
اخبار كشور

مدیر شبکه مستند:
تلویزیون در تولید و پخش مستند 

»بی رقیب« است
مدیر شبکه مستند از بی رقیب بودن تلویزیون در تولید و پخش مستند 

سخن گفت.
به گزارش خبرنگار کیهان، محســن یزدی مدیر شبکه مستند سیما در 
نشستی خبری گفت: تلویزیون خانه مستند است. ما اختالف سلیقه ها را کنار 
گذاشته ایم و خط قرمزی غیر از منافع ملی نداریم. در نتیجه، امروز فهرست 

بلندباالیی از مستندسازان درجه یک با ما کار می کنند.
وی افــزود: معتقدم که تلویزیون هم در تولید و هم در پخش مســتند 
بی رقیب اســت؛ قدرت پخش و دیده شدن در تلویزیون بسیار باالتر است و 

معتقدم که پلتفرم ها این قدرت را به اندازه تلویزیون ندارند.
مدیر شبکه مستند از احیای گونه مستند حیات وحش ایران و مستندهای 
آرشیوی و مورد توجه قرار گرفتن مجموعه های مستند در این شبکه خبر داد.
دبیر پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند همچنین درباره این جشنواره 
توضیح داد: فراخوان جشــنواره از خرداد ماه شــروع شــده و تا آخر تیرماه 
دریافت اثر خواهیم داشــت؛ فعال نمی توانیم تعداد آثار را اعالم کنیم چرا که 
هنوز دریافت آثار ادامه دارد. آثار راه یافته در سه بخش فیلم، مستندنگاری و 
عکس است و برای فیلم های مستند حق پخش برای یک بار پخش پرداخت 

می کنیم. 
وی افزود: بخش کرونا، بخش ویژه جشــنواره امسال است که جایزه آن 
هفت میلیون تومان اســت. داوران بخش مستندنگاری و عکس نیز انتخاب و 

اعالم شده است.
یزدی ادامه داد: پخش آثار برگزیده پنجمین جشنواره تلویزیونی مستند 
از اول شــهریور آغاز می شود و حدود یک ماه طول می کشد و بعد از آن وارد 

ارزیابی آثار برتر خواهیم شد. 
وی تأکید کرد: بنده معتقدم که امروز وضعیت خوبی در مســتند داریم 
و مســتند را با هر شکل و کیفیتی که بخواهیم می توانیم تولید کنیم؛ اکنون 
سینمای مستند با سینمایی داستانی رقابت می کند و آن قدر که کار باکیفیت 

در سینمای مستند داریم، در داستانی نداریم.
یزدی با  اشــاره به اکران پنج فیلم برتر جشــنواره گفــت: حوزه هنری 
شــرایطی را برای آثار برتر جشــنواره فراهم کرده اســت؛ براین اساس، پنج 
فیلم برتر که ممکن اســت بر اســاس آرای مردمی یا داوران انتخاب شــده 
باشند، در دو سینمای سپیده و آزادی نمایش داده خواهند شد. معتقدم که 
نمایش مستند در ســینما تجربه ای است که مرتب باید تکمیل شود. عالوه 
بر این در طول جشــنواره امسال جلســه ارائه طرح با حضور سرمایه گذاران 
خواهیم داشت. سرمایه گذاران در جلســه ای با حضور مستندسازان شرکت 
کرده، مستندســازان طرح هــای خود را ارائه می دهند تا از میان شــان برای 

سرمایه گذاری انتخاب کنند.
گفتنی اســت، در ابتدای این نشست خبری از پوستر پنجمین جشنواره 

تلویزیونی مستند رونمایی شد.
بی بی سی فارسی

رسانه ای که بیش از حد انگلیسی است!
BBC فارسی در حالی کوچک ترین اتفاق در دورافتاده ترین نقاط ایران 
 را برجســته می کند که حمالت و اتفاقات ورزشــگاه ویمبلی لندن در فاصله

۳۰ دقیقه ای خودشان را سانسور کرد!
به گزارش فارس، این رسانه وابسته به ملکه انگلیس بامداد دوشنبه نتیجه 
برتــری انگلیس در نیمه اول را بالفاصله پس از ســوت داور در خروجی های 
خود منتشر کرد. اما در اقدامی بسیار عجیب، نتیجه نهایی که با برتری نهایی 
الجوردی پوشان در ضربات پنالتی به پایان رسید)۰۲:۱۵(، را حدود ۳ ساعت 

پس از سوت داور در اینستاگرام و تلگرام منتشر کرد)۰۴:۵۸(.
در واقع بی بی سی فارسی پس از چند ساعت، اصال شکست و ناکامی  ۵۶ 
ساله انگلیس را تیتر و حتی به آن  اشاره نکرد و به تیتر »ایتالیا قهرمان یورو 
۲۰۲۰ شد« بسنده کرد، در حالی که در مواقع شکست تیم های ورزشی ایران 

همواره از چاشنی تحقیر استفاده می کند تا مردم ایران را سرخورده کند. 
همچنین در حالی که تیتر یک بســیاری از رسانه های مطرح جهان 
خشــونت هواداران انگلیســی و حضور قلدرانه و غیرقانونی آنان )بدون 
بلیط، بــدون رعایت پروتکل ها( در ورزشــگاه ویمبلی بود این رســانه 
انگلیسی اما تا ســاعت ها هیچ خبری از این حوادث منتشر نکرد. حتی 
عکس العمل نژادپرستانه مردم انگلیس علیه سه بازیکن سیاه پوست تیم 
ملی این کشور )که پنالتی را از دست دادند( هم مورد سانسور بی بی سی 
قرار گرفت. همه اینها در شرایطی است که فاصله دفتر بی بی سی فارسی 
تا ورزشــگاه ویمبلی ۱۷ کیلومتر  )۱۱ مایل( و با خودروی سواری کمتر 
از ۳۰ دقیقــه فاصلــه دارد. البته پس از مدتی با فشــار افکار عمومی و 
افزایش انتقادها به سانســور این اخبار، یک ویدئوی کوتاه از خشونت ها 
در بی بی ســی منتشر شــد که مدیران این رسانه پس از چند دقیقه آن 
را هــم حذف کردند. ریختن زباله هــا و محیط کثیف و آلوده ای که این 
تماشاگران در اطراف ورزشــگاه به وجود آوردند، موضوع دیگری بود که 
مورد انتقاد رســانه های مطرح جهان قرار گرفت اما بی بی ســی فارسی 

کمترین  اشاره ای به آن نکرد.
این سانســور توسط بی بی سی فارســی در حالی صورت می گیرد که در 
زمان اربعین همین رسانه انگلیسی بارها زباله های بخشی از مسیر پیاده روی 

اربعین را سوژه خود کرده بود.
واکنش سعید جلیلی 
به »دختر مو شرابی«!

ســعید جلیلی نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتشــار رمان »دختر مو شرابی« واکنش 

نشان داد.
محمد حسین زاده نویسنده کتاب دختر مو شرابی در صفحه مجازی خود 
نوشت:» امروز وحید آقای جلیلی تماس گرفت و بعد احوالپرسی گفت یکی 
از خوانندگان کتاب »دختر مو شرابی« می خواهد با شما صحبت کند. انتظار 
صحبت با هر فردی را داشــتم جز دکتر سعید جلیلی. کتاب را خوانده بودند 
و با تماس شــان من را شرمنده کردند. صحبت های سعید آقا برایم امروز شد 
کلی انگیزه و انرژی. هم کتاب را مورد لطف قرار دادند و هم از کارهای قبلی 
پرسیدند و وقتی گفتم کار اولم بوده است تشویقم کردند به ادامه مسیر. نقد 
سیاســت خارجه ۲۰۰ ساله اخیر کشــور یکی از محورهای »رمان دختر مو 
شرابی« است و استقبال یک دیپلمات انقالبی و مدافع حقوق ایران در مجامع 
بین المللی امیدم را مضاعف کرده اســت که ان شاءاهلل »دختر مو شرابی« به 
هدفش یعنی رســاندن پیام عزت و غیرت ایرانی خواهد رســید. لطف دکتر 
جلیلی اما درســی دیگر هم برایم داشــت؛ تواضع و فروتنی ایشان که با یک 
تماس چند دقیقه ای با یک نویسنده تازه کار چقدر انگیزه برایم ایجاد کردند. 
اینکه گاه یک تماس و احوالپرســی چقدر می توانــد انگیزه ها را زنده کند و 

دل ها را امیدوار.«
گفتنی است، »دختر مو شــرابی« به قلم محمد حسین زاده توسط نشر 

کتابستان معرفت چاپ و منتشر شده است.
محمدرضا قادری

نقاش دیوارهای شهر درگذشت
محمدرضــا قادری، یکی از فعاالن نقاشــی های دیــواری پس از انقالب 

اسالمی بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
به گزارش ایســنا، این نقاش، بازنشسته سپاه و یکی از احیاگران قدیمی  
نقاشــی دیواری در ایران بود که در ۶۲ سالگی بر اثر عارضه قلبی  دارفانی را 

وداع گفت. 
مراسم تشــییع پیکر محمدرضا قادری فردا چهارشنبه )۲۳ تیرماه( در 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار خواهد شد. 
در همین راســتا رئیس بنیاد روایت فتح پیام تسلیتی را منتشر کرد که 

در متن آن آمده است:
»بی شــک تالش های بی وقفه و مجاهدانه این هنرمند نامدار و متعهد در 
حوزه هنرهای تجســمی  انقالب نقطه عطفی اســت بر تارک فرهنگ و هنر 
کشــور، هنرمندی که روزگاری پاکت های منقوش به طرح ها و نقش هایش 
پیام رســان رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس بر خانواده های چشم انتظار 
شــد و در روزگاری دیگــر تصاویر امام و شــهدا را زینت بخــش کوچه ها و 
خیابان های مان کرد تا فراموش نکنیم امنیت و آســایش مان مدیون فداکاری 

چه کسانی باید باشد.«

هدیه به خوانندگان

ربیعی:

هیچ شواهدی درباره امنیتی بودن 
انفجار در پارک ملت نیست

سخنگوی دولت گفت: هیچ شــواهدی درخصوص امنیتی بودن 
انفجار پارک ملت گزارش نشــده اســت. این حادثه به هیچ عنوان 

خرابکاری نیست و شبیه اقدامات خرابکارانه اخیر نبوده است.
علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه شنبه( در نشست خبری خود 
که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، اظهارداشت: دولت تمام تالش خود را 
برای انتقال مطلوب دولت به دولت منتخب را به کار گرفته است و براساس تفاهم 
صورت گرفته اعضای هیئت دولت جلسات منظمی با آقای رئیسی رئیس جمهور 
منتخب داشته اند و همچنان ادامه دارد و گزارش های الزم را ارائه کرده اند و دولت 

خود را مکلف به همکاری همه جانبه با رئیس جمهور منتخب می داند.
ربیعی در ادامه این نشســت در رابطه با اظهــارات راب مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران از پیشــرفت در مذاکرات برای آزادی شهروندان آمریکایی 
زندانی در ایران، بیان کرد: ما قباًل و مکرراً اعالم کرده ایم که جمهوری اســالمی 
ایران به خاطر نیات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانیان سیاسی در ازای آزاد 
کردن همه زندانیان ایرانی در سراسر جهان است که با دستور و خواست آمریکا 

محبوس شده اند.
سخنگوی دولت گفت: مذاکرات در این زمینه در جریان است و در صورت 
آزادی زندانیان ایرانی و تامین منافع کشورمان و نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات، 

متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
نیروهای نظامی و دولتی افغانستان

 که به ایران آمده بودند را بازگرداندیم
ربیعی در رابطه با حضور طالبان در مرزهای شرقی کشور و تدابیر امنیتی 
ایران در این مناطق، تصریح کرد: از سال ۹۸ و با شروع فرایند جدید، تغییرات 
در عرصه سیاسی افغانستان، دستگاه های مختلف و مرتبط با محوریت وزارت 
کشور، ضمن رصد مستمر نســبت به ایجاد آمادگی های الزم برای مواجهه با 

آثار این تحوالت اقدام کرده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: بنابراین در مجمــوع، با اقدامات صــورت گرفته 
آمادگی های الزم در همه دستگاه های ذیربط وجود داشته و سناریوهای مختلف 
متناسب با روند تحوالت، مد نظر قرار داشته و در صورت نیاز، اقدام خواهد شد.

ســخنگوی دولت افزود: در رابطه با مبادالت تجاری بین دو کشور هم، با 
توجه به تحوالت رخ داده در گمرکات مرزی افغانستان، در حال حاضر گمرک 
اسالم قلعه مقابل دوغارون و ابونصر فراهی مقابل ماهیرود تحت کنترل طالبان 
درآمده اســت لذا عماًل تا برقراری شرایط ثبات باید منتظر بمانیم. اما گمرک 
میلک در حال حاضر فعال اســت و طبق روال گذشته مبادالت تجاری میان 

ایران و افغانستان از طریق آن انجام می شود.
ربیعــی دربــاره ورود مهاجــران غیرقانونی نیز تاکید کــرد: برنامه ایران 
جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز اســت که با شــدت در حال انجام و پیگیری 
اســت. در عین حال، تدابیر الزم درخصوص تقویت نیروهای مرزبانی، نظارتی 
و امنیتی در مرزهای مشــترک با افغانستان اتخاذ شده است و آمادگی کامل 

وجود دارد.
وی ادامه داد: درباره پذیرش احتمالی نیروهای رســمی و دولتی و نظامی 
افغانســتان نیز، تصمیماتی اتخاذ شده است و بخشــی از نیروهای ورودی به 

ایران، با هماهنگی دولت مرکزی افغانستان، بازگردانده شده اند.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه در صــورت ورود مهاجران جدید، تالش 
می شــود در جوار محدوده مرزی در داخل، اردوگاه ها و امکانات الزم برایشان 
مهیا گــردد، گفت: ولی تاکنون مواجهه با مهاجــران جدیدی به خصوص به 

صورت خانوادگی نبوده ایم.
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســؤالی در رابطه با علت و عوامل صدای 
انفجار بامداد جمعه در پارک ملت گفت: بررسی ها نشان می دهد صدای انفجار 
شنیده شده، ناشی از ایجاد یک گودال در بخشی از پارک بوده که محموله ای 
از مخلوط بنزین و گازوئیل درون حفره ای جاسازی شده بود. تاکنون هم هیچ 
شــواهدی درخصوص امنیتی بودن موضوع، از طرف دستگاه های اطالعاتی و 

امنیتی ارائه نشده است.
ربیعی افزود: البته دســتگاه های ذیربط برای شناســایی اقدام کنندگان، 
اقدامات الزم را پیگیری می کنند. بنابراین طبق گزارش ارائه شده از سوی وزارت 
کشور، این حادثه به هیچ عنوان شبیه خرابکاری های اخیر نیست. با این حال، به 

محض دریافت اطالعات جدید، حتماً به افکار عمومی توضیح داده خواهد شد.
۱۶ هزار مگاوات طرح های نیروگاه حرارتی

 در حال احداث است
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با موضع دولت در برابر اعتراضات مردم به 
قطعی برق و اعتراضات در اصفهان به خاطر عدم دریافت حق آبه، اظهار کرد: با 
توجه به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهــم، در دولت یازدهم ۷۹۲۶ مگاوات و 
در دولت دوازدهم ۱۲۱۰۱ مگاوات و جمعاً به میزان ۲۰۰۲۷ مگاوات طرح های 
نیروگاهی به بهره برداری رســیده اســت و ۱۶۳۰۹ مگاوات طرح های نیروگاه 

حرارتی در حال احداث است.
ربیعــی با بیان اینکه همچنین ۱۷۹۲۵ طرح های نیروگاهی در انتظار رفع 
توقف تامیــن مالی خارجی قرار دارند، گفت: همچنیــن یک ابهام درخصوص 
تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه مطرح می کنند که قابل ذکر است که طبق 
بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششــم توســعه دولت مکلف است از طریق وزارت 
نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات 
از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از 
داخلــی و خارجی و یا منافع داخلی شــرکت های تابعه یا به صورت روش های 

متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف اقدام کند.
وی ادامه داد: در همین راســتا طی برنامه ششــم توسعه ۱۲۱۲۶ مگاوات 
طرح های نیروگاهی راه اندازی شــده و ۱۹۶۶ مگاوات طرح های نیروگاهی آماده 
راه اندازی تا پایان برنامه ششم است. ۱۶۳۰۹ مگاوات طرح های نیروگاهی حرارتی 

در حال احداث طی برنامه ششم است.

لزوم سیر در طبیعت از منظر تحوالت دائمی آن 
که نشانه امکان معاد است

* »آیا آن )کسانی که منکر معاد هستند( ندیدند چگونه 
خداوند آفرینش را آغاز می کند، ســپس باز می گرداند، این 
کار برای خدا آســان است )معاد امری محال نیست، بلکه 

زنده شدن مردگان دائما در زمین اتفاق می افتد.(«
* »ای پیامبر! بگو: در زمین سیر کنید و بنگرید خداوند 
چگونه آفرینش )انواع موجودات( را آغاز کرده است؟ سپس 
خداوند جهان آخرت را ایجاد می کند. همانا خداوند بر هر 

چیز قادر است.«
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انتظامی  نیروی  فرمانده  حسین اشــتری  سردار 
به همراه معاونین و جمعی از مسئوالن عالیرتبه این 
نیرو دیــروز با حضور در دفتــر رئیس قوه قضائیه با 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری میزان، فرمانده نیروی انتظامی در 
این دیدار با تبریک مجدد انتصاب حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای به ریاست دستگاه قضا، برای ایشان در ایفای 

این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت کرد.
ســردار حسین اشــتری با ارائه گزارشــی از وضعیت و 
عملکــرد بخش های مختلــف نیروی انتظامــی، از آمادگی 
کامل این نیرو برای گسترش همکاری با دستگاه قضایی در 
کشف و برخورد با جرائم سازمان یافته، کشف و انهدام باند ها 
و شــبکه های نفوذ و فساد، پیشــگیری از وقوع جرم و دیگر 

حوزه های مأموریتی ناجا خبر داد.
در این دیدار معاونین و مســئوالن سازمان های وابسته 
بــه نیروی انتظامی نیز درباره عملکــرد و اقدامات مجموعه 

متبوع ِشان به رئیس جدید دستگاه قضا گزارش دادند.
رئیس قوه قضائیه هم با تشــکر از ابــراز محبت فرمانده 
نیروی انتظامی و همکارانش نســبت به وی و گزارشــی که 
دربــاره وضعیت و عملکــرد این نیرو ارائــه کردند، بر لزوم 
افزایش همکاری های پلیس و دستگاه قضا در جهت برخورد 
بــا ناهنجاری ها، حفظ امنیت و حل مشــکالت مردم تأکید 

کرد.
حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
گفــت: نیروی انتظامی از مهم ترین دســتگاه های مرتبط با 
قوه قضائیه است که مانند دادسرا ها در خط مقدم مراجعات 
مردمــی قرار دارد و برخورد حکیمانه و مهربانانه اش با مردم 

در ایجاد آرامش در دل ها و افزایش اعتماد و رضایت عمومی 
نسبت به حاکمیت نقش به سزایی دارد.

اژه ای با  اشــاره به دســتور اخیر خود به دادستان کل 
کشور برای بررســی راهکار های تقویت همکاری ضابطان و 
نیرو هــای امنیتی و انتظامی با دســتگاه قضا، از فرماندهان 
ناجا نیز خواست که با مشارکت فعال در این زمینه، شرایط 
بهره مندی هر چه بیشتر از ظرفیت ها و خدمات متقابل این 

مجموعه ها را فراهم کنند.
وی با مهم و گسترده خواندن مأموریت های ناجا و تقدیر 
از جانفشــانی های خادمان مردم در ایــن نیرو، هماهنگی و 
هم افزایی دســتگاه قضا با نیروی انتظامی در دوره تحول و 
تعالی قــوه قضایی را برای بهبود خدمت رســانی به مردم و 

ارتقاء امنیت اجتماعی ضروری خواند.

وزیر صمت با رئیس قوه قضائیه دیدار کرد
همچنیــن دیــروز وزیــر صمت بــا حضــور در دفتر 
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای با وی 

دیدار کرد.
علیرضا رزم حســینی در این دیــدار با تبریک انتصاب 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست دستگاه 
قضا از سوی رهبر معظم انقالب، برای وی در این مسئولیت 

مهم آرزوی موفقیت کرد.
رزم حسینی با ارائه گزارشی درباره اقدامات وزارت صمت 
و چالش هایی که در حوزه های صنعت و تجارت و همچنین 
مسائل مربوط به تامین نیاز های اساسی مردم وجود دارد، بر 
لزوم هماهنگی و همکاری دولت و دستگاه قضایی برای حل 

مشکالت در این بخش ها تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه نیز در این دیدار با تشکر از ابراز محبت 
وزیر صمت، اظهار داشت: قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی 
بر همکاری و اســتفاده از ظرفیت های همه دستگاه ها برای 

حل مشکالت کشور و مردم تاکید دارد.
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای افزود: امروز 
کشــور در شــرایطی قرار دارد که بیش از همیشه نیازمند 
همدلی و همکاری همه بخش ها هستیم و هرچه هم افزایی 
بین دســتگاه ها بیشتر باشــد توفیقات در کاهش مشکالت 

مردم بیشتر خواهد بود.
وی با  اشــاره به هم پوشــانی ماموریت در بخش هایی از 
وزارت صمت و دســتگاه قضایی از جمله ســازمان تعزیرات 
و ســازمان بازرسی کل کشور، لزوم تبادل اطالعات بین این 

مجموعه ها برای هماهنگی بیشتر را متذکر شد.

در دیدار با فرمانده و مسئوالن ارشد نیروی انتظامی مطرح شد

تأكید رئیس قوه قضائیه بر افزایش همکاری های پلیس و دستگاه قضا
آیت اهلل حق شــناس)ره(: چرا ما از موت بدمان می آید؟ 
چون دنیا را از هر جهت آبادان کردیم اما آخرتمان خراب 

است. برای ساختمان آخرت کاری نکردیم.

عملیات احداث بیمارستان کرونایی ارتش 
در زاهدان، با ســرعت انجام گرفته و مطابق 
برنامه قرار اســت امروز )چهارشنبه( پس از 
ارتش  نیروی زمینی  افتتاح توســط فرمانده 

،آماده پذیرش بیمار شود. 
سرهنگ خلبان ولی رحمانی، فرمانده دانشکده 
هوانیروز ارتــش و مجری احداث بیمارســتان های 
کرونایــی نیروی زمینی ارتــش در اصفهان و تهران 
گفت: پس از دستور اکید فرمانده محترم کل ارتش و 
پیگیری و مدیریت میدانی فرمانده نزاجا امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری، عملیات احداث بیمارستان تنفسی 
نیــروی زمینی در زاهدان، در مراحل پایانی اســت 
و طبق برنامه های از پیش تعیین شــده قرار اســت 
امروز با حضور فرمانده نزاجا و مقامات محلی استان 
سیستان و بلوچستان به بهره برداری خواهد رسید و 

پذیرش بیمار خواهد داشت.
ســرهنگ خلبان ولی رحمانی که قبال احداث 

بیمارســتان های صحرایی اصفهــان و تهران را اجرا 
کرده اســت گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان 
سیستان و بلوچستان و وزش بادهای شدید موسمی 
و گرد و خاک و گرمای شــدید، نوع ســازه را کامال 
متفاوت از قبل و با ســازه بســیار مستحکم و فلزی 
انتخاب نموده ایم و در مقابل ســرما و گرما و بادهای 

شدید، عایق و در مقابل زلزله ایمن است.
وی گفت: این بیمارستان ۶۰ تختخوابه با تمام 
امکانات پزشکی و بیمارســتانی مجهز شده است و 
در صــورت نیاز و ضرورت قابلیت افزایش ظرفیت تا 

یکصد تختخواب را نیز دارد.
وی از احداث دو بیمارســتان با همین امکانات 
در خاش و زابل اشــاره کرد و گفت، عملیات احداث 
بیمارستان های خاش و زابل با سرعت در حال انجام 

است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
ســرهنگ خلبان ولی رحمانی گفت به دستور 
فرمانده نیروی زمینــی ارتش، ضمن انجام عملیات 

آبرســانی مقطعی با  تانکر و اهدای صدها هزار بسته 
آب  معدنی،عملیات لوله کشی اب ۱۷ روستا را نیروی 
زمینی ارتش بعهده گرفته که به زودی انجام خواهد 

شد.
فرمانده دانشــکده هوانیروز ارتــش گفت: مرد 
میدان همــه اقدامات و عملیــات مردمیاری ارتش 
در منطقه سیستان و بلوچســتان ،فرمانده والیی و 
قهرمــان نیروی زمینی ارتش اســت و هوانیروز نیز 
گوش به فرمان امیر سرتیپ دکتر کیومرث حیدری 
،آماده اســت همه ظرفیت هایش را تا لحظه استقرار 
شــرایط عادی در منطقه سیستان و بلوچستان پای 

کار نگهدارد.
سرهنگ خلبان رحمانی ،غیرت و نجابت مردم 
شــریف سیستان و بلوچســتان را ستود و گفت ،در 
مقابل این مردم شــریف و بــزرگ ،لحظه ای از کار 
خسته نخواهد شــد و او و همکارانش به خدمت به 

مردم سیستان و بلوچستان افتخار می کنند.

فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش:

احداث بیمارستان كرونایی ارتش در زاهدان
با سرعت صورت گرفت

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: گــزارش اولیه 
موضوع قطعی برق حکایت از این دارد که تکالیف 
به صورت  نیروگاه  احــداث  همچون  دولت  قانونی 

کامل عملیاتی و اجرایی نشده است. 
به گزارش خبرگزاری میزان، غالمحسین اسماعیلی 
در چهل وششمین نشست خبری خود گفت: دوره جدید 
قوه قضائیه، از ناحیه ریاســت قوه قضائیه به عنوان دوره 
تحول و تعالی نامگذاری شــده است. در این دوره همان 
سند تحول قضایی که با پشتوانه علمی  و پژوهشی توسط 
نخبگان تهیه شــده بود و با تایید رهبری معظم انقالب و 
استقبال همکاران ما مواجه شده است، مبنای کار خواهد 

بود. 
 ارائه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد
 و نظریه از سوی نخبگان 

اسماعیلی با بیان اینکه شــنیدن گالیه ها، انتقادات، 
انتظارات، پیشــنهادات و ایده های جدیــد از زبان آحاد 
مــردم به ویژه نخبگان، مدنظر مســئوالن قوه قضائیه در 
دوره جدید اســت، افزود: تماس هایی کــه در آغاز دوره 
و آغاز مســئولیت آقای محسنی اژه ای با  اشخاص و افراد 
به ویژه اساتید حوزه و دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه 
انجام شد در این مسیر تعریف می شود. بسیار خرسندیم 
که اعالم کنیــم در همین چند روز و با ایجاد مســیر و 
کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش 

از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه واصل شده است.
وی محور هــای اصلــی پیشــنهادات واصلــه را در 
حوزه هایی ماننــد پرونده های مطروحه در افکار عمومی، 
ابعاد سند تحول قضایی و گزارشگری فساد در بخش های 
مختلف اعالم کرد و بیان داشــت کــه همه این پیام ها با 
دقت مطالعه و دســته بندی شده و بخش قابل توجهی از 
این مطالب را ریاســت جدید قوه قضائیه شخصا مالحظه 
کرده و مورد توجه قرار داده است. بخشی از محور های ده 
گانه اعالمی از ناحیه ریاست قوه قضائیه در اولین نشست 
شــورای عالی این قوه برگرفته از همین کانال ارتباطی و 

پیشنهادات واصله بوده است.
محور های ده گانه با زمان بندی مشخص شده 

مورد توجه قرار خواهد گرفت
ســخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکــه محور های ده 
گانه با زمان بندی مشخص شده مورد توجه قرار خواهد 
گرفت، ادامه داد: تأکید شده است که تمام این وعده ها و 
رویکرد ها باید در زمان معین شده حتما منتهی به نتیجه 
شــود و اگر نتیجه ای حاصل نشد، اجرا نشد یا ناقص اجرا 
شــد پاســخ آن همراه با دالیل توجیهی عدم انجام این 

مأموریت ها ارائه شود.
 ادامه برخورد با انواع فساد 

اســماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد 
قوه قضائیه در مبارزه با مفاســد اقتصادی و ادامه آن در 
دوره جدید قوه قضائیه چگونه اســت، گفــت: مبارزه با 
مفاسد عموما و مفاســد اقتصادی خصوصاً در دوره اخیر 
جزو اولویت های دستگاه قضا بوده و خواهد بود و در دوره 
جدید بیش از گذشته برخورد با انواع فساد مورد اهتمام 

قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.
 دستور اژه ای برای بررسی امکان ارفاق قانونی

 به محکومان امنیتی 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد رئیس 
جدید قوه قضائیه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب 
رســانه چیســت، گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه 
از ایشــان و روال جاری قوه قضائیــه اعالم می کنیم این 
اســت که در اجرای قانون فرقی بیــن محکوم امنیتی و 
غیرامنیتی نیست. همه مراحل دادرسی ها و اجرای احکام 

باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در همین آغازین 
روز های مسئولیت، حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای دســتور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور 

با قید نوع جرم، میزان مجــازات و همچنین نحوه رفتار 
آنهــا در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آنها تهیه 
و بررســی شــود و هر کدام از این محکومــان امنیتی و 
همچنین محکومان حوزه رســانه و هنر که شایستگی و 
اســتحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشــته 
باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای 

آنها اعمال خواهد شد.
تشکیل ۶ پرونده در رابطه با ادعای تخلف

در کنکور 
اســماعیلی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر ادعای 
تخلفــات در کنکور و اینکه آیا افــرادی در این خصوص 
بازداشت شدند یا خیر، گفت: ما در برگزاری کنکور اخیر، 
گزارشــاتی هــم در حوزه خرید و فروش ســؤاالت البته 
به صورت محدود و هم افشای ســؤاالت داشتیم. در این 
ارتباط در دادســرای عمومی و انقــالب تهران، ۶ پرونده 
تشــکیل شــده اســت. در یکی از این پرونده ها ۷ نفر از 
متهمان مرتبط، شناســایی و دستگیر شدند، در برخی از 
پرونده های دیگر یک یا دو نفر دســتگیر شدند و در یکی 
دو پرونده نیز متهمان شناســایی شــدند و تحت تعقیب 
قــرار دارند، این موضوع به صورت جدی در دســتور کار 

دادسرای عمومی و انقالب تهران قرار دارد.
شهروندان و اصحاب رسانه موضوعات و مشکالت را

 به دفتر بازرسی ویژه منعکس کنند 
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه یکی از ده 

دســتور مهم رئیس قوه قضائیه مأموریت بازرســی ویژه 
بــرای احصای مشــکالت مردم در مراکز قضایی اســت، 
گفت: این دســتور را به بازرسی ویژه و دفتر حفظ حقوق 
شــهروندی ارجاع دادند. من همین جا از شــهروندان و 
اصحاب رســانه و مطبوعات که نمایندگان افکار عمومی 
جامعه هســتند تقاضا می کنم موضوعات و مشــکالت و 
گالیه هایی که در این حوزه با آن مواجه هستند را به این 
دفتر منعکس کنند تا ان شاءاهلل در قالب یک بسته کامل 

جمع بندی شود.
گزارش  اولیه پیرامون قطع برق 

و خاموشی ها ارائه شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستور 
رئیس قوه قضائیه به ســازمان بازرســی و دادستانی کل 
کشور برای ورود به موضوع قطع برق گفت: هم بازرسی و 
هم دادستانی کل کشور، گزارش اولیه خود را ارائه دادند؛ 
امــا این گزارش، گزارش نهایی نیســت و گزارش اولیه و 
مقدماتی اســت. در این گزارش اولیه و مقدماتی  اشــاره 
شده به محور هایی که باعث بروز این خاموشی های مکرر 
شده از جمله اینکه در قانون برنامه، تکالیفی درخصوص 
احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شده بود. بررسی ها 
حکایت از این دارد این تکلیف به صورت کامل عملیاتی و 

اجرایی نشده است.
اســماعیلی افزود: ما با خشکســالی مواجه هستیم 
و خشکســالی قابــل پیش بینی بود و امــری نبود که 

بگوییم قابل پیش بینی نبوده اســت. به صورت طبیعی 
بایــد متولیان امــور مربوطه قبل از بروز خشکســالی 
پیش بینی های الزم را انجام می دادند تا ما با خشکسالی 
و کمبود بارندگی و در نتیجه کاهش تولید نیروگاه برق 

آبی مواجه نشویم.
وی ادامــه داد: پیش بینی هــا و تــدارک الزم برای 
جایگزینی ها انجام نشــده اســت. اقدامات دیگری مانند 
اقدامــات زمان اورهــال و تعمیر نیروگاه هــا و همچنین 
مصارف زیاد خانگی در فصل گرما بررسی شده و علت هر 
کدام از این ها مشخص شده است. این گزارش ارائه شده 

که البته نهایی نیست.
ســخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اینکه این عوامل 
چقــدر عمدی و چقدر در حوزه قصــور و تقصیر تعریف 
می شود و در قصور و تقصیر چقدر سهم نهاد های مربوطه 
اســت، نیازمند گزارش های تخصصی و تکمیلی است که 
در ادامه حتما سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل 
به آن خواهند پرداخت و تا حصول نتیجه نهایی از ناحیه 

ریاست قوه قضائیه پیگیری جدی انجام می شود.
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص عوامل مؤثر 
در رابطــه با قطعی برق گفت: در گزارش اولیه به موضوع 
ماینر ها و دســتگاه های رمزارز  اشاره شده و نقش آنها در 
مصرف برق مورد توجه قرار گرفته شــده و عوامل متعدد 
دیگری نیز که در این قضیه دخیل هســتند در دســت 
کارشناســی و بررسی هستند.  اشــاره کردم که تکالیف 
قانونی دولت و وزارت نیرو در تأمین برق مشــخص است 
و ۶ نیروگاهی که بایســتی در ایــن مدت به بهره برداری 
می رســید و به دالیلی از جمله عــدم تأمین ارز و منابع 
مالی، بهره برداری از آنها با تأخیر مواجه شد، اینها احصاء 
شــده، منتهی این نظریه ها نهایی نیست و ما باید بررسی 
کنیم که آیا واقعــاً تأخیر در بهره بــرداری نیروگاه ها به 
واســطه عدم تأمین منابع ارزی، موجه می باشد یا خیر؟ 
این ها نیازمند بررســی است. در مورد دستگاه های ماینر 
و رمزارزها،  اشــکاالتی در مورد نحوه ورود آ نها به کشور 
و  ترخیــص آنهــا از گمرکات مطرح اســت که به صورت 
جدی در حال بررســی اســت. همچنین غیرمجاز بودن 
برخی از این ماینر ها به صــورت جدی در حال پیگیری 
است. در این حوزه به وزارت اطالعات و وزارت ارتباطات 
مأموریت داده شــد که محل اســتقرار این دستگاه های 
رمزارز را شناسایی کنند و اقدامات قانونی را در مورد آنها 
انجام دهند. تاکنون هم مقادیر زیادی از این دســتگاه ها 
شناسایی شده اســت. به هر حال اظهارنظر نهایی ما در 
رابطه با این موضوع نیازمند تکمیل بررســی ها می باشد، 
اما بایــد تأکید کنم که قوه قضائیــه در این حوزه ورود 

جدی داشته است.
چرایی اجرا نشدن حکم خلع ید هفت تپه

وی در پاســخ به ســوالی درباره چرایی اجرا نشدن 
حکم خلع ید هفت تپه اظهار داشــت: در ارتباط با هفت 
تپه بنده قباًل هم  اشاره کرده ام چندین پرونده در مراجع 
قضایی مطرح اســت و این پرونده ها یک پیوســتگی به 
همدیگر دارد و یک مجموعه است. تصمیم در هر پرونده 
در بخش دیگر آن هم اثرگذار اســت و آن بخشــی که 
هنوز تصمیم گیری نشده اســت هم پیگیری شده و در 
همین یکی دو روز گذشــته هم ریاســت قــوه قضائیه، 
رئیــس مجتمع اقتصــادی و رئیــس دادگاه مربوطه را 
دعوت کرده و آخرین وضعیت پرونده را از آنها پرســیده 
و پیگیر شده که سریعا رای صادر شود و آنها وعده دادند 
که ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به این بخش ها هم 

رای صادر شود.
سخنگوی دســتگاه قضا افزود: چون آراء اثرگذار در 
همدیگر اســت این بســته آرا در زمان مناسب و اولین 
فرصت عملیاتی و اجرایی خواهد شــد و اگر اعتراضی هم 
شــد طبق ضوابط، مقررات و قانون مــا به اعتراضات هم 

رسیدگی می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا:

بررسی  موضوع قطعی برق نشان می دهد كه تکالیف دولت 
به صورت كامل اجرایی نشده است

انتخاب  از  قضائیه  قوه  ســخنگوی 
حجت االسالم والمسلمین »محمد مصدق« 
به عنوان معاون اول قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، غالمحسین 
اســماعیلی در جریان نشســت خبری دیروز 
خود گفت: حجت االسالم والمسلمین »محمد 
مصدق« به عنــوان معاون اول قــوه قضائیه 

منصوب شد.
 گفتنی اســت، حجت االسالم والمسلمین 
»محمــد مصدق« کــه عالوه بــر تحصیالت 

حجت االسالم »محمد مصدق« معاون اول قوه قضائیه شد

حــوزوی، در تحصیالت دانشــگاهی نیــز دارای مدرک 
دکتری در گرایش حقوق کیفری اســت، در سال ۱۳۷۱ 
کار قضایی خود را در سازمان قضایی نیرو های مسلح آغاز 
کرد و به ســمت های مختلف قضایی و اداری در سازمان 
قضایی نیرو های مســلح از قبیل دادیــار، رئیس دادگاه، 
مدیرکل، معاون مدیرکل و معاون قضایی سازمان  اشتغال 

داشت.

مصدق از ســال ۱۳۹۵ تا اوایــل ۱۳۹۸ معاون اول 
دادســتان کل کشور، از سال ۹۱ تاکنون معاون دادستان 
کل ویژه روحانیت، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ معاون حقوقی 
قــوه قضائیه و در اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــه عنوان رئیس 
 دیوان عدالت اداری منصوب شــده بود و اکنون از سوی 
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای برای سمت 

معاون اولی دستگاه قضا انتخاب شد.


