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در تهران هیچ حاشیه سیاسی برای برگزاری انتخابات  96وجود ندارد
استاندار تهران با اشاره به آمادگی استانداری تهران در برگزاری انتخابات سال  96اظهار کرد :هیچ حاشیه سیاسی در انتخابات استان تهران وجود ندارد .حسین هاشمی در گفتوگو با ایسنا درباره این
که آیا در آستانه برگزاری انتخابات از سوی جریانات سیاسی فشاری بر مجموعه استانداری وارد میشود؟ اظهار کرد :من کسی نیستم که زیر فشارها قرار بگیرم و تمام دوستان من نیز میدانند که
هیچگاه زیر فشارها کمر خم نکردهام و اجرای قانون را یک اصل و تعامل را یک محور برای حرکت میدانم .او با بیان این که هیچ مساله سیاسی حاشیهای در تهران وجود ندارد ،به آمادگی استانداری
تهران برای برگزاری انتخابات سال  96اشاره و خاطرنشان کرد :تعاملی را که برای انتخابات  94در تهران اعمال کردیم و بدون هیچ حاشیهای و کوچکترین اختالفی انتخابات نیز با آن عظمت برگزار شد،
در انتخابات پیش رو نیز مورد توجه خود قرار خواهیم داد.

هشدار دادستان تهران درباره تبلیغ کاال و فیلم در شبکه های ماهواره ای

اخبار

خودمان دست به کار می شویم

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز به ریاست آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل
جلسه داد.
در این جلسه ،با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری ،چگونگی اجرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از زمان ابالغ آن توسط رهبر معظم انقالب تاکنون مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،ابتدا معاون اول
رییسجمهوری به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،گزارشی از کلیات عملکرد
این ستاد در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،براساس ابالغیه و رهنمودهای رهبری
در جلسات متعدد و با اعضای این ستاد ارائه داد .در ادامه ،دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
نیز گزارشی مبسوط و مص ّور از اهتمام جدی دولت برای اجرای این سیاستها ،تحت عنوان
نقشه راه اقتصاد مقاومتی در سه بخش :اقتصاد پویا و پیشرو ،بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی
و دستیابی به اهداف سند چشمانداز و پنج زیرمجموعه درونزایی ،برونگرایی ،دانش بنیانی،
عدالت بنیانی و مردمی بودن اقتصاد ارائه داد .همچنین برنامههای ملی دوازدهگانه اقتصاد
مقاومتی تحت عناوین1 :ـ ارتقای بهرهوری 2ـ پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات
غیرنفتی) 3ـ ارتقای توان تولید ملی(درونزایی اقتصاد) 4ـ عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه
عدالت اجتماعی 5ـ برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت 6ـ
توسعه اقتصاد دانش بنیان 7ـ گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 8ـ شفاف سازی
و سالمسازی اقتصاد 9ـ ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار 10ـ
هدفمندسازی یارانهها 11ـ مردمی کردن اقتصاد 12ـ سیاستهای پولی و ارزی ،از جمله موارد
مهم قابل تشریح و توضیح در این جلسه توسط دبیرستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود .در این
جلسه که عالوه بر اکثریت اعضا ،رؤسای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی،
رییس امور شورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ،معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و معاون
هماهنگی و نظارت رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز حضور داشتند ،پس از ارائه
گزارشی جامع از سوی اعضای این ستاد ،اعضای مجمع با تشکر و قدردانی از اهتمام جدی دولت
و سایر دستگاههای ذیربط برای تدوین و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور ،قرار
شد در جلسه بعدی مجمع ،معاون اول رییسجمهور و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی ،ضمن
استماع دیدگاهها ،نظرات ،پیشنهادها و انتقادات ،به پرسشهای اعضای مجمع پاسخ دهند.

شکایت وزارت اطالعات و معاونت حقوقی دولت ،زاکانی
را به دادگاه کشاند
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی
امروز یکشنبه با شکایت وزارت اطالعات ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حسین
فریدون و رسول دانیالزاده به دادگاه میرود.
به گزارش ایسنا ،پیش از این زاکانی درباره اوج گیری فعالیت شبکه داللی در فضای پسابرجام
اظهار نظر کرده و همچنین برخی پروندههای فساد را مطرح کرده بود که بخشی از این شکایتها
از او در این باره است .دادگاه رسیدگی به شکایات از زاکانی روز یکشنبه ساعت  ۹صبح در دادگاه
کیفری  ۲تهران واقع در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار میشود.

جلس ه آسیبهای اجتماعی با عنوان «عفاف و حجاب»
با حضور تعدادی از معاونان دادستان ،رئیس پلیس
فتا ،فرمانده پلیس تهران ،نمایندگان وزارتخانهها و
سازمانهای مرتبط با موضوع به ریاست دادستان تهران
برگزار شد.
عباس دولت آبادی در خصوص آسیبهای اجتماعی سه
نکته شامل ضرورت انجام کارهای فوقالعاده در مورد آسیبهای
اجتماعی ،جلوگیری از انحراف سینما در حوزههای ارزشهای
دینی و انقالبی و لزوم رعایت عفاف و حجاب در دستگاههای
دولتی را مورد تاکید قرار داد .به گزارش «ابتکار» به نقل از
دادسرای عمومی و انقالب تهران ،جعفری دولتآبادی در ارزیابی
گزارشهای ارائه شده توسط مسئوالن در حوزه عفاف و حجاب،
اظهار کرد :رعایت عفاف و حجاب در تمام دستگاههای اجرایی،
دولتی و مراجع قضایی و عدم تبرج توسط بانوان کارمند در محیط
کار الزامی است.
نکت ه دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت وضعیت
و مشکالت کنونی در سینمای ایران بود .وی با اعالم اینکه ممکن
است عدول از ارزشهای دینی و انقالبی در سینما به برخی
برنامههای نهادهای فرهنگی از جمله صدا و سیما تسری پیدا
کند از سازمان مذکور خواست به این آسیب توجه کند .جعفری
دولتآبادی تاکید کرد :امروزه آثار و پیامدهای آسیبهای
اجتماعی برخی خانوادهها را گرفتار نموده و اقدامات ایجابی،
پیشگیرانه و حمایتی باید بیشتر مورد توجه مسئوالن کشور قرار
گیرد .دادستان تهران با خاطرنشان کردن این واقعیت که امروزه
مهاجرت و حاشیهنشینی یکی از زمینههای ارتکاب جرم و افزایش
آمار اقدامات مجرمانه است ،اعالم کرد :باید بخشی از درآمدها و
بودجههای مصوب جهت ایجاد جاذبه و جلوگیری از مهاجرت
روستاییان به شهرها هزینه شود.
لزوم تشکیل پلیس اطفال
جعفری دولتآبادی مساله مهم دیگری که در مبارزه با
آسیبهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد را تمرکز روی امور
جوانان و نوجوانان دانست و با اشاره به گزارش یکی از بازپرسان
دادسرای اطفال مبنی بر این که معضل جوانان و جرایم ارتکابی
توسط آنها پیرامون سه محور اعتیاد ،ترک تحصیل و مشروبات
الکلی است ،از پلیس و دستگاههای فرهنگی درخواست کرد با
تمرکز بر روی مسائل نوجوانان و جوانان ،مانع از بازگشت مجدد
نوجوانان بزهکار به چرخه ارتکاب جرم شوند .وی خواستار تشکیل
پلیس اطفال و آموزش مأمورین پلیس در مورد پروندههای مرتبط

با این دادسرا شد .وی کودکان و نوجوانانی که در کانون اصالح و
تربیت نگهداری میشوند و ه م چنین پروندههای قضایی دادسرا و
دادگاه اطفال را مصادیق مناسبی برای تشخیص علل آسیبهای
نوجوانان و جوانان و مهار مشکالت و آسیبهای مرتبط با آنان
دانست و در این راستا به برخی آسیبها از جمله کاهش سن
ازدواج ،دوستان ناباب ،وضعیت فضای مجازی ،آثار منفی برخی
فیلمهای سینمایی ،تفریحات غیرسالم و مشروبات الکلی اشاره
کرد و افزود :تمرکز بر ازدواج و سیاست تحکیم خانواده و احیای
پیام قرآن و اسالم در موضوع عفاف و حجاب از جمله راهکارهای
ایجابی است که باید مورد توجه دستگاههای فرهنگی به ویژه
سازمان صدا و سیما قرار میگیرد.
جرم بودن استفاده از تجهیزات ماهواره
جعفری در خصوص استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به
دو مطلب شامل اصل ماهواره و جمعآوری تجهیزات آن اشاره
کرد و با انتقاد از اظهارات برخی مسئوالن که با ارائه آمار شیوع

ماهواره در جامعه ،اقدامات مقابلهای با این معضل را نفی میکنند،
اظهار کرد :برخی مسئوالن با ارائه آمارهایی به طور مثال این که
 60درصد مردم از ماهواره استفاده میکنند ،در صدد نفی اقدامات
پلیس و دادستانی در مقابله با ماهواره و جمعآوری تجهیزات آن
میباشند .این در حالی است که خرید ،فروش ،نگهداری و هر
اقدام دیگری بر روی تجهیزات دریافت از ماهواره ،مطابق قانون
ممنوعیت بکارگیری این تجهیزات جرم تلقی میشود و پلیس
در اجرای وظیفه ذاتی خود مکلف به جمعآوری تجهیزات ماهواره
است .وی با تاکید بر اینکه توسع ه و شیوع استفاده از ماهواره در
جامعه به معنای تجویز نگهداری آن نیست گفت :مسئوالن نباید
مانع انجام وظیفه مأمورین پلیس در مبارزه با جمعآوری تجهیزات
ماهواره شوند.
ممنوعیت تبلیغات فیلمها و کاالهای ایرانی در شبکههای
ماهوارهایمعاند
جعفری دولتآبادی با اعالم اینکه تبلیغات فیلمها و کاالهای

ایرانی در شبکههای ماهوارهای معاند ممنوع است ،اظهار کرد:
مسئوالن فرهنگی کشور باید دستورات قضایی دادستانی در این
زمینه را اجرا کنند .در این جلسه ،منصوری معاون دادستان و
بازپرس ویژه پرونده شبکه ماهوارهای جِ م ،در اشاره به برنامهها،
اهداف و فعالیتهای این شبک ه اعالم کرد :در حال حاضر شبکه
جم ماهوارهای با  23شبکه و  8پایگاه فعالیت میکند .وی هدف
اصلی این شبکه را تاثیر گذاری بر روی خانوادهها اعالم نمود
و افزود :اهداف شبکههای ماهوارهای مشترک است و همگی
براندازی نظام را مد نظر دارند ،اما شبک ه جم به خالف دیگر
شبکهها ،سعی بر آن دارد که خود را منتسب به داخل کند؛ این در
حالی است که اخیرا ً ماهیت و اهداف واقعی این شبکه توسط مدیر
شبکه مالزی برمال شده است .منصوری همکاری برخی بازیگران
و مجریان ایرانی با این شبکه و تبلیغ فیلمها و کاالهای ایرانی در
شبکه مذکور را به نوعی همکاری با شبکههای معاند نظام دانست
که واجد وصف مجرمانه است .وی در ادامه تاکید کرد :مسئوالن
نباید به چنین تولیدکنندههایی خدمات ارائه دهند و سازمان صدا
و سیما نیز نباید چنین افرادی را بکار گیرد و یا فیلمهای قبلی و
فعلی آنان را به نمایش گذارد.
کشف  15000لیتر مشروبات الکلی
دادستان تهران در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش سرپرست
دادسرای ارشاد مبنی بر کشف  15000لیتر مشروبات الکلی
در تهران طی  45روز گذشته ،این آمار را موید فعال بودن
دشمن در حوزههای فساد و فحشا ارزیابی کرد و در این راستا
اظهارات یکی از کارشناسان آمریکایی را مورد توجه قرار داد که
اعالم داشته تغییرات در ایران در پانزده سال آینده رخ خواهد
داد.
جعفری دولتآبادی این اظهار کارشناس آمریکایی را نشانگر
فهم آنها بر این واقعیت ارزیابی نمود که مردم ایران و جمهوری
اسالمی ایران با حمله نظامی و مقابله عقب نخواهند نشست و لذا
دشمن برای ترویج فساد و فحشا در میان جوانان و افول کانون
خانواده برنامهریزی کرده است .جعفری دولت آبادی از تعقیب
قضایی یکی از افرادی که در حوزه فرهنگ و سینما با اقدامات
خالف قانون و تأثیرگذاری برخی مسؤولین فرهنگی مرتکب
اقدامات مجرمانه شده بود خبر داد و اعالم کرد این پرونده در
دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است در حال حاضر
متهم با صدور قرار وثیقه آزاد شده است .دادستان تهران همچنین
اعالم کرد :با تکمیل تحقیقات پرونده یاشار سلطانی ،نامبرده با
تبدیل قرار تأمین آزاد شد.

