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رسيدگى به اليحه قانون برنامه هفتم توسعه كشور در جلسات هيئت دولت ادامه يافت و تعدادى از بندهاى آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات 
و نيز برخى طرح هاى پيشنهادى كميسيون هاى تخصصى دولت براى تغيير در تقسيمات كشورى مورد بررسى و مورد تصويب قرار گرفت. به گزارش ايسنا، 
هيئت دولت در جلســه روز چهارشنبه، در ادامه جلسات فوق العاده بررسى اليحه قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، بندهاى 
ديگرى از اين اليحه را تصويب كرد. در اين جلســه كه به رياســت سيد ابراهيم رئيسى برگزار شد، همچنين برخى بندهاى آييننامه اجرايى قانون مقررات 
صادرات و واردات در خصوص شرايط صدور كارت بازرگانى و همچنين صدور مجوز براى راهاندازى بازارچه هاى مرزى اصالح شد. بررسى و تصويب برخى 
طرحهاى پيشنهادى كميسيونهاى تخصصى دولت براى تغيير در تقسيمات كشورى و الحاق يا انتزاع برخى بخشها در شهرستانهاى مختلف از ديگر موضوعات 

مهم مطرح شده در جلسه امروز هيئت دولت بود.

www.sobh-eqtesad.ir

در جلسه هيئت دولت صورت گرفت
تصويب تعدادى از بندهاى آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات

info@sobh-eqtesad.ir

همكارى ايران و كنيا در 
توسعه خدمات الكترونيكى

كشور كنيا، خواستار انتقال تجربه و دريافت مشاوره فنى از كشور 
ايران به منظور توســعه خدمات الكترونيكى شد. به گزارش ايسنا، 
معاونان وزراى ارتباطات دو كشــور جمهورى اسالمى ايران و كنيا 
با هدف توسعه خدمات الكترونيكى در اجالس جوامع اطالعاتى و 
دانشــى 2023 كه در سوئيس برگزار شد، با يكديگر ديدار كردند. 
در ايــن ديدار،  محمد خوانســارى-معاون وزير ارتباطات و رييس 
سازمان فناورى اطالعات ايران- با  ادوارد واسوا كيسيگانى-معاون 
وزيــر ارتباطــات و اطالع رســانى كنيا- و هيات هــاى همراه در 
دوميــن روز فروم جوامع اطالعاتى و دانشــى با حضور نمايندگان 
دفاتر نمايندگى دو كشــور نزد سازمان ملل متحد در مورد مسايل 
مورد عالقه دو كشور در حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات گفتگو 
كردند و به تبادل نظر پرداختند. در اين ديدار معاون وزير ارتباطات، 
موفقيت هــاى ايران در ارائــه خدمات دولــت الكترونيك را براى 
معاون وزير ارتباطات كنيا تشــريح كرد و كيسيگانى نيز با دعوت 
از مسئولين وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات جمهورى اسالمى 
ايران، خواستار انتقال تجربه و دريافت مشاره فنى به منظور ايجاد 
پنجره واحد خدمات دولت، ارائه خدمات الكترونيكى به روســتاها 

و نقاط دورافتاده و توســعه زيرســاخت فيبر نورى در اين كشور 
شــد. در پايان اين نشست، مقرر شد اقداماتى براى تسهيل ارتباط 
شــركت هاى بخش خصوصى براى صادرات خدمات مهندسى به 
كنيا انجام و موضوع در ســازمان هاى متبوع دنبال شود. همچنين 
معاونان وزراى ارتباطات دو كشــور جمهورى اسالمى ايران و كوبا 
در حاشيه فروم جوامع اطالعاتى و دانشى 2023 در ژنو با يكديگر 
ديدار كردند. در اين ديدار  محمد خوانسارى- معاون وزير ارتباطات 
و ســازمان فناورى اطالعات ايران- با ويلفرد گنزالز ويدال - معاون 
وزير ارتباطات كشور كوبا در حضور برخى اعضاى دفتر نمايندگى 
دائم دو كشــور در ســازمان ملل متحد به گفت و گو پرداختند و 
رئيس سازمان فناورى اطالعات ايران به تبيين تجربيات كشور ايران 
در حوزه خدمات دولت الكترونيك و همچنين نقش سازمان هاى 
رگوالتور در توســعه خدمات پلتفرم هاى بومى پرداخت. طى اين 
ديدار، مقرر شــد با هدف  توسعه روابط فنى ميان طرفين، ضمن 
تنظيم تفاهم نامه همكارى نسبت به تشكيل كارگروهى مشترك 

براى تبادل تجربيات موفق اقدام شود.

گزيده خبر

دستمزد كارگران هفته آينده تصويب 
مى شود؟

وزير تعاون و رفاه اجتماعى از تعيين دستمزد كارگران تا اوايل هفته آينده خبر داد و گفت: تاكيد 
ما اين است كه تفاوت و تبعيضى ميان كارگران و كاركنان دولت ايجاد نشود. به گزارش ايسنا، 
دوشنبه اين هفته جلســه شوراى عالى كار با حضور وزير كار و نمايندگان گروه هاى كارگرى و 
كارفرمايى برگزار شــد. در اين جلسه كميته دســتمزد هم باالخره گزارش هزينه ماهانه سبد 
معيشــت كارگران را ارائه و رقم آن را 12 ميليون و 479 هزار و 500 تومان اعالم كرد. به گفته 
مقامات كارگرى اين عدد حاصل محاسبه گروه دولت و كارفرمايان بوده و رقمى كه گروه كارگرى 
در خصوص هزينه هاى سبد معيشت كارگران به دست آورده اند بيش از اين مبلغ و 17 ميليون و 
447 هزار و 160 تومان بوده و اختالف 5 ميليون تومانى با گزارش كميته دستمزد دارد. مقامات 
كارگرى معتقدند در جلســه دو روز گذشــته شوراى عالى كار در خصوص هزينه سبد معيشت 
و درصد افزايش دســتمزد نتيجه اى حاصل نشــده و در خصوص رقم سبد معيشت خانوارهاى 
كارگرى اختالف نظر بســيارى وجود دارد. امروز نيز كميته دستمزد شوراى عالى كار به منظور 
بررسى و محاسبه بيشتر هزينه هاى سبد معيشت برگزار مى شود و چنانچه ارقام و اعداد مطرح 
شده مورد توافق طرفين قرار گيرد گروه كارگرى با دست بازترى در نشست آتى شوراى عالى كار 

شركت خواهند كرد و چانه زنى هاى مزدى شكل رسمى ترى به خود خواهد گرفت.
رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران معتقد است اگر امسال 100 درصد هم به حقوق 
كارگران اضافه كنيم و درباره سبد معيشت به نتيجه نرسيم تاثيرى در قدرت معيشت خانوارهاى 
كارگرى نخواهد داشت زيرا كف دستمزدى كه اكنون وجود دارد، عادالنه نيست و اين كف بايد 
اصالح و منطبق با خط فقر شود. حميد حاج اسماعيلى - كارشناس حوزه كار - نيز بر اين باور 
اســت اين تاكتيك كه در مذاكرات مزدى روى رقمى مشــخص متمركز شويم و فشار بياوريم 
كارساز و شايسته نيست و با روح سه جانبه گرايى در شوراى عالى كار همخوانى ندارد.بايد تالش 
كنيم كه حداقل هاى معيشــتى را براى كارگران تامين و قدرت خريد آنها را حفظ كنيم. طبق 
آنچه به طور رســمى اعالم شده روز جمعه 26 اســفند ماه نيز شوراى عالى كار تشكيل جلسه 
خواهد داد تا ديدگاه هاى گروه كارگرى و كارفرمايان و دولت به يكديگر نزديك شود و ارقام هزينه 
ســبد معيشت مورد پذيرش قرار گيرد، بنابر اين احتمال تصويب دستمزد 1401 در جلسه روز 
جمعه دور از انتظار خواهد بود ضمن آنكه سيد صولت مرتضوىـ  وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعى 
نيز امروز در حاشيه جلسه هيات دولت اعالم كرد كه تعيين دستمزد كارگران تا اوايل هفته آينده 
صورت خواهد گرفت و تا پايان هفته اقدامات الزم از سوى كارگروه هاى تخصصى دنبال خواهد 
شد. به گفته وى درباره تعيين حداقل حقوق دستمزد كارگرى هم كميته تعيين مصاديق جلسات 

مختلفى برگزار كرده و هم شوراى عالى كار در هفته جارى تشكيل جلسه داده است.
وزير كار گفت: مشتركات طرفين باال است و چند مبحث مجددا به كارگروه هاى تخصصى واگذار 
شده و تا پايان هفته اقدامات الزم انجام خواهد گرفت. تاكيد ما اين است كه تبعيض قائل نشويم 

و تفاوتى ميان كاركنان دولت و كارگران به وجود نيايد.

مايكروســافت با صرف صدهــا ميليون دالر به 
ساخت يك ابررايانه براى شركت OpenAI كمك 
كرد تا ظهور ربات هوش مصنوعى ChatGPT را 
ممكن كند و اكنون در فكر افزايش مقياس آن 
و هر چه بيشتر توانمندكردن اين ربات پيشرفته 
است. به گزارش ايسنا و به نقل از آى اى، نزديك 
به پنج ســال پيش، يك شركت كمتر شناخته 
شده به مايكروســافت با درخواستى ويژه براى 
همــكارى به منظــور افزايش مقيــاس قدرت 
محاســباتى در مقياســى كه قبال هرگز انجام 
نشده بود، نزديك شد. سپس مايكروسافت چند 
صــد ميليون دالر را صرف ســاختن ده ها هزار 
تراشه قدرتمند براى ساخت يك ابررايانه كرد. 
اين شركت موســوم به OpenAI از اين ابررايانه 
 GPT براى آموزش مدل زبانى بزرگ خود يعنى
استفاده كرد و همانطور كه اكنون همه مى دانيم، 
تاريخ ساز شد. مايكروسافت با ساخت مدل هاى 
هوش مصنوعى كه بــه كاربران كمك مى كند 
كارآمدتر كار كنند، غريبه نيست. غلط گير امالى 
خودكار كه تاكنون بــه ميليون ها كاربر كمك 
كرده است، نمونه اى از يك مدل هوش مصنوعى 
آموزش ديده در مدل زبانى اســت. با اين حال 
شركت OpenAI به دنبال توسعه چنين چيزى 
نبود. اين شركت مى خواست اساساً نحوه تعامل 
مردم با رايانه ها را تغيير دهد و به چيزى عظيم 
نياز داشــت. چگونه مايكروسافت يك ابررايانه 

 OpenAI جمــع آورى كرد وقتى OpenAI براى
جزئيات مقياسى را كه مى خواست محاسبه كند، 
به مايكروسافت ارائه كرد، مايكروسافت متوجه 
شــد كه اين شــركت بايد براى مدتى طوالنى 
به خدمات رايانش ابرى آن دسترســى داشته 
باشد. بنابراين مايكروســافت شروع به تركيب 
ده ها هزار تراشــه گرافيكى A100 از شــركت 
NVIDIA كرد كه قدرت محاسباتى بااليى دارند 

و اغلب براى توســعه مدل هاى هوش مصنوعى 
اســتفاده مى شــوند. با اين حال، موضوع فقط 
اتصال تراشه ها به يكديگر نبود. هنگام آموزش 
مدل هاى هوش مصنوعى، كار بين هزاران واحد 
پردازشى تقسيم مى شــود كه به يكباره فعال 
مى شــوند و به مديريت دقيق انرژى نياز دارند. 
فراتر از آن، پردازنده ها همچنين بايد با يكديگر 
ارتباط برقرار كنند تا كارهاى انجام شده را كه 
مايكروسافت بايد براى آن نرم افزار ويژه بنويسد، 

به اشــتراك بگذارند. وقتى كه OpenAI مدل 
خود را آموزش داد، چالش بزرگتر و مهم تر، در 
دسترس قرار دادن آن براى بسيارى از كاربران 
بود، بنابراين مايكروســافت موتور جستجوى 
-GPT جديد خود را راه اندازى كرد كه از Bing

4، نسخه پيشرفته مدل زبانى OpenAI استفاده 
مى كند و كاربــران را در ليســت انتظار قرار 
مى دهد تا بتواند سرورهاى خود را قبل از ارائه 
سرويس مديريت كند. مايكروسافت همچنين 
 Azure از طريق ســرويس هاى هوش مصنوعى
خود، زيرساخت هاى محاسباتى را نيز در اختيار 
ســاير كاربران قرار مى دهد تا مدل هاى هوش 
مصنوعى خود را بســازند. تيم مايكروســافت 
Azure بايد تمام جزئيات كوچك از تراشه ها تا 

سرورها و مواد سازنده سازه ها را زير نظر داشته 
باشد؛ زيرا اختالل در هر يك از اجزاى سازنده 
مى تواند برنامه هاى آنها را براى افزايش مقياس 
سريع مختل كند. آنچه كه مايكروسافت چند 
ســال پيش بــراى OpenAI گــردآورى كرد، 
كاربران را شگفت زده كرده است. اكنون چيزى 
كه اين شركت در حال ساخت آن است، حتى 
بزرگتر و پيچيده تر از نسخه قبلى است و فقط 
بايد منتظر ماند و تصور كرد كه چه مدل هاى 
هيجان انگيزى را به نمايش خواهد گذاشت. به 
نظر مى رســد عصر هوش مصنوعى تازه شروع 

شده است.

ChatGPT كمك چند صد ميليون دالرى مايكروسافت براى ساخت ابررايانه

بين  پيــام  ارســال 
پيام رســان هاى داخلى 
بار نخســتين  بــراى 

به دنبال اعالم لــزوم حمايت از 
پيام رســان هاى داخلــى، برخى 
كاربــران بــر ايــن باورنــد كه 
پراكندگى و تعدد پيام رسان هاى 
بومى سبب سردرگمى آنها شده 
است، بر اين اساس پيشنهاد شد 
قابليتى تحت عنوان اينتركانكشن 
(اتصــال پيام رســان ها) ميــان 
ايجاد  داخلــى  پيام رســان هاى 
وزيــر  و طبــق گفتــه  شــود 
ارتباطات قرار اســت اين قابليت 
امســال عملياتى شود. پايان  تا 

فرمانده نيروى زمينى سپاه: 

خدمت به مردم را باالترين مدال افتخار براى خود مى دانيم

توافق ايران و عربستان چه معنايى 
براى قيمت نفت دارد؟

چالشى بودن» و «قابليت حصول اهداف» برنامه فوالد خراسان در سال آينده

بازارهاى انرژى هفته جارى را با كاهش قيمت آغاز كردند و نفت روز دوشنبه، درست چند روز پس از اعالم 
توافق ايران و عربســتان و پايان يافتن اختالف هفت ساله دو طرف، افت قابل توجهى پيدا كرد. به گزارش 
ايسنا، اما اين كاهش قيمت ارتباطى به احياى روابط ديپلماتيك ايران و عربستان نداشت و ناشى از نگرانى ها 
نسبت به ورشكستگى بانك سيليكون ولى و بروز يك بحران مالى جديد بود. با اين حال، تحليلگران پيش 
بينى كردند كه ترميم روابط ميان دو كشور، مى تواند با تحكيم ثبات در منطقه، نرخ پريميوم ژئوپليتيكى كه 

گاهى در بازار نفت به دليل تنش ميان ايران و عربستان ايجاد مى شد را ماليم كند. .....

معاون شركت آب منطقه اى آذربايجان شرقى خبر داد

كاهش 22 درصدى ورودى سدهاى آذربايجان شرقى

 ديپلماسى منطقه اى راهكارى براى ثبات بازار ارزگهر زمين به سوى جهانى شدن مى تازد
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طومار شكايت عليه پهلوى تحويل نماينده دادستان كل كشور شد 
طومار شكايت اموال غارت شده مردم ايران توسط "جمعيت طلبكاران شاه"، تحويل عبدالصمد 
خرم آبادى معاون دادســتان كل كشور شد. به گزارش ايسنا، امروز چهارشنبه 24 اسفند ماه، 
جمعيت مردمى طلبكاران شاه با تجمع مقابل دادستانى كل كشور، طومار شكايت اموال غارت 
شــده مردم ايران توسط خاندان پهلوى را به عبدالصمد خرم آبادى معاون دادستان كل كشور 
تحويل داده و خواســتار پيگرى اموال به ســرقت رفته مردم ايران از طريق مراجع قضايى بين 
المللى توســط قوه قضاييه و دادستان كل كشور شدند. متن اين طومار كه در راهپيمايى 22 
بهمن ماه به امضاى آحاد مردم ايران رســيده اســت به شــرح زير است: دادستان محترم كل 
كشــور حجت االسالم منتظرى دامت بركاته ســالم عليكم؛ با تبريك سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى. همانطور كه مستحضريد. 44 سال پيش شاه خائن و جنايتكار از ترس افتادن به دست 
مردم و محاكمه و مجازات در دادگاه عدل اســالمى با سرقت اموالى كه توسط كارشناسان 56 
ميليارد دالر تخمين زده شــده به خارج گريخت. اين اموال كه به صورت نقدى و يا از طريق 
حساب هاى بانكى همچنين صدها چمدان عتيقه جات و طال و جواهرات بعضا منحصر به فرد، 
سهام شركت هاى بزرگ بين المللى و خريد امالك و ويالها و كاخ هاى متعدد در ساير كشورهاى 
جهان توسط خانواده شاه فرارى به سرقت رفت اموال غارت شده اگر در هر سال فقط 3 درصد 
سود كرده باشد اكنون 218 ميليارد دالر شده است و نصف آن هم خرج عياشى و قمار و باج 
دادن به سران غربى و سازمان هاى جاسوسى غرب شده باشد باقيمانده آن الاقل 109 ميليارد 
دالر و ســهم هر ايرانى از باقيمانده اين اموال الاقل 60 ميليون تومان خواهد بود، مردم ايران 
ســزاوارتر از هر كســى براى بهره بردارى از ثروت خودشان هستند و حق دارند مطالبه گر اين 

اموال غارت شده باشند.
به دنبال تجمعات و تظاهرات بزرگ مردم ايران براى برگرداندن اين اموال و اقدامات دانشجويان 
پيرو خط امام در ســال هاى اوليه انقالب اســالمى دولت آمريكا طــى معاهده الجزاير متعهد 
شــد كليه اموال تحت اختيار خاندان شاه را كه مورد شكايت جمهورى اسالمى است تا زمان 
رسيدگى در دادگاه توقيف كند و اجازه انتقال آن ها را ندهد و نهايتا در صورت صدور رأى دادگاه 
آن ها را به ايران برگرداند. اما متأســفانه رژيم آمريكا مثل هميشــه به تعهد خود عمل نكرد و 
بعد از 42 سال از امضاى عهدنامه حتى يك ريال از اموال سرقت شده توسط شاه را برنگرداند.

فرمانده نيروى زمينى سپاه:

خدمت به مردم را باالترين مدال افتخار براى خود مى 
فرمانده نيروى زمينى ســپاه در مراســم واگذارى 100 واحد 
مسكونى اهدايى سپاه به مردم در جزيره هرمز گفت: خدمت به 
مردم و كمك به سازندگى و پيشرفت كشور را باالترين مدال و 
افتخار و اعتبار براى خود مى دانيم. به گزارش ايســنا به نقل از 
سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ پاسدار محمد پاكپور  فرمانده نيروى 
زمينى ســپاه در آيين اهداى يكصد واحد مسكونى مشاركتى 
ســاز اين نيرو در جزيره هرمز گفت: دشــمن از راهبرد جنايت 
و كينه و تحريم عليه ملت ايران ثمرى جز رســوايى و شكست 
نخواهد گرفت. وى افــزود: بى ترديد عظمت و بزرگى و كرامت 
ملت ايران، دشــمن را به تمكين و تســليم وادار خواهد كرد. 
فرمانده نيروى زمينى سپاه گفت: افتخار و اعتبار ما خدمت به 
چنين ملت بزرگ و عزتمندى است و در راه عزت و استقالل و 
امنيت و پيشــرفت اين ملت تا پاى جان ايستاده ايم. وى افزود: 
راهبرد اصولى ما در اجرا و به ثمر نشاندن هزاران پروژه عمرانى 
و ســازندگى و خدماتى و مردم يارى در سراسر كشور مبتنى بر 
شــأن خدمتگزارى و اعتقاد راسخ به چند وجهى بودن امنيت 
اســت.     فرمانده نيروى زمينى سپاه گفت: امروز مشاركت در 
ساخت شهرك مسكونى 100 واحدى هرمز، آبرسانى به صدها 
شهر و روستا درسراسر كشور، ساخت صدها كيلومتر جاده و پل 

و تالش براى مشاركت در ســاماندهى و بهبود معيشت مردم، 
بخشــى از ماموريت ذاتى و مستمر ما اســت. وى افزود: ما در 
كنار توجه دقيق و عميق بــه ماموريت هاى دفاعى و نظامى و 
تمركز ويژه بر مقابله با تهديدات امنيتى، از مشــاركت در ساير 
وجوه و اضالع امنيت غافل نبوده و نخواهيم بود. ســردار پاكپور 
گفت: خدمت به مردم و كمك به ســازندگى و پيشرفت كشور 
را باالترين مــدال و افتخار و اعتبار براى خــود مى دانيم. وى 
افزود: دشمن از رشد و پيشرفت و اقتدار و توانمندى اين مردم 
عصبانى و ناراحت مى شــود و ما دقيقاً از مجاهدت و تالش در 
جبهه خدمت به مردم و كمك به پيشرفت آنان عقب نخواهيم 
نشست و خشم و عصبانيت دشمن را از اين رويكرد كامًال درك 
مى كنيم. گفتنى اســت طى مراسمى با حضور فرمانده نيروى 
زمينى سپاه و جمعى از مردم و مسئوالن، يكصد واحد مسكونى 
و دو زمين تجهيز شــده با كاربرد ورزشى كه به همت قرارگاه 
منطقه اى مدينه منوره ، قرارگاه محروميت زدايى نيروى زمينى 
ســپاه و مشــاركت برخى ديگر از نهادها و ارگان هاى انقالبى 
ساخته شده است تحويل سرپرستان خانوارهاى ايثارگر، شهدا، 
مددجويان كميته امداد امام خمينى (ره) و بهزيســتى و اقشار 

كمتر برخوردار در جزيره هرمز شد.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور در رابطه با نظارت بر دستگاه هاى خدمت رسان در نوروز به مردم گفت: سازمان بازرسى كل كشور 
در راســتاى وظايفى نظارتى كه در اجراى اصل 174 قانون اساســى دارد، مكلف است بر اجراى صحيح قانون و حسن جريان امور در 
دســتگاه هاى اجرايى، سازمان ها و نهادها نظارت داشته باشــد و عملكرد آن ها را بررسى كند. به گزارش ايسنا، ذبيح اهللا خدائيان در 
رابطه با نظارت بر دستگاه هاى خدمت رسان در نوروز به مردم اظهار كرد: سازمان بازرسى كل كشور در راستاى وظايفى نظارتى كه در 
اجراى اصل 174 قانون اساسى دارد، مكلف است بر اجراى صحيح قانون و حسن جريان امور در دستگاه هاى اجرايى، سازمان ها و نهادها نظارت داشته باشد و عملكرد آن ها را 
بررسى كند. وى افزود: براين اساس مقرر شد، همكاران ما در سازمان بازرسى در سراسر كشور در ايام نوروز با برقرارى كشيك و تشكيل گروه هاى تخصصى نظارت و بازرسى 
بر عملكرد دستگاه هاى خدمت رسان در تعطيالت نوروز نظارت داشته باشند.  رئيس سازمان بازرسى كل كشور بيان كرد: مقرر شده است بازرسان سازمان بازرسى كل كشور 
با بازديدهاى سرزده و بازرسى هاى موردى از مراكز درمانى و بهداشتى، فرودگاه ها، پايانه هاى حمل و نقل و دستگاه هايى كه بر قيمت هاى و گرانفروشى نظارت دارند، عملكرد 
اين دستگاه ها را مورد بررسى قرار دهند و نقاط ضعف و قوت آن ها را شناسايى كنند. خدائيان تصريح كرد: دستگاه هاى كه در انجام وظايف محوله كوتاهى داشته باشند و در 
خدمت مردم نباشند، نتايج به مراجع ذى صالح اعالم مى شود و مردم نيز چنانچه از عملكرد دستگاه هاى خدمت رسان رضايت نداشته باشند، مى توانند گزارش هاى خود را 

به صورت حضورى به بازرسان سازمان بازرسى در سراسر كشور و يا از طرق سامانه 136 سازمان بازرسى اعالم كنند.

معاون حقوق عامه و پيشگيرى از وقوع جرم دادستان هاى سراسر كشور از برخورد با داروخانه و مراكز دارويى متخلف در دريافت هزينه هاى 
غير قانونى خبر داد. به گزارش ايسنا، غالمعباس تركى معاون حقوق عامه و پيشگيرى از وقوع جرم دادستان هاى سراسر كشور از برخورد 
با داروخانه و مراكز دارويى متخلف در دريافت هزينه هاى غير قانونى خبر داد. وى اظهار كرد: على رغم «ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات 
سرپايى دارويى در داروخانه هاى دولتى و خصوصى مطابق دادنامه هيات محترم عمومى ديوان عدالت ادارى و ممنوعيت دريافت هرگونه 

حق فنى تحت عناوينى از قبيل حق فنى داروخانه، حق مديريت خدمات دارويى، تعرفه خدمات دارويى، هزينه نسخه خوانى، هزينه نسخه پيچى، هزينه نسخه الكترونيك، حق 
ارائه خدمات فنى، تعرفه خدمات سرپايى دارويى و.. از سوى داروخانه هاى دولتى و غير دولتى، ليكن گزارش هاى دريافتى و اعتراضات مردمى واصله حاكى است برخى داروخانه ها 
در كشور بر خالف آراى صادره كماكان نسبت به دريافت مبالغ غير قانونى مذكور اقدام مى كنند.  معاون دادستان كل كشور تصريح كرد: بر اين اساس و با عنايت به وظايف قانونى 
ســازمان غذا و دارو در امر نظارت بر داروخانه ها و در اجراى ماده 290 «قانون آيين دادرســى كيفرى»، ماده 4 «دستورالعمل نظارت و پيگيرى حقوق عامه» و در راستاى تكاليف 
نظارتى دادستانى كل كشور در امر صيانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارايى مردم ضرورت دارد اين سازمان ضمن تاكيد و ابالغ مجدد ممنوعيت دريافت هرگونه 
وجهى از مردم تحت عناوين يادشــده از ســوى داروخانه ها و ساير مراكز دارويى و درمانى ذيربط، تمهيدات و تدابير الزم را از سوى واحدهاى نظارتى و بازرسى جهت اطمينان از 

رعايت قوانين و مقررات و حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات مرتبط به عمل آورد.

نظارت سازمان بازرسى كل كشور بر عملكرد دستگاه هاى خدمت 
رسان در تعطيالت نوروز

معاون حقوق عامه دادستان كل كشور:

با دريافت هرگونه وجه تحت عناوين حق فنى، حق مديريت، نسخه خوانى، 
نسخه پيچى برخورد خواهد شد
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هر مشمول سهام عدالت چقدر سود بيشتر دريافت خواهد كرد؟

قرار است همزمان با واريز بخش دوم سود سهام عدالت، سود شركت هاى غيربورسى 
نيز به حســاب مشموالن واريز شود؛ بر اين اساس مبلغ سود سهام دارانى كه ارزش 
اوليه ســهام عدالت آن ها يك ميليون تومان است، از شركت هاى غيربورسى سهام 
عدالــت، 255 هــزار تومان خواهد بود. به گزارش ايســنا، طبق وعده مســئوالن 
مرحله دوم ســود ســهام عدالت تا يكشنبه واريز خواهد شــد كه مبلغ آن همانند 
مرحله نخســت است. بر اين اساس سازمان خصوصى ســازى اعالم كرده است كه 
ســود عملكرد شركت هاى غيربورسى مربوط به سالهاى 1398، 1399 و 1400  و 
همچنين باقيمانده سود تخصيص داده نشــده مربوط به سنوات قبل از آزادسازى 
(قبل از 1399) جهت واريز به حســاب سهامداران  سهام عدالت به حساب شركت 
سپرده گذارى واريز شده اســت. بنابراين شركت سپرده گذارى مركزى اوراق بهادار 
و تســويه وجوه همزمان با واريز مرحله دوم ســود ســهام مربوط به عملكرد سال 
1400 شركتهاى بورسى سهام عدالت، سود سهام نزد اين سازمان را نيز به حساب 
ســهامداران  واريز خواهد كرد. بر اين اساس از كل مبلغ واريز شده توسط شركت 
مذكور، مبلغ  255 هزار تومان براى ســهامداران يك ميليون تومانى و مبلغ 135 
هزار تومان براى ســهامداران 532 هزار تومانى، مربوط به سود واريز شده توسط 

سازمان خصوصى  سازى است.

 ديپلماسى منطقه اى راهكارى براى ثبات بازار ارز
توافق ديپلماتيك كه فصلى نو در ديپلماســى منطقه غرب آسيا به 
حســاب مى آيد از روز جمعه تاكنون آثار مثبــت خود را در بازار 
ارز نيزنشان داده اســت و از همان روز با شروع معامالت قيمت ها 
ريزشى شــده است. چرا دالر كاهشى شد؟ / ديپلماسى منطقه اى 
راهــكارى براى ثبات بازار ارز.  به گزارش خبرنگار ايلنا، طى روزها 
و هفته هاى اخير شــاهد كاهش نرخ ارز و ثبات هرچه بيشــتر در 
بازار ارز هستيم، امرى كه به باور برخى كارشناسنان نشأت گرفته 
از مباحث ديپلماتيك همچون توافــق با آژانس انرژى اتمى و نيز 
توافق ايران و عربســتان اســت. البته در اين مسير سياست هاى 
كالن ارزى همچــون راه اندازى مركز مبادله ارز و طالى ايران نيز 
موثــر بوده اند و مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه كاهش نرخ ارز 
متأثر از كاهش ريسك سياسى و تجارى كشور بوده است.  چراكه 
هنگامى كه ريســك سياسى در كشور كاهش يابد، آثار خود را در 
كاهش تحريم ها و افت نرخ دالر نشــان خواهد داد. اما در مســير 
كاهش قيمت ارز چه عواملى موثر بوده اند؟ توافق ايران و عربستان 
و ديپلماسى منطقه اى. در بخشى از بيانيه مشترك سه جانبه ميان 
ايران، عربســتان و چين كه در پكن صادر شــد، آمده است: «در 
نتيجه گفت وگوهاى انجام شده، جمهورى اسالمى ايران و پادشاهى 
عربســتان ســعودى توافق كردند ظرف حداكثر دو مــاه، روابط 
ديپلماتيك خود را از ســر گرفته و سفارتخانه ها و نمايندگى ها را 
بازگشــايى كنند. وزراى امور خارجه دو كشــور جهت اجراى اين 

تصميم و انجام تمهيدات الزم براى تبادل سفرا با يكديگر مالقات 
مى كنند.» واس (خبرگزارى رســمى عربستان سعودى)،  عصر روز 
جمعه 19 اســفندماه در گزارشى بيانيه سه جانبه ايران، عربستان 
سعودى و چين درباره ازسرگيرى روابط دوجانبه تهران و رياض در 
آينده نزديك را تأييد كرد. البته هنوز ساعاتى از انتشار اخبار مربوط 
به توافق ايران و عربستان نگذشته بود كه كشورهايى نظير چين، 
عراق، عمان، قطر، تركيه، روسيه و گروه هايى مانند مقاومت لبنان 
و يمن و... در بيانيه ها و مواضع رسمى از اين توافق استقبال كردند. 
اين توافق ديپلماتيك كه فصلى نو در ديپلماسى منطقه غرب آسيا 
به حســاب مى آيد از روز جمعه تاكنون آثار مثبت خود را در بازار 
ارز نيزنشان داده اســت و از همان روز با شروع معامالت قيمت ها 
ريزشى شده اســت. براين اساس امروز در مركز مبادله ايران و در 
بخش اسكناس، دالر 40 هزار و 300 تومان و در بخش حواله 36 
هزار و 700 تومان كشف قيمت شد. همچنين در روز جارى امروز 
در بــازار ارز پايتخت دالر با قيمت 42 هزار و 500 تومان فروخته 
مى شود. همچنين برخى معتقدند كه بزرگ ترين مانع براى كنترل 
نرخ دالر، درهم بود كه مسير آن مسدود شده بود و با گشايش هاى 
ديپلماتيك انجام شــده نرخ دالر كاهشــى خواهد شد.در پى اين 
توافق، تازه ترين خبر ها حاكى از آن اســت كه جريان ورود ارز به 
كشــور ازجمله درهم امارات كه مبناى تعيين قيمت دالر اســت، 

افزايش خواهد يافت.

گهر زمين به سوى جهانى شدن مى تازد

مديركل تجارت خارجى بانك مركزى گفت: تامين ارز اقالم اساســى وزارت جهاد كشــاورزى (شامل گندم، ذرت، جو، 
كنجاله ســويا، روغن و دانه هاى روغنى) از ابتداى ســال تا كنون، نسبت به زمان مشابه سال گذشته 28 درصد افزايش 
داشته است. به گزارش ايسنا، شيوا راوشى اظهار كرد: از ابتداى سال جارى تا تاريخ 24 اسفند بابت ثبت سفارش هاى 
وزارت جهاد كشاورزى (شامل كاالهاى ذرت، كنجاله سويا، روغن، جو، گندم، دانه هاى روغنى، برنج، گوشت و ...)، عالوه 
بر تخصيص تاكنون معادل 16 ميليارد دالر تامين ارز انجام شده است. طبق اعالم بانك مركزى، مديركل تجارت خارجى 
اين بانك خاطرنشان كرد: همچنين از ابتداى دى ماه سال جارى تا كنون 4.2 ميليارد دالر براى ثبت سفارش هاى وزارت 

جهاد كشاورزى تخصيص ارز صورت گرفته، كه 3.7 ميليارد دالر از اين مبلغ تامين شده است.

شاخص كل بورس امروز با بيش از 38 هزار واحد افزايش دوباره توانست وارد كانال يك ميليون و 800 هزار واحد شود. 
به گزارش ايســنا، شــاخص كل بورس امروز با 38 هزار و 2 واحد افزايش تا رقم يك ميليون و 820 هزار واحد افزايش 
يافت. شــاخص كل با معيار هــم وزن نيز با 13 هزار و 162 واحد صعود رقم 554 هــزار و 195 واحد را ثبت كرد. در 
اين بازار 601 هزار معامله انجام شــد كه 93 هزار و 535 ميليارد ريال ارزش داشــت. امروز 89 درصد نمادهاى بورسى 
مثبت بودند كه از ميان آن ها معدنى و صنعتى چادرملو، ســرمايه گذارى تامين اجتماعى و سرمايه گذارى غدير نسبت 
به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت را روى بورس گذاشتند. شاخص كل فرابورس هم با افزايشى 374 واحدى به رقم 
23 هزار و 84 واحد رسيد. در اين بازار 416 هزار معامله به ارزش 476 هزار و 790 ميليارد ريال انجام شد. 74 درصد 
نمادهاى فرابورســى امروز ثمبت بودند كه پليمر آرياساسول، آهن و فوالد غدير ايرانيان و پتروشيمى تندگويان نسبت 
به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت را روى فرابورس گذاشتند. بيشترين ورود پول حقيقى به گروه هاى فلزات اساسى 

و شيميايى بود

بانك مركزى اعالم كرد

افزايش 28 درصدى تامين ارز واردات اقالم اساسى وزارت 
كشاورزى

صعود 38 هزار واحدى شاخص بورس

 

شــركت ســنگ آهــن گهــر زميــن در زمــره بهتريــن معــادن ســنگ آهــن 
ــاال، ســنگ  ــر ذخيــره بســيار ب ــه شــمار مــى رود كــه عــالوه ب كشــور ب

آهــن اســتخراجى از خلــوص بااليــى برخــوردار اســت.
ــى  ــال مال ــركت در س ــن ش ــرى: اي ــب غضنف ــاد زين ــر  اقتص ــزارش  عص ــه گ ب
ــامل  ــوالت ش ــواع محص ــن ان ــون ت ــه 32 ميلي ــك ب ــه آذر 1400 نزدي ــى ب منته
ــه را  ــده و گندل ــدى ش ــن دانه بن ــنگ آه ــن، س ــنگ آه ــانتره س ــه و كنس كلوخ
توليــد كــرد و آمارهــا نشــان مى دهــد كــه ميــزان توليــد دوره 12 ماهــه منتهــى 
بــه آذر ســال 1401 در مقايســه بــا مــدت مشــابه ســال 1400 بــه ميــزان 22.8 
درصــد افزايــش داشــته اســت .پيــش بينى هــا حاكــى از آن اســت كــه بــا اضافــه 
ــه بــه چــرخ توليــد در ســال مالــى 1402، بيــش از  شــدن 5 ميليــون تــن گندل
40 درصــد در مقايســه بــا ســال مالــى 1401 افزايــش توليــد رقــم بخــورم البتــه 
از ايــن نكتــه نبايــد غافــل شــد كــه پايبنــدى بــه برنامــه توليــد پيش بينــى شــده 
منــوط بــه تاميــن انــرژى بــرق در تابســتان و رفــع محدوديت هــاى مصــرف گاز در 
زمســتان در ايــن مجموعــه صنعتــى اســت؛ در غيــر ايــن صــورت بــا تــداوم كمبود 
ــد  ــرژى، مشــابه ســال هاى قبــل ســرعت گــردش چــرخ توليــد كاهــش مى ياب ان
كــه ايــن چالــش مهــم، شــركت ســنگ آهــن گهــر زميــن را از حيــث مســئوليت 
خــود در عرصــه اقتصــادى كشــور و صنعــت فــوالد بــا مشــكل مواجــه مى ســازد 
. در بخــش صــادرات و فــروش كــه نــرخ آن وابســته بــه توليــد اســت، در ســال 
ــه شــركت گهــر زميــن شــركت هاى داخلــى  مالــى 1401 اكثــر خريــداران گندل
از جملــه فــوالد مباركــه اصفهــان، فــوالد غديــر نيريــز، فــوالد بافــت، توســعه آهــن 
ــود، در  ــى مى ش ــد و پيش بين ــوالد اردكان بودن ــع ف ــر و مجتم ــوالد گل گه و ف
ــزى  ــد برنامه ري ــد از تولي ــش از 30 درص ــه آذر 1402 بي ــى ب ــى منته ــال مال س
شــده بــه صــادرات و مابقــى در بــازار داخلــى عرضــه شــود؛ همانطــور كــه در ســال 
مالــى 1401 ميــزان صــادرات گندلــه شــركت افزايــش چشــمگيرى در مقايســه 
ــادرات  ــت هاى ص ــى سياس ــا بازبين ــى رود ب ــد م ــت. امي ــل داش ــال هاى قب ــا س ب
ــا  ــئولين ب ــورت مس ــق مش ــه، از طري ــاى مربوط ــت و وزارت خانه ه ــوى دول از س
ــه  ــى ب ــازار خارج ــظ ب ــاهد حف ــوالد، ش ــوزه ف ــا در ح ــدگان خصوص توليدكنن
ــداد  ــه باشــيم. مق ــر چــه بيشــتر گندل ــراى صــادرات ه ــن ب ــازار چي خصــوص ب

كردســتانى، مديــر گندلــه ســازى شــركت ســنگ آهــن گهــر زميــن اظهــار كــرد: 
ــرخ  ــا هــدف افزايــش ن در موضــوع طرح هــاى توســعه اى، پروژه هــاى مختلفــى ب
كمــى  و كيفــى محصــول گندلــه شــركت ســنگ آهــن گهــر زميــن در دســتور كار 
قــرار دارد كــه از مهم تريــن آن هــا مى تــوان بــه افزايــش ارتفــاع بافــل لينتل هــاى 
كــوره جهــت افزايــش نــرخ خوراك گيــرى گندلــه خــام در كــوره، افزايــش آمــاده 
ــال  ــى ها اعم ــه تراش ــا، لب ــدد در مش ه ــرات متع ــا تغيي ــك ها ب ــه كارى ديس ب
ــش  ــت كاه ــل دك جه ــينگل و دب ــاى س ــال رول ه ــرح متري ــر ط ــده، تغيي ش
ــر  ــردن عم ــاال ب ــراى ب ــا ب ــى بين ه ــش داخل ــر پوش ــى، تغيي ــايش و خوردگ س
آن هــا و كاهــش توقفــات ناشــى از آن و افزايــش ســرعت جــك رفــت و برگشــتى 
جهــت افزايــش نــرخ خوراك رســانى بــه كــوره، اشــاره كــرد. او در ادامــه افــزود: 
خصوصيــت بــارز كيفــى گندلــه شــركت گهــر زميــن نســبت بــه ســاير رقبــا بــاال 
ــاى  ــى مجموعه ه ــى و حت ــه طراح ــبت ب ــودن FeO  نس ــن ب ــودن CCS  و پايي ب
توليدكننــده ديگــر اســت. اســتقبال خريــداران از گندلــه شــركت گهــر زميــن در 
ســال هاى اخيــر و تمايــل آن هــا بــه تاميــن مــواد اوليــه خــود از ايــن محــل بــه 
ــركت هاى  ــاير ش ــا س ــه ب ــركت در مقايس ــن ش ــول اي ــرى محص ــل احياپذي دلي
ــر  ــو، مدي ــين كامج ــه حس ــه گفت ــا ب ــت. بن ــور اس ــه در كش ــده گندل توليدكنن
ــه عمــق برداشــت از معــدن گهــر زميــن،  ــا توجــه ب فــرآورى گل گهــر اكنــون ب
ــه منظــور دسترســى  ــردارى ب ــاز اســت و باطله ب ــه صــورت روب روش برداشــت ب
بــه تــوده ســنگ آهــن اجتنــاب ناپذيــر اســت. از ايــن رو اكنــون تمركــز شــركت 
ــرى  ــق به كارگي ــردارى از طري ــرعت باطله ب ــش س ــا و افزاي ــش هزينه ه ــر كاه ب
ماشــينآالت حمل ونقــل بــا تنــاژ باالســت. در كنــار ايــن موضــوع نيــز شــركت بــه 
دنبــال اجــراى سيســتم IPCC يــا همــان حمــل مكانيــزه باطله هــاى معدنــى بــا 
اســتفاده از نــوار نقاله هــاى ويــژه اســت كــه ايــن پــروژه طــى 4 ســال در ســه فــاز 
اصلــى و بــا هزينــه  بــرآوردى 150 تــا 200 ميليــون يــورو اجــرا خواهــد شــد كــه 
ــاى  ــل باطله ه ــاى حمل ونق ــدى هزينه ه ــش از 50 درص ــش بي ــه آن كاه نتيج
معدنــى بــه همــراه كاهــش 60 تــا 75 درصــدى مصــرف انــرژى و توليــد گازهــاى 
ــن  ــنگ آه ــركت س ــرآورى ش ــوط ف ــه او خط ــه گفت ــود. ب ــد ب ــه اى خواه گلخان
ــا  ــه كنســانتره ب ــل ســنگ آهــن خردايــش شــده را ب گهــر زميــن وظيفــه تبدي
كيفيــت مناســب بــراى تبديــل بــه گندلــه را بــر عهــده دارد. ايــن كارخانه هــاى 
اكنــون3 خــط بــا ظرفيــت اســمى مجموعا 6 ميليــون تــن در ســال بــوده كــه بــا 
ــرآورى  ــر ف ــده اند. مدي ــداث ش ــورو اح ــون ي ــر 261 ميلي ــغ ب ــرمايه گذارى بال س
ــك از خطــوط كنســانتره، ســنگ آهــن ورودى  گل گهــر اظهــار كــرد: در هــر ي
ــه  ــك حلق ــه و در ي ــز HPGR اولي ــه وســيله تجهي ــدا ب ــن ابت ــل ســنگ آه از پاي
شــامل ســرند تــر بــه ابعــاد حداكثــر 6 ميليمتــر شكســته مى شــود و بــا مخلــوط 
ــل) شــده كــه  ــه اى (بالمي ــاب وارد آســياب گلول ــه صــورت دوغ ــا آب ب شــدن ب
ــاد  ــا ابع ــى ب ــه ذرات ــز هيدورســيكلون ب ــه اى شــامل تجهي ــز در حلق در آنجــا ني
ــه وســيله  ــاب ســپس ب ــن دوغ ــل خواهــد شــد. اي ــر 115 ميكــرون تبدي حداكث
ــراى كاهــش ســولفور وارد  ــر عيارســازى شــده و ب جداكننده هــاى مغناطيســى پ
ــد و پــس  ــه 0/2 درصــد كاهــش ياب ــا ســولفور آن ب ــز فلوتاســيون شــده ت تجهي
ــه  ــى ك ــود. محصــول نهاي ــرى مى ش ــر آبگي ــت فيلت ــز بل ــيله تجهي ــه وس از آن ب
كنســانتره بــا عيــار متوســط 68/5 درصــد و رطوبــت حداكثــر 8/5 درصــد و بليــن 

950 ســانتى متــر مربــع بــر گــرم اســت، وارد چرخــه افزايــش بليــن شــده و طــى 
ــر  ــانتى مت ــن 1450 س ــد و بلي ــت 7/5 درص ــا رطوب ــانتره ب ــه كنس ــدى ب فرآين
مربــع بــر گــرم تبديــل مى شــود. كامجــو در خصــوص تفــاوت و مزيــت فــرآورى 
ــا ســاير شــركت ها عنــوان كــرد: فــرآورى ســنگ آهــن  در معــدن گهــر زميــن ب
بــه دو شــيوه خشــك و تــر بــا بــه كارگيــرى جداكننده هــاى مغناطيســى اســت 
ــتفاده  ــر اس ــن از روش ت ــر زمي ــن گه ــنگ آه ــركت س ــركت ش ــن در ش ــه اي ك
مى شــود. مزيــت ايــن روش پاييــن بــودن آلودگــى محيــط زيســت در كنــار بــاال 
ــن  ــار گوگــرد آن اســت و اي ــودن عي ــار كنســانتره توليــدى و پاييــن ب ــودن عي ب
باعــث شــده كــه اكنونكنســانتره ســنگ آهــن كگهــر از نظــر عيــارى بــه عنــوان 
يكــى از بــا كيفيتتريــن كنســانتره هاى ســنگ آهــن كشــور شــناخته شــود. او در 
خصــوص عملكــرد ســال 1401 گفــت: واحــد فــرآورى شــركت ســنگ آهــن گهــر 
زميــن در ســال مالــى منتهــى بــه آذر مــاه 1401 برنامــه توليــد 9 ميليــون تــن 
ســنگ آهــن دانــه بنــدى بــه همــراه 5,5 ميليــون تــن كنســانتره ســنگ آهــن را 
داشــت كــه بــه حــول و قــوه الهــى و بــا تــالش شــبانه روزى پرســنل و حمايــت 
ــن ســنگ  ــون ت ــد 9,6 ميلي ــه تولي ــق ب ــران ارشــد شــركت موف ــر مدي ــى نظي ب
ــه  ــن كنســانتره ســنگ آهــن شــد. ب ــون ت ــدى شــده و 6,4 ميلي ــه بن آهــن دان
طــور كلــى، شــركت ســنگ آهــن گهــر زميــن از ابعــاد گوناگــون همچــون ميــزان 
ذخايــر و كيفيــت محصــول اســتخراجى و توليــدى، مزيــت رقابتــى بااليــى نســبت 
ــه ســاير رقبــا چــه در داخــل و چــه در منطقــه دارد و در صورتــى كــه مســير  ب

ــت  ــل رقاب ــت و قاب ــا كيفي ــا محصــول ب ــن شــركت ب ــوم، اي ــوار ش صــادرات هم
خــود مى توانــد بازارهــاى خارجــى بســيارى را بــه ســمت خــود بكشــاند و از ايــن 
طريــق، ارزآورى قبــال توجهــى صــورت خواهــد گرفــت و در روزگارى كــه كشــور 
نيــاز مبــرم بــه ارز و واردات ارز دارد، بــاز كــردن دســت شــركت هايى كــه مزيــت 

ــد. ــا باش ــى گره گش ــد اندك ــد، مى توان ــه دارن ــى در منطق ــى باالي رقابت
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گزيده خبر

جزييات افتتاح بزرگترين واحد تقطير در منطقه غرب آسيا

روز جمعه بزرگترين واحد تقطير در منطقه غرب آســيا در آبادان با حضور 
رئيس جمهور افتتاح مى شــود كه برزگ زرينى در كارمه دولت ســيزدهم 
است. به گزارش ايسنا، ويژگى هاى هشت گانه فاز دوم طرح توسعه و تثبيت 

ظرفيت پااليشگاه آبادان طراحى، ساخت و نصب بزرگ ترين واحد تقطير در 
منطقه غرب آســيا كه ظرفيت آن در جو، 210 هزار بشــكه در روز و واحد 
تقطير در خأل به ظرفيت 100 هزار بشــكه در روز، طراحى، ساخت و نصب 
بزرگترين واحد هيدروكراكر در غرب آسيا به ظرفيت بيش از 42 هزار بشكه 
در روز، طراحى، ساخت، حمل و نصب يكپارچه بزرگ ترين كوره هيدروژن 

در غرب آسيا به وزن يك هزار و 500 تن، طراحى، ساخت و نصب بلندترين 
مشعل هاى پااليشــگاهى كشــور به ارتفاع 125 متر و 127 متر، طراحى، 
ســاخت و نصب بزرگترين واحد تصفيه هيدروژنى نفتا به ظرفيت 65 هزار 
بشكه در روز تبيين شده است. ثبت ركورد 34 ميليون نفر ساعت كار بدون 
حادثه (ناتوان كننده) در ميان مگاپروژه هاى پااليشى در كشور، ثبت ركورد 
پيشــرفت 32 درصدى در بخش اجرايى در مگاپروژه هاى پااليشى در سال 
پايانى پروژه و در دولت سيزدهم و ثبت ركورد اشتغال آفرينى مستقيم براى 
7 هزار و 300 نفر و مجموعا به ميزان 60 ميليون نفر ساعت در سايت و 15 
هزار نفر اشــتغال غيرمستقيم براى سازندگان تجهيزات صنعت نفت داخل 

كشور از ويژگى هاى اين طرح است.

مديرعامل شركت پااليش نفت آبادان:
طرح فاز 2 پااليشگاه آبادان آماده بهره بردارى است/ توليد بنزين 

به 14 ميليون ليتر مى رسد

طرح فاز 2 پااليشگاه آبادان آماده بهره بردارى است/ توليد بنزين به 
14 ميليون ليتر مى رسد ايسنا/خوزستان مديرعامل شركت پااليش 
نفت آبادان گفت: طرح توســعه و تثبيت فاز 2 پااليشــگاه آبادان با 
سرمايه گذارى 1.2 ميليارد دالر، آماده بهره بردارى است. حكيم قيم 
در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: با تالش انجام شده در مجموعه 
پااليشگاه آبادان، طرح توســعه و تثبيت فاز 2 اين پااليشگاه آماده 
بهره بردارى است. وى افزود: با بهره بردارى از فاز 2 پااليشگاه آبادان 
ميزان توليد بنزين از 10 ميليون ليتر در روز به 14 ميليون ليتر در 
روز و توليــد نفت گاز ( گازوئيــل) از 16 ميليون ليتر در روز به 20 
ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت. مدير عامل شركت پااليش 
نفت آبادان گفت: در فاز دوم پااليشــگاه واحدهاى توليد هيدروژن 
HPU، هيدروكراكــر HCU، گاز مايــع LPG، واحد تقطير نفت خام 

و واحد تقطير خال CDU/VDU و واحدهاى يوتيليتى و تاسيســات 
جانبى با سرمايه گذارى 1.2 ميليارد دالر احداث شده اند. قيم با بيان 
اينكه واحدهاى تصفيه تعريف شــده  در فاز دوم پااليشگاه منجر به 
ارتقاى كيفيت محصوالت توليدى اين پااليشگاه به يورو پنج خواهند 
شد، عنوان كرد: فاز دوم پااليشگاه آبادان با ظرفيت 210 هزار بشكه 
در روز تعريف شده است كه با بهره بردارى نهايى از آن اين پااليشگاه 
جوانتــر و توان توليد آن نيز افزايش خواهد يافت. وى با اشــاره به 
اجراى ســخت اين طرح در شرايط سخت تحريمى و تكيه بر توان 
داخلى تصريح كرد: از ابتداى آغاز احداث اين فاز امكان اشتغال براى 
7 هزار و 400 نفر فراهم شــد و با بهره بردارى از آن شــرايط براى 
اشتغال 300 نفر فراهم خواهد شد. به گزارش ايسنا، پااليشگاه نفت 
آبادان يكى از بزرگترين پااليشگاه هاى ايران است كه فرآورده هايى 
همچون گاز مايع، بنزين موتور، نفت سفيد، نفت گاز، سوخت جت، 
نفت كــوره، انواع روغن موتور پايه، انواع قير، انواع حالل هاى نفتى، 
گوگرد و نفتاى (خــوراك آروماتيك پتروشــيمى بندرامام) توليد 
مى كند. اين پااليشــگاه به عنوان قديمى ترين مجتمع پااليشگاهى 

كشور 25 درصد سوخت ايران را تامين مى كند.

توافق ايران و عربستان چه معنايى براى قيمت نفت دارد؟
بازارهــاى انرژى هفته جارى را با كاهش قيمت آغاز كردند و 
نفت روز دوشــنبه، درست چند روز پس از اعالم توافق ايران 
و عربســتان و پايان يافتن اختالف هفت ساله دو طرف، افت 
قابل توجهى پيدا كرد. به گزارش ايسنا، اما اين كاهش قيمت 
ارتباطى به احياى روابط ديپلماتيك ايران و عربستان نداشت 
و ناشى از نگرانى ها نسبت به ورشكستگى بانك سيليكون ولى 
و بــروز يك بحران مالى جديد بود. بــا اين حال، تحليلگران 
پيش بينى كردند كه ترميم روابط ميان دو كشــور، مى تواند 
با تحكيم ثبات در منطقه، نرخ پريميوم ژئوپليتيكى كه گاهى 
در بــازار نفت بــه دليل تنش ميان ايران و عربســتان ايجاد 
مى شــد را ماليم كند. جان كربى، سخنگوى شوراى امنيت 
ملــى آمريكا هم از اين توافق اســتقبال كــرد. توافق ايران و 
عربســتان، جديدترين مورد از سلسله توافق هاى ژئوپليتيكى 
اســت كه اين اواخر در خاورميانه در جريان بوده است. بيش 
از يك سال است كه تركيه و عربستان سعودى بى سر و صدا، 
ســرگرم مذاكره براى عادى ســازى روابط دو كشور هستند 
كه پس از واقعه قتل جمال خاشــقچى، روزنامه نگار سعودى 
منتقد برجسته رياض در اســتانبول، تيره شده بود. قطر هم 
اختالف پنج ساله با همسايگان خود در خليج فارس را پشت 

سر گذاشــت. همزمان، رژيم صهيونيستى روابط عربى خود 
را در شــرايطى كه منازعه با فلسطينى ها تشديد شده است، 
عميق تر مى كند. صادرات نفت ايران به ركورد بااليى مى رسد 
صادرات نفت ايران سال گذشــته به باالترين ركورد از زمان 
وضع تحريم هاى آمريكا در سال 2018 رسيد. به گفته جواد 
اوجى، وزير نفت، ايران 81 ميليون بشكه نفت بيشترى از 21 
مارس 2022 (سال 1401) صادر كرده كه بيشتر از مدت 12 
ماه قبل و 190 ميليون بشكه بيشتر از هر يك از دو سال قبل 
است. صادرات گاز ايران هم بر مبناى سال به سال، 15 درصد 
رشد كرده است. هر چند افزايش صادرات نفت ايران، ممكن 
است تعادل بازارهاى نفت كه هم اكنون شاهد توازن ظريفى 
است را برهم بزند اما رشد صادرات ايران به عواملى نظير رفع 
تحريم ها نياز دارد تا روند پايدارى پيدا كند. بر اساس گزارش 
اويل پرايس، اما حتى در صورت لغو تحريم ها هم توازن كلى 
بازار ممكن است تغييرات چشمگيرى پيدا نكند زيرا داده هاى 
منابع رصد نفتكش نشــان مى دهد كه صادرات نفت ايران به 
كشورهايى نظير چين، در حال حاضر به حد كافى باال بوده و 
ممكن است حتى در صورت بازگشت نفت ايران به بازارهاى 

جهانى، افزايش عظيمى مشاهده نشود.

با تصويب نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى تعرفه آبرســانى سيار مورد نياز عشاير با قيمت معادل تعرفه خدماتى يا 
تجارى (هر كدام كه كمتر باشــد)، محاسبه خواهد شد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جريان 
جلسه علنى نوبت دوم امروز مجلس گزارش كميسيون تلفيق در خصوص اليحه بودجه 1402 را بررسى كرده و بند ك 
و بندالحاقى 8 تبصره 8 را اصالح كردند. بر اساس اصالحات صورت گرفته در بند (ك) تبصره 8؛ وزارتخانه هاى مذكور 
در ماده (81) قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظيم بخشــى از مقررات مالى دولت (2) موظفند از طريق شــركتهاى 
دولتى تابعه ذى ربط، اقدامات مندرج در ماده مذكور را نســبت به مجتمع و شهركهاى كشاورزى مصوب هيأت وزيران 
انجام دهند. بر اساس اصالحات صورت گرفته در بند الحاقى 8 تبصره 8؛ تعرفه آبرسانى سيار مورد نياز عشاير با قيمت 
معادل تعرفه خدماتى يا تجارى (هر كدام كه كمتر باشــد)، محاســبه مى شــود. وزارت جهاد كشاورزى موظف است با 
همكارى وزارت نيرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نياز خانوارهاى عشايرى را در محل اسكان آنها تأمين كند

ايســنا/آذربايجان شرقى معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب منطقه اى آذربايجان شرقى با اشاره به كاهش 22 
درصدى ورودى سدهاى استان، گفت: بيشترين كاهش  ذخاير سدها مربوط به سد نهند است كه 15 درصد آب شرب 
تبريز را تامين مى كند. حجم اين ســد امروز 3.5 ميليون مترمكعب اســت در حالى كه حجم آن در مدت مشابه سال 
گذشته 17 ميليون مترمكعب بود. مجتبى جليل زاده چهارشنبه 24 اسفندماه در نشست خبرى، در تشريح وضعيت آبى 
استان، اظهار كرد: امسال منطقه شمالغرب كشور نسبت به ساير مناطق كشور، با كاهش قابل توجهى مواجه بوده و حتى 
در منطقه ارسباران نيز برف نباريده است. به گزارش ايسنا، وى افزود: در سال آبى جارى مقدار 95 ميلى متر بارندگى 

در استان داشتيم كه نسبت به بارش هاى بلندمدت 40 درصد و نسبت به سال گذشته 38 درصد كاهش داشته است.
وى با بيان اين كه بيشترى كاهش بارش هاى استان مربوط به اهر با 66 درصد كاهش نسبت به بلندمدت است، ادامه داد: 
عامل ديگرى كه باعث تشديد وضعيت آبى استان شده افزايش دما است. دماى استان از ابتداى سالجارى تا به امروز 0.7 

درجه نسبت به بلندمدت افزايش يافته است كه باعث افزايش 18 درصدى تبخير شده است. 

به منظور تامين نظر شوراى نگهبان

تعرفه آبرسانى سيار مورد نياز عشاير با قيمت معادل تعرفه 
خدماتى يا تجارى محاسبه مى شود

معاون شركت آب منطقه اى آذربايجان شرقى خبر داد

كاهش 22 درصدى ورودى سدهاى آذربايجان شرقى

  مناقصه عمومي يك مرحله اي فراخوان آگهي
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 موضوع مناقصه :-2

يف
رد

 

مرتبه  عنوان پروژه
 فراخوان

شماره فراخوان درج شده در 
 سامانه 

 ستاد

مبلغ برآورد اوليه بر 
اساس فهرست بهای 

 )ريال(1401سال 

 مبلغ تضمين
شركت 

 درمناقصه)ريال(

مدت 
انجام 

 كار
 )ماه(

رشته و رتبه پيمانكاران داراي گواهي 
نامه صالحيت از سازمان مديريت وبرنامه 

 ريزي

1 
تهيه و اجرای ايزوبام مدارس 

 2 3.462.000.000 69.231.154.921 2001003384000225 اول استان كرمانشاهسطح 
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

كالسه  2احداث مدرسه  2
 روستای سرسگاز سنقر

 4 466،000،000 9،313،703،104 2001003384000226 سوم
 شخص حقوقي )حقيقي( :

 رشته ابنيه( 3) 5حداقل رتبه 

3 
 3آموزشي  احداث ساختمان

كالسه روستای سرجوب ناحيه 
 كرمانشاه 2

 4 696،000،000 13،917،380،050 2001003384000227 پنجم
 شخص حقوقي )حقيقي( :

 رشته ابنيه( 2) 5حداقل رتبه 

4 

احداث مدارس يک كالسه 
)بيلوار(  3روستاهای ناحيه 

كرمانشاه                         ) طرح 
 شهيد پناهي (

 5 1.287.000.000 25.734.973.596 2001003384000228 دوم
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

5 
كالسه و دو  1احداث مدارس 

كالسه روستايي سرپل ذهاب ) 
 طرح شهيد پناهي (

 9 2.477.000.000 49.534.105.739 2001003384000229 اول
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

6 
 2كالسه و  احداث مدارس يک

كالسه روستايي كنگاور ) طرح 
 شهيد پناهي (

 4 1.106.000.000 22.107.764.129 2001003384000230 اول
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

7 
 2كالسه و  1احداث مدارس 

كالسه روستايي هرسين ) طرح 
 شهيد پناهي (

 6 1،757،000،000 35.134.984.599 2001003384000231 اول
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

8 

 2كالسه و  1احداث مدارس 
 2كالسه روستايي ناحيه 

كرمانشاه                     ) طرح 
 شهيد پناهي(

 6 1،379،000،000 27.567.082.626 2001003384000232 اول
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

9 

احداث مدارس يک و دو كالسه 
ناحيه يک كرمانشاه و روستايي 

كوزران                   ) طرح 
 شهيد پناهي(

 6 1.402.000.000 28.028.267.658 2001003384000233 اول
 شخص حقوقي:

 رشته ابنيه5حداقل رتبه 

 به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي مي باشد.هـ  و فقط  50659ت/ 123402 مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره  تضمين قابل قبول شركت در مناقصه: -3

 محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها:-4

پاكت الف يکيزيف لياسناد در سامانه ستاد و تحو یمهلت بارگذار مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد متيق شنهاديپاكتها و پ شيگشا   

 مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
 1401/ 12/ 28روز  19تا ساعت 

1402/ 01/ 19روز  21ساعت  تا  1402/ 01/ 20روز  8:30 ساعت   

(، پاكت الف )تضمين( را كه در setadiran.irدر سامانه ستاد ) ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامهمناقصه گران بايستي عالوه بر  -1توضيحات :

 ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي مي باشد. 3مدت اعتبار پيشنهاد حداقل  بصورت فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.پاكت محافظ قرار داده مي شود ، 

 1401 تهيه و اجرای ايزوبام : اعتبار بند ز تبصره يک قانون بودجه سال:   1 رديف   -1منبع اعتباري پروژه :-2

 درصد نقدی اعتبارات دولتي و بركت (  100) :  9 الي 2رديف   -2                                      

 .ثبت نام كرده باشند setadiran.ir و  Sajar.mporg.irمناقصه گران بايستي در سامانه -3
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گزيده خبر

چرا برخى متقاضيان خودروهاى وارداتى 
حذف شدند؟

پــس از اعالم نتايج نوبت  خودروهاى وارداتى، تعداد بســيارى اعالم كردند 
كه از ليســت متقاضيان حذف شده اند و ســخنگوى وزارت صمت داليل 
حذف برخى متقاضيان خودروهاى وارداتى را توضيح داد. به گزارش ايسنا، 
قرعه كشــى براى تعيين ليست نوبت افراد متقاضى خودروهاى وارداتى روز 
يكشنبه (21 اسفند ماه) در محل وزارت صمت انجام شد و سپس نتايج روز 
بعد از آن (دوشــنبه) اعالم شد؛ در نهايت ثبت نام كنندگان از ساعت 9 روز 
دوشنبه مى توانستند از زمان نوبت تعيين شده براى تحويل خودروهاى خود 
از طريق فايل شخصى خود در سامانه saleauto.ir مطلع شوند. اما تعداد 
بسيارى در تماس با ايسنا، اعالم كردند كه از ليست متقاضيان خودروهاى 
وارداتى حذف شــده و نوبت تخصيص به آن ها تعلق نگرفته اســت. در اين 
رابطه، اميد قاليباف- سخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت - داليل اين 
حذف تعدادى از متقاضيان را تشــريح كرد: پس از نوبت دهى به متقاضيان 
خودروهاى وارداتى برخى متوجه حذف خود از سامانه شدند كه مهم ترين 
داليل آن بدين شرح است: - تكميل نشدن فرآيند وكالتى كردن حساب. - 
تكميل نشدن فرآيند ثبت نام . - دارا نبودن يكى از شرايط عمومى (همچون 
پالك فعال، تطابق كد ملى با شــماره تلفن متقاضى و...)   - نبود موجودى 
كافى در حســاب وكالتى و... وى افزود: در حال حاضر گزينه انصراف فعال 
است و بانك ها موظف هستند كه بالفاصله نسبت به رفع انسداد وجه افرادى 
كه انصراف مى دهند، اقدام كنند. گفتنى است كه منوچهر منطقى- معاون 
صنايع حمل ونقل وزارت صمت- نيز در اين رابطه در پاسخ به ايسنا، تصريح 
كــرد: برخى افراد هم در تعامل بانك هــا توافق كردند كه به صورت گواهى 
سپرده حساب وكالتى را تعريف و به جاى واريز حقيقى 500 ميليون تومان، 

سپرده كاغذى گذاشته اند؛
آيين اختتاميه نخستين جشنواره ادبى شهر صدرا با استقبال 

پرشور عالقمندان برگزار شد.
اين مراسم با حضور شهردار صدرا، رييس 
و جمعى از اعضاى شوراى اسالمى شهر، 
معاون اســتاندار فارس، مســئول بسيج 
هنرمنــدان اســتان، مديــركل كتابخانه 
هاى فارس، اســاتيد دانشگاه و جمعى از 
صاحبنظران برجسته حوزه فرهنگ و ادب 
با همراهى اصحاب رسانه در دانشكده هنر 

و معمارى صدرا برگزار شد.شــهردار صدرا در اين مراسم به پيشرفت هاى چشمگير اين 
منطقه در حوزه هاى عمرانى و فرهنگى اشاره كرد.دكتر بهزاد پرنيان با قدردانى از شركت 
كنندگانى كه در نخستين جشنواره ادبى شهر صدرا حضور پررنگى يافتند، اظهار داشت: 
اين رويداد ادبى براى اولين بار اســت كه در شهر صدرا و استان فارس در چنين سطحى 
برگزار مى شــود و اســاتيدى كه در بخش هاى مختلف آن حضور دارند در زمره بهترين 
هاى كشــور قرار مى گيرند.او در بخش ديگرى از ســخنانش با اشاره به ساخت 25 هزار 
واحد مســكونى در اين منطقه گفت: شــورا و شهردارى صدرا در ســال 1389 با هدف 
بهبود خدمترسانى به شهروندان فهيم شهر جديد تاسيس شده و  طبق آمار سال 1400 
ســازمان برنامه و بودجه استان فارس، جمعيتى بالغ بر 153 هزار نفر در اين شهر جديد 
ساكن هستند.وى با بيان اينكه نهضت مسكن سازى در صدرا همچنان تداوم دارد، اظهار 
داشت: در آينده نزديك جمعيتى بالغ بر 200 هزار نفر در صدرا سكنى مى گزينند و آمار 
جمعيتى اين منطقه به رقمى بالغ بر 400 هزار نفر خواهد رسيد.دكتر پرنيان با پاسداشت 
روز شهدا خاطرنشــان كرد: امكنات صدرا به موازات رشد جمعيتى توسعه نيافته است و 
يكى از راهكارهايى كه براى مقابله با اين چالش در دســتور كار قرار گرفت به تاســيس 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى صدرا باز مى گردد. شهردار صدرا با اشاره 
به اين موضوع كه ســاير شهردارى هاى استان بجز كالنشهرشيراز از اين پتانسيل ارزنده 
برخوردار نيســتند، بيان كرد: امروزه سازمان فرهنگى شهر صدرا با مديريت جوان خوش 
فكر و توانمندى به نام دكتر فرج زاده تعامالت بسيار خوبى با اقشار مختلف جامعه برقرار 
كرده و طى اين مدت كوتاه كارنامه پربارى در حوزه خدمترسانى برجاى گذاشته است.او با 
تشريح برخى از اين اقدامات افزود: برقرارى ارتباط نزديك با اليه هاى مختلف اجتماعى، 
فعالسازى ظرفيت هاى مســاجد، مراجعه به مجتمع هاى مسكونى  و برپايى رويدادهاى 
فرهنگى در آنها گوشه اى از اقدامات سازمان فرهنگى شهردارى صدرا است.وى با قدردانى 
از حمايت هاى شوراى اسالمى شهر صدرا گفت: در سال گذشته احداث هفت زمين چمن 
مصنوعى در دســتور كار قرار گرفت كه 4 مورد از آنها توســط مردم در حال بهره بردارى 
است.دكتر پرنيان در بخش پايانى ســخنانش با اشاره به اين موضوع كه شهردارى صدرا 
سهم مربوط به كتابخانه ها كه در قانون به آن اشاره شده را پرداخته است، اظهار داشت: 
اميدواريم با تقويت حوزه كتابخوانى شاهد رشد فرهنگ شهروندى در صدرا باشيم.در ادامه 
اين مراسم رييس شوراى اسالمى شهر صدرا خواستار گسترش زيرساخت ها از 

سوى بخش دولتى در اين منطقه شد.

مدير اجرايى طرح احياى معادن كوچك مقياس؛
عمده مشكالت معدن كاران در بحث تجهيزات و ماشين آالت است

مدير اجرايى طرح احياى معادن كوچك مقياس از برگزارى جلسه اى با ستاد 
تسهيل اســتان قزوين و با حضور معدن كاران براى احصاء مشكالت معادن 
در استان قزوين خبر داد.به گزارش روابط عمومى ايمپاسكو، عباس جرجانى 
مدير اجرايى طرح احياى معادن كوچك مقياس با بيان اينكه در اين جلسه 
بخش خصوصى و خانه معدن به نمايندگى از طرف معدن كاران و همچنين 
نظام مهندسى به نمايندگى از مسئوالن فنى حضور يافتند، تصريح كرد: در 
پايان جلســه قرار بر اين شد تا ظرف يك بازه زمانى 20 روزه اطالعات الزم 
درباره مشــكالت معدن كاران استان احصاء شــده و سپس به گروه احياى 
معادن كوچك مقياس منتقل شــود.وى افزود: در اين جلسه تاكيد كرديم 
تا معادنى كه فعاليت آنها به دليل مشــكالت ادارى و دســتگاه هاى اجرايى 
متوقف شــده و يا معادنى كه داراى بدهى بانكى هســتند، شناسايى شده 
تا در آينده اى نزديك جلســه اى با حضور معدن كار مربوطه در مركز استان 
تشكيل داده شود.جرجانى با بيان اينكه در اين راستا از كارگروه هاى تعاملى 
اســتفاده خواهيم كرد، ادامه داد: در سفر به استان قزوين برخى از معادن از 
نزديك مورد بررسى قرار گرفت و مشكالت آنها بررسى شد.وى توضيح داد: 
بخش اعظم مشكالتى كه معدن كاران با آن روبرو هستند به بحث تجهيزات 
و ماشين آالت بازمى گردد و ما تالش خود را براى حل مشكالت آنها به كار 

خواهيم بست.
مدير عامل شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو اعالم كرد:

آغاز طرح خدمات و امداد نوروزى ايران خودرو و سايپا در 
آستانه نوروز

طرح خدمات و امداد نوروزى سال 1402 به منظور تسهيل خدمات رسانى به هم 
وطنان سراسر كشــور در ايران خودرو از 24 اسفند و در سايپا از 29 اسفند آغاز 
مى شود و تا 14 فروردين 1402 ادامه خواهد يافت.ايكوپرس- مديرعامل ايساكو 
درباره طرح خدمات و امداد نوروزى ايران خودرو و ســايپا گفت: در اين طرح دو 
شركت ايران خودرو و سايپا از ظرفيت پايگاه هاى ثابت امدادى جاده اى به صورت 
مشــترك بهره مند خواهند شد و در 20 نقطه بحرانى كشور نيز خدمات امدادى 
به صورت مشترك پوشش دهى خواهد شــد. بابك سالجقه تاكيد كرد: با اتحاد 
ناوگان هاى سيار امدادگران هر دو شركت در 100 نقطه كشور به صورت مشترك 
مستقر خواهند شــد و به هم وطنان خدمات خواهند داد.وى ادامه داد: در طرح 
پيِش رو، ناوگان امدادى مجهز هر دو شركت با حضور 2500 اكيپ  شيفت امدادى 
شركت امدادخودرو ايران شامل تركيبى از امدادپالس، خودروبر، موتورسوار، امداد 
بانوان، امدادســوييچ، امداد گلس و 17 پايگاه ثابت امدادى ايران خودرو به همراه 
500 اكيپ شــيفت امدادخودرو سايپا و 15 پايگاه ثابت اين شركت در شهرها و 
جاده  هاى كشور فعال خواهند بود.وى با بيان اين كه در اين طرح 306 نمايندگى 
شركت ايران خودرو و 215 نمايندگى شركت سايپا به صورت كشيك آماده ارايه 

خدمات به مشتريان هستند. 

چالشى بودن» و «قابليت حصول اهداف» برنامه فوالد خراسان در سال آينده
   ، طهمورث جوانبخت مديرعامل مجتمع فوالد خراســان 
(فخاس) در نشست خبرى خود، «چالشى بودن» و «قابليت 
حصول» را دو  ويژگى برنامه كارى و  توليدى فوالد خراســان 
براى ســال پيش رو  برشمرد و خاطرنشــان كرد: با ارزيابى 
ريســك ها و قابليت هــاى موجود، در تمــام حوزه ها، اعم از 
تأمين، توليد، انرژى، مديريت منابع و ذخيره سازى نهاده ها ، 
ريســك ها را مديريــت و با تالش براى رفــع موانع در تمام 
ســطوح و  حوزه ها، به اهداف برنامه چالشى خود براى سال 
آينده دست خواهيم يافت.مديرعامل مجتمع فوالد خراسان 
بــا بيان اين كه اســتاندارد محصوالت فوالدى كشــور مادر 
سطح خاورميانه و  آسياى ميانه داراى مطلوبيت بااليى است، 
افزود: تمركز مــا در حوزه صادرات، بــا توجه به مزيت هاى 
اقتصادى و مبادالتى، صادرات به كشــورهاى همســايه، به 
ويژه آسياى ميانه خواهد بود.طهمورث  جوانبخت با اشاره به 
برنامه هاى توســعه اى شركت و  سرمايه گذارى هاى پايدار، در 
خصوص وضعيت ريسك هاى اقتصادى و مالى  شركت افزود: 
مجتمع فوالد خراســان تا كنون متناســب با شرايط خود از 
تســهيالت و مكانيزم هاى تامين مالى از نظام بانكى استفاده 
نكرده و خوشــبختانه با توجه به بازدهــى قطعى طرح هاى 
توسعه اى شــركت، ظرفيت شركت براى تامين مالى از نظام 

بانكى، ظرفيت بااليى اســت و  ازاعتبار شركت در اين حوزه 
مى توان به خوبى بهره گرفت.وى با اشاره به محدوديت هاى 
تامين انرژى در كشــور، تاكيد كرد: عدم النفع ناشى از توقف 
توليد شــركت هاى فوالدى و ساير صنايع،سرمايه گذارى هاى 
مشــترك را در حوزه توليد انرژى، توجيه پذير ســاخته و ما 
هم به دنبال راهكارهايى هســتيم كه با ســرمايه گذارى در 
اين حوزه با همكارى ســاير صنايع بر اين چالش فائق شويم.
جوانبخت اولويت سرمايه گذارى را براى فوالد خراسان، تمركز 
بــر حوزه تأمين پايدار مواد اوليــه و تكميل حلقه هاى اوليه 
مواد برشمرد وخاطرنشان كرد: توسعه فوالد خراسان مبتنى 
بر متوازن ســازى زنجيره توليد و رفع مخاطرات تامين براى 
حلقه هاى نهايى توليد است.مديرعامل فوالد خراسان با اشاره 
به سرمايه گذارى بيش از 1200ميليارد تومانى اين شركت در 
حوزه جمع آورى و تصفيه پساب شهرى درنيشابور گفت: اگر 
چه بازگشت سرمايه اين طرح هم متناسب با سرمايه گذارى 
ســنگين آن خوب ارزيابى مى شود، اما در اين حوزه نگاه ما 
بيش تر مسئوليت اجتماعى ماســت كه با توجه به ضرورت 
ايفاى نقش مسئوالنه در كاهش تنش آبى براى خودمان فارغ 
از بحث بازگشــت سرمايه، رســالتى جدى تعريف كرده ايم. 
ضمن اين كه اشــتغال زايى خوب اين پروژه هم يك جنبه ى 

موثر در ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى ماست.

مديرعامل گروه خودروسازى سايپا در آيين 
افتتاح طرح مشترك خدمات و امداد نوروزى 
ســايپا و ايران خودرو گفت: رسالت شركت 
هاى خودروســاز توليد محصول باكيفيت و 
در ســطح استاندارد جهانى است كه با ارائه 
گارانتى 5 ســاله و خدمات با كيفيت نقش 
مهمى در رضايت مشتريان خواهند داشت.

به گزارش سايپانيوز، طرح مشترك خدمات 
و امداد نوروزى ســايپا و ايــران خودرو در 
ستاد عالى شوراى سياستگذارى و با حضور 

مديران عامل دو شركت براى استفاده و بهره گيرى از ظرفيت هاى مشترك كليد خورد 
كه بر اســاس اين طرح، 521 نمايندگى مشــترك سايپا و ايران خودرو با 3هزار 300 
اكيپ شــيفت در هزار و  431 شهر و روستا  و 230 شهر اصلى كشور خدمات رسانى 
و امداد نوروزى به هموطنان را از 24 اســفند ماه 1401 تا 14 فروردين ماه 1402 به 
مدت 20 روز تحت پوشش قرار خواهند داد.در اين مراسم كه با حضور مديرعامل گروه 
خودرو سازى ســايپا، مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو و جمعى از مديران ارشد 
دو گروه و امدادگران ســايپا و ايران خودرو برگزار شد، محمدعلى تيمورى، مديرعامل 
گروه خودرو ســازى ســايپا گفت: بيش از 90 درصد خودروهاى توليدى در كشور در 
اختيار دو گروه خودروســاز سايپا و ايران خودرو است و اتحاد استراتژيك بين اين دو 
گروه تحول بزرگى در ارائه خدمات در صنعت خودرو كشور ايجاد كرده است.او افزود: 
خدمت رسانى به معنى يارى رساندن است و در اين مسير، شخصى مى تواند خدمات 
درست به مشترى ارائه دهد كه يارى رسان خوبى باشد و اميدواريم همه همكاران در 
دو شــركت سايپا و ايران خودرو در ايام تعطيالت نوروز يارى رسانى هموطنان باشند. 
تيمورى تصريح كرد: با توجه به سطح گسترده خدمات دو شركت در كشور، همكاران 
امدادگر عالوه بر خدمت رســانى به محصوالت توليدى كه تعهد در انجام خدمات آن 
وجود دارد، به ســاير خودروهاى مونتاژ داخل ايران هم براى رفاه حال هموطنان يارى 
رســانى مى كنند به نحوى كه نشان سايپا و ايران خودرو در كشور بدرخشد.او افزود: 
در حال حاضر 27 ميليون خودرو در جاده  هاى كشور وجود دارد و رسالت ما افزايش 
كيفيت خودروهاى توليدى اســت و بايد تالش كنيم با افزايش اســتاندارد و رساندن 
گارانتى خودرو به  5 سال، محصوالت باكيفيت را توليد و به بازار عرضه كنيم.مديرعامل 
سايپا گفت: متاسفانه در طى دهه  90 حجم توليد قطعات غير استاندارد و قاچاق در 
كشور زياد شد و با توجه به كشش به سمت خدمات و قطعات ارزان قيمت، اين موضوع 
باعث كاهش ضريب ايمنى و كيفيت خودروها در ســطح جاده هاى كشور شد و براى 
جلوگيرى از اين مشــكل بايد با افزايش زمان گارانتى و خدمات دهى مناسب رضايت 
مندى مشــترى را افزايش دهيم.او افزود: بيش از 25 ميليون خودرو در كشــور بدون 
گارانتــى در جاده  ها تردد دارند كه اميدواريم  با افزايش گارانتى برخى از محصوالت، 
رســالت خود را كه توليد خودرو با  كيفيت است ارتقاء دهيم  و در آينده اى  نزديك 
محصوالت با كيفيت در سطح استاندارد جهانى توليد كنيم.تيمورى تاكيد كرد: مدت 
زمان گارانتى خيلى از خودروسازان مطرح جهانى 5 ساله است و اميدوارم با اين اتحاد 
اســتراتژيك كه بين دو خودروساز بزرگ كشور صورت گرفته است، گارانتى 5 ساله را 
براى برخى از محصوالت داخلى لحاظ كنيم و هم اكنون گروه ســايپا براى خودروى 
آريا برنامه ريزى انجام داده كه با افزايش شرايط كيفى، اين خودرو با گارانتى 5 سال به 
بازار عرضه شــود.مديرعامل سايپا گفت: وقتى استاندارد گارانتى 5 ساله شود، كيفيت 
و ايمنــى خودرو محفوظ مى ماند به نحوى كه هر قطعه اى در بازار و لوازم يدكى ها 
روى خودرو نصب نمى شــود.او با اشــاره به نقش كيفيت در همه امور زندگى افزود: 

مقام معظم رهبــرى در 10 بهمن 1400 
، كيفيت خودروهاى داخلى را نامناســب 
دانستند و به درســتى به اين مهم اشاره 
كردند. گروه خودروســازى سايپا در اين 
راســتا تالش زيادى در خصوص باالبردن 
كيفيــت خودروهاى خود انجــام داد كه 
خوشبختانه محصوالت توليد سال 1401 
با كيفيت چشــمگيرى توليد و روانه بازار 
شده است.تيمورى گفت: افزايش كيفيت 
در محصول، هزينه نيســت بلكه سرمايه 
گذارى و درآمد اســت و هر مقدار بر روى افزايش كيفيت دفت شــود، درآمد افزايش 
و هزينه ها كاهش مى يايد.او تصريح كرد: خوشــبختانه در ماه هاى اخير عرضه لوازم 
يدكى اصلى به بازار بيش از 300 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
يافته و اين لوازم بر اســاس اســتاندارد توليد و با قيمت مناسب ارائه شده است لذا در 
اين زمينه مشــكل خاصى وجود ندارد.تيمورى گفت: افزايش كيفيت محصول نتيجه 
افزايش كيفيت در فرايند اســت كه در سايپا از طراحى محصول شروع شد و در ادامه 
از عرضه و توليد بعضى از خودروهاى جديد شــركت ســايپا جلوگيرى شد به نحوى 
كه كيفيت محصول، فداى گذشــت زمان نشود و تالش سايپا بر اين اساس است كه 
خودروهاى با كيفيت و گارانتى 5ساله توليد و به بازار عرضه كند.او افزود: در دو شركت 
ســايپا و ايران خودرو تالش خواهيم كرد تا از ظرفيت هاى موجود اســتفاده كنيم تا 
عالوه بر توليد محصوالت باكيفيت، خدمات رســانى مطلوب و با كيفيت به هموطنان 
ارائه شــود.مديرعامل گروه خودروسازى سايپا افزود: افزايش كيفيت محصوالت باعث 
افزايش مدت زمان گارانتى محصول مى شــود و اين موضوع براى خودروساز مناسب 
اســت، چرا كه مدت زمان بيشترى خودرو را در شــبكه گارانتى خود دنبال مى كند. 
در ادامه عليمردان عظيمى،مديرعامل گــروه صنعتى ايران خودرو، ضمن قدرداني از 
تمام افرادى كه در طول يك سال گذشته به ارايه خدمات به مردم كشور پرداخته اند، 
گفت: نمايندگى ها پرچم دار مشتري مداري براي شركت هاي ايران خودرو و سايپا به 
شمار مي روند و همواره به عنوان شريك تجارى اين دو خودروساز تمام تالش خود را 
براى خدمات رسانى مطلوب به مردم به كار مي گيرند. او با تاكيد بر اين كه در طرح 
مشترك خدمات و امداد نوروزى، خدمت متفاوتى را به مردم و مشتريان ارايه خواهيم 
كرد، تصريح كــرد: هدف گذاري اصلي در طرح خدمات امداد نوروزي ايجاد آرامش و 
امنيت براي تمام هم وطنان است و در همين راستا از زحمات پليس راهور و ناجا كه 
در ايام نوروز در كنار خودروسازان به مردم خدمت رسانى مى كنند قدرداني مى كنيم. 
او بــا بيان اين كه وظيفــه خود مى دانيم با تجهيز امدادگران و بهره مندي از دانش و 
تكنولوژي هاي نوين، رضايتمندى مشتريان از كيفيت خدمات رسانى را افزايش دهيم، 
تصريح كرد: خدمات پس از فروش مهم ترين وظيفه خودروساز پس از تحويل خودرو 
اســت، از طريق نمايندگي ها در سراسر كشور، نسبت به ارايه خدمات با كيفيت و به 
موقع به مشــتريان اقدام خواهيم كرد. عظيمي با بيان اين كه بايد خدمات رسانى به 
شكلى با كيفيت، صادقانه و دلسوزانه صورت گيرد، با اشاره به لزوم در دسترس بودن 
قطعات در نمايندگى ها و امدادهاى جاده اى، گفت: بايد قطعات پر مصرف پيش بينى 
شده و نسبت به تامين به موقع و مناسب آن ها اقدام شود تا با كسرى و كمبودى در 
اين زمينه مواجه نشويم. او با بيان اين كه گروه صنعتي ايران خودرو تالش خواهد كرد 
تا در ســال آينده رويكردهاي نوين و متنوعي را به منظور بهبود روند ارايه خدمات به 
مشتريان دنبال كند، خاطرنشان كرد: خدمات رسانى به مشتريان بايد به صورت دقيق 
پايش شود تا در عوامل و مولفه هاي مختلف رضايتمندي مشتريان، برنامه هاي بهبود 

تعريف و نسبت به ارايه خدمات شايسته به مشتريان اقدام شود.

مديرعامل گروه سايپا در آيين افتتاح طرح مشترك خدمات و امداد نوروزى سايپا و ايران خودرو:

 رسالت شركت هاى خودروساز توليد محصول باكيفيت و در سطح استاندارد 
جهانى است

على رضا پيمان پاك از رياست سازمان توسعه تجارت كنار رفت و احتماال جاى خود را به مهدى ضيغمى  معاون اين 
ســازمان خواهد داد. به گزارش ايسنا، بر اساس اطالعات به دســت آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، على رضا 
پيمان پاك از رياست سازمان توسعه تجارت كنار رفته و احتماال از اين پس در وزارت جهاد كشاورزى كار خود را ادامه 
خواهد داد. اطالعات به دست آمده نشان مى دهد كه احتماال پيمان پاك، قائم مقام وزير جهاد كشاورزى خواهد شد. 
اميد قاليباف، سخنگوى وزارت صمت، در گفت و گو با ايسنا، ضمن تاييد خبر جابجايى پيمان پاك، اعالم كرد كه هنوز 
سرپرستى ضيغمى در سازمان توسعه تجارت نهايى نشده است. على رضا پيمان پاك، از ابتداى دولت سيزدهم، رياست 
ســازمان توسعه تجارت را در اختيار داشت و مهدى ضيغمى نيز به عنوان معاون خدمات تجارى اين سازمان فعاليت 
مى كرد. همچنين برخى شنيده ها حاكى از آن است كه احتمال تغيير در تركيب هيات مديره شركت نمايشگاه ها نيز 

وجود خواهد داشت.

سرپرســت اداره  كل استاندارد استان تهران با اشاره بر اجراى طرح عيدانه از سوى سازمان ملى استاندارد ايران، براى 
نظارت بر ارائه خدمات با كيفيت به شهروندان، هشدار داد: شهربازى هاى سيار كه عموما در ايام تعطيالت بيشتر مورد 
اســتفاده قرار مى گيرند، غير اســتاندارد و ناايمن اند. به گزارش ايسنا، محمد حسين طاهرى اظهار كرد: در بسيارى از 
مناسبت ها نظير ايام عيد نوروز، تجهيزات تفريحى شهربازى در بوستان ها و تفرجگاه هاى سطح استان مستقر شده و 
مورد اســتفاده شهروندان قرار مى گيرند، كه به علت عدم رعايت الزامات استاندارد و ايمنى،   بسيار خطرناك و حادثه 
ســاز اند. وى افزود: با توجه به مكاتبات صورت گرفته از سوى اداره كل استاندارد استان تهران، با مسئوالن استاندارى 
و شهردارى هاى سطح استان، در خصوص اجبارى بودن استانداردسازى تجهيزات تفريحى، مراتب در خصوص اجراى 
طرح ضربتى نظارت بر تجهيزات تفريحى استان تهران اطالع رسانى شده  است و كليه تجهيزات فاقد مجوز بهره بردارى 
معتبر، توسط بازرسان استاندارد پلمب مى شوند. سرپرست اداره كل استاندارد استان تهران به كليه مالكان و بهره برداران 
تجهيزات تفريحى هشدار داد: در صورت فعاليت تجهيزات فاقد مجوز معتبر، عالوه بر پلمب تجهيز و توقف فعاليت آن، 

افراد متخلف نيز برابر مقررات به محاكم قضايى معرفى مى شوند.

هشدار اداره  كل استاندارد تهران:پيمان پاك از توسعه تجارت رفت

شهربازى هاى سيار، غيراستاندارد و ناايمن اند
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گزيده خبر

سال آينده بانك ايران زمين در اكوسيستم بانكدارى كشور 
درخشان ظاهر مى شود

اكو سيستم بانكدارى كشور در حال تغيير است. هدف بانك ايران زمين در 
اين اكوسيستم، كسب تجربه متفاوت توسط مشترى است تا بتواند در كنار 
خدمات بانكى، ســرويس هاى بيشترى را دريافت كند. از اين رو با توجه به 
اقدامات انجام گرفته در حوزه بانكى و بانكدارى ديجيتال ايران زمين حرف 

هاى زيادى خواهد داشت و در اين عرصه درخشان ظاهر خواهد شد.
در پيام پورسعيد آمده است: سال1401 نويد آغاز به كار بانكدارى ديجيتال 
بانك ايران زمين و رونمايى سراســرى از ســامانه فراز را داديم كه با لطف 
پروردگار و تالش و پشتكار شبانه روزى همكاران من در بانك ايران زمين و 
البته همراهى مشتريان گرامى توانستيم اين نهال جوان و نوپا را به بار نشانده 
و به قول خود عمل كنيم.بانك ايران زمين در سالى كه گذشت با رونمايى از 
پلتفرم فراز ايران زمين گامى بزرگ در عرصه بانكدارى ديجيتال و خدمات 
رســانى به مشتريان خود برداشــت. امروز تلفن همراه مشترى، يك شعبه 
بانك ايران زمين اســت كه كليه سرويس هاى بانكى را در اختيار مشتريان 
قرار مى دهد.از ديگر اقدامات انجام شــده در اين سال ايجاد و توسعه مركز 
داده كاوى بانك اســت. دنياى جديد كسب و كار ديجيتال و اقتصاد مدرن، 
نيازمند ديتا و اطالعات است كه ما در اين مركز با جمع آورى و طبقه بندى 
داده هاى مشــتريان، نيازهاى آنان را بررسى كرده و براساس آن خدمات و 
ســرويس هاى اختصاصى را طراحى و به درخواست كننده آن خدمت ارائه 
مى كنيم.اكو سيستم بانكدارى كشور در حال تغيير است. هدف بانك ايران 
زمين در اين اكوسيستم، كسب تجربه متفاوت توسط مشترى است تا بتواند 
در كنار خدمات بانكى، سرويس هاى بيشترى را دريافت كند.متخصصان ما 
در هلدينگ فناورى اطالعات بانك ايران زمين، با طراحى و ايجاد زيرساخت 
در حــوزه بانكدارى ديجيتال اين امكان را ايجاد كرده اســت تا مشــتريان 
بتوانند در كنار خدمات بانكى از سرويس هاى ديگر همچون افتتاح حساب 
غير حضورى، توســعه خدمات كارت هديه ديجيتال، كارت چند منظوره، 
فردابانك ايران زمين، باشگاه مشــتريان بانك ايران زمين، ارتباط مدرن با 
مشتريان و ده ها خدمت ديگر استفاده كنند.نيروى انسانى نگين درخشان 
خانواده بزرگ بانك ايران زمين اســت و بى شــك حضور همكاران خالق، 
پرتالش و وفادار در سراسر كشور، عامل اصلى ارتقاء و پيشرفت بانك ايران 
زمين و رســيدن به جايگاه كنونى است.براى شما عزيزان از درگاه خداوند 
متعال ســالمتى و موفقيت روزافزون خواستارم و اميدوارم در كنار خانواده 

محترم تان شاد و سربلند باشيد.

طعم مهر در نوروز كارآفرين
بانك كارآفرين هزينه خريد هدايا به مناســبت عيد نوروز سال 1402 را به 
ساخت مدرسه دانش آموزان استثنايى اختصاص داد.به گزارش روابط عمومى 
بانك كارآفرين،بانك كارآفرين همه ســاله در آستانه فرا رسيدن عيد نوروز 
هدايايى را به رسم تقدير به مشتريان خود اعطا مى كند. امسال و با تصويب 
كميته تبليغات، هزينه خريد هداياى نوروزى به ساخت مدرسه دانش آموزان 
استثنايى در استان لرستان اختصاص پيدا كرد.«مدرسه استثنايى كارآفرين» 
شــهرخرم آباد، با وسعتى بيش از 4 هزار متر مربع و زيربناى 1000 مترى 
ميزبان دانش آموزان اســتثنايى اين شهر اســت.اين مدرسه با دارا بودن 6 
كالس درس ويژه، به دانش آموزان كم توان ذهنى، آســيب ديده بينايى و 
شــنوايى و دانش آموزان مبتال به اختالالت طيف اوتيسم، خدمات رسانى 
مى كند.گفتنى اســت بانك كارآفرين در راستاى عمل به تعهدات خود در 
قالب مســئوليت اجتماعى فعاليت هايى همچون كمك به آسيب ديدگان 
زلزله خوى، خريد تجهيزات پزشــكى براى بيمارستان على ابن ابى طالب 
(ع) شــهر زاهدان، تامين لوازم التحرير براى مناطق محروم و... را در ســال 

1401 انجام داده است.
بانك پاسارگاد، پيشرو در ارائه خدمات غيرحضورى

      امروزه با پيشــرفت روزافزون تكنولوژى، ســهولت دسترسى كاربران به 
شبكه اينترنت، گسترش چشمگير استفاده از گوشى هاى همراه هوشمند، 
رشــد خدمات در حوزة فين تــك و ابداع ابزارهاى جديد، امكان اســتفاده 
بسيارى از خدمات به صورت غيرحضورى در همة حوزه ها فراهم شده است. 
در سال هاى اخير بانك ها نيز در صف مقدم اين تغييرات حضور داشته و با 
ارائه خدمات متنوع، مشتريان خود را به استفاده از خدمات غيرحضورى خود 
ترغيب كرده اند. بانك پاسارگاد به عنوان بانكى پيشرو در  اين زمينه، ابزارهاى 
گوناگونى را در اختيار مشتريان و ســاير ذى نفعان خود قرار داده است كه 
از جملــه اين امكانات مى توان به نرم افزار همراه بانك پاســارگاد، بانكدارى 
مجــازى، وى بانك، تلفن بانك، كد دســتورى �720*، ويپاد، پى پاد، زيپاد 
و... اشــاره كرد كه در ادامه به معرفــى مختصر برخى از آن ها مى پردازيم:با 
نصب نرم افزار همراه بانك پاســارگاد مى توانيد در فضايى امن و ساده در هر 
ساعت از شــبانه روز به راحتى از خدماتى چون مشاهده فهرست و جزئيات 
سپرده ها، مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودار گردش آن، امكان 
يادداشــت گذارى بر روى تراكنش ها، انتقال وجه داخلى و بين بانكى (پايا و 
ســاتنا)، انتقال وجه مستمر، سامانه پل، سامانه صياد (ثبت، تأييد و انتقال 
چك)، مشاهده و پرداخت تســهيالت، تعريف رمز سوم كارت و... بهره مند 
شويد. براى مشاهده ساير امكانات همراه بانك پاسارگاد، دريافت و نصب آن 
مى بايست به نشانى اينترنتى cms.bpi.ir/fa/content/79 مراجعه فرماييد.

ويپــاد در واقع يك بانك تمام ديجيتال اســت كه همــة خدمات بانكى را 
به صورت غيرحضورى و در قالب يك نرم افزار ارائه مى كند. مهم ترين ويژگى 
ويپاد افتتاح حساب ديجيتال به صورت رايگان، صدور كارت و تحويل آن در 

نشانى دل خواه به مشترى است. 

قيمت سكه تمام طرح جديد به كانال 28 ميليون برگشت
امروز قيمت ســكه تمام طرح جديد تا 29ميليون و 
500هزار تومان نيز امروز افزايش داشــت، ولى در 
ادامــه با كاهش بــه كانال 28 ميليــون همراه بود. 
محمد كشتى آراى كارشــناس بازار طال و سكه در 
گفتگــو با ايِبنا با اشــاره به افزايــش قيمت جهانى 
طال اظهار داشــت: امروز هر اونــس طال به 1908 
دالر رســيد. همچنين هر اونس نقره در بازار امروز 
21 دالر و 74 سنت است. وى افزود: امروز با توجه 
بــه قيمت ارز و بهاى جهانى اونــس طال، هر قطعه 
ســكه تمام طرح قديم به رقــم 26 ميليون و 500 
هزار تومان رســيد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادى طــرح جديد، 28 ميليون و 600 هزار تومان 
تعيين شــد. اين در حالى است كه قيمت سكه تمام 
طــرح جديد تا 29 ميليــون و 500 هزار تومان نيز 
امروز افزايش داشــت، ولى در ادامه بــا كاهش به 
كانــال 28 ميليون همراه بود. وى افزود: نيم ســكه 
17 ميليون و 400 هزار تومــان معامله  به قيمــت 
شد. ربع ســكه نيز به رقم 10 ميليون و 400 هزار 

تومان رســيد. ســكه يك گرمى بانــك مركزى نيز 
6  ميليــون و 400 هزار تومــان امروز  به قيمــت 
دادوســتد شــد. همچنين قيمت هــر مثقال طالى 
آب شــده نيــز به ركــورد 9 ميليــون و 988 هزار 
تومان رســيده اســت. هر گرم طــالى 18 عيار به 
عنــوان مبناى معامالت طال، بــه 2 ميليون و 305 
هزار تومان رســيد. بر اين اســاس هــر گرم طالى 
20 عيــار نيز 2 ميليون و 560 هــزار تومان تعيين 
شــد. هر گرم طالى 21 عيار نيز امــروز 2 ميليون 
و 688 هــزار تومــان قيمت گذارى شــد. هر گرم 
طــالى 22 عيار نيز 2 ميليــون و 816 هزار تومان 
قيمت گذارى شــد. هر گرم طــالى 24 عيار نيز به 
3  ميليون و 70 هزار تومان رســيد.   كشتى آراى 
در پايان اظهار داشــت: با توجه به تقاضايى كه اين 
روز هــا براى خريد ســكه وجود دارد، حباب ســكه 
نيز با افزايش مواجه شــده و در معامالت امروز هر 
قطعه ســكه تمام بهــار آزادى طرح جديد حدود 7 

دارد. حباب  تومان  ميليون 

محصول BNPL كارنو بانك تجارت پيشنهادى 
براى افزايش توان خريد مردم

امروز بخر بعدا پرداخت كن

شــعب بانك تجارت در سراسر كشــور آماده ارائه محصول BNPL (خريد 
اعتبارى امروز بخر بعدا پرداخت كن) به مشــتريان هستند.به گزارش اداره 
روابط عمومى و ارتقاء ســرمايه اجتماعى، محصول خريــد اعتبارى كوتاه 
مــدت ماهانه «BNPL» بانك تجارت با هدف افزايش قدرت خريد كاركنان 
ســازمان ها در دسترس مشــتريان قرار دارد.محصول خريد اعتبارى كوتاه 
مدت ماهانه ( BNPL) بانك تجارت، راهكارى ارزان قيمت و آســان جهت 
تامين نياز مالى كوتاه مدت مشتريان است و بابت استفاده از اين اعتبار هيچ 
گونه سودى از مشترى اخذ نمى شود.تمامى اشخاص حقيقى حقوق بگير 
كه شرايط بهره مندى از محصوالت و خدمات بسته ارزش كاركنان( كارنو) را 
احصا كرده و حداقل دو ماه از واريز حقوق به حساب جارى ايشان نزد بانك 
تجارت طى واريزى هاى مســتمر ماهانه، سپرى شده باشد امكان استفاده 
از محصولBNPL كارنو را كه دومين محصول بســته ارزش كاركنان(كارنو) 
است، دارند.متقاضيان محصول BNPL در بازه زمانى مشخص تا سقف اعتبار 
تخصيص داده شده مى توانند اقدام به خريدكاالهاى مورد نظر كرده و پس 
از پايان بازه زمانى مجاز، بانك نســبت به برداشت و تسويه مبالغ خريد از 
حســاب آن مشترى و تسويه با شــركاى تجارى اقدام مى كند.پس از اخذ 
گواهى معتبر امضاى ديجيتال در بســتر اپليكيشن امضاى تجارت، مراحل 
مربوط به تشــكيل پرونده اعتبارى، فعال سازى اعتبار، انعقاد قرارداد تامين 
اعتبار بر پايه عقد مرابحه و اخذ قرارداد الزم االجرا به عنوان وثيقه به صورت 

غيرحضورى و از طريق اپليكشن باجت صورت مى پذيرد.

پرداخت بيش از 18 هزار ميليارد ريال تسهيالت در قالب 22 
هزار فقره توسط بانك سپه در بهمن ماه

بانك سپه در بهمن ماه سال جارى بالغ بر 18 هزار ميليارد ريال در 
قالب بيش از 22 هزار فقره تسهيالت در حوزه هاى مختلف پرداخت 
كرده اســت. بانك سپه در بهمن ماه ســال جارى بالغ بر 18 هزار 
ميليارد ريال در قالب بيش از 22 هزار فقره تسهيالت در حوزه هاى 
قرض الحسنه ازدواج، فرزندآورى، قرض الحسنه خوداشتغالى كميته 
امداد، بهزيستى و كمك وديعه مسكن مستأجرين پرداخت كرده 
است.به گزارش پايگاه اطالع رســانى بانك سپه، اين بانك كه در 
زمره بانك هاى برتر در زمينه پرداخت تســهيالت قرض الحســنه 
ازدواج اســت، در بهمن ماه سال جارى به 7 هزار و 236 پرونده به 
ميزان 10 هزار و 138 ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
با كارمزد 4 درصد پرداخت كرده اســت.اين در حالى است كه در 
حوزه تســهيالت قرض الحســنه فرزندآورى، بانك سپه بهمن ماه 
ســال جارى 3 هزار و 596 ميليارد ريال براى 8 هزار و 715 فقره 
پرونده اختصاص داده اســت.بانك ســپه تسهيالت قرض الحسنه 
خوداشــتغالى به مددجويان كميته امداد امــام خمينى(ره) را به 
ميزان 2هــزار و 277 ميليارد ريال در قالــب 2هزار و 481 فقره 
پرونده، تســهيالت قرض الحسنه بهزيستى به مبلغ يكهزار و 299 
ميليــارد ريال براى يكهزار و 424 فقره پرونــده و يكهزار و 306 
ميليارد ريال در قالب تسهيالت كمك وديعه مسكن مستأجرين به 

2هزار و 187 مشمول، در بهمن ماه اختصاص داده است.

شعب، پيشخوان هاى شهرنت و خودپردازهاى بانك شهر 
آماده خدمت رسانى به شهروندان

معاون شعب بانك شهر با اشاره به آمادگى كامل شعب، پيشخوان 
هاى شهرنت و خودپردازهاى اين بانك براى خدمت رسانى هرچه 
بهتر به شهروندان، گفت: باتوجه به فرارسيدن روزهاى پايانى سال 
و در راســتاى تكريم مشتريان شبكه بانكى، ارائه خدمات مستمر 
و شــبانه روزى به بهترين نحو ممكن در دســتور كار قرار دارد.به 
گزارش روابط عمومى بانك شهر، دكتر رحيم طاهرى با تاكيد بر 
خدمات رسانى شايسته كاركنان بانك شهر به مشتريان طى سال 
جارى و تالش براى رفع نيازهاى بانكى آنان به بهترين نحو ممكن، 
افزود: در هفته پايانى ســال نيز شعب، پيشخوان هاى شهرنت و 
سامانه هاى بانكدارى الكترونيك اين بانك در مناسب ترين شرايط 
خدمت رســانى قرار دارند تا بتوانند همانند گذشته، رضايتمندى 
بيش از پيش شهروندان را كسب كنند.طاهرى با اشاره به افزايش 
حجم تراكنش ها در شــبكه بانكى طى اســفند ماه، تصريح كرد: 
كاركنان بانك شــهر در بيش از 250 شــعبه و 300 پيشــخوان 
شــهرنت در تمامى شهرها و مناطق محروم كشور، توجه به اصول 
مشترى مدارى، رفع نياز مشتريان و تكريم آنان را سرلوحه اقدامات 
خود قرار داده اند.وى با بيان اينكه محبوبيت در ميان شهروندان و 
اعتماد مشتريان مهم ترين سرمايه بانك شهر است، گفت: شبكه 
شــعب اين بانك با ارائه سبد كامل و متنوع محصوالت و خدمات 
مالى متناسب با خواسته هاى فعاالن اقتصادى، واحدهاى توليدى، 
شركت هاى خدماتى و ... آماده كمك به آنان براى بهره مندى از 
خدمات كامل بانكى و مالى در روزهاى پايانى 1401 هستند.معاون 
شعب بانك شــهر با تاكيد بر اينكه براى متمايز بودن خدمات در 
شبكه بانكى، همواره اقدامات خاص و متناسب با نياز مشتريان را در 
برنامه داريم، گفت: به شهروندان توصيه مى كنيم با توجه شلوغى 
اين روزها، خدمات بانكى مورد نياز خود را از طريق پيشخوان هاى 
شهرنت، ســرويس هاى آنالين بانك همانند: "همراه شهر پالس"، 

"اينترنت بانك" و ... به صورت غيرحضورى دريافت كنند.
فرمانده پليس راهور:خودروهاى فاقد بيمه نامه از طريق دوربين 

ها جريمه مى شوند
سيد كمال هاديان فر: خودروها و موتورسيكلت ها از طريق دوربين 
هاى الكترونيكى و ســامانه هاى هوشمند رصد و در صورت فقدان 
بيمه شــخص ثالث، جريمه خواهند شــد.به گزارش روابط عمومى 
صندوق تامين خســارت هــاى بدنى، فرمانده پليــس راهنمايى و 
رانندگى فراجا، روز ســه شنبه در حاشــيه رزمايش نوروزى 1402 
از افزايش 26 درصدى ســفر و عبور تعداد مســافران از هفت و نيم 
ميليارد تردد در كشــور خبر داد.وى در زمينه برخورد با متخلفان و 
وســايل فاقد بيمه نامه اظهار كرد كه رانندگان متخلف تحت نظر و 
رصد پليس قرار دارند و در ايام نوروز پيام هاى هشــدار براى آنان، 
از طريق بانك اطالعاتى ارســال و در صورت تداوم تخلفات با آنها از 
طريق قانون برخورد خواهد شــد.هاديان فــر تصريح كرد: در مدت 
تعطيالت نوروز سخت گيرانه ترين برخوردها با متخلفين به خصوص 
در زمينه توقف خودرو انجام مى شــود.وى افزود: همچنين تمامى 
اتوبوس ها براى هربار مسافرگيرى بايد گواهى فنى دريافت كنند و 

در صورتى كه تخلف داشته باشند، دفترچه آنان ضبط خواهد شد.

تعداد زيادى از سهامداران منتظر قفل بازگشايى بانك آينده هستند تا پس از 18 ماه بتوانند اين دارايى بلوكه شده را بفروشند يا تصميم 
ديگرى براى سهم بگيرند.آنچه كه بر «وآيند» گذشت نماد بانك آينده از 27 شهريور 1400 در بازارپايه فرابورس ايران متوقف است و علت 
آن افشاى اطالعات مربوط به قرارداد بهره بردارى ايران مال مطرح شد.در ادامه اين رويداد مكاتباتى بين ناشر و سازمان بورس و شركت 
فرابورس صورت گرفت كه در اين گزارش بررسى شده است.بر اساس پاسخ مديران بانك، ناشر به عنوان ارائه دهنده اطالعات در خصوص 
موارد شــمول تبصره 1 ماده 16 قانون توســعه ابزارها و نهادهاى مالى از شــركت فرابورس ايران و سازمان بورس استعالم كرده كه در اين خصوص پاسخى دريافت نشده است. 
بر اســاس تبصره 1 ماده 16 قانون توســعه و ابزارهاى مالى ، "در صورتى كه ارائه دهنده اطالعات، اسناد، مدارك و گزارش اعالم نمايد كه موارد ارائه شده جزو اسرار تجارى وى 
محسوب مى شود، موضوع در هيأت مديره سازمان بورس مطرح و تصميم گيرى مى شود.تصميم هيأت مديره سازمان مزبور درخصوص موضوع، الزم االتباع و مبناى اقدام خواهد 
بود." بر اين اساس در صورت تصميم اين نهاد در خصوص انتشار قرارداد بهره بردارى، ناشر مكلف به اجراى آن است و در آن صورت مانع براى بازگشايى نماد از بين خواهد رفت. 
همچنين تصميم نهاد نظارتى بازار سرمايه مبناى اقدام است و نه تصميم هيچ نهاد ديگرى از جمله بورس مربوطه يا ناشر.بر اساس اخبار دريافتى، موضوع بازگشايى نماد وآيند در 
هيأت مديره بورس مورد بررسى قرار گرفته و براى دريافت پيشنهاد، به فرابورس ايران ارجاع شده است. سپس موضوع براى تصميم گيرى در خصوص پيشنهاد، در هيأت مديره 

فرابورس مطرح شده كه اين بار نه تنها مشكلى حل نشده، بلكه هيأت مديره فرابورس شرط برگزارى مجامع را مطرح كرده است. 

صنعــت بيمه به عنوان نهاد اطمينان بخش جامعه در خدمت عموم مردم خواهد بود.به گــزارش اداره كل روابط عمومى و امور بين الملل بيمه 
مركزى، مهندس مجيد بهزادپور كه در آيين تجليل از خادمان اربعين سخن مى گفت، با اعالم اين مطلب افزود: صنعت بيمه همواره در كنار ايفاى 
تعهدات حرفه اى در انجام مسئوليت هاى اجتماعى پيشگام بوده است.رئيس كل بيمه مركزى در اين آيين كه با حضور سردار ميراحمدى _معاون 
انتظامى وزير كشور و رئيس ستاد اربعين_، سردار هاديان فر _فرمانده پليس راهور فراجا_، سردار ذوالقدر _رئيس اداره گذرنامه_ و مقامات كشورى 

و مديران ارشد صنعت بيمه برگزار شد، خاطرنشان كرد: پوشش ريسك هاى خرد و كالن كشور زمينه گسترش فضاى آرامش و امنيت تمامى آحاد جامعه را در سخت ترين شرايط ممكن 
فراهم مى آورد.وى حضور گسترده صنعت بيمه در خدمات رسانى به زائران اربعين را ارزشمند و بى سابقه توصيف كرد و افزود: صنعت بيمه در كنار تكاليف قانونى خود، بر اساس باور قلبى 
و اعتقادى به زائران حسينى خدمات رسانى مى كند.رئيس شوراى عالى بيمه، تعبير مقام معظم رهبرى از مراسم اربعين به عنوان نماد اقتدار جهان اسالم را راهگشا و نقشه راه ارزيابى 
كرد و افزود: سفر آسان، ايمن و ارزان اربعين نيز از هدفگذارى هاى دولت سيزدهم بود كه خوشبختانه با حمايت و همراهى تمامى مسئوالن و خادمان مردم تحقق يافت.وى از صنعت بيمه 
به عنوان يكى از مردمى ترين صنايع كشور نام برد و افزود: صنعت بيمه در هر كجا كه نياز به گسترش چتر آرامش احساس شود حضور جدى و اثربخش خود را اعالم مى كند.مهندس 
بهزادپور با اشاره به نقش آفرينى پررنگ صنعت بيمه در تحقق اهداف سند تحول اقتصادى به تشريح آخرين دستاوردهاى اين صنعت پرداخت.رئيس كل بيمه مركزى، صيانت از منابع 

بيمه اى را در گرو كاهش تلفات ناشى از حوادث رانندگى دانست و ابراز اميدوارى كرد با گسترش تعامالت بين دستگاهى اين هدفگذارى نيز به نتيجه مطلوب برسد.

رمز و راز توقف 18 ماهه بانك آينده ؛ توپ بازگشايى اين دارايى 
بلوكه شده در زمين كيست؟

رئيس كل بيمه مركزى در آيين تجليل از خادمان همايش بزرگ اربعين:

صنعت بيمه تمام قد در خدمت مردم است

اعالم اسامى شعبه هاى كشيك بانك پاسارگاد در تعطيالت 
نوروز سال 1402

 23 پيشــاپيش ضمن عرض تبريك به مناســبت فرارسيدن سال نو و 
آرزوى ســالمتى و موفقيت براى كليه هم وطنان گرامى، ســاعات كار 
شعبه هاى منتخب بانك پاسارگاد در تهران، شهرستان ها و مناطق آزاد 
(طبق ليست پيوســت)، در روزهاى دوم، سوم و دوازدهم فروردين ماه 
سال1402 اعالم مى شود. جهت رفاه حال مشتريان، شعبه هاى منتخب 
بانك از ســاعت 9 صبح الى 12:30، آماده ارائه انواع خدمات بانكى به 

مراجعه كنندگان خواهند بود.
در آستانه سال نو انجام شد:

كاركنان بانك پارسيان با اهداى خون، جلو ه هايى از 
نوع دوستى را به نمايش گذاشتند

مديران و كاركنان بانك پارسيان باهدف يارى رساندن به بيماران نيازمند 
و كمك به افزايش ذخاير خونى سازمان انتقال خون كشور با استقبالى 
گســترده در امر نوع دوستانه اهداى خون مشــاركت كردند.به گزارش 
روابط عمومى بانك پارســيان، روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 
اسفندماه تيم خون گيرى سازمان انتقال خون در محل ساختمان مركزى 
بانك حضور يافته و مديران و كاركنان بانك در محيطى كامًال بهداشتى 
و با رعايت دســتورالعمل هاى مرتبط، نسبت به اهداى خون خود اقدام 
كردند.كورش پرويزيان مديرعامل و مصطفى ضرغامى عضو هيات مديره 
بانك نيز ضمن مشاركت در اين طرح، حضور روحيه بخش كاركنان بانك 
در اين اقدام خداپسندانه را جلوه هايى از نوع دوستى عنوان و از مشاركت 
كاركنان در اين اقدام قدردانى كردند.شايان ذكر است؛ پارسيانى ها، در 
كنار ارائه انواع خدمات بانكى به هم ميهنان گرامى و مشتريان گران قدر، 
با اهداى خون خود ؛ از هيچ كوششى براى سالمتى و شادى هم وطنان 
و مشتريان فروگذار نبوده و در حد توان خود در اين راه قدم برداشتند و 
با اين اقدام صميميت خود را يك بار ديگر به اثبات رساندند.گفتنى است، 
اين اقدام نوع دوستانه براى چهارمين مرتبه در سال هاى اخير است كه 
با همكارى سازمان انتقال خون در ستاد مركزى بانك پارسيان برگزار و 

همواره با استقبال ويژه اى روبرو شده است.
با هدف تكميل سبد خدمات غيرحضورى انجام گرفت؛

چك امن ديجيتال (چكاد) بانك تجارت در خدمت مشتريان

چك امــن ديجيتال (چكاد) بانك تجارت از طريق همراه بانك تجارت 
در دسترس مشتريان قرار گرفت.به گزارش اداره روابط عمومى و ارتقاء 
ســرمايه اجتماعى بانك تجارت، چك ديجيتال بانك تجارت با هدف 
امكان مديريــت آنالين مبادله چك در اختيار مشــتريان قرار گرفت.

سرعت باال در ثبت و پردازش، عدم نياز به ارسال نسخه فيزيكى چك، 
حذف نگرانى افراد در خصوص ثبت چك در سامانه و امنيت باال و عدم 
امكان ســرقت يا تحريف چك از مزاياى چك ديجيتال بانك تجارت به 
شمار مى روند.چك ديجيتال نوع جديدى از چك است كه سرعت، دقت 
و امنيت بيشترى در عملكرد و نقد شوندگى نسبت به چك هاى كاغذى 
دارد و تمام قوانين چك كاغذى براى آن قابل اجراست و با يك امضاى 
الكترونيكى اعتبار پيدا مى  كنــد.در چك ديجيتال، كاغذ از موجوديت 
چك حذف و با اســتفاده از امضاى ديجيتال چك معتبر مى شــود. در 
اين خصوص سامانه چك ديجيتال با هدف ايجاد بستر امن بين بانكى 
براى ارايه چك ديجيتال و برطرف كردن مشكالت چك فيزيكى ايجاد 
شده و بانك ها با بهره گيرى از سرويس هاى ارايه شده توسط اين سامانه 
مى توانند سرويس هاى چك ديجيتال را به مشتريان خود عرضه كنند.
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گزيده خبر

نيروهاى آمريكايى 20 سال بعد از شروع جنگ در عراق، چه كار 
مى كنند؟

"20 سال بعد از آنكه آمريكا به عراق حمله كرد – در ميان انفجارهاى كركننده، 

شوك و ترس – نيروهاى آمريكايى همچنان براى اطمينان پيدا كردن از يك 
رابطه ادامه دار با يك شــريك نظامى و ديپلماتيك مهم در خاورميانه، حضور 
نظامــى مداوم اما كوچك خود را در اين كشــور حفــظ كرده اند." به گزارش 
ايســنا، خبرگزارى آسوشيتدپرس در گزارشى به مناسبت بيستمين سالگرد 
حمله نظامى آمريكا به عراق به بهانه واهى ادعاى وجود تســليحات كشــتار 
جمعى در اين كشور در تاريخ 20 مارس 2003 نوشته است: «در حال حاضر 
حدود 2500 ســرباز آمريكايى در سراسر عراق به صورت پراكنده و عمدتا در 
پايگاه هاى نظامى در بغداد و شــمال اين كشور حضور دارند. اين رقم فاصله 
زيادى با رقم بيش از 170 هزار نيروى آمريكايى كه در ســال 2007 در اوج 
جنگ در عراق بودند، دارد اما مقام هاى آمريكايى مى گويند اين سطح محدود 
اما مداوم حضور ســربازان در عراق براى نشان دادن تعهد به اين منطقه و به 
عنوان يك مانع در برابر نفوذ ايران و قاچاق ســالح ضرورى اســت. نگاهى به 
تحوالت مربوط به نقش آمريكا در عراق: جنگ چطور شــروع شد؟ آمريكا در 
ماه مارس 2003 عمليات بزرگ بمباران "شــوك و ترس" كه آسمان عراق را 
روشن كرد، بخشــهاى بزرگى از اين كشور را ويران كرد و راه را براى گسيل 
سربازان نيروى زمينى آمريكا به بغداد باز كرد، به جريان انداخت. مبناى اين 
حمله ادعا درباره انبار تسليحات كشتار جمعى به صورت مخفيانه توسط صدام 
بود كه بعدا غلط از آب در آمد و چنين تســليحاتى هرگز يافت نشدند. صدام 
در اين جنگ از قدرت ســاقط شد و جنگ آمريكا باعث شد پايگاه حاكميت 
اين كشــور از اقليت عرب سنى به اكثريت شــيعه منتقل شده و كردها نيز 
منطقه خودمختار خودشان را به دست بياورند. هر چند بسيارى از عراقى ها از 
سرنگونى صدام استقبال كردند اما بعدا از ناتوانى دولت كشورشان در بازيابى 
خدمات اساسى مايوس شــدند و ادامه درگيرى ها به جاى اين بازيابى، باعث 
بروز درد و رنج انسانى گسترده شد. اختالفات و نزاع هاى قدرت بين شيعيان 
و ســنى ها به بروز يك جنگ داخلى در عــراق دامن زده و اين روند نهايتا به 
خروج كامل آمريكا از عراق در دســامبر 2011 منجر شد. بروز چنين شكافى 
يك فاكتور كليدى در سقوط نيروهاى ارتش و پليس عراق در زمان رويارويى 
با عمليات شبه نظاميان داعش كه در 2014 عراق و سوريه را درگير ساخت، 

بود. بازگشت آمريكا
ظهور گروه تروريســتى داعش – كه ريشه  گرفته از وابستگان القاعده بود - و 
تهديد رو به گســترش آن براى اياالت متحده و متحدانش در سراســر اروپا، 
آمريكا را به دعوت دولت بغداد در سال 2014 به عراق بازگرداند. در تابستان 
و پاييز آن سال، ائتالفى به رهبرى آمريكا براى مقابله با داعش حمالت هوايى 
را در عراق و سپس سوريه آغاز كرد و يك برنامه گسترده آموزش و مشاوره به 
ارتش عراق را از سر گرفت. ماموريت آموزش و مشاوره اين ائتالف با نيروهاى 
ناتو تقويت شــده و حتى بعد از پايــان كارزار گروه داعش براى ايجاد يك به 
اصطالح "خالفت" در مارس 2019 ادامه يافته اســت. تقريباً 2500 ســرباز 
آمريكايى مستقر در عراق در پايگاه هاى مشترك با نيروهاى عراقى به سر برده 
و در آنجا آموزش و تجهيــزات ارائه مى دهند. با اين حال، مجموع تعداد اين 
نيروها نوســان دارد. پنتاگون تعداد نيروهاى عمليات ويژه آمريكايى را كه به 
طور معمول براى كمك به نيروهاى عراقى به اين كشور رفت و آمد داشته يا 
براى عمليات ضدتروريسم به سوريه سفر مى كنند، اعالم نمى كند. ژنرال فرانك 
مك كنزى، كه از 2019 تا 2022 فرمانده ارشــد آمريكا در خاورميانه بوده و 
به عنوان رئيس فرماندهى مركزى در ارتش اين كشــور خدمت كرده، گفت: 
عراق همچنين زير فشارهاى داعش است. ما همچنان به آنها براى ادامه جنگ 
كمك مى كنيم. ما اقدامات زيادى در راستاى كمك به آنها براى ارتقاى كنترل 
حاكميتشــان كه براى عراقى ها داراى اهميت بااليى است، انجام داده ايم. چرا 
حضور آمريكا در عراق ادامه دارد دليلى كه بيشــتر از همه براى ادامه حضور 
سربازان آمريكا در عراق برجسته شده، كمك به اين كشور در مبارزه با بقاياى 
شبه نظاميان داعش و پيشگيرى از بروز هر گونه شورش جديد است. اما يكى 
ديگر از داليل كليدى آمريكا، ايران است. نفوذ سياسى و قدرت شبه نظاميان 
حامى ايران در عراق و در سراسر منطقه در جريان سالهاى اخير مكررا از سوى 
آمريكا به عنوان نگرانى امنيتى اعالم شده است. حضور نيروهاى آمريكايى در 
عراق كار را براى اين ادعا كه ســالح هايى از ايران از عراق و ســوريه به لبنان 
و براى حزب اهللا لبنان عليه اســرائيل ارسال مى شود، دشوارتر ميكند. همين 
مورد براى حضور نيروهاى آمريكايى در اطراف پادگان التنف در جنوب شرقى 
سوريه نيز مصداق دارد، در آنجا جاده اى حياتى قرار دارد كه مى تواند نيروهاى 
حامــى ايران را به جنوب لبنان و در آســتانه اســرائيل وصل كند. نيروهاى 
آمريكايى هم در عراق و هم در سوريه يك پل زمينى  به سمت شرق مديترانه 
را مختل مى كنند. نيروهاى آمريكايى در عراق همچنين از نيروهاى آمريكايى 
در ســوريه كه شريك شــبه نظاميان نيروهاى دموكراتيك سوريه به رهبرى 
كردها در نبرد با گروه داعش هستند، حمايت لجستيكى و پشتيبانى هاى ديگر 
را به عمل مى آورند. آمريكا حمالت هوايى و ديگر ماموريت ها را عليه رهبران 
داعش انجام مى دهد و همچنين از شبه نظاميان نيروهاى دموكراتيك سوريه 
در زمينه نگهبانى از هزاران شــبه نظامى اسير داعش و ديگر اعضاى خانواده 

آنها در زندان در سوريه حمايت مى كند.

السودانى: نمى پذيريم عراق نقطه آغازى براى تهديد امنيت همسايگان باشد
به نظر مى رســد نخست وزير عراق پس از ســال ها كشمكش ميان بغداد و دولت اقليم كردستان پيرامون اكثر مسائل مورد 
اختالف از جمله مناطق مورد مناقشــه ميان اربيل و بغداد، اجراى بند 144 قانون اساســى درباره اســتان كركوك در كنار 
اختالفات عميق درباره قانون نفت و گاز و سهم اقليم از بودجه دولت فدرال، تالش دارد صفحه جديدى از روابط مثبت بدون 
تنش را با اقليم بگشايد. او در اين راستا به اربيل و سليمانيه سفر كرده است. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبرى رووداو، 
نخست وزير عراق در مجمع سليمانيه تاكيد كرد: ما در برنامه دولت خود متعهد شديم كه به مردم خود خدمات ارائه دهيم و 
يك اقتصاد قوى و منسجم ايجاد كنيم و بخش بيشترى از اين برنامه عملى شده است. السودانى گفت: توافق پيرامون پيش 
نويس قانون بودجه حركتى جسورانه است و از شكست هاى قبلى جلوگيرى مى كند و بيانگر چشم اندازى است كه براى اهداف 
اعالم شده ما در خدمت به شهروندان ترسيم شده است. بودجه كليد مهمى براى پيدا كردن راه حل مشكالت مختلف، دستيابى 

به اولويت ها براى رسيدگى به بيكارى، مبارزه با فقر و فساد و آغاز اصالحات اقتصادى است. وى تصريح كرد: ثبات مالى و سياسى راه را براى سرمايه گذارى بهينه منابع اوليه 
كشورمان، تصويب قانون نفت و گاز و تفاهم با اقليم كردستان عراق در اين زمينه هموار مى كند. نخست وزير عراق در اين مجمع گفت: «بياييد اصطالح «مشكالت حل نشده» را 

رها كنيم و به منظور رفاه پايدار و عادالنه براى همه عراقى ها، پروژه هاى پايدار و فرصت هاى مشترك اقتصادى را جايگزين آن كنيم. 

پوتين: روسيه براى موجوديتش، در اوكراين مى جنگد
پوتيــن گفت: درگيرى بــا اوكراين - و غرب - نه يــك بازى ژئوپليتيك 
صرف، كه مبارزه براى موجوديت روســيه اســت. به گزارش ايسنا به نقل 
از آرتى، والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه در جريان بازديد از يك 
كارخانه هواپيماسازى و ديدار با كارگران كارخانه در شهر اوالن اوده، مركز 
جمهورى بورياتيا روسيه با بيان اينكه وضعيت براى مسكو بسيار متفاوت 
است، گفت: براى شركاى غربى ما به اصطالح "شركاى ما" - در واقع، براى 
دشمنان ما، امروز آشكارا مى توان گفت كه موضوع بهبود موضع ژئوپلتيك 
آنها اســت. براى ما، اين مبارزه براى يك موضع ژئوپليتيكى نيست، بلكه 
مبارزه اى براى موجوديت كشــور روسيه است. رئيس جمهور روسيه تكيد 
كرد: مسكو نمى تواند جمعيت روس زبان را رها كند و براى جهان روسيه 

در اوكراين مى جنگد.
رئيس جمهور تاكيد كرد: براى ما اين مبارزه براى مردم ما است كه در اين 
سرزمين ها زندگى مى كنند. ما يك كشور چند قوميتى هستيم. اما با اين 
حال، اين جهان روســيه است. اگر فرصت داريد با افرادى كه از آنجا آمده 
اند صحبت كنيد - من با برخى از آنها مالقات كرده ام - آنها با من و شما 
تفاوتى ندارند! آنها هم مثل ما هســتند، آنها بخشى از ما هستند، چگونه 
مى توان آنها را رها كرد؟» حفاظت از روس هاى ســاكن اوكراين در برابر 
آزار و اذيت رژيم كى يف يكى از اهداف اصلى مســكو است. پوتين افزود: 
ما هشــت سال تالش كرديم تا شــركاى خود را متقاعد كنيم كه مسئله 
دونباس را به صورت مسالمت آميز حل كنند. اكنون مشخص شده است 
كــه آنها ما را فريب دادند و از بيان علنى آن خجالت نمى كشــند. پوتين 
گفت كه بى ثبات ســازى و "تجزيه" روسيه از جمله اهداف اصلى دشمنان 
اين كشــور بودهآ او از همه خواســت تا در ميان سختى هاى جارى اتحاد 
نشــان دهند. رئيس جمهور روسيه با تاكيد بر اينكه براى برقرارى صلح و 
ثبات، "ما البته بايد انسجام جامعه خود را نشان دهيم"، گفت: وقتى دشمن 
ببيند كه جامعه ما قوى، از لحاظ درونى ســالم و مســتحكم است، بدون 
هيچ شــكى، آنچه ما براى آن تالش مى كنيم اتفاق مى افتد؛ هم موفقيت 
و هم پيروزى. رئيس جمهور روســيه اظهار كرد كه پس از فروپاشى اتحاد 

جماهير شوروى، مسكو تالش كرد تا روابط مستحكم و دوجانبه سودمند 
بــا كى يف ايجاد كند، اما اين تالش ها در نهايت شكســت خورد. او گفت: 
"روســيه سال ها اســت كه صبورانه تالش مى كند تا روابط با دولت مدرن 
اوكراين را بهبود بخشــد، اما وضعيت در ســال 2014 تغيير كرد، زمانى 
كه يك كودتاى غربى به راه افتاد." حتى پس از آن، مســكو سال ها تالش 
كرد تا به طور مســالمت آميز درگيرى داخلى در دونباس اوكراين را حل 

كند. پوتين: روسيه براى موجوديتش در اوكراين مى جنگد مشكالت كنونى 
جهان پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى آغاز شد رئيس جمهور روسيه 
گفت: مشكالت بين المللى مدرن پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى 
آغاز شــد. چرا؟ زيرا نظم جهانى آن زمــان - به يك معنا هنوز هم وجود 
دارد - پس از جنگ جهانى دوم توسط كشورهايى كه در آن جنگ پيروز 
شدند، آمريكا و اتحاد جماهير شورى، ساخته شد. او يادآور شد كه دولت 

ها ســپس "مناطق نفوذ خود را بين خود تقسيم كردند و در امور يكديگر 
مداخله نكردند. البته مشكالت كافى از جمله بحران كارائيب وجود داشت، 
اما با اين وجود [اتحاد اتحاد جماهير شوروى و اياالت متحده] در كنار هم 
وجود داشت. پوتين تاكيد كرد كه پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، 
زمانى كه منافع ژئوپليتيكى براى غرب مهمتر از رويارويى با اتحاد جماهير 
شوروى بود، سيستم جهان دوقطبى "شــروع به فروپاشى" كرد. صادقانه 
بگويم، براى مردم نســل من، از جمله خــود من، و حتى كمى جوانترها، 
به نظر مى رســيد كه بله، متأســفانه اتحاد جماهير شوروى فروپاشيد، اما 
با اين وجود، مبناى تقابل بين شــوروى ســابق و مدرن بود. پوتين گفت: 
روسيه و جهان غرب از بين رفتند، اين اساس ناپديد شد و ديگر هيچ پايه 
ايدئولوژيكى براى رويارويى وجود نداشت. به نظر مى رسيد كه اكنون همه 
چيز براى هميشــه خوب خواهد بود. معلوم شد كه اينطور نيست. معلوم 
شــد كه منافع ژئوپليتيكى شركاى ما بســيار مهمتر از تناقضات با اتحاد 
جماهير شــوروى سابق است. پوتين: روسيه براى موجوديتش در اوكراين 
مى جنگد انفجارهاى نورد استريم توسط يك بازيگر دولتى اجرا شده است 
او همچنين ادعاهاى اخير مبنى بر اينكه حمله به خطوط لوله گاز طبيعى 
نورد استريم ممكن است توسط «فعاالن طرفدار اوكراين» انجام شده باشد 
را رد كــرد و گفت: مطمئنم كه اين كامال مزخرف اســت. انفجارى از اين 
نوع - با چنين قدرتى، در چنين عمقى، تنها مى تواند توسط متخصصان و 
با پشتيبانى كل قدرت يك دولت كه فناورى هاى خاصى را در اختيار دارد، 
انجام شــود. گزارش هاى رسانه ها حاكى از آن است كه يك «گروه طرفدار 
اوكراين» احتماالً پشــت انفجارهاى خطوط لولــه در كف درياى بالتيك 
بوده اســت. نيويورك تايمز به نقل از منابع ناشناس گفت كه «هيچ اتباع 
آمريكايى يا بريتانيايــى در اين عمليات دخيل نبودند». به طور جداگانه، 
چندين رســانه هاى آلمانى گزارش دادند كه بازرسان اين كشور در حال 
بررسى انفجارها، يك قايق تفريحى را پيدا كرده اند كه گفته مى شود براى 
حمله استفاده شده است، كه متعلق به يك شركت مستقر در لهستان بود 

اما "ظاهراً متعلق به دو اوكراينى بود."

ســازمان ديده بان حقوق بشر امروز (چهارشنبه) امارات متحده عربى را به بازداشت دست كم 2400 پناهجوى افغان در شرايطى 
"اسفناك" به مدت بيش از يك سال متهم كرد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى فرانسه، سازمان ديده بان حقوق بشر اعالم 
كرد، پس از آنكه طالبان در اوت 2021 كابل را تصرف كرد، بين 2400 الى 2700 افغان به امارات متحده عربى مهاجرت كردند و 
اين پناهجويان افغان در "بازداشت خودسرانه" توسط دولت امارات نگه  داشته شده اند و در عين حال دسترسى آن ها به امكانات كنسولى نيز محدود شده است. امارات 
به نوبه خود گفت كه با همتايان آمريكايى اش در حال رايزنى براى روند اسكان مجدد اين افغان هاست اما گزارش هايى مبنى بر "شرايط دشوار زندگى" اين پناهجويان 
را رد كرد. محقق ديده بان حقوق بشر در امارات ضمن خواستار شدن آزادى فورى اين پناهجويان افغان، گفت: مقامات امارات هزاران پناهجوى افغان را در "شرايطى 
اسفناك" به مدت بيش از 15 ماه در كمپ هايى "زندانى" كرده است. يكى از پناهجويانى كه با اين سازمان مصاحبه كرده، گفت: «اين كمپ دقيقا شبيه به زندان است.» 
يك مقام اماراتى بدون آنكه نامش را ذكر كند، به خبرگزارى فرانسه گفت: امارات متحده عربى به درخواست آمريكا توافق كرده بود كه به طور موقت ميزبان افغان ها 
باشد. امارات به همكارى با سفارت آمريكا براى رسيدگى به اين مسافران ادامه مى دهد؛ همچنين ما با همتايان آمريكايى خود براى اسكان مجدد باقى پناهنده ها در 

زمان مناسب در ارتباط هستيم. ما متوجه هستيم كه نگرانى هايى وجود دارد و اين روند بيش از اندازه طول كشيده است.

در سايه ادامه تنش ها در كرانه باخترى وزير خارجه رژيم صهيونيستى از اتحاديه اروپا خواست در امور اين رژيم دخالت نكند.
به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبرى الجزيره، الى كوهن، وزير خارجه رژيم صهيونيستى در گفت وگوى تلفنى با جوزپ بورل، 
مسؤول سياست خارجى اتحاديه اروپا از او خواست با هر گونه تالشى براى مداخله در امور سياسى رژيم صهيونيستى مخالفت كند.
كوهن در اين گفت وگوى تلفنى با مقايســه حمالت فلسطين و كشته شدگان اسرائيلى و اقدامات ارتش رژيم صهيونيستى عليه 

فلسطينى ها مخالفت كرد. كوهن گفت: مداخله اتحاديه اروپا در سياست داخلى رژيم صهيونيستى و حمايت مالى از فلسطينى ها بايد متوقف شود. وى گفت: اتحاديه 
اروپا بايد اقداماتى اتخاذ كند كه نشــان بدهد اروپايى ها وضعيت امنيتى پيچيده اســرائيل را درك مى كنند. اتحاديه اروپا همسايه و شريك استراتژيك اسرائيل است. 
اسرائيل منافع حياتى اروپا در خاورميانه را در نظر دارد. اتحاديه اروپا بايد روش متفاوتى بر اساس اخالق و ارزش هايى را در پيش بگيرد كه اسرائيل از آن استقبال كرده 
و به تقويت مذاكرات سازنده كمك كند. همچنين منابع اسرائيلى گزارش دادند اسرائيل از پذيرش سفر هماهنگ كننده سياست خارجى اتحاديه اروپا خوددارى مى كند.

به گزارش «الميادين» راديو اسرائيل اعالم كرد «جوزپ بورل» درخواست هاى مكرر براى سفر به تل آويو ارائه كرده اما وزارت خارجه اسرائيل به اين درخواست ها پاسخ 
نداده است. به گزارش اين منبع، اين خوددارى مقامات اسرائيل از پذيرش بورل، به علت مواضع وى در انتقاد از اسرائيل انجام شده است.

ديده بان حقوق بشر: هزاران پناهجوى افغان در 
امارات زندانى هستند

 تل آويو، بورل را راه نمى دهد
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يادداشت قاسم رحمتى بر «اپراى عروسكى خيام»
چشم هاى تماشاگر ، يكى از اعضاى اپرا و صحنه است

قاسم رحمتى، طراح و سازنده مجســمه هاى اپراى خيام در يادداشت 
خود چشــم هاى تماشــاگر را يكى از اعضاى اپرا و صحنه دانســت. به 
گزارش ايران تئاتر در متن يادداشت قاسم رحمتى آمده است: صحنه در 
اپراى عروسكى خيام، گويايى در عين سادگى است. رسيدن به سادگى 
و شفافيت رياليسم با فراخوانى زنجيروار نور، نور، نور كه باعث مى شود 
تخته و پارچه و ... بعد چهارم از جســم را به تماشــاگر القا كند، بعدى 
كه در روزمرگى هاى انسانى جايى برايش متصور نيستيم. استاد غريب 
پور با ادغام و حل كردن اجســام و نور، صحنه هايى را آفريده كه گوياى 
شــخصيت چندبعدى خيام باشد. صحنه در خيام اشاره اى تيزبينانه به 
واقعيت هاى بى چون وچراى زمانه ى اوســت، زيبايى، افالك و كهكشان، 
خاك، جنگ، عشق، تعصب كور، خون و نابودى هرچه هست و نيست.

زبــان صحنه خيام زبان خاص خيام اســت؛ ســيال و رونده و زنده. در 
صحنه خيام استفاده از تاريكى به عنوان يك عنصر فعال در كنار نور و 
ســايه خودنمايى مى كند. در صحنه خيام هر شئى، هر روشنى و البته 
هر تاريكى شخصيت محورى خود را داراست، سايه ها مجاز حسمند كه 
همچون حقيقتى گفتارى را فرياد مى زنند. هر شئى در صحنه همچون 
بازيگريســت كه در قاب تصوير اپراى عروســكى خيام عرض اندام مى 
كند و گوياى فلســفه ايست كه در همكارى با بقيه ى اجزا، جمله هاى 
استاد را روايت مى كنند. در اپراى خيام به چشم بيننده احترام گذاشته 

مى شود احترامى درخور.
در اپراى عروسكى خيام چشم هاى تماشــاگر خود يكى از اعضاى اپرا 
و صحنه اســت كه استادانه در بازى نور و رنگ همراه نمايشند. صحنه 
در خيام موجودى زنده است؛ نفس مى كشد، نبض دارد، موجودى كه 

زندگى شخصيت هاى نمايش در ارتباط تنگاتنگ با آن است.
بــازى دهندگى و صحنه در اپراى خيــام دو جزء تفكيك ناپذيرند كه 
استاد غريب پور سعى در استفاده از عناصر سه بعدى (مجسمه و نقش 
برجســته ها) به جاى عناصر دو بعدى داشــتند، زيرا انسان (عروسك) 
موجوديست سه بعدى و با صحنه اى سه بعدى به هم آميختگى منطقى 

را رقم مى زنند.

«شبح اپرا» روى صحنه مى رود
ايتاليا ميزبان بازيگر ايرانى تبار مى شــود. رامين كريم لو هنرمند ايرانى تبار ساكن 
كانادا در اجرايى تازه از نمايش «شبح اپرا» در ايتاليا روى صحنه مى رود. به گزارش 
ايران تئاتر، نمايش موزيكال اندرو لويد وبر به زبان انگليســى در  شــهر تريســته 
ايتاليا اجرا مى شــود. رامين كريملو كه اين روزهــا در برادوى در نمايش موزيكال 
«دختر شــوخ» روى صحنه است، تابستان 1402 شخصيت اصلى نمايش «شبح 
اپرا» در شــهر تريسته و در سالن «تئاترو  استابيل دل فريول ونيتزيا جوليا» را از 
چهارم ژوئيه (سيزده تير) بازى مى كند. فروش بليت اين نمايش از نهم ماه مارس 
(هجدهم اسفند) شروع مى شود. «شبح اپرا» براى نخستين بار است كه در ايتاليا 
اجرا مى شود و فدريكو بلونه كارگردانى اش را برعهده گرفته است. نمايش كامال به 
زبان انگليســى اجرا مى شود و جلوه هاى بصرى نوآورانه اى شامل لوستر شعله ور با 
شــبح روى آن در اين اجرا به كار گرفته خواهد شد. نمايش موزيكال «شبح اپرا» 
اثر اندرو لويد وبر و برگرفته از رمان فرانســوى به همين نام نوشــته گاستون لورو 
نخستين بار در «وست اند» در شهر لندن سال 1986 اجرا شد. «شبح اپرا» يكى 
از طوالنى ترين اجراها را در تاريخ نمايش جهان را دارد. در برادوى نيز  «شبح اپرا» 

ركورددار نمايش روى صحنه بوده است.

چشم هاى تماشاگر ، يكى از اعضاى 
اپرا و صحنه است

ايتاليا ميزبان بازيگر ايرانى تبار مى شود

گنجينه

ورزشی

تخت گاز

از ھر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خوش به حال چشمه ها و دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها ، خوش 
به حال غنچه هاى نيمه باز . . .

فيات
سال تاسيس: 1899. پايه گذار: جووانى آنيلى (Giovanni Agnelli). كشور: ايتاليانام كامل اين شركت «Fabbrica Italiana Automobili Torino» است. نخستين 
خودرو شركت فيات در سال 1899 يعنى همان سالى كه كارخانه تاسيس شد به بازار آمد. ماشين هاى درون شهرى و سوپرمينى از خودروهاى محبوب شركت 
 (Fiat :به ايتاليايى) فيات هستند. اين شركت در سال 1970 خودروهاى الكتريكى ساخت. فيات در كنار اتومبيل در ساخت سالح نيز فعال بوده است. فيات
(اختصارى Fabbrica Italiana Automobili Torino) شركت خودروسازى ايتاليايى بود، كه در زمينه طراحى و توليد انواع خودرو، وسايل نقليه تجارى، قطعات و 
موتور خودرو فعاليت مى كرد. اين شركت همچنين ارائه دهنده خدمات مالى و صنعتى بود، كه دفتر مركزى آن، در شهر تورين، در شمال ايتاليا قرار داشت. 
شركت فيات در سال 1899 توسط جووانى آنيلى تأسيس شد. اين شركت كه گريدر، تانك، لوكوموتيو، تراكتور، هواپيما و بالگرد نيز توليد كرد، در سال 2009 
به عنوان بزرگ ترين خودروساز ايتاليا و ششمين خودروساز بزرگ جهان، معرفى شد. دارايى هاى گروه خودروسازى فيات بيشتر در بيرون از خاك ايتاليا قرار 
داشتند، كه بخش اعظم آن، در كشور برزيل مستقر بود. شركت فيات همچنين در كشورهاى آرژانتين و لهستان نيز داراى كارخانجات توليدى بود. شركت 
فيات پيشينه طوالنى در واگذارى حق امتياز به دولت ها و ديگر شركت ها، بدون در نظر گرفتن سياست محلى در كشور آن ها، داشت. اين شركت ايتاليايى 
همچنين، در شركت هاى خودروسازى مستقر در فرانسه، تركيه، مصر، آفريقاى جنوبى، هند، صربستان، پاكستان و چين سرمايه گذارى هاى مشترك داشت.

پايان فصل رويايى طارمى در CL/ باالتر از مسى، در كنار لوا
فصل رويايى مهدى طارمى در ليگ قهرمانان با زدن پنج گل در ليگ قهرمانان به پايان رسيد. به گزارش ايسنا، فصل رويايى مهدى 
طارمى در ليگ قهرمانان در يك هشــتم نهايى اين رقابت ها به پايان رسيد. پورتو كه به عنوان صدرنشين به اين دور از رقابت ها 
رســيده بود برابر اينتر در مجموع دو ديدار شكســت خورد و از رسيدن به دور بعدى بازى ها بازماند. با اين حال مهدى طارمى با 
زدن پنج گل در اين فصل از رقابت ها بهترين عملكرد يك بازيكن ايرانى را در يك فصل ليگ قهرمانان ثبت كرد و توانست پنج 

گل به ثمر برساند كه همه آنها در مرحله گروهى بوده است.
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پیشنھاد

چھره روز

 «دارم مى رسم جان جان»
داستان «دارم مى رســم جان جان» در دهه 70 
مى گذرد. نويسنده در كنار توجه به دغدغه  بچه ها 
و ايجاد حس تعليق در داستان، از توجه به فضاى 
اجتماعى آن زمان نيز غافل نبوده است. هرچند 
داستان در 20 سال پيش مى گذرد، اما نويسنده 
كوشيده با استفاده از تكنيك  هاى داستانى، فضاى 
كتاب را براى مخاطب نوجوان خود ملموس كند 
تا مخاطب نيز با او همراه شده، سوار بر دوچرخه 
مهدى از كوچه هاى شهر بگذرد و در نهايت با او 
بر ســر به موقع رسيدن يا نرسيدن، نگران باشد. 
كتاب «دارم مى رســم جان جان» اخيراً در قالبى 
جديد نيز ارائه شده است. سماوا نسخه صوتى اين 
كتاب را با صداى على عبدل پور تهيه كرده و به مناسبت بيست و نهمين دوره هفته كتاب 
در دسترس عالقه مندان قرار داده است. در اين ميان، انتشار آثار داستانى ايرانى براى بچه ها 
كه به المان هاى بومى و فرهنگ هاى منطقه اى توجه كرده باشد، فرصتى است مغتنم كه 
بايد قدر دانست. كتاب «دارم مى رسم جان جان»، نوشته مهدى كردفيروزجايى از جمله اين 
آثار اســت كه توسط انتشارات شهرستان ادب براى گروه سنى نوجوان منتشر شده است. 
فيروزجايى كه از داستان نويسان جوان است، در كتاب حاضر همانند آثار پيشين خود تالش 
كرده داســتانش را در فضايى روستايى و آشنا روايت كند؛ بر خالف داستان هايى كه اين 
روزها محدود و محصور در آپارتمان هاى رنگ و رو رفته مى گذرد، در داســتان فيروزجايى 
زندگى جريان دارد. زندگى يك پسربچه كه تنها دغدغه اش در زمان داستان، رساندن لباس 

عروس به دست خواهرش است.

محسن وزيرى مقدم
از تركيب بنديهاى شــنى و كنستراكسبون هاى 
فلزى و پالســتيك تا حجم هاى متحرك چوبى، 
انتزاعى ترين مفاهيم فضا، فرم و حركت را در نظر 
داشــت. وزيرى مقدم در 5 مرداد ماه سال 1303 
در تهران متولد شــد. نزد پدر خواندن و نوشــتن 
را آموخــت و تحصيالت ابتدايى را از 5 ســالگى 
آغاز كــرد. او در ســال 1322 در امتحان ورودى 
دانشــكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران پذيرفته 
شد. از اولين اســتادان وى على محمد حيدريان و 
مادام امين فر بودند. وزيرى مقدم در ســال 1327 
به عنوان اولين دانش آموختگان دانشكده هنرهاى 
زيبا فارغ التحصيل شد.[5] در مردادماه سال 1334 
راهى ايتاليا شــد و تا 1342 در رم به فعاليت هنرى پرداخت. سال 1337 دانشنامهٔ آكادمى 
هنرهاى زيباى رم را دريافت داشت. پايان نامهٔ تحصيلى خود را دربارهٔ موندريان و تأثير او در 
هنر قرن بيستم به رشتهٔ تحرير درآورد.وزيرى مقدم به ساخت مجسمه هاى چوبِى َمفصلى و 
متحرك مشهور است و اولين بار آثارى ساخت كه مخاطب مى توانست در اثر هنرى دخالت 
داشته باشد.زندگى نامه او به همراه مرور و تحليلى بر مجموعه اى از آثارش در كتاب: پ ي ش گ ام ان 
ه ن ر ن وگ راى اي ران: محسن وزيرى مقدم، ب ه ك وش ش رويين پاكباز و يعقوب امداديان ب ا ه م ك ارى 
ت وك ا م ل ك ى توســط موزه هنرهاى معاصر تهران و مؤسســه توسعه هنرهاى تجسمى منتشر 
شده اســت. جمعه شانزدهم شــهريورماه 1397، در پى يك دوره بيمارى طوالنى و به دليل 

كهولت سن در 94 سالگى، در خانه اش در رم درگذشت.

فرھنگ

موفقيت پيانيست هاى نوجوان ايرانى در 
عبدالحسينى،  رهام  جهانى.  مسابقه اى 
برسام اكبرى و سلينا شكرآبى؛ نوجوانانى 
هستند كه در مسابقه جهانى نوازندگى، 
موفق به كســب مقام شدند. به گزارش 
استعدادهاى  جهانى  مســابقات  ايسنا، 
 America Music موســيقى در آمريكا
Talent) 2023) رويــدادى بين المللى 
اســت كه براى همه نوازنــدگان با هر 
مليتى و در رده هاى سنى مختلف برگزار 
مى شود كه در آخرين دوره برگزارى با 
موفقيت سه تن از نوجواناِن ايرانى همراه 
بود. رهام عبدالحسينى، برسام اكبرى و 
سلينا شــكرآبى، نوازندگانى هستند كه 
در بخش ساز پيانو و از ايران در مسابقه 
استعدادهاى موســيقى آمريكا شركت 
كردند و هر ســه نوازنده موفق به كسب مقام شــدند.  رهام عبدالحسينى در رده سنى 12 سال، 
برسام اكبرى در رده سنى 10 سال و سلينا شكرآبى در رده سنى 9 سال موفق به كسب مقام سوم 
شدند. اتحاديه موسيقيدانان جوان آمريكا، سازمانى غيرانتفاعى است كه توسط گروهى از نوازندگان 
حرفه اى، پيانيست ها و خوانندگان تاسيس شده است. اين اتحاديه مسابقه بين المللى موسيقى را 

براى همه هنرمندان از همه كشورها برگزار مى كند.

موفقيت پيانيست هاى نوجوان
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