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تهران - ایرنا - رئیس جمهور رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی را سه رویکرد اصلی الیحه ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار داشت: در این 
الیحه ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در همه استان ها پیش بینی شده است تا اعتبارات عمرانی و توسعه ای استان ها به صورت نظام مند پرداخت شود.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه - ۲۱ دی - برای تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی که 
به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد، حضور یافت.آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه دولت با همکاری مجلس توانست در سال ۱۴۰۱ گام هایی بردارد و 

اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: بدون تردید این موفقیت ها توجه همه کسانی است....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در جلسه تقدیم الیحه بودجه به مجلس:

توجه به ارتقای رفاه و معیشت مردم در بودجه1402
info@sobh-eqtesad.ir

شیب افزایشِی ُکند کرونا در کشور
یک اپیدمیولوژیســت با بیان اینکه افزایش موارد بیماری کووید۱۹ 
در کشــور فعال شیب تندی ندارد، گفت: در عین حال احتمال دارد 
که طی هفته های آینده افزایش شــهرهای قرمز را هم شاهد باشیم.   
دکتر بابک عشــرتی معاون فنی مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور با 
شناسایی سویه های XBB، BQ۱ و... در کشور، گفت: از قبل پیش بینی 
می کردیــم که در نیمه دوم دی ماه و اوایل بهمن ماه افزایش موارد 
کرونا در کشــور شاهد باشــیم که البته لزوما به دلیل زیرسویه های 
جدید نیست و از قبل پیش بینی می شد. در عین حال درست است 
که ســویه های جدیدی را شناســایی کردیم، اما هنوز اکثر موارد ما 
مربوط به زیرســویه BA۵ اســت و هنوز ویروس غالب ما در کشور 

زیرسویه BA۵ است.  

شیب افزایش موارد کرونا فعال ُکند است
وی افزود: در برخی استان ها افزایش موارد را شاهد بودیم و احتمال 
هم می دهیم که این افزایش موارد فعال ادامه داشته باشد؛ به طوری 
که خیزی داشته باشــیم که تا اسفند ماه ادامه یابد، اما برای پاسخ 
به اینکه شــدت این موج چقدر است و چقدر درگیر می شویم، هنوز 
زود اســت؛ چراکه افزایش موارد بیماری در کشور فعال شیب تندی 
ندارد و کند اســت. وقتی شکل منحنی موج را نگاه می کنیم، سریع 
باال نمی رود، اما همانطور که از قبل هم پیش بینی می شد، این موج 

افزایشی ایجاد شده است.

افزایش مرگ های کرونایی، دو هفته بعد از افزایش بستری ها 
خود را نشان می دهد

عشــرتی با بیــان اینکه هم مــردم و هم جامعه پزشــکی و ... باید 
آمادگی شــان را حفــظ کنند، ادامه داد: باید توجــه کرد که اکنون 
قضاوت درباره شــدت خیز افزایش موارد کرونا زود است. در زمینه 
وضعیت بســتری ها و مرگ ومیرهای ناشــی از بیماری، معموال اگر 
افزایش جدی در تعداد مبتالیان داشــته باشم، احتمال ابتالی افراد 
دارای بیمــاران زمینه ای نیز باال می رود  در نتیجه بســتری های ما 
افزایش یافته و به دنبال آن تعداد مرگ ها هم افزایش می یابد. معموال 
دو هفته بعد از افزایش بیماران بستری، افزایش مرگ ها نیز خودش 

را نشان می دهد.

احتمال افزایش شهرهای قرمز کرونایی
وی درباره احتمال ایجاد مجدد شــهرهای قرمز، باتوجه به افزایش 
شهرهای نارنجی و زرد کرونایی در کشور، گفت: در حال حاضر هنوز 
تعداد شــهرهای قرمز یا بسیار پرخطر کرونایی صفر است، اما ظرف 
هفته های آینده احتمال دارد که افزایش شهرهای قرمز را هم شاهد 
باشــیم. عشرتی در ادامه تاکید کرد: عالوه بر اینکه همچنان باید به 
ماسک زدن، شســتن دست ها و رعایت فاصله فیزیکی توجه داشته 
باشیم، باید بحث جداسازی افراد عالمت دار از افراد سالم را هم جدی 
بگیریم. به طوری که افراد عالمــت دار تا زمانیکه عالئم دارند، اصال 
نباید بر سر کار، در مدرسه یا دانشگاه و ... حاضر شوند. معموال توصیه 
می شود تا پنج روز بعد از قطع عالئم که عمدتا هم قطع تب مد نظر 

است، افراد باید در قرنطیه بمانند.

باالی 18 ساله هایی که بیماری زمینه ای دارند، حتما دز یادآور 
واکسن کرونا را تزریق کنند

وی گفت: موضوع دیگر بحث واکسیناســیون است. دزهای یادآوری 
که وزارت بهداشــت توصیه کرده، حتما باید تزریق شوند که بیشتر 
هم در ارتباط با افراد باالی ۱۸ سال است. به ویژه در افراد باالی ۱۸ 
ســالی که به بیماری زمینه ای مبتال هستند که حتما باید دز یادآور 
را تزریق کنند. منظور هــم از بیماری زمینه ای، بیماری های مزمن 
مانند بیماری های مزمن کلیوی، دیابت، سرطان ها و... است که افراد 
باالی ۱۸ ســال مبتال به این بیماری ها باید دز یادآور واکسن کرونا 

را تزریق کنند.

عالئم و ویژگی های زیرسویه های جدید اُمیکرون
معــاون مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت درباره 
ویژگی های زیرسویه های جدید اُمیکرون، گفت: طبق اطالعاتی که 
ســازمان جهانی بهداشت و سایر نهادها منتشــر کرده اند، آنچه که 
می دانیم،   این اســت که سرایت پذیری زیرســویه های جدید باالتر 
است. در زمینه شدت بیماری و کشندگی فعال شواهدی وجود ندارد. 
در واقع این ها زیرســویه های اُمیکرون بــوده و خاصیت اُمیکرون ر ا 
دارند. بر این اساس عمدتا راه های هوایی فوقانی را آلوده کرده و عالئم 
مربوط به عفونت راه های هوایی فوقانی را ایجاد می کنند که شــامل 
آبریزش بینی، ســوزش گلو، گلودرد، تب و بدن درد است. حال اگر 
ویروس به سمت راه های هوایی تحتانی رود و بخواهد ریه ها را درگیر 
کند، شــدت سرفه های بیمار بیشتر شــده، تنگی نفس باال می رود، 
شدت تب افزایش می یابد و حال عمومی بیمار هم خوب نیست.وی با 
بیان اینکه زیرسویه های جدید باتوجه به باال بودن سرایت پذیری شان 
می توانند به عنوان ویروس غالب در کشور مطرح شوند، گفت: البته 
هنوز این اتفاق نیفتاده اســت. به طور کلی هم هنوز در دنیا ســویه 
BA۵ عمدتا در گردش اســت، اما سرعت افزایش زیرسویه XBB هم 
بسیار زیاد بوده است. به طوری که در کشوری به صورت ناگهانی دو 
برابر شده است، البته نه اینکه غالب شده باشد، بلکه فعال تعداد ابتال 
به آن افزایش یافته است. بنابراین احتمال غلبه زیرسویه های جدید 
اُمیکرون وجود دارد، اما همچنان سویه های قبلی را به عنوان ویروس 
غالب داریم.عشرتی درباره لزوم غربالگری در مرزها و ... نیز گفت: در 
این مباحث ستاد ملی کرونا باید تصمیم گیری کند. البته بحث های 
غربالگری و بیماری یابی در پایگاه های مرزی همچنان در حال انجام 
است، اما قوانین مربوط به اینکه غربالگری ها با شدت بیشتری انجام 
شــود یا برای ورود اتباع برخی کشورها داشتن آزمایش شرط باشد، 

ستاد ملی باید تصمیم گیری کند.

قوی ترین پاسپورت جهان 
ایران در در جایگاه ۹۹ 

فهرســت قوی ترین پاسپورت های جهان در ســال ۲۰۲۳ درحالی اعالم شد که همچنان سه کشور 
آســیایی در جایگاه های برتر این فهرست به چشــم می خورند.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان ان، 
شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت Henley & Partners گزارشی را درباره برترین پاسپورت های 
جهان در ســال ۲۰۲۳ منتشر کرد.شهروندان ژاپن با دسترسی بدون ویزا به ۱۹۳ مقصد در سراسر 
جهان و با پیشــی گرفتن از ســنگاپور و کره جنوبی، قوی ترین پاســپورت جهان در ســال ۲۰۲۳ 
را همانند چند ســال اخیر در اختیار دارند.در فهرســت امســال،  گذرنامه کره جنوبی و سنگاپور با 
دسترســی بدون ویزا به ۱۹۲ مقصد مشــترکا در جایگاه دوم قرار دارند.اکنون که آسیا و اقیانوسیه 
محدودیت های ســفری دوران کرونا را لغو کرده اند،   به نظر می رسد شهروندان این مناطق بار دیگر 
از آزادی ســفر به نقاط مختلف استفاده کنند.طبق گزارش اخیری که با استفاده از اطالعات انجمن 
بین المللی حمل ونقل هوایی منتشــر شده، آمار سفرهای جهانی اکنون به ۷۵ درصد سطح پیش از 
همه گیری کرونا رسیده است.در رتبه های پایین تر از سه کشور آسیایی،  گروهی از کشورهای اروپایی 
ســایر جایگاه های برتر فهرست قوی ترین پاســپورت های جهان را به خود اختصاص داده اند؛ آلمان 
و اســپانیا با امکان ســفر بدون ویزا به ۱۹۰ مقصد در رتبه ســوم و فنالند، ایتالیا و لوکزامبورگ با 
دسترسی با ۱۸۹ مقصد در جایگاه چهارم قوی ترین پاسپورت های جهان قرار دارند.اتریش،  دانمارک، 
هلند و ســوئد همگی در رتبه پنجم قرار گرفته اند و جایگاه ششم این فهرست به کشورهای فرانسه، 
 ایرلند،  پرتغال و بریتانیا رسیده است.نیوزلند و ایاالت متحده آمریکا به همراه بلژیک، نروژ، سوئیس 
و جمهوری چک در جایگاه هفتم فهرست قوی ترین پاسپورت های جهان به چشم می خورند.گذرنامه 
ایران نیز در این رتبه بندی در جایگاه ۹۹ قرار دارد. شهروندان ایرانی درحال حاضر امکان دسترسی 
بدون ویزا به ۴۳ مقصد را دارند. سال گذشته گذرنامه ایران در جایگاه ۱۰۲ این فهرست قرار داشت.

شهروندان افغانستان با دسترسی بدون ویزا به ۲۷ کشور بار دیگر در پایین ترین جایگاه این فهرست 
قرار گرفته اند.فهرســت Henley & Partner یکی از چندین گزارشی است که شرکت های مالی برای 
رتبه بندی پاســپورت های جهانی و بر اساس میزان دسترســی شهروندان به مقاصد مختلف منتشر 
می کنند.گزارش شرکت Henley & Partner امسال ۱۹۹ پاسپورت را بر اساس تعداد مقاصدی ارزیابی 
کرده که شــهروندان هر کشور می توانند بدون ویزا به آن ها سفر کنند. این فهرست در طول سال و 

با ایجاد تغییرات در سیاست های صدور ویزا به روز رسانی می شود.

در حاشیه جلسه دولت
وزیر بهداشت : داروهای خاص را بطور سهمیه بندی 

توزیع می کنیم
 وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی گفت : داروهای خاص را بطور سهمیه بندی توزیع می کنیمبه 
گزارش ایســنا ، بهرام عین اللهی در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
ســوالی در مورد روند توزیع داروهای خاص ازجمله انسولین گفت: داروهای خاص را بطور سهمیه 
بندی توزیع می کنیم، درمورد انســولین هم آنهایی که به پزشــک متخصص غدد یا داخلی مراجعه 
می کنند و برای آنها نسخه الکترونیک داده می شود ، این دارو به صورت سهمیه ای ارائه می شود.

وی در پاســخ به این سووال که چرا این روند را برای توزیع داروهای دیگر در نظر گرفته نمی شود، 
افزود : داروها چند دســته است از جمله داروهای برندی و اختصاصی . هر دارو وضعیت خاص خود 
را دارد و درمورد داروهایی مثل انســولین سهمیه بندی را انجام دادیم.وزیر بهداشت در ادامه گفت 
وگو با خبرنگاران در مورد تمهیدات انجام شدن از سوی وزارت بهداشت با توجه به ورود سویه های 
جدید کرونا به کشور تصریح کرد: مردم را به انجام واکسیناسیون تشویق می کنیم و حتما کسانی که 
6 ماه از تاریخ واکسیناسیونشان گذشته است، برای واکسیناسیون مجدد، سریعا به مراکز ما مراجعه 
کنند.وی در این زمینه ادامه داد: مراکز درمانی همه آماده باش هســتند، الحمداهلل میزان تخت های 
ما به اندازه کافی هســت و هیچ نگرانی از نظر درمانی نداریم.عین اللهی با بیان این که ما 6 واکسن 
داریم که همه مناســب هستند، در مورد تمهیدات انجام شده برای ورود مسافران به کشور از جمله 
از کشــور چین تصریح کرد : در خصوص ورود مســافرین ، به پایانه ها دستور داده شده که کارهای 
که پیش از این می کردند را با وقت بیشــتری انجام دهند .وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که 

آیا این یعنی تست گرفته می شود؟ گفت : بله

امسال اوضاع معیشت از هر سال بدتر است اما تاخیر در برگزاری کمیته 
دستمزد از هر سال بیشتر، چرا؟به گزارش خبرنگار ایلنا، گزارش: نسرین 
هزاره مقدم »هر جور حساب کنیم، تا پایان آذر، سبد هزینه های زندگی 
دو و نیم برابر شــده و حداقلی ترین معیارهای محاسبه هم این واقعیت  
را نشــان می دهد، اما مساله این اســت که چرا به پایان دی رسیده ایم 
ولی کمیته ی دستمزِد شورایعالی کار تشکیل نمی شود!« فرامرز توفیقی 
)فعــال کارگری( با بیان این جمله، نســبت به صعــود تند هزینه های 
زندگی تا پایان آذر هشــدار می دهد؛ هزینه هایی که به نظر می رســد 
در دیماه بازهم به میزان قابل توجهی باال رفته اند.با احتســاب داده های 
آماری آذرماه، به هر شــیوه ای که حساب کنیم نرخ سبد معیشت کمتر 
از هفده یا هجده میلیون تومان نمی شود؛ این واقعیت مسلم را نمی توان 

نادیده گرفت.

خوراکی ها در آذر
براســاس داده های رسمی، دومین هزینه بزرگ خانوارها پس از مسکن، 
مربــوط به هزینه خوراکی هاســت. طبــق گزارش مرکز آمــار، قیمت 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به آذرماه ۱۴۰۰ با 
تورم 6۳.6 درصدی، روند افزایشی داشته است. براساس گزارش هزینه-

درآمد این مرکز، طی ســال ۱۴۰۰ از کل هزینه های خانوارهای شهری 
کشــور حدود ۲6.۷ درصد آن مربوط به هزینه های خوراکی بوده است. 
اما کدام اقالم خوراکی بیشــترین بار تورمی را متحمل شــده اند؟اول از 
همه، »رشد ۷۳ درصدی قیمت لبنیات« است؛ بیشترین افزایش قیمت 
طی مدت یک ساله از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ مربوط به کره پاستوریزه 
و ســس مایونز بوده که رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده اند 
یعنی قیمت آن ها دوبرابر شــده اســت؛ در مرحله ی بعد، »رشــد ۴۴ 
درصدی قیمت میوه و صیفی جات« اســت که  بیشترین افزایش قیمت 
در این گروه مربوط به پیاز بوده که رشــد ۱۰۹ درصدی داشــته است. 
»رشد ۱۲۳ درصدی قیمت برنج ایرانی« نیز یک معضل معیشتی دیگر 
اســت، هرچند تولیدات ماکارونی نیز ۱۳۸ درصد رشــد قیمت داشته 
اســت. و البته »افزایش ۴۰ درصدی قیمت گوشت طی ۱۵ روز« رشد 
نامیمون دیگری بوده که موجب شــده محصوالت گوشتی از دسترس 
اکثریت مردم خارج شود؛ طی یک سال اخیر قیمت مرغ ماشینی با ۸۰ 
درصــد افزایش از حدود ۳۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به بیش از 
۵۷ هــزار تومان افزایش یافت که رتبــه اول را در میان محصوالت این 

گروه کسب کرد.

در همیــن گروه گوشــت و پروتئین، ارقام قیمتی وجــود دارد که باید 
نجومی و خارج از دســترس اکثریت مردم توصیف شــود؛ برای نمونه 
گوشــت قرمز که قیمت آن، مرزهای تحمل را مدتهاســت پشــت سر 
گذاشته است؛ هفدهم دیماه، رئیس اتحادیه دام سبک، میانگین قیمت 
دام زنــده در هفته قبلتر را حــدود ۱۱۰ هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
قیمت گوشــت با این نرخ دام زنده باید در بازار حداقل کیلویی ۲6۰ تا 
۲۸۰ هزار تومان باشــد. در همان روز، نیما حبیب فر عضو هیات مدیره 
اتحادیه فروشــندگان گوشــت گاوی، میان افزایش نرخ یک محصول و 
کاهش مصرف آن نســبت برقرار کرد و گفت: الشه گوشت گوسفندی 
کیلویی ۲۸۰ هزار تومان، و ران گوســفندی کیلویی ۳۳۰ تا ۳۴۸ هزار 
تومان و الشه گوشت گاوی ۲۸۰ هزار تومان شده است. و اما مشاهدات 
میدانی در روزهای هفدهم و هجدهم دیماه: »ران گوســفندی کیلویی 
۳۴۸ هزار تومان، سردست با دنده گوسفندی کیلویی ۲۹۵ هزار تومان، 
سردست گوساله ۲۸۸ هزار تومان، گوشت چرخ کرده ۳۰۵ هزار تومان، 
گوساله خالص ۲۷۸ هزار تومان و شقه گوساله کیلویی ۲۸۰ هزار تومان 

خرید و فروش می شود.«

»دستمزد روزانه« نیم کیلو گوشت قرمز می شود!
به این ترتیب، هر کیلو گوشــت قرمز به طور متوسط ۲۹۰ هزار تومان 
قیمت دارد؛ حاال ببینیم با دســتمزد روزانه ی کارگران چقدر می شــود 
گوشــت قرمز خرید؛ دســتمزد روزانه کارگران برای ســال ۱۴۰۱، در 
شــورایعالی کار ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال تعیین شــد؛ اگر مزایای مزدی همه 
شــمول را به دســتمزد روزانه بیفزاییم، دریافتی هــر روِز کارگران در 
بهترین حالت و با احتســاب همــه ی مولفه های مــزدی، حدود ۱6۰ 
هزار تومان می شــود. با ۱6۰ هزار تومان مزد روزانه دقیقاً می توان نیم 
کیلو گوشــت قرمز یا به طور دقیق ۰.۵۵ کیلو گوشــت خرید؛ در واقع 
حقوق یک روز کارگران فقط پول نیم کیلو گوشــت است، آنهم نه ران 
گوســفندی بلکه گوشت گوســاله! کارگران در تماس با ایلنا، از ناتوانی 
در خرید گوشــت و پروتئین حتی گوشت مرغ انتقاد دارند؛ محمدزاده، 
یک خانم مســتمری بگیر کارگری ســت که از گرانی خرج های زندگی 
به خصوص خوراکی ها شکایت بســیار دارد؛ او می گوید: یک پسر و دو 
نوه دارم؛ فقط وقتی نوه هایــم را دعوت می کنم آنهم ماهی یکبار، مرغ 
می خرم؟ گوشــت که خیلی وقت اســت نخریده ام؛ وقتی دو میلیون و 
پانصد هزار تومان اجاره خانه در اسالمشــهر است، چطور گوشت و مرغ 
بخرم؛ خوراک خودم بیشــتر ســبزیجات و تخم مرغ است، البته آن ها 

هم گران شده!

سبد معیشت حداقل 20 میلیون تومان
در ایــن اوضاع، یعنی دقیقاً وقتی که پول یــک روز کارِ  کارگران، فقط 
نیم کیلو گوشــت می شود، خبری از تشــکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۲ 
نیست؛ فرامرز توفیقی در این رابطه می گوید: دولتی ها می دانند که اگر 
وارد بحث سبد معیشت شــوند، هرگونه جرح و تعدیل هم بکنند، نرخ 
ســبد حداقل دو و نیم برابر سال قبل است؛ شاید به همین دلیل است 
که امســال هیچ اهتمامی برای شــروع به کار کمیته دستمزد ندارند.او 
ادامه می دهد: ســبد معیشت آذرماه، تقریباً دو و نیم برابر سبد معیشت 
اسفند ســال قبل است، یک واریانس پانزده درصدی بین سبد تهران و 
شهرستان ها وجود دارد، اما همه جا هزینه های زندگی حداقل دو و نیم 
برابر شــده، البته اگر بخواهیم مسکن را به عنوان یک »مولفه مستقل« 
در محاسبات دخیل کنیم، نرخ صعود خیلی بیشتر از اینهاست.توفیقی 
»تامین معاش« را رنج دائم می داند و با اشاره به ترافیک سنگین روزانه 
در مســیر حاشــیه ها به کالنشــهرها می گوید: کارگران به سخت ترین 
شرایط ممکن روی آورده اند، حاشیه نشــینی مطلق؛ چراکه نمی توانند 
در پایتخت و شهرهای بزرگ، حتی در پایین ترین مناطق یک خانه ۴۰ 
متری کرایه کنند؛ صبح ها و شب ها ترافیک ورودی و خروجی تهران را 
ببینید تا همه چیز روشن شــود!»از همه ی هزینه ها زده ایم، تفریح که 
دیگر برایمان آرزو شــده«؛ اینها را محمــدزاده در توصیف زندگی خود 
می گوید؛ زندگی ای که به گفته ی او سال به سال سخت تر شده و نگرانی 
بابت فردا دغدغه ای تمام وقت است: »اول تهران بودم، شرق تهران، بعد 

آمدیم پایین  تر، حاال اسالمشهرم، از اینجا به کجا بروم خوب است؟«

با این مختصات و در شرایطی که هیچ پاسخی برای استیصال کارگران 
در کار نیســت، توفیقی می گویــد: »عجبا که تشــکل های کارگری و 
نمایندگان کارگری بر برگزاری کمیته دســتمزد و به روزرســانی سبد 
معیشت اصرار نمی کنند؛ امســال اوضاع معیشت از هر سال بدتر است 
اما تاخیر در برگزاری کمیته دستمزد از هر سال بیشتر، خطاب به وزیر 

کار می پرسم: چرا؟.....«

در صورت داشتن دو شرط:

سنبازنشستگی۲سالزیادمیشود
20 میلیارد متر مکعب مازاد برداشت داریم

 روزهای ترسناک آبی در پیش است

/الیحه بودجه 1402/

یارانه نقدی ثابت ماند

یک کارشــناس حوزه آب گفت: ما اکنون ۲۰ میلیارد متر مکعب مازاد برداشــت آب داریم که اگر نتوانیم آن را 
در بازه مشــخصی سر و سامان داده و مدیریت کنیم؛ روزهای سخت و ترسناکی را در پیش خواهیم داشت.رضا 
حاجی کریم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تداوم خشکســالی و وضعیت منابع آبی کشــور اظهار 
داشت: ابتدا اینکه مسئله بارندگی به هیچ وجه ارتباطی با بیالن مصرف آب کشور ندارد یعنی مسئله ای که امروز 
با آن مواجهیم تغییرات بارندگی نیست، مسئله اصلی بد مصرف کردن آب است. ما در کشوری زندگی می کنیم 
که ۸۵ درصد مناطق کشــور در اقلیم گرم و خشــک قرار دارد، در همین شــرایط اقلیمی الگوی توسعه ای را از 
کشورهایی الگوبرداری کردیم که اصوال کمبود آب ندارند. الگوی توسعه ما از اروپایی گرته برداری شده است که 
دسترسی به منابع آبی بسیار زیادی دارد، نوع سرمایه گذاری و استراتژی صنعتی مان هم به همین شکل بوده و 

چولگی منحنی سرمایه گذاری همیشه سمت.....

/الیحه بودجه سال 1402/

عوارضخروجازکشور۴۰۰هزارتومان

تاوانیکانتقادبرایخالقامپراطوریعلیبابا
 سبد معیشت دو و نیم برابر شده!

»حقوقروزانهکارگران«پولنیمکیلوگوشتقرمزاست
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گزیده خبر

امیر ایرانی:
 در حال برنامه ریزی برای حضور در تنگه 

پاناما هستیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی 
ایران با اشــاره به حضور نیروی دریایی ارتش در 
آب های سرتاسر جهان گفت: در حال برنامه ریزی 
برای حضــور در تنگه پاناما هســتیم. به گزارش 
ایســنا، امیــر دریادار شــهرام ایرانی درحاشــیه 
برگزاری نخستین همایش ملی تمدن دریایی مسیر پیشرفت اظهار کرد: 
امروز فرصت بزرگی در حوزه دریا برای پیشــرفت کشور در اختیار ماست 
و می تــوان با اســتفاده صحیح از ظرفیت دریایی ایــن موهبت را از یک 
ظرفیــت اقتصادی به یک ظرفیت تمدنی تبدیــل کرد. امروز بهره مندی 
از دریا برای ما یک مزیت ژئوپلیتیک اســت و آن هــا که از این ظرفیت 
برخوردار نیســتند، دچار یک خفگی ژئوپلیتیکی هستند.دریادار ایرانی با 
اشاره به حضور نیروی دریایی ارتش در آب های سرتاسر جهان بیان کرد: 
ما تا امروز در تمامی تنگه های راهبردی دنیا حضور داشــته ایم و تنها در 
دو تنگه حضور نداشته ایم که در یکی از آن ها امسال حضور پیدا می کنیم 
و در حال برنامه ریزی برای حضور در تنگه پاناما هســتیم.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش، اســتفاده از ظرفیت های دریایی را نیازمند نگاه ویژه همه 
مسئوالن دریایی کشور دانست و تاکید کرد: اقداماتی که امروز در نیروی 
دریایی ارتش صورت گرفته بدون همراهی جامعه نخبگانی، شــرکت های 
دانش بنیان و وزارت دفاع میســر نبوده اســت و امــروز این ظرفیت در 
خدمت پیشــرفت کشور قرار دارد.وی افزود: ما بسیار زودتر از اروپایی ها، 
دریانوردی را آغاز کردیم و این تمدن دریایی دوباره قابل احیا شدن است. 
امروز نیاز داریم حضــور دریایی خودمان را قدرتمندتر کنیم و می توانیم 
بگوییم در حوزه علمی هیچ مشکلی برای رشد در این زمینه وجود ندارد 
اما بیشتر این ظرفیت در حوزه نظامی مورد استفاده قرار می گیرد و سایر 
بخش ها نیز باید در این حوزه تاش بیشــتری کنند.امیردریادار ایرانی با 
بیان اینکه برخی قوانین دســت و پاگیر در حــوزه اقتصاد دریایی وجود 
دارد، تاکید کرد: این موضوع مشــکاتی را برای دســتگاه ها ایجاد کرده 
اســت که باید این مشــکل حل شود.وی اظهار داشــت: در تمدن نوین 
اســامی و بیانیه گام دوم انقاب سهم و نقش آفرینی ارگان های دریایی 
می تواند بســیار موثر و حتی تاریخ ساز باشــد. ما باید برای ساخت ایران 
بــزرگ یک جهاد بزرگ هم انجام دهیم و این موضوعی اســت که رهبر 
انقــاب هم در بیانیه گام دوم به آن تاکید کرده اند.دریادار ایرانی بر لزوم 
اســتفاده از ظرفیت های دریا برای رسیدن به تمدن نوین ایرانی اسامی 
تاکیــد کرد و افزود: امــروز اگر همرزمان من در حال نزدیک شــدن به 
ســواحل قاره آمریکا هســتند، در حال به نمایش گذاشتن جلوه هایی از 
اقتدار ایران عزیز هســتند و ما به عنوان ویترین مردم عزیز کشــورمان 
برای اولین مرتبه در اقیانوس آرام حضور پیدا کردیم. البته در این مسیر 
اســترالیا و فرانســوی ها تهدیداتی را برای ما ایجاد کردند و سعی کردند 
از قوانینــی که خودشــان برای عبور از سواحلشــان مصوب کرده بودند، 
تخطی کنند که با اقتدار و براساس قانون جواب آن ها را دادیم. استراتژی 
دریایی پایه ای برای اســتراتژی بزرگ ملی اســت و استراتژی دریایی در 
راستای پیشبرد همه منافع ملی است.امیر دریادار ایرانی در بخش دیگری 
از ســخنان خود، تشریح کرد: ســه فرماندهی اقیانوسی شامل فرماندهی 
اقیانوس هنــد، فرماندهی اقیانــوس آرام و فرماندهــی اقیانوس اطلس 
تشکیل داده ایم که امروز در اقیانوس های هند و اطلس حضور داریم و به 
زودی در اقیانــوس آرام هم حضور پیدا می کنیم. تجهیزاتی که در آینده 
به نیروی دریایی ملحق می شــود در راستای ماموریت این سه فرماندهی 
اســت.فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان تصریح کرد: نیروی دریایی 
بازوی حکمرانی کشــور در اقیانوس ها است و نیروی دریایی یک نیروی 
راهبردی اســت که کارویژه های آن حوزه کان و راهبردی کشور را متاثر 

می کند و اقدامات این نیرو نیز در سیاست های کان ملی اثرگذار است.

واکنش امیرعبداللهیان به شایعه 
استعفایش

وزیر امورخارجه گفت: ســه روز پیش سفیر عراق 
در تهران را به وزارت خارجه فراخواندیم.به گزارش 
ایسنا، حسین امیر عبداللهیان صبح روز چهارشنبه  
در حاشــیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی 
در مــورد اقدام برخی از مقامــات عراقی از جمله 
نخست وزیر این کشور در ارتباط با استفاده از نامی مجعول به جای واژه 
خلیج فارس گفت: ســه روز پیش ســفیر عراق را فراخواندیم  و اعتراض 
خــود را در این زمینه اعام کردیم ، دیروز نیز  آقای نخســت وزیر عراق 
در توئیتی به نحوی مســئله را جبران کرد.وی همچنین در پاسخ به این 
ســوال که آیا سفیر چین در تهران مستقر است ، گفت : بله مستقر است 
.امیرعبداللهیان در پاسخ به سوالی در مورد شایعه استعفایش، گفت: من 
چنین چیزی  را نشــنیده ام.وی در پاسخ به این سوال که پس این موضوع 

را تکذیب می کنید؟ گفت: قویا.

در حاشیه جلسه دولت
معاون حقوقی رئیس جمهور: ایران علیه 

شارلی ابدو اقدام حقوقی می کند
معــاون حقوقــی رئیس جمهوراعــام کرد: در 
واکنش به اقدام شارلی ابدو، نظرات کارشناسی 
از وکای داخل و خارج کشــور و هیئت حقوقی 
خود گرفتــه و پس از بررســی های الزم، اقدام 
می کنیم.به گزارش ایســنا، محمــد دهقان در 
حاشــیه جلســه هیئت دولت درباره واکنش حقوقی الزم درباره اقدام 
نشریه شارلی ابدو، اظهار کرد: موضوعات حقوقی چندان مسئله فوری 
نیست. مواضع سیاســی و دیپلماتیک توسط وزارت خارجه در داخل 
کشــور اتخاذ می شــود. آنجا که نیاز به اقدام حقوقی است، باید اسناد 
جمع آوری شــود و مرکز امور حقوقــی بین الملل که متولی مدیریت 
دعاوی حقوقی در خارج کشــور است، بررسی های خود را انجام دهد.

وی در ادامه گفت: در سال های اخیر اقدامات خصمانه ای توسط برخی 
از کشورها و رســانه های خارجی انجام شده است که شکایت هایی در 
خارج از کشور انجام شده است. اقدام نشریه فرانسوی نیز که به تازگی 
انجام شــده در دست بررسی اســت تا ظرفیت سنجی شود و نظرات 
کارشناسی از وکای داخل و خارج کشور و هیئت حقوقی خود بررسی 

و بعد اقدام می شود.

رئیس جمهور در جلسه تقدیم الیحه بودجه به مجلس:

توجه به ارتقای رفاه و معیشت مردم در بودجه۱۴۰۲
تهران - ایرنا - رئیس جمهور رشد باثبات اقتصادی، عدالت محوری 
و کارآمدسازی نظام حکمرانی را سه رویکرد اصلی الیحه ۱۴۰۲ 
برشــمرد و اظهار داشت: در این الیحه ایجاد صندوق پیشرفت و 
عدالت در همه استان ها پیش بینی شده است تا اعتبارات عمرانی 
و توسعه ای استان ها به صورت نظام مند پرداخت شود.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 
- ۲۱ دی - برای تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه 
علنی مجلس شورای اســامی که به ریاست محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس برگزار شــد، حضور یافت.آیت اهلل رئیسی با بیان 
اینکه دولت با همکاری مجلس توانست در سال ۱۴۰۱ گام هایی 
بردارد و اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: بدون تردید این 
موفقیت ها توجه همه کسانی است که با دغدغه مندی، دلسوزی 
و تاش، همت کردند کارها به پیش برود و به جمهوری اسامی 
ایران خدمت کنند.رئیس جمهور با ارایه توضیحاتی درباره روند 
ارســال الیحه بودجه به مجلس گفــت: بخش اول الیحه بودجه 
شامل بودجه شــرکت های دولتی ابتدای آبان ماه تقدیم مجلس 
شد تا قانونگذار وقت بیشــتری برای بررسی وضعیت شرکت ها 
داشته باشــد. آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه پنجم دی ماه نیز 
الیحه بودجه تحویل مجلس شد، به دو بخشی شدن الیحه بودجه 
اشــاره کرد و گفت: یک بخش بودجه مربوط به جداول و بخش 
دوم مربوط به تبصره ها و احکام اســت و اینکه دو بخش شد، به 
اصاح آیین نامه داخلــی مجلس باز می گردد که این اصاحیه 
بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود و در نهایت نظر 

مجلس نهایی شد.

بودجه 1402 بر اساس سیاســت های کلی برنامه هفتم 
نگاشته شد

وی با یادآوری اینکــه بخش جداول بودجه امروز تقدیم مجلس 
می شــود، افزود: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ تمام تاش این بود که 
با سیاســت های اعامی مقام معظم رهبری، سیاست های برنامه 
هفتم کامًا تطابق داشــته باشــد.رئیس جمهور بــا بیان اینکه 
سیاســت های کلی برنامه هفتم اواخر شهریور ماه به دولت اباغ 
شــد، عنوان کرد: دوماه می گذرد که دولت درگیر تدوین و نهایی 
کردن بودجه سال آینده است. طبیعتاً چون دوستان ما در دولت 
از تیرماه به بعد تدوین الیحه بودجه را شــروع می کنند در میانه 
تدوین الیحه بودجه، سیاست ها اباغ شد.آیت اهلل رئیسی با تاکید 
بر اینکه بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور با الهام از سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه نگاشته شده اســت، یادآور شد: بررسی این 
سیاست ها یک سال و نیم در مجمع تشخیص مصلت نظام مطرح 
بــود و از زمانی که به دفتر مقام معظم رهبری تحویل دادند، در 
زمان بســیار کوتاه در دفتر نهایی شــد و به امضا و تنفیذ رهبر 
معظم انقاب رسید.رئیس جمهور گفت: دولت برای اینکه بتواند 
هــم بودجه را تمــام کند و هم برنامه جامــع و کاملی را تقدیم 
مجلس کند، نیازمند یک زمان اســت و بنابراین با آغاز بررســی 
الیحــه بودجه، دولت نیز تاش می کند تا به زودی برنامه هفتم 
را تقدیم مجلس شورای اسامی شود.آیت اهلل رئیسی با یادآوری 
اینکه برنامه های توسعه در گذشته به میزان مورد انتظار اجرایی 
نشده و گاهی میزان تحقق برنامه ها ۳۰ تا ۳۵ درصد اعام متحقق 
برنامه اعام می شود، اظهار داشت: رهبر انقاب در اباغ سیاست 
های کلی برنامه هفتم نکات مهمی را مورد اشــاره قرار دادند که 
در تدوین بودجه ۱۴۰۲ مورد تاکید دولت قرار داشــته است.وی 
افزود: در این رابطه دولت احکام دائمی را از احکام ســاالنه جدا 
کرده است تا کسب و کارها ثبات بیشتری یافته و هم مجلس در 

سال های آینده به شکل آسان تری بودجه را به تصویب برساند.

تا آخر سال دچار کسری بودجه نخواهیم شد
رئیس جمهور با ارایه گزارشــی از عملکرد دولت در سال جاری 
اظهار داشت: تاش این بوده که در سال جاری با کسری بودجه 
مواجه نشویم. البته از مجلس به ویژه از کمیسیون برنامه بودجه 
و همچنین ســازمان برنامه بودجه در این باره تشــکر می کنم. 
هرچنــد که در دولت وبخش هایی ممکن اســت برخی گله مند 
باشــند ولی هر دو نهاد پیگیری کردند که گرفتار کسری بودجه 
نشویم و تاش مجلس و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه 
مهم است.آیت اهلل رئیسی ادامه داد: البته با توجه به درآمدهایی 

که دولت داشته، پیش بینی می شــود تا آخر سال این درآمدها 
پایدار باشد، برخاف آنچه که برخی در رسانه ها عنوان می کنند، 
تاش خواهد شــد که امسال دچار کسری بودجه نشویم که این 
هر دو خواست مجلس و دولت است.وی با اشاره به وجود تورم در 
اقتصاد کشور اظهار داشت: مجلس و دولت و همگان درباره تورم 
ناراحت هســتیم البته تعبیر دولت ۵۹.۳ درصد در تورم است که 
در شــرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم. اما 
حتماً باید رفتارهای مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش 
تورم شود. انضباط مالی در دولت امری بسیار مهم و مورد تاکید 
است و کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مورد پیگیری قرار دارد.

نزدیک به یک میلیون شغل طبق وعده دولت ایجاد شده 
است

رییس جمهور با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی 
۸.۹ درصد اســت، عنوان کرد: این اعداد نشان می دهد که دولت 
در حال تاش است تا بیکاری کاهش یافته و اشتغال افزایش یابد. 
در موضوع افزایش اشــغال هم طبق آمار در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ از وعده ای که  به مردم داده شــد، خوشــبختانه عقب 
نیســتیم ولی باید تاش مضاعف کرد و تــاش ما در این مدت 
ایجاد یک میلیون شــغل در ســال بوده و طبق آماری که داریم 
نزدیک به همین میزان شغل ایجاد شده و بیکاری کاهش یافته 
است.آیت اهلل رییسی با اشــاره به میزان افزایش یارانه نقدی در 
دولت سیزدهم گفت: افزایش یارانه نقدی و کاهش ضریب جینی 
و کاهش فاصله طبقاتی نیز از نکاتی اســت که با آغاز اصاحات 
اقتصادی دولت برای رســیدن به عدالت بیشــتر در دستور کار 
گرفت. البته اگر اقدامات دیگر برای آن در دستور کار قرار گیرد،  
این اقدام تکمیل خواهد شــد. چرا که در سال جاری با همکاری 
مجلس و  دولت این اقدامات انجام شــد و باید در ادامه بســته 
اقتصادی برای آن درنظر گرفت تا نقدینگی و تورم مدیریت شود 

تا به نقطه هدفی که مورد توجه است، دست یابیم.

رتبه بندی معلمان پس از 11 ســال در دولت ســیزدهم 
اجرایی شد

رییس جمهور درباره به ســرانجام رســاندن رتبه بندی معلمان 
پس از ۱۱ سال در دولت سیزدهم گفت: این موضوع با همکاری 
دوســتان مجلس که حدود ۱۱ سال به تاخیر افتاده بود، امسال 
اجرایی شد. همچنین پاداش بازنشستگان کشوری و لشکری به 
میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.وی خاطر نشان کرد: 
دولت به طور متوســط ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق 
مالی پرداخت می کند؛ این اوراق فاکتورهای مالی است که دولت 
سیزدهم خرج نکرده بلکه پیش از این خرج شده و دولت سیزدهم 
هزینه آن را پرداخت می کند و به موقع هم پرداخت شــده است. 
چرا که باید به دولت اعتماد کنند و این اعتماد در گرو این است 
که اوراق در زمان خودش پرداخت شود.آیت اهلل رییسی ادامه داد:  

در میانه سال، مجلس الیحه دولت را درباره افزایش ۱۰ درصدی 
حقوق کارکنان را و بازنشستگان تصویب کرد. همچنین آغاز طرح 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری که سه بار مقام معظم رهبری 
در روزهای پرستار در فرمایشات خود درباره عدم اجرای آن گله 
کرده بودند، بحمداهلل در دولت سیزدهم اجرا شد.رییس جمهور 
ادامه به شناسایی مودیان جدید مالیاتی و تاش برای جلوگیری از 
فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: امسال شاهد افزایش ۶۶ درصدی 
درآمد مالیاتی دولت با شناسایی مودیان جدید بودیم و ضرورت 
دارد همچنان روی جلوگیری از فرار مالیاتی کار شــود.آیت اهلل 
رییسی در مورد استقراض دولت از بانک مرکزی نیز گفت: در این 
مدت تاش شد که دولت استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد 
و برای جبران کســری بودجه به سراغ بانک مرکزی نرویم؛ این 
تاکید دولت بوده است که از تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده 
و فشــار به بانک مرکزی وارد نشود.وی در مورد روند پرداخت ها 
در دولت نیز بیان داشت: روز نخست که دولت سیزدهم فعالیت 
خود را آغاز کرد، بحث این بود که حقوق مردادماه کارکنان از کجا 
پرداخت شود، اما به لطف خداوند متعال، عاوه بر حقوق دستمزد 
ماهیانه ، یارانه هم به موقع پرداخت شد و در این سال جاری برای 
کسب درآمد و هزینه ها، با انضباط مالی تاش دولت این است که 
عاوه بر تحقق درآمدها، هزینه ها را کنترل کند.آیت اهلل رییسی 
بر کنترل و نظارت بر نظام بانکی تاکید کرد و اظهار داشــت: اگر 
دولت منابع و مصارف خود را کنترل کند اما بانکها در خلق پول 
و در افزایش نقدینگی کنترل نشوند باز مشکل ایجاد می شود و 

بنابراین یکی از کارهای دولت نظارت بر نظام بانکی است.

رویکردهای الیحه بودجه 1402؛ انضباط مالی، کاهش تورم 
و نقدینگی

رییس جمهور در مورد رویکردهای بودجه ۱۴۰۲ گفت: مهم ترین 
سند مالی در کشور الیحه بودجه است که سمت گیری های آن 
برای انضباط مالی و رشد اقتصادی در کشور و همچنین کاهش 
تــورم و مدیریت نقدینگی اهمیت دارد.آیت اهلل رئیســی اظهار 
داشت: شــود.وی افزود: نگاه دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ رشد 
باثبات اقتصادی اســت، دوم عدالت محوری است که نکته بسیار 
مهمی است که مورد توجه همه عدالتخواهان است ،سوم کارآمد 
سازی نظام حکمرانی است این سه رویکرد در بودجه ۱۴۰۲ مورد 
توجه است.رئیس جمهور با بیان اینکه اصاح ساختار بودجه مورد 
تاکید رهبر معظم انقاب بوده اســت، گفت: این موضوع یکی از 
نیازهای جدی در کشــور محسوب می شود.وی افزود: در بودجه 
تقدیمی آنچه مورد تاکید اســت مسئله تقویت تولید و اشتغال 
به عنوان نقطه محوری اســت و از این رو پیش بینی شده ۵۴۰ 
هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی در اقتصاد کشور سرمایه 
گذاری داشته باشند و رقم بودجه عمرانی نیز ۳۲۷ هزار میلیارد 
تومان دیده شــده است.رئیس جمهور از پیش بینی امکان ایجاد 
صندوق پیشــرفت و عدالت در تمام اســتان ها خبر داد و گفت: 

درآمد و هزینه این صندوق با نظارت خزانه مرکز در استان انجام 
می شــود تا تولید و اشتغال در هرستانی مورد حمایت قرار گیرد.

آیت اهلل رئیســی، ارائه مشــوق های مالیاتی از جمله کاهش ۷ 
درصدی مالیات واحدهای تولیدی که در ســال گذشته ۵ درصد 
بــود، کاهش تعرفه گمرکی نهادهای دامی از چهار درصد به یک 
درصد برای حمایت از جهت تولید و اشتغال را از دیگر ویژگی های 

الیحه دولت برشمرد.

افزایــش 100 درصدی حــق اوالد و 20 درصدی حقوق 
کارکنان و بازنشستگان

رییســی در مورد برنامه های دولت برای ارتقای رفاه و معیشت 
مردم نیز اظهار داشــت: پیش بینی منابع مورد نیاز برای افزایش 
۱۰۰ درصدی حق اوالد و ۵۰ درصدی حق عائله مندی موضوع 
قانون حمایت از خانواده ، تامین یارانه برای پرداخت یارانه نقدی، 
یارانه نان، یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش متوسط رشد 
۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشســتگان و رعایت عدالت از 
طریــق پرداخت های پلکانی و معافیــت مالیاتی حقوق تا هفت 
میلیون تومــان از دیگر برنامه های دولت برای حل مشــکات 
معیشتی است.آیت اهلل رئیسی درباره برنامه دولت در حوزه مسکن 
نیز اظهار داشت: تامین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن 
و در حوزه حمل و نقل تامین اعتبارات الزم برای صندوق توسعه 
حمل و نقل، پیش بینی امکان اخذ تسهیات مالی خارجی برای 
تامین ناوگان و تجهیزات قطارهای شهری یا در حوزه های ناوگان 
ریلی در الیحه دولت دیده شده است.وی با اشاره به برنامه دولت 
برای پوشــش کامل بیمه تکمیلی ایثارگران خاطرنشان کرد: در 
حوزه ســامت ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و اجرای 
کامل پزشــک خانواده و نظام ارجاع دیده شــده است که رهبر 
معظم انقاب بر آن تاکید داشــتند.رئیس جمهور یادآور شد: در 
جهــت تمرکززدایی و نقش دادن به اســتان ها، واگذاری طرح ها 
و پروژه های عمرانی ملی در ســطح استان به استان، پیش بینی 
تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت هم می تواند در ارتباط کارساز 
باشــد.آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه اعتبــارات خوبی در حوزه 
فرهنگ،آموزش عالــی و همچنین در حوزه آب و تنش های آبی 
پیش بینی های در الیحه بودجه صورت گرفته اســت، تاکید کرد: 
تمام تاش ها بر این اســت که به صورت شــفاف انجام شود که 
مجریان و ناظران بتوانند به پیشــرفت امور کمک کنند.وی ادامه 
داد: در الیحه بودجه ۱۴۰۲ تاش شــده از هزینه های غیرضرور 
و فاقد اولویت حتما جلوگیری شود. مسئله ایجاد ثبات اقتصادی 
و به نحوی به بازار و اقتصاد ســیگنال دادن و اینکه نشانه هایی از 
ثبات باشد تا بتواند در ارتباط با فعالیت های اقتصادی در تولید و 
فعالیت ها برای کارآفرینان و سرمایه گذاران قابل پیش بینی باشد.

منابع عمومی دولت در ســال آینده 1984 هزار میلیارد 
تومان است

رئیس جمهور تصریح کــرد: همه منابع عمومی دولت در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور نســبه به قانون بودجه امســال با در 
نظــر گرفتن افزایش حقــوق کارکنان و بازنشســتگان در نیمه 
ســال ۱۴۰۱ و انتقال بخشــی از منابع و مصارف تبصره ۱۴ به 
بودجه عمومی به هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان رســیده است 
که نسبت به قانون سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است و به 
۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.آیت اهلل رئیسی عنوان کرد: 
منابع حاصل از واگذاری دارایی های ســرمایه ای نسبت به قانون 
بودجه سال جاری ۳۸ درصد افزایش یافته است، اعتبارات تملک 
دارایی های ســرمایه ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
اســت که حدود ۲۶ درصد نســبت به قانون سال جاری افزایش 
نشان می دهد.رئیس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به 
یقین شما برای بررسی این بودجه وقت زیادی در کمیسیون های 
مختلف خواهید گذاشت و من پیشاپیش از فرصتی که می گذارید 
و دقتی که خواهید کرد و از دغدغه ها و دلسوزی هایی که خواهید 
داشــت، قدردانی می کنم.وی ادامه داد: مــا می خواهیم آنچه 
در قالب بودجه ســال آینده برای اجرا اباع می شود، به عدالت 
اجتماعی، آرامش در مردم، ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی منتهی 
شــود و مردم احساسشان این باشد که مشکاتشان کاهش پیدا 

کرده است و دولت و مجلس در صدد رفع مشکات هستند.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی ایران با تقدیر از تاش دانشمندان 
هســته ای گفت: یاد و خاطره شــهید احمدی روشن، شهید قشــقایی و شهید دکتر 
علی محمدی را گرامی می دارم و فرارسیدن ایام شهادت این عزیزان را به خانواده شهدا 
و تمام همکاران ســازمان انرژی اتمی ایران تبریک و تسلیت عرض می کنم.به گزارش 
ایسنا به نقل از پایگاه اطاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، محمد اسامی به مناسبت 
گرامیداشت سالروز شهادت دانشمندان هسته ای در شبکه خبر با بیان این مطلب اظهار 
کرد: شهدای هســته ای جوانانی بودند که عاشقانه تمام ظرفیت فکری، اجرایی و نیز 
توان مدیریتی خود را به خدمت گرفتند.وی ادامه داد: شهدای هسته ای برای خدمت 
ســر از پا نمی شناختند و با توجه به اینکه دنیا به این سمت حرکت می کرد تا ما را از 
مسیر پیشرفت متوقف کند و اجازه ندهد در مسیر بهره گیری از فناوری هسته ای وارد 
شویم؛ این شهدا مسیری را باز کردند و ظرفیتی را ایجاد کردند که دنیا باور کرد که ما 
کشوری بر پایه فناوری هسته ای هستیم و باید این حقیقت را بپذیرند.مهندس اسامی 
درباره نقش شــهدای هسته ای در پیشرفت فناوری هسته ای توضیح داد: روح شهدای 
هسته ای و همچنین سایر شهیدان شاد باشد؛ به حمداهلل با گام های این عزیزان صنعت 
هســته ای به بلوغ رسید و مهمترین دستاورد این بود که ما دارای ظرفیت خودکفایی 
شــویم؛ ظرفیتی که غربی ها نمی توانند آن را از بین ببرند و یا تخریب و حذف کنند؛ 
بر اســاس قوانین و موازین آژانس بین المللی انرژی اتمی، فناوری هسته ای حق مسلم 
ما است؛ درحالی که دشمنان با زورگویی به دنبال جمع کردن این صنعت در جمهوری 
اســامی ایران بودند اما به لطف خداوند، ایجاد ظرفیت تبدیل به ایجاد قابلیت شد و 
ما در دهه گذشــته به شکل تمام عیار خودکفا شدیم.وی ادامه داد: زمانی برای تامین 
و تهیه تدارکات و اقام مورد نیاز تحریم ها را دور می زدیم اما اکنون خودکفا شــده ایم 

و می توانیم نیاز ســایر کشورها را نیز برآورده ســازیم؛ دارای قدرت صادرات هستیم 
هرچند قصد این کار را نداریم اما اگر کسی و یا آژانس بخواهد می توانند از ظرفیت های 
جمهوری اســامی ایران استفاده کنند.اسامی تصریح کرد: اکنون آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با مشاهده دستاوردهای ما به صورت فوق العاده با احترام تقاضا می کند که 
این موارد را در اختیار ســایر کشورهایی که معرفی می شوند؛ قرار دهیم.  این مساله 
نشان می دهد که کل زنجیره فعالیت ما در سوخت هسته ای خودکفاست.وی تصریح 
کرد: اگر ما غنی ســازی و سوخت هسته ای نداشتیم و نمی توانستیم هیچ رادیودارویی 
تولید کنیم؛ همانند برخی کشورها در تهیه این موارد دچار مشکل می شدیم. در حالی 
که اکنون و به لطف الهی در تمام این زمینه ها خودکفا شــده ایم.رییس سازمان انرژی 
اتمی درباره چگونگی توســعه صنعت و فناوری هســته ای و نیز نحوه استفاده مردم 
از دســتاوردهای بومی این بخش تصریح کرد: به لطف الهــی و برخاف میل و اراده 
دشمنان و نیز اقدامات همه جانبه و گسترده استکبار جهانی؛ جمهوری اسامی ایران 
امروز تبدیل به یک کشور هسته ای شده و با اتکا بر توان بومی توانسته ایم به موفقیت ها 
و دستاوردهای چشمگیری دست یابیم.وی بیان کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در دو 
محور استفاده از انرژی هسته ای، بخش قدرت )تولید برق( و نیز در حوزه کاربرد پرتوها 
توانســته موفقیت هایی کسب کند و فعالیت های خود را گسترش دهد.رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران گفت: در یک سال گذشته و بر اساس سند راهبردی سازمان در افق 
۲۰ ساله که در دولت سیزدهم تهیه، تصویب و رونمایی شد و در دستور کار قرار گرفت؛ 
در گستره ای بیش از گذشته، توسعه نیروگاه های اتمی و نیز استفاده و توسعه کاربرد 
پرتوها را در دســتور کار قرار دادیم و در این راه متفاوت تر از گذشته در حال حرکت 
هستیم.مهندس اسامی عنوان کرد: خوشبختانه در بخش سامت و تولید رادیوداروها 

به موفقیت هایی رســیده ایم و سعی کرده ایم تا 
ملت عزیز و شــریف ایــران بتوانند از دانش به 
روز در این حوزه بهره مند شــوند؛ به طوری که 
داروهایی که سازمان انرژی اتمی تولید و عرضه 
کرده اکنــون در اختیار یک میلیون بیمار قرار 
گرفته و حدود ۲۰۶ مرکز پزشکی هسته ای در 
کشور از ظرفیت این داروها استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: ســازمان انرژی اتمی ایران در 
گام جدید قصد دارد تا بخش تشــخیصی رادیوداروها با هدف افزایش ضریب دقت را 
مد نظر قرار دهد و گام های اساســی در زمینه شناسایی سریع تر سلول های سرطانی 
برداشــته ایم و رادیوداروهای جدیدی را در این زمینه تولیــد و رونمایی کرده ایم.وی 
ادامه داد: گام هایی به سمت مرحله تکمیلی برداشته ایم که بر اساس آن تست بالینی 
رادیوداروها در حال انجام است و این داروها در بخش درمانی استفاده می شوند و دقیقا 
بر همان سلولی که مورد تشخیص قرار گرفته است، اثر می گذارد و آن را از بین می برد 
بدون اینکه آثار جانبی و تبعاتی برای بیماران ایجاد کند.معاون رییس جمهور با اشاره 
به قابلیت های رادیوداروها خاطرنشــان کرد:  قابلیت های این رادیوداروها سبب شده تا 
امروز ایران در زمره چند کشــور نخســت دنیا قرار گیرد و امیدوارم زودتر فرایندهای 
بالینی این داروها را بتوانیم طی کنیم و به قابلیت عرضه به بیماران دست یابیم.اسامی 
با اشــاره به تدوین و تهیه اسناد بلند مدت سازمان انرژی اتمی توضیح داد: دستیابی 
و تولید ۲۰درصد برق  هســته ای از مجموع سبد انرژی کشور را هدف گذاری کرده ایم، 
با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی و اکوسیستم در دنیا همه کشورها متعهد و مکلف 
شده اند که تولید گازهای گلخانه ای و کربن را به صفر برسانند و این مهم جزو تعهدات 
جهانی است و ما باید به صورت شتابان به این سمت حرکت کنیم چراکه سیاست های 
اباغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی نیز بر این مهم تاکید دارد بنابراین اگر به این 
سمت حرکت نکنیم در آینده موجب بروز مشکاتی برای نسل های بعدی خواهد شد.

اسالمی:

 تالش شهدای هسته ای زمینه ساز تعالی صنعت هسته ای شد
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گزیده خبر

الیحه بودجه ۱۴۰۲/
سنبازنشستگی۲سالزیادمیشود

بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ ســن بازنشستگی در صورت داشتن 
دو شــرط، دو ســال افزایش خواهد یافت.به گزارش ایســنا، در بند »د« 
تبصره ۲۰ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ آمده اســت: سنوات خدمت مورد 
قبول برای بازنشســتگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک 
کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی 
اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند، در صورت 
اعالم نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو 
سال افزایش می یابد.آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی 
که مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از الزم  
االجرا شــدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اجــرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یکســاله مربوط به 
ســال ۱۴۰۲ بوده و ســایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت )۳( تا 
زمانی که توســط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه 
پنجســاله ششم توســعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حد 

اکثر شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تمدید می شود.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
عوارضخروجازکشور۴۰۰هزارتومان

براســاس الیحه بودجه سال آینده، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در 
سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است.به گزارش ایسنا، طبق جدول 
تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشــور برای هر نفر در سال 
آینده در ســفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شــده است.عوارض خروج از 
کشــور برای ســفر دوم به میزان ۵۰ درصد و ســفرهای سوم و بیشتر به 
میزان ۱۰۰ درصــد افزایش خواهد یافت.بر این اســاس، درآمد دولت از 
محل عوارض خروج از مرزهای کشــور ۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده 
اســت.همچنین عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره برای هر نفر ۱۳۲ 
هزار تومان اســت.عوارض خروج هوایی برای زائریــن عتبات عالیات ۴۵ 
هــزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مســافران ۱۵ 
هزار تومان تعیین شــده است.این درحالی است که در الیحه بودجه سال 
جاری بر خالف ســال های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر 
نفر مشخص نشده بود و به طور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش 
مالیات بر کاالها و خدمات عوارض خروج مســافر از مرزهای کشور ۱۵۰۰ 

میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
درآمدحاصلازجریمهتخلفاتصنفی

بیشاز۴.۵برابرمیشود
بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۲ درآمدهای پیش بینی شده حاصل از جرایم 
تخلفات صنفی برای سال آینده بیش از ۳۶۰ درصد نسبت به سال جاری 
افزایش داشــته است.به گزارش ایسنا، در الیحه بودجه درآمدهای حاصل 
از جرائم تخلفات صنفی برای ســال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان پیش بینی 
شــده اســت.این در حالی اســت که درآمدهای حاصل از جرائم تخلفات 
صنفی در الیحه بودجه سال جاری ۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
بود. بنابراین پیش بینی می شــود درآمد دولت از این محل در سال جاری 
بیش از ۳۶۶.۶ درصــد )حدود ۴.۶ برابر( افزایــش یابد.طبق قانون نظام 
صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم 
اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیــع، فروش اجباری،  عدم درج قیمت و 
عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات صنفی است.همچنین 
بر اســاس قانون صنفی باید درآمدهای ناشــی از جریمه های دریافتی به 
حســاب خزانه واریز  شــود و معادل آن در بودجه های ســنواتی منظور و 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( 
این قانون به طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف 
ایران و وزارت صنعت، معــدن و تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون 
هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نســبت بــه دریافت نکردن این بودجه 

گالیه کرده است

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
یارانهنقدیثابتماند

برای ســال آینده در مجموع بیش از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه 
نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی پیش بینی شــده اســت.به گزارش ایسنا، 
در تبصره ۱۴ الیحه بودجــه ۱۴۰۲ دولت ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت یارانه نقدی و معیشــتی پیش بینی کرده است.همچنین ۵۶ هزار 
میلیــارد تومان نیز برای یارانــه نان و ۶۹ هزار میلیــارد تومان نیز برای 
یارانه دارو در نظر گرفته شــده است.همچنین سقف کل منابع و مصارف 
هدفمندی یارانه ها در ســال آینده با رقم ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بســته 

شده است.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
پیشبینیپاداش۵۲۰میلیونیپایان

خدمتبرایکارکنان
در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان ۵۲۰ میلیون تومان پیش بینی 
شده که نسبت به امســال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.به گزارش 
ایســنا، بند )ه( تبصره ۱۲ ماده واحده الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ مربوط 
به پــاداش پایان خدمت کارکنان اســت که بر این اســاس پاداش پایان 
خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های 
ضروری به کارکنــان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵بــا اصالحات و الحاقات 
بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشــمول ماده )۱۰۷( قانون مدیریت 
خدمات کشــوری با احتساب فوق العاده بند )۱۰( ماده )۶۸( قانون مذکور 
به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده 
)۲۹( قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مســلح و 
سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف 
پنج میلیارد و دویست میلیون ریال خواهد بود.بر اساس ماده ۱۰۷ قانون 
مدیریت کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به 
ازای هر ســال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا ۳۰ سال 

به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

/الیحه بودجه ۱۴۰۱/
افزایشبیشاز۶۰درصدیدرآمددولتازثبت

سفارش
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ پیش بینی شــده که درآمد دولت از کارمزد ثبت سفارش، 
۶۲.۵ درصد افزایش یابد.بر اساس این الیحه درآمد دولت از کارمزد ثبت سفارش در سال 
آینده ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. این درحالی است که این رقم در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود. بنابراین پیش 
بینی شــده درآمد دولت از کارمزد ثبت سفارش در سال آینده ۶۲.۵ درصد افزایش یابد.

هر شــخص حقیقی و حقوقی برای اینکه بتواند کاالی مورد نظر خود را به صورت قانونی 
وارد کند، ابتدا باید مجوز ثبت سفارش کاال را از سازمان توسعه و تجارت کشور اخذ کرده 
و سپس فرآیند ثبت سفارش کاال را انجام دهد، یعنی مشخصات کاالی وارداتی را به طور 
 ntsw.ir کامل و منطبق بر پیش فاکتوری که از فروشنده دریافت کرده، در سامانه به آدرس
)سامانه جامع تجارت ایران( ثبت کند.مجوز ثبت سفارش کاال در بازه ی زمانی سه تا شش 
ماهه قابل استفاده است و در صورت عدم استفاده از آن باید تمدید شود. همچنین هزینه 

ثبت سفارش برای همه کاال ها یکسان و معادل نیم درصد ارزش کاال است.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
درآمد۱۵۵۰میلیاردتومانیدولتازمبارزه

باقاچاق
بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت از محل مبارزه با قاچاق ۱۵۵۰ میلیارد تومان 
درآمد خواهد داشــت.به گزارش ایســنا، بر اســاس برآوردهای صورت گرفته در بخش 
درآمدها، واگذاری دارایی های ســرمایه ای و واگذاری دارایی مالی که در جدول شماره ۵ 
الیحه بودجه آمده این درآمد در موضوع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح 
ملی ۱۵۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.همچنین در ادامه این جدول آمده که درآمد حاصل 
از کارمزد صدور قبض، حواله و جریمه های مرتبط با سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری 
کاال موضوع ماده شش مکرر دو قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد 
بود.همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته در جدول شماره هفت مربوط به اعتبارات 
دستگاه های اجرایی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان بودجه 
خواهد داشت. از این عدد حدود ۹۵ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه ای و zابقی به 

تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص پیدا می کند.

بستهتخفیفیایرانسلبرایروزمادروروزپدر
اعالمشد

ایرانســل، بسته ترکیبی ویژه خود به مناسبت گرامی داشــت »روز مادر« و »روز پدر« را 
اعالم کرد. این بســته ترکیبی، شــامل ۵ گیگابایت اینترنت و ۵ ساعت مکالمه ایرانسلی 
است که با تخفیف به مشترکان عرضه می شود.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و 
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناســبت گرامی داشت سالروز والدت حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز مادر و سالروز والدت حضرت علی )ع( و روز پدر،  بسته ترکیبی اینترنت 
و مکالمه ایرانســلی را با تخفیف به مشترکان خود ارائه کرده است.این بسته ترکیبی که 
شامل ۵ گیگابایت اینترنت و ۵ ســاعت مکالمه درون شبکه )ایرانسلی( با اعتبار  ۱۰ روز 
از زمان فعالســازی است، قابل خرید و فعالســازی برای تمام مشترکان دائمی و اعتباری 
ایرانسل است.بسته ترکیبی اینترنت و مکالمه ویژه روز مادر و روز پدر، به مدت ۲۳ روز از 
جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ )روز مادر( تا شــنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ )روز پدر(،  با قیمت 
تخفیفی ۲۰ هزار تومان، از طریق شــماره گیری کد دســتوری #۵* یا مراجعه به سوپر 
اپلیکیشن ایرانسل من، قابل خرید و فعالسازی است. الزم به ذکر است از جهت تعداد خرید 

و فعالسازی این بسته در بازه زمانی یادشده، محدودیتی وجود ندارد.

/الیحه بودجه 1402/

صاحبانخودروهایباالی۱.۵میلیاردتومانمالیاتمیدهند
بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱آینده، دولت در سال آینده از 
صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد مالیات ساالنه خودرو 
می گیرد.به گزارش ایسنا، طبق بند »خ« تبصره شش )عوارض 
و مالیات الیحه بودجه ســال آینده(، انواع خودروی ســواری و 
وانت دو اتاق )کابین( دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار 
مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی 
آنها بیش از ۱.۵ میلیارد تومان اســت نســبت به مازاد بر این 
مبلغ مشمول مالیات ساالنه خودرو به نرخ یک درصد می شود.

براین اساس ماخذ محاســبه مالیات خودروی موضوع این بند 
قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن 
و صرفا براســاس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه 
خودرو صادره توسط نیروی انتظامی )برگ سبز( به عنوان سند 
رســمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی هرساله تا 
پایان فروردین ماه تعیین و اعالم می شود.ماخذ مذبور برای انواع 
خودرو که بعد از اعالم ســازمان تولید یا وارد می شوند بالفاصله 
پس از تولید یا واردات آن توســط سازمان مزبور تعیین و اعالم 
خواهد شد. براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است 

مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشــخاص مشــمول برساند.
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط 
به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ ســال و 
محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه پرداخت کنند. 
ثبــت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها 
مالیات وضع شــده اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
انتقال شــامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقــال قطعی و اجاره 
ممنوع اســت. متخلفین از حکم این بنــد در پرداخت مالیات 
متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. همچنین به دولت اجازه داده 
می شود براســاس پیشنهاد سازمان  برنامه و بودجه و متناسب 
با شــرایط اقتصادی کشور هر سه سال یکبار نسبت به کاهش 
یا افزایش قیمت پایه تعیین شــده فوق الذکر اقدام و مراتب را 
ابالغ کند.براین اســاس درآمدی که دولــت از محل مالیات بر 
انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی 
شــخصی گرانقیمت پیشنهاد کرده ۷۰۷۰ میلیارد تومان است.

گفتنی است؛ در سال جاری خودروهای باالی یک میلیارد تومان 
مشمول پرداخت مالیات بودند.

بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، برای وزارت راه و شهرسازی، بالغ  بر ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته 
شــده اســت.به گزارش ایسنا، الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته 
شده که نسبت به سال جاری ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این الیحه امروز )۲۱ دی ماه( به عنوان اولین الیحه 
تدوین شــده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اســالمی ارائه شد.طبق جدول شماره ۷ ماده واحده الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ تحت عنوان اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار، برای کل دستگاه های اجرایی زیرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازی ۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته شده است که بودجه 
۱۷ دستگاه اجرایی را شامل می شود.در حالی که در سال های گذشته هر یک از زیربخش های دستگاه های اجرایی بودجه 
تفکیک شده ای داشتند، سال گذشته همه این مبالغ در قالب برنامه های ۲۲ گانه ارائه شده بود؛ اما در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ بار دیگر هر یک از زیربخش های دستگاه های اجرایی بودجه تفکیک شده  دارند که در جدول شماره ۷ ماده واحده 
بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است.در این راستا الیحه بودجه ۱۴۰۲ شامل ۳۰۹۹ میلیارد و ۵۰۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
اختصاص  یافته برای وزارت راه و شهرسازی، ۳۰۴ میلیارد تومان برای سازمان هواپیمایی کشوری، ۴۱۱۸ میلیارد تومان 
برای شرکت سهامی جمهوری اســالمی ایران، ۲۵۹۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان برای سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، ۱۸۰ میلیارد تومان برای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، ۱۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان برای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور و ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای شرکت 

شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( می شود.

بر اساس پیش بینی صورت گرفته در الیحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است.به 
گزارش ایسنا، آنچه دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده، نشان می دهد که افزایش پلکانی 
حقوق در دســتور کار قرار دارد و متوســط ۲۰ درصد اســت؛ به طوری که برای طبقات پایین تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا 
خواهد کرد.در تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط 
۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و 
مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین )مشــخص( و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال )هفت میلیون تومان( کمتر نباشد.همچنین در بند 
دو همین تبصره آمده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می یابد؛ به نحوی که پس از اعمال 
این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل 
قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نباشد.بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله مندی و اوالد اشاره 
کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: » در اجرای ماده )۱۶( قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد، موضوع بند )۴( ماده )۶۸( قانون مدیریت خدمات کشوری 
شــاغلین و بازنشســتگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ 

پرداخت کارکنان دولت تعیین می گردد«.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

پیشنهاد بودجه ۳۱ هزار میلیارد تومانی برای وزارت راه
/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده
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/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
تکلیف وزارت نفت برای واریز 

درآمد فراورده های نفتی به حساب 
یارانه ها

جزییات تکالیف وزارت نفت برای واریز درآمد حاصله از فروش 
فراورده هــای نفتی، گاز و خوراک پتروشــیمی ها به حســاب 
سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ مشــخص شد.به گزارش ایســنا، بر اساس بند 
الف تبصــره ۱۴ هدفمندی الیحه بودجه ۱۴۰۲، تمامی  منابع  
قانون هدفمندی  یارانه ها به  اســتثنای  عوارض شــهرداری ها و 
دهیاری ها، حق  بیمه  مشترکان  گاز طبیعی  و عوارض گازرسانی  
و حق  بیمه  منازل مســکونی  در اجرای  مــواد )۲( و )۴( قانون 
تأسیس  صندوق بیمه  همگانی  حوادث طبیعی، به  میزان شش  
میلیون و پانصد و نود و هشت  هزار و چهارصد و بیست  میلیارد 
)۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال توســط  شرکت های  تابعه  
وزارت نفت  بابت  دریافتی  حاصل  از فروش داخلی  فرآورده های  
نفتی، دریافتی  حاصل  از فــروش صادراتی  فرآورده های  نفتی، 
دریافتی  حاصل  از فروش داخلی  گاز طبیعی  با احتساب عوارض 
و مالیــات ارزش افزوده و دریافتی  حاصل  از اصالح نرخ خوراک 
پتروشیمی ها )درسقف  هفتاد هزار ریال به  ازای  هر متر مکعب( 
و اضافه  شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت  نرخ سوخت  صنایع  به  
خوراک پتروشیمی ها، به  حساب سازمان هدفمندسازی  یارانه ها 
نزد خزانه داری  کل  کشور واریز می شود.براساس بند »د« تبصره 
۱۴ قانون الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ درصد منابع حاصل 
از فروش داخلی و صادرات پاالیشــگاه های نفت براساس برنامه 
تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها 

نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به 

روستاها
براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است 
از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت مذکور تا میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی 
به روســتاها و اتمام طرح های نیمه تمام گازرسانی به روســتاها، تداوم گازرسانی با اولویت 
گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان 
اقدامات الزم را به عمل آورد.به گزارش ایســنا، براســاس بند »د« تبصره یک الیحه بودجه 
۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف اســت گزارش عملکرد گازرسانی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد. همچنین گازرسانی 
تا درب مدارس و مساجد روستایی مورد تاکید است.همچنین براساس بند »ه« این تبصره به 
شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش رسانده و پس 
از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات، 
طرح توسعه و تثبیت این پاالیشگاه کند و یا معادل آن نفت خام و میعانات گازی تحویل دهد.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
نصب کنتور هوشمند قسطی شد

بر اســاس تبصره ۱۵ الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ ستاد ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند 
از بخش غیردولتی )با اولویت شرکت های اپراتور مجازی( نسبت به هوشمند سازی مصرف، 
برقراری ارتباط و شناســایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف 
و همچنین نصب شــمارش گرهای هوشــمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از 
مشترکان دریافت کند.به گزارش ایسنا، بر اساس بند »ز« تبصره ۱۵ الیحه بودجه شرکت های 
تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شــرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در 
بودجه مصوب ســاالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی 

و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

گزیده خبر

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه از نفت 

برجا ماند
طبق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی مانند سال گذشته از 
درآمدهای نفتی ۴۰ درصد تعیین شده است.به گزارش ایسنا، ساالنه از مجموع 
درآمدهای نفتی براســاس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق 
توســعه ملی اختصاص پیدا کند که این ســهم برای سال جاری هم ۴۰ درصد 
بود و برای ســال آینده نیز ۴۰ درصد تعیین شده است.در بند الف، تبصره یک 
ماده واحده الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ آمده است: »سهم صندوق توسعه ملی 
از منابع حاصل از صــادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ 
درصد تعیین می شود.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در طول 
سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ 
درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی )معاف از 
تقسیم سود سهام دولت( و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از 
محل خالص صادرات گاز )معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( 
و همچنین ســهم سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع 
ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره )۵( این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به 
صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود«.همچنین در 
بند )ج( همین تبصره آمده است که چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، 
میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند 
)ب( این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شــود با رعایت بند )پ( ماده۱۷و 
جزء ۴ بند)ح( ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور مصوب 
۱۰بهمن ۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل 
از منابع حســاب ذخیره ارزی اقدام کند.در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف 
مقرر در بند)ب( این تبصره، حداقل ۵۰ درصد درآمد حاصله بابت تسویه بخشی 
از بدهی دولت به صندوق توســعه ملی و مابقی بابــت تقویت اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می رسد.

توسعه مسیر چابهار در دستور کار قرار دارد
مدرس خیابانی با بیان اینکه توســعه مسیر چابهار در 
دســتور کار قرار دارد، اما امیدواریم همه دستگاه های 
اجرایی مرتبط و کشور های مستقر در مسیر این کریدور 
بــه خوبی به وظایف خود عمــل کرده و همکاری های 
الزم را با گروه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران 
صــورت دهند، تصریح کرد: برای تحقق این برنامه هــا الزامات و چالش هایی را 
پیش رو داریم که بر این اســاس حمایــت الزم باید از تولید داخلی نیز صورت 
گیرد.مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه سال های 
سال است مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید دارند که باید حمایت از تولیدات 
ایرانی نیز در دســتور کار قرار گیرد، گفت: به موازات باید مســیری طی شود تا 
خدماتی که از ناحیه کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران داده می شود نیز در 
اولویــت حمایت قرار گرفته و در برنامه هفتم توســعه نیز این نکته مدنظر قرار 
گیرد.مــدرس خیابانی گفت: در عین حال تعییــن تکلیف و تصمیم گیری در 
حوزه اسقاط کشتی نیز باید مدنظر قرار گرفته و پرداخت مشوق های صادراتی و 
وارداتی به تجاری که بار خود را با ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
حمل می کنند در دســتور کار قرار گیرد تا استفاده از خدمات ایرانی در اولویت 
فعاالن اقتصادی قرار گیرد. مدیرعامل گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
با بیان اینکه تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان و رشت - انزلی باید در دستور کار 

جدی برای تکمیل کریدور شمال- جنوب قرار گیرد.

مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:
ذوب آهن اصفهان با تولید سوزن ریل سنگ 

تمام گذاشت
  مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
ضمن تبریک بیست و ســوم دی ماه سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در 
ایران در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری ذوب ۲۴ 
گفت: ذوب آهن اصفهان در ســاخت و بهره برداری از 
صنایع فوالدی در اقصی نقاط کشــور نقش بی بدیلی ایفا نمود. کارخانه ای که 
در کنار پشتیبانی از جنگ، تولید فوالد را نیز حفظ نمود و توسعه بخشید. وی 
در خصوص افزایش سرمایه ذوب آهن افزود : افزایش سرمایه شرکت را به روش 
های مختلف در دســت اقدام داریم که مجوز اولیه آن هم از بورس اخذ شده و 
مجمع نیز برگزار می شود .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : رویکردی 
که در کمتر از یک ســال گذشــته ذوب آهن اصفهان در بخش معدن در پیش 
گرفته است، این مجتمع عظیم صنعتی را در مسیر رسیدن به اوج قدرت معدن 
داری قرار داده که حرکت در این مسیر با قدرت ادامه می یابد. این مقام مسئول 
ادامه داد: ذوب آهن اصفهان با شــرکت در مزایده، اهلیت معدن و معدن داری 
تخصصی را به اثبات رســاند و پازل جلوگیری از تاراج معادن کشــور را تکمیل 
نمود که مصادق آن معدن امیر سنگان پارسیان می باشد، معدنی که جزء یکی از 
بهترین و بزرگترین معادن سنگ آهن پالسری شرق کشور به شمار می رود.وی 
اضافه کرد : معادن جزء سرمایه های ملی کشور هستند و باید با رعایت اهلیت 
در چرخه تولید فوالد قرار بگیرند. مهندس رخصتی گفت : ذوب آهن اصفهان با 
برنامه ریزی انجام شده و ترسیم دورنمای عملیاتی هم اکنون روند موفقی را در 
بخش های مختلف مانند معدن داری، سهام،بومی سازی،توسعه سبد محصول 

و ... طی می کند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:
همراهی مردم مهم ترین راه کاهش مصرف 

برق و گاز در استان است
محمدپور-گیالن؛ نشســت هم اندیشــی مدیران گاز، بــرق و صمت گیالن با 
صاحبان صنایع استان درخصوص مدیریت مصرف گاز در سالن همایش روابط 
عمومی شــرکت گاز استان گیالن برگزار شد.محمدتقی مهدی زاده مدیرعامل 
شرکت توزیع برق گیالن با اشاره به تجربه موفق شرکت توزیع برق در تابستان 
امســال و پایداری جریان برق استان گفت: این مهم با همراهی همه بخش ها 
میســر شده است.وی با بیان اهمیت موضوع مدیریت مصرف گاز برای پایداری 
جریان برق در اســتان گفت: اگر در مصرف گاز صرفه جویی شود ،گاز نیروگاه 
های تامین برق اســتان همچون سایر فصول سال تامین خواهد شد و مدیریت 
مصرف انرژی متعاقبا موجبات پایداری شبکه های توزیع برق در سراسر استان 
را فراهم خواهد آورد.مهدی زاده در پایان از همه آحاد مردم درخواست کرد تا با 
بکارگیری روش های مختلف مصرف بهینه انرژی ، پایداری جریان برق و گاز را 

برای سایر مصرف کنندگان تضمین کنند.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای نفتی/ 

هر بشکه نفت ۸۵ دالر
در الیحــه بودجه ۱۴۰۲ دولت منابع حاصــل از صادرات نفت را تا 
۶۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به قانون بودجه سال 
گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.به گزارش ایسنا، جزئیات منابع 
بودجه دولت در سال آینده نشــان می دهد که واگذاری  دارایی های 
سرمایه ای را حدود ۷۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.در 
بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای ۶۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط 
به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی اســت و از مابقی 
حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری 
اموال منقول و غیرمنقول و ۱۰۰ میلیون تومان به واگذاری طرح های 
تملک دارایی ســرمایه ای اختصاص دارد.درآمدهای حاصل از نفت و 
فرآورده هــای آن که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه پیش 
بینی شــده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با 
هر بشــکه به طور متوسط ۸۵ دالر و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی 

بسته شده است.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
قیمت آب برای مشترکان پرمصرف افزایش 

می یابد
بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت نیرو موظف به افزایش تعرفه آب برای مشترکان 
پرمصرف شــده است.به گزارش ایسنا، ببراساس بند »الف« تبصره ۶ الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است 
عالوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف، تا دو 
برابر بیش از الگو ۱۵ درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر 
الگو مصرف کرده اند به ازای هر مترمکعب مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش داده و از آنان 
دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات 
بــر ارزش افزوده نخواهد بود. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل مذکور در ردیف معین 
در بودجه شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای 
تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصالح شبکه آن و تکمیل 
فاضالب روستایی اختصاص می یابد.به نحوی که ۳۰ درصد منابع مذکور برای آبرسانی 
عشایری و باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم 
بین استان ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقت نامه بین شرکت های آب و 

فاضالب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
انشعاب آب، برق و گاز برای مدارس خیریه 

ساز نیم بها شد
براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای مدارســی که توسط خیرین ساخته شده ۵۰ 
درصد تخفیف برای حق انشــعاب در نظر گرفته شده است.به گزارش ایسنا، امروز 
الیحه بودجه سال آینده به عنوان دومین الیحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم 
به مجلس شورای اسالمی ارائه شــد. جزئیات ارقام کلی بودجه نشان می دهد که 
بودجه ســال آینده از نظر منابع و مصــارف در رقم ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تراز 
می شــود.بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ 
هزار میلیارد تومان اســت. اجزای بودجه عمومی نیز شــامل منابع عمومی بالغ بر 
۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسســات دولتی 
شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.براساس بند »ک« تبصره ۶ الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده می شــود به مدارسی که حداقل ۵۰ 
درصد آن توســط خیرین ساخته می شود تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، 
توســعه شبکه، حق وصل شمارشــگر )کنتور(، آب، گاز و فاضالب، افزایش جریان 

الکتریکی و حق وصل شمارشگر برق ارائه کند.

20 میلیارد متر مکعب مازاد برداشت داریم

 روزهای ترسناک آبی در پیش است
یک کارشناس حوزه آب گفت: ما اکنون ۲۰ میلیارد متر مکعب 
مازاد برداشــت آب داریم که اگر نتوانیم آن را در بازه مشخصی 
سر و سامان داده و مدیریت کنیم؛ روزهای سخت و ترسناکی را 
در پیش خواهیم داشت.رضا حاجی کریم در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره تداوم خشکسالی و وضعیت منابع آبی کشور 
اظهار داشت: ابتدا اینکه مســئله بارندگی به هیچ وجه ارتباطی 
بــا بیالن مصرف آب کشــور ندارد یعنی مســئله ای که امروز با 
آن مواجهیم تغییرات بارندگی نیســت، مسئله اصلی بد مصرف 
کردن آب اســت. ما در کشــوری زندگی می کنیم که ۸۵ درصد 
مناطق کشور در اقلیم گرم و خشک قرار دارد، در همین شرایط 
اقلیمی الگوی توســعه ای را از کشورهایی الگوبرداری کردیم که 
اصوال کمبود آب ندارند. الگوی توســعه ما از اروپایی گرته برداری 
شده اســت که دسترسی به منابع آبی بســیار زیادی دارد، نوع 
ســرمایه گذاری و استراتژی صنعتی مان هم به همین شکل بوده 
و چولگی منحنی ســرمایه گذاری همیشه ســمت صنایع آب بر 
بوده اســت.وی افزود: با این شرایط در نظر بگیریم که در سطح 
بین الملل هم با گلوبال وارمینگ و گرمایش جهانی روبرو هستیم، 
این تنها مسئله ای نیست که مشکل ما را حاد کرده و از نظر آبی 
به شــرایط امروز رسیده ایم. مسئله ای که ما را به این روز رسانده 
تالقی تغییرات اقلیمی، الگوهای بد توسعه ای و مصرف آب است، 
فرض کنیم در سال آبی آینده ۲۰ درصد هم باالی منحنی نرمال 
باشــیم ما بیش از ۴۰۰ دشــت ممنوعه داریم آیا این ۲۰ درصد 
رویایی باالی نرمال مشــکل اصفهان و همدان، صنایع آب بری را 

که به کویر مرکزی منتقل شــده اند را حل می کند؟ مسئله آب 
شــهر تهران را که به تمام منابع آبی ۴ استان دیگر دست اندازی 
می کند؛ حل می کند؟ آیا می تواند ماجرای آب های بین حوضه ای 
را حل کند؟ بنابراین شرایط اقلیمی یک عامل تشدیدکننده بوده 
نه عامل اصلی.این کارشــناس حوزه آب تاکید کرد: اگر با همین 
آهنگ کنونی پیش برویم تهدید تمدنی است و بدون رودربایستی 
و پرده پوشی باید بگوییم که روزهای سختی را خواهیم داشت و 
شاهد تعارضات اجتماعی، سیاســی، قومیتی و صنفی در حوزه 

آب خواهیــم بود. اما اگر تدبیری اتخاذ کنیم منجمله برنامه های 
ســازگاری با کم آبی را به نحو احســن اجرا کنیم شاید گریزی 
باشد.وی خاطرنشان کرد: ما اکنون ۲۰ میلیارد متر مکعب مازاد 
برداشــت آب داریم که اگر نتوانیم آن را در بازه مشــخصی سر 
و ســامان داده و مدیریت کنیم؛ روزهای ســخت و ترسناکی را 
در پیش خواهیم داشــت. اما نکته ناراحت کننده اینکه در سطح 
استراتژیستی هیچ نشانه ای مبنی بر بهبود اوضاع نمی بینیم یعنی 
وقتی به رئوس برنامه هفتم و سیاســت های کشــاورزی که نگاه 

می کنیم اراده ای برای سامان این وضعیت وجود ندارد.حاجی کریم 
بیان داشــت: می توان برای صفر کــردن مصرف این ۲۰ میلیارد 
متر مکعب آب مازاد؛ برنامه ریزی کرد و ســندی تدوین کرد ولی 
ماجرا این است که برنامه نیاز به منابع مالی و سرمایه گذاری های 
کالن دارد در شــرایط فعلی یکــی از بزرگترین بازدارنده ها برای 
حصول موفقیت؛ تجهیز منابع مالی اســت که در شــرایط فعلی 
امکانات الزم را نداریم چون دولت پول ندارد محدودیت و مضایق 
مالی شدید دارد و بخش خصوصی هم به علل مختلف تمایلی به 
ســرمایه گذاری در این حوزه ندارد یعنی ترجیح می دهد سرمایه 
را در بازارهایی ببرد که بازدهی بهتری دارند، این باعث می شــود 
هیچوقت به اهداف مدنظر نرسیم، مگر اینکه استراتژی جدیدی 
اتخاذ کنیم که ســرمایه گذاری درحــوزه آب اقتصادی بوده و به 
اندازه بازارهای دیگر جذابیت داشته باشد.وی با اشاره به راهکارها 
برای برون رفــت از اوضاع کنونی آب گفت: من اعتقادی ندارم از 
کشاورزی به سمت دیگری برویم مثال در برنامه مقابله با بی آبی 
در کالیفرنیای امریکا سطح زیر کشت را پایین آوردند و بواسطه 
استفاده از تکنولوژی و سرمایه گذاری در روش های نوین کشت و 
آبیاری میزان برداشــت محصول باال رفت. ما نیز در همین راستا 
می توانیــم، روی مصرف آب در بخش صنعت و شــرب، کاهش 
میزان آب به حســاب نیامده بازچرخانی پساب کار کنیم، وقتی 
از منابع مالی و تکنولوژی روز اســتفاده کنیم مشــک قابل حل 
است و نیازی نیست که کشاورزی را کم کنیم و یا نگران اشتغال 

کشاورزان باشیم.

براســاس تبصره یک الیحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف اســت از طریق شرکت ملی 
نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط 
دســتگاه های اجرایی براســاس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.به گزارش ایسنا، 
طبق بند »ی« تبصره یک این موارد براین اســاس است که مازاد در سقف مندرج در 
بند »ب« این تبصره تا مبلغ ســه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور 
تقویت بنیه دفاعی تحقیقات راهبردی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی 
و تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بابت طرح های محرومیت زدایی و پیشــران 
براساس نرخ سامانه معامالت الکترونیکی با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.به 

ســتاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می شود در سقف جزء یک این بند سهمیه نفت 
خام و میعانات گازی را از طریق پاالیش در پاالیشگاه های خصوصی کوچک که نسبت 
به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده اند پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور 

به مصرف برساند.

تسویه بدهی دولت با آستان قدس و تامین اجتماعی با نفت
دولت مجاز است به دستگاه های اجرای صندوق های بازنشستگی دولتی، دستگاه های 
دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین 
بازپرداخت بدهی ها و تعهدات دولت به ســازمان تامین اجتماعی و تســویه بدهی به 

انقالبی،  و  نهادهای عمومــی غیردولتــی 
شهرداری ها و آستان قدس رضوی و اجرای 
طرح هــای مربوط به توســعه نیروگاه های 
اتمــی و طرح هــای پیشــران بــا اولویت 
طرح های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ 
سهم صندوق توســعه ملی و شرکت ملی 

نفت نســبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی بــرای صادرات اقدام کند. تایید 
صالحیت فنی حرفه ای و مالی اشــخاص معرفی شــده توسط رئیس دستگاه اجرایی 

مربوطه صرفا توسط وزارت نفت انجام می شود.

/الیحه بودجه 1402/

نحوه تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص و سازمان ها تشریح شد
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گزیده خبر

/الیحه بودجه ۱۴۰۲ /
سهم ۱۱ و ۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت 

از شماره گذاری و نقل و انتقال خودروها
بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۲ سهم بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی برای نقل  
و انتقال خودروها و سهم بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای شماره گذاری 
خودروها در نظر گرفته شده است.بر اساس اطالعات مندرج در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته 
شــده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ 
درصد افزایش دارد.حســب الیحه بودجه ۱۴۰۲، برای نقل و انتقال اتومبیل 
ردیف بودجه ۱۳۰ هــزار و ۵۷۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریالی حاصل از آمد 
عمومی استانی در نظر گرفته شــده است.  این میزان در الیحه بودجه سال 
جاری )۱۴۰۱( ۳۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که بر این اساس 
۷۷ درصد نســبت به عدد در نظر گرفته شــده در بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر 
اســت.همچنین در الیحه بودجه ۱۴۰۲ برای شماره گذاری خودروها، دولت 
درآمد ۱۱۰ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
مالیات ۵۰ و ۱۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار

بر اســاس الیحه بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ 
ســیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین 
المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان 
به عنوان مالیات دریافت می شــود.به گزارش ایسنا، بر اساس الیحه بودجه از 
ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان 
ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی ۱۰۰ تومان، هر بسته 
۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات و همچنین 
هر نخ ســیگار وارداتی ۸۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکو قلیان وارداتی 
۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت می شــود تا مطابق ردیف های 

این قانون برای بخش سالمت و ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
درآمد بالغ بر ۳۱۹ هزار میلیارد ریالی 

دولت از حقوق ورودی خودروها
حســب الیحه بودجه ۱۴۰۲، دولت سیزدهم درآمد بالغ بر ۳۱۹ هزار و ۷۷۰ 
میلیارد ریال برای حقوق ورودی خودروها در نظر گرفته شده است.بر اساس 
اطالعات مندرج در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد 
تومان در دولت ســیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ 
هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.مطابق جدول شــماره ۳ 
الیحه بودجه ســال آتی، دولت ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد عمومی 
حاصل از حقوق ورودی خودروها در نظر گرفته است.همچنین درآمد ۶۲۷۰ 
میلیون ریال از جهت حقوق ورودی  خودروها به صورت درآمد اختصاصی در 
نظر گرفته اســت.بر این اساس حقوق ورودی  خودروها در مجموع برای سال 

آینده ۳۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
تعرفه وارداتی ۲۷۵ و ۱۱۰ تومانی گوشت 

قرمز و مرغ
عوارض واردات هر کیلو گوشــت قرمز و مرغ در الیحه بودجه اخیر به ترتیب 
۲۷۵ و ۱۱۰ تومان تعیین شــد.به گزارش ایســنا، بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته در الیحه ســال ۱۴۰۲ در بخش درآمد حاصل از اخذ عوارض 
واردات گوشت قرمز و مرغ، برای هر کیلو گوشت قرمز ۲۷۵ تومان و برای مرغ 

۱۱۰ تومان تعرفه تعیین شده است.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
پیش بینی درآمد ۲۵۵ میلیارد تومانی از 

تجارت الکترونیک
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ در حوزه تجارت دو ردیف درآمدی برای 

سازمان توسعه تجارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات ارائه شده در جداول واگذاری دارایی های 
سرمایه ای و مالی برای سازمان توسعه تجارت ایران ۶۴۰ میلیارد تومان ردیف 
درآمدی در نظر گرفته شــده اســت که از این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان به 
درآمد حاصل از کارمزد ثبت ســفارش اختصاص دارد. همچنین درآمدهای 
حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی این سازمان نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان 
تخمین زده می شــود.همچنین بر اســاس برنامه های پیش بینی شده دولت 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در سال  آینده ۲۵۵ میلیارد تومان درآمد 
خواهد داشت.در این بخش حدود ۲۳۰ میلیارد تومان به درآمد حاصل از ارائه 
خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اختصاص دارد و حدود ۲۵ 
میلیارد تومان نیز به درآمدهای کلی از خدمات تجارت الکترونیک اختصاص 
یافته اســت.در حوزه هزینه ها نیز دولت برای ایجاد بسترهای تسهیل تجارت 
الکترونیک کشور در قالب پنج پروژه  ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته 
است. این طرح ها از ســال ۱۳۹۰ وارد فاز اجرایی شدند و دولت پیش بینی 
کرده در صورت در نظر گرفتن اعتبارات الزم تا سال ۱۴۰۳ به پایان خواهند 

رسید.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
حقوق گمرکی کاالهای اساسی و دارو یک 

درصد تعیین شد
بر اســاس الیحه بودجه سال بعد حقوق گمرکی کاالهای اساسی و دارو یک 
درصد تعیین شد.به گزارش ایسنا، بر اساس الیحه بودجه در سال ۱۴۰۲ نرخ 
۴ درصــد حقوق گمرکی در صــدر در بند ۲ ماده ۱ قانون امور گمرکی برای 
کاالهای اساســی و دارو به یک درصد تقلیل می یابد.این موارد با پیشــنهاد 
سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.در سال 
جاری، نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در حقوق ورودی از 
۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معامالت الکترونیک )ETS( افزایش یافت. اما برای 
جبران این موضوع نرخ چهار درصد حقوق گمرکی، برای کاالهای اساســی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و 
دامی به یک درصد کاهش یافت.بر اساس الیحه بودجه این قانون برای سال 

بعد نیز تداوم خواهد داشت.

/الیحه بودجه سال ۱۴۰۲/
مشوق های صادراتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان

دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ ذیل وظایف ســازمان توسعه تجارت ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان برای تامین مشوق های صادراتی در نظر گرفته است.به گزارش 
ایســنا، در جداول بودجه و اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول هفت و 
۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ در ذیل مسئولیت های سازمان توسعه تجارت اعتباری 
۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده است.آن 
طور که در بودجه آمده اعتبار مشوق ها و زیرساخت های صادرات غیرنفتی 
و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات 
صادراتی و افزایش ســرمایه صندوق توســعه صادرات در مجموع به ۱۴۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است.بر این اساس این اعتبارات در دو حوزه هزینه ای 
و تملک دارایی های سرمایه ای نهایی خواهد شد که ۱۰۴۰ میلیارد تومان آن 
مربوط به بخش هزینه و ۳۶۰ میلیارد تومان آن به بخش تملک دارایی های 
ســرمایه ای اختصــاص دارد.همچنین دولــت در بخش بــرآورد اعتبارات 
ردیف های متفرقه بخشی را به توســعه زیرساخت های تجارت الکترونیک 
اختصاص داده که عدد آن مجموعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود.در بخش 
تبصره های بودجه نیز به منظور جلوگیری از خام فروشی و صادرات کاالهای 
خام و در جهت اجرای سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در جهت 
تحقق جهش تولید دانش بنیان دولت محدودیت هایی را در نظر گرفته است. 
به این ترتیب درآمــد حاصل از صادرات مواد و محصوالت معدنی و صنایع 
معدنی وغیرفلزی که به مصادیق آن نیز اشاره شده مشمول مالیات و عوارض 
صادراتی خواهند بود.آیین نامه اجرایی این بند و تعریف فهرســت مواد خام 
و نیمه خام پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه های اقتصاد، 
صمت، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی ریاست جمهوری پیشنهاد و به 

تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس

سرمایهبهجاییکهامناستمیرود
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس خاطر نشان کرد: ما گرفتار رکود تورمی شده ایم 
راه حل گذر از این شرایط چندان پیچیده نیست و بخش خصوصی و دولتی می دانند 
که چگونه از این بحران ها باید گذر کنیم. اما موضوع این است که آیا ما توان این را 
داریم که برای حل بحران های فعلی تصمیم قاطع بگیریم و اقداماتی انجام بدهیم که 
رکود تورمی متوقف و رشد اقتصادی به کشور باز گردد.شریف نظام مافی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به حاکم شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران، گفت: 
رکود تورمی قدرت خرید مردم را کاهش داده است. تورم ایران هیتری است به این 
معنا که چندین درصد باال می رود بدون اینکه ابزار کنترلی برای آن در دست باشد 
در حالی که اقتصاد و سرمایه برای پیشرفت به شرایط آرام نیاز دارد و اگر ثبات وجود 
نداشــته باشد نمی توان انتظار داشــت در هیچ نقطه ای از دنیا بتوان رکود تورمی را 
کنترل کرد.رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با اشاره به خطراتی که صنعت ایران 
با آن درگیر شــده  است، گفت: قدرت خرید مردم به نقطه ای رسیده است که تولید 
داخلی چندان مهم نیســت چراکه با افت توان خرید مردم امکان خرید کاال تقلیل 
پیدا کرده اســت. تورم امروز ایران ساده نیست و به یک مقوله پیچیده تبدیل شده 
اســت.  نظام مافی سرمایه را موجود ترسو توصیف کرد و افزود: سرمایه به جایی که 
امن اســت می رود متاسفانه امنیت اقتصاد ما به اندازه کشورهایی که هم ردیف آنها 
هستیم نیست. به عنوان مثال کشــورهای مانند مکزیک، آفریقای جنوبی و مالزی 
از لحاظ اقتصادی ثبات بیشــتری دارند از این رو ســرمایه تمایل دارد که به آنجاها 
برود. در حال حاضر اقتصاد ایران به ســمتی هدایت شــده است که دیگر نمی توان 
خود را با ترکیه و کره  جنوبی مقایســه کنیم و آنها در شرایط بهتری از ما هستند.

این فعال اقتصادی با اشــاره به چگونگی تامین کاالهای اساسی در شرایط تحریم، 
گفت: کاالهای اساسی دو دسته اند؛ نخست، کاالهایی که اگر نباشند جامعه می تواند 
بدون آنهــا زندگی کند و دوم، کاالهایی که کمبود آنهــا در جامعه ایجاد ناراحتی 

می کنــد. من فکر نمی کنم که در آینده در زمینه واردات کاالهای اساســی به ویژه 
غالت دچار مشــکل شــویم چراکه در بدترین شرایط جنگ تحمیلی نیز این اتفاق 
رخ نداد و ما توانســتیم نیازهای خود را تامین کنیم. اما موضوع اصلی تامین و عدم 
تامین کاالهای اساســی نیست جامعه باید رشد کند و تولید و صادرات داشته باشد 
و از لحاظ نوآوری پیشــرفت های در صنعت را رقم بزند.نظام مافی ادامه داد: به نظر 

می رســد در آینده باید انتظار تحریم های بیشتری از اتحادیه اروپا به خصوص آلمان 
و فرانسه داشته باشیم؛ و این موضوع یعنی تحریم ها در نوع ارتباط اقتصادی که ما 
با اروپا داریم تاثیر می گذارد.وی با تاکید بر کاهش درصد ثبت اختراعات در کشور، 
تصریح کرد: این یک واقعیت است که نخبگان از کشور خارج می شوند و تعداد فارغ 
التحصیالن بهترین دانشــگاه های ما تمایلی ندارند که در ایران بمانند و این موضوع 
در آینده بر اقتصاد تاثیر خواهد گذاشــت شاید برخی بر این باور باشند که اهمیتی 
ندارد که نخبگان از کشور می روند اما در دراز مدت اثرات خود را بر جامعه و اقتصاد 
خواهد گذاشت و رقابت پذیری ما را در عرصه های  بین المللی کاهش می دهد.رئیس 
اتاق مشترک ایران و سوئیس در پاسخ به این پرسش که برخی این دیدگاه را طرح 
می کنند که ایران از مسیر توسعه خارج شده است و ما بر گذران امور ابتدایی و اولیه 
متمرکز شده ایم آیا این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: پاسخ به این پرسش به نحوه 
نگریستن ما به توسعه بازمی گردد آمار بانک مرکزی گواه می دهد که اقتصاد ایران رو 
به پیشرفت نیست و ما گرفتار رکود تورمی شده ایم راه حل گذر از این شرایط چندان 
پیچیده نیســت و بخش خصوصی و دولتی می دانند که چگونه از این بحران ها باید 
گذر کنیم. اما موضوع این است که آیا ما توان این را داریم که برای حل بحران های 
فعلی تصمیم قاطع بگیریم و اقداماتی انجام بدهیم که رکود تورمی متوقف و رشــد 
اقتصادی به کشــور باز گردد.این فعال اقتصادی در پایان بیان کرد: حجم کاالهای 
تولید شده در ایران قابل عرضه به کشورهای همجوار است ما نمی توانیم اعالم کنیم 
کشور صادرکننده ای هســتیم این در حالیست که ترکیه می تواند این ادعا را طرح 
کند. دولت ترکیه از صادرات حمایت می کنــد و به بنگاه های صادرات محور یارانه 
می دهد اما ما در ایران این امکان را نداریم و اعتبارات بانکی نیز بر اســاس قابلیت 
صادرات بنگاه ها نیســت. صادرات موضوع اصلی اقتصاد ایران نیست هرچند در این 

سال ها پیشرفت های انجام شده است.

رئیس مجمــع صادرکنندگان دام 
خاطر نشان کرد: صادرات و قاچاق 
دام به عنوان ۲ عامل گرانی قیمت 
گوشت در بازار معرفی می شوند این 
حالیست که حدود یک ماه بوده که 
صادرات دام متوقف شــده اســت. 
در این مقطــع از فصل تاحدودی 
دام به کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس قاچاق می شود اما حجم آن 
اندازه ای نیست که تعادل و قیمت  
گوشــت در کشــور تا این میزان 
تحــت تاثیر قــرار بدهد همچنین 
در فصل ســرما امکان و جابه جایی 
دام دشــوار است.منصور پوریان در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
با بیــان اینکه در فصل زمســتان 
شــیب قیمت  دام تند می  شــود، 
گفــت: در هفته  های اخیر بازار دام 
زنده و گوشت متاثر از نرخ ارز قرار 
گرفت و قیمت  ها رو به جلو رفتند؛ 
همچنین تجربه ثابت کرده اســت 
که در فصل زمستان قیمت گوشت 
در بازار افزایش پیدا می کند.وی با 
اشــاره به باال رفتــن فاصله قیمت 
گوشت گرم و منجمد، گفت: فاصله 
قیمت گوشت منجمد و گرم  باید 
بین ۱۰ تا ۲۰ هزار  تومان باشــد. 
اما امــروز این فاصله قیمتی به ۸۰ 
تا ۱۰۰ هزار تومان شده است این 
در حالیست که حجم  گوشت های 
منجمد دپو شــده از سوی دولت و 
بخش خصوصی قابل توجه اســت 

اما متقاضــی برای خریــد آن در 
ندارد.رئیس مجمع  بــازار وجــود 
اینکه  بیان  بــا  دام  صادرکنندگان 
تفاوتی بین کیفیت گوشت منجمد 
و گوشــت گرم وجود ندارد، افزود: 
صادرات و قاچــاق دام به عنوان ۲ 
عامل اصلی گرانی قیمت گوشــت 
در بــازار معرفی می شــود این در 
حالیســت که حدود یک ماه بوده 
که صادرات دام متوقف شده است. 
در این مقطــع از فصل تاحدودی 
دام به کشــورهای حاشــیه خلیج 
فارس قاچاق می شود اما حجم آن 
اندازه ای نیست که تعادل و قیمت  
گوشت در کشور تا این میزان تحت 
تاثیر قرار بدهد همچنین در فصل 
ســرما امــکان و جابه جایی دام به 
دلیل بارندگی دشــوار می شود.وی 

قیمت دام سبک در عراق را کیلویی 
۱۳۵ هــزار تومان عنــوان کرد و 
افزود: عراقی ها دام سبک را از ایران 
کیلویی ۱۰۰ تــا ۱۱۰ هزار تومان 
خریــداری می کننــد و این فاصله 
قیمتی بــا احتســاب هزینه جابه 
جایی انگیزه قاچاق دام را می گیرد 
و بهتر اســت تمهیداتی اندیشیده 
شــود در ۲ ماه پایانی سال گوشت 
با نرخ تنظیم بــازاری وارد چرخه 
بازار شــود تا بازار گوشت در کشور 
متعادل شود.پوریان جابه جایی دام 
در شــرایط جوی اخیر را دشــوار 
دانســت و افزود: افزایش قیمت ها 
در شرایطی که تقاضا بسیار کاهش 
پیــدا کرده روا نیســت و شــتاب 
قیمتی در بره نره کشتاری و بره نر 
چاق قابل توجه است.به گفته این 

کارشــناس حوزه دام پروری؛ بره نر 
کشتاری کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
از دامدار خریداری می شــود اما در 
میادین به دلخواه نرخ های دیگری 
تعییــن و فروخته می شــود.وی با 
بیان اینکه میزان گوشت موجود در 
بازار نســبت به تقاضا بیشتر است، 
افزود: قیمت هایی که برای گوشت 
گرم تعیین شــده کاذب است و به 
نظر می رســد فعاالن حوزه گوشت 
به دلیل کاهش تقاضا برای گوشت 
گرم با افزایش قیمت  ها ســعی در 
جذب مشــتری و نوعی روان سازی 
بازار را دارند؛ بنابراین عرضه گوشت  
منجمــد قیمت هــا را در روزهای 
می دهد.رئیــس  کاهــش  آینــده 
افزود:  دام  مجمع صادرکننــدگان 
قیمت هایی که در دل بازاز تعریف 
می شــود از توان خرید مردم خارج 
است از این رو چاره ای نداریم که با 
منطق مشتری بازار را تنظیم کنیم.

پوریان عدد صادرات دام در ســال 
جاری را ۳۵۰ هزار راس دام معادل 
۱۴ هزار تن اعالم کرد و تاکید کرد: 
ارزش صــادرات این حجم دام ۴۲ 
میلیون دالر بوده است. کشور ایران 
که در سال ۹۶ رتبه ۶ صادرات دام 
را در جهان کسب کرد اما امروز از 
لیست کشورهای مهم صادرکننده 
دام خــارج شــده  اســت این در 
حالیست که ما می توانیم هر سال 

۲ میلیون دام سبک صادر کنیم.

فاصله قیمت گوشت منجمد و 
گرم به 100 هزار تومان رسید

بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از حذف 
یارانه خانوده های غیر مشــمول صرف یارانه نان خواهد 
شد.به گزارش ایسنا، بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ درباره هدفمندی یارانه ها، منابع و مصارف 
آن اســت که در این میان ۶۵۹ هزار میلیارد تومان همه 
منابع پیش بینی شــده برای یارانه هاست که قرار است 
در بخش های مختلفی ماننــد یارانه دارو، یارانه نقدی و 
معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، 
هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات 
و عوارض و مالیات بر ارزش افــزوده فرآورده های نفتی 

و گاز طبیعی و تعهدات صرف شــود.یکی از موارد مورد 
تاکید در این تبصره الیحــه بودجه مربوط به چگونگی 
هزینه کرد منابع حاصل از حذف یارانه بگیران است که بر 
اساس آن »سازمان هدفمندی یارانه ها موظف اس منابع 
حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشــمول حمایت 
دولت و عوارض و مالیــات بر ارزش افزوده موضوع جزء 
۱-۶ این بند را با تخصیص ســازمان صرفاً برای تأمین 
یارانه نان هزینه نماید.«تفاوت تبصره ۱۴ امسال با الیحه 
بودجه ســال آینده که امروز از سوی رئیسی به مجلس 
تقدیم شــده بود، این اســت که در قانون بودجه امسال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد، پس از سه 

ماه از ابالغ قانون، ضمن دهک بندی درآمدی خانوارهای 
یارانه بگیر، خانوارهای پر درآمد را از این فهرست حذف 
کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه ها موظف شده 
بــود تا متقاضیان جدید را ثبت نام کند.از ســوی دیگر 
نیز امسال مقرر شــده تا منابع حاصل از حذف شدگان 
از فهرســت یارانه های نقدی و معیشــتی، بــرای یارانه 
افراد جدید و جامانده، اجــرای قانون حمایت از حقوق 
معلولین و افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های 
اول تــا چهارم دارای حداقل ســه فرزند -که در هیچ از 
دستگاه های مذکور در ماده )۲۹( شاغل نباشند- هزینه 

شود.

/الیحه بودجه 1402/

یارانهحذفشدهها،خرجنانمیشود

حسب الیحه بودجه ۱۴۰۲ ، برای جانبازان با درصد معلولیت باالی ۷۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب 
با وضعیت جانبازی و برای سایر مشمولین از محل تسهیالت قرض الحسنه برای خرید خودرو داخلی توسط وزارت صمت 
تخســص داده خواهد شد.بر اساس اطالعات مندرج در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان 
در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

بر اساس الیحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسالمی، مطابق بند )و(  تبصره هفت الیحه بودجه سال ۱۴ آینده، 
وزارت صـــنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان باالی ۷۰ درصد که 
در سنوات گذشته، از تسهیالت ماده )۴۵( قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده باشند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو 
متناســب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. در خصوص ســایر مشمولین ماده )۴۵( قانون 
مذکور، از محل تســهیالت قرض الحسنه تبصره )۱۶( این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام کند.یادآوری می شود که 
بودجه ســال جاری، وزارت صمت مکلف شــد که به جانبازان جسمی و حرکتی ۲۵ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با 

معرفی بنیاد شهید خودرو با اقساط پنج ساله از دو شرکت  خودروساز بزرگ تخصیص دهد.

براساس الیحه بودجه سال آینده حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی باالی ۶۰۰ دالر برابر 
با ۱۵ درصد تعیین شده است.به گزارش ایسنا، براساس بند »ط« تبصره هفت الیحه بودجه سال آینده الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی باالی ۶۰۰ دالر برابر ۱۵ درصد تعیین می شود 
و واردات گوشــی در ســایر رویه ها به ماخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.براساس این الیحه وزارت امور اقتصاد و 
دارایی )گمرک جمهوری اسالمی ایران( مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز 
کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک شود.واردات این کاالها از طریق مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی نیز مشمول این حکم می شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند برعهده کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی باالی ۶۰۰ دالر بای 

سال آینده درحالی برابر با ۱۵ درصد تعیین شده است که این میزان در سال جاری ۱۲ درصد بوده است.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

اجازهورودیکخودروبرایجانبازانباالی۷۰درصد
/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

حقوقورودیتلفنهمراهباالی۶۰۰دالرچقدر
است؟
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طالی جهانی به دست انداز رسید
قیمت طال امروز چهارشنبه ثابت بود زیرا معامله گران منتظر آمارهای کلیدی تورم ایاالت متحده بودند که قرار است در هفته جاری برای ارزیابی موضع فدرال رزرو و افزایش نرخ 
بهره ارائه شوند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱.۸ درصد کاهش به ۱۸۷۵ دالر و ۱۰ سنت رسید و قیمت طالی آمریکا 
نیز با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۸۷۶ دالر و ۱۰ سنت رسید.همه توجه ها به داده های شاخص قیمت مصرف کننده  ایاالت  متحده است که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود. 
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس بانک مرکزی سوئد که روز سه شنبه برگزار شد، درباره سیاست پولی فدرال رزرو اظهار نظری نکرد.میشل بومن، رئیس فدرال رزرو 
گفت: بانک مرکزی ایاالت متحده باید برای مبارزه با تورم باال، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد و این احتماالً منجر به شرایط  منعطف تر بازار کار خواهد شد.طال نسبت به افزایش 
نرخ های بهره بســیار حساس است زیرا هزینه فرصت نگهداری شــمش بدون بازده را افزایش می دهد. در همین حال، ماریو سنتنو، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا روز 
سه شنبه گفت روند فعلی افزایش نرخ بهره در حال نزدیک شدن به پایان است.بر اساس گزارش رویترز، اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه 
طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن در روز سه شنبه ۰.۱۳ درصد کاهش یافت و به ۹۱۴.۱۷ تن رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره در ۲۳.۶۲ دالر 

ثابت ماند، پالتین ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۷۶ دالر رسید و پاالدیوم با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۷۷۳ دالر و ۸۷ سنت رسید.

گزیده خبر
/الیحه بودجه ۱۴۰۲/

حقوق  تا ۷ میلیون از مالیات معاف شد
در الیحه بودجه ســال آینده، معافیت مالیاتی حقوق تــا هفت میلیون تومان 
)درآمد ســاالنه ۸۴ میلیون تومان( تعیین شده است.به گزارش ایسنا، براساس 
بند »و« تبصره ۱۲ حقوق و دســتمزد الیحه بودجه سال آینده، در سال ۱۴۰۲ 
سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت 
عناوینی از قبیل حقوق و مزایا )به اســتثنای عیدی(، مقرری یا مزد، حق شغل، 
حق شــاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشــاوره، حق حضور در 
جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر 
یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی 
یا غیر دولتی تحصیل می کند که از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی اســت، طبق 
موضــوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مســتقیم معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین 
شــده است.بر این اساس، درآمدهای باالی ۸۴ میلیون تومان به صورت پلکانی 
باید مالیات بپردازند.موارد اســتثنا در مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه 
و بودجه کشــور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود.همچنین 
براســاس بند »ز« این تبصره میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص 
فاقد درآمد موضوعات ماده ۵۷ قانون مالیات های مســتقیم و مالیات بر درآمد 
مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ساالنه ۴۷۵ میلیون تومان 

تعیین شده است.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
 سال آینده مالیات بر درآمد ۴۵ درصد 

بیشتر می شود
براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲، منابع حاصل از مالیات رشد ۵۹ درصدی خواهد 
داشت که مالیات اشخاص حقوقی باالترین سهم را دارد.به گزارش ایسنا، مالیات 
یکی از منابع درآمدی دولت اســت که شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات 
بر درآمدها، مالیات بر ثروت، واردات و مالیات کاالها و خدمات می شــود.بر این 
اســاس، سهم مالیات اشــخاص حقوقی در الیحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار 
میلیارد تومان اســت که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان 
بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشــته است.همچنین ســهم مالیات بر درآمدها در 
الیحه بودجه ســال آینده نیز ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شــده که 
در مقایسه با سال جاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد 
شده است.عالوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۳۷ هزار میلیارد تومان در الیحه 
بودجه سال آینده است که نسبت به سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال جاری، 
۳۷ درصد افزایش داشــته است.همچنین، رقم مالیات واردات در الیحه بودجه 
سال آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت 
به ســال جاری که ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، مالیات کاالها و خدمات در الیحه بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ 
هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شــده است. این در حالی است که این رقم در 
بودجه ســال جاری ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است که به میزان ۲۴ درصد رشد 

داشته است.

/الیحه بودجه ۱۴۰۲/
افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در 

سال آینده
براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲، دولت منابع حاصل از مالیات را به بیش از ۸۳۸ 
هزار میلیارد تومان افزایش داده که نســبت به بودجه ســال جاری بیش از ۵۹ 
درصد افزایش دارد.به گزارش ایســنا، جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده 
نشــان می دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان که در 
بودجه امســال مصوب شده، به بیش از ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 
بیش از ۵۹ درصدی را نشــان می دهد.این افزایش درحالی رخ داده که پیش از 
این نیز عنوان شده بود که قرار است نقش مالیات در درآمدهای دولت پررنگ تر 
شود.گفتنی است؛ سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان 

بود که در بودجه امسال به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.

اقدام جدید چین در دالرزدایی
مقامات چین ســاعات معامالتی یوان خشکی را به عنوان بخشی از هدف دولت 
برای گســترش اســتفاده فرامرزی از پول ملی و تقویت فعالیت تجاری به یوان 
افزایــش داده اند.به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، از اول ژانویه، ســاعات 
معامالت یوان خشکی افزایش یافته است به طوری که معامالت ارز خارجی اکنون 
تا ســاعت سه صبح در پکن به جای توقف ســاعت ۱۱:۳۰ بعد از ظهر که قبال 
وجود داشت امکان پذیر است. این افزایش ساعت تجارت را به عصر اروپا و به روز 
ایاالت متحده می برد.این اقدام ابتکارات قبلی پکن را با هدف ترویج اســتفاده از 
پول ملی چین در مبادالت با صادرکنندگان بزرگ انرژی و تامین کاالها تقویت 
می کند. ماه گذشــته، رئیس جمهور، شی جین پینگ تایید کرد که پکن آماده 
خرید انرژی به یوان به جای دالر آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس )GCC( است.در حالی که باز کردن بازارها برای مدتی در دستور کار پکن 
بوده اســت، تنش های فزاینده با واشنگتن بر سر طیف گسترده ای از موضوعات 
از تایوان و روســیه گرفته تا فناوری نیمه هادی و تجارت آزاد باعث نگرانی های 
فزاینده در مورد اســتفاده بالقوه دالر آمریکا، ســالح اقتصادی علیه چین شده 
اســت.تالش های این کشور برای کنار گذاشــتن دالر سبز در تجارت بین الملل 
نیز در پس زمینه تحریم های گسترده اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه 
روســیه، یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان، تشدید 
شده است.اســتفان جن، مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری مستقر در لندن 
گفت: پکن سخت تالش می کند تا یوان را به عنوان یک ارز بین المللی برای مقابله 
با تنش های ژئوپلیتیکی اخیر و احساسات خصمانه به ویژه در ایاالت متحده حفظ 
کند.پس از اعالم چین برای تمدید ســاعت معامالتی برنامه ریزی شده، یوان به 
قوی ترین ســطح در چهار ماه گذشته رسید. این ارز از ماه نوامبر پیشرفت کرده 
اســت زیرا سرمایه گذاران جهانی بر روی بهبود اقتصادی چین به دنبال کاهش 

سیاست کووید صفر، شرط بندی کرده اند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 

دولت سیزدهم تا توانسته پول چاپ کرد
اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا اظهار داشــت: در مدت دولت 
ســیزدهم تا توانســته اند پول چاپ کرده اند و از سوی دیگر با 
همیــن افزایش نرخ ارز بخش قابل توجهی از کســری بودجه 
تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین 
کردند.حسین راغفر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
تناقضات در گفته های دولت و مجلس نسبت به میزان کسری 
بودجه و همچنین ادعای رییس ســازمان برنامه و بودجه مبنی 
بر اینکه تا پایان ســال کسری بودجه نخواهیم داشت درحالی 
که کمتر از دو ماه پیش از کســری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی 
بودجه خبر داده بود، اظهار داشــت: در مدت دولت سیزدهم تا 
توانسته اند پول چاپ کرده اند و از سوی دیگر با همین افزایش 
نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کســری بودجه تامین شــد. در 
واقع هزینه کســری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.وی 
درباره تامین کســری از محل افزایش نــرخ ارز ادامه داد: این 
یک مارپیچ تورمی بوده که ســاخته شده به این معنا که دولت 
قیمت ارز را افزایش می دهد برای اینکه کسری بودجه را جبران 
کند و همزمــان قیمت تمام کاالها هم باال می رود. از ســوی 
دیگر دولت بزرگ ترین متقاضی کاال در بازار است و با افزایش 
قیمــت کاال، هزینه دولت هم افزایش پیــدا می کند. هیچ گاه 
درآمد دولت با همان ســرعتی که هزینه هایش افزایش یافته، 
باال نمی رود. بنابراین شــکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار 
بیشتر شده است.    راغفر با بیان اینکه نکته حائز اهمیت کسری 
بودجه در سال آینده است و باید دید کسری بودجه سال آینده 
را از چه طریقی تامیــن خواهند کرد، تاکید کرد: مجددا یکی 
راه حل هایــی که آقایان در نظــر می گیرند، افزایش حامل های 
انرژی خواهد بود.این کارشــناس اقتصادی ادامه داد:  دولت در 
سال آینده به ســمت افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد 
رفت. باید توجه داشته باشیم که رییس سازمان برنامه و بودجه 
وقتی کســری بودجه ۲۰۰ هزار میلیــارد تومانی را اعالم کرد 
از تامین این کســری بودجه از محل افزایش قیمت حامل های 

انرژی حرف زد. اما این شرایط اجتماعی فرصت تامین کسری 
از محــل افزایش قیمت حامل های انــرژی را نداد وگرنه حتما 
نســبت به آن اقدام می کردند.این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به ادعای کاهش نرخ تورم از ســال آینده اظهار داشــت: تصور 
آقایان بر این است که بخشی از مسائل روانی است بنابراین باید 
به لحاظ روانی اطالعاتی به جامعه داده شود که مردم دلخوش 
به این اخبار باشند. غافل از اینکه مردم هرروز این افزایش های 
بی رویــه را حس می کنند و می بینند. به نظر می رســد آقایان 
اصال نسبت به شرایط آگاهی ندارند و مهم تر از این بر این باور 
هســتند که با انکار این واقعیت ها می توانند یک آرامش روانی 

برای جامعه به وجــود بیاورند. راغفر همچنین درباره وضعیت 
بودجــه ۱۴۰۲ و ارائه آن با تاخیــر و همچنین تبعات بودجه 
ســه دوازدهم گفت: بودجه باید برشی از برنامه باشد اما اساسا 
برنامــه  ای وجود ندارد و تمایلی هم به ارائــه برنامه ندارند. در 
حالی که دو ســال از تدوین و ارائه برنامه گذشته اما آقایان بنا 
دارند که در ســال آینده برنامه را تحویل دهند که احتماال این 
برنامه ای که ارائه می دهند با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد 
بود.وی ادامه داد: به هر حال بودجه باید برش یکساله از برنامه 
باشد و مهمتر ازهمه این است که باید مشخص شود دولت چه 
فعالیــت و اقدامی با چه بودجه ای انجام خواهد داد و همچنین 

محل تامین منابع بودجه باید به طور شفاف مشخص باشد که 
اگر آن منابع مورد نظر تامین نشد، فعالیت تعریف شده متصل 
به آن منابع تعطیل شود. اما اوال متاسفانه برنامه ای وجود ندارد 
و دوم اینکه هیچ گاه درآمدها مطابق بودجه محقق نمی شود و 
همواره با کســری بودجه مواجه هستیم و همین عامل اصلی 
افزایش نرخ ارز و حامل  های انرژی است.این کارشناس اقتصادی 
گفت: آنچه که امروز ما در کف خیابان ها شاهد آن هستیم در 
واقع واکنش مردم به سوء مدیریت در حوزه اقتصاد کشور است 
و این مســئله کماکان با کمال تاسف ادامه دارد و موضوع این 
اســت که آقایان نمی پذیرند که این مشکالت ناشی از اجرای 
سیاست های غلط بوده است.وی افزود : منطق مجلس این بوده 
که از آنجایی که برنامه هفتم اعالم نشده، بودجه بر چه اصولی 
باید بررسی شود چراکه مبنای بودجه ای که قرار است تخصیص 
دهند، مشخص نیست و انتظار می رفت در ابتدا برنامه ارائه شود 
و براســاس آن بودجه تدوین و بررسی شود اما برنامه ای وجود 
ندارد و مساله این است که بدون برنامه، بودجه های تخصیص 
داده شده بدون هیچ هدفی مشخص در برنامه، اتالف می شود. 
البته با توجه به این وضعیت بودجه که بخش قابل توجهی آن 
به هزینه های جاری و دستمزد و حقوق تخصیص داده می شود. 
مســاله مجلس این اســت که وقتی دولت برنامه ندارد بر چه 
اساسی بودجه اختصاص پیدا کند، به همین دلیل بحث بودجه 
ســه دوزادهم مطرح اســت تا دولت به صورت فصلی بودجه 
بگیرد که احتماال پایه آن هم همین ســال ۱۴۰۱ خواهد بود. 
البته این موضوع هم صوری اســت و تاثیری در شیوه پرداخت 
ندارد و شــاید مخارج دولت را محدود کند. در سال ۱۴۰۰ هم 
دولــت وقت در ۶ ماه اول ۸۰ درصد بودجه در برخی از مواد را 
خرج کرده و به آشفتگی بودجه دامن زده بود.راغفر تاکید کرد: 
موضوع دیگر این است که این ناآرامی های اخیر هزینه های قابل 
توجهی درپی داشــته و به نظر می رســد دولت هم تمایلی به 

شفاف سازی در این باره ندارد

قرار اســت بیش از ۲۱ هزار دســتگاه 
خودروی وارداتی در بســتر بورس کاال 
معامله شود و هر کد ملی مجاز به خرید 
فقط یک دستگاه خودرو است؛ البته به 
شرطی که فرد شامل محدودیت سابقه 
خرید از سال ۱۳۹۸ نباشد.به گزارش 
ایســنا، پس از آنکه نخســتین شناور 
حامل محموله خودروهای وارداتی در 
بندرلنگــه پهلودهی کرد، کار ترخیص 
این خودروها آغاز شــد و این خودروها 
دهم دی ماه به گمرک تهران رسیدند 
و اعالم شــد که فروش آن ها از ســوم 
دی ماه در بورس کاال آغاز می شــود.بر 
 KIA CEED این اساس، خودرو سواری
به تعداد ۲۰۰ دستگاه، خودرو سواری 
KIA K۵ به تعداد ۵۰۰ دستگاه، خودرو 
سواری KIA SPORTAGE به تعداد ۵۰۰ 
 KIA CERATO دستگاه، خودرو سواری
به تعداد ۵۰۰ دستگاه، خودرو سواری 
KIA RIO به تعداد ۱۰۰ دستگاه، خودرو 
ســواری KIA SELTOS بــه تعداد ۷۰ 
 KIA SONET دســتگاه، خودرو سواری
به تعداد ۷۰ دســتگاه، خودرو سواری 
KIA PEGAS به تعداد ۱۰۰ دســتگاه 
و خودرو ســواری KIA PICANTO به 
تعــداد ۱۰۰ دســتگاه، در بورس کاال 
پذیرش شدند.همه این خودروها تولید 
شرکت KIA کشور کره جنوبی بوده که 

توسط شــرکت بازرگانی کوشا خودرو 
نگین عرضه شــده است. عالوه بر این، 
۱۹ هزار خــودروی چانگان نیز در این 
بورس پذیرش شــدند.در این راســتا، 
علیرضا صادقی - رئیس اداره نظارت بر 
بازار بورس های کاالیی سازمان بورس 
- ضمن تشــریح شرایط و زمان عرضه 
۲۱ هــزار و ۱۴۰ دســتگاه خودروی 
وارداتــی در بورس کاال عنــوان کرد: 
قیمت پایــه زمانی که عرضه خودروها 
توسط عرضه کننده اعالم شود، مشخص 
و منتشــر خواهد شد. همچنان هر کد 
ملی قادر به درخواســت سفارش یک 
خودرو است و محدودیت سابقه خرید 
از سال ۱۳۹۸ که توسط وزارت صمت 

اعالم شــد نیز به قوت خود باقی است.
وی در یک گفت وگوی کارشناسی اعالم 
کرد که در جلســه اخیر هیات پذیرش 
بــورس کاال، پذیرش ۲۱ هــزار و ۱۴۰ 
دستگاه خودروی وارداتی از دو شرکت 
چانگان چین و کیای کره در دستورکار 
قرار گرفــت و تاییــد شــد. ۱۹ هزار 
دســتگاه از مجموع خودروهای یادشده 
به شــرکت چانگان چین تعلق دارد که 
توسط شرکت سایپا عرضه خواهد شد و 
مابقی به ۹ مدل خودرو از شرکت کیای 
کره جنوبی اختصاص دارد. تمامی این 
خودروها توسط هیات پذیرش شرکت 
بــورس کاالی ایــران پذیرش شــده  و 
بورس کاال آمادگــی عرضه آنها را دارد 

که الزم است نخست اقدامات الزم در 
ارتبــاط با ترخیــص کاال و موضوعات 
گمرکی انجام پذیرد.رئیس اداره نظارت 
بر بــازار بورس های کاالیی ســازمان 
بورس با اشــاره به اینکه همه ۲۱ هزار 
و ۱۴۰ دستگاه خودرو به صورت یکجا 
و در یک زمان در بــورس کاال عرضه 
خواهند شــد، تصریح کرد: در ارتباط 
با این خودروها، همان محدودیت های 
پیشــین خرید خــودرو از بورس کاال 
پابرجاست؛ به بیان دیگر، همچنان هر 
کد ملی قادر به درخواست سفارش یک 
خودرو است و محدودیت سابقه خرید 
از سال ۱۳۹۸ که توسط وزارت صمت 
اعالم شــد نیز به قوت خود باقی است.

صادقی با اشاره به اینکه کشف قیمت 
براساس مدل حراج خواهد بود، عنوان 
کرد: قیمت، براساس قیمت پایه ای که 
عرضه کننده اعالم می کند در مکانیزم 
حراج تعیین می شــود و خودروها در 
قالب رقابت به فروش می روند. به بیانی 
دیگر، خریــداران قیمت های خود را از 
طریق کارگزار در سامانه معامالت وارد 
می کننــد و از طریــق مکانیزم حراج، 
قیمت کشــف می شــود. قیمت پایه 
در زمانی که عرضه خودروها توســط 
عرضه کننده اعالم شــود، مشــخص و 

منتشر خواهد شد.

جزئیات خرید خودروی خارجی از بورس

هر کد ملی یک خودرو

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران 
در سال میالدی گذشــته را ۲.۹ درصد برآورد و پیش بینی 
کرد اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۳ رشد ۲.۲ درصدی داشته 
باشد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از تسنیم، بانک جهانی 
در جدیدترین گزارش خود موســوم بــه دورنمای اقتصاد 
جهانی رشد اقتصادی ایران در ســال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد 
برآورد کرده است.این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است 
اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۳ نیز رشد ۲.۲ درصدی داشته 
باشد و در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند.

بر اســاس این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال میالدی 
گذشته برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده 
اســت. اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجه 

۵.۹ درصدی مواجه شــده بود در سال ۲۰۲۲ نتوانست به 
رشد بهتری از ۲.۹ درصد دست یابد.بانک جهانی پیش بینی 
کرده است روند نزولی رشــد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ 
نیز ادامه یابد و در این ســال رشد بیشتر از ۱.۷ درصد برای 
اقتصاد دنیا پیش بینی نشده است.کشورهای توسعه یافته که 
تحت تاثیر آثار و تبعات جنگ اوکراین و اختالل در صادرات 
انرژی از ســوی روسیه مواجه شــده اند رشد اقتصادی ۲.۵ 
درصدی را در ســال ۲۰۲۲ تجربه کرده اند. رشد اقتصادی 
این کشورها در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف رشد ۵.۳ درصدی 
آن ها در ســال ۲۰۲۱ بوده است.رشد اقتصادی کشورهای 
در حال توســعه نیز از ۶.۷ درصد در ســال ۲۰۲۱ به ۳.۴ 
درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.بر اساس پیش بینی 

بانک جهانی کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ به رکود 
اقتصادی نزدیک می شوند و رشد فقط ۰.۵ درصدی در این 
سال خواهند داشــت. این در حالی است که کشورهای در 
حال توسعه همچون سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۴ درصدی در سال 

جاری میالدی خواهند داشت.

منطقه یورو امسال وارد رکود می شود
اقتصاد آمریکا که در سال ۲۰۲۱ و پس از برون رفت از بحران 
کرونا با رشــد ۵.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ 
تنها ۱.۹ درصد رشد کرده اســت. رشد ۰.۵ درصدی برای 
اقتصاد این کشــور در ســال ۲۰۲۳ پیش بینی شده است.

رشــد اقتصادی منطقه یورو از ۵.۳ درصد در ســال ۲۰۲۱ 

به ۳.۳ درصد در ســال ۲۰۲۲ کاهش یافته اســت و بانک 
جهانی انتظار دارد با ورود این منطقه به رکود در سال ۲۰۲۳ 
رشــد اقتصادی این منطقه در این سال به صفر برسد.رشد 
اقتصادی چین در سال میالدی گذشته ۲.۷ درصد، روسیه 
منفی ۳.۵ درصد، ترکیه ۴.۷ درصد، عربستان ۸.۳ درصد و 

هند ۶.۱ درصد برآورد شده است.

بانک جهانی:

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به ۲.۹ درصد رسید
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گزیده خبر

پنتاگون: 
کره شمالی را از لحاظ اشاعه تسلیحات 
شیمیایی و بیولوژیک تحت نظر داریم

یکی از سخنگوهای پنتاگون اعالم کرد، ایاالت متحده 
به نظارت نزدیک بر روی کره شــمالی و دیگر کشورها 
برای احتمال استفاده یا اشــاعه تسلیحات غیرقانونی 
شیمیایی و بیولوژیکی ادامه می دهد.به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری یونهاپ، پت رایدر ســخنگوی 

پنتاگون گفته که آمریکا تمامی اقدامات الزم را برای مسؤول دانستن آنهایی که 
از چنین تسلیحاتی استفاده می کنند یا آنها را اشاعه می دهند، انجام خواهد داد.

وی همچنین گفت: وقتی چنین مساله ای مطرح می شود وزارت دفاع آمریکا از 
نزدیک آن را رصد می کند.این اظهارات پس از آن مطرح شد که »یان واتسون«، 
معاون دســتیار وزیر دفاع آمریکا در امور دفاع شیمیایی و بیولوژیکی نسبت به 
افزایش تهدیدهای ناشــی از چنین تسلیحاتی از ســوی چین و روسیه هشدار 
داد.ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاســخ به سوالی درباره احتمال همکاری 
بین چین، روســیه و کره شمالی گفت، این مساله ای است که قطعا مایه نگرانی 
اســت و ما از نزدیک آن را رصد می کنیم.گمان می رود که کره شــمالی یکی از 
بزرگترین زرادخانه های تســلیحات شــیمیایی و بیولوژیکی را در اختیار داشته 
باشــد.پیونگ یانگ همچنین از عامل اعصاب برای کشتن کیم جونگ نام، برادر 
ناتنی کیم جونگ اون، رهبری کره شــمالی در فرودگاه کوآالالمپور در ۲۰۱۷ 

استفاده کرده بود

علی اف:
 هیچ برنامه ای برای جنگ جدید با ارمنستان 

وجود ندارد
رئیس جمهور آذربایجــان گفت که باکو هیچ برنامه ای 
بــرای درگیری نظامی دیگــر با ارمنســتان ندارد.به 
گزارش ایســنا به نقل از راشــاتودی، الهام  علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان در مورد برخی گزارش های 
رســانه های غربی مبنی بر اینکه باکو ممکن است در 

آینده به ایروان حمله کند، گفت: »ما هیچ برنامه ای برای شــروع جنگ ســوم 
]علیه ارمنســتان[ نداریم«.او با جعلی خواندن تمامی شایعات تاکید کرد همه 
کسانی که آذربایجان را به داشتن چنین نیاتی متهم می کنند، کمپین«کثیف و 
تهمت آمیز«  علیه باکو به راه انداخته اند.علی اف ایروان را مسئول درگیری های 
مرزی بین دو کشور در ماه سپتامبر دانست. در آن زمان، خصومت ها جان ده ها 
سرباز را از هر دو طرف گرفت، زیرا آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را برای تحریک 
خشــونت مقصر می دانستند.علی اف با این استدالل که ایروان ظاهراً نمی تواند 
نتایج درگیری قبلی بین دو همســایه را بپذیرد، گفت: »درگیری های سپتامبر 
اجتناب ناپذیر بود.«علی اف گفت: امیدوارم ]چنین حوادثی[ دیگر تکرار نشود. 
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایروان درک کند که »صلح معاهده اجتناب 
ناپذیر اســت« و افزود که هر چه زودتر این اتفاق بیفتد، برای کل منطقه بهتر 
خواهد بود.او گفت که اگر طرفین در ســال جاری به توافق صلح دست نیابند، 
ارمنســتان بازنده خواهد بود. او با اشاره به اینکه ماموریت صلحبانان روسیه به 
در ۲۰۲۵ به پایان می رسد، گفت: ما می توانیم برای مدت طوالنی به این شکل 
زندگی کنیم... آنها )ارمنستان( خواهان ترسیم )مرز( نیستند، به این معنی که 
مــرز از جایی که ما الزم بدانیم عبور خواهد کرد.این منطقه مورد مناقشــه که 
عمدتاً از ارمنی های قومی تشکیل شــده بود، در سال ۱۹۸۸ از آذربایجان جدا 
شــد و جمهوری خود را در سال ۱۹۹۱ تأسیس کرد. نیکول پاشینیان، نخست 
وزیر ارمنستان روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایروان آماده 
امضای معاهده صلح با آذربایجان اســت، اما به شرطی که منافع ملی ارمنستان 

را تامین کند. 

روسیه »سه گانه هسته ای« خود را تقویت 
می کند

وزیر دفاع روسیه گفت که این کشور نیروی سه گانه 
هسته ای خود را ضامن اصلی حق حاکمیت و تمامیت 
ارضی خود دانســته و به تقویت آن ادامه می دهد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، سرگئی 
شــویگو، وزیر دفاع روســیه در نخستین دیدار سال 

جدید میالدی خود با ســران دفاعی این کشــور گفت که مسکو همچنین 
توانایی نیروهای هوافضای روســیه را تقویت می کند. این شامل هواپیماهای 
جنگنده، بمب افکن و پهپادهای روســیه می شود.منظور از سه گانه هسته ای، 
قدرت هسته ای روسیه از سه نوع دریایی )زیردریایی ها( هوایی )بمب افکن ها( و 
زمینی )موشک های بالستیک( است.همچنین شویگو بیان کرد که سامانه های 
مدیریتی و ارتباطی به بهبود نیاز دارند، از جمله گنجانده شدن ظرفیت هوش 
مصنوعی در آن ها.وزیر دفاع روســیه گفت که این ها توان نیروهای روسیه را 
افزایش داده قدرت بازدارندگی این کشور و متحدانش در برابر حمالت نظامی 

را افزایش خواهد داد.

آمریکا هنوز نمی داند جانشین الظواهری 
کیست

مســؤولی در ســازمان اطالعات آمریکا اعالم کرد، 
جانشــین رهبر القاعده که تصور می شود در حمله 
آمریکا در سال گذشته میالدی کشته شده همچنان 
نامشخص اســت.به گزارش ایسنا،  به نقل از رویترز، 
ایمن الظواهری، رهبــر القاعده در حمله آمریکا در 

افغانستان در قالب بزرگترین حمله به این گروه تندرو از زمان کشته شدن 
اسامه بن الدن، موسس آن در سال ۲۰۱۱، کشته شده است.کریستین ابی 
زید، مدیر مرکز ملی آمریکا در مبارزه با تروریســم در نشستی تاکید کرد:  
ســوال درباره القاعده که هنوز به آن پاســخ نداده، این اســت که جانشین 
الظواهری چه کسی است؟این در حالی است که الظواهری سال ها مخفی بود 
و القاعده هنوز جانشــین او را اعالم نکرده است.کارشناسان به سیف العدل، 
افســر سابق نیروهای ویژه مصر و عضو برجسته القاعده به عنوان مهمترین 
نامزد برای جانشینی الظواهری می نگرند. آمریکا جایزه ای تا ۱۰ میلیون دالر 
در ازای اطالعات درباره او که منجر به دستگیری اش شود، تعیین کرده است.

ابــی زید همچنین فضای کلی تهدیدات در آمریکا را تشــریح کرد و گفت، 
کشور با فضاهایی غیرمنتظره روبه رو اســت.به گفته او، آمریکایی ها درباره 
تشکیالت تندرو خارج از کشور نظیر القاعده و داعش باید همچنان هوشیار 
باشــند.او افزود: فضای اینترنت جایی است که اکثر فعالیت های گروه های 

تندرو در آن در جریان است.

در سفر به خارکیف؛
وزیر خارجه آلمان به اوکراین 

تسلیحات و کمک به عضویت در 
اتحادیه اروپا را قول داد

وزیــر امــور خارجه آلمــان که در 
سفری غیرمنتظره به شهر خارکیف 
در شــرق اوکراین در نزدیکی مرز 
روسیه رفته است، وعده تسلیحات 
بیشــتر و همچنین »پیشنهادهای 
ملموس« برای کمک به اوکراین برای پیوســتن به اتحادیه 
اروپا را ارائه داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
»آنالنــا بربوک« وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه ای پیش از 
دیدار با »دمیترو کولبا« وزیر امور خارجه اوکراین همبستگی 
کشــورش را با اوکراینی هایی که با حمله روسیه و همچنین 
شرایط زمستانی دشوار مواجه هستند، ابراز کرد.او گفت: »این 
شــهر نمادی از جنون مطلق جنگ تجاوزکارانه روســیه در 
اوکراین و رنج بی پایانی است که مردم، به ویژه اینجا در شرق 
این کشور، هر روز با آن مواجه می شوند.«پس از اینکه آلمان 
در روزهای گذشــته قول داد که خودروهای جنگی »ماردر« 
را به عنوان بخشی از حمایت نظامی افزایش یافته به اوکراین 
بفرســتد، بربوک وعده تسلیحات بیشتر را داد؛ اما نوع آنها را 
مشــخص نکرد.وزیر امور خارجه آلمــان بعد از ورود در یک 
کنفرانس خبری گفت: در خارکیف ما می توانیم شــجاعت، 
مقاومــت و امید به زندگی در صلح را ببینیم.در همین حال 
»لئونید اسلوتسکی« قانونگذار ارشد روسیه با تکرار خط مشی 
مســکو مبنی بر اینکه جنگ بــرای »نازی زدایی اوکراین« 
آغاز شــد، گفت که تاریخ با سخت گیری اظهارات بربوک را 
قضاوت خواهد کرد.او در پیامی تلگرامی نوشت: »متاسفانه او 
نمی تواند همدردی خود را برای ظهور دوباره نازیسم در پروژه 
اوکراین و یادداشت های آشکارا نوستالژیک آن پنهان کند«. 
اسلوتســکی ریاســت کمیته روابط خارجی مجلس دومای 
روسیه را بر عهده دارد.از طرف دیگر وزیر امور خارجه اوکراین 
بار دیگر خواسته کشورش برای دریافت تانک را تکرار کرد و 
گفت که شکی ندارد که برلین در نهایت تانک های لئوپارد ۲ 
را بــه کی یف خواهد داد. او گفت: »فکر می کنم دولت آلمان 
هم در اعمــاق روح خود درک می کند کــه این تصمیم به 

تصویب می رسد و تانک ها به اوکراین داده می شوند.«

تاوانیکانتقادبرایخالقامپراطوریعلیبابا
موسس میلیاردر علی بابا پس از این که سال ۲۰۲۰ با دولت چین 
درافتاد، ســرانجام قبول کرد کنترل غول فنــاوری مالی خود را 
تسلیم کند.به گزارش ایسنا، »جک ما«، میلیاردر چینی موسس 
گــروه علی بابا  و گروه آنت پس از این که از انظار عمومی ناپدید 
شد و درست ساعاتی پیش از این که کنترل شرکت خود را تسلیم 
کند، در تایلند مشاهده شد. او  آخرین بار در نوامبر سال ۲۰۲۲ 
در ژاپن مشاهده شده بود و گویا پس از چپ افتادن دولت چین 
با شــرکتش و ناپدید شدن از انظار عمومی، به مدت شش ماه در 
این کشــور زندگی کرده بود.»جک ما«،  به واسطه شرکت های 
بســیار موفقش، به ثروتمندترین مرد چین تبدیل شد و خودش 
را به عنوان یک چهره سرشــناس در سراسر چین و دنیا معرفی 
کرد. اما پس از این که از رگوالتورهای چین انتقاد کرد، مقامات 
چینی با آغاز تحقیقات دربــاره غول تجارت الکترونیکی علی بابا  
و متوقف کردن عرضه اولیه عمومی ســهام گروه آنت، سرکوبی 
امپراطــوری او را آغاز کردند. »جک ما«، از آن زمان به ندرت در 
انظار عمومی ظاهر شد و پیش از این که چند باری آفتابی شود، 

شایعات متعددی درباره ناپدید شدنش به راه افتاده بود.
بر اســاس گزارش وب سایت بیزنس اینســایدر، این گاه شمار از 

ظهور تا سقوط جک ما است:
»جک ما« که نام اصلی اش »ما یون« بود، ۱۰ ســپتامبر ســال 
۱۹۶۴ در هانگژو در جنوب شــرقی چین متولد شــد.او پیش از 
ایــن که کار به عنوان یک معلم انگلیســی را آغاز کند، در بیش 
از ده ها شــغل شکست خورده بود و در ســال ۲۰۱۶ اظهار کرد 
۱۰ بار از ســوی هاروارد رد شده اســت.جک ما در سال ۱۹۹۹، 
 B۲B علی بابا  را تاســیس کرد که به بزرگترین فروشگاه اینترنتی
)تجارت به تجارت( جهان تبدیل شــد و مبتکر ایجاد بزرگترین 
رویداد فروش جهان یعنی روز مجردها شــد.عرضه اولیه عمومی 
سهام علی بابا  در سال ۲۰۱۴ در زمان خود بزرگترین عرضه اولیه 
عمومی سهام یک شرکت در تاریخ بود و این عرضه اولیه عمومی، 
»جک ما« را با ثروت خالص حدود ۲۵ میلیارد دالر در آن زمان، 
به بزرگترین ثروتمند چین تبدیــل کرد.ثروت »ما« از آن زمان 
افزایش یافت اما او توسط افرادی که بیشتر از ثروت ۵۰ میلیارد 
دالری او داشتند کنار زده شد و به جایگاه چهارمین فرد ثروتمند 
چین سقوط کرد.وی در ســال ۲۰۱۴ گروه آنت را تاسیس کرد 
که در ابتدا »آنت فایننشیال« نام داشت. این شرکت زیرمجموعه 
علی بابا  بوده و مالک پلتفرم پرداخت دیجیتالی »علی پی« است.

اما در ۲۴ اکتبر ســال ۲۰۲۰ هنگامی که گروه آنت برای عرضه 

اولیه عمومی ســهام آماده می شد، جک ما از سیستم رگوالتوری 
مالی انتقاد و اظهار کرد چین مقررات جهانی را دنبال می کند که 
بخش از کلوب افراد قدیمی اســت. او گفته بود این مقررات که 
بانکداری جهانی را پوشش می دهند، برای نوآوری فناوری چینی 
مناسب نیستند. ما نمی توانیم از متودهای دیروز، برای ساماندهی 
آینده استفاده کنیم.چند روز بعد »جک ما« در یک پخش زنده 
برای افتتاح یک رویداد خرید ظاهر شد و پس از آن به مدت چند 
ماه دیده نشــد. چین دوم نوامبر سال ۲۰۲۰ مقررات جدیدی را 
معرفــی کرد که عرضه اولیه عمومی ســهام گروه آنت را متوقف 
کرد. انتظــار می رفت در عرضه اولیه عمومــی آنت ۳۷ میلیارد 
دالر سهام فروخته شــود و به بزرگترین عرضه اولیه عمومی در 
تاریخ تبدیل شــود.اما یک هفته بعد از انتقاد جک ما از سیستم 
رگوالتــوری، چین مقررات جدید بــرای وام دهی آنالین معرفی 
کرد که بر اســاس آن گروه آنت برای عرضه اولیه عمومی واجد 
شــرایط نبود. تحلیلگران در آن زمان این اقدام چین را به عنوان 
هشداری به »ما« تفسیر کردند. بیل بیشاپ، نویسند روزنامه چین 
محور »سینوســیزم« در آن زمان نوشت: حزب کمونیست چین 

یک بار دیگر به همــه کارآفرینان خصوصی یادآوری کرد که هر 
چقدر هم که پولدار و موفق باشــید، می تواند زیرآب شما را بزند.

روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش کرد جک ما در دیداری که 
دوم نوامبر ســال ۲۰۲۰ داشت، پیشنهاد کرد بخشهایی از گروه 
آنت را به دولت چین واگــذار کند اما چین همچنان مقررات را 
تغییر داد. منابع آگاه به وال اســتریت ژورنال گفتند: »جک ما« 
به رگوالتورهای چین گفته بود می توانید هر کدام از پلتفرم های 
آنت که کشــور نیاز دارد را بگیرید.ســپس در نوامبر، »جک ما« 
از فهرست داوران قســمت نهایی برنامه استعدادیابی »قهرمانان 
کســب و کار آفریقا« که خود او پایه گــذاری کرده بود، حذف 
شد. روزنامه فایننشیال تایمز گزارش کرد عکس »ما« از صفحه 
وب این برنامه برداشــته شده و جک ما دیگر در ویدئوی تبلیغی 
آن نیست. ســخنگوی گروه علی بابا  علت این تغییر را مشغله و 
گرفتاری »جک ما« در جای دیگر عنوان کرده بود.رگوالتورهای 
چینی ۲۳ دســامبر تحقیقات ضد انحصارطلبی را درباره علی بابا  
آغاز کردند و »ما« همچنان ۸.۹ درصد ســهم در این شرکت را 
در اختیار داشــت. رگوالتورهای چینی اعالم کردند درباره گروه 

علی بابا  به ظن اســتفاده از شیوه های ضد انحصارطلبی دست به 
تحقیق زدند و در ۲۸ دســامبر چین به گروه آنت اعالم کردند از 
بلندپروازی های خود دســت برداشته و به جای بیمه و مدیریت 
سرمایه، به خدمات پرداخت متمرکز شود. گروه آنت در بیانیه ای 
اعالم کرد یک گروه اصالحات برای انجام آنچه رگوالتور خواسته 
است، تشکیل می دهد.شبکه سی ان بی سی در ژانویه سال ۲۰۲۱ 
به نقل از منابع آگاه نوشت« »جک ما« ناپدید نشده است و فقط 
آفتابی نمی شــود. یک منبع آگاه گفته بــود: »جک ما« به طور 
خودخواسته خود را از چشم همه دور نگه داشته است.جک ما در 
ماه مه ۲۰۲۱ در یک حضور عمومی کم ســابقه، به دفتر مرکزی 
گروه آنت رفت. ما از دفتر مرکزی این شرکت در شهر هانگژو برای 
تعطیالت ساالنه این شــرکت بازدید کرد و در ماه های بعد چند 
بار دیگر مشاهده شد.رســانه ها در اکتبر گزارش کردند »ما« در 
نخستین سفر خارجی خود در بیش از یک سال گذشته به اسپانیا 
رفته است. ساوت چاینا مورنینگ پست و ایست ویک هنگ کنگ، 

سفر اسپانیایی جک ما را گزارش کرده بودند.
رسانه های دولتی چین در ماه مه گزارش کردند فردی به نام »ما« 
تحت تحقیق قرار دارد. این گزارش ها باعث به راه افتادن شایعات 
شــد که فرد مذکور جک ما بوده و میلیاردها دالر از ارزش بازار 
علی بابا  کاســت اما معلوم شــد که جک ما نبوده و قیمت سهام 
علی بابا بهبود یافت. اتفاقات مذکور نشــان داد سرمایه گذاران تا 
چه حد از این که دولت چین می تواند ســرکوب کند، همچنان 
به وحشت می افتند.شرکت های جک ما در دوران پاندمی کووید 
آسیب دیدند اما او همچنان میلیاردر ماند. سیاست های کرونایی 
ســخت گیرانه دولت چین، به ارزش شرکت جک ما لطمه زد و 
باعث ســقوط ثروت او شــد اما جک ما موفق شد موقعیت خود 
به عنوان یک میلیاردر را حفظ کند.طبق شــاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ، ثروت خالص جک ما تا ششــم ژانویه ســال ۲۰۲۳ به 
بیش از ۳۱.۴ میلیارد دالر رســید. فایننشــیال تایمز در نوامبر 
۲۰۲۲ به نقل از منابع مطلع، گزارش کرد که »ما« به مدت شش 
ماه در توکیو زندگی کرده است.»ما« ششم ژانویه سال ۲۰۲۳ در 
تایلند و در رستورانی در بانگوک مشاهده شد. رستوران جی فای 
عکسی از او را پست کرد و نوشت: بی نهایت فروتن، ما از این که 
پذیرای شــما و خانواده تان در جی فای هستیم، مفتخریم.دیده 
شــدن »جک ما« در چند مکان عمومی در تایلند درست چند 
ساعت پیش از آن روی داد که او پس از تحمل بیش از یک سال 

فشار دولت چین، کنترل گروه آنت را رسما واگذار کرد.

پس از آنکه اســناد طبقه بندی شده ای از 
دفتر ســابق جو بایدن در اندیشــکده ای 
واقــع در واشــنگتن کشــف شــد، این 
رئیس جمهــوری آمریکا گفــت که از این 
اتفاق »متعجب« شــده اســت!به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه 
طی یــک کنفرانس خبــری در اجالس 
رهبران آمریکای شمالی در مکزیکوسیتی 
عنوان داشت: مردم می دانند که من اسناد 
و اطالعــات طبقه بنــدی شــده را جدی 
می گیرم.وی ضمن بیان اینکه نمی داند چه 
چیزی در این اسناد است، تاکید کرد: این 
اسناد که توسط وکالی شخصی من هنگام 
تخلیه و پاک ســازی این دفتر یافت شد، 
فورا به دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا 
تحویل داده شــدند و من را نسبت به این 

قضیه مطلع کردند. بنده از اینکه هرگونه 
ســوابق دولتی در این دفتر پیدا شــده، 
پیشتر  نیوز  هستم.سی بی اس  »متعجب« 
گزارش داد که حدود ۱۰ سند طبقه بندی 
شــده از جو بایدن مربوط بــه زمانی که 
معــاون بــاراک اوبامــا، رئیس جمهوری 
اســبق آمریکا بود، در »مرکز دیپلماسی 
و تعامل جهانی پن بایدن«، اندیشکده ای 

در واشنگتن یافت شــده است.همچنین 
براســاس گــزارش تلویزیون ســی ان ان، 
موضوع این اســناد به اوکرایــن، ایران و 
انگلیس مربوط می شوند.»مرکز پن بایدن« 
به اسم بایدن اســت؛ شخصی که دائما از 
اواســط ۲۰۱۷ تا آغاز کارزار انتخاباتی اش 
در ۲۰۲۰ از فضای آن اســتفاده می کرد. 
ریچارد ساوبر، مشــاور ویژه جو بایدن در 

این راســتا اظهار کرد: این اســناد کشف  
شــده حاصل درخواست و یا بررسی دفتر 
ملی بایگانی و مدارک آمریکا نیســت. این 
اسناد در »کمدی قفل شده« توسط وکالی 
شخصی جو بایدن در این اندیشکده یافت 
شــد. این وکال در این اندیشکده در حین 
بســته بندی پرونده هایی بودند که به این 
اســناد برخوردند. کاخ ســفید بــا وزارت 
دادگستری و دفتر ملی بایگانی و مدارک 
آمریکا همکاری می کند.پس از کشف این 
اسناد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا با اشاره به کشف اسناد طبقه بندی 
شــده از جانب جو بایدن، روز دوشنبه در 
شــبکه اجتماعی تروث سوشــال نوشت: 
اف بی آی چه موقع به خانه های جو بایدن 
یا شاید کاخ سفید حمله خواهد کرد؟ این 

اسناد قطعا غیرطبقه بندی شده نیستند.

بایدن:
 از کشف اسناد طبقه بندی شده در دفترم متعجبم!

نشریه فارن پالسی به نقل از مقامات کنونی و سابق آمریکا و 
اتحادیــه اروپا گزارش داد، ترکیه از نوامبر ۲۰۲۲ »بمب های 
خوشه ای« ســاخت آمریکا را به اوکراین ارسال کرده است.

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، در این 
گزاش آمده اســت: صادرات این مهمات متعارف بهبودیافته 
دوران جنگ ســرد که استفاده چندگانه دارند، طبق قوانین 
ایاالت متحده آمریکا به دلیل »خسارت سنگینی« که ایجاد 
می کنند، ممنوع است اما ترکیه چنین سالح جنجالی را طی 
جنگ روسیه – اوکراین، به دولت کی یف داده است.یک منبع 
آگاه بدون ذکر نام به این نشریه آمریکایی گفت: پس از آنکه 
آمریکا درخواست اوکراین را مبنی بر ارسال مهمات خوشه ای 
رد کرد، ترکیه تنها جایی بوده که توانســته این مهمات را به 

کی یف بدهد. این اقدام نشان می دهد هم زمان با اینکه ترکیه 
می خواهد به روســیه نزدیک شــود، به یکی از حامیان مهم 
و کمک کننده های نظامی اوکراین بدل شده است.بمب های 
خوشه ای برای تخریب تانک ها طراحی شده است و در اثر یک 

انفجار اولیه، تعدادی از مهمات کوچک تر را در محل مورد نظر 
پخش می کنند. این بمب ها اگر فورا منفجر نشوند، می توانند 
تا ســال ها در منطقه جنگ باقــی بمانند.والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه در تاریخ ۲۴ فوریه حمله به اوکراین 
را با هدف »نازی زدایی« و جلوگیری از پیوســتن این کشور 
بــه ناتو آغاز کرد؛ حمله ای که روســیه خود آن را »عملیات 
ویژه نظامی« نامیده است و باعث شده که غرب واکنش های 
مختلفی نســبت به این مسئله نشــان دهد و »شدیدترین 
تحریم ها« را علیه روسیه اعمال کند. از طرفی، روسیه هم در 
»اقداماتی تالفی جویانه« تحریم ها و ممنوعیت هایی را علیه 
ایاالت متحده، کشورهای غربی و کشــورهای اتحادیه اروپا 

اعمال کرده است.

فارن پالسی:

 ترکیه بمب های خوشه ای آمریکایی به اوکراین فرستاده است

دفتر نخست وزیر کانادا بعد از دیدار جاستین 
ترودو و جو بایدن در مکزیکوســیتی، اعالم 
کرد که کانادا یک سامانه موشکی پیشرفته 
ســطح به هوای ملی )NASAMS( ســاخت 
ایاالت متحــده را بــرای اوکراین خریداری 
خواهد کرد. این اطالعیه با واکنش مســکو روبرو شــد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز،  روز سه شنبه »جاســتین ترودو« نخست وزیر کانادا و »جو 
بایدن« رئیس جمهوری آمریکا میهمان مکزیک برای نشســت رهبران آمریکای 
شــمالی بودند و ترودو در رایزنی های جداگانه ای که بــا بایدن درباره حمایت از 
اوکراین در جنگ با روســیه داشــت، در مورد این خریــد نظامی با رهبر آمریکا 

صحبت کرد.پــس از آن »آنیتا آنانــد« وزیر دفاع کانادا در توییتر نوشــت: این 
سامانه دفاع هوایی، اولین هدیه کانادایی ها به اوکراین است.  او گفت که اولکسی 
رزنیکوف، همتای اوکراینی اش، در گفت وگوی تلفنی که سه شنبه برگزار شد، به 
او گفت که سیستم های دفاع هوایی اولویت اصلی اوکراین هستند.وزیر دفاع کانادا 
گفت که پدافند هوایی NASAMS یک سامانه دفاع هوایی مستقر در زمین کوتاه برد 
تا میان برد اســت که مقابل پهپادها، موشک های و حمالت جنگنده ها موثر است.

براســاس بیانیه وزارت دفاع کانادا، این کمک مالی حدود ۴۰۶ میلیون دالر کانادا 
)۳۰۲.۶ میلیون دالر( ارزش دارد و عالوه بر ۵۰۰ میلیون دالر کاناداســت که این 
کشــور در ماه نوامبر به اوکراین وعده داده بود. از مــاه فوریه، کانادا بیش از یک 
میلیارد دالر کانادا به عنوان کمک نظامی به اوکراین متعهد شده است.طبق بیانیه 

دفتر نخســت وزیری کانادا، ترودو و بایدن همچنین »تعهد مشترک خود را برای 
دفاع از آمریکای شــمالی، از جمله خرید جنگنده های اف-۳۵ توســط اتاوا برای 
نیروی هوایی سلطنتی کانادا، مورد بحث و بررسی قرار دادند.«کانادا روز دوشنبه 
قرارداد خرید ۸۸ جنگنده اف-۳۵ از شــرکت الکهید مارتیــن را در پروژه ای به 
ارزش ۱۹ میلیارد دالر کانادا برای جایگزینی ناوگان هواپیماهای جنگنده قدیمی 
خود نهایی کرد.در همین حال »اولگ استپانوف« سفیر روسیه در کانادا در رابطه 
با هدیه نظامی اتاوا به اوکراین گفت که این هم نشان می دهد که چطور کانادا در 
بحبوحه مســائل داخلی مبرم خود، برای دامن زدن به جنگ اوکراین پول تزریق 
می کند.استپانوف گفت: اینکه کابینه ترودو پول هایی را برای دامن زدن به جنگ 
و حمایــت از یک رژیم غیرقانونی، آن هم هزاران کیلومتر دورتر از کانادا ارســال 
می کند، مضحک به نظر می رســد. مضحک است، به ویژه با در نظر گرفتن تمام 
مشکالتی که کانادا در داخل از آن رنج می برد. البته، این به کانادایی ها بستگی دارد 

که تصمیم بگیرند که آیا این سیاست مناسب است یا خیر.

هدیه نظامی کانادا به اوکراین و واکنش سفیر روسیه
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دانشــمندان بــا هدف غایــی معکوس کــردن روند پیــری و بازیابی 
جوانی در انســان، ژن های موش ها را دوباره برنامه ریزی کردند تا عمر 
طوالنی تری داشــته باشند و موفق شــدند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
آی ای، دانشمندان یک شرکت زیست فناوری مستقر در سن دیگو آمریکا 
موسوم به Rejuvenate Bio ادعا می کنند که با برنامه ریزی مجدد ژن های 
موش ها، طول عمر آنها را افزایش داده اند. آنها بر این باورند که روش ژن 
درمانی آنها در واقع مانند یک تکنیک پیری معکوس عمل می کند که 
ممکن است روزی برای جوان سازی انسان ها استفاده شود.پژوهشگران 
ســه ژن را برنامه ریزی مجدد کردند و به موش هایی عرضه کردند که از 
عمر آنها حدود ۹ هفته باقی مانده بود. جالب اینجاست که این موش ها 
به مدت ۱۸ هفته پس از انجام این ژن درمانی زنده ماندند. گفتنی است 
که موش های مورد آزمایش قبل از ژن درمانی شــبیه به انسان های ۷۷ 
ساله بودند.طول عمر آنها پس از معرفی آن ژن ها حدود ۷ درصد افزایش 
یافت. به گفته این گروه پژوهشی، این درصد را می توان با پژوهش های 
بیشــتر بهبود بخشید و حتی ممکن است به آنها اجازه دهد طول عمر 
افراد مســن را افزایش دهند.نوآ دیویدســون، یکی از نویسندگان این 
مطالعه و مدیر ارشــد علمی در شــرکت Rejuvenate Bio می گوید: این 
یک فناوری قدرتمند است و این اثبات مفهوم آن است. ما می خواستیم 
نشان دهیم که این کاری است که ما می توانیم در جمعیت مسن خود 
انجام دهیم.هنگامی که ســلول های بالغ)پیر( در معرض پروتئین ها یا 
ژن هایی قرار می گیرند که در مراحل اولیه جنینی یافت می شوند، مانند 

سلول های بنیادی جوان رفتار می کنند.

یک دستگاه اسفنجی قابل کاشت جدید به نام SymphNode، داروهایی 
را آزاد می کند که پاســخ ایمنی را در برابر ســرطان تحریک می کند.

به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا 
لس آنجلس)UCLA( اســفنج کوچکی ســاخته اند که می تواند در کنار 
تومور ســرطانی کاشته شــود تا به بدن در مبارزه با آن کمک کند.این 
دســتگاه اسفنجی در آزمایش هایی که روی موش ها انجام شده موجب 
بهبودی، جلوگیری از رشــد و گسترش سرطان ها و افزایش زمان بقای 
بیمار شــده است.سیســتم ایمنی بدن، خط مقــدم قدرتمند دفاع در 
برابر پاتوژن ها و بیماری ها اســت، اما دســته ای از سلول های ایمنی به 
نام »سلول های تی تنظیم کننده«)Tregs( وظیفه دارند اطمینان حاصل 
کنند که به اشــتباه به سلول های سالم بدن حمله نمی کنند. متأسفانه 
یکی از ترفندهای شرور سرطان، فریب این فرآیند و استفاده از آن برای 
محافظت از خود در برابر سیســتم ایمنی است.این امر Tregs را به یک 
هدف جذاب برای درمان ســرطان تبدیل می کند و در مطالعات قبلی، 
دانشمندان راه هایی برای برنامه ریزی مجدد Tregs به سلول های ایمنی 
 Treg ســرطان ُکش پیدا کرده اند. با این حال، در حالی که کاهش سطح
می تواند به آســیب پذیری بیشتر سرطان ها کمک کند، اگر این کار در 
کل سیســتم انجام شــود، خطر ایجاد عوارض خود ایمنی را به دنبال 
دارد. بنابراین پژوهشگران دانشگاه UCLA در پژوهش جدید خود، روش 
جدیدی را برای پاکســازی Tregs فقط در ناحیه بســیار نزدیک به یک 
 SymphNode تومور توسعه داده اند.نتیجه نهایی، دستگاهی شده است که
نامیده می شــود و در اصل، یک اسفنج زیست تخریب پذیر به اندازه یک 

پاک کن در انتهای یک مداد است.

عمر موش ها با برنامه ریزی مجدد 
ژن ها طوالنی شد

مبارزه با سرطان با کاشت اسفنج 
در کنار تومور!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

قلمکاری؛ هنری به قدمت صفویه

تویوتا سنچوری شاسی بلند؛ لوکس تر و بزرگ تر از لندکروزر 
ســنچوری شاسی بلند بر اساس هایلندر ساخته می شود و اوایل ســال ۲۰۲۳ با قیمت بین ۷۶ تا ۱۱۴ هزار دالر در ژاپن عرضه خواهد 
شد.سنچوری سدان فول سایز مجللی است که از سال ۱۹۶۷ تاکنون در صدر سبد محصوالت تویوتا قرار داشته و فقط در ژاپن عرضه 
می شود. این خودرو هم اکنون در نسل سوم خود قرار دارد که در سال ۲۰۱۸ معرفی و جایگزین سنچوری V۱۲ قبلی شد. این خودرو 
ســدانی با تیراژ پایین اســت که بیشتر به اشخاص مهم ژاپن فروخته می شود و قیمت پایهٔ آن از ۲۰ میلیون ین معادل ۱۵۲ هزار دالر 
آغاز می شود. حال گزارش جدیدی از مجلهٔ ژاپنی Best Car ادعا کرده است که تویوتا قصد ساخت نسخهٔ شاسی بلند سنچوری را دارد.

هرچند باید به این گزارش با دیدهٔ تردید نگریســت اما به گفتهٔ نشــریهٔ مذکور، سنچوری شاسی بلند بر اساس هایلندر ساخته می شود. 
البته گفته شده این ماشین طول بیشتری نسبت به هایلندر خواهد داشت و به دو ردیف صندلی با فضای پای زیاد برای سرنشینان عقب 
مجهز خواهد بود. گفته می شود سنچوری بلندقامت ۵.۲ متر طول خواهد داشت که یعنی حتی از لندکروزر هم کشیده تر خواهد بود. 
فاصلهٔ محوری این خودرو هم ۳ متر عنوان شده و بنابراین انتظار می رود کابین بسیار جاداری داشته باشد. طبق این گزارش، شاسی بلند 

پرچم دار تویوتا ۱,۹۵۰ میلی متر عرض، ۱,۷۵۰ میلی متر ارتفاع و ۲۲۰۰ کیلوگرم وزن خواهد داشت.

رابرت پیج: باید تندیس بیل ساخته شود
سرمربی تیم ملی فوتبال ولز به خداحافظی گرت بیل از میادین واکنش نشان داد و به ستایش از این بازیکن باتجربه پرداخت.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسپورت، گرت بیل در سن ۳۳ سالگی تصمیم گرفت که از دنیای فوتبال خداحافظی کند.بیل یکی از پرافتخارترین و 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ولز به شمار می آید و توانست حضور در جام جهانی را با ولز تجربه کند.رابرت پیج، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ولز به خداحافظی بیل از فوتبال واکنش نشان داد و گفت:  این واقعا غم انگیز است که دیگر نمی توانیم گرت بیل را با پیراهن تیم ملی 
فوتبال ولز و در میادین ببینیم با این حال وقتی با او صحبت کردم به این نتیجه رسیدیم که حق با او است و اکنون بهترین زمان است 
که او از فوتبال خداحافظی کند. او به هر آن چه که دوست داشته بود دست پیدا کرده بود و زمان مناسبی بود که از فوتبال خداحافظی 
کند. به هر حال این تصمیمی است که او گرفته است و باید به آن احترام گذاشت.او ادامه داد: بیل توانست زمینه ساز صعود ولز به جام 
جهانی باشد و در این رقابت بزرگ هم گلزنی کرد. من کامال دلیل این تصمیم او می دانم و درک می کنم. این تصمیم بیل من را شگفت زده 
و غافلگیر نکرد چرا که قبال هم می دانستم که او چنین چیزی را در سر دارد. بیل نه تنها در سطح باشگاه موفقیت های زیادی به دست 

آورد بلکه در تیم ملی ولز هم درخشان ظاهر شد و به نظرم باید تندیس او ساخته شود. او یک اسطوره است.

ره هک از ربگ و از نوا گوید
مشنو: زک زبان ما گوید

بندٔه خاهن زاد باید جست
کو رتا رس این رسا گوید

آنکه از کوی آشنایی نیست
کی سخن اهی آشنا گوید؟

چو مقامیست ره کسی را خاص
از مقامی هک هست وا گوید

دم ز رچخ فلک زند خورشید
رذه از خاک و از هوا گوید

رمد را رد سلوک رماقتیست
راز رب حسب ارتقا گوید

پیشنهاد

فرهنگ

کتاب مستأجر
کتاب مســتأجر با عنــوان اصلــی Le Locataire نام 
رمانی طنز، ســورئال، ســیاه و صد البته تکان دهنده 
از نویســنده فرانســوی، روالن توپور می باشد. کتاب 
درباره مرد جوانی به نام »ترلکوفســکی« است که به 
دنبال آپارتمان جدیدی برای ســکونت می گردد ولی 
هنگامی که کمی از سکونتش در آپارتمان می گذرد، 
متوجــه اتفاقاتی مشــکوک و رفتارهــای عجیب و 
غریب از سوی همســایگانش می شود تا این که فکر 
می کند همســایگان در حال پی ریزی توطئه ای علیه 
جان او هســتند. داســتان »مســتأجر« حول محور 
»ترلکوفســکی« می گردد. مرد جوانی که در آستانه 
بیرون انداخته شــدن از خانه اش اســت و به دنبال 
آپارتمان جدیدی می باشد. مردی که وقتی »آپارتمان« جدیدی را برای سکونتش پیدا می کند، به 
مذاکره با »موســیو زی« – صاحب خانه – می پردازد و مسیو زی شرایط بسیار سخت اجاره دادن 
آپارتمانش را برای او ذکر می کند:از ما ســن و سالی گذشته و تحمل سروصدا رو نداریم. بنابراین 
از همین حاال به شما هشدار می دم، اگه متأهل و بچه دارید، حتا با یک میلیون فرانک هم حاضر 
نیستم خونه م رو به شما اجاره بدم… مجردها هم بی دردسر نیستند. اگه خیال دارید آپارتمان رو 
به جایی برای قرار و مدار با دوســت دخترهاتون تبدیل کنید، باید بگم اشتباهی اومدید. )کتاب 
مســتاجر اثر روالن توپور – صفحه ۳۴(اما شــروط موسیو زی به همین جا ختم نمی شود و ادامه 
می دهد که »اینم باید اضافه کنم که این جا هیچ کس حق نگه داری از حیوانات خانگی رو نداره؛ نه 
سگ، نه گربه و نه هیچ حیوان دیگه ای.« و البته مستأجرین حق نواختن هیچ گونه آالت موسیقی 

را نیز در مجموعه ندارند....

ابوالفضل خطیبی درگذشت
ابوالفضل خطیبی  -شــاهنامه پژوه- در ۶۲ سالگی از 
دنیا رفت.جعفر شــجاع کیهانــی، عضو هیات علمی 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، با تأیید این خبر به 
ایســنا گفت: آقای خطیبی دیروز پیوند کبد داشت 
که متأســفانه نتیجه عمل پیوند موفقیت آمیز نبود و 
)چهارشنبه، ۲۱ دی ماه( از دنیا رفت.ابوالفضل خطیبی 
)زاده ۲۵ اردیبهشــت ۱۳۳۹ در گرمسار( نویسنده، 
شاهنامه شناس و پژوهشگر زبان و ادب فارسی . عضو 
هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مشاور 
علمی گروه فرهنگ نویســی بود.خطیبی عضو هیئت 
علمی و معاون گروه فرهنگ نویســی فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی و معاون ســردبیر مجله»نامه 
ایران باســتان«، نگارنده بیش از صد مقاله علمی به ویژه درباره شاهنامه در دانشنامه ها و مجالت 
تخصصی ادبی بوده و در تصحیح شــاهنامه با جالل خالقی مطلق در جلد هفتم همکاری داشت.

او دریافت کننده جایزه حامیان نسخ خطی در آیین بزرگداشت حامیان نسخه های خطی در سوم 
آذر ماه ۱۳۸۴ به خاطر مقالهٔ »اصالت کهن ترین نسخه: فلورانس ۶۱۴ ه . ق« بوده است.»شاهنامه، 
ابوالقاسم فردوسی: طبع انتقادی« به کوشش جالل خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی،  »برگزیدهٔ 
مقاله های نشر دانش دربارهٔ شاهنامه«، »تقدیرباوری در منظومه های حماسی فارسی )شاهنامه و 
ویس ورامین(«، هلمر رینگرن، ترجمهٔ ابوالفضل خطیبی، »یادداشــتهای شاهنامه، بخش سوم« با 
همکاری جالل خالقی مطلق و محمود امیدســاالر،  »به فرهنگ باشــد روان تندرست: مقاله ها و 
نقدهای نامهٔ فرهنگستان دربارهٔ شاهنامه«به کوشش احمد سمیعی گیالنی و ابوالفضل خطیبی، 
به مناسبت همایش هزارهٔ شاهنامه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، »جشن نامه دکتر فتح اهلل مجتبائی« 
به کوشــش علی اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی، »فرامرزنامه بزرگ، از سراینده ای ناشناش در 
اواخر قرن پنجم هجری«به کوشش ماریولین فان زوتِفن و ابوالفضل خطیبی، »شبرنگ نامه: داستان 
شبرنگ پسر دیو سپید با رستم« از سراینده ای ناشناس احتماالً در قرن ششم هجری، به کوشش 
ابوالفضل خطیبی و گابریله َفن ِدن بِرخ و »آیا فردوســی محمود غزنوی را هجو گفت؟ هجونامهه 

منسوب به فردوسی: بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت ها« از جمله آثار اوست.

سینما

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزارکننده جوایز 
ساالنه گلدن گلوب، فهرســت برندگان سال ۲۰۲۳ 
این جوایز را در شــاخه های ســینمایی و تلویزیونی 
اعــالم کرد.به گزارش ایســنا و به نقــل از ورایتی، 
هشتادمین مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب درحالی 
برگزار شد که فیلم »بانشی های اینیشرین« ساخته 
»مارتین مک دونا« با کســب ســه جایــزه اصلی از 
جمله بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر، بهترین فیلم 
کمدی و موزیکال و »فبلمنز« به کارگردانی »استیون 
اســپیلبرگ« با دریافت جایزه بهترین کارگردانی به 
برندگان بزرگ این دوره از جوایز تبدیل شدند.امسال  
فیلم »بانشی های اینشرین« که ۸ نامزدی کسب کرد، 
فیلم »همه چیز همه جا به یکباره« به کارگردانی مشترک »دانیل کوان« و »دانیل شاینرت« در ۶ 
شاخه و فیلم های »فبلمنز« به کارگردانی »استیون اسپیلبرگ« و »بابل« ساخته »دامین شزل« 

نیز هر کدام ۵ نامزدی کسب کرده بودند.

اعطای جوایز گلدن گلوب 2023 

 دست خالی کامرون و آواتار، سبقت 
اسپیلبرگ
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