انجام دهد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از نیروهای 
بومی و محلــی تاکید کرد و گفت: عمومــا باید از توانایی 
و ظرفیت های نیروهای بومی هر اســتان اســتفاده شود و 

مدیران در محل خدمت خود استقرار داشته باشند.
رئیســی با اشاره به مشکالت ناشــی از کاهش نزوالت 
و کم آبی برلزوم واهمیــت مدیریت منابع آب و اصالح و 
بهســازی شــبکه های آبیاری برای غلبه بر مشکل کم آبی 

تاکید کرد.
در ایــن دیدار اســتانداران خوزســتان، چهار محال و 
بختیاری و لرســتان گزارشی از آخرین وضعیت استان در 
حوزه های مختلف و برنامه ریزی های انجام شده برای رفع 

مشکالت مردم بیان کردند.
همچنیــن هر یــک از نمایندگان اســتان های مذکور 
در مجلس شــورای اســالمی نیز در ســخنان جداگانه ای 
دغدغه ها، نیازها و مشــکالت حوزه هــای انتخابیه خود را 

مطرح کردند.

امــام جمعه موقت تهران با اشــاره به مذاکرات در حال 
انجــام احیای برجام در وین خاطرنشــان کــرد: باید تمام 
تحریم ها از جمله هســته ای و تحریم های حقوق بشری و 
غیره ذلک لغو، نه تعلیق شــود، یعنی به طور کامل و دائم 

لغو شوند.
ســید احمد خاتمی در سخنرانی خطبه های نماز جمعه 
این هفته تهران گفت: مقام معظم رهبری ۱۹ دی در دیدار 
تصویری مردم قم با ایشــان بر چهار نکته تاکید کردند؛ بر 
غیرت دینی تاکید کردند که پای دین مان بایستیم و گفتند 
کــه ۱۹ دی حاصل غیرت دینی بود. بعضی ها اســم آن را 
خشونت و بی منطقی می گذارند، درحالی که غیرت دینی 
تبلور خرد ورزی است. این غیرت دینی در بزنگاه ها انقالب 

را نجات داده و خواهد داد.
وی افزود: نکته دیگر که ایشان اشاره کردند این بود که 
دشمن می خواهد از مردم و متدینین حساسیت زدایی کند 
و باید مراقب بود. هم چنین بر این مساله تاکید کردند که 
اســتقالل و مبارزه با فساد و بی عدالتی و تسلیم نشدن در 

برابر دشــمن از اصول انقالب است. این منطق دین است و 
بحث سیاسی تنها نیست؛ در برابر آنها که می خواهند شما 
را بشکنند و به روز ذلت بنشانند، شما هم آنها را به روز سیاه 
بنشانید. مقام رهبری هم چنین همگان را دعوت به وحدت 
و انسجام ملی کردند و تاکید داشتند که اگر برخی در مقابل 
انقالب بیاستند، انقالب در برابرشان می ایستد. عالوه بر این 

ایشان بر تقویت امید به آینده هم تاکید داشتند.
امــام جمعه موقت تهــران در ادامه ســخنان خود در 
خطبه های سیاسی نماز جمعه گفت: آمریکا در پی مذاکره 
نیســت در پی غارتگری است. او )آمریکا( می گوید، هر چه 
من می گویم را بشنو. آنها خواب و خیال غارت گری دارند، 
اما این خوابی اســت که هرگز تعبیر نشــده و نخواهد شد. 
در این ســال ها هر چه توانست توطئه کرد و اگر جایی این 

کار را نکرد، نه اینکه نخواســت بلکه نتوانســت و از این به 
بعد هم نخواهد توانســت. خط مقام معظم رهبری در این 
عرصه روشن است،  باید تمام تحریم ها از جمله تحریم های 
حقوق بشری و غیره ذلک لغو شود، نه تعلیق یعنی به طور 

دائم لغو شود.
خاتمی ســفر رئیس جمهور به روســیه را از ســفرهای 
کلیدی خواند و گفت: اما درباره این سفر پرفایده بی مهری 
شد. هفده الی هجده هدف در این سفر داشتند و تمامی آنها 
در این سفر محقق شد. در عین حال قانون اساسی می گوید 
با تمام دنیا بر اساس منافع متقابل ارتباط داشته باشیم جز 
با رژیم صهیونیستی که هیچ گاه ارتباط نخواهیم داشت و با 
آمریکا هم تا وقتی آدم نشده رابطه نداریم. این سیاست ما 
و رهنمود مقام معظم رهبری است؛ بعضی ها می گویند نه با 

همه کشورها رابطه ندارید اما اینها دنیا را آمریکا و انگلیس 
و برخی دیگر می بینند، انگار جاهای دیگر کشور محسوب 
نمی شــوند. اولویت سیاست خارجی ما همسایه ها هستند. 
ما ۱5 همسایه داریم با ظرفیت های فراوان. ما می توانیم با 

ارتباط قانونی و عادالنه مشکالت مان را حل کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: اینکه می گویند از آقای رئیســی 
درســت استقبال نشده است، درســت نیست. دوما روسیه 
تعطیل بوده است اما مسئوالن روسیه گفتند پای صحبت 
ایشــان بیش از ۴۱۰ نفر آمدند و ایشان را تشویق و تایید 
کردند و در همه بخش های سفر حریم ایشان را نگه داشتند. 
این رئیس جمهــور مردمی ما از کرملین یک ســره می آید 
کرمان و از مناطق ســیل زده بازدید می کند. آفرین بر این 
رئیس  جمهور با نشــاط، مردمی و انقالبی و رئیس جمهور 

مردمی یعنی همین.
امام جمعه موقت تهران هم چنین افتخار آفرینی جوانان 
عزیزمان در ورزش و فوتبال و راهیابی ایران برای ششمین 

بار به جام جهانی را تبریک گفت.

رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای اداری استان خراسان 
رضــوی، گفت: اکثر تجاوزات و تعدیات به حریم و بســتر 
رودخانه ها و اقدام به ساخت وسازهای غیرقانونی در آنها از 
سوی دســتگاه های دولتی و حکومتی رخ می دهد که این 
دســتگاه ها بعضا در زمینه مقابله بــا تعدیات و حفاظت از 
منابع زیست محیطی دارای تکالیف و مسئولیت های قانونی 
هستند. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمســلمین محسنی اژه ای در جلسه شورای اداری استان 
خراسان رضوی با اشــاره به ضرورت اولویت بندی مسائل 
و شناسایی  آسیب ها، بر ریشــه یابی معضالت برای حل و 
فصل دائمی آن ها تاکید کرد و گفت: در این نشست شهردار 
مشــهد از ۳5 هزار پرونده در حوزه احکام قلع و قمع خبر 
داد که به جهات مختلف قابل اجرا نیســت؛ سوال من این 
اســت که آیا چنانچه این ۳5 هزار پرونده حل و فصل شد، 
در سنوات آتی پرونده هایی از این دست تشکیل نمی گردد؟ 

قدر مســلم چنانچه مشکالت و آســیب های این بخش به 
صورت ریشــه ای مرتفع نگردد، نهایتا پس از ۳ سال همین 
مقدار پرونده در این حوزه ایجاد می شــود. رئیس عدلیه در 
ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط 
زیســت، به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و تعدی و 
تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و همچنین ســاخت و 
ساز های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه ها گریزی زد و 
گفت: در حوزه مسائل ناظر بر تجاوزات و تعدیات به اراضی 
ملــی و منابع طبیعی با مشــکل و معضل کوتاهی و قصور 
دســتگاه های مسئول مواجه هستیم و این کوتاهی و قصور 

دارای جنبه ها و ابعاد گوناگونی است.
رئیس دســتگاه قضا با تبیین و تشریح جنبه ها و ابعاد 
مختلف قصور و کوتاهی دستگاه های مسئول در امر حفاظت 
از محیط زیست و مقابله با تجاوزات و تعدیات به اراضی ملی 
و منابع طبیعی گفت: بعضا مشاهده می شود که یک واحد 

صنعتی بدون در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر زیست محیطی 
با صرف هزینه های هنگفت احداث می شــود و پس از بروز 
آســیب هایی که از این واحد صنعتی به محیط زیست وارد 
می شــود، بحث پلمب کردن یا تخریب آن مطرح می شود! 
سوال و تاکید ما آن اســت که چرا دستگاه های مسئول و 
ناظر در مرحله صدور مجــوز احداث چنین واحد صنعتی 

کوتاهی و قصور داشتند؟
رئیس قوه قضائیه: هر فرد و دســتگاهی چه به صورت 
خصوصــی یا دولتی مبادرت به ســاخت و ســاز در حریم 
رودخانه ها کرد، نسبت به آن ها برخورد قانونی الزم صورت 

گیرد
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای با اشاره 
به مقوله ســاخت و ســاز های غیرقانونی در بستر و حریم 
رودخانه هــا که آســیب های متعددی را بــه منابع آبی و 
خاکی کشور و سالمت شهروندان وارد می آورد، از اقدامات 

غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه ها در این رابطه سخن 
گفت و مشخصا به یک مورد از ایجاد مستحدثات غیرقانونی 
در حریم و بستر رودخانه با مجوز صادره توسط یک دستگاه 
دولتی به تعاونی مرتبط با خود اشــاره کرد و اظهار داشت: 
باید دســتگاه های مسئول نســبت به تعیین حریم قطعی 
رودخانه ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر 
فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت 
به ســاخت و ساز در حریم رودخانه ها کرد، نسبت به آن ها 

برخورد قانونی الزم صورت گیرد.
رئیــس دســتگاه قضــا بیان داشــت: متاســفانه اکثر 
تجاوزات و تعدیات به حریم و بســتر رودخانه ها و اقدام به 
ساخت وســاز های غیرقانونی در آن ها از سوی دستگاه های 
دولتی و حکومتی رخ می دهد که این دســتگاه ها بعضا در 
زمینه مقابله با تعدیات و حفاظت از منابع زیســت محیطی 

دارای تکالیف و مسئولیت های قانونی هستند.

امام جمعه مشــهد مقدس گفت: خوشــبختانه دولت 
ســیزدهم با تمام وجود وابســته و سرسپرده رهبر معظم 
انقالب و فرمایشــات مقام والیت است و این ویژگی بارز 

این دولت نسبت به سایر دولت هاست.
به گزارش تسنیم سیداحمد علم الهدی در خطبه های 
نماز جمعه مشهد که با حضور رئیس قوه قضائیه در حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، اظهار داشت: باید هندسه دینی 
زندگی مردم را تشــکیل دهد زیرا دشــمن برای تخریب 
ایمان و باور مردم در میدان اســت و می خواهد هندســه 
دینــی زندگی مردم را برهم بزند تا مردم از نظام دســت 

بکشند.
وی ادامه داد: روشنگری و تبیین انقالب و دین در دوره 
کنونی، حرکت عظیم و موثر در مقابله با دشــمن اســت، 
دشــمن در همه مبارزات سیاســی و نظامی با ما شکست 
خورده به طوری که جرات تهاجم نظامی ندارد لذا به دنبال 
حذف ارزش های انقالب اســت و ســعی دارد انقالب را با 

تبلیغات مختلف خود تحریف کند.
امام جمعه مشــهد گفت: دشمن تالش می کند مسائل 
ضدانقالبــی را به جــای انقالب معرفی کنــد و حتی در 

گفتمان انقالبی تجزیه ایجاد می کند به طوری که اگر در 
خط تبیین انقالب کسی در تریبونی حرفی زد، با شیطنت 
از یک جریان و عنصر انقالبی دیگر سخن و حرفی بر ضد 
آن می ســازد و مردم را در گفتمان انقــالب دچار تردید 

می کند.
وی افزود: وضعیتی که دشــمن در حرکات شــیطانی 
رسانه ای خود برای تحریف انقالب آغاز کرده باید با فعال 
شــدن همه جامعه و جوانان در مسیر روشنگری و تبیین 

انقالب، خنثی شود. 
آیت اهلل علم الهــدی ادامه داد: طبق اعالم افراد مطلع، 
85 درصد فضای مجازی در بیرون از کشــور پر می شود و 
۱5 درصد دیگر نیز که در داخل پر می شــود بخش عمده 

آن توسط افراد جاهل و نادان شکل می گیرد.
 وی گفت: مســئوالن فرهنگی به ویژه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و وزارت ورزش و جوانان باید کاری کنند 

کــه زندگی اجتماعی مردم هندســه دینی پیدا کند و در 
این صورت است که خط انقالب را می توانیم ادامه دهیم.

امام جمعه مشــهد افــزود: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در صدور مجوز تولید فیلم و موسیقی باید بررسی 
کنــد که آیا بــا آن برنامه در جامعه هندســه دینی پیدا 
خواهد شــد یا نه. مردم باید از صدا و سیما استفاده کنند 
اما سریالی که برای مردم پخش می شود نباید برهم زننده 

هندسه دینی باشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت سیزدهم با تمام وجود 
وابســته و سرسپرده رهبر معظم انقالب و فرمایشات مقام 
والیت اســت و این ویژگی بارز این دولت نسبت به سایر 

دولت هاست.
آیــت اهلل علم الهــدی همچنین بــا تبریــک پیروزی 
ملی پوشــان ایران و راهیابی آنان به مسابقات جام جهانی 
گفت: در این بازی حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای 

فوتبال به طور کامل مورد صیانت قرار نگرفت.
وی افزود: جایگاه بانوان در نظر گرفته شــده برای آنان 
در ورزشــگاه باید به گونه ای باشــد که هیجانات آنها به 

جایی منعکس نشود و متاسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد.
امام جمعه مشــهد ادامــه داد: امیــدوارم از این پس 
مســئوالن در برنامه های ورزشی طوری برنامه ریزی کنند 
که »هندســه دینی« رعایت شود چرا که این امر خواسته 

رهبر معظم انقالب و فرمان ولی امر مسلمین است.

رئیسی در دیدار نمایندگان سه استان  در مجلس:

پروژه های نیمه تمام، از مشکالت استان های مختلف کشور است

سیداحمد خاتمی:

 با آمریکا تا وقتی آدم نشده رابطه نداریم

رئیس قوه قضائیه: 

اکثر ساخت وسازهای غیرقانونی در رودخانه ها را دستگاه های دولتی و حکومتی انجام می دهند

علم الهدی: 

صیانت از حضور زنان در ورزشگاه کامل نبود 

رزمایش امنیتی سپاه در شرق کشور 
فرمانــده نیــروی زمینی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی گفت: هدف 
اصلــی مــا در رزمایش امنیتی بــاال بردن تــوان و آمادگــی رزم واحدهای 
 عملیاتــی در منطقه شــرق کشــور بود که بــه اهداف از پیش تعیین شــده

 دست یافتیم.
ســردار محمد پاکپور روز پنجشــنبه در حاشــیه برگزاری مرحله نهایی 
رزمایش امنیتی و تهاجمی نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی که با 
رمز مقدس یا فاطمه الزهرا )س( در منطقه عمومی و مرزی شاهرخت خراسان 
جنوبی انجام شــد، افزود: موضــوع دیگر اینکه ترکیبــی از برخی تجهیزاتی 
داشــتیم که بتازگی در ســازمان رزم نیروی زمینی ســپاه وارد شده و همان 
تجهیزات مورد ارزیابی قرار گرفت و در این میدان رزمایش پاسخ خوبی دادند.
وی اظهار داشــت: رزمایش امنیتی نیروی زمینی سپاه در خراسان جنوبی 
به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت و برنامه های جانبی این رزمایش نیز 
در یک هفته اخیر با رویکرد مردم یاری، محرومیت زدایی و تقویت وحدت اجرا 

شد که مورد استقبال مردم منطقه هم قرار گرفت.
مرحله نهایی رزمایش امنیتی و تهاجمی نیروی زمینی ســپاه پاســداران 

انقالب اسالمی امروز در شهرستان مرزی زیرکوه برگزار شد.
مرحله نهایی رزمایش مهم ترکیبی - امنیتی قرارگاه ثامن االئمه )ع( نیروی 
زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی با رمز مقدس یا فاطمه الزهرا )س( در 

منطقه عمومی و مرزی شاهرخت خراسان جنوبی برگزار شد.
هدف از برگزاری این رزمایش تقویت و ارتقای آمادگی های رزمی و دفاعی 
یگان هــای نیرو برای مقابله بــا تهدیدات احتمالی و مقابلــه با گروهک های 
تروریســتی - تکفیری همچنین انتقال تجربه به نســل جدید نیروهای سپاه 

پاسداران عنوان شده است.
این رزمایش هفت روزه در منطقه ای به وسعت تقریبی 5۰۰ کیلومتر مربع 
برگزار شــد و واحدهای پهپادی، هوانیــروز، زرهی، توپخانه و فاوا و یگان های 
پیــاده و تکاوری همراه با واحدهای جنگ الکترونیک، عملیات ترکیبی مقابله 

با تهدیدات تروریستی احتمالی را تمرین کردند.
در ایــن رزمایش که با بهره گیری از آخرین تاکتیک های رزمی و اســتفاده 
از مهمات ویژه و براســاس ســریال های جنگی و کامال شبیه ســازی شــده 
با محیط و شــرایط محتمل تهدیدات انجام شــد، هماهنگی و همپوشــانی 
 سیســتم های مختلف مورد توجه جدی فرماندهان و رزمندگان شرکت کننده

 قرار گرفت.
این رزمایش برنامه های جانبی هم داشــت از جمله بیمارســتان تخصصی 
صحرایی ثامن االئمه )ع( نیروی زمینی ســپاه از روز یکشــنبه در شهرستان 
زیرکوه برپا شــد و حــدود ۱۰ هزار نفر از خدمات این بیمارســتان صحرایی 

بهره مند شده اند.
شــهر حاجی آباد مرکز شهرســتان زیرکوه در مجاورت کشور افغانستان و 

فاصله ۱58 کیلومتری بیرجند قرار دارد.

بازدید رئیسی از پروژه راه آهن رشت -کاسپین 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور طی سفر یکروزه خود به گیالن به اتفاق 

وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه آهن رشت کاسپین بازدید کرد.
بــه گزارش ایرنــا ، رئیس جمهور صبح دیروز جمعــه در جریان بازدید از 
طرح و پروژه های زیربنایی استان گیالن از پروژه راه آهن رشت - کاسپین در 

محدوده شهرستان انزلی بازدید کرد.
راه آهن رشــت – کاســپین- انزلی به عنوان ادامه طرح راه آهن قزوین - 
رشت - انزلی اســت که عملیات اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی ملی از 

سال ۹8 شروع شده است.
راه آهن رشت -کاسپین به طول ۳5 کیلومتر است که در ۲ قطعه اجرایی 
می شود. قطعه نخست مسیر ریلی به طول ۱۷ کیلومتر با ۹۱ درصد پیشرفت 

فیزیکی و قطعه دوم ۱8 کیلومتر با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی است.
تاکنون حدود ۱۱.5 کیلومتر از مســیر رشــت - کاسپین ریل گذاری شده 
است  که ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این پروژه در مجموع ۶۹ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد .
اجرای این پروژه عالوه بر اهمیت در حمل و نقل داخلی، بار و مسافر استان 
گیالن؛ از نظر ایجاد یک کریدور ریلی جدید برای صادرات و واردات کشــور و 
همچنین ترانزیت کاال از مناطق شــمالی کشور به خلیج فارس، آب های آزاد 

بین المللی و دیگر کشورهای همسایه ایران نیز بسیار مهم است.

دعوت از ابتکار
 برای روشنگری در نشستی دانشجویی

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشــجویان مســتقل از معــاون امور زنان و 
خانواده دولت یازدهم دعوت کرد در نشستی دانشجویی حاضر شود.

در این نامه آمده است: پیرو بیانیه شما مبنی بر تکذیب اظهارات کارشناس 
برنامه جهان آرا در خصوص سیاست های زنان و خانواده دولت های اصالحات 
و تدبیر و امید؛ اتحادیه انجمن های اسالمی دانشــجویان مستقل دانشگاه های 
سراسر کشــور آمادگی برگزاری نشســتی دانشــجویی پیرامون بررسی این 
موضوع جهت روشنگری افکار عمومی را اعالم میدارد. این نامه به سرکار خانم 

شهیندخت مالوردی نیز رو نوشت شد.

مطالبات مراجع تقلید در دولت سیزدهم
 پیگیری می شود

عضو شــورای هماهنگی ارتباطات ریاســت جمهوری از پیگیری مطالبات 
مراجع تقلید و اساتید حوزه های علمیه در دولت سیزدهم خبر داد.

ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری ســه شــنبه )5 بهمن( با صدور 
احکامی حجج اســالم ســید رضا تقوی و محمد حاجی ابوالقاسم دوالبی را به  
منظور تحکیم و تقویت ارتباط ریاســت  جمهوری با مراجع عظام تقلید، ائمه 
جمعه، علمای بالد، حوزه های علمیه و سایر شخصیت های روحانی به عضویت 
شورای هماهنگی ارتباطات ریاست جمهوری با حوزه و روحانیت منصوب  کرد.
رئیســی در این احــکام اظهار امیدواری کرد که اعضای این شــورا ضمن 
بهره گیری از تعامل و همکاری اندیشمندان و فرهیختگان این حوزه، در تحقق 

اهداف عالیه دولت مجدانه کوشا باشند.
حاجی ابوالقاســم در گفتگو با ایرنا گفت: موضوع ارتباط دولت و روحانیت 
در گذشــته نیز مورد توجه روســای جمهوری بوده و البته فراز و نشیب هایی 
داشــته است ولی بیشــترین ارتباط در زمان ریاســت جمهوری مقام معظم 
رهبری بود. چون ایشــان اعتقاد دارند حوزه های علمیه باید در خدمت نظام 
باشند و می توانند مسائل نظام را با نظریه پردازی مبتنی بر فقه حل کنند و از 

همان زمان پایه ارتباطات حوزوی ریاست جمهوری گذاشته شد.
نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در سال های 
بعــد و در دوره روســای جمهوری بعــدی به ویژه در دوره قبــل با توجه به 
رویکردهای حاکم بر دولت که بیشــتر به نظریات غربی تمایل داشت، ارتباط 
با حوزه ها به شــدت کمرنگ شــده بود. از آنجا که آیت اهلل رئیســی رئیس 
دولت ســیزدهم اعتقاد به حوزه و نگرش دینی در حل مســائل دارد، تصمیم 
گرفت این ارتباط را تقویت کند و بر همین اســاس احکامی را برای تشــکیل 
شورای هماهنگی ارتباطات حوزوی صادر کرد و قرار است در این دوره جدید 
حوزه هــا پیوند محکم تری با ســاختارهای حاکمیت پیــدا کنند و بتوانند از 

جهات مختلف به پیشبرد اهداف دولت سیزدهم کمک کنند.
این حافظ قرآن کریم ادامه داد: یکی از برنامه های این شورا، موضوع تامین 
نرم افزار برای نظام و ارائه راه حل برای برخی از مسائل کشور است. همچنین 
معرفی نیروهایی را داریم که می توانند در بخش های مختلف در خدمت نظام 
باشــند و اســتفاده از ظرفیت نخبگان حوزوی برای مدیریت های متناسب در 
بخش های مختلف کشــور در ایــن بازه باید اتفاق بیافتــد. هچنین ارتباط با 
بخش های مختلف به ویژه بخش های فرهنگی برای توســعه فرهنگ دینی با 

کمک حوزه های علمیه در این دوره اتفاق می افتد.
اســتاد حــوزه علمیــه قــم تاکید کــرد: بنا داریــم با قــدرت در جهت 
تقویــت دینــداری جامعــه و همچنیــن خدمــت بــه نظــام اســالمی از 
 ظرفیت هــای حــوزه علمیه اســتفاده شــود و ایــن ارتباط به شــکل قوی

 برقرار شود.
حاجی ابوالقاسم اضافه کرد: یکی از وظایف رابط حوزوی رئیس جمهوری، 
پیگیــری مطالبات بزرگان حــوزه، مراجع معظم تقلید و اســاتید حوزه های 
علمیه اســت و بر همین اســاس این بزرگان مطالب خــود را از طریق رابط 
حوزوی یا ســایر راه ها به گوش مسئوالن می رسانند و مسئوالن نیز چون بنا 
 بــر همراهی با مطالبات بزرگان حوزه دارند، ایــن مطالب را مورد  توجه قرار 

خواهند داد.

اخبار کوتاه


