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فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: حضور صهیونیستها در این مناطق قابل تحمل نیست و الزم است برخی کشورها در این مشی سیاسی خود 
تجدید نظر کنند.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سپاه، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با همراهی سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، از جزیره بوموسی و یگان های مستقر در این جزیره بازدید 
کرد.بررســی و ارزیابی ســطح آمادگی رزم یگان های مستقر در جزیره بوموسی و استحکامات و تجهیزات دفاعی آن و حضور میدانی در سنگرها و دیدار با 

رزمندگان دریادل، از برنامه های سفر فرمانده کل سپاه به این جزیره بود....

www.sobh-eqtesad.ir

سردار سالمی:
 ارتباط برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی قابل قبول نیست

info@sobh-eqtesad.ir

 تولید مبتنی 
بر دانش آسیب پذیر نیست

تولیــدات دانش بنیان برخالف تولیدات ســنتی، بر ابتکار و خالقیت 
استوار اســت و به همین دلیل ضمن پایدار بودن، بستر الزم را برای 
مزیت رقابتی شــدن محصوالت فراهم مــی آورد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، مقام معظم رهبــری در پیام نوروزی 
امسال همچنان تولید را کلید حل مشکالت اقتصادی و راه اصلی عبور 
از دشــواری های اقتصادی دانسته و با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی، 
افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی 
و همچنیــن افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواِج 
اکســیری به نام تولید ملی است، سال 1401 را  تولیِد »دانش بنیان« 
و »اشــتغال آفرین« نام گذاری کرده اند.البته در طول سال های اخیر 
تأکیدات رهبری همواره بر رفع مشــکالت تولید و توسعه این حوزه 
بوده است اما امسال ایشان بر تولید مبتنی بر اصول دانش بنیان تأکید 
کردند تا ضمن افزایش اشــتغال یک تولید پایدار در کشور به وجود 
آید تا تحت تأثیر تنش های بین المللی قرار نگرفته و با تکیه با دانش 
فنی مسیر توسعه اقتصادی را ایجاد کند.رهبری به درستی می دانند 
موتور محرک اقتصاد دانش بنیان، شــرکت های دانش بنیان هستند 
و حتی  در سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز برای تحقق نرخ 
رشــد اقتصادی 8 درصدی اســتفاده از پتانسیل های تولیدات دانش 
بنیان مورد توجه جدی قرار گرفته اســت.در خصوص مزایای اقتصاد 
دانش بنیان باید گفت تولیدات دانش بنیان برخالف تولیدات سنتی، 
بر ابتکار و خالقیت اســتوار است و به همین دلیل ضمن پایدار بودن، 
بســتر الزم را برای  مزیت رقابتی شــدن محصوالت فراهم می آورد. 
امروز بازارهای جهانی به تولید مبتنی بر دانش روی آورده اند و بجای 
توجه به حجم تولیدات با اســتفاده از دانــش و فناوری، نرم افزارها و 
اپیکیشــن ها و نیازسنجی از مصرف کننده، کاالی به روز و مورد نیاز 
آنان را در سریع ترین زمان تولید و به دست مصرف کننده می رساند. 
اما متأسفانه در ایران هنوز به اصول  دانش بنیان در روند تولید توجه 
جدی نمی شــود و همین امر عاملی شده تا تأثیر پذیری این حوزه از 
تنــش های داخلی و خارجی هر روز افزایش بیشــتری پیدا کند.این 
در حالی اســت که با بکارگیری علوم دانش بنیان در تولید می توان 
فعالیت ها را اقتصادی تر کرد و روند ســرمایه گذاری را در این بخش 
افزایش داد. براساس مطالعات انجام شده با افزایش سرمایه گذاری در 
بخش تولید چند اتفاق مهم رخ می دهد. اول اینکه زمینه اشــتغال را 
فراهم می کند. دوم اینکه اگر تولید رونق گیرد، دیگر حوزه معیشــت 
جامعه به عنوان یک معضل و نگرانی اصلی نخواهد بود. مسئله بعدی 
این اســت که بار بودجه ای از دوش نفت برداشــته شده و به سمت 
مالیات سوق پیدا می کند که این امر تاثیر زیادی بر کاهش تورم دارد. 
عالوه بر این  در اقتصاد دانش بنیان کاربرد دانش و اطالعات اهمیتی 
اساســی دارد، در واقع تولید و توزیــع و کاربرد دانش منجر به تولید 
ارزش افزوده در بخش اقتصاد می شود. با در نظر گرفتن این موضوع 
نیروی انسانی تحصیلکرده در اقتصاد دانش بنیان نقشی مهمی دارد. 
غفلت ما از پتانسیل باالی نیروی انسانی تحصیل کرده در حوزه تولید 
در حالی صورت می گیرد که در دنیای امروز، عامل دانش، یا سرمایه 
دانش در جهش تولید بسیار مهم است. زیرا در فرآیند تولید، ترکیب 
ســرمایه، نیروی انسانی و حتی سرمایه انسانی می تواند خط تولید و 
چرخ تولید را به حرکت در بیاورد. حتی اگر نســبت به عوامل تولید و 
محیط پیرامونی دانش کافی وجود داشته باشد، دانش می تواند شرایط 
تولید را تسهیل و بهره وری تولید و سایر عوامل تولید را باال ببرد.  البته 
با توجه به مطالب عنوان شده باید این نکته را مدنظر قرار داد که تولید 
و اشتغال آفرینی، زمانی حائز اهمیت است که تولید از نظر اقتصادی، 
ارزش افزوده بیشــتری برای اقتصاد با کمترین ریسک ممکن ایجاد 
کند.  به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تحقق تولیدی که ارزش افزوده 
قابل توجهی ایجاد کند، وابسته به چگونگی قرار گرفتن عوامل تولید 
از جمله ظرفیت ســازی تولید، منابع انسانی، سرمایه ای، فیزیکی و...

در کنار یکدیگر دارد. 

رابطه تنگاتنگ اشتغال، سرمایه گذاری و گسترش تولید 
 به صورت کلی اســاس و الگوی شــرکت های دانش بنیان، حرکت 
در مسیرهای نوینی اســت که دریچه های تازه تر و کاربردی تری از  
تولیدات را ایجاد می کند. بــه همین دلیل در تولیدات دانش بنیان، 
ســرعت عمل و بهره وری صورت می گیــرد و در نهایت محصوالتی 
متفاوت با قیمت های رقابتی و با تعداد بیشــتر راهی بازار می شود. 
مهمترین ویژگی شــرکت های دانش بنیان این است که در صورت 
حمایــت دولت و بــه کارگیری ســرمایه دانش، امــکان تولید انبوه 
محصوالت بســیار باال می رود، موضوعی که منجر به رشد تولید می 
شود . بنابراین سیاست گذاری درست می تواند از مسیر رشد و توسعه 
شــرکت های دانش بنیان، اشتغال آفرینی را رقم بزند. حرکت در این 
مسیر از تخریب شغل جلوگیری کند و عامل ایجاد فرصت های شغلی 
در اقتصاد می شــود.  به صورت کلی ما با جهــش تولید می توانیم  
ضمن  توســعه صادرات از واردات بی رویه به کشــور جلوگیری کنیم 
تا  ارزش افزوده و ارزی که از کشــور خارج می شــود، در داخل باقی 
بماند و  از آن بتوان برای توسعه زیرساخت های اقتصاد کشور استفاده 
کرد.همچنین چنانچه تولید در داخل کشور رونق گیرد و پاسخگویی 
به تقاضا های بــازار داخلی با کاال های ایرانی صــورت گیرد، می توان 
امیدوار بود که نرخ تورم در کشــور کاهش یابد.  در غیر این صورت، 
برای تأمین نیاز های بازار چاره ای جز واردات نیست و در این صورت، 
قیمت تمام شده کاال های وارداتی که در بازار عرضه می شود، به دلیل 
هزینه های نقل و انتقال از خارج به داخل کشور و همچنین پرداخت 
عوارض گمرکی، باال رفته و کاال با قیمت باالتری به دست مصرف کننده 
می رسد.در واقع، بازار گسترده داخلی ظرفیت مناسبی است که سبب 
می شــود کاال های داخلی روی دست تولید کننده نماند؛ به عبارتی با 
وجود پتانسیل های بازار داخلی، به شرطی که کاال های با کیفیت تولید 
شود، تولیدکننده نمی تواند بابت عرضه ی کاالهایش به بازار دغدغه و 
نگرانی داشته باشد. حال با وجود این گونه ظرفیتی، باید تولید در داخل 
کشور جهش یابد تا نیاز های این بازار، بیش از آنکه از خارج تأمین شود، 

توسط تولیدکنندگان داخلی پاسخ داده شود.

یاداشت

رئیس جمهور تاکید کرد: پاسداشت جمهوری اسالمی از جلوه های شکرگزاری 
خداســت. باید با عبرت اندوزی از گذشــته برای آینده برنامه ریزی کنیم.به 
گزارش ایســنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز جمعه در نشست با جمعی 
از فعالین فرهنگی اجتماعی استان خراســان رضوی با تبریک روز جمهوری 
اســالمی، گفت: روز 1۲ فروردین روز بســیار مهم و مبارکی در تاریخ انقالب 
است. هیچ نعمتی باالتر از نعمت جمهوری اسالمی نیست.رئیس جمهور افزود: 
باید نظام جمهوری اســالمی پاسداشته شود و پاسداشت آن در واقع از جلوه 
های شکر است.رئیسی تصریح کرد: اگر تمام نعمت ها داده می شد اما نعمت 
والیت و نظام مقدس جمهوری اســالمی بر این کشور نبود، کشور ما هم یک 
کشــور مدعی توسعه یافتگی فقط در اقتصاد می شد.رئیس جمهور افزود: اما 
توســعه یافتگی فقط در اقتصاد نیست بلکه توسعه در معنویت، اخالق و تمام 
نیاز انسان باید مورد توجه قرار گرفته و اینگونه کشورها فقط در اقتصاد توسعه 
داشته و در ابعاد انسانی مشکل دارند.رئیسی اظهار داشت: امیدواریم با استفاده 
از تجربیات 40 ســاله اول انقالب به اســتناد بیانیه گام دوم انقالب گام هایی 
برداریم که عقب ماندگی هایی را که تاکنون بوده جبران شود و وظیفه جدی 
دســتگاه ها این است که هم با نگاه به گذشته عبرت اندوزی کنند و هم نگاه 
به آینده داشته باشــند.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده 
از سوی حاضران در جلسه بر لزوم ساماندهی بافت قدیمی و پیرامونی اطراف 
حرم مطهر رضوی تاکید کرد و اظهار داشت: برای ساماندهی این بافت، ضمن 
مطالعه اقدامات انجام شده باید یک طرح نو ایجاد شود تا بتواند مظاهر فرهنگی 
و میراث گرانقدر دلبســتگی به امام هشتم حفظ شود در عین اینکه بازسازی 
انجام می شود.رئیســی با تاکید بر اینکه کار اقتصادی باید با هویت فرهنگی 
همراه باشــد، تصریح کرد: توسعه یافتگی در تمام استانها باید با حفظ هویت 
فرهنگی باشد.رئیس جمهور جوانگرایی را مساله ای مهم برشمرد و گفت: امام 
خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب به جوانان اعتماد کردند و خســارتی هم از 
این اعتماد دیده نشد.رئیســی با تاکید بر اینکه سفرهای استانی دولت بدور از 

تشریفات است، تصریح کرد: در گذشته برای سفرهای استانی روسای جمهور 
تشــریفات و پروتکلهای خاصی لحاظ می شد اما ما در 18 سفر استانی دولت 
ســیزدهم هیچکدام از این کارها را انجام ندادیم.رئیســی افزود: ما از فرودگاه 
مســتقیم به کارخانه و پروژه های نیمه تمام برای حل مشــکالت می رویم و 
سفرهای دولت از اقدامی تشریفاتی به سفرهای کاری تبدیل شده است. روش 
دولت پرهیز از تشــریفات است.رئیسی با اشــاره به وجود زمینه برای فعالیت 
بانوان در دولت، خاطرنشان کرد: دولت از طرح های فرهنگی ارائه شده توسط 
بانوان استقبال می کند.رئیس جمهور تصریح کرد: پژوهش در موضوعاتی مانند 
نظام بانکی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و رمز ارزها موجب بازگشایی گره 
ها می شود. این مسائل می تواند به عنوان موضوع پژوهش در حوزه های علمیه 
قرار گیرد و دولت هم از این پژوهش ها استقبال می کند. ارتباط بین دولت و 
مجموعه های اندیشــه ورز می تواند گره گشا باشد.رئیسی اظهار داشت: برای 
»برنامه تحول دولت« وقت زیادی گذاشــته شده است و بسیاری از اندیشکده 
ها در این زمینه نقش داشتند.رئیسی خاطر نشان کرد: در این برنامه برای ۳۷ 
موضوع مهم کشور برنامه ریزی شده است. در این برنامه چالش ها، رویکردهای 
دولت و تحول ها آمده است.رئیس جمهور درباره بعضی انتقادات مطرح شده 
درخصوص دخالت برخی افراد در انتصابات استانی و اداره استانها، تاکید کرد: 
من صریحا چندین بار و از جمله اخیرا در جلسه با استانداران گفتم تحت تاثیر 
شــخص، نهاد یا جایگاهی قرار بگیرید، قابل قبول نیست.رئیســی بر ضرورت 
رعایت عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: قریب به ۲8 دســتگاه در 
موضوع عفاف و حجاب مســئولیت دارند. کار فرهنگی در زمینه حجاب تقدم 
بر کار قهری دارد.رئیس جمهور تاکید کرد: مردمی شــدن دولت یعنی اینکه 
مردم در تمامی بخش ها حضور فعال و جدی داشــته باشــند.رئیس جمهور 
افزود: باید رشــد اقتصادی، ارزش پــول ملی و قدرت خرید مردم را باال ببریم 
وگرنه یارانه 4۵ هزارتومانی را که به همه مردم می دادند امروز ارزشش ۷ هزار 

تومان شده است.

معــاون بهره برداری از سیســتم های حمل و نقل و 
محدوده هــای ترافیکی شــهرداری تهران جزئیات 
طرح ترافیک 1401 را تشریح کرد.عمار سعیدیان فر 
در گفت وگو با ایســنا، در مورد اجرای طرح ترافیک 
در سال جدید گفت: براساس مصوبه شورای اسالمی 
شهر تهران همزمان با آغاز سال 1401 طرح ترافیک 
اجرا می شود و این در حالی است که براساس مصوبه 
شــورای شهر تهران، نر خ عوارض تردد در محدوده 
طرح ترافیک امسال  ۲۵ درصد افزایش دارد.وی با 
بیان اینکه کما فی السابق هر شهروند دارای پالک با 
سر شماره شهر تهران، ۲0 روز سهمیه تردد فصلی 
رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا  دارد که در 
صورت اتمام ۲0 روز ســهمیه مذکور،عوارض تردد 
از وی دریافت می شود.ســعیدیان فر بــا تاکید بر 

اینکه رزرو طرح ترافیک از طریق درگاه اینترنتی و 
اپلیکیشن »تهران من« انجام می شود و افرادی که 
به صورت روزانه قصد ورود به طرح ترافیک را دارند، 
باید تردد خود را رزرو کنند، افزود: البته شهروندان 
می توانند عملیــات رزرو را به صورت هفتگی و از 
چهارشنبه هفته قبل انجام دهند یا به صورت روزانه 
رزرو کنند.وی افزود: البته  حتی پس از بازگشــت 
به مبدأ، تا ســاعت ۲4 همان روز امکان رزرو دارند 
البته در صورتی که ســهمیه تــردد روزانه تکمیل 
نشــده باشــد. چراکه طبق مصوبه شورای ترافیک 
شهر تهران، سقف ســهمیه ورود به محدوده طرح 
ترافیک 10۳ هزار دستگاه خودرو است.سعیدیان فر 
در مــورد قیمت طرح ترافیک نیــز گفت: نرخ پایه 
عوارض ســال 1401 مبلغ 4۳ هزار و 800 تومان 

است  اما نخســتین ورود و آخرین خروج خودروها 
مالک محاســبه میزان پرداختی عــوارض تردد در 
محدوده هــای طرح ترافیک و کنتــرل آلودگی هوا 
اســت و همچنین داشــتن معاینه فنی برتر مالک 
تاثیر گذاری بروی قیمت تمام شــده تردد اســت 
بگونه ای که اگر خودرو دارای معاینه فنی برتر پس 
از ســاعت 10 وارد محدوده و قبل از ساعت 1۶ از 
محدوده خارج شــود باید مبلــغ ۳۲1 هزار و ۹۳0 
ریال به ازای هر روز تردد در محدوده طرح ترافیک 
و 1۶0 هزار و ۹۶۵ ریــال به ازای هر روز تردد  در 
محدوده کنترل آلودگی هــوا بپردازد.به گفته وی،  
اگر خودرو دارای معاینه فنی برتر قبل از ساعت 10 
وارد محدوده و قبل از ســاعت 1۶ از محدوده خارج 
شــود باید مبلغ 4۵۹ هزار و ۹00 ریال به ازای هر 
روز در محدوده طــرح ترافیک و ۲۲۹ هزار و ۹۵0 
ریال به ازای هر روز در محدوده کنترل آلودگی هوا 

بپردازد .اگر خودروی دارای معاینه فنی برتر قبل از 
ساعت 10 وارد و بعد از ساعت 1۶ خارج از محدوده 
شــود باید مبلغ ۶8۹ هزار و 8۵0 ریال به ازای هر 
روز در محدوده طــرح ترافیک و ۳44 هزار و ۹۲۵ 
ریال به ازای هر روز در محدوده کنترل آلودگی هوا 
بپردازد. اگر خــودرو دارای معاینه فنی برتر بعد از 
ساعت 10 وارد و بعد از  ساعت 1۶ از محدوده خارج 
شــود باید مبلغ 4۵۹ هزار و ۹00 ریال به ازای هر 
روز در محدوده طــرح ترافیک و ۲۲۹ هزار و ۹۵0 
ریال به ازای هر روز در محدوده  کنترل آلودگی هوا 
بپردازد. اگر خودروی دارای معاینه فنی برتر قبل از 
ســاعت 10 ورود و خروج از محدوده داشــته باشد 
باید مبلغ 4۵۹ هزار و ۹00 ریال به ازای هر روز در 
محــدوده طرح ترافیک و ۲۲۹ هزار و ۹۵0 ریال به 
ازای هر روز در محدوده کنترل آلودگی هوا بپردازد.

اگر خودروی دارای معاینه فنی برتر بعد از ســاعت 

10 وارد و قبل از ساعت 1۶ از محدوده خارج شود 
باید مبلغ ۳۲1 هزار و ۹۳0 ریال به ازای هر روز در 
محدوده طــرح ترافیک و 1۶0 هزار و ۹۶۵ ریال به 
ازای هر روز در محدوده کنترل آلودگی هوا بپردازد.
همچنین اگر خودروی دارای معاینه فنی برتر بعد از 
ساعت 1۶ ورود و خروج داشته باشد باید مبلغ 4۵۹ 
هــزار و ۹00 ریال به ازای هر روز در محدوده طرح 
ترافیــک و ۳۲۹ هزارو ۵00 ریال بــه ازای هر روز 
در محدوده کنتــرل آلودگی هوا بپردازد.به گزارش 
ایســنا، پیش از این مجتبی شــفیعی معاون حمل 
ونقل ترافیک شــهرداری تهران اعالم کرده بود که 
از صبح روز 14 فروردین ماه طرح ترافیک در تهران 
جاری می شود.وی همچنین در مورد ساعت اجرای 
طرح نیز اعالم کرده اســت ساعات طرح ترافیک به 
پیش از کرونا بازگردد؛ یعنی در نیمه نخســت سال 

ساعت ترافیک از ۶:۳0 تا 1۹ باشد.

مهمترین مصوبه ســتادملی مقابله با کرونا در روز 
ششــم فروردین ماه، بازگشت به آموزش حضوری 

مدارس و دانشــگاه ها پس از تعطیالت نوروزی بود. 
وزیرکشور در حاشیه نشست هماهنگی بازگشایی 
مراکز آموزشــی در 14 فروردین درباره علل اتخاذ 
این تصمیم گفت: با توجه به شــیب نزولی ابتال به 
کرونا و همچنین حجم قابل توجه تزریق واکســن 
و توجیه مدیران مدارس و روســای مراکز آموزشی، 

شــرایط برای برپایی حضوری کالس ها فراهم شده 
است. بر اساس جمع بندی انجام شده، دانش آموزان 
باید با الزام استفاده از ماسک، در کالس های درس 
حاضر شوند. همه مدارس نیز باید از سیستم تهویه 
مناسب برخوردار باشند.بنابراین با مصوبه اخیر ستاد 
ملی مقابله با بیماری کرونا، فعالیت حضوری مدارس 

ازامروز، 14 فروردین ماه از ســر گرفته می شــود؛ 
این در حالی اســت که وزارت آمــوزش و پرورش 
طی چندماه گذشــته، به علت نگرانی متخصصان 
امــر و اولیاء توفیق چندانــی در برگزاری حضوری 
کالس هــای درس ولو به صــورت پراکنده و گروه 
بندی شده در کالنشهرها نداشــته و اکنون با این 

مصوبــه، در صدد جبران افت یادگیری در جمعیت 
دانش آموزی برآمده اســت. در دستورالعمل ابالغی 
وزارت آموزش و پرورش پیرامون این موضوع، تاکید 
شده اســت که باید همه عوامل اجرایی، تربیتی و 
آموزشی مدارس مطابق ابالغ و جدول برنامه هفتگی 

در مدارس حضور یابند.

جزئیات طرح ترافیک 1401

اوجی:

ظرفیت تولید نفت خام ایران به پیش از تحریم ها رسید
واردات 70 هزار خودرو در سال جاری؛

واردات خودروی سواری ممنوع شد؟

سهام عدالت در سال جدید چند؟

با وجود مصوبه مجلس در رابطه با واردات ۷0 هزار خودروی ســواری، آنچه در قانون بودجه 1401 نهایی شــده 
نشان می دهد که خودروهای سواری از لیست اقالم وارداتی حذف شده است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از 
ایسنا، بعد از چالش های بسیار در رابطه با واردات خودرو در سال جاری، در 14 اسفند ماه سال گذشته در جریان 
بررسی الیحه بودجه1401 در صحن علنی مجلس،  نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقالم  خودرویی را 
تصویب کردند.    بر این اساس مقرر شد ۷0 هزار خودروی سواری امکان واردات داشته باشد که ۵0 هزار دستگاه 
خودروی سواری و ۲0 هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی بود. همچنین در سایر اقالم نیز واردات 
کامیون، تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس و ماشین آالت سنگین مصوب شد.اما با ابالغ قانون بودجه، بررسی 
تبصره های آن نشــان می دهد که تبصره مربوطه با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷0 

هزار خودروهای سورای در قانون بودجه...

 برنامه ششم تمام شد اما وعده تسهیالت 
به صنعت محقق نشد

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد

دومین ویروس ترکیبی کرونا با قابلیت 
انتقال بیشتر ظهور کرد

پس از سویه ترکیبی امیکرون و دلتا، سازمان بهداشت جهانی )WHO( اکنون در مورد دومین سویه 
جهش یافته ویروس کرونا که سویه ترکیبی از دو زیر سویه امیکرون است، هشدار داد.به نقل از نیوز، 
این سازمان اعالم کرد: نتایج مطالعات اولیه نشان می دهد که میزان نرخ رشد این نوترکیب جدید در 
مقایسه با زیرسویه BA.۲ به میزان 10 درصد است. تاکنون سه ویروس ترکیبی یا نوترکیب شناسایی 
شده است؛ دو مورد ترکیبی از دلتا و امیکرون و سومین سویه ترکیبی از دو زیر سویه امیکرون است.

سویه های ترکیبی جدید کدامند؟
نتایج تحقیق آژانس امنیت بهداشــتی بریتانیا )UKHSA( نشــان داد که در حال حاضر سه سویه 
ترکیبی در حال گردش اســت. دو ترکیب مختلف دلتا و زیرســویه BA.1  که XD و XF  هستند و 
ســومی XE است.سویه ترکیبی XD  نام جدید دودمان فرانســوی دلتا و زیرسویه BA.1 که حاوی 
پروتئین اســپایک BA.1 و بقیه ژنوم دلتاست.ســویه ترکیبی XF نیز از دودمان زیرســویه BA.1  و 

دلتا انگلستان که حاوی اسپایک و پروتئین های ساختاری از BA.1 و بخشی از ژنوم آن از دلتاست.
ســویه ترکیبی XE یک دودمان بزرگ BA.1 و BA.۲ در بریتانیا و حاوی اســپایک و پروتئین های 
ساختاری از BA.۲ دارد اما بخشی از ژنوم آن از BA.1 است.گزارش ها حاکی از آن است که سازمان 
بهداشت جهانی روز گذشته گزارشی با برخی یافته های اولیه درباره XE منتشر کرد.در این گزارش 
آمده است: سویه نوترکیب XE برای اولین بار در بریتانیا در 1۹ ژانویه شناسایی شد و بیش از ۶00 
توالی گزارش و تایید شده است اما این یافته نیاز به تایید بیشتری دارد.پیش از این، آژانس بهداشت 

سازمان ملل متحد هشداری در مورد ویروس نوترکیب دلتا و امیکرون صادر کرده بود.

از بین XD، XE و XF، کدام شدیدتر است؟
تام پیکوک، ویروس شناس برجسته توضیح داد که نوترکیب هایی که حاوی اسپایک و پروتئین های 
ســاختاری یک ویروس منفرد )مانند XE یا XF( هستند، احتماال مشابه ویروس والدین خود عمل 
می کنند.XD شــاید کمی نگران کننده تر باشــد. در آلمان، هلند و دانمارک یافت شــده و حاوی 
 XD پروتئین های ســاختاری دلتاست و اگر نوترکیبی بسیار متفاوت از والد خود عمل کند احتماال
خواهد بود.وی گفت: همه این نوترکیب ها وزیرمجموعه های آنها باید به وضوح برای بررسی رشد به 
دقت تحت نظر قرار گیرند و تالش هایی برای جداسازی و مشخص سازی در صورت امکان انجام شود.

در نشست با جمعی از فعالین فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی

رئیس جمهور: ارزش یارانه ۴۵ هزارتومانی، ۷ هزار تومان شده است
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از سرگیری آموزش حضوری 
دانش آموزان از امروز
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نگـــاه

رهبر انقالب: 
بهار مظهر امید است و خزان رفتنی است

رهبر انقالب اسالمی با بیان اینکه امید منشأ همه حرکت ها و پیشرفت ها است، 
گفتند: ســخنرانان و نویسندگان در مردم امید ایجاد کنند. زمینه های امید کم 

نیست بگذارید دشمنان از امیدواری مردم ایران به خشم بیایند.
به گزارش ایسنا، چکیده سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی 

را می خوانید:
* این ســومین نوروزی است که از حضور در جوار حرم حضرت علی بن موسی 

الرضا محروم هستم برای همین از اینجا سالمی خدمت ایشان عرض می کنم.
* درباره نوروز ایرانی و این عید بهاری نکاتی وجود دارد که گاهی عرض کردیم. 

یک نکته آمیختگی این عید ملی با ذکر و دعا و معنویت است.
*شاید در بین اعیاد اول سال در بین ملت ها،   کم نظیر است که مردم عید ملی 
را دعا و نیایش همراه می کنند. دیشب در لحظه تحویل سال همه اقشار مردم 

سال را با دعای تحویل سال آغاز کردند.
*درباره نوروز و ذوق و سلیقه ویژه ی ایرانی، انسان احساس ژرف اندیشی میکند. 
بهار را آغاز ســال خود قرار دادند، بهار مظهر امید است پیام آور امید است. بهار 
به انســان میگوید، خزان و برگ ریزان حتماً رفتنی است و طراوت و نوسازی و 
نوگرایی حتما آمدنی است این خصوصیت بهار است. این امید به دلیل همزمانی 

با نیمه شعبان بیشتر شد.
*امید منشأ همه حرکت ها و پیشرفت ها است. سخنرانان و نویسندگان در مردم 
امید ایجاد کنند. خدا برای ملت ایران موجبات امید را فراهم کرده است. زمینه 

های امید کم نیست بگذارید دشمنان از امیدواری مردم ایران به خشم بیایند.
* علت اینکه بحث اقتصادی را در روز اول سال مطرح می کنیم به خاطر اهمیت 
اقتصاد است و اگر اقتصاد همراه با عدالت باشد، همه زمینه های پیشرفت فعال 

می شود.
*در ده سال گذشته با انباشت چالش های اقتصادی مواجه بوده ایم که باید از 

آن خالص شویم و وسایل آرامش برای مردم ایجاد شود.
*در اقتصاد مســأله عمده، تولید ملی است. دولت ها به قدر توان و همت خود 
و با توجه به شــرایط بین المللی تالش های کرده اند اما مسأله اصلی مسئوالن 

اجرایی کشور، اقتصاد است.
* رویکردهای مردمی آدم را دلگرم می کند که اگر به نحو مناســب ادامه یابد، 

نشانه های بیشتری از امید ایجاد می کند.
* مطالباتی که مطرح میکنم خطاب به مســئوالن قوا اســت و به این دلیل در 
فضای عمومی مطرح میکنم که مردم در فضای سیاست های عمومی قرار بگیرند 
و مطالبات این حقیر را بدانند و از مسئوالنی که در این مسیر حرکت می کنند، 

حمایت کنند. البته خود مردم هم در تحقق این خواسته ها نقش دارند.
* برای رشد اقتصاد کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت 
کرد یعنی دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوان و کاملی در همه عرصه 

های تولید داشته باشد.
* اگــر دانش را پایه و زمینه اقتصاد قــرار دادیم، هزینه های تولید کاهش می 
یابــد، بهره وری و کیفیت محصول را افزایش می دهد و محصوالت رقابت پذیر 

می شود.
* بخش کشــاورزی از تولید دانش بنیان دورتر از بخش های صنعت و خدمات 
است. با به کارگیری دانش در کشاورزی، می توان در زمینه آبیاری نوین، اصالح 
بذر و  بهره وری بیشــتری از آب و خاک حرکت کرد تا در نتیجه امنیت غذایی 
کشــور حاصل شود و درآمد کشــاورزان افزایش یابد. معضل کمبود آب را هم 

می توان حل کرد.
* یکی از مشکالت کشور، کاهش بهره وری است. در این زمینه نسبت به سایر 
کشورها عقب هستیم اما تولید داشته بنیان می تواند این معضل را برطرف کند. 
رســیدن به پیشــرفت عادالنه اقتصادی و حل مشکل فقر فقط از مسیر تقویت 
تولید محقق می شود. تقویت تولید با دانش بنیان  بودن تامین می شود. شرکت 
های دانش بنیان را می توانیم افزایش دهیم. کمتر از هفت هزار شــرکت دانش 

بنیان داریم که ۴ هزار و۵۰۰ شرکت در زمینه تولید هستند.
* این شرکت ها بیش از۳۰۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده است. به من گفتند 
که در ۱۴۰۱ می توان این شــرکت ها را تا ســی درصد افزایش داد که من به 
این عدد قانع نیستم. توقع من افزایش دو برابری این شرکت هاست. ولی نباید 
شرکتی درست کرد که فقط اسمش دانش بنیان باشد ولی در عمل دانش بنیان 

نباشد. در بخش کشاورزی باید این شرکت ها فعال تر شوند.
* بخش کشاورزی جز وابســته ترین بخش ها است. البته خالصی از وابستگی 
سخت است چون منافع عده ای در واردات است ولی باید در این زمینه ایستاد.

* در درجه اول باید مواد غذایی مهم و اساسی در کشور کشت شود تا به امنیت 
غذایی برسیم. نمی گویم گوجه و هندوانه نکارید. اما باید محصوالت اساسی در 

درجه اول کشت شود.
* اشــتغال آفرینی با همین شرکت های دانش بنیان بدست می آید. البته نباید 

اشتباهات گذشته تکرار شود.
*در دولت های گذشــته طرح های گوناگونی  برای اشتغال آفرینی اجرا شد  که 

تقریبا همه این طرح ها ناموفق بود. پول پاشی به جایی نمی رسد.
* اقتصاد کشــور را نباید به تحریم ها گره زد. سیاست های جدید نشان داد این 
حرف درست است. با وجود تحریم ها می توان تجارت بین المللی را افزایش داد 

و وارد قراردادهای بین المللی شد که این اتفاق افتاد.
* نمی گویم دنبال رفع تحریم نباشیم اما کشور را جوری اداره کنیم که تحریم ها 

نتواند ضربه مهم  و زیان بزرگ به کشور بزند.
* با افزایش درآمد نفتی چه می خواهیم بکنیم؟ یک راه این اســت که واردات 
افزایش یابد که ظاهر خوب و باطن بســیار بدی دارد. راه دیگر این اســت که از 
درآمدهای نفتی برای زیرساخت های کشور استفاده کرده و بنیان های اقتصاد 

را محکم کنیم.
* ملت ما وقتی به مســایل دنیا نگاه می کند، حقانیت خود را در برابر استکبار 
روشنتر می بیند. انتخاب ملت ما ایستادگی و عدم وابستگی و حفظ استقالل و 

تقویت درونی کشور بود.
* آمریکا بیســت ســال در افغانســتان چه کردند و چگونه بیرون رفتند و چه 
مشــکالتی برای مردم ایجاد کردند. رییس جمهور اوکراین خطاب به غرب چه 
لحن تنــدی را به کار می برد. بمباران هر روزه مردم مظلوم یمن را مشــاهده 

می کنید. عربستان ۸۰ نفر جوان و حتی نوجوان را گردن زد.
* در ماجرای اوکراین نژادپرستی غرب را همه دیدند. قطار را نگه می دارند که 
سیاه پوست را پیاده کنند. اظهار تأسف می کنند که جنگ در خاورمیانه نیست 

و در اروپا است .
* با این همه ظلم و ستمگری، ادعای حقوق بشری دارند و از کشورهای مستقل 

باج گیری می کنند. ملت ایران با چشمان باز این مسائل را می بیند.
* امروز بیش از گذشــته به کار و جدیت، همدلی، هــم افزایی و اتحاد مردم و 

مسیوالن نیاز داریم.
* تنازع هایی بین آحاد ملت یا بعضی مســئوالن با یکدیگر یا مســئوالن با 
مردم مشــاهده می شود که غالبا پوچ و براساس  حب نفس، بی تقوایی است 
که باید کنار گذاشته شود.  بسیج عمومی مردم ایران را نباید با این تنازع ها 

تخریب کرد.

والیتی:
روز »جمهوری اسالمی« نقطه عطف 

استقالل ایران اسالمی است
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اســالمی گفت: روز جمهوری اســالمی، 
نماد مردم ســاالری دینی و نقطه عطف استقالل، اقتدار و توسعه ایران 
اسالمی است.به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر والیتی دبیرکل مجمع 
جهانی بیداری اســالمی به مناســبت گرامیداشت یوم اهلل ۱۲ فروردین، 
روز جمهوری اســالمی ایــران و با تبریک این روز باشــکوه گفت: ۱۲ 
فروردین نماد تحقق آرمان های انقالب اســالمی و تأسیس نظام مقدس 
جمهوری اســالمی به عنوان یک نظام مردم ساالر دینی و نقطه عطف 
استقالل، اقتدار و توسعه ایران اسالمی است.والیتی افزود: ۱۲ فروردین، 
روز تثبیت اراده و خواســت ملت بزرگ ایران در جهت برپایی حکومت 
مبتنی بر دین مبین اسالم است. روزی ماندگار، حماسی و پر افتخار در 
تاریخ ایران که مردم شــریف با رأی حداکثری خود، این نظام مقدس را 
تأســیس نموده و در طی بیش از چهل و سه سال، مقتدرانه و علی رغم 
تمام تحریم ها و دشــمنی ها، در جهت حفظ، رشــد، توســعه و اقتدار 
آن تالش، ایثار و از خودگذشــتگی نمودنــد.وی تأکید کرد: جمهوری 
اســالمی با هدایت رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، ایثار، فداکاری و ایســتادگی ملت 
غیور و فرزندان پرافتخار این ســرزمین در مقابل تحریم ها، دشمنی ها و 
توطئه ها، رشادت ها و شجاعت های شهدا، ایثارگران و خانواده معزز آنان 
در انقالب، دفاع مقدس و دفاع از حرم همچون ســردار ســرافراز اسالم 
شــهید سلیمانی که این نظام مقدس را حرم می دانست و تمام فرزندان 
توانمند این مرز و بوم توانســت مسیر اســتقالل، اقتدار و توسعه ایران 
اسالمی را به پیش ببرد و امروز به دستاوردهای بزرگی علی رغم سال ها 
تحریم ظالمانه دســت یابد و به الگوی توانمندی در جهان مبدل گردد 
و »ما می توانیم« را محقق سازد.والیتی افزود: پس از گذشت چهار دهه 
و در گام دوم انقالب، ایران اســالمی پرافتخــار و متکی بر هدایت های 
داهیانــه رهبر معظم انقالب و حمایت و پشــتیبانی ملت بزرگ ایران و 
بهره مندی از استعداد و توان داخلی، این مسیر را با عزت پیش می برد 
و در داخل، منطقه و جهان در جهت ایجاد ثبات، امنیت و ایستادگی در 
برابر زیاده خواهی های دشــمنان به ویژه در تضعیف و تجزیه کشورهای 
اســالمی منطقه پایمردی نموده و شــاهدیم جبهه مقاومت توطئه ها و 
خواب شــوم دشــمنان از جمله آمریکا، اســرائیل و حامیان آنان را در 
منطقه نابود و از بین برده اســت که همه این ها، دستاورد شجره طیبه 
تأســیس و برپایی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران است.دبیرکل 
مجمــع جهانی بیداری اســالمی تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایران 
عامل ثبات، امنیت و پیام آور صلح و دوســتی در منطقه و جهان است و 
نمونه آن رشــادت ها و مجاهدت های فرماندهان و سربازان مدافع حرم 
در مبــارزه و مقابلــه با گروه های تروریســتی و افراطی از جمله داعش 
اســت که اگر تالش ایران اســالمی و جبهه مقاومت نبود، باید امروز با 
تروریســم و داعش در بســیاری از پایتخت های جهان مقابله و مبارزه 
صورت می گرفت.والیتی در پایان تأکید کرد: باید این مســیر روشــن و 
نورانی با بهره مندی از تمام ظرفیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی 
ادامه یابد و با فتح قله های پیشــرفت و توسعه، در راه تحقق اهداف این 

نظام مقدس که حاصل خون شهداست، تالش کرد.

سردار سالمی:

 ارتباط برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی قابل قبول نیست
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی گفت: حضور 
صهیونیســتها در این مناطق قابل تحمل نیست و الزم است 
برخی کشــورها در این مشی سیاسی خود تجدید نظر کنند.

بــه گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تســنیم به نقل از روابط 
عمومی ســپاه، ســردار سرلشــکر پاسدار حســین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با همراهی سردار 
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، 
روز )چهارشــنبه( از جزیره بوموســی و یگان های مستقر در 
این جزیره بازدید کرد.بررســی و ارزیابی ســطح آمادگی رزم 
یگان های مستقر در جزیره بوموسی و استحکامات و تجهیزات 
دفاعی آن و حضور میدانی در ســنگرها و دیدار با رزمندگان 
دریادل، از برنامه های سفر فرمانده کل سپاه به این جزیره بود.

سرلشکر ســالمی در این بازدید با ابراز خرسندی از وضعیت 
مطلوب آمادگی  هــای رزمی یگان ها و نیروهای مســتقر در 
جزایر راهبردی نازعات و اطمینان  بخشی از دفاع قاطع، محکم 
و خلل ناپذیر برابر تهدیدات محتمــل اظهار کرد: امروز برای 
ارزیابی و اطمینان از آمادگی های رزمی نیروهای مســتقر در 
جزایر سه گانه به ویژه جزیره بوموسی، در اینجا حاضر شده ایم 
تا ضمن عرض خداقوت و خسته نباشید به رزمندگان دریادل 
با مشــاهده روحیه باال حمیت و غیرت ملی، نشــاط معنوی 
و سلحشــوری آنان و امید به آینده روشــن و باافتخار نظام 
اســالمی، مصمم تر در مســیر گام دوم انقالب حرکت کنیم.

وی بــا تشــریح توانمندی ها و آمادگی هــای دفاعی و رزمی 
نیروی دریایی ســپاه تأکید کرد: نیروی دریایی سپاه به ویژه 
در سال های اخیر به توانمندی ها و دستاوردهای فوق العاده ای 

در حوزه های پهپادی، موشــکی، شناوری، جنگالی، هوادریا و 
زیرســطحی نایل آمده و قادر است برای تمام سطوح دفاعی، 
به لحظه واکنش ســریع و مؤثر داشته باشد.فرمانده کل سپاه 
با تحســین آمادگی های روحی و معنوی نیروهای مستقر در 

جزایر گفت: در این بازدید آنچه مشــاهده شد روحیه بسیار 
قوی، بانشاط، شاداب و در سطح بسیار مطلوب رزمندگان بود، 
همچنین آمادگی های تجهیزاتــی در اوج قرار دارد و به فضل 
الهی امیدواریم با قدم های بلندی که نیروی دریایی سپاه برای 

رقم زدن جهش های فوق العاده در کیفیت تجهیزات، سالح ها 
و ارتقــاء و بهبود وضعیت تکنیک و تاکتیک رزمی برداشــته 
اســت؛ با افزایش کمی این قدرت در تــراز یک دفاع مقتدر، 
اطمینان بخش و کامل، این مسیر تعالی با همت مردان دریادل 
و غیور ما در عرصه دریا ادامه یابد.سرلشکر سالمی تصریح کرد: 
این همت، عزم و اراده بلند که الحمدهلل با تدبیر، آینده نگری و 
برنامه ریزی دقیق همراه است، شرایط بسیار مناسب و مطلوبی 
برای ما در مناطق دریایی به وجود آورده است.فرمانده کل سپاه 
خاطرنشــان کرد: هر بار که از مواضع دریایی بازدید می کنیم 
با یک سلســله جلوه ها و رویش های جدیدی از قدرت مواجه 
می شــویم و به قدرت کّمی و کیفی پهپادها، زیرسطحی ها، 
شناورها، موشک ها، بخش های جنگ الکترونیک و سایر اجزای 
قدرت نیروی دریایی سپاه پی می بریم.سرلشکر سالمی با اشاره 
به وضعیت امنیتی خلیج فــارس، تنگه هرمز و دریای عمان 
و برخی تحرکات برای حضور صهیونیســت ها در این منطقه 
راهبردی ابراز داشت: متأســفانه بعضی از رژیم های حاکم بر 
کشــورهای جنوبی خلیج فارس، ارتباط سیاسی و امنیتی را 
با رژیم صهیونیســتی برقرار کرده اند که این موضوع تهدیدی 
جدی برای امنیت منطقه و به خصوص خود این رژیم هاست، 
ما با صراحت اعالم می کنیم و هشــدار می دهیم استمرار این 
گونــه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیســت و آنها باید 
بداننــد وجود رژیم پلید صهیونیســتی در هر نقطه ای عامل 
ناامنی است.فرمانده کل سپاه تأکید کرد: حضور صهیونیستها 
در این مناطق قابل تحمل نیست و الزم است این رژیم ها در 

این مشی سیاسی خود تجدید نظر کنند.

وزارت  ســخنگوی  تهران-ایرنــا- 
امورخارجه با اشاره به تالش کشورهای 
غربی به اســتمرار پروژه ایران هراســی 
گفــت: این کشــورها که خود ســابقه 
طوالنی در نقض فاحش حقوق انسان ها 
از جملــه از طریــق فروش ســالح به 
رژیم های خودکامه و اشغالگر و متجاوز 
دارنــد، حقوق بشــر را ابزار پیشــبرد 
مطامع و اغراض سیاسی خود کرده اند.

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه قطعنامه وضعیت حقوق بشر در 
جمهوری اســالمی ایران و تصویب آن 
در نشست شورای حقوق بشر  را کامال 
مردود و فاقد وجاهت قانونی دانســت 
و طرح این قطعنامه توســط انگلیس و 
سایر کشورهای غربی و تکرار ادعاهای 
بی اساس را  مبتنی بر اطالعات نادرست 
و مغرضانه  اعالم کرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اشاره به تالش کشورهای 
غربی به اســتمرار پروژه ایران هراسی و 
بدنام ســازی ایران، گفت: این کشورها 
که خود سابقه طوالنی در نقض فاحش 
حقــوق انســان ها از جملــه از طریق 
فروش ســالح به رژیم های خودکامه و 
اشــغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را 
ابزار پیشــبرد مطامع و اغراض سیاسی 
خــود کرده اند.وی اضافــه کرد :چنین 

تحرکات غیراخالقی و غیرموجه نه تنها 
کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و 
احترام به آن در سطح جهانی نمی کند 
بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه 
سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی 
علیه ملت هــا می گردد و لطمات جدی 
به مفهوم واقعی حقوق بشــر وارد کرده 

است.
اســالمی  جمهوری  افزود:  خطیب زاده 
ایــران اقــدام دولت انگلیــس و دیگر 
بانیــان این قطعنامه که مصــداق بارز 
ارزش های  از مفاهیــم و  سواســتفاده 
متعالی حقوق بشــری برای پیشــبرد 
اغراض کوته بینانه سیاســی اســت را 
محکــوم کــرده و آن را فاقــد هرگونه 
وجاهت و اثر قانونی می داند.خطیب زاده 
در ادامه اظهار داشت: در این قطعنامه، 
ماموریت گزارشــگر ویژه تمدید شــده 
است، گزارشگر ویژه ای که با ارائه چند 

گزارش اخیر نشــان داده است براساس 
انگلیسی، آمریکایی و  بانیان  دستورکار 
صهیونیســتی قطعنامه عمل می کند و 
سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل 
متحد  را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی 
رژیم های فوق قرار داده است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه 
طی ســال های اخیــر در قطعنامه های 
شورای حقوق بشــر اتفاق افتاده است 
عمال اتهام زنی یکطرفه از ســوی بانیان 
این قطعنامه علیه جمهوری اســالمی 
ایران بوده، اظهارداشــت: کشــورهایی 
که خــود ناقض حقوق دیگــر ملت ها 
هستند، نمی توانند در مقام مدعی و یا 
قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور 
پاسخگوی  بلکه می بایست  بنشــینند، 
جنایات خود در نقــض فاحش حقوق 
بشر باشــند.خطیب زاده افزود: چنانچه 
بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر 

ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای 
کشــوری مانند ایران اساسا غیرموجه و 
غیرسازنده می باشد. کشوری که با وجود 
فشــارهای ظالمانه ناشــی از تروریسم 
اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت 
به شــهروندانش و جامعــه بین المللی 

همواره پایبند بوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید 
بر اینکه جمهوری اســالمی ایران یک 
نظام مردم ســاالر دینی اســت که در 
چارچوب تعهدات مذهبی و پای بندی 
به قانون اساســی و قوانین عادی خود و 
معاهدات بین المللی، در راستای توسعه 
و ارتقای حقوق بشــر در ســطح ملی، 
منطقه ای و بین المللی گام برداشــته و 
در عمل نیز خــود را متعهد به رعایت 
آن می داند.خطیب زاده در ادامه تصریح 
کــرد: حامیان این قطعنامــه در درجه 
اول می بایســت اقدامات دولت آمریکا 
به واســطه تروریسم اقتصادی و تشدید 
تحریم های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات 
مخرب آنهــا بر دسترســی ایرانیان به 
نیازمندی های اساسی مانند تجهیزات و 
اقالم پزشــکی در ایام مبارزه با ویروس 
کرونا را محکوم نمایند و تالش های این 
چنینی برای عــوض کردن جای متهم 
و شــاکی نتیجه ای را عایــد بانیان این 

قطعنامه نخواهد کرد.

در واکنش به قطعنامه نشست شورای حقوق بشر؛
خطیب زاده: کشورهای غربی به دنبال پروژه بدنام سازی ایران هستند

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه ایران در چند ماه گذشته بیش از ۳۰ محموله کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کرده است، گفت: حمایت مالی جامعه جهانی برای کمک به افغانستان 
برای عبور از وضعیت دشوار کنونی حیاتی است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، کنفرانس بین المللی فراخوان و جمع آوری کمک های بشردوستانه برای افغانستان روز پنجشنبه ۱۱ فروردین به میزبانی سازمان  
ملل متحد و سه کشور آلمان، انگلیس و قطر برگزار شد. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این کنفرانس اظهار داشت: وضعیت بشردوستانه در افغانستان 
همچنان رو به وخامت بوده و  این کشور در حال حاضر با چالش ها، فرصت ها، و بیم و امیدهای بزرگی مواجه است.دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران گفت: در شرایط دشوار کنونی، انتظار می رود که جامعه 
جهانی در کمک به مردم افغانســتان برای غلبه بر چالش ها، اســتفاده از فرصت ها، غلبه بر ترس  و افزایش امید برای آینده ای روشــن تر مشارکت کند.نماینده ایران در سازمان ملل افزود: جمهوری اسالمی ایران 

به عنوان کشور همسایه، در کنار مردم افغانستان ایستاده و از ظرفیت ها و امکانات خود برای غلبه بر چالش هایی که در چهار دهه گذشته با آن مواجه بوده اند، استفاده کرده است.تخت روانچی تصریح کرد: ایران میزبان میلیون ها پناهنده بوده، که متأسفانه در ۴۰ سال 
گذشته کمترین کمک بین المللی را دریافت کرده است.وی اظهار داشت: ایران در چند ماه گذشته بیش از ۳۰ محموله کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان ارائه کرده است. این تنها یک نمونه از کمک هایی است که ایران  کم و بیش به تنهایی به مردم افغانستان 
ارائه کرده است.نماینده دائم ایران در سازمان ملل  گفت حمایت مالی جامعه جهانی برای کمک به افغانستان برای عبور از وضعیت دشوار کنونی حیاتی است. وی تاکید کرد ضبط و توقیف دارایی های مسدود شده متعلق به مردم افغانستان غیرقانونی است. آزاد کردن 
فوری و بدون قید و شرط همه این دارایی ها ضروری است.تخت روانچی ادامه داد: عالوه بر این، باید امید به آینده را در میان مردم این کشور، به ویژه در میان نسل جوان که در آینده رهبری افغانستان را بر عهده خواهند داشت، تضمین شود. این امکان پذیر نخواهد 
بود مگر اینکه یک حکومت فراگیر تشکیل شود و توجه کافی به ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان شود که می تواند افراد از همه اقشار از جمله قومیت ها، مردان، زنان و جوانان را درگیر کند. سفیر ایران در سازمان ملل بر اراده  و آمادگی جمهوری اسالمی ایران 

برای همکاری با جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان برای غلبه بر چالش های کنونی که با آن روبرو هستند، تاکید کرد.

تخت روانچی:

 ایران بیش از ۳۰ محموله کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است

الوروف و امیرعبداللهیان در چین دیدار کردند
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست همسایگان افغانستان در شهر »تونشی« در شرق چین با یکدیگر دیدار کردند.به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم 
به چین، حسین امیرعبداللهیان و سرگئی الوروف وزرای امور خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست همسایگان افغانستان در شهر »تونشی« در شرق چین با یکدیگر دیدار 
کردند.وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار مجدد با همتای الوروف خاطرنشان کرد: از این که بار دیگر در فاصله کوتاهی با همدیگر مالقات 
می کنیم خرسندم. قبل از هر چیز مایلم سالم های آقای رئیسی به آقای پوتین را ابالغ کنید.امیرعبداللهیان ادامه داد: خوشحال هستیم که روابط ایران و روسیه در مسیر خوب 
و درست خودش قرار دارد. یک بار دیگر مایلم تأکید کنم که ما مخالف اعمال تحریم ها و اقدامات یکجانبه علیه روسیه هستیم.رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: مطلع 
شدم در تحوالت اوکراین در مسیر گفت وگوی سیاسی پیشرفت هایی در حال حاصل شدن است، امیدوارم در گفت وگوهای امشب شما را در جریان مسائل مختلف قرار دهم 
و از شما هم آخرین تحوالت را بشنوم.وی بیان کرد: یک بار دیگر مایلم بر روابط مهم و ممتاز دو کشور تأکید کنم.وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی 

از مالقات با امیرعبداللهیان و هیأت همراهش، اظهار داشت: اخیرا شما را در مسکو مالقات کردم و در خصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو داشتیم.
الوروف ادامه داد: عالقه مند افزایش همکاری های همه جانبه در همه زمینه ها با همسایگان و به ویژه ایران هستیم و به ویژه در موضوعات همکاری همچون درباره خزر.

وی خاطرنشــان کرد: در تماس ها و تعامالت ما اهمیت بســیار ویژه ای حاصل شده و روابط دوجانبه ما تاثیر خودش را بر نظم جدید روابط بین الملل می گذارد. شاهد دورانی 
هستیم که برخی طرف ها به دنبال بازنگری اساس و منشور سازمان ملل هستند.
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نگاهی به نرخ فروش دالر در ۱۴۰۰
براساس آمار بانک مرکزی، متوسط نرخ فروش دالر آزاد در سال گذشته معادل ۲۴ هزار و ۵۴۲ تومان بوده است و دالر آخرین ماه پارسال را نیز با نوساناتی در کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان سپری کرد که معامله دالر آزاد در آخرین پنج شنبه ۱۴۰۰ به رقم 
۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید.به گزارش ایسنا، آنچه که بانک مرکزی به صورت ماهانه از قیمت سکه، سهام، فروش سفته و برات و دالر اعالم می کند، متوسط قیمتی که دالر در اولین ماه سال گذشته در بازار آزاد شهر تهران به فروش رفته، معادل ۲۴ هزار و 
۵۴۲ تومان بوده است.البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر  آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۳۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۸۵ تومان است. عالوه براین، یک دالر آمریکا در دومین ماه سال گذشته به طور متوسط معادل ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان 
فروخته شــده و حداقل و حداکثر نرخ فروش آن در ماه مذکور به ترتیب ۲۰ هزار و ۸۰۸ تومان و ۲۳ هزار و ۵۲۷ تومان بوده اســت. متوســط قیمت هر دالر آمریکا در خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۲۳ هزار و ۴۳۴ تومان و حداقل و حداکثر نرخ فروش آن در ماه 
مذکور به ترتیب ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ۲۴ هزار و ۳۳۰ تومان بوده است. نرخ فروش دالر در سه ماهه فصل تابستان سال گذشته نیز به ترتیب ۲۴ هزار و ۵۱۸ تومان، ۲۵ هزار و ۵۳۰ تومان و ۲۷ هزار و ۱۲۹ تومان بوده است. از سوی دیگر، متوسط قیمتی 
که دالر در هفتمین ماه سال گذشته در بازار آزاد شهر تهران به فروش رفته، معادل ۲۷ هزار و ۲۷۹ تومان بوده که حداقل و حداکثر نرخ فروش این ارز در ماه مذکور نیز به ترتیب ۲۶ هزار و ۸۲۴ تومان و ۲۸ هزار و ۶۹ تومان است. در ماه های آبان و آذر 
سال ۱۴۰۰ نیز، هر دالر آمریکا به طور متوسط معادل ۲۷ هزار و ۴۴۲ تومان و ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان فروخته شده است. همچنین، در اولین ماه از زمستان سال گذشته متوسـط قیمـت فـروش یـک دالر آمریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران ۲۷ هزار و ۷۷۴ 
تومان بود که حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دالر آمریکا در ماه مذکور بـه ترتیب ۲۶ هزار و ۷۸۴ تومان و ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان بوده است.متوسط نرخ فروش هر دالر آمریکا در سال گذشته در ماه بهمن معادل ۲۶ هزار و ۵۸۷ تومان بوده است. البته، از 
آنجا که تاکنون رقمی از متوسط نرخ فروش دالر در اسفند ماه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده اما بررسی ها در ماه مذکور حاکی از آن است که قیمت دالر در آخرین ماه سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرده است و بین کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان 
در نوسان بود که معامله دالر آزاد در آخرین پنج شنبه ۱۴۰۰ به رقم ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان رسید. بنابراین، براساس آمار بانک مرکزی، بیشترین و کمترین قیمتی که در سال ۱۴۰۰ برای متوسط نرخ فروش دالر به ثبت رسیده به ترتیب معادل ۲۸ هزار و 

۲۹۳ تومان و ۲۲ هزار و ۵۳۶ تومان در آذر و اردیبشهت ماه بوده است.

گزیده خبر

معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی 
برداشته می شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در قانون بودجه امسال معافیت مالیاتی 
درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی به صورت خام و نیمه خام 
و همچنین معافیت مالیاتی ســود سپرده های بانکی برای اشخاصی حقوقی لغو 
شده است.به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به سیاست کاهش اتکای بودجه 
دولت به درآمد نفتی و جایگزینی درآمد مالیاتی به جای نفت و نیز تامین مخارج 
جاری دولت از محل مالیات، الزم است معافیت های مالیاتی هدفمند،  نظام مند، 
زمان دار و محدود شود.البته گاهی در قوانین بودجه برای تشویق فعاالن اقتصادی 
به ســرمایه گذاری در مناطق محروم، معافیــت مالیاتی بی حد و حصر در نظر 
گرفته می شود،  در حالی که معافیت ها باید محدود ، منطقی و زمان بندی شده 
در نظر گرفته شــود.در حال حاضر سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی 
ایران کمتر از ۶ درصد است، در حالی که این رقم به طور میانگین در دنیا باالی 
۱۰ درصد است، لذا باید معافیت مالیاتی نظام مند و زمان دار شود.در این زمینه 
داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صفحه مجازی توئیتر خود 
نوشــت: »در قانون بودجه امسال معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات 
مواد و محصوالت معدنی به صورت خام و نیمه خام و همچنین معافیت مالیاتی 
ســود سپرده های بانکی برای اشخاصی حقوقی لغو شده است. کاهش تدریجی 
معافیــت های مالیاتی، نقش مؤثری در عادالنه تر شــدن نظام مالیاتی خواهد 

داشت« .

چقدر پول در ۱۴۰۰ چاپ شد؟
براســاس آمار بانک مرکزی، از فروردین تا بهمن ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ 
هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.به گزارش ایسنا، تغییرات 
نقدینگی به میزان برداشــت دولت و بانک ها از بانک مرکزی وابســته است که 
اولی به چاپ پول مستقیم و دومی به چاپ پول غیرمستقیم منجر می شود که 
با بررسی آمارها می توان از میزان پول منتشر شده در اقتصاد اطالع یافت. رشد 
بیش از اندازه نقدینگی می تواند هشــداری برای اقتصاد و انفجار تورم باشد که 
مســئوالن باید برای تامین کســری بودجه و سایر مصارف خود به سمت بانک 
مرکزی نروند و بانک ها نیز برداشــت های خود از بانک مرکزی را مدیریت کنند 
که منجر به اضافه برداشت نشود. در این بین، آنطور که آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد، حجم نقدینگی در فروردین سال گذشته به میزان ۳۴۹۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده و در ماه بعد تقریبا با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به رقم ۳۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. در ماه های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حجم 
نقدینگی معادل ۳۷۰۵.۴، ۳۸۱۹.۹ و ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از 
شهریور ماه حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و به ۴۰۶۷.۶ 
هزار میلیارد تومان رســید و از ماه گذشته تقریبا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان به 
حجم نقدینگی افزوده شــد. حجم نقدینگــی در ماه های بعدی نیز در محدوده 
۴۰۰۰ هــزار میلیارد تومان باقی ماند تا در بهمــن ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۲۴.۱ هزار 
میلیارد تومان رسید. بنابراین، در طول یازده ماه سال گذشته تقریبا ۱۱۳۴ هزار 

میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

بودجه 1401 به دستگاه ها رسید

ورود ۳۷۵۸ هزار میلیاردی
نخســتین بودجه  دولت سیزدهم با ســقف ۳۷۵۸ هزار میلیارد تومان بسته شده و 
جریان کم نوســانی در اعداد و ارقام خود در مجلس ســپری کرده است.به گزارش 
ایسنا، در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰، قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی مجلس به دولت 
ابالغ شد و اخیرا نیز رئیس جمهوری این قانون را جهت اجرا به دستگاه های اجرایی  
ابالغ کرده اســت.روز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ بود که دولت سیزدهم اولین الیحه بودجه 
خود را با ســقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان به مجلس برد، این الیحه شــامل 
بودجه عمومی با سقف ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان بود که مجموعه منابع عمومی آن 
با ۱۳۷۲ هزار میلیارد و درآمدهای اختصاصی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بســته شد. 
همچنین بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
۲۲۳۱ هــزار میلیارد تومان بود که همراه با بودجه عمومی،  بودجه کل کشــور را 
تشکیل می داد.دولت در الیحه بودجه، ظاهرا مصارف را چندان افزایش نداد ولی در 
تامین منابع تمرکز اصلی به سمت مالیات و البته نفت بود و تاکیدی بر تامین مالی 
از محل فروش اوراق نداشت. این در حالی بود که بررسی مرکز پژوهش های مجلس 
از این حکایت داشت که بودجه با ۷۰۰ هزار میلیارد درآمد ناپایدار بسته شده است.

ارز 4200 پرسروصدا بود
 این الیحه در زمان بررسی نوسان چندانی نداشت اما در برخی موارد قابل توجه بود 
که در اهم آن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قرار داشت. دولت در الیحه ارز ترجیحی 
برای واردات کاالی اساســی را نیاورده بود و تمایلی به ادامه پرداخت آن در ســال 
جاری نداشــت و در زمانی که انتظار می رفت با مواضعی که مجلس از قبل داشت، 
این پیشنهاد رای بیاورد، کمیسیون تلفیق در بررسی های خود با توجه به اینکه دولت 
برنامه مشخصی برای حذف ارز ۴۲۰۰ ارائه نکرده بود، با آن مخالفت کرد اما در ادامه 
در صحن علنی مجلس، این خواسته دولت رای آورد ولی این بار باوجود اینکه برنامه 

دولت برای حذف ارز ترجیحی اعالم نشد، نمایندگان رای به حذف دادند.
در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کاالهای اساســی ، مجلس دیگر پیشنهاد دولت 
برای حذف این نرخ از محاســبه حقــوق ورودی کاال در واردات را هم تصویب کرد 
و به نرخ ســامانه مبادالت الکترونیک بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار اســت 

تغییر داد.

بعد از سال ها تمام ارز صندوق به خودش رسید
 اما در بررسی بخش درآمدی دولت می توان به حذف سهم درخواستی از درآمدهای 
صندوق توســعه ملی اشــاره کرد که برای امســال به ۴۰ درصد می رسید و دولت 
خواســتار برداشــت ۲۰ درصدی بود که تقریبا ۵۰ درصد سهم )معادل ۱۳۷ هزار 
میلیارد تومان( را در اختیار می گرفت، در نهایت چنین مجوزی صادر نشد و مجلس 
نیز تصویب نکرد. بنابراین بعد از سال ها،  سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ساالنه 

نفتی به طور کامل پرداخت خواهد شد.

هیاهوی سربازی تا یارانه تکراری
افزایش ســهم درآمدهای مالیاتی و همچنین تصویب افزایش متوسط ۱۰ درصدی 
حقوق کارکنان، ماجرای واردات خودرو و یا  خرید سربازی با اعداد و ارقام هایی که تا 
بیش از ۲۰۰۰ درصد نسبت به قبل افزایش پیدا کرده بود و درنهایت تصویب نشد، 

از دیگر بخش های قابل توجه در جریان بررسی الیحه بود.

اما از ســوژه های هر ساله بودجه، یارانه هاست که باز هم تصمیم جدی و مشخصی 
برای آن گرفته نشد و به روال سال های قبل به تصویب رسید؛ به طوری که بر حذف  
پردرآمدها و ثبت نام از افراد جا مانده تاکید شد که هر دوی این موارد بارها در قوانین 

بودجه آمده بود ولی اجرایی نشد.

نوسان بودجه چقدر است؟
در هر صورت دولت الیحه ای را که به مجلس فرستاده بود در سقف های کلی و اعداد 
و ارقام پیشنهادی با نوسان کمتری  نسبت به بودجه های قبلی تحویل گرفته است.

بر اســاس این گزارش،  سقف کلی بودجه ۱۴۰۱ در رقم ۳۷۵۸ هزار میلیارد تومان 
تصویب شــده که محاسبات نشان می دهد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ 
درصد و در مقایسه با الیحه بودجه امسال ۳.۴ درصد رشد دارد.بودجه عمومی دولت 
با ۱۵۲۷ هزار میلیارد تومان مصوب شــد که نسبت به قانون پارسال ۱۱.۲ و نسبت 
به الیحه امسال ۱.۴ درصد رشد داشته است. منابع عمومی دولت که درواقع منابع 
در اختیار برای اداره کشور در بودجه بوده و از درآمد نفت،  واگداری سهام و اوراق و 
سایر درآمدها مانند مالیات و عوارض گمرکی بدست می آید، با ۱۳۹۴ هزار میلیارد 
تومان به تصویب رســید که نسبت به قانون سال گذشته ۹.۱ و در مقایسه با الیحه 
امســال ۱.۶ درصد افزایش دارد.همچنین بودجه شرکت های دولتی در رقم ۲۲۳۱ 
هزار میلیارد تومان مصوب شــده که در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته ۲۹.۱ 

درصد رشد دارد ولی نسبت به الیحه بدون تغییر باقیمانده است.

آخرین بودجه تا 70درصد هم نوسان داشت
 این در حالی اســت که بودجه ۱۴۰۰ دوره پرنوســان و پرحاشیه تری  را در جریان 
تصویب پشــت سر گذاشت. این آخرین بودجه دولت دوازدهم بود که ورود خود در 
سال ۱۳۹۳ را با بودجه ۷۸۳ هزار میلیارد تومانی آغاز و با ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان 
به پایان برده بود.بودجه ۱۴۰۰ در  مجلس حداقل ۶۰ روز را در کمیســیون  تلفیق 
گذراند و دســتخوش تغییراتی در بخش های مختلف از جمله ارز، درآمدهای نفتی 
و یارانه شــد اما این تغییرات به صورتی بود که وقتی بودجه وارد صحن علنی شد، 
حتــی نمایندگان به آن رای ندادند و دولت دســت به اصالح زد. درنهایت آنچه که 
در روزهای پایانی ســال گذشته به تصویب رسید، بودجه ای بود که تغییرات آن در 
مقایسه با الیحه بسیار زیاد بود و حتی در برخی از اعداد و ارقام تا ۷۰ درصد نوسان 
داشت ولی در اجرا با کسری مواجه شد.بودجه ۱۴۰۱ در ارقام نوسان چندانی نسبت 
به پیشنهاد دولت در الیحه ای که دولت بر عدم کسری بودجه آن تاکید داشت ندارد 
ولی مانند سال های گذشته این اجرای بودجه است که کسری و یا عدم کسری آن 

را نشان خواهد داد.

 
 

 ، سپاسگزاری از نعمتهای الهی مصرف بهینه آب
طریق برگزاری مناقصه به صورت یک مرحله ای  شرکت آب و فاضالب استان قم در نظر دارد از 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت ز طریق را ا 1261/007/1140 مناقصه خود عمرانیاعتبارات محل  از
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه 

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران جهت ثبت نام در سایت  www.setadiran.ir   آدرس
  مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.
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معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و در  10ساعت  21/01/1401مورخ  شنبهیکجلسه توجیهی مناقصه در روز 
 برگزار می گردد. استان قم فاضالب 

و پاکات ( ، اساسنامه و آخرین روزنامه رسمیمی بایست مستندات ارزیابی کیفی )شامل سوابق ، تجربیات ، توان مالی پیمانکاران
آب و فاضالب  به دبیرخانه شرکتبه صورت فیزیکی پاکت الف را آن و همزمان با در سامانه بارگزاری نمایند را الف ، ب و ج 

 ارائه نمایند. ان قماست
  
به سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را  

های کمتر از میزان های مخدوش، سپردهبه پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده. صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی ارایه نماید
 مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  17/01/1401مورخ  10ساعت  شنبهچهارروز  لغایت 14/01/1401مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ازتاریخ 
  27/01/1401شنبه روز  10:00پیشنهاد )رمز شده(: ساعت مهلت زمانی ارائه 

 29/01/1401شنبه مورخ دوصبح روز  10زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 
  

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: 
ستان قم و یا برای آدرس: انتهای بلوار امین، بلوار غدیر، بعد از پمپ بنزین دبیرخانه ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب ا

 تماس حاصل فرماید. 025-32851955اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
  021-27313131اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

  021-85193768و  021-88969737: دفتر ثبت نام
به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً  

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 

                                حقوقی و امور قراردادهادفتر                                                           14/1/1401 :اول  چاپ نوبت
 شرکت آب و فاضالب استان قم                                                         1401 /61/1 :اول  چاپ نوبت        

 

 ولاآگهی مناقصه نوبت 



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 14 فروردین 1401  1 رمضان 1443  3 آوریل 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4873  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

نفتایرانجانشیننفتروسیهمیشود؟
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ایران می تواند 
از فرصت های به وجود آمده در بازار جهانی نفت بیشــترین استفاده را در 
مسیر منافع اقتصادی خود ببرد.به گزارش ایسنا، رضا پدیدار با اشاره به بازار 
شکننده نفت به دنبال تحریم روسیه از سوی آمریکا و عدم خرید نفت این 
کشور از سوی تجار و شرکت های نفتی، گفت: شوک عرضه در بازار نفت، 
در حال رخ دادن است و هرچند روسیه تنها 8 درصد از صادرات نفت جهان 
را در دست دارد اما حذف این میزان از عرضه نیز تعیین کننده است.پدیدار 
با بیان اینکه نوسانات قیمت نفت طی اسفند ماه گذشته، دامنه قیمت این 
فــرآورده را بین 100 تا 110 دالر در هر بشــکه قرار داد، افزود: تحریم ها 
علیه بانک های روســیه پس از حمله این کشور به اوکراین موجب شد تا 
تجارت نفت روسیه و البته سایر کشورها تحت تاثیر قرار بگیرد. تعدادی از 
فعاالن حوزه انرژی تصمیمشان به عدم خرید نفت از روسیه است که این 
روند بازتابی را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است و باعث افزایش قیمت ها 
شــد اما به دلیل آنکه بسیاری از کشورهای مصرف کننده بزرگ، از ذخایر 
استراتژیک خود استفاده کردند قیمت ها تا حدودی تعدیل شود و در دامنه 
100 تا 110 دالر قرار گرفت.رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق 
تهران افزود: هرچند تحریم هــای قدرت های غربی صادرات نفت و انرژی 
روسیه را به طور کامل هدف قرار نداده است اما تجار نفتی در ایاالت متحده 
و خلیج آمریکا از خرید نفت روســیه خــودداری کردند. تزریق هماهنگ 
حدود 60 میلیون بشــکه نفت از سوی آژانس بین المللی انرژی تاحدودی 
جلوی رشد قیمت ها را گرفت اما اگر بنا باشد که روند حرکت قیمت ها در 
بازار نفت معکوس شــود و اقدام پایدارتری در عرضه صورت گیرد، باید از 
تزریق ذخایر نفتی به بازار بیشتر استفاده شود.پدیدار با بیان اینکه برآوردها 
نشــان می دهد که ســطح قیمت 100 تا 110 دالر برای هر بشکه نفت 
خام تا ســه و چهار ماه آتی دور از انتظار نیســت، افــزود: با این حال بر 
اســاس نرخ بازار آتی، نفت برنت دریای شمال می تواند با دامنه بین 10 تا 
15 دالری در نوســان باشد و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز در همین 
دامنه قرار دارد اما آنچه که باعث ترمز افزایش قیمت ها می شود استفاده از 
ذخایر استراتژیک است تا بخشی از تقاضای جهانی مهار شود.عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران سپس به تاثیر این اتفاقات بر اقتصاد ایران اشاره کرد 
و افزود: با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته از سوی تحلیلگران نفتی، 
رخدادهای اخیر برای ایران می تواند یک فرصت باشــد و تولید 2.5 تا 2.6 
میلیون بشکه نفت در روز، افزایش پیدا کند. این در حالی است که با توجه 
به پیش بینی توافق در مذاکرات وین میان ایران و کشورهای طرف برجام، 
کشورهای نیازمند به نفت ابراز عالقه کرده اند که بتوانند چاله ایجاد شده 
از تحریم نفت روسیه را با عرضه از ایران، جبران کنند.پدیدار به سایت اتاق 
تهران گفت: در بودجه سال 1401، فروش حدود 1.2 میلیون بشکه نفت 
در روز پیش بینی شــده که اگر این میزان صادرات به 1.5 تا 1.6 میلیون 
بشــکه افزایش یابد، ارزش افزوده اقتصادی برای توسعه زیرساخت ها در 
کشور ایجاد خواهد کرد و ثبات نسبی در قیمت ها و رشد اقتصادی را برای 

سال آینده به همراه خواهد داشت.

اختالالتتولیدروزانهنفت
به٥تا٦میلیونبشکهرسید

محاسبات رویترز نشان می دهد اختالالت در عرضه جهانی نفت تحت تاثیر 
تحریم ها، مناقشــات و مشکالت زیرساخت به پنج تا شش میلیون بشکه 
در روز رســیده است.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آژانس بین المللی 
انرژی 16 مارس اعالم کرد سه میلیون بشکه در روز نفت روسیه در نتیجه 
تحریمهــا از آوریل از راهیابی به بازار بازمی ماند و بازار در ســه ماهه دوم 
ســال 2022 با ۷00 هزار بشکه در روز کمبود عرضه به دلیل تحریمهای 
غرب علیه مسکو و عدم تمایل خریداران برای واردات از روسیه روبرو می 
شــود.معامله گران هشدار دادند بازارهای انرژی برای هضم از دست رفتن 
حدود دو میلیون بشــکه در روز عرضه نفت روســیه به مشکل برخواهند 
خورد زیرا حتی پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه، 
ظرفیت مازاد تولید اندکی وجود داشت.ترانس نفت که اپراتور سیستم خط 
لوله نفت روسیه است، محدودیتهایی برای دریافت نفت وضع کرده است 
زیرا مخازن ذخیره ســازی داخلی به سرعت پر می شوند.قزاقستان در پی 
صدمات ناشی از وقوع طوفان، ناچار خواهد بود تولید نفت خود را به میزان 
۳20 هزار بشکه در روز معادل یک پنجم از کل تولید کاهش دهد.چندین 
عضو گروه اوپک پالس که عمدتا از اعضای آفریقایی هســتند، برای تولید 
مطابق با ســهمیه تعیین شده به ســختی تالش می کنند زیرا با کاهش 
ظرفیــت تولید بر اثر خرابکاری و کمبود ســرمایه گذاری در تولید جدید 
مواجه شده اند. این گروه در فوریه حدود 1.1 میلیون بشکه در روز پایین تر 
از ســطح تولید هدف گذاری شده، نفت تولید کرد که در مقایسه با 0.۹۷ 

میلیون بشکه در روز در ژانویه، افزایش داشت.
تولید نفتی لیبی که در حال حاضر حدود 1.۳ میلیون بشکه در روز است، 
پایین تر از ســطح 1.6 میلیون بشکه در روز پیش از آغاز جنگ داخلی در 
سال 2011 است. اختالالتی که اوایل ماه میالدی جاری پیش آمد باعث از 
دست رفتن موقتی تولید بیش از ۳00 هزار بشکه در روز شد.ایران حدود 
2.6 میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند که حدود 1.2 میلیون بشکه 
در روز کمتر از ســال 2018 اســت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت 
آمریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شــد. کشورهای مذاکره کننده 
در ایــن توافق به دنبال احیای آن هســتند که می تواند تولید باالتر را به 

همراه داشته باشد.

ونزوئالآمادهافزایشصادراتنفتمیشود
شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال سرگرم مذاکره برای خرید و کرایه چندین 
نفتکش در بحبوحه احتمال تسهیل تحریمهای آمریکا و افزایش صادرات است.
به گزارش ایســنا، حمله روســیه به اوکراین باعث افزایش تقاضای جهانی برای 
منابع جدید تامین نفت به خصوص نفت سنگینی که در ونزوئال تولید می شود، 
شده است. دیدار ماه میالدی جاری میان مقامات عالی رتبه آمریکا و ونزوئال در 
کاراکاس، زمینه را برای گفت و گو درباره تحریمهای اعمال شــده علیه شرکت 
PDVSA گشــود. این تحریمها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا 

در راستای تحمیل فشار حداکثری بر ونزوئال و سرنگونی دولت نیکالس مادورو 
پیشبرده شد.منابع آگاه به رویترز گفتند مدیران PDVSA مارینا که واحد دریایی 
شــرکت PDVSA اســت و واحد تجارت و تامین این شرکت اخیرا با شرکتهای 
متعددی که نفتکش تامین می کنند، دیدار کرده اند. همه این شــرکتها مایل 
به دریافت نفت یا فرآورده های نفتی ونزوئال به جای پول کرایه کشتی هستند.
به گفته یکی از این منابع آگاه، ناوگان فعلی نفتکشــهای شرکت PDVSA اجازه 
افزایش تولید نفت برای پاالیش داخلی یا صادرات را نمی دهد.این شرکت حدود 
۳0 نفتکش دارد که به دلیل تحریمها و عدم انجام تعمیرات الزم، ناچار شــده 
اند در آبهای ونزوئال بمانند.بر اســاس گزارش رویترز، تولید نفت و صادرات نفت 
ونزوئال تحت تحریمهای آمریکا به شــدت سقوط کرد و از بیش از 1.5 میلیون 

بشکه در سال 2018 به حدود 650 هزار بشکه در روز در سال 2021 رسید.

کاهشقیمتنفتدرآستانهدیدار
مصرفکنندگانبزرگ

قیمت نفت روز جمعه در آســتانه دیدار کشــورهای مصرف کننده برای بحث 
درباره آزادســازی نفت از ذخایر اضطراری، اندکــی کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایســها، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 40 سنت کاهش یافت 
و به ۹۹ دالر و 8۹ ســنت در هر بشکه رسید. این شاخص روز پنج شنبه هفت 
درصد ریزش داشــت.بهای معامالت نفت برنت با هشت سنت کاهش، به 104 
دالر و 6۳ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه 5.6 درصد سقوط 
کرده بود.برنامه آمریکا برای آزادســازی نفت از ذخایر استراتژیک عامل سقوط 
قیمتها در روز گذشــته بود. این دو شاخص روز جمعه در مسیر ثبت حدود 1۳ 
درصد کاهش هفتگی قرار گرفتند که بزرگترین کاهش در دو ســال گذشته به 
شمار می رود.اعضای آژانس بین المللی انرژی روز جمعه برای گفت و گو درباره 
آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک دیدار می کنند که پس از پیمان اول مارس 
این گروه برای آزادســازی حدود 60  میلیون بشکه نفت انجام می گیرد.دولت 
بایدن روز پنج شنبه آزادسازی یک میلیون بشکه در روز نفت به مدت شش ماه 
از ابتدای ماه مه را اعالم کرد. این بزرگترین برداشــت از ذخایر نفت استراتژیک 
آمریــکا خواهد بود و هدف آن جبران مختل شــدن عرضه به دلیل تحریمهای 
اعمال شده علیه روسیه بر سر حمله نظامی به اوکراین است.با این حال اگر حجم 
نفتی که قرار اســت برداشت شــود کمتر از حد انتظار باشد یا به تاخیر بیافتد، 
ممکن اســت روند قیمتهای نفت در ادامه معامالت روز جاری معکوس شــود. 
معامله گران منتظرند ببینند کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی با برداشت 
چه میزان نفت موافقت می کنند اما انتظار ندارند این اقدام تاثیر بلندمدتی روی 

بازار داشته باشد.

اوجی:

ظرفیت تولید نفت خام ایران به پیش از تحریم ها رسید
وزیر نفت بــا بیان اینکه ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش 
از تحریم ها و به بیش از ســه میلیون و 800 هزار بشکه در 
روز رســیده اســت، اعالم کرد: امیدواریم با تالش همکاران 
در این بخش طی ســال 1401 با ارقــام باالتری در زمینه 
صادرات نفت خام، میعانات گازی و دیگر فرآورده های نفتی 
و محصوالت پتروشیمی دست یابیم.به گزارش ایسنا، جواد 
اوجی در گفت و گویی تلویزیونی، درباره ظرفیت تولید نفت 
خــام ایران اظهار کرد: با انجام اقدام های مؤثر در میدان های 
نفتی خشکی و دریایی، حفاری چاه های جدید، تعمیر چاه ها 
و تعمیرات، بازسازی و نوسازی تأسیسات، مراکز جمع آوری 
نفت، ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم ها یعنی به 
رقم روزانه بیش از ۳ میلیون و 800 هزار بشکه نفت رسیده 
اســت و در عملکرد و  این مقدار تولید مشکلی نداریم.طبق 
اعالم وزارت نفت، وی افزود: در بخش گاز با اقدام های خوبی 
که در شــرکت های ملی نفت و گاز ایران در فصل زمستان 
انجام شد باالترین رقم برداشت گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبــی به مقدار ۷05 میلیون مترمکعب در روز رقم خورد.

وزیــر نفت درباره دالیل افزایش فــروش نفت گفت: با اراده 
قوی، شناسایی مشــتریان و بازارهای جدید، بازاریابی قوی، 
استفاده از روش های مختلف در قراردادهای نفتی و استفاده 
از نیروهــای متعهد و متخصص در این حوزه این اتفاق رقم 
خــورد و فروش نفت خام و میعانــات گازی به ارقام باالیی 
رسیده است.اوجی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
وزارت نفت برنامه ای برای فروش بیشــتر نفت دارد، تصریح 
کرد: بله، ظرفیت صادرات نفت به ویژه میعانات گازی پارسال 
پایین بــود و امیدواریم با تالش همکاران در این بخش طی 

ســال 1401 با ارقام باالتری در زمینــه صادرات نفت خام، 
میعانــات گازی و دیگــر فرآورده های نفتــی و محصوالت 
پتروشیمی دست یابیم.وی یادآور شد: در بیست و هفتمین 
نشست وزارتی کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس )سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت-اوپــک و غیراوپک(، اعضا بر 

ســر ثابت نگه داشــتن تصمیم ماه گذشته میالدی و تولید 
روزانه 4۳2 هزار بشــکه برای ماه مه اشتراک  نظر داشتند.

وزیر نفت ادامه داد: افزایش روزانه ۳2 هزار بشــکه ای نسبت 
به رقم تعیین شــده برای ماه گذشته میالدی در نظر گرفته 
شــد و همه اعضا با این تصمیم موافقت کردند و مقرر شــد 

اعضای اوپک پالس به دقت شرایط بازار جهانی نفت را رصد 
کنند.اوجی گفت: وقوع تنش های سیاســی و امنیتی که در 
مناطق نفت خیز جهان رخ داد سبب افزایش نگرانی شد، اما 
افزایش قیمت های نفت ازسوی کارشناسان اوپک پالس رصد 
می شود.وی درباره عملیات اجرایی مرحله دوم طرح مخزن 
ذخیره سازی شــوریجه گفت: گام نخست ذخیره سازی گاز 
طبیعی در میدان خانگیران و مخزن شوریجه 10 سال پیش 
انجام شد و پس از 10 سال در دولت سیزدهم امروز عملیات 
آغاز ذخیره ســازی گاز در میــدان گازی خانگیران و مخزن 
شوریجه D با دستور رئیس جمهوری آغاز شد و با این اتفاق 
ظرفیت ذخیره سازی با استفاده از توان شرکت های سازنده 
داخلی از جمله پیمانکار شــرکت مپنا دو برابر می شود.وزیر 
نفت تصریح کرد: اختالف گام نخست و دوم در این است که 
در گام نخست توربو کمپرسورها از خارج تأمین شده بود اما 
در گام دوم با استفاده از توان سازندگان داخلی نخستین بار 
توربوکمپرسورهای ۳۳0 بار در کشور طراحی و ساخته شد 
که در ذخیره سازی مخزن شوریجه استفاده خواهد شد.اوجی 
گفــت: با توجه به دغدغه های تأمین گاز برای شمال شــرق 
کشور در هشت ماه فصل گرم امکان ذخیره سازی داریم که 
روزانه بیش از 20 میلیون مترمکعب در مخزن شوریجه گاز 
تزریق می شود که در چهار ماه فصل سرد روزانه 40 میلیون 
مترمکعب گاز برداشت می شود و این برای پشتیبانی شبکه 
گاز در بخش شــمال و شمال شرق کشور به ویژه استان های 
خراســان رضوی، مرکزی، جنوبی و شمالی خواهد بود.وی 
یادآور شــد: توربوکمپرسورهای ۳۳0 بار توسط شرکت های 

دانش بنیان در کشور طراحی و ساخته شد.

پیش بینی می شود اوپک و متحدانش 
در دیــدار روز پنج شــنبه این گروه 
درخواســتها بــرای افزایش بیشــتر 
عرضــه و جبــران کاهش صــادرات 
روســیه را نادیــده بگیرند.به گزارش 
ایسنا، نظرسنجی بلومبرگ نشان می 
دهد اوپک پالس که متشــکل از 2۳ 
کشور تولیدکننده نفت است، احتماال 
برنامــه افزایش تولید مالیــم را برای 
ماه مه تصویــب خواهد کرد. چندین 
نماینده اوپک و متحدانش در گفت و 
گوهای غیررسمی این نتیجه را پیش 
بینی کرده اند و اظهارنظرهای عمومی 
اعضای اصلی این گروه هم به موضوع 
مشابه اشاره دارد.صادرات نفت روسیه 
با اقدام بسیاری از خریداران بین المللی 
به تحریم خودخواســته پس از حمله 
نظامی مسکو به اوکراین، یک چهارم 
کاهش پیدا کرده اســت. شرکتهایی 
نظیر شل و توتال انرژیز متعهد شده اند 
خرید نفت روسیه را در بازار معامالت 
نقدی متوقف کننــد و به قراردادهای 

بلندمدت خاتمه دهند.
در شــرایطی که قیمتهای نفت باالی 
100 دالر در هر بشــکه مانده است، 
عدم وجود عرضه کافی برای جبران از 
دست رفتن نفت روسیه ممکن است 
تورم بیشــتری را ایجاد کند که روند 
احیای اقتصاد جهانــی را به مخاطره 
انداخته و بحران هزینه های کمرشکن 
زندگی را به میلیونها نفر تحمیل می 
کند. واردکنندگان بزرگ از کشورهای 
اوپک پالس کــه ظرفیت مازاد تولید 
دارند خواســته اند شــیرهای نفت را 
ســریع تر باز کنند اما اعضای کلیدی 
این گروه تاکنــون اعتنایی نکرده اند.

ســهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
متحــده عربی دوشــنبه هفته جاری 
در کنفرانســی در دوبی گفت: در بازار 
متعــادل، به منابع اضافه نمی کنیم و 
منابع در بازار هستند. مصرف کنندگان 
بزرگی مانند آمریکا باید به قضاوت این 

گروه در چگونگــی بهترین مدیریت 
بازار اعتماد کنند.همه 2۳ معامله گر و 
تحلیلگری که در نظرسنجی بلومبرگ 
شرکت کردند، پیش بینی کردند این 
گروه بــه برنامه خود بــرای افزایش 
تولید به میزان 4۳2 هزار بشــکه در 
روز پایبند می مانــد. اگرچه این رقم 
اندکی بیشتر از افزایشهای قبلی 400 
هزار بشکه در روز است اما اکثر اعضای 
اوپک پالس در چند ماه گذشته برای 
باال بردن سطح تولید با مشکل روبرو 
بوده اند.عربستان ســعودی و امارات 
متحده عربی نشان داده اند که تمایلی 
به افزایش ســریعتر تولید ندارد زیرا 
کمبــودی در بازارهــای جهان وجود 
ندارد اما همچنین به نظر می رســد 
رفتار ایــن مهره های بانفــوذ از روی 
وفاداری به مسکو اســت. وزیر انرژی 
امارات روز دوشــنبه گفته بود، روسیه 
عضو مهمی اســت و اوپک پالس باید 
از سیاست دور بماند. این گروه نگران 
آن نیست که از دســت رفتن عرضه 
روسیه باعث برهم خوردن توازن بازار 
شود.این گروه در دیدار قبلی خود هم 
رویکرد مشــابهی در پیــش گرفت و 
شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان ســعودی از صحبت 
درباره وضعیت روسیه خودداری کرد و 
دیدار وزیران اوپک پالس ظرف مدت 
1۳ دقیقه پایان گرفت.ریاض و ابوظبی 
مایل هستند روابطشان با مسکو را که 
کنترل آنهــا روی بازارهای جهانی را 
تقویت کرده و وابستگی سیاسی آنها 

به آمریکا را کاهش داده اســت، حفظ 
کنند. ایــن وضعیت به خصوص برای 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی مفید بوده که از سوی دولت 
بایدن بر ســر قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه منتقد ســعودی کنار گذاشته 
شــده است.سه رقمی شدن قیمتهای 
نفت همچنیــن کمک کرده اســت 
درآمد اعضای اوپک پالس تقویت شده 
و خزانه هــای آنها که در دوران رکود 
اقتصادی ناشی از پاندمی خالی شده 
بود، لبریز از درآمدهای نفتی شود.پل 
سانکی، تحلیلگر شرکت سانکی ریسرچ 
در مصاحبــه با تلویزیــون بلومبرگ 
گفت: عربســتان ســعودی و امارات 
متحده عربی نیاز دارند روابطشــان با 
روســیه را حفظ کنند. اگر آنها بدون 
مشورت با روسیه موضعشان را تغییر 
دهند، پایان عمر اوپک پالس خواهد 
بود.اما ادامه همین روند هم پیامدهایی 
خواهد داشــت و دولت بایدن و سایر 
رهبــران جهان را که به دنبال منزوی 
کــردن پوتین هســتند، عصبانی می 
کند. همچنین فشــار بر کشــورهای 
مصرف کننــده را که از طریق آژانس 
بین المللی انرژی خواســتار تسهیل 
محدودیت عرضه توسط اوپک پالس 
شده اند را تشدید خواهد کرد.در واقع 
تحریم نفت روسیه که از سوی بسیاری 
از پاالیشــگاهها و معامله گران رعایت 
می شود، با وجود این که چین و هند 
به طور پنهانی به خرید نفت روســیه 
ادامــه می دهند، شــکافی در عرضه 

ایجاد کرده اســت.طبق آمــار وزارت 
انرژی روسیه، میانگین تولید نفت این 
کشور از 16 تا 2۷ مارس به پایین 11 
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده 
است که از ابتدای سال بی سابقه بوده 
اســت.بازارهای جهانی حتی پیش از 
حمله روســیه به اوکراین تحت فشار 
بودنــد زیرا روند بهبود عرضه از تقاضا 
بــرای ســوخت در دوران پســاکرونا 
عقب مانده بود. بخشی از این مشکل 
مربوط به خود اوپک پالس اســت که 
در تالش برای احیــای تولید محدود 
شــده در اوج بحران پاندمی است اما 
کاهش سرمایه گذاری و ظرفیت تولید 
کشورهایی نظیر آنگوال و نیجریه این 
روند را با چالش روبرو کرده اســت. با 
این حال تحوالت اخیــر بازار ایجاب 
می کند که اوپک پــالس محتاطانه 
عمل کند که رویکرد مطلوب شاهزاده 
عبدالعزیز است.بهای معامالت نفت در 
هفته جاری در پی اعمال قرنطینه های 
جدیــد در چین بــرای مقابله با موج 
جدید شیوع کووید 1۹ و وعده روسیه 
بــرای عقب نشــینی عملیات نظامی 
از اطــراف کی یف، پایتخــت اوکراین 
حدود هفت درصد ریزش کرده  است. 
همچنین چشــم انداز بازگشت نفت 
ایران هم با وجود این که هنوز تکلیف 
مذاکرات هســته ای مشــخص نشده 
است، دیده می شود.با ابهامات فراوانی 
که وجود دارد، اوپــک پالس ممکن 
اســت حتی بدون مالحظات سیاسی 
فعلی، انتخاب محافظه کارانه ای داشته 
بلومبرگ،  گزارش  اســاس  باشــد.بر 
باب مــک نالی، رئیس گــروه انرژی 
راپیدان و مقام ســابق کاخ سفید در 
این باره گفــت: در بحبوحه قیمتهای 
نفت تاریخــی و تحوالت ژئوپلیتیکی 
و بنیادین، موضوعــی که ثابت مانده 
است عزم اوپک پالس برای پایبندی 
به برنامه افزایش تدریجی تولید بوده 

است.

مخالفت اوپک پالس با درخواست جبران نفت تحریمی روسیه

معاون وزیر نیرو در حوزه برق و انرژی گفت: باید، قطعا تا دو سال دیگر یارانه پر مصرف ها قطع شود، دلیلی ندارد که مشترکانی که 
الگو مصرف را رعایت می کنند متحمل ضرر شوند.همایون حائری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ناترازی قیمت تولید و فروش 
برق اولین مشکل صنعت برق است اظهار کرد: قیمت فروش برق به مشترکان ۹0 تا 100 تومان به ازای هرکیلووات و قیمت تامین 

آن 250 تا 260 تومان به ازای هرکیلووات ساعت بوده و این ناترازی دلیل بدهی های وزارت نیرو به بخش خصوصی شده است.
وی با تاکید بر اینکه مشــکل اقتصاد صنعت برق با وجود اجرای تبصره 8 بند )ی( همچنان باقی اســت، گفت: برای رفع این مشــکل در بودجه 1401 نیز منابع و 
ظرفیت های خوبی پیش بینی شده است و امیدواریم چالش های صنعت برق کاهش یابد.معاون برق وزیر نیرو همچنین از تدوین صد برنامه در بخش تامین و مدیریت 
مصرف برق برای عبور بدون خاموشی از تابستان 1401 خبرداد و گفت: تابستان سال گذشته 14 تا 15 هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که بخش عمده ای از این 
کمبود را برای سال آینده با احداث ظرفیت جدید نیروگاهی جبران می کنیم بخشی از نیاز را با ارتقاء واحدهای نیروگاهی موجود و قسمتی از آن را نیز با مدیریت 
مصرف تامین خواهیم کرد.حائری با بیان اینکه برای احداث هر 1000مگاوات نیروگاه یک میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم است، گفت: در این صد برنامه به افزایش 
راندمان نیروگاه توجه شده، اکنون  راندمان نیروگاه ها ۳۹ درصد است اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این رقم برای سال آینده تا 40 درصد ارتقا خواهد 

یافت به طوری که به ازای هر یک درصد افزایش راندمان می توان ساالنه 20 میلیارد متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی کرد.

حدود ۳00 شــهر از جمله برخی از شــهرهای بزرگ و مراکز استان ها در وضع تنش آبی قرار دارد که رفع این مشکل در 
صدر طرح های زیربنایی قرار گرفته است و دولت از آن حمایت کامل می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و 
ســیما، علی اکبر محرابیان گفت: حدود ۳00 شهر از جمله برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استان ها در وضع تنش آبی 
قرار دارد که رفع این مشــکل در صدر طرح های زیربنایی قرار گرفته است و دولت از آن حمایت کامل می کند.وزیر نیرو 

افزود: برای کاهش مشــکل تنش آبی طرح های جدیدی را از جمله خطوط انتقال آب، ســاخت تصفیه خانه ها و استفاده از منابع آب جدید آغاز کرده ایم تا 
این معضل را در کمترین زمان به حداقل ممکن آن برســانیم.وی گفت: در تأمین اعتبار طرح های جدید نگرانی نداریم و در بودجه 1401 تدابیر مختلفی 
برای آن در نظر گرفته شــده اســت.وزیر نیرو همچنین افزود: در بخش کشاورزی طرح های نیمه تمام آبرسانی زیادی وجود دارد که پیش بینی شده است 
با ســرعت زیاد به اتمام برســد.محرابیان گفت: با توجه به مشکل کم آبی در کشــور، نکته ای که کشاورزان باید در دستور کار اصلی خود قرار دهند رعایت 
الگوی کشت و استفاده از طرح های نوین آبیاری است که در این باره با اقدام وزیر جهاد کشاورزی، بندی در بودجه 1401 گنجانده شد که دولت حمایت 
کاملی از فناوری ها و طرح های نوین آبیاری خواهد کرد.وزیر نیرو همچنین تاکید کرد: تأمین آب بخش زیســت محیطی کشــور جز اولویت های مهم این 

وزارتخانه قرار گرفته است.

معاون وزیر نیرو خبر داد

حذف کامل یارانه پرمصرف ها تا دو سال دیگر
وزیر نیرو:

۳۰۰ شهر در وضعیت تنش آبی قرار دارند
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گزیده خبر

صنعت سیگار در سال ۱۴۰۰
جدال بی پایان بر سر مالیات سیگار

در سال های گذشــته مالیات سیگار 
همواره موضوعی مورد مناقشــه بین 
دســت اندرکاران  و  تولیدکننــدگان 
اما  وزارت بهداشــت بــوده اســت. 
ســال ۱۴۰۰ این مناقشه جدی تر و 
طوالنی بــود و در نهایت هم به نوعی 
بودند.به  پیروز میدان  تولیدکنندگان 
گزارش ایســنا، ماجرا از اینجا شروع 

شــد که از دی ماه سال قبل مقرر شــده بود مالیات سیگار در قالب قانون 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج واحد درصد به آن 
اضافه شــود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار 
تعیین شده بود. اما کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار خارجی سه میلیون تومان 
مالیات نخی پیش بینی کرد که ۸۲۰ درصد نســبت به مالیات نخی ســال 
۱۳۹۹ ســیگار افزایش داشت. این موضوع از زمانی که مطرح شد، انتقادات 
زیادی از سوی تولیدکنندگان سیگار، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز به همراه داشــت و در نهایت هم مجلس شــورای اسالمی با این 
بنــد مخالفت کرد.در مقابل تولیدکنندگان  کــه افزایش ناگهانی مالیات را 
عامل قاچاق سیگار می دانند، دست اندرکاران وزارت بهداشت معتقدند ایران 
کمترین مالیات را بر محصوالت دخانی دارد و قاچاق فقط بهانه و توجیهی 
برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ســاختن دولت و مجلس برای 
عقب نشینی از تصمیماتی که می تواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی 
از یک طرف و به کارگیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، است.

بعد از مخالفت مجلس هم دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت 
بهداشت از کاهش ۶۱ درصدی درآمد مالیات بر دخانیات در بودجه ۱۴۰۱ 
خبر داد و خواستار ورود دستگاه های نظارتی و شورای نگهبان به این موضوع 

شد که در نهایت محقق نشد.

باالخره چه کسی مافیا است؟
در این میان مخالفان و موافقان افزایش مالیات ســیگار طی سال های اخیر 
بارها یکدیگر را مافیا خطاب کرده اند. مسئوالن بهداشتی معتقدند مافیا مانع 
افزایش مالیات ســیگار اســت و تولیدکنندگان هم می گویند مافیا در بین 
کســانی که به دنبال افزایش ناگهانی مالیات سیگار نفوذ کرده است.با این 
حــال تاکنون هیچ نهاد ناظری به این اتهامات رســیدگی نکرده  و به نظر 

می رسد این موضوع باید مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار گیرد.

وضعیت تولید و قاچاق سیگار در سال 1400
در همین بســتر زمانی نگاهی به وضعیت تولید و قاچاق سیگار هم خالی از 
لطف نیست. آخرین آمار مربوط به وضعیت تولید و قاچاق سیگار مربوط به 
۹ ماهه سال ۱۴۰۰ اســت که بر اساس آن تولید سیگار در مدت یاد شده 
با ۱۰ درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه ســال ۱۳۹۹ به بیش از ۴۵ 
میلیارد و ۵۸۸ میلیون نخ ســیگار رسیده است. هرچند طبق اعالم انجمن 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی این افزایش 
بیشتر مربوط به تولیدکنندگان بین المللی بوده و تولیدکنندگان داخلی به 

دلیل اعمال مالیات نخی در سال قبل با کاهش تولید مواجه شده اند.

سهمیه ارزی واردات کاالی همراه مسافر 
اعالم شد

ســقف سهمیه اقالم قابل ورود با رویه مسافری به مناطق آزاد تجاری برای 
امسال ۴۰۵ میلیون دالر تعیین شد که نسبت به سال گذشته بدون تغییر 
بوده است.به گزارش ایسنا، تعیین سهمیه برای اقالم وارداتی با رویه مسافری 
از سال ۱۳۹۷ و به دلیل محدودیت های ارزی و البته حمایت از تولید داخل 
شروع شــد. بر این اســاس با نظر هیات وزیران، کارگروه تعیین سهمیه و 
فهرســت کاالی همراه مسافر تشکیل شد که در آن نمایندگان تام االختیار 
از  بانک مرکزی، وزارت صنعــت، معدن و تجارت )صمت(، گمرک ایران و 
وزارت جهاد کشاورزی حضور داشته و  مسئولیت آن بر عهده  شورای عالی 
مناطق آزاد است که در ابتدای هر سال فهرست و سهمیه ارزی کاالی همراه 
مسافر را تعیین و جهت اجرا به شورای عالی مناطق آزاد ابالغ می کنند.ابالغ 
اخیر  دفتر واردات گمرک ایران به گمرک های اجرایی نشان می دهد که طی 
جلسه برگزار شده کارگروه مربوطه در اسفندماه سال گذشته، سقف سهمیه 
کاالی وارداتی با رویه مســافری در ســال جاری ۴۰۵ میلیون دالر تعیین 
شــده است. همچنین مقرر شــده که تا زمان تعیین اقالم، همان فهرست 
کاالهای ســال گذشته در دستور کار باشد.در بخشنامه گمرک تاکید شده 
اســت که ارائه ثبت آماری معتبر بــرای کاالهایی که از طریق گمرک های 
مستقر در مناطق آزاد و ســایر گمرک های مرزی داخلی به مقصد مناطق  
آزاد حمل می شــود، الزامی است و مسئولیت رعایت سقف ارز کاالی همراه 
مسافر به میزان تعیین شده توسط کارگروه، برعهده سازمان های مناطق آزاد 
و دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد است.سهمیه تعیین شده برای کاالی 
مجاز همراه مســافر در سال ۱۴۰۱ تغییری نسبت به سال گذشته ندارد و 
این در حالی است که برای پارسال نیز  سقف ۴۰۵ میلیون دالر برای واردات 
در مناطق آزاد با لیست ۹۵۰ قلم تعیین شده بود که نسبت به قبل کاهش 
داشت. در سال ۱۳۹۹ ســهمیه واردات کاالی همراه مسافر به مناطق آزاد 

۴۵۰ میلیون دالر بوده است.

رمز رشد صادرات ایران در سال ۱۴۰۰
بر اســاس برآوردهای صورت گرفته در ســال ۱۴۰۰ میزان کل تجارت ایران از 
مــرز ۱۶۲ میلیون تن عبور کرد و به این ترتیب پــس از دورانی طوالنی ارزش 
کل تجارت ایران از مرز ۱۰۰ میلیارد دالر گذشت تا رکوردی جدید در فعالیت 
تجاری دوران تحریم به ثبت برســد.به گزارش ایســنا، اتاق بازرگانی تهران به 
بررسی آمارهای تجاری کشور در ســال ۱۴۰۰ پرداخته و اعداد به دست آمده 
در این سال را با عملکرد سال های گذشته مقایسه کرده است. این آمارها نشان 
می دهد که افزایش تجارت به طور همزمان تحت تاثیر افزایش صادرات و واردات 
بوده؛ هرچند سرعت رشد صادرات ایران باالتر از واردات بوده است.بر این اساس 
در ســالی که گذشــت، میزان صادرات ایران از مرز ۱۲۲ میلیون تن عبور کرد 
و عــدد نهایی به ۴۸ میلیارد دالر رســید. در واردات نیز ۴۰ میلیون تن کاال با 
ارزش ۵۲ میلیارد دالر به کشــور وارد شــد. به این ترتیب صادرات ایران نسبت 
به ســال قبل افزایشی ۴۱ درصدی و واردات افزایشی ۳۶ درصدی داشته است.
بررسی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که حدفاصل سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۰، از نظر ارزش باالترین رقم صادراتی بدون احتساب نفت، بهترین عملکرد 
به سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد. این در حالی است که باالترین میزان صادرات به 
لحاظ وزنی در ســال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.در سالی که گذشت، صادرات 
ایران تنها هفت درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت اما از نظر ارزشی 
رشــد ۴۱ درصدی به ثبت رسید. به این ترتیب علت اصلی رشد صادرات ایران 
در ســال گذشته، افزایش میانگین قیمت کاالهای صادراتی بوده است.در حوزه 
واردات نیز باالترین میزان واردات در دهه گذشــته به سال ۱۳۹۰ با واردات ۶۲ 
میلیــارد دالری باز می گردد و پــس از آن با ورود به دوره تحریم، میزان واردات 
کاهش یافته اســت. پایین ترین میزان واردات نیز به سال ۱۳۹۹ با عملکرد ۳۴ 
میلیارد دالری باز می گردد.پس از سال ۱۳۹۰، سال گذشته با رشد مقداری ۲۱ و 
ارزشی ۳۶ درصدی، باالترین میزان واردات در دهه گذشته به ثبت رسیده است. 
همچنین در سال ۱۴۰۰، میزان ترانزیت کاال از ایران به بیش از ۱۲.۵ میلیون تن 
رسیده که افزایشی ۶۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و بهترین 

عملکرد ترانزیتی در هفت سال گذشته به شمار می رود.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛
تصویب بسته رفع موانع تولید در ستاد 

اقتصادی دولت
معاون وزیر صمت از تصویب بسته پیشــنهادی ۲۷ ماده ای وزارت صمت برای 
رفع مهمترین موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی نیازی اظهار کرد: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده ای 
وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید به تصویب ســتاد اقتصادی دولت 
رســید.معاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزیر صمت گفت: در این بسته 
مهمترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت ها و تسهیل و بهبود 
فضای کســب و کار به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید و برای سیر مراحل 
نهایی تصویب به هیئت وزیران، شــورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران 
قوا ارجاع شد؛ همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 

در این بسته برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابالغ شد.

واردات 70 هزار خودرو در سال جاری؛

واردات خودروی سواری ممنوع شد؟
با وجــود مصوبه مجلس در رابطه بــا واردات ۷۰ هزار خودروی 
ســواری، آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده نشان می دهد 
که خودروهای ســواری از لیست اقالم وارداتی حذف شده است.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایسنا، بعد از چالش های بسیار 
در رابطه با واردات خودرو در سال جاری، در ۱۴ اسفند ماه سال 
گذشته در جریان بررســی الیحه بودجه۱۴۰۱ در صحن علنی 
مجلس،  نمایندگان مجوز واردات ۹۶ هزار دستگاه اقالم  خودرویی 
را تصویب کردند.    بر این اســاس مقرر شــد ۷۰ هزار خودروی 
سواری امکان واردات داشته باشد که ۵۰ هزار دستگاه خودروی 
سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی 
بود. همچنین در سایر اقالم نیز واردات کامیون، تریلی یخچال دار 
و کشــنده، اتوبوس و ماشین آالت سنگین مصوب شد.اما با ابالغ 
قانون بودجه، بررســی تبصره های آن نشان می دهد که تبصره 
مربوطه با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات 
۷۰ هزار خودروهای ســورای در قانون بودجه کنار گذاشته شده 
است. طبق بند )ک( تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه 
داده شــده است با رعایت سیاســت های کلی نظام و با شرایط 
تعیین شده نســبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق 

ورودی که به تصویب مراجع ذی ربط می رسد، اقدام کند.

سه شرط واردات خودرو
در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین شده است 
کــه عبارتند از تعیین ضوابط واردات خــودرو و روش تامین ارز 
توســط دولت، عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص 

دولت و  همچنین رعایت شرایط رقابتی.

لیست از خودروهای سواری خالی شد

اقالمی که دولت مجاز است برای واردات خودرو در مورد آن اقدام 
کند شــامل چهار بخش خواهد بود که در بین آنها خبری از ۷۰ 
هزار خودروی سواری مصوب در صحن علنی مجلس نیست. طبق 
شرایط تعیین  شده در تبصره ۷ قانون بودجه، ۱۰ هزار  دستگاه 
کامیون و تریلی یخچال دار  و کشنده، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس 
برون شهری و درون شهری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال 

دار و همچنین ۵۰۰۰  دستگاه ماشین آالت سنگین معادن و راه 
سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت امکان واردات 
خواهد داشت.براین اساس وزارت اقتصاد مکلف شده است گزارش 
اقالم وارداتی را هر ســه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی، 
صنایع و معادن،   عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 

ارائه کند.

وعده وزیر برای لغو ممنوعیت واردات از اردیبهشت چه 
می شود؟

حذف واردات خودروی ســواری در حالی از تبصره ۷ انجام شده 
است که  فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت-  در آخرین 
اظهارات خود در پایان ســال گذشــته بر عدم تمدید ممنوعیت 
واردات خودرو در اردیبهشت ماه امسال تاکید کرده و در رابطه با 
واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود که »قبال هم با واردات 
مخالــف نبوده ولی به دلیل اینکه واردات خــودرو تا دو میلیارد 
دالر مصارف ارزی دارد آن را صالح ندانســته بود ولی با اقدامات 
صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر 
شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه )۱۴۰۱( به 
اتمام می رســد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، طبق 
ضوابط قبلی انجام می شود. این در حالی است که واردات خودرو 
از سال ۱۳۹۷ به دلیل شــرایط ارزی و محدودیت های موجود، 
ممنوع اعالم شــد و طرح لغو آن هر بار با مخالفت هایی به ویژه 
از ســوی بانک مرکزی به دلیل مصارف ارزی همراه شد. در این 
بین حدود ۱۲ هزار خودرو که قبل از  ممنوعیت آمده، در گمرک 
دپو و امکان ترخیص پیدا نکرد هم مدت ها درگیر اما و اگر برای 
ترخیص بود و بعد از چندبار مصوبه دولت بخشی از آنها ترخیص 
شــد  ولی همچنان بیش از ۲۰۰۰ دستگاه بالتکلیف باقی مانده 
اســت.  در این شــرایط با توجه به تاکیدی که وزارت صمت بر 
واردات خودرو داشته و پایان ممنوعیت را تا حدود یک ماه دیگر 
در اردیبهشت ماه اعالم کرده است، اینکه با حذف مجوز واردات 
خودروی سواری در قانون بودجه و شرایط خاص ارزی کشور، چه 
تصمیمی در مورد این واردات اخذ و به چه ترتیبی اقدام می شود 

در ابهام قرار دارد.

جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهــد که ســهم صنعت و 
معدن از تســهیالت پرداختی بانک ها 
و موسســات اعتباری در آخرین سال 
برنامه ششم توســعه هم به هدف این 
برنامه نرســید.به گزارش ایسنا، طبق 
این آمار در ۱۰ ماهه ســال ۱۴۰۰ در 
مجموع بیــش از ۲۲۹۴ هزار میلیارد 
تومــان تســهیالت از ســوی بانک ها 
و موسســات اعتباری بــه بخش های 
کشــاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و 
ســاختمان، بازرگانی، خدمات و سایر 
بخش های متفرقه پرداخت شــده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۶۴.۴ 
درصد افزایش داشته است.در این میان 
تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و 

معدن با ۶۷.۶ درصد افزایش نســبت 
به ســال ۱۳۹۹، به ۶۹۳ هزار و ۴۹۰ 
میلیارد تومان رســیده که سهم ۳۰.۲ 
درصــدی از کل تســهیالت را به خود 
اختصاص داده است.این در حالی است 
که طبق قانون برنامه ششــم توسعه، 
بانک مرکزی )شــورای پول و اعتبار( 
مکلف اســت سیاســت های پرداخت 
تســهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم 
کند که ســهم بخش صنعت و معدن 
از تســهیالت پرداختی ســاالنه طی 
اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد 

باشد. ســال ۱۴۰۰ هم ســال پایانی 
اجرای برنامه ششــم بــود و هدف یاد 
شــده محقق نشد.تسهیالت پرداختی 
بانک ها و موسســات اعتباری به بخش 
بازرگانی نیز در ۱۰ ماهه ســال قبل به 
۳۵۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده 
که ســهم آن از کل تســهیالت بانکی 
معادل ۱۵.۴ درصد بوده و نســبت به 
ســال ۱۳۹۹ ۳۹.۷ درصد رشد داشته 
است.در این میان بیشترین تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش خدمــات اختصاص یافته که 

در ۱۰ ماهه ســال قبل ســهم ۴۱.۸ 
درصدی از کل تســهیالت پرداختی را 
به خود اختصــاص داده و معادل ۹۵۸ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تســهیالت 
دریافت کرده اســت. تسهیالت بخش 
خدمــات نیز ۷۳.۲ درصد نســبت به 
مدت مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش داشته 
از بخش خدمات، صنعت  اســت.پس 
و معــدن و بازرگانــی به ترتیب بخش 
کشاورزی و مســکن ۷.۲ و ۵.۵ درصد 
از کل تســهیالت پرداختی بانک ها و 
موسسات اعتباری را دریافت کرده اند. 
به طوری که تســهیالت پرداختی به 
دو بخش کشــاورزی و مسکن با ۷۰.۸ 
و ۵۶.۱ درصد افزایش نســبت به سال 
۱۳۹۹ بــه ترتیب بیش از ۱۶۴ و ۱۲۵ 

هزار میلیارد تومان بوده است.

برنامه ششم تمام شد اما وعده 
تسهیالت به صنعت محقق نشد

آخرین ارزیابی کیفی ارائه شده از سطح کیفی خودروها 
مربوط به دی ماه ۱۴۰۰ است و پس از آن گزارش ارزیابی 
منتشــر نشده است. البته این موضوع تازه ای نیست ولی 
ســوال اینجاســت که آیا قرار است بســاط انتشار این 
گزارش ها جمع شود؟به گزارش ایسنا، در حادثه مربوط 
به محور بهبهان-رامهرمز در روز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تعداد 
۶۰ دســتگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و پنج نفر 
جان خود را از دســت داده و ۴۱ نفر هم مصدوم شدند. 
نکته قابل توجه این حادثه این بود که کیسه هوا )ایربگ( 
هیچ یک از این خودروها باز نشــد.جدا از بحث ســکوت 
خودروســازان در رابطه با ایــن موضوع یا توجیه انجمن 
خودروســازان ایران برای بازنشــدن ایربگ ها، وضعیت 
کیفی ماهانه خودروها پس از آن نیز دیگر منتشر نشد! در 
حقیقت با توجه اینکه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران)ISQI(، متولی و مســئول اصلــی ارائه گزارش های 
ارزیابی سطح کیفیت خودروهای تولید داخل پس از دفتر 
صنایع حمل و نقل خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است، این شرکت آخرین بار گزارش ارزیابی خودروهای 
تولید آذر ماه ۱۴۰۰ را ارائه داده و پس از حادثه بهبهان، 
دیگر گزارشی از سطح کیفیت خودروها منتشر نکرد.این 
در حالیست که برخی مواقع خود دفتر صنایع حمل ونقل 
وزارت صمــت این گزارش را منتشــر می کرد اما در این 
مدت، این سازمان نیز از ارائه گزارش کیفیت خودروهای 

تولیدی در ســه ماه پایانی ســال ۱۴۰۰ سر باز زد. این 
موضوع می تواند نشان دهنده آن باشد که تا اجرای دستور 
رئیس جمهــور برای ارتقای کیفیت خودروها در ســال 
۱۴۰۱، بــاز هــم همچون روال ســابق حداقل چند ماه 
گزارش ارزیابی کیفی خودروها منتشــر نشــود.الزم به 
یادآوری است که در مقطعی حدود ۹ ماهه )در بازه چند 
ماه پایانی سال ۱۳۹۸ تا خرداد ماه ۱۳۹۹( گزارش های 
ارزیابی کیفی خودروها منتشر نمی شد. در آن زمان این 
گزارش هــا به دالیل متعدد از جمله  کرونا و امثال آن از 
سوی وزارت صمت منتشر نمی شد؛ اما اکنون سوال است 
که این بار چرا گزارش ارزیابی سطح کیفیت خودروهای 
داخلی منتشر نمی شــود؟ در این گزارش ها حداقل ۲۰ 
مدل خودرو در ســطح کیفی سه ســتاره به باال معرفی 
می شد!اشاره به اینکه نکته نیز خالی از لطف نیست که در 
سال ۱۳۹۶ نیز انتشار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی محدود شــده بود و بعضا گزارش ها با 
سانسور ارائه می شــده است که این موضوع واکنش های 
بســیاری هم را هم در پی داشت. بطور مثال کارشناسان 
و فعاالن صنعت خودرو کشــور معتقــد بودند »زمانیکه 
گزارش کیفیت خودروهای داخلی بصورت سانسور شده 
و گزینشــی منتشر می شــود، مصرف کنندگان ناچارند 
خودروی مورد نیاز خودرو را بدون شــناخت و آگاهی و 
مانند یک هندوانه دربســته انتخاب کنند« یا »محدود 

شدن اطالعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان 
بر وزارت صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرده اســت« 
و آن ها خواســتار برخورد با خودروسازانی بودند که برای 
محدودسازی انتشــار عمومی این گزارش ها، اعمال نفوذ 
می کردند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که »دانستن حق 
مردم اســت بنابراین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای 
داخلی بایستی بطور کامل منتشر و در اختیار مردم قرار 
گیرد.پــس از برانگیختن تمامی ایــن واکنش ها، اعمال 
نفوذ برخی خودروســازان برای سانسور گزارش کیفیت 
خودروهای داخلی و حذف نمرات منفی از این گزارش ها 
افشا و این پرسش مطرح شــد که خودروسازان چگونه 
و با چه پشــتوانه ای موفق به سانســور اطالعات کیفی 
خودروها شده اند؟ در نهایت پس از پیگیری های صورت 
گرفته، معاون وقت وزیــر صنعت، معدن و تجارت وعده 
داد که گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی بصورت 
کامل منتشر خواهد شد و نمرات منفی )ایرادات کیفی( 
خودروها نیز به اطالع رسانه ها و عموم شهروندان خواهد 
رســید.در سالی که گذشــت، موضوع کیفیت خودروها 
بسیار پربحث شــد و پس از هشت دستور جهادی برای 
تحول حوزه خودرو در جهت کیفی و کمی ســازی تولید 
خودرو که پس از بازدید ســرزده رییس جمهور از گروه 

صنعتی ایران خودرو در اسفندماه صادر شد.

دلیل تاخیر در انتشار ارزیابی کیفی خودروها چیست؟

وزیر صمت گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده به دنبال تحقق رشــد ۱۲.۵ درصدی 
حوزه صنعــت و ۱۰ درصدی بخش معادن 
و تجارت در ســال ۱۴۰۱ هستیم.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید رضا فاطمی امین در 
مراسم اختتامیه گردهمایی مدیران ارشد این وزارتخانه تأکید کرد: همه مدیران 
وزارتخانه مکلف هســتند با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و سازوکارهای 
طراحی شده، برای دستیابی به اهداف سال تالش کنند که بر اساس برنامه ریزی 
انجام شده به دنبال تحقق رشد ۱۲.۵ درصدی حوزه صنعت و ۱۰ درصدی بخش 
معادن و تجارت در ســال ۱۴۰۱ هســتیم.وزیر صمت تصریح کرد: همه مدیران 
وزات صمت در هر نقطه از کشــور مســئول حوزه کاری خود در امور مرتبط با 

کسب وکارها هستند و باید به شکل فعال و پیگیرانه، دنبال رفع موانع پیش روی 
تولید و تجارت باشند.فاطمی امین افزود: در تأمین زیرساخت های مرتبط با حوزه 
صنعت، معدن و تجارت، باید همه ظرفیت های ممکن فعال شــوند و الزم است 
وضعیت واحدهای صنعتی به طور مســتمر مورد رصــد و پایش قرار گیرد.وزیر 
صمت ادامه داد: مسئولیت همه امور مرتبط با سرمایه گذاری در استان ها بر عهده 
مدیران صمت استانی است و باید ضمن هدایت درست سرمایه گذارها، جانمایی 
واحدها بر اســاس اصل توزیع متوازن در مناطق مختلف، انجام شود.فاطمی امین 
تأکید کرد: رویکرد اصلــی وزارت صمت، مدیریت یکپارچه با امکان بهره برداری 
حداکثری از تمام ظرفیت نیروهای موجود اســت.وی یادآور شد: در صورتی که 
این شــیوه مدیریتی درست اجرا شود، نتایج قابل رصد بوده و امکان برنامه ریزی 
برای آینده بهتر فراهم می شود؛ برای مثال اگر در پروژه ثبت قیمت، آمار فروش 

و فاکتور به درستی در ســامانه جامع تجارت ثبت شود، آمار تولید نیز به شکل 
دقیق تری قابل محاسبه بوده و متناسب با آمار موجود، سایر اقدامات و برنامه های 
مرتبط با تولید واحدها قابل پیگیری است.وزیر صمت با اشاره به طراحی و اجرای 
ســازوکار جدیدی با عنوان سامانه پاسخگویی در این وزارتخانه، گفت: مأموریت 
تعریف شده برای طراحی و اجرای این سامانه یکپارچه سازی مدیریت و ساماندهی 
درگاه های ارتباطی و پاسخگویی به درخواست ها و نیازهای ذینفعان بخش صنعت، 

معدن تجارت است.

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می شود
نیشابور ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش 
خصوصی خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، ســید رضــا فاطمی امین بعدازظهر 

پنج شنبه در جلسه شــورای اداری شهرستان نیشابور با اشاره به غیربومی بودن 
هیئت مدیره شرکت های دولتی در کشور اظهار کرد: بومی گزینی از اصول دولت 
اســت و واگذاری ایران خودرو و بدنبال آن ســایپا به بخش خصوصی هستیم تا 
مشکل بطور اساسی حل شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ادغام وزارت 
بازرگانی و وزارت صنایع کار صحیحی بود که به درستی انجام نشد.وی افزود: ساز 
و کاری که در بورس ها مطرح می شود ممکن است درست و غلط باشند که باعث 
رکود در بازار می شود.فاطمی امین گفت: با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم 
باید برای هر بازاری ظابطه ای دیده شــود تا قیمت ها تثبیت شود و با رها شدگی 
بازار مخالف هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسئولیت اجتماعی 
صنایع ابراز کرد: باید قانونی اختیاری را برای مسئولیت های اجتماعی واحدهای 
تولیدی نوشــت تا فشار از آن ها برداشته شــود.وی افزود: با توجه به شعار سال، 
برنامه ای داریم تا برخی شهرک های صنعتی تبدیل به پارک علم و فناوری شوند 
تا ارتباط صنعت و دانشــگاه در سال جاری تقویت شود.فاطمی امین اظهار کرد: 
سایت های فن بازار در کشور جواب نداده است و باید مطالعاتی در این زمینه انجام 

دهیم تا عدم رونق این سایت ها ریشه یابی شود.

وزیر صمت اعالم کرد؛

هدف گذاری رشد ۱۲.۵ درصدی حوزه صنعت و ۱۰ درصدی بخش معادن و تجارت
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گزیده خبر

الزامبیمههابرایبیمهگذاران
اختالف حق بیمه شخص ثالث را بدهید

باتعیینتکلیفنرخدیهواعالمتعرفهحقبیمهشخصثالثدرسالجاریکه
ازهشتمفروردینماهانجامشد،شرکتهایبیمهازبیمهگذارانیکهازابتدای
سالنسبتبهتمدیدیاصدوربیمهنامهجدیداقدامکردهاند،خواستهاندتاالحاقیه
تهیهکنند.بهگزارشایســنا،ماجراازاینقراراستکهطبققانونمعموالدر
روزهایپایانیسال،مبلغدیهسالبعدتوسطقوهقضائیهتعیینتکلیفشدهو
شورایعالیبیمهنیزبابررسیومحاسباتخودتعرفههایبیمهشخصثالث
رااعالممیکند،امادرپایانسالگذشتهتکلیفدیهمشخصنشد.باتوجهبه
بالتکلیفیضوابطصدوربیمهشخصثالثتازماناعالمنرخدیهدرسالجاری،
بیمهمرکزیبهشــرکتهایبیمهاعالمکردکهتازمانابالغمبلغجدیددیه
وتعیینتکلیفبیمهشــخصثالث،بهروالسال۱۴۰۰اقدامکنندوبعداز
آناختالفنرخدریافتشود.ایندرحالیاستکهدرهشتمفروردینماه،قوه
قضائیهنرخدیهســالجاریرامشخصکردکهبرایماههایغیرحرام۶۰۰
میلیونتوماناعالمشد.بعدازآننیزبیمهمرکزیتعرفههایبیمهشخصثالث
رامشخصوبهشرکتهایبیمهابالغکرد.برهمیناساسباتوجهبهاینکهاز
ابتدایسالتاهشتمفرودینماهبیمهنامهصادرویاتمدیدشدهکهبراساس
تعرفههایسالگذشتهبودهاست،شرکتهایبیمهازبیمهگذارانخواستهاند
کهنســبتبهتهیهالحاقیهبیمهشخصثالثبرایبیمهنامههایصادرشدهاز

یکمتاهشتمفروردیناقدامکنند.

معاونبانکمرکزیایران:
تهران امکان مبادالت تجاری با روسیه با 

استفاده از روبل و تومان را دارد
محسنکریمی،معاوناموربینالمللبانکمرکزیایرانگفت:ایرانامکاناتو
تمهیداتالزمبرایآغازمبادالتتجاریباروسیهبااستفادهازروبلوتومانرا
دارد.بهگزارشایرنا،محسنکریمیمعاوناموربینالمللبانکمرکزیایراندر
گفتوگوباخبرگزاریروسیاسپوتنیک،درخصوصوجودامکاناتوتمهیدات
الزمبرایمبادالتروسیهوایرانبااستفادهازروبلوتومانگفت:»تمهیدات
وامکاناتیوجودداردبرایاینکهایرانبخواهدازآنبرایشروعمبادالتتجاری
باروسیهبهروبلوتوماناستفادهکند.ویهمچنیندرپاسخبهاینپرسشکه
آیاتهرانبرایمبادالتمالیبهدورازاقتداردالرآمادهاستوآیابانکمرکزی
ایرانپیشــنهادهاییبرایدوریازتحریمهایروســیهدارد،گفت:»ایرانبر
اساستجاربگستردهخوددرتحریمهایظالمانهسالهایگذشتهتمهیدات
الزمرابهدورازســلطهآمریکاوکشورهایمتخاصمدراختیارداردوبهطرف

روسیپیشنهاددادهاست.

پرداختتسهیالتبانکیجدیددرسال۱۴۰۱؛
جزییات بخشنامه اعطای وام ازدواج ۳۰۰ 

میلیونی
هفتهسوماسفندماهبودکهنمایندگانمجلسشورایاسالمیمبلغوجزئیات
وامازدواجراتعییــنکردند.طبقموافقتنمایندگان،قرارشــدتســهیالت
قرضالحســنهازدواجبرایزوجهاییکهتاریخازدواجآنهابعدازابتدایســال
۱۳۹۷بــوده،یکمیلیاردو۲۰۰میلیونریالبادورهبازپرداخت۱۰ســالهو
تســهیالتقرضالحسنهازدواجبرایمردانزیر۲۵ســالوزنانزیر۲۳سال،
یکمیلیاردو۵۰۰میلیونریالپرداختشــود.درواقعبهزوجهاییکههردو
واجداینشرایطباشند،درمجموع۳۰۰میلیونواگرتنهایکیازآنهادراین
دســتههاقراربگیرددرمجموع۲۷۰میلیونواگرهیچکدامدراینبازهسنی
قرارنگیرنددرمجموع۲۴۰میلیونتعلقمیگیرد.اقتصادآنالین-سیدهزینب
رزمگیر؛امروزبانکمرکزیبراســاسبند”الف“تبصره۱۶قانونبودجهسال
۱۴۰۱کلکشور،بخشنامهاعطایتسهیالتقرضالحسنهازدواجرابهشبکه
بانکیابالغکرد.همانطورکهپیشترنیزاعالمشــدهبودبانکمرکزیمکلف
شدازمحل۱۰۰درصدماندهسپردههایقرضالحسنهو۵۰درصدسپردههای
قرضالحسنهجاریشبکهبانکی،تسهیالتموضوعاینبندرابااولویتنخست
ازطریقبانکهایعاملتامینکند.همچنینبانکهابایدبراساساعتبارسنجی
متقاضیان،حداکثربااخذسفتهویایکضامنمعتبراقدامبهپرداختتسهیالت
کنند.مسئولیتحسناجرایحکماینبندنیزبرعهدهبانکمرکزی،بانکهای
عاملوکلیهمدیرانوکارکنانذیربطگذاشــتهشــد.عدماجرایاتاخیردر
پرداختاینتســهیالتتخلفمحسوبشــدهوقابلپیگیریدرمراجعذی

صالحاست.

مدیرنظارتبرنهادهایمالیسازمانبورس:
سود سپرده بانکی صندوق های 

سرمایه گذاری مشمول مالیات نخواهد شد
مدیرنظارتبرنهادهایمالیســازمانبورسگفت:مطابقاعالمسازمانامور
مالیاتی،سودسپردهبانکیصندوقهایسرمایهگذاریمشمولمالیاتنخواهد
شد.بهگزارشخبرگزاریمهر،رضانوحیحفظآبادیمدیرنظارتبرنهادهای
مالیسازمانبورساعالمکرد:باتوجهبهابهاماتدرخصوصآثارمالیاتیناشی
ازبنــد)ر(تبصره۶مادهواحدهبودجه۱۴۰۱برصندوقهایســرمایهگذاری،
سازمانبورسپیگیراظهارنظرصریحسازمانامورمالیاتیکشورشد.مطابق
پاسخســازمانامورمالیاتی،سودســپردهبانکیصندوقهایسرمایهگذاری

مشمولمالیاتنخواهدشد.

سهام عدالت در سال جدید چند؟
ارزشواقعیســهامعدالتدرســالجدیدتحتتاثیرروندصعودیبازار
سرمایهافزایشیبودهوقیمتسهامعدالتباارزشاولیه۴۹۲هزارتومانی
بهبیشاز۱۱میلیونتومانرسیدهاست.بهگزارشایسنا،،پسازآزادسازی
سهامعدالت،مشموالناینسهامکهروشمستقیمرابرایمدیریتسهام
www.samanese.irخودانتخابکردهبودند،میتوانندبامراجعهبهســامانه
ارزشواقعیسهاموجزییاتداراییخودرامشاهدهکنند.اینارزشیکسان
نیســتوتحتتاثیرنوساناتبازارافزایشییاکاهشیمیشود.برایمثال،
ارزشواقعیســهامعدالتباارزشاولیهیکمیلیونتومانیدر۲۰اسفند
ســال۱۸،۱۳۹۹میلیونو۷۸۰هزارتومانقیمتداشــت،درحالیکه
قیمتاینسهامدر۱۶تیرماهسال۱۴۰۰تا۱۴میلیونو۷۰۰هزارتومان
کاهشیافتهبود.ســهامیکهدرروزهاینخستینآزادسازیسهامعدالت
یعنیاردیبهشــتماهوخردادماهســال۱۳۹۹بیشاز۲۰میلیونتومان
قیمتداشــت.دراینراســتا،دریازدهممهرماهسالگذشتهارزشواقعی
سهامعدالتباارزشاولیه۴۹۲هزارتومانیبیشاز۱۲میلیونو۵۰۰هزار
تومانودر۲۸آبانماهحدود۱۱میلیونو۵۰۰هزارتومانقیمتداشت.
اماروندنزولیدربورسباعثکاهشاینارزششد.بهطوریکهارزشواقعی
سهامعدالتبهارزشاولیه۴۹۲هزارتومانیدر۲۹بهمنماهسالگذشته،
۱۰میلیونو۳۵۱هزارتومانقیمتداشــت.اکنونودرنهمفروردینماه
ســالجدیدارزشواقعیاینســهامباارزشاولیــه۴۹۲هزارتومانی۱۱
میلیونو۵۰۰هزارتوماناست.البتههمچنانامکانفروشاینسهامبرای
مشموالنوجودنداردواینافرادهمچنانبایدمنتظرتصمیممسئوالنبرای

تعیینتکلیفسهامعدالتباشند.

بورس سال جدید را چگونه آغاز کرد؟
روندبورسازابتدایسالجاریتاکنونکهشامل۴روزمعامالتیمیشود
غالباصعودیبودهاســتبهطوریکهشاخصکلتوانستدوبارهوپساز
مدتهاواردکانالیکمیلیونو۴۰۰هزارواحدشــود.بهگزارشایسنا،آمار
کلمعامالتبورسدرهفتهجارینشــانمیدهدکهارزشکلمعامالت
بــا۳۴.۴۱درصدکاهشاز۳۶۹هزارو۶۷۵میلیاردریالبه۲۴۲هزارو
۴۵۲میلیاردریالرســیدهاست.ایندرحالیاستکهحجمکلمعامالت
رشــد۴۸.۱۴درصدیراتجربهکردواز۳۹هزارو۶۱میلیونســهمدر
آخرینهفتهمعامالتدرســالگذشتهبه۵۷هزارو۸۶۷میلیونسهمدر

هفتهجاریرسید.

پیشتازی بازار مشتقه
ازمیــانبازارهاارزشمعامالتدربازاراولســهامبا۳۲.۷۱درصدکاهش

از۱۱۸هزارو۵۵۹میلیاردریالبه۷۹هزارو۷۸۳میلیاردریالرسید.
ارزشمعامالتدربازاردومســهامکاهشی۲۱.۷۷درصدیراتجربهکرد
واز۱۱۵هزارو۷۹۶میلیاردریالبه۹۰هزارو۵۹۳میلیاردریالرسید.

ارزشمعامــالتدربازاربدهینیزبــا۸۱.۷۵درصدکاهشاز۵۴هزارو
۶۷۶میلیاردریالبه۹۹۷۶میلیاردریالرســید.ایندرحالیاســتکه
ارزشمعامالتدربازارمشتقهرشــدی۹۲.۱۱درصدیراتجربهکردواز
۲۶۶میلیاردریالبه۵۱۲میلیاردریالرسید.ارزشمعامالتدرصندوقهای
سرمایهگذاریقابلمعامله۲۳.۳۷درصدکاهشیافتواز۸۰هزارو۳۷۸

میلیاردریالبه۶۱هزارو۵۹۰میلیاردریالرسید.

ورود شاخص کل به کانال جدید
طبقآمارشاخصکلبورستوانستبا۶.۴۸درصدافزایشازیکمیلیونو
۳۴۵هزارواحدبهیکمیلیونو۴۳۲هزارواحدبرسد.شاخصکلبامعیار
هموزنهمکهرشــدی۶.۷۴درصدیراتجربــهکرداز۳۴۲هزارو۷۹۸

واحدتارقم۳۶۵هزارو۹۰۸واحدصعودکرد.

دریافت وام ازدواج آسا ن تر شد

 پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله
بانکمرکزیبخشنامهاعطایتسهیالتقرضالحسنهازدواج
راباوثایقیســهلتربهشــبکهبانکیابــالغکرد.بهگزارش
خبرگزاریتســنیمبهنقلازروابطعمومیبانکمرکزی،بر
اســاسبند)الف(تبصره)۱۶(قانونبودجهسال۱۴۰۱کل

کشوروجزء)۱(بندقانونییادشدهمقررشدهاست:
بانکمرکزیمکلفاستازمحلصددرصد)۱۰۰٪(مانده
سپردههایقرضالحســنهوپنجاهدرصد)۵۰٪(سپردههای
قرضالحسنهجاریشبکهبانکی،تسهیالتموضوعاینبندرا

بااولویتنخستازطریقبانکهایعاملتأمینکند.
بانکهانیزمکلفندمبتنیبراعتبارسنجیمتقاضیان،حداکثر
بااخذســفتهازمتقاضیویایــکضامنمعتبربهپرداخت
تسهیالتاقدامکنند.مسئولیتحسناجرایحکماینبندبه
عهدهبانکمرکزیوبانکهایعاملوکلیهمدیرانوکارکنان
ذیربطاست.عدماجرایاتأخیردرپرداختتسهیالتتخلف

محسوبشدهوقابلپیگیریدرمراجعذیصالحاست:
»برایناساستســهیالتقرضالحسنهازدواجبرایهریک

اززوجهایــیکهتاریخازدواجآنهابعداز۱۳۹۷/۰۱/۰۱بوده
اســت،یکمیلیاردودویســتمیلیون)۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
ریالوبادورهبازپرداختدهســالهاســت.تسهیالتقرض
الحســنهازدواجبــرایزوجهایزیربیســتوپنجســالو
زوجههایزیربیستوسهسالیکمیلیاردوپانصدمیلیون
)۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریالاســت.تمامیبانکهاموظفندبه
صورتماهانه،تعدادتسهیالتقرضالحسنهازدواجپرداختی
وتعدادافــراددرنوبتدریافتاینتســهیالترابهصورت
عمومیاعالمکنند.«همچنین،باتوجــهبهمفادماده)۵۰(
قانونجامعخدماترسانیبهایثارگرانافرادمندرجدرقانون
یادشــدهمشمولاخذقرضالحسنهازدواجبهمیزاندوبرابر
افرادعادیهســتند.درپایانتأکیدمیشود،ترتیبیازسوی
شبکهبانکیاتخاذشــودتاحداکثرظرفمدتیکهفتهاز
تاریخوصولایننامه،موضوعبهواحدهایاجراییذیربطدر
سراسرکشورابالغویکنسخهازابالغیهمربوطهبهاینبانک

ارسالشود.

بیشاز۶میلیــونو۳۰۰هزارفقره
چکبهارزشــیبالغبــر۲۶۵۹هزار
میلیــاردریالدربهمــنماه۱۴۰۰
درکلکشــورمبادلهشد.بهگزارش
خبرنــگارایِبنا،براســاسآماربانک
مرکزیبیشاز۶میلیونو۳۰۰هزار
فقرهچکبهارزشــیبالغبر۲۶۵۹
هزارمیلیاردریالدربهمنماه۱۴۰۰
درکلکشــورمبادلهشدکهنسبت
بــهماهقبلازنظرتعــدادومبلغبه
ترتیب۳.۵درصدو۱.۴درصدکاهش
نشــانمیدهد.درماهموردگزارش
دراستانتهرانبیشاز۲میلیـــون
فقرهچکبهارزشــیبالغبر۱۳۵۱
هزارمیلیاردریالمبادلهشد.دربهمن
ماهسالگذشته،۵۰.۱درصدازتعداد
چکهــایمبادلهایکلکشــوردر
سهاستانتهران،اصفهانوخراسان
رضویمبادلهشدهاستکهبهترتیب
با۳۱.۸درصــد،۱۰.۸درصدو۷.۵
درصدبیشترینســهمرادرمقایسه
باسایراستانهادارابودهاند.همچنین
درماهمذکــور۶۳.۷درصدازارزش
چکهایفوقدرســهاستانتهران
)۵۰.۸درصد(،اصفهان)۷.۷درصد(
وخراسانرضوی)۵.۲درصد(مبادله
شدهاستکهبیشـترینسـهمرادر
مقایسهباسایراستانهادارابودهاند.

چک های وصولی کاهش یافت
دریازدهمینماهازســال۱۴۰۰،در
کلکشــوربیشاز۵.۷میلیونفقره
چکبهارزشــیبیشاز۲۳۳۲هزار
میلیاردریالوصولشدکهنسبتبه
ماهقبلازنظرتعدادومبلغبهترتیب
۴.۱درصدو۲.۵درصدکاهشنشان

میدهد.درماهمذکورازکلتعدادو
مبلغچکهایمبادلهشدهبهترتیب
۹۱درصدو۸۷.۷درصدوصولشده
اســت.درصدتعدادومبلغچکهای
وصولشــدهدردیمــاه۱۴۰۰به
ترتیبمعــادل۹۱.۶درصدو۸۸.۷
درصدودربهمنماه۱۳۹۹بهترتیب
برابر۹۱.۹درصدو۸۸.۸درصدبوده
اســت.دربهمنماه۱۴۰۰،دراستان
تهــرانبیشازیــکمیلیونو۸۰۰
هــزارفقرهچــکبهارزشــیحدود
۱۲۲۴هزارمیلیاردریالوصولشــد
کهازنظرتعداد۹۱.۹درصدوازنظر
ارزش۹۰.۶درصــدازکلچکهای
مبادلهایوصولگردیدهاست.درماه
مذکوردربینسایراستانهایکشور،
بیشتریننســبتتعــدادچکهای
وصولــیبهکلچکهــایمبادلهای
دراســتان،بهترتیببهاســتانهای
البرز)۹۲.۲ گیالن)۹۳.۲درصــد(،
درصد(وخوزســتان)۹۱.۶درصد(
استانهای اســتو یافته اختصاص
کهگیلویهوبویراحمــد)۸۵درصد(،
خراســانشــمالی)۸۶.۲درصد(و
لرســتان)۸۶.۶درصد(پایینترین
نسبتتعدادچکهایوصولیبهکل
چکهایمبادلهشدهدراستانرابه

خوداختصاصدادهانــد.درماهمورد
بررسیدربینسایراستانهایکشور،
بیشتریــننســبتارزشچکهای
وصولــیبــهکلارزشچکهــای
مبادلــهایدراســتانبــهترتیببه
استانهایالبرز)۹۰.۷درصد(،گیالن
)۸۹.۶درصد(وبوشهر)۸۹.۴درصد(
استانهای اســتو یافته اختصاص
کرمانشاه)۶۲درصد(،کرمان)۷۵.۵
درصد(واصفهان)۷۶درصد(کمترین
نسبتارزشچکهایوصولیبهکل
ارزشچکهایمبادلهشدهدراستان

رابهخوداختصاصدادهاند.

مبادله ای  چک هــای  درصد   7  
برگشت خورد

بیــشاز۵۶۷هــزارفقــرهچکبه
ارزشیحدود۳۲۷هزارمیلیاردریال
دربهمــنماه۱۴۰۰درکلکشــور
برگشتدادهشدهاستکهنسبتبه
ماهقبلازنظرتعدادومبلغبهترتیب
۲.۷درصدو۷.۱درصدافزایشنشان
میدهد.درماهمذکورازکلتعدادو
مبلغچکهایمبادلهشدهبهترتیب
۹درصــدو۱۲.۳درصــدبرگشــت
دادهشــدهاست.درصدتعدادومبلغ
چکهایبرگشتدادهشـدهدردی

ماه۱۴۰۰بهترتیبمعادل۸.۴درصد
و۱۱.۳درصدودربهمنماهســال
۱۳۹۹بهترتیــببرابر۸.۱درصدو
۱۱.۲درصدبودهاســت.درماهمورد
گزارشدراســتانتهرانحدود۱۶۳
هــزارفقرهچکبهارزشــیبیشاز
۱۲۷هزارمیلیاردریالبرگشتداده
شــدکهازنظرتعداد۸.۱درصدواز
نظرارزش۹.۴درصدازکلچکهای
مبادلهایبرگشتدادهشدهاست.در
ماهمذکوردربینســایراستانهای
کشــور،بیشتریــننســبتتعداد
چکهایبرگشــتیبهکلچکهای
مبادلهایدراســتان،بــهترتیببه
اســتانهایکهگیلویــهوبویراحمد
)۱۵درصد(،خراسانشمالی)۱۳.۸
درصد(ولرســتان)۱۳.۴درصـــد(
اختصـــاصیافتهاستواستانهای
گیالن)۶.۸درصد(،البرز)۷.۸درصد(
پایینترین وخوزستان)۸.۴درصد(
نســبتتعدادچکهایبرگشتیبه
کلتعدادچکهایمبادلهشــدهدر
اســتانرابهخوداختصاصدادهاند.
درماهموردبررســیدربینســایر
استانهایکشــور،بیشتریننسبت
بهکل برگشــتی ارزشچکهــای
ارزشچکهایمبادلهشدهدراستان
بهترتیببهاســتانهایکرمانشــاه
)۳۸درصد(،کرمــان)۲۴.۵درصد(
واصفهــان)۲۴درصــد(اختصاص
یافتهاستواســتانهایالبرز)۹.۳
درصــد(،گیــالن)۱۰.۴درصــد(و
بوشهر)۱۰.۶درصد(کمتریننسبت
ارزشچکهایبرگشتیبهکلارزش
چکهایمبادلهشدهدراستانرابه

خوداختصاصدادهاند.

در بهمن 1400؛

مبادله بیش از 6.3 میلیون فقره چک

قیمتطالروزجمعهکاهشیافتودرحالیکهســرمایهگذارانمنتظراطالعاتماهمارسمشــاغلایاالتمتحدهبرایتشدید
سیاستبودند،کاهشهفتگیخودراافزایشدادزیرادالرقویتربرتقاضایپناهگاهایمنکهناشیازعدمپیشرفتمذاکراتصلح
روسیهواوکراینبود،غلبهکرد.بهگزارشایسنا،هراونسطالدرساعت۸:۵۰بهوقتشرقیبا۱.۹۰درصدافزایشبه۱۹۳۹دالر
و۱۰سنترسیدودراواخرروزگذشتهبا۰.۲درصدکاهشبه۱۹۳۴دالردرهراونسمعاملهشد.طالیآمریکابا۰.۱۰درصد
افزایشبه۱۹۴۰دالرو۱۰سنترسیدرسیدوروزگذشتهبا۰.۲درصدکاهشبه۱۹۳۴دالرو۲۰سنترسید.اینفلزدر
سهماههاخیرحدود۵.۶درصدافزایشودرماهیکدرصدافزایشواینهفته۱.۱درصدکاهشداشتهاست.والدیمیرپوتین،رئیسجمهورروسیهتهدیدکردکه
قراردادهایتامینیکسومگازاروپارامتوقفخواهدکرد،مگراینکهبهروبلپرداختشود.پسازاینکهروسیهاعالمکردکهجنگخوددراوکراینراکاهشخواهد
داد،بازارطالممکناستشاهدافت۱۰۰دالریباشد،زیراپناهگاهامنژئوپلیتیکیآنضعیفشدهاست.بااینحال،بهگفتهیکیازتحلیلگرانفلزاتگرانبها،انتظار
ریزشطالیانقرهرانداشتهباشیدزیرافلزاتگرانبهاپشتوانهاساسیقابلتوجهیدارند.برنارددادا،تحلیلگرفلزاتگرانبهادرNatixis،دریکمصاحبهتلفنیباکیتکو
نیوزگفت:بازارطالدرکوتاهمدتبیثباتخواهدبودزیرابازارهمچنانبهعناوینمربوطبهجنگروسیهبااوکراینواکنشنشانمیدهد.شاخصدالرازپایینترین
سطحیکماههخودباالتررفتوطالرابرایسایردارندگانارزگرانترکرد.دادههایبانکمرکزینشانمیدهدکهذخایرطالوارزخارجیروسیهتا۲۵مارسبه

۶۰۴.۴میلیارددالرکاهشیافتهاستکهپایینترینمیزانازاگوست۲۰۲۱استوقبلازدرگیریبااوکراین۶۴۳.۲میلیارددالربودهاست.

باوجودافزایشهایقویارزشبیتکوینواتریمطیروزهایاخیر،روزچهارشنبههردورمزارزشاهدتثبیتقیمتهادرزیر
سطوحمقاومتکلیدیبودند؛بیتکوینبهطورجزئیباالی۴۷هزارو۳۰۰دالرباقیماندواتریومنزدیکبه۳۴۰۰دالرمعامله
شد.بهگزارشایسناوبهنقلازبیتکویننیوز،بزرگترینرمزارزدیجیتالدرروزچهارشنبهبهدنبالرشدهایقویروزسهشنبه
کهشــاهدافزایشباالترینســطحچندماههبود،تثبیتشد.بیتکویندرروزچهارشــنبه،بهپایینترینحدروزانه۴۶هزارو
۷۴۶.۲۱دالرسقوطکردزیراقیمتهانتوانستندازسقف۴۸هزارو۸۰دالرعبورکنند.اینافتقیمتزمانیرخدادکهقیمت

بهاوج۴۷هزارو۹۳۸.۲۱دالررسیدوحرکتصعودیتاحدودیکاهشیافت.حالسوالایناستکهآیااینافتقیمتهاادامهخواهدداشتیاخیرزیراخرسها
بهدنبالورودبهبازارهستندتاقدرتقیمترامعکوسکنند.اندیکاتورRSI-۱۴روزهکاهشراآغازکردهاستواکنوندر۶۹قرارداردکههنوزبیانگرخریدبیشاز
حداست.اگرخرسهابهدنبالکاهشقیمتهاباشند،اینموردمیتواندیکعاملباشدبهطوریکهکفRSI۶۱نقطهایاستکههدفآنانقرارمیگیردبنابراین
بیتکوینرابهسمت۴۴هزاردالرسوقمیدهد.اتریومهمچناندرباالترازسطح۳۴۰۰دالرقراردارد.کاهشقیمتدرروزچهارشنبهکمتراز۲۴ساعتپساز
آنرخدادکهدومینارزدیجیتالبزرگجهانبهاوجتقریبا۴ماهه۳۴۸۳دالررسید.مجموعارزشبازارجهانیارزهایدیجیتالیدرحالحاضر۲.۱۶تریلیوندالر
برآوردمیشــودکهاینرقمنســبتبهروزقبل۱.۵۴درصدبیشترشدهاست.درحالحاضر۴۱.۵۸درصدکلبازارارزهایدیجیتالیدراختیاربیتکویناست.بیت

کوین۱۲سالپیشتوسطگروهگمنامیازمعاملهگرانبربستربالکچینایجادشدوازسال۲۰۰۹معامالتاولیهآنشکلگرفت.

بیت کوین سقوط کرد؟سقوط ۱۰۰ دالری طال !؟

معاونصندوقبینالمللیپولهشداردادکهتحریمهای
اعمالشــدهتوسطکشورهایغربیعلیهروسیهمیتواند
منجــربهتکهتکهشــدننظاممالــیجهانیوتضعیف
ســلطهدالرآمریکادرآنشــود.بهگــزارشخبرگزاری
تســنیمبهنقلازخبرگزاریتاس،گیتاگوپینات،معاون
اولمدیرعامــلصندوقبینالمللیپولهشــداردادکه
تحریمهایاعمالشدهتوسطکشورهایغربیعلیهروسیه
میتواندمنجربهتکهتکهشــدننظــاممالیجهانیو
تضعیفسلطهدالرآمریکادرآنشود.اینمقامتأکیدکرد

کهتحریمهایرادیکالکهتوسطکشورهایغربیپساز
آغازعملیاتویژهروســیهدراوکرایناعمالشده،ممکن
استبهظهوربلوکهایارزیکوچکمبتنیبرتجارت
بینگروههایخاصیازدولتهاکمککند.گوپیناتروز
پنجشنبهبهفایننشالتایمزگفت:مادرحالحاضرشاهد
مذاکرهمجددبرخیکشــورهادرموردارزیهستیمکه

باآنتجارتخودراانجامدادهوپولدریافتمیکنند.
ویدرادامــهگفت:دالرحتیدرایــنصورتارزاصلی
جهانــیباقیخواهدمانداماتکهتکهشــدن)نظاممالی

جهانی(...ممکناست.درتاریخ۲۴فوریه،والدیمیرپوتین،
رئیسجمهورروسیهدریکسخنرانیتلویزیونیاعالمکرد
کهدرپاســخبهدرخواستسرانجمهوریهایدونباس،
تصمیمبهانجامیکعملیاتنظامیویژهگرفتهاســت.
رهبرروســیهتاکیدکردهبودکهمســکوهیچبرنامهای
برایاشغالسرزمینهایتحتحاکمیتاوکراینندارد.
پسازآنایاالتمتحده،اتحادیهاروپا،بریتانیاوتعدادی
ازکشــورهایدیگراعالمکردندکهتحریمهاییراعلیه

اشخاصحقوقیوحقیقیروسیهاعمالخواهندکرد.

هشدار صندوق بین المللی پول به آمریکا؛ 

تحریم روسیه سلطه دالر را تضعیف می کند
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گزیده خبر

رؤسای کمیسیون و شورای اروپا؛
باید برای پایان جنگ از چین کمک گرفت

رؤسای کمیسیون و شــورای اروپا اعالم کردند که 
برای پایان جنگ در اوکراین باید از چین به عنوان 
متحد روسیه کمک گرفت.به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از باشگاه خبرنگاران، اورسوال فون در الین، 
رییس کمیســیون اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی با 

شارل میشــل، رییس  شورای اروپا از اعمال تحریم علیه روسیه و پیوستن 
بیش از ۴۰ کشور به این تحریم ها خبر داد.رییس کمیسیون اروپا در ادامه به 
رابطه چین و روسیه پرداخت و با بیان اینکه چین باید تحریم ها علیه اعضای 
اتحادیه اروپا را لغو کند، گفت: »ما صراحتا اعالم کرده ایم که چین نباید در 
تحریم هایی که ما اعمال کرده ایم، دخالت کند. اکنون زمان بســیار مهمی 
برای اروپا و کل نظم جهانی است، زیرا اوضاع به حالت قبل از تجاوز روسیه 
به اوکراین باز نخواهد گشــت. باید از اصل صلح و مذاکره حمایت کنیم و از 
جنگ و ابزار نظامی برای حل مناقشات استفاده نکنیم.«شارل میشل، رییس 
شــورای اروپا نیز به نقش چین در پایان دادن به جنگ اشاره کرد و با ارائه 
پیشنهاد اینکه از چین برای پایان دادن به جنگ در اوکراین کمک گرفت، بر 
بازگشت تعادل در روابط اقتصادی بین اتحادیه اروپا و چین تاکید کرد.او در 
ادامه افزود: »ما در برابر هرگونه تالش برای کمک به روسیه هوشیار خواهیم 
بود. روسیه تالش می کند تحریم های اعمال شده علیه خود را دور بزند و در 
ایــن مورد با طرف چینی صحبت کردیم.«پیش از این نیز وزیر امور خارجه 
چین اعالم کرد پکن از گفتگو های مســتقیم بین مسکو و کی یف حمایت 
می کند و خواستار آتش بس است.سی وهفت روز از آغاز حمله نظامی روسیه 
به اوکراین گذشته است و دولت های غربی که با اقدامات تحریک آمیز خود 
باعث تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین شدند و در واکنش تحریم هایی را 
علیه روسیه اعمال کرده اند، حاال مجبورند با تبعات اقدامات خود دست وپنجه 

نرم کنند.

چاووش اوغلو:
 اقدامات مهمی برای عادی سازی روابط با 

عربستان داریم
وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که این کشــور درحال اتخاذ اقدامات مهمی 
برای عادی سازی روابط با عربستان است.به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خبری روسیا الیوم، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت: ما درحال 
اتخاذ اقدامات مهمی در مسیر عادی سازی روابط هستیم. فیصل بن فرحان 
بن عبداهلل، وزیر خارجه عربستان اخیرا گفت که تصمیم دارد به ترکیه سفر 
کند.وی گفت که ۲۲ مارس با وزیر خارجه عربســتان در حاشــیه چهل و 

هشتمین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی دیدار کرده بود.
این اظهارات درحالی ایراد می شود که دادستان ترکیه خواهان توقف محاکمه 
غیابی ۲۶ متهم پرونده ترور جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 

کنسولگری عربستان در استانبول و انتقال محاکمه به عربستان شد.

انگلیس سالح های تهاجمی بیشتری به 
اوکراین ارسال می کند

تهران- ایرنا- بن واالس وزیر دفاع انگلیس پنجشنبه 
شــب اعالم کرد که لندن و متحدان آن سالح های 

تهاجمی بیشتری به اوکراین ارسال خواهند کرد.
به گزارش بامداد جمعه ایرنــا از رویترز، وزیر دفاع 
انگلیس پس از شرکت در یک کنفرانس جمع آوری 

کمک برای اوکراین گفت: در نتیجه کنفرانس پنجشــنبه شب کمک های 
تهاجمی بیشــتری به اوکراین ارسال خواهد شــد. او ادامه داد: اوکراین به 
سالح های دور برد نیاز بیشــتری دارد. این کشور به دنبال تسلیحات برای 
دفاع از سواحل خود است. وزیر دفاع انگلیس مدعی شد که والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه اکنون باید با عواقب حمله خود به اوکراین و همچنین 
عواقب تاثیر آن بر ارتش روســیه زندگی کند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع 
انگلیس در تازه ترین ارزیابی خود از تحوالت اوکراین اعالم کرد که روســیه 
همچنان مواضع خود را در شرق و غرب کی یف حفظ کرده است. طبق این 
ارزیابی، نیروهای روســی با وجود عقب نشینی تعداد محدودی از یگان ها، 
همچنان مواضع خود در شرق و غرب کی یف را حفظ کرده اند و احتمال دارد 
در روزهای آینده درگیری های شدیدی در حومه شهر رخ دهد. وزارت دفاع 
انگلیس دیروز ادعا کرده بود که شکست های مکرر روسیه و حمالت متقابل 
موفقیت آمیز نیروهای اوکراینی به این معنی است که تقریباً حمله روسیه 
در هدف خود برای محاصره کی یف شکست خورده است. سخنگوی بوریس 
جانســون نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه گفت که لندن خواهان خروج 
کامل نیروهای روسیه از اوکراین است و مسکو را بر اساس عمل آن قضاوت 
خواهد کرد.۳۶ روز از آغاز عملیات ویژه روســیه در اوکراین می گذرد؛ سیل 
واکنش های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک 
و تهدیدهــا و تحریم های بین المللی علیه روســیه در حال افزایش اســت. 
تنش های مرزی میان روسیه و اوکراین به تازگی به دنبال افزایش تحرکات 
نظامی مسکو در حالی با فشار و نفوذ غرب تشدید شده که کاخ کرملین بارها 
اعالم کرده است که این فعالیت هایش در مسیر تامین امنیت ملی روسیه و 
در خاک این کشور بوده و تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمی شود. اما 
غرب به سرکردگی آمریکا از این فرصت استفاده کرده و شدیدترین فشارها 

و تبلیغات روانی را علیه روسیه به راه انداخته است.

در ادامه بحران اوکراین؛
آمریکا سیستم  موشکی لیزری در اختیار اوکراین قرار می دهد

آمریکا از تخصیص ۳۰۰ میلیون دالر کمک امنیتی اضافی به اوکراین خبر داد که شامل تجهیزات نظامی پیشرفته می شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت 
دفاع آمریکا از تخصیص ۳۰۰ میلیون دالر کمک امنیتی اضافی به اوکراین خبر داد.گفته شده این کمک های امنیتی آمریکا به اوکراین شامل سیستم های موشکی هدایت شونده 
لیزری، پهپادها و خدمات تصویربرداری ماهواره ای تجاری می شود.در همین ارتباط نیز »جان کربی«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت: »این کمک ها آغاز فرآیند 
قرارداد امنیتی برای ارائه قابلیت های جدید به نیروهای مســلح اوکراین اســت.«این در حالی است که اوایل روز جمعه، وزارت بازرگانی آمریکا تحریم های صادراتی را علیه ۱۲۰ 
سازمان روسیه و بالروس در بخش های دفاعی، هوافضا و دریایی اعالم کرد.براساس بیانیه ای که در دفتر ثبت فدرال ایاالت متحده منتشر شده است،، سازمان های وارد شده در 
فهرست تحریم ها مصمم بودند که بر خالف منافع امنیت ملی یا سیاست خارجی آمریکا عمل کنند.گفته شده این نهادها به دلیل دستیابی و تالش برای به دست آوردن اقالم 

مشمول مقررات اداره صادرات در حمایت از روسیه به فهرست تحریم ها اضافه شدند.

توافق آتش بس ۲ ماهه در یمن
ســازمان ملل از توافق آتش بس میان طرف های یمنی به مدت دو 
ماه خبر داد.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، هانس 
گروندبرگ، فرســتاده سازمان ملل به یمن اعالم کرد که طرف های 
یمنی با پیشنهاد سازمان ملل برای آتش بس به مدت دو ماه موافقت 
کردند و این آتش بس از ساعت هفت شب امروز )شنبه( وارد مرحله 
اجرایی می شود.وی گفت: این آتش بس قابل تمدید است. طرف های 
یمنــی با توقف تمام عملیات های نظامــی از جمله حمالت هوایی، 
زمینــی و دریایــی در داخل یمن و مرزهــا و همچنین علیه ورود 
کشتی های حامل فرآورده های نفتی به بنادر الحدیده و از سرگیری 
پروازهای تجاری به فرودگاه صنعا موافقت کرده اند. طرف های یمنی 
همچنین توافق کرده اند که باز کردن راه ها در تعز و استان های دیگر 
را نیز بررســی کنند.گروندبرگ از انصاراهلل یمن و دولت مســتعفی 
به دلیل نشــان دادن حســن نیت خود و دادن امتیازهای ضروری 
برای رسیدن به این توافق تشکر کرد.از سوی دیگر آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل از آتش بس در یمن استقبال و ابراز امیدواری 
کرد که روند سیاسی برای تحقق صلح دائمی آغاز شود.وی گفت: این 
نشان می دهد که حتی اگر شرایط برای تحقق یک هدف محال باشد 
اگر اراده وجود داشــته باشد صلح ممکن خواهد بود.ائتالف متجاوز 
عربی نیز از این آتش بس اســتقبال کرد.جــو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا نیز از آتش بس در یمن استقبال کرد اما آن را ناکافی دانست.

وی گفت: این اقدامات مهم اســت اما کافی نیست. باید آتش بس به 
طور کامل برقرار شود و جنگ پایان یابد.

کانادا حضور نظامی خود در عراق را 
تمدید کرد

کانادا حضور نیروهای مسلح خود در عراق و منطقه خاورمیانه را برای 
 Global“ یک ســال دیگر تمدید کرد.به گزارش ایسنا، روزنامه کانادایی
News” امروز جمعه گزارش داد که کانادا حضور نظامی خود در عراق و 

منطقه خاورمیانه را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.این روزنامه 
مدعی شد که تصمیم کانادا برای تمدید حضور نظامی خود در منطقه 
در حالی گرفته شــد که این کشور از حضور نظامیان خود در منطقه 
کاسته و بر روی عراق و به طور مشخص برای مقابله با آنچه این روزنامه 
نفوذ فزاینده ایران خواند، متمرکز شده است.این روزنامه افزود که کانادا 
برای اولین بار نیروهای خود را در اکتبر ۲۰۱۴ همزمان با تسلط گروه 
تروریســتی داعش بر بخش های وسیعی از عراق وارد این کشور کرد.

به گزارش میدل ایست نیوز، از سویی تعداد نیروهای نظامی کانادایی 
حاضر در منطقه در ماه فوریه به حدود ۳۰۰ نفر می رسید و حدود ۲۵۰ 
نفر هم به عنوان کارمندان اطالعاتی، لوجستیکی و فرماندهی در کویت 
مستقر بودند و ۵۰ مربی نظامی کانادایی هم در اردن و لبنان مشغول 
به فعالیت بودند.وزیر دفاع کانادا هم اعالم کرده که نیروهای مسلح این 
کشور از سال ۲۰۱۴ با شرکا و همپیمانان خود برای بهبود توانمندی  

نیروهای امنیتی عراق مشغول همکاری هستند.

پکن:

ازایراندردفاعازحقوقومنافعقانونیخودحمایتمیکنیم
ســفارت چین در بیانیه ای اعالم کرد وزیر خارجه این کشور در 
دیدار با همتای ایرانی در »تونشــی« بــر حمایت پکن از تهران 
در حفاظــت از حاکمیت و کرامت ملی و دفاع از حقوق و منافع 
قانونی خود تاکید کرد.به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری 
فارس، ســفارت چین در آمریکا در بیانیه ای توضیحاتی درباره 
دیــدار )۳۱ مارس ۲۰۲۲( وزیر خارجــه چین با همتای ایرانی 
خود در شــهر تونشی ارائه کرد و نوشت: مشــاور دولتی و وزیر 
امور خارجه، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که 
برای شرکت در سومین نشست وزاری خارجه کشورهای همسایه 
افغانســتان در تونشی استان »آنهویی« به چین آمده بود، دیدار 
کرد. طبــق این بیانیه، »وانگ یی« در ایــن دیدار گفت: تحت 
رهبری استراتژیک ســران دو کشور، روابط چین و ایران شتاب 
قوی توســعه را حفظ کرده اســت. چین از ایران در حفاظت از 
حاکمیــت و کرامت ملی و دفاع از حقــوق و منافع قانونی خود 
حمایت می کند و معتقد اســت که ایران نیز قاطعانه از چین در 
حفظ منافع اصلی خــود حمایت خواهد کرد.وزیر خارجه چین 
افــزود: چین به عنوان شــریک راهبردی جامــع ایران متعهد 
بــه تعمیق همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف اســت 
و آمــاده همکاری برای ایجاد نتایج همکاری بیشــتر به نفع دو 
ملت اســت.در ادامه این بیانیه، به نقل از امیرعبداللهیان آمده، 
وی با تبریک میزبانی موفق چین در سلسله نشست ها در مورد 
مسئله افغانستان، گفت: ایران و چین از دوستی سنتی عمیق و 
مفاهیم همکاری غنی برخوردارند. اجماع مهمی که ســران دو 
کشور به دست آوردند، انگیزه ای قوی برای توسعه روابط دوجانبه 
ایجاد کرده است.وی افزود: فارغ از چگونگی تغییر شرایط، ایران 
قاطعانــه به توســعه روابط ایران و چین متعهــد خواهد ماند و 
قاطعانــه از موضع عادالنه چین حمایت خواهد کرد. ایران مایل 

است با گسترش همکاری های نفت و گاز بین دو کشور شریک 
انرژی قابل اعتمادی برای چین باشــد و آمــاده تقویت ارتباط، 
همکاری های سه جانبه و تبادالت آموزشی با چین است.بر اساس 
بیانیه پکن، دو طرف درباره تقویت همکاری های ضد تروریســم 
و   امنیتی توافق کردنــد و وانگ یی در این خصوص تاکید کرد، 
دو طرف باید هوشــیاری باالیی را در برابر نیروهای تروریستی و 
افراطی مانند گروه ترکســتان شرقی که از اوضاع در افغانستان 

برای ایجاد هرج و مرج و مشکالت سوءاستفاده می کنند، حفظ 
کرده و برای حفظ منافع مشــترک اقدامات موثری انجام دهند.

دو طــرف همچنین درباره همکاری هــای منطقه ای تبادل نظر 
کردند و وزیر خارجه چین اظهار داشــت چین از ایران در بهبود 
و توســعه روابط با کشورهای همسایه و حل اختالفات از طریق 
گفت وگو حمایت می کند. امیرعبداللهیان هم با قدردانی از نقش 
ســازنده چین گفت: ایران مایل به ادامه گفت وگو با کشورهای 

منطقه اســت.بر اســاس این بیانیه، دو طرف توافق کردند که 
به طور مشــترک در برابر تحریم هــای یکجانبه مقاومت کنند. 
وانگ یی تاکید کــرد: ایاالت متحده به تحریم های یکجانبه که 
هنجارهای اساســی حاکم بر روابط بین الملل را نقض می کند، 
اعتیــاد دارد. تحریم ها در واقع اعتبار ایــاالت متحده را از بین 
می برد و به منافع آن آســیب می رساند. تحریم ها اهداف خود را 
محقق نمی کند، بلکه در نهایت به انعطاف پذیری بیشتر و توسعه 
قوی تر کشــورهای تحریم شده کمک می کند.طبق اعالم چین، 
دو طرف همچنین درباره مذاکرات برای ازسرگیری پایبندی به 
برجام تبادل نظر کردند.نشست تونشی، حسین امیرعبداللهیان 
در مدت دو روز حضورش در این شهر ضمن شرکت در سومین 
نشست کشورهای همسایه افغانســتان به اضافه طالبان، قطر و 
اندونزی، با برخی مقامات حاضر در این نشســت از جمله وزرای 
خارجه پاکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر، اندونزی، وزیر خارجه 
طالبان و معاون نخســت وزیر ازبکستان دیدار و درباره مناسبات 
دوجانبه و تحوالت منطقــه ای و بین المللی به رایزنی پرداخت. 
وزیر امور خارجه کشورمان پیش از سفر اخیرش به شهر تونشی 
در گفت وگویی درباره اجرایی شدن سند برنامه جامع همکاری 
ایران و چین گفت: »در سفری که به چین داشتم همکاری ها را 
در قالب برنامه جامع همکاری دو کشــور شروع کردیم و امروز 
مرحلــه به مرحلــه و در بخش های متنوع ایــن موضوع دنبال 
می شــود و احتماال در پایان این هفته برای شرکت در نشست 
وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در چین خواهم بود 
و یکی از برنامه های ما با وانگ یی مرور مجددی است بر آخرین 
وضعیت اجرای سند مزبور و این سند ابعاد بزرگی دارد که اجرای 
آن شــروع شده و روز به روز توســعه می یابد«. امیرعبداللهیان 

بامداد روز )جمعه( به وقت تهران، به کشور بازگشت.

 »اختالف تاکتیکی« با رژیم صهیونیستی درباره 
بازگشت به برجام

ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در کنفرانس خبری 
پنجشــنبه گفت که واشــنگتن درباره بازگشت به توافق 
هســته ای »اختالف تاکتیکی« با تل آویو دارد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، ند پرایس سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشــنبه 

درباره اختالفات با رژیم صهیونیســتی در خصوص بازگشــت به برجام گفت: این 
موضوع پنهانی نیســت که ما با متحدان اسرائیلی خود دچار اختالفات تاکتیکی 
هســتیم اما آن چه وجود ندارد اختالف در ســطوح راهبردی است.وی افزود: ما و 
شــرکای اسرائیلی متعهد هستیم که نباید به ایران اجازه داده شود که هیچ گاه به 
سالح هسته ای دست یابد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت مذاکرات 
وین نیز گفت: در هفته های اخیر پیشرفت به دست آمده است، تعداد کمی از مسائل 
باقی مانده اند.پرایس با این ادعا که حاال زمان تصمیم گیری ایران اســت گفت که 

»اختالفات کم اما مهم‹‹ مانع از توافق در مذاکرات احیای برجام است.

وزیر خارجه ترکیه به سرزمین های اشغالی می رود
وزیر خارجه ترکیه از تالش ها برای توسعه روابط با عربستان 
و ســفر قریب القوع خود به اسرائیل در نیمه ماه مه خبر داد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »مولود چاووش 
اوغلو«، وزیر خارجه ترکیه از تالش ها برای عادی سازی روابط 
میان آنکارا و ریاض و ســفر قریب الوقوع خود به اسرائیل در 
نیمــه ماه مه خبر داد.به گزارش میدل ایســت نیوز، چاووش اوغلو اظهار داشــت که 
»فیصل بن فرحان«، همتای عربســتانی وی، پیشتر از قصد خود برای سفر به ترکیه 
خبر داده اســت.وزیر خارجه ترکیه همچنین یادآور شد که با همتای سعودی خود در 
روز ۲۲ مارس در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسالمی در پاکستان 
دیدار داشته است.از سوی دیگر چاووش اوغلو به سفر قریب الوقوع خود به سرزمین های 
اشــغالی اشاره و اعالم کرد که در نیمه ماه مه به اسرائیل و کرانه باختری سفر خواهد 
کرد و با مقامات اسرائیلی برای تعیین متبادل سفیر به گفت وگو خواهد پرداخت.این در 
حالی است که وزارت خارجه اسرائیل اعالم کرد که نمی توان قطعی بودن سفر چاووش 

اوغلو را در شرایط کنونی تایید کرد.

آژانــس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد در حال بررســی 
ادعای اوکراینی ها در این خصوص اســت که سربازان روسی 
که نیروگاه هسته ای چرنوبیل را اشغال کرده بودند، به دلیل 
سطح باالی تشعشعات و دریافت سطح باالیی از رادیواکتیو، 
محل را ترک کرده اند.به گزارش ایســنا، به نقل از گاردین، 
آژانس اتمی ســازمان ملل )IAEA( بــا این حال اعالم کرده 
که نمی تواند در این زمینه به ادعاهای شرکت نیرو اوکراین 
اکتفا کرده و نیاز اســت تا خود شخصا در این زمینه تحقیق 
کند.آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته که نیروهای روسیه 
»به صورت مکتوب، کنترل نیروگاه هســته ای را به پرسنل 
اوکراینی واگــذار کرده اند«.کارکنان این نیروگاه گفته اند که 
دیگر »بیگانه ای« در این محل وجود ندارد.نیروهای روســیه 
در آغاز تهاجم خود به اوکراین، کنترل چرنوبیل را به دست 
گرفتند.با این حال روســیه کارکنان اوکراینی را در نیروگاه 

هسته ای چرنوبیل نگه داشت تا به فعالیت کاری ادامه بدهند.
نیروگاه اتمی چرنوبیل، محل وقوع بدترین فاجعه هسته ای 

جهان در سال ۱۹۸۶ است و در حال حاضر راکتور هسته ای 
در آن فعال نیست با این حال همچنان نیاز به مدیریت دارد.

ایرینا ورشــچوک، معاون نخســت وزیر اوکراین هم مدعی 
شــده نیروهای روســی که در جنگل های اطراف چرنوبیل 
بودند، در معرض تشعشع قرار گرفته اند، اما این ادعا هم قابل 
تایید نیست.بر اســاس گزارش هایی، سربازان روسی که در 
این محیط بوده اند و بــه »منطقه مرگ« در اطراف نیروگاه 
هسته ای رفته بودند، برای درمان به یک مرکز ویژه پزشکی 
در بالروس فرســتاده شده اند.شرکت نیرو اوکراین هم چنین 
اعالم کرد، نیروهای روســی شهرک اسالوتیچ، که کارگران 
چرنوبیــل در آن زندگی می کنند را نیز ترک کرده اند.آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرار اســت ظــرف روزهای آتی تیم 
»کمــک و حمایت« خود را به چرنوبیل در شــمال اوکراین 

اعزام کند.

»چرنوبیل« سربازان روس را فراری داد!

بر اساس یک نظرسنجی بحران اوکراین بر میزان محبوبیت رئیس جمهور آمریکا اثر منفی گذاشته است. در نظرسنجی شبکه ان بی سی 
۷۱ درصد پاســخ دهندگان گفته اند که اعتماد چندانی به توانایی های بایدن برای واکنش به جنگ پوتین ندارند.به گزارش ایسنا، شبکه 
آمریکایی ان بی سی یک نظرسنجی انجام داده که نشان می دهد بخشی از جامعه ایاالت متحده به حل مشکالت داخلی اهمیت بیشتری می دهد تا جنگ اوکراین. حدود دو سوم 
پاسخ دهندگان گفته اند که برای آنها اقتصاد داخلی مهمترین اولویت را دارد. گفته می شود که نتایج  نظرسنجی شبکه خبری ان بی سی در کاخ سفید حساسیت های بسیاری 
برانگیخته است.نظرسنجی جدید نشان می دهد، از هر ۱۰ نفر، هفت نفر به توانایی بایدن برای مدیریت درگیری بین روسیه و اوکراین اعتماد کمی دارند و از هر ۱۰ نفر، هشت 
نفر نگران بودند که تنش ها منجر به قیمت باالتر بنزین برای آمریکایی ها و همچنین منجر به جنگ هسته ای شود.افزایش ادامه دار تورم در آمریکا و باالرفتن قیمت سوخت در 
این کشور به علت تحریم انرژی روسیه در پی بحران اوکراین، فشارها بر دولت بایدن را افزایش داده است.به گزارش دویچه وله ناظران بر این باورند که روسیه در تالش است 
در واکنش به تحریم های شدید کشورهای غربی به دلیل حمله به اوکراین، از صادرات انرژی به عنوان سالح استفاده کند.رئیس جمهوری آمریکا اما تاکید کرده است که ایاالت 

متحده اجازه این کار را به پوتین نمی دهد و از هر امکانی برای مقابله با آن و بازگرداندن آرامش به بازار جهانی انرژی استفاده می کند.

پس از اینکه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد کشورهای خریدار باید در ازای دریافت گاز روسیه، روبل پرداخت 
کنند، وزیر خارجه آلمان که کشــورش یکی از اصلی ترین خریداران گاز طبیعی روسیه است اعالم کرد غرب اسیر »باج خواهی« 

کرملین نخواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، پوتین در بیانیه ای که از سوی تلویزیون روسیه پخش شد، فرمانی را قرائت کرد که براساس آن روبل باید 
جایگزین ارزهای دیگری شــود که کشــورهای خریدار در ازای گاز روسیه پرداخت می کنند و به گفته رئیس جمهوری روسیه این جایگزینی حق حاکمیت روسیه را 
تقویت کرده و از مشــاغل روســیه حمایت می کند. در پاسخ به این اقدام آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: حاال در پاسخ به این اقدام باید گفت غرب مورد 
باج خواهی قرار نخواهد گرفت.رابرت هابک، وزیر اقتصاد دولت آلمان هم گفت که وی هنوز چنین فرمانی را که نشان دهد باید در قبال خرید گاز روسیه، روبل پرداخت 
کرد، ندیده اســت.وی تاکید کرد که کشــورش برای تمام سناریوها در این زمینه آماده اســت، از جمله قطع صادرات گاز روسیه به اروپا.پیش از این اوالف شولتس، 
صدراعظم آلمان گفته بود که وی به پوتین گفته بر اساس قرارداد، آلمان هم چنان به پرداخت پول گاز به یورو و دالر ادامه می دهد.شولتس هم چنین اظهار امیدواری 

کرده بود آلمان امسال از واردات نفت و زغال سنگ روسیه مستقل شود.

بر اساس یک نظرسنجی،

هفتاد درصد آمریکایی ها اعتماد چندانی به 
توانایی های بایدن ندارند

وزیر خارجه آلمان:

  اسیر »باج خواهی« پوتین درباره خرید گاز طبیعی 
با روبل نمی شویم
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محققان چینی برای اعالم هشــدارهای الزم دربــاره بیماری کووید-۱۹ 
به افراد ســاکن در مناطق مسکونی مختلف، از سگ های رباتیک کمک 
گرفته اند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک پست، در شرایط اخیر که 
ویروس کرونا در تمام جهان ســرک کشیده و افراد بسیاری به دلیل ابتال 
به این ویروس خطرناک جان خود را از دســت داده اند، استفاده از ربات ها 
می تواند راه حل خوبی برای انجام امور باشد.دانشمندان تاکنون سگ های 
رباتیک مختلفی را توسعه داده اند که هر کدام از آنها قابلیت های متنوعی 
دارند و می توانند کارهایی مانند گشت زنی در مرزها تا کمک به پلیس ها در 
گرفتن گروگان گیرها را انجام دهند. پیش از این دویدن، پریدن و حرکات 
جالب سگ های رباتیک را دیده ایم، اکنون یک سگ رباتیک، با حمل یک 
بلندگو اقداماتی که افراد باید در دوران شــیوع کرونا انجام دهند را به آنها 
گوشزد کرده است.از زمان شیوع کووید-۱۹ در جهان کشورهای مختلف 
از رباتها برای کارهای مختلفی کمک گرفته اند. طی این مدت ربات های 
بسیاری برای انجام کارهای مختلف توســعه داده شده اند که می توان به 
ســگ های رباتیک برای مقابله با کروناویروس در فروشگاه بانکوک، ربات 
ارسال محصوالت در واشنگتن یا یک ربات همیار پرستار در یک بیمارستان 
در بلژیک که تب افراد را می ســنجد و وظیفه ارسال دارو به بیماران را بر 
عهده دارد، اشــاره کرد. حال در چین از آنها برای هشدار به افراد استفاده 
کرده اند.اخیرا چینی ها با تعبیه یک بلندگو بر روی یک سگ رباتیک از او 
برای اعالم اقدامات ایمنی الزم در هنگام شیوع بیماری کووید-۱۹ استفاده 
کرده اند. این ســگ رباتیک با گشت زنی در یک محله مسکونی در شرق 

چین کارهایی را که افراد می بایست در طول بیماری انجام دهند.

دانشمندان ســرانجام اولین ژنوم کامل انســان را نقشه برداری کردند 
و با این کار راه جدیدی را در جهت جســتجوی ســرنخ هایی در مورد 
جهش های عامل بیماری و تفاوت های ژنتیکی در بین ۷.۹ میلیارد نفر 
از مردم جهان ارائه کردند.به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، محققان 
در سال ۲۰۰۳ از آنچه در آن زمان به عنوان »توالی کامل ژنوم انسان« 
نام برده می شد، رونمایی کردند. اما حدود ۸ درصد از آن به طور کامل 
رمزگشــایی نشــده بود و این امر نیز به آن خاطر بود که آن توالی، از 
تکه های بسیار تکراری دی.ان.ای تشکیل شده بود که به سختی با بقیه 
ترکیب می شدند. اخیرا گروهی از دانشمندان در مطالعه ای که نتایج آن 
در مجله«Science« منتشر شد، اعالم کردند که سرانجام موفق به نقشه 
برداری از اولین ژنوم انســان شده اند.»اریک گرین« )Eric Green(، مدیر 
مؤسسه ملی تحقیقات ژنوم انسانی )NHGRI( آمریکا طی بیانیه ای گفت: 
تولید یک توالی ژنوم انسانی واقعا یک دستاورد علمی باورنکردنی است 
که اولین نمای جامع از نقشه ساخت دی ان ای ما را ارائه می دهد. این 
اطالعات بنیادی، سبب تقویت و تشدید تالش های محققان برای درک 
تمام تفاوت های ظریف عملکردی ژنوم انســان خواهد شد و این امر نیز  
به نوبه خود بخش بررسی مطالعات ژنتیکی بیماری های انسانی را تقویت 
می کند.توالی ژنوم انســانی که اکنون کامل شده است، برای مطالعاتی 
که با هدف ایجاد دیدگاه های جامع از تنوع ژنومی انســان یا چگونگی 
تفاوت دی.ان.ای افراد انجام می شود، ارزشمند خواهد بود.»آدام فیلیپی« 
)Adam Phillippy(، یکی از محققان این مطالعه در این باره گفت: تعیین 
توالی کل ژنوم یک فرد باید در ســال های آینده هزینه کمتری داشته 

باشد و روند آن ساده تر شود.

 هشدار سگ رباتیک
 درباره کرونا

 ژنوم کامل انسان
 توالی یابی شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ویرانه های جنگ در شهر بندری"ماریوپول" در جنوب اوکراین/ رویترز

پروجکت آرو، خودروی الکتریکی کانادایی با آرزوهای بزرگ
کانادا تالش می کند ارزش های خود در صنعت خودروی آینده را ثابت کند و به همین خاطر در حال توسعه یک خودرو با نام پروجکت 
آرو است. این خودروی الکتریکی در نمایشگاه CES ۲۰۲۳ معرفی خواهد شد. گفته می شود بیش از ۵۰۰ تأمین کننده مستقل در تولید 
این خودرو نقش دارند. پروژه تولید این کانسپت توسط انجمن سازندگان قطعات خودرویی کانادا APMA هدایت می شود و هدف از تولید 
آن نمایش توانایی های تأمین کنندگان کانادایی در صنعت خودروست. اولین پروتوتایپ فیزیکی این کانسپت در نمایشگاه CES ژانویه ۲۰۲ 
معرفی خواهد شــد. یکی از مدیران این پروژه گفته است قطعات یا سیستم های حدود ۵۵ کمپانی در این خودروی مفهومی بکار رفته 
است.او اظهار داشته است: برای پروژه ای همچون آرو، هماهنگی برای حضور ۵۰۰ شرکت و تأمین کننده چالشی بسیار بزرگ بوده است.

او همچنین گفته است محدودیت های پروتوتایپ به این معنی است که همه هزاران قطعه موجود در مدل تولیدی را نمی توان به نمایش 
گذاشت. البته کمپانی هایی که در این پروژه حضور دارند از نظر سرمایه و ابعاد در مرتبه های مختلفی قرار دارند.مدیر انجمن سازندگان 
قطعات خودرویی کانادا می گوید:برخی از تأمین کنندگان نام آشنا هستند و برخی نه. استارت آپ های جدید زیادی در این پروژه حضور 

دارند که راه حل های فوق العاده ای را ارائه کرده اند.

مهدوی کیا: در گروه مناسبی قرار گرفتیم
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید این تیم در جام جهانی در گروه مناسبی قرار گرفته است.مهدی مهدوی کیا در گفت وگو با 
ایسنا، درباره همگروهی ایران با انگلیس، آمریکا و یکی از سه کشور ولز، اوکراین و اسکاتلند اظهار کرد: نسبت به سایر گروه ها تقریبا قرعه 
مناسبی نصیب ما شد. اگر سایر تیم های آسیایی را ببینید، ما در گروه مناسبی قرار گرفتیم. انگلیس تیم خوبی است و برای دومین بار 
است که با آمریکا روبه رو می شویم. امیدوارم تیم ملی در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد.وی افزود: قوی ترین تیم گروه ما انگلیس 
اســت. آنها تیم خوبی دارند و قطعا بازی اول ما برابر این تیم ســخت خواهد بود. همیشه بازی اول مهم است و امیدوارم شرایط طوری 
باشد که تورنمنت را خوب شروع کنیم.او در ادامه درباره مصاف ایران و آمریکا هم گفت: آمریکا هم تیم خوبی است و از جوانان خوبی 
بهره می برد که در اروپا بازی می کنند. ما هم قطعا برابر این تیم حرف هایی برای گفتن خواهیم داشت. باید ببینیم مربی با چه شیوه ای 
برابر آمریکا بازی خواهد کرد.مهدوی کیا درباره اینکه جام جهانی در پاییز برگزار می شود و برنامه ریزی لیگ چطور باید باشد، گفت: من 
در جریان لیگ ایران نیستم اما اروپایی ها مثل آلمان طوری برنامه ریزی کردند که یک هفته مانده  به جام جهانی لیگشان به نیم فصل 

برسد و تعطیل شود تا بازیکنان در خدمت تیم ملی باشند.

کایت با صبا رکد  سحر بلبل ح
هک عشق روی گل با ما هچ اه رکد

از آن رنگ رخم خون رد دل افتاد
وز آن گلشن هب خارم مبتال رکد

غالم همت آن انزنینم
هک کار خیر بی روی و ریا رکد

گان دیگر ننالم گان من از بی
هک با من ره هچ رکد آن آشنا رکد

رگ از سلطان طمع رکدم خطا بود
ور از دلبر واف جستم جفا رکد

گاهی خوشش باد آن نسیم صبح
هک ردد شب نشینان را دوا رکد

نقاب گل کشید و زلف سنبل
رگه بند قبای غنچه وا رکد

پیشنهاد

چهره روز

 آداب دیکتاتوری
کتاب آداب دیکتاتــوری که کتاب هفتم از مجموعه 
خرد و حکمت زندگی است به زبان ساده و با استفاده 
از مطالــب واقعی و روانشناســی بــه مفهوم »کیش 
شخصیت« و شاید مهمتر از آن به جامعه ای می پردازد 
که گرفتار این مفهوم شده اندکتاب حاضر نیز، با نشان 
دادن آدابی که دیکتاتورها پیش رو می گیرند ســعی 
دارد درک ما از دنیا را بیشــتر کند تا بدانیم آزادی به 
سادگی به دســت نخواهد آمد. در قسمت دیگری از 
متن پشت جلد کتاب آمده است:در طول قرن بیستم، 
صدها میلیون نفر برای دیکتاتورهایشان هورا کشیدند، 
حتی آن هنگام که در مسیِر بردگی گام می گذاشتند. 
دیکتاتورها اغلب با تصفیه های خونین و فریب و تقلب 
و تفرقه اندازی قدرت را تصرف کردند، اما در بلندمدت کیش شــخصیت کارآمدترین شیوه است. 
دیکتاتورهایی که دوام آوردند معموالً بر دو ابزار قدرت تکیه کردند: کیش شــخصیت و وحشت… 
هر دیکتاتور باید در دل مردمش ترس بکارد، اما اگر بتواند آنان را وادارد که ستایشش کنند احتماالً  
مدت بیشــتری دوام خواهد آورد. این کتاب می خواهد کیش شخصیت را در جای اصلِی خودش 
قرار دهد: در قلب استبداد. در دیکتاتوری ها وفاداری به یک فرد مهم ترین چیز بود، حتی مهمتر 
از وفاداری به یک دین… دیکتاتورها به مردمشان دروغ می گفتند، اما آن ها به خودشان هم دروغ 
می گفتند. آنان مدام یا گرفتار تکبر بودند یا پارانویا، و در نتیجه به تنهایی تصمیماتی می گرفتند که 
پیامدهای مخربی داشــت و جان میلیون ها آدم را گرفت… مفهوم کیش شخصیت می تواند بسیار 
گســترده باشــد و این کتاب نیز همین موضوع را پوشش داده است. شاید بتوان کیش شخصیت 

را بت سازی از یک شخصیت در نظر گرفت. بُتی که تحت هیچ شرایطی قابل تخریب نباشد....

محمدعلی کشاورز
محّمدعلی کشاورز )زادهٔ ۲۶ فروردین ۱۳۰۹ در محله 
سیچان، اصفهان – درگذشــتهٔ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در 
تهران( بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران بود.او 
دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود.از محمدعلی 
کشاورز، در کنار داوود رشــیدی، عزت اهلل انتظامی، 
جمشید مشایخی و علی نصیریان به سبب تأثیرشان 
در فیلم های ایرانی به عنوان پنج بازیگر مرد ماندگار 
تاریخ تئاتر، ســینما و تلویزیون ایران یاد می شــود.

این هنرمند بر اثر نارســایی کلیه در سن ۹۰ سالگی 
درگذشت. ایشان همچنین به اقتضای تحصیالت در 
رشته نقشــه برداری، مدتی در ســازمان جغرافیایی 
ارتش شاهنشاهی شاغل بوده اند. محمدعلی کشاورز 
در محله ســیچان اصفهان زاده شد. او فرزند دوم خانواده بود. خاندان وی اصالتاً از گرجی تبارانی 
بوده که در زمان شــاه عباس به ایران آمده و مسلمان شــد. نام خانوادگی پیشین او، »اصالنی« 
بوده اســت؛ خاندانی که اکنون بخش قابل توجهی از جمعیت گرجیان اصفهان و فریدون شــهر را 
تشکیل می دهند. وی یک بار ازدواج نمود که در سال ۱۳۵۲ این ازدواج به جدایی انجامید و پس 
از آن دیگر ازدواج نکرد. نتیجه این ازدواج دختر وی به نام »نلی« اســت که در بلژیک زندگی و 
نقاشی تدریس می کند.محمدعلی کشاورز فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده 
هنرهای دراماتیک بود. او از فارغ التحصیالن رشــته نقشــه برداری نیــز بود و مجری گری برخی 
برنامه های مربوط به نقشه برداری در صدا و سیما به عهدهٔ وی بوده است. محمدعلی کشاورز یک بار 
در دانشکدهٔ پزشکی نیز پذیرفته شد. اّما به دلیل عالقه زیادی که به بازیگری داشت از تحصیل در 

این رشته انصراف داد و به بازیگری پرداخت.

فرهنگ

»جیم کــری« کمدین معروف کانادایی-آمریکایی انتقاد 
شــدیدی نســبت به واکنش میهمانان مراسم اسکار به 
حرکت »ویل اســمیت« مطرح کرد.به گزارش ایســنا، 
»جیم کری« در مصاحبه با شبکه CBS انتقادات شدیدی 
نســبت به هالیود برای تشویق ایستاده  »ویل اسمیت« 
پس از کسب جایزه اسکار تنها دقایقی پس از سیلی او به 
»کریس راک« روی صحنه مراسم اسکار مطرح کرد.این 
کمدین درباره اتفاق جنجالی مراسم اسکار امسال گفت: 
»تشویق ایستاده »ویل اسمیت« توسط میهمانان حاضر 
در مراسم اســکار تهوع آور بود، هالیود یک مشت بزدل 
هستند و واقعا احساس کردم این نشانه مشخصی است 
که ما دیگر آن جمع فوق العاده قبل نیستیم«.کری ادامه 
داد: »اگر من بودم همین امروز یک شــکایت ۲۰۰ میلیون دالری علیه ویل اســمیت می کردم، زیرا آن 
ویدیو برای همیشه باقی خواهد ماند و همه جا پخش خواهد شد. این توهین مدت زیادی ادامه خواهد 
داشت. اگر می خواهید از میان تماشاگران فریاد بزنید و مخالفت خود را نشان دهید یا چیزی در توییتر 
بگویید ]بسیار خوب است[. اما شما حق ندارید روی صحنه بروید و به صورت کسی بکوبید، تنها چون 
آنها کلماتی به زبان آوردند«.این کمدین معروف و ۶۰ سال همچنین گفت:  »برای ویل اسمیت بهترین 
آرزوها را دارم و نمی خواهم علیه او چیزی بگویم، او کارهای بزرگی انجام داده، اما لحظه خوبی رقم نزد 
که بر لحظه درخشان همه برندگان سایه انداخت... لحظه ای خودخواهانه بود«.در جریان برگزاری  نود و 
چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار، شوخی »کریس راک« با موهای تراشیده »جیندا پانکیت اسمیت« 
همسر »ویل اسمیت« با واکنش شدید اسمیت همراه شد او با یک سیلی به استقبال »کریس راک« رفت.

»جیم کری«:

 تشویق »ویل اسمیت« تهوع آور بود
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