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 ترکیب 11 نفره ستاره هایی که 
از تیم ملی جا مانده اند

 خـالق هـای 
پشت خط!

 درباره آثار زندگی نامه ای و تاریخی 
در تئاتر ایران

پناه  بردن به 
تاریخ گرایی اکنون

معترضین در حال عبور از خط قرمز ها هستند

گسترش دامنه 
خشونت ها در 

هنگ کنگ

ابالغیه وزارت کشور به تاکسی های اینترنتی 
چه پیامدهایی دارد؟

نظارت یا نقض حریم 
خصوصی  مسافران؟

جهان 3

آدرنالين 7

تئاتر 8

شهرنوشت 6

همين صفحه 

 روحانی در دیدار مسئوالن وزارت اطالعات:

 رویکرد وزارت اطالعات 
 باید »جامعه امن« باشد،
 نه »جامعه امنيتی«

سياست 2

 یک مقام قضایی از دستور مهم رئیسی خبر داد؛

   جرایم سياسی 
با حضور هيأت منصفه 

رسيدگی می شود
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گفت وگو 5-4

 معاون حقوقی سازمان جنگل ها با اشاره 
به ضعف قوانین در حوزه »زمین خواری«:

5800 هکتار جنگل ساری با رأی 
دادگاه به یک متولی موقوفه  رسید

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه بزرگترین سرمایه وزارت اطالعات، 
اعتماد رهبری، مسوولین و مردم است؛ از زحمات مجموعه مدیران این 
وزارت در ادوار مختلف و بویژه اکنون تقدیر و تاکید کرد: شرعی، قانونی 
و همچنین مردمی عمل کردن، ســه رکن اصلی فعالیت و ماموریتهای 

وزارت اطالعات است.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی دیروز و در دیدار وزیر، معاونین 
و مدیران ارشــد وزارت اطالعات، گفــت: مجموعــه وزارت اطالعات 
از مهمترین دســتاوردها و ســرمایه  های نظام اسالمی اســت و اینکه 
بر اســاس قانون اساسی، تنها دســتگاه اجرایی اســت که وزیر آن باید 
مجتهدی عادل باشــد؛ یعنی متشــرع بودن کارکنان و نیز شــرعی و 
 عادالنه عمل کردن وزارت اطالعات اولین و محوری  ترین رکن فعالیت 

این دستگاه است.
رئیس جمهور، وزیر اطالعات را فردی دارای اخالق حسنه، سعه صدر و 
ارتباط توام با رافت و الفت در درون سازمان و بیرون این وزارتخانه دانست 
و افزود: کارکنان این وزارتخانه باید خداوند متعال را صاحب کار و ناظر 
و داور اصلی رفتار خود بدانند و صفت زیبای »ســرباز گمنام امام زمان 
)عج(«را بدلیل اجر و ثواب فراوان خدمت پنهان، فرصت معنوی بزرگی 

برای خود تلقی کنند.
 روحانی قانونی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم فعالیت وزارت اطالعات 
دانست و ادامه داد: اینکه قانون گذار بعد از بحث  های فراوان به این نتیجه 
رسید که دستگاه اطالعاتی کشور باید در قالب وزارت و درون دولت شکل 
گیرد، نشانه این است که این دســتگاه عالوه بر نظارت خداوند و مردم، 
نظارت رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم؛ مجلس و سایر ارکان قانونی 

کشور را بر خود پذیرفته است.
رئیس جمهور تصریــح کرد: مردمی بــودن و جامعــه محور عمل 
کردن ســومین رکن فعالیت در مجموعه وزارت اطالعات است. اقشار و 
سلیقه  های مختلف اجتماعی باید با سالمت عمل و اقتدار وزارت اطالعات 
باور داشته باشند و با شنیدن نام وزارت، احساس امنیت و آرامش کنند. 
رویکرد وزارت اطالعات نیز بایســتی ایجاد و استحکام »جامعه امن« و 

پرهیز از جامعه امنیتی باشد.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی، ماموریت اصلی وزارت اطالعات را 
حفظ نظام، کشــور، امنیت ملی و منافع مردم دانســت و افزود: وزانت، 
استحکام و تجربه در امور اطالعاتی و امنیتی از ویژگی  های ممتاز وزارت 

اطالعات در مقایسه با سایر دستگاه هاست.
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود، با تشریح روند تحوالت از 
مقطع دی ماه 96، خروج آمریکا از برجام و تالش دشــمنان برای تنش 

آفرینی در داخل و جنگ اقتصادی از خارج؛ به تبیین برنامه  ها و اقدامات 
هوشمندانه دولت در هر مقطع پرداخت و ضمن تبیین نتایج سفر اخیر 
خود به مقر ســازمان ملل متحد،گفت: دشــمنان نظام اسالمی و مردم 
ایران اگر چه ممکن اســت اعتراف نکنند، اما پذیرفته اند که استراتژی 
فشار حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید در مقابل ملت ایران 

کنار بگذارد.
رئیس شواری عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه »ملت ما در آزمایش 
سخت مقابله با فشار حدکثری بدخواهان فداکاری بزرگی کرد و سربلند 
شد«، افزود: دستگاهها، قوا و نیروهای مسلح نیز در این زمینه با هماهنگی 
خوب و تالش فراوان عمل کردند که این مســیر  باید تا رسیدن به نقطه 
ای که دشــمنان به طور کامل از اعمال فشــار حداکثری نا امید شوند، 

ادامه یابد.
روحانی تصریح کرد: مردم نشان دادند که هوشیارند و ریشه فشارها و 
سختی  ها را بدرستی می شناسند، تصریح کرد: امروز مهمترین قدردانی 
مسووالن از ملت، حفظ نظام اســالمی، ایران عزیز، منافع ملی و اثبات 

کارامدی و خدمت به جامعه است.
رئیس جمهور سپس به تحلیل شــرایط اقتصادی پرداخت و گفت: 
علیرغم سختی  ها و دشمنی  های بی سابقه علیه ملت ایران، طی ماههای 
اخیر شاخص  های مهم اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت اطالعات در 

این زمینه برجسته بوده است.
روحانی تاکید کرد: ایجاد امنیت در فضای کســب و کار و ســرمایه 
گذاری، از ســرمایه و فنــاوری مهمتر اســت و نقش آفرینــی وزارت 
اطالعــات در مقطع خطیر جنــگ اقتصادی علیه کشــور و تحریم  ها، 
 در حفظ و ارتقای فضای امن در حوزه کســب و کار و ســرمایه گذاری

 باید ادامه یابد.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره با اینکه بحمداهلل نگرانی 
مهمی در حوزه  هــای سیاســی و امنیتی در کشــور نداریــم، افزود: 
توجه به حل مشــکالت اقتصادی مردم، شادابی و ســالم بودن عرصه 
فعالیت  های فرهنگــی و مقابله با هر گونه شــکاف و گســل اجتماعی 
 مهمترین نیاز امروز کشور اســت که وزارت اطالعات سهم برجسته ای

 در تامین آن دارد.
روحانی ضمن تحلیل زوایای مختلف، فرصت ها و تهدیدهای فضای 
مجازی به عنوان یک واقعیت مهــم در جهان امروز، گفت: وظیفه بزرگ 
وزارت اطالعات این است که در دنیای دیجیتال به کشف حقایق بپردازد 
و با ارائه اطالعات و تحلیل  های راهبردی و آینده پژوهانه، دیده بان صادق 

و دقیق مسئولین کشور باشد.

خبر

روحانی در دیدار مسئوالن وزارت اطالعات:

 رویکرد وزارت اطالعات باید »جامعه امن« باشد، 
نه »جامعه امنیتی«

»زمین خواری ۴ میلیاردی در بوشهر«، »زمین خواری 
میلیاردی در رســول آباد بوشــهر«، »زمین خواران 2 هزار 
میلیاردی در کرج به دام افتادند«، »کشــف زمین خواری 
میلیاردی در دیّر«، »کشــف زمین خواری 250 میلیاردی 
در مازندران«، »کشف ۱۸ فقره زمین خواری در گلستان«، 
»دســتگیری ۳۴ زمین خوار و رفع تصرف از ۳9۳ هکتار«، 
»کشــف ۳0 فقره پرونــده زمین خــواری در هرمزگان«، 
»زمین خــواری ۸00 میلیاردی در کنــار آزادراه همت«، 
»کشف زمین خواری ۳ میلیاردی در کالردشت«، »کشف 
زمین خواری به مساحت ۸5 هزار مترمربع در اراضی ونک 
تهران« و ... شاید باورش سخت باشد؛ اما این موارد فقط در ۱5 
روز گذشته اتفاق افتاده است. حال با این حساب ساالنه در کل 
کشور چند هزار هکتار زمین خواری می شود؟ زمین خواری 
و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از آن دست موضوعاتی است 
که در طول سالیان گذشته بارها به نقل محافل خبری تبدیل 
شده است. وجود متجاوزان به عرصه منابع طبیعی در اکثر 
نقاط کشور به ویژه استان های شــمالی باعث شده بخش 

وسیعی از جنگل ها و کوه ها...

 رضا  افالطونی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: هر جا که با تصرف 
غيرمجاز برخورد می کنيم، متصرف یک مجوز از یک دستگاه دارد


