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گروه استان ها ـ رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران تابع قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این موضوع را به اثبات رسانده اما باوجود سخت گیرانه ترین 
نظارت ها، در زمینه هســته ای نه تنها به ما کمک نکردند بلکه مانع نیز شــدند.به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، محمد اسالمی شامگاه پنجشنبه در مراسم 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای بنی فاطمه اصفهان اظهار داشت: به برکت خون شهدا، رهنمودهای امام خمینی)ره( و تدابیر نورانی مقام معظم رهبری، جمهوری 
اسالمی ایران در باالترین نقطه اقتدار و قدرت قرار دارد. موضوع حائز اهمیتی که با شعار اصلی انقالب یعنی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی با همه سختی هایی که 

برای جامعه ما داشته است و حضور باعظمت مردم ما با فرماندهی امام راحل مانندش....

www.sobh-eqtesad.ir

روایت رئیس سازمان انرژی اتمی از سنگ اندازی های آژانس

مانع گسترش فناوری هسته ای ایران می شوند
info@sobh-eqtesad.ir

در تماسی تلفنی؛

روسای جمهور ایران و روسیه درباره 
تحوالت بین المللی گفتگو کردند

روسای جمهوری اســالمی ایران و فدراسیون 
روســیه در تماســی تلفنی دربــاره تحوالت 
بین المللی و مذاکرات هسته ای گفتگو کردند.

به گــزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم 
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان 

و والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراســیون روســیه در تماسی تلفنی 
درباره تحــوالت بین المللی و مذاکرات هســته ای گفتگو کردند.در این 
گفتگو حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه گسترش ناتو 
به سمت شرق تنش زا اســت، تاکید کرد: گسترش ناتو تهدیدی جدی 
علیه ثبات و امنیت کشــورهای مستقل در مناطق مختلف است.رئیس 
جمهور کشــورمان اظهار امیدواری کرد کــه آنچه اتفاق می افتد به نفع 
ملت ها و منطقه تمام شود.رئیسی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای 
با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران به دنبال توافقی پایدار است و نه 
متزلزل اظهار داشــت: ارائه تضمین معتبر، پایان بخشیدن به ادعاهای 
سیاسی و لغو واقعی تحریم ها از ضرورت های دست یافتن به توافق پایدار 
هستند.والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی، 
وضعیت کنونی را پاســخ مشروع به چندین دهه نقض معاهدات امنیتی 
و تالش های غرب برای آسیب رساندن به امنیت کشورش دانست.رئیس 
جمهور روسیه همچنین با اشــاره به همکاری های فعال ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر تداوم رایزنی های دو طرف در رابطه با مذاکرات 

هسته ای تاکید کرد.

باقری: 
پایان مذاکرات وین در گرو تصمیم های 

مشخص غرب است
مذاکــره کننده ارشــد ایران گفــت که پایان 
مذاکــرات رفــع تحریم هــا در ویــن در گرو 
تصمیم های مشخص غرب اســت.به گزارش 
ایرنا، علی باقری کنی با انتشار پیامی در توئیتر 
نوشــت: هر قدر هم که به خط پایان نزدیک 

باشــیم، الزاما تضمینی برای عبور از آن وجود ندارد. این کار مســتلزم 
هوشــیاری، ثبات قدم قوی تر، خالقیت بیشتر و رویکردی متوازن برای 
برداشتن گام پایانی است.وی افزود:  برای اتمام کار، تصمیم های مشخصی 
وجود دارد که طرف های غربــی باید بگیرند.مذاکرات رفع تحریم ها که 
از ششــم دی ماه آغاز شــده به مرحله ای رسیده اســت که موفقیت یا 
شکســت آن صرفا به تصمیمات سیاسی طرف های غربی بستگی دارد. 
اگر طرف های غربی تصمیم های الزمی را که به آن آگاه هستند، اتخاذ 
نمایند، می توان چند موضوع باقی مانده را حل کرده و ظرف چند روز به 

توافق نهایی دست یافت.

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱

تعیین مالیات برای برخی از مشاغل
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در مصوبه ای مالیــات برخی از 
اشخاص حقوقی و صاحبان مشــاغل را تعیین کردند.به گزارش ایسنا، 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی روز )پنج شنبه( 
بند )ذ( تبصره ۶ را به شــرح زیر تصویب کردند.ذ- اشــخاص حقوقی 
و صاحبان مشــاغل گروه اول موضوع آیین نامه اجرائی ماده)۹۵( قانون 
مالیاتهای مســتقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی)به 
استثنای کارمزد پرداختی به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد 
معامالت و تســویه اوراق بهادار و کاال در بورس ــها و بازارهای خارج از 
بورس، بانک ها، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت های بیمه 
بازرگانی صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیالت 
اعطایی بانک ها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول 
مالیات بر درآمد حقوق و اســناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی 
دولت به اشخاص داده می شود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص 
سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون اعالم می  شود( 
وجوهی را به هر عنوان)اعم از نقدی و غیرنقدی( مجموعاً بیش از مبلغ 
پنج میلیــون)۵.۰۰۰.۰۰۰( ریال بابت هر خدمت پرداخت می کنند دو 
درصد آن را به عنوان  علی الحســاب مالیــات مؤدی)دریافت کنندگان 
وجوه ( کســر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان 
امور مالیاتی کشــور واریز نماید.طبق آیین نامه اجرائی ماده)۹۵( قانون 
مالیاتهای مستقیم، اشــخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این 

آیین نامه جزو مؤدیان گروه اول محسوب می شوند:
۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

۲- صاحبــان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای 
پروانه بهره برداری از وزارتخانه ها یا مراجع ذیربط.

۳- صاحبان هتل های سه ستاره و باالتر.
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاه ها، کلینیک های تخصصی.

۵- صاحبان مشاغل صرافی.
۶- صاحبان فروشــگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و 

یا مراجع ذیربط.
۷- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری،  خدمات مالی 
و ارائه دهنــدگان خدمات مدیریتی، مشــاوره ای، انفورماتیک و طراحی 

سیستم.
۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم 

از مسافری و یا باربری.
۹- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی )فروش کاال یا فروش 
توأم کاال و ارائه خدمت( بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل 
)اظهارنامه تســلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال 
بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد می باشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش و 
سایر درامدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای 
گروه بندی ســال ۱۳۹۹ می باشد( یا آخرین درآمد قطعی شده )فروش 
کاال یــا فروش توأم کاال و ارائه خدمت( آن ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج 
میلیارد ریال باشد. )مشروط به ابالغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه 

سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی(.

اوضاع افزایش هزینه در ۱۰ دهک
متوسط افزایش هزینه برای ۱۰ دهک نسبت به پارسال به ارقامی بین ۳۲ تا باالتر از ۳۴ درصد رسیده 
اســت.به گزارش  ایسنا، وضعیت شاخص تورم در بهمن ماه امســال از این حکایت داشت که هر سه 

شاخص تورم ساالنه، نقطه به نقطه و ماهانه در مسیر کاهشی حرکت کرده است.

متوسط گرانی برای دهک ها تا 36 درصد
این در حالی است که بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت تورم بین دهک های 
مختلف نشان می دهد که فاصله تورمی بین دهک ها در افزایش قیمت تغییری نکرده است؛ به طوری 
که تورم نقطه به نقطه که برای کل کشور بهمن ماه ۳۵.۴ درصد اعالم شده بود برای دهک ها به گونه 
ای بوده که دهک اول، ۳۶.۳ و دهک دهم ۳۶.۴ درصد است و سایر دهک ها نیز بین این دو عدد  نوسان 
دارد.دهک های مختلف  در گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد  

و در گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« ۰.۸ درصد کاهش قیمت داشته اند.

تورم40 تا 44 درصدی برای 10 دهک
در رابطه با وضعیت تورم ساالنه که برای بهمن ماه ۴۱.۴ درصد اعالم شده بود در دهک های مختلف 
بین ۴۰.۴تا ۴۴ درصد برای دهک اول نوسان دارشته است.در مورد وضعیت »خوراکی ها و آشامیدنی 
ها و دخانیات« نیز تورم ساالنه بین ۵۳.۶ برای دهک دهم و  ۵۴ درصد برای دهک  اول متغیر است. در 
غیر خوراکی ها و خدمات نیز بین ۳۳.۵ درصد در دهک اول تا ۳۷.۴ درصد در دهک دهم نوسان دارد.

برنامه حمایتی به کجا رسید؟
این افزایش هزینه در حالی برای دهک ها به ویژه دهک های پایین وجود دارد که حمایت از این دهک 
ها بارها مورد تاکید دولت بوده اســت و حذف ارز ۴۲۰۰ و توزیع بخشــی از منابع ناشی از آن در قالب 
رقــم بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بین دهک های پاییــن را مطرح کرده و حتی وعده پرداخت از دی 
ماه امسال وجود داشت ولی به هر ترتیب جریان حذف ارز ترجیحی در مجلس با مخالفت مواجه شده 
است و فعال توزیع این یارانه منتفی به نظر می رسد.اما دولت  اخیرا خود نسبت به پرداخت یارانه ۱۰۰ 
هــزار تومانی در یک وعده به چهار دهــک پایین که حدود ۳۲ میلیون نفر بودند اقدام کرد که به نظر 
می رسد گروه هدف اصلی جهت حمایت یارانه ای این چهار دهک باشند ولی تا کنون برنامه مشخصی 

اعالم نشده است.

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱
 سود سپرده بانکی شرکت های حقوقی مشمول

 مالیات می شود
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در مصوبه ای برخی از معافیت های مالیاتی شرکت های حقوقی را 
لغو کردند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی )پنج شنبه( و در جریان 
بررســی بخش های درآمدی الیحه بودجه ۱۴۰۱،  بند )ض( تبصره ۶ را تصویب کردند.ض- در ســال 
۱۴۰۱ حکم بند)۲( ماده )۱۴۵( قانون مالیاتهای مســتقیم درخصوص اشــخاص حقوقی به استثنای 
صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و 
صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد.در زمان بررسی این بند، پورمحمدی معاون سازمان 
برنامه و بودجه توضیح داد که طبق بند)۲( ماده )۱۴۵( قانون مالیاتهای مســتقیم ، اشــخاص حقوقی 
یعنی شــرکت های مختلف که در بانک ها سپرده گذاری می کنند، مشمول مالیات نمی شوند. در این 
بند بودجه این معافیت لغو می شــود و مشــمول مالیات می شوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده 
می گذارد و ســودی عادیش می شود باید برای آن ســود مالیات پرداخت کند.  در ابتدای ماده ۱۴۵ 
قانون مالیات های مســتقیم آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات 
معاف است که طبق بند ۲ این ماده، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف 
نزد بانکهای ایرانی یا موسســات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شــامل سپرده هایی که بانکها یا 
موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم  می  گذارند، نخواهد بود؛ با مصوبه امروز مجلس این معافیت 

در سال آینده لغو شد.

وزیر اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته با اینکه تحریم های ایالت 
متحده کاهش نیافته و مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴ به نتیجه قطعی 
نرســیده است اما صادرات نفت ایران نســبت به دوران آغاز دولت جدید 
نزدیــک به ۴۰ درصد افزایش یافت و ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه بر 
بازار نفت و گاز تاکید داریم.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از شادا، »سید 
احسان خاندوزی« در گفتگو با شبکه العالم در رابطه با جایگاه اقتصادی 
ایران در دنیا و تغییر این جایگاه نســبت به سال های قبل گفت: در طول 
سه سال اخیر، دور جدید تحریم های اقتصادی آمریکا علیه دولت و ملت 
ایران موجب کاهش شــاخص های اقتصاد ایران شــده که البته فراگیری 
پاندمی کرونا،افزایش ســطح عمومی قیمت ها و تورم هم اثر مضاعفی بر 
کاهش رشد اقتصادی ایران داشته است، به نحوی که ما امروز شاهد رتبه 
پایین تر اقتصاد ایران نســبت به سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.وی در 
ادامه ابراز امیدواری کرد: با توجه به تدابیر جدید دولت در حوزه اقتصادی 
در ســال های ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱ و ســال های پــس از آن، در میزان تولید 
ناخالص داخلی اقتصاد ایران که شاخص رشد اقتصادی محسوب می شود 
و نیز در زمینه شــاخص تورم و سطح عمومی قیمت ها که نشان دهنده 

قدرت خرید خانوارهاست، شاهد بهبود باشیم.

توجه ویژه به ظرفیت های منطقه در دستورکارهای جدی دولت
خاندوزی افزود: یکی از دستورکارهای جدی دولت آیت اهلل رییسی، توجه 
ویژه به ظرفیت های منطقه ای و اساسا منطقه گرایی و سیاست همسایگی 
اســت که با توجه به پیگیری ها و تحرکات خوبی کــه در ماه های اخیر 
صورت گرفته و گســترش هم خواهد یافت، امیدواریم بتوان با استفاده از 
ظرفیت های کشــورهای منطقه به سرعت از دوران رکود اقتصادی خارج 
شده و شاهد همبســتگی اقتصادی بیشتر کشورهای منطقه در ماه های 
آینده باشــیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشــت: ۱۶ سال پیش، 
زمانی که سیاســت های کلی مربوط به خصوصی ســازی و افزایش سهم 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران توسط رهبر معظم انقالب ابالغ و تبدیل 
به یک قانون مصوب در مجلس شــورای اسالمی شد آغاز حرکتی جدید 
بود، مبنی بر اینکه در ابتدا زمینه های ورود و فعالیت بخش های غیردولتی 
در اقتصاد ایران افزایش یابد و سهم بنگاه ها و شرکت های دولتی از ناحیه 
ورود فعاالن اقتصادی بخش خصوصی تعدیل و اصالح شــود و به موجب 
آن، موتور رشد اقتصادی کشــور شرکت های غیر دولتی باشند، از سوی 
دیگر دولت هم از بخشــی از مالکیت ها و تصدی گری های خود در حوزه 
اقتصاد بکاهــد و آنها را واگذار کند. به بیــان تخصصی همان خصوصی 
سازی است که شــاید امر واگذاری شرکت ها در فرآیند خصوصی سازی 
جزو مهمترین پروژه های ۱۵ سال گذشته و دارای سهم بسیار باالیی در 
اقتصاد ایران بوده است.وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به این 
نکته اشاره کرد که خروجی ها و نتایج سیاست خصوصی سازی به طورکامل 
رضایت بخش نیست و می تواند بیش از اینها ثمرات مطلوب داشته باشد، 
اخیــرا در وزارت اقتصاد و دارایی تیمــی را به منظور تامین هر دو هدف 
سیاست گذار مامور بازنگری قانون در این زمینه کرده ایم.خاندوزی با بیان 
اینکه در ابتدا هدف افزایش و کارایی و بهره وری شــرکت های اقتصادی 
دنبال شود و همچنین نقش آفرینی بخش های غیردولتی به نحو عادالنه 
ای در اقتصــاد ایران رقم بخورد،گفت: در عرصه اقتصادی ایران، پیگیری 
همزمان این دو هدف کار بســیار ظریف و دشواری است که اقتصاد ایران 
بخش اعظم این راه را طی کرده اســت اما با توجه به چشم انداز پیش رو 
برای خصوصی سازی برخی دیگر از شرکت ها، نیازمند بازنگری، تصحیح 
مسیر و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته هستیم و امیدواریم در ماه های 
آینده با تصویب مصوبه جدید در هیات دولت شاهد این باشیم که مسیر 
خصوصی ســازی در اقتصاد ایران نه تنها کند نشود بلکه نقاط ضعفی که 

پیش از این وجود داشته ، اصالح شود.

وزیــر اقتصادی گفت: بخش نفت و گاز یکــی از مزیت های اقتصاد ایران 
بوده و در آینده هم خواهد بود، بنابراین ما بر افزایش ظرفیت بخش نفت 
و گاز برای رشــد اقتصاد ایران متمرکز هستیم، در طول ۵ ماه گذشته با 
وجــود اینکه تحریم های ایالت متحده کاهش نیافته و هنوز هم مذاکرات 
ایران با کشــورهای ۱+۴ به نتیجه قطعی نرسیده است اما صادرات نفت 
ایران نســبت به دوران آغاز دولت جدید نزدیک به چهل درصد افزایش 
یافته اســت، بنابراین ما همچنان بر نقش آفرینی ویژه بر بازار نفت و گاز 
تاکید داریم از همین رو از هدف گذاری جمهوری اسالمی ایران است که 
بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشــتیبانی برای رشــد سایر بخش 
های اقتصادی استفاده کند به همین منظور تالش می کنیم، زنجیره ها و 
حلقه های پایین دستی حوزه نفت و گاز در کشور توسعه یاید که بتوانیم با 
ارزش افزوده بیشتری در بخش های پاالیشی و پتروشیمی محصوالت را 
صادر کنیم و بدون اینکه اقتصادی کشور، هدف گذاری های توسعه نفت 
و گاز خود را از دســت دهد، سهم صادرات نفت خام را کاهش دهیم .وی 
افزود: قراردادهای جدیدی در مورد توســعه بخش های نفت و گاز منعقد 
شــده که اقتصاد کشور را آسیب پذیر می کند اما آنچه به وزارت خانه ما 
بیشتر مرتبط اســت، وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است 
که باید این وابستگی را کاهش و سهم درآمدهای غیرنفتی مثل مالیات را 
افزایش دهیم، حتی در صورت تحریم یا مشکالت خارجی، دولت در ایفای 

وظایف خود دچار مشکل نخواهد شد.

اعتراف آمریکایی ها به شکســت سیاست فشار حداکثری علیه 
ایران

خاندوزی گفــت: مایلم تاکید کنم در دهه های گذشــته هیچ اقتصادی 
نداشتیم که تا این حد در معرض فشارهای تحریمی و تنگناهای خارجی 
به شــکل مستمر و با شــدیدترین ابعاد قرار گرفته باشد و توانسته باشد 
همچنان مسیر رشــد خود را هر چند با فراز و فرود ادامه دهد. آنچه که 
اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا در مورد شکست سیاست فشار حداکثری 
گفــت، به نظرم بهتریــن اذعان و اعتراف به این اســت که اقتصاد ایران 
توانست از این فشار و امتحانی که در آن قرار داشت موفق بیرون بیاید.وی 
افزود: ما دوره ایی را نمی شناســیم که تا این حد دوره طوالنی فشارهای 
اقتصــادی در یک اقتصاد تداوم پیدا کند و آن اقتصاد بتواند همچنان نه 
تنها در کارهای اصلی خود مثل تولید و صادرات حرکت کند، بلکه هدف 
گــذاری های باالتری را در پیش بگیرد.خاندوزی اظهارداشــت: در طول 
۱۰ ماه گذشــته میزان صادارت ایران ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است 
و میزان واردات هم ۳۴ درصد افزایش داشته است این در شرایطی است 
که به نظر می رسید کشوری که در شدیدترین فشار های تحریمی است ، 
نباید شاهد چنین افزایشی در میزان تجارت خارجی باشد چون مهم ترین 
نقطه ایی که تحریم اثر خــود را بر اقتصاد وارد می کند تجارت خارجی 
است و ما توانسته ایم علی رغم همه این فشار ها صادرات و واردات بسیار 
بیشتری نسبت به سال گذشته تجربه کنیم .وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: اقتصاد ایران حتما در برخی بخش ها آســیب دیده اســت و دچار 
تنگناها و مشــکالتی شده ایم؛ کاهش شدید صادارت نفت ایران در سال 
های اول تحریم، کاهش میزان مراودات ارزی و بانکی ما ناشی از فشارهای 
افک )OFAC( غیرقابل انکار اســت اما توانستیم با اتکا بر توانمندی های 
داخلی و همکاری های منطقــه ایی کاری کنیم تا تحریم موجب توقف 
اقتصاد ایران نشــود.وی در خصوص سیاست های ناظر بر اقتصاد خاطر 
نشــان کرد: ۲ دسته سیاست اتخاذ شــده است؛ یک دسته سیاست های 
ناظر به حوزه اقتصاد منطقه و بین الملل؛ به این معنا که ما بتوانیم شاهد 
تعامالت بیشتر با کشورهای منطقه باشیم که جزو دستور کارهای قطعی 

و اولویت دیپلماسی اقتصادی دولت در دوره پیش رو خواهد بود.
ادامه در صفحه سوم

بلومبرگ:

 ایران انتقال نفت به کشتی ها را بیشتر کرده است
آمار عجیب از میلیاردها 

دالر پرونده باز واردات
معاون ســابق گمرک ایران با انتقاد از عدم هماهنگی بین   ســامانه های دستگاه های ذیربط در حوزه 
تجــارت، باز ماندن بیش از دو میلیارد دالر اظهارنامه وارداتی را نتیجه این رویه دانســت و اعالم کرد 
که در یک مورد ۹۰۰ میلیون دالر کاال بدون ثبت ســفارش از یکی از گمرک ها ترخیص شــده است.

به گزارش ایســنا، هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در بخش تجارت و به ویژه سامانه های مربوطه، 
بارها محل چالش بین سازمان ها بوده است و گرچه در مواردی مسئوالن به وجود نقص در این سامانه 
ها و تبعات ناشــی از آن در تجارت خارجی اذعان داشته اند اما هیچ گاه این موضوع به طور مشخص 
حل و فصل نشده است.در همین رابطه اخیرا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیما با حضور برخی 
از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و البته گمرک، موضوع سامانه ها و اهمیت آن در 

جریان تجارت مورد بررسی قرار گرفت....

حداقل دستمزد سال آینده به ۶ میلیون تومان 
می رسد

جنگ روسیه و اوکراین با بازارهای جهانی 
چه کرد؟

وزیر اقتصاد؛

اعتراف آمریکایی ها به شکست سیاست فشار علیه ایران
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گزیده خبر
خطیبزاده:

هماهنگی ها برای خروج شهروندان ایرانی از 
کی یف در حال انجام است

ســخنگویوزارتامــورخارجهگفت:هماهنگیهاالزممیانصفوســتادبا
هدفمدیریتبهتراوضاعوتســهیلدرخروجشــهروندانایرانیازکییفدر
حالانجاماست.بهگزارشخبرگزاریمهر،سعیدخطیبزادهسخنگویوزارت
امورخارجهدرپاســخبهســؤالخبرنگاراندربارهاقداماتاینوزارتخانهبرای
رســیدگیبهامورایرانیانمقیماوکراینوحلوفصلمشکالتآنهادرشرایط
توســعهتنشها،گفت:باشــروعبحرانوباالگرفتنتنشهادرمنطقه،وزارت
امورخارجهوســفارتجمهوریاسالمیایراندرکییفاز۲۴و۲۵بهمنتا
امروز،اقداماتگســتردهومتنوعیرادراینخصــوصانجامدادهاند.ویافزود:
بــاتوجهبهپیشبینیهایدقیقیکهدروزارتامورخارجهانجامشــدهبودو
تحوالتیکهامروزشــاهدآنهســتیم،ازقبلبهعنوانمحتملترینسناریوبه
اطالعمراجعونهادهایذیربطنیزرســاندهشدهبودوستادبحرانسریعاًدر
محلوزارتامورخارجهتشکیلوتالششدتاحداکثرهماهنگیهامیانصف
وستادباهدفمدیریتبهتراوضاعودرصورتلزومتسهیلخروجشهروندان
ودانشــجویانایرانیانجامپذیرد.ویادامهداد:آقایامیرعبداللهیانوزیرامور
خارجههمباوزرایخارجههردوکشورگفتوگوداشتوچندبارهمباسفیر
کشــورماندرکییفتماستلفنیبرقرارکردهودســتورالعملهایالزمبرای
ارائهخدماتفوریوویژهبهایرانیانمقیمراموردتأکیدقراردادندودرآخرین
اقدامنیزباوزیرخارجهمجارســتانگفتوگویتلفنیداشتتاخروجایرانیان
ازمرزهایآنکشــورراتسهیلکند.خطیبزادهتصریحکرد:پیگیریوضعیت
ایرانیانمقیماوکراین،بهروزرســانیاطالعاتومشخصاتتماسومحلاقامت
ایرانیانمقیموایجادبانکاطالعاتدراینزمینه،اختصاصشــمارهتلفنویژه
جهتتماسایرانیانمقیمبامعاونتکنسولیوزارتامورخارجهبهصورت۲۴
ســاعتهوهمچنیناقداممشابهیازسویسفارتکشورماندرکییف،تهیهو
انتشاراطالعیهسفارتدربارهلزومهوشیاریوآمادگیبرایشرایطاضطراریاز
دیگراقداماتاینوزارتخانهاست.ویتأکیدکرد:همچنینسفارتکشورماندر
کییفدرتماسمداومباکلیهاتباعایرانیبهویژهدانشــجویانبودهوبهصورت
تلفنیوحضوریبهسؤاالتودرخواستهایایرانیانعزیزپاسخخواهدگفت.
دریافتنظراتودرخواســتهایایرانیانازطریقتماسهایتلفنیوصفحات
ســفارتدرفضایمجازی،ارائهخدماتکنسولیفوریبهبرخیمتقاضیاندر
طولشــبانهروز،پاسخگوییبهسؤاالتونگرانیهایایرانیانودانشجویاندر
شــبکههایمختلفاجتماعیودیدارسفیرکشورمانباجمعهایمختلفیاز
دانشجویانایرانیازدیگراقداماتمادراینزمینهبودهاست.سخنگویدستگاه
دیپلماسیتأکیدکرد:توجهبهپاسخگوییبهخانوادههاینگرانایرانیانازجمله
دانشجویانماازوظایفدیگربودهاست.خطیبزادهبااشارهبههماهنگیواتخاذ
تمهیداتیباهواپیمایجمهوریاسالمیایرانبرایتخلیهاتباعکشورازاوکراین
گفت:ایننیزازدیگراقداماتمهمدرآغازاینبحرانبودهکهدرصورتامکان
انجامپروازوصدورمجــوزازطرفدولتاوکراینواطمینانازامنیتپروازبه

سرعتانجاممیشود.

روایت رئیس سازمان انرژی اتمی از سنگ اندازی های آژانس

مانعگسترشفناوریهستهایایرانمیشوند
رئیسسازمانانرژیاتمیگفت:ایرانتابعقوانینآژانسبینالمللیانرژی گروهاستانهاـ
اتمیاســتواینموضوعرابهاثباترســاندهاماباوجودسختگیرانهتریننظارتها،در
زمینههستهاینهتنهابهماکمکنکردندبلکهمانعنیزشدند.بهگزارشخبرگزاریتسنیم
ازاصفهان،محمداسالمیشامگاهپنجشنبهدرمراسمگرامیداشتیادوخاطرهشهدای
بنیفاطمهاصفهاناظهارداشت:بهبرکتخونشهدا،رهنمودهایامامخمینی)ره(وتدابیر
نورانیمقاممعظمرهبری،جمهوریاســالمیایراندرباالتریننقطهاقتداروقدرتقرار
دارد.موضوعحائزاهمیتیکهباشــعاراصلیانقالبیعنیاســتقالل،آزادیوجمهوری
اســالمیباهمهســختیهاییکهبرایجامعهماداشتهاستوحضورباعظمتمردمما
بافرماندهیامامراحلمانندشدرزمانرســولخدا)ص(وجودنداشت.ویافزود:مردم
بابصیرتخودپایانقالبایســتادندوکشوررابهاینسطحازاقتداررساندند.یکنکته
وجودداردوآناینکهگاهیاوقات،وقتیفردیدرونسیستمحضورداردوتخریبهای
ذهنیایراکهبرایمردموبهویژهجوانانصورتمیگیردمشاهدهمیکند،متوجهعظمت
جمهوریاسالمیوانقالبنمیشود،بااینحال،اماهنگامیکهازبیرونبهکشورنگاهو
آنرامقایسهکنیم،متوجهنشانههایبزرگیمیشویمکهباپرداختدقیقبهآنعظمت

جمهوریاسالمیمشخصمیشود.

دشمنان برای ساقط کردن جمهوری اسالمی از هیچ توطئه ای فروگذار نکردند
رئیسسازمانانرژیاتمیبابیاناینکه»ماازپیشازپیروزیانقالبموردتهاجمدیگر
کشورهابودهایم«،اضافهکرد:هدفجنگتحمیلیونقشیکهصدامبهعنواندستنشانده
اســتکبارانجامداد،ساقطکردنانقالبوجمهوریاســالمیبودکهدراینراستاانواع
توطئههاوبرنامههاراانجامدادند.ویادامهداد:درسال81براینخستینبارآمریکاییها
بهعنوانراهحلصلحخاورمیانه،موضوعخاورمیانهبزرگرامطرحکردند،تاآنروزکسی
اینعبارترانشــنیدهبودوحتیکســانیکهنیزاهلمطالعهبودند،واژهتقسیمبندی
خاورمیانهکوچکوبزرگبهگوششاننخوردهبود.اسالمیخاطرنشانکرد:یکیازوزرای
خارجهکشــورهایخلیجفارسدرماههایاخیرمصاحبهایانجــامدادوگفتکه»ما
نمیتوانیمکشوربزرگیهمچونایرانرادرهمسایگیخودمانبهویژهبااینقانوناساسی
تحمــلکنیم.«ویگفت:طرحخاورمیانهبــزرگرااینهابهاینگونهطراحیکردندکهاز
مدیترانهمیانکشورهایکوچکدرگیریایجادکنندواشخاصخودرادراینکشورها
حاکمکنندتابتوانندازمدیترانهتااقیانوسهندراکهایرانهمشاملآنهامیشدبهعنوان
ناحیهامنخودایجادکنند.دشمنانبهدنبالآنبودندکهبهاهدافخودبرایحاکمیت
دراینمنطقهکهاستراتژیکترینوسوقالجیشیترینجایگاهجهانبابیشاز60درصد

ذخایرانرژیاست،برسند.

با ژرف نگری ایران جریان رعب انگیز خاورمیانه بزرگ متوقف شد
رئیسسازمانانرژیاتمیبایادآوریآنکهطرحخاورمیانهبزرگکهگروههایتروریستی
برایآنبرنامهریزیشدهبود،باژرفنگریمقاممعظمرهبریوتالشهایشهیدسلیمانی
باشکســتمواجهشــد،تصریحکرد:آنهاگروههایبهاصطالحاسالمیراتربیتکردند،

همچنینمنابعمتعددینیزدراختیارشــانقراردادندوبااســتقرارآنهادرعراقوشام
اجرایطرحخاورمیانهبزرگراشــروعکردندکهباســرپنجهتدبیروجانفشانیجبهه
مقاومتوســردارسلیمانیایرانتنهاتوانســتاینجریانمخوفسنگینرعبانگیزرا
متوقفکند.ویعنوانکرد:باوقاحتتمامدرکنگرهآمریکاکشــورعراقرابه3کشــور
تقسیمکردنداماجریاندشمناندربارهخاورمیانهبزرگبامددالهیورهبریمقاممعظم

رهبریوکفایتتماماینسرزمینیعنیشهیدسلیمانیباشکستمواجهشد.

به سبب سلطه ستیزبودن جمهوری اسالمی ایران همیشه تحریم بوده ایم

اسالمیبااشارهبهسلطهستیزبودنجمهوریاسالمیایران،گفت:درتمامسالیانپس
ازپیروزیانقالببهدلیلآنکهسلطهپذیریراقبولنکردیموسلطهستیزیرادردستور
کارخودقراردادیم،همیشــهتحریمبودهایم.ماتحتفشارهایتحریمومکتبفکریو
عملکردیمناسبتوانستیمبهقدرتدفاعیباکفایتبرسیمکهدرسایهآنتوانستیمبه

پیشبردمنافعملیوامنیتملیحریمامنیرابرایخودایجادکنیم.
ویادامهداد:درحدیثهایمتعدددینیداریمکهبایدبادشــمنبیرونازخانهجنگید
اگرایناســتراتژیراایجادنکردهبودیم،شــاهداینامنیتنبودیــمکهبهبرکتخون
شهداست.هنگامیکهکشــورمیخواهداهدافشرادرمحیطبینالمللیپیشببردبه
قدرتدیپلماسینیازداردکهاینموضوعبه۲بالقدرتدفاعیوقدرتاقتصادیاحتیاج
دارد.رئیسسازمانانرژیاتمیباابرازاینکهدرحوزهفناوریهایپیشرفتهحوزهسروری
کشورهایسلطهطلبقلمدادمیشود،گفت:آمریکاییهابسیاریازفناوریهایپیشرفته
خودرابهمتحدانشانواگذارنمیکنندوواضحاعالممیدارندکهپیشتازیبرایپیشوایی
کهشــعارنیستوهدفمقرراستراباتماملوازموتجهیزاتبرایدررأسقرارداشتن

بههرنوعپیشمیبرند.ویبابیاناینکه»ماصحبتاز۴دههکاروتالشطاقتفرســا
میکنیم«،تصریحکرد:اینکهامروزآمریکاروبهافولاست،ازبرکتخونشهداوانقالب
اســتچراکهازنیروینظامیوانقالبماســیلیمحکمیخوردند.بایدتوجهکردکه
آنهادرســالهایاخیردیگرازگزینهنظامیبهعنوانگزینهرویمیزیادنمیکنندچرا
کهشرایطهمچونگذشتهنیست.رئیسسازمانانرژیاتمیاظهارکرد:سیاستتحریم
برایاضمحاللوتسلیموبرایبستنمسیرهایرسمیفعالیتوهدایتآنبهکانالهای
غیررسمیاستچراکهباعثایجادفسادمیشودوآنهاسالهابرایاهدافشانتبلیغکردند
کههربارمردمباحضورپرشورخودشانآنهاراناامیدکردند.ویادامهداد:امروزچیزی
کهتاحدودیازآننتیجهگرفتهاندوبایدنســبتبهآنهوشیارباشیم،جنگاقتصادی
اســتکهعلیهماوضعکردند.اسالمیافزود:سختترین،پیچیدهترینوطاقتفرساترین
جنگاقتصادیراتاکنونبرماجاریکردندکهدراینراســتاتمامظرفیتهایملیو
اشخاصمؤثربرپیشرفتدرکشورماراکهتعدادآنهابه1۵00عدداشخاصحقیقیو
حقوقیمیرسدتحریمکردند.ویابرازکرد:هنگامیکهوزیربودموزیرخارجههندکهبا
منگفتوگوکردگفت»ماراهمچونخودتانببینیدچراکهتحتفشارواشنگتنهستیم
وهرچندروزبهمافشاربرایپیشگیریازارتباطباایرانمیآورندواعتراضمیکنندکه
چراحقوقکارکنانهندرابهدالرپرداختمیکنند«،چراکهنمیخواستندحتییکدالر
بهایرانواردشــودوبافشاراقتصادیومقبولیتزداییبرایفاسدنشاندادنمسئوالن،

قصدتخریبذهنیتمردمرادارند.

ایران تابع قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی است
رئیسســازمانانرژیاتمیراجعبهمذاکراتهستهایتصریحکرد:درخصوصموضوع
هستهایبایدگفتکهدستیابیبهفناوریهستهایبرایکشورماکهامسالسالچهل
وهفتماســتکهعضوآژانسانرژیاتمیهســتیم،عادیاست.بهمااتهاممیزنندکه
»میخواهیدبمباتمبســازید.«،۴7سالاســتکهعضویتداریم،سندآژانسوسند
منعگسترشسالحهایهستهایراامضاکردهایم،همچنینتابعقوانینهستیموتحت
ســختتریننظارتهایآژانسبودهایم.ویادامهداد:مطابقبااساسنامهآژانسماده۲و
3آنهاوظیفهدارندکهتشویق،حمایتوپشتیبانیووساطتکنندکهفناوریهستهای
دراختیارهمهملتهاقرارگیردوتنهاچیزیاســتکهازمادریغکردند،نهتنهاکمک
نکردندبلکهمانعنیزشــدندامابهلطفالهیباحمایتهایمقــاممعظمرهبریامروز
دارایسندفاخرهستیمامابایددرهمهابعادآنراگسترشدهیم.معاونرئیسجمهور
دربارهپیشــرفتهایکشوردرعرصههستهایخاطرنشانکرد:بهلطفالهیوباحمایت
رهبرمعظمانقالبامروزدارایســندهستهایفاخرهستیمکهنیازبهگسترشداردو
هدفگذاریمادرزمینهبرقهستهایصورتگرفتهاستکهباکیفیتتریننوعبرقیاست
کهدردنیاوجوددارد.اسالمیبایادآوریاینکهبرقهستهایهیچگونهآالیندگینداردو
پایانپذیرنیســت،ادامهداد:کشورنیزدرپیشبرداهدافتوسعهایهستهایخودشدر
حرکتاست.یکیازمسیرهایدرستماکهرهبرمعظمانقالبدرآخرینسخنرانیخود

اشارهفرمودندبرقهستهایبودکهدراینزمینههدفگذاریکّمیکردیم.

سرمایه چادرملو بیش از 2 برابر شد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو )سهامی عام( ، ساعت8 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1400/12/4 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار 
و امور اجتماعی سالن تالش با حضور اکثریت صاحبان سهام 
و یا نمایندگان قانونی آن ها ، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، نمایندگان حســابرس مستقل و بازرس قانونی ، اعضا 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت برگزار گردید .به گزارش 
خبرنگار ما در این مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه و اعالم 
رسمیت جلسه توسط رییس مجمع ، ابتدا مدیر عامل چادرملو، 
در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت گفت: ابتدا پیشنهاد 
افزایش سرمایه از 55 هزارو 500  میلیارد ریال به مبلغ  200هزار 
میلیارد ریــال در تاریخ 24 آبان ماه 1400 مورد تصویب هیات 
مدیره قرار گرفت و  گزارش مذکور در تاریخ 8 آذر ماه 1400 به 
تایید بازرس قانونی شرکت رسید. اما با در نظر گرفتن شرایط 
بازار سرمایه و به منظور حمایت از سهامداران خرد با هماهنگی 
ســهامداران عمده مقرر گردید ابتدا مجوز افزایش سرمایه از  
55 هزارو 500  میلیــارد ریال به 121 هزارو 500  میلیارد ریال 
از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود و افزایش سرمایه 
آتی شــرکت پس از مجمع عادی سالیانه و با لحاظ سود سال 
1400 مورد بررسی قرار گیرد.لذا  با عنایت به مراتب فوق مجوز 
افزایش سرمایه شرکت از 55 هزارو 500  میلیارد ریال  به مبلغ  
119هزار میلیارد ریال در تاریخ 18/11/1400   از سازمان بورس 
واوراق بهادار به منظور اجرای بخشــی از مخارج سرمایه ای 
پروژه گندله سازی شــماره  ) 2(  به  مبلغ  ) 12 هزار میلیارد 

ریال( .

مهندس ناصر تقی زاده همچنین با اشــاره به اهمیت اکتشــاف، بر اولویت بودن 
دسترسی به ذخایر جدید سنگ آهن از سوی چادرملو تاکید کرد و از حمایت های 
بی دریغ اعضای هیاًت مدیره و سهامداران حقیقی و حقوقی از روند طرح های توسعه 
شرکت تقدیر و تشکر  و اظهار امیدواری نمود این شرکت بتواند همچنان مسیر رو به 

رشد و پویایی خود را در اقتصاد کشور و تولید ثروت تداوم بخشد.
مدیر عامل چادرملو افزود: در حالیکه بازده کل بازار سهام طی سال جاری منفی 2 
درصد بوده است شرکت چادرملو طی 10 ماهه گذشته با 20 هزار میلیارد تومان سود 

بازدهی مثبت  33 درصد داشته است .
در ادامه، گزارش بازرس قانونی شــرکت )موضوع مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب سال 1347 ( قرائت گردید و با عنایت به مجوز صادره از سوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 230-004/832125  مورخ 1400/11/12  مجمع 
پس از شور و مذاکره ، با اکثریت قانونی آرای سهامداران حاضر ،افزایش سرمایه از 
مبلغ )پنجاه و پنج هزارو پانصد  میلیارد ریال (  به مبلغ  )یکصدو نوزده هزار میلیارد 
ریال (  مقتسم به 119 میلیارد سهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشته از 

طریق صدور سهام جدید را مورد  تصویب قرار داد .

 مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه که افزایش سرمایه آنها در جریان ثبت استخرید ماشین آالت و تجهیزات معدنی به مبلغ)  9هزار میلیارد ریال( به شرح جداول زیر:
 به مبلغ) 15 هزارو  858  میلیارد ریال( موافقت.

 مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه  که آفزایش سرمایه آنها ثبت شده است 
به  مبلغ ) 27 هزار میلیارد ریال(
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وزیر اقتصاد؛

اعتراف آمریکایی ها به شکست سیاست فشار علیه ایران
خاندوزی ادامه داد: همکاری های اقتصادی با کشــورهای منطقه کمک خواهد کرد به اینکه ما نشــان دهیم 
با داشــتن چنین مجموعه وســیعی از ظرفیت های منطقه ای، عبور از تنگناهای تحریم کار دشواری نیست؛ 
گاهی غفلت بزرگ این بوده است که ظرفیت های کشورهای منطقه و همسایگان را به شکل جدی و به عنوان 
اولویت اول دیپلماســی اقتصادی خود در دستور کار نداشتیم.وزیر اقتصاد به برنامه و سیاست دوم اشاره کرد 
و گفت: : فعال کردن ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران اســت، وقتی در شرایط رکود و تنگنای اقتصادی قرار 

می گیریم...
بایــد بــه فعاالن اقتصادی ایران کمک کرد تا بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشــتری همکاری کنند. ما در 
وزارت اقتصاد و دارایی برای نخســتین بار پیشــنهاد دادیم که بعد از۱۵ تا ۱۸ ســال که از کاهش نرخ های 
مالیاتی در ایران می گذشــت، پنج واحد درصد نرخ های مالیات در سال آتی شمسی کاهش پیدا کند این را 
به عنوان یک دستور کار قرار دادیم که مراحل شروع فعالیت های اقتصادی که جزو رتبه های پایین اقتصادی 
ایران در شــاخص دوئینگ بیزینس بانک جهانی بود بهبود پیدا کند و فعاالن اقتصادی بتوانند به ســرعت و 

در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه مجوزها و ثبت فعالیت های اقتصادی خود را در کشور انجام دهند.

کاهش مشکالت کمبود نقدینگی و تسهیالت بانکی شرکت ها
وی خاطرنشان کرد: بودجه ای که برای سال آینده در دولت برای فعالیت های عمرانی و سرمایه گذاری مصوب 
شــده است، برای هر یک از استان ها بودجه بسیار بیشتری نسبت به سال های قبل در نظر گرفته شده تا به 
رشــد فعالیت های اقتصادی کمک کند و با دادن اختیارات بیشتر به اســتان ها، تمرکز زدایی و فعال کردن 
ظرفیت های های مرزی و سایر استان های کشور صورت بگیرد.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: روش تامین مالی 
و نقشی که بانک ها در تامین مالی شرکت های ایرانی ایفا می کردند طبق توافقی که بین وزارت اقتصاد، وزارت 
صنعت و معدن و بانک مرکزی جمهوری اســامی انجام گرفت روش متفاوتی تعریف شــد که از این به بعد 
مشکات کمبود نقدینگی و تسهیات بانکی شرکت ها را کاهش بدهد.وی گفت: مجموعه این دسته اقدامات 

در کنــار پیگیری کانال های ویژه ارتباط مالی که باید بیرون از نظارت خزانه داری آمریکا، ایران و طرف های 
تجاری صورت بگیرد که آن هم جزء وجوه مشترک ما و بانک مرکزی است که در حال پیگیری است، کمک 
خواهد کرد به اینکه فعاالن اقتصادی شــرایط بسیار بهتری را درباره رشد و افزایش تولید، اشتغال و صادرات 

خود در آینده شاهد باشند.

تاثیر تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران
خاندوزی درباره تاثیر تحریم های ایاالت متحده گفت: در این واقعیت تردیدی نیســت که تحریم ها سرعت 
حرکت اقتصاد ایران را کند کرده اســت اما نکته دیگر این اســت که ما اکنون در دل همین تهدید و فشــار، 
فرصــت ها و روش های جدیدی را پیدا کرده ایم که موجب تقویت اقتصاد ایران می شــود.وزیر اقتصادی و 
دارای تاکید کرد: چندین سال گذشته یک سرمازدگی وسیعی در یکی از زمستان ها در کشور رخ داد، یکی 
از بزرگترین صادرکنندگان که صاحب باغ های زیتون وســیعی در ایران بود برای من تعریف می کرد که آن 
ســرمازدگی موجب شــد بخش زیادی از باغ های زیتون آن صادرکننده از بین برود اما در دل آن گونه های 
خاصی از زیتون که توانســته بودند در سرمای شدید دوام بیاورند خودشان را نشان دادند و موجب شدند که 
از این به بعد آن تولید کننده و صادرکننده آن گونه ای از زیتون را تکثیر کند که بتواند در شــرایط ســخت 

هم دوام بیاورد.

شناساسی نقاط ضعف و آسیب پذیر اقتصاد ایران به واسطه تحریم ها
وی افزود: ما در اقتصاد ایران از فشارهای تحریمی راه هایی را پیدا کردیم که نقاط ضعف و آسیب پذیری 
خود را شــناختیم و راه های بیــرون رفت از آن نقطه ضعف را پیدا کردیم، به عنوان مثال کشــوری که 
درآمد نفتی زیادی داشــت به راحتی ترجیح می داد که برخی از اقام حتی سفره غذایی اساسی مردم را 
از طریق واردات تامین بکند، ما پس از تحریم ها به این نکته رســیدیم که وابســتگی سفره غذایی مردم 

به واردات و تحریم ها باید کاهش یابد؛ بنابراین یا بســیاری از قطعات بخش های اســتراتژیک صنعتی ما 
در بخش نفت، در بخش صنعت و بسیاری از قطعاتی که تکنولوژی باالیی را داشتند کاتالیست های ویژه 
ای که وجود داشــت عمدتا وابسته به واردات بود، تحریم ها به ما کمک کرد که جوانان با تحصیات باال و 
شــرکت های تک اســتفاده بکنیم برای اینکه خودمان بتوانیم در داخل آن قطعات کلیدی را تولید بکنیم.

خاندوزی یادآور شــد: تحریم حتما مسیر اقتصاد ایران را کند کرد اما همزمان به ما راه هایی را نشان داد 
تا بتوان در آینده آســیب ناپذیرتر باشیم، به تعبیری که رهبر انقاب استفاده کردند تحریم ناپذیرشدن به 
ایــن معنا که از تکرار تحریم ها کمتر از قبل ضربه ببینیم و این یکی از اولویت های اســتراتژیک اقتصاد 

ایران در سال های پیش رو خواهد بود.

در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین نباید مجدد اقتصاد ایران به نفت وابسته شود
وزیر اقتصاد در پایان درباره چشــم انداز مذاکرات ایران در ویــن و احتمال معجزه در اقتصاد ایران گفت: به 
نتیجه رســیدن مذاکرات، فرصت های جدیدی را برای تســهیل مراودات اقتصادی و مالی برای اقتصاد ایران 
ایجاد خواهد کرد. اما اعتقاد ما در دولت این است که هر معجزه ای تنها با نگاه به ظرفیت ها و توانمندی های 
داخل اقتصاد ایران رخ خواهد داد، به عبارت دیگر در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین مهمترین دستور 
کار اقتصادی ما باید استفاده کردن از این فرصت باشد و نباید مجددا اقتصاد ایران را وابسته به نفت و دالرهای 
نفتی اداره بکنیم.وی اظهار داشت: اقتصاد ایران و مردم ما هزینه جداشدن و کم کردن وابستگی به دالرهای 
نفتی را پرداخته اند و امروز روز این است که از منفعت آن استفاده بکنیم؛ به این معنی که کانال های تجاری 
و ارزی خودمان را با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه خودمان گسترش بدهیم. به عبارت دیگر بنده در 
دیداری که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم همزمان با سفر آقای رئیس جمهور به مسکو، به وزیر اقتصاد روسیه 
گفتم که مذاکرات ایران و ۴+۱ باید بتواند فرصتی ایجاد بکند که ما عاقات اقتصادی خودمان را با کشورهای 

آسیایی و منطقه گسترش بدهیم و هیچ ابایی هم از اظهار این استراتژی و سیاست نداریم.

یک گمانه قوی نشــان می دهــد که حدقل 
دستمزد ســال آینده به عدد۶ میلیون تومان 
نزدیــک خواهــد بود.اقتصاد آناین- شــادی 
همایونی؛ این تخمین بر اســاس ســه مولفه 
اثرگذار از ســوی کارشناسان مطرح می شود. 
این سه مولفه عبارتند از نرخ تورم ساالنه، رقم سبد معیشت و عددی که برای حداقل 
حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته می شــود. طی رســم ســالیان گذشته، حداقل 
دســتمزد کارگران از حداقل حقوق کارکنان کمتر نبوده لذا پیش بینی می شــود با 
توجه به رقم ۵.۶ مصوب شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزد کارگران از 
این عدد بیشتر باشد.حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت و گو با اقتصاد 
آناین به یک اتفاق نادر در تعیین سبد معیشت اشاره و اظهار کرد: امسال رقم سبد 
معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده است. یعنی اعداد هزینه ای را دولت از 

وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته و مستقیما در تعیین رقم سبد معیشت نقش داشته 
اســت. بنابراین برخاف سال های گذشته تا به اینجای کار، رقم سبد معیشت با نظر 
دولت و مورد تایید دولت است. او افزود: از آنجا که نرخ جدید دستمزد بار تورمی ایجاد 
می کند؛ جلسات دستمزد عما تا ۱۵ اسفند متوقف شده و در نیمه دوم اسفند ادامه 
مذاکرات انجام خواهد شد. این نشان می دهد که موضوع تعیین حداقل دستمزد در 

شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه زنی است. 

اجبار به پذیرش رقم پیشنهادی دولت
حاج اســماعیلی یادآور شــد: معموال دستمزدی که به صورت اســتاندارد در جهان 
تعیین می شود؛ جلسات در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه ای و مذاکرات 
کارگاهی بین کارگران، کارگران و دولت متنوع پیگیری شــده تا به یک برآیند نهایی 
برســند. اما در ایران چانه زنی دستمزد به این صورت انجام نمی شود. آنچه تا کنون 

تجربه شــده، این بوده که دولت نهایتا رقم دستمزد را مشخص می کند. به گفته او 
هرچند نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مزد بحث های متعددی را انجام می 
دهند اما نهایتا این دولت اســت که یک رقم را اعام می کند و دو طرف را مجبور به 
امضای رقم پیشــنهادی می کند. در گذشته تجربه شده که مدتی طرفین، دستمزد 
مطرح شده را نپذیرفته و امضا نکردند اما نهاینا ناچار به امضا شده اند. تا سال گذشته 
که روند تعیین سبد معیشت را از سوی شورا داشتیم؛ نهایتا دستمزد را دولت تعیین 
می کرد.حاج اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس چند مولفه می توان رقم دستمزد سال 
آینده را از هم اکنون تخمین زد توضیح داد: یکی از این مولفه ها حداقل حقوق تعیین 
شــده برای کارمندان دولت اســت. دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱، رقم ۴.۵ میلیون 
تومان را برای حداقل حقوق ســال آینده پیشــنهاد داده بود اما در کمیسیون تلفیق 
این عدد به ۵.۶ میلیون تومان افزایش یافت.از آنجا که همواره طی سال های گذشته 
رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران از حداقل تعیین شده حقوق کارمندان بیشتر 
بوده است؛ به نظر نمی رسد دستمزد تعیین شده برای سال آینده از رقم ۵.۶ میلیون 

تومان کمتر باشد.
این کارشــناس بــازار کار تاکید کرد: اعتراضاتی که امســال کارکنان مختلف دولت 

از جمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دســتمزد داشــتند؛ روی نظر مجلس تاثیر 
گذاشــت و باعث شد نمایندگان حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه این رقم تقریبا تثبیت شده است اظهار کرد: بعید می 
دانم شــورای نگهبان روی این رقم نظر دیگری داشته باشد. به گفته او ما در شورای 
عالی کار بر اســاس سه مولفه تعیین دستمزد داریم. اول تورم ساالنه، دوم رقم سبد 
معیشت و سوم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت است که بر اساس 
آن حقــوق کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشــد. بنابراین ۵.۶ 
میلیون تومان برای دســتمزد سال بعد تثبیت شده است. حاج اسماعیلی خاطرنشان 
کرد: آنچه نمایندگان کارگران باید انجام دهند؛ چانه زنی برای رســیدن به رقم های 
باالتر اســت. یعنی متناسب با تعیین خط فقر و سبد معیشت، باید برای تعیین رقم 
های باالتر دســتمزد تاش کنند.بر این اساس بعید می دانم که دستمزد سال آینده 
کارگران از ۵.۶ میلیون تومان کمتر تعیین شــود و در عین حال خوشبین هستم که 
حداقل دستمزد سال آینده به مرز ۶ میلیون تومان برسد. در حال حاضر هم نرخ تورم 
هم رقم ســبد معیشت و هم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت این 

الزام را ایجاد می کند که برای رقم های باالتر چانه زنی صورت گیرد.

حداقل دستمزد سال آینده به ۶ میلیون تومان می رسد

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
4- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها:

توضيحات :1- مناقصه گران بايستي عالوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاكت الف )تضمين( را كه در 
پاكت محافظ قرار داده مي شود ، بصورت فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.
2-منبع اعتباري پروژه : 1- كليه رديف های يک الی 10 :  نقدی و اسناد خزانه  

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

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه 
نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير " خيابان نهضت"اداره كل نوسازي مدارس استان شماره تلفن  9-38210636-083  شماره نمابر : 083-38243537      

2-موضوع مناقصه :

ف
مرتبه عنوان پروژهردي

فراخوان
شماره فراخوان درج 
شده در سامانه ستاد

مبلغ برآورد اوليه بر 
اساس فهرست بهای سال 

1400)ريال(

مبلغ تضمين 
شركت 

درمناقصه)ريال(

مدت 
انجام كار 

)ماه(

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

احداث مدرسه 3 كالسه 1
شخص حقوقي:  حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400016912,114,434,478606,000,0005دومروستای تين باينگان

شخص حقيقی : حدواقل رتبه 2 رشته ابنيه

2

احداث مدارس 1 كالسه 
روستاهای اكبر آباد 

مجروالن و دنگی عباس 
و مدارس 2 كالسه 

روستاهای بريموند و چالگه 
سرپل ذهاب

شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017025,511,438,1881,276,000,0006دوم

احداث مدرسه 3 كالسه 3
شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017112,032,013,325602,000,0005دومروستای بانيلوان جوانرود

شخص حقيقی : حدواقل رتبه 2 رشته ابنيه

4

احداث مدرسه 2 كالسه 
روستای شاينگان و 3 

كالسه روستای دولت آباد 
روانسر

شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017218,509,058,243926,000,0005دوم
شخص حقيقی : حدواقل رتبه 1 رشته ابنيه

5

احداث مدارس 2 كالسه 
روستاهای سرزل جاللوند ، 
كريان و دره بادام ناحيه 2 

كرمانشاه

شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017321,212,083,7521,061,000,0006دوم

6

احداث مدرسه يک كالسه 
روستای كمره گواور و 

مدرسه 3 كالسه روستای 
شيرزاديان گيالنغرب

شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017417,340,396,253868,000,0005دوم
شخص حقيقی : حدواقل رتبه 1 رشته ابنيه

7

احداث مدارس 2 كالسه 
روستاهای ديون ، انارک 

و توه لطيف ناحيه 2 
كرمانشاه

شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017521,212,083,7521,061,000,0006دوم

8

احداث مدارس 2 كالسه 
روستاهای داربلوط ، قلعه 

شيخ حسن و كاسره سرپل 
ذهاب و مدرسه 2 كالسه 
روستای نی پهن عبداله 

قصرشيرين

شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017630,654,955,2781,533,000,0008دوم

احداث مدرسه 9 كالسه 9
شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017791،085،413،2184،555،000،00015اولصدف بانه وره باينگان

احداث مدرسه 9 كالسه 10
شخص حقوقي: حداقل رتبه 5رشته ابنيه200000338400017880،332،769،0444،017،000،00012اولويس القرن روانسر

))ردیف های 9 و 10 همراه با ارزیابی کیفی می باشند (( نوسازي دمارس استان ركمانشاه

مدت اعتبار پيشنهادگشايش پاكتها و پيشنهاد قيمتمهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و تحويل فيزيكی پاكت الفمهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
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گزیده خبر

بلومبرگ: ایران انتقال نفت به کشتی ها را 
بیشتر کرده است

بلومبرگ در گزارشی نوشــت: ایران با ادامه 
پیشــرفت مذاکرات هسته ای، نفت بیشتری 
به کشتی ها برای سرعت بخشیدن به صادرات 
در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات و رفع 
تحریم ها منتقل کرده است.به گزارش ایسنا، 
بلومبرگ در گزارش خود نوشــت: تحلیل و 
بررســی شرکت کپلر نشان می دهد میزان نفت موجود در نفتکشهای ایران از 
اوایل دسامبر به میزان ۳۰ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ میلیون 
بشکه رسیده است. این افزایش در حالی صورت می گیرد که دیپلمات ها در وین 
روی توافقی برای احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ کار می کنند که تسهیل 
تحریم ها را به دنبال خواهد داشت. اگرچه ایران ممکن است به چند ماه زمان 
برای افزایش تولید میادین نفتی خود نیاز داشــته باشد اما به محض تسهیل 
تحریم هــا می تواند فروش نفت از ذخایر خود را فورا آغاز کند.این جریان زیاد  
نفت می تواند به مالیم شــدن قیمت های نفت که امســال بیش از ۲۰ درصد 
افزایش پیدا کرده و تقریباً به مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه رسیده اند، کمک کند.

کارول ناخله، مدیر اجرایی شرکت مشاوره »کریستول انرژی« در این باره گفت: 
برداشت نفت بیشتر، قیمت ها را تا حدودی تحت فشار کاهشی قرار خواهد داد؛ 
با این حال تاثیر آزادسازی نفت از ذخایر در مقایسه با افزایش احتمالی تولید 
ایران ناچیز خواهد بود.راســل هاردی، مدیرعامل گروه ویتول هفته جاری در 
گفت وگو با تلویزیون بلومبرگ اظهار کرد: در مدت چند ماه پس از یک توافق، 
ایران می تواند حدود یک میلیون بشکه در روز عرضه نفت را به بازارهای جهانی 
احیا کند. این میزان می تواند کمبود عرضه از سوی تولیدکنندگان دیگر اوپک 
پالس که بسیاری از آنها از کمبود سرمایه گذاری و اختالالت تولید آسیب دیده 
اند جبران کند.ایمان ناصری، مدیر امور خاورمیانه شرکت مشاوره FGE اظهار 
کرد: تولید روزانه نفت ایران در مدت سه ماه پس از یک توافق جدید می تواند 
به حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز برسد و در مدت شش ماه به ظرفیت کامل 
۳.۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. طبق گزارش کپلر، حدود نیمی از نفت 
ایران که در نفتکشــها نگهداری می شود، نفت خام و باقی آن میعانات است. 
رشــد ذخایر شناور مربوط به انتقال نفت از مخازن خشکی بوده که عمدتا در 
پایانه نفتی در جزیره خارگ در خلیج فارس بارگیری شده اند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، کپلر از روشــهایی مانند ردیابی ماهواره ای و تحلیل دیتا برای رصد 

کشتی ها  و دنبال کردن محموله ها و بارگیری ها استفاده می کند.

مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان دانیال موج:
 اعتماد به شرکت های دانش بنیان تحقق 

اقتصاد مقاومتی است
مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان دانیال موج 
نمایشــگاه ها را محل تبادل دانش و اندیشه 
تولید کنندگان، مصــرف کنندگان و فعاالن 
عرصه های مختلف برشــمرد و اذعان داشت 
نمایشگاه ساخت ایران که در کیش برگزار شد 
در مموریت خود در معرفی شرکت های دانش 
بنیان به صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی کشــور موفق بود.به گزارش خبرنگار 
ما صمد صمدیانی در سومین نمایشــگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی در جریان بازدید همزمان محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس 
جمهور و عبدالعلی علی عســگری مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس از غرفه هلدینگ دانش بنیان دانیال موج و پژوهشــگاه صنعت نفت، با 
تقدیر از دکتر علی عســکری به عنوان متولی اصلی  این نمایشگاه و تقدیر از 
سایر حامیان و برگزار کنندگان، افتتاح سومین همایش و نمایشگاه حمایت از 
ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی را حرکتی ارزشمند خواند و اظهار کرد: 
برگزاری این نمایشــگاه اتفاق بزرگی بود که موجب شــد سازندگان و تولید 
کنندگان دانــش و فناوری های نوین در عرصه پتروشــیمی و کارفرمایان و 
صاحبان صنایع این حوزه در یک مکان گردهم آمده و با یکدیگر تعامل داشته 
باشــند.وی در این دیدار با تاکید بر اینکه محصوالت و تکنولوژی های تولید 
شده در دانیال موج به عنوان یک شرکت دانش بنیان داخلی قابلیت رقابت با 
تولیدات مشابه خارجی را دارد از توان صادراتی دانش و محصوالت این شرکت 
به کشورهای خارجی خبرداد و افزود: دانیال موج دارای ۱۱ شرکت زیرمجموعه 
دانش بنیان اســت که در بخش های مختلف از جمله اینترنت اشــیاء، دیتا 
ماینینگ و هوش مصنوعی که امروزه در جهان به سرعت در حال رشد و توسعه 
در بخش های مختلف به ویژه تولید محصوالت ایمنی محور است فعالیت می 
کند و می تواند با اســتفاده از این فناوری نوین ارزش افزوده بسیاری را ایجاد 
کند.مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان دانیال موج برترین نوع و شــکل حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان را خرید محصوالت تولیدی آن ها عنوان کرد و 
افزود: ترویج خرید از شــرکت های دانش بنیان ومحصوالت ایرانی که توسط 
آن ها تولید می شود توسط شرکت های دولتی و خصوصی، ارگان ها ونهادها 
مــی تواند بزرگترین نوع حمایت از آن ها باشــد.وی به معاون رییس جمهور 
تاکید کرد: ما تولید کننده تکنولوژی هستیم و با توجه به اینکه این نمایشگاه 
با صنعت نفت و گاز و پتروشــیمی ارتباط مستقیم دارد در این بخش شرکت 
های فعال در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می توانند با خرید تکنولوژی از 
شــرکت های دانش بنیان داخلی گامی بزرگ در حمایت از آن ها بردارند و از 
این طریق است که منویات رهبرمعظم انقالب در سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی محقق می شود.صمدیانی با اشاره به حضور بانک ها در این نمایشگاه 
افزود: یکی از اتفاقات خوب حضور بانک هاســت زیرا بانک ها می توانند نقش 
اساســی در فعالیت های شرکت ها به ویژه شــرکت های دانش بنیان با ارائه 
تســهیالت و کاهش ســختگیری در خصوص ارائه وثیقه از سوی این شرکت 
ها که بزرگترین دارایی و ارزش افزوده آن ها دانش اســت داشته باشند.وی با 
اشــاره به همکاری این شرکت با جامعه بازاریان کیش به ارائه خدمات ایمنی، 
ارائه آمار، داده ها و اطالعات در زمینه های مختلف به ویژه میزان استقبال از 
بازارها و تعداد مشتریان وفادار و موارد مختلف در این حوزه خاطر نشان کرد: 
بــا افزایش اطالعات در بخش های مختلف اصناف امکان برنامه ریزی و برنامه 
سازی های صحیح تر و دقیق تر و دریافت ارزش افزوده بیشتری  را در آینده 
خواهند داشت.سومین نمایشگاه صنعت پتروشیمی کشور با عنوان نمایشگاه 
حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش 
و پتروپاالیش با حضور جمعی از مســووالن، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و 
فعاالن عرصه صنعت پتروشیمی، نفت، پاالیش، پتروپاالیش و تامین کنندگان 
منابع مالی و بانک های کشور و شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه های 
ارائه خدمات دانش فناوری و نوآوری به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کور در 
نمایشگاه بین المللی جزیره کیش برگزار شد.هلدینگ دانش بنیان دانیال موج 
که در کنار پژوهشگاه صنعت نفت کشور در این رویداد حضور حاضر شد، یکی 

از حامیان برگزاری این همایش و نمایشگاه بود.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین

نفت برنت از مرز ۱۰۰ دالر عبور کرد
قیمت نفت برنت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی با آغاز حمله روسیه به اوکراین 
که نگرانی ها نســبت به مختل شدن عرضه انرژی جهانی بر اثر جنگ در اروپا را تشدید 
کرد، برای نخســتین بار از ســال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کرد.به 
گزارش ایسنا، پس از این که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با آنچه که عملیات 
نظامی ویژه نامید موافقت کرد، وزیر خارجه اوکراین در توییتی اعالم کرد روسیه تهاجم 
نظامی کامل علیه اوکراین را آغاز کرده و شهرهای این کشور را هدف حمالت نظامی قرار 
داده است.بهای معامالت نفت برنت به ۱۰۲ دالر و ۴۸ سنت در هر بشکه صعود کرد که 
باالترین قیمت از ســپتامبر سال ۲۰۱۴ بود و آخرین بار با پنج دالر و ۲۲ سنت معادل 
۵.۴ درصد افزایش، ۱۰۲ دالر و ۶۰ ســنت بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا چهار دالر و ۸۵ ســنت معادل ۵.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۶ دالر و ۹۵ سنت 
در هر بشــکه رســید در حالی که ابتدای معامالت تا مرز ۹۷ دالر و ۴۰ سنت پیشروی 
کرده بود که باالترین قیمت از اوت سال ۲۰۱۴ بود.بهای نفت از ابتدای سال ۲۰۲۲ تحت 
تأثیر نگرانی ها نســبت به متاثر شدن تامین انرژی از تحریم هایی که آمریکا و اروپا علیه 
روســیه وضع خواهند کرد، بیش از ۲۰ دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرده است.روسیه 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بوده و عمده نفت خود را به پاالیشگاههای اروپایی 
می فروشد و همچنین بزرگترین صادر کننده گاز طبیعی به اروپا بوده و حدود ۳۵ درصد 
از گاز مورد نیاز این منطقه را تامین می کند.وارن پاترسن، مدیر تحقیقات کاالی شرکت 
آی ان جی اظهار کرد: اعالم عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین بهای نفت برنت را به 
مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه رساند. ، ابهام رو به رشد در شرایطی که کمبود عرضه وجود 
دارد، بازار نفت را آســیب پذیر می کند و قیمت ها احتماال نوسانی و باال باقی می مانند.

کشورهای غربی و ژاپن روز سه شنبه روسیه را به تالفی ارسال اعزام نیروهای نظامی به 
دو جمهوری خودخوانده در شــرق اوکراین، هدف تحریم های جدیدی قرار داده بودند و 
تهدید کرده بودند اگر مسکو حمله نظامی به همسایه خود انجام دهد، هدف تحریم های 
بیشــتری قرار می گیرد. تاکنون هیچ تحریمی علیه تجارت انرژی این کشور اعالم نشده 
اســت.هووی لی، اقتصاددان بانک او ســی بی ســی اظهار کرد: این مشکل تنها ریسک 
ژئوپلیتیکی نیست بلکه وضعیت عرضه دچار محدودیت بیشتری می شود. اگر روسیه با 
تحریم ها روبرو شود عرضه نفت این کشور یک شبه ناپدید خواهد شد و اوپک نمی تواند 

به حد کافی نفت تولید کند تا شکاف مذکور را پر کند.بعضی از اعضای اوپک می گویند 
نیازی نیســت این گروه و متحدانش تولید نفت را به میزان بیشتری افزایش دهند زیرا 
توافق احتمالی میان ایران و قدرتهای جهانی میزان عرضه را افزایش خواهد داد. شماری 
از اعضای اوپک در حال حاضر برای رســیدن به اهداف تولید به سختی تالش می کند.

ژاپن و استرالیا روز پنج شنبه اعالم کردند به همراه سایر اعضای آژانس بین المللی انرژی 
آماده اند در صورت مختل شــدن عرضه جهانی بر اثر جنگ در اوکراین، از ذخایر نفت 
خود بهره برداری کند.تحلیلگران نسبت به فشار تورمی نفت ۱۰۰ دالری بر اقتصاد جهان 
بخصوص برای آسیا که عمده نیازهای انرژی خود را وارد می کند، هشدار دادند. فردریک 
نومان اقتصاددان بانک اچ اس بی ســی گفت: افزایش قیمت های نفت در شرایط دشوار 
ویژه اقتصادی اتفاق می افتد. نیازهای عظیم آســیا برای واردات انرژی پاشنه آشیل این 
منطقه مانده و افزایش قیمت های نفت به رشد و درآمد در سال پیش رو آسیب می زند.

در این بین، آمریکا و ایران به مذاکرات هســته ای غیرمستقیم در وین ادامه می دهند و 
اگر این مذاکرات به نتیجه برســد رفع تحریم ها علیه فروش نفت ایران و افزایش عرضه 
جهانی را به دنبال خواهد داشــت.آمار روز سه شنبه موسسه امریکن پترولیوم نشان داد 
ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته شش میلیون بشکه افزایش یافت در حالی که ذخایر 
ســوختهایی شامل دیزل و نفت کوره کاهش داشت. در آستانه انتشار آمار دولتی در روز 
پنج شــنبه، تحلیلگران پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته ۴۰۰ هزار 
بشکه افزایش داشته و ذخایر سوخت کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش رویترز، آمار 
موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر بنزین ۴۲۷ هزار بشکه افزایش یافته و ذخایر 

سوختهای دیگر ۹۸۵ هزار بشکه کاهش داشته است.

بانک جی پی مورگان چیس اند کو پیش بینی کرد قیمتهای نفت احتماال تحت تاثیر ادامه 
تشدید تنشها بر سر اوکراین، در سه ماهه دوم به ۱۱۰ دالر در هر بشکه می رسند.به گزارش 

ایسنا، تحلیلگران بانک جی پی مورگان در یادداشتی نوشتند: بازار نفت احتماال شاهد استمرار قیمتهای باالتر در سه ماهه آینده 
خواهند بود اما قیمتها در پایان سال به ۹۰ دالر می رسد.این پیش بینی فرض را بر این گرفته است که تنشها میان روسیه و غرب 
بر سر اوکراین تشدید می شود و توافق هسته ای ایران، بخشی از عرضه را به بازار برمی گرداند.نفت برنت هفته جاری برای نخستین 
بار از سال ۲۰۱۴ به مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کرد. در حالی که تنشها در اروپای شرقی قیمتهای نفت را باالتر برده است، 
معامله گران انتظار دارند ذخایر نفت با فراتر رفتن تقاضا از عرضه، کاهش پیدا کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران جی پی 
مورگان اظهار کردند نفت برنت در سه ماهه آینده به ۱۱۰ دالر در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت به ۱۰۷ دالر در هر بشکه 

می رسد که ۲۲ دالر باالتر از برآورد قبلی این بانک برای این دو گرید نفت است.

مدیر کنسرسیوم خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی )TANAP( اعالم کرد جمهوری 
آذربایجان قصد دارد امسال عرضه گاز طبیعی از طریق این خط لوله به اروپا را افزایش 
داده و ۱۶.۲ میلیارد متر مکعب از طریق این خط لوله منتقل و در آینده این میزان 
را دو برابر کند. به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا ماه میالدی جاری اعالم کرد که به دنبال دریافت گاز بیشتری از جمهوری 
آذربایجان با توجه به افزایش هزینه های انرژی در این منطقه و عرضه محدود از ســوی روســیه است.نگرانیها نسبت به 
مختل شدن عرضه انرژی روسیه هفته جاری پس از اقدام مسکو در به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده در شرق 
اوکراین که تحریم های غربی را به دنبال داشــت، شــدت گرفت و اقدامات علیه مسکو شامل تصمیم آلمان برای متوقف 
کردن فرایند صدور مجوز برای فعالیت خط لوله گازی نورد استریم ۲ از روسیه به آلمان باعث شد قیمت گاز به خصوص 
معامالت تحویل آتی افزایش پیدا کند. باکو در رقابت با مسکو برای بازار پرمنفعت اروپایی، خط لوله ترانس آناتولی را به 

عنوان یک گزینه تامین گاز جایگزین عرضه کرده است.

پیش بینی جدید بانک آمریکایی

تنشهای اوکراین قیمت نفت را تا 
۱۱۰ دالر باال خواهد برد

ظرفیت صادرات گاز آذربایجان 
به اروپا دو برابر می شود

چه خبر از پرداخت خسارات برقی؟
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در مجموع در سال 
۱۴۰۰ تعداد ۸۰ هزار پرونده ثبت شــده در سامانه بیمه وجود دارد 
و مراحل کار بدین صورت اســت که بیمه تمام موارد را بررسی می 
کند و اگر مشترک مشمول باشد، خسارت برآورد و پرداخت می شود.

عبداالمیر یاقوتی در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه قرارداد جدید 
با بیمه دی منعقد شــده است و این شرکت بیمه همکاری خوبی با 
ما دارد، اظهار کرد: نه تنها بیمه تعداد نفرات  را برای رســیدگی به 
پرونده ها افزایش داده، بلکه  مجموعه توانیر نیز به طور جدی پیگیر 
اســت. در طول این یک ماه که قرارداد جدید منعقد شده ۱۲ هزار 
پرونده رسیدگی شده و در ۴۰۰۰ پرونده نیز پرداخت خسارت صورت 
گرفته است.وی با بیان اینکه زمانی که رسیدگی صورت می گیرد و 
مبالغ مشخص می شود، مشــکلی برای پرداخت وجود ندارد، افزود: 
عمده مشــکل شماره شبای بانکی است که مشترکان وارد می کنند 
و معموال اگر این شــماره درست وارد نشود فرایند کار زمانبر خواهد 
شــد.مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق با تاکید بر اینکه بر 
اساس برنامه می بایســت ماهانه به ۱۵ تا ۲۰ هزار پرونده رسیدگی 
شود، گفت: اکنون فرایند کار خوب پیش می رود و امیدواریم هرچه 
سریع تر این کار انجام شود و تا پایان تیر ۱۴۰۱ مجموعه پرونده های 
سال ۱۴۰۰ بسته شــود.یاقوتی با اشاره به میزان رقم کلی خسارات 
گفت: یکسری نقاط بهبود در حوزه بیمه وجود دارد که یک کار خوب 
را بعضا با چالش های بسیار زیادی مواجه کرده و آن هم به آن معنا 
نیست که قابل حل نباشد. تعامالت خوبی نیز اتفاق افتاده که هم در 
احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و هم در روند دســتورالعمل اجرایی دیده 
شده که یکی از این موارد موضوع مبالغ است.به گفته وی طی سال 
های گذشته مبلغ خسارت بسیار زیاد شده است؛ درصورتی که مبالغ 
دریافتی از مردم در قبوض برق تغییری نداشته است. ما طبق قانون 
موظف هســتیم سقف پولی که مردم بابت این مساله می پردازند به 
بیمه پرداخت کنیم. پولی که از مردم می گیریم، ۱۰۰ تومان به ازی 
هر ماه برای مشــترک خانگی اســت؛ یعنی یک مشترک خانگی در 
طول سال ۱۲۰۰ تومان و مشترک تجاری ۱۲ هزار تومان پول بیمه 
می پردازد.مدیرکل امور انرژی و مشــتریان صنعت برق با بیان اینکه 
۳۰ میلیون مشترک خانگی و پنج میلیون مشترک تجاری در کشور 
داریم، گفت: ســهم درآمد که در صندوق بیمه قرار می گیرد قریب 
۸۸ میلیارد تومان برای ســال ۱۴۰۰ بوده و خسارتی که در سیستم 
ثبت شده قریب ۲۸۰ میلیارد تومان است. باتوجه به اینکه بر اساس 
قانون پرداختی به مشــترکان باید در سقف دریافتی باشد، بنابراین 
مقدار کمتری از خسارتهای وارده پرداخت می شود.یاقوتی ادامه داد: 
دو سال گذشته اگر فاکتورها به طور متوسط سه میلیون تومان بود 
و حدود ۲.۵ میلیون تومان پرداخت صورت می گرفت، اکنون همان 
فاکتورها دو برابر شــده و متوســط پرداختی باتوجه به اینکه تعداد 
پرونده ها نیز بیشــتر شــده تبدیل به ۱.۵ میلیون تومان می شود و 
این یکی از چالش هایی است که می تواند ما را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه دریافتی می بایست اصالح شود، گفت: در پیش 
نویس بودجه این رقم دو برابر شــده است؛ یعنی تقریبا ۸۸ میلیارد 
تومــان کنونی به ۱۸۰ میلیارد تومان افزایــش می یابد و امیدواریم 
بخشــی از این مشکل حل شود. بحث دومی که وجود دارد، موضوع 
مبلغ در ســال ۱۴۰۰ بود که منجر شد مناقصه چندین بار تجدید 
شود و امیدواریم با شرایط پیش آمده و اصالحاتی که در دستورالعمل 
ابالغی اجرا می شود، بتوانیم در ماههای خرداد و تیر ۱۴۰۱ مناقصات 

را برگزار کنیم تا پرونده های سال ۱۴۰۰ که تکمیل شد.

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.
ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه

ج-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی
د-گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

ه- دارای سوابق اجرایی مرتبط
واگذار نماید. لذا از مقتضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه  و آگاهی از شرایط از تاریخ نشرآگهی حداکثر 
تا پایان وقت اداری روری دوشنبه مورخ 400/12/16 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه از
واحد امور مالی) امور قرارداد ها و پیمان ها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس 

حاصل نمایند.
* پرداخت مطالبات پیمانکار بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

* شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده و یا برندگان مناقصه می باشد.

آگهــی منـــاقصه

شهرداری ماهدشت 

شهرداری ماهدشت در نظر دارد پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر ) شهرک پیام( ماهدشت با اعتبار برآوردی 
30/000/000/000 ریال از محل اعتبارات سال جاری و سال 1401 را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمائ:

شناسه آگهی: 1283879
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گزیده خبر

آمادگی بندر چابهار برای ترانزیت محموله 
های اهدایی هند به افغانستان

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از آمادگی کامل بندر چابهار 
برای ترانزیت محموله های اهدایی هند به افغانســتان خبر داد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، بهروز 
آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان بلوچستان با اشاره به تجربه موفق 
و همکاری موثر ســه کشور ایران، هند و افغانستان در انتقال محموله اهدایی و 
مورد نیاز مردم افغانســتان طی سال های ۱۳۹٧ تا ۱۳۹۹ از طریق بندر چابهار 
گفت: هزینه پایین و سرعت انتقال دریایی و زمینی محموله های مورد نیاز مردم 
افغانســتان از اولویت های اصلی مســئولین ایرانی حمل و نقل و انتقال کاال در 
راســتای گامهای اجرایی توافقنامه سه جانبه ایران، هند و افغانستان بوده است.
آقایی افــزود: همکاری خوب در انجام عملیات بندری بین هند و ایران، فرصت 
مناســبی برای استفاده از ظرفیت های بندر چابهار برای تعمیق روابط و توسعه 
همکاری های سه کشور در زمینه صادرات، واردات و حمل و نقل و ترانزیت ایجاد 
کرده است.وی اضافه کرد: عدم توجه به ظرفیت های بندر چابهار و همچنین عدم 
مســاعی دولت هند و بخش خصوصی این کشــور  برای افزایش ترافیک کاال و 
کانتینر خصوصا انتقال محموله های دولتی به مقاصد افغانستان و سایر کشورها  
از طریق بندر چابهار؛ روند فعالیت اپراتور و سرمایه گذار هندی مشغول در بندر 

چابهار را با چالش مواجه خواهد کرد.

در نمایشگاه پتروشیمی کیش صورت گرفت:
معرفی ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی 
المرد برای سرمایه گذاری پتروشیمی ها

 با عنایت به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی المرد از صنایع پتروشیمی و تبیین 
و معرفی ظرفیت های این منطقه، مدیران ارشــد این کانون صنعتی در سومین 
نمایشــگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 
که اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های کیش برگزار گردید حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، نمایشــگاه پتروشــیمی 
کیش فرصت مغتنمی ایجاد کرد تا منطقه ویژه اقتصادی المرد با حضور در این 
نمایشگاه به ارائه و معرفی ظرفیت های جذاب این کانون صنعتی بپردازد. در طول 
این نمایشگاه نشست های تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در نفت و گاز با 
اولویت میادین مشــترک و فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی به 
منظور جذب سرمایه گذار برگزار گردید. با عنایت به استقبال خوب سرمایه گذاران 
صنعت پتروشیمی از منطقه ویژه اقتصادی المرد در سال جاری و ورود ۳ سرمایه 
گذار و شرکت در حوزه پتروشیمی، موضوع تامین سرمایه پتروشیمی ها جهت 
تحقق و عملیاتی شدنشان بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت منطقه ویژه 
اقتصادی المرد در این نمایشــگاه طی نشستی با مدیریت عامل شرکت تامین 
ســرمایه خلیج فارس )زیر مجموعه هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس( که به 
صورت کاماًل اختصاصی روی تامین مالی پروژه های پتروشیمی فعالیت می کند، 

به تفاهمی برای همکاری فی مابین رسید.

آمار عجیب از میلیاردها دالر پرونده باز واردات
معاون ســابق گمرک ایران با انتقاد از عدم هماهنگی بین   
سامانه های دستگاه های ذیربط در حوزه تجارت، باز ماندن 
بیــش از دو میلیارد دالر اظهارنامــه وارداتی را نتیجه این 
رویه دانســت و اعالم کرد که در یــک مورد ۹۰۰ میلیون 
دالر کاال بدون ثبت ســفارش از یکی از گمرک ها ترخیص 
شده است.به گزارش ایســنا، هماهنگی بین دستگاه های 
ذیربط در بخش تجارت و به ویژه سامانه های مربوطه، بارها 
محل چالش بین ســازمان ها بوده است و گرچه در مواردی 
مســئوالن به وجود نقص در این سامانه ها و تبعات ناشی 
از آن در تجارت خارجی اذعان داشــته اند اما هیچ گاه این 
موضوع به طور مشــخص حل و فصل نشده است.در همین 
رابطه اخیــرا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و ســیما با 
حضور برخی از مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمــت( و البته گمرک، موضوع ســامانه ها و اهمیت آن 
در جریان تجارت مورد بررســی قرار گرفت که بخشــی از 

اظهارات مطرح شده قابل تأمل است.

ادعا نمی کنیم تخلف نیست اما باید بررسی شود
رهبری-رئیس سازمان توســعه تجارت - که تاکید داشت 
نظارت کامل از ســوی وزارت صمت بر جریان صدور مجوز 
واردات کاال وجــود دارد گفت کــه با این حال در برخی از 
مصادیــق قانونی مجوز خاص بــرای ترخیص بدون انتقال 
ارز وجود دارد یا در مــواردی رئیس کل گمرک می تواند 
در برخی موارد با اختیارات خود، خارج از تشــریفات حکم 
ترخیص کاال را صادر کند.وی همچنین با بیان اینکه نمی 
توانیــم ادعا کنیم که در گمرک یــا در برخی فرایندها در 
وزارت صمــت تخلفی رخ نمی دهد و بایــد آن را به طور 
موردی بررسی کرد تاکید کرد که به هر صورت در سامانه 
جامع تجارت هنگام ثبت سفارش به صورت سیستمی رویه 
ارزی چک می شــود یا ســامانه گمرک باید هنگام اظهار، 
ثبت سفارش را چک کند و کنترل دیگر هنگام صدور مجوز 

خروج صورت می گیرد.

هر سازمانی برای خودش سامانه ساخته و  جزیره ای 
اداره می شود

با این حال در  بخشــی از این گفت وگــو ارونقی -معاون 
ســابق فنی گمرک ایران -مســائل دیگــری در رابطه با 
جریان واردات و مجوزهای مربوطه مطرح کرد.وی با اشاره 
به اینکه بعد از ســالها همچنان هر دســتگاهی برای خود 

ســامانه ای ایجاد کرده و به صورت جزیره ای با ســامانه 
های مربوط به خود اداره می شود گفت که بارها نسبت به 
وجود نقایص فرایند و پروسه تجارت خارجی هشدار داده و 
خواســتار بررسی و بازنگری شدیم  اما هنوز مورد بازنگری 
قرار نگرفته اســت. اینکه هیچ مقام مســئولی نمی تواند با 
قاطعیت اعــالم کند چه میزان کاال در بنادر یا گمرک دپو 
یا رســوب کرده است، بر همین نقص پروسه تجاری تاکید 

دارد. 

ترخیص میلیاردی بدون انتقال ارز و ثبت سفارش 
ارونقی در ادامه با اشــاره به اینکه در حال حاضر کاال بدون 
انتقال ارز و بدون ثبت ســفارش نیز از گمرک ترخیص می 
شود، یادآور شد که طبق بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات، تحت شرایط تعیین شده 
کاال بــدون انتقال ارز و با دریافت مجوز از دســتگاه های 
ذیربــط از گمرک ترخیص خواهد شــد؛ بــه طوری که بر 
اساس مصوبه ســال ۱۳۹٧ نیز کاالهای بدون انتقال ارز با 
تائید وزارت صمت و همچنین تأیید منشا ارز از سوی بانک 
مرکزی امکان ترخیص دارد.وی در ادامه به آمار قابل تاملی 

در رابطــه با جریان ترخیص کاالهای بدون ثبت ســفارش 
اشــاره کرد و افزود: تمامی اظهارنامــه هایی که تحت بند 
۱ مــاده ۳۸ قــرار دارند و از گمرک ترخیص شــده بدون 
ثبت سفارش بوده است. به طور مثال در سال ۱۳۹۹ یکی 
از گمــرک های تهران ۹۰۰ میلیــون دالر کاال بدون ثبت 

سفارش ترخیص کرده است.

بانک، تائید منشاء ارز را به گمرک اعالم نمی کند
موضــوع دیگر مورد اشــاره به جریــان ترخیص درصدی 
کاال اختصــاص داشــت و معاون پیشــین  گمرک در این 
رابطه گفت: اینکه ادعا می شــود به محض ثبت ســفارش 
فورا منشــاء تامین ارز این کاالها در سامانه جامع تجارت 
توســط بانک بررســی و تائید و به گمرک ارائه می شــود 
ادعای درســتی نیســت، افزود: این صاحب کاال است که 
باید کد منشــاء ارز را به گمرک ارائه کند.به گفته وی اگر 
ارتباط سیستمی گمرک و بانک براساس آنچه که ادعا می 
شــود وجود داشت، دیگر چه نیازی است که ثبت سفارش 
کاالهــای گروه ۴، ۲۶ و ۲٧ را قبل از تائید منشــاء ارز به 
گمرک ارســال نکرده و صاحب کاال قــادر به اظهار کاالی 

خود به گمرک نباشد!

دو میلیارد دالر اظهارنامه باز است!
ایــن مقام ســابق گمرک ایران این را هــم گفت که طبق 
گزارش ســازمان بازرسی کل کشــور بیش از ۵۰۰۰ فقره 
اظهارنامه بــه ارزش بالغ بر دو میلیارد دالر باز اســت که 
هنوز کد منشــاء ارز آن ها به گمرک ارائه نشــده است و 
صاحب کاال در این شــرایط ناچار است ۹۰ درصد از کاالی 
خــود را از گمرک ترخیص و ۱۰ درصد باقی مانده متروکه 
بماند. ارونقی یادآو رشــد که این جریان نشــان می دهد 
ارتباط سیستمی بین بانک و دستگاه های مربوطه از جمله 
گمرک وجــود ندارد و اگر این طور بــود صاحب کاال می 
توانســت به محض اظهار آن به انجام تشریفات گمرکی و 
ترخیص کاالی خود اقدام کند؛ بنابراین در این شــرایط به 
طور غیرسیســتمی جلوی فعالیت صاحب کاال گرفته می 

شود تا تعهدات قبلی را انجام دهد.

قاچاق  راه گسترش  فرایند تجاری،  و هزینه  سختی 
است 

وی در همیــن رابطه تاکید کرد که فرایند تجارت خارجی 
باید ضمن تســهیل و تسریع باید، پویا و یکپارچه و در یک 
بستر انجام شــود تا از معطلی، ســرگردانی، اتالف منابع، 
تحویل دموراژ و هزینه های دیگر جلوگیری شــده و تجار 
ســرگردان نمانند و از ســوی دیگر به دلیــل این حجم از 
هزینه و ســختی فرایند تجاری ، قاچاق گســترش نیابد.
گفتنی است که از ســال ۱۳۹٧ و با تغییر سیاسیت ارزی 
دولت، واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد و فقط در موارد 
استثنا و تعیین شده این امکان وجود داشت که از جمله آن 
در آبان ماه سال گذشته بر اساس مصوبه شورای هماهنگی 
اقتصادی دولت جهت تسریع در ترخیص کاالهای اساسی 
اعالم شد که »ترخیص ۹۰ درصد کاالهای اساسی و اقالم 
مربوط به واحدهای تولیدی در گروه های ۲۱ تا ۲۴ و حتی 
از گروه ۲۵ - با اولویت اعالمی از سوی وزارت صمت - قبل 
از ادامه روند و تشــریفات گمرکــی و تعیین تکلیف رویه 
گمرکی )ارز اشخاص یا واردات مقابل صادرات و یا سیستم 
بانکی( که در صف »تخصیص« و یا »تامین« ارز قرار دارند 
اقــدام کند«، اما ظاهرا این فرایند در اجرا دچار نوســان و 
تغییر بوده و هماهنگی الزم بین دستگاه های ذیربط وجود 

نداشته است.

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانیرااز آن خود کرد؛

درخشش گروه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی
شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی، موفق شــد برای چهارمین بار تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند.به گزارش 
خبرنگار فوالد، نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی 
روز سه شنبه 3 اســفندماه ۱۴۰۰ با موضوع "تعالی و 
نوآوری پایدار ســازمانی" و با حضور جمعی از مقامات، 
مدیران شــرکت ها و صاحب نظران این حوزه در مرکز 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد 
و سازمان های ســرآمد در بخش های ساخت و تولید، 
خدمــات، آمــوزش و عمومی پس از ارزیابی توســط 
کارشناسان انتخاب گردیدند که شرکت فوالد مبارکه 
توانســت در بخش تولید موفق به کسب تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی شود؛ این در حالی است که 
شــرکت فوالد مبارکه تنها برنده تندیس زرین جایزه 
ملی تعالی سازمانی در سال ۱۴۰۰ بود و این موفقیت را 
در بخش ساخت و تولید و در سطح سازمان های بزرگ 
این رویداد به دست آورد.محمدیاسر طیب نیامدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه در حاشیه نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در گفت وگوبا خبرنگار فوالد اظهارکرد: مسیرتع

الییکمسیربی انتهااستوشرکت هایپیشرودراینعرصهبایدرشدوتعالیخودرابه صورت مستمر ادامه دهند.

حضور چشم گیر شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی
وی افزود: فوالد مبارکه و شــرکت های زیرمجموعه ما در همایش ملی جایزه ملی تعالی سازمانی حضوری چشم گیر 
داشتند و پس از ارزیابی های صورت گرفته در دریافت بسیاری از جوایز این همایش نیز سهیم بودند.مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:شرکت فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالی را برای خود ترسیم کرده تا با تولید پایدار 

بتواند در مقیاس جهانی به نقش محوری خود در صنعت فوالد کشور ادامه دهد.

فوالد مبارکه در راستای رشد و توسعه پایدار برای دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده است
طیب نیا ادامه داد: رســیدن به جایگاه تراز جهانی یکی از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه است و برای دست یابی به 
این هدف ما باید فعالیت های خود را بیش از پیش توسعه دهیم و در این راستا با افزایش بهره وری به دنبال سرآمدی 
در مقیاس بین المللی هستیم.وی اذعان داشت: در این مسیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی هستیم و در ارزیابی های 
عملکرد شرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار دائمی شرکت برای دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو 
بوده ایم.مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: امروز در جهان شرکت های پیشرو به صنعت سبز توجه جدی دارند 
و شرکت فوالد مبارکه با در نظر گرفتن همین سیاست، در درجه نخست با نگاه ملی برنامه های توسعه خود را تعریف 

و به دنبال تحقق آن است.

رعایت الگوی ملی بنگاه داری برای توسعه پایدار کشور
وی عنوان کرد: در حال حاضر برنامه برخی از شرکت ها در کشور با گردش مالی باال یک نگاه بخشی و منطقه ای است 
اما شرکت فوالد مبارکه تاکنون ثابت کرده که نگاهش ملی و بین المللی است و در طرح های توسعه ای به وسعت ایران 
با نگاه به آمایش سرزمینی به تولید صنعت سبز و رعایت مسائل زیست محیطی توجه جدی دارد.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه در پایان تاکید کرد: در راستای تحقق توسعه پایدار و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه هم اکنون ۵۰ 
درصد آب مورد نیاز خود را از طریق بازچرخانی و جمع آوری پساب های شهری تأمین می کند و در دوره های مختلف 

سعی کردیم الگوی ملی بنگاه داری را در کشور برای توسعه پایدار به خوبی رعایت کنیم.

حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به آن سخت تر است
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به موفقیت این 

سازمان در کسب چهارمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی، نگرش سیستمی و توسعه قابلیت های سازمانی 
را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد: از بدو تأسیس کارخانه با نگاهی که مدیران 
دوران ساخت و بهره برداری به این بنگاه داشته اند، همواره نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک ارزش، پشتیبانی و 
تقویت شده و اکنون به صورت یک فرهنگ در سازمان نهادینه شده است.وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ 
تعالی افزود: نقش اصلی در تعالی ســازمان ها بر عهده رهبران آن سازمان هاســت و مؤلفه هایی همچون آینده نگری و 
الهام بخشی از ابعاد اصلی شایستگی رهبران در سازمان های متعالی می باشد؛ این رهبران سازمان هستند که از طریق 
ایجاد دلبستگی در کارکنان، اهداف و استراتژی های سازمان را در جهت خلق ارزش برای ذی نفعان راهبری و هدایت 
می کنند.معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه، حفظ ســطوح باالی تعالی را از دست یابی به آن سخت تر دانست و 
گفت: در فوالد مبارکه از طریق طراحی سیستم های مدیریتی، توسعه فرهنگ مشارکت و حل مسأله، کار تیمی و ایجاد 
ساختار تحول همواره تالش شده تا به حرکت در مسیر رشد و تعالی خللی وارد نشود که حضور در سطوح باالی تعالی 

سازمانی طی ۲۰ سال گذشته نشان از موفقیت این الگو است.

گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی سیاست  اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اشــاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رشــد و توسعه در حوزه های مختلف به گروهی به وسعت ایران 
تبدیل شده است، گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی در سطح گروه فوالد مبارکه را از سیاست های 
اصلی این سازمان برشمرد و حضور ۱۰ شرکت از گروه فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۰ را ناشی از این مهم 
دانســت.ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش اصلی در این موفقیت را ایفا کردند، تشکر و قدردانی 
کرد و گفت: مسیر تعالی پایان ندارد و امیدواریم بتوانیم به عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش خود را در رشد و توسعه 

صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.

مدل های تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند
سیامک شجاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این دستاورد، در گفت وگو 
با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: مدل های تعالی سازمانی در دنیا متناسب با فضای کسب و کار به عنوان چارچوبی برای 
ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی، کاربردهای روزافزونی پیدا 
کرده اند.وی افزود: این مدل ها در واقع با ایجاد یک زبان مشترک عملکرد سازمان ها در کسب نتایج مورد انتظار را مورد 
سنجش قرار می دهند که قدیمی ترین مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به کشور ژاپن است، مدلی که از سال ۱۹۵۰ 
طراحی و اجرا شده است.مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در ایران نیز مدل تعالی 
ســازمانی و جایزه ملی تعالی سازمانی از سال ۱3۸۲توسط مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی راه اندازی شد؛ 
چارچوب اصلی مدل تعالی سازمانی ایران برگرفته از مدل تعالی سازمانی یا همانEFQM است که طی سالیان اخیر 

چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و آخرین ویرایش آن در سال ۱۴۰۰ معرفی شده است.

مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی از ارکان اصلی مدل تعالی سازمانی
وی، مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی را ارکان این الگو دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین در واقع ارزش ها و 
اصول این الگو بوده که معیارهای مدل مبتنی بر آن ها طراحی شده است.شجاعی خاطرنشان کرد: معیارهای مدل در 
۲ بخش طراحی شــده اند که بخش اول شامل رویکردهای یک سازمان متعالی در حوزه رهبری، استراتژی، کارکنان، 
قابلیت ها، مشــتریان و عملیات و بخش دوم شامل نتایج حوزه ذی نفعان شامل مشتریان، کارکنان، جامعه، همکاران 

تجاری و تأمین کنندگان و همچنین نتایج سازمانی است.

سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به مؤلفه های متنوع
وی اذعان داشت: روش ارزیابی معیارها مبتنی بر منطقی به نام منطق رادار طراحی شده که رویکردها و نتایج 
سازمان را با توجه به مؤلفه های متنوعی مورد سنجش قرار می دهد و در نهایت سطح تعالی سازمان با توجه به 
امتیاز کســب شده در بازه هزار امتیازی مشخص می شود.مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به سطوح تعالی تعریف شده برای این جایزه تأکید کرد: سطح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه 
یک ستاره)امتیاز بیش از ۲۵۰(، تقدیرنامه ۲ ستاره)امتیاز بیش از 3۰۰(، تقدیرنامه 3 ستاره)امتیاز بیش از 3۵۰(، 
تقدیرنامه ۴ ســتاره)امتیاز بیش از ۴۰۰(، تندیس بلورین)امتیاز بیش از ۴۵۰(، تندیس سیمین)امتیاز بیش از 

۵۵۰(، تندیس زرین )امتیاز بیش از ۶۵۰( است.

ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها یکی از اهداف برگزاری این همایش است
وی بــا بیــان این که از اهداف برگزاری این همایش می توان به ایجاد فضای رقابتی برای تعالی ســازمان ها، کمک به 
شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق اشاره کرد، گفت: 
فرآیند ارزیابی بدین صورت اســت که ابتدا ســازمان ها گزارشی تحت عنوان اظهارنامه تعالی که مبتنی بر معیارهای 
مدل، تهیه شــده به دبیرخانه جایزه ارسال می کنند و پس از آن سازمان متقاضی توسط تیم ارزیابی که از مدیران و 
یا کارشناســان سایر حوزه های کسب و کار می باشــند مورد ارزیابی قرار می گیرد.شجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا 
اظهارنامه تعالی ســازمانی را مورد بررسی قرار داده و ســپس جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ سؤاالت خود در محل 
شرکت متقاضی حضور می یابد؛ در نهایت بر اساس اجماع تیم ارزیابی امتیاز نهایی سازمان مشخص و گزارش بازخورد 
شــامل نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود بر اســاس معیارهای مدل به ســازمان ارائه می شود.گروه فوالد مبارکه در 
نوزدهمین همایش ملی تعالی ســازمانی جوایز متعددی کســب کردکه ازجمله می توان به کسب تندیس بلورین در 
بخش ساخت و تولید در سطح سازمان های بزرگ توسط شرکت فوالد هرمزگان اشاره کرد؛ همچنین تقدیرنامه تعالی 
سازمانی 3 ستاره برای تعالی در بخش ساخت و تولید نیز به شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و شرکت صنعتی 
و معدنی فوالدسنگ رسید.تقدیرنامه ۲ ستاره برای تعالی در بخش خدمات به شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها 
و اتوماسیون)ایریسا( تعلق گرف؛ همچنین به شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان برای تعالی در بخش ساخت و تولید، 
تقدیرنامه یک ســتاره و به شرکت های فنی مهندســی فوالد مبارکه و سرمایه گذاری توکافوالد برای تعالی در بخش 
خدمات، تقدیرنامه یک ستاره اهدا شد.شرکت های فوالد متیل، فوالد مبارکه سپاهان و فلز تدارک نیز گواهی تعهد به 

تعالی در بخش خدمات را دریافت کردند.

مروری بر پیشینه این جایزه ملی
همایش تعالی ســازمانی از سال ۱3۸۲ به همت ســازمان مدیریت صنعتی آغاز شد که فوالد مبارکه پیش از نیز در 
سال های ۹۱، ۹3 و ۹۸ موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شده بود.فوالد مبارکه از سال ۱3۸۲ و 
از نخستین دوره این همایش در این فرآیند شرکت کرده و موفق شده به عنوان اولین شرکت و پس از ۱۰ دوره حضور 
متوالی در سال ۱3۹۱ تندیس زرین این جایزه را دریافت و پس از آن در سال های ۹3و ۹۸ موفق به کسب این عنوان 
شود؛ در میان شرکت های ایرانی تنها شرکت فوالد خوزستان در سال ۹۷ موفق شده تندیس زرین جایزه ملی تعالی 
ســازمانی را کســب کند.در سال ۱۴۰۰ نیز با حضور یک تیم ۷ نفره از ارزیابان جایزه به مدت ۶ روز، ارزیابی برگزار و 
کلیه رویکردهای سازمان مبتنی بر مدل تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فوالد مبارکه موفق شد 
برای چهارمین بار، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کند.شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال ۱3۹۹ 

و شرکت فوالد هرمزگان در سال ۱۴۰۰ از گروه فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده اند.
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درخواست بانک مرکزی از مجلس

تبصره تسهیالت تکلیفی بانکها به الیحه دولت بازگردد
رئیس کل بانــک مرکزی در تبیین نامه ارســالی به مقام معظم 
رهبری با بیان اینکه حجم تســهیالت تکلیفی در نظر گرفته شده 
برای بانک ها در سال آینده  توسط کمیسیون تلفیق مجلس  بیش 
از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اســت، گفت: این میزان معادل بیش 
از ۵۰ درصد کل تسهیالت پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر 
با الیحه ارائه شــده توسط دولت اســت و موجب ناترازی بانکها و 
در نهایت افزایش تورم می شــود.به گزارش ایسنا به نقل از بانک 
مرکزی، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران با اشــاره به مکاتبه 
اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیالت تکلیفی بانکها 
در بودجه ســال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان 
مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس 
در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد 

بر دوش بانک ها نگذارند.

تسهیالت تکلیفی بانکها افزایش چشمگیری داشته است
وی افزود: در تبصره ۱۶ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ و برخی دیگر 
از بندهــای این الیحــه در مجموع بیــش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این 
میزان نسبت به تســهیالت پرداخت شده در سال جاری، افزایش 

چشــمگیری داشته اســت.صالح آبادی ادامه داد: واقعیت امر این 
اســت که این میزان مازاد بر توان شــبکه بانکی است و از ابتدای 
سال جاری تاکنون مجموع تسهیالت پرداختی شبکه بانکی حدودا 
۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به 
ســرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما 
تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی 
بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و 

درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

کنترل نقدینگی و تورم دغدغه مقام معظم رهبری است
رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنج شــنبه هفته گذشته نامه ای 
در ایــن خصوص به مقام معظم رهبری تقدیــم و در آن به اثرات 
این تکلیف که منجر به ناترازی بانک ها می شــود، اشــاره کردم. 
وی بــا بیان اینکه کنتــرل نقدینگی و تورم از مــوارد مهم مورد 
تاکید مقام معظم رهبری اســت، ادامه داد: مقام معظم رهبری در 
دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشــور نیز به افزایش 
حجم نقدینگی اشــاره و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین 
موضوعات یاد کرده بودند. بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع  
به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشــان 

نیز بالفاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه 
شــود.وی با بیان اینکه تسهیالت تکلیفی در نظر گرفته شده تنها 
مختص به تبصره ۱۶ نیســت، گفت: در بندهای الحاقی دیگر نیز 
تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شــده که مغایر با الیحه دولت 

اســت؛ چرا که انچه که ما در الیحه دولت به آن اشاره کرده بودیم 
یــک بند کلی بود و قرار بر این شــد برابر آیین نامه های دولت و 
با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشــخص شود اما در 
کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بندهای دیگری الحاق 

شد که در الیحه دولت نبود.

انتظار بانک مرکزی از مجلس برای بازگشت به الیحه دولت 
صالح آبادی بیان کرد: بــا تذکر مقام معظم رهبری، این تبصره و 
بندهای الحاقی آن به کمیســیون تلفیق برگشته که امیدواریم در 
کمیسیون تلفیق اصالحات به گونه ای انجام شود که به الیحه اولیه 
ای که دولــت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه 
شده، حذف شــود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق 
اســت.رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام 
معظم رهبری و رئیس جمهور بــرای از برنامه های بانک مرکزی 
برای اصالح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود 
معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصالح رابطه دولت 
با بانک مرکزی و بانکها، اصالح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصالح 
رابطه بانکها با مشــتریان حقیقی و حقوقی که اضالع مهم اصالح 
نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.وی 
با تاکید بر لزوم افزایش ســرمایه بانکها افزود: رفع مشکالت بانکها 
صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شــد و برای هر بانک با توجه 
به مشکالت خاص خودش، برنامه ها و اقداماتی را برای اصالحات 

ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.

قیمت بیت کوین به پایین ترین سطح خود از ماه جوالی رسیده است و تحلیلگران به دنبال این پاسخ هستند که آیا سقوط دوباره 
خواهد داشت؟ زیرا این رمزارز موقعیت های زیادی را از دست داده است اما بسیاری از آنان معتقدند که ارز دیجیتال بهبود خواهد 
یافت.به گزارش ایسنا به نقل از یاهوفاینس، قیمت این ارز دیجیتال نسبت به باالترین سطح تاریخ خود در ماه نوامبر حدود ۴۹ 
درصد کاهش یافته است و آخرین ضربه بیت کوین در بحبوحه تشدید بحران بین روسیه و اوکراین و به دنبال افت شدید دیگری 
در ژانویه رخ داد.بیت کوین پس از حمله روسیه به اوکراین سقوط کرد و این پایین ترین سطح از ۲۰ جوالی است که قیمت ها به 
کمتر از ۳۰ هزار دالر کاهش یافت. این ارز دیجیتال نسبت به باالترین قیمت ماه نوامبر خود یعنی ۶۹ هزار دالر فاصله زیادی دارد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت 
اُآندا گفت: ارزهای دیجیتال در دو ماه گذشته به دلیل سیاست سخت گیرانه فدرال رزرو و ریسک های ژئوپلیتیکی آسیب دیده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱.۵۷ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۹.۳۰ درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۲.۳۱ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 
شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶.۸۰ میلیارد دالر است که ۳۶.۷۶ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۱۵.۷۱ میلیارد دالر است که ۱۴.۷۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۹۰.۸۱ میلیارد دالر 

است که ۸۵.۰۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی با آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین پس از موافقت والدیمیر پوتین با عملیات 
نظامی ویژه، بیش از دو درصد افزایش یافت و به باالترین حد در بیش از یک سال گذشته رسید. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری ۱.۷ درصد افزایش یافت و به ۱۹۳۹ دالر و ۹۷ سنت رسید. بهای این بازار در زمان گشایش معامالت تا 
مرز ۱۹۴۸ دالر و ۷۷ سنت پیشروی کرده بود. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۱.۸ درصد افزایش یافت و به ۱۹۴۳ 
دالر و ۹۰ سنت رسید.مقامات و رسانه ها اعالم کردند نیروهای روسیه به چندین شهر اوکراین موشک شلیک کردند و نیروهای 

روسیه در سواحل جنوبی پیاده شده اند.طال که در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی به عنوان پناهگاه امن دارایی شناخته می شود، از ابتدای فوریه تاکنون تحت تاثیر 
وخامت بحران میان روسیه و اوکراین، حدود هشت درصد رشد قیمت داشته است. این فلز ارزشمند در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه از ژوییه سال ۲۰۲۰ قرار دارد.

جفری هالی، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA گفت: طال به همراه دالر آمریکا دارایی امن است و ممکن است شاهد صعود قیمت طال به رکورد باالیی باشیم. قیمت ها 
می تواند به پیشروی تا مقاومت در سطح ۱۹۶۰ دالر ادامه دهند و تا چند روز معامله آینده مرز ۲۰۰۰ دالر را تست کنند.روسیه سومین تولید کننده بزرگ طال در 
جهان است و شرکت نورنیکل روسیه تولیدکننده بزرگ پاالدیم و پالتین است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری ۲.۱ درصد افزایش 
یافت و به ۲۵ دالر و ۳۰ سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری یک درصد افزایش یافت و ۱۱۰۲ دالر و ۴۳ سنت معامله شد. بهای هر اونس پاالدیم 

برای تحویل فوری ۱.۳ درصد صعود کرد و به ۲۵۱۴ دالر و ۵۴ سنت رسید.

جهش قیمت طال در پی آغاز جنگ در اوکراینبیت کوین به آخر خط رسیده است؟

1275703



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 7 اسفند 1400  24 رجب 1443  26 فوریه 2022بین الملل

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4857  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
پوتین:

 چاره ای جز حمله به اوکراین نبود
رئیس جمهور روســیه در نخســتین اظهارنظر خود پس از اولین روز حمله 
کشــورش به اوکراین اعــام کرد که »اگر این اقــدام را انجام نمی دادیم با 
تهدید مواجه می شدیم و نمی دانم کشور ما پس از آن چگونه ادامه می داد«.

به گزارش ایسنا، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه شامگاه پنجشنبه 
در یک نشســت خبری در رابطه بــا تصمیم امروزش بــرای صدور مجوز 
عملیات نظامی ویژه در منطقه »دونباس« - واقع در شــرق اوکراین - گفت 
که »روســیه چاره ای جز این نداشت«.پوتین تصریح کرد: »آنچه اکنون در 
اوکرایــن رخ می دهد، یک اقدام اضطراری اســت و اگر ایــن اقدام را انجام 
نمی دادیم با تهدید مواجه می شــدیم و نمی دانم کشور ما پس از آن چگونه 
ادامه می داد«.رئیس جمهور روســیه افزود: »ما قصد آسیب رساندن به نظم 
جهانی را نداریم و شرکای ما باید این را درک کنند. روسیه هنوز بخشی از 

اقتصاد جهانی است«.

کی یف: 
نیروگاه چرنوبیل به تصرف روس ها درآمد

مشــاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین از تسلط روسیه بر نیروگاه هسته ای 
چرنوبیل در اســتان کی یف خبر داد.به گزارش ایســنا، مشاور دفتر ریاست 
جمهوری اوکراین اعام کرد که نیروهای روسیه نیروگاه هسته ای چرنوبیل 
در اســتان کی یف اوکراین را تحت تصرف خــود درآوردند.عصر امروز هم 
رئیس جمهوری اوکراین گفته بود که نظامیان روس به دنبال تصرف نیروگاه 
هسته ای چرنوبیل در استان کی یف هستند.رئیس جمهوری اوکراین تصریح 
کرد: جنگ شدید می تواند منجر به مختل شدن زباله های هسته ای شود و 
این امر کل اروپا را تهدید می کند.منابع خبری هم گزارش دادند که نظامیان 
روس عصر پنجشنبه وارد منطقه نیروگاه هسته ای چرنوبیل استان کی یف 
شــدند.رئیس جمهور روسیه در نخســتین اظهارنظر خود پس از اولین روز 
حمله کشورش به اوکراین اعام کرد که »اگر این اقدام را انجام نمی دادیم با 
تهدید مواجه می شدیم و نمی دانم کشور ما پس از آن چگونه ادامه می داد«.

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت 
به صدمات احتمالی به تاسیســات اتمــی اوکراین همزمان با 
آغاز عملیات نظامی روســیه در این کشور ابراز نگرانی کرد.به 
گزارش   ایرنا، گروســی اعام کرد که آژانس بین المللی انرژی 

اتمی وضعیت اوکراین را با نگرانی جدی دنبال می کند و برای 
اجتناب از هرگونه اقدامی که تاسیسات هسته ای این کشور را 
در معرض خطر قرار می دهد، خواســتار حداکثر خویشتنداری 
طرفین شد.او گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای 
وظایف خود، تحوالت اوکراین را با تمرکز ویژه بر ایمنی و امنیت 
نیروگاه های هسته ای و سایر تاسیسات مرتبط با انرژی هسته ای 
از نزدیک رصد می کند.نهاد نظارتی هســته ای اوکراین پیش 
از ایــن به آژانس اطاع داده بود کــه در حال حفظ ارتباطات 

با نیروگاه های هســته ای عملیاتی اوکراین است که به گفته او 
به طور ایمن کار می کنند.با توجه به وضعیت نیروگاه هسته ای 
چرنوبیل، اوکراین به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطاع داده 
اســت که »نیروهای مسلح ناشناس« کنترل تمامی تأسیسات 
شــرکت تخصصی دولتی نیروگاه هسته ای چورنوبیل، واقع در 
منطقه ممنوعه را به دســت گرفته انــد. همتای خود افزود که 
هیچ تلفات جانی و یا تخریبی در سایت صنعتی نداشته است. 
گروســی همچنین گفت: این مهم اســت که عملیات ایمن و 

مطمئن تأسیســات هسته ای در آن منطقه به هیچ وجه تحت 
تأثیر قرار نگیرد یا مختل نشود.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تاکید کرد که کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی - گردهمایی ســاالنه همه کشورهای عضو سازمان - در 
سال ۲۰۰۹ تصمیمی اتخاذ کرد که در آن آمده بود: »هر گونه 
حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هسته ای اختصاص داده 
شده به اهداف صلح آمیز، نقض اصول منشور، حقوق بین الملل 

و اساسنامه آژانس سازمان ملل است.

گوترش:
 بار دیگر از پوتین می خواهم، عملیات 

نظامی را متوقف کنید
دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از پوتین خواست جنگ را متوقف کند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل متحد بار دیگر از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه خواست 
تا عملیات نظامی در اوکراین را متوقف کند و همه نیروها را به روسیه 
بازگرداند.گوترش در بیانیه ای گفت: ما شاهد عملیات نظامی روسیه 
در داخل خاک اوکراین در مقیاســی هســتیم که اروپا در دهه های 
گذشته شاهد آن نبوده است. من درخواست خود را از شب گذشته به 
رئیس جمهور پوتین تکرار می کنم: عملیات نظامی را متوقف کنید. 

نیروها را به روسیه برگردانید. ما تلفات جنگ را می دانیم.

نخست وزیر انگلیس در نطق تلویزینی خطاب به مردم انگلیس
 هراسناک ترین ترس به حقیقت 

پیوست
تهران – ایرنا – »بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس که از صبح 
امروز )پنجشــنبه( با رئیس جمهوری اوکراین در تماسی تلفنی در 
جریان حمله روسیه به آن کشور قرار گرفت در نطق تلویزیونی خود 
گفت: بدترین هراس ما به حقیقت پیوست.به گزارش ایرنا، جانسون 
که پیشتر در حساب توئیتری خود به سخنرانی خود با مردم انگلیس 
در این زمینه اشاره کرده بود، در یک نطق تلویزیونی گفت: والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روســیه جنگی در قــاره اروپا به راه انداخت. 
وی افزود: موشــک ها و بمب های بی شماری بر سر مردم بی گناه 
اوکراین ریخته شــده و حمله گســترده زمینی، هوایی و دریایی در 
راه  است.جانســون ادامه داد: اوکراین کشوری است که حق تعیین 
سرنوشــت خود را دارد و انگلیس و ســایر کشــورهای جهان اجازه 
نخواهند داد تا چنین حقی نادیده انگاشته شود.نخست وزیر انگلیس 
افزود: امروز با هماهنگی با ســایر متحدانمان بر سر یک بسته عظیم 
تحریم های اقتصادی که به اقتصاد روسیه ضربه بزند توافق خواهیم 
کرد و همینطور بطور جمعی وابستگی به نفت و گاز روسیه را متوقف 

می سازیم.

جنگ روسیه و اوکراین با بازارهای جهانی چه کرد؟
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، در حالیکه قیمت نفت 
برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ به بعد به باالی ۱۰۰ دالر در هر 
بشــکه رسیده است، بازارهای سهام با سقوط یکپارچه مواجه 

شدند و ارزش روبل روسیه نیز با کاهش روبرو شده است.
 به گزارش ایسنا، وزارت دفاع روسیه روز )پنجشنبه( اعام کرد 
زیرســاخت های نظامی پایگاه های هوایی اوکراین را منهدم 
کرده و نظامیان اوکراین ساح های خود را زمین می گذارند و 
فرار می کنند. ریاست جمهوری اوکراین نیز آماری از نتیجه 
عملیات منتشر کرده و می گوید در جریان عملیات روسیه که 

از صبح امروز آغاز شده، ده ها نظامی کشته و زخمی شده اند.
بازارهــای جهانی به این اتفاق واکنشــی قابــل پیش بینی 
داشــته اند. بازارهای ســهام در اروپا با نزدیک به چهار درصد 
کاهش ارزش مواجه شــده اند و تقاضا برای فروش سهام باال 
رفته است؛ این در حالی اســت که اوراق دولتی، ارزش دالر، 
فرانک ســوئیس، ین ژاپن و طا با افزایش روبرو شــده اند و 

فعاالن بازارها به دنبال دارایی هایی با امنیت باالتر هستند.
والدیمیــر پوتین اعام کرده که مجوز عملیات ویژه نظامی را 
در خاک اوکراین صادر کرده و این در حالی است که این اقدام 
با واکنش آمریکا و ســایر دولت های غربی مواجه شده است. 
جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا تاکید کرده که تحریم های 
شدیدی علیه روســیه اعمال خواهد شد. رهبران اروپایی نیز 
وعده دادند دارایی های روســیه را مصــادره کرده و فعالیت 

بانک های روسیه در بازارهای مالی خود را ممنوع می کنند.
در همین حال، بازارهای مالی در روســیه و اوکراین با سقوط 
آزاد روبرو شــده اند. بر اســاس گزارش رویترز، ارزش روبل با 
سقوط هفت درصدی به شاخص برابری بی سابقه ۸۷ در برابر 
هر دالر رســیده است. بازار سهام مســکو نیز با سقوطی ۳۰ 
درصدی مواجه شــده و در حالی که پس از تعلیق موقت، کار 

خود را از سر گرفت شرایط نزولی را تجربه می کند و و اوکراین 
نیز پس از آن که ارزش پول ملی این کشــور به شدت سقوط 
کرد، ناچار به تعلیق مبادالت مالی با پول ملی خود شده است.
هانس پیتر سن، مدیر دارایی های شرکت سرمایه گذاری اس 
ای بی در این باره گفت: هیچکس انتظار این شرایط را نداشت 
و گمان زنی هــا درباره گام های بعدی پوتین موضوع تمرکز 
همه بازارها در روزهای آینده خواهد بود.بازار سهام در آسیا کار 
خود را با سقوط ۲.۶ درصدی ارزش سهام آغاز کرد؛ شاخص 
ســهام اروپا نیز با ســقوط نزدیک به چهار درصد کار خود را 
آغاز کرد که این شــرایط بازار اروپا را بــا پایین ترین ارزش 
شاخص در یک سال اخیر مواجه کرده که این رقم بیش از ۱۰ 
درصد پایین تر از رکوردهای ابتدای سال جاری میادی است.

شاخص بورس آلمان نیز با کاهشی ۴.۷ درصدی خود را آماده 

تبعات این اتفاق مهم کرده است؛ دلیل این موضوع وابستگی 
باالی شرکت های آلمانی به تامین انرژی از طرف روسیه است.

اما در آمریکا ارزش ســهام اس اند پی ۵۰۰ بیش از ۲ درصد 
کاهــش یافت و همچنین معامات آتی شــاخص نزدک نیز 
کاهشی سه درصدی را تجربه کرد. جاستین اونوکسبی، مدیر 
سبد سهام در شرکت ال جی آی ام در این باره می گوید: در 
گذشته وقتی چنین اتفاقات ژئوپلتیکی رخ می داد باید منتظر 
دوران پر التهابی می بودیم و بعد به تدریج شــرایط عادی می 
شد ولی حاال پیش بینی اینکه کی باید منتظر شرایط عادی 
بود بسیار سخت است.در بازار های مالی ارزش دالر نسبت به 
سبدی از سایر ارزهای تعیین کننده بازار، نزدیک به نیم درصد 
افزایش یافته است. تقریباً تمام دارایی ها شاهد افزایش قابل 
توجه نوســان و تشدید بحران بودند و از سوی دیگر نگرانی ها 

درباره اینکه روســیه ممکن است بازارهای جهانی انرژی را با 
مشــکل مواجه کند باعث جهش هشت درصدی قیمت نفت 
برنت و افزایش این شــاخص مهم جهانی به باالی ۱۰۰ دالر 
برای نخســتین بار در هشت سال گذشته شده است. نزدیک 
بــه ۴۰ درصد از گاز طبیعی اتحادیــه اروپا و ۲۶ درصد نفت 
خام این منطقه از طرف روســیه تامین می شود. در حالیکه 
اوکراین و روســیه هر دو از تولیدکنندگان بزرگ غات جهان 
به شــمار می روند، قیمت گندم و ذرت شــاهد جهشی پنج 
درصدی بوده اند و این درحالیست که ارزش طا نیز با رشدی 
معادل ۱.۷ درصد به باالترین سطوح خود در بیش از یک سال 
گذشته رســیده است. راب کارنل مدیر مرکز تحقیقاتی آسیا 
پاســفیک درباره وضعیت بازار ها می گوید: بازارهای جهانی 
قیمت گذاری خود را زیر سایه ریسک اتفاقی فاجعه بار انجام 
می دهند. این ریسک که همراه با عدم اطمینان بسیار شدید 
درباره آینده ادغام شده است فضای روانی بسیار وحشتناکی 
را برای بازارها ایجاد کرده است. هیچ کس دوست ندارد خطر 
مواجهه با چنین شرایطی را برای خود به جان بخرد.به گزارش 
ایسنا، رئیس جمهور روسیه روز  )پنجشنبه( از آغاز عملیات 
نظامی ویژه در دونباس خبر داد و اندکی پس از ســخنان او 
صدای چندین انفجــار در کی یف، پایتخت اوکراین و منطقه 
دونتســک شنیده شــد. پوتین گفت: شــرایط ما را به اتخاذ 
اقدامات قاطع و فوری واداشــته است. وزارت خارجه اوکراین 
در اولین واکنش به حمله نظامی روسیه گفت: روسیه جنگی 
گســترده علیه کشور ما آغاز کرده و رئیس جمهوری اوکراین 
هم گفت: ما قوی هســتیم و برای همه چیز آماده ایم و پیروز 
خواهیم شد. از سوی دیگر رییس جمهوری آمریکا هم تاکید 
کرده که آمریکا و هم پیمانانش یکپارچه به حمله روســیه به 

اوکراین پاسخ خواهند داد.

رئیس جمهــور آمریکا والدیمیر پوتیــن را »متجاوز« خواند و گفت 
که با اعمال تحریم های قوی و »بســته های تحریمی ویرانگر« علیه 
روســیه موافقت کرده است.به گزارش ایسنا، به نوشته گاردین، جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در محل »اتاق شرقی« کاخ 
سفید با حمله به والدیمیر پوتین، گفت مسئولیت حمله به اوکراین 
تنها به عهده رئیس جمهور روســیه است.او اظهار کرد، دولتش در 
پاسخ به حمات گســترش یافته به اوکراین تحریمهای شدیدتری 
علیه روسیه اعمال خواهد کرد. او با حمله به والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه گفت: پوتین متجاوز است. پوتین این جنگ را انتخاب 
کرده است. و حاال او و کشورش تبعاتش را به دوش خواهند کشید.
وی گفت که تحریم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روی میز 
است. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا این گامی است که او آماده 

انجام آن است، گفت: این روی میز است.بایدن گفت، تحریمها چهار 
بانک روس دیگر که در بخش نخســت تحریمهای گنجانده نشــده 
بودند از جمله بانک VTB دومین بانک بزرگ روســیه را شامل می 
شــوند.  او درباره این تحریمهای جدید اظهار کرد: آنها هزینه های 
شدیدی بر اقتصاد روســیه هم به صورت فوری و هم در گذر زمان 
تحمیل خواهند کرد.بایدن گفــت که »حمله بی رحمانه والدیمیر 
پوتین به مردم اوکراین« را محکوم می کند و رهبر روســیه را متهم 
به رد هر گونه فرصت دیپلماتیک ارائه شــده به او کرد. بایدن افزود: 
این یک حمله از پیش طراحی شده است. والدیمیر پوتین چندین 
ماه مشــغول برنامه ریزی برای آن بوده اســت.وی با بیان اینکه با 
تحریم های قوی علیه روسیه موافقت کرده است، افزود: تحریم های 
ما علیه روســیه بر بانک های این کشــور که دارایی های مالی یک 

تریلیون دالری دارند، تأثیر خواهد گذاشــت.رئیس جمهور آمریکا 
گفت: چهار بانک دیگر روس را مســدود کردیم و توانایی روســیه 
در زمینــه تجارت با دالر و ین را محــدود می کنیم. از امروز تمامی 
دارایی های روســیه در ایاالت متحده مســدود می شود.وی تصریح 
کرد: شــرکت های گازی و نفتی نباید از بحران ســوء استفاده کرده 
و قیمت ها را باال ببرند. در تاشــیم منابع جهانی انرژی را تضمین 
کنیم.بایدن ادامه داد: پوتین تمام ابتکارات حسن نیت ایاالت متحده 
و ســایر کشــورها را رد کرد و اصا قصد صحبت کردن با پوتین را 
ندارم.رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: اطمینان حاصل خواهیم کرد 
کــه پوتین بهای تهاجم خود به اوکراین را بپــردازد. پوتین اقدامی 
گســتاخانه و خطرناک علیه امنیت اروپا را شروع کرده است.بایدن 
اظهار داشــت: تهاجم روسیه نباید بی پاسخ بماند. اگر بماند، عواقبی 

بسیار وخیم برای آمریکا خواهد داشت. پاسخ ناتو به تهاجم روسیه به 
اوکراین قاطع و یکپارچه خواهد بود.جو بایدن گفت که معتقد است 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه فراتر از اوکراین خواهد رفت، 
زیرا او می خواهد اتحاد جماهیر شوروی سابق را دوباره تأسیس کند.

بایدن در  پاســخ به این ســوال که آیا فکر می کنــد پوتین فراتر از 
اوکرایــن خواهــد رفت، گفت: بلــه. او در اوکرایــن جاه طلبی های 
بزرگ تری دارد. او در واقع می خواهد اتحاد جماهیر شوروی سابق را 
دوباره برقرار کند.جو بایدن همچنین در توئیتی نوشــت که رهبران 
گروه ۷ توافق کرده اند که کار به روی آنچه که او »بسته های ویرانگر 
تحریم ها« و سایر تدابیر اقتصادی خواند را به پیش برده تا روسیه را 
در قبال حمله به اوکراین مسئول بدانند.بایدن در این توئیت نوشت: 
»امــروز صبح، من با همتایان خود از گــروه هفت ماقات کردم تا 
درباره حملــه غیرموجه پوتین به اوکراین صحبــت کنیم و توافق 
کردیم که بسته های ویرانگر تحریم ها و سایر تدابیر اقتصادی را برای 

پاسخگو کردن روسیه به پیش ببریم.«

جوبایدن:باتحریمهای»ویرانگر«علیهروسیهموافقتکردهام

نگرانی آژانس از صدمه به 
تاسیسات اتمی اوکراین
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دانشــمندان روش بالقوه جدیدی برای مبارزه با کووید-۱۹ یافته اند که 
در آن ویروس ســارس-کوو-۲ علیه خود عمل می کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از فیز، به گفته ی محققان موسســه بالواتنیک)Blavatnik( در 
دانشکده پزشکی هاروارد و بیمارستان کودکان بوستون، این استراتژی 
جدید در موش ها و سلول های انســانی که در ظرف آزمایشگاهی قرار 
داشــتند، امیدبخش عمل کرده است. این مطالعه رویکردی نوآورانه در 
اختیار دانشمندانی قرار می دهد که بر توسعه دارو برای سارس-کوو-۲ 
و ســایر ویروس ها کار می کنند. این داروها می توانند برای بســیاری از 
سویه های سارس-کوو-۲ مناسب باشند زیرا در این استراتژی بخشی از 
ژنوم ویروس مورد هدف قرار می گیرد که اغلب جهش پیدا نمی کند.»اگر 
این استراتژی در نهایت در یک درمان جدید به کار گرفته شود، فوق العاده 
خواهد بود.این درمان تجربی که در مطالعه کنونی توصیف شده است و 
هر دمان دیگری که این روش الهام بخش آن باشد تا رسیدن به مرحله 
بالینــی راه زیادی در پیش دارد و باید از طریق مطالعات بیشــتر روی 
حیوانات و انسان ها توســعه یابد تا مشخص شود که آیا برای انسان ها 
موثر و بی خطر است یا خیر.هنگامی که ویروس سلول میزبان را آلوده 
می کند، تعادلی ایجاد می کند که به سلول اجازه می دهد پروتئین های 
حیاتی خود را تولید کند و همچنین ســلول را دســتکاری می کند تا 
پروتئین های ویروسی تولید کند که نسخه های کپی از سارس-کوو-۲ 
می سازند.این تعادل تضمین می کند که سلول به اندازه کافی پروتئین 
برای زنده ماندن تولید می کند و در عین حال بخش عمده انرژی خود 
را صرف تکثیر ویروس می کند تا بتواند سلول های بیشتری را آلوده کند.

محققان از امواج صوتی برای تبدیل سلول های بنیادی به استخوان 
اســتفاده کردند.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، این 
پیشــرفت در حوزه مهندســی بافت می تواند روزی به رشد مجدد 
اســتخوان  در بیماران ســرطانی یا کســانی که در اثر بیماری های 
تخریب گر استخوان های خود را از دست داده اند، کمک کند.درمان 
نوآورانه ســلول های بنیادی که توســط محققان مؤسسه سلطنتی 
فناوری ملبورن)RMIT( توســعه یافته است، راهی هوشمندانه برای 
غلبــه بر برخی از بزرگ ترین چالش های این حوزه ارائه می دهد. در 
این روش از قدرت امواج صوتی با فرکانس باال اســتفاده می شــود.

مهندســی بافت یک رشــته نوظهور اســت که هدف آن بازسازی 
استخوان ها و ماهیچه ها با استفاده از توانایی طبیعی بدن انسان برای 
درمان خود است.یک چالش اساسی در رشد مجدد استخوان ها، نیاز 
به مقادیر زیادی از سلول های استخوانی است که پس از کاشت در 
منطقه مورد نظر رشــد می کند.تا به امروز، فرآیند آزمایشی تبدیل 
ســلول های بنیادی بالغ به سلول های استخوانی مستلزم استفاده از 
تجهیزات پیچیده و گرانقیمت بود و تولید انبوه آن با مشکل روبرو بود 
و بنابراین استفاده بالینی گسترده از آن غیرواقعی به نظر می رسید.

عالوه بر آن آزمایش های بالینی که برای رشد مجدد استخوان انجام 
می شد، عمدتا از سلول های بنیادی استخراج شده از مغز استخوان 
بیمار استفاده می کردند که این روش بسیار دردناک است.در مطالعه 
جدیدی که در مجله Small منتشــر شــده است، محققان مؤسسه 
سلطنتی فناوری ملبورن نشان دادند که سلول های بنیادی که تحت 

درمان با امواج صوتی با فرکانس باال قرار گرفتند، 

 ویروس کووید-19 
به جنگ خود می رود!

رشد مجدد استخوان با کمک 
امواج صوتی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تالش برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلی و مراتع در آرژانتین

المبورگینی میورا، بهترین خودروی کالسیک تاریخ!
طی سال های اخیر فقط قیمت خودروهای کارکردهٔ جدید باال نرفته بلکه قیمت خودروهای کالسیک هم در حال افزایش بوده و قیمت 
برخی مدل ها از سال ۲۰۱۹ بیش از دو برابر شده است. مدل های فراری و المبورگینی در صدر لیست قرار دارند اما کالسیک های ساده تر 
نیز افزایش قیمت داشته اند. در این رابطه، وب سایت Confused مطالعه ای را منتشر کرده است که نشان می دهد کدام خودروها از سال 
۲۰۱۹ بیشتر از همه موردتوجه قرار گرفته اند.مطمئناً از دیدن فراری در صدر این لیست تعجب نخواهید کرد اما شاید مدل آن را نتوانید 
پیش بینی کنید زیرا بجای مدل های کالسیک دههٔ ۵۰ و ۶۰، این F3۵۵ مدل ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ است که بیشترین افزایش قیمت را داشته 
اســت. قیمت این خودرو از می ۲۰۱۹ تاکنون ۲۱3.۸ درصد بیشــتر شده است. در رتبهٔ دوم بازهم یک فراری قرار دارد که تستاروسا با 
۱۱۱.۴ درصد افزایش است. المبورگینی میورا و فراری F۴۰ با ۱۰۰ درصد و آلفارومئو GTV۶ با ۹۴ درصد نیز در رتبه های بعدی جای 
گرفته اند. کادیالک بروگهام با ۸۴.۵ درصد، بوگاتی EB۱۱۰ با ۶۵ درصد و سیتروئن ۲CV با 3۲.۴ درصد هم دیگر خودروهای کالسیکی 
هستند که طی سال های اخیر افزایش قیمت زیادی داشته اند.ارزش تنها یکی از راه های اندازه گیری محبوبیت یک خودروی کالسیک 
است و به همین دلیل این مطالعه همچنین خودروهایی که مردم بیشتر در اینترنت جستجو کرده اند را هم موردبررسی قرار داده است.

گل محمدی: 

سرباز بودن بازیکنان استقالل برای ما اهمیتی ندارد
سرمربی پرسپولیس می گوید این باشگاه تا اینجای کار هیچ واکنشی نسبت به سرباز بودن ۲ بازیکن استقالل نشان نداده است.

به گزارش ایسنا، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در حاشیه آیین نکوداشت مربیان سال لیگ برتر فوتبال ایران در جمع 
خبرنگاران گفت: از برگزارکنندگان این مراسم تشکر می کنم. این افتخار نصیب من شد که به عنوان مربی برتر سال انتخاب شوم. 
این عنوان را مدیون همه هواداران و همکاران هســتم. امیدوارم بتوانم این روند را ادامه دهم. مربی گری در فوتبال ایران خیلی 
ســخت است و انگیزه می خواهد. من تا حاال توانســتم این انگیزه را نگه دارم. با امکانات کم و سختی های زیاد مربی گری پیش 
می رود. از خانواده ام به خاطر صبرشان تشکر می کنم.او درباره آموزش مربیان در خصوص برگزاری کالس های مربی گری گفت: 
یکی از گالیه های ما همین است. می توانم بگوییم هیچ کاری صورت نگرفته است. از وقتی که من در تربیت یزد مربی گری کردم 
تا همین االن، هیچ کاری برای ارتقای مربیان صورت نگرفته است و فدراسیون فوتبال کاری در این رابطه انجام نداده است. این 

واقعا جای تاسف دارد.

آن کس هک هب دست جام دارد
سلطانی جم دمام دارد

آبی هک خضر حیات از او یافت
رد میکده جو هک جام دارد

رسرشته جان هب جام بگذار
کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا
ات یار رس کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست
رد دور کسی هک کام دارد

رنگس همه شیوه اهی مستی
از چشم خوشت هب وام دارد

پیشنهاد

چهره روز

رمان حکومت نظامی
نوشــته های زیادی از خوســه دونوســو به فارسی 
ترجمه نشده است اما رمان حکومت نظامی احتماالً 
مشهورترین اثر این نویســنده شیلیایی است که در 
بازار کتاب ایران وجود دارد. کتاب های خوسه دونوسو 
بــه طور کلی با ادبیات آمریکای التین و آن ســبک 
مشهور – رئالیســم جادویی – متفاوت است. دونوسو 
اعتقاد دارد که نویســندگان آمریکای التین باید به 
دنبال تحول در داستان نویســی باشند و از زیر سایه 
سبک رئالیسم جادویی خارج شوند. به نظر می رسد 
خود او در این کار موفق ظاهر شــده است. در کتاب 
حکومت نظامی با خواننده ای به نام مانونگو ورا روبه رو 
هستیم که بعد از ۱3 سال دوری از وطن، حال برای 
مراسم خاکسپاری همسر پابلو نرودا به شیلی بازگشته است. مانونگو ورا برای بسیاری از شعرهای 
نرودا آهنگ ساخته و خودش آن ها را خوانده بود. بنابراین شرکت در مراسم احیای ماتیلده نرودا 
»درست زمانی که یک حکومت نظامی تازه نفس چون بختکی بر زندگی روزانۀ مردم افتاده« برای 
او یک امر ناخودآگاه است.مانونگو ورا خواننده ای مشهور است که قبل از کودتای پینوشه به شکلی 
تصادفی از شیلی خارج شد و در پاریس با ترانه هایش از مخالفان ژنرال حمایت می کرد. او را یک 
خواننده انقالبی می توانست در نظر گرفت که در چند سال نخسِت بعد از کودتا با ترانه هایش، زبان 
گویای وطن خفقان گرفته اش بود.اما اکنون که به داخل کشورش، به شیلی بازگشته است متوجه 
می شود که اوضاع تغییر کرده است. حال او دیگر نه اعتقادی به آنچه می خوانده دارد و نه چشم انداز 
امیدبخشــی پیش روی خود می بیند. با دیدن شرایط موجود او باید به آدم دیگری تبدیل شود و 

دست از دروغ گویی به خود و به مخاطبش بردارد. اما این کار چگونه ممکن است؟

مجید انتظامی
مجیــد انتظامی )زادهٔ ۱۸ اســفند ۱3۲۶ در تهران(

موسیقی دان، آهنگساز، نوازنده ابوا و مدرس موسیقی 
اهل ایران اســت.او از دهــهٔ ۱3۵۰ برای بیش از ۸۰ 
اثر سینمایی موســیقی متن نوشته است و با دریافت 
۴ ســیمرغ بلورین برای فیلم های بای ســیکل ران، 
روز واقعه، آژانس شیشــه ای و دیوانه ای از قفس پرید 
مشترکاً به همراه حسین علیزاده و محمدرضا علیقلی 
برندهٔ بیشــترین ســیمرغ بلورین در بخش بهترین 
موسیقی متن جشنواره فیلم فجر می باشد.انتظامی از 
برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار در 
سال ۱3۸۹ است و در سال ۱3۹3 به عنوان جهادگر 
عرصهٔ فرهنگ و هنر نشان افتخار دریافت کرده است. 
او فرزند عزت اهلل انتظامی بازیگر ســینمای ایران اســت. او از دوره تحصیالت ابتدائی شــروع به 
فراگیری موسیقی کرد و یکسال پس از گرفتن دیپلم هنرستان وارد ارکستر سمفونیک شد و زیر 
نظر آنتوان کاتلوس، ابوا آموخت. او ســلفژ و تئوری موسیقی و هارمونی را نزد ثمین باغچه بان و 
مصطفی کمال پورتراب آموزش دید و نخستین نت موسیقی را به کمک پورتراب نوشت.او سپس 
برای معالجه بیماری کلیه و ادامه تحصیل به آلمان ســفر می کند و در آنجا به دانشــگاه می رود. 
وی فارغ التحصیل کنسرواتوار برلین است. او در آلمان نزد اساتیدی چون »کارل اشتاین« تحصیل 
موســیقی را ادامه می دهد و با ارکســترهای زیادی همچون ارکستر سمفونیک برلین و ارکستر 
فیالرمونیک آلمان همکاری می کند. ســال ۱3۵3 پس از بازگشت به ایران در ارکستر سمفونیک 
تهران استخدام شده و تدریس در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی را از همین سال آغاز 

می کند و قطعاتی را نیز برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می سازد.

فرهنگ

»وقــت چیغ انار« در ادامه ی حضــور در رویدادهای 
بین المللی به لیدز انگلســتان رسید.به گزارش ایسنا، 
فیلم ســینمایی »وقت چیغ انار« ســاخته ی گراناز 
موســوی، در نهمیــن حضور بین المللــی  خود، در 
جشــنواره ی فیلم کارگردان های مســتقل »لیدز« 
به نمایــش در خواهد آمد. برگزاری این جشــنواره 
از ۲۹ بهمن در انگلســتان آغاز شده و تا ۲۸ اسفند 
ادامــه خواهد داشــت. فیلم ســینمایی »وقت چیغ 
انار« پیش از این در جشــنواره های توکیو، سائوپولو، 
سیدنی، شب های سیاه تالین، جشنواره هند در گوآ، 
باستائو قزاقستان، چنای و منار صوفیه به نمایش در 
آمــده و نامزد دریافت بهترین فیلم کودک و نوجوان 
چهاردهمین دوره جوایز ســینمای آســیا پاسیفیک شده اســت. این فیلم که محصول مشترک 
افغانستان، استرالیا، هلند و ایران است، به عنوان نماینده ی رسمی کشور استرالیا برای بهترین فیلم 
بین المللی به اسکار معرفی شده بود. عرفات فیض، الهام ایازی، اندرو کوییلتی، مرحوم حشمت اهلل 
فنایی، سعیده سادات، فرشته عالمی، امیرشاه تالش، ذبیح غیاث، زیشان خان تالش, مدینه نیازی 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند، همچنین حسیبا ابراهیمی نیز در این فیلم حضوری افتخاری 
دارد.بهیر وردک، گراناز موســوی، کریســتین ویلیامز و مرضیه وفامهــر  تهیه کنندگان این فیلم 
ســینمایی هســتند و عرضه و پخش بین المللی آن نیز برعهده ی محمد اطبایی )مســتقل های 

ایرانی( است.

»وقت چیغ انار« در لیدز انگلستان 
اکران می شود
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