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اقتصاد ۳

ورزش 6

ایران خواستار حل مسالمت آمیز 
اختالفات جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان شد

وزیر راه و شهرسازی: رسیدگی 
به محالت فرسوده شهری دغدغه 
دولت سیزدهم است

مبینی: آینده رشته تیراندازی، 
نیازمند شناسایی استعدادهای برتر 
است

۲

۲

سیاست ۲

روزنامه صبح ایران
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جمشیدی مطرح کرد:

برنامه های رئیسی در حاشیه اجالس 
شانگهای؛ 1۰ دیدار و امضای 1۷ سند همکاری

امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است
رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان:

 معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی 
ایمیدرو از ســرمایه گذاری ۴۲ هــزار میلیارد 
تومانی ایــن ســازمان در چهار منطقــه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس، پارسیان، المرد و کاشان 

در طول پنج سال آتی خبر داد.
به نقل از ســازمان توســعه و نوســازی معادن 
و صنایــع معدنی ایــران )ایمیدرو(، »حســام 
مقدمعلــی« در وبینارمعرفی پتانســیل های 
مناطق ویــژه اقتصــادی ایمیدرو افــزود: در 
راستای تصمیمات و عوامل مجموعه نظام برای 
توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین 
زیرســاخت ها و ظرفیت هــای مــواد معدنی، 

ایمیدرو از گذشته فرآیندی برای اجرا و توسعه 
مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راستا 
با سیاست های توســعه و برنامه هفتم با اولویت 

پیشرفت اقتصادی است.
وی گفت: ایمیــدرو با وجود کمبــود منابع، در 
دو حوزه برنامه های توســعه ای خــود را دنبال 
می کند که شــامل »توســعه زیرساخت های 
مناطق اقتصادی« و »اکتشاف، صنایع معدنی، 

تحقیق و پژوهش« است.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی 
ایمیــدرو ادامــه داد: مناطق ویــژه اقتصادی 
ایمیدرو اهداف توســعه ای متفاوتــی دارند و 

به منظور اســتقرار صنایــع انرژی بر، توســعه 
زنجیره فوالد و صنایع پیشــرفته تاسیس شده 

است.
مقدمعلی با بیان اینکه سیاست ایمیدرو تسهیل 
روند ســرمایه گــذاری برای ســرمایه گذاران 
اســت، گفت: این ســازمان متمرکز بــر تامین 
زیرســاخت های مناطق ویژه اقتصادی اســت 
تا مجموعه های توانمند اقتصــادی بتوانند در 

شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.
وی اعالم کــرد: مطالعات بــر روی ۸۸ نوع آلیاژ 
پیشرفته که مورد نیاز صنایع است، هدفگذاری 

شده که توسعه در ۲۵ نوع آلیاژ اولویت  دارد.

۴۲ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری زیرساختی در چهار 

منطقه ویژه اقتصادی ایمیدرو
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وزیر خارجه چین: 

 پکن و توکیو هیچ تهدیدی
 علیه یکدیگر نیستند

 معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر 
ســتاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی 
ایران گفــت: تحریم هــای یکجانبه به 
طور مستقیم، منبع اصلی درآمد کشور 
و حق توسعه و رفاه مردم ایران را هدف 

قرار داده  است.
به نقــل از معاونت امــور بین الملل قوه 
قضائیــه و ســتاد حقوق بشــر، کاظم 
غریب آبادی در جریــان اجالس پنجاه 
و یکم شــورای حقوق  بشــر ســازمان 
ملل، روز سه شــنبه ۲۲ شهریور با سفرا 
و نمایندگان جنبش عــدم تعهد در ژنو 

دیدار و گفت و گو کرد.
در این نشست، گزارشــگر ویژه بررسی 
آثار منفــی اقدامات قهــری یک جانبه 
بر بهره مندی از حقوق بشــر نیز حضور 

داشت.
غریب آبــادی خــود ضمن تشــکر از 
گزارشــگر ویژه برای گــزاش اقدامات 
قهری یک جانبــه در بازدیــد از ایران 
در اردیبهشــت ســال  جاری، از همه 
کشــورهای عضو جنبش عــدم تعهد 

خواســت تا در حمایت از این مأموریت 
کــه اساســاً توســط جنبــش عــدم 
تعهد تأســیس شــده و در مخالفت با 
تحریم های یک جانبه در نشست جاری 
شورای حقوق بشــر، مواضع خود را که 
مبتنی بــر مواضع اصولی عــدم تعهد 

است، ابراز کنند.
دبیر ســتاد حقوق بشــر به برخی آثار 
منفی و مخــرب تحریم ها بــر حقوق 
مردم ایران از جمله بر اساس یافته های 
گزارشــگر ویــژه پرداخــت و گفــت: 
تحریم های یک جانبــه و تبعیت بیش 
از حــد از آنهــا، موجبــات نقض همه 
حق های مــردم ایــران را فراهم کرده 
اســت. در ایــن چارچوب می تــوان از 
حقــوق مدنــی، سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی وتوسعه یاد کرد که 
در نتیجه تحریم هــای یک جانبه نقض 

شده اند.
وی در مــورد آثــار تحریم هــا بر حق 
ســالمتی مردم ایــران خاطرنشــان 
کرد: ایران یکی از کشــورهایی اســت 

کــه در زمینه ســالمتی مــردم خود 
ســرمایه گذاری خوبی کرده اســت و 
امروزه بســیاری از داروها و تجهیزات 
پزشــکی را تولید می کند. با این وجود، 
ما در برخی موارد نیازمند واردات مواد 
اولیه دارو و برخی داروهــای نادر برای 
بیماران خاص از کشــورهای دیگر بوده 
و خودداری شرکت ها از فروش آنها، حق 
حیات و سالمت این دســته از ایرانیان 
نیازمنــد را به طــور جد بــه مخاطره 

انداخته است.
غریب آبــادی ادعای آمریــکا در مورد 
استثنای بشردوستانه حوزه های غذا و 
دارو از شمول تحریم ها را دروغی بزرگ 

خواند که بــا واقعیات موجود هم خوانی 
ندارد.

وی به تشــریح آثار تحریم ها بر شبکه 
بانکی کشــور و فروش نفت پرداخت و 
گفت: این تحریم ها به طور مســتقیم، 
منبع اصلی درآمد کشــور و حق توسعه 

و رفاه مردم را هدف قرار داده اند.
دبیر ســتاد حقوق بشــر، تحریم ها را 
مانعی بزرگ بر ســر راه همکاری های 
بین المللی به ویژه در زمینه پناهندگان 
و مبارزه با مواد مخدر دانست و در همین 
چارچوب، آثــار تحریم های یک جانبه 
بر ســایر حوزه ها مانند تورم، اشتغال و 

حوزه های زیربنایی را تشریح کرد.

تحریم های یکجانبه حق رفاه مردم ایران را هدف قرار داده  است
معاون قوه قضاییه:

جامعه ۴

مدیرعامل انتقال خون ایران: 
 کمبود ذخایر خونی در کشور
 وجود ندارد

 نوبت اولتجدید مزایده عمومی

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

شهرداری در نظر دارد مزایده عمومی تحت عنوان فروش امالک شهرداری از مجتمع صنفی و خدماتی 
سهند به صورت ۳۰٪ نقد و الباقی در ۱۸ قسط به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
 مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت تا : ساعت۱۳ روز شنبه تاریخ۱4۰۱/۰۷/۰۲ 

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد طبق اسناد مزایده : ساعت ۱۳ روز سه شنبه تاریخ۱4۰۱/۰۷/۱۲ 
 زمان بازگشایی طبق اسناد مزایده : ساعت۱4:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۱4۰۱/۰۷/۱۲

آخرین مهلت متراژشماره قطعهشماره بلوکردیف
شماره مزایدهارائه پیشنهاد
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 رئیس ســتاد مرکزی اربعین خط قرمز این ســتاد را امنیت و ســالمت 
زائران عنوان و اظهار کرد: اعالم بسته شدن مرزها، تصمیمی شجاعانه و 

برای حفظ سالمت زائران بود.
 سید مجید میراحمدی در گفت وگویی با اشاره به آخرین اقدامات انجام 
شده در تسهیل تردد زائران اربعین حسینی)ع( گفت: گرمای هوا و تراکم 
جمعیت دو مولفه بسیار تاثیرگذار در اربعین امسال بود و در نشست ستاد 
مرکزی اربعین حسینی هم همواره توجه داشــتیم که در این خصوص 

تقویت زیرساخت های اربعین در دستور کار قرار بگیرد.
۸هزار میلیارد تومان برای زیرساخت ها هزینه شد

وی ادامه داد: یکی از اقدامات بســیار مهم دولت سیزدهم هزینه کرد ۸ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آماده کردن زیرســاخت ها بود که با این 
اقدامات، جاده ایالم به مهران چهار بانده شــد و توسعه زیرساخت ها در 

سایر بخش ها هم به سرعت در دست اقدام قرار گرفت.
رئیس ســتاد مرکزی اربعین درباره تامین آب خنک برای هموطنان زائر 
نیز اضافه کرد: یکی از برنامه ریزی ها در ســتاد مرکزی اربعین، افزایش 
طول ســفر از ۱۰ صفر به اول صفــر بود و این موضوع با اســتقبال خوب 

زائران مواجه شد.
میراحمدی اظهار کرد: یکی از دالیل مشــکالت پیش آمده در مرزهای 
کشور عدم تناسب خروجی گیت های ایران با ورودی گیت های عراق بود 

که به همین دلیل تناسب سازی گیت ها در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در سفر وزیر کشــور به عراق موضوع تناسب سازی 
گیت ها در دســتور کار اصلی قرار گرفت و طرف عراقی نیز اعالم کرد که 

این موضوع بررسی و عملیاتی می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور با بیان اینکه مــا از نزدیک در روند 
تردد زائران حســینی در مرز مهران قــرار گرفته ایم، گفــت: با توجه به 
ازدحام جمعیت در هوای گرم در مرزهای ۶ گانه کشور طی چهار ساعت 

جلسه و مشورت به این جمع بندی رسیدیم که مرزها بسته شود.
میراحمدی تصریح کــرد: خط قرمز ســتاد مرکزی اربعین حســینی 
امنیت و سالمت زائران حسینی است و از این رو اعالم بسته شدن مرزها 

تصمیمی شجاعانه بود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شرایط بسیار ایده آل و روان است و روند 

تردد زائران حسینی به نحو مناسبی انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
تصمیم بســته شــدن مرزها، این امکان را فراهم کرد تا شرایط مدیریت 
شود و الزم است از رســانه ملی در انعکاس به موقع اخبار و اطالع رسانی 

مسئوالنه تشکر کنم.
میراحمدی افزود: اتاق جنگ روانی معاندان تشــکیل شد و فضای رعب 
آور در داخــل ایران و عراق ایجاد کردند و تالش داشــتند این حماســه 

بزرگ حسینی را تحت الشعاع قرار دهند که در این هدف ناکام ماندند.
وی همچنین گفت: مردم عراق هم به کمک زائران حسینی آمده اند که 

بسیار ارزشمند است.
استانداران فرماندهان اصلی عملیات اربعین هستند

معاون وزیر کشور در عین حال یادآور شد: استانداران، فرماندهان اصلی 
عملیات اربعین هستند و شــبانه روز برای خدمت رسانی به زائران تالش 

می کنند.
میراحمدی با بیان اینکه مدیریــت اربعین را باید بــا تمام مالحظات و 
شــرایط در نظر گرفت، ادامه داد: در اربعین، مدیریت جمعیت میلیونی 
با تمام ابعــاد و پیچیدگی هایش مطرح اســت و منتقدان بایســتی این 

واقعیت ها را در تحلیل ها و نقطه نظراتشان در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: امروز همه مسئوالن، با تمام ظرفیت در عرصه حاضرند و 

تمام برنامه ها با پیش بینی انجام شده، جلو می رود.
رئیس ستاد مرکزی اربعین، اظهار کرد: با وجود تاکیدهایی که برای ثبت 
نام زائران در سامانه سماح انجام شد، برآوردها از این حکایت دارد که یک 
سوم از زائران در این سامانه ثبت نام کرده اند و این در حالی است که این 

موضوع برای برنامه ریزی و مدیریت این حرکت بزرگ، الزم بود.
میراحمدی در خصوص بیمه زائران هم گفت: برای بیمه، ۱۸ هزار تومان 

اخذ شد اما خدمات تا ۱۰۰ درصد ارتقا یافت.
وی با قدردانــی از مردم شــریف عــراق در پذیرایی زائــران اباعبداهلل 
الحسین)ع(، خاطرنشــان کرد: وحدت و همدلی دو ملت بزرگ ایران و 

عراق را همواره باید پاس بداریم.

ایران خواستار حل مسالمت آمیز 
اختالفات جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان شد

 سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز نگرانی از تشدید تنش و درگیریهای 
مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، خواستار خویشتنداری و 
حل و فصل اختالفات از طریق مسالمت آمیز و بر اساس حقوق بین الملل 

بین دو کشور شد.
 ناصر کنعانی بار دیگــر غیرقابل پذیــرش بودن هرگونــه تغییرات در 
مرزهای جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از سوی کشورمان را 

مورد تاکید قرار داد.  
کنعانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به دقت تحوالت مرتبط 
با این موضوع را تحت نظر دارد، بر لزوم رعایت تمامیت ارضی دو کشــور 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان تصریح و آمادگی کشورمان 
برای هرگونه مســاعدت به حل و فصل اختالفات بین دو کشور همسایه 

را اعالم کرد.

 معاون 
سیاسی دفتر 
رئیس جمهور 
از امضای ۱۷ 
سند همکاری 
با ازبکستان 
و ۱۰ مالقات 
رئیس جمهور با 
مقامات کشورهای 
مختلف از جمله 
چین، روسیه و هند 
در سفر سه روزه 
آیت اهلل رئیسی به 
سمرقند خبر داد.

 وزیر امور خارجه با 
مطلوب ارزیابی کردن افق 
روابط میان ایران و تونس 
گفت: هیچ محدودیتی در 
توسعه روابط جمهوری 
اسالمی ایران و تونس 
وجود ندارد.

میراحمدی: خط قرمز ستاد 
اربعین امنیت و سالمت زائران 
است
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   سال یازدهم

 سرگئی الرووف وزیر امور خارجه روسیه روز سه 
شنبه گفت که جنگ چند الیه غرب برای ایجاد 
اختالل در توانایی های روســیه، به گســتره بی 

سابقه ای رسیده است.
به گــزارش ایرنــا از خبرگزاری تــاس؛ الوروف 
افزود: غرب از سال ها پیش جنگ ترکیبی واقعی 
را علیه روسیه آغاز کرده که در پی عملیات ویژه 
نظامی بــه ابعاد بی ســابقه ای رســیده و هدف 
آشــکارا بیان شــده آن، نابود کردن اقتصاد این 
کشور و راندن آن به حاشیه سیاست جهان است.   

وی افزود: توصیه ها و پیشــنهادهای شــورای 
بازرگانی در این شــرایط اهمیــت ویژه ای برای 
ایجاد سیاســت عمل گرای روســیه دارد. بنا بر 
روال پیشــین، مذاکرات بر مســائل بسیار مهم 
مانند حمایت سیاســی از فعالیت های اقتصادی 

خارجی بازرگانان روسیه متمرکز خواهد شد.
»الکســاندر دارچیف« مدیر بخــش آمریکای 
شمالی وزارت خارجه روســیه نیز به خبرگزاری 
تاس گفت که به غیر از کمک مالی و نظامی عمده 
و همچنین حمایت معنــوی از دولت ولودیمیر 

زلسنکی رییس جمهوری اوکراین، آمریکایی ها 
به تدریج تبدیل به یک طرف مستقیم در جنگ 
می شوند. مشخص شــد که بمباران های مرگبار 
جمعیت غیرنظامی در جمهوری خلق دونتسک 
و لوهانســک و اراضی آزاد شــده اوکراین دست 
کم با تایید مراکز تصمیــم گیری آمریکا صورت 

می گیرد.
دارچیف بهتریــن راه حل برای آمریــکا را وادار 
کردن زلسنکی به بازگشت به مذاکرات با روسیه 
عنوان کرد. مقام ارشد وزارت خارجه روسیه بیان 

کرد که بــرای جلوگیری از شکســت تحقیرانه 
همانند مورد افغانســتان، بهترین راه حل برای 
واشــنگتن مجبور کردن زلسنکی به بازگشت به 

میز مذاکره است.  
ســرگئی الوروف وزیــر خارجه روســیه اخیرا 
در گفتگوی تلفنــی با آنتونــی بلینکن همتای 
آمریکایــی خود گفته بــود که ادامه سیاســت 
تقویت ارتــش اوکراین و تشــکیالت نئونازی با 
جنگ افزارهای ناتــو و آمریکا فقــط درد و رنج 

دولت کی یف را طوالنی تر می کند.  

الوروف: نبرد غرب علیه اقتصاد روسیه بی سابقه است

 معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور از امضای 
۱۷ سند همکاری با ازبکســتان و ۱۰ مالقات 
رئیس جمهور با مقامات کشــورهای مختلف 
از جمله چین، روســیه و هند در سفر سه روزه 

آیت اهلل رئیسی به سمرقند خبر داد.
»محمد جمشــیدی« در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه دولــت ایرنا درباره اهــداف و برنامه های 
سفر سه روزه رئیس جمهور به ازبکستان گفت: 
آیت اهلل رئیسی روز  چهارشنبه  برای حضور در 
اجالس سران سازمان همکاری های شانگهای 

به شهر سمرقند سفر می کند.
وی با بیــان این که نخســتین ســفر خارجی 
رئیس  دولت سیزدهم ســال گذشته به منظور 
حضور در اجالس شــانگهای انجام شد، افزود: 

این سفر آغازی برای دیدار با کشورهای حوزه 
آسیای مرکزی بود و در این یک سال توانستیم 
عضویــت خــود را در ســازمان همکاری های 
شــانگهای مورد تصویب قرار دهیــم و فرایند 

عضویت به خوبی پیش می رود.
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهــور در ادامه 
گفت که در این دوره اجالســیه شانگهای هم 
یادداشت تعهداتی از ســوی وزیر امور خارجه 

کشورمان امضا می شود.
جمشیدی با بیان این که در این مدت توانستیم 
روابط خود در حوزه آســیای مرکزی را به طور 
بی سابقه گسترش دهیم، اظهار داشت: روابط 
تجــاری، اقتصــادی، زیرســاختی و ترانزیت 
در این یک سال به شدت رشــد کرده و در این 

اجالس که اهمیت آن کمتر از اجالس سازمان 
ملل نیست، کشــورهای بزرگ آسیایی مانند 
چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای 
مرکزی و همچنین مقامات بالروس، پاکستان، 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان حضور دارند. 
وی برنامه روز نخســت ســفر رئیس جمهور را 
ســفری دوجانبه با همتای ازبکستانی عنوان 
کرد و توضیح داد: پس از ۱۸ سال این نخستین 
ســفر رییس جمهور ایران به ازبکستان است؛ 
روســای جمهور دو کشور پیشــتر دو بار باهم 
مالقات کردند و آیت اهلل رئیسی فردا به دعوت 

همتای ازبک خود به این کشور می رود.
جمشــیدی افــزود: در روز نخســت ســفر، 
نشســت های دو جانبــه و گفت وگوهــای 

اقتصادی و جلسه مشترک برگزار می شود و ۱۷ 
سند همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی، 
تجاری، زیرســاختی و فرهنگی نیــز بین دو 

کشور امضا می شود.
دیدارهای دوجانبه با ســران کشورهای عضو 

شانگهای
معاون سیاســی دفتر رئیس جمهور، روز دوم 
ســفر را روزی پــرکار همراه بــا اجالس های 
دوجانبه با ســران کشــورهای عضو شانگهای 
دانســت و گفــت: ۱۰ مالقــات بــا مقامات 
کشــورهای مختلف انجــام می شــود که هر 
کدام از این دیدارهــا دارای اهمیت خاص خود 

هستند.
وی افزود: آیت اهلل رئیســی در ایــن روز به طور 
جداگانه با شــی جین پینــگ رئیس جمهور 
چین، رجب طیــب اردوغــان رئیس جمهور 
ترکیه، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، 
نارندرا مودی نخســت وزیر هنــد و همچنین 
سران پاکستان، بالروس و کشــورهای حوزه 

قفقاز دیدار و گفت گو می کند.
جمشیدی با اشــاره به برگزاری اجالس سران 
کشورهای عضو شانگهای در سومین روز سفر 
رئیس جمهوری کشورمان به ازبکستان اظهار 
داشــت: این اجالس در ســمرقند کــه حوزه 
تمدنی ما محســوب می شــود برگزار خواهد 
شد؛ لذا عالوه بر ســخنرانی آیت اهلل رئیسی در 
اجالس، یک ســری برنامه هــای جانبی و نگاه 

فرهنگی هم به موضوع داریم.
به گزارش ایرنا،  ســازمان همکاری شانگهای 
)SCO( در ۱۵ ژوئــن ۲۰۰۱ در شــانگهای 
)PRC( توسط قزاقستان، چین، قرقیزستان، 
روســیه، تاجیکســتان و ازبکســتان تاسیس 
شد. هشــت کشــور هند، قزاقســتان، چین، 
قرقیزســتان، پاکستان، فدراســیون روسیه، 
تاجیکستان و ازبکستان این سازمان اقتصادی 

منطقه ای شانگهای هستند.
چهار کشــور افغانســتان، بالروس، جمهوری 
اسالمی ایران و مغولستان در سازمان همکاری 
شــانگهای دارای وضعیت ناظر و شش کشور 
شــامل جمهــوری آذربایجان، ارمنســتان، 
پادشــاهی کامبوج، جمهــوری دموکراتیک 
فدرال نپال، ترکیه و ســریالنکا شرکای گفت 
 و گوی ســازمان همکاری شــانگهای به شمار 

می روند.

جمشیدی مطرح کرد:

برنامه های رئیسی در حاشیه اجالس شانگهای؛ 
1۰ دیدار و امضای 1۷ سند همکاری

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی 
ایران بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: تهران مصمم به ادامه همکاری در 

همه زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی پیش از ظهر روز سه شــنبه در پاسخ به تماس 
تلفنی »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان، با ابراز نگرانی از تداوم تنش 
در منطقه گفت: منطقه قفقاز شــرایط خاصی را طی می کند و متاسفانه هنوز 

آرامش به این منطقه بازنگشته است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشــاره به نفوذ رژیم صهیونسیتی 
در منطقه، حضــور آن را ضد امنیت و تهدیــدی بــرای کل منطقه ازجمله 

میزبانانشان معرفی کرد.
رئیســی با بیان اینکه پیوســته اوضاع و تحــوالت را در منطقــه قفقاز رصد 

می کنیم، خاطرنشان کرد: منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی 
ایران بسیار حائز اهمیت اســت، تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه سه جانبه 
آتش بس به مفاد آن پایبند باشند و از هرگونه اقدامی در جهت ایجاد تنش در 

منطقه دوری کنند.
رئیســی افزود: مرزهای تاریخی ایران و 
ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت 
منطقه محسوب می شود و تهران مصمم 
به ادامه همکاری در همه زمینه ها به نفع 

رفاه و ثبات منطقه است.
ارمنســتان به دنبال تعمیــق روابط با 
جمهــوری اســالمی ایــران در تمامی 

زمینه ها است
»نیکــول پاشــینیان« نخســت وزیر 
ارمنســتان نیــز در این تمــاس تلفنی 
با ارائــه گزارشــی از آخریــن وضعیت 

تحوالت در منطقه قفقاز گفت: جمهوری 
اســالمی ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه نقشــی سازنده و 

تاثیرگذار داشته است.

»نیکول پاشینیان« همچنین با ابراز خرسندی از روابط رو به گسترش تهران 
و ایروان، تاکید کرد: ارمنســتان به دنبال تعمیق روابط با جمهوری اســالمی 

ایران در تمامی زمینه ها است.

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان:

امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است

 وزیر امور خارجه با مطلوب ارزیابی کردن افــق روابط میان ایران و تونس 
گفت: هیچ محدودیتی در توســعه روابط جمهوری اسالمی ایران و تونس 

وجود ندارد.
 سمیر المنصر ســفیر جمهوری تونس در تهران در پایان ماموریت خود در 
کشــورمان با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو 

کرد.
امیرعبداللهیان در این دیدار روابــط خوب ایران و تونس و وجود دیدگاه ها 
و مواضع مشــترک میان دو کشــور در بســیاری از مســائل منطقه ای و 
بین المللی را مورد تاکیــد قرار داد و افق روابط میان دو کشــور را مطلوب 

ارزیابی و با اشــاره به وجــود ظرفیت های قوی همــکاری میان دو طرف، 
تالش برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور را ضروری دانست.

وزیر امور خارجه با قدردانی از مواضع مثبت و ســازنده دولت و ملت تونس 
در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با عضویت ناظر رژیم صهیونیستی 
در اتحادیه آفریقا، تاکید کرد: هیچ محدودیتی در توسعه روابط  جمهوری 

اسالمی ایران و تونس وجود ندارد.
امیرعبداللهیان با اشاره به تحوالت جاری در تونس اظهار داشت: اطمینان 
خاطر داریم با حکمت و عقالنیت مســئوالن تونس و بــا وحدت و همدلی 
ملت و دولت این کشــور شاهد رشد و شــکوفایی روزافزون تونس در همه 

زمینه ها خواهیم بود.
ســفیر جمهوری تونس در تهران نیز ضمن تشــکر از میزبانی کشورمان، 
سالهای حضور خود در تهران و در میان مردم ایران را بسیار عالی خواند و با 
اشــاره به عرصه های همکاری دوجانبه، بر لزوم استمرار و تالش دو کشور 

جهت برگزاری موفق کمسیون مشترک تأکید کرد.
سمیر المنصر با ابراز خوشبینی نسبت به دورنمای روابط دو کشور و اشاره 
به روابط صمیمانه وزرای خارجه جمهوری اســالمی ایران و تونس تاکید 
کرد: ما همــواره در کنار ملت و دولــت ایران مانده و از هیچ تالشــی برای 

حفاظت از روابط ممتاز دو کشور دریغ نخواهیم کرد.

امیرعبداللهیان: محدودیتی در توسعه روابط ایران و تونس وجود ندارد



بانک قرض الحسنه مهر ایران 
امید خانواده های زندانیان 

است
»علی عبدی« مدیرکل زندان های اســتان خراســان جنوبی در نشست با »وحید 
مرادنژاد« مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در این استان که به منظور 
تقویت همکاری های دوجانبه برگزار شــد، بیان داشــت: این بانــک امید دوباره 
خانواده های زندانیان اســت و خدمات آن نقش به ســزایی در کاهش آسیب های 

اجتماعی ایفا می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در ایــن دیدار، مدیرکل 
زندان های اســتان خراسان جنوبی بیان داشــت: تالش می کنیم تا همکاری های 
خود را با بانک قرض الحســنه مهر ایران تقویت کنیم، زیرا وام های قرض الحســنه 
توانسته دســت خانواده های زندانیان را بگیرد و در ایجاد کسب و کار و مشاغل خرد 

نقش به سزایی برای سامان دادن این خانواده ها ایفا کند.
وی افزود: در حال حاضر سازمان زندان ها در راستای حمایت از کارکنان خود نیز به 
دنبال زمینه سازی انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران است.

در ادامه مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان جنوبی اظهار داشت: 
این بانک همواره حمایــت از خانواده های زندانیان را به عنــوان یکی از محورهای 
فعالیت خود در حوزه مســئولیت اجتماعی مد نظر داشته و در این زمینه اقداماتی 

قابل توجه انجام داده است.
مرادنژاد گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران آمادگی این را دارد تا از طریق پرداخت 

وام قرض الحسنه به ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های آن ها، کمک کند.

سرمایه بیمه پارسیان 13۰۰ میلیارد تومان 
می شود

هیات  مدیره بیمه پارسیان در جلسه روز ۱9 شهریورماه امسال، به افزایش سرمایه 
این شرکت بیمه ای برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه ۱۴۰۱ رای مثبت داد.

 هیات مدیره شــرکت بیمه پارسیان با توجه به مجوز افزایش ســرمایه و به استناد 
مصوبة مجمع عمومی فوق العاده سوم اســفندماه ۱۴۰۰ افزایش سرمایه یک هزار 

میلیارد ریالی این شرکت بیمه بورسی را مورد تصویب قرار داد.
بر اساس این گزارش، ســرمایه کنونی بیمه پارســیان که با نماد پارسیان در بازار 
سرمایه کشور فعال است ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال منقسم بر ۱۲ میلیارد سهم یکهزار 
ریالی است که با افزایش ســرمایه یکهزار میلیارد ریالی، به ۱3.۰۰۰ میلیارد ریال 

خواهد رسید.
بر این اساس، افزایش سرمایه یادشده از محل ســود انباشته صورت خواهد گرفت 
و با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه منتهی به ۲9 اسفندماه 
۱۴۰۱ شرکت بیمه پارسیان، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد 

مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
این گزارش حاکی است، شرکت بیمه پارســیان در مردادماه امسال حدود ۵.3۴۴ 
میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و بیش از 3.3۰۱ میلیارد ریال خســارت به زیان 

دیدگان پرداخت کرده است.
در عین حال، حق بیمه تولیدی این شــرکت بیمه ای در پنج ماهه ابتدای ســال، 
نزدیک به ۲۴.۶9۷ میلیارد ریال و خســارت پرداختی آن حدود ۱۴.۰۸۸ میلیارد 

ریال گزارش شده است.
ثالث اجباری با تولید 3۸ درصد حق بیمه ها و درمان با تولید ۱9درصد حق بیمه ها، 
در صدر رشته های حق بیمه ساز شرکت بیمه پارســیان قرار گرفته اند و در بخش 
خسارت نیز هرکدام از این رشته ها با اختصاص 3۷ درصد خسارت های پرداختی، 

باالترین میزان خسارت را به خود اختصاص داده اند.
رشــته بدنه خودرو نیــز در رتبه بعدی حق بیمــه تولیدی و خســارت پرداختی 

پارسیان قرار گرفته است.

 توسعه زیرساخت های شهری و 
 هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری  

بانک شهر شتاب می گیرد
معاون فن آوری اطالعات بانک شهر با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری های روز 
برای روان سازی امور شهری و رفع مشکالت شهرنشــینی، گفت: درهمین راستا 
بانک شهر در تعامل سازنده با شهرداری های کالنشهرها زیرساخت های ضروری 

برای توسعه هوشمندسازی شهری را در دستور کار دارد.
حسام حبیب اله با اشاره به امضای تفاهمنامه میان بانک شهر و شهرداری کالنشهر 
شیراز که با هدف مشــارکت در هوشمند سازی این کالنشــهر منعقد شده است، 
افزود: بــه موجب این تفاهمنامــه، زمینه هــم افزایی بانک برای اجرای توســعه 
زیرساخت های فناورانه شهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر 

شتاب می گیرد.
حبیب اله عنوان کرد: در چارچوب این تفاهم نامه، توســعه زیرســاخت دیتاسنتر 
شهر و همچنین شــبکه فیبر شهری در این کالنشهر با مشــارکت بانک شهر کلید 

خواهد خورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تامین زیرســاخت ها، مهمترین مسئله برای تحقق شهر 
هوشمند است، تصریح کرد: درهمین راستا بانک شهر با ایجاد و توسعه زیرساخت 
ها؛ به زودی گام هایی بلند برای مشارکت در هوشمند سازی شهر شیراز بر خواهد 

داشت.
حبیب اله گفت: معتقدیم هوشمندسازی شهرها زمانی محقق می شود که ارتقای 
زیرساخت های شــهری و الکترونیکی کردن خدمات موجب ارتقای کیفی سطح 

خدمات و بهبود زندگی شهروندان شود.
معاون فن آوری اطالعات بانک شــهر با بیان اینکه یکی از مهم ترین اهداف شــهر 
هوشمند، افزایش کیفیت زندگی شــهری است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، 
درآینده نزدیک کیف پول شــهروندی نیز در شــهر شــیراز اجرایی خواهد شد تا 
پرداخت های خرد شهری از قالب شارژ کارت خارج و توسط کیف پول الکترونیک 

صورت گیرد.
حبیب اله در پایان عنــوان کرد: همچنین به منظور ایجاد، گســترش، همفکری و 
همکاری و توسعه فضای کسب و کار، ارائه خدمات هوشمند سازی با تشکیل گروه 
اقتصادی، فنی و حقوقی با منافع مشــترک به منظور راه اندازی دیتا ســنتر شهر 

شیراز در دستور کار بانک شهر و مدیریت شهری این کالنشهر قرار دارد.

3 اقتصاد

فناوری های مــدرن، زندگی بشــر را تغییر داده و 
موجب پیدایش نسلی از مشــتریان در استفاده از 
انواع خدمات و محصوالت از جملــه در امور بانکی 
شــده که نیازهای متفاوتی نسبت به گذشته دارند. 
این نسل از مشتریان به واســطه ظهور پدیده هایی 
از جمله اینترنت، شــبکه های پهن باند، شبکه های 
اجتماعــی و راهکارهای پــردازش داده، انتظارات 
بیشــتری از بانک خود دارند و به دنبــال راحتی، 
محصوالت شخصی ســازی شــده و برطرف سازی 

انواع نیازهای روزانه خود هستند.
پژوهش هــای مختلف جهانــی اثبات کــرده اند 
که صنعت بانکداری در رتبــه دوم صنایع از لحاظ 

بلوغ دیجیتال قرار گرفته اســت که نشان می دهد 
تا چه انــدازه بانک های جهان، تهدیدات ناشــی از 
دیجیتالی شــدن را جدی تلقی کرده اند و گام های 

بزرگی در این راه برداشته اند.
بر اساس پیش بینی گزارش های مؤسسات معتبر، 
دیجیتالی شدن روند غالب آینده صنعت بانکداری 
اســت و بانک ها برای بقا در عصر دیجیتال، چاره ای 
جز تغییر مدل کسب وکار خود مبتنی بر روندهای 

دیجیتال ندارند.
بــرای قرن ها، مدل هــای کســب وکار بانک ها در 
محوریت مشــخص و ثابتی قرار داشــته است. در 
ســال های اخیر، روندهای فناوری، مدل ســنتی 

کسب وکار بانک ها را با چالش روبرو کرده است.
دیجیتالی شدن، زنجیره ارزش سنتی بانک ها را بر 
هم زده و نقش سنتی بانکداری را در معرض تهدید 
و تغییر قرار داده اســت. فینتک هــا و پلتفرم های 
نوظهور دیجیتال، فرصت ها و تهدیدات جدیدی را 

برای صنعت خدمات مالی پدید آورده اند.
در ایران نیز چندسالی است که تب تحول دیجیتال 
به صنعت بانکی رســیده و بانکها درصدد هستند با 
ایجاد نــوآوری و تغییر در مدل های کســب و کار، 
ســهم بازار خود را در میان ســایر رقبا و شــرکای 

تجاری تنوع و توسعه بخشند.
بانک ســینا نیز به عنــوان یکــی از بانکهای جوان 

صنعت بانکــداری ایران در ســالهای اخیر تحرک 
و اقداماتی در حوزه پیوســتن به قطــار بانکداری 
دیجیتال صــورت داده و با تنوع بخشــی خدمات 
فناورانه خود تالش داشــته تا از این قطار پرشتاب 
عقب نماند اما ارائه خدمات در بسترهای فناور محور 
تنها ضرورت توسعه و توفیق در بانکداری دیجیتال 
نیست و بانک باید عالوه بر این، بازنگری های جدی 

نیز در مدل های کسب و کاری خود انجام دهد.
از همین روست که به نظر می رســد بانک سینا در 
این زمینه با تحوالت تازه ای روبه رو است و به تازگی 
سرپرســت این بانک از آغاز تدویــن برنامه تحول 

کسب وکار آن خبر داده است.

خیز بلند بانک سینا برای ایجاد تحول در مدل کسب وکار 

 وزیر راه و 
شهرسازی با 
تأکید بر اینکه 

رسیدگی به 
محالت فرسوده 
شهری دغدغه 
دولت سیزدهم 

است گفت: با 
توجه به اینکه 
در بافت های 

فرسوده طبقات 
بلندمرتبه نداریم 

با ارایه دو طبقه 
تراکم تشویقی، 

در این بافت ها 
به سطح معمولی 

طبقات محالت 
شهری خواهیم 
رسید و بنابراین 
این مشوق حتما 
تاثیرگذار خواهد 

بود.

مدیرعامل شرکت 
بورس انرژی ایران 

گفت: صندوق پروژه 
هیبریدی به زودی در 

بازار بورس راه اندازی 
می شود. 

مدیرعامل بانک صادرات ایران در ســفر یک روزه خود به اســتان مازندران ضمن 
دیدار با مقامات اســتان از برخی پروژه های عمرانی و واحدهای تولیدی و صنعتی 
بازدید و بر آمادگی این بانک بــرای همکاری دوجانبه برای توســعه مطلوب این 

استان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســیدضیاء ایمانی در این ســفر در 
نشستی با نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: مدیریت 
شعب بانک صادرات ایران در اســتان مازندران تاکنون توانسته حدود ۱۵۰ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان بخش های مختلف پرداخت کند که این آمار 

در مقایسه با سایر بانک ها بسیار مطلوب است.
ایمانی اظهار داشــت: در سال گذشــته ۱۰۰ درصد منابع بانک صادرات ایران در 
این استان در قالب تسهیالت پرداخت شد که شــاخص خوبی برای استان است. 
مازندران در برخی از شاخص ها محروم واقع شده است، تمام تالش ما این است که 

در کنار سایر دستگاه های اجرایی، این استان را به نقطه مطلوبی برسانیم.
وی در خصوص حمایت از پروژه های عمرانی شــهرداری ساری گفت: در صورت 
رعایت ســازوکارهای بانکی به طور کامل از پروژه های شــهرداری ساری حمایت 
می کنیم. بانک صادرات ایران تمام تالش خود را به کار خواهد بست تا شهر ساری 

خدمات مناسبی برای تأمین مالی پروژه های خود دریافت کند.
ســیدضیاء ایمانی با حضور در فرمانداری ساری در نشست مشــترکی با حضور 
محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ســاری، علی بابایی کارنامی و منصور علی 

زارع نمایندگان مردم ساری در مجلس شــورای اسالمی، محمدابراهیم یخکشی 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران، بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان مازندران و جواد طالبی شهردار مرکز اســتان شرکت کرد و در 
جریان نیازمندی های تامیــن مالی طرح ها و پروژه های عمرانی این اســتان قرار 

گرفت.
در این نشست محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ســاری گفت: برای توسعه 
شهرستان ساری نیازمند تزریق اعتبارات ملی و اســتانی هستیم که در این میان 

حمایت و پشتیبانی بانک ها می تواند بسیار راهگشا باشد. 
وی از بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بانک های خوشــنام و باسابقه کشور یاد 
کرد و گفت: مشارکت و حمایت بانک صادرات ایران از پروژه های در دست اجرای 

شهرستان می تواند ما را در ارائه خدمات هرچه بیشتر به شهروندان یاری رساند.
وی خواســتار نگاه ویژه بانک صادرات ایــران به پروژه هــای آب منطقه ای، آب و 

فاضالب و مدیریت شهری شد. 
نماینده مردم شهرهای ســاری و میاندرود نیز در این نشست بانک صادرات ایران 
را یکی از بانک های اثرگذار در ســطح ملــی خواند و افزود: بانک صــادرات ایران 
می تواند با اعطای تســهیالت و تزریق منابع موردنیاز پروژه های ملی و منطقه ای 
به ویژه استان مازندران خون تازه ای را در رگ های این پروژه ها به جریان بیاندازد و 

موجبات توسعه و آبادانی کشور را فراهم آورد.
علی بابایی کارنامی از دکتر ایمانی خواســت زمینه ای را فراهم آورد تا شهرداری 

ساری بتواند بیش از گذشته از حمایت های بانک صادرات بهره مند شود.
بهزاد بــرارزاده، مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب مازندران نیز گفت: اســتان 
مازندران در حوزه آب و فاضــالب دارای عقب ماندگی ریشــه ای و با نگاه ویژه ی 
دولت سیزدهم و پیگیری های اســتاندار مازندران برای استفاده از تسهیالت ماده 
۵۶ برای پروژه های آب و فاضالب شهرهای ساری، بابل و نوشهر امیدوارم بتوانیم 
پروژه های مذکور را تا حدودی به پیش ببریم و جمعیت بیشتری از مردم استان را 

از مزایای این پروژه ها بهره مند سازیم.
محمدابراهیم یخکشــی مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مازندران نیز در این 
نشســت با قدردانی از بانک صادرات ایران به جهت نگاه بلند توسعه ای و حمایتی 
در بخش های مختلف به ویژه بخش آب گفت: از ســال گذشــته پیگیر استفاده از 
تســهیالت اعتباری بانک ها در حوزه تأمین مالی طرح های آب رســانی در استان 
مازندران بوده ایم که خوشــبختانه در این مســیر بانک صــادرات ایران عاملیت 
این کار را برعهده گرفته و با مشــارکت چند بانک قرار اســت پروژه هایی در حوزه 
شرکت آب منطقه ای مازندران به اجرا درآید که اقدامات اولیه آن انجام و به زودی 
عملیات اجرای آن آغاز خواهد شد. جواد طالبی شهردار ســاری نیز با قدردانی از 
همکاری بانک صادرات ایران در اســتان تاکید کرد: همکاری شهرداری ساری با 
بانک صادرات ایران اتفاقات خوبی را در این شــهر رقم خواهد زد.مدیرعامل بانک 
صادرات ایران در این ســفر همچنین از چند پروژه و واحد تولیدی در شهرستان 

آمل از جمله شرکت لبنی کاله بازدید و با مدیران این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران: بانک صادرات ایران برای حمایت از توسعه پروژه های 
عمرانی و صنعتی مازندران آمادگی کامل دارد

مدیرعامل شــرکت بورس انرژی ایران گفــت: صندوق پروژه 
هیبریدی به زودی در بازار بورس راه اندازی می شود. 

به گزارش خبرنــگار اقتصــادی ، »علی نقوی« در نشســت 
تخصصی بررســی روش های تامین مالی برای توسعه انرژی 
های تجدید پذیر در دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی انرژی 
های تجدیــد پذیر و بهــره وری انرژی افــزود: راه اندازی این 
صندوق می تواند روشــی برای تامین مالی فعاالن انرژی های 

تجدیدپذیر باشد.
وی به راه اندازی بورس انرژی از ســال 9۰ اشاره کرد و گفت: 
بورس انرژی اکنون بــازار فیزیکی برق نیــز دارد و معامالت 

باالی پنج مگاوات در آن انجام می شود.
نقوی ادامه داد: به زودی معامالت بــاالی ۲ مگاوات هم اضافه 

خواهد شــد و خرده فروشــان برق نیز در بازار مشتقه حضور 
خواهندداشت.

وی گفت: ۴۲ نیروگاه بخش خصوصی و ۴۱ نیروگاه دولتی در 
سامانه معامالت بورس حضور دارند.

مدیرعامل شــرکت بورس انرژی ایران از فراهم شــدن امکان 
معامله قراردادهای دوجانبه خبر داد و افزود: زمانی می توان از 
بورس انتظار تامین مالی داشت که بازار فعالی باشد، بنابراین 
وزارت نیرو باید در باره بــازار فعال انرژی هــای تجدیدپذیر 

تالش داشته باشد.
وی از تــالش بــرای راه انــدازی تابلــوی معامــالت انرژی 

تجدیدپذیر در بازار بورس خبر داد.
نقوی خاطرنشان کرد: شرکت های فعال در بخش انرژی های 

تجدیدپذیر می توانند با تشــکیل یک نیروگاه مجازی در این 
بازار فعالیت داشته باشند.

وی، قراردادهای ســلف موازی اســتاندارد را یکی از ابزارهای 
تامین مالی برای انرژی های تجدیدپذیر دانســت و ادامه داد: 
بحث صندوق پــروژه از روش هــای دیگر تامیــن مالی برای 

انرژی های تجدیدپذیر است.
مدیرعامل بــورس انرژی از تالش برای طــرح جدید صندوق 
پروژه هیبریدی خبر داد که می تواند برای انرژی های تجدید 

پذیر هم مورد استفاده قرار گیرد.
نقــوی بــر ضــرورت راه انــدازی بــازار کربــن تاکیــد و 
خاطرنشــان کرد: این بازار می تواند ابزاری برای تامین مالی 

تجدیدپذیرها باشد.

مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران: صندوق پروژه هیبریدی در بازار بورس 
راه اندازی می شود
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   سال یازدهم

 وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر اینکه رســیدگی به 
محالت فرسوده شهری دغدغه دولت سیزدهم است 
گفت: با توجه به اینکه در بافت های فرســوده طبقات 
بلندمرتبه نداریم با ارایه دو طبقه تراکم تشویقی، در 
این بافت ها به سطح معمولی طبقات محالت شهری 
خواهیم رســید و بنابراین این مشوق حتما تاثیرگذار 

خواهد بود.
»رستم قاســمی« وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه 
تلویزیونی در خصوص مصوبه جدید و بسته تشویقی 

نوسازی بافت فرســوده و ویژگی های این بسته برای 
ترغیب مالکان و ســرمایه گذاران برای نوســازی در 
بافت فرسوده، توضیح داد: شورای عالی شهرسازی و 
معماری مصوباتی در خصوص ساماندهی به وضعیت 
محله های فرسوده کشور داشته و یکی از دغدغه های 

دولت سیزدهم رسیدگی به این محالت است.
عضو کابینه دولت ســیزدهم با اشاره به اینکه محالت 
فرسوده در کشــور مســاحت قابل توجهی دارند که 
هم بــه لحاظ ایمنی و هــم به لحاظ شــرایط زندگی 

برای مردم زندگی در این محالت مشــکالتی را ایجاد 
کرده اســت، افزود: با وضعیت موجود، شورای عالی 
شهرســازی و معماری ایران تصمیم گرفت یکسری 
خدماتی به محالت فرســوده برای نوسازی ارایه کند. 
هم اکنون در روستاها برای نوســازی و ساخت ۲۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت با نــرخ ۵ درصد پرداخت 

می شود که کمک بسیار بزرگی است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در محالت فرسوده 
شــهری نیز با توجه به ریزدانگی و عــدم امکان تردد 

اتومبیل و حرکت دشــوار سیاســت های تشــویقی 
پیش بینی شد. در بسته تشویقی شهرسازانه نوسازی 
بافت های فرســوده، مقرر شــد تا در خصوص قیمت 
پروانه ســاختمان تخفیف مناســبی ارایه شود. دوم 
اینکه ســاختمان های ریزدانه به درشت دانه تبدیل 
شود. ســوم، دو طبقه تشــویقی تراکم داده شود که 
می تواند برای انبوه ســازان مناســب باشد. همچنین 
پارکینگ اضافــه برای این بافت ها پیش بینی شــده 

است.
قاســمی ضمن دعوت از انبوه ســازان برای مشارکت 
در نوسازی بافت های فرســوده و بهره مندی از بسته  
تشویقی شهرســازانه تصریح کرد: بســته تشویقی با 
ویژگی هایی که دارد وضعیت مناســبی را برای انبوه 
سازان ایجاد خواهد کرد و با ارایه این بسته و مشارکت 
انبوه ســازان نوســازی بافت های فرســوده سرعت 

می گیرد.
 وی گفت: ارایه تســهیالت ارزان قیمت به انبوه سازان 
نیز در دست بررسی است که در اختیار سازندگان قرار 
می گیرد. با این بسته تشویقی امیدوار هستیم تا بافت 
فرسوده موجود کشور را از شــرایط موجود به شرایط 

مناسب تر تبدیل کنیم.
قاسمی در پاســخ به این پرســش که دادن تراکم دو 
طبقه  در شهر تهران مشکالتی را در پی خواهد داشت 
یا خیر، گفت: در شــورای عالی شهرسازی و معماری 
موضوع به شکل کارشناسی بررسی شده است. اصوال 
در بافت های فرسوده طبقات بلندمرتبه نداریم. بدین 
معنا که با ارایه دو طبقه تراکم تشویقی، در این بافت ها 
به ســطح معمولی طبقات محالت شــهری خواهیم 
رسید و بنابراین این مشــوق حتما تاثیرگذار خواهد 
بود. گفتنی است، بســته تشــویقی جدید نوسازی 
بافت فرسوده در شــورای عالی شهرسازی و معماری 
تصویب شد. در این بسته مشوق هایی در زمینه تراکم، 
طبقات اضافــه و پارکینگ وجود دارد. انبوه ســازانی 
که قصد نوســازی محله ای و بلوکی دارند و همچنین 
سازندگانی که به اصالح معابر و محورهای اصلی بافت 
فرســوده کمک می کنند می توانند از این تسهیالت 
اســتفاده کنند. ســازندگان پالک هــای تجمیعی و 
پالک هایی که جان ســاکنان آنها به علت فرسودگی 
در خطر است امکان بهره برداری از این بسته تشویقی 

را دارند.

وزیر راه و شهرسازی: رسیدگی به محالت 
فرسوده شهری دغدغه دولت سیزدهم است



 امروزه وضعیت محیط زیســت کشــور در بخش های مختلف از جمله 
آب، خاک و هوا به مرحله شکننده ای رسیده که اگر به همین روال پیش 
برود، دیگر محیط زیستی برای نســل های بعدی باقی نخواهد ماند؛ بر 
این اســاس باید حفاظت از طبیعت جدی گرفته شود که رسیدن به آن 

نیازمند داشتن سواد محیط زیستی است.
ایران یکی از کشورهای مترقی در زمینه حفاظت از محیط زیست است 
چون جزو اولین کشورهایی به شــمار می رود که در قانون اساسی یک 
اصل را به این مقوله اختصاص داده و حفاظت از محیط زیست را وظیفه 
عمومی می داند، در واقع اصل ۵۰ قانون اساسی گواه این ادعا است زیرا 
در این اصل آمده است که در جمهوری  اسالمی، حفاظت  محیط زیست  
که  نسل  امروز و نســل های  بعد باید در آن  حیات  اجتماعی  رو به  رشدی  
داشته  باشــند، وظیفه  عمومی  تلقی  می  شــود، از این  رو فعالیت های  
اقتصــادی  و غیر آن  که  با آلودگی  محیط زیســت  یــا تخریب  غیرقابل  

جبران  آن  مالزمه  پیدا کند، ممنوع  است.
با توجه به عمق این اصل می توان دریافت که محیط زیست و حفاظت از 
آن برای نسل های بعدی یک مقوله عمومی دیده شده که در این میان 
اجرای آن نیازمند داشــتن آگاهی و به روز بودن علم است که پرداختن 

به آن اهمیت سواد محیط زیستی را بیش از پیش پررنگ می کند.
می دانیم که محیط زیست سالم نقش مهمی در کیفیت زندگی انسان 
ها دارد بر این اساس دولت ســیزدهم بدون اینکه شعار محیط زیستی 
ســر دهد، توجه خاصی به بخش حفاظت از محیط زیست دارد؛ بر این 
اساس روشی که دولت در این بخش در پیش گرفته مشارکت مردم در 
بخش حفاظت است یعنی معتقد اســت که باید محیط زیست مردمی 
شود چون از این راه اســت که می توان دراجرای برنامه های حفاظت، 

جوامع محلی را هم مشارکت داد.
زمانی که جامعــه محلی از طرحی منتفع شــود قطعــا در اجرای آن 
همکاری خواهد کرد، در واقع کارشناسان معتقدند که اگر مثال جوامع 
محلی از یک تاالب و یــا جنگل اطراف محل زندگــی خود درآمدزایی 
پایدار داشته باشــد قطعا در حفاظت از آن پیشــقدم خواهد شد؛ این 
روشی اســت که دنیا به ســمت آن رفته و جواب های خوبی هم گرفته 
اند. البته مساله اصلی در این میان داشتن سواد الزم برای درک این مهم 
یعنی همان سواد محیط زیستی اســت که نه فقط باید میان مردم بلکه 

میان مسووالن هم باال برود.
معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
دراین باره به خبرنگار محیط زیســت ایرنا گفت: امروزه ســواد محیط 
زیستی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پیش نیازهای اساسی مدیریت 

محیط زیست شناخته می شود.
نوراهلل مرادی افزود: سواد محیط زیستی تفاوت اساسی ولی نامحسوس 
با آموزش محیــط زیســت دارد، در حالی که آموزش محیط زیســت 
فرایندبنیان است، اهداف محیط زیستی خروجی را مبنا قرار می دهد، 
سواد محیط زیســتی درک روابط میان نظام های طبیعی و نظام های 

اجتماعی انسان است.
فردی دارای ســواد محیط زیستی اســت که هنر حل مســئله، تفکر 
نقدگرایانه و مهارت های تصمیم ســازی کارآمد برای ســنجش تمام 
جنبه های یک مســئله محیط زیستی را دارا باشــد، این فرد می تواند 
رفتار مســئوالنه ای برای حل مسائل محیط زیســتی داشته باشد چرا 
که مهارت های شناختی برای تصمیمات خردمندانه را به دست آورده 

است
وی با اشــاره به اینکه بر همین اســاس در تعاریف گوناگون چهار جزء 
دانش، مهارت، تمایل و رفتار را برای ســواد محیط زیســتی برشمرده 
اند، اظهار داشت: فرایندهایی که اساس آگاهی محیط زیستی هستند 
به درجات مختلف تقسیم می شوند که دانش و درک وسیع از مفاهیم، 
مســایل و موارد محیط زیســتی، مجموعه ای از تمایالت شناختی و 
حسی و مجموعه ای از مهارت ها و توانایی های شناختی جزو آنها است.

معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست 
ادامه داد: به این ترتیب ســواد محیط زیســتی در برگیرنده شیوه ها، 
فعالیت ها و احساساتی است که ریشه در آشــنایی با محیط و شناخت 
دقیق نسبت به آن دارد، همانطور که برای افراد باسواد توانایی خواندن 
و نوشتن هویت آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، شهروندان دارای سواد 
محیط زیستی نیز توانایی تفسیر و اقدام به نفع محیط زیست را در خود 

درونی می سازند.
وی گفت: راهبردهای رفتاری مناســب برای به کارگیــری این قبیل 
دانســته ها و ادراک ها به منظور ایجــاد هم صدایــی و تصمیم گیری 
اثربخش در طیف وســیعی از زمینه های محیط زیستی است، مراحل 
شکل گیری سواد محیط زیستی در یک فرد شامل مولفه هایی از قبیل 
آگاهی کلی نســبت به ارتباط میان انســان و محیــط پیرامون، دانش 
کافی، اثر بخشی و درک درســت از فرایندهای زیستی و تعامالت میان 
انســان و محیط زندگی، مجموعه ای از ارزش ها و حساســیت ها  برای 
محیط زیســت و انگیزه شــرکت فعاالنه در بهبود و حفاظت از محیط 
زیســت، ایجاد مهارت، تفکر انتقادی و مطالبه گری در حل مســایل 
محیط زیستی و تقویت پویایی در انجام اقدامات فردی، گروهی و مدنی 
برای حفظ محیط زیســت )مشارکت مردمی و مســئولیت اجتماعی( 

است.
مرادی افزود: بر همین اساس و با توجه به شعار سال تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین، سواد محیط زیستی از مسیر پژوهش ها و فناوری های 
نوین محیط زیستی به شریان تولید در کشــور تزریق شده و با افزایش 
بهره وری )تولید بــا مصرف منابع و ایجاد ضایعات کمتر( به اشــتغال و 

بهره برداری پایدار از منابع کمک می کند.
وی اظهار داشــت: شــناخت گروه های هدف، نیازســنجی آموزشی 
آن ها، تعیین اولویت ها، برنامه ریزی عملیاتــی و...، در هدفمند کردن 
آموزش های محیط زیستی، نهادینه کردن جایگاه آن در تعالی جامعه 
نقش مهمی داشته و اثربخشــی آموزش های مذکور را بیشتر می کند و 
ضرورت دارد که سرلوحه کار سیاســتگذاران و برنامه ریزان این حوزه 

قرار گیرد.

 قائم مقام سازمان 
بازرسی کل کشور 
گفت: عملیات 
اجرایی در بخشی 
از تصفیه خانه 
فاضالب جنوب 
تهران دو هزار 
میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داشت 
که پس از بازدید 
رئیس سازمان 
بازرسی از این 
تصفیه خانه تأمین 
شده است.

مدیرعامل سازمان 
انتقال خون ایران 
گفت: هیچ کمبودی 
در زمینه ذخایر خونی 
در کشور نیست 
و این سازمان در 
تامین ذخایر خونی 
در بهترین حالت در 
طول تاریخ خود قرار 
دارد.

سواد محیط زیستی
 رمز حفاظت از طبیعت

جامعه4

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: 
مشــموالنی که برای زیارت عتبــات عالیات 
قصد خروج از کشــور دارند بــدون ثبت نام 
اینترنتــی به مرزهای شــش گانــه مراجعه 

نکنند.
 ســردار تقی مهری در حاشــیه بازدید از مرز 
شــلمچه بیان کرد: پلیس در رابطه با اجرای 
طرح ویژه اربعین حســینی، قبل از ماه محرم 
برنامه هــای خــود را تنظیم کــرده و در این 
راستا ســازمان وظیفه عمومی به استان های 
خورســتان، ایالم، کردســتان، کرمانشاه و 
آذربایجان ابالغ کرده که برنامه ریزی مناسبی 

برای عبور مشموالن زائر داشته باشند.
وی افزود: در ســال جاری همه مشــموالن 
شــامل دانشــجویان، دانش آموزان، طالب و 
متعهدین خدمــت در دســتگاه های دولتی 
که مشــمول خدمت مقدس ســربازی بودند 
توانســتند از طریــق اینترنت برای مراســم 
اربعین حســینی ثبت نام کنند کــه این یک 
اقدام خیلی خوبی نسبت به سال های قبل بود 
که باعث شد مراجعه مشــمولین به مقرهای 

انتظامی کم شود.
رئیس ســازمان وظیفه عمومــی فرماندهی 
انتظامی کل کشــور ادامه داد: مسئله بعدی 

پس از ثبــت نــام اینترنتی، 
عــدم دریافت وثیقه اســت و 
کلیه مشــموالنی که بخواهند 
در طول ســال از کشور خارج 
شوند مبلغی را به عنوان ودیعه 
می گذارند و پس از بازگشــت 
به آنها عودت داده می شود اما 
امسال خروج برای مشموالن 
زائر رایگان و بدون اخذ وثیقه 
اســت و تاکنون تعداد زیادی 
نیــز توانســته اند بــه عتبات 

عالیات مشرف شوند.

سردار مهری: مشموالن بدون ثبت نام اینترنتی به پایانه های مرزی مراجعه نکنند

 قائم مقام ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: عملیات 
اجرایی در بخشی از تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران 
دو هزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز داشــت که پس از 
بازدید رئیس سازمان بازرسی از این تصفیه خانه تأمین 

شده است.
به  نقل از سازمان بازرســی کل کشور، احمد رحمانیان 
در نشســتی که پیرو بازدید رییس سازمان بازرسی کل 
کشــور، از مراحل پیشــرفت طرح تصفیه خانه جنوب 
تهران و مشــکالت عدیده ای که در ایــن رابطه وجود 
داشت، تشکیل شد با بیان اینکه راه اندازی تصفیه خانه 
فاضالب جنوب تهران از برنامه زمان بندی عقب است، 
تأکید کرد: عدم راه انــدازی این تصفیه خانه، مخاطرات 
زیادی را در حوزه بهداشــت عمومی و زیست محیطی 
برای مردم تهــران دارد؛ ازاین رو، ســازمان بازرســی 
این مســئله را در دســتور کار قرار داده است و چنانچه 
مشخص شود دســتگاهی قصور یا سهل انگاری داشته، 

اقدامات قانونی الزم انجام خواهد شد.
وی خطاب به نمایندگان وزارتخانه ها و دســتگاه های 
حاضر در جلسه گفت که در اظهارنظرها توپ را در زمین 
هم نیندازند و همه مشــارکت و تعامل کننــد تا کار به 

سرانجام برسد.
رحمانیان با بیان اینکه باید برای رفع این مشــکل نگاه 
جهادی داشت از تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران که 
حدود ۱۱۰ هکتار مســاحت دارد به عنوان بزرگ ترین 

تصفیه خانه، خاورمیانه یاد کرد.
وی گفت: ۶ بخش تصفیه خانه با قابلیت تصفیه فاضالب 
مربوط به ســه میلیون نفر جمعیت با وام های داخلی و 
خارجی راه اندازی شده و از این پساب ها در فضای سبز و 
صنعت استفاده می شود اما بخش هفتم و هشتم آن ۱۵ 

درصد پیشرفت داشــته که حدود پنج درصد ازآن پس 
از بازدید رئیس سازمان بازرسی سرعت گرفته است.

به گفته رحمانیان، عملیات اجرایی دو بخش یادشــده 
مذکور دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشــته است؛ 
که پس از بازدید رئیس سازمان بازرسی از تصفیه خانه 
جنوب تهران و با ورود ســازمان بازرسی کل کشور این 

اعتبار به روش های مختلف تأمین شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشــور با اشاره به اینکه 
مزارع جنوب شــهر در معرض پســاب های آلوده است 
افزود: این پســاب ها در مزارع حاشیه شــهر استفاده 
می شود و بهداشــت عمومی و صیانت از محیط زیست 
را تحت تأثیر قرار داده است؛ ازاین رو پیگیری آن به جد 

در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است.
وی ادامــه داد: رواناب های ســطحی و  آلــوده تهران، 
آلودگی های میکروبی و آالینده های بســیار خطرناکی 
دارند که بــدون تصفیه رها می شــوند و در مزارع مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و باید هر چه ســریع تر تعیین 
تکلیف شــود زیرا اثرات مخربی روی بهداشت عمومی، 

آب، خاک و منابع زیرزمینی دارد.
رحمانیــان بــه تشــریح برخــی از وظایــف قانونی 
وزارتخانه ها و دســتگاه های متولی این حوزه پرداخت 
و گفت: بر اســاس ماده یک قانون تشکیل شرکت های 
آب و فاضالب، وزارت نیــرو وظیفه جمع آوری، انتقال و 
تصفیه فاضالب شهرها، وزارت جهاد کشاورزی مطابق 
با بند سه تصویب نامه ســال ۸۵ هیات وزیران موظف به 
رفع مشکل آبیاری مزارع سبزی کاری با فاضالب خام، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب بند 
دو ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت 
و ماده دو آیین نامه بهداشــت محیط، وظیفه تشخیص 

هرگونه تهدید علیه بهداشــت عمومی و انجام اقدامات 
قانونی، وزارت صمت به استناد بند ۱۴ مصوبه سال 9۴ 
شــورای عالی امنیت ملی مکلف به خودداری از صدور 
مجوز جدید با همکاری محیط زیســت و وزارت نیرو به 
واحدهای آالینده صنعتی حوزه آبریز، بر اســاس ماده 
یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، پیشگیری 
و ممانعت از هرگونه آلودگی و هرگونه اقدامی که منجر 
به برهم خوردن تعادل و تناســب محیط زیســت شود 
برعهده سازمان محیط زیست و شــهرداری تهران نیز 
مدیریــت فاضالب های شــهری و تأمیــن زمین برای 

احداث تصفیه خانه های محلی و...را برعهده دارد.
تامین ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار بــرای تصفیه خانه 

تهران
وی با تأکیــد بــر اینکه بخــش های هفت و هشــت 
تصفیه خانه تهران یکی از موضوعــات مهم مورد توجه 
و پیگیری سازمان بازرسی اســت، خواستار تسریع در 

راه اندازی فازهای مزبور شد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی از 
موضوعات مطرح شده در این جلسه پیرامون راه اندازی 
فازهای هفت و هشــت تصفیه خانه جنوب تهران تأکید 
کرد: بر اســاس اعالم آب منطقه ای این دو فاز در تیرماه 
ســال آینده به بهره برداری می رســد اما اگر این گونه 
نباشــد هیچ عذری از ســوی آب منطقــه ای پذیرفته 
نیست. وی به موضوع رواناب های سطحی اشاره کرد و 
خطاب به نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های متولی 
گفت: من به دنبال نتیجه هســتم، خروجی منتهی به 
اقداماتی که انجام داده اید را مطرح کنید؛ قرار نیست ما 

در این جلسه آسیب شناسی کنیم.
رحمانیان افزود: وقتی مصوبه ای وجود دارد، کارگروهی 

هســت و نمایندگان تام االختیار دســتگاه ها سه سال 
می آیند و می روند اما خروجی ندارد و رواناب های آلوده 
همچنان وجود دارد، این یعنی حســن جریانی نبوده و 

سوجریانی وجود دارد.
قائم مقام ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: بر اساس 
مصوبه هیات وزیران سال 9۸ مســئولیت کارگروهی 
در حوزه رواناب ها برعهده وزارت کشــور گذاشته شده 
و برداشت این اســت که این وزارتخانه به وظایف خود 
عمل نکرده یا اگر اقدامی انجام شده است، ضعیف بوده 

است.
رحمانیــان به وزارت کشــور مهلــت داد کــه برنامه 
زمان بندی و نقشــه راه و وظیفه دستگاه ها را ظرف یک 
ماه مشــخص و اعالم کند و از بازرسان مربوطه خواست 
بر این موضوع نظارت داشــته باشــند و چنانچه پس از 
تعیین وظایف دســتگاه ها به وظیفه خود عمل نکردند 

موضوع به بازرسی اعالم شود.
پیگیری موضوع از ســوی بازرســی اســتان تهران و 
ورود دستگاه ها در بعد پیشــگیری و آگاه سازی مردم 
و کشــاورزان و برخورد بــا متخلفان، فــارغ از برنامه 
زمان بندی وزارت کشــور از دیگر مصوبات این جلسه 
بود که رحمانیــان مأموریت داد به جد در دســتور کار 

قرار گیرد.
رحمانیــان تأکید کــرد: قانون گــذار بــرای برخی از 
دســتگاه ها از جمله محیط زیســت، وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی و صمت ظرفیــت نظارتی 
مشخص کرده و ضرورت دارد این دستگاه ها به وظایف 

خود عمل کنند.
وی بر ضرورت اســتفاده از ظرفیــت مدعی العموم در 
این حوزه نیز تأکید کرد و گفــت: به طور حتم مجموعه 
دادستانی نیز پای کار هســتند و تا جایی که بنده اطالع 

دارم تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر مشخص 
شود که دســتگاهی به وظایف خود عمل نکند سازمان 
بازرســی کل کشــور فارغ از اینکه فرد چه کسی است 
به موضــوع ورود و مدیران و دســتگاه های خاطی را به 
مراجع قانونی معرفی می کند و همه بدانند که سازمان 
در راستای انجام وظیفه قانونی خود با هیچ کس تعارف 

ندارد.
وی گفت: اگــر دســتگاه های دولتی توانایــی اجرای 
تصفیه خانه را ندارند، با توجه بــه ارزش افزوده آب های 
تصفیه شــده برای اســتفاده در بخش های کشاورزی، 
صنعت و فضای سبز، شــرایط  را برای مشارکت بخش 

خصوصی فراهم کنند.
براســاس این گزارش، چنــدی قبل رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشــور در پی وصول گزارش هایی مبنی 
بر آبیاری اراضی کشاورزی با پســاب آلوده، در راستای 
تأمین امنیت غذایی مــردم و حقوق عامــه از فازهای 
مختلف تصفیه خانه جنوب تهران بازدید و دستوراتی را 
خطاب به بازرس کل استان تهران و بازرسان امور جهاد 
کشــاورزی و نیرو صادر کرد و خواســتار اجرای هرچه 

سریع تر طرح تصفیه رواناب های تهران شد.
ذبیح اهلل خدائیان در جریان ایــن بازدید از وزرای جهاد 
کشاورزی و بهداشت خواست همکاری الزم را به منظور 
کاهش آلودگی رواناب ها و پیشــگیری از آلودگی آب و 
تهدید بهداشــت عمومی انجام داده و اعالم کرد که این 
موضوع طی جلســه ای با دســتگاه های متولی از سوی 

سازمان بازرسی دنبال می شود.
اکنون پس از گذشــت چنــد روز از ایــن بازدید، روز 
گذشــته جلســه ای با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و 
دستگاه های متولی در سازمان بازرسی کل کشور برای 
پیگیری این موضوع و بررســی اقدامات دستگاه ها در 
تکمیل طرح تصفیه خانه فاضــالب تهران و جمع آوری 
رواناب های ســطحی برگزار و قائم مقام این ســازمان 

موضوعاتی را در این رابطه یادآور شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور :

تامین ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
تصفیه خانه تهران

مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران گفت: هیچ کمبودی در زمینه ذخایر خونی در 
کشور نیســت و این ســازمان در تامین ذخایر خونی در بهترین حالت در طول تاریخ 

خود قرار دارد.
به گزارش ایرنا، مصطفی جمالی در حاشیه بازدید از پایگاه انتقال خون مهاباد در گفت 
وگو با خبرنگاران اظهار کرد: هم اکنون ۱۰۰ درصد نیاز کشــور به ذخایر خونی بویژه 
نیازهای بیمارستانی بطور کامل تامین اســت و این امر را سازمان انتقال خون مدیون 
مردم مســوولیت پذیر و اهداکنندگان متعهد و کارکنان کوشای سازمان انتقال خون 

می داند.
وی با اشــاره به فروکش کردن کرونا و افزایش حضور اهداکنندگان خون در پایگاه ها 
در کشور نیز افزود: از زمان کاهش شــیوع کرونا در یکسال اخیر میزان اهدای خون در 
کشــور به میزان ۲۰ تا 3۰ درصد افزایش یافته که این میزان کامال منطبق بر نیازهای 

بیمارستان ها به خون است.
مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران از اهداکنندگان به عنوان سرداران و از کارکنان 
ســازمان انتقال خون به عنوان ســربازان گمنام ســالمت یاد کرد و گفت: با تالش و 
فداکاری این عزیزان در ایام کرونا در حالی که بطــور میانگین در جهان میزان اهدای 
خون 3۰ درصد کاهش یافته بود ولی این میزان در کشــور ما تنها هشت درصد کاهش 

یافت.
جمالی با دعوت از مردم برای حضور در پایگاه های انتقال خون یادآور شد: بررسی های 

پژوهشی که در مراکز انتقال خون انجام شده است نشان می دهد که هیچگونه موردی 
از انتقال بیماری در این مراکز در کشور مشاهده نشده است و مردم با خیال آسوده می 

توانند برای اهدای خون مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه این ســازمان اعتقاد دارد که زمینه اهدای خون را باید فراهم سازد تا 
مردم در اقصی نقاط کشور قادر به اهدای خود باشند، اضافه کرد: در همین زمینه تالش 
کرده تا با توسعه زیرساخت ها در کشور همچنین استفاده از اتوبوس های انتقال خون 

زمینه الزم برای حضور مردم در این امر خداپسندانه تسهیل شود.
جمالی ادامه داد: در همین راســتان در آذربایجان غربی پیش بینی شده ۲ پایگاه خود 

در شهرهای بوکان در جنوب و ماکو در شمال این استان ایجاد شود.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشــاره به اربعین حسینی و آیین پسندیده نذر 
خون در کشــور نیز تاکید کرد: نذر خون نباید تنها مختص یک روز و یا ایام خاص باشد 
بلکه مردم می توانند در تمامی ایام ســال بویژه در ایام ســرد و نیز ماه مبارک رمضان 

نسبت به ادای نذر خود اقدام کنند.
مدیرعامل انتقال خون ایران: کمبود ذخایر خونی در کشور وجود ندارد

وی همچنین از پایگاه انتقال خون مهاباد که نیازهای خونی مراکز بیمارستانی جنوب 
آذربایجان غربی را تامین می کند به عنوان یکی از پایگاه های مهم، اســتاندارد و بسیار 
خوب کشور یاد کرد و گفت: برای تجهیز این پایگاه و نیز پایگاه انتقال خون شهرستان 

خوی به هرکدام از آنها یک دستگاه پالکت فرز اختصاص خواهد یافت.

 به گفته متخصصان افراد گروه ســنی ۱۸ تا ۶۰ ســال می توانند برای اهدای خون به 
پایگاه هــای انتقال خــون مراجعه کننــد و پس از انجــام معاینات و بررســی دقیق 
آزمایش های تجویز شده از سوی متخصصان و پزشــکان مستقر در مراکز انتقال خون 
نســبت به اهدای خون اقدام کنند و البته پس از معاینــه در صورت وجود کوچکترین 

مشکل، عمل خون گیری انجام نمی شود.
نوع آزمایش های به عمل آمده از خون های اهدایی شــامل هپاتیت بی و ســی، ایدز و 

بیماری های مقاربتی است.

مدیرعامل انتقال خون ایران: کمبود ذخایر خونی در کشور وجود ندارد
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مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲:
محموله ریلی از »دالیان چین« تا پایان

 هفته وارد اینچه برون می شود

گرگان-زهراکارزگر،خبرنگارافکار : مدیرکل راه آهن شــمال شــرق ۲ گفت: محموله 
ترانزیتی کشور چین از ایستگاه ریلی دالیان چین تا پایان هفته به اینچه برون گلستان رسیده 
و ســپس عازم راه آهن جلفا می شود. محســن اعتماد  گفت: محموله ترانزیتی کشور چین از 
ایستگاه ریلی دالیان چین تا پایان هفته به اینچه برون گلستان رسیده و سپس عازم راه آهن جلفا 
می شود. مدیر کل راه آهن شمال شــرق ۲ افزود: محموله ترانزیتی از کشور چین هفته نخست 
شهریور از شهر دالیان چین به سمت جلفا در غرب ایران حرکت کرد. وی ادامه داد: این مرسوله 
ریلی هم اینک وارد خاک ترکمنستان شــده و تا روزهای پایانی هفته از طریق اینچه برون وارد 
جمهوری اسالمی ایران می شود. اعتماد گفت: این محموله پس از ورود به اینچه برون، در ادامه 
به سمت جلفا در غرب ایران حرکت خواهد کرد. مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: راه اندازی 
این مسیرها در افزایش حجم تبادل تجاری دو کشــور، کاهش زمان ارسال کاال، اتصال چین به 
غرب آسیا و توسعه ارتباط با اروپا اهمیت بسزایی دارد. وی هرگونه اطالعات بیشتر در خصوص 

این محموله را به روزهای آینده موکول کرد

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی خبرداد؛ 
اعزام تجهیزات مکفی برای آماده سازی 

مرز تمرچین
ارومیه-مینا اصالنی،خبرنگارافکار :  مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجــان غربی، از اعزام 

تجهیزات و دستگاههای آماده سازی مرز تمرچین برای خدمت به زائران حسینی خبر داد.
جعفر برزگر با اعالم این خبر اظهار داشت: دو دستگاه کمپرســی و یک دستگاه لودر به منطقه 

مرزی تمرچین در پیرانشهر در راستای کمک در تعریض جاده پایانه اعزام شدند.
وی، افزود: تامین سیزده دســتگاه کانکس و اعزام به منطقه به منظور اســکان موقت در پایانه 
مرزی تمرچین نیز از دیگر اقدامات بنیاد مسکن در راستای تسریع در خدمات رسانی به زائران 

حسینی که قصد عزیمت از تمرچین دارند، انجام شد.
مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجان غربی، با اشاره به تحویل یک دســتگاه کانکس به دفتر امور 

شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی بمنظور استقرار در محوطه کارخانه قند
پیرانشهر، ابراز داشــت: همچنین یک دستگاه کانکس به شــهرداری نقده بمنظور استقرار در 
محوطه کارخانه قند پیرانشهر و یک دســتگاه کانکس به شهرداری اشنویه بمنظور استقرار در 

محوطه فرودگاه نظامی پیرانشهر تحویل شد.
برزگر، حمل کانکس های جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی به منطقه مرزی تمرچین را از 

دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان عنوان کرد.

مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز:
هوشمندسازی شبکه برق گامی بلند

 برای ارتقاء کیفیت خدمات است
شیراز - چراغی،خبرنگارافکار : امروزه به مدد رشــد روز افزون فناوریهای جدید و افزایش 
توان مدیریتی در مجموعه صنعت برق، هوشــمند ســازی و اتوماســیون از جمله مهمترین 

شاخصهای توسعه و اقدامی زیر بنایی جهت بهبود مستمر کیفیت خدمات بحساب می اید.
مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شــیراز در ارتباط با بهبود و ارتقاء کیفی خدمات 
و نظارت و کنترل بســترهای ارائه خدمت در این شرکت، خاطرنشــان کرد: با رشد روزافزون 

فناوری های نوین، شاخص های توسعه در حوزه برق نیز ارتقا یافته است.
یامین راست روشن در ادامه گفت: کنترل دقیق شبکه های برق و رویت پذیر و کنترل پذیر شدن 
شبکه های برق با توسعه اتوماسیون شبکه منجر به ارتقا کیفی خدمات شرکت توزیع از جمله 

کاهش خاموشی، رفع سریع مشکالت احتمالی، کاهش هزینه ها، مدیریت بار و … می شود.
مدیر امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این خصوص گفت: از سال گذشته، 
برنامه ریــزی و هدف گذاری هایی برای کاهش و رفع مشــکالت موجود در مســیر تامین برق 

مطمئن و پایدار، در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
راست روشــن اضافه کرد: یکی از اقدامات اجرایی شده، تالش برای کاهش حوادث اتفاقاتی بود 

که منجر به افت ۶۵ درصدی در سنوات اخیر این شاخص شد.
او یکی از مباحث مد نظر شرکت توزیع برق شــیراز را کاهش شاخص نرخ متوسط خاموشی هر 
مشترک اعالم و اضافه کرد: شاخص نرخ خاموشی هر مشترک برای سال ۱۴۰۰ به طور متوسط 
۱۸9 دقیقه تعیین شده بود که خوشبختانه و با اقدامات اجرایی شده در بخش های مختلف، این 

عدد به ۱۶۵ دقیقه کاهش یافت.
راست روشن هدف امســال را ۱۵۸ دقیقه اعالم و اضافه کرد: براساس چشم انداز ترسیم شده، 

امیدوار هستیم که تا سال ۱۴۱۰، این عدد به ۴۰ دقیقه در سال کاهش یابد.
او با اشاره به اینکه سال گذشته با کاهش قریب به ۲۰ درصدی حوادث شبکه توزیع برق مواجه 
بودیم، یکی از مباحث مهم امسال را هوشمندسازی شبکه دانست و گفت: براین اساس، از ابتدای 
امســال تاکنون تعداد نقاط فرمان پذیر از ۱۰۰ نقطه در کل شبکه حوزه استحفاظی توزیع برق 

شیراز به 3۲3 نقطه افزایش یافته است.

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه :
ساوه به جایگاه واقعی خود در زمینه

 توسعه دست نیافته است
ساوه – علی کریمی،خبرنگارافکار : رئیس شورای اسالمی شهر ساوه با بیان اینکه این شهر 
به جایگاه واقعی خود در زمینه توسعه دست نیافته اســت، گفت: باید همه دست در دست هم 

دهیم تا این شهرستان را به جایگاه واقعی خود برسانیم.
مرتضی سعیدی نیک بیان داشت: این شهرستان با بهره مندی از بزرگترین شهر صنعتی کشور 
و تنوع تولیدات صنعتی و کشاورزی از ظرفیت های ارزشمند دیگر تاریخی و فرهنگی کهنی در 
زمینه توسعه برخوردار است اما با این وجود هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمینه توسعه 
دست یابد. وی با اشاره به سخن فرزاد مخلص االئمه استاندار مرکزی که »شهرستان ساوه چشم 
و چراغ و قطب اقتصاد غیرنفتی استان مرکزی و ایران است و بازوی کمکی اقتصاد کشور به شمار 
می رود« اظهار داشت: متاســفانه از پیامدهای میزبانی بزرگترین شهر صنعتی کشور در حال 
حاضر بیش از ۲۰ منطقه حاشیه نشین سهم ساوه شده است. سعیدی ادامه داد: با توجه به نیاز 
نیروی کار در صنایع و مهاجرپذیری شهر ساوه این شهر نیازمند ارائه خدمات مضاعف در حوزه 
تامین مسکن، کنترل ترافیک؛ کاهش آلودگی، اجرای برنامه های زیست محیطی و … است که 
این امر بهره مندی ساوه از درآمد صنایع را می طلبد.  وی تصریح کرد: متاسفانه شهرهای صنعتی 
مانند ساوه در زمینه دریافت سهم خود از محل مالیات بر ارزش افزوده و توسعه شهری در برنامه 
ششم نادیده گرفته شدند، بطوری که هم اینک سهم ناچیز ساوه از ارزش افزوده پاسخگوی انبوه 
خدمات مورد نیاز مناطق حاشیه نشین و مشکالت این شهر نیست. وی با بیان اینکه شهرساوه 
علیرغم این ظرفیت و موقعیت خود در کشــور از برخی محرومیت ها رنج می برد، گفت: ما باید 
ســاوه را به عنوان قلب تپنده استان با همکاری مردم و مسئوالن بســازیم. سعیدی با بیان این 
مطلب که ما نیز در شــورای اسالمی شــهر به دنبال گران  اداره کردن شهر نیستیم، یادآور شد: 
ما می خواهیم ساوه را به حق و جایگاه واقعی خود برسانیم و معتقدیم که رمز توسعه و پیشرفت 
این شهرستان در وحدت اســت. وی رمز پیروزی و پیشرفت ســاوه را در وحدت،یکپارچگی و 
همگرایی دانست، افزود: ساوه با توجه به شرایط خاص قطعاً نیازمند نگاه ویژه ای نسبت به دیگر 
شهرستان ها است چرا که وجود برخی مشکالت آن مانند ۲۰ منطقه حاشیه نشین در کشور کم 
نظیر است. وی با بیان اینکه وظیفه شوراهای اسالمی نیز تنها منحصر به شهرداری نمی باشد، 
اظهار داشت: شوراهای اسالمی و شهرداریها باید به گونه ای عمل کنند که مردم نتیجه کار آنها را 

دیده تا در اجرای طرح ها ، شهرداری را یاری کنند.
رییس شورای اسالمی شهر ساوه با اشاره به انتظارات مردم از شهرداری ها تصریح کرد: شهرداری 

و شورا با کار مضاعف و اجرای طرح های عمرانی بیشتر باید اعتماد عمومی را جلب کنند.
وی همچنین حل مشکالت عمرانی و زیر ســاخت های شهری را مستلزم همکاری و مشارکت 
مردم در پرداخت به موقع عوارض و مطالبات شهرداری و نیز تعامل سایر دستگاهها با شهرداری 

دانست و گفت: با همکاری و تعامل می توان بسیار از مشکالت شهری را حل کرد.

5 استان

گرگان-زهراکارزگر،خبرنگارافکار :  مدیر کل شــیالت گلســتان 
گفت: تاکنون ۴۱3 هزار میلیون ریال تسهیالت از محل ردیف اعتبارات 
»طرح هاي جهش تولید«، به 9 طرح آبزي پروري استان پرداخت شده 

است.

 مهندس اسماعیل جباري در جلســه بررسي مسائل و مشکالت اعطاي 
تسهیالت به طرح هاي جهش تولید شیالت استان با حضور نمایندگان 
بانک هاي استان، خاطر نشــان کرد: مشــکالت و معضالت موجود در 
مسیر اعطاي تسهیالت به تولید کنندگان باید برطرف شود. چرا که این 

مشکالت باعث جلوگیري از رشد تولید مي گردند.
وي افزود: قطعا چالش هایي در زمینه پرداخت تســهیالت وجود دارد 
که طي جلســاتي با حضور مســئولین بانک ها و دیگر ادارات ذیربط در 

راستاي رفع این چالش ها تالش مي کنیم.
وي تصریح کرد: تاکنون بانک هاي استان همکاري بسیار خوبي با آبزي 
پروران در خصوص پرداخت تسهیالت داشــته اند اما گاها ممکن است 
قوانین و دســتورالعمل ها مشــکالتي را در زمینه پرداخت تسهیالت 
ایجاد کنند که یقینــا راهکارهایي جهت رفع مشــکالت وجود خواهد 

داشت.
مدیــر کل شــیالت گلســتان اذعــان داشــت: امیدواریم بــا تعامل 

بیشــتر و رعایــت ضوابط، مشــکالتي کــه در برخي از پرونــده هاي 
 معرفي شــده به بانــک ها جهــت دریافت تســهیالت وجــود دارد، 

مرتفع گردد.
  مهندس جباري در پایان گفت: در حال حاضر ۲۶ پرونده آبزي پروري 
در زمینه طرح هاي جهش تولید از ســوي شــیالت اســتان به بانک ها 

معرفي شده و در شرف دریافت تسهیالت مي باشند.
گفتني است در این نشست که با حضور مدیر کل، معاون برنامه ریزي و 
منابع، رئیس گروه برنامه ریزي و بودجه و کارشناســان شیالت استان، 
نماینــدگان بانک هاي کشــاورزي، صادرات، تجارت و ســپه، نماینده 
امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي اســتان و جمعي دیگر از مسئولین 
برگزار شــد، هر یک از نمایندگان بانک ها به ارائه گزارشي در خصوص 
تســهیالت پرداخت شــده از ســوي آن بانک به آبزي پروري استان و 
 دالیل عدم پرداخت تســهیالت به برخي از پرونده هاي معرفي شــده، 

پرداختند.

مدیر کل شیالت گلستان اعالم کرد؛ 
پرداخت ۴13 هزار میلیون ریال تسهیالت به طر ح هاي جهش تولید آبزي پروري

مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان: 

تحول دیجیتال 
در بخش های 

مختلف، افزایش 
بهره وری و 

مدیریت ریسک ها 
را در پی دارد و 

کشورمان در این 
زمینه با شرایط 

مناسبی که دارد، 
چشم انداز خوبی 

نیز برای آینده 
ترسیم کرده است

مدیرکل بنیاد مسکن 
آذربایجان غربی: 

۲۵۸ هزار و ۴۴۵ واحد 
مسکونی روستایی در 

استان وجود دارد که 
تاکنون حدود ۳۵ درصد 

از این میزان، مسکن 
روستایی مقاوم سازی 

شده است

اصفهان-جمشیدی،خبرنگارافکار :  مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان با تأکیــد بر ضــرورت همکاری 
بیشتر دولت با فوالدســازان برای بهره گیری مناسب 
از ظرفیت هــای معدنی کشــور، گفــت: ذوب آهن 
اصفهان مادر معدن کاری در کشور است و نباید اولین 
فوالدســاز کشــور برای تامین مواد اولیه خود دچار 

مشکل شود.
ایرج رخصتی در اولین همایش و نمایشگاه معدنکاری 
دیجیتــال ۱۴۰۱، اظهــار کرد: تحــول دیجیتال در 
بخش های مختلــف، افزایش بهــره وری و مدیریت 
ریســک ها را در پی دارد و کشــورمان در این زمینه با 

شرایط مناسبی که دارد، چشــم انداز خوبی نیز برای 
آینده ترسیم کرده است.

وی افزود: حرکت به ســمت بازارها و اکوسیستم های 
جدید، توسعه ســبد محصوالت و خدمات و افزایش 
سهم بازار از جمله سایر دستاوردها در این بخش است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به اینکه ذوب  
آهن اصفهان در اســتفاده از سیستم های هوشمند در 
خطوط تولید و سیســتم های مدیریتی و پشــتیبانی 
بســیار قوی عمل کرده و امــروز یکی از پیشــروان 
این موضوع در کشــور اســت، گفت: دانش جوانان و 
تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توســعه و شکوفایی 

صنایع هستند، بنابراین نیاز اســت از این پتانسیل ها 
بهره برداری بهتری شــود. با همین توان توانستیم با 
وجود ۲۰ ســال تحریم و ۱۲ سال فشــار حداکثری با 

قدرت پیشروی کنیم.
 وی گفت: در نــگاه به معادن باید یــک تغییر رویکرد 
داشته باشــیم. کل پروانه های صادر شده بهره برداری 
در کشــور حدود ۱۲ هزار مورد اســت و از این تعداد 
تقریبا ۷ هزار مورد فعال هستند که مساحت آنها کمتر 
از ۵ درصد کل مساحت کشور اســت. بر این اساس، از 
سرمایه های کشور در حوزه معدن به درستی استفاده 

نشده است.

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان با اشــاره بــه اینکه در 
کشــورهای پیشــرفته دنیا میانگین عمق اکتشــاف و 
بهره برداری از معادن 3۰۰ متــر و میانگین دنیا ۸۰ متر 
است، اما در کشور ما در بهترین شــرایط، ۱۰ متر است، 
گفت: اســتفاده از ابــزار دیجیتال، هوشمندســازی و 
تجهیزات به روز در بهره برداری و اکتشاف بسیار کاربردی 
است و می تواند شرایط را بهبود بخشد. در واقع  در زمینه 
اکتشاف در کشور عملکرد مطلوبی نداشته ایم و نیاز است 
همکاری بیشــتری از طرف دولت با فوالد سازان بزرگ 

انجام شود.
رخصتی گفت: ذوب آهن اصفهان مــادر معدن کاری در 
کشور اســت و نباید اولین فوالدساز کشــور برای تامین 
مواد اولیه خود دچار مشکل شــود. این درحالی است که  
پهنه های اکتشافی درخواست شده از طرف این شرکت 
منتظر تصمیم گیری وزیر محترم صمت اســت و تعیین 

تکلیف نشده است.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با بیــان اینکه ذوب آهن 
اصفهان متعلــق به همه مردم کشــور به ویــژه جامعه 
زحمتکش کارگری اســت و بحث منافع شخص یا گروه 
خاصی در میان نیســت، گفت: امروزه بایــد تحولی در 
معدن کشور ایجاد شــود و دولت باید قفل انجام اکتشاف 

در پهنه ها و محدوده های مستعد را بگشاید.
وی تحول در معــدن کاری و ســرمایه گذاری جدی در 
زغال سنگ توســط حاکمیت را بســیار مهم دانست و 
گفت: در کشور نیاز به زغال سنگ ۴ میلیون تن است در 
حالی که تنها ۲ میلیون تن تولید می شود و بقیه باید وارد 
شود که حل این مشکل نیاز به سرمایه گذاری در اکتشاف 

و بهره برداری از معادن زغال سنگ به صورت جدی دارد.
رخصتی با اشاره به اینکه اقتصاد معدنی امنیت اشتغال، 
ســرمایه گذاری و ... را به همراه دارد، گفــت: برای اینکه 
بخش معدن بتواند در اقتصاد کشور جایگزین نفت شود 
نیاز اســت در این بخش تغییر رویکرد داشــته باشیم و 

اکتشافات باید به سرعت انجام شود.  
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشــکل مــواد اولیه 
ذوب آهن با تالش مجاهدانه در کمتر از یک سال گذشته 
حل شده است، گفت: برای اولین بار در ۵۵ سال عمر ذوب 
آهن شاهد هســتیم که تولید واقعی از برنامه 3 میلیون 
تنی سال جاری، 3 درصد پیش اســت اما برای ادامه آن، 
حمایت وزارت صمــت به عنوان متولی معادن کشــور 

ضروری است.
وی افــزود: این مجتمــع عظیم صنعتــی به عنوان یک 
مجموعه بورســی برای ســرمایه گذاری در بخش زغال 
سنگ کشــور اعالم آمادگی کرده اســت و در این زمینه 
باید حاکمیت حمایت الزم را داشته باشد، زیرا تولید این 

کارخانه بدون یارانه انرژی انجام می گیرد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن نباید برای تأمین مواد اولیـه 
خود دچار مشکل شود

مشــهد-مریم صانع،خبرنگارافکار : مدیرکل ارتباطات خراســان 
رضوی گفت: با هدف ارتقای زیرســاخت های ارتباطی در دهه آخر صفر، 

سه سایت سیار بی. تی. اس مخابراتی در اطراف حرم رضوی فعال شد.
علی دلگیر مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خراســان رضوی گفت 
: جانمایی و زیرساخت های استقرار ســایت چهارم نیز به طور کامل آماده 
شده که به محض ارائه مجوز نصب از ســوی مدیریت فناوری اطالعات و 

ارتباطات آستان قدس رضوی، راه اندازی خواهد شد.
او  هدف از ارتقای زیرســاخت های ارتباطی حرم مطهر را خدمت رسانی 
شایسته به خیل عظیم زائران و مجاوران دانست و افزود: از این سه سایت، 

۲ مورد به صورت ثابت در ورودی باب الرضا و باغ رضوان نصب شده است و 
سایت سومی نیز به صورت سیار در نزدیکی موزه مردم شناسی حرم مطهر 

برای تأمین ترافیک شبکه خدمات رسانی می کند.
دلگیر بیان کرد: به طور کلی در صحن ها و رواق هــای حرم مطهر رضوی 
مشــکلی برای پوشــش ارتباطی وجود ندارد، اما در مناسبت های خاص، 

ممکن است برای ارائه سرویس مورد نیاز، مشکالتی بروز کند.
او تصریح کرد: برای این مناســبت های خاص همچون لحظه تحویل سال 
و ۲۸ صفر، تالش می شود با افزودن سایت های بی. تی. اس سیار، ظرفیت 
موجود تا ۲ برابر بیشــتر شــود. این مقام مسئول با اشــاره به فعال بودن 

بیش از هفت میلیون مشترک در روز های انتهایی ماه صفر در حرم مطهر 
رضوی، تأکید کرد: چنانچه به جای ســایت های سیار، سایت های دائمی 
ایرانسل و همراه اول نصب شود، وضعیت ماندگار و مشکالت زائران و مردم 
به طور کامل برطرف می شــود. اوج عزاداری ها و سوگواری های حسینی 
در دهه پایانی ماه صفر اســت که در آن هیات های عزاداری و دســته های 
زنجیرزنی از سراسر کشور راهی مشهدالرضا شده و آیین های سوگواری را 
در کنار حرم علی بن موسی الرضا )ع( برگزار می کنند که بنا بر اعالم معاون 
فرهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراســان رضوی پیش بینی 

می شود در این بازه زمانی ۶ تا ۸ میلیون زائر به مشهد مقدس سفر کنند.

کرمانشاه - خبرنگارافکار : مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشــاه خبر داد: با اجرای ۶.۵ کیلومتر از شــبکه جمع آوری فاضالب 
محله شاطر آباد شــهر کرمانشاه بخشــی از فاضالب این شهر از رودخانه 
آبشوران جدا خواهد شــد.  »رضا داودی« با اعالم این خبر، گفت: شرکت 
آب و فاضالب اســتان کرمانشاه با توجه به ورود بخشــی از فاضالب شهر 

کرمانشاه به رودخانه آبشــوران و تبعات زیست محیطی ناشی از آن پروژه 
جداســازی فاضالب محله شــاطر آباد از رودخانه آبشــوران را آغاز کرد. 
به گفته داودی با اتمام این پروژه که شــامل ۶.۵ کیلومتر اجرای شــبکه 
جمع آوری و خط انتقال فاضالب محله شــاطر آباد بــا لوله ۲۰۰، ۲۵۰، 
3۱۵، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتــر و از نوع پلی اتیلن اســت عالوه بر جدا 

سازی بخشی از فاضالب شــهر کرمانشاه از رودخانه آبشــوران ۲ هزار و 
9۰۰ نفر نیز تحت پوشش خدمات فاضالب مدرن قرار خواهند گرفت. وی 
درصد پیشرفت این پروژه را ۲۵ درصد عنوان کرد و افزود: قطعا با افزایش 
اعتبارات بخش فاضــالب و تخصیص اعتبار مورد نیــاز می توان فاضالب 

شهر را به صورت کامل از رودخانه آبشوران جدا ساخت.

 همزمان با نیمه دوم ماه صفر
3 سایت سیار بی. تی. اس در حرم مطهر رضوی فعال شد

اجرای ۶.۵ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب محله شاطرآباد  کرمانشاه

ارومیه-مینا اصالنی،خبرنگارافکار : مدیرکل بنیاد 
مسکن آذربایجان غربی گفت: متقاضیان وام ۲۰۰ میلیونی 
نوسازی مسکن روستایی می توانند از این هفته با مراجعه به 

نزدیک ترین بنیاد مسکن تسهیالت خود را دریافت کنند.
جعفر برزگر اظهار داشــت: ساخت مســکن برای اقشار 

کم درآمد جزو اولویت های اصلی بنیاد مسکن است.
وی افزود: بــا توجه به اینکــه آذربایجان غربی، اســتانی 
خطرپذیر از حیث زلزله و ســیل اســت، بنابراین موضوع 
مقاوم سازی مساکن روستایی از اهمیت بسیاری برخوردار 

است.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی تصریح کرد : ۲۵۸ 
هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی روســتایی در این استان وجود 
دارد که تاکنون حــدود 3۵ درصد از این میزان، مســکن 

روستایی مقاوم سازی شده است.
وی تصریح کرد: مقرر شده ســاالنه ۱3 هزار واحد مسکن 

روســتایی آذربایجان غربی با حمایت این نهاد و همکاری 
مردمی مقاوم سازی شــود. برزگر با اعالم اینکه پرداخت 
تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از سوی 

بانک های عامل آغاز شده است، گفت: بر اساس مصوبه مورد 
تایید رییس جمهور و ابالغ شورای عالی مسکن، وام مسکن 
روســتایی ۲۰۰ میلیون تومان با سود پنج درصد، ضمانت 

زنجیره ای سه نفره و بازپرداخت ۲۰ ساله است.
وی تصریح کــرد: پرداخــت وام ۲۰۰ میلیــون تومانی 
مسکن روســتایی از این هفته همزمان با سراسر کشور در 

آذربایجان غربی آغاز می شود.
برزگر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این 
موضوع از طریق بنیاد مسکن به بانک های عاملی ابالغ شده 
و امیدواریم با همکاری بانک ها پرداخت تسهیالت و متمم با 

کمترین دغدغه انجام شود.
وی اضافه کرد: این روند به عمران و آبادانی روستاها کمک 
خواهد کرد و بنیاد مسکن تالش می کند با صدور مجوز در 

کوتاه ترین زمان به توسعه و عمران روستاها کمک کند.
برزگر عنوان کرد: بی تردید باید بــا برنامه ریزی های الزم، 
تا پایان ســال ۱۴۱۰ بتوان تمامی واحدهای مسکونی را با 
تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی که آبان سال گذشته در 

شورای عالی مسکن به تصویب رسید، مقاوم سازی کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی:
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از این هفته  آغاز می شود
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 کارشناس والیبال ایران گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در جلسه هیئت 
رئیسه رخ داد پیشــنهاد عطایی مبنی بر تشکیل کمیته فنی بود. او ثابت 

کرد انتقادپذیر است و جسارت شنیدن انتقادات را دارد.
مصطفی کارخانه در گفت وگو با ایرنا، در خصوص جلســه هیئت رئیسه 
فدراســیون والیبال که روز دوشــنبه برگزار شــد، اظهار داشت: در این 
جلسه، گزارش عملکرد تیم های ملی والیبال در همه رده های سنی ارائه 
شــد. بهروز عطایی که هم که در این جلســه حضور داشت در خصوص 
عملکرد تیم ملی والیبال در این یکســالی که وی ســرمربیگری آن را بر 
عهده داشــت صحبت کرد و اعضای هیئت رئیســه از وضعیت تیم ملی 

آگاهی پیدا کردند.
وی افزود: یکــی از اتفاقات خوبی که در جلســه هیئت رئیســه رخ داد 
پیشــنهاد عطایی بود. او با این پیشــنهاد ثابت کرد انتقادپذیر اســت و 
جسارت شنیدن انتقادات را دارد. عطایی پیشنهاد داد جلسه  کمیته فنی 
با حضور اهالی فن و کارشناسان برگزار شود تا هر کسی انتقاد سازنده ای 

برای پیشرفت تیم ملی والیبال دارد ارائه کند.
کارشــناس والیبال ایران با اشــاره به اینکه تیم ملی والیبــال در لیگ 
ملت ها نتیجه عالی کســب کرد، گفت: فراموش نکنیــم در لیگ ملت ها 
بدون حضور نسل طالیی شرکت کردیم. در مسابقات جهانی هم مرحله 
گروهی اهمیت زیادی داشت که خوشبختانه صعود کردیم؛ اما در مرحله 
یک هشتم نهایی بدشانس بودیم و با تیم بزرگی روبرو شدیم. برزیل تیم 

بسیار قدرتمندی است که سوم مسابقات جهانی شد.
سرمربی اسبق تیم ملی والیبال تصریح کرد: قطعا آینده تیم ملی والیبال 
با عطایی درخشان اســت. هر مربی ایرانی دیگر هم هدایت تیم ملی را بر 
عهده داشــت من حمایت می کردم. البته تیم ملی نقاط ضعفی هم دارد 
که باید آنها را مورد بررســی قرار داد و قطعا عطایی بــه این نقاط ضعف 

اشراف دارد.
کارخانه در خصوص اینکه برخی تــالش می کنند پای مربیان خارجی را 
یکبار دیگر به  تیم ملی باز کنند، گفت: فدراسیون والیبال حمایت خود را 
از عطایی اعالم کرد. اگر برخی دنبال مربی خارجی هستند شاید منفعتی 
در این خصوص دارند. باید شــرایطی فراهم کنیم تــا کادرفنی تیم ملی 
با دلگرمی بیشــتر به کارش بپردازد. قبال هم با مربیان خارجی و نســل 

پیشین تیم ملی نتایج بهتر از االن کسب نکرده بودیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مسابقات قهرمانی جهان فشار مسابقات 
خیلی بود. پیشــنهادی که می توانم در خصوص تیــم ملی بدهم تقویت 
کادرفنی این تیم اســت. باید نفراتی در کنار عطایی قــرار بگیرند که به 
ســرمربی تیم ملی کمک کنند. ضمن اینکه از لحاظ روحی مقابل برزیل 

به مشکل خوردیم و باور نداشتیم می توانیم برزیل را شکست دهیم.

شناگر تیم آب های آزاد رعد پدافند: امسال 
هم مانند فصل قبل قهرمان می شویم

 شــناگر تیم آب های آزاد رعد پدافند هوایی ارتش گفت: سال دومی هست 
که در تیم رعد حضور دارم؛ پارسال موفق شــدیم عنوان قهرمانی را به دست 

بیاوریم و امسال هم با اختالف هفت امتیاز اول هستیم.
 مرحله دوم مســابقات لیگ برتر آب های آزاد به میزبانی انزلی برگزار شــد و 
محمد مهمان نواز از تیم رعد پدافند در رده دوم قرار گرفت تا صدرنشــینی 
تیمش تا پایان مرحله دوم حفظ شود. این ورزشــکار ۲۰ ساله در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۵۰ نفر در این دوره از مسابقات شرکت کردند. 
مرحله اول به میزبانی محمودآباد برگزار شــد و این بــار انزلی، میزبانی را به 
عهده داشــت. قرار اســت دوره بعدی در آبان ماه به میزبانی کیش به انجام 

برسد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در این دوره به مقام دومی دســت پیدا کردم. 
در مرحله قبلی اتفاق عجیبی رخ داد. مســئولین برگزاری اطالع داده بودند 
که ساعت شروع مسابقه ۱۱ است اما این مســابقه در ساعت ۱۰ برگزار شد 
و همین مساله باعث شــد تا نتوانم نمایش خوبی داشته باشم و در رده ششم 
ایســتادم. البته هم تیمی ام پوریا سیدجعفری موفق شــد در مرحله اول به 
رتبه دوم دســت پیدا کند. من در این یک ماه تمرینات خوب و منظمی را زیر 
نظر مربیان تیم انجام دادم. البته که در مرحله قبل هم اگر دیر نمی رسیدیم 

بدون شک بین سه نفر اول جای می گرفتم.
شناگر تیم رعد پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران درباره مسابقات 
انزلی بیان داشــت: می توانســتم رتبه اول را در این دوره به دست بیاورم اگر 
تالطم دریا و دیدناکافی که برایم به وجود آمــد، نبودند. هوای انزلی در یک 
هفته اخیر بســیار بارانی بود و همین مســاله دریا را متالطم کرده بود. این 
تالطم بیش از حد نشانه گذاری ها را دچار مشــکل کرد. بازی ها باید برگزار 

می شد و ورزشکاران آماده بودند.
وی درباره اردوهای تیم ملی گفت: مســابقات لیگ برتر از ســوی کادرفنی 
تیم ملی رصد می شــود. مــا پیش از این در گــرگان یک اردو داشــتیم که 
دعوت شدم. مسابقات جهانی ازبکســتان هم در راه هست اما هنوز زمان آن 
مشخص نیست. اما مساله اصلی این است که رشته آب های آزاد مورد توجه 
فدراسیون نیست. ما از سال ۱39۴ به مســابقات برون مرزی اعزام نشده ایم. 
تقاضای ما این است که بیشــتر مورد توجه قرار بگیریم. من در این چند سال 
۶ بار رتبه نخست را به دست آوردم. به تیم ملی هم دعوت شدم اما اعزامی در 

کار نیست.
مهمان نواز در ادامه اذعان داشــت: آرزوی هر شــناگری این اســت که این 
که بتواند در بازی های آســیایی، مســابقات جهانی و المپیک شرکت کند. 
انگیزه ی من هم همیشه همین ها بوده اســت اما انگیزه ی ما در حال کشته 
شدن است. فدراسیون باید توجه بیشتری به ما داشته باشد. ما هم می توانیم 
مانند رشته های شنا و واترپلو به مسابقات خارجی اعزام شویم و نتایج خوبی 

بگیریم و برای کشورمان مدال آوری کنیم.
شناگر تیم رعد پدافند در پایان تصریح کرد: من یکی از قدیمی های تیم رعد 
پدافند هستم و این باشگاه را بسیار دوست دارم. سال دومی هست که اینجا 
حضور دارم. پارسال موفق شدیم عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم و امسال 
هم با اختالف هفت امتیاز اول هستیم. یکی از ما سه نفر که در تیم هستیم اگر 
در روز آخر مســابقه هم ندهیم بازهم می توانیم قهرمانی را به دست بیاوریم 
و از عنوان رعد دفاع کنیم. امســال نیز مانند فصل قبل قهرمان خواهیم شد. 
جا دارد از ۲ مربی خوبی که در تیم داریم تشکر کنم. آنها توجه بسیار ویژه ای 
به ما دارند و از انگیزه ی باالیی برخوردار هستند. امیدوارم بتوانم حاالحاالها 
برای رعد پدافند شــنا کنم. در پایان از مدیریت باشگاه نیز قدردانی می کنم 

که ما را بسیار خوب مورد حمایت قرار می دهد.

 سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران 
گفت: والیبال 
ایران قهرمان 
جهان نیست و 
با تمام ستاره ها 
یک مدال جهانی 
نداریم. به همین 
دلیل نمی توانیم 
خودمان را با 
قدرت های دنیا 
مقایسه کنیم.

معاون توسعه 
ورزش قهرمانی 
و حرفه ای 
وزارت ورزش 
و جوانان گفت: 
توسعه آموزش 
و سامانه ملی از 
دستاوردهای 
مهم فدراسیون 
موتورسواری و 
اتومبیلرانی است.

کارخانه: عطایی جسارت شنیدن 
انتقادات سازنده را دارد

ورزش6

 دبیــر فدراســیون تیرانــدازی گفــت: المپیاد 
اســتعدادیابی حکم یــک غربالگــری را دارد تا 
بتوانیم نفرات جدیدی را بــرای آینده تیراندازی 

شناسایی کنیم.
 مهدی مبینی، دبیر فدراسیون تیراندازی درباره 
اهمیت برگزاری المپیاد اســتعدادیابی در رشته 
تیراندازی اظهار داشت: در این رشته محدودیت 
ســنی وجود نــدارد. رویکرد فدراســیون توجه 
به رده های ســنی پایه اســت و بر همین اساس 
اردوهای نوجوانان و جوانان تشــکیل شده و در 

همین مدت کوتاه نتایج آن قابل تکیه بوده است.
وی افزود: شــایان تمدن، در لیگ برتر به عناوین 

اول و سوم دســت یافت و ســاینا تیموری نیز در 
لیگ تفنگ رکورد ۶3۱ را کســب کرد. در اهداف 
پروازی محمــد بیرانوند به مدال جوانان آســیا 
رسید و در رده چهارم رنکینگ بزرگساالن کشور 

قرار گرفت.
 دبیر فدراســیون تیراندازی تاکید کرد: المپیاد 
اســتعدادیابی حکم یــک غربالگــری را دارد. 
برگزاری المپیاد استعدادیابی در رشته تیراندازی 
راهی برای توسعه این رشته ورزشی در آینده ای 
نزدیک خواهد بــود و آینده این رشــته نیازمند 
توجه ویــژه به موضوع اســتعدادیابی اســت تا 
برای تیم های ملی پشتوانه ســازی کنیم. توجه 

به امــر اســتعدادیابی باعث می شــود 
کــه تیرانــدازان در ســنین پایین کار 
خود را آغاز کنند، و یکی از شــیوه های 
اســتعدادیابی نیز برگزاری مسابقات و 
جشنواره ها است. در همین راستا عالوه 
بر المپیاد اســتعدادیابی، مسابقات آزاد 
کشوری در رده سنی نوجوانان و جوانان 
برگزار و چهره های جدیدی شناســایی 

شدند.
دبیر فدراسیون تیراندازی گفت: به لحاظ علمی 
و روانشناسی و باتوجه به تغییرات فیزیولوژیکی 
و روانشــناختی ناشی از فرایند رشــد، نوجوانان 

و جوانان باید همزمان با ایــن تغییرات مهارت و 
آمادگی کافی در رشــته مورد نظر را کسب کنند 
و حضور در مسابقات و رویدادهای ورزشی آنها را 
در مسیر حرفه ای شدن و آمادگی برای حضور در 

میادین قهرمانی قرار خواهد داد.

مبینی: آینده رشته تیراندازی، نیازمند شناسایی استعدادهای برتر است

 ســرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: والیبال ایران قهرمان 
جهان نیســت و با تمام ســتاره ها یک مدال جهانی نداریم. به 
همین دلیل نمی توانیم خودمان را با قدرت های دنیا مقایســه 

کنیم.
به گزارش ایرنا، بهــروز عطایی که در ویژه برنامه مســابقات 
قهرمانی جهان در شبکه ورزش حاضر شده بود، درباره عملکرد 
تیم ملی والیبال ایران در یکســال اخیر، اظهار داشت: والیبال 
ایران از ســال ۲۰۱۰ و پس از بازی های آســیایی گوانگجو از 
مربیان خارجی استفاده کرد. والســکو به ایران آمد و به نظرم 
اثرات مطلوبی روی والیبال ایران گذاشــت. شخصیت والسکو 
باعث شــد باور بازیکنان تغییر کند. شــاید والسکو نسبت به 
سایر مربیان خارجی نتایج بهتری نگرفت و تنها یک قهرمانی 
آسیا کسب کرد و ســهمیه لیگ ملت ها را به دســت آورد، اما 
می شود ردپای او را در والیبال ایران دید. در دوره کواچ تیم ملی 
عملکرد موفقی در کوتاه مدت داشت؛ اما در جام جهانی خوب 
نبود و برکنار شــد. در ادامه لوزانو و کوالکوویچ ســرمربی تیم 

ملی شدند که عملکرد آنها هم مشخص است.
وی افزود: بــا انتخاب من به عنوان ســرمربی تیم ملی والیبال 
بالفاصله در قهرمانی آسیا شــرکت کردیم و با ترکیب متفاوت 
در این رقابت ها حاضر شــدیم. ژاپن هم تنها دو بازیکن اصلی 
خودش را نداشت و ما توانستیم قهرمان شــویم. متاسفانه ما 
بین قهرمانی آسیا و لیگ ملت ها 3 بازیکن مثل جواد کریمی، 
میثم صالحی و علی اصغــر مجرد را از دســت دادیم؛ اما هیچ 
وقت این مســائل را رســانه ای نکردیم. تیم ملی بــا تغییرات 
متعدد کارش را در لیــگ ملت ها انجــام داد. در هفته اول؛ ۲ 
برد کســب کردیم؛ اما مورد انتقاد قرار گرفتیم و این انتقادها 
منصفانه نبود. هیــچ کس نگفت تیم ایــران کامل نبوده و می 
گفتند سایر تیم ها با تیم دومشان آمده اند، در حالی که اینگونه 
نبود. آمریکا،برزیل، لهســتان و ایتالیا با ترکیب اصلی شان به 

ایران آمده بودند.
ســرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: در سال های گذشته 

برای مردم ما غیرقابل باور بود که تیم ملــی را بدون معروف و 
موســوی و غفور ببینند؛ اما بدون این بازیکنان به لیگ ملت ها 
رفتیم. در هفته دوم مقابل بلغارســتان خوب نبودیم؛ اما پس 
از آن تا پایــان بازی ها خیلی خوب بودیــم. در هفته آخر لیگ 
ملت ها بهترین عملکرد ایران در ایــن رقابت ها بود. ما که نباید 
خودمان را با آمریکا و فرانسه و برزیل مقایسه کنیم. بلکه باید با 

خودمان مقایسه شویم.
عطایــی ادامه داد: در قهرمانی آســیا فقط یک ســت دادیم و 
قهرمان شــدیم. اما تیم ملی در دوره قبل از آن با ترکیب اصلی 
در تهران با یک شکســت قهرمان شــد. در لیگ ملت ها هفتم 
شــدیم، در حالی کــه در دوره قبل تیم ملی بــا ترکیب کامل 
عملکرد خوبی نداشــت. توقع دارم وقتی برای مربیان خارجی 
تالش می شود که ذهنیت ها تغییر کند برای مربیان ایران هم 
این اتفاق صورت بگیرد. ما در قهرمانی جهان سیزدهم شدیم 

و موافقم که خوب بازی نکردیم.
وی گفت: باید بررسی شود که مشــکالت تیم ملی چه چیزی 
بوده اســت؛ اما فرمواش نشــود در دوره قبل قهرمانی جهان 
چه نتایجی کســب شــد. در مرحله دوم دوره قبل رقابت های 
قهرمانی جهان هر سه بازی را باختیم. بازیکنان، سربازان تیم 
ملی هســتند و کســی کم کاری نکرد و تالش کردند بهترین 
اتفاق رخ دهد. در این رقابت ها آمادگی کافی نداشــتیم و این 

مسئله هم دلیل دارد.
ســرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: در لیگ ملت ها تقریبا 
همه تیم هایی که درخشان حاضر نشــدند در قهرمانی جهان 
عالی بودند. می خواســتیم که در لیگ ملت ها آماده شویم؛ اما 
بازیکنان همه تالش خود را برای کســب نتیجه به کار بستند. 
موضوعات دیگری هم مثل ســربازی اسماعیل نژاد تاثیرگذار 

بود. این مسئله در بازی او تاثیر منفی داشت.
عطایی عنوان کرد: خیلی دوســت داشــتیم در لیگ ملت ها 
بازیکنان را محک بزنیم؛ اما برخی بازیکنان در اختیار تیم های 
پایه بودند. نمی توانیم برای ســرمایه گذاری روی تفکراتمان 

کار کنیــم؛ چون این فرصت بــه ما داده نمی شــود. البته این 
موضوع زیاد اهمیت ندارد. مردم عاشــق والیبال ما همیشه در 
کنارمان بودند. اهمیتی به انتقادهایی کــه در فضای مجازی 
شــد نمی دهم. هر کســی بتواند به ما کمک کند در خدمتش 

خواهیم بود.
وی درباره حمایت فدراســیون از مربیان داخلی گفت: باید از 
داورزنی تشــکر کنم چراکه همه امکانات مورد نیاز را داشتیم. 
مسیر برای کار مهیا بود و باید از فدراسیون والیبال تشکر کنم. 
ایتالیا یک پروسه پنج شش ساله را طی کرد و بازیکنان جوانی 
را به خدمت گرفت که در نهایت به قهرمانی جهان ختم شــد. 
آیا می شــود در ایران به بازیکنان جوان فرصت داد؟ در فرانسه 
تیلیه 9 سال سرمربی بود و در ۶ ســال اول هیچ مدالی کسب 

نکرد؛ اما االن قدرت اول والیبال دنیا است.
عطایی افزود: ما در کارمان باید بدانیم کمک مربی و سرمربی 
و آنالیزور وظایف شان چه چیزی است. من باید تعریف کنم هر 
کســی در تیم ملی چه وظایفی دارد. مــا در جریان بازی های 
تدارکاتی بــه این نتیجه رســیدیم که توتولو فکــر می کرد او 
ســرمربی اســت. من به توتولو گفتم وی تنها تمرین دهنده 
اســت. او موافقت کرد؛ اما در عمل این کار را انجام نمی داد. در 
نهایت به توتولو گفتم که نمی توانیــم همکاری کنیم. او را من 

انتخاب کردم؛ چون می خواستیم کادرفنی را تقویت کنیم.
وی دربــاره کادرفنی تیم ملی گفت: در لیــگ ملت ها قرار بود 
جزیده به تیم ملی اضافه شــود و علی اکبری هم آنالیزور دوم 
تیم ملی باشــد؛ اما شــرایط آمدن شان مهیا نشــد و به خاطر 
هزینه ها نتوانســتند به تیم ملی اضافه شــوند. من یک سوال 
دارم. ما در ۲ المپیک ۲ مترجــم روی نیمکت تیم ملی دیدیم. 

هیچ کس اعتراض نکرد.
سرمربی تیم ملی والیبال در خصوص استفاده از جواد کریمی 
در قهرمانی جهــان گفت: مصدومیت کریمــی کامال برطرف 
شده بود و پاســور دوم تیم ملی بود. وادی پاسور اول تیم ملی 
بود و از عملکرد وادی باید دفاع کنــم. او تا پایان دور مقدماتی 

ســومین پاســور مســابقات بود. از معنوی نژاد در جام واگنر 
اســتفاده کردم تا او را محک بزنم. این حضور معنوی نژاد هم 
به این معنی نبود که فیکس تیم ملی باشــد. مقابل برزیل هم 
عملکرد قابل قبولی داشــت. ضمن اینکه برخالف نظر برخی 
دوستان اسپک های ما در حد جهانی نیست. مقابل هلند نشد 
نیمیر را کنتــرل کند. هیچ کس اندازه مــا توانایی بازیکنان را 
نمی داند. در هر بازی که شکســت می خوردیم عنوان می شود 
که چرا فالن بازیکن نیســت. البته ما در کار دفاعی و توپ های 
برگشتی باید تقویت شویم. در سرویس ها رشد خوبی داشتیم.

عطایی درباره انصراف موســوی از تیم ملــی والیبال گفت: از 
پس از قهرمانی آسیا من با موســوی در ارتباط بودم تا او برای 
مسابقات جهانی در تیم ملی باشــد. موسوی به اردو آمد. البته 
آنچنان آماده نبود؛ اما روز به روز بهتر می شد. روز پیش از اعزام 
که رســانه ها به اردو آمده بودند سرپرست تیم ملی عنوان کرد 
که موسوی از تیم ملی خداحافظی کرد. من واقعا نفهمیدم چه 
اتفاقاتی افتاد و تماسی هم نگرفت که دالیلش را بگوید. نیامدن 

او دست ما را در پوست گردو گذاشت و مشکل ایجاد شد.
وی درباره عدم دعوت امیر غفور به تیم ملی گفت: چه کســی 
جرات داشــت بگوید جای اســماعیل نــژاد، بازیکن دیگری 
دعوت شــود؟ انتقاد پس از عمل درست نیســت. ما باید بازی 

بدون موسوی و معروف و غفور را یاد بگیریم.
ســرمربی تیم ملی والیبال در مورد عملکرد عبادی پور اظهار 
داشــت: ما جایگزینی برای میالد نداریم. چــون کاری که او 

انجام می دهد را کسی بلد نیست.
عطایی گفت: ما برای این مــردم کار می کنیم. همین که مردم 
به ما احترام بگذارند برای مان کافی اســت. اگر خوب نباشیم 
از مــردم عذرخواهی می کنیم. هیچ مربــی و بازیکنی از ایران 
مهمتر نیست. اشتباهاتی که می شود عمدی نیست و خاصیت 
ورزش اســت. والیبال ایــران قهرمان جهان نیســت و با تمام 
ستاره ها یک مدال جهانی نداریم. توقع از تیم ملی ابید حضور 
بین هفتم تا یازدهم دنیا باشــد؛ اما مقابل تیم های بزرگ دنیا 

هم برای پیروزی می رویم.
وی درباره شکست تیم ملی مقابل برزیل عنوان کرد: تیم ملی 
مقابل برزیل نگران باخت بود و بــه همین خاطر کمی عصبی 
بازی کرد. خوب شــروع نکردیم و تحت فشار که قرار گرفتیم. 

نتوانستیم عملکرد واقعی مان را نشان دهیم.
عطایی در خصوص اینکه چرا اســماعیل مســافر برای لیگ 
ملت ها به تیم ملی دعوت شد، گفت: من او را به عنوان بازیکن 
خوب قبول دارم. مســافر یکی از بهترین دریافت کننده های 
ایران اســت و می تواند به تیم ملی کمک کنــد؛ اما او در لیگ 
ملت ها کمک نکرد و دعوت نشــد. حضرت پور به عنوان لیبرو 

خیلی خوب بود.
ســرمربی تیم ملی والیبال در خصوص مصاحبه های انتقادی 
برخی مربیان داخلی گفــت: انتقادهای مربیــان ایرانی هیچ 
تاثیری در عملکردم نداشــت. وقتی ســرمربی تیم ملی شدم 
زره آهنین پوشــیدم. من بزرگ تر از علی دایی که نیســتم. به 
او همه گونه توهین کردند. اینکه عمــوم مردم به دایی احترام 
می گذارند اهمیت دارد. البته ایــن توهین ها ضعف فرهنگی 
ما را نشــان می دهد. می شــود از عطایی انتقاد شود؛ اما کسی 
حق ندارد به مــا و خانواده هایمان توهین کنــد. در خیابان از 
من انتقاد می شــود و با چهره خندان جوابش را می دهم. االن 
می فهمم چرا وقتی علی دایی ســرمربی تیــم ملی بود عصبی 
بود. من بعد از بــازی با برزیل در رختکن بــودم و می گفت که 
دشنام ها را می خوانم. مگر ما چند بار قهرمان جهان شدیم که 

این بار نشدیم؟ این مسائل از کجا نشات می گیرد؟
وی افزود: یــک مربــی والیبال مصاحبــه کــرد و گفته که 
عبادی پور در پســت چهار اســت. باید دنبال پست ۲ باشیم. 
او حتی خبر نداشــت میالد ۱۰ سال است پســت چهار بازی 
می کند. این مســائل حرف های کارشناســی نیســت. ایتالیا 
اگر قهرمان شــد در همه رده ها قهرمان شــده است. ما همه 
قدرت های بزرگ دنیا را شکســت داده ایم. اما ۲۰ بار شکست 
خوردیم و یک بار بردیم. اینکه ما را با فرانسه یا برخی تیم های 
دیگر مقایســه می کنند فشــار بیش از حد روی ما است. رمز 

شکست این است که نمی توانم همه را راضی نگه دارم.

با همه ستاره های سابق یک مدال جهانی هم نداریم

عطایی: االن علی دایی را درک می کنم/ نباید 
خودمان را با تیم های قدرتمند دنیا مقایسه کنیم

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: توسعه آموزش 
و سامانه ملی از دستاوردهای مهم فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی ســالیانه فدراسیون به ریاست سید محمد 
پوالدگر معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان با حضور 
مازیار ناظمی رئیس فدراســیون و ســایر اعضاء جهت بررســی عملکرد سال ۱۴۰۰ 

فدراسیون برگزار شد.
آرش فرهادیان سرپرســت اداره کل امور مشترک فدراســیون ها، شکرشکن مشاور 
حسابرســی وزارت ورزش ، محمد تابع نماینــده پارالمپیک و دکتر نــوروزی نایب 
رییس کمیته ملی المپیک، رضا پازندمهر دبیر فدراســیون، مهران همتیان و فیروزه 

ســیدمهدی نواب روسای فدراســیون و امیر رامشــی خزانه دار در این مجمع حضور 
داشــتند.این مجمع به منظور بررسی عملکرد فدراسیون در ســال ۱۴۰۰ و تصویب 
برنامه های ســال جاری برگزار شــد و پس از ارائه به مجمع مورد تأییــد قرار گرفت. 
همچنین دبیر مجمع ، خزانه دار فدراسیون و حسابرس رســمی گزارش خود را برای 
سال ۱۴۰۰ ارائه کردند که مورد تایید اعضا واقع شــد. در پایان مجمع نیز برنامه های 

فدراسیون در سال آتی به تصویب رسید.
سید محمد پوالدگر معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
در مجمع سالیانه این فدراسیون گفت: آقای ناظمی گزارش کاملی در چند بخش ارائه 
کردند، در خصوص گزارش آموزش تاکید کنم به شــما این فدراســیون هویت واقعی 
اش را هنوز پیدا نکرده و همچنان درگیر بحث موتورهای باالی ۲۵۰ ســی سی هست 
و این مشکلی است که باید حل شــود.معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: آقای وزیر هم 
تاکید فرمودند و با دستور ایشان کارگروه ساماندهی موتورهای سنگین تشکیل شده 
و در مراحل پایانی انجام این کار هســتیم و انشــاهلل به زودی این مشکل برطرف می 
شود، آقای وزیر چندین بار تاکید کردند.پوالدگر گفت: در خصوص آموزش که مبحث 
قدیمی هم هست، من خودم گواهی نامه دوچرخه داشــتم، افرادی که می خواستند 
به صورت اصولی دوچرخه ســواری کنند باید گواهی نامه دریافت می کردند، حتی به 

سایز دوچرخه هم اشاره شده بود.
وی افزود: واقعا در این حوزه موتورســواری و اتومبیلرانی به صورت عمومی و تخصصی 
نیاز به آموزش اســت. به نظر من ویژه ترین هویت فدراســیون می تواند بحث آموزش 

باشد و با کمک نهاد ها و ســازمان های مرتبط مانند راهنمایی رانندگی که حتی بحث 
آموزش را به بخش خصوصی واگذار کردند.پوالدگر خاطر نشان کرد: اینکه ما بگوییم 
پیســت به ما بدهید بودجه بدهید، با وجود این منابع مدیریت کردن کاری ندارد. هنر 
مدیریت آنجایی اســت که با فکر، خالقیت و نوآوری ایجاد ســرمایه کنید. و این رشته 
یکی از رشته هایی اســت که به راحتی می توان در آن جذب ســرمایه کرد. افرادی که 
عاشق این رشته هستند میلیاردی سرمایه گذاری می کنند، در رشته های دیگر به این 
صورت نیست.این مقام مســئول ادامه داد: فردی که هزینه های سنگین می کند برای 
حضور در مسابقات این فرد بســیار عالقه دارد و باید فضایی را فراهم کنیم تا این افراد 
حضور پیدا کنند. نباید منتظر اختصاص بودجه دولتی باشــیم، بسیاری از این سرمایه 
ها موجود است.معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: 
من تشکر می کنم از آقای ناظمی، با این گزارش حسابرسی چند صفحه ای و بند های 
زیاد هیچ نظمی وجود نداشــته در این فدراســیون، همه کمک کنیم پیشرفت کند و 
رونق بگیرد. بدهی سنواتی فدراسیون مشکل بزرگی اســت و باید تیم حقوقی خوبی 
در کنارتان باشد.وی در خصوص راه اندازی ســامانه ملی موتورسواری و اتومبیلرانی 
توسط فدراسیون گفت: این سامانه بسیار خوب و شفاف است من خودم تجربه استفاده 
از این سیستم در بخش ورزش را دارم از آقای ناظمی درخواست می کنم تا از درآمد این 
سامانه هیات های استانی هم استفاده کنند. با همکاری هیات ها و حضور آنها باید این 
سامانه فعال شود. وقتی همه بدانند همه چیز شــفاف انجام میشود اعتماد می کنند و 

این از محاسن سامانه است.

پوالدگر در مجمع موتورسواری و اتومبیلرانی: بدهی سنوات فدراسیون مشکل بزرگی است
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لیال حاتمی از جدیدترین 
نقش اش گفت

لیال حاتمی در حاشیه جشــنواره فیلم ونیز در گفتگویی درباره ی نقش اش در فیلم »زمانی 
برای ابدیت« سخن گفت.

به گزارش ایســنا، لیال حاتمی بازیگر ایرانی که در خارج از کشور بیشــتر برای بازی در فیلم 
برنده اسکار »جدایی« اصغر فرهادی شناخته می شود، به زودی در درام متافیزیکی مهدی 
نوروزیان کارگردان نامزد اسکار ایرانی-بریتانیایی با عنوان »زمانی در ابدیت« دیده می شود 

که فیلمبرداری آن اخیرا در ایرانی به پایان رسیده است.
حاتمی در گفتگو با»نیک ویوارلی« خبرنگار ورایتی در حاشیه جشنواره فیلم ونیز که اخیرا 
به پایان رســیده اســت، درباره فیلم جدید »زمانی برای ابدیت« گفته است: در این فیلم در 
نقش مریم بازی می کنم، زنی که سعید، همســر محبوبش به طور مرموزی ناپدید شده و او و 
دختر ۱۲ ســاله اش را در بالتکلیفی رها کرده و آنها امیدوارند که حمید زنده باشد و روزی به 

آنها بازمی گردد اما در این میان زندگی مریم در حالی پیچیده تر شده است.«
این بازیگر با بیان اینکه کارگردان )نوروزیان( در فیلم عمداً برخی جزئیات را کنار گذاشــته 
است، مطرح کرده است:»در فیلم نمی دانیم که آیا ســعید واقعا ُمرده یا به دلیل دیگری ما را 
ترک کرده است و غیبت او باعث می شــود که مریم به نحوی احساس کند که ریشه ای ندارد 
و دیگر ارتباطی با این دنیا ندارد. آنچه در این فیلم واقعاً خوب اســت، این است که دو دنیای 
موازی داریم. یکی مربوط به آن چیزی اســت که شــخصیت مریم به دلیل غیبت شوهرش 
تجربه می کند و این که چگونه او را آزار می دهد و دیگری زندگی اجتماعی است که او مجبور 
به انجام آن است و جنبه های اجتماعی این زندگی با آداب و سنن در ایران گره خورده است. 
این فیلم دو ســطح از مواجه او با این تجربه را بررســی می کند؛ دنیای بیرون و دنیای درون 

روان او که این موضوع فیلم را بسیار جالب می کند.«
»زماین بــرای ابدیت« در طــول ۸۷ روز به طور کامل در ایران فیلمبرداری شــده اســت 
و لوکیشن های آن شامل شــهر پایتخت تهران، جزیره قشــم در جنوب ایران، شهر کویری 
باســتانی مرکزی ورزنه، مازندران و منطقه کوهستانی شــمال ایران هم مرز با دریای خزر 

می شود.
این فیلم اولین فیلم ســینمایی ســاخته مهدی نوروزیان در دوهه اخیر پس از فیلم کوتاه 
نامزد اسکار »کشتن جو« در سال ۱999 و فیلم ســینمایی »لئو« با بازی »جوزف فاینس«، 

»الیزابت شو«، »دنیس هاپر« و »سم شپرد« در سال ۲۰۰۲ محسوب می شود.
نوروزیان به همراه ســپیده قربانی و علی اصغری نگارش فیلمنامه »زمانی برای ابدیت« را بر 

عهده داشته اند و تهیه کننده این فیلم نیکی کریمی است.

»بازی مرکب« نخستین های »جوایز امی« را رقم زد/ 
درخشش »تد السو« و »وراثت«

هفتاد و چهارمین دوره از جوایز »امی« برگزار شد و ســریال های »وارثت« و »تد السو« بار 
دیگر خوش درخشیدند.

به نقل از ورایتی، در جریان مراسم دوشــنبه اهدای هفتاد و چهارمین دوره از جوایز »امی«، 
سریال »تد السو« که از شــبکه »اپل تی وی پالس«  پخش می شود برای دومین سال پیاپی 

به عنوان برترین سریال کمدی انتخاب شد.
ســریال »لوتوس ســفید«  که از »اچ بی او مکــس«  روی آنتن می رود، نیز عنــوان برترین 
مینی سریال را به خود اختصاص داد. در این شب ســریال »وارثت« که از »اچ بی او« پخش 
می شود نیز به عنوان برترین سریال درام انتخاب شد. »وراثت« در سال ۲۰۲۰ نیز این جایزه 

را دریافت کرده بود.
در این مراســم همچنین »لی جونگ جائه« بازیگر کره ای ســریال »بــازی مرکب «  که از 
»نتفلیکس«  پخش شد به نخستین بازیگر آسیایی تبدیل شد که جایزه بهترین بازیگر مرد 
نقش اول سریال درام را کسب کرده اســت. او همچنین چهارمین بازیگر آسیایی محسوب 

می شود که یکی از جوایز شاخه های بازیگری »امی« را دریافت کرده است.
در جریان این دوره از جوایز »زندایا« بازیگر سریال »ایفوریا« شبکه »اچ بی او«  به نخستین 
زن سیاه پوستی تبدیل شــد که جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول سریال درام را از آن خود 
کرده اســت. »زندایا« همچنین جوان ترین بازیگری محسوب می شود که تاکنون دو جایزه 
»امی«  دریافت کرده است.»جین اسمارت« بازیگر سریال »هکس« به عنوان برترین بازیگر 
زن سریال کمدی انتخاب شد و »جیسون ســودیکیس« بازیگر سریال »تد السو« بار دیگر 

جایزه بهترین بازیگر مرد سریال کمدی را کسب کرد.
»آماندا سیفرید« برای بازی در سریال »دراپ اوت« برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول 
مینی سریال شد و »مایکل کیتون« نیز برای »دوپسیک« به عنوان برترین بازیگر نقش اول 
مرد مینی سریال انتخاب شد.»شــریل لی رالف« نیز برای بازی در سریال »مدرسه آبوت« 
دومین زن سیاه پوستی شد که جایزه بازیگر زن نقش مکمل سریال کمدی را دریافت کرده 
اســت.  »هوانگ دونگ هیوک« نیز برای کارگردانی »بازی مرکب« به نخستین کارگردان 

آسیایی برنده جایزه کارگردانی سریال درام تبدیل شد.
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مســعود صفویـ  تهیه کننده »شکرستان«ـ  با 
اعالم اینکه ایــن انیمیشــن تلویزیونی چندین 
قسمت آماده پخش دارد، از ساخت سری جدید 

این مجموعه با موضوع بحران آب خبر داد.
صفوی درباره انیمیشــن »شکرستان« که چند 
سال اســت از تلویزیون پخش می شود، به ایسنا 
گفت: ۵۲ قســمت آماده پخش داشتیم که چند 

قسمتش در ایام عید قربان و عید غدیر پخش شد 
و بقیه قسمت ها در زمستان سال جاری و نیز ایام 

عید نوروز از شبکه نسیم پخش خواهد شد.  
او افزود: برای ســری جدید هم »صبــا« قرارداد 
بسته و قرار است ۵۲ قســمت دیگر ساخته شود. 
ســری جدید که در حال نگارش اســت، درباره 

مصرف آب و بحران کم آبی است.
این تهیه کننــده که ســال گذشــته مجموعه 
عروسکی »شبکه کوچک« را به روی آنتن داشت، 
در پاســخ به اینکه با توجه به صرف هزینه و زمان 
بسیار برای ســاخت دکورهای این مجموعه، آیا 
ادامه آن ســاخته خواهد شــد؟ گفت: فصل دوم 

این مجموعه در ایام نوروز پخش شد و دیگر تمام 
شده است.

صفوی سپس از ســاخت یک مجموعه عروسکی 
دیگر که بر اســاس یکــی از آیتم های»شــبکه 
کوچک« اســت خبر داد و افزود: آیتم »مدرسه 
شبانه روزی« که پنج عروســک از جمله گوریل 
انجیری را داشــت، به صورت جداگانه ســفارش 
شــده و برای صداوســیما ســاخته می شــود. 
این مجموعــه تحت همــان عنوان »مدرســه 
شــبانه روزی« شــامل هر قســمت پنج دقیقه، 

ساخته می شود.
صفوی گفت: ایــن مجموعــه در مرحله نگارش 

است و معلوم نیست از کدام شبکه پخش شود.
تهیه کننده »شکرستان« در پایان درباره ساخت 
مجموعه  عروســکی در شــبکه نمایش خانگی 
اظهار کرد: هر رسانه ویژگی های خاص خودش را 
دارد. تعداد مخاطبان صداوسیما خیلی بیشتر از 
شبکه خانگی است اما از طرفی شبکه خانگی وارد 
فرهنگ عمومی شده و  خانواده ها از آن استقبال 
کرده اند اما شاید جمع مشــترکان وی او دی ها 
دو میلیون نفر باشــد و معموال هم از سریال های 
بزرگسال در این فضا استقبال می شود. در شبکه 
خانگی از ســریال های کودکانه کمتر اســتقبال 

می شود اما آنجا را هم باید امتحان کرد و دید.

»شکرستان« جدید سراغ بحران آب می رود

 مدیر مجموعه 
تئاتر شهر با بیان 

آنکه صندوق 
توسعه هنر بازوی 
وزارت فرهنگ در 

توسعه هنر است از 
امضای تفاهم نامه 
همکاری میان این 

مجموعه با صندوق 
اعتباری هنر در 

آیندهنزدیک خبر 
داد.

آییــن رونمایی از پــروژه موســیقایی »نواحی 
اشــک ۲« با حضور تعــدادی از هنرمندان در 

فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهــر، آیین رونمایی از آلبوم 
»نواحی اشــک ۲« تازه ترین مجموعه منتشــر 
شــده مدیریت موســیقی ســازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران با حضور عوامل این اثر و 
تعدادی از هنرمندان در فرهنگسرای ارسباران 

تهران برگزار شد.
به گفته دســت اندرکاران پروژه هــدف از تولید 
این آلبوم بازســازی نواهای مذهبــی- آئینی 
مرتبط با واقعه عاشورا و ارج گذاری به هنر اصیل 
آواز خوانی مبتنــی بر ردیف آوازی موســیقی 

دستگاهی ایران است.
چالش های ارزشمند آقای تنظیم کننده در یک 

آلبوم عاشورایی
آرمان مهربــان تنظیم کننده آلبوم موســیقی 
نواحی اشــک در ابتدای این برنامه گفت: خیلی 
از این آثار آهنگساز مشــخصی ندارد و قطعاتی 

هستند که از دل تاریخ به صورت سینه به سینه 
منتقل شــدند. اتفاقــاً دلیل ارزشــمندی این 
قطعات هم همین است که ریشــه در دل تاریخ 
دارند و این مهم ترین چالش مــن برای تنظیم 
آلبوم بــود. من هــم تصمیم گرفتم بر اســاس 
ملودی های زیبایی که وجــود دارند تالش کنم 
هنرنمایی تکنیکال خــودم را در اثر جدید پیاده 
ســازی کنم. گرچه در این زمینــه تالش کردم 
فقط در خدمت این ملودی ها باشــم تا شنونده 
بدون مزاحمت فضای حسی شــعر و ملودی را 
به خوبی درک کند و امیــدوارم در این کار موفق 
بوده باشــم. وی افزود: یکی از دوستان خبرنگار 
از من تشــکر می کرد که چه کار بــا کیفیتی در 
این زمینه عرضه شــده و از من می پرسد چنین 
کیفیتی از کجا آمده اســت؟ من هم پاسخ دادم 
اولین گام این عرصه مجموعه ســفارش دهنده 
چنین آثاری اســت که اگر به حوزه موســیقی 
اشراف داشته باشــند قطعاً آن پروژه موسیقی 
به ســرانجام درستی می رســد. بنابراین بسیار 

خوشحالم معاونت امور هنری سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران با اشراف کاملی که روی 
موســیقی داشــت تمام همت خود را به کار برد 
تا کار با کیفیت خوبی ارائه شــود. این در حالی 
اســت که متین رضوانی پور به عنوان پژوهشگر 
پروژه هم همراهی خوبی در کنــار خوانندگان 
با من داشــتند که همگی روح تــازه ای را به این 
ملودی های ناب اعطــا کردند و امیــدوارم این 
پــروژه قدم موثــری بــرای زنده نگه داشــتن 
ملودی های آیینی باشــد. البتــه آن چیزی که 
دل من را بــه درد می آورد و دغدغــه من در این 
ســال بوده اند، هدایت این موسیقی ها به سمت 
موســیقی پاپ اســت که آنچنان در شان این 
موسیقی ها نیســت. موســیقی هایی که هراز 
چندگاهی هم به سمت موســیقی بیت باکس 
می رود که واقعاً دل هنرمندان را به درد می آورد. 
این موسیقی ها باید به اصل خودشان بازگردند و 
ما باید تالش کنیم در احیا وزنده نگه داشتن آنها 

کوشا باشیم.

»نواحی اشک ۲« رونمایی شد؛

چالش های خوانندگی در آلبومی که چند سال بعد ارزشمند می شود

 مدیر مجموعــه تئاتر شــهر با بیــان آنکه 
صندوق توســعه هنر بازوی وزارت فرهنگ 
در توســعه هنر اســت از امضای تفاهم نامه 
همــکاری میان ایــن مجموعه بــا صندوق 

اعتباری هنر در آیندهنزدیک خبر داد.
به  نقل از مجموعه تئاترشــهر، ســیدمجید 
پوراحمــدی مدیرعامل صنــدوق اعتباری 
هنر با حضور در تئاترشهر با سیدمحمدجواد 
طاهری مدیر این مجموعه دیدار و در جریان 
فعالیت های مختلف یکی از مهم ترین مراکز 

تئاتر حرفه ای کشور قرار گرفت.
بازوی مشــاور قدرتمند صندوق توسعه هنر 

در حوزه اقتصاد هنر
طاهــری رئیس مجموعــه تئاتر شــهر در 
این دیدار ضمــن قدردانــی از فعالیت های 

مجموعه صندوق اعتباری هنر طی ماه های 
گذشــته توضیح داد: به اعتقاد من و بسیاری 
از هنرمندان عرصه هــای مختلف، صندوق 
اعتباری هنر اکنون به عنــوان مجموعه ای 
معرفی شــده که می تواند به عنــوان یکی از 
بهترین و موثرترین پشــتوانه ها مورد توجه 
قرار گیرد زیــرا بنده از نزدیک شــاهد بودم 
که در این شرایط ســخت که ماجرای کرونا 
مشــکالت زیادی را برای تعــداد زیادی از 
هنرمندان فراهم ســاخته بود، دوســتان ما 
در صندوق اعتباری هنــر نهایت تالش خود 
را انجــام دادند تا در حد امکانات پشــتیبان 
ارزشــمندی برای اصحاب فرهنــگ و هنر 

باشند.
وی ضمن ارائه پیشنهادات خود برای توسعه 

و گسترش همکاری میان صندوق اعتباری 
هنر و تئاترشهر گفت: معتقدم شرایط و نقش 
موثر صندوق اعتباری هنر به گونه ای اســت 
که می تواند در راســتای اهداف عالی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در توسعه اقتصاد 
هنر به عنوان یک بازوی مشاوره ای قدرتمند 
مورد توجه بیشــتری قرار گیرد. شــرایطی 
که به گمان بنــده دربرگیرنده نکات متعدد 
و کارشناسانه ای اســت و می تواند در حوزه 
تئاتر اجرایی شــود. در این چارچوب بنده و 
ســایر همکاران مجموعه تئاترشهر آمادگی 
هرگونه همراهی موثر در این زمینه را داریم 
و امیدوارم با توجه بــه حضور مدیر مجموعه 
صندوق اعتبــاری هنــر در مهمترین مرکز 
تئاتر حرفه ای کشور بتوانیم شاهد گسترش 

همکاری ها در زمینه های مختلف باشیم.
کمک های تئاترشــهر در باال بردن بهره وری 

صنودق توسعه هنر حائز اهمیت است
پوراحمــدی مدیرعامل صنــدوق اعتباری 
هنر هم در ایــن دیدار گفت: از بــدو ورودم 
به صنــدوق اعتبــاری هنر نهایــت تالش 
را انجــام دادم تــا ضمــن مطالعــه دقیق 
دربــاره فعالیت های مختلــف مجموعه ها 
و مراکز مرتبــط با وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شــرایطی را مهیا کنم که بتوانیم 
در راســتای اهــداف و وظایــف صنــدوق 
اعتباری فعالیت هــای مشــترکی را با این 
مجموعه ها انجام دهیــم. در این چارچوب 
مجموعه تئاترشــهر می تواند به عنوان یکی 
از مهمتریــن مراکز حرفه ای اجــرای تئاتر 
در ایران الگوی مناســبی بــرای انجام این 
فعالیت های مشترک باشد. اتفاقا حضور بنده 
در این مجموعه نیز به همین ســبب صورت 
گرفته و امیدوارم این دیدار ســرآغاز خوبی 
بــرای انجام کارهــای موثر بــرای اصحاب 
محترم فرهنگ و هنــر در چارچوب فعالیت 

های صندوق باشد.
مدیرعامل صندوق اعتباری با اشاره به لزوم 
برنامه ریزی بــرای تدوین یــک تفاهم نامه 
مشــترک همکاری با مجموعه تئاترشــهر 
تاکید کرد: خوشبختانه امروز با پیشنهاداتی 
از ســوی مدیریت مجموعه تئاترشهر برای 
همکاری مشترک روبرو شدیم که هر یک از 
آنها می تواند نقطه شروع خوبی برای حمایت 
از اصحاب فرهنگ و هنر به ویژه اهالی شریف 
تئاتر به حساب آید. به طور حتم طی روزهای 
آینده پیشــنهادات ارائه شــده بــه انضمام 
برنامه هایــی که برای توســعه فعالیت های 
مشــترک میان مجموعه صندوق اعتباری 
هنــر و مجموعه تئاترشــهر مد نظر اســت 
مورد بررسی کارشناســی بنده و همکارانم 
قرار خواهــد گرفت تا بتوانیم بــه زودی این 

پیشنهادات و برنامه ها را اجرایی کنیم.
ســیدمجید پوراحمــدی پس از دیــدار با 
طاهری همراه بــا وی از تاالرها و واحدهای 
مختلف این مجموعه بازدیــد و با تعدادی از 
هنرمندانی که طی این روزها در تئاتر شــهر 
مشغول تمرین یا آماده ســازی برای اجرای 

اثر هستند دیدار و گفتگو کرد.

مدیر مجموعه تئاترشهر:

صندوق توسعه هنر بازوی وزارت 
فرهنگ در توسعه هنر است

   شماره           3416   
  چهارشنبه  23    شهریور     1401

   سال یازدهم

 آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱4۰۱6۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰555 مورخ ۱4۰۱/۰5/۱۱هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كوچصفهان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای جعفر اسالم دوست جوبیجارکل فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۹ صادره ازرشت در ششدانگ یك باب خانه ومحوطه به مساحت ۲۱۲.64  مترمربع پالك 
۱۲4 مفروز و مجزي شده از پالك 4۹ فرعي از ۹ اصلي واقع در قریه گراکو خریداري از مالك رسمي 
آقاي علي قربانعلی زاده محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰6/۲۳

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك كوچصفهان

 آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱4۰۱6۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰45۲ مورخ ۱4۰۱/۰4/۱6هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كوچصفهان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای محسن کمالی رشت آباد فرزند قربان به شماره شناسنامه 
۱6۲۹ صادره ازرشت در ششدانگ یك باب خانه ومحوطه به مساحت ۲۹6.۷۷  مترمربع پالك ۱۷۳۷ 
مفروز و مجزي شده از پالك  44۷ فرعي از 4۱ اصلي واقع در قریه رشت آباد خریداري از مالك 
رسمي آقاي قربان کمالی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۰۸ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۱/۰6/۲۳

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك كوچصفهان

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره ۱4۰۱6۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰45۱ مورخ ۱4۰۱/۰4/۱6هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كوچصفهان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای مرتضی کمالی رشت آباد فرزند محسن به شماره شناسنامه 
۲۰۷ صادره ازرشت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه ومحوطه به مساحت ۲۹۰ مترمربع 
پالك ۱۷۳۸ مفروز و مجزي شده از پالك  44۷ فرعي از 4۱ اصلي واقع در قریه رشت آباد خریداري 
از مالك رسمي آقاي قربان کمالی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۰۸ تاریخ انتشارنوبت دوم:۱4۰۱/۰6/۲۳

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك كوچصفهان

 آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱4۰۱/۰4/۱6هیات  مورخ   ۱4۰۱6۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰45۰ شماره  راي  برابر 
تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
كوچصفهان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای علیرضا کمالی رشت آباد فرزند محسن به شماره 
شناسنامه۲۹ صادره ازرشت در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب خانه ومحوطه به مساحت ۲۹۰ 
مترمربع پالك ۱۷۳۸ مفروز و مجزي شده از پالك  44۷ فرعي از 4۱ اصلي واقع در قریه رشت آباد 
خریداري از مالك رسمي آقاي قربان کمالی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰6/۰۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱4۰۱/۰6/۲۳

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس ثبت اسناد وامالك كوچصفهان



نسبت به سال گذشته محقق شد؛
 افزایش ۲۰ درصدی تولید بنزین 

پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس

 معاون تولید شــرکت نفت ســتاره خلیج  فارس از اجــرای طرح های 
توســعه ای به منظور افزایش ظرفیت پاالیشگاه ســتاره خلیج  فارس 
خبر داد و گفت: تولید بنزین پاالیشگاه ســتاره خلیج  فارس به عنوان 
اصلی ترین تأمین کننده بنزین کشــور، نسبت به مدت مشابه پارسال 

بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به  نقل  از وزارت نفت، »سروش ذیگلری« بیان کرد: از جمله گام های 
مهم شرکت نفت ســتاره خلیج فارس به عنوان نگین صنعت پاالیش 
کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، افزایش تولید فرآورده راهبردی 
بنزین بوده اســت، به نحوی که با وجود افزایش ســفرهای تابستانی و 
افزایش مصرف روزانه بنزین کشور، هیچ گونه خللی در موازنه تولید و 

مصرف بنزین کشور به وجود نیامده است.
وی با اشــاره به تحریم هــای ظالمانه اســتکبار جهانی و دشــمنان 
قسم خورده ملت ایران و قرار گرفتن شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در فهرست تحریم های اخیر که با اهداف شوم ایجاد اختالل در تأمین 
ســوخت مصرفی لجســتیک و ناوگان حمل ونقل، نیروگاه های برق 
و زیرساخت های کشور و ســلب امنیت و آســایش خاطر هم وطنان 
عزیزمان بوده اســت، گفت: یکی از اهداف کالن پاالیشــگاه ســتاره 
خلیج فارس، تولید فرآورده های پاک بــا کیفیتی باالتر از حدود مجاز 
مؤلفه های زیست محیطی استاندارد یورو ۵ در کالس جهانی به شمار 
می رود، به نحوی که مقدار گوگرد بنزین تولیدی پاالیشــگاه با حدود 
۲۰ برابر کمتر از مقدار مجاز، تأثیر بســزایی در کاهش آالیندگی های 

زیست محیطی داشته است.
پروژه افزایش ظرفیت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اجرایی می شود

معاون تولید شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس تأکید کــرد: با 
برنامه ریزی های انجام شــده در اجــرای مراحل آتی پــروژه افزایش 
ظرفیت و طرح های توســعه زنجیره ارزش فرآورده هــا، در آینده ای 
نزدیک پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس به پتروپاالیشــگاهی بزرگ و 
مدرن به منظور تولید محصوالت موردنیاز کشور و ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر تبدیل خواهد شد.
ذیگلری گفت با وجود اعمال تحریم های همه جانبه، در ســخت ترین 
شرایط با تبدیل هوشــمندانه تهدیدها به فرصت های بی نظیر و اتکا به 
توان فنی و ظرفیت های منحصربه فــرد دانش بنیان داخلی، افق های 
روشنی در راه خودکفایی، پیشــرفت های چشمگیر و روزآمد در همه 
حوزه های تخصصی صنعت پاالیش کشور گشــوده شده است که در 
پرتو آن، استمرار عملیات تولید بیش از ۴۰ درصد بنزین سبد سوخت 
کشور در ســتاره خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 

گازی جهان حاصل شد.

سخنگوی گمرک خبر داد:

رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران به اعضای اکو
 سخنگوی گمرک گفت: صادرات غیر نفتی کشــور در پنج ماه نخست امسال  به 
9 عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با ۷ میلیون و 3۱۶ هزار تن، به ۴ میلیارد و 
۱۱۸ میلیون دالر رسید که این میزان با رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل همراه بوده است.
 »سید روح اله لطیفی«، سخنگوی گمرک اظهار داشــت: توجه به همسایگان، 
روابط دو یا چند جانبه اقتصادی و سیاســی، عضویــت در پیمان های منطقه ای 
و تقویت مناســبات دو جانبه، از سیاســت های قطعی جمهوری اسالمی ایران  
و دولت سیزدهم است که این سیاست باعث شــده تا در مناسبات تجاری ایران 

شاهد تغییراتی رو به رشد باشیم.  
وی افزود: از ابتدای ســال تا پایان مرداد، 9میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۰۲ تن کاال به 
ارزش ۶ میلیارد و ۸93 میلیون و ۸۶9 هزار و ۴۵۱ دالر، بین ایران و 9 کشور عضو 
سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شــد که این میزان نسبت به ۵ ماه نخست 

سال قبل، 39 درصد افزایش داشته است.  
سخنگوی گمرک گفت : از این میزان کاالی تبادل شده، ۷ میلیون و3۱۵ هزار و 
9۲۸ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۱۱ دالر، صادرات کاالی 
ایرانی به کشور های عضو ســازمان همکاری اقتصادی اکو بوده که  ۲۰ درصد در 

وزن و ۴۰ درصد در ارزش نسبت به دوره مشابه  افزایش داشته است.  
ســخنگوی گمرک در ادامه گفت: واردات از 9 کشــور عضو اکو از ابتدای سال تا 
پایان مرداد به یک میلیون و ۷9۱ هزار و ۴۷۵ تن رســید که با وجود کاهش دو 

درصدی نسبت به مدت مشابه از لحاظ ارزش 3۸ درصد با رشد همراه بوده است.
لطیفی در خصوص مقاصد و میزان صادرات کاالهای ایرانی به کشــورهای عضو 
اکو گفت : ترکیه با خرید 3میلیون و ۶۸۲ هزار تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و 3۲۸ 
میلیون دالر و رشد ۱۱۰ درصدی، افغانســتان با یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن به 
ارزش ۶۴۰ میلیون و ۵۷3 هــزار  دالر و کاهش ۲۵ درصدی و پاکســتان با یک 
میلیون و ۷۸ هزار تن به ارزش ۴۷۴ میلیون و ۷۵۱ هزار  دالر و رشد ۱3 درصدی، 
سه مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو 
بودند و بعــد از آن آذربایجان با ۲9۶ میلیون دالر، ترکمنســتان با ۱۶۶ میلیون 
دالر، ازبکستان با ۸۸ میلیون دالر، قزاقستان با ۶۱.۲ میلیون دالر، تاجیکستان 

با ۴۵.۶ میلیون دالر و قرقیزستان با ۱۸.۴ میلیون دالر قرار دارند.
ســخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشــورهای عضو اکو گفت : ترکیه با 
فروش  ۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون و 3۲۶ هزار دالر و رشــد ۲۱ درصدی، پاکستان 
با  فــروش ۴۲9 میلیون و 339 هزار دالر و رشــد 3۷۵درصدی و قزاقســتان با 
۷۸ میلیون و ۴۲3 هزار دالر و رشــد ۱۷۴ درصدی، سه کشور اول طرف معامله 
با ایران در بین اعضای ســازمان همــکاری اقتصادی اکو برلــی تامین نیازهای 
کشورمان  بودند و پس از آن ازبکستان با 3۲.۶ میلیون دالر، تاجیکستان با ۲۶.۲ 
میلیون دالر، آذربایجان با ۱۵.3 میلیون دالر، ترکمنستان با ۱۴.۴ میلیون دالر، 

افغانستان با ۱۰.۴ میلیون دالر و قرقیزستان با ۲.۷ میلیون دارند قرار دارند.

 شــوکت میرضیایف رئیس جمهوری ازبکســتان در 
مقاله ای نوشت: ریاست ازبکستان بر سازمان همکاری 
شانگهای در یک دوره پویا قرار دارد که پر از رویدادها 
و روندهای مختلف بود، اکنــون یک دوره به پایان می 
رسد و دوره ای دیگر آغاز می شــود و این سازمان یک 

نهاد قدرتمند است.
به گزارش ایرنا،  میرضیایف، در آســتانه اجالس سران 
ســازمان همکاری شــانگهای که کشــورش ریاست 
دوره فعلی را به عهده دارد در ایــن مقاله تصریح کرد:  
»سیستم مدرن همکاری بین المللی، مبتنی بر اصول 
و هنجارهای جهانی، شــروع به شکست قابل توجهی 
کرده است. یکی از دالیل اصلی این امر، بحران عمیق 
اعتماد در ســطح جهانی اســت که به نوبه خود باعث 
ایجاد تقابل ژئوپلیتیکی و خطر احیای کلیشــه های 

تفکر بلوکی می شود.«
رئیس جمهوری ازبکســتان گفت: این روند بیگانگی 
متقابل بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر قبلی توسعه 
و احیای زنجیــره های تامیــن جهانــی را پیچیده، 
درگیری های مســلحانه جاری در بخش های مختلف 
جهان، جریان های تجاری و سرمایه گذاری را بی ثبات 
و مشــکالت تضمین امنیت غذایی و انرژی را تشدید 

می کند.«
میرضیایــف در این مقاله تاکید می کند که مســائلی 
مانند شوک های اقلیمی جهانی، کمبود فزاینده منابع 
طبیعی و آبی، کاهش تنوع زیســتی، شــیوع بیماری 
های عفونی خطرناک آســیب پذیری جوامع ما را بی 

سابقه نشان داده است.
وی می افزایــد: »چنین معضالتی منجــر به نابودی 

اشــتراکات وجودی، تهدید معیشــت مردم و کاهش 
منابع درآمد می شــوند. در این شرایط واضح است که 
هیچ کشــوری نمی تواند به تنهایی به اجتناب از این 

خطرات و چالش های جهانی امیدوار باشد.
رئیس جمهوری ازبکســتان گفت: تنها یک راه برون 
رفت از مارپیــچ خطرناک مشــکالت در دنیای به هم 
پیوســته ای که ما امروز در آن زندگی می کنیم وجود 
دارد و آن هــم  گفت و گوی ســازنده و همکاری چند 
جانبه مبتنی بر در نظر گرفتن و احترام به منافع همه 

است.
میرضیایف افزود: »در مواقع بحرانی است که کشورها 
- بزرگ، متوسط  و کوچک - باید بر منافع محدود خود 
غلبه و بــر چنین تعاملی تمرکز کنند، متحد شــوند و 
تالش هــا و فرصت های مشــترک را بــرای مقابله با 

تهدیدها و چالش های صلح، امنیت و توسعه پایدار که 
هر یک از ما را تحت تأثیر قرار می دهد افزایش دهند.«

به گفته وی، جمهوری ازبکســتان با بر عهده گرفتن 
ماموریت مســئولیت ســازمان همکاری شانگهای، با 
گشــودن افق های جدید برای همکاری و راه اندازی 
ذخایر بالاســتفاده ای که هر یک از اعضــا در اختیار 
دارند، بر استراتژی توسعه ســریع سازمان تکیه کرده 

است.
رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد. “شعار ما این 
است که سازمان همکاری شانگهای قوی است اگر هر 

یک از ما قوی باشیم. “
ســمرقند پنجشــنبه و جمعه ایــن هفتــه میزبان 
نشست شورای سران کشورهای ســازمان همکاری 
شــانگهای خواهد بود. این رویداد اولین نشســت رو 
در روی رهبران سازمان همکاری شــانگهای از سال 
۲۰۱9میــالدی و پایان ریاســت ازبکســتان در این 

سازمان خواهد بود.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی،  رئیــس جمهوری 
اسالمی ایران به دعوت رسمی همتای ازبکستانی خود 
در صدر هیأتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی، 
به منظور دیدار رسمی دوجانبه و نیز شرکت در بیست 
و دومین اجالس سران سازمان همکاری شانگهای، به 

شهر تاریخی سمرقند سفر می کند.
در نشست ســپتامبر ســال ۱۴۰۰ ســران سازمان 
همکاری شانگهای در دوشــنبه تصمیم گرفتند روند 

پذیرش ایران به عضویت کامل سازمان را آغاز کنند.
پذیــرش عضویت دائم ایــران در ســازمان همکاری  
شــانگهای یکی از مهمترین اتفاقات در عرصه روابط 
خارجی ایران محسوب می شــود. ایران سال ها عضو 
ناظر این ســازمان منطقه ای بود و با پذیرش عضویت 
دائم ایران از ســوی اعضای آن سیاســت خارجی از 

ظرفیت ها و امکانات جدیدی بهره مند می شود.
ســازمان همکاری شــانگهای )SCO( در ۱۵ ژوئن 
۲۰۰۱ در شانگهای )PRC( توسط قزاقستان، چین، 
قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس 

شد.
هشت کشــور هند، جمهوری قزاقســتان، جمهوری 
خلق چین، قرقیزستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، 
تاجیکســتان و ازبکســتان عضو ســازمان همکاری 

شانگهای هستند.
چهار کشور افغانســتان، بالروس، جمهوری اسالمی 
ایران و مغولســتان در ســازمان همکاری شانگهای 
دارای وضعیت ناظر و شــش کشور شــامل جمهوری 
آذربایجان، جمهوری ارمنســتان، پادشاهی کامبوج، 
جمهوری دموکراتیک فــدرال نپال، جمهوری ترکیه 
و جمهوری دموکراتیک سوسیالیســتی ســریالنکا 
شــرکای گفت و گوی ســازمان همکاری شانگهای 

هستند.

میرضیایف: سازمان همکاری 
شانگهای یک نهاد قدرتمند است

 شوکت میرضیایف 
رئیس جمهوری 
ازبکستان در مقاله 
ای نوشت: ریاست 
ازبکستان بر 
سازمان همکاری 
شانگهای در یک 
دوره پویا قرار دارد 
که پر از رویدادها و 
روندهای مختلف 
بود، اکنون یک 
دوره به پایان می 
رسد و دوره ای 
دیگر آغاز می شود 
و این سازمان 
یک نهاد قدرتمند 
است.

معاون رئیس قوه 
قضاییه گفت: اجرا 
و تکمیل حدنگاری 
)کاداستر( در 
سیاست های کلی 
برنامه پنج ساله 
هفتم که توسط مقام 
معظم رهبری ابالغ 
شد، مورد تاکید قرار 
گرفته است.
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معاون رئیس قوه قضاییــه گفت: اجرا و تکمیل 
حدنگاری )کاداســتر( در سیاســت های کلی 
برنامه پنج ســاله هفتم که توسط مقام معظم 

رهبری ابالغ شد، مورد تاکید قرار گرفته است.
 “حســن بابایی” در نشست شــورای قضایی 
استان خراسان جنوبی افزود: کاداستر یا قانون 
حدنگار همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری 
بوده و نقش مهمی در تامین بهداشت قضایی و 

کاهش جرم دارد.
وی تصریح کــرد: تحقق کامــل حدنگاری به 
طوری که تمامــی اراضی و امالک در کشــور 
سنددار شود، نیازمند حرکت شتابان و جهشی 
اســت که اگر به معنای واقعی انجام شود نقش 
اساســی در کاهش جرایم و ورودی دســتگاه 

قضایی خواهد داشت.
رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور 
با اشــاره به اینکه در دوره تحــول و تعالی قوه 
قضاییه قــرار داریم گفــت: رفــع چالش ها با 
راهبردهای کالن کاهش ورودی، کاهش اطاله 
دادرســی، کاهش ورودی به زنــدان، کاهش 

جمعیت کیفری، پیشــگیری از وقــوع جرم و 
بهداشت قضایی محقق خواهد شد.

وی اظهار داشــت: تحقق ایــن راهبردها باید 
منتج به نهضتی شــود که رضایتمندی مردم و 

جامعه هدف را به دنبال داشته باشد.
بابایی افــزود: این تفکــر در الیه های مختلف 
دســتگاه قضایی وجود دارد و مدیران استانی و 
مجموعه قضایی چابک در اســتان ها نیز برای 
افزایش رضایتمنــدی مردم از هیچ تالشــی 

فروگذار نکرده اند.
وی گفت: اجــرای کامــل قانون حدنــگار با 
توجه به تاکیــدات مقام معظــم رهبری یک 
وظیفه شــرعی اســت و طبق بیانات معظم له 
از زمین خواری، جنگل خــواری، کوه خواری و 

سایر تخلفات جلوگیری می کند.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هیچ بهانه 
و کوتاهی در راســتای اجرای قانــون حدنگار 
پذیرفتنی نیست و برخی قوانین از درجه عالی 
برخوردارند به ویژه وقتی اقدامی از سوی رهبر 
انقالب تاکید می شــود بایــد نصب العین قرار 

گیرد.
وی ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه اینکه 9۸ 
ملی  اراضــی  درصد 
و ۱۷ درصــد اراضی 
کشاورزی در خراسان 
حدنگاری  جنوبــی 
شده است امیدواریم 
تا پایان امسال بتوانیم 

جشن پایان حدنگار را برای اولین بار در کشور 
در خراسان جنوبی برپا کنیم.

بابایی گفت: برای تحقــق این هدف مهم با نگاه 
ویژه اعتبارات مورد نظــر را تامین می کنیم و 
در حوزه نقشه بردار مجوز جذب پنج نفر صادر 

شده و تا ۱۲ نفر قابل افزایش است.
وی افــزود: تفاهم نامه خوبی با بنیاد مســکن 
بســته شــده که برای تهیه اســناد روستایی 
هزینه ای گرفته نشــود اما باید برداشــت ها با 

دقت انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک گفت: آمار 

حدنگار روســتایی با ۲9 درصد در خراســان 
جنوبی نسبت به میانگین کشــوری پایین تر 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اذعان داشــت: نبود قانون جامع، کارآمد 
و بــه روز در حوزه ثبت از مشــکالت اساســی 
اســت که پیگیری های زیادی در این خصوص 

صورت گرفته و امیدواریم به نتیجه برسد.
بابایی افزود: در ارتبــاط با پروژه های نیمه کاره 
ثبتی پنج میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومان به 
خراســان جنوبی تخصیص داده می شــود که 
امیدواریم تا حد قابل توجهی مشــکالت این 

حوزه را برطرف کند.

تکمیل حدنگاری از سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم است
معاون رئیس قوه قضاییه:

وانگ ایی وزیــر امور خارجه 
چین در مراسم پنجاهمین 
سالگرد عادی سازی روابط 
توکیــو و پکن تاکیــد کرد: 
چین و ژاپن شریک یکدیگر 
هستند و هیچ تهدیدی علیه 

یکدیگر ندارند؛ اجماع سیاسی باید در سیاست ها اجرایی شود.
به گزارش ایرنا از گلوبال تایمز، تحلیلگــران و ناظران می گویند این 
اظهارات وزیر امور خارجه چین در زمانی مطرح می شود که ژاپن قدم 
در راه اشتباهی گذاشته و هدف از آن دنباله روی از آمریکا برای مهار 

چین است.
وانگ ایی در ســخنرانی خود در این مراسم، پنج پیشــنهاد را برای 

ساختار روابط دوجانبه توکیو و پکن در دوره جدید پیشنهاد داد.
وی از دو طرف خواســت تا از چهار سند سیاســی که بنیان روابط دو 
کشــور بر آنهاســت حفاظت کنند و افزود: در مورد برخی از مسائل 

تاریخی و مساله تایوان، جایی برای ابهام وجود ندارد.
وزیر خارجه چین گفت: دو کشور باید با دید بلندمدت و استراتژیک، 
به اهمیت اجماع در مسائل سیاسی پایبند باشند و بدانند که شریک 

هم هستند و تهدیدی علیه یکدیگر ندارند.
وانگ ایی خواســتار تعمیق روابط دو کشور شــد و از ژاپن خواست 
تا از زنجیره تامیــن جهانی محافظــت کرده و فضای بــاز جهانی و 

منصفانه ای را برای تجارت فراهم کند.
وی همچنین پیشــنهاد کرد که همکاری مشترک عمیقی در زمینه 

تقویت روابط مردمی بین چین و ژاپن آغاز شود.

وزیــر امــور خارجــه چیــن همچنیــن از توکیــو خواســت تــا 
چندجانبه گرایی را برای مقابله با بازی بــا حاصل جمع صفر تمرین 

کند.
براســاس این گزارش، حجم تجارت بین چین و ژاپن از ۱.۱ میلیارد 
دالر در ســال ۱9۷۲ به بیش از 3۷۱.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ 
رسید. همچنین میزان ســرمایه گذاری مشترک پکن و توکیو نیز در 

سال گذشته میالدی ۱3۰ میلیارد دالر بود.
چین و ژاپن تا قبل از پاندمی کرونا، یک هزار و ۴۰۰ پرواز مستقیم به 
شهرهای یکدیگر در طول هفته داشتند و ۲۵۶ شهر آنها با هم خواهر 

خوانده شده بودند.
شمار ســفرهای مردمی هم بین این دو کشور تا قبل از شیوع کرونا به 

۵۰ میلیون نفر رسیده بود.

وزیر خارجه چین: پکن و توکیو هیچ تهدیدی علیه یکدیگر نیستند


