
نحوه دريافت كد ضرورى گوشى
كد كليدى اقدامات مربوط به رجيســترى، همان IMEI است كه با 
استفاده از روش هاى مختلف مى توان آن را دريافت كرد. به گزارش 
ايســنا، با اجراى رجيســترى دريافت كد IMEI  يكى از مهم ترين 
مواردى اســت كه بايد به آن توجه كــرد. كد IMEI براى هر تلفن 
همراه منحصر به فرد است يعنى هيچ دو دستگاهى نيستند كه كد 
IMEI مشابهى داشته باشند و اين موضوع سبب مى شود تشخيص 
و پيگيرى موبايل هاى دزديده يا گم شــده ممكن شود؛ مواردى كه 

به عنوان بعضى از اهداف رجيسترى هم به آن اشاره شده است.

روزنامه اقتصادى ، سياسى ،اجتماعى، فرهنگى و صبح ايران
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- كتاب سلول شماره 14 خاطرات و زندگينامه آيت اهللا خامنه اى را در دوران مبارزه با رژيم دست نشانده استكبار و پيش از پيروزى انقالب اسالمى روايت 
مى كند. اين اثر ترجمه اســپانيولى كتاب «ان مع الصبر نصرا» اســت كه پيش از اين به زبان عربى منتشر و نسخه فارسى آن با عنوان «خون دلى كه لعل 
شد» در اختيار عالقمندان و اهالى كتاب قرار گرفته بود. رونمايى از نسخه اسپانيولى كتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر انقالب اسالمى با عنوان «سلول 
شــماره  14» طى مراسمى در شهر كاراكاس پايتخت كشور ونزوئال و دركنار نمايشــگاه فرهنگ دوستى ايران و ونزوئال به همت فعاالن فرهنگى ونزوئال و 

اسپانيولى زبانان باحضور شخصيتهاى فرهنگى ايران و ونزوئال برگزار شد.

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر انقالب در پيامى خطاب به ملت هاى اسپانيولى زبان:
چه نيكوست كه ما ملتهاى عدالت خواه با يكديگر بيشتر آشنا شويم و هم افزايى كنيم
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ساخت 12 شهر جديد در 
جذاب ترين منطقه ايران و خاورميانه

توسعه سواحل جنوبى كشــور بنا به گفته ى كارشناسان مى تواند 
عالوه افزايش شــغل و توان اقتصادى مردم چهار اســتان جنوبى 
كشــور، اين مناطق را به جذاب ترين نقطــه خاورميانه براى توليد 
ثروت تبديل كنــد؛ در اين خصوص دولت ســيزدهم برنامه هاى 
متنوعى را در دســتور كار دارد كه از جمله آن مى توان به افزايش 
ظرفيت هــاى حمل و نقل ريلى، جاده اى، بندرى و هم چنين ايجاد 
و توســعه 12 شــهر جديد اشــاره كرد. به گزارش ايسنا، كريدور 
حمل ونقل بين المللى شــمال- جنوب مهم ترين حلقه تجارت بين 
آسيا و اروپا است كه در مقايسه با مسيرهاى سنتى از نظر مسافت 
و زمان تا 40 درصد كوتاه تــر و از نظر هزينه تا 30 درصد ارزان تر 
خواهد بود. بخش مهمى از كريدور شــمال – جنوب از خاك ايران 
مى  گــذرد. در روزهاى اخير 50 كيلومتر جاده از كريدور ســاحل 
جنوبى كشور در استان هاى هرمزگان و بوشهر به بهره بردارى رسيد. 
به زودى هم 50 كيلومتر در سيستان و بلوچستان افتتاح مى شود 
كــه مجموع آن را به 100 كيلومتر مى رســاند. مهرداد  بذرپاشـ  
وزير راه و شهرسازى هم اكنون به منظور افتتاح برخى از پروژه هاى 
بندرى، هوايى، مســكن و جاده اى در استان هرمزگان حضور دارد. 
كارشناسان  معتقدند مزيت هاى اقتصادى و سياسى مناطق جنوبى 
بــراى ايران به حدى اســت كه مى تواند به عنوان حلقه  اساســى 
زنجيره حمل ونقل و لجســتيك، هاب ترانزيت و تجارت بين الملل، 
دروازه  صادرات انرژى، كريدور تردد تجار و گردشگران قلمداد و به 
جذابترين نقطه خاورميانه براى توليد ثروت و شكوفايى اقتصادى 
تبديل شــود. با بهره گيرى از اين مزيت ها و همكارى با كشورهايى 
نظير هند و پاكســتان و چين و افغانستان، منافع بسيارى را از اين 
گونه ظرفيت ها به دست مى آيد و جايگاه سياسى - اقتصادى ايران 
در ســطوح منطقه اى و فرامنطقه اى ارتقا پيــدا مى كند. افزايش 
همكارى هاى اقتصادى با كشــورهاى شــرق آسيا از جمله چين و 
هند، اتصال راه آهن رشــت به آســتارا و تكميل شبكه ريلى بين 
بندرعباس تا آستارا (كريدور شــمال – جنوب)، اتصال ريلى بندر 
چابهار به زاهدان، برقى كردن راه آهن اينچه برون به گرمسار توسط 
سرمايه گذارى دولت روسيه و افزايش ظرفيت ريلى ترانزيت كشور 
از جمله مهم ترين برنامه هاى دولت سيزدهم است. سواحل مكران 
با تأكيد دو ســند باالدســتى "برنامه ششم توسعه" و "سند توسعه 
منطقه ســاحلى مكران"به مركز توليد، صنعت، تجارت و ترانزيت 
تبديل خواهد شد. مراحل عملياتى پيشرفت اين منطقه با سرعت 
در حال اجراست. توســعه آينده نيمه شرقى كشور، تا حد زيادى 
به سواحل مكران وابسته است. دولت سيزدهم براى رونق سواحل 
جنوبى برنامه هاى متنوعى را در دســتور كار دارد كه از جمله آنها 
مى توان به توســعه بنادر، احداث خطوط ريلــى و جاده اى، ايجاد 
شــهرك هاى صنعتى، مناطق اقتصادى و ساخت 12 شهر جديد 
ســكونتگاهى در كنار مراكز اقتصادى اشــاره كرد. بر اساس اعالم 
شركت عمران شهرهاى جديد از بين 12 شهر جديد كه در جنوب 
كشور موجود، در حال احداث يا در مرحله مطالعه قرار دارند شش 
شهر ساحلى و شش شهر پس كرانه است. شهرهاى ساحلى شامل 
شهر جديد «تيس» در منطقه ساحلى چابهار در حال احداث است. 
«مكران» در استان هرمزگان مصوب شده كه در مرحله برنامه ريزى 
براى آغاز عمليات اجرايى قرار دارد. «كوشــك» در غرب اســتان 
هرمزگان در مرحله برنامه ريزى براى آغاز عمليات اجرايى اســت. 
شــهر جديد «خليج فارس» در استان هرمزگان در مرحله مطالعه 
قرار دارد. شهر جديد «قشم» در استان هرمزگان در حال مطالعه و 
«پارس» در منطقه ى پارس جنوبى استان بوشهر در مرحله تصويب 
اســت. شش شــهر جديد پس كرانه هم در جنوب كشور قرار دارد 
كه چهار مورد آن موجود، يك مــورد در حال احداث و يك مورد 
در مرحله برنامه ريزى است. شــهرهاى موجود شامل «علوى» در 
غرب اســتان هرمزگان، «عاليشــهر» در  بوشهر، «شيرين شهر» و 
«رامين» در خوزستان از شهرهاى جديد موجود هستند. «تابناك» 
در جنوب فارس در مرحله برنامه ريزى براى آغاز عمليات اجرايى و 

«چاه مبارك» عسلويه بوشهر در حال احداث است.

گزيده خبر

با حضور وزير دفاع انجام شد

رونمايى از نمونه معيار توليد جت 
آموزشى «ياسين»

نمونه معيار توليد جت آموزشى ياسين با حضور وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح رونمايى شد و 
همزمان خط توليد انبوه اين پرنده آموزشــى نيز افتتاح شد. به گزارش ايسنا، نمونه معيار توليد جت 
آموزشــى ياسين صبح امروز (شنبه 20 اسفند) با حضور امير سرتيپ محمدرضا آشتيانى وزير دفاع و 
پشتيبانى نيروهاى مسلح رونمايى شد. در اين مراسم همچنين خط توليد انبوه جت پيشرفته آموزشى 
ياســين نيز افتتاح شــد. آموزش خلبانى از جمله آموزش هاى ســطح باال و پيچيده اى است كه هر 
كشورى توان انجام آن را ندارد. جمهورى اسالمى ايران در حوزه هاى دانش و فناورى موفق به رسيدن 
به يافته هاى آموزش در سطح استانداردهاى جهانى شده است و خلبانى به عنوان يك حوزه ى آموزشى 
تركيبى از اين قاعده مستثنى نيست. ايران بعد از پايان جنگ تحميلى فرصت يافت كه به اين موضوع 
مهم بپردازد. پس از پايان جنگ ضرورت آموختن اين مهارت در دستور كار مسئولين نيروهاى مسلح 
قرار گرفت و از همان زمان و با نظر استادان با تجربه و جنگ ديده دانشكده هاى خلبانى شكل گرفت.
از آنجايى كه اين مهارت تركيبى از دانش و مهارت است نيازمند روش ها و ابزارهاى ويژه اى است كه 
هواپيماى آموزشــى اساس آن را تشكيل مى دهد. آموزش خلبانى در جمهورى اسالمى ايران چگونه 
انجام مى شــود و نقش جت آموزشى ياسين چيست؟ آموزش خلبان هواپيماى جنگنده تفاوت هاى 
اساســى با خلبان غير نظامى دارد. در آموزش خلبانى هواپيماى نظامى و جنگنده آموزش ها در سه 

مرحله انجام مى شود:
1-آموزش مقدماتى براى يادگيرى فن پرواز

2-آموزش پايه، مهارت هاى پروازى، مقررات و مانورها
3-آموزش پيشرفته و تكميلى براى كسب توانايى پرواز تاكتيكى با جنگنده شكارى پيشرفته

يك ويژگى مهم جت آموزشــى پيشرفته اين است كه خلبانان پايگاه هاى عملياتى نيز همچنان از آن 
بهره بردارى مى كنند و خلبانان با تاكتيك ها و تكنيك هاى رزم هوايى و رزم هوا به زمين آشــنا مى 
شــوند و كاربرد جنگ افزارهاى گوناگون و چگونگى استفاده از آن ها را مى آموزند. همه اين مزيت ها 
و ويژگى ها دليل ضرورت نياز نهاجا و ورود وزارت دفاع به طراحى و ساخت اين هواپيما بوده است. آيا 
اين هواپيما قابليت رزمى نيز دارد؟ از آنجا كه آموزش هاى گردان شــكارى رزمى در بسيارى از موارد 
با جنگ افزارهاى واقعى و در محيط هاى شــبيه ســازى شده نبرد انجام مى شود، طبيعى است جت 
ياسين داراى قابليت آموزش ماموريت هاى رزمى نيز باشد. از طرف ديگر اين هواپيما در طرح توسعه 
قابليت تبديل به يك هواپيماى رزمى سبك و پشتيبانى نزديك هوايى(cas) را نيز خواهد داشت. تفاوت 
فروند اول و دوم ياسين در چيست؟ فروند اول با پرواز خود طراحى آيروديناميكى و معمارى سازه اى 
و دستيابى به فناورى ساخت را محقق نمود و ليكن اين فروند كه امروز رونمايى شد در ابعاد تخصصى 
و تاكتيكى نســبت به نمونه قبلى توسعه و تكامل يافته و دســتاوردهاى مختلفى داشته است. بومى 
سازى زير سامانه هاى عمده مانند صندلى پران، اويونيك كامال بومى، موتور و ارابه هاى فرود بخشى از 
توانمندى هاى به دست آمده در اين فروند است. در برخى اقالم ديگر مانند رادار هواشناسى نصب شده 
در دماغه هواپيما نيز از توان شركت هاى دانش بنيان استفاده شده است. تكنولوژى بال اين هواپيما به 
تكنولوژى بال با تعبيه نصب مخازن سوخت در آن تغيير يافته است. مهم ترين فاكتور در بحث آموزش 
خلبانى در اين فروند پايش دائمى و ثبت داده هاى پروازى حين و پس از پرواز(نمايش و تحليل ســه 
بعدى داده هاى سورتى و پروازى) است كه يك تحول در امر آموزش خلبانى محسوب مى شود. البته 
از لحاظ تخصصى بسيارى از اين سامانه ها، تست هاى استاندارد را طى نموده و آزمون هاى تعدادى 
از آن ها در اين فروند تكميل مى شود. به اين جهت اين فروند معيار توليد است و اين فرصت را فراهم 
كرد كه خط توليد آن امروز اســتقرار يابد. چندين كشــور در جهان جت آموزشى ساخته يا در حال 

ساخت هستند اما زير سامانه هاى عمده همچون موتور يا اويونيك را از بازار بين المللى تهيه كنند. 

در جلسه دبير انجمن صنايع همگن 
قطعه سازى با سفير ايران در روسيه 
مطرح شد.  همكارى هاى خودرويى 
تعامــالت  در مســير  دو كشــور 
بيشــتر دبير انجمن صنايع همگن 
قطعه سازى و سفير ايران در روسيه 
هفته گذشــته، در جلسه اى آنالين 
به ويژه  اقتصادى  مســائل  پيرامون 
در حوزه صنعــت خودرو و قطعات 
صحبت كردند كه ضمن آن تاكيد 

شد كه قراردادهاى صنعت خودرو و قطعه سازى 
ايران و روسيه روند رو به رشدى دارد و دو كشور 
در مسير تعامل بيشتر با يكديگرند و پس از طى 
مراحل الزم، شاهد حضور خودروهاى ايرانى در 
مســكو و همكارى هاى خودرويى فى مابين دو 
كشــور خواهيم بود. طبق اعالم انجمن صنايع 
همگــن نيرومحركه و قطعه ســازى كشــور به 
صورت اختصاصى به ايسنا، هفته گذشته آرش 
محبى نــژاد (دبير انجمن همگن قطعه ســازى) 
و كاظــم جاللى (ســفير ايران در روســيه) در 
جلســه اى آنالين با يكديگر به مســائل مرتبط 
با توســعه همكارى هاى ايران و روسيه به ويژه 
در بخش خصوصى، به گفت وگــو پرداخته اند. 
آرش محبى نژاد-دبيــر انجمــن صنايع همگن 
قطعه ســازان خودرو كشــور- در اين جلســه 
آنالين، گزارشى از آخرين وضعيت همكارى هاى 
خودرويى و قطعه سازى ايران با طرف هاى روس 
ارائه كرد. وى همچنين پيشــنهادهاى انجمن 
مذكور (انجمن صنايع همگن قطعه سازان خودرو 
كشور) در جهت تســريع در آغاز همكارى هاى 
مشترك را تشريح و اظهار كرد: زيرساخت هاى 

صنعت خودرو روسيه بيشتر معطوف محصوالت 
فرانســوى اســت و قطعه ســازان ايرانى نيز به 
واســطه همكارى با يك شركت خودروساز اين 
كشور در سال هاى گذشته، تجربه ها و توانمندى 
الزم براى پوشش نيازهاى طرف روس را دارند. 
محبى نــژاد افزود: بــراى آغــاز همكارى ها در 
كوتاه مدت مى توان روى اين موضوع كار كرد و 
در ادامه با مشاركت خودروسازان و قطعه سازان 
بزرگ دو كشــور گزينه هايى همچون طراحى و 
توليد خودرو مشــترك دور از دسترس نخواهد 
بود. افزايش تعامالت ايران و روســيه در بخش 
خصوصى با سرعت بيشتر دنبال مى شود  كاظم 
جاللى- سفير جمهورى اسالمى ايران در روسيه- 
نيز در اين ديــدار مجازى، اظهــار كرد: روابط 
تهران-مسكو  به ويژه در حوزه اقتصادى مسير 
صعودى دارد و سرعت افزايش اين تعامالت در 
بخش خصوصى بيشتر است. طى ماه هاى اخير، 
شركت هاى ايرانى و روس شناخت بهترى نسبت 
بــه توانمندى هاى يكديگر پيدا كــرده كه اين 
امر باعث افزايش سطح همكارى هاى اقتصادى 
خواهد شــد. وى ضمن اشاره به فضاى جديدى 
كه صنعت خودرو روســيه تجربه كرده اســت، 

براى  افــزود: خودروســازان روس 
بى اثر كردن تحريم شــركاى غربى 
با خودروسازان  خود، توسعه روابط 
و قطعه ســازان ايران، تركيه و چين 
را در دســتور كار قــرار داده اند كه 
در اين بين، صنعتگــران ايرانى به 
دليل اشــتراك هاى فنى مهندسى 
محصوالتى كه در گذشته در روسيه 
توليد مى شــد، از جايــگاه ويژه اى 
برخــوردار هســتند كاظمى تاكيد 
كرد: حضور خودروسازان و قطعه سازان ايران در 
نمايشگاه ســال 2022 مسكو، آغاز خوبى براى 
همكارى فعاالن صنعت خودرو كشور بوده و پس 
از آن نيز پيگيرى هاى الزم از سوى وزارت امور 
خارجه و سفارت ايران در روسيه، وزارت صمت 
و سازمان توسعه تجارت، انجمن صنايع همگن 
قطعه سازى كشور  و دو خودروساز كشور انجام 
شده است كه اين فعاليت ها ادامه دارد و به نتايج 
بيشترى نيز ختم خواهد شــد. سفير ايران در 
روســيه در رابطه با انتشار برخى اخبار پيرامون 
حضور خودروهاى ايرانى در روســيه نيز گفت: 
متاســفانه گاه اخبارى از تعامالت دو كشور در 
حوزه هاى مختلف منتشــر مى شود كه صحيح 
نيست و حتى برخى اوقات اقدام به انتشار اخبار 
جعلى هم مى شود. جاللى در پايان خاطرنشان 
كرد: مذاكرات و قراردادهــاى صنعت خودرو و 
قطعه سازى ايران و روسيه روند رو به رشدى دارد 
و پس از طى مراحل طبيعى حوزه هاى استاندارد 
و بازاريابى و... و. شاهد حضور خودروهاى ايرانى 
در مسكو به طور كلى همكارى هاى خودرويى 

دو كشور خواهيم بود.

خودروهاى ايرانى به روسيه مى رسند

وزارت راه و شهرســازى مكلف اســت در تعيين نرخ عوارض جاده اى به  
صورت پلكانى عمل كند تا حقوق كاربرانى كه به  موقع نسبت به پرداخت 
عوارض اقدام مى كنند، رعايت و انگيزه الزم براى پرداخت به  موقع عوارض 
حفظ شــود. به گزارش ايسنا،  اليحه بودجه سال 1402 در 21 دى ماه از 
سوى دولت سيزدهم به مجلس ارائه شد. در تبصره 11 ماده واحده اليحه 
بودجه، درباره اخــذ عوارض آزادراه ها و بزرگراه ها به  صورت الكترونيكى و 
تعيين نرخ عوارض جاده اى به  صورت پلكانى، تصميماتى گرفته شــد. در 
نهايت نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جريان بررسى اليحه بودجه 
1402، با اين تبصره موافقت و وزارت راه و شهرســازى را مكلف به تعيين 
نرخ عوارض جــاده اى به صورت پلكانى كردند. بدين ترتيــب وزارت راه و 

شهرسازى مجاز است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتى، 
اخذ عوارض در كليه آزادراه ها و بزرگراه ها را  به صورت الكترونيكى عملياتى 
كند. همچنين وزارت راه و شهرســازى مكلف است در تعيين نرخ عوارض 
جــاده اى به صورت پلكانى بــه نحوى عمل كند كه حقــوق كاربرانى كه 
به موقع نســبت به پرداخت عوارض اقدام مى كننــد، رعايت و انگيزه الزم 
براى پرداخــت به موقع عوارض حفظ شــود. همچنيــن فرماندهى كل 
انتظامى جمهورى اسالمى ايران و شركت هاى بيمه گر به  منظور حمايت از 
الكترونيكى كردن آزادراه هاى كشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهى هاى 
ناشى از عوارض آزادراهى از متقاضيان تعويض پالك خودرو و خدمات بيمه 

شخص ثالث هستند.

چرا نرخ عوارض جاده اى پلكانى است؟

برندگان يك توافق
حضور ايران در برنامه 

اكتشاف نفت  و  گاز 4 كشور

آغاز رسمى ماراتن بخش خصوصى در سراسر كشور

مديــر اكتشــاف شــركت ملــى نفــت ايــران گفــت: مخــازن هيدروكربــورى ايــران از پيچيده تريــن مخــازن دنيــا اســت 
ــوع مخــازن دارد، خواهــان زيــادى در دنيــا دارد و از هميــن رو هيــات  و تبحــرى كــه صنعــت نفــت ايــران در ايــن ن
روســيه تمايــل دارد تــا ارتبــاط بيشــترى داشــته باشــد. حضــور ايــران در برنامــه اكتشــاف نفت  و  گاز 4 كشــور همســايه/ 
ــگار اقتصــادى ايلنــا، مهــدى فكــور در نشســتى  ــه تاجيكســتان اســت.به گــزارش خبرن تيــم اكتشــاف آمــاده اعــزام ب
خبــرى در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: اكتشــاف جايــگاه ويــژه اى در صنعــت نفــت دارد و بايــد از حالــت پوســته 

بســته خــارج شــود. وى بــا بيــان اينكــه اكتشــاف آينــده انــرژى كشــور را ترســيم مى كنــد.......

ريزش يك ميليون تومانى قيمت سكه

كاهش 2000 تومانى قيمت دالر در صرافى  ملى
رئيس سازمان بورس پاسخ داد

چرا پااليش يكم رشد كرد اما دارا يكم نه؟!
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گزيده خبر

امير آشتيانى:

جت «ياسين » مى تواند به عنوان هواپيماى 
پشتيبانى  نزديك  استفاده شود

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مســلح گفت: قالب تجهيزات جت ياسين 
بومى ســازى شــده و  يقين داريم  به عنوان  هواپيماى  پيشــرفته مى تواند 
مأموريت هايى كه به نيروى  هوايى واگذار مى شــود را به خوبى انجام دهد. 
جت «ياسين » مى تواند به عنوان هواپيماى پشتيبانى  نزديك  استفاده شود. 
به گزارش ايلنا، امير سرتيپ محمدرضا آشتيانى در حاشيه رونمايى از نمونه 
معيار توليد و خط توليد انبوه جت آموزشــى ياســين كه با حضور فرمانده 

برندگان يك توافق ناگهانى
در حالــى كــه در روزهاى اخيــر، توجه افكار عمومى در عرصه سياســت 
خارجى همچنان معطوف به نتايج سفر هفته گذشته مدير كل آژانس بين 
المللــى انرژى اتمى به تهران و تصميم شــوراى حكام در مورد عدم صدور 
قطعنامه عليه ايران بود، ناگهان در بعد از ظهر روز جمعه (19 اســفندماه) 
خبر توافق تهران و رياض در پكن براى ازســرگيرى روابط بعد از 7 ســال، 
در صدر اخبار و تحليل ها قرار گرفت. به گزارش ايســنا، در طول دو ســال 
گذشــته با ميانجى گرى مستقيم عراق و همراهى عمان، 5 دور مذاكره بين 
ايران و عربســتان در بغداد در سطح امنيتى برگزارشده بود كه از برگزارى 
آخريــن دور آن حدود ده ماه مى گذشــت. در طول چند ماه گذشــته، هر 
چنــد وقت يك بار خبرهايى از اهتمام  مقامــات عراقى براى برگزارى دور 
ششم مذاكرات منتشر مى شد؛ تالش هايى كه از بعد رسانه اى شاهد استقبال 
ايران و عربستان از آن بوديم؛ ولى در عمل اتفاق ملموس و عينى به همراه 
نداشــت. در حالى كه در طول چنــد روز اخير بار ديگر بحث همكارى هاى 
ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى در صدر اخبار رســانه ها قرار داشــت 
و همــگان آن را اقدامى مثبت از زنجيــره اقدامات الزم براى حصول توافق 
در مذاكرات رفع تحريم ها مى دانســتند و از ديگر ســو با توجه به برخى از 
تحوالت اين پيش بينى وجود داشت كه در موضوع تبادل زندانيان بين ايران 
و آمريكا  با وســاطت عمان و قطر در روزهاى منتهى به پايان سال 1401 
شــاهد اقدامات  مثبتى باشيم و كمتر كسى به مذاكرات ايران و عربستان و 
تالش هايى كه در پشــت پرده براى حصول اين مذاكرات در حال انجام بود 
توجهى داشــت؛ روز جمعه پايگاه خبرى نور نيوز رسانه نزديك به دبيرخانه 
شــوراى عالى امنيت  ملى از  مذاكرات مهم دبير شوراى عالى امنيت ملى 
در يك كشور خارجى خبر داد. اين رسانه در توييتى نوشت:� دريابان على 
شــمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران طى چند روز گذشته در يك 

كشور خارجى مشغول مذاكرات بسيار مهمى است و  اعالم قريب الوقوع نتايج 
اين مذاكرات، تحوالت قابل مالحظه اى را رقم خواهد زد. � پس از انتشار اين 
خبر، تحليل هاى متفاوتى در مورد اين سفر منتشر شد و تعداد زيادى آن را 
مربوط به مذاكرات رفع تحريم ها و همچنين بحث تبادل زندانيان بين ايران 
و آمريكا دانســتند ولى با گذشت زمان تحليل هايى نيز در مورد ارتباط اين 
سفر با مذاكرات ايران و عربستان منتشر شد كه خبر تكميلى رسانه نزديك 
به دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى اين تحليل ها را تاييد كرد  و در همين 
چارچوب اعالم شد كه دور جديدى از مذاكرات بين ايران و عربستان در پكن 
برگزار شده و در نتيجه انجام چند دور مذاكره بين «على شمخانى» نماينده 
مقام رهبرى و دبير شوراى عالى امنيت ملى و «مساعد بن محمد العيبان» 
وزير مشاور و عضو شوراى وزيران و مشاور امنيت ملى عربستان سعودى با 

وســاطت «وانگ ئى» عضو دفتر سياسى كميته مركزى حزب كمونيست و 
رييس دفتر كميســيون مركزى امور خارجى حزب و عضو شــوراى دولتى 
جمهورى خلق چين، تهران و رياض توافق كرده اند كه ظرف حداكثر دو ماه، 
روابط ديپلماتيك خود را از سر گرفته و سفارت خانه ها و نمايندگى ها ى خود 
را در تهران و رياض بازگشــايى كنند و وزيران امور خارجه دو كشور جهت 
اجراى اين تصميم و انجام تمهيدات الزم براى تبادل سفرا با يكديگر مالقات 
كنند. به گزارش ايســنا در حالى كه هنوز از جزييات اين توافق و مذاكرات 
صورت گرفته در اين ارتباط در چين خبرى منتشــر نشــده است ولى در 
مجموع مى توان اين توافق را در راستاى پيگيرى و اجراى  سياست گسترش 
تعامل با همسايگان از سوى دولت جمهورى اسالمى ايران اعالم كرد، توافقى 
كــه اگر روند اجراى آن به خوبى پيش رود تاثير عمده اى بر كاهش تنش ها 

در منطقــه از جمله حل بحران يمن خواهد داشــت و زمينه را براى عادى 
ســازى روابط تعدادى ديگر از كشــورهاى خليج فارس از جمله بحرين با 
تهران فراهم خواهد آورد؛ همچنين اين موضوع مى تواند بر گسترش روابط 
ايران با مصر، كاهش فشــارها بر روى لبنان به خاطر نوع روابطش با تهران 
تاثيرگذار باشد و از ديگر سو اين زمينه را فراهم كند كه بهبود روابط سوريه 
با كشــورهاى عربى و بازگشت اين كشــور به اتحاديه عرب با توجه به نوع 
روابط دمشــق  با تهران و حساســيت هاى موجود بين برخى از كشورهاى 
عربى درمورد اين رابطه، تســريع شود. واكنش اسراييل، آمريكا و روسيه به 
توافق اخير تهران و رياض. تصميم تهران و رياض براى از سرگيرى روابط با 
واكنش هاى كشورهاى مختلفى روبرو شده است و تعداد زيادى از كشورهاى 
منطقه از جمله كشــورهاى عربى و اســالمى و همچنين محور مقاومت از 
تصميم اتخاذ شده بين تهران و رياض استقبال كرده اند و در مقابل مقامات 
اسراييل از حصول چنين توافقى ابراز نارضايتى كردند و مقامات كاخ سفيد 
در واشــنگتن نيز واكنش محتاطانه اى در اين ارتباط داشتند وضمن اعالم 
اين كه عربستان سعودى، آنها  را درجريان گفت وگوها با ايران گذاشته بوده 
است، تاكيد كردند كه كاخ سفيد هيچ دخالتى در حصول اين توافق نداشته 
است. از ديگر سو «ميخائيل بوگدانوف» معاون وزير خارجه روسيه  نيز روز 
جمعه  در مصاحبه اى  با بيان اين كه مســكو به دوســتان خود در ايران، 
عربستان ســعودى و چين براى توافق در خصوص از سرگيرى روابط ميان 
تهران و رياض تبريك مى گويد، اظهار كرد : «روسيه نيز در كنار كشورهايى 
همچون سلطنت عمان و عراق و ديگران، در اين روند سياسى نقش داشته 
و اخيرا به اين دو كشــور سفر كرده بودم و عادى سازى روابط ميان ايران و 
عربســتان سعودى در دستور كار سفرم به اين دو كشور قرار داشته است». 

اهداف "محمدبن سلمان" از توافق با ايران.

پيام رهبر انقالب خطاب به ملت هاى اســپانيولى زبان منتشر شد. به گزارش ايلنا، رونمايى از نسخه اسپانيولى كتاب 
خاطرات دوران مبارزات رهبر انقالب اسالمى با عنوان «سلول شماره  14» طى مراسمى در شهر كاراكاس پايتخت كشور 
ونزوئال و دركنار نمايشــگاه فرهنگ دوستى ايران و ونزوئال به همت فعاالن فرهنگى ونزوئال و اسپانيولى زبانان باحضور 
شــخصيتهاى فرهنگى ايران و ونزوئال برگزار شــد. متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است: بسم اهللا الّرحمن 
الّرحيم. اگر توانسته باشم به وسيله ى اين كتاب با شما اسپانيولى زبانان ارتباط بگيرم، بسيار خرسند خواهم بود. اين 
بخش كوتاهى از سرگذشت من است. چه نيكو است كه ما و شما و همه ى ملتهاى عدالت خواه با يكديگر بيشتر آشنا 
شويم و بيشتر هم افزائى كنيم. نيكروزى شما را از خدا ميخواهم. سّيدعلى خامنه اى. - كتاب سلول شماره 14 خاطرات 
و زندگينامه آيت اهللا خامنه اى را در دوران مبارزه با رژيم دست نشانده استكبار و پيش از پيروزى انقالب اسالمى روايت 
مى كند. اين اثر ترجمه اسپانيولى كتاب «ان مع الصبر نصرا» است كه پيش از اين به زبان عربى منتشر و نسخه فارسى آن با عنوان «خون دلى كه لعل شد» در اختيار 

عالقمندان و اهالى كتاب قرار گرفته بود.

 /

موافقيم مردم بتوانند بهتر ســفر كنند و آرامش بيشترى داشته باشند. وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
گفت: معتقديم اگر پنجشــنبه ها تعطيل شود كمك قابل توجهى به حوزه گردشگرى خواهد شد. وزرات ميراث فرهنگى 
طرفدار تعطيلى پنجشنبه ها است/ موافقيم مردم بتوانند بهتر سفر كنند و آرامش بيشترى داشته باشند. عزت اهللا ضرغامى 
در گفت وگــو با خبرنگار ايلنا، درباره اين كه مطرح مى شــود اگر تعطيالت آخر هفته افزايــش پيدا كند اين كار به رونق 
گردشگرى كمك بسيارى خواهد كرد، گفت: وزرات ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى طرفدار تعطيلى پنجشنبه ها 
است. وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى خاطرنشان كرد: ما معتقديم اگر پنجشنبه ها تعطيل شود كمك قابل 
توجهى به حوزه گردشگرى خواهد شد؛ هم به لحاظ فرهنگى و هم به لحاظ اجتماعى و اقتصادى ما طرفدار اين موضوع 
هســتيم. وى ادامه داد: اگر نظرات ديگر براى افزايش تعطيالت است، طبيعى است. با اين تحليلى كه داريم اصوالً موافق 

هستيم مردم بهتر بتوانند سفر كنند و آرامش بيشترى داشته باشند اما حتما براى تصميم گيرى نهايى حوزه هاى ديگر هم دخالت دارند. فقط مسئله گردشگرى هم 
نيست آن حوزه ها هم حق دارند حرف شان را بزنند و جمع بندى نهايى يك جمع بندى بهينه است.  ضرغامى بيان كرد: ما به عنوان حوزه گردشگرى و ميراث فرهنگى 

موافق اين تعطيالت هستيم چون تعطيالت به گردشگرى كمك مى كند.

همزمان با رونمايى از نسخه اسپانيولى كتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر انقالب در كاراكاس

وزرات ميراث فرهنگى طرفدار تعطيلى پنجشنبه ها استپيام رهبر انقالب خطاب به ملت هاى اسپانيولى زبان منتشر شد
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گزيده خبر

آخرين وضعيت بازار رمزارزها در جهان

بســيارى از ارزهاى رمزنگارى شــده، ازجمله بيت كوين با ضررهاى شديد 
معامله مى شــوند؛ به عنوان مثــال در زمان نگارش ايــن مطلب، برخى از 
ســكه هاى برتر ازجمله ريپل و بايننس بيش از پنج درصد در 24 ســاعت 
كاهش يافتند و بيت كوين در 24 ســاعت كاهــش 7.88 درصدى و اتريوم 
كاهش 8.89 درصدى را ثبت كردند.به گزارش ايســنا به نقل از كريپتو، با 
نگاهــى به كاهش قيمت هفتگى، بيت كوين در هفت روز گذشــته 10.88 
درصد و اتريوم در همان بازه زمانى 10.94 درصد از دســت داده است. ساير 
آلتكوين ها مانند بايننس در روند قيمت 24 ساعته و هفت روزه خود 6.62 
درصد و 6.66 درصد از دســت داده اند. اين ضررها ارزش كلى بازار كريپتو 
را به زير 900 ميليارد دالر رسانده است. از آنجايى كه بازار در حال كاهش 
شديد است، پيتر شيف، منتقد سرسخت ارزهاى ديجيتال به سرمايه گذاران 
توصيه كرد كه بيت كوين خود را بفروشند. پيتر شيف در پست توييتر خود 
پيش بينى كرد كه موارد ورشكستگى بيشترى به اين صنعت ضربه مى زند و 
زمستان كريپتو را عميق تر خواهد كرد. شيف به سيلور گيت، بانك دوستدار 
رمزنگارى كه اخيرا سقوط كرده است نيز اشاره كرد. حتى اگر سرمايه گذاران 
از تحليل شيف حمايت نكنند اما روند نزولى اخير ممكن است ادعاهاى وى 
را تقويت كند. اين اولين بار نيست كه پيتر شيف از سرمايه گذاران مى خواهد 
تا دارايى هاى خود را بفروشــند؛ توصيه وى در حالى مطرح شد كه بازار از 
انتشار اولين داده هاى شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) براى سال 2023 
بيم داشت با اين حال، به جاى كاهش شديد، بيت كوين افزايش يافت و به 
25هزار دالر رســيد. از طرفى نفوذ اقتصاد كالن و آخرين گزارش حقوق و 
دستمزد غيركشــاورزى اداره آمار و كار احتماال بر قيمت ارزهاى ديجيتال 
تاثير خواهد گذاشــت. اين گزارش نشــان مى دهد كه اياالت متحده در ماه 
گذشــته 311 هزار شغل ايجاد كرد كه باالتر از پيش بينى 205 هزار شغل 
بود. سقوط بانك سيلورگيت نيز باعث ويرانى قيمت بيت كوين شد و بر ساير 
ارزهاى ديجيتال تاثير گذاشت. در زمان نگارش اين مقاله، بيت كوين و ساير 
ارزهاى ديجيتال همچنان در نمودار روزانه با مشكل مواجه هستند و قيمت 
بيت كوين در محدوده 20 هزار دالر است. مجموع ارزش بازار جهانى ارزهاى 
ديجيتالى در حال حاضر 952.82 ميليارد دالر برآورد مى شــود كه اين رقم 
نســبت به روز قبل 2.38 درصد بيشتر شده اســت. در حال حاضر 41.90 
درصد كل بــازار ارزهاى ديجيتال در اختيار بيت كوين بوده كه در يك روز 
0.55 درصد افزايش داشته اســت. حجم كل بازار ارزهاى ديجيتال در 24 
ساعت گذشــته 88.63 ميليارد دالر است كه 36.47 درصد افزايش داشته 
است. حجم كل در امور مالى غير متمركز در حال حاضر 6.98 ميليارد دالر 
اســت كه 7.88 درصد از كل حجم 24 ساعته بازار ارزهاى ديجيتال است. 
حجم تمام ســكه هاى پايدار اكنون 92.08 ميليارد دالر است كه 103.90 

درصد از كل حجم 24 ساعته بازار ارزهاى ديجيتال است.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با ايِبنا:

اختيارات بانك مركزى براى حفظ ارزش پول ملى است
محمد باقــر بنابى گفت: 
اختيــارات محول شــده 
بــه بانك مركــزى براى 
حفــظ ارزش پــول ملى 
و كنترل تــورم به جهت 
اســت.  ارز  بازار  مديريت 
محمد باقرى بنابى، عضو 
و  اقتصادى  كميســيون 
نماينــده مردم بناب درباره تاثير مركز مبادلــه ايران بر مديريت بازار ارز به 
خبرنگار ايِبنا گفت: اختيارات محول شده به بانك مركزى براى حفظ ارزش 
پول ملى و كنترل تورم به جهت مديريت بازار ارز بوده اســت و براساس آن 
قرار شد تا روشى جديد براى تامين نياز هاى ارزى رسمى و بانكى در كشور 
راه اندازى شــود كه با مركز مبادله ايران اين اتفاق افتاد. وى در ادامه اضافه 
كرد: با توجه به كاهش نرخ ارز در طى يكى دو روز گذشــته اميد مى رود تا 
در چارچوب سياســت هاى تثبيت اقتصادى پيش رود و تمام نياز هاى ارزى 
رســمى و بانكى در بازار مبادله به تامين درآيد، اما بحث تحريم ها كه بانك 
مركزى درگير آن است را بايد جدى تر گرفت. اين عضو كميسيون اقتصادى 
در اين خصوص يادآور شد: تا زمانى كه تحريم ها بر كار بانك مركزى سايه 
افكنده، هر اندازه كه در داخل سياست هاى كارشناسانه را در دستوركار قرار 
دهيم و براى پياده كردن آن ها زحمات فراوان بكشيم، ولى در نهايت يك، اما 
و اگرى همراه آن خواهد شد. گذشته از اين مسئله چنانچه مسئله تحريم ها 
برطرف شــود ديگر نيازى نيست كه دست اندركاران در بانك مركزى براى 

مديريت بازار ارز تا اين اندازه انرژى صرف كنند.

سازمان توسعه صنعتى ملل متحد اعالم كرد؛
رتبه 55 ايران در شاخص عملكرد رقابت صنعتى 

بر اســاس آخرين گزارش 
ســازمان توســعه صنعتى 
ملل متحــد، رتبه ايران در 
شــاخص عملكــرد رقابت 
صنعتــى در ســال 2020 
از 154 كشــور، 55 بــوده 

اســت. به گزارش ايِبنا؛ شــاخص عملكرد رقابت صنعتى يكى 
از شاخص هايى اســت كه يونيدو (سازمان توسعه صنعتى ملل 
متحد) بــراى ارزيابى توان رقابت و عملكرد صنعتى اقتصاد هاى 
مختلف مورد استفاده قرار مى دهد در اين شاخص با بهره گيرى 
از مجموعه اى از زير شــاخص هاى مرتبط توان توليد و صادرات 
كاال هاى صنعتى يك كشــور مورد ارزيابى قرار گرفته و با ساير 
كشــور ها مقايسه مى شود كه اين شــاخص ها عبارتند از سرانه 
ارزش افزوده صنعت (دالر 2005)، ســرانه صادرات صنعت دالر 
جارى)، سهم ارزش افزوده صنعتى از توليد ناخالص داخلى، سهم 
كاال هاى صنعتى با تكنولوژى متوســط و بــاال در ارزش افزوده 
صنعت، ســهم صادرات صنعت در كل صادرات، سهم كاال هاى 
با فناورى متوســط و باال در صادرات صنعت، سهم از كل ارزش 
افزوده صنعت جهان و ســهم از كل تجــارت صنعت جهان. در 
گــزارش 2022 يونيدو، رتبه ايران در شــاخص عملكرد رقابت 
صنعتى طى دوره سال هاى 2016- 2020، بين 52 تا 57 متغير 
بوده و رتبه آن در سال 2020 از 154 كشور، 55 بود كه نسبت 

به سال 2019 تغييرى نداشت.

رئيس سازمان بورس پاسخ داد

چرا پااليش يكم رشد كرد اما دارا يكم نه؟!
رييس ســازمان بورس و اوراق بهادار درمورد داليل رشد صندوق 
ETF پااليشــى يكم و رشــد نكــردن صنــدوق ETF دارا يكم 

توضيحاتى را ارائه كرد. مجيد عشقى در گفت وگو با ايسنا، درمورد 
صندوق هاى  پااليش يكم و دارا يكم عنوان كرد: از سال گذشته 
پيگير بحث اصالح اساسنامه اين دو صندوق شديم كه اين اصالح 
در هيات دولت انجام شد. چند ماه درگير تعيين بازارگردان بوديم 
كار انجام شــد و بازارگردان درحــال حاضر به صورت فعال روى 
نماد پااليشى يكم فعال است. وى ادامه داد: پااليشى يكم پيش از 
اصالح اساسنامه زير قيمت NAV معامله مى شد اما اكنون باالى 
90 درصد معامله مى شــود. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
 NAV درمورد داليــل اينكه صندوق دارا يكم هنــوز زير قيمت
معامله مى شــود، توضيح داد: اين موضوع به ماهيت دو صندوق 
برمى گردد. صنعت پااليش سال جارى رشد خوبى داشته وضعيت 
آن مناسب تر اســت. صنعت بانكدارى ماهيت متفاوتى دارد. اين 
موضوع باعث شــده است دارا يكم نتواند مانند پااليش يكم رشد 
كند. بر اســاس اين گزارش، در روزهاى رو به اوج بازار ســرمايه 
در ســال 1399 بود كه وعده عرضه سه صندوق دولتى در قالب 
ETF از ســوى دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانكى 

و بيمه اى، صندوق دوم پااليشــى و صندوق ســوم خودرويى و 
فلزى باشــد. دولت بنا داشــت تا باقيمانده سهم خود در برخى 

بانك ها، بيمه ها، پااليشگاه ها، شركت هاى خودرويى و فوالدى 
را در بازار عرضه و از اين طريق ســهام خــود را به مردم واگذار 
كنــد. اين صندوق ها با 20 تا 30 درصد تخفيف به مردم واگذار 
شــد و هر ايرانى داراى كد ملى مى توانست خريدار آن ها باشد. 
امــا اين صندوق ها هم در گرداب ريزش بــورس قرار گرفته و تا 
مدت ها زير قيمت NAV معامله مى شــدند. اتفاقى كه باعث شد 
رييس ســازمان بورس دست به اصالح اساسنامه صندوق ها بزند 
و براى اين صندوق ها بازارگردان تعيين كند. اصالحات اساسنامه 
صندوق هاى ســرمايه گذارى دارا يكم و پااليشــى كه به تصويب 
هيات وزيران رســيد به اين صورت اســت كه: اين صندوق ها به 
صندوق هاى ســرمايه گذارى بخشــى تبديل شــدند. همچنين 
مديريت صندوق از مديريت غيرفعال به فعال تبديل شد. از طرف 
ديگر ركن بازارگردان براى صندوق هاى مزبور اضافه شد. با اعمال 
اصالحات اساسنامه به شــرح فوق صندوق امكان تغيير پرتفوى 
سهام خود مطابق اميدنامه و صنعت مربوطه را دارد و بازارگردان 
صندوق به عنوان يك شــخص حقوقى به اركان صندوق اضافه 
 nav شده و در راستاى نقدشوندگى صندوق و كاهش فاصله بين
و قيمــت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهاى ســرمايه گذارى 

صندوق هاى سرمايه گذارى دارا يكم و پااليشى يكم است.

از ابتداى ســال تا پايان بهمن ماه تجارت غير نفتى ايران 
با اعضاى شانگ هاى به بيش از 38.8 ميليارد دالر رسيد.

به گزارش ايِبنا،  سيد روح اله لطيفى، سخنگوى كميسون 
روابــط بين الملل و توســعه تجارت خانــه صنعت معدن 
تجارت ايران، همزمان با برگزارى اجالس شــانگ هاى در 
هند، اظهار داشت: در يازده ماهه امسال بيش از 50 ميليون 
و 603 هــزار تن كاال به ارزش 38 ميليارد و 829 ميليون 
و 445 هــزار دالر بين ايران و 11 كشــور عضو ســازمان 
همكارى شانگ هاى تبادل شد كه از اين ميزان 41 ميليون 
و 703 هــزار تن كاال به ارزش 19 ميليارد و 613 ميليون 
دالر، ســهم صادرات ايران به اين كشور ها بوده كه در وزن 
بيــش از دو درصد و در ارزش 6.4 درصد نســبت به مدت 
مشابه افزايش داشته است و سهم واردات نيز از اين ميزان 
تجارت هشــت ميليون و 900 هزار تن كاال به ارزش 19 
ميليــارد و 216 ميليون و 500 هزار دالر بوده اســت كه 
با رشــد 7.7 درصــدى در وزن و 33.4 درصدى در ارزش 
همراه بوده است. وى افزود: در 11 ماه امسال نزديك به 6 
ميليارد دالر تجارت غير نفتى كشورمان با اعضاى سازمان 
شــانگ هاى رشد داشته كه نســبت به مدت مشابه 18.3 
درصد افزايش را نشــان مى دهد، بيشترين ميزان رشد در 

واردات بــوده، اما با اين وجود صــادرات همچنان بيش از 
واردات اســت و تراز تجارى كشورمان با 11 كشور عضو و 
ناظر سازمان شانگ هاى مثبت 396 ميليون و 445 هزار و 
467 دالر بوده است. لطيفى در خصوص مقاصد صادراتى 
ايران به كشور هاى عضو شانگ هاى توضيح داد: چين با 13 
ميليارد و 562 ميليون دالر (رشد 6 درصدى)، هند با يك 
ميليارد و 919 ميليون دالر (رشد 17 درصدى)، افغانستان 
بــا يك ميليارد و 481 ميليون دالر (كاهش 11 درصدى)، 
پاكســتان با يك ميليارد و 315 ميليون دالر (رشــد 16 
درصدى) و روسيه با 673 ميليون دالر (رشد 24 درصدى) 
پنج مقصد نخســت صادرات كاال هاى ايرانى به كشور هاى 
عضو سازمان شــانگ هاى بودند و كشــور هاى ازبكستان 
بــا 262 ميليون دالر، قزاقســتان بــا 174 ميليون دالر، 
تاجيكستان با 149 ميليون دالر، قرقيزستان با 64 ميليون 
دالر، بالروس با 14 ميليون دالر و مغولســتان با 261 هزار 
دالر در رتبه هاى بعدى خريد كاال از ايران در اين ســازمان 
قرار دارند. ســخنگوى كميسون روابط بين الملل و توسعه 
تجارت خانه صمت در خصوص واردات از كشور هاى عضو 
سازمان شانگ هاى توضيح داد: از ابتداى سال تا پايان بهمن 
ماه چين با فروش 14 ميليارد و 205 ميليون دالر (رشــد 

28 درصدى)، هند با دو ميليارد و 594 ميليون دالر (رشد 
88 درصدى)، روسيه با يك ميليارد و 306 ميليون دالرى 
(كاهش 10 درصدى)، پاكستان با 775 ميليون دالر (رشد 
208 درصدى) و قزاقستان با 119 ميليون دالر (رشد 109 
درصدى)، پنج تامين كننده نخســت كاال براى كشورمان 
در 11 ماهه امســال بودند و كشور هاى تاجيكستان با 71 
ميليون دالر، ازبكستان با 66 ميليون دالر، بالروس با 38.6 
ميليون دالر، افغانستان با 26 ميليون دالر، مغولستان با 8.3 
ميليون دالر و قرقيزســتان با 3 ميليون دالر در رتبه هاى 
بعــدى قرار دارند. لطيفى در ادامه گفت: عضويت ايران در 
ســازمان ها و اتحاديه هاى منطقــه اى و بين المللى، توجه 
به مناســبات دو جانبه و چند جانبه و اســتفاده از مزاياى 
تجارت با كشور هاى نزديك و همسايه، با تهاتر كاال و بهره 
گيرى از ارز هاى ملى در افزايش تجارت در شرايط تحريم 
ظالمانه نقش به سزرايى دارد به گونه اى كه با بهره گيرى از 
اين ظرفيت ها ركورد تاريخى صادرات كشور تا پايان سال 
شكسته خواهد شد و به 52 ميليارد دالر نزديك خواهد شد 
در 11 ماهــه نيز اين ميزان به 48 ميليارد و 848 ميليون 
دالر رسيده كه همين ميزان بيش از صادرات سال قبل به 
شمار مى رود. وى افزود: بخش خصوص، توليد كنندگان و 

تجار در اين ســال ها با وجود تحريم هاى ظالمانه همواره 
مجاهدانه بــراى ارز آورى و رونق تجارت گام هاى موثرى 
برداشــته اند كه با اراده دولت ها و رفع موانع زير ســاختى 
مى توان با توليد كاال هاى با كيفيت و بازار رســانى مستمر 
در عرصه هاى جهانى بيشتر درخشيد. گفتنى است در 11 
ماهه امســال تجارت كشور با رشد 14 درصدى به 102 و 
نيم ميليارد دالر رسيد كه نسبت به مدت مشابه 12 و نيم 
ميليارد دالر بيشتر بوده است كه در اين ميان صادرات پنج 
ميليارد و 321 ميليون دالر و واردات هفت ميليارد و 114 

ميليون دالر افزايش داشته است.

 تجارت 39 ميليارد دالرى ايران با اعضاى شانگهاىدر 11 ماهه سال 1401 انجام شد؛

صرافى ملى ايران امروز (شنبه) هفته خود را با كاهش حدود 2000 تومانى قيمت دالر آغاز كرد. به گزارش 
ايسنا، صرافى ملى ايران واقع در ميدان فردوسى تهران امروز شنبه ( 20 اسفند ماه) براى ارائه خدمات ارزى 
به متقاضيان فعال اســت. نرخ دالر اعالمى صرافى ملى 44 هزار و 451 تومان براى خريد و 44 هزار و 900 
تومان براى فروش اعالم شده است. همچنين مركز مبادله ارز و طالى ايران نيز فعال بوده و در قالب دو تاالر 
ارز خدماتى با حواله، دالر، يورو و درهم را به صورت اسكناس و حواله ارائه مى دهد. آخرين نرخ ثبت شده براى 
هر دالر آمريكا به صورت اســكناس و حواله به ترتيب 42 هزار و 116 تومان و 38 هزار و 287 تومان، براى 
يورو نيز 44 هزار و 884 تومان به صورت اسكناس با 40 هزار و 803 تومان به صورت حواله است. همچنين 
هر درهم اسكناس نيز 11 هزار و 468 تومان و هر درهم حواله 10 هزار و 425 تومان در مركز مبادله ايران 

قيمت گذارى شده است.

بر اساس گزارش مركز آمار، رشد فصلى بخش صنعت در پاييز امسال هم 5 درصد اعالم شده در حالى كه در پاييز 
ســال قبل 2.9 درصد بود. در 5 فصل عملكرد دولت سيزدهم (پاييز 1400 تاكنون) متوسط رشد فصلى بخش 
صنعت 4.2 درصد بوده است. اين در حالى است كه در دهه گذشته طى سال هاى 1390 تا 1399 متوسط رشد 
فصلى بخش صنعت منفى 2.8 درصد بود. در دولت هاى يازدهم و دوازدهم نيز متوسط رشد فصلى بخش صنعت 
1.7 درصد بود. به عبارتى رشد فصلى بخش صنعت در دولت سيزدهم نسبت به دولت قبل 2.5 برابر شده است. 
همچنين رشد بخش معدن كه در چند سال گذشته منفى يا صفر بود، در 9 ماهه نخست امسال سرانجام مثبت 
شد و به نزديكى 1 درصد رسيد. رشد بخش معدن در فصل پاييز هم به 2.7 درصد افزايش يافته كه در چند سال 
گذشته بى سابقه است. عالوه بر اين، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت كه شاخص مهم سرمايه گذارى 
در بخش صنعت محسوب مى شود در 9 ماهه نخست امسال 6.4 درصد رشد كرده در حالى كه در مدت مشابه 
ســال گذشته 4.3 درصد رشد كرده بود. اين در حالى است كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت در 

اكثر سال هاى دهه گذشته با رشد منفى مواجه شده بود.

رشد بخش صنعت 5.1 درصد شدكاهش 2000 تومانى قيمت دالر در صرافى  ملى
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گزيده خبر

احداث آب شيرين كن در نوار ساحلى 
چابهار با مشاركت ژاپن

قائم مقام مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان سيستان و بلوچستان 
گفت: به منظــور تأمين آب پايدار و با اســتفاده از ظرفيت دريا يك واحد 
آب شيرين كن توسط سازمان عمران ملل متحد (UNDP) با سرمايه گذارى 
كشــور ژاپن اجرا مى شــود.  احداث آب شيرين كن در نوار ساحلى چابهار با 
مشــاركت ژاپن. به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، "محمدرضا لكزايى" با اعالم 
اين خبر بيان كرد: در جريان بازديد آيكا واكازوتوشــى ســفير كشور ژاپن 
از طرح آبرســانى به روســتاهاى نوار ساحلى شهرســتان چابهار مقرر شد 
با هماهنگى ســازمان عمران ملل متحدد (UNDP)، آب شــرب مجتمع 6 
روستايى نوار ســاحلى چابهار از جمله روستاى ُكمب، رمين، عثمان آباد و 
بَلِسر با احداث يك واحد آب شيرين كن تأمين شود. وى با اشاره به اقداماتى 
كه تاكنون به منظور آبرســانى به اين تعداد روستا انجام شده است، افزود: 
از 180 كيلومتــر لوله گذارى موردنياز براى شــبكه توزيع و خطوط انتقال 
روستاهاى مجتمع، تاكنون بيش از 150 كيلومتر لوله گذارى توسط شركت 
آب و فاضالب و در قالب طرح جهاد آبرســانى اجرا شده است. به گفته وى، 
انتقال آب، احداث مخازن و تكميل شــبكه هاى توزيع نيز توســط شركت 
آب و فاضالب صورت مى گيرد. بر اســاس اين گزارش، "كازوتوشــى ايكاوا" 
ســفير ژاپن در ايران و "كلوديو پرويداس" نماينده برنامه عمران ســازمان 
ملل متحد چهارشنبه 10 اسفندماه به همراه مسئوالن شهرستان چابهار از 
ظرفيت هاى آب شيرين كن، حاشيه نشينى مناطق "كمب، رمين و مرادآباد"، 
تاالب صورتى، كوه هاى مريخى، نوار ساحلى، ظرفيت هاى بندر و منطقه آزاد 
چابهار بازديدبه عمل آوردند و در نشســت هاى مختلف مسائل و مشكالت 
حوزه آب اين شهرستان را بررسى كردند. سفير ژاپن با بيان اينكه در حوزه 
آب و ساخت آب شــيرين كن با ايران همكارى خواهيم كرد، ابراز اميدوارى 
كرد: تامين كننده آب كشــاورزى و آشــاميدنى مردم اين منطقه باشــيم. 
نماينده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران نيز گفت: دفتر عمران ملل 
متحد(UNDP) تفاهم نامه و قراردادى با ژاپن براى اجراى طرح هاى مشتركى 
در خصوص ســاخت آب شيرين كن و آب كشــاورزى در ايران امضا كردند. 
"كلوديو پرويداس" اظهار داشت: تامين آب آشاميدنى و كشاورزى در استان 
خشك سيستان و بلوچستان از طريق آب شيرين كن و شيرين سازى از دريا 

و بهينه سازى آب كشاورزى از اهيمت زيادى برخوردار است.
مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان:

2 پست GIS در اهواز تا پايان 
سال وارد مدار مى شود

برق  شركت  مديرعامل  ايسنا/خوزستان 
افزايش ظرفيت  از  منطقه اى خوزستان 
پســت 132 به 33 كيلوولت گلســتان 
اهواز بــه منظور آمادگى شــبكه براى 
تابستان 1402 خبر داد و گفت: تا پايان 
ســال 2 پســت GIS در اهواز وارد مدار 
خواهد شد. محمود دشت بزرگ در گفت 

و گو با ايســنا، با اشاره به افزايش ظرفيت پست 132 به 33 كيلوولت گلستان اهواز، 
اظهار كرد: در اين اقدام دو ترانس 50 مگاولت آمپرى جايگزين دو ترانس 27 مگاولت 
 آمپرى شد كه در حال حاضر يكى از اين ترانس ها برق دار شده و ديگرى نيز در حال 
دمونتاژ اســت و قبل از پايان سال جارى وارد مدار خواهد شد. وى افزود: اين افزايش 
ظرفيت كمك خواهد كرد تا برق منطقه گلســتان كالنشهر اهواز كه يكى از مناطق 
پرمصرف شهر است تعديل شود و در تابستان پيش رو دچار افت ولتاژ نشود. مديرعامل 
شركت برق منطقه اى خوزســتان با بيان اينكه ارزش سرمايه گذارى اين پروژه 530 
ميليارد ريال است، تصريح كرد: عالوه بر افزايش ظرفيت اين پست، 3 فيدر خروجى 
33 كيلوولت نيز در اين پســت، نصب و راه اندازى شده است. دشت بزرگ ادامه داد: با 
توجه به نزديكى فصل گرما و اين موضوع كه پربارى شــبكه ديگر اجازه خاموشى را 
نمى دهد، گروه هاى عملياتى در تالش شبانه روزى هستند تا آماده سازى شبكه برق را 
با نگاه ويژه به مناطقى كه نيازمند افزايش ظرفيت هستند، به پايان برسانند. وى عنوان 
كرد: در كنار افزايش ظرفيت پســت گلستان، در كالنشهر اهواز تا پايان سال 2 پست 

GIS نيز وارد مدار خواهد شد و زيرساخت هاى برق مركز استان را تقويت مى كنند.

شبكه گاز شمال شرق ايران با اجراى چند پروژه تقويت مى شود
معاون وزير نفت در امور گاز گفت: شــركت ملى گاز 
ايران اجــراى چندين پروژه براى تقويت شــبكه گاز 
در مناطق شــمال شرق كشور در دســتور كار دارد. 
به گزارش ايســنا، مجيد چگنى، امــروز در آيين آغاز 
عمليات اجرايى پــروژه تقويت خط انتقــال گاز 16 
اينچ به تربت جام با بيــان اينكه اين پروژه با توجه با 
تاكيدهاى وزير نفت براى تقويت گازرسانى به شمال 
شرق كشــور و تســريع در آغاز عمليات هاى اجرايى 
صنعت گاز به اين مناطق شاهد آغاز شده است، اظهار 
كرد: چند پروژه اصلى به منظور تقويت شــبكه گاز به 
مناطق شمال شــرق ايران در دستور كار وزارت نفت 
است. وى افزود: براى پايدارى گازرسانى به اين مناطق 
پروژه احداث خط لوله گاز 36 اينچ دوراهى دشتك به نهبندان به زودى آغاز مى شود، آغاز عمليات خط انتقال گاز لوله 
يازدهم و ساخت ايستگاه آرادان هم در دستور كار قرار دارد كه در تقويت شبكه گاز شمال شرق كشور بسيار مهم است. 
مديرعامل شركت ملى گاز ايران با بيان اينكه بحث ذخيره سازى گاز در شهرك هاى صنعتى نيز پيگيرى مى شود كه همه 
با توجه به شرايط مناطق و مشتركان اجرايى خواهند شد، گفت: با تكميل پروژه تقويت خط انتقال گاز 16 اينچ حدفاصل 

صالح آباد به تربت جام 10 شهر با 166 هزار مشترك گازرسانى مى شوند.

ثبت ركورد توليد يك ميليارد مترمكعبى گاز ترش در كشور
وزيــر نفت از ثبت ركورد توليد يك ميليارد مترمكعبى 
گاز ترش در كشــور در سال 1401 خبر داد. به گزارش 
ايســنا، جواد اوجى امروز در آيين آغاز عمليات اجرايى 
پروژه تقويت خط انتقال گاز 16 اينچ تربت جام با اشاره 
به سرماى بى سابقه هوا در زمستان امسال، اظهار كر: با 
توجه به مشــكالتى كه دى ماه براى كشور تركمنستان 
رخ داد و ســوآپ گاز قطع شد، شاهد افت فشار در سر 
شاخه هاى شــبكه گاز استان خراســان رضوى بوديم. 
وى بــا بيان اينكه امســال ركورد توليــد يك ميليارد 
مترمكعبى گاز ترش در كشور ثبت شد، گفت: توانستيم 
با كمترين قطعى گاز، زمســتان را پشت سر بگذرانند. 

وزير نفت با اشاره به اقدام هاى كوتاه مدت و بلندمدت براى استمرار پايدارى گاز در كشور، تصريح كرد: ذخيره سازى گاز 
طبيعى فشرده شــده (سى ان جى) و اس ان جى، ذخيرســازى گاز در مخزن شوريجه دى، احداث ايستگاه تقويت فشار گاز 
آرادان و خط لوله محمديه در منطقه پارچين از جمله اقدام هايى است كه براى پايدارى گاز در استان هاى خراسان، سمنان 
و گلستان در حال اجراست. اوجى با قدردانى از قرارگاه خاتم االنبيا براى اجراى به موقع پروژه هاى راهبردى و مهم صنعت 
نفت، ادامه داد: تالش مى شود پاييز سال 1402 اين خط لوله 70 كيلومترى تكميل شود. وى تأكيد كرد: امسال مصرف 
روزانه گاز بخش خانگى و تجارى در روزهايى به 700 ميليون متر مكعب هم رسيد كه از بين حدود 27 ميليون مشترك 

گاز، امسال تنها گازرسانى 70 هزار مشترك در تربت جام با محدوديت هايى روبه رو شد.

در نشست خبرى مطرح شد:

حضور ايران در برنامه اكتشاف نفت  و  گاز 4 كشور همسايه
مخــازن  گفــت:  ايــران  نفــت  ملــى  شــركت  اكتشــاف  مديــر 
هيدروكربــورى ايــران از پيچيده تريــن مخــازن دنيــا اســت و تبحــرى 
كــه صنعــت نفــت ايــران در ايــن نــوع مخــازن دارد، خواهــان زيــادى 
ــا ارتبــاط  در دنيــا دارد و از هميــن رو هيــات روســيه تمايــل دارد ت
ــران در برنامــه اكتشــاف نفــت  و   بيشــترى داشــته باشــد. حضــور اي
گاز 4 كشــور همســايه/ تيــم اكتشــاف آمــاده اعــزام بــه تاجيكســتان 
اســت.به گــزارش خبرنــگار اقتصــادى ايلنــا، مهــدى فكــور در 
ــاف  ــت: اكتش ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــرى در جم ــتى خب نشس
ــته  ــت پوس ــد از حال ــت دارد و باي ــت نف ــژه اى در صنع ــگاه وي جاي
ــرژى  ــده ان ــاف آين ــه اكتش ــان اينك ــا بي ــود. وى ب ــارج ش ــته خ بس
كشــور را ترســيم مى كنــد و بــر مــوارد مختلــف اجتماعــى، فرهنگــى 
ــر آنكــه  و محيــط زيســت اثرگــذار اســت، افــزود: بنابرايــن عــالوه ب
ــال آن  ــه دنب ــاف ب ــه اكتش ــى ك ــى اهداف ــائل اجتماع ــه مس ــد ب باي
ــاف  ــر اكتش ــود. مدي ــن ش ــور تامي ــف كش ــق مختل ــت در مناط اس
ــاى  ــال فناورى ه ــه انتق ــان اينك ــا بي ــران ب ــت اي ــى نف ــركت مل ش
بــه كشــورهاى همجــوار مى توانــد ارزش آفرينــى و  اكتشــافى 
ــت  ــران مديري ــراف اي ــاى اط ــت: در دولت ه ــد، گف ــى كن درآمدزاي
ايــن موقعيــت  نــدارد و  بومــى وجــود  بــه صــورت  اكتشــاف 
ــورهاى  ــا در  كش ــت ت ــران اس ــت اي ــراى وزارت نف ــته اى ب برجس
ــا 4  ــد و در ايــن راســتا ب همســايه و كشــورهاى اوراســيا حضــور ياب
كشــور همســايه ارتباطــات اكتشــافى داريــم. وى بــه برگــزارى 
ــان  ــر عم ــا وزي ــت: ب ــرد و گف ــاره ك ــان اش ــا كشــور عم جلســاتى ب
ــاف را  ــكارى اكتش ــنهادات هم ــام پيش ــتيم تم ــه داش ــاتى ك جلس
ــو  ــات را جل ــود و توافق ــكيل ش ــتركى تش ــم مش ــا تي ــد ت پذيرفتن
ببريــم. فكــور در ادامــه بــه همــكارى اكتشــاف بــا تاجيكســتان اشــاره 
كــرد و گفــت: اوليــن جلســه اى كــه داشــتند منتــج بــه ايــن شــد كــه 
ــور  ــرد و از 5 مح ــرار بگي ــرش ق ــورد پذي ــاف م ــنهادات اكتش پيش
ــى  ــم ايران ــت و تي ــاف اس ــه اكتش ــوط ب ــور مرب ــده 3 مح ــق ش تواف
ــه تاجيكســتان در مــاه جــارى اســت.  اكتشــاف نيــز آمــاده اعــزام ب
ــره ورى  ــش به ــه افزاي ــت ك ــن اس ــر اي ــا ب ــه بن ــان اينك ــا بي وى ب
ــم،  ــاد كني ــتان ايج ــاف در تاجيكس ــت اكتش ــاد مديري ــا و ايج چاه ه
ــافى  ــه اكتش ــدان را مطالع ــتان 4 مي ــور تاجيكس ــه داد: در كش ادام
كرديــم. در بحــث كاال كــه يكــى از اساســى ترين مــوارد توســعه اســت 
بــا كشــور تاجيكســتان و ســازندگان داخلــى جلســاتى داشــتيم و در 
نهايــت خواهــان كاالى ايرانــى در صنعــت نفــت شــدند و بــا مذاكــره 
ــه ايجــاد كارگاه  ــى، بخــش خصوصــى حاضــر ب ــا انجمن هــاى ايران ب
در تاجيكســتان شــد. فكــور همچنيــن گفــت: بــا روســيه نيــز ارتبــاط 
داريــم و در مــاه جــارى هيــات روســى بــه ايرانــى مى آيــد و 
ــم  ــافى خواهي ــاى اكتش ــوص فعاليت ه ــا در خص ــا آنه ــاتى ب جلس
از  ايــران  هيدروكربــورى  مخــازن  داشــت:  بيــان  وى  داشــت. 
ــت  ــت نف ــه صنع ــرى ك ــت و تبح ــا اس ــازن دني ــن مخ پيچيده تري
ايــران در ايــن نــوع مخــازن دارد، خواهــان زيــادى در دنيــا دارد و از 
ــا ارتبــاط بيشــترى داشــته  هميــن رو هيــات روســيه تمايــل دارد ت
ــچ  ــاف در هي ــيزدهم اكتش ــت س ــل از دول ــا قب ــت: ت ــد. وى گف باش
ــت  ــوع در دول ــن موض ــود و اي ــه ب ــا نرفت ــرون از مرزه ــى بي زمان
ــا  ــت ب ــى نف ــر اكتشــاف شــركت مل ــد. مدي ــاق مى افت ســيزدهم اتف
ــا عــراق نيــز در مياديــن مشــترك توافقاتــى صــورت  بيــان اينكــه ب
ــاف را در  ــد اكتش ــل دارن ــز تماي ــا ني ــرد: آنه ــان ك ــه خاطرنش گرفت
ــعه  ــا توس ــه ب ــر اينك ــد ب ــا تاكي ــد. وى ب ــى كنن ــود بوم ــور خ كش
فعاليت هــاى اكتشــافى در خــارج از مرزهــا، ارزآورى صــورت خواهــد 
ــره  ــدف پنج ــورهاى ه ــه كش ــاورى ب ــال فن ــا انتق ــزود: ب ــت، اف گرف
جديــدى بــراى اكتشــاف ايــران در منطقــه ايجــاد خواهــد كــرد. بــا 

ايــن اقــدام دانشــى كــه در مديريــت اكتشــاف وجــود دارد ايــن بــه 
جهــان نشــان داده خواهــد شــد. وى گفــت: تعامــالت بــا كشــورهاى 
همســايه باعــث شــناخت ايــران شــده و بمباران هــاى خبــرى عليــه 
ــر اكتشــاف  ــى شكســته شــود. مدي ــران از ســوى كشــورهاى غرب اي
شــركت ملــى نفــت ايــران در ادامــه بــا اشــاره بــه اينكــه اســتفاده از 
ــن  ــج كاهشــى خواهــد شــد، گفــت: اي ســوخت هاى فســيلى به تدري
كاهــش تقاضــا در نفــت زودتــر اتفــاق مى افتــد؛ امــا تــا ســال 2050 
ــع  ــه مناب ــن كشــورهايى ك ــه رشــد اســت؛ بنابراي ــالدى گاز رو ب مي
دارنــد تــالش مى كننــد زودتــر از ايــن منابــع اســتفاده كننــد. ايــن 
ــرده و  ــى ك ــود را معرف ــا خ ــت ت ــور اس ــراى كش ــى ب ــت خوب فرص
ــه  ــالم اينكــه در برنام ــا اع ــاط كارشناســى داشــته باشــد. وى ب ارتب
ــد،  ــام ش ــت انج ــد موفقي ــا 50 درص ــاف ب ــوزه اكتش ــم در ح شش
خاطرنشــان كــرد: نيــاز اســت عقب افتادگــى قبــل را جبــران كنيــم 
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــور ب ــم. فك ــيم كني ــدى را ترس ــداف جدي و اه
ــه  ــرد، ادام ــان مى ب ــال زم ــاف 4 س ــن در اكتش ــوم زمي ــث عل مباح
ــا  ــم. وى ب ــارى مى روي ــگارى و حف ــراغ لرزه ن ــه س ــد از آن ب داد: بع
تاكيــد بــر اينكــه مجمــوع فرآينــد اكتشــاف 7 ســال زمــان مى بــرد، 
گفــت: يكــى از اهــداف ترســيم شــده ايــن اســت كــه ايــن زمــان را 
كاهــش دهيــم هــدف در مرحلــه اول 5 ســال اســت. بــر ايــن اســاس، 
بعضى هــا نيــاز بــه فناورى هــاى جديــد و برخــى نيــز اصــالح 
ــران  ــت اي ــى نف ــركت مل ــاف ش ــر اكتش ــد. مدي ــد مى خواه فرآين
تاكيــد كــرد: در بعــد اســتفاده از تكنولوژى هــاى روز فعالــى را آغــاز 
كرديــم اوليــن كار ايــن بــود كــه گلوگاه هــاى زمــان بــر اكتشــافى را 
شناســايى كنيــم. در ايــن مرحلــه دســتاوردهاى خوبــى داشــتيم و در 
آينــده نزديــك 4 ســال ابتدايــى را بــه 3 ســال كاهــش خواهيــم داد. 
وى تصريــح كــرد: كســب اطالعــات و مطالعــات در اكتشــاف زمــان 
بــر اســت و در اصــالح فرآيندهــا بايــد بهبــود دهيــم. فكــور بــا اشــاره 
ــگارى و حفــارى اســت كــه 3.5  ــه اينكــه در بحــث دوم كــه لرزه ن ب
ــان  ــال زم ــك س ــه ي ــارى ك ــت: در حف ــرد، گف ــان مى ب ــال زم س
ــاه  ــر 2 چ ــاه ه ــده 2 دكل در 6 و 7 م ــام ش ــه انج ــا برنام ــرد ب مى ب
ــن  ــوان اي ــى نمى ت ــه در چاه هــاى قبل ــل كــرد. البت ــارى را تكمي حف
ــن  ــاوت اســت. همچني ــا متف ــى چاه ه ــات فن ــرا ادبي ــرد؛ زي كار را ك
ــد را  ــه فرآين ــده؛ بلك ــذف نش ــافى ح ــاى اكتش ــدى در چاه ه فرآين
تغييــر داديــم. وى ادامــه داد: نبايــد در ناتــرازى انــرژى در توليــد بــه 
دنبــال مقصــر بگرديــم؛ زيــرا جبــران ايــن ســطح بــر عهــده اكتشــاف 

ــر اســاس طــرح حفــارى در برنامــه  ــا بيــان اينكــه ب اســت. فكــور ب
ــيم،  ــته باش ــاف داش ــارى در اكتش ــد 4 دكل حف ــال باي ــم امس شش
ــه اهميــت اكتشــاف برنامــه 8 دكل ديــده  ــا توجــه ب تاكيــد كــرد: ب
ــال اســت و  ــرارداد 8 دكل را بســتيم و 6 دكل فع ــون ق ــده و اكن ش
بيــش از 2 برابــر در اكتشــاف دكل داريــم. وى بــا بيــان اينكــه 
خوشــبختانه در يــك ســال گذشــته هــر چــاه اكتشــافى كــه احــداث 
كرديــم، بــه نفــت و يــا گاز رســيده  هيــچ چــاه خشــكى نداشــتيم و 
ــر  ــرد: 4 دكل ديگ ــح ك ــت، تصري ــوده اس ــابقه ب ــئله بى س ــن مس اي
ــه طــور  ــه خواهــد شــد و 12 دكل ب ــارى اضاف ــاوگان حف ــه ن ــز ب ني
ــورد محســوب مى شــود.  ــك رك ــه ي ــرد. ك ــد ك ــان كار خواهن هم زم
وى بــا بيــان اينكــه اكتشــاف در زمينــه چاه هــاى نفــت و گاز 
ســرعت گرفتــه، در حــال حاضــر اولويــت اصلــى اكتشــاف در مياديــن 
مشــترك و مــرزى، ســپس ســاختارهاى گازى و پــس از آن اكتشــاف 
در خليــج فــارس در اولويــت قــرار دارد، گفــت: البتــه در دريــا نســبت 
بــه كشــورهاى همســايه عقــب هســتيم. در 8 ســال گذشــته حتــى 
ــال  ــا در ح ــتيم، ام ــارس نداش ــج ف ــارى در خلي ــرارداد حف ــك ق ي
ــارس  ــج ف ــت و گاز در خلي ــراى اكتشــاف نف ــى ب ــش فن ــر دان حاض
ــان  ــا بي ــران ب ــت اي ــى نف ــركت مل ــاف ش ــر اكتش ــود دارد. مدي وج
اينكــه در زمينــه متــراژ حفــارى 14 درصــد رشــد داشــتيم، افــزود: 
تعــداد چاه هــاى حفرشــده 100 درصــد، در آزمايــش چاه هــاى 
ــال  ــتيم و در كل در 5 س ــش داش ــد افزاي ــز 136 درص ــافى ني اكتش
ــش  ــارى افزاي ــاى حف ــراژ چاه ه ــه مت ــد در زمين ــته 36 درص گذش
افزايــش، در  زمينــه حفــارى چاه هــا 66 درصــد  داشــته ايم.در 
زمينــه آزمايــش چاه هــا 33 درصــد، در زمينــه نصــب دكل حفــارى 
ــگارى  ــاى لرزه ن ــاره پروژه ه ــته ايم. وى درب ــش داش ــد افزاي 26 درص
ــروژه  ــرد. پ ــان مى ب ــا معمــوال دو ســال زم ــن پروژه ه ــت: اي ــز گف ني
لرزه نــگارى ميانــه 16 مــاه، پــروژه ســيلك كاشــان از 6 مــاه 89 روز 
ــر مرنجــاب، آران و بيــدگل عمليــات  ــر تمــام شــد كــه در كوي زودت
ــگارى  ــاى لرزه ن ــه پروژه     ه ــان اينك ــا بي ــد. وى ب ــام ش ــاف انج اكتش
ــته  ــال گذش ــزود: در 20 س ــود، اف ــام مى ش ــكى انج ــتر در خش بيش
ــوده اســت. در هــر پــروژه  ــگارى بى ســابقه ب انجــام پروژه هــاى لرزه ن
لرزه نــگارى 300 تــا 350 نفــر مشــغول بــه كار مى شــوند و ايــن بــه 
ــتفاده  ــى اس ــاى بوم ــوال از نيروه ــه معم ــت ك ــى اس ــز كادر فن ج
مى شــود. در حــال حاضــر 16 گــروه اكتشــاف در 11 اســتان كشــور 
در پروژه هــاى لرزه نــگارى كار مى كننــد. فكــور گفــت: يكــى از 

مشــكالت اكتشــاف درگيــرى بــا ســازمان محيــط زيســت، نمايندگان 
ــا  ــت. وى ب ــى اس ــات محل ــى مقام ــى، و حت ــع طبيع ــس،  مناب مجل
بيــان اينكــه در حــال حاضــر صددرصــد عمليــات اكتشــاف از قبيــل 
ــى  ــان ايران ــط متخصص ــدى توس ــه بع ــدى و س ــگارى دو بع لرزه ن
ــرارداد 40  ــم ق ــگارى دو بعــدى رق انجــام مى شــود، گفــت: در لرزه ن
ــه  ــگارى س ــان و در لرزه ن ــارد توم ــالوه 868 ميلي ــورو بع ــون ي ميلي
بعــدى 52 ميليــون يــورو بعــالوه 960 ميليــارد تومــان بــراى 
ســال هاى 1401 و 1402 در نظــر گرفتــه مى شــود كــه در مجمــوع 
ــارد  ــالوه 1800 ميلي ــورو بع ــون ي ــغ 92 ميلي ــال، مبل ــن دو س اي
تومــان بودجــه بــراى اكتشــاف الزم اســت. مديــر اكتشــاف شــركت 
ــت و گاز را در 19  ــات اكتشــاف نف ــران وســعت عملي ــت اي ــى نف مل
ــراى  ــتان ها ب ــى اس ــت: در برخ ــرد و گف ــالم ك ــور اع ــتان كش اس
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــود ك ــام مى ش ــات اكتشــاف انج ــار عملي ــن ب اولي
ــان،   ــرقى، زنج ــان ش ــى، آذربايج ــان غرب ــالن، آذربايج ــتان گي اس
ميانــه و اردبيــل اســت. وى ادامــه داد: در عمليــات مغناطيس ســنجى 
ــه  ــود ك ــام مى ش ــا انج ــر و هواپيم ــيله هلى كوپت ــه دو وس ــى ب هواي
ــا  ــود و در حــال حاضــر ب ــار انجــام شــده ب ــك ب ــالب ي ــل از انق قب
مى شــود.  انجــام  كار  ايــن  هلى كوپتــر  و  ســبك  هواپيماهــاى 
هواپيماهــا بــراى عمليــات مغناطيس ســنجى بايــد در ارتفــاع پاييــن 
ــا 400 متــر از ســطح  و يــك خــط ترسيم شــده و در ارتفــاع 300 ت
ــزار  ــدى 12 ه ــگارى دو بع ــزود: لرزه ن ــد وى اف ــت كن ــن حرك زمي
كيلومتــر   7800 بعــدى  ســه  لرزه نــگارى  در  و  كيلومتــر   800
اطالعــات جمــع آورى و پــردازش شــد و بــراى انجــام كارهــاى 
ــافى و از  ــاى اكتش ــه قرارداده ــان هزين ــارد توم ــى 19 ميلي مطالعات
عمليــات  مربــع  كيلومتــر   265 گذشــته  ســال  تــا   99 ســال 
ــگارى اكتشــافى انجــام شــد. در حــال حاضــر 1206 كيلومتــر لرزه ن
مربــع                                                                                  عمليــات لرزه نــگارى دو بعــدى و ســه بعــدى در حــال انجــام 
ــه اســت.  ــش يافت ــر افزاي ــل 4 براب ــال قب ــه س ــه نســبت ب اســت ك
ــدى از 919  ــگارى دوبع ــه لرزه ن ــت: در زمين ــن گف ــور همچني فك
كيلومتــر مربــع بــه 1763 كيلومتــر مربــع رســيده ايم كــه 92 
درصــد افزايــش نشــان مى دهــد و عمليــات مغناطيس ســنجى 
ــار در كشــور انجــام مى شــود. فكــور  ــراى اوليــن ب ــراى اكتشــاف ب ب
گفــت: بــراى احــداث جاده هــاى دسترســى بــه چاه هــاى اكتشــافى، 
ــراى ايــن منظــور 720  9 جــاده دسترســى احــداث كرده ايــم كــه ب
ميليــارد تومــان هزينــه انجــام شــده كــه پراكندگــى جغرافيايــى در 
كشــور دارد، بعضــى از ايــن جاده هــا در ســرخس و برخــى در بوشــهر 
بــه  دسترســى  جاده هــاى  زمينــه  در  همچنيــن  دارنــد.  قــرار 
ــل  ــال قب ــه 5 س ــبت ب ــش نس ــد افزاي ــاف 66 درص ــاى اكتش چاه ه
داشــته ايم. مديــر اكتشــاف شــركت ملــى نفــت ايــران گفــت: بــراى 
ســال آينــده گفــت 12 چــاه اكتشــافى در دســتور كار قــرار دارد و در 
زمينــه ســاخت دكل هــم كه از زمــان دولــت دوم عدالــت و مهرورزى 
شــروع شــده، در حــال حاضــر ايــران جــزو كشــورهاى ســاخت دكل 
ــراق، و  ــران، ع ــورهاى اي ــرد: كش ــد ك ــت. وى تاكي ــه اس ــرار گرفت ق
روســيه از كشــورهايى هســتند كــه ظرفيــت اكتشــاف نفــت و گاز در 
آن پايانــى نــدارد؛ يعنــى منابــع نفــت و گاز در ايــن كشــورها فعــال 
ــر  ــه حف ــه در زمين ــان اينك ــا بي ــن ب ــور همچني ــدارد. فك ــى ن پايان
ــده  ــر ش ــر حف ــا 4700 مت ــاه ت ــن چ ــافى عميق تري ــاى اكتش چاه ه
ــزار  ــق 5 ه ــه عم ــى ب ــاى پژوهش ــرا در پروژه ه ــت: اخي ــت گف اس
متــرى هــم رســيده ايم كــه تاكنــون ســابقه نداشــته اســت؛  5 پــروژه 
ــورو انجــام شــده  ــون ي ــان و 10.4 ميلي ــارد توم ــغ 52 ميلي ــه مبل ب

است. 

مديرعامل شركت برق منطقه اى تهران گفت: هماهنگ با برنامه هاى جامع گذر از دوران اوج مصرف تابستان، طرح هاى اولويت دار تأمين برق 
باالدستى را با تمام توان در مرحله اجرا داشته و به صورت مستمر پيشرفت پروژه ها و دست يابى به اهداف قبل از آغاز تابستان 1402 را در دستور 
كار جدى خود داريم. تابش حبيب قراگوزلو در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به احداث پست 20/63 كيلوولت فرهنگيان با ظرفيت 80 مگاولت آمپر 
گفت: با اقدامات جهادى و شبانه روزى كاركنان اين شركت پست دائم فرهنگيان قم پيشرفت بسيار چشمگيرى داشته و پيش بينى مى شود با 
تكميل فعاليت هاى باقى مانده تا پايان سال آماده افتتاح و بهره بردارى رسمى قرار گيرد. وى با بيان اينكه با توجه به اهميت اين پروژه و نقش ويژه 
آن در پايدارى برق منطقه قم، تالش مضاعف براى تأمين اعتبار و تجهيزات اين پروژه با وجود محدوديت هاى موجود بعمل آمده، اظهار كرد: پروژه از پيشرفت بسيار خوبى برخوردار است.

مديرعامل شركت برق منطقه اى تهران افزود: پروژه فرهنگيان قم به منظور تقويت شبكه برق كالنشهر قم و همچنين تامين برق مطمئن و پايدار براى شهرك هاى صنعتى، صنوف و 
چاپ و نشر كه در حال حاضر نياز مبرمى به تأمين انرژى براى توسعه فعاليت هاى خود دارند ساخته شده است. براساس اين طرح تعداد 2 دستگاه ترانس با ظرفيت مجموع 80 مگاولت 
آمپر و اتصاالت مربوطه در پست مذكور نصب شده كه پس از تست و راه اندازى به زودى در مدار بهره بردارى قرار خواهد گرفت. قراگوزلو با بيان اينكه عالوه بر اين با توجه به پر بارى 
ظرفيت پستهاى برق مجاور، در مدار قرار گرفتن اين پروژه نقش ويژه اى در تعديل بار پست حرم مطهر حضرت معصومه (ص) و پايدارى و تأمين برق مطمئن مشتركان به خصوص در 
آستانه سفرهاى نوروزى به نقطه زيارتى قم و جمكران خواهد داشت، گفت: الزم به توضيح است براساس برنامه ريزى فشرده بعمل آمده، پست سيار موجود پس از جمع آورى در منطقه 

حساس ديگرى براى تأمين برق مسكن مهر منطقه در راستاى پشتيبانى ويژه از نهضت ساخت مسكن استفاده خواهد شد.

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران در اطالعيه اى رعايت مواردى را براى همه دارندگان كارت هوشمند سوخت همزمان 
با نزديك شدن ايام نوروز و ضرورت توزيع مطلوب سوخت رسانى، الزامى عنوان كرد. به گزارش ايلنا، اطالعيه شركت ملى پخش 
فرآورده هاى نفتى ايران به شرح زير است: - در هنگام سوخت گيرى در جايگاه هاى عرضه سوخت از كارت سوخت شخصى خود 
استفاده كنيد. - كارت هاى هوشمند سوخت موجود در جايگاه هاى عرضه سوخت صرفاً براى سوختگيرى موارد اضطرارى در نظر 

گرفته شده است.  - از هموطنان عزيز تقاضا مى شود در حفظ و نگهدارى كارت هوشمند سوخت خود دقت كنند. - در صورت جاماندن كارت سوخت در جايگاه براى 
اطالع از وضعيت كارت به نشــانى اينترنتى https://scs.niopdc.ir مراجعه و يا با سامانه يكپارچه ارتباط با مشتريان 09627 تماس حاصل فرمايند. - كارت هاى 
سوخت جامانده در جايگاه ها تا سه ماه نگهدارى و در صورت مراجعه مالك با مدارك كارت خودرو و كد ملى قابل تحويل است. - متقاضيان درخواست كارت هوشمند 
ســوخت نوشــماره و المثنى براى پيگيرى از وضعيت درخواست كارت سوخت خود به درگاه post.ir مراجعه كنند و يا سامانه يكپارچه ارتباط با مشتريان 09627 
تماس بگيرند. - براى جلوگيرى از سوء استفاده احتمالى كارت هوشمند سوخت، نسبت به رمزگذارى روى كارت سوخت اقدام كنيد. -  در صورت فراموشى رمز كارت 

سوخت شخصى براى رمزگشايى به نواحى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى در استان محل سكونت و در مسافرت ها به اولين ناحيه استان مقصد مراجعه كنيد.

مواردى كه دارندگان كارت هوشمند سوخت بايد بداننداجراى جدى برنامه هاى تامين برق تابستان در تهران
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گزيده خبر

آمادگى راه آهن جنوب براى 
سفرهاى نوروزى

ايسنا/خوزستان مديركل راه آهن جنوب از آمادگى براى تردد ايمن قطارها 
در ايــام نوروز خبر داد و گفت: همه خطوط ريلى راه آهن جنوب آماده تردد 
قطارها براى ايام نوروز است و اقدامات تعميراتى الزم بر روى خطوط انجام 
شــده اســت. عبدالكريم درويش زاده در گفت و گو با ايســنا، در خصوص 
آمادگى راه آهن جنوب براى ســفرهاى نــوروزى اظهار كرد: راه آهن جنوب 
براســاس برنامه ريزى هاى انجام شده و بر اســاس روال هر ساله براى ارائه 
خدمات به مسافران نوروزى آمادگى كامل دارد و قطارها و ناوگان ريلى براى 
حمل و نقل و جابه جايى مســافران نوروزى در آمادگى كامل هســتند. وى 
افــزود: همه خطوط ريلى راه آهن جنوب آماده تردد قطارها براى ايام نوروز 
اســت و اقدامات تعميراتى الزم بر روى خطوط انجام شــده است. مديركل 
راه آهن جنوب گفت: همچنين در ايستگاه هاى قطار راه آهن جنوب، سكوها، 
نمازخانه ها، ســرويس هاى بهداشتى و همه موارد آماده پذيرايى از مسافران 
هستند و مشــكلى در اين خصوص وجود ندارد. درويش زاده با بيان اينكه 
پيش فروش بليت ها براى ايام نوروز انجام شده است، عنوان كرد: امسال يك 
قطار براى اين ايام به قطارهاى راه آهن جنوب در مسير اهواز - تهران افزوده 
شده است. براين اســاس در ايام نوروز 4 قطار به مقصد تهران و 2 قطار به 
مقصد مشهد خواهيم داشت. وى ادامه داد: پيك سفرهاى نوروزى در راه آهن 
جنوب از 24 اســفندماه آغاز و تا 15 فروردين ماه ادامه خواهد داشــت و 
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده هيچ مشكلى براى تردد قطارها در محور 
ريلى جنوب وجود ندارد. مديركل راه آهن جنوب با بيان اينكه قطارهاى اين 
محور ريلى در ايام پيك نوروز با ظرفيت كامل تردد مى كنند و پر هســتند، 
گفت: براى حركت قطارها در خطوطى ايمن اخيرا طى بازديد از محورهاى 
ريلى، تمام نواقص مربوط به اين خطوط برطرف شــده اســت و جاى هيچ 

نگرانى در اين زمينه وجود ندارد.

120 ميليارد تومان به پروژه بزرگراه شمالى تزريق شده است
شــهردار كرج از تزريق 120 ميليارد تومان به پروژه بزرگراه شــمالى خبر 
داد. بــه گزارش پايگاه خبرى كرج امروز، مهرداد كيانى در جلســه اى كه 

با حضــور وزير راه و شهرســازى، 
عمرانى  امــور  معــاون هماهنگى 
اســتاندارى البرز و رييس شوراى 
شــهر كرج در محل كارگاه پروژه 
بزرگراه شــمالى برگزار شد، ضمن 

تبريك به مناســبت اعياد شعبانيه و نيمه شعبان اظهار داشت: براى هرچه 
سريعتر اجرايى شدن پروژه نيازمند كمك و حمايت دولت هستيم. شهردار 
كــرج ضمن يادآورى اين موضوع كه در ســه ماه اخير 120 ميليارد تومان 
بابت پروژه كنارگذرشــمالى كرج تزريق شده است، خواستار در نظر گرفتن 

اعتبارى از سوى دولت براى تسريع در تكميل پروژه شد. 
كارنامه يازده ماهه سفرهاى دريايى بنادر غرب استان هرمزگان؛

رشد 45 درصدى جابجايى مسافر و گردشگر در مسيرهاى داخلى و 
جهش 232 درصدى جابجايى مسافر در مسيرهاى بين المللى

  مديــر بنادر و دريانــوردى غرب 
اســتان هرمزگان از جابجايى بيش 
از 610 هزار مســافر و گردشــگر 
و همچنيــن رشــد 45 درصدى 
جابجايى مســافر و گردشــگر در 
مســيرهاى داخلى و جهش 232 
درصــدى جابجايــى مســافر در 

مســيرهاى بين المللى طى يازده ماهه ســال 1401 در بنادر غرب استان 
هرمزگان خبــر داد.به گزارش روابط عمومى مديريت بنــادر و دريانوردى 
بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، مرتضى ســاالرى ضمن اعالم اين خبر 
گفت: در يازده ماهه ســال جارى جابجايى 610 هزار و 447 نفر ســفر با 
رشــد 48 درصدى در بنادر غرب اســتان هرمزگان به ثبت رسيد.ساالرى 
ادامه داد: در حوزه ســفرهاى داخلى از بنادر لنگه، آفتاب و چارك به مقصد 
كيش، ابوموسى و ساير جزاير خليج فارس و بالعكس توانستيم در يازده ماهه 
ســال 1401، جابجايى 591 هزار و 162 نفر سفر را در مسيرهاى مذكور با 
رشــدى 45 درصدى به ثبت برسانيم و در اين زمينه جايگاه پنجم در بين 
بنادر كشور را به خود اختصاص دهيم.وى افزود: بنادر غرب استان در يازده 
ماهه سال جارى در بخش مسافرت هاى دريايى بين المللى(به مقصد بنادر 
كشور امارات متحده عربى)، با ترابرى 19 هزار و 285 نفر مسافر، رشد 232 
درصدى را در كارنامه عملياتى به ثبت رســاند و در اين زمينه حائز جايگاه 

نخست در بين بنادر كشور شد.

انتصاب مدير ارتباطات گروه صنعتى ايران خودرو

طى حكمى از سوى مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو، عليرضا ابراهيمى 
بــه عنوان مدير ارتباطات گــروه صنعتى ايران خــودرو منصوب و معرفى 
شد.ايكوپرس- عليمردان عظيمى در اين حكم بر سرلوحه قراردادن راهبرد 
تفكر، توكل و تالش مجاهدانه، با مديريت جهادى نســبت به انجام شــرح 
ماموريت ها و وظايف محوله و تحقق اهداف و استراتژى ها تاكيد كرده است. 
گفتنى است، ابراهيمى از فعاالن و مديران با سابقه رسانه اى و روابط عمومى 
كشور محسوب مى شود و ســوابقى چون دبير اقتصادى روزنامه خورشيد، 
دبيــر اقتصادى روزنامه ايران عصر، دبير اقتصادى پايگاه خبرى مشــرق را 
در كارنامه خود داراســت.وى پيش از ايــن نيز عنوان رييس روابط عمومى 
ســايپاپرس، مدير ارتباط با رسانه شــركت بهره بردارى مترو و مدير حوزه 
رياست تعاونى اعتبار كاركنان ايران خودرو را در كارنامه حرفه اى خود داشته 
و در عين حال عضويت در هيات مديره چندين شــركت خصوصى و دولتى 
و همچنين فعاليت به عنوان مشاور در شركت ها و سازمان هاى مختلف را 

تجربه كرده است.
معاون برنامه ريزى جامع توليد سايپا خبر داد:

شكسته شدن ركورد توليد محصوالت داخلى ده سال اخير گروه 
خودروسازى سايپا

جامع  ريزى  برنامــه  معاون 
توليــد گروه خودروســازى 
گــروه  گفــت:  ســايپا 
بــا  ســايپا  خودروســازى 
توليــد453 هــزار و  437 
دســتگاه خودرو محصوالت 
داخلى، در تاريخ 11 اسفند، 
ركورد ده ساله اخير خود را 
شكست.به گزارش سايپانيوز، 
مسعود پروين با بيان مطلب 

فوق افزود: اين تيراژ توليد، باالترين رقم توليد محصوالت داخلى از سال 91 
تا تاريخ مذكور عنوان شــده است. در گذشته باالترين ركورد متعلق به كل 
توليد داخلى ســال 1396 و با تيراژ 453 هزار و  342 بوده اســت.او گفت: 
شــركت سايپا در ادامه روند افزايشى توليد توانسته در تاريخ 20 بهمن ماه 
سال جارى با توليد123 هزار و 65  دستگاه خودرو از كل توليد سال گذشته 
عبور كند. اين در حالى است كه سايت هاى توليدى، سايپاديزل، زامياد، بن 
رو و پارس خودرو نيز از ركورد توليد ســال گذشته عبور كرده بودند.معاون 
برنامه ريزى توليد گروه ســايپا تصريح كرد: سايت بن رو عالوه بر شكستن 
ركورد توليد سال گذشته، در تاريخ 26 بهمن ماه سال جارى با توليد چهل 
هزار و 56 دســتگاه خودرو، كل برنامه توليد سال جارى خود را محقق و از 

آن نيز عبور كرده است.

آغاز رسمى ماراتن بخش خصوصى در سراسر كشور
صبح امروز با حضور وزير صمت در اتاق بازرگانى ايران، رسما فرايند 
انتخابات دوره دهم اتاق هاى بازرگانى كشور آغاز شد. به گزارش 
ايسنا، طبق برنامه ريزى انجام شده انتخابات از هشت صبح امروز 
تا ســاعت 18 ادامه خواهد داشت و اعضاى اتاق هاى بازرگانى كه 
پيش از اين شرايط حضور در انتخابات برايشان تاييد شده، امكان 
راى دادن خواهند داشت. در مراسم آغاز رسمى فرايند انتخابات، 
امروز رضا فاطمى امين، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز حضور 
پيدا كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت برگزارى به  موقع انتخابات 
را مورد توجه قرار داد و آن را سرآغاز تحول در اتاق ها و به دنبال 
آن در اقتصاد ايران دانست و گفت: در كنار هم مى توانيم اعتالى 
اقتصادى كشور را دنبال كنيم. آمارهاى كالن بيانگر حركت هاى 
خوب و اميدواركننده اســت. در حوزه هاى صنعت و معدن شاهد 
رشد هستيم و شرايط رشد صادراتى نيز قابل توجه بوده است. در 
اين بين واردات نيز در خدمت صادرات قرار گرفته و شــاهد رشد 
واردات در حوزه هاى سرمايه اى و واسطه اى به جاى حوزه مصرف، 
هســتيم. فاطمى امين افزود: حاكميت تنها قاعده گذار، مسئول 
ايجاد زيرساخت ها و در نهايت نظارت است، پس ايجاد اتاقى قوى 
به نفع كشــور است. در كنار او، غالمحسين شافعى - رئيس اتاق 
بازرگانى - نيز در صحبت هايى اهميت انتخابات اتاق هاى بازرگانى 
پرداخت. او از طريق ارتباط اينترنتى با تهران، اظهار كرد: اقتصاد 
امروز كشور با مشكالت عديده اى مواجه بوده و از طرفى دولت ها 
بدون حضــور بخش خصوصى قوى قادر به رفع اين مشــكالت 
نيســتند، پس تعالى اتاق ايران مورد تاييد همگان است تا بتواند 

با تمركز بر منافع ملى، مشــاورى منصف و مشوق در كنار قواى 
سه گانه باشد و آينده اقتصاد را به سمت شرايط بهتر سوق دهد.

رئيس اتاق ايــران، دولت و بخش خصوصــى را مكمل يكديگر 
دانســت و تصريح كرد: يك دولت قوى در كنار بخش خصوصى 
قوى مى تواند آينده روشنى براى اقتصاد رقم بزند. استحكام اين 
نهاد مدنى مورد نظر است و همه آنهايى كه براى اين مهم اعالم 
آمادگى كردند قابل احترام هستند. اين بلوغ بين فعاالن اقتصادى 
ايجاد شــده تا انتخاب كنند و خوب انتخاب كنند.همچنين در 
اين مراسم، حســين ميرمحمدصادقى، رئيس انجمن نظارت بر 
انتخابات، گزارشى از روند ثبت نام كانديدا و رسيدگى به اسناد و 
مدارك آنها به منظور احزار صالحيت، ارائه داد. بر اساس اظهارات 
او براى اولين بار در اين دوره، شرايط خاصى در آيين نامه تشكيل 
و نحوه فعاليت هيات نمايندگان  اتاق ايران و اتاق هاى شهرستان 
تعيين شــده بود كه البته شامل برخى ابهامات نيز بود. از طرفى 
طبق اين آيين نامه افراد بايد حجم انبوهى از اســناد و مدارك را 
نيز در اختيار دبيرخانه انجمن نظارت قرار مى دادند. او اســتقبال 
براى مشاركت در اين دوره از انتخابات را بسيار خوبى ارزيابى كرد 
و افزود: انجمن در راســتاى رفع ابهامات، انتشار آگهى هاى الزم 
درباره فرآيند رسيدگى ها و احراز صالحيت ها در روزنامه، پاسخ به 
سئواالتى كه از سوى هيات هاى نظارت در اتاق هاى سراسر كشور 
مطرح بود، رسيدگى به پرونده ها و اسناد ارسال شده، حركت كرد 
و 50 ناظر را براى حضور در محل برگزارى انتخابات آموزش داد 

و آنها امروز در مراكز راى گيرى كشور حضور دارند.

مديرعامل گروه كشتيرانى جمهورى 
اســالمى ايــران از جابه جايــى يك 
ميليــون و 800 هزار تُــن كاال طى 
ســال جارى در درياى خزر خبر داد 
و گفت: صنعت كشتيرانى در دنيا بر 
اساس تســهيالت بانكى كار مى كند؛ 
اما متأســفانه در داخل كشــور، ما 
از اين تســهيالت بى بهره هستيم و 
اميدواريــم با توجــه و كمك دولت، 
بخشــى از نياز هاى خود را از طريق 
دريافت تسهيالت در صندوق توسعه 
ملى مرتفع ســازيم.به گزارش روابط 
عمومى گروه كشــتيرانى جمهورى 
 اســالمى ايــران، محمدرضا مدرس 
خيابانى، نائب رئيس هئيت مديره و 
مديرعامل گروه كشتيرانى جمهورى 
اسالمى ايران در مراسم آغاز عمليات 
ســاخت دو فروند شناور ناوگان ملى 
كشــتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
با اشــاره به رتبه گروه كشتيرانى به 
عنــوان پانزدهمين ناوگان كانتينرى 
جهــان، گفت: اين نــاوگان ظرفيت 
بزرگــى بــراى انجــام مأموريت در 
كريدور شمال-جنوب دارد، به نحوى 
كه حدود 140 فروند شــناور و 200 
هزار دســتگاه كانتينــر ملكى گروه 
كشــتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
بــراى ايفاى اين مأموريــت آماده به 

كار هســتند. وى ادامــه داد: در كنار 
اين  ظرفيت و بــراى تقويت هر چه 
بيشتر ناوگان كشتيرانى درياى خزر 
در شــمال كشور و همچنين تكميل 
زنجيرة حمل و نقلــى در اين كريدور، 
اقداماتى را صورت داده ايم كه از جمله 
آن، مى توان به سفارش ساخت چهار 
فروند شــناور به توليدكننده داخلى 
اشــاره كرد. مدرس خيابانى افزود: در 
همين راســتا و براى تســهيل تردد 
شناور ها  گروه كشــتيرانى جمهورى 
اســالمى ايران، ســرمايه گذارى 10 
بندر ســاليانكاى  ميليون دالرى در 
روسيه انجام داده است و راهبرى اين 
بندر را در اختيار گرفته است. مدرس 
خيابانــى با اشــاره به اينكــه گروه 

كشتيرانى طى  سال جارى، در درياى 
خزر بيش از يك ميليون و 800 هزار 
تن كاال را جابه جا كرده است، گفت: 
در بنادر جنوبــى اين رقم به بيش از 
26 ميليون تن رســيده كه مجموع 
آن رشــد 5 درصــدى را نســبت به 
ركورد تاريخى ســال 1400 نشــان 
كرد: حســب  تصريح  مى دهــد. وى 
دستورات دولت سيزدهم و در راستاى 
ظرفيت  دريايى  توســعه حمل و نقل 
ناوگان كشــتيرانى دريــاى خزر به 
زودى با الحاق شناور خريدارى شده 
از روسيه، از 95 هزار تُن به 105 هزار 
تُن افزايش خواهد يافت كه اميدواريم 
با تحويل به موقع چهار فروند شناور 
از شــركت صدرا اين ظرفيت بيش از 

يابد. مديرعامل گروه  افزايــش  پيش 
كشــتيرانى جمهورى اسالمى ايران 
با بيــان اينكه اين گروه تاكنون مبلغ 
360 ميليــارد تومان را به شــركت 
صــدرا جهت ســاخت شــناور هاى 
يــاد شــده پرداخــت كرده اســت، 
خاطرنشــان كرد: صنعت كشتيرانى 
در دنيا بر اســاس تســهيالت بانكى 
كار مى كند، اما متأســفانه در داخل 
كشور، ما از اين تســهيالت بى بهره 
هستيم و اميدواريم با توجه و كمك 
دولت، بخشــى از نياز هاى خود را از 
طريق دريافت تسهيالت در صندوق 
توسعه ملى مرتفع سازيم. وى مجموع 
در  كشــتيرانى  گروه  سرمايه گذارى 
حمل و نقل درياى خزر جهت توسعه 
فعاليت در كريدور شــمال-جنوب را 
حــدود 90 ميليــون دالر اعالم كرد 
و افــزود: در حــال تكميل ســامانه 
لجستيكى هستيم كه از بنادر هند و 
چين تا بنادر درياى خزر را پوشــش 
مى دهد. مــدرس خيابانــى در پايان 
اظهارات خود اشاره اى نيز به راه اندازى 
خــط كشــتيرانى ايران-ونزوئال كرد 
و گفت: اســتمرار اين خط مستلزم 
استقبال تجار است كه اميدواريم به 
همت دستگاه هاى مربوطه اين اقبال 

صورت گيرد.

مديرعامل گروه كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران:

جابه جايى 1.8 ميليون تن كاال در درياى خزر طى سال 1401

قرارداد آتى شمش طالى خام راه اندازى مى شود

قرارداد آتى شمش طالى خام تحويل ارديبهشت سال 
آينــده، در 20 فروردين ماه ســال 1402 راه اندازى 
خواهد شــد. به گزارش ايســنا، قراردادهــاى آتى در 
اولين روز معامالتى بدون حد نوســان قيمتى با دوره 
پيش گشــايش به مدت 30 دقيقه در ابتداى جلســه 
معامالتى آغــاز و پس از انجام حراج تك قيمتى راس 
ســاعت 10:30 با دوره عــادى معامالتى و اعمال حد 
نوســان قيمت روزانه ادامه مى يابد. قيمت پايه قرارداد 
آتى همان قيمت كشــف شــده در حراج تك قيمتى 

خواهد بود كه مبناى حد نوســان قيمت روزانه براى 
ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت. بر 
اساس اين گزارش، معامالت قراردادهاى اتى معامالتى 
است كه طى آن فروشــنده متعهد مى شود در تاريخ 
معينى در اينده مقدار مشــخصى از كاال را به قيمتى 
كه امروز با خريدار تعيين مى كنند به فورش برســاند. 
در مقابل خريدار نيز متعهد مى شود آن كاال را با همان 

مشخصات خريدارى كند.

رشد بخش صنعت كشور در 9 ماهه نخست امسال 5.1 درصد شد، اين در حالى است كه در مدت مشابه سال 1400 رشد بخش 
صنعت 3.1 درصد بود. به گزارش ايلنا، رشــد بخش صنعت در سال 1397 منفى 8.2 درصد، در سال 1398 حدود 0.7 درصد و 
در سال 1399 بالغ بر 1.8 درصد بود. در سال 1400 با تغيير دولت و بهبود سياست هاى صنعتى، رشد اين بخش به 3.1 درصد 
افزايش يافت و در سال جارى هم در 9 ماه نخست رشد بخش صنعت به 5.1 درصد ارتقا يافته كه از سال 1397 تاكنون بهترين 
عملكرد است. بر اساس گزارش مركز آمار، رشد فصلى بخش صنعت در پاييز امسال هم 5 درصد اعالم شده در حالى كه در پاييز 
سال قبل 2.9 درصد بود. در 5 فصل عملكرد دولت سيزدهم (پاييز 1400 تاكنون) متوسط رشد فصلى بخش صنعت 4.2 درصد بوده است. اين در حالى است كه در 
دهه گذشــته طى ســال هاى 1390 تا 1399 متوسط رشد فصلى بخش صنعت منفى 2.8 درصد بود. در دولت هاى يازدهم و دوازدهم نيز متوسط رشد فصلى بخش 
صنعت 1.7 درصد بود. به عبارتى رشد فصلى بخش صنعت در دولت سيزدهم نسبت به دولت قبل 2.5 برابر شده است. همچنين رشد بخش معدن كه در چند سال 
گذشته منفى يا صفر بود، در 9 ماهه نخست امسال سرانجام مثبت شد و به نزديكى 1 درصد رسيد. رشد بخش معدن در فصل پاييز هم به 2.7 درصد افزايش يافته كه 
در چند سال گذشته بى سابقه است. عالوه بر اين، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت كه شاخص مهم سرمايه گذارى در بخش صنعت محسوب مى شود در 
9 ماهه نخست امسال 6.4 درصد رشد كرده در حالى كه در مدت مشابه سال گذشته 4.3 درصد رشد كرده بود. اين در حالى است كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

در ماشين آالت در اكثر سال هاى دهه گذشته با رشد منفى مواجه شده بود.

فائو از رشد 26 درصدى توليد غالت ايران در سال 2022 خبر داد و اعالم كرد ايران با 12.4 ميليون تن ذخيره غله در رتبه هشتم 
جهان از اين نظر قرار گرفته اســت. به گزارش ايلنا به نقل از ســازمان جهانى خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو) در نخستين 
گزارش خود از سلســله گزارش هاى موسوم به «دورنماى محصوالت و وضعيت غذايى» در سال 2023 كل توليد غالت ايران در 
سال ميالدى گذشته را 20 ميليون و 600 هزار تن اعالم كرد. توليد غالت ايران در سال 2022 با افزايش 26 درصدى معادل 4 

ميليون و 300 هزار تن نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. توليد غالت ايران در سال قبل از آن 16 ميليون و 300 هزار تن اعالم شده بود. بر اين اساس توليد 
گندم ايران كه در سال 2021 بالغ بر 10 ميليون و 100 هزار تن اعالم شده بود در سال 2022 با افزايش 2 ميليون و 900 هزار تنى مواجه شد و به 13 ميليون تن 
رسيد. توليد شلتوك برنج در ايران نيز 500 هزار تن افزايش يافت و از 3 ميليون تن به 3 ميليون و 500 هزار تن در سال 2022 رسيد. توليد ساير غالت ايران نيز در 
سال 2021 بالغ بر 3 ميليون و 200 هزار تن بوده كه اين رقم در سال 2022 به 4 ميليون و 100 هزار تن افزايش يافته است. ذخاير غالت ايران بيشتر از همه كشورها 
به جز 7 كشور. اين گزارش همچنين از افزايش 6 درصدى ذخيره غالت ايران خبر داده و اعالم كرده است ذخاير غالت ايران در پايان سال 2022 به 12 ميليون و 
400 هزار تن رسيده است. ايران با اين حجم ذخاير غالت در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است. چين با ذخاير غالت 397 ميليون تنى در رتبه اول قرار داشته است. 

هند با 66 ميليون تن و آمريكا با 57 ميليون تن به ترتيب رتبه هاى دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده اند.

رشد 26 درصدى توليد غالت ايران در سال 2022رشد بخش صنعت 5.1 درصد شد
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گزيده خبر

موسسه اعتبارى ملل جزء 22 بانك و موسسه اعتبارى منتخب بانك مركزى 
جمهورى اسالمى ايران:

جهت افتتاح حساب وكالتى خريد خودرو داخلى و وارداتى
 به گزارش روابط عمومى موسسه 
مركــزى  ملل:بانــك  اعتبــارى 
جمهورى اســالمى ايران به منظور 
تسهيل در خريد خودروهاى داخلى 
و وارداتى توســط هموطنان عزيز  
نســبت به صدور مجــوز براى 22 

بانك و موسسه اعتبارى موافقت نمود كه دراين رابطه موسسه اعتبارى ملل 
براى سهولت در خريد خودروهاى مذكور امكان افتتاح حساب وكالتى براى 
مشتريان محترم به صورت حضورى و غيرحضورى را فراهم نموده است. اين 
گزارش مى افزايد: مشتريان محترم مى توانند با مراجعه به سامانه متابانك 
به آدرس   com.https://metabank724 و يا به شــعب موسسه اعتبارى ملل، 
نســبت به فعال نمودن حساب خود جهت بهره مندى از اين خدمت اقدام 

نمايند.

اعالم ساعات كارى بانك آينده در روزهاى پايانى سال و نوروز
ساعات فعاليت شعب بانك آينده 
به منظــور ارائه خدمــات مطلوب 
و ارزش آفرينــى هــر چه بيش تر 
مشتريان، از تاريخ 1401/12/15 
تا پايان اسفندماه امسال، افزايش 
يافت.بر اين اســاس، ساعات كار 
باجــه عصر تمامى شــعب بانك 

آينده از شــنبه تا چهارشــنبه تا ســاعت 16:30 است. شــايان ذكر است 
ساعات كار پنج شنبه ها به روال قبلى است.ساعات فعاليت و ارائه خدمت به 
مشتريان شعب بانك آينده در روز سه شنبه 1401/12/23 از ساعت 7:30 تا 
14:30 اســت و ادارات مركزى بانك آينده نيز در اين روز از ساعت 7:15 تا 
14:45 فعال هستند.هم چنين، روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه، دوم و سوم 
فروردين ماه 1402، شعب كشيك بانك آينده از ساعت 9 تا 13 آماده ارائه 

خدمت به مشتريان هستند.
پنجمين اجالس سراسرى تكريم از چهره هاى نامى صنعت و اقتصاد كشور

به گزارش روابط عمومى هلدينگ 
توسعه فناورى اطالعات گردشگرى 
پنجميــن اجالس   ،(TIT) ايــران 
سراسرى تكريم از چهره هاى نامى 
صنعت و اقتصاد كشــور با حضور 
برخــى مقامــات، مديــران عامل 
كشــور  نام  صاحب  شــركت هاى 
و اســاتيد عرصه كســب وكار، در 

تاريخ 16 اســفند ماه 1401 در مركز همايش هاى بين المللى صدا و سيما 
برگزار شــد و از مديران عامل تاثيرگذار در صنعت و اقتصاد كشور تقدير به 
عمل آمد.شــركت TIT به عنوان بازوى فنى بانك گردشگرى، يك هلدينگ 
تخصصى و پيشرو در حوزه هاى فناورى مالى، بانكدارى باز، خدمات اعتبارى 
و ارزش افزوده، لجستيك و مركز داده است. از خدمات و محصوالت كم نظير 
اين شركت مى توان به سوپراپليكيشــن توبانك، سفته الكترونيك آنالين، 

تسهيالت رايان كارت و سامانه احراز هويت مركزى، اشاره كرد.

كمك 25 ميليارد ريالى بانك صادرات ايران به زلزله زدگان 
آذربايجان غربى

بانك صادرات  كاركنان و مديران 
ايران، مبلــغ 25 ميليــارد ريال 
كمــك نقدى به آســيب ديدگان 
زلزلــه در آذربايجان غربــى، اهدا 
روابط عمومى  گــزارش  كردند.به 
بانك صادرات ايران، به دنبال سفر 
رئيس هيئت مديره بانك صادرات 

ايران به آذربايجان غربى در راستاى عمل به مسئوليت هاى اجتماعى بانك، 
مبلغ 25 ميليارد ريال از محل كمك هــاى نقدى مديران و كاركنان بانك 
صادرات ايران به آسيب ديدگان زلزله شهرستان خوى اهدا و همچنين مقرر 
شد تسهيالت واجدين شرايط در شهرستان خوى و روستاهاى اطراف بدون 
در نظر گرفتن نوبت و با حداقل تشــريفات الزم با اولويت باال انجام پذيرد.
ياســر مرادى در اين سفر، ضمن بازديد از برخى شعب اين استان، با مردم 
و آسيب ديدگان مناطق زلزله زده شهرستان خوى و روستاهاى اطراف ديدار 

و گفتگو كرد.
مدير عامل بانك توسعه تعاون؛

برنامه هاى مردم محور در اولويت فعاليت ها قرار گيرد
هشتمين نشست تخصصى از سلسله نشست 
هاى انديشــه ورز با حضور مديرعامل بانك 
توسعه تعاون و با مشــاركت اعضاى هيات 
مديره، معاونان مديرعامل و برخى از مديران 
ارشد بانك برگزار شــد.با حضور مديرعامل 
بانك توســعه تعاون هشــتمين نشســت 
تخصصى از سلسله نشستهاى انديشه ورزى 

در اين بانك با مشــاركت اعضاى هيات مديره، معاونين مديرعامل و برخى از مديران ارشد بانك 
همســو با دغدغه هاى دولت ســيزدهم و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از سوى مركز آموزش و 
پژوهش بانك توسعه تعاون طراحى و برگزار شد.محمد شيخ حسينى مديرعامل بانك توسعه تعاون 
در اين نشست ضمن اشاره به محور اصلى نشست و تاكيد بر تدوين و مديريت برنامه ها و ماموريت 
هاى مردم محور در بانك توسعه تعاون، گفت بهره گيرى از دانش و تجربيات خبرگان و صاحبنظران 
پولى و بانكى در فرايند تصميم سازى، تصميم گيرى و اتخاذ سياست هاى اصولى در مسير هموار 

نمودن دغدغه هاى دولت و تامين نيازهاى مردمى يك اصل كليدى محسوب مى شود.

ريزش يك ميليون تومانى قيمت سكه
مردم طالى آب شــده نخرند. نايــب رييس اتحاديه 
طال و جواهر اظهار داشــت: تا به اين لحظه ساعت 11 
روز شــنبه- 20 اســفند ماه – كه هنوز معامالت آغاز 
نشده اســت نرخ سكه تمام نســبت به روز پنجشنبه 
گذشــته تا يك ميليون تومان افت پيدا كرده اســت 
و بــه قيمــت 26 ميليون و 500 هزار تومان رســيده 
اســت ريزش يك ميليون تومانى قيمت سكه قبل از 
شروع معامالت/ مردم طالى آب شده نخرند  . محمد 
كشتى آراى در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى ايلنا درباره 
وضعيت بازار طال و سكه با توجه به ريزش نرخ دالر پس 
از اعالم توافق اريان و عربستان اظهار داشت: دو اتفاق 
به صورت همزمان رخ داده كه هر دو بر روى بازار طال 
اثرگذار هستند. اول اينكه على رغم روزهاى گذشته نرخ 
جهانى طال و انس جهانى در يك روز 57 دالر افزايش 
داشته و از ســوى ديگر پس از اعالم خبر توافق ايران 
و عربســتان نرخ دالر در بازار ريزش داشت كه اين دو 
عامل تقريبا همديگر را پوشش داده اند. وى ادامه داد: تا 
به اين لحظه ساعت 11 روز شنبه- 20 اسفند ماه – كه 

هنوز معامالت آغاز نشده است نرخ سكه تمام نسبت به 
روز پنجشنبه گذشــته تا يك ميليون تومان افت پيدا 
كرده اســت و به قيمت 26 ميليون و 500 هزار تومان 
رسيده است كه دليل عمده اين كاهش، ريزش نرخ دالر 
بوده و اگر انس جهانى افزايشى نبود، ريزش قيمت سكه 
بيشتر هم مى شــد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
افــزود: همچنين قيمت هر يك گرم طالى 18 عيار تا 
اين لحظه بــا كاهش 110 هزار تومان به دو ميليون و 
190 هزار تومان رسيده كه اگر كاهش نرخ دالر ادامه 
داشته باشد، كاهش قيمت سكه و طال هم ادامه خواهد 
داشت. كشــتى آراى با تاكيد بر اينكه به هيچ وجه به 
مردم خريد طالى آب شــده را توصيه نمى كنم، گفت: 
مردم نســبت به طالى آب شــده اقدام نكنند چراكه 
خريد طالى آب شــده براى افراد غيرحرفه اى ريسك 
بااليى دارد و مشــكالت و دردسرهاى خريد طالى آب 
شــده بعدا براى مردم مشخص خواهد شد، توصيه من 
به مردم اين اســت كه به جاى طالى آب شده، طالى 

كم اجرت بخرند.  

اعطاى بيش از 3 هزار ميليارد ريال تسهيالت اشتغال زايى به 
سربازان وظيفه توسط بانك سپه

ســال  در  ســپه  بانك 
جارى بيــش از 3 هزار 
تسهيالت  ريال  ميليارد 
سربازان  به  اشتغال زايى 
كرده  پرداخت  وظيفــه 
اســت. به گزارش پايگاه 
بانك  رســانى  اطــالع 
سپه، در راستاى اشتغال 

زايى جوانان كشــور و با پيگيرى هاى انجام شده با قرارگاه مهارت آموزى 
كاركنان وظيفه نيروهاى مسلح، وام اشتغال به سربازان وظيفه ماهر داراى 
شــرايط، از سوى بانك سپه پرداخت شــد.در همين راستا بانك سپه تا 
اواســط اسفندماه ســال جارى در قالب بيش از 2 هزار و 440 فقره و به 
مبلغ 3 هزار و 238 ميليارد و 610 ميليون ريال تســهيالت اشــتغال به 
سربازان ماهر پرداخت كرده است.سردار موسى كمالى مشاور عالى قرارگاه 
مهارت آموزى كاركنان وظيفه نيرو هاى مســلح نيز در حاشيه بازديد از 
قرارگاه مهارت آموزى سپاه استان قم، با اشاره به پرداخت حدود 3 هزار 
فقره وام به ســربازان وظيفه مهارت آموز، عنــوان كرد: بخش عمده اين 

تسهيالت توسط بانك سپه پرداخت شده است.
بازديد مديران بيمه تعاون از شعبه اهواز

مديران بيمه تعاون با هدف بررسى چالش ها و اتخاذ راهكارهاى 
مطلوب خدمت رسانى از شعبه اهواز بازديد كردند.

به گــزارش روابط عمومى 
بيمه تعاون، مديريت عامل 
شركت  ستادى  مديران  و 
بازديد  اهــواز  شــعبه  از 
كردند.در ايــن بازديد كه 
با هدف بررســى راهكارها 
جديد  تدابيــر  اتخــاذ  و 
براى دستيابى به اهداف و 

اســتراتژيهاى سازمانى و نيز شناسايى نقطه نظرات و ارائه پيشنهادات صورت 
پذيرفت، مديريت عامل از همكارى و مشــاركت دلسوزانه به عنوان راهكارى 
نتيجه بخش و هميارانه ياد كرد.مظلومى در ادامه بر «بررســى و رفع معايب 
موجود براى رســيدن به بهبود مستمر در سازمان امرى انكار ناپذير است» و 
نيز «موفقيت يك شــركت بيمه اى، مرهون گفتمان مناســب با كارگزاران و 
شبكه فروش است» تأكيد كرد.در اين بازديد كه به اشتراك گذارى ايده هاى 
كاربردى براى خدمت رسانى هرچه بيشتر بيمه تعاون با تأكيد بر شعبه اهواز 
منجر شــد، مديران فنى و ستادى بيمه تعاون از جمله سيد مجيد مقدسى، 
مدير امور شعب و استان ها؛ المان ورقائى، سرپرست فناورى اطالعات؛ مصطفى 
زحمتى پاك، مدير بيمه هاى اتومبيل؛ حسن پوراسكندرى، مدير بيمه هاى 
آتش سوزى؛ محمدصالح چيتگران، مدير امور حقوقى؛ مسلم اسدى، مدير امور 
مالى؛ راشد رستميان، رئيس اداره بازرسى؛ رزا سعيدى، مدير بيمه هاى درمان 
و سهيال شــرفى، مدير بيمه هاى باربرى، كشتى و هواپيما نيز حضور داشته 
و به هم افزايى هرچه بيشــتر كمك كردند.گفتنى اســت مظلومى بر ارتقاى 
سطح كيفى و فنى نمايندگان از طريق برگزارى دوره هاى آموزشى فنى و نيز 
استفاده از ظرفيت و پتانسيل باالى فضاى آنالين براى سياست گذارى هرچه 
مطلوب تر تأكيد كرد.شــايان توجه است كه از خرداد 1400، حسين بارافكن 
به عنوان مدير شعبه اهواز شركت بيمه تعاون مشغول فعاليت بوده و در سال 
1401 نيز اين شعبه براى كاركنان، نمايندگان و شبكه فروش خود دوره هاى 
گوناگونى براى رشته هاى «بيمه هاى زندگى»، «باربرى، كشتى و هواپيما» و 

«اتومبيل» و نيز دوره هاى تقويت مهارت فروش را برگزار كرده است.

مركز آمار اعالم كرد نرخ رشد توليد ناخالص داخلى با نفت در نه ماهه سال 1401 به ميزان 3.3 درصد رسيده است. نرخ رشد GDP ايران 
در 9 ماه ســال 1401 به 3.3 درصد رســى به گزارش ايلنا، بر اساس آخرين نتايج حساب هاى ملى فصلى مركز آمار ايران، توليد ناخالص 
داخلى(GDP) به قيمت ثابت ســال 1390 در نه ماهه ســال 1401 به رقم 5825 هزار ميليارد ريال با نفت و 5001 هزار ميليارد ريال 
بدون احتساب نفت رسيده است، در حالى كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5641 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 4860 
هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 3, 3 درصدى محصول ناخالص داخلى با نفت و 2.9 درصدى محصول ناخالص داخلى بدون نفت 
در نه ماهه ســال 1401 دارد. نتايج مذكور حاكى از آن اســت كه در نه ماهه سال 1401 رشته فعاليت هاى گروه كشاورزى رشد 4.3-، گروه صنايع و معادن 5.3 درصد (شامل: 
استخراج نفت خام و گاز طبيعى 5.6، ساير معادن 0.9، صنعت 5.1، انرژى 9.5 و ساختمان 2.2- درصد) و گروه خدمات 2.6 درصد نسبت به نه ماهه سال 1400، رشد داشته 
است. محاسبات فصلى در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلى متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبناى طبقه بندى ISIC.Rev4 انجام مى شود كه بر اين اساس گروه كشاورزى 
شامل زير بخش هاى زراعت و باغدارى، دامدارى، جنگل دارى و ماهيگيرى، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش هاى استخراج نفت خام و گاز طبيعى، استخراج ساير معادن، 
صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعى و ساختمان مى باشد و گروه خدمات شامل زير بخش هاى عمده و خرده فروشى، فعاليت هاى خدماتى مربوط به تأمين جا و غذا، حمل و نقل، 
انباردارى، پست، اطالعات و ارتباطات، فعاليت هاى مالى و بيمه، مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشكى، اداره امور عمومى و خدمات شهرى، آموزش، فعاليت هاى 

مربوط به سالمت انسان و مددكارى اجتماعى و ساير خدمات عمومى، اجتماعى، شخصى و خانگى است.

بسته ارزش"كارنو" بانك تجارت لوح زرين نوآورى برتر ايرانى را در هفتمين دوره جشنواره ملى نوآورى ايرانى كحه به همت دفتر 
توســعه فناورى ها و نوآورى هاى دانشگاه صنعتى شريف (تكنو شــريف) برگزار شد در سال 1401 به خود اختصاص داد. "كارنو" 
نوآورى برتر ايرانى شناخته شد. به گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء سرمايه اجتماعى بانك تجارت، معاون مديرعامل بانك تجارت 
در امور مشــتريان بانكدارى شخصى در حاشيه اين جشــنواره به مزاياى بسته كارنو اشاره داشت و گفت: بانك تجارت در بسته 

ارزش كارنو با تلفيق تكنولوژى، دانش مالى و اصالح فرآيند هاى كسب وكار توانست ارزش قابل توجه و رفاه مالى را براى كاركنان شركتها به ارمغان آورد. اميرحسين 
داوديان تصريح كرد: نوآورى جنبه هاى مختلفى دارد؛ يكى از جنبه هايى كه ما در بانك تجارت روى آن تمركز كرده ايم، نوآورى در مدل كســب و كار اســت تا از اين 
طريق و با استفاده از تكنولوژى و دانش مالى براى مشتريان خود محصوالت نوآورانه طراحى و ارائه كنيم. درباره جشنواره نوآورى برتر ايرانى . جشنواره نوآورى برتر 
ايرانى با شناسايى، انتخاب، مميزى و احراز برترين نوآورى هاى شركت هاى ايرانى در چهار بخش نوآورى در محصول، نوآورى در خدمت، نوآورى در فرآيند و نوآورى 
در كسب وكار، زمينه معرفى و تقدير از تالشگران حوزه صنعت و كسب وكار را فراهم آورده و از طريق شناخت نقاط قوت و قابل بهبود، فرآيند نوآورى در شركت هاى 
ايرانى را تسهيل مى كند. جايگاه و اثرگذارى ويژه نوآورى هاى منتخب، تمركز بر نوآورى هاى مشترى محور و تمركز بر محتواى بومى نوآورى ها هم از جمله رويكرد هاى 

اساسى اين جشنواره به شمار مى رود.

"كارنو" نوآورى برتر ايرانى شناخته شدنرخ رشد GDP ايران در 9 ماه سال 1401 به 3.3 درصد رسيد

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده

شركت سرمايه گذارى هماك پارس (سهامي خاص)
به شماره ثبت  208360 و شناسه ملى 10102498847

بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان قانونى آنان دعوت 
به عمل مى آيد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت 
كه رأس ســاعت 13 روز يكشنبه مورخ 1402/2/6 در نشانى: 
تهران، بلوار مرزداران، خيابان گلســتان، گلستان دوم، خيابان 

پژوهش پالك 13برگزار مى گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-تغيير محل تصفيه (تعيين محل قانونى شركت)
2-ساير امور كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده است.

        مدير تصفيه- محمد رضازاده

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى مهيار دائى برابر وكالتنامه شــماره 117473 مورخ 1401/7/27 دفتر 29 
كرج از طرف وراث مرحوم نصرت اله دائى ضمن تســليم دو برگ استشــهاديه 
تصديق شــده اعالم نموده اســت كه سند مالكيت ششــدانگ يك قطعه 709 
تفكيكى بمساحت 384 متر مربع بشماره پالك 953 فرعى از 161 اصلى واقع در 
اراضى حوزه ثبتى شهرستان بنام متقاضى ثبت و سند بشماره چاپى 673983 
و دفتر الكترونيكى بشماره 139720331009046273 صادر و تسليم شد كه 
ســند مالكيت بعلت ســهل انگارى مفقود گرديده است لذا تقاضاى صدور سند 
مالكيت المثنى نموده اســت . لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى به ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود تا چنانچه كسى مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
به اين اداره تســليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى است چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضى واصل نشــود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد . 
مسلم مرز آرا               

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك كرج
از طرف عاطفه شريفى تبار         

شناسه : ف/ 511

دريافت وام از بانك قرض الحسنه مهر ايران براى كاركنان سايپا 
امكان پذير شد

در چارچــوب تفاهم نامــه اى كه 
بيــن بانــك قرض الحســنه مهر 
ايران و گروه خودروســازى سايپا 
منعقد شــد، از اين پس كاركنان 
اين گروه خودروســازى مى توانند 
بانــك تخصصى  از بزرگ تريــن 
قرض الحسنه كشــور وام دريافت 
كنند. به گزارش روابط عمومى و 
امور مشتريان بانك قرض الحسنه 

مهر ايران، مديرعامل و اعضاى هيأت مديره اين بانك در نشســتى با مديرعامل گروه 
خودروســازى ســايپا در خصوص انجام تعامل و افزايش همكارى هاى دو ســويه به 
گفت وگو نشســتند و تفاهم نامه همكارى بين شركت سايپا و بانك قرض الحسنه مهر 
ايران به امضا رســيد.در اين نشست دكتر «سيد سعيد شمسى نژاد» مديرعامل بانك 
قرض الحســنه مهر ايران گفت: بر اســاس تفاهم نامه منعقد شده با سايپا، وام هايى در 
حوزه هاى مختلف به كاركنان اين شركت، بازنشسته هاى گروه سايپا و شركت هاى زير 
مجموعه پرداخت خواهد شد.وى افزود: اين وام ها در حوزه هاى مختلف معيشت و كاال 
كارت با همكارى شركت سايپا پرداخت خواهد شد و با توجه به استقبال خوبى كه از 
وام هاى قرض الحسنه در سراسر كشور انجام مى شود، اميدواريم اين وام ها بتواند كمكى 
براى معيشت و رفاه پرسنل سايپا باشد.مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران تصريح 
كرد: با مســاعدت مديرعامل گروه سايپا و تالش همكارانم در بانك قرض الحسنه مهر 
ايران، اين نويد را مى دهم كه در سريع ترين زمان ممكن اين وام ها به پرسنل پرداخت 
شود.وى اظهار داشت: پرداخت وام ها از 40 ميليون تا 200 ميليون تومان است كه بر 
اساس تفاهم نامه اى كه بين سايپا و بانك قرض الحسنه مهر ايران منعقد شده، شرايط 
بازپرداخت اعالم خواهد شــد و اميدوارم اين همكارى منشأ خير براى كاركنان سايپا 
باشــد. «محمدعلى تيمورى» مديرعامل گروه خودروسازى سايپا نيز در اين نشست 
گفت: در نشستى كه با مديرعامل و اعضاى هيأت مديره بانك قرض الحسنه مهر ايران 
داشتيم، خوشبختانه اين بانك نيز در جهش توليد، كيفيت و توسعه محصول كه سهم 
اصلى در ايجاد آن را كاركنان به عهده دارند، مشاركت كردند.وى در همين رابطه اظهار 
داشت: طى تفاهم نامه اى مقرر شد كه اين بانك تخصيص وام به صورت قرض الحسنه به 

پرسنل داشته باشد تا رضايت پرسنل گروه سايپا جلب شود.

برگزارى تور جهانى تنيس با حمايت بانك سامان

مســابقات تورجهانى تنيس با 
حضــور بيش از 90 ورزشــكار 
خارجى از 22 كشــور جهان با 
حمايت بانك سامان در جزيره 
كيش آغاز شد.به گزارش سامان 
رسانه، تورجهانى تنيس ايران با 
حمايت بانك ســامان از 14 تا 
اسفندماه در جزيره كيش   28
برگزار مى شود. در اين مسابقات 

تنيسورهايى از كشورهاى ايران ، رومانى ، اسلونى، ايتاليا ، كانادا ، هند، چك ، پرتغال، 
چين ، استراليا ، تركيه ، پاكستان ، آلمان ، مالزى و فرانسه حضور دارند.گفتنى است، 
اين مســابقات پس از وقفه اى 8 ســاله به ميزبانى كشورمان و با حمايت بانك سامان 

برگزار و در پايان به نفرات برتر 15 هزار دالر جايزه نقدى اهدا خواهد شد.

نويسنده قمى برگزيده جايزه ملى كتاب سال جوانان شد
  فهيمه شــاكرى مهر از نويســندگان جوان قم براى نــگارش رمان «نبرد 
تك خوان» با موضوع شهادت گروه سرود مدرسه قطب راوندى قم، برگزيده 
سومين دوره جايزه ملى كتاب ســال جوانان شد.به گزارش روابط عمومى 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان قم، در آيين اختتاميه سومين دوره 
جايزه ملى كتاب سال جوانان كه با حضور سيدمحمد حسينى معاون امور 
مجلس رئيس جمهور و وحيد يامين پور، دبير شوراى عالى جوانان در سالن 
جابربن حيان دانشگاه صنعتى شــريف برگزار شد، رمان «نبرد تك خوان» 
نوشته فهيمه شاكرى مهر نويسنده جوان قمى به عنوان برگزيده بخش نثر 
معاصر معرفى شــد.كتاب نبرد «تك خوان» روايت داســتانى شهادت گروه 
ســرود مدرســه قطب راوندى قم بر اثر بمباران رژيم بعثى در دوران دفاع 

مقدس است كه به همت دفتر نشر معارف منتشر شده است.
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گزيده خبر

الوروف: غرب به دنبال بهانه اى 
براى تسلط بر روسيه است

وزيــر امور خارجه روســيه با ذكر اين نكته كه غرب هنــگام اظهار نظر در 
مورد عمليات ويژه روســيه در اوكراين، آشكارا اعتراف مى كند كه هژمونى 
آن در امور جهانى در خطر است، تاكيد كرد كه روسيه در حال حاضر هيچ 
فرصتــى براى تعامل با اوكراين به دليل موضع كى يف نمى بيند. به گزارش 
ايســنا به نقل از تاس، ســرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه در مصاحبه با 
برنامه «Bolshaya Igra» («بازى بزرگ») در تلويزيون كانال يك گفت: زمانى 
كه اياالت متحــده و متحدانش در ناتو در مورد آنچه در اوكراين مى گذرد 
و عمليات نظامــى ويژه ما اظهار نظر مى كنند، خواهان تحميل شكســت 
اســتراتژيك به روسيه در ميدان نبرد هستند و آشكارا اعتراف مى كنند كه 
اين يك درگيرى وجودى است كه نتيجه آن براى منافع امنيتى جهانى غرب 
تعيين كننده است. به بيان ساده، اين همان چيزى است كه آينده هژمونى و 
سلطه غرب به رهبرى آمريكا در امور جهانى به آن بستگى دارد.» وى افزود: 
مــا گفته ايم كه از مذاكره طفره نمى رويم نه به اين دليل كه از آنها تقاضاى 
مذاكره كرده ايم. در حال حاضر، هيچ شانسى براى مذاكره نمى بينيم، اما در 
ميان موج بى وقفه بيانيه ها به سادگى بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه«چقدر 
بد اســت كه روسيه تمايلى به تعامل ندارد». ديپلمات ارشد روسيه با اشاره 
به امتناع زلنسكى از مذاكره با والديمير پوتين، رهبر روسيه گفت: "آيا كسى 
گفته هاى زلنسكى، رئيس جمهور اوكراين را به ياد دارد؟ آيا كسى فرمانى را 
كه او در ماه سپتامبر امضا كرد مبنى بر ممنوعيت هرگونه گفتگو را به خاطر 
مى آورد؟" حتما آخرين اظهارات رئيس سيا را شنيده ايد. برنز به داليلى گفت 
كه روسيه هيچ نشانه اى از عقب نشينى نشان نمى دهد. خوب، آيا زلنسكى 
نشانه هايى از عقب نشينى را نشان مى دهد؟" وزير امور خارجه روسيه افزود: 
زلنسكى همزمان با برنز اعالم كرد كه هرگز پاى ميز مذاكره با پوتين نخواهد 
نشست، اوكراين هر چه باشد پيروز خواهد شد، و متحدانى در جاهاى ديگر 
و مكان هاى ديگرى دارد كه در آنجا در باره آينده كشورش تصميم مى گيرد  
ســرگئى الوروف تاكيد كرد: پس از اينكه مسكو به عنوان يك بازيگر بيش 
از حد مستقل در عرصه بين المللى شناخته شد، غرب به دنبال نوعى بهانه 
براى "كنترل روســيه" بود. "[غرب] منتظر بهانه اى بود تا چنگال هاى خود 
را به روســيه وارد كند. آنها منتظر فرصتى بــراى انجام اين كار بودند، زيرا 
آنها روســيه را به عنوان يك بازيگر بيش از حد مســتقل مى ديدند، كه اگر 
شايد قدرت اقتصادى زيادى همچون چين يا هند نداشت، با اين حال جزو 
اقتصادهاى پيشــرو جهان بوده و مواضع اخالقى و سياسى نسبتاً سنگينى 
در عرصــه بين المللى دارد و از موضــع عدالت در مورد موضوعاتى كه براى 
كشــورهاى در حال توسعه اهميت حياتى دارند دفاع مى كند. به گفته اين 
ديپلمات ارشد روسى، غرب از شنيدن انتقاد روسيه از تالش هاى آنها براى 
«زندگى به قيمت ديگران» در دوران پسااســتعمارى بيزار اســت.  الوروف 
افزود: وانگ يى، ديپلمات ارشــد چين در جريان ســفر به مسكو در فوريه 
2023، تداوم روند همكارى پكن با روسيه را تاييد كرد. وانگ يى در جريان 
گفتگوهاى مســكو با من و نيكوالى پاتروشــوف، دبير شوراى امنيت ملى 
روسيه و در ديدار با والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به وضوح بر تداوم 
حمايت رهبران چين - پس از آخرين كنگره حزب كمونيست چين - براى 
هماهنگى، همكارى با روســيه، اجراى پروژه هاى دوجانبه آينده نگر و رفتار 
مشــترك مســئوالنه در صحنه بين المللى، جايى كه ما درك مى كنيم كه 
چقدر به نقش روسيه و چين در تضمين ثبات اوضاع بستگى دارد، تاييد كرد. 
الوروف همچنين با اشاره به اوضاع در گرجستان گفت: اعتراضات گسترده اى 
كه گرجستان در هفته گذشته با آن روبرو بوده است، بسيار شبيه به كودتاى 
ميدان 2014 در اوكراين اســت. اين اعتراضات با حمايت هاى خارجى فقط 
يك تالش براى توطئه اى ديگر اســت. وزير خارجه روســيه افزود: «[اين] 
شــباهت زيادى به «ميدان» [كودتا] كى يف دارد، و شكى نيست كه ... اين 
اليحه چيزى جز بهانه اى براى انجام يك كودتا نبود. به گفته او اليحه ارائه 
شده توســط قانونگذاران گرجستان در مقايسه با نحوه تنظيم سازمان هاى 
غيرتجارى در اياالت متحده، فرانســه يا اسرائيل "بسيار ماليم تر" است. اين 
وزير روسيه معتقد است كه تظاهرات در گرجستان از خارج سازماندهى شده 

است و هدف واقعى آنها ايجاد "آشفتگى" ديگرى در مرزهاى روسيه است.
وى افزود: غرب در پيگيرى اهداف خود تالش مى كند منافع ملى گرجستان 
و روابط اقتصادى نزديك با روسيه را قربانى كند. الوروف همچنين اتحاديه 
اروپــا را به دليل آنچه كه او موضع «دوگانــه» در مورد اين موضوع خواند، 

مورد انتقاد قرار داد.

«طرح خطرناك اسرائيل» در 
صحراى سينا ناكام ماند

يك كارشــناس مصرى فاش كرد كه رژيم اســرائيل درصــدد توافق براى 
اختصاص بخشى از صحراى سينا به عنوان كشور جايگزين براى فلسطينى ها 
بود؛ اما رئيس جمهورى مصر مانع از اين طرح شده است. به گزارش ايسنا، 
به نقل از صدى البلد، سرلشكر «نصر ســالم»، كارشناس مسائل راهبردى 
مصــرى در اين باره ادعا كرد: حســنى مبارك، رئيس جمهورى فقيد مصر 
حاضر به چشــم پوشى از بخشى از سينا نشد و دشمن (رژيم صهيونيستى) 
سعى كرد با كمك محمد مرسى، رئيس جمهورى اسبق "عناصر تروريستى" 
را در «سرزمين فيروزه» (صحراى سينا) مستقر كند و از آن به عنوان وطن 
جايگزين براى فلسطينى ها اســتفاده كنند. سالم درباره جزئيات اين اتفاق 
گفت كه يك كارشناس اسرائيلى دو ماه قبل طرحى را پيشنهاد كرد مبنى 
بر اينكه 20 هزار كيلومتر از ســينا براى ايجاد سرزمينى براى فلسطينيان 
اختصاص داده شود، كه يك طرح خطرناك است. وى افزود: دشمن در اين 
صدد بود كه مصر را از ســينا متنفر كند و تن به توافق تبادل اراضى دهد و 
يا از بخشــى از اين منطقه چشم پوشى كند؛ اما عبدالفتاح سيسى، رئيس 
جمهورى مصر از اين طرح ها آگاه بوده و تاكيد كرد كه حتى از يك وجب از 

خاك كشور چشم پوشى نخواهد كرد.

اسرائيل بايد به پيمان عدم اشاعه هسته اى بپيوندد
دمشق: جهان اسرائيل را وادار كند به پيمان عدم اشاعه هسته اى بپيوندد. دمشق از جامعه 
جهانى خواست گام هاى عملى براى ملزم ساختن اسرائيل جهت پيوستن به معاهده عدم 
اشــاعه سالح هاى اتمى در راستاى حفظ ثبات منطقه بردارد. به گزارش ايسنا، به نقل از 
خبرگزارى رســمى سوريه (سانا)، در ســخنرانى سفير حسن خضور، نماينده سوريه در 
دفتر سازمان ملل و نهادهاى بين المللى ديگر در وين آمده است:  رفتار خصمانه اسرائيل 
در منطقه و توانمندى هاى اتمى اش در خارج از چارچوب پيمان عدم اشاعه هسته اى به 
منزله خطرى علنى بر سيستم عدم اشاعه هسته اى و ثبات منطقه خواهد بود. خضور در 
برنامه هاى نشست ماه جارى شوراى حكام آژانس انرژى اتمى گفت: سوريه متعهد و ملزم 
به همكارى كامل و ســازنده با آژانس طبق پايبندى اش به اين معاهده و توافقنامه هاى 

تضمين هاى فراگير امضا شده با آژانس بوده است.
او بر لزوم اينكه جامعه جهانى نبايد چشمش را به روى اقدامات خطرناك و رفتار خصمانه 
اسرائيل ببندد و تصميمى مشخص و گام هاى عملى براى ملزم كردن آن جهت پيوستن 
به معاهده عدم اشاعه اتمى به عنوان يك دولت غيراتمى بردارد، و اجازه بازرسى بى قيد 
و شــرط تمام تاسيساتش را بدهد، تاكيد كرد. خضور ادامه داد: مخالفت اسرائيل با تمام 
ابتكارعمل هاى درخواست ايجاد منطقه عارى از سالح  اتمى در خاورميانه باعث مى شود 
اين رژيم عامل خطرى براى امنيت و صلح جهانى باشــد. او در واكنش به پيام تســليت 
سفير اسرائيل افزود: رژيم اسرائيل جهان را با تظاهر به انسانيت فريب مى دهد. اين رژيم 
بايد به جاى تسليت فرستادن به قربانيان زلزله  به حاكميت كشورها احترام بگذارد و به 

قوانين بين المللى و قوانين جهانى انسانى متعهد باشد.

منابع ديپلماتيك عربى فــاش كردند كه حضور وزير امور 
خارجه ارمنســتان در نشســت دبيرخانه اتحاديه عرب و 
اظهارات وى عليــه امپراتورى عثمانى، موضع گيرى موافق 
و مخالف برخى از كشورهاى عربى را به همراه داشته است.
به گزارش ايسنا، منابع مذكور در اين باره به روزنامه العربى 
الجديد گفتنــد: در مواضع نمايندگان كشــورهاى عربى 
درباره ميزبانى از آرارات ميرزويان، وزير خارجه ارمنســتان 
اختالف نظر وجود دارد. طبق گفته اين منابع، در حالى كه 
برخى كشورها اين اتفاق را به عنوان تعادل در روابط ميان 
كشورهاى عربى و محيط منطقه اى ارزيابى مى كنند و ساير 
كشــورها مالحظاتى در اين باره دارند و معتقد هستند كه 
اين امر روابط بــا آنكارا را تهديد مى كند. يك ديپلمات در 
اتحاديه عرب كه حاضر به افشاى هويتش نشده است در اين 
باره گفت: سخنرانى وزير خارجه ارمنستان و اشارات تاريخى 
موجود در آن، منعكس كننده مواضع رســمى كشورهاى 
عربى نيست. حتى كشورهايى كه روابطشان با تركيه شاهد 
تنش بوده اســت؛ از جمله كشــور مصر، در راستاى حفظ 
روابط با تركيه، تا بدين لحظه موضوع �نسل كشى ارامنه� 
را رســما به رسميت نشناخته است. از سوى ديگر، «عصام 
عبد الشــافى»، استاد علوم سياسى و روابط بين الملل مصر 
در گفت وگــو با العربى الجديد در اين باره تصريح كرد: اين 
گونه نشست ها و جلســات مشابه نشان دهنده نوعى نقص 
در قطب نماى راهبردى مسؤوالن اداره اتحاديه عرب است؛ 

چراكه در چارچوب نوعى تبادل سياسى با تركيه، بدون در 
نظر گرفتن مالحظات استراتژيك و حتى منافع كشورهاى 
عربى صورت مى گيرد. عبد الشــافى افزود: از منظر امنيت 
ملــى اعراب و به دور از هرگونــه مالحظات تاريخى درباره 
كشتار ارامنه و به دور از هرگونه مالحظات مذهبى با توجه 
به مسلمان بودن تركيه، آنچه تركيه و اعراب را به هم پيوند 

مى دهد ده ها برابر بيشــتر از آن چيزى است كه آنها را در 
تمام سطوح سياســى، استراتژيك و اجتماعى با ارمنستان 
مرتبط مى كند. «عبد اهللا األشعل» دستيار سابق وزير امور 
خارجــه مصر نيز در اين باره اعالم كرد: كشــورهاى عربى 
وزير خارجه ارمنســتان را به اتحاديه عرب دعوت نكردند، 
بلكه خود وى پيشــنهاد داد كه از او دعوت شــود. اتحاديه 

عرب و كشورهاى عضو انتظار نداشتند كه با توجه به روند 
بهبودى روابط آنكارا و كشورهاى عربى او عليه تركيه اظهار 
نظر كند يا به موضوع ارمنســتان بپردازد. األشــعل افزود: 
كشــورهاى عربى نمى خواهند خصومت جديدى با تركيه 
ايجاد كنند، گواه آن اين است كه اتحاديه عرب عليه تركيه 
موضع نگرفت و پس از نشست وزيران بيانه اى در اين راستا 
صادر نشد. محمد نشطاوى استاد روابط بين الملل نيز گفت: 
در رابطه با كشــورهاى عربى، هيچ اعتراضى به سفر وزير 
خارجه ارمنستان و سخنرانى وى در شوراى اتحاديه عرب 
وجود ندارد. تعدادى از كشورهاى عربى روابط قوى با تركيه 
دارند و به همين دليل به طرح موضوع كشتار ارامنه پاسخى 
نخواهند داد و فكر نمى كنم اين اتفاق ميان كشورهاى عربى 
جنجال ايجاد كند. وزير خارجه ارمنســتان چهارشنبه در 
سخنرانى خود در جلسه افتتاحيه شوراى اتحاديه عرب كه 
در سطح وزرا در مقر دبيرخانه اين اتحاديه در قاهره برگزار 
شــد، به امپراتورى عثمانى حمله كــرد و آن را به ارتكاب 
«نسل كشى ارامنه» در آغاز قرن بيستم متهم كرد. او گفت: 
در طول تاريخ، ملت هاى ما در كنار يكديگر زندگى كرده اند 
و در شــادى ها و غم هاى يكديگر ســهيم بوده اند. در طول 
حوادث غم انگيز اوايل قرن بيســتم، هــزاران ارمنى كه از 
نسل كشــى امپراتورى عثمانى در سال 1915 فرار كردند، 

پناهگاهى امن در كشورهاى عربى يافتند. .

سخنان وزير خارجه ارمنستان عليه امپراتورى عثمانى در اتحاديه عرب جنجال به پا كرد

تحقيقات انجام شده توســط ICAD؛ يك سرويس 
تحقيقــات عربى نشــان داد، شــركت هاى امنيتى 
اسرائيل با استفاده از تبليغات هدفمند و فشرده در 
اينســتاگرام كه از طريق آن اطالعات شخصى افراد 
را جمع آورى مى كنند، دنبال جاسوسى از ساكنان 
قطر هستند. به گزارش ايسنا، به نقل از سايت خبرى 
الخليج آنالين، بر اساس تحقيقاتى كه اين پلتفرم روز 
 ICAD پنجشنبه 9 مارس منتشر كرد، تيم تحقيقاتى
اين تبليغات جعلى را كه در هفته هاى گذشــته به 
طور گســترده در بين كاربران اينستاگرام در دوحه 

ظاهر شــده بود، رصــد كردند. اين تيــم تحقيقاتى اعالم 
كرد، اين تبليغات گروه ســنى 25 سال به باال را هدف قرار 
مى دهد و از تصاوير اصحاب رسانه و تأثيرگذاران داخل قطر 
براى افزايش اعتبار خود و جذب كاربران اســتفاده مى كند. 
براساس اعالم اين تيم، تجزيه و تحليل دقيق ديجيتالى از 
اين تبليغات تاييد كرد كه شــركت هاى جاسوسى حرفه اى 
اســرائيل تالش مى كنند براى به تلفن هاى همراه ساكنان 
قطر نفوذ كرده و اطالعات و داده هاى شخصى آنها را جمع 
آورى كنند. ايــن كار با تبليغاتى كه كاربران فكر مى كنند 
صرفا تبليغات ســرمايه گذارى است و نيز با انتشار تصاوير 
شخصيت هاى شناخته شده در داخل دوحه انجام مى شود. 

اين تيم تحقيقاتى اعــالم كرد، لينك هاى تبليغاتى جعلى 
اطالعات شخصى كاربر مانند ايميل، شماره تلفن و نام كامل 
را درخواست مى كنند. اين اطالعات ممكن است براى هك 
كردن تلفن همراه صاحب داده و جمع آورى اطالعات بيشتر 
در مورد او استفاده شــود. پس از بررسى مشخص شد كه 
اين صفحات از داخل "اســرائيل" فعال هستند. طبق اعالم 
اين تيم، محتواى ارائه شــده در تمام اين صفحات مختلف، 
مشابه اســت، آنها محتوايى را درباره سرمايه گذارى منتشر 
نكرده انــد، بلكه اخبارى را به عنــوان مثال درباره وضعيت 
داخلى قطر منتشر كرده اند يا محتواى غيرمرتبط با تبليغات 
سرمايه گذارى هستند كه بيشتر آنها از آمريكا اما با شماره 

تلفن هاى كشــورهاى حاشــيه خليج فارس مديريت 
مى شــود. اين تيم اعالم كرد، تحليلى كه از تبليغات 
منتشر شده توسط صفحه اى به نام Boom Social انجام 
شد نشــان داد كه اين صفحه حاوى نرم افزار مخربى 
است كه ممكن است براى جمع آورى اطالعات شخصى 
يا هك دستگاه الكترونيكى كاربر، روى تلفن همراه وى 
كار گذاشته شود». پلتفرم "آيكاد" در ادامه اعالم كرد، 
نكته قابل توجه اين است كه اين صفحه جعلى به يك 
شركت حرفه اى امنيت سايبرى اسرائيلى مرتبط است 
كه دفتر مركــزى آن در اياالت متحده و دفتر مركزى 
ديگر آن به نــام NovoShield در اراضى اشــغالى قرار دارد. 
اين شــركت اسرائيلى با يك شــركت آمريكايى تخصصى 
ديگر براى ايجاد چندين نام تجارى ســاختگى براى اهداف 
بازاريابى همكارى مى كند. اين شركت اسرائيلى تعداد زيادى 
صفحه با نام هاى تجارى و رسانه اى مختلف ايجاد مى كند تا 
هويت اصلى خود را پنهان و كار را براى رديابى و شناسايى 
صاحب آن دشوار كند." اين پلتفرم همچنين فاش كرد، اين 
شركت ها با همكارى ديگر شركت هاى اسرائيلى راهكارهاى 
اطالعاتــى پيرامون هك دســتگاه ها را در اختيار نهادهاى 

امنيتى، دولت ها و موسسات نظامى قرار مى دهند.

افشاى تالش رژيم صهيونيستى براى جاسوسى از قطرى ها

ســخنگوى وزارت خارجه چين بار ديگر اعالم كرد، كشورش از اياالت متحده مى خواهد نيروهاى خود را از سوريه خارج كرده و 
غارت منابع اين كشور را متوقف كند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى سانا، مائو نينگ، سخنگوى وزارت خارجه چين به سفر 
مايك ميلى، رئيس ســتاد كل ارتش آمريكا به پايگاه نظامى اين كشور در شمال شرقى سوريه واكنش نشان داد. وى در نشست 
خبرى گفت: از زمانى كه اياالت متحده به طور غيرقانونى وارد سوريه شده، عمليات اين كشور منجر به كشته شدن تعداد زيادى از 
غيرنظاميان بى گناه و وقوع يك فاجعه انسانى جدى شده است، بنابراين ما از اياالت متحده مى خواهيم كه صادقانه به حاكميت، استقالل و تماميت ارضى ساير كشورها 
احترام بگذارد و فوراً حضور نظامى غيرقانونى و غارت در سوريه را متوقف كند. مائو نينگ همچنين از مقامات آمريكايى خواست، تحريم هاى غيرقانونى يكجانبه عليه 
سوريه را لغو كنند و اقداماتى را كه منجر به تشديد اوضاع انسانى در اين كشور مى شود، متوقف كنند. سخنگوى وزارت خارجه چين اعالم كرد، آمريكا در مورد سوريه به 
دليل حمالت بى رويه خود در اين كشور كه ممكن است در سطح جنايات جنگى باشد بارها از سوى كميسيون مستقل تحقيقات بين المللى مورد انتقاد قرار گرفته است.

وى افزود، با وجودى كه بحران سوريه در آستانه سيزدهمين سال خود قرار دارد، دستكم 350 هزار سورى كشته شده اند و 14 ميليون سورى به كمك هاى بشردوستانه 
نياز مبرم دارند، آمريكا همچنان اصرار دارد كه خروج نيروهايش از سوريه زود است و هيچ گونه تمايلى براى پايان دادن به حضور نظامى غيرقانونى خود در سوريه ندارد.

براســاس نتيجه اولين نظرسنجى پس از اعالم نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در تركيه، حزب عدالت و توسعه ديگر حزب 
اول نيست. به گزارش ايسنا به نقل از مديا تاوا، بر اساس تصميم رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، انتخابات در تاريخ 14 
مه برگزار مى شود. بر اساس نتايج نظرسنجى انجام شده توسط پژوهشكده "پيار"، كمال قليچداراوغلو، نامزد "ائتالف ملت" 57.1 
درصد و رجب طيب اردوغان، نامزد "ائتالف مردمى" 42.9 درصد آراى مردمى را دارا هستند. در اين نظرسنجى، از شركت كنندگان 

پرسيده شد كه «اگر انتخابات سراسرى روز يكشنبه برگزار شود به كدام حزب سياسى رأى مى دهيد؟» بر اساس نتايج اين نظرسنجى، حزب مردم جمهورى خواه به 
رياست كمال قليچداراوغلو 32.3 درصد، حزب عدالت و توسعه، 30.8 درصد، حزب دموكراتيك خلق 11.6 درصد، حزب خوب 8.3 درصد، حزب حركت ملى 7.1 درصد 
، حزب آينده من 3.7 درصد، حزب دوا 2.1 درصد، حزب تركيه مستقل 1.8 درصد و بقيه 2.3 درصد آراى مردمى را به دست آورده اند. چرا اردوغان تاريخ انتخابات را 
به جلو انداخت؟ است و منتخبان مردم در مجلس تركيه نيز كه 600 عضو دارد، در مدت پنج سال بر كرسى مى نشينند. تاكنون اردوغان از سوى ائتالف جمهور شامل 
حزب حاكم عدالت و توسعه و حزب حركت ملى به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهورى تركيه معرفى شده و احزاب مخالف اردوغان شامل احزاب ائتالف ملت كه 

تحت عنوان ميز ششگانه گردهم آمده اند، كمال قليچداراوغلو رهبر حزب جمهورى خواه خلق را به عنوان نامزد نهايى اپوزيسيون و رقيب ...

در اولين نظرسنجى پس از اعالم برگزارى انتخابات،پكن بار ديگر خواهان خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه شد

حزب اردوغان ديگر اول نيست
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چهل و ســومين دوره جوايز تمشــك طاليى براى معرفى بدترين هاى 
هاليوود طبق روال هر سال در آستانه برگزارى مراسم اسكار، برگزيدگان 
خود را معرفى كرد. به گزارش ايســنا به نقل از هاليوود ريپورتر، جوايز 
ســاالنه تمشــك طاليى هاليوود فهرســت برگزيدگان خود را منتشر 
كرد و فيلم «بلوند» ســاخته «اندرو دومنيــك» درباره زندگى و حرفه 
«مريلين مونرو» كه در 8 شــاخه نامزد بــود در نهايت به عنوان برنده 
تمشك طاليى بدترين فيلم سال و همچنين بدترين فيلمنامه انتخاب 
شــد.  برگزاركنندگان جوايز تمشك طاليى، فيلم «بلوند» را اثرى «زن 
ستيز، شرورانه و مغالطه آميز» خواندند كه بى شرمانه از خاطره «مريلين 
مونرو» فقيد سوء اســتفاده مى كند. فيلم سينمايى «بلوند» در حالى 
به عنوان بدترين فيلم يك ســال گذشته هاليوود شناخته شد كه «آنا 
د  آرمــاس» براى ايفاى نقــش «مريلين مونرو» در ايــن فيلم يكى از 
نامزدهاى نهايى شاخه بهترين بازيگر زن اسكار 2023 است كه برندگان 
آن فردا شب به وقت لس آنجلس معرفى مى شوند.  «پينوكيو» (ديزنى)، 
«صبح بخير»، «دختر پادشــاه» و «موريبوس» ديگر نامزدهاى تمشك 
طاليى بدترين فيلم ســال بودند.  نكته قابــل توجه ديگر اين كه «تام 
هنكس» بازيگر مطرح برنده اسكار براى بازى در فيلم «الويس» از نگاه 
برگزاركنندگان جوايز تمشــك طاليى بدترين بازيگر نقش مكمل مرد 
سال بوده اســت. فيلم «الويس» در جوايز اســكار 2023 در 8 شاخه 
نامزد دريافت جايزه اســت.  فيلم «موريبوس» نيز در دو شــاخه برنده 
تمشك طاليى شــد؛ بدترين بازيگر نقش اصلى مرد براى بازيگر برنده 
اسكار «جرد لتو» و بدترين بازيگر نقش مكمل زن براى «آدريا آرجانا». 
«كالين فارل» كه براى بازى در فيلم «بنشــى هاى اينيشــرين» مورد 
تمجيد قرار گرفته جايزه رســتگارى جوايز تمشك طاليى امسال را از 
آن خــود كرد چرا كه پس از اين كه در ســال 2004 بــراى بازى در 
فيلم «اسكندر مقدونى» بدترين بازيگر سال هاليوود شد، توانست خود 
را از زير ســايه اين عنوان رهــا كند و بار ديگر مورد تمجيد منتقدان و 
اهالى ســينما قرار گيرد.  همچنين «كولسون بيكر» براى فيلم «صبح 
بخير» بدترين كارگردان نام گرفت.  «سيلوســتر استالونه» براى فيلم 
«ســاماريتن»، «پنه لوپه كروز» براى فيلــم «355» و «دايان كيتون» 
براى فيلم «مك و ريتا» نيز از ديگر چهره هاى مطرح در ميان نامزدهاى 
بدترين هاى امسال هستند و فيلم «دنياى ژوراسيك: قلمرو» هم در سه 

شاخه نامزد چهل و سومين دوره جوايز تمشك طاليى بود. 

به لطف اولين ماموريت بدون سرنشين نقشه بردارى اقيانوس در جهان يك 
كوه در زير آب كشــف شده كه از برج خليفه دوبى بلندتر است.  به گزارش 
ايســنا و به نقل از آى اى، كاوشــگر دريايى Surveyor SD 1200، بزرگترين 
شناور بدون سرنشين نقشه بردارى اقيانوس در جهان است كه به تازگى يك 
كوه دريايى ناشــناخته را كشف كرده كه بزرگتر از بلندترين آسمان خراش 
زمين اســت. اين ابتكار به پر كردن شكاف هاى اكتشاف اقيانوس، به  ويژه در 
مناطــق دورافتاده كمك مى كند و با توجه به اينكه تاكنون فقط پنج درصد 
از درياها كاوش شــده اند، اين ماموريت كاوشــگرانه در نهايت مى تواند تمام 
اسرار اقيانوس هاى زمين را آشكار كند. عالوه بر اين، كشف كوه هاى دريايى 
به ارتقاى دانش ما در مــورد عملكردهاى فيزيكى اقيانوس كمك مى كند. 
چنين زمين چهرهاى زمين شناسى مى توانند به عنوان يك مركز توجه براى 
زيستگاه هاى متمايز - شايد براى زندگى ناشناخته قبلى - كه نياز به بررسى 
بيشتر دارد، باشند. زمين چهر(Landform) در علوم زمين شناسى به مجموعه 
خصوصيات فيزيكى قابل تشخيص و شكل هاى ويژه و يا به شكل يا اشكال 
طبيعى سطح زمين مانند دشت ها، دره ها، فالت ها، كوه ها و پديده هايى كه 
در سطح زمين ايجاد شده و عوامل درونى يا بيرونى در ايجاد آن نقش داشته 

و دارند، گفته مى شود.

بدترين هاى سال هاليوود معرفى شدند

كشف كوهى در زير آب بلندتر از برج «خليفه»

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری
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آينده عجيب  هوش مصنوعى

اولين خودرو رنو
در تصوير باال اولين خودرو رنو را كه در ســال 1898 عرضه شــد مى بينيد. اين خودرو تك ســيلندر بوده و با حجم موتور 400 
سى سى سرعت آن حداكثر مى توانسته به 32 كيلومتر در ساعت برسد. كارآفرين و صنعتگر فرانسوى؛ لوئى رنو بنيان گذار شركت 
رنو مى باشد، كه نخستين خودرو او رنو تيپ اى نام داشت و در سال 1898 ساخته شد. شركت رنو به طور رسمى در سال 1899 
توســط لوئى رنو و برادرانش (مارســل و فرناند) با نام رنو فررس با يك سرمايه كوچك تأسيس شد. ابتداى دهه 1900 ميالدى، 
رنو ابداع جعبه دنده رانش مستقيم (به انگليسى: Direct Drive) را به نام خود ثبت كرد. با گسترش سريع شركت، فروش ساالنه 
آن ها باال گرفت و با توسعه نيروى كار در سال 1902 توانستند وسعت كارخانه را به 7٫500 متر مربع گسترش دهند. در همان 
ســال، لوئى اقدام به ساخت نخســتين موتور تحت نام تجارى رنو، با چهار سيلندر و 24 اسب بخار نمود و بسيار زود پس از آن 
امتياز موتور توربو را براى او دربرداشت. در سال 1903 در مسابقه اى كه بين پاريس و مادريد انجام شد، در اثر تصادف، مارسل 
رنو در سن 31 سالگى درگذشت. در اين تصادف 6 نفر كشته و 15 نفر ديگر نيز آسيب ديدند. در اين سال (1903) فرناند رنو، 
آغاز به داير كردن شــبكه فروش محصوالت رنو و تأسيس شــركت تجارى در خارج از فرانسه، در كشورهاى انگلستان، بلژيك، 

ايتاليا، آلمان و اسپانيا نمود.

طارمى: بايد اينتر را در خانه ببريم
مهدى طارمى مهاجم ايرانى پورتو در اين بازى نيمكت نشــين بود. او در دقيقه 69 و در حاليكه بازى با تســاوى دو بر دو دنبال 
مى شــد وارد ميدان شــد. طارمى در دقيقه 72 روى فرار سريع و تيز هوشى خود توانست يك پنالتى بگيرد و خودش پشت آن 
توپ قرار گرفت و با ضربه اى مطمئن آن را تبديل به گل كرد تا پورتو در ورزشگاه خانگى اش سه امتياز ارزشمند را كسب كند.
طارمى بعد از اين ديدار گفت: بازى خوب و در عين حال سختى داشتيم. بعضى وقت ها در اين ديدار ما اشتباهاتى داشتيم ولى 
در اكثر زمان هاى بازى تيم برتر ميدان بوديم و به چيزى كه مى خواستيم رسيديم و مستحق پيروزى بوديم. قبل از اينكه من 
وارد بازى شوم، استوريل چند موقعيت ايجاد كرد اما ما مى دانستيم كه به مرور بهتر خواهيم شد و ديديد كه چندين موقعيت گل 
ايجاد كرديم و به برترى رسيديم.  او در بخش ديگرى از صحبت هاى خود نيز گفت: ما هميشه نمى توانيم همه چيز را كنترل 
كنيم و 90 دقيقه بر توپ و ميدان مسلط باشيم. فكر مى كنم پيروزى مهمترين موضوع براى ما بود و خوشبختانه 3 امتياز را كسب 

كرديم. حاال بازى مهمى در پيش داريم و بايد حمايت همه هواداران را داشته باشم تا اينتر را در ليگ قهرمانان شكست دهيم.
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پیشنھاد

چھره روز

اثر مركب
نويســنده: دارن هاردى. مترجم: گــروه گردآورى و 
ترجمه ســبكتو. اثر مركب كتابى است كه اين روزها 
در هر فهرســت كتاب هاى پرفروشى مى توان نامش 
را ديد؛ از جمله پرفروش ترين كتاب هاى ســال 98 
طاقچه. كتاب اثر مركب دربــاره روش ها و ايده هايى 
است كه همه كسانى كه دلشان مى خواهد در زندگى 
موفق شــوند، بايد بخواننــد. دارن هــاردى در اين 
كتــاب راه هاى ايجاد تحولى بزرگ در زندگى، درآمد 
و موفقيت را بيان مى كند. دارن هاردى نويســنده و 
سخنران مشــهور آمريكايى است كه در كنفرانس ها 
و همايش هــاى مختلف دربــاره روش هاى مختلف 
موفقيت و توســعه فردى صحبت مى كند. البته بايد 
بگوييــم كه اين كتاب در واقــع خالصه ى كتاب اثر 
مركب اســت. بنابراين اگر به موضوع كتاب عالقه مند شده ايد، ولى اگر فرصت خواندن همه ى آن 
را نداريد، اين كتاب مختصر و مفيد را بخوانيد. همه ى ما مى دانيم كه رســيدن به موفقيت امرى 
ناگهانى نيســت و عوامل متعددى يك فرد عادى را تبديل به يك انسان موفق مى كند. كتاب اثر 
�) برگرفته از تجربيات شخصى دارن هاردى (Darren Hardy) است. e Compound E�ect) مركب
او سال ها جزو سرآمدان صنعت موفقيت و پيشرفت شخصى بوده، صدها هزار دالر را صرف آزمودن 
ايده ها، منابع و فلسفه هاى مختلف كرده و در نهايت ما حصل آن ها را در اين كتاب گنجانده است. 
ما در طول روز شــاهد تبليغات وسوســه انگيزى هســتيم كه ادعا مى كنند با تالش كم و هزينه 
ناچيز مى توانيد جوان تر، پولدارتر، الغرتر و... شــويد. اما هيچ موفقيتى بدون تالش و هيچ تالشى 
بدون داشتن برنامه اى منسجم به نتيجه نخواهد رسيد. درواقع ما ناگهانى ثروتمند نمى شويم، اما 
مى توانيم راهكارهايى جهت ثروتمند شدن بياموزيم و آن ها را به طور مداوم و دقيق جهت افزايش 

درآمد خود به كار ببريم.

فرامرز پيالرام
فرامرز پيــالرام متولــد 21 فرورديــن 1316 نقاش و 
خوشنويس ايرانى بود. وى از پيشگامان مكتب سقاخانه 
است. او همواره در پى به تصوير كشيدن نمادهاى اصيل 
ايرانى بود. تعدادى از آثار فرامرز پيالرام در موزه سعدآباد، 
موزه هنرهاى زيبا و موزه هنرهاى معاصر تهران نگهدارى 
مى شــود. او در شهريور 1362 چشم از جهان فرو بست. 
پيالرام همواره در پى به تصوير كشيدن نمادهاى اصيل 
ايرانى بود. در كارهاى اوليه اش ُمهرهايى را كه در قديم 
بــه جاى امضاء از آن اســتفاده مى كردند، بزرگ نمايى 
كــرد و زمينه اى كتيبــه گونه به وجــود آورد و در آن 
نمادهاى مذهبى، مانند َعلَم و پنجه، را با اشكال هندسى 
درآميخت. او با عالقه و توجه به هنرهاى سّنتى ايرانى، نظير كاشيكارى و در مسير يافتن راه هاى نو براى 
«تركيب بندى» هاى جديد، و دريافت اين مطلب كه خط فارسى، بويژه نستعليق، در تلفيق با نقاشى 
ويژگى ممتازى به تابلوها مى بخشد، به آموختن خطاطى در انجمن خوشنويسان پرداخت و سپس مدتى 
در آنجا تدريس كرد. از آن پس، خط دســتمايه اصلى آثار او شــد. از اين رو مى توان او را از پيشگامان 
نقاشــيخط در ايران دانست. پيالرام با كاربرد خط در نقاشى، به خطاطى نيز شكل نوينى بخشيد و آن 
را از چارچوبهاى ســّنتى خارج ســاخت. اين زمان (1340–1341 شمسى) مصادف بود با سالهايى كه 
هنرهاى اصيل ايرانى در مقابل موج نوگرايى غربى در همه زمينه ها قرار گرفت. در سال 1341 پيالرام و 
تنى چند از هنرمندان ديگر مكتب سقاخانه را - كه شيوه اى اصيل و بر پايه اعتقادات و نمادهاى مذهبى 
و ايرانى بود - در نقاشى و مجسمه سازى بنيان نهادند. او در سومين و چهارمين دو ساالنه تهران (1343 

ش، 1345 ش) شركت كرد و برنده مدال شد. 

فرھنگ

بعــد از عمليات «خيبر»، دشــمن بعثــى عالوه بر  
سازماندهى سپاه هاى اول، دوم، سوم و چهارم، اقدام 
به تشكيل فرماندهى شــرق دجله و رده هاى مواضع 
پدافندى در سراســر منطقه جنوب كرد و در مسير 
آبراه هــا و در داخل نيزارها كمين هايى قرار داد تا در 
صورت هجوم نيروهاى ايرانى، نقش هشــداردهنده و 
تأخيرى داشته باشند و از نزديكى نيروهاى شناسايى 
به خط دشمن نيز ممانعت به عمل آورد و به منظور 
زير نظر داشتن هرگونه تحرك و داشتن ديد كلى بر 
«هــور» و اطراف آن دكل هاى متعددى را نصب كرد.
به گزارش ايسنا، گذشته از كمين و نصب دكل ها، در 
آب راه ها موانع قابل مالحظه اى ايجاد كرد كه گذشتن 
از آنها بســيار سخت و بلكه غيرممكن مى كرد. بعد از اين موانع، سيل بندى هم مشرف بر آب به 
عرض 12 متر و ارتفاع دو متر احداث كرده و بر روى آن سنگرهاى متعددى تعبيه كرد كه از سه 
جهت، داراى ديد كافى بر روى آب بود. در حالى كه دســتيابى به يك جناح از دشــمن در شمال 
بصره و قطع جاده مهم بصره العماره، كه مى توانســت منطقه مانور مناسبى را براى عمليات هاى 
آينده به سمت بصره و يا العماره باز كرده و دروازه جديدى را براى ورود به مناطق خشكى جديد 
بگشايد، هم چنان به عنوان يك هدف مهم تلقى مى شد؛ عواملى هم چون تجربيات به دست آمده 
از عمليات خيبر در خصوص الزامات پشتيبانى و تاكتيكى و عمليات آبى و خاكى، جبران بسيارى از 
نواقص و كمبودهاى مهندسى موجود در عمليات مذكور، در اختيار داشتن جزاير مجنون به عنوان 
مناطق واسط و سرپل كه امكان تمركز نيروها و انتقال تجهيزات به جلو را تسهيل مى كرد، موجب 

شدند منطقه غرب هورالهويزه مجدداً براى انجام عمليات بزرگ بعدى انتخاب شود.

آنچه در عمليات بدر گذشت
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