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 غرب گرایان نگران 
»سند ۲۵ ساله« 
هستند
رییس اتاق بازرگانی تهران:

حجم تجارت خارجی 
۴۴ درصد کاهش یافت

معاون وزیر بهداشت:

ابتالی ۲۵ میلیون نفر 
 ایرانی به کرونا 
صحت ندارد

 روحانی و نخست وزیر عراق تاکید کردند
حاکمیت و امنیت ملی ایران و عراق 
به هم گره خورده است

 وقتی کره جنوبی از بدهکار به طلبکار تبدیل می شود

 بلوکه کردن پول ملت ایران
 به بهانه تحریم

 روحانی و نخست وزیر عراق تاکید کردند
حاکمیت و امنیت ملی ایران و عراق به هم 

گره خورده است
رئیس جمهور کشورمان و نخســت وزیر عراق با اشاره به اینکه مناسبات 
ایران و عراق فراتر از دو کشور همسایه است، تاکید کردند که حاکمیت و 

امنیت ملی دو کشور به یکدیگر گره خورده است.
حجت االســام حســن روحانی رئیس جمهور، عصر سه شنبه در دیدار 
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، پذیرش مسوولیت نخست وزیری 
در شــرایط ویژه و ســخت امروز این کشور از ســوی وی را نشانه حسن 
اعتماد همه جریان های سیاســی عراقی به وی و نشــانگر عمق وحدت 
و برادری در جامعه عراق توصیف کــرد و گفت: دغدغه مندی و عاقه دو 
ملت و دو دولت ایران و عراق به سرنوشــت یکدیگر، سرمایه ای بزرگ در 

مسیر توسعه همه جانبه روابط و همکاری های دو کشور است.
رئیس جمهور افزود: ایران و عراق به لحاظ فرهنگــی، دینی، تاریخی و 
سیاسی از اشتراکات فراوانی برخوردارند و حوزه های علمیه قم و نجف دو 
سرمایه بزرگ برای ایران و عراق محسوب می شوند.روحانی با بیان اینکه 
ایران و عراق می توانند با همکاری هم از شرایط سختی که شیوع بیماری 
کرونا ایجاد کرده عبور کنند، اظهار داشت: دو کشور باید با همکاری های 
گسترده در همه زمینه ها توافقات موجود را هر چه سریع تر به طور کامل 
اجرایی و عملیاتی کنند.رئیس جمهور حفــظ تمامیت ارضی و امنیت 
عراق به عنوان همسایه ای مهم و اســتراتژیک برای ایران را حائز اهمیت 
فراوان توصیــف و تصریح کرد: نیروهــای خارجی قادر بــه ایجاد هیچ 
خدشــه و خللی در مناسبات برادرانه دو همســایه دیرین نخواهند بود.
روحانی خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی ایران از نقش آفرینی تعیین 
کننده  عراق به عنوان یک کشور قدرتمند مسلمان و عربی در منطقه در 

راستای تامین صلح و ثبات قاطعانه حمایت می کند.
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق نیز در این دیدار مناسبات ایران 
و عراق را فراتر از مناســبات معمول میان دو کشــور همســایه توصیف 
کرد و گفت: جمهوری اســامی ایران و جمهوری عراق دارای مناسبات 
راهبردی هســتند که عاقه منــدی عمیق مردم دو کشــور به یکدیگر 

پشتوانه ای مستحکم برای این مناسبات راهبردی محسوب می شود.
رئیس جمهوری کشورمان و نخســت وزیر عراق در مذاکرات خود توافق 
کردند که کمیته مشترکی به منظور پیگیری و تسریع در اجرایی شدن 

توافقات دو کشور تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کند.



   شماره 2808   
   چهارشنبه اول مرداد 1399

سیاسی2   سال نهم

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی گفت: 
برخی افراد فقط نگاه شــان به غرب است و مطالبی 
بی اســاس درباره  قرارداد با چین مطرح می کنند 
اما در این قــرارداد قطعا منافع دو کشــور در نظر 
گرفته می شــود.حجت االســام علیرضا سلیمی 
دربــاره قرارداد ایــران با چین، گفــت: جمهوری 
اسامی ایران با همه کشــورها به جز آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی ارتباط برقرار می کنــد و ارتباط با 

سایر کشورها برای ما هیچ گونه منعی ندارد.
وی با اشــاره به انتقاداتی که دربــاره قرارداد ایران 
و چیــن مطرح می شــود، افزود: ایــن انتقادات از 
ســوی افرادی بیان می شــود که نگاه شان فقط به 
غرب اســت و تاکید می کنند، ایران فقــط باید با 

کشورهای غربی در تعامل باشد.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی تاکید 
کرد: نوع ارتباط ایران با کشورها باید بر اساس اصل 
عزت، حکمت و مصلحت باشد و ما باید این مسائل 
مهم را در تعامل خود با کشــورهای جهان مدنظر 
قرار دهیم.سلیمی با بیان اینکه آمریکایی ها دنبال 
انزوای جمهوری اســامی ایران هســتند، اظهار 
داشت: متاسفانه برخی از مسئوالن داخلی هم در 
این راســتا گام برمی دارند و به نوعی به دنبال خود 

انزوایی هستند.
وی متذکر شــد: زمانی کــه آمریکا خودســرانه 
از برجام خارج شــد و اروپایی ها هــم به تعهدات 
خود در برجام عمل نکردند دولــت ما باید مواضع 
محکم تری اتخاذ می کرد اما متاسفانه اینگونه نبود.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی تاکید 
کرد: در مورد مفاد قرارداد با چیــن فعًا صحبتی 
نمی کنیم چرا که حتماً در مجلس شورای اسامی 
پیگیری می شــود اما ارتباط ایران بــا چین قطعاً 

نگران کننده نیست.

وزیر امور خارجه:
 تمدید توافق ۲۰ ساله ایران 
و روسیه در دستور کار قرار دارد
وزیر امور خارجه اعــام کرد: تمدیــد توافق ۲۰ 
ساله میان ایران و روسیه در دســتور کار دستگاه 

دیپلماسی ایران قرار دارد.
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان 
در بدو ورود به مســکو درباره فاصله کوتاه دو سفر 
اخیرش به روســیه، گفت: متعاقــب صحبت های 
»روحانــی« و »پوتین« قرار شــد گفتگوهایی در 
مسکو انجام شــود.روابط جمهوری اسامی ایران 
و فدراســیون روسیه راهبردی اســت و در شرایط 
کنونی که تحوالت عمده ای در ســطح بین المللی 
در حال وقوع اســت، ضروری اســت که گفتگوها 
میان ما و دولت روســیه و سایر دوســتانمان مثل 

دولت چین مرتب انجام شود.
وزیر امور خارجه با ابراز امیــدواری درباره نتایج این 
سفر، تاکید کرد: روابط دوجانبه، موضوعات مربوط 
به منطقه و برجام محور گفتگوها در این سفر خواهد 
بود.ظریف همچنین در پاســخ به ســوالی درباره 
اینکه مارس سال آینده بیســتمین سال توافقات 
ایران و روسیه است؛ آیا ایران برنامه ای برای تمدید 
این توافق دارد؟ گفت: تمدید قرارداد در دستورکار 
ماســت و اگر دوستان روســی آماده باشند قرارداد 
بلندمدت دیگری داشته باشیم، قابل بررسی است و 

حتماً تمدید قرارداد در دستورکار ما قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس:
 غرب گرایان نگران 
»سند ۲۵ ساله« هستند

اقدام کــره جنوبــی در اعتراض به ســخنان 
ســخنگوی وزارت خارجه ایران نشان می دهد 
که سئول چشم خود را بر روابط حسنه ۶۰ ساله 
دو کشور بسته اســت.تاریخ، سن روابط حسنه 
ایران و کره جنوبی را ۶۰ ســال نشان می دهد 
اما گویا کره ای ها چندان اعتقــادی به قدمت 

روابط ندارند.
کره جنوبی به بهانه تحریم هــای آمریکا بیش 
از دو سال است که اجازه انتقال پول های ایران 
را به تهران نمی دهد و بــه تعبیر بهتر پول های 
ایران را بلوکه کرده اســت. همیــن امر موجب 
شد تا »سید عباس موسوی« سخنگوی وزارت 
خارجه ایران، اخیراً با اشــاره به این موضوع به 
کره جنوبی هشدار بدهد.بر اساس گزارش های 
موجود، هفت میلیارد دالر از دارایی های ایران 
که عمده آن حاصل فروش نفت به کره جنوبی 
است در این کشور بلوکه شــده و سئول اجازه 

انتقال آن به ایران را نمی دهد.
به گفته ســید عباس موســوی، »این پول به 
واسطه فروش نفت، حاصل شده است و مقامات 
کره جنوبــی باید هرچه ســریع تر نســبت به 

آزادسازی دارایی های ملت ایران اقدام کنند«. 
موســوی بــه بهانه جویی های دولت ســئول 
اشاره کرده و گفته است: »استناد آنها به اینکه 
آمریکایی ها مانع انتقال پول به ایران هســتند 
قابل قبول نیست چرا که روابط بین کشورها به 
خود آنها بستگی دارد و معامله موجود نیز بین 
ایران و کره جنوبی بوده است، لذا آمریکا در این 
معامله نقش ندارد که بخواهد در این خصوص 

موضع گیری کرده یا اعمال نفوذ کند«.
ســخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: »رابطه 
ارباب-رعیتی آمریکا و کره جنوبی به خودشان 

مربوط اســت و به ما ربطــی ندارد ولــی باید 
کره جنوبی در معامله خود با ایران صادق باشد 

و به تعهدات خود در این زمینه عمل کند«. 
موســوی هشــدار داد: »در صــورت عــدم 
نتیجه گیری از فعالیت های دیپلماسی و تداوم 
یاغی گری های کره جنوبی ضمن احضار سفیر 
این کشــور، مطالبات قانونی ایران را از طریق 

مراجع بین المللی پیگیری خواهیم کرد«.
در واکنش به این اقدام اما سئول بجای آنکه در 
پی یافتن راهی برای دلجویی از ایران باشــد در 
تماس با سفیر جمهوری اسامی در سئول، به 

سخنان موسوی اعتراض کرده است.

حکایت پول های بلوکه شده
تاش های تهران برای آزادسازی این پول بیش 
از یک ســال و نیم پیش آغاز شــده و همچنان 
ادامه دارد. با وجود وعده های مســاعد سئول 
برای تصمیم گیری درباره نحوه بازپرداخت این 
پول، رایزنی های متفاوت ایران راه به جایی نبرد 
تا سرانجام در پاییز ســال گذشته، وزارت امور 
خارجه ایران سفیر کره جنوبی را برای پیگیری 
نحوه ایــن پرداخت احضار کــرد. در آن مقطع 
زمانی، روزنامه چسون ایلبو، چاپ کره جنوبی 
گزارش داد که ایران از اینکه ســئول نتوانسته 
پرداخت پول نفت را تکمیل کند، ابراز تأســف 

کرده است.
با شــیوع کرونــا و لزوم دسترســی ایــران به 
تجهیزات پزشکی و دارو، خبر رسید که آمریکا 
به ســاز و کار پرداخت کره جنوبی برای انجام 
تبادالت تجاری بشردوســتانه بــا ایران نظری 
»مثبت« دارد. براســاس گزارش رســانه های 
کره جنوبی از جمله یونهاپ، سئول و واشنگتن 

از مدت ها قبــل مذاکراتــی درخصوص طرح 
کره برای توافق تجارت بشردوســتانه با ایران 
داشــته اند که ایــن مذاکرات به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا برای مدتی بــه تعلیق درآمد. در 
آن زمان خبرگزاری یونهاپ به نقل از یک مقام 
کره ای در این باره نوشت: آمریکا نظر مثبتی به 
طرح »توافق تجارت بشردوستانه کره« موسوم 

به )KHTA( دارد.
با این شــرایط اما بازهم کــره جنوبی در پس 
دادن پول های ایران ســنگ انــدازی می کند، 
در چنین شــرایطی ایران اعام کــرده که به 
منظور تســهیل کار قصــد دارد از منبع مالی 
موجــود در کره جنوبــی بــرای خریــد اقام 
کشــاورزی و همچنیــن دارو اســتفاده کند. 
کاالهایی که به اصطــاح غیرتحریمی خوانده 
می شــوند و خزانه داری آمریکا نیز با استفاده 
ایران از منابع مالــی در کره جنوبی برای خرید 
ایــن کاالهــا موافقت کــرده اســت.موافقت 
خزانه داری آمریکا با این مســاله به معنی پایان 
یافتن بهانه جویی های ســئول و ادعای ترس از 
تنبیهات فرامرزی آمریــکا در صورت دور زدن 
تحریم های ایران اســت اما با ایــن وجود کره 
جنوبی همچنان در پــس دادن این پول تعلل 
می کند.در همین رابطه ســید عباس موسوی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در هفته گذشته 
نیز در ســفری به اردبیل در جمــع خبرنگاران 
در این باره گفت: رابطــه ارباب و رعیتی آمریکا 
و کره جنوبی به خودشــان مربوط است و به ما 
ربطی ندارد، ولی باید کره جنوبــی در معامله 
خود با ایران صادق باشــد و به تعهدات خود در 

این زمینه باید عمل کند.

فرضیه کرونا و حکایت گذر پوست
در این میان برخی پای کرونا را وســط کشیده 
می گویند چون شــیوع جهانــی کرونا موجب 
شده اغلب کشورها فعالیت های اقتصادی خود 
را کاهش داده و حتی برخــی نیز بطور کلی آن 
را متوقف کرده اند نیاز کشــورها به منابع مالی 
افزایش یافته و ممکن اســت کره جنوبی نیز به 
همین دلیل باشد که از انتقال دارایی های ایران 

به تهران طفره می رود.
در چنین شرایطی ذکر این نکته ضروری است 
که کره جنوبی چه به دلیل ترس از تحریم های 
آمریکا و چــه برای جبران کســری مالی خود 
به دلیل کرونــا از انتقال دارئی هــای ایران به 
تهران ســرباز زده باشــد، این اقدام یک معنا 
بیشتر ندارد و آن پشــت کردن به یک دوستی 
۶۰ ســاله اســت.فراموش نکنیم که تا چندی 
قبل بازار لــوزام خانگی و حتــی تلفن همراه 
ایران شاهد حضور گسترده محصوالت کره ای 
بود. بــازاری که به دلیل وجــود فرصت متعدد 
سودآور هر کشــور و تولید کننده ای را تشویق 
به حضور در آن می کند.آمریکا چه بخواهد چه 
نخواهد ایران بار دیگر کانون توجه و رفت و آمد 
شــرکت های بین المللی می شود و کره جنوبی 

باید به فکر آن روز نیز باشد.

 وقتی کره جنوبی از بدهکار به طلبکار تبدیل می شود

بلوکه کردن پول ملت ایران 
به بهانه تحریم

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با تاکید بر لــزوم آموزش به معلمان 
برای تدریــس آناین  گفت کــه آموزش 
مجــازی به دانش آمــوزان نیاز بــه تجهیز 
سخت افزاری دانش آموزان و آموزش های 

الزم به معلمان دارد.
احمد نادری اظهار کرد: نمی توان به صورت 
قطعی گفت که از ۱۵ شــهریور مدارس به 
صورت فیزیکــی آغاز بکار مــی کنند. چرا 
که قبل از بازگشــایی بایــد وضعیت کرونا 

مشــخص شــود مبنی بر اینکه آیــا در آن 
زمان موج جدیدی از کرونا به وجود آمده یا 
اینکه کنترل شده است. لذا صحبت قطعی 
باز شدن مدارس در شــرایط فعلی درست 

نیست.
وی افزود: در این شرایط باید ساز و کارهای 
آموزش آنایــن فراهم شــود از جمله آن 
تجهیز سخت افزاری دانش آموزان و مجهز 
کردن آنها به تبلت و موبایل هوشمند است. 
همچنین باید به دانش آموزان و والدین آنها 

نحوه اســتفاده از سیســتم های هوشمند 
آموزش داده شــود تا آنها ســواد رسانه ای 

کافی را داشته باشند.
نــادری در پایــان و در جمع بنــدی اظهار 
کرد: برای شروع ســال تحصیلی جدید باید 
آموزش معلمان و تجهیــز دانش آموزان به 
ابزارهای هوشمند در دستور کار قرار گیرد. 
والدین هم باید برای باال بردن ســواد رسانه 
ای و طرز استفاده از فضای مجازی آموزش 

ببینند تا آسیب وارد نشود.

 آموزش معلمان برای تدریس آنالین ضروری است

اقدام 
کره جنوبی 
در اعتراض 
به سخنان 
سخنگوی 
وزارت خارجه 
ایران نشان می 
دهد که سئول 
چشم خود را بر 
روابط حسنه 
۶۰ ساله دو 
کشور بسته 
است
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معــاون وزیر و رئیــس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان در نشســت هماهنگی 
تشدید بازرسی کاالهای هدف و رونمایی از سامانه 
یکپارچه مدیریت بازرسی )ســیمبا( بیان کرد: با 
توجه به تکمیل شدن ســامانه های الکترونیکی از 
اول مرداد ماه هیچ پرونده ای را به صورت فیزیکی 

به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمی کنیم.
 عباس تابش با بیــان این مطلب افــزود: هر چهار 
ســامانه که به اســتناد قوانین و مقــررات محوله 
تکلیف ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان بوده، خوشبختانه راه اندازی شده 
است و این ســازمان وظیفه خود را در این حوزه به 

نحو احسنت انجام داده است.
وی با یادآوری اینکه ســامانه مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز که از ســال ۹۲ تکلیف ســازمان بوده است، 
عملیاتی شده، گفت: ســامانه قیمت نیز راه اندازی 
شد و سامانه گارانتی و سیمبا نیز که از ۱۷ ماه قبل 
بر اســاس مصوبه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تکلیف ســازمان حمایت بوده امروز رونمایی شده 

است.
معاون وزیــر و رئیس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیــد کنندگان از همــه ذینفعان 
و دستگاه های فرابخشــی و مرتبط خواست که 
از این ســامانه اســتفاده نماینــد و اعام کرد: 
با توجــه به تکمیل ســامانه هــای الکترونیکی 
از اول مــرداد ماه هیــچ پرونده را بــه صورت 
فیزیکی به ســازمان تعزیرات حکومتی ارسال 

نمی کنیم.
تابش گفت: با راه اندازی ســامانه سیمبا رسیدگی 
به پرونده ها با ارســال سیســتمی به حداقل زمان 
ممکن می رسد، جلوگیری از مصرف بی رویه کاغذ 
و کاهش بروکراسی اداری از مزیت های راه اندازی 
این ســامانه اســت که طول و زمان رســیدگی به 

پرونده ها را به حداقل ممکن می رساند.
وی در خصوص ســامانه گارانتی نیــز بیان کرد: 
تنها درگاه تاییــد کننده گارانتی در کشــور، این 
سامانه اســت که همه خدمات دهنده ها باید عضو 
این سامانه شــوند تا خدمات گیرندگان بتوانند با 
اســتعام از این ســامانه از خدمات پس از فروش 

محصول و کاالی خریداری شده خود مطلع شوند.
معــاون وزیر و رئیــس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کننــدگان اطمینان از خدمات 
پس از فروش، جلوگیری از فروش کاالهای تقلبی 
)فیک( و جلوگیری از قاچــاق کاال را از مزیت های 

این سامانه برشمرد.
تابش همچنین با بیان اینکه ســامانه انبار از قبل 
عملیاتی شده و انبارها در آن ثبت شده است، بیان 
کرد: ســامانه قیمت  نیز برای رصد یکصد قلم کاال 
بر روی آپ و اپلیکیشن فعال اســت و امکان ثبت 
شکایت ها در ســامانه قیمت و گارانتی فراهم شده 

است.

تمامی پرونده ها بصورت 
 الکترونیکی به تعزیرات 

ارسال می شود

رییس اتــاق بازرگانی تهران گفــت: با فقری 
که هر روز بیشــتر می شــود و اکنون ۶ دهک 
جامعه زیر خط فقر قرار گرفتــه اند، نیاز به 
ســرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش 
بهره بــرداری از معــادن، نفــت و گاز و فوالد، 

امکان جذب داریم.
مسعود خوانساری با بیان اینکه صادرات نفت، 
گاز و میعانــات در ســال ۹8، 3۲ میلیارد دالر 
نسبت به سال قبل کاهش داشته است، اظهار 
داشــت: حجم تجارت خارجی در ســه ماهه 
اول سال جاری براســاس آمار گمرک ۱3.۹8 
میلیارد دالر بود که ۶.4 میلیارد دالر صادرات 
و ۷.۶ میلیارد دالر واردات بود که با 44 درصد 
کاهش در حجم تجارت خارجی روبرو بوده ایم 
اما در مقابل نقدینگی افزایش یافته و در پایان 
ســال ۹8 حجم نقدینگی ۲ هزار و 4۷۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که 3۱ درصد رشــد را در 
سال ۹8 داشته و در ســال ۹۹ سه ماهه نشان 
می دهد که اگر به همین روند ادامه یابد رشــد 

3۲ درصدی را خواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران:

حجم تجارت خارجی ۴۴ درصد 
کاهش یافت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پیرو 
اخطارهای قبلی به دســتگاه های اجرایی، 
روز 3۰ تیرماه با هدف تعدیل بار شبکه توزیع، 
بــرق ادارات پرمصرف دولتــی را قطع کرد.

با افزایش دمای هوا و رشــد فزاینده مصرف 
برق، ضرورت مدیریت بار شبکه و جلوگیری 
از بروز خاموشــی، ظهر روز دوشــنبه؛ 3۰ 
تیرماه و همزمان با آغاز ســاعت اوج مصرف 
میان روز، برق تعــدادی از ادارات و نهادهای 
عمومــی پرمصرف شــهر تهران توســط 

نیروهــای عملیاتی شــرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، قطع شــد.تورج سروش، 
مجری طــرح پایش مصارف ســازمان های 
دولتی و نهادهای عمومــی پایتخت در این 
خصوص گفت: تمامی نهادها و دستگاه های 
ارائه دهنــده خدمات عمومــی، موظفند با 
به کارگیــری راهکارهای ممکــن، مصرف 
برق خود را در ســاعات ۱۲ تــا ۱۶ کاهش 
دهنــد و این مســئله پیش از ایــن بارها به 
دستگاه های مزبور اطاع رسانی شده است.

وی با قدردانی از مشترکان عمومی و اداراتی 
که همکاری مناسبی با این شرکت در کاهش 
بار شبکه توزیع برق تهران داشته اند، تاکید 
کرد: تأمین آســایش و آرامش مشــترکان، 
مهم ترین دغدغه شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ اســت و در این مسیر با جدیت 
و قاطعیــت از به کارگیــری هرگونه راهکار 
قانونی و اختیارات داده شده به منظور الزام 
دســتگاه های اجرایی تهران بــه مدیریت 

مصرف برق، خودداری نخواهیم کرد.

برق ادارات پرمصرف تهران قطع شد

رییس اتاق 
بازرگانی 

تهران گفت: 
با فقری که 

هر روز بیشتر 
می شود و 

اکنون ۶ دهک 
جامعه زیر خط 

 فقر قرار
 گرفته اند، 

 نیاز به
 سرمایه گذاری 
خارجی داریم، 

ما در بخش 
بهره برداری 

از معادن، نفت 
و گاز و فوالد، 
امکان جذب 

داریم
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رئیس بنیاد مســتضعفان گفت: موظف شــدیم 
پارکینگ پروانه را برای بهره برداری پاسکویی ها 

بازسازی کنیم.
سید پرویز فتاح در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه 
وضعیت پارکینگ پاســکو به کجا رســید، اظهار 
کرد: به لطف خدا این موضوع حل شــد. به زودی با 
شهردار تهران به پاسکو می رویم و تفاهم هایی که 

داشته ایم را بررسی و بازدید می کنیم.
وی افزود: شــورای عالی معماری و شهرسازی در 
این موضوع ورود کــرد و همانطور کــه می دانید 

مصوبات آن شورا برای همه الزم االجرا است.
رئیس بنیاد مســتضعفان خاطرنشان کرد: من در 
جلسه شورا نبودم اما آقای حناچی شهردار تهران 
در جلسه بوده و شورای عالی معماری و شهرسازی 
نظر تخصصی خــود را مبنی بر اینکــه این محل 
)پاسکو( نمی تواند خودش پارکینگ داشته باشد 

را داده است.
فتاح تصریح کرد: البته پاسکو قبًا هم پارکینگ 
نداشته اما موظف شــدیم پارکینگ پروانه را برای 

بهره برداری پاسکو بازسازی کنیم.

سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد 
تومانی خیرین در ساخت 
مدارس استثنایی
رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
کشــور در نشســت مشــترک با رئیس سازمان 
آموزش وپــرورش اســتثنایی از ســرمایه گذاری 
۱4۰ میلیارد تومانی خیرین در ســاخت مدارس 

استثنایی خبر داد.
 مهراله رخشــانی مهر با اشــاره به روند تخصیص 
اعتبارات این سازمان در سه سال اخیر اظهار کرد: 
رشد اعتبارات عمرانی در هیچ دستگاه دیگر کشور 

به اندازه سازمان نوسازی مدارس نبوده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با 
اشاره به سهم دولت در طرح های خیری گفت: در 
سال ۹۶، اعتبار مصوب شــده ۲۱۹ میلیارد تومان 
بود کــه ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیــص یافت؛ در 
سال ۹۷، 4۱۲ میلیارد مصوب شد و4۶۰ میلیارد 
تومــان تخصیص پیدا کــرد. همچنین در ســال 
۹8 اعتبار مصوب۱۰۰۰ میلیــارد تومان و اعتبار 

تخصیص یافته 8۷۲ میلیارد تومان شد.
وی بابیان اینکه در ســال جاری3 هــزار میلیارد 
و3۵۰ میلیون تومان اعتبار برای طرح های خیری 
در نظر گرفته  شده اســت، تأکید کرد: افزایش این 
رقم در یک دوره ســه  ســاله به این مفهوم اســت 
که همه دســتگاه ها ازجمله ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، وزارت آموزش  و پــرورش و مجلس 

شورای اسامی در این اتفاق سهیم بودند.
رخشانی مهر تصریح کرد: از مبلغ یادشده یک هزار 
و۹۰۰ میلیارد تومان تخصیص آن نقدی اســت و 

مابقی آن هم محقق خواهد شد.
رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
بابیان اینکــه در حال حاضــر ۱4۰ میلیارد تومان 
سهم خیرین در ســاخت مدارس استثنایی است 
اظهار داشــت: بســیاری از این مدارس یا در حال 
ســاخت و یا افتتاح است و ســازمان نوسازی هم 
بیش از این مقدار در ساخت این مدارس مشارکت 

خواهد کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان  خبر داد
موظف شدیم پارکینگ 
»پروانه« را بازسازی کنیم

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: ابتای ۲۵ میلیون نفــر ایرانی به کووید 

۱۹ صحت علمی ندارد.
علیرضا رئیســی در گفتگو با تیتر امشب گفت: 
انجام تســت مولکولی یا تشخیص عفونی )پی 
ســی آر PCR( تنها راه تشــخیص بیماری 
کووید ۱۹ است. در کل جهان نیز کمی بیشتر 

از ۱4 میلیون نفر به بیماری تاکنون مبتا شده 
اند بنابر ایــن اعام ابتــای ۲۵ میلیون نفر به 
ویروس کرونا پایه ی علمی ندارد. تســت یا پی 
سی آر که مواد ژنتیکی ویروس را مورد بررسی 
قرار می دهد و تست آنتی ژن که پروتئین های 

خاص روی سطح ویروس را مشخص می کند.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

گفت: تست ســرولوژی یا آنتی بادی کرونا نیز 
نوع دیگری از آزمایش اســت که از خون برای 
آزمایش استفاده می کنند که ارزش تشخیصی 
برای بیماری ندارد. بر این اساس تشخیص داده 
می شــوند وضعیت منطقه به چه صورت است. 
به همین دلیل، نباید از تســت آنتی بادی برای 
تشــخیص عفونت فعال ویروس کرونا استفاده 
کرد.رئیســی با بیــان اینکــه کل تخت های 
بیمارســتانی ما ۱۱۰ هزار عدد اســت، گفت: 
اگر بر فرض اینکه ۲۵ نفر مبتا شده باشد باید 

تاکنون 3 میلیون نفر بستری شده باشند.
او با بیان اینکه هدف بر این نیســت که شیوع 
کرونا عادی ســازی شــود و سیاســت ایمنی 
جمعی )گله ای( اجرا شود، افزود: در ستاد ملی 
حوزه های مختلف اعام گــزارش می کنند و 
آخرین مطالعات ایران و دنیا گفته و بررســی 
می شود. سیاست وزارت بهداشــت بر ایمنی 
جمعی نیست. بر اســاس فرمول های ریاضی 
باید ۶۶ درصد از جمعیت هر کشور به بیماری 
مبتا شوند. از طرف دیگر هنوز مشخص نیست 
که ابتاء بــه کرونا نگیرایی بــه همراه خواهد 
داشــت یاخیر بنابر این سیاست ایمنی جمعی 

کامًا اشتباه است.
رئیســی گفت: ایمنــی جز با واکســن و قطع 

زنجیره انتقال بوجود نخواهد آمد.
معــاون وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی با بیان اینکه نباید ســامتی خود را 
به آمار و ارقام گره زد، گفــت: تن ها راه مقابله 
با ویروس کرونا رعایت نکات بهداشــتی است 
و تا زمانی که واکســن آن کشف نشــود باید 

دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسامی شهر تهران 
در جلسه شورای شــهر امروز به ارائه گزارشی 
از روند نوســازی بافت فرسوده شــهر تهران 
و مشــکات آن از جملــه کمبــود پارکینگ 
در پایتخت پرداخــت. زهرا نــژاد بهرام عضو 
شورای اســامی شــهر تهران در گزارشی از 
نوســازی بافت فرسوده شــهر تهران طی سه 
سال گذشته در دویســت و بیست و هشتمین 
جلسه رسمی شورای اســامی شهر تهران در 
صحن علنی شورای شهر تهران گفت: شهرها 
را باید به مثابه ارگانیزم های زنده ای دانســت 
که از ترکیب اجزا، قطعات، شــریان ها و عناصر 
کارکردی تشــکیل شــده اند. در یک مقایسه 
پدیدار شناســانه می توان شــکل ساختاری 
شــهر را با فرآیند شــکل گیری، تولد، رشد و 
تکامل فیزیولوژیکی انسان از دوران جنینی تا 
مرگ مقایسه کرد. در این میان بافت فرسوده 
یک نوع بیماری شــهری قلمداد می شــود که 
در شــرایط زمانی و مکانی مختلف و به دالیل 
متفاوت به وجود می آید. بسط و گسترش این 

بیماری در مرحله اول به عدم پیشگیری وقوع 
آن و در مرحله بعد به نقص در تشخیص عوامل 
به وجود آورنده، انتخاب اشــتباه روش درمان 
و در نهایت عدم اجرای کامــل فرآیند درمان 

مربوط می شود.
وی ادامه داد: حدود ۲۱ درصد از پارســل های 
شــهر تهران )۲۱۰ هزار پارســل( با جمعیت 
ســاکن ۱.۵ میلیون نفر، در زمــره بافت های 
فرســوده ی مشــمول سه شــرط ریزدانگی، 
ناپایــداری ســازه ای و نفوذناپذیــری قــرار 
می گیرد. بــا وجود ســهم ۵.3 درصدی بافت 
فرســوده از کل مســاحت تهران، ۱۵ درصد 
جمعیت پایتخت را در خود جای داده اســت. 
یعنی تقریبــاً تراکم این محدوده ها ســه برابر 
سایر مناطق اســت. نکته حائز اهمیت، تمرکز 
این بافت ها در محدوده های مشــخص است 
به گونه ای که بیش از ۵۰ درصد پارســل های 
فرسوده شــهر تهران صرفاً در مناطق ۱۰، ۱۲، 
۱۵ و ۱۷ قــرار گرفته اند. این در حالی اســت 
که آمارها نشان می دهد پارســل های دارای 

ناپایداری ســازه ای سهم ســه برابری نسبت 
به بافت فرســوده دارند و قریــب به 4۵ درصد 
از پارسل های شــهر تهران با جمعیت ساکن 

3 میلیون نفر در این محدوده سکونت دارند.
همانگونه که پیشــتر نیز اشاره شــد، یکی از 
مســائل جدی مترتب بر بافت های فرســوده 
کانشــهر تهران مســاله کمبــود پارکینگ 
اســت که به نزاع و درگیری روزانه ســاکنین 
مبدل شده است. متأســفانه علیرغم تصویب 
بودجه ای قریب به ۲۵۰ میلیــارد تومان طی 
ســال های ۹۷، ۹8 و ۹۹ برای موضوع احداث 
پارکینگ های عمومی در بافت فرســوده، اما 
به دلیل عدم پیش بینی مناســب از هزینه ها 
و منابع شــهرداری تهران در بودجه ســنوات 
اخیر که منجر به پیــش خور بخش عمده ای از 
منابع در حوزه هزینه های جاری و نگهداشــت 
شــهر می شــود، عمًا تخصیص این منابع با 
محدودیــت جدی مواجــه بــوده و در نتیجه 
تکمیل این پارکینگ های عمومــی از برنامه 

زمانی تعیین شده، عقب افتاده است.

معاون وزیر بهداشت:

ابتالی ۲۵ میلیون نفر ایرانی 
به کرونا صحت ندارد

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: با تــاش اســاتید، اعضای 
کمیسســون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســامی و همچنیــن آموزش و 
پــرورش شــاهد ارتقای کیفیــت آموزش 
مجازی بــرای ســال تحصیلــی پیش رو 

خواهیم بود.
محمدرضا احمدی بــا تاکید بر لزوم توجه 
به کیفیت محتوای درســی که در آموزش 
مجازی بــه دانشــجویان و دانش آموزان 

ارائه می شود، گفت: همچنین باید به این 
مهم نیز توجه کنیم که تحــول به یکیاره 
در ایــن حــوزه و تغییر وضعیــت فضای 
آموزشــی از آموزش حضوری به آموزش 
مجازی باعث شــده بود تا ســال گذشته 
آمادگــی الزم را در ایــن زمینه نداشــته 
باشیم چرا که ما پیشــتر تجریه الزم را در 

این خصوص نداشتیم.
نماینده مردم رشــت در مجلــس با بیان 
اینکه من نیــز در دانشــگاه تدریس می 

کنم اما آمادگی این موضوع را نداشــتم، 
گفت: به یکیاره شرایطی به وجود آمد که 
ایجاب می کرد ما محتوای آموزشی را در 
فضای آموزش مجازی ارائه کنیم، در ترم 
گذشــته تحصیلی ما تجربه این شــرایط 
را نداشــتیم ولی در مجموع بــا توجه به 
اهمیــت آموزش مجازی بایــد در ابتدا به 
زیرســاخت ها توجه کرده و سپس زمینه 
را بــرای فرهنگ آموزش مجــازی فراهم 

سازیم.

کیفیت آموزش مجازی برای سال تحصیلی جدید ارتقا پیدا می کند

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران:
کمبود پارکینگ در تهران جدی است

معاون وزیر 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی گفت: 
ابتالی 2۵ 
میلیون نفر 
ایرانی به کووید 
۱۹ صحت 
علمی ندارد
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نخستین جلسه شــورای فرهنگی ، شورای اقامه 
نماز ، عفاف وحجاب و امــر به معروف ونهی از منکر 
راه وشهرســازی گیــان در ســالجاری با حضور 
مدیرکل و ســایر اعضا به منظور توســعه و ترویج 
فرهنگ نورانی نماز و با هدف برنامه ریزی اقدامات 
الزم برای توسعه فرهنگ سازمانی ،ارتقاء محتوای 
فعالیت های اجتماعــی در چهار چوب آموزه های 
دین مبین اســام و مســیر دهی برای رسیدن به 

جامعه ای ایده آل، برگزار شد.

 جلسه کارگروه پیش بینی
 و پیشگیری از رشد و گسترش 

مناطق جدید بافت های 
ناکارآمد استان ایالم

جلسه کارگروه پیش بینی و پیشــگیری از رشد و 
گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد استان 
ایام با حضور دکتر بخشــنده معاون پیشگیری از 
جرم دادگســتری، دکتر احمدی مدیرکل منابع 
طبیعی اســتان و دکتر حیدریــان مدیرکل ثبت 
اســناد اســتان برگزار شــد.در ابتدا جلسه دکتر 
بخشنده با اشاره به موضوع زمین خواری و افزایش 
حاشیه نشینی و ســاخت خانه باغ های غیرقانونی 
بیان نمودند که همه ی ارگان های درگیر با زمین 
خواری موظف هستند که با همکاری هم مانع این 
معضل بزرگ شوند. دکتر بخشــنده در ادامه بیان 
داشتند: که ایجاد کمربند ســبز عامل پیشگیرانه 

ای برای زمین خواری می باشد.
ایشــان ادامه دادند: برای مقابله بــا بیابانزدایی و 
ریزگردها در شهرســتان های دهلــران و مهران 
اقدامات شایسته ای توسط اداره کل منابع طبیعی 
آبخیــزداری انجــام گرفته و در حیطــه ی زمین 
خواری نیز می بایســت اقدامات بیشــتری انجام 

شود.
در ادامه جلســه دکتر احمدی افزودند: که مولفه 
اصلی تخریب جنگل های زاگرس آتش سوزی می 
باشــد. افزایش گرمای جهانی در دهه های اخیر، 
پیش بینی سامانه فضایی کشــور افزایش سرعت 
خشک شــدن علوفه ها و ... نمایانگر این است که 
جنــگل های زاگــرس در محدوده آتش ســوزی 
قــرار دارد و عامل اصلی آتش ســوزی این جنگل 
ها انسان است که خســارات غیرقابل جبرانی را به 
دنبال دارد.دکتر احمدی بیان داشــت: بر اساس 
آمار۲۰ ســاله حریق و رصد ساالنه تصاویر ماهواره 
ای مودیس ۶۲۱ نقطه ی بحرانی شناســایی شده 
و ۱۹۲۰ عدد حریــق در این مدت گزارش شــده 
یعنی بطور میانگین هر 4 روز یک حریق داشته ایم 
که کمترین حریق مربوط به ســال 8۱ و بیشترین 
حریق مربوط به سال ۹۶ می باشــد که بیشترین 

حریق مربوط به اواخر هفته ها و در تیرماه است.
دکتر احمدی افزود: در این خصوص نقاط بحرانی و 
فاصله آنها تا جاده و پایگاه های اطفاء حریق جهت 
عملکرد بهتر و ســریع تر نیروهای واکنش سریع 
بررسی شده اســت.احمدی همچنین بیان نمود: 
به منظور اطفاء حریق کمک های شــایانی توسط 
نیروهای بســیج، آتش نشــانی، محیط زیســت، 
ستاد مدیریت بحران، فرمانداری ها، دادگستری، 

استانداری، امور عشایری و..... می شود.
وی ادامه داد: نزدیک ترین افراد به حریق عشــایر می 
باشند که در این خصوص کمک های شایانی می توانند 
انجام دهند.ایشان فرمودند: به منظور تسریع در اطفاء 
حریق و پیشــگیری از حریق های گسترده اقداماتی 
انجام شده است: پروژه گشت و مراقبت هوایی در کلیه 
شهرستان ها انجام می شود.4۱4۵کیلومتر آتش بر 
احداث شده است.-سیستم پایش ماهواره ای برای 
اولین بار در کشور در استان ایام انجام شد و روزانه 
۲بار پایش ماهواره ای انجام می شــود که پوشــش 

دهی آن به شعاع ۲۵۰متر است.

 جلسه شورای فرهنگی
  راه وشهرسازی گیالن 

در سالجاری برگزار شد

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران در هفته ششــم پویش ملی تولید، تداوم 
امید با سفر به استان مرکزی، از ۵ طرح و واحد 
صنعتي در شــهرک ها و نواحــي صنعتي این 

استان بازدید کرد.
به گــزارش روابــط عمومي ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک هاي صنعتي ایــران، امیر 
بیات ترک در جریان ســفر به استان مرکزی، 
با حضور در شهرک صنعتي مأمونیه، کارخانه 
شرکت بســپار فوم را افتتاح و از خطوط تولید 
و بخش های مختلف دو واحــد صنعتي آرمان 

سبز آدینه و غذا فرآور پنگوئن بازدید کرد.
شــرکت بســپار فوم در زمینه تولید انواع فوم 
فعالیت می کند و کارخانه آن با سرمایه گذاری 
۲۵۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال براي 4۵ نفر 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
طرح توســعه شــرکت آرمان ســبز آدینه نیز 
هم اکنــون با پیشــرفت فیزیکــی ۹۵ درصد 

درحال اتمام مراحل ســاخت و ســاز و نصب 
ماشین آالت اســت و با ســرمایه گذاری 4۵۰ 
میلیارد ریــال، براي ۲۰۹ نفر فرصت شــغلي 
فراهم خواهد کرد.این واحد صنعتي از ســال 
۱38۶ با هدف ورود جدی به بازار کشــاورزی 
کشــور در بخش نهاده هایی چون کود، ســم، 
بــذر و همچنین ابــزار باغبانی و کشــاورزی 
فعالیت خود را آغــاز نموده و با اتــکاء به توان 
باالی مدیریت، پشــتوانه مالی قابــل توجه و 
به کارگیری کارکنان متخصص و هیأت علمی 
باتجربه، به ســرعت درحال گســترش سریع 
حوزه فعالیت خود اســت.طرح توسعه شرکت 
غذا فرآور پنگوئن نیز با سرمایه گذاری ۱۰ هزار 
میلیارد ریال و اشــتغال 4۰۰ نفــر، هم اکنون 

داراي ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکي است.
زمینــه فعالیت این شــرکت، مــواد غذایی و 
بســته بندی های پزشکی اســت و دارای سه 
خط تولید و انــواع مختلف قالب با اشــکال و 

دهانه های مختلف تولید محصوالت می باشد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران در ادامه با حضور در شهرستان دلیجان، 
کارخانه شــرکت هخامنش پــارس در ناحیه 

صنعتی شهداي راونج را افتتاح کرد.
بیات ترک همچنین از کارخانه شــرکت الیاف 
ســاینا تولید کننده انواع الیــاف مصنوعی در 

شهرک صنعتی دلیجان نیز بازدید کرد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران در حاشــیه افتتاح و بازدید از واحدهاي 
صنعتــي اســتان مرکــزي در گفت وگــو با 
خبرنگاران، تسهیل، شتاب بخشی و رفع موانع 
کســب و کار صنعت در ســال جهش تولید از 
طریق مقررات زدایی و ساده سازی فرآیندها را 
یکی از برنامه های اصلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برشــمرد.امیر بیات ترک همچنین 
کمک بــه واحدهــای صنعتی بــرای تکمیل 
هرچه ســریع تر و افتتاح آن ها و افزوده شدن 
به چرخه تولید و بــازار را از دیگر اولویت های 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد.
وي یکــی از سیاســت های اصلی ســازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران را مشارکت 
با بخــش خصوصی بــرای ســاخت داخل و 

خودکفایی در تأمین نیاز عنوان کرد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران با اشــاره به نامگذاری امســال به عنوان 
جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار 
داشت: اســتان مرکزی ظرفیت های خوبی در 
این زمینه دارد و این مهم در بازدیدها و افتتاح 

طرح های امروز نیز مشهود بود.
بیات ترک بــا اعــام این که درحــال امکان 
ســنجی ظرفیت های تولید در بخش خودرو 
هســتیم، افــزود: ایــن مهــم در بخش های 
مختلف صنعتی دنبال می شــود و می خواهیم 
با درنظر گرفتن مزیت های ســرمایه گذاري، 
زنجیره های تولید را به همدیگر متصل نماییم.

وي اضافه کرد: در صنایع خودروسازی درحال 
مشــارکت با تأمین کنندگان و قطعه سازان و 
همچنین طراحی خودروي ملي هســتیم که 
امیدواریم تا پایان ســال بخش عمده ای از آن 

را به منصه ظهور برسانیم.

به گــزارش دفتر روابــط عمومــی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضاب استان گیان، 
مدیرعامل این شــرکت در بازدید از ســایت 
آبرســانی گلشــن بندرانزلی اعام کرد: طی 
3 ماه آینده تأمین آب روســتاهای گلشــن و 
جفرود پائین از تصفیــه خانه بزرگ آب گیان 

انجام می شود.
سیدمحســن حســینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان گیان 
در بازدید از سایت آبرســانی گلشن بندرانزلی 

اظهار داشت: آب روســتاهای گلشن و جفرود 
پائین با جمعیت ۱۷4۵ نفر از این تأسیســات 
و تصفیه خانه بــزرگ آب گیان تأمین خواهد 

شد.
وی با اشــاره به اینکــه اســتفاده از ظرفیت 
تصفیه خانه بزرگ آب گیان برای تأمین آب 
این روســتاها مورد مطالعه قرار گرفت افزود: 
با احداث یک باب مخــزن ۱۰۰۰ مترمکعبی 
، ایســتگاه پمپــاژ ، ایســتگاه تأمیــن برق 
اضطراری )دیزل ژنراتور( و تأسیسات جانبی 

در سایت گلشن، شاهد پیشرفت فیزیکی 8۰ 
درصدی این پروژه می باشــیم که پیش بینی 
می شود تا 3 ماه آینده عملیات اجرایی آن به 

اتمام برسد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان گیان 
همچنین یادآور شد: آبرسانی به این روستاها 
از تصفیه خانه بزرگ آب گیان تأمین خواهد 
شد و هزینه اجرای این پروژه 3۵ میلیارد ریال 
می باشــد که از صندوق توســعه ملی تأمین 

اعتبار شده است.

 با حضور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شد

 افتتاح ۲ واحد صنعتي در شهرك ها 
و نواحي صنعتي استان مرکزي

به گزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضاب اســتان 
گیان، مدیرعامل این شــرکت در بازدید 
از مجتمع آبرســانی الت کته سر از توابع 
شهرستان رشــت از بهره مندی ۱۰ روستا 
بــا 3۷8۷ خانوار از نعمت آب شــرب خبر 

داد.
سیدمحسن حســینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان 
گیان، با اشــاره به اینکه تأمیــن آب ۱۰ 

روســتا با اســتفاده از ظرفیت خط انتقال 
رشت انزلی از تصفیه خانه بزرگ آب گیان 
مورد مطالعه قرار گرفت، شبکه های توزیع 
آب روستاها، بطول ۹3 کیلومتر با لوله پلی 
اتیلن به اقطار ۶3 الی 3۱۵ میلیمتر در حال 
اجراست که حدود ۹۰% پیشرفت فیزیکی 

دارد.
وی در ادامه افزود: بــا تکمیل روگذرهای 
باقیمانــده و اجــرای ۷۰۰ متــر لولــه 
گذاری، ایــن پــروژه حداکثر تــا پایان 

تابســتان در مدار بهــره بــرداری قرار 
خواهد گرفت و آب شــرب 3۷8۷ خانوار 
از مجتمــع آبرســانی الت کتــه ســر از 
تصفیــه خانه بــزرگ آب گیــان تأمین 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
گیان با بیــان تأمین اعتبار ایــن پروژه از 
صندوق توســعه ملی تصریح کــرد: اعتبار 
هزینه شــده برای این مجتمــع بالغ بر 4۰ 

میلیارد ریال می باشد.

با بهره برداری از مجتمع آبرسانی الت کته سر ۱۰ روستا از نعمت آب شرب برخوردار می شوند

مدیرعامل آبفای گیالن در بازدید از سایت آبرسانی گلشن بندرانزلی: 
روستاهای گلشن و جفرود پائین  انزلی از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بهره مند خواهند شد

سرپرست 
سازمان 

گسترش و 
نوسازی صنایع 

ایران در هفته 
ششم پویش 

ملی تولید، 
تداوم امید با 

سفر به استان 
 مرکزی،

 از ۵ طرح و 
واحد صنعتي 

در شهرك ها و 
نواحي صنعتي 

این استان 
بازدید کرد
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ســرمربی پارس جنوبی جم می گویــد به جز تیم 
قهرمان بقیه رده ها قابل جابجایی اســت و در باال و 

پایین جدول رده بندی همه تیم ها تغییر می کند.
سید ســیروس پورموســوی درباره وضعیت تیم 
پارس جنوبی جــم اظهار کرد: در ایــن فاصله ای 
که به تیم اضافه شــدم توانســتم خیلی ســریع با 
بازیکنان ارتباط نزدیکی پیدا کنــم و بپذیرند که 
ســرمربی جدیدی دارند چرا که تیم قبل از من هم 
با دو ســرمربی دیگر کار کرده بود. این که یک روز 
قبل از بازی به تیم ملحق شــدم امکان داشت روی 
بازیکنان از لحاظ روحی و روانی تاثیر منفی بگذارد 
اما خداراشــکر اتفاق مثبتی رخ داد و توانستیم در 
کمترین زمان ممکن با بازیکنان مان جمع شویم و 
مقابل شهر خودرو که از تیم های خوب لیگ است 

نتیجه خوبی بگیریم.
او ادامه داد: تیــم پارس جنوبی پتانســیل خیلی 
خوبــی دارد. مشــکاتی که گریبــان گیرش بود 
باعث شــد کمی نتایج خوب و دلخواهی نگیرد اما 
امیدوارم بتوانیم در بازی هــای باقی مانده اتفاقات 
خوبی را رقــم بزنیم. یکی از مشــکات تیم ما این 
است که مصدومان زیادی داریم. در این سه ، چهار 
روز گذشــته دو بازیکن تیم  مان رباط صلیبی پاره 
کرده اند؛ یکی مقابل سپاهان و یکی در تمرین قبل 
از بازی با شهر خودرو اتفاق افتاد. محمد ابراهیمی، 
علی عبــداهلل زاده، ایمان باصفا و مگنو باتیســتا از 

دیگر مصدومان تیم ما هستند.
ســرمربی پارس جنوبی جم با بیــان این که بین 
بازیکنــان دیگرمان هــم مصدومیت های زیادی 
وجــود دارد، گفــت: بازیکنان زیادی را از دســت 
دادیم و نمی دانم در اول فصل چه اتفاقاتی افتاد اما 
طوالنی شدن فصل و فشاری که بعد از شروع دوباره 
مسابقات اتفاق افتاد عامل اصلی این مصدومیت ها 
است و عامل دومش هم عدم تمرکز بازیکن است. 
بازیکن وقتی درگیر اســت و دغدغه داشته باشد 
متاســفانه اتفاق خوبــی برایش رقــم نمی خورد. 
البته فشار مســابقات و جریان بازی هم عامل این 
مصدومیت ها می شــود و مثا باقری بر اثر برخورد 

در جریان یک بازی رباط پاره کرد.

اسامی محرومان هفته بیست و ششم
 خلیل زاده بزرگترین غایب 
پرسپولیس
اسامی محرومان هفته بیســت و ششم لیگ برتر 

فصل ۹۹-۹8 اعام شد.
به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، 

اسامی محرومان به شرح زیر است: 
شجاع خلیل زاده پرسپولیس) انضباطی(

آرش رضاوند استقال
امین قاســمی نــژاد، محمد علی فرامرزی شــهر 

خودرو
محمدرشید مظاهری تراکتورسازی تبریز

قاسم حدادی فر ذوب آهن اصفهان
سعید الهویی سپاهان اصفهان

عزیزی معبــودی حقیقــی، قائم اســامی خواه 
ماشین سازی تبریز

میثم نقی زاده بانی نفت مسجدسلیمان
دیدارهــای هفته بیســت و ششــم لیــگ برتر 

پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود.

 سیروس پورموسوی:
 نگاه ما به جایگاه تک 
رقمی است

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: قطعا این 
قهرمانی ها شانسی نبود و بدون زحمت و تاش 
بازیکنان به این موفقیت حاصل نمی شد.ناصر 
محمدخانی درباره روند بردها و قهرمانی های 
پرسپولیس در چهار ســال گذشته اظهار کرد: 
پیش از این چهار ســال هم، چند دوره با آقای 
دایی قهرمان جام حذفی شدیم و فقط در لیگ 
نتوانستیم به جام قهرمانی برسیم ولی امسال 
ان شاءاهلل چهارمین سال اســت که در آستانه 
قهرمانی قرار گرفتیم. هماهنگــی، اعتماد به 
نفس و مســائل فنی تیم باعث این قهرمانی ها 
شــده اســت. این روند از زمان برانکو که این 
استخوان بندی را درســت کرد شروع شد. در 
حال حاضر هم این تیم همان تیم چند ســال 
پیش که با برانکو شــکل گرفت و چارچوبش را 

حفظ کرده است.
او ادامه داد: امسال هم که یحیی گل محمدی به 
این تیم آمده است و درست است بعد از نیم فصل 
آمد اما هر جا رفته کارنامه درخشــانی داشــته 

اســت. با جوان های گمنام نتیجه گرفته است و 
این را در مشهد و اصفهان این را نشان داده است. 
یحیی مربی خوش فکر، تحصیل کرده و خوش 
اخاقی اســت که به هر حال خــدا هم کمکش 
می کند. کســانی که خالص و ناب است و ریایی 
در آن ها نیست موفق می شوند. او جوانگرایی هم 
می کند و به جوانان اعتقاد دارد و میدان می دهد 
چرا که خودش هــم زمانی جوان بوده اســت و 

می داند چگونه از جوانان بازی بگیرد.
پیشکسوت باشگاه پرســپولیس با بیان این که 
پرســپولیس تیم بزرگی در ایران و آسیا است، 
عنوان کرد: این تیم از زمان برانکو متحول شد. 
البته سال اولش نتوانست قهرمانی را به دست 
بیاورد اما معتقدم همان ســال هم می توانست 
قهرمان شــود. دقیقا بازی با نفــت را در همان 
ســال فراموش نمی کنم چرا که می توانستند 
در آن بازی پیروز شــوند و کار را برای قهرمانی 
اول خود تمــام کنند. همان بازی باعث شــد 
قهرمان نشــوند ولی به هر حال همان سال هم 

پایین جدول بود و برانکو تیم را باال آورد و نایب 
قهرمان کرد و ســال های بعد هم پرسپولیس 

قهرمان لیگ برتر شد.
او ادامه داد: از زمان برانکو این تیم شکل گرفت 
و آن چارچــوب را آقای برانکو درســت کرد و 
در تیم نظم و انضباط در تیــم برقرار کرد و این 
برای مربیان خارجی بسیار مهم است. اگر تیم 
انضباط نداشته باشــد اصا نتیجه نمی گیرد 
اما وقتی نظم در تیم وجود داشــته باشد قطعا 
نتیجه خواهــد گرفت. ایــن قهرمانی ها قطعا 
اتفاقی نبوده است چرا که اتفاق فقط یک فصل 
اســت نه چهار فصلی که با اقتدار تیم قهرمان 
شد. پرســپولیس در این پنج ســال یک نائب 
قهرمانی و چهار قهرمانی داشــته است. قطعا 
این قهرمانی ها شانســی نبوده است و زحمت 
و تاش بازیکنان بوده اســت و بــه راحتی این 

نتیجه و موفقیت حاصل نمی شد.
محمدخانــی اضافــه کــرد: کــدام وزیر به 
پرسپولیس کمک می کند؟ در حالی که وزارت 
ورزش به استقالی ها بیشتر کمک کرده است 
و یک پایشان همیشه در وزارت است و همیشه 
اســتقالی ها از وزارت ورزش پول می گیرند. 
چرا آن چهار پنج سالی که پرسپولیس قهرمان 
نمی شــد، حرفی نمی زدند؟ اکنــون تیم دارد 
خیلی خوب دارد کار می کند و استخوان بندی 
این 4،۵ ســال حفظ شده اســت و فقط چند 

بازیکن در این سال ها از این تیم جدا شدند.
او با بیــان این که هــر چند دهه هــر تیم یک 
دوره درخشــان دارد، گفت: در دهه شــصت 
پرســپولیس دوره درخشــانی با علی پروین 
تجربه کرد و ۱4،۱۵ جــام گرفتیم و در جام در 
جام آسیا قهرمان شــدیم و خیلی از لیگ ها را 
قهرمان شدیم و دهه طایی آن موقع داشتیم. 
دهه نود هم بــرای پرســپولیس دهه طایی 
است. این تیم با این که پنجره نقل و انتقاالتش 
بسته بود اما توانست نائب قهرمان آسیا شود و 
این خیلی سخت است و بدون بازیکن رسیدن 
به ایــن مقام خیلی خوب اســت. اگــر تیم در 
شرایط بدی قرار نداشــت قطعا می توانستیم 

آسیا را فتح کنیم.

با وجــود اینکــه در ماه هــای اخیر باشــگاه 
پرسپولیس توانســته مطالبات بازیکنانش را 
پرداخت کند، اما مدیران این باشگاه فکری به 

حال هزینه های ماه های آینده نکرده اند.
 پرســپولیس  در آســتانه چهارمین قهرمانی 
پیاپی قرار دارد اما با این وجود ضعف مدیریت 
در سال های اخیر باعث شده این باشگاه نتواند 
به یک ثبات مالی برســد. وقتی طی چهار سال 
یک تیم به قهرمانی می رسد، باید پذیرفت که 
این تیم از نظــر فنی به یک ثبات رســیده که 
توانســته روند خوبش را ادامه بدهد اما همین 

تیم بــا وجــود موفقیت های فنی، نتوانســته 
مشکات مالی خود را برطرف کند.

در فصلی که رو به پایان اســت، مدیران باشگاه 
پرســپولیس بی توجــه به مطالبــات مربیان 
ســابق و تامین منابع مالی، دست به تغییراتی 
زدنــد و هزینه هایی را به این باشــگاه تحمیل 
کردند. با ایــن وجود به لطــف پرداختی های 
کارگزار باشگاه، پرســپولیس  توانست بخشی 
از مطالبات فصل فعلی بازیکنــان را پرداخت 
کند اما موضوع اینجاســت کــه پرداختی ها 
از مطالبات فصل آینده باشــگاه از اسپانســر 

پرداخت شده است.
 به عبارت دیگــر از آنجایی که طبــق قرارداد 
کارگزار باید تا خرداد سال آینده ۱۰۰میلیارد 
تومان بــه پرســپولیس بپــردازد، باید گفت 
مبالغی که در ماه های اخیر به حســاب باشگاه 
واریز کرده، در قالب همین ۱۰۰ میلیارد بوده 
و بنابراین از درآمد فصل بعد پرسپولیس  کسر 

شده است. 
پرسپولیس  درحالی با یک بحران بزرگ مالی 
روبه رو خواهد شــد که در ماه های اخیر بدون 

حضور »مدیرعامل« اداره شده است.

ناصر محمدخانی:

 این قهرمانی ها شانسی نیست

عدم بازگشت کریستین اوساگونا به تهران 
باعث نگرانی و اعتراض یحیی گل محمدی 

سرمربی پرسپولیس شده است.
کریســتین اوســاگونا که با تعطیلی رقابت 
های لیــگ برتر فوتبــال به دلیل شــیوع 
ویروس کرونــا بــه زادگاه خــود نیجریه 
بازگشــت همچنان در این کشــور به ســر 
می برد. این در حالی اســت که رقابت های 
فوتبال باشگاهی ایران از هشتم تیر ماه آغاز 
شده اســت اما سرخپوشــان بدون حضور 

مهاجم خارجی خود به میدان می روند.
پرســپولیس که در غیاب اوســاگونا به یکه 
تازی خود در لیــگ برتر ایــران ادامه داده 
و در آســتانه کســب چهارمیــن قهرمانی 
متوالی خود اســت با مشکل کمبود مهاجم 
روبرو اســت. همین امر باعث شد یحیی گل 
محمدی ســرمربی این تیم در جلسه هفته 
گذشته خود با مهدی رسول پناه سرپرست 
باشگاه، پیگیر وضعیت این مهاجم خارجی 

شود.

گل محمــدی در حالی نســبت بــه عدم 
بازگشــت مهاجم خود ناراضی اســت که 
تقریبا اکثر تیم های لیگ برتری توانســتند 
شرایط سفر بازیکنان خارجی خود به ایران 

را فراهم کنند.
سرمربی پرســپولیس از رســول پناه قول 
گرفت که این بازیکن را قبــل از اتمام بازی 
های لیگ برتــر در تمرینات پرســپولیس 
ببیند تا بتوانــد این تیــم را در ادامه رقابت 

های لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند.

یحیی همچنان پیگیر بازگشت مهاجم خارجی پرسپولیس

سرخ ها در آستانه فروپاشی اقتصادی
پرسپولیس  بدون مدیرعامل قهرمان می شود؟

پیشکسوت 
باشگاه 
پرسپولیس 
گفت: قطعا این 
قهرمانی ها 
شانسی نبود و 
بدون زحمت 
و تالش 
بازیکنان به این 
موفقیت حاصل 
نمی شد
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به دنبال چند هفته اعتراض به انتشار آناین فیلم 
»محمد رسول اهلل« ساخته مجید مجیدی در هند، 
اکنون چهره های دانشگاهی مســلمان خواستار 

انتشار دیجیتال آن شده اند.
 به نقل از مومبای میرور، دیروز دولت مهاراشــترا 
هند درخواست ممنوع شــدن پخش آناین فیلم 
»محمد رســول اهلل« مجید مجیدی را مطرح کرد 
و حاال محققان و چهره های آکادمیک مسلمان به  

شدت به این تصمیم انتقاد کرده اند.
این فیلم مجیدی که در ســال ۲۰۱۵ ساخته شد، 
قرار اســت از فردا در پلتفرم های آناین جهانی از 
جمله هند منتشر شــود. فیلم داستان دوران اولیه 

زندگی پیامبر را به تصویر می کشد.
عرفان مهندس مدیــر مرکز مطالعــات جامعه و 
سکوالریسم هند درخواست ممنوعیت پخش این 

فیلم را سانسور واضح خواند و آن را کوبید.
او گفت: »من مخالف هرگونه سانســور هســتم. 
ممکن است با فیلم یا محتوای آن مخالف باشید اما 
راه هایی برای اعتراض هســت. مثًا شما می توانید 
شــکایت کنید، درباره محتــوای آن بحث کنید، 
به مردم آمــوزش بدهید یــا در خیابان ها اعتراض 
کنید.«این پژوهشــگر مســلمان اضافه کرد: »اما 
فکر ممنوع کــردن فیلم غلط اســت و چند بار در 

گذشته به وقوع پیوسته است.«
عبدالقادر مقدم نویسنده و پژوهشگر آثار اسامی 
هم این مسأله را زیر سوال برد که اگر فیلم داستان 
زندگی پیامبــر را به تصویر می کشــد چرا افرادی 

دارند نسبت به آن اعتراض می کنند.
او گفت: »خیلی از مســلمانان نســبت به زندگی 
محمد رســول اهلل آگاهی ندارند و ایــن می تواند 
الهام بخش آن ها باشــد. بین قرن هــای هفدهم و 
سیزدهم، عرب ها با الهام از درس های پیامبر از نظر 
فرهنگی، اقتصادی و علمی پیشرفت کردند. اسام 
پرستش بت ها را ممنوع می کند اما هیچ مشکلی با 
صحبت کردن یا به نمایش گذاشتن زندگی پیامبر 

ندارد.«
ســرافراز ارزو ســردبیر یک روزنامه اردو زبان این 
بحث ها را غیرضروری خواند و اعتراض نســبت به 

فیلم را زیر سوال برد.
او گفــت: »آیا فیلــم تاریخ را اشــتباه بــه تصویر 
می کشــد؟ آدم اول باید فیلم را تماشــا کند تا بعد 
اعتراض داشــته باشــد. به جای ممنوعیت فیلم، 
پنلی از متخصصان باید نظــرش را درباره آن بدهد 
و اگر صحنه ای باشــد که به آن اعتراض باشــد آن 

صحنه حذف بشود.«
آنیل دشموخ وزیر امور داخلی بعد از اعتراض های 
شکل گرفته توســط تعدادی از نهادهای مسلمان 
هند، نامــه ای بــه وزارت ارتباطــات و تکنولوژی 
اطاعات نوشــت و خواســتار ممنوعیــت اکران 

دیجیتال فیلم »محمد رسول اهلل« شد.
آکادمی رضا که نهادی از مسلمانان صوفی هندی 
است، نخستین نهادی بود که نسبت به اکران فیلم 
اعتراض کرد. رحمان نوری سخنگوی آن نسبت به 
نمایش حضرت محمد )ص( در این فیلم به عنوان 

یک انسان اعتراض داشت.
او گفت: »فیلم دوران کودکی و مادر پیامبر را نشان 
می دهد که در اســام اجازه انجام ایــن کار وجود 
ندارد. ما این را تحمل نمی کنیم. ما به مســئوالن 
نامه نوشته ایم تا پخش فیلم ممنوع بشود چون به 

احساسات اسام خدشه وارد می کند.«

اعتراض پژوهشگران 
مسلمان به ممنوعیت انتشار 
»محمد رسول اهلل« در هند

اونیش امین الهی هنرمند گرافیســت معتقد 
اســت نکته مهم و حائز اهمیت در دوســاالنه 
هنری »دستان ۱«، تأثیر مستقیم این رویداد 
بر افراد جامعه اســت و به عبارتی خروجی این 

رویداد باید در سطح شهر دیده شود.
اونیــش امین الهی هنرمند طــراح گرافیک و 
عضو هیأت داوران بخش پوســتر دوســاالنه 
»دســتان ۱« که بــه مناســبت هجدهمین 
سالگرد تأســیس انجمن حمایت از کودکان 
کار و با هــدف حمایت از این کــودکان برگزار 
می شــود، درباره ایــن دوســاالنه و تأثیرات 
مثبــت و منفــی آن گفــت: همانطــور که 
می دانیــد در دنیــا، ان جی اوهــا و انجمن ها 
جزو ارکان اصلی یک شــهر و کشور هستند و 

تأثیرات بســیار تعیین کننده ای بر سیاست ها 
و تصمیم گیری هــای مهم اجتماعــی دارند 
اما در ایــران کمتر چنین اتفاقــی رخ می دهد 
و متأســفانه انجمن ها بــرای زنــده ماندن با 
مشکات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. 
در این میــان انجمن حمایــت از کودکان کار 
یکی از باســابقه ترین و مهمترین انجمن ها به 
حساب می آید، انجمنی که هجده سال سابقه 

فعالیت درخشان دارد.
وی تاکید کرد: برگــزاری چنین رویدادهایی، 
قطعاً بــا دیدگاهی که این انجمن دارد ســبب 
دوباره دیده شــدن کودکان کار خواهد شــد؛ 
کودکانی که بــه ویژه ایــن روزهــا در میان 
شلوغی اخبار بد، شــاید گم شده باشند و دیده 

نشوند. کودکانی که متأسفانه به عنوان »آفت 
اجتماعی« توســط مردم دیده می شوند و نه 

یک معضل اجتماعی.

 اولین معیار داوری من تأثیرگذاری اثر
بر مردم است

امین الهی توضیح داد: نکته مهم و حائز اهمیت 
این است که این رویداد تأثیر مستقیم بر افراد 
جامعه بگذارد، به عبارت دیگــر خروجی این 
فراخوان باید در سطح شهر منتشر شود و مردم 
در بیلبوردها و محل تبلیغات شــهری، آنها را 
ببینند و تأثیر بپذیرند نه اینکه صرفاً خروجی 
رویداد یک نمایشگاه هنری باشد برای گروهی 
خاص. در آن صورت اســت که می توان گفت 
این اتفاق نتایــج مثبتی در برداشــته واال اگر 
غیر از این باشــد، مثل خیلی از نمایشگاه ها و 
فراخوان های هنری دیگر، صرفــاً در حد یک 
پویش هنــری و بدون بازخــورد عمومی باقی 

می ماند.
امین الهی درباره تأثیــر کرونا و قرنطینه بر آثار 
تولیدی هنرمندان و برپایی رویدادها نیز گفت: 
متأســفانه در چند ماه گذشــته کرونا و دیگر 
مسائل داخلی که داشــتیم باعث دل مردگی 
همه مردم خصوصاً قشــر هنرمند شده است؛ 
بســیاری از همایش ها، کارگاه ها، نمایشگاه ها 
تعطیل شــدند یا به تعویــق افتادند. برخاف 
آنکه ممکن است فکر کنیم که قرنطینه فرصت 
زیادی در اختیار هنرمندان گذاشــته و تولید 
آثار هنری بدون سفارششان بیشتر می شود اما 
تجربه در عمل چیز دیگری را نشــان می دهد. 
تعداد شــرکت کنندگان در فراخوان هایی که 
در چند وقت اخیر منتشر شده، بسیار کمتر از 
قبل شده و به نظر می رسد خانه نشینی مالی 
را در افراد ایجاد کرده که جلوی خلق کردنشان 
را تا حد زیادی گرفته اســت. البتــه اینها تنها 
مشــاهدات من و همکارانــم در برپایی چند 
نمایشگاه اخیر است و برای اظهارنظر دقیق تر 

باید مطالعات جامعه شناسی انجام شود.

تهیه کننده مســابقه تلویزیونی »ســبقت« 
معتقد اســت اگر برنامه و یا مســابقه ساختار 
جذابی داشــته باشــد، احتیاجی نیست برای 

دیده شدن آن سراغ بازیگران و چهره ها برویم.
افشــین حســین خانی تهیه کننده مســابقه 
»سبقت« که یکی از 8 اثر منتخب صداوسیما 
در بخش تلویزیونی جشــنواره اتحادیه رادیو 
تلویزیون های آســیا و اقیانوسیه است، درباره 
بازخوردهای این مســابقه گفت: اســتقبال 
مردم خوب بوده اســت و حدود ۷۰ هزار نصب 
اپلیکیشن داشــته ایم که برای یک اپلیکیشن 
اختصاصی عدد خوبی اســت به ویژه که برنامه 
ما با توجه به شرایط تقویمی چند بار قطع شد 

و وقتی پخش منظم شروع شــد به این تعداد 
نصب رسیدیم.

تهیه کننده مسابقه »سبقت« درباره موفقیت 
اخیر برنامه اش هم بیان کرد: مسابقه »سبقت« 
به جشــنواره »ای بی یو« )جشــنواره اتحادیه 
رادیو تلویزیون های آســیا و اقیانوســیه( راه 
پیدا کرد و ایــن ما را خیلی خوشــحال کرد و 
یک دلیل آن ویژگی خود برنامه یعنی ساختار 
دیجیتالی اش بود. این برنامه ساختاری تعاملی 
دارد و از تکنولــوژی »ای آر« و صندلی هــای 

مکاترونیکی یا برقی در آن استفاده شده است.
حسین خانی گفت: مســابقات تلویزیونی باید 
ریتم تندی داشــته باشند و سواالتشان جذاب 

باشد تا بتواند مردم را جذب کند. 
این تهیه کننده در پاسخ به این سوال که اخیراً 
بیشتر مسابقه های تلویزیونی برای دیده شدن 
سراغ چهره ها می روند و خودش از یک مجری 
بهره گرفته است هم گفت: سازمان صداوسیما 
مجریان بســیار توانمندی دارد که صداوسیما 
خانه شان اســت و من اعتقادم این است برای 
جذاب شــدن برنامه ها احتیاجی نیست سراغ 
ســلبریتی ها برویــم، می توانیــم از مجریان 
حرفه ای اســتفاده کنیم، اگر برنامه هم برنامه 
جدید و نویی باشــد و ســاختار جذابی داشته 
باشد احتیاجی نیست برای دیده شدن برنامه 

سراغ بازیگران و چهره ها برویم.

 »پوستر« باید در شهر دیده شود

خلق هنری در قرنطینه بیشتر 
شده است؟

کارگردان فیلــم »بی صدا حلــزون« یکی 
از مشــکات اکران آناین فیلم هــا را در از 
دست رفتن فرصت حضور در جشنواره های 
خارجی عنوان می کند.بهرنگ دزفولی زاده 
که در جشــنواره سال گذشــته فیلم فجر 
»بی صــدا حلــزون« را بــه تهیه کنندگی 
مرتضی شایسته در بخش نگاه نو به نمایش 
گذاشــت و نامزد دریافت جایزه هم شد، به 
تازگی برای این فیلــم پروانه نمایش گرفته 
اســت.او درباره اکران آن گفت: با توجه به 

شــرایط فعلی باید درباره اکران فکر کنیم و 
دراین باره تهیه کننده و ســرمایه گذار باید 
تصمیم بگیرند، اما حــق رأی خود را دارم و 
حتما تا زمان تصمیم گیــری فکر می کنم و 
نظر خود را اعام می کنم چون هنوز تصمیم 
مشــخصی ندارم.دزفولی زاده در پاســخ به 
اینکه آیا اکران آنایــن را هم مدنظر دارد یا 
خیر؟ بیان کرد: قاعدتا باید براساس شرایط 
موجود بــرای اکــران هر فیلمــی تصمیم 
گرفت، اما به نظرم یکی از مشــکات اکران 

آناین در این اســت که وقتــی فیلمی به 
این شــکل به نمایش درمی آید و بعد هم با 
فاصله کمی وارد شــبکه نمایــش خانگی 
می شــود، اولین اتفاقی که در ارتباط با آن 
شــکل می گیرد موضوع کپی رایت است و 
جشنواره های مهم دنیا فیلم هایی که به این 
شکل عرضه شده باشند را از بخش مسابقه 
خود خارج می کنند. این بــرای فیلم هایی 
که امید حضور در جشنواره های خارجی را 

دارند یک مسئله مهم است.

ضربه اکران آنالین به حضور فیلم ها در جشنواره های خارجی

افشین حسین خانی مطرح کرد
مسابقه جذاب نیازی به سلبریتی ها ندارد

اونیش 
امین الهی 

هنرمند 
گرافیست 

معتقد است 
نکته مهم و 

حائز اهمیت 
در دوساالنه 

 هنری
 »دستان 
۱«، تأثیر 

مستقیم این 
رویداد بر افراد 

جامعه است 
و به عبارتی 

خروجی این 
رویداد باید در 

سطح شهر 
دیده شود
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نایب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
گفت: گزینه های نهایی ریاســت دیوان محاسبات 

در جلسه این کمیسیون مشخص شد.
حجت االسام محمدرضا میرتاج الدینی از تعیین 
گزینه های نهایی ریاســت دیوان محاســبات در 
جلســه عصر امروز کمیســیون برنامــه و بودجه 

مجلس شورای اسامی خبر داد.
وی اعام کــرد: »مهرداد بذرپــاش« و »لطف اهلل 
فروزنده« به عنــوان کاندیداهای نهایی ریاســت 
دیوان محاســبات تعیین و به صحن علنی مجلس 

شورای اسامی معرفی شدند.
پیش از این، مهرداد بذرپــاش، لطف اهلل فروزنده، 
ضرغام صادقــی و عادل آذر برای تصدی ریاســت 
دیوان محاســبات به کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس معرفی شــده بودند کــه در نهایت رئیس 
دیوان محاســبات از بین بذرپــاش و فروزنده و با 
رأی نمایندگان در صحن علنــی مجلس انتخاب 

می شود.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:
آمادگی رزمی نیروهای مسلح 
ایران قابل آزمودن نیست

فرمانــده نیــروی پدافنــد هوایی ارتــش گفت: 
دشمن می داند که آمادگی رزمی نیروهای مسلح 

جمهوری اسامی ایران قابل آزمودن نیست.
 امیر علیرضا صباحی فرد با حضور در گروه پدافند 
هوایی خنداب از موضع اســکای گارد قمشــلو و 
گردان های مختلف، ســایت ها و مواضع پدافندی 

بازدید کرد.
امیــر صباحی فــرد در این بازدیــد، گفت: حفظ 
قدرت دفاعی و رصد دشــمن و صدور اخطارهای 
به موقع و برخورد با هرگونه اقدام دشــمن موجب 
ایجاد قــدرت بازدارندگی توســط پدافند هوایی 

کشور شده است.
وی اضافه کرد: اگر دشــمن احساس کند که ما در 
حوزه دفاعی ضعف داریم، بدون معطلی به کشور ما 
حمله می کند؛  آن ها خوب می دانند آمادگی رزمی 
نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران قابل 

آزمودن نیست.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این بازدید 
ضمن بررســی وضعیــت عملیاتــی تجهیزات و 
سامانه ها از میزان آمادگی این یگان ابراز خشنودی 
و رهنمودهای الزم را در خصــوص حفظ و ارتقای 

آمادگی رزمی اباغ کرد.
امیر صباحی فرد همچنین در دیــدار با کارکنان، 

به مشکات و درخواست های آنان رسیدگی کرد.

»بذرپاش« و »فروزنده« 
گزینه های نهایی ریاست 
دیوان محاسبات شدند

رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه دیوان 
محاسبات یکی از بازوهای نظارتی مجلس است، 
گفت: دیوان، نظارت خود را باید برخط و به روز کند 
و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد.محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس در دیدار با رئیس و اعضای 
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن تقدیر 
و تشــکر از عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین در دوره های گذشــته، گفــت: امیدوارم 
اعضای این هیئت در این شــرایط سخت و خاص 
در انســجام مجموعه و اثرگذاری مانند گذشــته 
موثر باشــند، در اینجا باید از محســن اسماعیلی 
که از رزمنــدگان دوران دفاع مقــدس و از فضا و 
حقوقدانان برجسته کشور است، بخاطر تقبل ادامه 

این مسئولیت تشکر می کنم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از 
منظر حکمرانی، افزود: قطعاً در این رابطه نقش 
قوه مقننه بســیار اثرگذار اســت، از این رو امام 

خمینی )ره( فرمودند کــه مجلس در رأس امور 
است. آن مجموعه و شــاکله ای که امروز نظام را 
در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.
رئیس مجلس با اشــاره به اهمیــت قانونگذاری 
درســت و کان در مجلس، اظهار داشت: رهبر 
معظم انقاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس 
فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد 
که ظرفیت اجرایی شــدن قانون در خود قانون 
دیده شــود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به 
این ظرفیت توجه نشــود، مشــکاتی به وجود 
خواهد آمد.قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم 
در شرایط خاصی که کشــور در آن قرار دارد، کار 
خود را آغاز کرد، گفت: مردم در شــرایط کنونی 
احســاس ناراحتی، دغدغــه و نگرانــی دارند و 

خواستار حل مشکات هستند.
وی تصریح کــرد: مجلــس یازدهــم از ابعاد 
مختلــف ویژگی های خاص خــود را دارد و در 

این عرصه فرصت های بســیاری پیش رو است 
که اگر در خصوص این فرصت ها به درســتی 
تصمیم گرفته شــود، جهــش خوبی صورت 
خواهد گرفت. یکی از فرصت ها این اســت که 
۱8۰ نفــر از نمایندگان برای نخســتین بار به 
مجلــس راه یافته اند که این مســئله ظرفیت 
خوبی اســت که باید به آن توجه شود.مجلس 
دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را برعهده 
دارد که اولویــت ما در شــرایط کنونی تقویت 
بخش نظارتی اســت و قطعاً ما این مســئله را با 
جدیت دنبــال می کنیــم. در بخــش نظارت 
مجلس، ســه حوزه وجــود دارد که هــر کدام 
ظرفیت هــای باالیــی را برای مجلــس ایجاد 
می کند. یکی از این حوزه ها حضور نمایندگان 
ناظر در شوراها و مجامع است، از این رو مجلس 
مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.

قالیباف با بیــان اینکه دیوان محاســبات نیز 
یکی از بخش هــا و بازوهــای نظارتی مجلس 
است، گفت: دیوان محاســبات نقش اساسی 
و مهمــی دارد و مهمتریــن بــازوی نظارتی 
مجلس در حــوزه کارکردی و میدانی اســت. 
البته برای تقویت این بخــش، برخی اقدامات 
باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان، نظارت 
خود را بایــد برخط و به روز کند و این مســئله 
قطعاً پیگیری خواهد شد.وی از هیئت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از 
بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش 
عمده ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی 
ســازی قانون و نظــارت بر مصوبــات هیئت 
دولت قــرار دارد.رئیس مجلس بــا بیان اینکه 
در عملکــرد هیئت تطبیق مصوبــات دولت با 
قوانین، برخط و به روز بــودن اهمیت ویژه ای 
دارد، گفت: خوشبختانه در شــرایط کنونی این 

هیئت در بررسی مصوبات به روز عمل می کند.
قالیباف با اشــاره به رویکردهــای اصلی مجلس 
یازدهم، گفت: یکی از مســائل مهم در این رابطه 
هوشمندسازی اســت که این مسئله از اهمیت و 
جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. یکی دیگر از 
این رویکردهای اصلی بحث شفافیت است که باید 

این موضوع نیز به صورت جدی پیگیری شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

نظارت دیوان محاسبات باید 
»برخط« باشد

رئیس مجلس 
شورای 
اسالمی با بیان 
اینکه دیوان 
محاسبات یکی 
از بازوهای 
نظارتی مجلس 
است، گفت: 
دیوان، نظارت 
خود را باید 
برخط و به روز 
کند و این مسئله 
قطعا پیگیری 
خواهد شد
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کرونا همچنان رکورد می زند
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی های کرونا در ۲4 ساعت گذشته را ۲۲۹ نفر اعام 
کرد. سیما سادات الری با اشاره به شناســایی ۲۶۲۵ مورد جدید کرونا، مجموع افراد 

مبتا در کشورمان تا ظهر سه شنبه 3۱ تیر ۹۹ را ۲۷8 هزار و 8۲۷ نفر اعام کرد.
سخنگوی وزارت بهداشــت، با اشــاره به ۲۲۹ مورد جدید فوتی در شبانه روز گذشته، 

گفت: تاکنون ۱4 هزار و ۶34 نفر از افراد مبتا، جان خود را از دست داده اند.


