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کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت از 
طریق »مالیات بر عایدی سرمایه«

 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرده اســت که به زودی دولت الیحه 
»مالیــات بر مجموع درآمد« را به مجلس می برد. امید آن می رود که با 
تبدیل این الیحه به قانون، در کنار تقویت و افزایش درآمدهای مالیاتی 
در بودجه سال های آتی، شاهد کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت 
مالیاتی نیز باشیم.به گزارش ایرنا، اصالح نظام مالیاتی از مهمترین ارکان 
و پیش نیاز اصلی اصالح ســاختار بودجه است. برای دستیابی به منابع 
پایدار و کاهش وابســتگی بودجه به نفت و همچنین جلوگیری از فرار 
مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتــی و کمک به بهبود عدالت اجتماعی 
چاره ای جز اصالح نظام مالیاتی نیست.این موضوع فرادولتی است و از 
مدت ها قبل ضرورت آن احســاس می شد و اقداماتی نیز در این راستا 
انجام شــده اســت. با این حال کارهای انجام شده کافی نبوده و هنوز 
دستاورد ملموسی حاصل نشده است. اما به نظر می رسد دولت سیزدهم 
اراده انجام این کار را دارد و هم می تواند در ادامه اقدام های انجام شــده 
اصالح نظام مالیاتی را به سرانجام برساند.به همین خاطر وزیر اقتصاد در 
حکم انتصاب »داود منظور«، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور بر 
هوشمندسازی و عادالنه شدن به عنوان دو رکن مالیات ستانی، گسترش 
فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد عمومی به نظام مالیاتی به منظور ارتقای 
تمکین داوطلبانه مودیان و افزایش منابع درآمد دولت و کاهش اتکای 
بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مقاوم سازی بودجه تاکید کرد.»سید 
احســان خاندوزی« با اشــاره به ضرورت اصالح نظــام مالیاتی، افزود: 
نمی توان میل تاریخی به ســوداگری در کشــور را کنترل کرد، مگر از 
طریق مالیات عایدی بر ســرمایه؛ همچنین از طریق مالیات بر مجموع 
درآمد می توان فرار مالیاتی یا تمایل به معافیت ها را در اقتصاد کشــور 
کنتــرل کرد.وی به تازگی در جلســه ای که به منظور هماهنگی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱  در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد با حمایت 
از رویکرد اصالح بودجه و افزایش پایه های مالیاتی، گفت: در تالشــیم 

به زودی الیحه مالیات بر مجموع درآمد را به دولت ببریم.

مالیات بر مجموع درآمد چیست؟
مالیات بر درآمد یکی از مهمترین انواع مالیاتی است که شامل دو دسته 
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی )شرکت ها( و مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی می شود. برای اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دو شیوه 
جداگانه )اخذ جداگانه مالیات از پایه های مختلف درآمدی( و یکپارچه 
)مالیات بر مجموع درآمد( عمل می شود.در شیوه جداگانه، برای هر منبع 
درآمدی یک نرخ جداگانه وضع می شــود و گاهی معافیت پایه تا سقف 
مشــخصی برای هر منبع درآمدی معین می کنند. در مرحله اجرا نیز 
مالیات ها به صورت تفکیک شــده و بدون در نظر گرفته شــدن منابع 
درآمدی دیگر اخذ می شــود.در شیوه مالیات بر مجموع درآمد، مالیات 
همه منابع درآمدی اشــخاص حقیقی با نرخ مشخص و لحاظ معافیت 
پایه یا هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاســبه و اخذ می شود.وقتی 
مجموع درآمد افراد هدف مالیات ستانی باشد آن وقت همه افراد جامعه 
در نظام مالیاتی به یکســان در نظر گرفته شده و بر اساس تفاوت های 
درآمدیشان دسته بندی می شوند. دیگر مهم نیست یک نفر کارمند است 
و دیگری کارگر یا کارخانه دار. مهم آن است که درآمدهای مختلف افراد 
یک کاسه شده و بر اساس قوانین و مقرراِت »مالیات بر مجموع درآمد« 

مالیات محاسبه شده اخذ می شود.  

مالیات بر مجموع درآمد؛ راهی برای تحقق عدالت اجتماعی
شاخص ضریب جینی به نوعی عدالت اجتماعی در کشور را به نمایش 
می گــذارد. تا آنجایی که به نظام مالیات ســتانی مربوط می شــود این 
شــاخصی می تواند نشــان دهد که آیا بعد از اجرای مالیات بر مجموع 
درآمد وضعیت شــکاف طبقاتی و به عبارت دیگر عدالت عمودی بهتر 
شده است یا نه؟ در حال حاضر ضریب جینی در کشور وضعیت مناسبی 
ندارد.به گــزارش ایرنا، مرکز آمار در آخرین گــزارش خود از وضعیت 
ضریب جینی اعالم کرد: ضریب جینی خانوارهای شــهری و روستایی 
به ترتیب ۰.٣٨٣٥ و ۰.٣٥٩۰ اســت که نسبت به سال قبل به ترتیب 
۰.۰۰۰٨ و ۰.۰۰٥۱ افزایش نشــان می  دهد. افزایش این عدد و نزدیک 
شــدن آن به عدد یک )۱( بیانگر بیشتر شدن شکاف طبقاتی و کاهش 
عدالت اجتماعی در توزیع ثروت در جامعه اســت.در مالیات بر مجموع 
درآمد، موضوع رعایت عدالت از اهمیت زیادی برخوردار اســت. در این 
نوع مالیات دو نوع عدالت افقی و عدالت عمودی در نظر گرفته می شود.

عدالت افقی به این معنی است که عدالت میان مالیات دهندگان برقرار 
باشد و از افرادی که درآمد مشابه دارند به طور یکسان مالیات اخذ شود. 
عدالت افقی زمانی به طور کامل محقق می شــود که بر درآمد ناشی از 
کار و درآمد ناشــی از سرمایه نرخ های متفاوتی وضع نشود و همچنین 
برخی از مشــاغل و اصناف مشمول معافیت یا تخفیف مالیاتی نشوند.

عدالت عمودی به عدالت اجتماعی و بهبود یا بدتر شدن شکاف طبقاتی 
از طریق ابزار مالیات اشاره دارد. به عبارت دیگر عدالت عمودی در مالیات 
به این معنی اســت که از طریق ابزار مالیات، فاصله طبقات اجتماعی و 
دهک های درآمدی کاسته شود و جامعه ای با برابری بهتر پس از وضع 
مالیات ایجاد شود.مالیات بر مجموع درآمد افراد از طریق مسدود کردن 
راه های فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد. تاکنون فقط 
کارمندان بخش دولتی و تا حدودی بخش خصوصی بودند که مالیات بر 
درآمدشان قبل از واریز حقوق به حساب آنها وصول می شد.در واقع در 
ایران به جای مالیات ستانی از درآمد افراد، بر مالیات شرکت ها، کسب و 
کارها و مالیات بر ارزش افزوده تاکید می شود. در این موارد افراد و میزان 
درآمد آنان مهم نیست بلکه میزان درآمد خالص کسب و کار از اهمیت 
برخوردار اســت.با اجرایی شــدن مالیات بر مجموع درآمد افراد میزان 
درآمد آنان مبنای مالیات ستانی قرار می گیرد. این بدان معنی است که 
افرادی که از راه های مختلفی کســب درآمد می کنند دیگر نمی توانند 
بخشی از درآمد خود را از دید سازمان امور مالیاتی دور نگه دارند. بدین 
ترتیب می توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوارتر بود.اکنون برخی افراد 
از طریق فعالیت در بازارهای غیر رسمی و در بازارهایی مانند ارز، طال و 
غیره فعالیت کرده و از پرداخت مالیات خودداری می کنند، اما با اجرای 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه دیگر نمی توانند این درآمدها را مخفی 
کنند، زیرا این درآمدها به حســاب اعضای خانوار واریز می شود و همه 

این درآمدها تحت شمول مالیات قرار خواهند گرفت.

نگـــاه

در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین شد
برخورد با افزایش قیمت شرکت های تاکسی اینترنتی

جلسه ســتاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات تازه ای برای کاهش 
قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش قیمت خودســرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس 
از اختالل در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.به گزارش ایسنا، صبح دیروز )چهارشنبه( در جلسه ستاد 
تنظیــم بازار که وزرای جهاد کشــاورزی، صمت، ارتباطات و فناوری اطالعات و راه و شهرســازی و 
همچنین نمایندگان دســتگاه های مختف حضور داشــتند با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری 
اســالمی ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساســی روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: 
هیچگونه تفاوت قیمت کاالهای اساســی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید 
اجازه داد عده ای ســودجو و دالل در روند توزیع کاالهــای مورد نیاز مردم اخالل ایجاد کنند.در این 
جلسه پس از گزارش تالش ها و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع کاالهای اساسی و مورد 
نیاز مردم در ماه های اخیر تاکید شــد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شــده و همچنین گسترش نظام 
توزیع کاالها در کشور در هفته های آتی کاالهای اساسی و مورد نیاز با سهولت و همچنین دسترسی 
سریع در اختیار مردم قرار گیرد. بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش 
خصوصی در زمینه تولید و توزیع کاالهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش خصوصی و استارتاپ 
ها در زنجیره توزیع و تولید، کاالهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست مصرف کنندگان 
برسد .همچنین پس از شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ 
در کشور تاکید شد با اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در خصوص تامین این دو کاالی 
مورد نیاز مردم نباید وجود داشته باشد.در این جلسه مقرر شد، مرغ منجمد از کیلویی ۲٥ هزار تومان، 
با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

همچنین در این جلســه ســازمان تعزیرات گزارشی از افزایش قیمت خودســرانه دو شرکت تاکسی 
اینترنتی مبنی بر افزایش قیمت جابجایی مســافران در زمان مشکالت قطعی بنزین در هفته گذشته 
ارائه کرد که مقرر شــد این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ افزایش قیمت خود را از درآمد 
شــرکت های خود و نه رانندگان، به مســافرین بازگردانند و به هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو 

شرکت کسر نشود.

۱۴۷ فوتی و ۱۰۳۶۳ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۰هزار و ٣۶٣ بیمار جدید 
کووید۱٩ شناسایی شدند و متاسفانه ۱۴۷ بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند.به 
گزارش ایسنا، بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، تا دیروز ۱۲ آبان ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۱۰ هزار و ٣۶٣ بیمار جدید مبتال به کووید۱٩ در کشور شناسایی شد که یک هزار 
و ٣٥٣ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱٩ در کشور به ٥ میلیون و ٩٥۴ هزار و ٩۶۲ 
نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۷ بیمار کووید۱٩ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۲۶ هزار و ۷۶٣ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ٥ میلیون ٥۴۷ 
هزار و ٣۴٩ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.سه هزار و ۷٨٩ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱٩ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارند.تا 
کنون ٣٥ میلیون و ٨٣۴ هزار و ٨۱۷ آزمایش تشخیص کووید۱٩ در کشور انجام شده است.در حال 
حاضر ۲٩ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۱ شهر در وضعیت زرد و 

٨۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

مجموع واکسن های کرونای تزریق شده در ایران از ٩۰ میلیون ُدز گذشت
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، مجموع واکسن های کرونای تزریق شده در ایران از ٩۰ 
میلیون ُدز گذشت.به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا 
کنون ٥٣ میلیون و ٣۱۰ هزار و ۴٥۶ نفر ُدز اول، ٣۶ میلیون و ۶٥٥ هزار و ٥٣۴ نفر ُدز دوم و ۱۰۲ 
هزار و ٨۶۶ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.به این ترتیب مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به ٩۰ میلیون و ۶٨ هزار و ٨۶٥ ُدز رسید.همچنین در شبانه روز گذشته، ٨۱٣ هزار 

و ۶٥۴ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شد.

اخیرا در پی رفتار غیر حرفه ای ناو جنگی آمریکا در آب های جنوبی کشور، قایق های تندروی سپاه پاسداران واکنشی قاطع نشان داده که پس از این ماجرا 
ناو آمریکایی صحنه را ترک می کند.به گزارش خبرنگار مهر، رسانه ملی فیلم برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه پاسداران با ناو آمریکایی را منتشر می کند.

این تقابل که مربوط به چند وقت اخیر بوده، در پی رفتار غیر حرفه ای ناو جنگی آمریکا در آب های جنوبی )دریای عمان( کشور رخ داده که با واکنش 
قاطع قایق های تندروی سپاه پاسداران مواجه شده و پس از این ماجرا ناو آمریکایی صحنه را ترک می کند.آمریکا در این اقدام یک نفتکش را که حامل 
نفت صادراتی ایران بود در آب های دریای عمان مصادره کرد و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش دیگر آن را به ســوی مقصدی نامعلوم هدایت 
کرد.همزمان دالورمردان نیروی دریایی ســپاه با اجرای عملیات هلی برن بر روی عرشــه نفتکش آن را به تصرف خود درآوردند و آن را به سوی آب های 
ســرزمینی ایران هدایت کردند.در ادامه نیروهای آمریکا با اســتفاده از چندین فروند بالگرد و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند اما با ورود قاطعانه و 
مقتدرانه نیروهای جان برکف سپاه ناکام ماندند.نیروهای آمریکایی مجدداً با استعداد بسیار و با استفاده از چند ناو جنگی بیشتر تالش کردند مسیر حرکت 

نفتکش را سد کنند که باز هم موفق نشدند. این نفتکش هم اکنون در آب های سرزمینی کشور عزیزمان است.

 اخبار و گزارش هایی که گاهی از اوضاع معیشــتی و روحیه پرستاران کشور منتشر 
می شود، ضرورت توجه و رسیدگی فوری به این قشر را بیشتر آشکار می سازد؛ در یکی 
از جدیدترین اخبار، اظهارات دبیرکل خانه پرستار کشور به حدی نگران کننده است 
که باید گفت روحیه پرستاران کشور، نیازمند پرستاری است.به گزارش ایرناپالس، 
محمد شریفی مقدم به تازگی اعالم کرده بیش از ٥۰ درصد کادر پرستاری کشورمان 
دچار اختالل های روانی هســتند؛ استناد او به آخرین پژوهش جامع کشوری است 
که درباره وضعیت سالمت روان پرستاران انجام شده و نه مرتبط به دوران کرونا، که 
مربوط به هشت سال پیش است.دبیرکل خانه پرستار این درصد را از نتایج پژوهشی 
دانسته که غیرقابل انتشار توصیف شده و از آن مهمتر به اوضاع روان پرستاران »برخی 
بیمارستان های دانشگاهی« اشاره کرده که »اساسا نمی توان مسئولیت بیماران را به 
آنها واگذار کرد«.از آنجا که دسترســی مســتندی به پژوهش یادشده وجود ندارد، 
نمی توان ارزیابی کرد که دقیقا منظور از »اختالل های روانی« چیســت؛ چه تعریف 
و شدتی دارد و از میان متداول ترین اختالل ها از جمله افسردگی یا اضطراب، کدام 
نوع بیشــترین فراوانی را دارد.با این حال تا کنون هیچ مسئولی در وزارت بهداشت 
این رقم نگران کننده را تکذیب نکرده است و حتی اگر این رقم را اندکی اغراق شده 
بدانیم، اکنون بعد از ماه ها ورود ویروس کرونا و مشقاتی که بر دوش کادر پرستاری 
بوده اســت، می توان تصور کرد چه فشاری بر جان و تن این قشر زحمتکش بوده و 
در کنار مشــکالت شغلی و معیشتی، چه بار گرانی را  بر دوش آنها نهاده است.یک 
پژوهش معتبر و در دسترس که دی ماه ۱٣٩٩ در یک مرکز دانشگاهی در شهرستان 
مالیر انجام و نتایج آن منتشر شده، نشان می دهد میزان شیوع سه متغیر »افسردگی، 
اضطراب و افکار خودکشــی« در پرستاران یک بیمارستان باالست؛ به بیان دقیقتر 
نتایج این پژوهش نشــان داد در دوران همه گیری کرونا، ۱٥.٣٨ درصد پرستاران از 
افسردگی متوسط تا شدید و ۴۶.۴۷ درصد از اضطراب متوسط تا شدید و همچنین 
۲۷.٥۶ درصد دارای افکار خودکشــی بوده و ٩.٩۴ درصد در وضعیت آمادگی برای 
خودکشی بوده اند.اگر اثرات کرونایی اخیر و دیگر معضالت متعدد جامعه پرستاری 
را در نظر بگیریم، احتماال به دلیل همین مشکالت و فشارهای کاری و دستمزدهای 
به شــدت نابرابر بوده است که ۱٥ شهریورماه گذشته اعالم شد »تقاضای مهاجرت 
پرستاران به ۶ برابر افزایش یافته است« و اگر قبال سالیانه ۲۰۰ تا ٣۰۰ نفر از آنان، 
گواهی مهاجرت از نظام پرستاری می گرفتند، اکنون بیش از ۱٥۰۰ نفر در سال اقدام 
به مهاجرت می کنند.به جرات می توان ادعا کرد بیشترین حجم کاری در دوره کرونا 
برعهده پرستارانی است که با امکانات محدود، وضعیت شغلی نامناسب و پرداخت های 
نامنظم و اندک، ماه ها رنج اســترس ابتال به کرونا و دوری از خانواده را تحمل کرده 
و حاال تازه بعد از نزدیک به دو ســال، و فروکش کردن موج پنجم، »شاید« اندکی 
نفس راحت بکشند، به شرط آنکه پیک ششم رخ ندهد.اما واقعیت اوضاع زندگی و 
کار پرستاران کشور فراتر از این است و این قشر موثر در نظام های بهداشتی، حتی 
پیش از کرونا هم حال و روز چندان خوبی نداشــتند؛ آمارها و بررسی های متعددی 
که حداقل در ۱۰ ســال اخیر منتشر شده، همگی نشان می دهد پرستاران نیازمند 
توجه ویژه هستند.اظهارات یوسف رحیمی عضو شورای  عالی سازمان نظام پرستاری، 
به تنهایی گویای شــیوه رفتار نظام بهداشتی کشور با این صنف است.او که جایگاه 

پرستاران ایرانی را از نظر کیفیت و کارآمدی در رتبه بندی های بین المللی، بسیار باال 
و در مقام پانزدهم می داند، روایتی از مشکالت استخدامی آنان ارائه می دهد که قابل 
تامل است: »وقتی پرستاری از دانشگاه فارغ التحصیل می شود، پس از پایان طرح که 
۲ سال طول کشیده، از او می خواهیم که ۲ سال دیگر به عنوان تمدید طرح کار کند. 
پس از تمدید طرح، دوباره از او می خواهیم تا ۶ ماه دیگر قراردادش را تمدید کند و 
در نهایت پس از ٥ ســال گذراندن طرح به عنوان نیروی ٨٩ روزه از او استفاده می 
کنیم و ساعتی ۱٥ هزار تومان پول به او می دهیم و آن قدر این نیروها را به صورت 
موقت نگه می داریم که از ســن استخدام آن ها می گذرد«.به باور بیشتر کارشناسان 
بهداشتی، مهمترین مشکل پرستاری در ایران کمبود نیروی انسانی است؛ این کمبود 
ارتباطی به نبود نیروی انسانی تربیت یافته ندارد؛ ماجرا به سهم نابرابر تعداد استخدام 
پرســتاران در یک واحد درمانی در مقایســه با کادرهای دیگر درمان مرتبط است.

وضاع تناسب تعداد پرستاران با تعداد تخت های بیمارستانی، تعداد بیماران بستری و 
غیربستری و تعداد کادرهای دیگر درمان، به حد کافی پایین بود اما این عدم تناسب 
در دوره کرونا شدیدتر شد؛ به گونه ای که حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و مدیریت 
منابع ســازمان نظام پرستاری گفته »در برخی استان ها و شهرستان ها، ۲٥ بیمار را 
یک پرستار مدیریت می کند. حتی در پایتخت در برخی بخش ها ۱٥ بیمار بدحال 
توسط یک پرســتار رسیدگی شده اند«.سابقه این مشکل نه تنها به دوره کرونا و یا 
حتی به چند سال اخیر، بلکه حداقل به دو دهه پیش بازمی گردد که با وجود اضافه 
شدن مراکز درمانی و بیمارستانی فراوان، همچنان سهم پرستاران اندک بوده است.

به طور نمونه، ۱٥ سال پیش )خرداد ۱٣٨٥( گزارشی از یکی از بیمارستان های شمال 
کشــور منتشر شد که فرسودگی و خستگی مضاعف پرســتاران را نشان می داد؛ از 
جمله اینکه برای یک بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی که در کنار بیماران بستری، روزانه 
حداقل ۲۰۰ »مراجعه کننده و مصدوم جدید دارد«، نه تنها نسبت پرستاران مراعات 
نشده بود بلکه مجموع کل کادرهای پرستاری، ماما، تکنسین اتاق عمل، هوشبری، 
بهیــار، کمک بهیار و ... به زحمت به ۱۲۰ نفر می رســید.یکی از پیامدهای کمبود 
استخدام پرستار در مراکز درمانی، فشار کاری مضاعف آنها در کنار اضافه کاری های 
زیاد است که برای جبران حقوق نامتناسب خود انجام می دهند. به گفته دبیرکل خانه 
پرستار، حجم کاری پرستاران ایرانی »بیش از دو برابر استانداردهای جهانی« است؛ 
ضمن آنکه برخی به دلیل مشکالت مالی، دوشیفته مشغول فعالیت اند.در کنار این 
مورد، نپرداختن فوق العاده خاص، جذب نیروهای شرکتی، تعیین تکلیف استخدام ها 
و نیروهای طرحی غیرایثارگر پرستاری و اضافه کاری ها و شیفت های اجباری آنان، 
تنها بخشی دیگر از تنوع دغدغه ها و نگرانی های جامعه پرستاری است که به بررسی 
تفصیلی نیاز دارد؛ اما در کنار این اخبار و گزارش ها، خوشــبختانه مجلس شــورای 
اسالمی به صورتی خاص مشغول بررســی این معضالت در کمیسیون بهداشت و 
درمان اســت و کارگروهی متشــکل از نمایندگانی از وزارت بهداشت، سازمان های 
برنامه وبودجه و امور اداری و اســتخدامی و نظام پرســتاری و دو عضو کمیســیون 
بهداشت و درمان تشکیل و قرار است با بررسی موارد مطروحه، راهکارهای اجرای آنها 
را پیشنهاد دهند.امید است که نتایج این جلسه ها هرچه سریعتر به عمل بینجامد و 

در کوتاه مدت، بخشی از معضالت پرستاران را برطرف کند.

حال و روز پرستاران خوب نیست

گمرک ایران اعالم کرد

تراز تجاری مثبت ۶۵۰ میلیون دالر شد
خبر خوش وزیر نفت

آغاز صادرات فراورده های نفتی 
تا دو هفته آینده

طی پنج ماه اخیر صادرات فراورده های نفتی ایران متوقف شده بود اما اکنون وزیر نفت خبر ازسرگیری این 
صادرات را اعالم کرده و قرار شــده اســت که از دو هفته آینده روال صادرات فراورده های نفتی مانند گذشته 
آغاز شــود.aبه گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار، صادرات فرآورده نفتی نسبت به سال ۱٣٩۱ تقریبا چهار 
برابر افزایش یافت و از ٥.٩ میلیون تن در سال ۱٣٩۱ به ۲٣ میلیون تن در سال ۱٣٩٨ رسید. در حوزه بنزین 
علی رغم اینکه تولید بنزین یورو ۴ و ٥ در سال ۱٣٩۱ صفر بود، در سال ۱٣٩٨ به بیش از ۷۶ میلیون لیتر 

رسید و در گازوئیل نیز تولید...

سخنگوی اجرای قانون جدید چک:

از پذیرش چک های ثبت نشده در سامانه صیاد 
خودداری کنید

اولتیماتوم دولت به دستگاه ها

حقوق و مزایا را درسامانه ثبت کنید

در دریای عمان صورت گرفت؛

برخورد قاطع سپاه با ناو جنگی آمریکا در آب های 
جنوبی ایران
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رییسی:گزیده خبر

 هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا
 رییس جمهــوری تاکید کرد: هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، 
نه معاونانم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند و 
تالش کردم همکارانم را از افراد پاکدست و ضدفساد انتخاب کنم.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی در جلســه هیأت دولت با تأکید بر اینکه 
مبارزه با فســاد به نوعی شــرط ضمن رأی مردم به این دولت 
بوده است، گفت: حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس 
باشــیم و به هیــچ وجه از مبارزه با مصادیــق آن غفلت نکنیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه بســترها و زمینه های فساد کم و 
بیش در همه دستگاه ها وجود دارد، افزود: یکی از زمینه های بروز 
فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو 
باید صرفاً بر کارآمدی و صالحیت های قانونی و شــرعی تمرکز 
کرد و بــه همکاران خودمان نیز تأکید کنیــم که از بکارگیری 
افراد به صرف آشــنایی و رفاقت و بدون توجه به شایســتگی ها 
خودداری کنند.رییس دولت سیزدهم خطاب به اعضای هیئت 
دولت تأکید کرد: باید به شــدت مراقبــت و صیانت کرد تا در 
زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد.رییسی تصریح کرد: در 
جاهایی که فضاسازی نســبت به انتصابات رخ می دهد، اگر این 
فضاسازی ها صحیح نیســت، از عملکرد خودتان دفاع کنید، اما 
توجه داشته باشید که شایسته ساالری در دولت سیزدهم صرفاً 
یک شعار نیست، بلکه بستر و مبنای کار است و اگر انتقادات به 
یک عملکرد یا انتصاب شما صحیح است، باید سریعاً اصالح کنید.

رییس جمهوری با تأکید بر ضرورت اخذ نظر دستگاه های نظارتی 
مختلف پیش از بکارگیری افراد، خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد 
و توجه به شایسته ساالری از اصول اساسی دولت در عمل است. 

اما آنجا که کار خود را درســت انجــام داده ایم نباید تحت تأثیر 
فضاسازی ها قرار بگیریم.وی با بیان اینکه اگر فسادی در مجموعه 
دولت محرز شــد اول مســئوالن با فرد خاطی برخورد کنند و 
ســپس او را برای طی مراحل قانونــی به مراجع قضایی معرفی 

نمایند، گفت: بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم 
و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند.آیت اهلل رئیسی 
اضافه کرد: بنده تالش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست 
و ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز را تا کنون 

احــراز کرده ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت الزم را به 
عمل آوریم.رئیس جمهوری تاکید کرد: در دولت سیزدهم برای 
اولین بار در انتصابات ســطوح عالی عالوه بر استعالم از مراجع 
اطالعاتی، از مراجع نظارتی دیگر مثل ســازمان بازرسی و دیوان 
محاسبات نیز استعالم افراد اخذ می شود.رئیسی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به طرح جمع آوری و اقدامات حمایتی از 
متکدیان، گفت: دولت موظف است مانع از سوء استفاده از کودکان 
و وارد آمدن آسیب های روحی و اخالقی به آنان در کارهایی نظیر 
تکدی گری شــود. لذا دولت از شهرداری ها برای سامان دادن به 
این وضعیت حمایت می کنیم.رئیس جمهوری در ادامه با تأکید 
بر ضرورت پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی، گفت: نتایج 
و ثمرات ســفرهای استانی در اجرای مصوبات این سفرها آشکار 
می شــود و ضرورت دارد که اجــرای این مصوبات به طور جدی 
پیگیری شود.رئیســی در ادامه با اشاره به ظرفیت های کارخانه 
کاغذ مازندران، اضافه کرد: با توجه به مشــکالتی که در زمینه 
تأمین کاغذ در کشور وجود دارد و از سوی دیگر توانمندی های 
کشور در زمینه تولید کاغذ باید هر چه سریع تر نیازهای کارخانه 
کاغذ مازندران و کارخانه دیگری که در اســتان فارس قرار دارد، 
تامین شود تا مشکالت موجود در بازار کاغذ برطرف گردد.رئیس 
جمهــوری با یادآوری اینکه بنده همواره بر ضرورت نشســت و 
گفت و گو با اقتصاددانان از جمله کارشناسان اقتصادی که حتی 
از نظرات مخالف با دولت دارند، تأکید داشــته ام، اظهار داشت: 
برگزاری نشســت های مشورتی با صاحب نظران اقتصادی و اخذ 
نظرات و انتقادات آنان اقدام مبارکی است که می تواند تصمیمات 

و اقدامات دولت را پخته تر کند.

تذکر رهبر انقالب به مجلس
رئیس مجلس شــورای اســالمی در پی تذکر رهبر معظــم انقالب در مورد 
مطرح شــدن نام برخی افراد در گزارش یکی از کمیسیون های مجلس گفت: 
از همه همکارانم می خواهم ضمن جبران گذشته در گزارشات کمیسیون ها، 
نطق ها و... نســبت به این رهنمود جدی باشند.به گزارش تسنیم، محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی دیروز )چهارشنبه 
12 آبان( قوه مقننه و در نطق پیش از دســتور خود، ضمن گرامیداشــت فرا 
رسیدن ســیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: در این روز 
تاریخی دانشــجویان پیرو خط امام النه جاسوسی را شجاعانه تسخیر کردند. 
دانشــجویان هویت ضدمردمی و مداخله جویی ایاالت متحــده آمریکا را به 
جهان نشــان دادنــد و فصل جدیدی را رقم زدند.وی با بیان اینکه تســخیر 
النه جاسوسی موجب شد فصل جدیدی برای عدالت جویان و حقیقت طلبان 
سراسر دنیا در برابر زورگویی ها و دخالت های آمریکا و سایر رژیم های مستکبر 
رقم بخورد، ادامه داد: این رخــداد مصادف با روز دانش آموز و حادثه خونین 
کشتار بی رحمانه دانش آموزان در سال 1357 در تهران است که یاد و خاطره 
تمامی دانش آموزان شــهید حادثه را گرامی می داریم و به روان پاکشان درود 
می فرستیم.رئیس مجلس با بیان اینکه حرکت مردم ایران در تمامی سالهای 
بعد از انقالب در جهت مقابله با زورگویی های مســتکبران حرکت عاقالنه و 
کاماًل در راستای منافع ملی بوده اســت، تصریح کرد: کشورهای استکباری 
همچون آمریکا و پیش از آن انگلیس هرگاه توانسته اند با توطئه های پیچیده 
یا جنگ افروزی علیه اســتقالل، موجودیت یا منافع مردم ایران اقدام کرده اند 
که فقط یک مورد از آنها کودتای 28 مرداد اســت.نماینده تهران در مجلس 
افزود: مقابله با این قدرت های زورگو و دفاع از منافع کشور و وحدت و امنیت 
ملی حکیمانه ترین حرکت اجتماعی ملت ایران است. پایان تلخ برخی قیام های 
مردمی در منطقه که نگاه بدبینانه به آمریکا را کنار گذاشــتند، نشــان داد 
راهبرد امامین انقالب مبنی بر مقابله با کشــورهای استکباری عقالنی ترین 
تصمیم برای تأمیــن منافع ملی ایران بوده اســت.قالیباف با یادآوری اینکه 
مقابله با اســتکبار وجوه مختلفی دارد، توضیــح داد: امروز مهمترین راهبرد 
برای استکبارســتیزی تالش جهادی مدبرانه و مطابق با برنامه حساب شــده 
برای حل مشکالت مردم است. مهمترین مؤلفه تأمین امنیت ملی کشورمان 
در قلب یکایک مردم ایران قرار دارد.وی اضافه کرد: باور مردم ایران به مسیر 
انقالب مهمترین مؤلفه تأمین امنیت ملی کشــور است و اگر آسیب زدن به 
اقتصاد کشــور و بر هم زدن اتحاد ملی دســتور کار مستکبران است پس با 
قاطعیت می توان گفت استکبارستیزی یعنی حل مشکالت اقتصادی مردم و 
تالش برای افزایش همدلی، اتحاد و تألیف قلوب میان گروه ها و اقشار مختلف 
اجتماعی.قالیباف تصریح کرد: پرداختن به مسائل حاشیه ای که دغدغه اصلی 
زندگی مردم نیست و یا درگیر شدن در جناح بازیها و حزب بازی به جای اتحاد 
ملی برای حل مشــکالت مردم، فاصله گرفتن از اهداف اصلی انقالب اسالمی 
است. ما مســئوالن هر قدر در حل مشکالت اقتصادی مردم موفق شویم، به 
همان قدر می توانیم این اســتکبار را زمینگیر کنیم.قالیباف با اشاره به تذکر 
رهبر معظم انقالب درباره رســانه ای شدن اســم افراد در پی گزارش یکی از 
کمیسیون های مجلس خاطرنشــان کرد: ایشان تذکری را داده اند و خواستار 
جبران موضوع شده اند که به نظر می رسد اطالعات عموم از آن هم رهگشای 
برخی ســؤاالت است و هم بهترین روش برای برآورده ساختن جبران مدنظر 
ایشان توسط مجلس اســت.وی عنوان کرد: ایشان در حاشیه نامه ای که در 
آن به رســانه ای شدن گزارش یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی 
و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است مرقوم فرموده اند »شکایت 
به جا است نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه ای می کردند، دنبال کنید 
و به نحوی جبران شــود«.نماینده تهران در مجلس  افزود: به نظر می رسد این 
تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در 
مجلس بلکه برای همه صاحبان رســانه ها و تریبون ها مخصوصاً تریبون های 
رســمی و همچنین همه فعاالن عرصه های اجتماعی و رســانه ای می تواند 
فصل الخطاب قرار گیرد و نشان می دهد تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده 
اســت ذکر اسامی افراد مجاز نیســت.رئیس مجلس تصریح کرد: به نوبه خود 
از همه همکارانم می خواهم ضمن جبران گذشته در گزارشات کمیسیون ها، 
نطق ها و تذکرها نســبت به رعایت این رهنمود جدی باشند و امیدوارم دیگر 
تریبون ها و رسانه های رسمی و غیررسمی کشور و همچنین فعاالن رسانه ای 
کــه خود را ملتزم به رعایت رهنمودهای رهبر انقالب می دانند نیز به رعایت 

این مسئله کوشا باشند.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:
واکسن فخرا با مجاهدت دانشمندان وزارت 

دفاع به ثمر رسید
تهران- ایرنا- رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، اثربخشــی باالی واکسن فخرا را مایه مباهات ایران اسالمی دانست و 
گفت: این واکســن با تالش و مجاهدت شبانه روزی دانشمندان و متخصصان 
وزارت دفاع در مجموعه »سپند« به ثمر رسید.به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
وزارت دفاع، حجت االسالم والمسلمین سید ضیاالدین آقاجانپور پس از تزریق 
واکسن تمام ایرانی »فخرا« در مجموعه تربیت بدنی سازمان صنایع دفاع گفت: 
این واکسن با تالش و مجاهدت شبانه روزی دانشمندان و متخصصان وزارت 
دفاع در مجموعه »سپند« به ثمر نشسته است.رییس سازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع افزود: واکســن »فخرا« مزین به نام دانشــمند شهید هسته ای و 
دفاعی، شــهید فخری زاده است که با اثربخشی بسیار باال مایه فخر و مباهات 
ایران اسالمی اســت.وی با بیان اینکه واکسن فخرا یک واکسن بومی و تمام 
ایرانی با رعایت تمام اســتانداردهای الزم است گفت: با توجه به صدور مجوز 
مصرف عمومی واکســن »فخرا« از سوی وزارت بهداشت، افرادی که هنوز به 
هر دلیلی موفق به دریافت واکسن نشده اند با اطمینان می گوییم که »فخرا« 

را تزریق کنند.

سفارت ایران در بانکوک:
۶ زندانی ایرانی از تایلند به کشور منتقل 

شدند
تهران- ایرنا- سفارت ایران در بانکوک اعالم کرد که ۶ زندانی ایرانی در تایلند 
برای گذراندن ادامه محکومیت به کشور منتقل شدند.  به گزارش ایرنا به نقل 
از بخش رسانه ای سفارت ایران در تایلند، در راستای اجرای بیست و سومین 
دور از اجرای موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اســالمی 
ایران و دولت تایلند و با همکاری وزارت امور خارجه و دادگستری دو کشور، ۶ 
زندانی ایرانی که از چند سال قبل در زندان های تایلند به سر می بردند، برای 
گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل شــدند.پیش از این نیز 
تعداد دیگری از زندانیان ایرانی در تایلند با پیگیری سفارت ایران در بانکوک، 

به داخل کشور بازگردانده شدند.

خطیب زاده: 
تهدید، هرگز علیه ایران 
نتیجه بخش نبوده است

 ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در 
توئیتی تاکید کرد که تهدید، هرگز علیه ایران نتیجه بخش 
نبوده اســت.به گزارش ایرنا، خطیــب زاده در این توئیت 
نوشت: تهدید، هرگز علیه ایران نتیجه بخش نبوده است.

وی افزود: گزینه های فرضی ایاالت متحده پیش از این در 
منطقه ما آزموده شده اند. شکست های فاجعه بار حاصل از 
آن برای آمریکا و افتضــاح برجای مانده که دیگران باید 
رفع و رجوعش کنند، برای همه مشهود است.خطیب زاده 
تصریح کرد: ایاالت متحده به عنوان عامل اصلی وضعیت 

کنونی برجام، باید درس بگیرد.
    

شمخانی:
رئیس جمهور فاقد اختیار آمریکا، 

حاضر به ارائه تضمین نیست
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه رئیس جمهور 
فاقد اختیار آمریکا، حاضر به ارائه تضمین نیســت، گفت: 
در صورت عدم تغییر شرایط فعلی، نتیجه  مذاکره از قبل 
روشن است.به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی در توئیتی در مقایسه با مذاکره در 
دوران جنگ و اکنون نوشت: »دعوت به  مذاکره در زمان 
جنگ و اکنون دارای مشــابهت های عبرت آموزی است: 
حمالت صدام ادامه داشــت /  تحریم ادامه داردرزمندگان 
در جبهه ها دفاع می کردند / دانشــمندان فعالیت قانونی 
هسته ای را ادامه می دهند« در ادامه این توئیت آمده است: 
»هیچ نشــانه ای از تََنُبه متجاوز نبود / رئیس جمهور فاقد 
اختیار آمریکا، حاضر به ارائه تضمین نیســت. در صورت 
عدم تغییر شــرایط فعلی، نتیجه  مذاکره از قبل روشــن 
است. تفاوت امروز با ایام جنگ: به برکت انقالب، قدرت و 
توان مقاومت همه جانبه  ایران، بومی، مستمر و مبتنی بر 

ظرفیت های داخلی است.«

آیت اهلل جنتی:
 ۱۳ آبان هیمنه آمریکا را 

شکست
تهران- ایرنا- دبیر شورای نگهبان گفت: تسخیر النه 
جاسوســی آمریکا در 13 آبان از ســوی دانشجویان 
حقیقتاً از ایام اهلل اســت چرا که در این روز، اقدامی 
رخ داد که هیمنه آمریکا شکســت.به گزارش ایرنا از 
پایگاه اطالع رسانی شــورای نگهبان، آیت اهلل احمد 
جنتی صبح چهارشنبه در سخنانی در جلسه شورای 
نگهبان با اشــاره به ســیزدهم آبان سالروز تسخیر 
النه جاسوســی آمریکا، گفت: 13 آبــان که در آن 
دانشــجویان النه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، 
حقیقتاً از ایام اهلل اســت چرا که در این روز، اقدامی 
رخ داد که هیمنه آمریکا شکست.دبیر شورای نگهبان 
افــزود: باید افتخار کنیم کــه خداوند متعال چنین 
قدرتی به نظام جمهوری اســالمی ایــران داده که 
جوانان ما توانستند هیمنه و قدرت آمریکا را اینگونه 
شکسته و جاسوس خانه آمریکا را تسخیر کنند؛ خدا 
را بابت این قدرت و توانمندی شاکریم.جنتی تصریح 
کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید روی این مساله 
کار کنند و بزرگی و عظمت کاری که دانشــجویان 
انجام دادند را برای مردم عزیز تبیین کنند.وی گفت: 
اگرچه بسیاری از کشورها جرات نمی کنند به منافع 
آمریکا نگاه چپ کنند اما دانشجویان ایرانی توانستند 
النه جاسوسی رژیم آمریکا را تسخیر کنند و آنها هم 

هیچ غلطی نتوانستند بکنند.

 جانشــین معــاون هماهنگ کننده ســپاه 
پاسداران گفت: خون شهدا پایه های انقالب 
اسالمی را مستحکم کرد و اگر چهار دهه از 
عمر انقالب می گذرد از برکت خون شهیدان 
است.به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور 
بین الملل موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع 
مقدس، سردار علی فضلی در مراسم تکریم از 
خانواده شهید جمال محمدشاهی با تاکید بر 
نقش شهدا در حفظ انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی گفت: اگر خون مطهر شهدا نبود، ما 
ارمغانی برای نسل های آینده نداشتیم، خون 
شــهدا پایه های انقالب اسالمی را مستحکم 
کرد و اگر چهار دهه از عمر انقالب می گذرد 
از برکت خون شــهیدان اســت. وی با بیان 
اینکههمه آحاد رزمندگان در عملیات والفجر 
2 ســهم و نقش بزرگی داشتند، گفت: این 
عملیات در منطقه پیران شهر اجرا شد، همه 
نیروهای دفاعی کشــور اعم از سپاه و ارتش 
عازم این عملیات شدند، البته قبل از شروع 
عملیات برای آماده ســازی  به منطقه اعزام 
شــدیم.  این فرمانده دفاع مقدس عملیات 
والفجر را از جمله عملیات های سرنوشت ساز 
عنــوان کــرد و افــزود: همه بــزرگان ما و 
فرماندهان دفاع مقدس از جمله شهید صیاد 
شیرازی، شهید آبشناســان، شهید باکری، 
شــهید همت، شــهید سردار ســلیمانی و 
بسیاری از شهدای دیگر در عملیات والفجر 
سهم و نقش بسزایی داشتند.  سردار فضلی 
با بیان اینکه همه مراحل عملیات والفجر با 

موفقیت انجام شــد، گفت: 27 مهر 13۶2 
مرحلــه اول عملیات نیز بــه همین ترتیب 
صــورت گرفت، مرحله دوم نیــز با پیروزی 
رزمندگان اسالم سپری شد و بخشی از دره 
در اختیــار ما قرار گرفــت و در چهارم آبان 
سال 13۶2 هم مرحله سوم به اجرا در آمد. 
برادران ارتش و سپاه مصمم به ادامه عملیات 
بودند و در این رشته ارتفاعات، شاهد مقابله 
حق و باطل بودیم، در مرحله چهارم شهید 
همت فرماندهی عملیات را برعهده داشــت 
کــه در بخش های موفــق و در بخش های 
روبرو شد.  جانشین معاون هماهنگ کننده 
سپاه با اشاره به دستاوردهای عملیات والفجر 
اظهار کرد: در نتیجه عملیات والفجر و تالش 
رزمندگان اسالم بخش زیادی از مناطقی که 
در دست دشــمن بود به تصرف سپاه اسالم 
درآمد. در این عملیات شهید علی رضاییان 
از جمله رزمندگانی بود، که به درجه واالی 
شهادت نائل شد.وی خاطرنشان کرد:  شهید 
جمال محمدشــاهی از جمله شهدایی بود 
که در عملیات والفجر به شــهادت رســید. 
عملیات والفجر نبرد ســختی بود، که همه 

رزمندگان اســالم در جبهه حق علیه همه 
باطل ایســتادگی کردنــد. عراقی ها با 127 
گردان وارد عمل شــدند و ایران نیز با 131 
گردان وارد عملیات شد. سردار فضلی افزود: 
اگر شهید محمدشاهی ها نبودند، در عملیات 
والفجر دســتاوردی نداشتیم اینها رفتند که 
در جغرافیای امن جمهوری اســالمی ایران 
علی رغم همه دشمنی هایی صورت می گیرد، 
امروز آســوده زندگی کنیم.  ســردار فضلی 
در پایان یادآور شــد: در عملیات والفجر نه 
تنها خود شهدا بلکه خانواده آنها نیز حضور 
داشــتند، کما اینکه خاندان محمدشــاهی 
همواره در عملیات حضور داشتند و امیدوارم 

فردای قیامت شرمنده شهدا نباشیم.
ماشــاءاهلل  مراســم  ایــن  در  همچنیــن 
جمــال  شــهید  بــرادر  محمدشــاهی، 
محمدشــاهی، با تاکید بر اینکه شهدا زنده 
هستند، افزود: جمال پیدا نشد بلکه ما خود 
را پیدا کردیم، بــرادرم در قلب ها و دل های 
عاشــق بود. او پیدا و در دلها ساکن بود.  در 
حقیقت امروز خواســت خدا بود که مزار او 
پیدا شــود. جمال در خانواده ای که ســاده 

زیســتی را ســرلوحه خود قرار داده بود، به 
دنیا آمد و رشــد کرد کما اینکه پدرم کارگر 
بود و شرافتمندانه زندگی کرد.  برادر شهید 
محمد شــاهی در ادامه تصریح کرد: بنده به 
عنوان برادر شهید صادقانه می گویم که گریه 
بنده به خاطر شهادت برادرم نیست چرا که 
او به جایگاه واالیی دست پیدا کرد، بلکه به 
دلیل انتظار مادرم در این 37 سال بود. مادرم 
بسیار صبور بود اما در سال های آخر زندگی 
خود مدام زمزمه می کرد که فرزندم کجاست.  
وی یادآور شد: کسی نگوید شهید جمال از 
گمنامــی درآمــده چراکه او و همه شــهدا 
سّراهلل اســت. شهدا وقتی شناخته می شوند 
که به هدف مدنظر آنها دست پیدا کنیم. ما 
از برنامه امروز شــگفت زده شدیم. من فکر 
نمی کردم از شــهیدی که 37 ســال پیش 
به شــهادت رســیده، به این صورت تجلیل 
شود.مراســم تکریم از خانواده شهید جمال 
محمدشاهی که 38 سال پیش به مقام واالی 
شهادت رســیده بود و ســال ۹۰ به عنوان 
شــهید گمنام در موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس به خاک ســپرده شــده بود، 
روز  چهارشنبه  در این مجموعه فرهنگی- 
ارزشی با حضور سردار علی فضلی، جانشین 
معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، علی اصغر جعفری، مدیر عامل موزه 
ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس، مصلحی، 
رییــس روحانیــت بنیاد حفظ آثار و نشــر 

ارزش های دفاع مقدس برگزار شد.

سردار فضلی: 

خون شهدا پایه های انقالب اسالمی 
را مستحکم کرد

با رأی هیئت دولت؛
»درویشیان« نماینده ویژه رئیس جمهور 

در امر مبارزه با فساد شد
حجت االســالم »حســن درویشــیان« رئیــس دفتر بازرســی ویژه 
رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فســاد شد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهور، 
هیئت دولت در جلسه دیروز چهارشنبه حجت االسالم حسن درویشیان 
را به عنوان »رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور« و نیز »نماینده ویژه 
رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشــه ملی پیشگیری 
و مقابله با فســاد در دســتگاه های اجرایی« انتخاب کرد.حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی پس از انتخاب حجت االسالم درویشیان به عنوان 
نماینده ویژه خود در موضوع مبارزه با فساد گفت: برخورداری از روحیه 
فسادســتیزی شــرط ما برای انتخاب همکاران مان بوده و فسادستیزی 
وظیفه یک یک کارگزاران دولت اســت.وی اظهار داشت: دفتر بازرسی 
ویژه رئیس جمهور از گذشته فعالیت داشته و تفاوت سازوکار جدید این 
است که تصمیم گرفتیم در راستای اجرای نقشه ملی مقابله و پیشگیری 
از فساد، این دفتر با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شکلی 
موثرتر در زمینه مبارزه با فســاد فعالیــت کنند.رئیس جمهور، تعامل و 
همــکاری وزرا و معاونین رئیس جمهور بــا نماینده ویژه خود در زمینه 
مبارزه با فســاد را مهم و ضروری توصیف و تصریح کرد: اساساً ما و شما 
اعضای دولت همکاری خود را بر پایه میثاق مقابله و پیشگیری از فساد 
آغاز کردیم و الزم بود این کار مهم یک ســازوکار و ســاختار متناسب 
داشــته باشد، لذا تصمیم گرفتیم دفتر بازرســی ویژه رئیس جمهور در 
بخش مبارزه با فساد ادغام شــده و با همکاری معاونت حقوقی و »یک 
یک« وزیران، این امر مهم را پیش ببرند.رئیسی وزارت اطالعات، سازمان 
اطالعات سپاه، حراست دستگاه های دولتی، دفاتر بازرسی و شخص وزرا 
و معاونین رئیس جمهور را همکاران اصلی نماینده ویژه خود در موضوع 
مبارزه با فساد دانست و خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری همه جانبه 
مانع از بروز هر نوع فســادی در دولت شوید.وی با بیان اینکه در صورت 
بروز هرگونه فسادی در هر بخشی اولین مدعی مبارزه با این فساد خوِد 
ما هستیم، گفت: باید کامال قاطع و به موقع در برابر فساد اقدام کنیم تا 

نیازی به اقدام برون سازمانی علیه فساد نباشد. 

در نامه ای به رئیس جمهور؛
الهیان: قانون بیمه درمان ناباروری اجرا شود

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به اینکه سطح فرزندآوری در کشور 
وضع مطلوبی ندارد، بر لزوم پیگیری اجرای قانون بیمه درمان ناباروری تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، زهره 
الهیان در نامه ای به حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اشاره به اینکه سطح فرزندآوری در کشور 

وضع مطلوبی ندارد بر لزوم پیگیری اجرای قانون بیمه درمان ناباروری تاکید کرد.
متن نامه او به شرح زیر است:

آیت اهلل رئیسی  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم؛

ســطح فرزندآوری در کشــور وضع مطلوبی ندارد و حدود دو دهه اســت که نرخ فرزندآوری کل، پایین تر از حّد 
جانشینی است. برای رهایی از مشــکالت جّدی ناشی از کم فرزندی در آینده همچون سالمندی جمعّیت، زمان 
زیادی برای انجام اقدامات مناسب وجود ندارد. بیش از 3.5 میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که علی رغم 
تمایل باال برای فرزنددار شــدن، عمدتاً به دلیل هزینه های سنگین درمان از نعمت فرزند داشتن محروم هستند.

این در حالی است که بند »3« سیاست های کلّی جمعّیت ابالغی مقام معظم رهبری در سال 13۹3، بر »پوشش 
بیمــه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مــردان و زنان« تأکید دارد. همچنین بند »ح« ماّده »1۰2« قانون 
برنامه ششم توسعه نیز به »تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری 
در قالب بودجه سنواتی« می پردازد.لذا به درستی بند »17« قانون بودجه 1۴۰۰ به موضوع بیمه ی درمان ناباروری 
اختصاص پیدا کرده است. در بند »ح« تبصره »17« این قانون بر »پوشش ۹۰درصدکل هزینه های سه دوره کامل 
یکی از روش های کمک باروری )آی. سی. اِس. آی( و )آی. وی. اِف( برای هر زوج نابارور« و »پوشش هزینه های 
دارویی و پاراکلینیک و سایر روش های درمان ناباروری« تأکید می کند.مصوبه ی هیئت وزیران در تاریخ 2۴ مرداد 
1۴۰۰ به شــیوه اجرای قانون فوق پرداخته اســت و بر تحت پوشش بیمه های پایه قرار گرفتن خدمات نازایی و 
ناباروری تأکید می کند. اّما با وجود گذشت بیش از دو ماه از ابالغ مصوبه دولت به دستگاه های متولی، پیگیری های 
میدانی نشان از آن دارند که قانون بیمه درمان ناباروری در مراکز درمان ناباروری اجرا نمی شود.طبق تصویب نامه 
دولت، اجرائی شدن قانون بیمه درمان ناباروری منوط به تدوین و ابالغ استانداردهای ارائه خدمات درمان ناباروری 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابالغ دستورالعمل خرید راهبردی خدمات موضوع تصویب نامه 
توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور است. به این ترتیب تا موارد فوق انجام نگیرد، تبصره »17« قانون 
بودجه 1۴۰۰ و متعاقباً مصّوبه دولت، هیچگاه اجرائی نخواهد شد.با توجه به اهمیت زمان در موضوع فرزندآوری، 
ضروری اســت وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور، نسبت به 
اجرای بی کم و کاســت مّر قانون اقدام کرده و با توّجه به اعالم خبر اقدام دولت در پوشــش بیمه ای پایه خدمات 
درمان پیشرفته ناباروری از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور در رسانه 
ملّی، ضمن ارائه توضیح مبنی بر چرایی عدم اعمال موضع اعالمی، زمان بندی اجرای وعده اعالم شــده در پاسخ 

بیان شود.«
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گزیده خبر ۱۸میلیون ایرانی در تله فضایی گرفتار شدند
فقر مســکن ۱۸ میلیون ایرانی را در تله فضایی گرفتار کرد. اســکان غیررســمی در 
حاشیه های شهر و مناطق روستایی و یا زندگی در مسکنی بی کیفیت و با زیربنای ناکافی 
تله ای ایجاد می کند که بیرون آمدن از دایره فقر را مشــکل خواهد کرد.اقتصادآنالین- 
فرزانه طهرانی؛ نه تعریف دقیقی از حاشــیه نشینی وجود دارد و نه برآورد دقیقی از آن 
شده است. اما وزارت کشور حاشیه نشینی ۱۸ میلیون نفر را در گزارشی اعالم می کند 
که احمد میدری معاون ســابق رفاه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با 
اقتصاد آنالین آن را مبنا قرار می دهد. با این وجود کارشناسان معتقدند این عدد در یک 
سال گذشته افزایش یافته است به طوری که فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی معتقد 
است یک چهارم جمعیت کشور حاشیه نشین شده اند.بخشی از برآوردهای این گزارش 
به نقل از معاونت سابق رفاه مربوط به سال ۱۳۹۸ و برخی با به روزرسانی صورت گرفته 
مربوط به سال گذشته است. اما با توجه به شیوع کرونا، بیکاری ناشی از تعطیلی کسب 
و کار، اثر تحریم ها، تورم ۴۰ درصدی و رشــد شدید قیمت مسکن و اجاره بها، به نظر 
می رســد شرایط از آنچه در این گزارش به آن اشاره می شود وخیم تر است.وقتی از فقر 
مسکن صحبت می کنیم منظورمان سکونت خانواده ها در مناطق زاغه نشین و غیررسمی 
اســت و یا به خانوارهایی اشاره داریم که در مسکن نامناسب به لحاظ قیمت، کیفیت و 
میزان فضا زندگی می کنند.احمد میدری معاون سابق رفاه می گوید آمار حاشیه نشینی 
از سوی مراکز آماری محاسبه نمی شود چون اساسا تعریف مشخصی از حاشیه نشینی 
وجود ندارد. زمانی می توانیم اعداد را صریح اعالم کنیم که مرکز آمار بر اساس تعاریف 
مشخص شده، در سرشماری ها تعداد حاشیه نشین ها را محاسبه کرده باشد. با این حال 
وزارت کشــور آماری را تخمین زده که از ۶ میلیون تا ۱۸ میلیون نفر حاشیه نشین در 

کشور را گزارش می کند.وقتی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه 
می پرســم به گزارش هایی اشــاره می کند که معاونت رفاه وزارتخانه تهیه کرده و برای 
وزارت راه و شهرسازی فرستاده تا برای خانوارهای بدمسکن برنامه ریزی صورت گیرد.در 
گزارش هایی که این معاونت آماده کرده، اعدادی وجود دارد که چهره تازه ای از وضعیت 

محرومیت در بخش مسکن را نشان می دهد. برخی از محاسبات به این قرار است: 
*سهم مســکن در هزینه خانوارهای ایران در ســال ۱۳۹۸، ۲۷.۴ درصد بوده که این 
مقدار از متوســط کشورهای عضو ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ۱۷.۴ درصد 

بسیار باالتر است.
*۳۶ درصد از خانوارهای ایرانی مســکن مقرون به صرفه ندارند در حالی که متوســط 

جهان ۲۰ درصد است.
*تهران در صدر لیســت شهرهایی است که مسکن مقرون به صرفه ندارد. اعداد نشان 

می دهد ۷۹ درصد تهرانی ها دارای مسکن مقرون به صرفه نیستند.
*طول دوره خانه دار شــدن ایرانی ها ۲۴.۴ ســال اســت که این زمان تقریبا ۲.۵ برابر 

متوسط جهانی است.
*در ســال ۱۳۹۸ حدود ۲۰ درصد از خانوارهای کشور بدمسکن هستند. یعنی حداقل 
یکی از محرومیت ها در مســکن را اعم از مکان اســتقرار، هزینه باالی مسکن، کیفیت 

نامناسب و یا فضای ناکافی را دارند.
*باالترین نرخ بدمســکنی در کشور را اســتان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 
گیالن به ترتیب با ۶۳، ۵۷ و ۵۱ درصد و پایین ترین را البرز و تهران با ۵.۴ درصد دارند.

*۳۰ درصد فقرا بدمسکن هستند و ۴۱ درصد از آنها از مسکن مقرون به صرفه برخوردار 

نیستند.
*۲۴.۳۷ درصد از خانوارهای دارای کودک در مسکن استیجاری زندگی می کنند که این 

مقدار برای خانوارهای بدون کودک ۱۳.۸۹ درصد است.

دولت پول نداشت، برنامه های حمایتی اجرا نشد
میــدری در ادامه از کارهایی که معاونت رفاه در دوره او انجام داده می گوید و می افزاید: 
وزارت رفاه در زمینه کاهش فقر مســکن گزارش هایی را به مســئوالن داده اســت تا 
مسئوالن حوزه مسکن برنامه هایی را برای کاهش فقر مسکن پیش بینی کنند. او تاکید 
می کند: موضوعاتی که در حوزه وزارت رفاه دنبال می شــد مســکن معلولین و مسکن 
اجتماعی برای کارگران بود. برنامه هایی پیشــنهاد شــد و در ابعاد کوچکی با همکاری 
وزارت مســکن و ســازمان تامین اجتماعی انجام شد که به دلیل مشکالت مالی دولت 
چندان گسترش پیدا نکرد.بر اساس تعاریف جهانی، حدود ۲۰ درصد از خانوارهای کشور 
بدمسکن بوده یعنی حداقل یکی از محرومیت های مسکن را دارا هستند. که این مقدار 
در مناطق شــهری ۱۲ و در مناطق روستایی ۴۳ درصد است. باالترین نرخ بدمسکنی 
در کشور شامل استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیالن بوده و همچنین از 
میان شاخص های محرومیت مسکن شایع ترین شاخص مصالح بی دوام است. سیستان 
و بلوچســتان با نرخ ۳۲.۸ درصد باالترین نرخ فقر شدید مسکن و تهران با حدود صفر 
درصد، کمترین نرخ فقر شــدید مسکن را داراســت. همچنین نرخ عدم برخورداری از 
مســکن مقرون به صرفه و بدمســکنی به طور معناداری در بین فقرا و خانوارهای زن 

سرپرست خانوار باالتر است.

اولتیماتوم دولت به دستگاه ها
حقوق و مزایا را در سامانه ثبت کنید

هیــات وزیران به دســتگاههای اجرایی برای ثبت رقــم دریافتی کارکنان 
دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا به قید فوریت اولتیماتوم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف دبیر هیئت دولت در نامه ای 
به اعضای کابینه در خصوص ثبت دریافتی کارکنان دولت در سامانه حقوق 

و مزایا اولتیماتوم داد.
در نامه دبیــر هیئت دولت به اعضای آن با اشــاره به مصوبه ۹ آذر هیئت 

وزیران آمده:
آن دســته از دســتگاه های اجرایی که تا کنون نسبت به درج و ثبت کامل 
اطالعــات مربوط به حقوق و مزایــای کارکنان خود در ســامانه حقوق و 
مزایا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ســاله ششم توسعه اقدام نکرده اند، به 
قید فوریت نســبت به درج این اطالعات با هماهنگی ســازمان امور اداری 
و اســتخدامی کشور اقدام کنند.بر اســاس مقرره هیئت وزیران، قرار است 
سازمان اداری و استخدامی بر روند اجرای این مصوبه نظارت کرده و پیگیری 
آن را از دســتگاه های اجرایی بر عهده داشته باشد.شنیده های خبرنگار مهر 
حاکی است، قرار شده دستگاه هایی که نسبت به اجرای این مصوبه اقدامات 
الزم را انجــام ندهند، برای پرداخت حقــوق و مزایای آذر ماه کارکنان آنها 

محدودیت هایی ایجاد شود.

 تفاوت هزینه و درآمد زندگی
در شهر و روستا

بررسی آمارهای رسمی در رابطه با وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری 
و روستایی نشان می دهد که زندگی در روستاها تقریبا نصف شهرها هزینه 
و درآمد دارد.به گزارش ایســنا، آنچه در رابطه بــا وضعیت هزینه و درآمد 
خانوارهای شهری در حدود ۱۳ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت نشان 
داده بود که هزینه خانوارهای شهری قبل از دهه ۹۰ از درآمد آنها بیشتر و 
بعد آن تا پایان سال قبل، درآمد از هزینه بیشتر شده بود.اما بررسی گزارش 
دیگــری از مرکز آمار ایران در رابطــه با بودجه خانوار و توزیع درآمد که در 
مجموعه گزارش شــاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی ارائه شده، آمار 
دیگری از درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی در شهر و روستا رونمایی می کند.

افزایش 2۹ میلیونی هزینه خانوار روستایی
این در حالی است که متوسط هزینه خانوارهای روستایی از سال ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۹ از حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار  به ۳۴ میلیون تومان یعنی  بیش 
از ۲۹ میلیون تومان افزایش داشــته است. اما درآمد روستانشینان در دوره 
مورد بررسی از حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴۲ میلیون تومان 
افزایش یافته که رشــد حدود ۳۸ میلیون تومانی دارد.براین اساس، گرچه 
هزینه خانوارهای روســتایی در چند ســال ابتدایی بین سال های ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۹ نســبت به درآمد آنها باالتر بوده، ولی در چند ســال گذشته عمدتا 

مازاد درآمد داشته اند.

وضعیت افزایش درآمد و هزینه روستا و شهر
اما محاســباتی از هزینه و درآمد  بین خانوار شــهری و روستایی ، وضعیت 
آنها را بیشــتر نشان می دهد؛ به طوری که هزینه خانوارهای شهری از ۹.۴ 
میلیون در ســال ۱۳۸۷ به ۶۲.۱ میلیون رســیده و  درصد افزایش هزینه  
۵۶۰ درصد بوده است، از سویی درآمد شهرنشینان از ۸.۸ میلیون به ۷۴.۶ 
میلیون تومان رسیده است نشان دهنده  رشد  ۷۴۷ درصد است. در حالی 
که در خانوارهای روستایی رشد هزینه ۵۲۹ درصد و افزایش درآمد به ۷۷۵ 

درصد می رسد.

مازاد درآمد خانوارهای شــهری در آخرین آمار در سال گذشته ۱۲ میلیون 
تومان و خانوار روستایی هشت میلیون تومان بوده است.

هزینه در روستا 80.۹ درصد درآمد است
در خانوارهای روستایی در پایان سال گذشته ۸۰.۹ درصد درآمدها، هزینه 
بوده اســت در حالی که در خانوارهای شــهری ۸۳.۲ درصد درآمد، هزینه 

است.

هزینه روستا نشینی ۵4.7 درصد شهر نشینی
در مورد هزینه های زندگی شــهری و روستایی، هزینه روستانشینی ۵۴.۷ 

درصد هزینه شهرنشینی است.

روستاییان ۵6.3 درصد شهرنشینان درآمد دارند
ااز لحاظ درآمدی نیز درآمد روستایی ۵۶.۳ درصد درآمد خانوارهای شهری 

است.

۱۵آبان ماه؛ آخرین مهلت ارسال صورت 
معامالت تابستان۱۴۰۰

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آخرین مهلت ارسال 
فهرست معامالت فصلی دوره تابستان ۱۴۰۰ اشخاص مشمول، ۱۵ آبان ماه سال 
جاری است.به گزارش اقتصادآنالین، »محمد مسیحی« با اشاره به آیین نامه تبصره 
۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم افزود: آخرین مهلت ارسال صورت معامالت 
فصل تابستان، ۱۵ آبان ماه امسال است.وی خاطرنشان کرد: اشخاص مشمول ارسال 
فهرســت معامالت فصلی مکلفند صورت معامالت خود را در مقاطع ســه ماهه 
)فصلــی( تهیه و تا یک مــاه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از 
طریق درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir برای سامانه معامالت فصلی 
ارسال کنند.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: عدم 
ارســال صورت معامالت فصلی در مهلت مقرر قانونی موجب جریمه می شود.بر 
اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل 
موضوع این قانون که حســب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام 

در نظام مالیاتی می شوند.

پرونده تخلفات ارز۴۲۰۰ تومانی در مرحله 
اعالم حکم است

دادستان دیوان محاســبات با بیان اینکه پرونده تخلفات و نحوه تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساســی در این دیوان در مرحله اعالم حکم 
قرار دارد، گفت: بعد از تفریغ بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴۰۰ گزارش دریافت 
کردیم که ۳۰۰ پرونده از آن بســیار مهم هســتند.به گزارش تسنیم، علی 
کامیار دادســتان دیوان محاسبات کشور با اشاره به بررسی تخلفات و نحوه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساســی در دیوان محاسبات گفت: 
موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی ترین و جدی ترین پرونده ها 
در دیوان محاسبات اســت و اکنون این پرونده به بخش هیات مستشاری 
دیوان محاسبات ارسال شده تا بعد از بررسی، رای نهایی خود را در خصوص 
متخلفــان صادر و اعالم کند.وی ادامــه داد: گزارش های اولیه بعد از احراز 
تخلفات در حسابرســی، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شوند و در 
آنجا بعد از بررســی و شنیدن دفاعیات متهمان و دریافت اطالعات کامل و 

احراز تخلفات برای هیات های مستشاری ارسال می شود.

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟
بررسی قیمت ها حاکی از آن است که ارزش اولیه سهام عدالت تحت تاثیر روند نزولی 
بازار سرمایه باز هم کاهشی شده و درحالی که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
۴۹۲ هزار تومانی حــدود یک ماه قبل بیش از ۱۳ میلیون تومان بود، اکنون به حدود 
۱۱ میلیون تومان کاهش یافته اســت.به گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت 
مشــموالن این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند 
می توانند با مراجعه به ســامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی 
خود را مشاهده کنند.البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی 
یا کاهشــی می شود. برای مثال ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون 
تومانی در ۲۰ اسفند سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی 
که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش 
یافته بود.سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و 
خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.در این راستا، در یازدهم 
مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت و طبق آخرین قیمت ها، این سهام اکنون کمی بیشتر 
از ۱۱ میلیــون و ۷۵۰ هــزار تومان قیمت دارد که هفت میلیون تومان آن قابل فروش 
است.همچنین در ۲۵ مهر سال جاری، ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۱۳ 
میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید و در پنجم آبان ماه نیز ارزش این سبد تا ۱۳ میلیون 

و ۱۰۸ هزار تومان کاهش یافت.

رئیس شورای شهر کرج مطرح کرد؛
 اعالم نیاز شورای شهر کرج برای همکاری 

با جامعه دانشگاهی
رئیس شورای شهر کرج از اعالم نیاز شورا برای همکاری با نخبگان، دانشجویان و اساتید 
علمی و دانشگاهی خبر داد.چپردار در دیدار با نمایندگان سازمان بسیج اساتید استان 
البرز، بر پتانســیل های مدیریتی و آکادمیک اعضای شــورای شهر در حوزه مدیریت 
شــهری تاکید کرد و گفت: غالب اعضای شــورای دوره ششــم عالوه بر برخورداری از 
تحصیالت آکادمیک، آشنا با مدیریت شهری بوده از این رو مجموعه شورای به صورت 
آکادمیک و ذاتی، با دانشــگاه و فضای علمی در ارتباط هستند.وی، با اشاره به اینکه از 
دوره های گذشــته تا کنون رویه ای در دولت و شــوراها حاکم شده که تغییر دادن آن 
بسیار دشوار است، اضافه کرد: ما مدیریت شهری کرج را در حالی به دست گرفتیم که 
ضمن ضرورت اصالح ســاختار آن، در حوزه بودجه و اعتبارات نیز با مشــکالت جدی 
مواجهیم.رئیس شــورای شهر کرج اعتبار این دســتگاه را در سال جاری بیش از چهار 
هزار میلیارد تومان اعالم و بیان کرد: این درحالی است که اعتبار طرح هایی چون قطار 
شهری، بزرگراه شــمالی و تعهد به پیمانکاران نیز در همین حدود است.چپردار اذعان 
کرد: متاســفانه اعتبارات و امالک متعلق به شــهرداری کرج در طرح هایی ملی مثل 
بزرگراه شمالی که می توانست از بودجه های متمم دولتی بهره بیشتری ببرد و کمتر از 
بودجه شهرداری برخوردار گردد، صرف گردیده، ولیکن امروز تکمیل پروژه های مورد 

مطالبه مردم از اولویت هایمان در بازبینی، اجرا و تکمیل هستند.

مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف عنوان کرد: 
بیش از ۲۵ درصد مراکز درمانی کشور موقوفه 

هستند
مشــهد- نجمه فتح پور/ مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور گفت: ۳ هزار و ۱۳۶ موقوفه از موقوفات کشــور، مرتبط با 
سالمت هستند و بیش از ۲۵ درصد از مراکز درمانی کشور موقوفه می باشند. رضا 
معممی مقدم در مراسم افتتاحیه اولین دوره از هشتمین طرح زائران حرم رضوی 
که در محل مرکز رفاهی آموزشــی امامت مشهد، با حضور مسئولین کشوری و 
استان خراســان رضوی برگزار شد، گفت: در راستای اجرای امینانه نیات واقفان 
هشــتمین دوره طرح زائران حرم رضوی با هدف تکریم و تجلیل از کادر درمانی 
کرونا و مبلغان جهادی فعال در عرصه سالمت در قالب چهار دوره سه روزه برگزار 
می شود.وی ادامه داد: سه دوره اول این طرح که ویژه کادر درمانی کرونا است از 
دهم تا نوزدهم آبان ماه برگزار و زمان دوره چهارم که ویژه مبلغان جهادی عرصه 
سالمت اســت، متعاقباً اعالم خواهد شد.معممی افزود: در سال ۹۸ آخرین دوره 
طرح زائران حرم رضوی برگزار شد و امسال بعد این وقفه که به علت بیماری کرونا 
بود، دوره هشتم را در تکریم کادر درمان، و  مرحله اول با حضور کادر درمان از ۱۱ 
استان کشور خواهیم داشت.مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور اظهار داشت: فرهنگ زیارت، فرهنگ انسان سازی است و بهترین هدیه و 
پاداش به کادر درمان، زیارت امام هشــتم است که در برخی روایات تا ۸۰ زیارت 
منظور شده است. همچنین سازمان اوقاف و امورخیریه از زمان شیوع کرونا بیش 
از ۱۰۲ میلیارد تومان در حوزه مبارزه با این ویروس، تجهیزات پزشکی و حمایت 
هزینه نموده است.عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
و آموزش پزشــکی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه بر اساس آمار حدود ۲۰۰ 
شهید مدافع سالمت از اقشار مختلف داریم، عنوان کرد: کادر درمان در مقابله با 
ویروس کرونا عافیت طلب نبودند و این کار ســخت و جهادی است. ممکن است 
گالیه های داشته باشند اما کنار مردم و مسئولین بودند و آنها را تنها نگذاشتند. 

مردم از زحمات کادر درمان رضایت کامل دارند .

 شهر صدرا نیازمند بسیاری 
از زیرساختها می باشد
نشست خبری دکتر پرنیان شهردار، خداکرم فیروزمند رئیس 
شورای اســالمی و مهندس مرتضی زارع و رئیس کمیسیون 
عمران و ســرمایه گذاری شورای شهر با اصحاب رسانه برگزار 
گردید.به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری 
صدرا:دکتر بهزاد پرنیان شــهردار صدرا در نشســت خبری با 

خبرنگاران رسانه های استان با بیان اینکه احداث شهر صدرا در سال ۷۲ با هدف اسکان 
ســرریز جمعیت کالنشهر شیراز، کنترل حاشیه نشــینی و طرح سیاست های مسکن 
بوسیله شرکت عمران که زیرمجموعه راه و شهرسازی و نماینده دولت محسوب می شود 
کلید خورده اســت و نهایتا در سال ۸۹ با اسکان حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت در صدرا 
شرایط برای ایجاد شهرداری و شورای شهر بوجود آمد.وی گفت : شهر صدرا تا کنون به 
دلیل زمین های مرغوبش حواشی زیادی داشته است و این یکی از معضالتی است که 
باعث عقبگرد شهر صدرا شده است و از طرفی سایه شهر شیراز هم بر روی این شهر نوپا 
مشــکالتی به وجود آورده است. بخصوص در زمینه توزیع اعتبارات شهر صدرا آن طور 
که باید دیده نشده است. یک دلیل دیگر که باعث عقبگرد شهر صدرا شده می باشد این 
موضوع اســت که شهر صدرا علی رقم جمعیت زیاد، از نظر بافت سیاسی مستقل نمی 
باشد و یکی از شهرهای شهرستان شیراز محسوب می شود.پرنیان اظهار داشت درآمد 
شــهرداری صدرا به خاطر رونق ساخت و ساز در این شهر خوب است. از نظر درآمدی 
بودجه شــهرداری صدرا محقق گردیده است و این شهرداری توانسته به موقع حقوق و 
مزایای کارگران، پاک بانان و پیمانکاران را پرداخت کند، شــهرداری صدرا جزو محدود 
شــهرهایی است که حقوق عقب مانده ندارد. خیلی از شهرداری های شهرهای کوچک 
به خاطر نوسانات بازار و شرایط اقتصادی دچار عقب ماندگی در پرداخت حقوق و مزایا 

هستند که خوشبختانه شهرداری صدرا این مشکل را ندارد. 
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خبر خوش وزیر نفتگزیده خبر

آغاز صادرات فراورده های نفتی تا دو هفته آینده
طی پنج مــاه اخیر صادرات فراورده هــای نفتی ایران متوقف 
شــده بود اما اکنون وزیر نفت خبر ازسرگیری این صادرات را 
اعالم کرده و قرار شده است که از دو هفته آینده روال صادرات 
فراورده های نفتی مانند گذشته آغاز شود.aبه گزارش ایسنا، بر 
اساس آخرین آمار، صادرات فرآورده نفتی نسبت به سال 1391 
تقریبــا چهار برابر افزایش یافت و از ۵.9 میلیون تن در ســال 
1391 به ۲3 میلیون تن در سال 1398 رسید. در حوزه بنزین 
علی رغم اینکه تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در سال 1391 صفر بود، 
در سال 1398 به بیش از ۷۶ میلیون لیتر رسید و در گازوئیل 
نیز تولید گازوئیل با کیفیت یورو از ۶ میلیون لیتر در اوایل سال 
139۲ به ۴۵ میلیون لیتر در سال 1398 افزایش یافت.در این 
بین، ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین خاورمیانه 
شناخته شد و بنزین خود را به افغانستان، پاکستان، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان و اقلیم کردســتان عراق به طور مستقیم 
صادر کرد؛ در سال 139۶ تولید بنزین کشور ۵9 میلیون لیتر 
بود و پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، سه میلیون لیتر بنزین 
در روز تولید می کرد، در ســال 1398 متوسط تولید بنزین به 
1۰۷ میلیون لیتر در روز رســید که نیازمند 1۲۰ میلیون لیتر 
ظرفیت عملیاتی است.ایران در سال 139۶ حدود 1۷ میلیون 
لیتر بنزین در روز واردات داشت و اگر اقدامی برای خودکفایی 
صورت نمی گرفت،  در سال 1398 واردات به ۴۰ میلیون لیتر 
در روز می رســید که با بهره  برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس، ایران در ســال 139۷ از واردات بنزین بی نیاز شد و در 
شهریور سال 1398 به عنوان صادرکننده بنزین به کشورهای 
همسایه مطرح شدیم.هرچند که ایران توانست اقدام کارسازی 
را در ایــن حوزه انجام دهد امــا به اعتقاد تحلیلگران نمی توان 
از این واقعیت نیز چشــم پوشــی کرد که در حوزه پاالیشگاه 
ســازی آنطور که باید پیش نرفته ایم، آمار بیانگر این است که 
طی هشت سال گذشــته در مجموع یک افت 11درصدی در 

صنعت پاالیش نفت کشــور رخ داده، بدین ترتیب که از سال 
139۲ تا ســال 1399 با ســقوط ۲1۴ هزار بشــکه یک روند 
نزولی در میزان پاالیش نفت خام در پاالیشگاه ها کشور به ثبت 
رسیده است. طی هشت سال گذشته تنها پاالیشگاه با خوراک 
میعانات گازی با ظرفیت روزانه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز وارد 
مدار تولید شده است. این درحالی است که اگر افزایش راندمان 
و میزان تولید 9 پاالیشــگاه نفتی به موازات پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس افزایش می یافت می توانست در دوره 

تحریم روند صادرات فرآورده های نفتی رشــد بسیار بیشتری 
پیدا کند و ارزآوری حاصل از آن می توانســت کمک شایانی به 
اقتصاد کشور کند.  به گفته تحلیلگران، باید گفت طی سال های 
گذشته در شرایطی که تحریم های یک جانبه غرب به کاهش 
شدید صادرات نفت خام  کشور منجر شده بود انتظار می رفت 
که با تکیه بر اقداماتی چون بهینه ســازی و نوسازی واحدهای 
پاالیشــی میزان بیشــتری از ذخایر نفتی را پاالیش کرد تا در 
نتیجه صادرات نیز رونق بیشــتری بگیرد.مجموعه این شرایط 

موجب شد تاجواد اوجی - وزیر نفت در شهریورماه اعالم کند 
که صادرات فرآورده های نفتی از دو ماه گذشــته متوقف شده 
اســت و ما هم این سیاســت را ادامه خواهیــم داد. در بخش 
بنزین نیز کاهش ســطح ذخیره سازی های بنزین متوقف شده 
و در حال افزایش ســطح ذخیره سازی ها هستیم.به گفته وی، 
متأسفانه به لحاظ اینکه در بخش پاالیشی و پتروپاالیشگاهی 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت شکل نگرفته و تقریبا می توان 
گفت ارقام تولید در حال نزدیک شــدن به مصرف اســت، این 
نگرانی هم وجود دارد که پس از رفع شــیوع ویروس همه گیر 
کرونا بی شک سفرها افزایش می یابد؛ بنابراین این موضوع نیز 
جزو اولویت ها و برنامه های وزارت نفت اســت.اکنون با گذشت 
پنج ماه از توقف صادرات فراورده های نفتی، وزیر نفت وعده از 
ســرگیری صادرات را تا دو هفته آینده داده است و به نظر می 
رســد که میزان محدودیت های تامین ذخایر داخلی کاهش 
یافته است.سیاســت و وعده های وزیر نفــت و مدیران جدید 
صنعت پاالیش نفت کشور بیانگر توسعه پاالیشگاه سازی است، 
آنطور که وزیر نفت وعده داده طی ۴ تا ۵ ســال آینده ظرفیت 
پاالیشی کشور 1.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. 
مدیر عامل شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
ایران نیز معتقد اســت توسعه صنایع پاالیشی خط بطالنی بر 
تفکر ســنتی خام فروشی اســت، در عین حال این اعتقاد را 
دارد  که هرچه از خام فروشــی منابع هیدروکربوری به سمت 
احداث پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی ها وسپس توسعه صنایع 
تکمیلی حرکت کنیم، میزان ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی و 
تحریم گریزی به ازای هر گامی که برداشته می شود به طورقابل 
مالحظه ای افزایش می یابد.بر این اساس باید از این پس شاهد 
شــکوفایی هرچه بیشتر صنعت پاالیش نفت ایران و دور شدن 
هرچه بیشتر از خام فروشی باشیم و به نظر می رسد که برنامه 

های دولت در این راستا نیز کارساز باشد.

سرپرست شرکت گاز مازندران:
روستاهای واجد شرایط مازندران تا پایان 

سال ۱۴۰۱ گازرسانی می  شود
سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اعالم این که 
تاکنون به ۲ هزار و ۴۴۷ روستای استان گازرسانی 
شده است، گفت: ۵۲3 روســتای دیگر استان هم 
واجد شرایط گازرسانی هستند که همه آنها تا پایان 
ســال 1۴۰1 به شبکه گازسراسری وصل می شوند.

مقدم بیگلریان در نشست خبری در ســاری آمار روستاهای واجد شرایط 
مازندران برای گازرسانی را هم ۲ هزار و 9۷۰ پارچه اعالم کرد و با تشریح 
آخرین وضعیت شرکت گاز مازندران و برنامه های سال جاری گاز رسانی، 
افزود: در حال حاضر ۶۲۵ هزار خانوار شــهری استان برابر با 99.9 درصد 
و ۴3۵ هزار خانوار روستایی معادل 9۵درصد به شبکه گاز سراسری وصل 
هستند.سرپرست شرکت گاز مازندران گفت: طبق برنامه اوایل سال آینده 
مشــعل گاز تمامی روستاهای ییالقی و کوهپایه ای شهرستان های ساری 
و میاندرود و تا پایان ســال نیز روستاهای هزار جریب نکا و بهشهر روشن 
خواهد شــد.بیگلری طوالنی شدن صدور مجوز برای اجرای طرح های گاز 
رسانی در روستاهای ییالقی و کوهستانی مازندران را از دغدغه های جدی 
دانست و خواســتار همکاری دستگاه های اجرایی از جمله منابع طبیعی، 
راه و شــهر ســازی و  راهداری و حمل و نقل شده اســت.وی با بیان این 
که ۷۴درصد مشــترکان شرکت گاز در مازندران، مصرف کنندگان خانگی 
هســتند ، گفت : از آن جایی که مازندران در بین اســتان های کشور به 
لحاظ نرم مشــترکان خانگــی رتبه نخســت  را دارد ، لزوم مصرف بهینه 
با هدف جبران کاهش ســهمیه گاز در فصل زمســتان مورد تاکید است.

سرپرست شــرکت گاز مازندران، آمار مشترکان صنعتی استان را 13 هزار 
و 8۰۰ واحد اعالم کرد و توضیح داد : از این تعدا یکهزارو 3۰۰مشــترک را 
واحدهای صنعتی بزرگی همچون نیروگاه نکا ، سیمان و چوب و کاغذ و ۲3 
نیروگاه مقیاس کوچک و 3۴شهر صنعتی تشکیل می دهند و طبق برنامه 
واحدهای بزرگ صنعت باید به ســوخت جایگزین مجهز باشــند ، چرا که 
اولویت گاز رسانی در استان مشترکان خانگی هستند.بیگلریان با بیان این 
که ۲هزارو ۵۰۰ مشترک استان دارای موتورخانه مرکزی هستند، ادامه داد: 
www. این مشترکان با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی

nigc.ir و انتخاب گزینه طرح بهینه ســازی مصرف انرژی ، اقدام به ثبت 
درخواست خود کنند.

ماشین آالت راه سازی شركت نفت و گاز 
مسجدسلیمان در مناطق زلزله زده اندیكا 

حضور مداوم دارند
ماشین آالت راه سازی شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با 
حضور مداوم در منطقه زلزله زده اندیکا در امر ترمیم راه های دسترســی 
و مواصالتی روســتاهای این منطقه حضوری فعال دارند .به گزارش روابط 
عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، این شرکت از ابتدای 
وقــوع زمین لرزه با اعزام انواع خودروهای ســبک کمک دار و خودروهای 
راه ســازی شــامل لودر،بلدوزر، بیل مکانیکی،غلطک،کامیون کمپرســی 
و خودروهای پشــتیبانی تریلر کمرشکن،تانکر ســوخت رسان، کامیونت 
و جرثقیل به منطقه زلزله زده اندیکا مشــارکتی جــدی و فعاالنه در امر 
امداد رســانی به روستاییان و عشایر این منطقه داشته است .بر این اساس 
مقدار خدمات ارایه شده توســط این شرکت در بخش اعزام ماشین آالت 
مختلف از ۷۴۵۰ دســتگاه/ روز فراتر رفته و در آســتانه ی ثبت رکوردی 
کم نظیر توســط این شــرکت در بخش ارایه خدمات مبتنی بر مسئولیت 
های اجتماعی می باشد.اعزام ماشــین آالت مختلف شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان با درخواست ستاد مدیریت بحران ، فرمانداری 
و نهادهایی همچون هالل احمر، سپاه پاسداران،صدا و سیما،محیط زیست 
، بنیاد مســکن و راهداری با موافقت و مساعدت مدیرعامل این شرکت در 

راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت گرفته است .

كل ۴۰۶۰ جایگاه كشور به سامانه 
هوشمند سوخت متصل شد

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی از اتصال کل ۴ هزار و 
۶۰ جایگاه عرضه ســوخت موجود در کشور به سامانه هوشمند سوخت و 
عرضه بنزین و نفت گاز سهمیه ای در کل جایگاه ها خبر داد.به گزارش ایلنا 
از وزارت نفت، کرامت ویس کرمی گفت: کل جایگاه های عرضه سوخت در 
سراسر کشور از شامگاه سه شنبه به سامانه هوشمند سوخت متصل شدند 
و امکان عرضه بنزین و نفت گاز سهمیه ای در همه جایگاه های کشور فراهم 
شده است.وی افزود: با توجه به قطع ارتباط سیستم ارتباطی جایگاه های 
عرضه سوخت با سامانه دیسپچینگ مرکزی، نیاز بود در این عملیات چند 
روزه بــه صورت تک به تک به همه جایگاه هــا مراجعه و به منظور اتصال 
ارتبــاط نازل ها بــا دفتر جایگاه  و پس از آن ارتباط دفتر جایگاه با ســتاد 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نرم افزار در جایگاه ها  نصب می شد 
که این کار نیازمند مراجعــه گروه های مختلف عملیاتی به صورت تک به 
تک به جایگاه های عرضه بود.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با تأکید بر متوقف نشــدن سوخت رســانی در کشــور حین اجرای 
این عملیات تصریح کرد: حدود ۴۵۰ گروه عملیاتی با کار شــبانه روزی و 
همکاری گروهی و بی وقفه در شــیفت های مختلف کاری، این عملیات را 
در 3۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سراسر کشور انجام 
دادند.ویس کرمی افزود: در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز 
گروه فنی و عملیاتی ســامانه هوشمند سوخت و همه همکاران به صورت 
شــبانه روزی فعال بودند و ارتباط با مناطق را برقرار می کردند.وی ضمن 
قدردانی از همکاری ۴۰ هزار نفر از کارکنان و مالکان جایگاه ها که در این 
عملیات به صورت مستقیم درگیر بودند، گفت: در  این عملیات شبانه روزی، 
از خدمات نیروهای متخصص شرکت های ملی گاز ایران، ملی نفت ایران و 
ملی صنایع پتروشیمی استفاده کردیم که از زحمات همه این عزیزان نیز 
قدردانی می کنیم.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره 
جزئیات ســهمیه ویژه اعالم شده گفت: با توجه به اعالم این خبر از سوی 
وزیر محترم نفت، این ســهمیه بی شــک اختصاص می یابد و هر زمان که 
مقدار آن اعالم و ابالغ شــود، این شرکت ســهمیه ویژه را در کارت های 
هوشــمند سوخت شارژ خواهد کرد.ویس کرمی درباره بررسی دالیل قطع 
سامانه هوشمند ســوخت در کشور در هفته نخست آبان ماه گفت: دالیل 
این اختالل در حال بررســی اســت و نتایج آن از سوی نهادهای ذی ربط 
اطالع رســانی می شــود.وی ضمن قدردانی از صبوری هموطنان در زمان 
قطعی سامانه هوشمند ســوخت اظهار کرد: اگر همراهی و همدلی مردم 
نبود، بی شــک نمی توانستیم عملیاتی به این وسعت را در این مدت زمان 

به سرانجام رسانیم.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛
مصرف گاز معادل ۲ فاز پارس جنوبی 

افزایش یافت
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران گفت: میزان مصرف گاز بخش 
خانگی هم اکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
متــر مکعب معادل ۲ فاز پــارس جنوبی افزایش یافته اســت.به گزارش 
خبرنگار ایلنا، محمدرضا جوالیی با بیــان اینکه میزان مصرف گاز بخش 
خانگی هم اکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
متر مکعب معادل ۲ فاز پارس جنوبی افزایش یافته است، اظهار داشت: این 
میزان مصرف با توجه به اینکه فصل ســرما و افزایش مصرف زودتر شروع 
شده تمهیدات ما را نسبت به سال قبل متفاوت کرده است.وی در مقایسه 
مصرف گاز در ایران با اســتاندارهای جهانی گفت: ما اکنون سه برابر اروپا 
چه در بخش گاز و چه برق بیشتر مصرف می کنیم، کل تراز انرژی ما تفاوت 
چشمگیری با کشورهای پیشرفته دنیا دارد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران خاطرنشان کرد: در کشــورهای دیگر گاز با ارزش افزوده همراه 
اســت ما وقتی گاز را که به این سبک به مصرف خانگی می رسانیم ارزش 
افزوده را از کشــور می گیریم و به مصرف خانگی که هیچ سودی برای ما 
ندارد، می رســانیم و این در حالی است که وظیفه داریم گاز صنایع را هم 

تامین کنیم چون سود اقتصاد صنایع نهایتا به خود مردم برمی گردد.

بنزین جبرانی آخر آبان ماه واریز می شود؟
پس از گذشت چند روز از وقوع اختالل در سامانه های هوشمند سوخت، 
وزیر نفت وعده تخصیص بنزین جبرانی در انتهای آبان ماه را اعالم کرد، 
موضوعی که تاکنون در مورد جزئیات آن خبری اعالم نشــده اســت.به 
گرارش ایسنا، پس از هشت روز از وقوع اختالل در سامانه های هوشمند 
ســوخت اکنون عرضه سوخت در کشــور به روال عادی برگشته و تمام 
۴۰۶۰ جایگاه کشــور امکان عرضه بنزین یارانه ای و آزاد را دارند.آنطور 
که جواد اوجی - وزیر نفت وعده داده انتهای این ماه ســهمیه جبرانی به 
خودروهای سواری، موتورسیکلت ها، آموزشگاه ها و همه وسایل نقلیه ای 
که از کارت سوخت استفاده می کنند تعلق می گیرد.تاکنون اما خبری از 
جزییات میزان تخصیص این ســهمیه اعالم نشده است و طبق اظهارات 
فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به ایسنا، 
میزان تخصیص سهمیه در هیات دولت مورد بررسی قرار می گیرد و هر 
میزان که به ما ابالغ شــود، برای مالکان خــودرو واریز خواهیم کرد.وی 
با بیان اینکه مالکان خودرو نگران حذف شــدن سهمیه های قبلی خود 
نباشند، تصریح کرد: ســهمیه همه افراد در کارت های سوخت محفوظ 
اســت و روند تخصیص ســهمیه نیز در ماه های آینده مانند سابق انجام 
می شود و مشکلی برای واریز سهمیه ها وجود ندارد؛ بنزین جبرانی نیز به 
محض اعالم واریز خواهد شد.سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت همه جایگاه ها عادی شده است و 
هیچ مشکلی برای عرضه سوخت وجود ندارد.یکم هر ماه ۶۰ لیتر بنزین به 
کارت های سوخت واریز می شود که با توجه به وعده های داده شده درباره 
تخصیص سهمیه، این ماه این میزان باید بیشتر باشد و پیش بینی می شود 

که در روزهای آتی در مورد این مساله تصمیم گیری صورت بگیرد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران:
ایران ۳ برابر اروپا انرژی مصرف می كند

تهران- ایرنا- مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش 1۰۰ درصدی 
مصرف گاز با ورود اولین موج سرما به کشور، گفت: ایران در مجموع، سه برابر اروپا انرژی 
مصرف می کند.به گزارش ایرنا، »محمد رضا جوالیی« در گفت وگویی با بیان اینکه افزایش 
مصرف گاز در کشور از سه هفته پیش و با ورود اولین موج سرما به کشور آغاز شد، افزود: 
افزایش مصرف گاز و ســرد شــدن هوا در حالی از اواخر مهرماه آغاز شد که این افزایش 
مصرف در ســال گذشته از اواخر آبان شروع شده بود.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
)مدیریت یکپارچه شــبکه توزیع و انتقال( ادامه داد: با توجه به این رشــد مصرف، روزانه 
معادل ۲ فاز پارس جنوبی افزایش مصرف در بخش خانگی به ثبت رسیده است.جوالیی 
تاکید کرد: اگرچه تامین گاز بخش خانگی اولویت شرکت ملی گاز ایران است اما وظیفه 
این است که گاز مورد نیاز صنایع را نیز تامین کنیم زیرا گردش چرخ صنایع و اقتصاد آن 
به معیشت مردم باز می گردد.وی با اشاره به اینکه سرمای زودهنگام در مهرماه، تمهیدات 
برای عبور از فصل سرد را متفاوت کرده است، گفت: تقریبا از اوخر مهرماه با توجه به موج 
سرما، رشد 1۰۰ درصدی را در مصرف گاز داشتیم که این رشد مصرف ادامه دارد.به گفته 
جوالیی با توجه به این ســرما، معادل 3 تا ۴ فاز پارس جنوبی گاز بیشتری را سوزاندیم.

وی ادامه داد: از آنجایی که از امروز هوا رو به ســرما می رود و اوج ســرما در روز جمعه و 
شنبه پیش بینی می شود، رشد مصرف ادامه خواهد داشت  و فشار سنگین به شبکه گاز 
قابل پیش بینی است.مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: بیشترین مصارف در 
استان های شمالی، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و در بخش مصرف خانگی بوده است.

جوالیی تاکید کرد: مصرف انرژی در ایران به مصرف انرژی در اروپا 3 برابر بیشتر است و 
تراز انرژی تفاوت چشــمگیری دارد. این در شرایطی است که در کشورهای دیگر مصرف 
گاز با ایجاد ارزش افزوده همراه است.به گزارش ایرنا، وزیر نفت نیز پیش از این با بیان اینکه 
در سال گذشته حدود 1۶۰ میلیون متر مکعب در بعضی از روزهای فصل سرد به خصوص 

در استان های شمال و شمال شرق کشور کسری گاز داشتیم،.

 بایدن تقصیر افزایش قیمت نفت
 را گردن اوپک انداخت

رییس جمهور آمریکا امتناع کشورهای اوپک از تولید بیشتر نفت را عامل افزایش قیمتهای 
نفت و گاز خواند.به گزارش ایسنا، جو بایدن که در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در 
گالسکوی اســکاتلند صحبت می کرد، همچنین پاندمی کووید 19 که باعث محدودیت 
زنجیره تامین شده است را عامل تورم باالتر دانست. رییس جمهور آمریکا پس از نشست 
ســران گروه جی ۲۰ گفته بود تصور می کنم که این ایده که روســیه و عربستان سعودی 
نفت بیشتری تولید نمی کنند تا به عنوان مثال افراد بتوانند برای رفت و آمد به محل کار 
بنزین داشته باشند، درست نیست. وی درباره این که اگر دولتهای اوپک اقدامی نکنند چه 
اقدامی انجام خواهد داد، گفت: آنچه که ما در نظر داریم انجام دهیم تمایلی ندارم که پیش 
از این که ناچار شوم اقدام کنم، درباره آن صحبت کنم. جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا 
هم مســتقیما از اوپک به دلیل قیمتهای باال در پمپ بنزینهای آمریکا انتقاد کرده است.

محاسبات بلومبرگ نشان داد اوپک پالس با وجود درخواستهای متعدد برای عرضه بیشتر 
در پی رشد چشمگیر قیمتها، در اکتبر تنها 1۴۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه کرد. 
دلیل این افزایش کمتر، ادامه مشــکالت در تولیدکنندگان آفریقایی نیجریه و آنگوال بوده 
است. در این بین، چندین عضو اوپک در روزهای اخیر اعالم کرده اند نیازی به تولید بیشتر 
نمی بینند و به برنامه افزایش تدریجی تولید پایبند می مانند.رویترز هم گزارش کرد تولید 
نفت اوپک در اکتبر کمتر از میزان برنامه ریزی شده افزایش پیدا کرد و اختالل ناخواسته 
در روند تولید بعضی از تولیدکنندگان کوچکتر افزایش باالتر تولیدکنندگانی نظیر عربستان 
سعودی و عراق را تا حدودی بی اثر کرد. اوپک در اکتبر ۲۷.۵۰ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد که 19۰ هزار بشــکه در روز در مقایســه با سپتامبر افزایش داشت اما پایین تر 
از ۲۵۴ هزار بشــکه در روز افزایش تولید مجاز تحت توافق اخیر بود.این خبر ضربه ای به 
مصرف کنندگان بزرگ است که در حال حاضر با هزینه باالی واردات نفت دست و پنجه 
نرم می کنند. درخواستها از اوپک پالس برای افزایش تولید به میزان بیشتر از ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز که پیش از این توافق کرده بود شدت گرفته است و حتی گزارشهایی منتشر 
شده که مصرف کنندگان بزرگ متعدد سرگرم مذاکره درباره اقداماتی هستند که در صورت 
امتناع اوپک از پذیرش درخواست آنها برای تولید بیشتر نفت انجام خواهند داد.در این بین 
قیمتها پس از انتشار جدیدترین اخبار اوپک و گزارشها از افزایش نرخ فعالیت پاالیشگاههای 
چین به منظور تامین تقاضای رو به رشد، رو به افزایش گذاشت. نفت برنت روز سه شنبه با 
یک سنت افزایش، در 8۴ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه بسته شد در حالی که نفت وست 

تگزاس اینترمدیت آمریکا در 83 دالر و 91 سنت بسته شد.

مخالفت روسیه با افزایش بیشتر تولید 
نفت اوپک پالس

سخنگوی کرملین در واکنش به درخواست آمریکا برای عرضه بیشتر 
نفــت به بازار، اعالم کرد ضرورت افزایــش تولید ماهانه اوپک پالس 
بیش از میزان برنامه ریزی شــده نباید مسلم فرض شود.به گزارش 
ایسنا، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری پس 
از نشســت گروه جی ۲۰ در رم ایتالیا اظهــار کرده بود امتناع اوپک 
پالس از افزایش بیشــتر تولید نفت بر طبقــه کارگری آمریکا تاثیر 
گذاشــته اســت. وی گفته بود: تصور می کنم این ایده که روسیه و 
عربستان ســعودی و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت بیشتری تولید 
نمی کنند تا به عنوان مثال مردم بنزین برای رفت و آمد به محل کار 
داشته باشند درست نیست.طبق گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به فشار آمریکا بر سران اوپک 
پالس گفت: روسیه در توافقهای اوپک پالس مشارکت دارد. ما تحت 
این توافقها به تعهداتمان پایبند هستیم. با این حال این یک مکانیزم 
انعطاف پذیر است و تغییرات زیرساختی و شرایط را در نظر می گیرد 
و هر بار وضعیت مرور شــده و تصمیمات متعاقبا بر اساس آن گرفته 
می شود. این تصمیمات هر چه باشند، اجازه دهید برای مشورتهای 
برنامه ریزی شــده یا فوق العاده در صورت لزوم منتظر بمانیم.وزیران 
اوپک پالس روز پنج شنبه برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید 
دسامبر دیدار می کنند. بعضی از مشارکت کنندگان در توافق اوپک 
پالس از جمله عربستان سعودی اعالم کرده اند ترجیح می دهند روند 
افزایش تدریجی تولید به میزان ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز را ادامه 
دهند. شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
اواخر هفته گذشته در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد: اوپک پالس در 
رویکردش برای تنظیم تولید نفت با وجود افزایش قیمتها باید محتاط 
بماند.بر اساس گزارش اویل پرایس، عراق و کویت هم اعالم کرده اند 
که از برنامه افزایش تدریجی تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
حمایت می کنند زیرا مداخله مناســب و کافی برای تامین تقاضا و 
متوازن کردن بازار است. قزاقستان هم از ادامه افزایش تدریجی تولید 

اعضای اوپک پالس حمایت کرد.

رشد ذخایر آمریكا قیمت نفت را پایین برد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه در واکنش به آماری که رشــد چشمگیر 
ذخایر نفت آمریکا را نشــان داد، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با ۷1 ســنت معادل ۰.9 درصد کاهش، به 8۴ دالر در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دالر و 1۰ سنت معادل 1.3 
درصد کاهش یافت و به 8۲ دالر و 81 ســنت در هر بشکه رسید.تحلیلگران گروه 
ANZ در یادداشتی عنوان کردند با افزایش فشار بر اوپک برای افزایش بیشتر تولید، 

قیمت ها پایین تر رفته اســت. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از اقتصادهای بزرگ 
این گروه خواست تولیدشان را بیشتر از میزانی که پیش از این توافق کرده بودند، 
افزایش دهند.بایدن که در نشســت اقلیمی گالسکوی اسکاتلند صحبت می کرد، 
کشــورهای اوپک که حاضر نشده اند نفت بیشــتری تولید کنند را مقصر افزایش 
قیمت های نفت و گاز دانســت.قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲1 بیش از ۶۰ درصد 
رشد کرده اســت و هفته گذشته در واکنش به ادامه افزایش تدریجی تولید اوپک 
پالس، به 8۶ دالر و ۷۰ ســنت صعود کرد که باالترین قیمت ســه سال اخیر بود. 
وزیران اوپک پالس روز پنج شــنبه برای بازبینی سیاســت تولید دیدار می کنند. 
کشــورهای مصرف کننده از این گروه خواســته اند اقدامات بیشتری برای کنترل 
قیمت ها انجام دهند اما انتظار می رود در نشســت فردا وزیران اوپک پالس برنامه 
افزایــش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را برای ماه آینده تصویب کنند.

گزارش روز سه شنبه موسسه امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت و سوخت های 
آمریکا هفته گذشته رشد کرده اما ذخایر بنزین کاهش پیدا کرده است. ذخایر نفت 
در هفته منتهی به ۲9 اکتبر، 3.۶ میلیون بشــکه رشد کرده است. ذخایر بنزین به 
میزان ۵۵۲ هزار بشــکه کاهش پیدا کرد اما ذخایر سوختهای دیگر به میزان ۵۷3 
هزار بشــکه افزایش داشت.تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند 
ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته افزایش پیدا کرده است. آمار رسمی ذخایر آمریکا 

روز جاری از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد.
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گزیده خبر گمرک ایران اعالم کرد

تراز تجاری مثبت ۶۵۰ میلیون دالر شد
سخنگوی گمرک گفت: در مهرماه امسال 19 میلیون و554هزار 
تن کاال بــه ارزش 9 میلیارد و 886 میلیــون دالر بین ایران و 
کشــورهای جهان تبادل شــد که با ثبت رکــورد صادرات پنج 
میلیــارد و 268میلیون دالری در این ماه، تراز تجاری کشــور 
مثبــت 650 میلیون دالر شــد. به گزارش ایلنا، ســید روح اله 
لطیفی ســخنگوی گمرک اظهار داشــت: سرجمع تجارت غیر 
نفتی کشور در رویه های صادرات و واردات در هفتمین ماه سال 
1400 از لحــاظ وزنی 19 میلیــون و 554 هزار تن به ارزش 9 
میلیارد  و886میلیون دالر بوده اســت که سهم صادرات در این 
مــاه )30روز(، 15 میلیون و 187هزار تن به ارزش پنج میلیارد 
و268 میلیون دالر بوده است که نسبت به صادرات کشور در مهر 
ماه سال 99 از لحاظ ارزش رشد هشت درصدی داشته است.وی 
افزود : صادرات کشور در مهر ماه نسبت به شهریور ماه امسال نیز  
با رشد پنج درصدی در وزن و 27درصدی در ارزش همراه بوده 
است. لطیفی در خصوص مقاصد کاالهای ایرانی در شهریور ماه 
گفت : عراق با پنج میلیون و 852 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 643میلیون دالر در  رتبه نخســت قــرار دارد، بعد از عراق  ، 
چیــن  با دو میلیون و 56هزار تــن کاال به ارزش یک میلیارد و 
120میلیون دالر  در  رتبه دوم قرار گرفت، در صورتی که عراق 
و چین در ماه گذشــته رتبه های دوم و سوم را دارا بودند،کشور   
ترکیه که در شهریور ماه رتبه نخست مقاصد صادراتی کاالهای 
ایرانی را به خود اختصاص داده بود   در مهر ماه با ســه میلیون 
و 782هزارتن بــه ارزش یک میلیارد و 88میلیون دالر در رتبه 

ســوم قرار گرفت، امارات متحده عربی  هم با 788هزار تن کاال 
به ارزش 347میلیون دالر در رتبه چهارم  و نهایتا افغانســتان با 

274هزار تن خریــد کاال از ایران به ارزش 127میلیون دالر در 
مهر ماه پنجمین مقصد صادرات کاالی ایرانی بود که متاســفانه 

کاهش محسوسی در خرید از کشورمان  در چند ماه اخیر داشته 
اســت .سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در مهر  ماه 
گفت: در مهر ماه امســال چهار  میلیون و 367 هزارتن کاال به 
ارزش چهار میلیارد و 618میلیون دالر  از گمرکات اجرایی کشور 
ترخیص قطعی  شد که نسبت به واردات در مهر ماه سال 99 از 
لحاظ وزن 64درصد   و از لحاظ ارزش 48درصد رشــد  داشته 
است. اما در مقایســه با شهریور ماه 1400 که جهش دوبرابری 
در ترخیص کاال نسبت به معدل پنج ماه گذشته را شاهد بودیم 
کاهــش 18درصــدی در وزن و 29درصــدی در ارزش به ثبت 
رسیده که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، اما میزان مناسبی 
از ترخیص در این ماه را شــاهد بودیم که بسیار باالتر از معدل 
ماهیانه ترخیص در گذشته اســت.وی  در خصوص کشورهای 
طرف معامله تامین کاالهای مورد نیاز  کشــورمان گفت: امارات 
با 949هزار تن به ارزش یک میلیارد و 291میلیون دالر،  چین 
بــا 373هزارتن کاال به ارزش یک میلیــارد و 65میلیون دالر  ، 
ترکیه با 382هزار تن کاال به ارزش 426میلیون دالر  ، سوئیس 
با 177هزارتن کاال به ارزش 135میلیون دالر  و  آلمان با 37هزار 
تن کاال به ارزش 134میلیون دالر ،پنج کشور اول  طرف معامله 
با کشورمان  در مهر ماه بودند .لطیفی درخصوص میزان کاال های 
عبوری  از ایران در مهر ماه گفت: در هفتنین  ماه  امســال یک 
میلیون و 92هزارتن کاالی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است 
که نسبت به مهر ماه سال قبل که 716هزار تن کاالی خارجی  از 
مسیر  کشورمان  عبور کرده بود  52.5درصد رشد داشته است.

تشریح دالیل گرانی تولید در ایران
 بیشتر استخدام ها در شرکت های بزرگ 

دستوری است
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: سال گذشته 
تعــداد زیادی از فعاالن بخش خصوصی یا کار خــود را تعطیل کردند و یا 
ســرمایه خود را از کشور خارج کردند. چراکه در کشور تضمین وجود ندارد 
و برای مثــال به جای افزایش عرضه برای کنتــرل قیمت از قیمت گذاری 
دستوری استفاده می شود. به علت عدم وجود تضمین کسی جرات گسترش 
کار خود را ندارد.محمدحسین دیده ور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
در مورد عوامل گرانی تولید در ایران اظهار کرد: عوامل زیادی در گران تمام 
شدن تولید در ایران تاثیر دارد که در خارج از کشور این عوامل وجود ندارد. 
یکی از مهم ترین این عوامل نوســانات نرخ ارز اســت. اگر در نرخ ارز ثبات 
وجود داشت تولیدکننده می توانست برای تولید خود برنامه داشته باشد ولی 
متاسفانه حتی می بینیم که در دو روز قیمت ها متفاوت می شود. عامل دیگر 
بخشنامه های متعدد اســت، این موضوع هم با متزلزل کردن فضای کسب 
و کار باعث افزایش هزینه تولید می شــود.وی افزود: از طرف دیگر سازمان 
مالیــات و دارایی کوچک ترین اعتمادی بــه تولیدکننده ندارد. تولیدکننده 
با کمک حســابداران و غیره میزان مالیات را محاســبه و پرداخت می کند، 
گاهی دیده می شــود که کارشناس دارایی بیش از 50 درصد از هزینه های 
تولید را رد می کند، یعنی ســود را 5 برابــر در نظر می گیرد و مالیات چند 
برابر می شود. وقتی 1 میلیارد و 300 میلیون تومان مالیات گرفته می شود؛ 
تولیدکننده هم این پــول را از محل افزایش قیمت محصوالت خود تامین 
می کند.دیده ور با انتقاد از سیستم بانکی گفت:  مورد تاثیرگذار دیگر سیستم 
بانکی اســت، به نوعی می توان گفت که پول در کشــور گران است. بانک 
تسهیالت با ســود 18 درصد می دهد اما از 1 میلیارد تومان وام فقط 800 
میلیون تومان می دهد و 200 میلیون تومان را بلوکه می کند. با احتساب این 
موضوع سود بانکی دیگر نه 18 درصد بلکه حدود 24 یا 25 درصد می شود. 
تولیدکننده باید 40 درصد ســود ببرد که 25 درصد آن را به بانک بپردازد، 
بنابراین قیمت تمام شــده افزایش می یابد.وی همچنین به دستوری بودن 
استخدام ها اشاره کرده و بیان کرد: در شرکت های بزرگ بسیاری از کسانی 
که مشغول به کار هستند به صورت دستوری استخدام شده اند. برای مثال 
در شر کت های خودروسازی ها تعداد زیادی از کارکنان با سفارش یا دستور 
استخدام شده اند. هزینه های همه اینها روی قیمت تمام شده اضافه می شود.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت مواد اولیه نیز 
عامل بعدی تاثیرگذار در این مســئله است. در کشور هیچ متولی برای مواد 
اولیه وجود ندارد تا بر یک مبنای عادالنه به دست تولیدکننده برسد. بسیاری 
از مواد اولیه در بورس عرضه می شود؛ درحالی که بورس خود یکی از عوامل 
افزایش قیمت است. هر خریداری در بورس مجبور است برای خریدن کاال 
قیمت بیشتری پیشــنهاد می دهد. بورس می تواند سازوکار خوبی باشد اما 
نه در مورد کاالهایــی که برای آنها کمبود داریم.وی اضافه کرد:  از آنجا که 
نقدینگی در جامعه بسیار زیاد است و جای مصرفی هم برای آن نیست، نرخ 
تورم با روند افزایشی تندی مواجه است. سیاست های کالن که منجر به تورم 
می شــوند باعث افزایش قیمت تمام شده است. تورم امروزه افسارگسیخته 

شده است و اگر جلوی آن گرفته نشود، وضعیت روز به روز بدتر می شود.
دیده ور در پاسخ به سوالی در مورد علل عدم رشد واحدهای صنعتی در ایران 
بیان کرد: همه عواملی که شــمرده شــد برای عدم رشد مناسب واحدهای 
تولیدی در ایران هم صادق اســت. از طرف دیگر در شرکت های کشورهای 
توسعه یافته دیده می شود که ثبات مدیریت وجود دارد و حتی یک شرکت 
و برند ســه نسل توسط یک خانواده حفظ می شود. ولی متاسفانه در کشور 
اگر توانایی هم برای مدیریت در افرادی وجود داشــته باشد از کشور خارج 
می شــوند. مشکل اساسی ما بیرون رفتن ســرمایه از جمله سرمایه انسانی 
اســت. سال گذشــته تعداد زیادی از فعاالن بخش خصوصی یا کار خود را 
تعطیل کردند و یا ســرمایه خود را از کشور خارج کردند. چراکه در کشور 
تضمین وجود ندارد و برای مثال به جای افزایش عرضه برای کنترل قیمت 
از قیمت گذاری دستوری استفاده می شود. به علت عدم وجود تضمین کسی 
جرات گســترش کار خود را ندارد.وی در ادامه خاطرنشان ساخت: از طرف 
دیگر در کشورهای توسعه یافته مسئله مدیریت از مالکیت جدا است. ممکن 
اســت مالک اصال نداند که دقیقا چه چیزی در یک کارخانه تولید می شود 
بلکه تنها سهام آن را می خرد. کسانی که توانایی و دانش کافی برای مدیریت 
دارند اداره واحد را به عهده می گیرند. در ایران مجبور هســتیم از مالکیت، 
تولید، مدیریت و حتی صادرات را خود شخص انجام دهد که این باعث کم 

شدن بهره وری می شود.

سهم ۲۳درصدی صادرات از تجارت 
۱۰میلیارد دالری با امارات

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و امارات بــا بیان اینکه حجم تجارت 
ایران و امارات در 6 ماهه نخســت امسال به 10 میلیارد دالر رسید، گفت: 
23 درصد از این رقم را صادرات ایران به امارات تشکیل می دهد.به گزارش 
فارس، عرفان شاکری ؛ با بیان اینکه روابط تجاری ایران و امارات رو به رشد 
است، اظهارداشت: گذشته از مسائل سیاسی بین دو کشور در سال های اخیر 
ایران و امارات روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند و در آینده هم روابط دو طرف 
ایجاب می کند که این روند ادامه دار باشد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و امارات افزود: در 6 ماهه ابتدای امســال حجم روابط تجاری ایران و امارات 
حدود 10 میلیارد دالر بوده است که طبق آمارهای رسمی حدود 23 درصد 
از این رقم را صادرات ما به کشــور امارات و بقیه را واردات تشکیل می دهد. 
وی در مورد برگزاری نمایشــگاه اکســپو و اثرات مثبت آن بر توسعه روابط 
تجاری گفت: از زمان شــیوع کرونا در جهان، تعداد معدودی نمایشــگاه به 
شکل منطقه ای، درون کشوری و نمایشگاه بین المللی برگزار شده است اما 
با توجه به اینکه کشور امارات هاب اقتصادی در منطقه به شمار می رود لذا 
برگزاری نمایشگاه اکسپو با استقبال بازدیدکنندگان از سراسر جهان روبرو 
خواهد بود. شاکری با بیان اینکه از زمان آغاز به کار نمایشگاه اکسپو حدود 
یک و نیم میلیون نفر از سراسر دنیا از این نمایشگاه دیدن کرده اند، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه برگزاری این نمایشگاه امکان نمایش سطح تکنولوژی 
و توانمندی های ملی کشــورها را فراهم می کند لذا با توجه به بازدید تجار 
و تولید کنندگان سراســر دنیــا از غرفه ایران می توان امیــدوار بود که این 
بازدید ها باعث توســعه روابط تجاری ایران  و همچنین افزایش فرصت های 
ســرمایه گذاری با کشورهای مختلف دنیا شــود. وی اضافه کرد: پیش بینی 
می شود طی 6 ماه مدت زمان برگزاری نمایشگاه اکسپوی دبی 2021 حدود 
20 تــا 25 میلیون نفر از این نمایشــگاه بازدید کنند. همچنین پیش بینی 
می شود در صورت ادامه روند کاهش میزان مبتالیان بیماری کویید 19 در 
کشور و عادی شــدن وضعیت، تعداد بازدیدکنندگان ایرانی و بین المللی از 

نمایشگاه اکسپو دبی در سال 2022 افزایش یابد.

مقام مسئول خبر داد؛
برگزاری نمایشگاه ایران در سوریه با 

مشارکت پررنگ بخش خصوصی
نمایشــگاه بزرگ ایران در ســوریه از هشــتم تا دوازدهم آذرماه با مشارکت 
گسترده بخش خصوصی برگزار خواهد شــد.به گزارش خبرنگار مهر، حسن 
زمانی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ndv.c در نشست 
خبری خود اظهار کرد: نمایشگاه بزرگ ایران در دمشق 8 تا 12 آذر ماه و در 
متراژی حدود 4590 مترمربع برگزار می شــود. اســتقبال بسیار خوبی از این 
نمایشگاه شده و 164 شرکت و برند ایرانی در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند 
کرد که شاید از ابتدا ما نیز توقع چنین استقبالی را نداشتیم. طرف سوری هم 
همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایشــگاه های بین المللی گفت: ایران در زمینه های کاری تجهیزات 
بیمارستانی و پزشــکی، دارو و درمان، صنعت ساختمان، طراحی و معماری، 
کشــاورزی، دام و طیور، نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات امنیتی و پلیسی، 
انفورماتیک، مواد غذایی، در و پنجره، نساجی، خودرو، تجهیزات فروشگاهی و 
فروشگاه های زنجیره ای، لوازم خانگی، فوالد و… این نمایشگاه را برگزار می کند.

وی ادامه داد: در افتتاحیه این نمایشــگاه نخست وزیر سوریه، وزیر اقتصاد و 
تجارت ســوریه، فاطمی امین وزیر صمت و پیمان پاک رئیس سازمان توسعه 
تجارت حضور خواهند داشــت.زمانی تصریح کرد: سیاست های کالن ما این 
اســت که بخش خصوصــی بتواند در کنار بخش دولتی هر چــه دارد را ارائه 
دهد. توانمندی بخش خصوصی ما بســیار باال اســت. همچنین مجوز حضور 
شرکت ها هم توسط ســازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی صادر شده اســت.وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام، ستاد نیروی 
انتظامی و قرارگاه خاتم االنبیا در مجموع 600 شرکت را مدیریت می کنند که 
از هرکدام بهترین ها را انتخاب کرده اند تا در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

زمانی در مورد ســهم زیاد نهادهای حاکمیتی در بازار سوریه گفت: 70 درصد 
از شــرکت کنندگان این نمایشگاه مربوط به بخش خصوصی هستند. ما سعی 
کردیم که بهترین های بخش خصوصی حضور داشته باشند. من قول می دهم 
که در پایان این نمایشگاه سهم بخش خصوصی در بازار سوریه چند برابر شود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل:
خودروسازان به دلیل زیان، تولید را 

افزایش نمی دهند
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: در حال حاضر امکان افزایش 
تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصوالت زیان ده هستند، 
خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.سهیل معمارباشی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در مورد وضعیت تولید صنعت خودروســازی کشور، اظهار کرد: 
تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و 100 هزار دستگاه می رسد و هدفی 
که برای ســال آینده برای خودروســازان در نظر گرفته شده است تولید یک 
میلیون و 600 هزار دســتگاه است.مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
در مورد نقش خودروسازان بخش خصوصی در تولید خودرو، افزود: چشم انداز 
تولید 1.6 میلیون دســتگاه خودرو، هم برای دو خودروساز بزرگ کشور و هم 
برای خودروسازان بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی حتماً باید به میدان 
بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشــته باشد زیرا وزیر صمت حساب ویژه 
ای روی بخش خصوصی باز کرده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
افزایش 500 هزار دســتگاهی تیراژ تولید برای سال آینده وجود دارد، تصریح 
کرد: در حــال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجــود دارد اما به دلیل اینکه 
برخی از محصوالت زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. 
وقتی در تولید یک محصول 50 میلیون تومان زیان وجود داشته باشد انگیزه 
برای تالش جهت افزایش تولید از بین می رود.معمارباشــی گفت: درخواست 
وزیر از خودروسازان، افزایش تولید است اما این موضوع الزاماتی دارد. اگر این 
الزامات محقق شود خودروساز و قطعه ساز پای کار هستند و با توجه به اینکه 
زیرســاخت ها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه گذاری زیادی در حوزه 
زیرســاخت نداریم، تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه قابل تحقق است.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد اینکه در ساخت هر خودرو 
چه میزان ارزبری داریم، گفت: داخلی سازی در صنعت خودرو به صورت ویژه 
در دستور کار است؛ سال گذشته ارزبری هر دستگاه خودرو 2 هزار و 200 دالر 
بود که امسال با کاهش 400 دالری، ارزبری هر خودرو به صورت میانگین به 

یک هزار و 800 دالر رسیده است.

دستور مرجع قضایی برای ترخیص محموله 
بزرگ لوازم خانگی آلمانی

مرجع قضایی دســتور ترخیص محموله لوازم خانگــی موجود در گمرک 
شــهید رجایی بندر عباس را به گمرک ایران ابالغ کرد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم،  روز ده آبان ماه مرجع قضایی در مکاتبه با 
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اســالمی ایران، اعالم کرد، بدینوسیله 
بازگشــت به شــماره های 900486/1400 مورخ 11/07/1400 و  شماره 
943098/1400 مورخ 20/07/1400 آن سازمان با توجه به استعالم مجدد 
صورت گرفته از ســوی آن مرجع قضایی و پاســخ وافی و کامل مدیر کل 
دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت به شــماره 187446/60 مورخ 
09/08/1400 و تشــریح ماوقع نظر به اینکه آن مقام در پاســخ واصله به 
پیوست اعالم داشته ثبت سفارش شماره 53200650 لوازم خانگی تحت 
گروه کاالی 4 بوده و با عنایت به احراز ماده 11 حسب دادنامه های صادره 
دیوان عدالت اداری نســبت به تمدید آن اقدام گردید.با توجه به ماده 11 
بخشنامه های بعد از تاریخ ممنوعیت )30/03/97( به ثبت سفارش یادشده 
شــمولیت پیدا نمی کند و نیز تاریخ بخشنامه اعالمی در الیحه آن گمرک 
بعد از تاریخ ممنوعیت حتی بعد از تاریخ اجرای حکم و تمدید ثبت سفارش 
مزبور در موضوع 15/11/1398 می باشــد در نتیجه شمولیت بخشنامه به 
پرونده شــماره 53200650 بوش ســرویس بالموضوع و منتفی است لذا 
موضوع به مدیر کل گمرک اســتان هرمزگان جهت اقدامات قانونی و رفع 
موانع اداری تذکر و نتیجه اقدامات به این شعبه اعالم گردد.بر همین اساس 
رئیس کل گمرک نیز به معاونین حقوقی و فنی دســتور پیگیری را صادر 

کرد.

معاون وزیر صنعت خبر داد:
شکل گیری مسیر جدید برای 

آسیب شناسی و احیاء واحدهای صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شکل گیری مسیر جدید برای پایش، 
آسیب شناسی و احیاء واحدهای صنعتی و تکمیل ظرفیت خالی بنگاه های 
کوچک و متوســط به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کاری ســازمان 
صنایع کوچک  در سال جاری و سال آینده خبر داد.به گزارش ایرنا از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، »علی رسولیان« در نشست ارتباط تصویری برخط 
با بانوان کارآفرین مســتقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشور، افزود: با 
سیاستگذاری یکپارچه و همکاری مراکز دانشگاهی و مشاوران کلینیک های 
کســب و کار شهرک های صنعتی، بازفعال ســازی واحدهای تولیدی راکد 
به طور ویژه مورد پیگیری قرار می گیرد.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران بیان داشت: در پایش وضعیت واحدهای تولیدی 
غیرفعال، مســائل مربوط بــه تامین مواد اولیه، منابع مالــی و غیره مورد 
شناســایی و واکاوی قرار گرفته و با همکاری کارگروه های تســهیل و رفع 
موانع تولید اســتان ها، شبکه بانکی و دستگاه قضایی، مسیر جدیدی برای 
احیاء واحدهای راکد پیش روی ما قرار گرفته اســت.وی با اشاره به تکمیل 
طرح های صنعتی درحال ساخت و ساز در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، 
اضافه کرد: در تالشیم طرح های نیمه تمام صنعتی از محل اعتبارات تبصره 
18 و منابع داخلی بانک ها تامین شــود و به بهره برداری برسد.رسولیان در 
بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر ضــرورت ارتقای جایگاه بانوان 
کارآفرین و ایجاد هم افزایی بین کارآفرینان در نقاط مختلف کشــور، افزود: 
برای هم گرایی و هم افزایی بیشــتر باید کارگروه ها و نشست های منطقه ای 
شــکل گرفته و از توانمندی های زنان کارآفرین و صاحب اندیشه و تجربه 
بیشتر بهره مند شد.وی بیان داشت: سال ها مردان اصلی ترین رهبران کسب 
 و کارها بوده و بر جهان تجارت تسلط داشته اند، اما با ظهور زنان بانفوذ، دوره 
کاماًل جدیدی برای زنان کارآفرین در سراسر جهان آغاز شده است.معاون 
وزیر صنعت خاطرنشــان کرد: دیدگاه مثبت، غلبه بر موانع، اعتماد به  نفس 
بــاال، حس کمک به دیگران، صداقت، توازن بین زندگی و کار، هدفمندی، 
دقت، آموزش و نــگاه بلندمدت، از جمله ویژگی های زنان کارآفرین موفق 
است که باید در کارگروه های منطقه ای از تجربه آنان بهره مند شد.به گزارش 
ایرنا، ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران و شرکت های 
اســتانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 506 شهرک و 326 ناحیه صنعتی و 
سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، 81 شهرک و ناحیه صنعتی 
تخصصی، هفت شــهرک فناوری، 38 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 
2 مجتمــع فناوری اطالعات و خدمات نرم  افزاری، 95 هزار و 415 قرارداد 
منعقــده و بهره برداری از 48 هزار و 119 واحد صنعتی و ســه هزار و 150 
واحد کارگاهی، زمینه اشــتغال مستقیم 961 هزار و 174 نفر را در سراسر 

کشور فراهم کرده است.

در حالی که رواج مدرک گرایی به جای 
مهارت آموزی و رقابت بر ســر مدرک 
همچنــان در جامعه رو به گســترش 
اســت، کارشناســان معتقدند بنگاه ها 
دیگر مدرک تحصیلی و دانشگاهی را در 
اولویت قرار نمی دهنــد و به جای بها 
دادن به مدرک، دنبال جذب نیروهای 
ماهــر و متخصص هســتند.به گزارش 
ایسنا، هم اکنون در کشورهای توسعه 
یافته نیمی از فرایند آموزش دانشگاه ها 
در بخش صنعت اتفاق می افتد که این 
امر باعث می شــود دانشجویان هنگام 
تحصیل، زمان مفید خود را به فراگیری 
حرفه ای در عرصه صنعت سپری کنند و 
ماحصل آن تربیت نیروهایی کارآزموده 
و با مهارت اســت که به راحتی جذب 
بازار کار می شــوند.از نگاه کارشناسان، 
دانشــگاه و صنعــت مکمــل یکدیگر 
درحوزه اشــتغال به شــمار می روند و 
پیوند میــان صنایع و دانشــگاهها به 
التحصیــالن منجر  اشــتغالزایی فارغ 
می شــود.رهبر معظم انقــالب در دهه 
اخیر همواره بــر ارتباط بین صنعت و 
دانشــگاه به ویژه ارتباط علمی، حضور 
پررنگ دانشــگاه ها در زمینه مســائل 
علمــی، تحقیق و پژوهــش، نوآوری و 
جنبش نرم  افزاری تاکید فرموده اند و 
پیوند علم و صنعت را سبب بی اثر شدن 
تحریم ها و از راههای ایجاد اشــتغال 
برای تحصیلکردگان می دانند.ایشان در 
فرمایشات خود علم نافع را علمی عنوان 
فرموده اند که مسایل کشور را حل می 
کنــد و در  این زمینه دانشــگاهها می 

توانند به پیشرفت و رونق صنعت کمک 
کنند.حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی معتقد اســت: اگر 
مســأله مهارت آموزی حل شود، بخش 
قابل توجهی از اشــتغال ناپایدار و غیر 
رسمی حل شدنی خواهد بود.وی تعامل 
با صنعت را یکــی از مهم ترین اقدامات 
سازمان فنی و حرفه ای کشور در دولت 
ســیزدهم عنوان کرده و می گوید: در 
دوره های قبل هم این سیاســت وجود 
داشــت اما در این دوره در اولویت قرار 
گرفته و بر این اساس مهارت آموزی فنی 
را برای ایجاد اشتغالزایی توسعه خواهیم 
داد.بــه گفته عبدالملکــی، بیش از 85 
درصد از افرادی که شغل مناسب ندارند، 
فاقد مهارت هستند.وی می گوید: ایجاد 
کارگاه هــای فنی و حرفــه ای در جوار 
صنایع بــزرگ از مهم تریــن برنامه ها 
است تا از یک سو نیازمندی های فنی و 
تخصصی پاسخ داده شود و از سوی دیگر 
کســانی که به آموزش کسب و کار نیاز 
دارند از این فرصت استفاده کنند.  وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
در سالهای آینده فضا برای ایجاد اشتغال 
آسانتر خواهد بود بر لزوم پیوند و ارتباط 
بین مهارت و صنعت تاکید کرده و می 
افزاید: آشنایی با مهارتهای نوین و بهره 
مندی از آموزشــهای مهارتی در آینده 

شغلی مفید و اثرگذار است.غالمحسین 
حسینی نیا معاون وزیر کار، از سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای به عنوان رکن 
اصلی نظام آموزشهای مهارتی نام برده 
و می گویــد: مقوله صالحیت حرفه ای 
جایگاه حیاتی و منحصــر به فردی در 
کشور دارد.وی با اشاره به تأکیدات مقام 
معظم رهبری بر نیاز کشور به پنجه های 
کارآمد به موازات علم، می گوید: رسالت 
نظام آموزش رســمی در سراسر کشور 
بر عهده همه دانشگاهها است در حالی 
که ســازمان آموزش فنی و حرفه ای به 
عنوان متولی اصلــی آموزش های غیر 
رســمی مهارتی در کشور، بخش اعظم 
مســئولیت مهارت آموزی را به تنهایی 
برعهــده دارد.رئیس ســازمان آموزش 
فنی و حرفه ای بــر ضرورت آموزش و 
تربیت نیروی متخصص و متناســب با 
نیازهای بــازار، ارتقای توان کارآفرینی، 
کمک به تولیــد ثروت و کاهش فقر در 
جامعه از طریق توانمندســازی نیروی 
کار و افزایش ســهم ســرمایه انسانی 
از طریق آموزش، مهــارت، خالقیت و 
تجربه تاکید دارد.مطابق آمارها بیش از 
45 درصد متقاضیان آموزشهای مهارتی 
و مراجعه کنندگان بــه مراکز آموزش 
فنی و حرفــه ای را فــارغ التحصیالن 
دانشگاهی تشکیل می دهند که از میان 

آنها 60 درصد جذب بازار کار می شوند.
رحمت اله پورموســی کارشناس حوزه 
کار، در گفــت و گو با ایســنا، با بیان 
اینکه بنگاهها دیگر روی مدرک حساب 
باز نمی کننــد و آن را در اولویت قرار 
نمی دهند، می گوید: افرادی که ماهر 
هستند اشتغال پذیری بیشتری نسبت 
به افراد فاقد مهــارت دارند و به دلیل 
بهــره منــدی از آموزشــهای مهارتی 
ســریع تر جذب بازار کار می شوند.او 
می گوید: آموزشــهای مهارتی باید بر 
مبنــای تقاضای بازار کار باشــد و این 
مســأله مســتلزم تعامل میان صنعت، 
مراکز دانشــگاهی و مراکز آموزش فنی 
و حرفــه ای است.پورموســی از طرح 
کارورزی بــه عنوان یکی از طرح هایی 
نام مــی برد که ضمن تحرک بازار کار، 
بنگاهها را از وجــود نیروهای کار ماهر 
بی نیاز می کند.به گفته این کارشناس 
حوزه کار، دانشــجویانی که دوره های 
مهارتی و کارورزی را حین تحصیل می 
گذرانند با محیط کار بیشتر آشنا شده 
و زودتر وارد بازار اشــتغال می شوند.به 
گزارش ایســنا، در بحث پیوند صنعت 
و دانشــگاه این نکته حائز اهمیت است 
که افراد و دانشجویانی تربیت شوند که 
بنگاههای صنعتی بتوانند از آنها استفاده 
کنند؛ دانشجویانی که در کنار مطالب 
تئوری، آموزشهای کاربردی و مهارتی را 
فرا گرفته و به نیروهایی کارآمد و ماهر 
تبدیل شده باشند، نه تنها انگیزه ورود 
به صنعت را دارند بلکه در زمان کوتاهی 

جذب بازار کار می شوند.

بنگاه ها دیگر روی مدرک 
حساب باز نمی کنند



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 13 آبان 1400  28 ربیع االول 1443  4 نوامبر 2021بانک و بیمه

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4762 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

سخنگوی اجرای قانون جدید چک:گزیده خبر

از پذیرش چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خودداری کنید
مردم چک های جدید صیادی که ثبتش در ســامانه صیاد انجام 
نشده است را نپذیرند، چراکه در غیر این صورت بانک به موجب 
اصالحیه اخیر قانون صدور چــک نمی تواند در زمان نقد کردن 
چک، وجهی را به فرد پرداخت کند.به گزارش ایِبنا، آمنه نادعلی 
زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک، با اشاره به تصویب قانون 
اصالح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسالمی 
گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقاالت چک 
اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده 
چک تبادل می شود، حتماً  باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه 
صیاد اتفاق افتد.وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال 
۱۴۰۰ با توزیع چک های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد. از 
ویژگی های این چک ها می توان به رنگ این چک ها و تمایز آنها 
از چک های قدیمی اشاره کرد،  همچنین بر روی این چک ها نیز 
عبارتی تحت عنوان »کارســازی این چک منوط به ثبت صدور و 

تأیید آن در سامانه صیاد است«  درج شده است.

ثبــت صدور و تایید چک های جدید در ســامانه صیاد 
ضروری است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک های 
جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی 
بنفش رنگ را صادر می کند ابتدا باید مشــخصات چک شامل 
تاریــخ، مبلغ و نــام گیرنده چک را بــر روی فیزیک چک درج 
کند و همان اطالعاتی که بر روی فیزیک چک درج شــده است 
را باید الزاماً در ســامانه صیاد نیــز وارد کند.وی افزود: ذکر این 
نکته ضروری اســت که برای ثبت چک، صادرکننده می تواند به 
درگاه های نوین بانک خود شامل اینترنت بانک و موبایل بانک و یا 
برنامک های موبایلی مراجعه کند که فهرست ۵ برنامک  موبایلی 
پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب ســایت شرکت شاپرک 
نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.نادعلی زاده با بیان 
اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت اولیه چک در فرایند ثبت 
صدور چک اســت،  تصریح کرد:  با ثبت چک در ســامانه صیاد 
فراینــد ثبت صدور چک پایان نیافته اســت، بلکه گیرنده چک 
نیــز باید از طریــق همراه بانک، اینترنت بانــک یا برنامک های 
موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و با به عمل آوردن 
اســتعالم های الزم از ثبت چک به نفع خود در ســامانه صیاد 
اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطالعات مندرج در متن چک 
با اطالعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید یا عدم تأیید 

خود را در سامانه اعالم کند.

قانون جدیــد چک راهــکاری برای مقابلــه با جعل، 
کالهبرداری و پولشویی است

ســخنگوی اجرای قانــون جدید چک، وجود ســامانه صیاد در 
کنــار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر خواند و گفت: ثبت 
اطالعات چک در ســامانه صیاد و نگهداری سیســتمی زنجیره 
انتقاالت چک در این سامانه می تواند راهکار مناسب برای مقابله 
با جعل یا کالهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک 
مفقود شــود، باتوجه به ثبت سیســتمی اطالعات چک توسط 
صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ســاده تر از گذشته خواهد 
بود. در این خصوص می توان به حادثه حریق ساختمان پالسکوی 

تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله 
چک ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به عدم 
وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک های مفقود 
شده دشــوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکالتی از 
این دســت کاهش می یابد. ضمن این که این ســامانه شفافیت 
اطالعاتی را در کشور ایجاد می کند، که در امر مبارزه با پولشویی 
اقدامی موثر قلمداد می شــود.نادعلی زاده با بیان اینکه هر تغییر 
در ابتدا با چالش های خاص خود همراه اســت، تصریح کرد: در 
گذشــته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویســی چک به صورت 
دســتی بود،  اما در حال حاضر ثبت چک در ســامانه صیاد نیز 
افزوده شــده است. در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت هایی وجود 
دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به 
گذشــته متفاوت تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با 
عواید سیستمی شدن ثبت اطالعات آشنا شوند، اقبالشان به این 

امر بیشتر می شود. 

100 میلیون فقره چک جدید توزیع شده است
معاون اداره نظام های پرداخت بانــک مرکزی در خصوص آمار 
چک های صادر شده از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سال 
جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار دسته چک 
معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان 
تقریباً  ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در ســامانه 
صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. همچنین از ۲۳ میلیون 
فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود ۸۹ درصد توسط 
گیرندگان تأیید شده است، این آمار قابل مالحظه ای است و روند 
صعودی دارد. همچنین به طور متوســط در هر روز حدود ۱۱۰ 
هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می شود که آمار قابل توجه 

و امیدوارکننده ای است.

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی گیرد
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمــن تأکید بر اینکه بر 
اساس قانون جدید چک محدودیت هایی متوجه دارندگان چک 
برگشــتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را 
برای شــخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است. به 
عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک به فرد، وی اهلیت سنجی 
می شود و در صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک به وی 
تعلق نمی گیرد. عالوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه 
صیاد ثبت شــود، سابقه چک برگشتی توســط سامانه کنترل 
می شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی 
باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی شود. در 
مجموع این محدودیت ها باعث شــده است آمار چک برگشتی 

کاهش قابل توجهی داشته باشد.

کاهش نسبت چک های برگشتی با اجرای قانون جدید 
چک

وی درباره آمار چک برگشــتی عنوان کــرد: کاهش آمار چک 
برگشــتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن 
نسبت مجموع چک های برگشتی به مجموع چک های مبادله ای 
۶ ماهه نخســت سال جاری حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که 
این نســبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. لذا به 
نظر می رسد سخت گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک 
و صدور چک موثر بوده است.نادعلی زاده درباره زمان جمع آوری 
دسته چک های قدیمی گفت: قاعدتاً دسته چک های قدیمی نیز 
باید جمع آوری شــوند اما بانک مرکزی برنامه زمان بندی قطعی 
را در این خصوص اعالم نکرده و فعاًل دســته چک های قدیمی 
می توانند در کنار دسته چک های جدید هم زیستی داشته باشند 

و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و 
مردم در مراودات خود به مشکل برنخورند، این دسته چک های 

قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع آوری خواهد شد.

ثبت و تایید چک های جدیــد از طریق پیامک در حال 
نهایی شدن است

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال 
حاضر تمام درگاه های شــبکه بانکی اعم از اینترنت بانک، همراه 
بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح کرد: کلیه 
فرآیندها شامل ثبت، تأیید، انتقال و استعالم به واسطه درگاه های 
یاد شــده در حال انجام است و البته سایر برنامک های پرداخت 
موبایلی که برای بهره مندی از امکان سامانه صیاد اعالم آمادگی 
کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون های الزم می تواند به سامانه 
صیاد متصل شوند. البته راه های دیگری نیز برای انجام فرایندهای 
مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است. از جمله این 
موارد می توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن 
است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال 
حاضر نیز شعب بانکی در خصوص فرایندهای مرتبط با چک به 
مردم به صورت حضوری خدمت رســانی می کنند.وی افزود: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک ها 
در ســامانه صیاد از طریق شــعب انجام شده است. این در حالی 
اســت که بالغ بر ۷۷ درصد از چک ها ثبت و تأییدشان از طریق 
درگاه های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده اســت 

و ۱۸ درصد نیز از طریق برنامک های موبایلی ثبت شده است.

دو سرویس اســتعالم در خصوص فرایندهای مرتبط با 
چک های جدید راه اندازی شده است

وی با بیان اینکه دو ســرویس اســتعالم در سامانه صیاد وجود 
دارد، تأکید کرد: در ســامانه صیاد دو سرویس »سوابق اعتباری 
چک« و نیز »سرویس استعالم اقالم اطالعاتی چک« وجود دارد. 
»ســرویس سوابق اعتباری چک« که از ســال ۱۳۹۷ راه اندازی 
شده، سرویس شناخته شــده ای است که سابقه چک برگشتی 
صادرکننده را بر اساس رنگ بندی خاص و تعداد چک برگشتی 
نمایش می دهد؛ اما در ســرویس استعالم اقالم اطالعاتی چک، 
فرد با مراجعه به این ســامانه می تواند متوجه شود که چک به 
نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر.سخنگوی اجرای قانون 
جدید چک درباره سرویس استعالم اقالم اطالعاتی چک یادآور 
شد: این سرویس که اخیراً سرویس به عموم عرضه شده، کاربری 
ســاده ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت رسانی را فراهم 
می کند. در این ســرویس ۵ مورد از فرد اســتعالم کننده شامل 
شناســه صیادی چک، کدملی / شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک 
و نوع شخص گیرنده دریافت می شــود و فرد با وارد کردن این 
اطالعات متوجه می شــود که آیا این چک به نفعش در سامانه 
صیاد ثبت شده است یا خیر.نادعلی زاده در پایان خاطرنشان کرد: 
»سرویس اســتعالم اقالم اطالعاتی چک« چند ماهی است که 
بر روی وب ســایت بانک مرکزی راه اندازی شده و بانکها نیز این 
سرویس استعالمی را در درگاه های خود فعال کرده اند، همچنین 
برنامک های پرداخت موبایلی نیز به زودی به این سرویس مجهز 

خواهند شد.

تسهیالت اشتغال روستایی بانک توسعه 
تعاون از 26 هزار میلیارد ریال گذشت 

تســهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح ملی »اشتغال پایدار روستایی 
و عشــایری « از ۲۶ هزار میلیارد ریال گذشــت.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون ،از ابتدای اجرای طرح »اشتغال پایدار روستایی وعشایری«،بانک 
توسعه تعاون به عنوان بانک عامل این طرح اقدامات و فعالیت های قابل توجهی 
در این موضوع انجام داده اســت.عملکرد بانک توسعه تعاون بر اساس گزارش 
سامانه کارا نشان می دهد که تا پایان مهر ماه سال جاری به بیش از ۲۶ هزار و 
۵۰۰ طرح در سراسر کشور تسهیالت اشتغالزایی پرداخت شده است. که براین 
اساس میزان تسهیالت پرداختی نیز به ۲۶ هزار و۲۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده 
است.این گزارش می افزاید،این میزان تسهیالت توانسته است حدود ۵۲ هزار 
شغل پایدار در استان های کشور ایجاد کند.گفتنی است استان های کرمانشاه 
،سیستان و بلوچستان ،گلستان ،گیالن و فارس به عنوان پنج استان اول کشور 
در پرداخت تســهیالت در این طرح ملی به شمارمی آیند .۴۷۴۵ طرح معرفی 
شــده در استان کرمانشاه از تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری بهره 
مند شــده اند، تسهیالت پرداختی توانسته است ۵ هزار و ۷۸۸ اشتغال جدید 
دراین اســتان ایجاد نماید.این گزارش تصریح می کند ،اســتان های سیستان 
و بلوچســتان ،گلســتان ، گیالن و فارس هرکدام به ترتیب با ۱۹۵۹ ،۱۴۴۹ 
،۱۳۵۰ و ۱۱۸۲ طرح در رتبه های دوم تا پنجم پرداخت تســهیالت اشــتغال 
پایدار روستایی و عشــایری قرار داشته اند. از ناحیه تسهیالت پرداختی بانک 
توســعه تعاون ۲۷۱۸ شغل در سیســتان و بلوچستان ،۲۰۲۴ شغل در استان 
گلستان ،۲۰۷۱ شغل در اســتان گیالن و ۲۵۳۲ شغل در استان فارس ایجاد 
شده است.میزان تسهیالت پرداختی در استان کرمانشاه بیش از ۲هزار و ۳۰۳ 
میلیارد ریال،در استان سیستان و بلوچستان یک هزارو ۲۵۳ میلیارد ریال ، در 
استان گلستان یک هزار و ۸۲ میلیارد ریال ،در استان گیالن یک هزار و ۱۱۱ 
میلیارد ریال و در استان فارس یک هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

بانک توســعه تعاون در کنار دو بانک و یک صندوق کارآفرینی وظیفه پرداخت 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی وعشایری را بر عهده دارد.این طرح بزرگ ملی 

از سال ۱۳۹۷ به طور رسمی آغاز شده است.

NPL بانک کارآفرین به ۳.۹ درصد رسید
نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت )NPL( بانک کارآفرین به عدد ۳.۹ 
رسید.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین؛ تازه ترین گزارش عملکرد بانک 
کارآفرین در شش ماهه ابتدای سال جاری نشان می دهد که نسبت تسهیالت 
غیرجاری به کل تسهیالت )NPL( بانک کارآفرین به عدد  ۳.۹ رسیده که این 
عدد پیش از این و در پایان شــهریور  سال گذشته به عدد۱۰.۲ درصد رسیده 
بوده است.این گزارش همچنین نشان می دهد که نسبت تسهیالت غیرجاری 
به کل تســهیالت )NPL( بانک کارآفرین در پایان اسفند ماه سال گذشته به 

عدد۴.۹ رسیده بود.

4 هزار صندوق امانات به مجموع 
صندوق های امانات بانک گردشگری افزوده 

شد
با افتتاح صندوق امانات شــعبه یوسف آباد تهران، چهار هزار و ۳۴۰ صندوق 
به مجموع صندوق های امانات بانک گردشــگری افزوده شد.بانک گردشگری 
در حال حاضر در کرمان)شــعبه مرکزی( ، اصفهان) شــعبه مرکزی(، شعبه 
مهستان تهران و شعبه سه راه عمار تهران دارای صندوق امانات است و عالوه 
بر شــعبه یوسف آباد تهران که امروز صاحب صندوق امانات شد، قرار است ۳ 
شعبه جدید نیز در آینده نزدیک این خدمت را در اختیار مشتریان بگذارند.به 
گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، قائم مقام بانک گردشگری در مراسم 
آغاز فعالیت صندوق امانات این بانک در شــعبه یوسف آباد تهران بر ضرورت 
حفاظت از اســناد و دارایی های ارزشمند مشتریان تاکید کرد.حسین رحمتی 
گفت: صندوق های امانات بانک در شــرایط امروز بهترین راه برای حفظ اسناد 
ارزشمند و سرمایه های مردم است.وی افزود: صندوق امانات بانک باید با امنیت 
کامل در دسترس عموم مردم به ویژه مشتریان باشد تا نسبت به حفظ امنیت 
ســرمایه های خود اطمینان حاصل کنند.رحمتی تصریح کرد: ارائه خدمات 
نوین بانک گردشــگری از جمله افتتاح حساب آنالین سبب شده تا این بانک 
طی دو سال اخیر در ردیف سه بانک برتر کشور از دیدگاه مشتریان قرار گیرد.

بانک گردشگری شعبه یوسف آباد تهران در مجموع چهار هزار و ۳۴۰ صندوق 
امانات کوچک، متوسط و بزرگ دارد که متقاضیان واجد شرایط می توانند از 
این صندوق ها استفاده کنند.شرایط استفاده از صندوق امانات بانک گردشگری 
برای همه افراد یکســان و مدت اجاره این صندوق ها یک ساله است و تمدید 
آن منوط به موافقت بانک خواهد بود.همچنین زمان استفاده از صندوق امانات 

بانک فقط در ساعات اداری میسر است

عملکرد ۵ ماهه بانک ها در پرداخت وام
قرض الحسنه ۱۱.۵ درصد رشد کرد

بررســی آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیالت 
اعطایی در مرداد ۱۴۰۰ نســبت به اسفندماه سال ۹۹ رشد ۱۴.۳ درصدی داشته است.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، بررسی آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در مرداد ۱۴۰۰ نشان می دهد 
که مانده تســهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری ۲۷۳۵۵.۷ هزار میلیارد ریال بوده که 
نســبت به اسفند ســال ۹۹ که ۲۳۹۲۶.۷ هزار میلیارد ریال بود ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیالت قرض الحسنه ۸.۴ درصد از کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
قرض الحسنه را تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۲۹.۹ 
درصد و فروش اقساطی با ۲۰ درصد است.به لحاظ عددی در پایان مرداد ماه سال جاری ۲۲۶۱.۶ 
هزار میلیارد ریال از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده 
که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۹ که ۲۰۲۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۱.۵ درصد رشد 

نشان می دهد.

وضعیت بانک های تجاری
بر پایه این گزارش، تســهیالت پرداخت شــده در بانک های تجاری کشــور در پایان مرداد ۱۴۰۰ 
متفاوت بوده به نحوی که ۱۳.۶ درصد از وام های بانک های تجاری قرض الحســنه بوده که رقم آن 
۵۶۷.۲ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیالت اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفند سال 
قبل ۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیالت پرداختی 
مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۹.۳ درصد است که رقم آن 
۱۲۱۹.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ۱۴۰۰ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۹ معادل 
۱۲۰۳.۵ هزار میلیارد ریال بود.همچنین ۱۹.۴ درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقم ۸۰۸.۶ 
هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه به تسهیالت مرابحه اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه 

سال قبل ۶۱۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

وضعیت بانک های تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت به بخش های مختلف در پایان 
مردادماه ۱۴۰۰ نشــان می دهد که ۵ درصد تسهیالت اعطایی به میزان ۲۰۴.۲ هزار میلیارد ریال 
در قالب قرض الحســنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تســهیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی 
می شود به نحوی که در پایان مرداد ماه سال جاری ۴۱.۵ درصد کل تسهیالت اعطایی این بانک ها 
به رقم ۱۶۶۵.۹ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به 
میزان ۱۶۸۱ هزار میلیارد ریال بود.بانک های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل 
توجهی پرداخت کرده اند به نحوی که ۱۶.۶ درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان مرداد 

۱۴۰۰ به میزان ۶۷۴.۲ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

وضعیت بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۷.۸ درصد تسهیالت پرداخت شده در پایان 
مرداد ۱۴۰۰ به میزان ۱۴۹۰.۲ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه و ۳۵.۴ درصد کل اعتبارات 

ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۶۷۷۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

فروش ۱.۵ میلیارد یورو ارز سهمیه ای از ابتدای سال ۱4۰۰ تاکنون
 بررسی های ایرنا نشان می دهد ۱.۵ میلیارد یورو ارز سهمیه ای از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط بانک ها و صرافی ها به صورت اسکناس به 
متقاضیان واجد شرایط فروخته شده است.به گزارش ایرنا، ارز سهمیه ای اصطالحی است که در بازار ارز بسیار شنیده می شود. این ارزی است 
)معادل ۲ هزار یورو( که سیاستگذار برای رفع نیاز مردم بابت مصارف  دانشجویی، مأموریت، درمانی و غیره به صورت اسکناس و با دریافت 
مدارک مرتبط به هر کارت ملی و یک بار در سال پرداخت می کند. صرافی های مجاز می توانند در مصارف و سرفصل های ۲۳ گانه بابت مصارف 
دانشــجویی، مأموریت، درمانی و ... به صورت اسکناس و با دریافت مدارک مرتبط با هر یک از سرفصل ها به متقاضیان ارز بفروشند.عالوه بر 
سرفصل های مذکور صرافی ها می توانند در »سرفصل سایر« نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس تا سقف ۲ هزار یورو یا معادل آن پس 
از شناسایی مشتری و اخذ کارت ملی و یک بار در سال اقدام کنند.در این روش صرافی های مجاز و بانک ها برای تهیه اسکناس و فروش آن 
به متقاضیان به بازار متشکل ارزی مراجعه می کنند. بازار متشکل ارزی، بستری الکترونیکی برای خرید و فروش ارز به صورت اسکناس است.

صرافی های مجاز و بانک ها براساس انجام معامالت در بازار متشکل ارزی و اسکناس موجود در حساب بانکی صرافی ها و بانک ها می توانند اقدام 
به خرید و فروش ارز کنند.براساس این گزارش، این ارز در بازار متشکل معامالت ارزی، از محل بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی 
که برای رفع تعهد ارزی خود نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می کنند، تأمین می شود. براین اساس صادرکنندگان ارز خود را 
به بانک ها و صرافی ها می فروشند و صرافی ها نیز این ارز را در بستر سامانه معامالتی بازار متشکل معامالت ارزی به سایر بانک ها و صرافی ها 
می فروشند.صرافی های مجاز و بانک ها در محل صرافی یا بانک، ارز مورد نیاز متقاضیان را به صورت اسکناس و با سود یک درصد می فروشد. 
البته برای فروش ۲ هزار یورو ارز ســهمیه ای، متقاضی باید مدارکی را ارائه دهد. برای دریافت این ارز، کارت و شــماره ملی نیاز است که باید 
با ســامانه های مرتبط با ســازمان ثبت احوال مطابقت داشته باشد.همچنین در مرحله بعد شماره تلفن همراه متقاضی به کمک سامانه های 
مخابراتی راستی آزمایی می شود. در مرحله آخر نیز کارت بانکی متقاضی ارز که برای پراخت ریال ارائه می شود باید به نام خود شخص باشد 
و متقاضی باید شخصا برای دریافت و تهیه ارز حضور داشته باشد.در طی این سال ها، همواره به دلیل وجود قیمت های چند گانه )دالر آزاد، 
نیمایی و ترجیحی( همواره بستر وقوع انواع تخلفات و سوء استفاده ها فراهم بوده است. از جمله سوءاستفاده هایی که در این بازار رخ می دهد 
می توان به اخذ ارز سهمیه ای و فروش آن به نرخ آزاد اشاره کرد.در این روش دالالن کارت های ملی متقاضیانی که نه تنها آشنایی با بازار ارز 
ندارند بلکه توان مالی خرید و استفاده از این ارز را هم ندارند اجاره می کنند و سودی که از این مابه التفاوت قیمت ها به دست می آید به جیب 
آنها می رود.البته در روزهای گذشــته اقدامات موثری در زمینه برخورد با متخلفان انجام شده است و »علی القاصی مهر« دادستان تهران از 
دستگیری پنج متهمی که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دالر ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند خبر داد.پیگیری های 
ایرنا نشان می دهد که ارزهای سهمیه ای مورد اقبال قاچاقچیان است. در بازار قاچاق برای ورود کاالهای قاچاق نیاز به اسکناس است، البته 
در بازار قاچاق به دلیل اینکه نرخ ها باالتر از بازار متشکل ارزی است، این افراد با سوء استفاده از این شکاف قیمتی به صرافی ها مراجعه می 
کنند و نسبت به تهیه ارز در سرفصل سایر اقدام می کنند.به بیان بهتر، قاچاقچیان با ریالی که در اختیار دارند به دلیل اینکه نرخ بازار رسمی 
با بازار قاچاق فاصله دارد، در بازار رسمی، اسکناس را با نرخ پایین تر از نرخ بازار غیررسمی )قاچاق( تأمین می کنند. آن هم به این دلیل که 
قاچاقچیان ریال دارند و در این شــرایط نیز قاچاق به صرفه اســت و قاچاقچیان با ترفندهایی کارت های ملی اقشار ضعیف و کم درآمد را با 
مقاصد دریافت ارز و سوءاستفاده از آنها دریافت می کنند.مطابق پیگیری های انجام شده از ابتدای امسال تاکنون معادل ۱.۵ میلیارد یورو ارز 

به صورت اسکناس توسط بانک ها و صرافی ها به متقاضیان واجد شرایط ارز سهمیه ای فروخته شده است.

با حکم رئیس کل بانک مرکزی؛
سعید مستشار عضو هیأت عامل و معاون اداری و مالی بانک مرکزی شد

دکتر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی، سعید مستشار را به سمت معاون اداری و مالی بانک مرکزی منصوب کرد.به گزارش 
ایِبنا، مستشــار از ســال ۹۷ تاکنون عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئال و پیش از آن نیز به مدت ۴ سال مدیرعامل 
هلدینگ مالی و اقتصادی بانک توســعه صادرات بوددر سوابق وی همچنین ریاست هیأت مدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات، مدیرعامل 
و عضو هیأت مدیره شــرکت توســعه مدیریت و آموزش بورس، عضو هیأت مدیره و عضو هیأت مؤسس انجمن علمی مالی اسالمی ایران و 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار به چشم می خورد.همچنین رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی، ابوالفضل 

نجارزاده را به سمت مشاور رییس کل منصوب کرد.
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گزیده خبر

پیامدهای سیاسی و اقتصادی تورم برای آمریکا
 یک روزنامه آمریکایی عنــوان کرد: در حالیکه دولت 
بایدن تصور می کرد مسئله تورم در آمریکا امری موقتی 
است، اکنون آگاه شــده است که چالش تورم ادامه دار 
بوده و می تواند در آینده تبعات سیاسی و اقتصادی برای 
کاخ سفید به همراه داشته باشد.به گزارش ایرنا به نقل 
از روزنامه نیویورک تایمز،از جمله دستور کارهای اخیر 
مشاوران ارشد دولت بایدن اتخاذ سیاستهایی برای مهار 
روند افزایش قیمت ها بوده که در حال آسیب رساندن 
به فرآیند بهبود اقتصاد امریکا است.این مشاوران دولت 
بایدن تالش کرده اند تا به مصرف کنندگان آمریکایی 
اطمینان دهند مشــکل تورم حل شدنی است. اکنون 
افزایش تورم به چالش جدید برای بایدن تبدیل شده که در صورت تداوم می تواند بر افکار عمومی آمریکا تاثیر 
منفی بگذارد.افزایش تورم در آمریکا در حالی اکنون به چالشی جدی برای بایدن تبدیل شده است که وی ماهها 
بود تاکید می کرد افزایش قیمت ها به دلیل رکود ناشــی از همه گیری کرونا موقتی اســت و به سرعت شرایط 
بهبود خواهد یافت.اما رئیس جمهوری امریکا و مشاورانش اکنون خود را برای تورم باالی ادامه دار در سال آینده 
میالدی آماده می کنند به طوریکه آمریکایی ها همچنان شــاهد  افزایش  قیمت مواد غذایی، گازوئیل و دیگر 
اقالم مصرفی سریع تر از هر زمان دیگر در قرن حاضر هستند.این حقیقت هدف بایدن برای اجرایی کردن یک 
الیحه در تقویت وضعیت کارگران، گسترش دسترسی به آموزش، مقابله با فقر و تغییرات اقلیمی را پیچیده کرده 
است.تداوم شرایط تورمی در آمریکا می تواند بر میزان محبوبیت بایدن تاثیر منفی بگذارد که احتماال پیامدهای 
برای انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴به دنبال خواهد داشت. نظرسنجی های 
اخیر نشــان می دهد که اطمینان شهروندان آمریکایی نگران از وضعیت تورم نسبت به شرایط اقتصادی رو به 
افول است. نتایج نظرسنجی شبکه سی ان بی سی و فاکس نیوز نشان از کاهش شدید تایید عملکرد کلی بایدن 
و نحوه مدیریت وضعیت اقتصادی در میان مردم آمریکا دارد.کیت برنر معاون مدیر امور ارتباطات کاخ ســفید 
در این زمینه گفت: چالش های مختلفی در این راستا وجود دارد که از جمله بازگرداندن وضعیت اقتصادی به 
وضعیت عادی پس از دوران همه گیری کرونا است.به رغم اینکه برخی کارشناسان معتقدند چالش تورم اکنون 
جهانی است اما شماری از اقتصاددانان بر این باورند که سیاستهای اقتصادی بایدن خود یکی از عوامل افزایش 
تورم در آمریکا بوده است.الئورنس سامرز یکی از این اقتصاددانی است که می گوید، الیحه محرک اقتصادی که 
بایدن در ماه مارس امضا کرد، موجب افزایش زیاد هزینه های مصرف کنندگان در زمان اختالل زنجیره تامین 
و عرضه شد.این اقتصاددان آمریکایی که در دولتهای بیل کلینتون و باراک اوباما نیز فعالیت داشته عنوان کرد، 
اکنون این خطر وجود دارد که تورم از کنترل خارج شود.جیسون فرمن اقتصاددان دانشگاه هاروارد نیز تصریح 
کرد: گناه اصلی یک »طرح نجات اقتصادی بیش از حد بزرگ« اســت. چنین طرحی می تواند به تولید باالتر 
کمک کند اما در عین حال منجر به افزایش بیشتر قیمت ها نیز منجر می شود.»جانت یلن« وزیر خزانه داری 
آمریکا اخیرا پیش بینی کرده که تورم تا سال آینده با روند و شرایط اقتصادی فعلی کاهش نخواهد یافت.رییس 
خزانه داری ایاالت متحده در مصاحبه با شبکه سی ان ان پیش بینی کرد که تورم تا سال آینده به دلیل آنچه 
قباًل اتفاق افتاده باال خواهد ماند، اما من انتظار دارم تا نیمه دوم سال آینده بهبود یابد.با شیوع ویروس کرونا در 

آمریکا در دو سال گذشته تورم در این کشور روند صعودی داشته است .

پیروزی های مهم جمهوری خواهان در 
انتخابات ایالتی آمریکا

در انتخاباتی که نتیجه آن به معنای شکست حزب جو بایدن تلقی می شود، 
گلن یانکین، نامزد جمهوری خواه در انتخابات فرمانداری ایالت ویرجینیای 
آمریکا اعالم پیروزی کرده اســت. نامزد جمهوری خواه ایالت نیوجرسی هم 
فاصله خود را در کســب کرســی فرمانداری این ایالت از رقیب دموکراتش 
زیاد کرده اســت.به گزارش ایســنا، از ساعاتی پیش گلن یانکین، نخستین 
جمهوری خواهی اســت که در ۱۲ ســال گذشــته به عنوان فرماندار ایالت 
ویرجینیا انتخاب می شود.یانکین، سرمایه دار و سیاستمدار نوظهور، با تری 
مک آولیف، نامزد دموکرات برای کسب کرسی فرمانداری که در اختیار رالف 
نورتهام از حزب دموکرات است، رقابت کردند.او مورد حمایت دونالد ترامپ 
بوده هرچند فاصله خود را با رئیس جمهوری سابق آمریکا حفظ کرده است.

رقیبش مک آولیف در فاصله ســال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ فرماندار ویرجینیا 
بود. اما در هفته های اخیر در نظرسنجی ها شاهد کاهش محبوبیت خود در 
برابر یانکین بود.یانکیــن در این انتخابات بر روی مبارزه با جرایم، وضعیت 
اقتصادی و نحوه برخورد مدارس با مســایل نژادی و جنســیتی و مخالفت 
با اجباری کردن ماســک در مدارس تمرکز کرده بود.به گزارش بی.بی.سی 
تمرکز مک آولیف در این انتخابات بر روی مسایل اجتماعی مانند حق سقط 

جنین زنان و اصالحات انتخاباتی بود.

همه پرسی درباره عملکرد بایدن
به گفته ناظران نتیجه انتخابات را می توان به عنوان یک همه پرســی درباره 
عملکرد جــو بایدن در نظر گرفت.به گفته خبرنــگاران در کنار موضوعات 
محلــی، نگرانی مردم از برنامه اقتصادی جو بایدن باعث رای دادن به نامزد 
جمهوری خواه شــده اســت.بایدن در انتخابات سال گذشــته با ده درصد 
اختــالف، در ایالت ویرجینیا پیروز شــده بود.محبوبیــت بایدن به خاطر 
افزایش تورم، آهنگ کند احیای اقتصادی، اختالف با دموکرات های کنگره 
بر ســر تصویب قوانین اقتصادی و نحوه خروج نظامی از افغانســتان رو به 
کاهش گذاشته است.بر اساس یک نظرسنجی تازه، تنها ۴۳ درصد از پاسخ 
دهنــدگان عملکرد بایدن را تایید کرده اند.هم زمان در بعضی از شــهرها و 
ایالت های دیگر آمریکا هم انتخاباتی برگزار شــده است.در ایالت نیوجرسی 
شمارش آرا بیانگر پیشــتازی جک چتارلی، نامزد جمهوری خواه در رقابت 
با فیل مورفی، فرماندار دموکرات این ایالت اســت.در شهر مینیاپولیس هم 
شهروندان رای دهنده در یک همه پرسی با انحالل اداره پلیس و جایگزینی 
اداره امنیت عمومی به جای آن مخالفت کردند.این همه پرسی در واکنش به 
قتل یک مرد آفریقایی تبار به نام جورج فلوید به دست پلیس برگزار شده بود.

در شــهر نیویورک هم اریک ادامز که قبال پلیس بوده، توانست در انتخابات 
شهرداری، بیل د بالزیو، شهردار دموکرات را شکست دهد.در شهر دییربورن 
در ایالت میشیگان، عبداهلل حمود از حزب دموکرات که لبنانی تبار است، به 

عنوان شهردار انتخاب شده است.

روسیه:
 آمریکا قادر به ساخت سیستم دفاع ضد 

موشکی ۱۰۰ درصدی نخواهد بود
ســرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: ایاالت متحده قادر 
به ساخت یک دفاع ضد موشــکی ۱۰۰ درصدی نخواهد بود، اما تهدیدات 
را برای روسیه افزایش می دهد.به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی سرگی 
ریابکوف شامگاه سه شنبه در سخنرانی خود در نشستی موسوم به  »گفت 
و گــوی فورت راس« گفت: آمریکا می خواهد یک »ســپر صد در صد غیر 
قابل نفوذ«  در قلمرو خود بســازد من فکر نمی کنم این امکان پذیر باشد.

ریابکوف تصریح کرد: »در بهترین حالت، ایاالت متحده می تواند از خود در 
برابر حمالت موشــکی محدود از برخی جهات بسیار خاص دفاع کند. اما با 
پیشرفت فناوری، ایجاد قابلیت های جدید، و افزودن ابزارهای ایاالت متحده 
در این زمینه، ما شاهد موقعیت های پرخطر بیشتری هستیم که در آن این 
پتانسیل در نهایت شروع به تضعیف می کند.معاون وزیر امور خارجه روسیه 
خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که یک پیوند ذاتی میان قابلیت های تهاجمی 
و دفاعــی راهبردی در هر دو طرف وجود دارد.وی گفت:  روســیه مایل به 
مشاهده هر اقدامی از سوی ایاالت متحده است که به رفع ابهام در استفاده 
از تسلیحات هسته ای کمک کند؛ این امر متقابل خواهد بودریابکوف تصریح 
کرد: روسیه و ایاالت متحده در تالش هستند تا آستانه استفاده از سالح های 
هســته ای را افزایش دهند.سرگئی ریابکوف  با بیان اینکه وضعیت کنونی 
روابط روسیه و آمریکا خطرناکتر از بحران جنگ سرد است ، گفت که گفت 
و گو میان روسیه و ایاالت متحده درباره ثبات راهبردی در هفته های آینده 
ادامه خواهد یافت.وی تصریح کرد، روسیه امیدوار است که دولت جو بایدن 

در آینده نزدیک نگرانی های مسکو در حوزه موشکی را بررسی کند.

یاهو از چین خارج شد
 شرکت آمریکایی یاهو به دلیل آنچه چالش های روز افزون تجاری و قوانین 
ســختگیرانه حوزه اینترنت نام برد از از چین خارج شــد.به گزارش ایرنا از 
ســاوث چاینا مورنینگ پست، یاهو دیروز چهارشــنبه اعالم کرد که از روز 
اول نوامبر / ۱۰ آبان/ خدمات آن از جمله اپلیکیشن آب و هوا و یک بالگ 
فناوری دیگر در ســرزمین اصلی چین قابل دسترسی نیستند. این شرکت 
اضافه کرد که »محصوالت و خدمات یاهو در سایر کشورهای جهان همچنان 
باقی می مانند.یاهو دلیل خروجش از چین را چالش های روز افزون تجاری 
و محیط قانونی در این کشور ذکر کرد.  قانون حفاظت از اطالعات شخصی 
در چین که مرداد ماه سال جاری به تصویب کنگره خلق این کشور رسید، از 
روز دوشنبه این هفته اجرایی شد.این قانون مقرراتی را در نظر گرفته است 
که جمع آوری بیش از حد اطالعات شخصی و تبعیض قیمتی علیه مشتریان 
فعلی را که مبتنی بر داده های بزرگ است، ممنوع می کند. طبق این قانون، 
پردازشگرهای اطالعات شخصی باید هنگام ارائه اطالعات و بازاریابی تجاری 
بــه افراد از طریق تصمیم گیــری خودکار از هدف قــرار دادن ویژگی های 

شخصی کاربران خودداری کنند و راه هایی را برای رد پیشنهاد ارائه دهند.
ایــن قانون همچنین تعلیــق یا خاتمه خدمات را بــرای برنامه هایی که به 
طور غیرقانونی داده های شــخصی را پردازش می کننــد، الزامی می کند. 
قانون مذکور مســتلزم نصب تابلوهای برجسته در مکان های عمومی است 
که در آن ها تجهیزات جمع آوری تصاویر و شناســایی اشخاص نصب شود و 
تصریح کند که تصاویر جمع آوری شده و اطالعات شناسایی فقط برای حفظ 
امنیت عمومی قابل استفاده است.اطالعات شخصی حساس مانند داده های 
بیولوژیکی، اعتقادات مذهبی، ســالمت، اطالعــات مالی و محل زندگی، و 
اطالعات شــخصی افراد زیر ۱۴ سال تحت قانون محافظت می شود و فقط 
بــرای یک هدف خاص و آن هم ضرورت کافــی و اقدامات حفاظتی دقیق 

قابل پردازش است.

سقوط اقتصاد ترکیه

آیا اقتصاد بیمار ترکیه اردوغان را سرنگون خواهد کرد؟
روزنامه فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت، اردوغان با هشدارهای 
فزاینــده ای مبنی بر اینکه رویکرد خــاص وی برای اداره اقتصاد 
756 میلیارد دالری ترکیه کارســاز نیست، روبروست.به گزارش 
فارس، روزنامه فایننشــال تایمز طی گزارشی  نوشت، اردوغان با 
هشدارهای فزاینده ای مبنی بر اینکه رویکرد خاص وی برای اداره 
اقتصاد 756 میلیارد دالری ترکیه کارســاز نیست، روبروست. در 
حالی که رشد اقتصادی ترکیه بر روی کاغذ به نظر خوب می رسد، 
اما در واقعیت این رشــد به ایجاد شــغل تبدیل نشده است.نرخ 
تورم ترکیه در ماه ســپتامبر به حدود ۲۰ درصد رسید و ارزش 
پول این کشــور در حال از دست دادن ارزش خود است. ده سال 
پیش، هر دالر ۱.۸ لیر بود، اما امروز این رقم تقریبا ۱۰ لیر است.

مهم ترین نکته برای اردوغان که چهارشــنبه گذشته نوزدهمین 
سال به قدرت رســیدنش را جشن گرفت، این است که حمایت 
از حزب عدالت و توســعه )AKP( نسبت به انتخابات پارلمانی در 
سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و به رقم بی سابقه ۳۰ 
تا ۳۳ درصد رســیده است.اوزر سنکار، رئیس شرکت نظرسنجی 
متروپــل گفت: »دلیل اصلی و مهم )این کاهش حمایت( اقتصاد 
است.«»در حال حاضر، گروه زیادی از مردم هستند که نمی توانند 
نیازهــای اولیه خود را تامین کنند. حدود ۳۰ درصد از کســانی 
که رای داده انــد، نمی توانند از پس هزینه های خود بر آیند. این 
دلیل اساسی کم شــدن حمایت مردم از حزب عدالت و توسعه 
است.«به نوشته این گزارش، مخالفان در ترکیه هرگز تا این حد 
سرســخت نبوده اند. حتی اگر دیگران آنها را به خیال بافی متهم 
کنند، متقاعد شده اند که اقتصاد در حال ورشکستی به آنها کمک 
می کند تا اردوغان را سرنگون کنند. دور بعدی انتخابات در سال 
۲۰۲۳، صدمین سال تاســیس جمهوری ترکیه، خواهد بود، اما 
برخــی تحلیلگران پیش بینی می کنند که رای گیری زودهنگام 
می تواند در اوایل نیمه نخست سال آینده برگزار شود.کمال قلیچ 
دار اوغلو، رهبر حزب مخالف در ترکیه موسوم به حزب جمهوری 
خواه خلق در ماه اکتبر )ماه گذشته میالدی( گفت: »زمان زیادی 
باقی نمانده اســت.«»صبور باشــید. ممکن است گرسنه باشید، 
برق تان قطع شــود، دستگیر شــوید، به زندان انداخته بیفتید و 
یا حتی شکنجه و بازرسی شــوید، اما صبور باشید. زمان زیادی 
نمانده است.«بانک مرکزی دولت اردوغان در ماه اکتبر، در میان 
تورم فزاینده، و درست در زمانی که بانک های مرکزی در سراسر 
جهان نرخ  بهره را افزایش مــی دادند، نرخ  بهره بانکی را کاهش 
داد و بــا این اقدام دوباره بازارهــا را در بهت فرو برد. این حرکت 
خطرناک باعث ســقوط دوباره ارزش لیر شــد.چند روز بعد، وی 
با صدور دســتور اخراج ۱۰ سفیر کشــورهای غربی که خواستار 
آزادی یک تاجر ترکیه ای شده بودند، می توانست با بدترین بحران 
دیپلماتیــک در دهه های اخیر مواجه شــود، اما در نهایت از این 
اقدام منصرف شد.یکی از وزرای پیشین ناراضی که همچنان در 
حزب عدالت و توسعه باقی مانده است، گفت: »سیاست داخلی، 
سیاســت خارجی، اقتصاد، همه از بد به بدتر تغییر وضعیت داده 
است... هنوز فرصتی برای تغییر شرایط و فضا وجود دارد. اما فقط 
یــک مرد می تواند این کار را انجام دهد. این به خود او بســتگی 
دارد.«منتقدان اردوغان می گویند، این حرف بی معنی اســت و 
استدالل می کنند که انرژی، ایده و زمان برای اردوغان تمام شده 
است.  مقامات خوش  بین اپوزیسیون می  گویند، نشانه هایی وجود 

دارد که تغییراتی در حال روی دادن است.

 اردوغان خسته و رشد به هر قیمتی
فایننشــال تایمز در ادامه نوشــت، اگرچه اردوغــان هنوز یک 
سیاستمدار قدرتمند است، اما در حال حاضر اغلب خسته و الغر 
به نظر می رسد. به نظر می رسد اردوغان در یک پیام ویدئویی به 
مقامات حزب در ماه جوالی، برای لحظه ای به خواب رفته است. 
شایعاتی در مورد ســالمت رئیس جمهور 67 ساله ترکیه وجود 
دارد.مقامات دولتی می گویند، اردوغان هنوز از حاضر شــدن در 
خیابان ها انرژی می گیرد، امــا مالقات های وی با مردم به میزان 
زیادی با گام های اشتباه خدشه دار شده است. سال گذشته، وی 
در بازدید از شــهر شــرقی ماالتیا، به یکی از رای  دهندگان که 
می گفت، برای ســیر کردن خانواده اش با مشــکل روبه  رو است، 
گفت: اغــراق می کند.همچنین وی در تابســتان، زمانی که در 
جریان بازدید از منطقه ای که به علت آتش  ســوزی  های جنگلی 
ویران شده بود، به خاطر پرتاب کردن کیسه های چای از اتوبوس 
ریاست  جمهوری به منظور دلجویی از ساکنان، به طور گسترده 
مورد تمسخر قرار گرفت.در ادامه این گزارش آمده است، اردوغان 
که ســال ها با پشتوانه چشم انداز رفاه بیشتر برای میلیون ها نفر، 
در انتخابات ریاســت جمهوری پیروز شده است، همچنان ارقام 
چشم گیر رشــد اقتصادی را در بوق و کرنا می کنند.صندوق بین 
المللی پول پیش بینی کرده اســت، رشد تولید ناخالص داخلی 
ترکیه در ســال جاری میالدی به حدود 9 درصد برســد، رقمی 
که آن را جلوتر از چین و درســت پشــت سر هند قرار می دهد، 
اما حتی بزرگ ترین اتحادیه تجاری ترکیه )Tusiad( هشدار داده 
است که تمرکز آشکار دولت بر رشد اقتصادی به هر هزینه ای، به 

این کشور خسارت می زند.

 عدم رشد دستمزدها و تورم افسارگسیخته
به نوشــته این گزارش، رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم 
افسارگســیخته پیش برود. خانوارهای با درآمد پایین با کاهش 

اســتاندارهای زندگی به شدت آسیب دیده اند. نرخ فقر به میزان 
چشــمگیری در یک دهه و نیم نخست حاکمیت حزب عدالت و 
توسعه کاهش یافت، اما در ســال ۲۰۱9 به دنبال بحران شدید 
ارزی دوباره افزایش یافت و باعث رکود و از بین رفتن یک میلیون 

فرصت شغلی شد.

نرخ فقر در ترکیه به باالترین رقم از سال 2012 رسید
یک گزارش بانک جهانی در سال جاری هشدار داد: »این وضعیت 
سبب شــده تا ۱.5 میلیون نفر فقیر شــوند و در مجموع تعداد 
فقــرای جامعه ترکیه بــه ۸.7 میلیون نفر برســد و تقریبا تمام 
دستاوردهای سه ســال پیش از بحران اقتصادی از دست برود.« 
همچنین بر اســاس پیش بینی این گــزارش، این روند به علت 
همه گیری کرونا تشــدید خواهد شد.رفعت گورکایناک، رئیس 
بخش اقتصاد دانشگاه بیلکنت در آنکارا می گوید: »اینکه به مردم 
بگوییم در این شــرایط، اقتصاد در حال شکوفایی است، توهین 
آمیز اســت.«»آنها در زندگی روزانه خود شــاهد بیکاری، تورم 
افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید هستند و واضح است زندگی 
شان بهتر نمی شود، بلکه در واقع در حال بدتر شدن هم هست.«با 
این وجود، اردوغان بر استفاده از اعتبار ارزان برای تقویت مصرف 
و ساخت و ساز تکیه کرده، حتی با اینکه این مدل تورم مزمن و 
کاهش ارزش ارز را ســبب شده و ترکیه را فقیرتر ساخته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی جدید در سال گذشته تنها 5.۸ 
میلیارد دالر بود، در حالی که این رقم در ســال ۲۰۰7 به بیش 
از ۱9 میلیارد دالر رســیده بود.پس از اینکه اردوغان بر نهادهای 
ترکیه تسلط پیدا کرد، با بانک مرکزی اسماً مستقل درگیر شده  
و بارها خواستار نرخ پایین تر بهره شد. به عقیده وی که بر خالف 
اصول اقتصادی اســت، کاهش نرخ بهره به مبارزه با تورم کمک 
می کند.ترکیبی از سیاست های پولی انبساطی و افزایش بی رویه 
قیمت ها سبب شده است تا ترکیه با کاهش های شدید و متوالی 

ارزش پول مواجه شــود.به گفته تحلیلگران ترک، این چرخه ها 
ادامه دارد: بانک مرکزی ترکیه نرخ ها را افزایش می دهد، اردوغان 
ناراحت می شود، کارکنان را تغییر می دهد، کارکنان جدید نرخ ها 
را کاهش می دهند و سپس زمانی که اوضاع واقعا بد است، دوباره  
بانک مرکــزی کارکنان را تغییر می دهد و آنها نرخ ها را افزایش 

می دهند.

تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهــش مجدد نرخ بهره 
موجب سقوط مجدد ارزش لیر در ماه اکتبر شد

آنها هشــدار می دهند، این بار به علــت افزایش قیمت انرژی که 
بر هزینه های واردات ترکیه می افزاید و افزایش نرخ بهره توســط 
بانک های مرکزی در جهان که می تواند، ســرمایه را از بازارهای 

نوظهور منحرف کند، خطرناک تر است.

وضعیت ترکیه می تواند به یک رشــد اقتصادی پایین و تورم باال 
ختم شود که این افتضاح ترین وضعیت در تمام جهان است.

 اکراه از گفتن حقیقت
اعضای خشــمگین دولــت و جامعه تجاری ترکیــه می گویند، 
اردوغان که منتقدان را کنار گذاشته است، درک کمی از اقتصاد 
دارد و حتی به ندرت توسط اعضای کابینه خود به چالش کشیده 
می شود.مدیر یکی از شــرکت های بزرگ ترکیه می گوید: » وزرا 
به ما می گویند، شــما باید با رئیس جمهــور صحبت کنید تا او 
وضعیت را درک کند، اما ما چرا باید این کار را بکنیم؟ این وظیفه 
آنهاست.«برخی از هم حزبی ها می گویند برخی از مشاوران ارشد 
در اطرافیــان اردوغان در کاهش نرخ بهره با او مخالف هســتند، 
اما تمایلی ندارند این موضــوع را به وی بگویند. یکی از مقامات 
دولتی می گوید: »اردوغان افراد قوی در اطرافش را دوست ندارد. 
همه این را می دانند... بنابراین هیچ کس حاضر نیســت حقیقت 

را بگوید.«

برخی هم معتقدند رویکرد اردوغان بیشتر حساب شده 
است تا جاهالنه.

بــوراک بیلگهان، تحلیلگر سیاســی در دانشــگاه TOBB آنکارا 
می گوید، نرخ  پایین بهره و ارز ارزان به نفع شــبکه نزدیکان وی 
است، به  ویژه آنهایی که در بخش های ساخت  و ساز و گردشگری 
هســتند و به سر پا نگه داشتن دولت اردوغان کمک کرده اند.وی 
افزود: »اصطالح صحیحی که در اینجا می توان به کار برد »بقا« 
است. . . او نمی  خواهد اقتصاد پویا داشته باشد، نمی خواهد اقتصاد 
ترکیه را بزرگ کند، بلکه اقتصادی می خواهد که برای پیروزی در 
انتخابات آینده کافی باشد.«در ادامه گزارش این روزنامه انگلیسی 
آمده اســت، درحالی که مخالفــان در هیجان خوش بینی پایان 
دوره اردوغان به ســر می برند، بسیاری از ناظران خارجی بیشتر 
بدبین هســتند. آنها می گویند: »مخالفان رویــا می بافند.« یک 
دیپلمات اروپایی گفت: »چه تعداد حاکم مســتبد به تازگی کنار 
رفته اند؟«اما گورکاینک، اقتصاددان دانشگاه بیلکنت معتقد است: 
»وقتی دولتی ۲۰ سال است که روی کار است، من فکر می کنم 
یک سابقه غیرقابل انکار از آنچه باید تحویل دهند، وجود دارد...

من فکر نمی کنم این کشور یا هر کشور دیگری می تواند سال های 
بیشتری از این مدت را داشته باشد.«

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شــیوه بازرسی از مراکز 
اتمی ایران را به پرواز در ابرهای متراکم تشبیه کرد و مدعی شد 
که این مســیر نمی تواند برای مدت طوالنی ادامه یابد.به گزارش 
ایرنا، رافائل گروسی که برای شرکت در بیست وششمین اجالس 
بین المللی آب وهوایی به گالسکو سفر کرده است در گفت  وگو با 
خبرگزاری آسوشیتدپرس ابراز امیدواری کرد که بتواند به زودی 
به ایران بازگردد و گفت  وگوهای سطح باال و حضوری با مقام های 
ایران را از ســر بگیرد.وی ادعا کرد که این مساله همانقدر که به 
نفع ایران اســت به نفع جامعه بین المللی اســت؛ »چون اگر آنها 
می خواهند تمایل شــان برای ادامه برنامه هسته ای جهت مقاصد 
صلح آمیز را ادامــه دهند باید ضمانت های الزم را درباره آنچه در 
آنجــا می گذرد ارائه کنند.«مدیرکل آژانس با بیان این مطلب که 
باالخره باید در نقطه ای در خصوص این وضعیت به راه حل رسید، 
افــزود: در غیر این صورت، وارد وضعیتی مبهم خواهیم شــد و 
من امیدوارم که این طور نشــود.ایران و گروه ۱+5 شامل آمریکا، 
روســیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در ۲۳ تیر ۱۳9۴ 
)۱۴ ژوئیه ۲۰۱5( به توافقی جامع دست یافتند که براساس آن 
ایران برخی از فعالیت های هســته ای خــود را محدود کرد و در 
مقابل تحریم های هسته ای علیه تهران تعلیق شد و چند ماه بعد 
شورای امنیت با تصویب قطعنامه اجماعی ۲۲۳۱ )۲۰۱5( برجام 
را تایید کرد.آژانس بین المللی انرژی اتمی مامور شــد تا اجرای 
تعهدات ایران تحت برجام را راستی آزمایی و به اعضا گزارش کند 
اما پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما، دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری تندروی آمریکا در  ۸ مه ۲۰۱۸ )۱۸ اردیبهشت۱۳97( 
فرمانی را امضا کرد که براساس آن آمریکا از توافق بین المللی و 
چندجانبه برجام بطور یکجانبه خارج و تحریم های هسته ای ایران 
که بر اساس برجام تعلیق شده بود، طی یک دوره زمانی بازگشت.

ایران هم تا یک ســال پس از خروج آمریــکا از برجام به تمامی 
تعهدات خود ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که 
وعده می دادند آثار خروج واشــنگتن از توافق را جبران می کنند، 
فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تالش کنند اما پس از گذشت 
یک ســال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعالم کرد با توجه به 
اینکه کشورهای اروپایی به وعده هایشان عمل نکرده اند، در چند 

گام تعهداتــش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات 
ایران بر اساس مفاد توافق هســته ای برجام صورت می گرفت.تا 
کنون 6 دور مذاکره در شــهر وین میان آمریکا و سایر طرف های 
برجام غیر از ایران برای تســهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام 
شــده اســت. طرف ها بعد از اتمام این گفت  وگوها اعالم کردند 
پیشرفت های ملموســی در این مذاکرات حاصل شده اما پاره ای 
اختالفات کماکان باقی اســت. جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
کشوری مسئولیت پذیر، بارها اعالم کرده است که در صورت لغو 
تمام تحریم های آمریکا به نحوی که قابل راســتی آزمایی باشد 
به اجرای تعهداتش در برجام باز می گردد.گروســی در بخشی از 
مصاحبه اش با آسوشــیتدپرس عنوان کرد که با تغییر دولت در 
ایران تدابیر امنیتی حول تأسیسات هسته ای افزایش یافته است. 
وی با بیان اینکه این مساله گاهاً باعث ایجاد شرایطی دشوار برای 
بازرسان ما شده است، مدعی شد: هیچ گاه بازرس هایم را در مسیر 
خطر قرار نخواهم داد.او در حالی این مطلب را بیان کرد که به رغم 
قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس و مجمع عمومی سازمان 
ملل که این نهاد را ملزم می کند هرگونه تجاوز و اقدام تروریستی 
نسبت به تاسیسات اتمی اعضا را محکوم کند، در برابر اقدام های 
تروریســتی علیه تاسیسات هســته ای و دانشمندان جمهوری 

اسالمی سکوت کرده است.

ادعای مدیرکل آژانس درباره شیوه بازرسی از مراکز اتمی ایران

 فعالیت نظارتی آژانس در ایران مانند پرواز در آسمان
 به شدت ابری است
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فرماندهان ارتش انگلیس شاهد پرواز مردی با جت پک بودند که به 
ســربازان امکان پرواز باالی مناطق جنگی با سرعت ۸۰ مایل)۱۲۸ 
کیلومتر( بر ساعت را می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
»ریچــارد براونینــگ« )Richard Browning(، بنیانگــذار صنایــع 
»گرویتی«)Gravity( و یک »مرد آهنی واقعی«، صبح دیروز، جت پک 
خود را در »کنفرانس مردمی ارتش«)Army People Conference( در 
فارن بورو)Farnborough(  پوشــید و به نمایش گذاشت.این ماشین 
پرنده شخصی که این شرکت آن را »اولین جهان« می نامد، با پنج 
توربین کار می کند و قابلیت پــرواز تا ارتفاع ۱۲ هزار فوتی)۳۶۰۰ 
متــر( را دارد.این کنفرانــس در فرودگاه بین المللی فــارن بورو و 

همچنین به صورت مجازی در روز دوم نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد.

گروهی از دانشمندان انگلیسی و چینی در پژوهش مشترکی نشان داده اند 
که شاید بتوان از نوعی انگل کشــنده برای درمان برخی از انواع سرطان 
استفاده کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه ناتینگهام، 
دانشمندان دریافته اند یک انگل کشنده که عامل بیماری در زنان باردار و 
افراد مبتال به نقص ایمنی شناخته می شود، ممکن است بتواند به درمان انواع 
گوناگون تومور کمک کند..بهبود اثربخشی درمان ها در برابر انواع خاصی از 
تومورها، یک موضوع حیاتی برای غلبه بر برخی سرطان ها، توقف پیشروی 
تومور و افزایش طول عمر بیماران است. دانشمندان در این پژوهش جدید 
نشــان داده اند انگلی که معموال در سراسر جهان یافت می شود، می تواند 
تومورهای سرد را نسبت به درمان حساس کند. تومورهای سرد، تومورهایی 

هستند که واکنش ایمنی قوی را در بدن تحریک نمی کنند.

پژوهشــگران آمریکایی، یــک روش غیرتهاجمــی تصویربرداری 
ابداع کرده اند که می توانــد لخته های خون را در قلب بیماران پیدا 
کند.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینس دیلی، »فیبریالســیون 
دهلیزی«)Atrial fibrillation(، یک بیماری شــایع است که می تواند 
به ایجاد لخته در قلب بیانجامد. این لخته ممکن است از جای خود 
خارج شود، به سمت مغز حرکت کند و احتماال به بروز سکته منجر 
شــود. برای شناســایی این لخته ها باید بیماران در حالت بیهوشی 
مالیم قرار بگیرند و لوله ای در گلوی آنها قرار داده شود. پژوهشگران 
»بیمارســتان عمومی ماساچوســت«)MGH(، یک مــاده حاجب 
هدفمند را برای شناسایی و تصویربرداری غیرتهاجمی از این لخته ها 

ابداع و آزمایش کرده اند.

 پرواز »مرد آهنی واقعی« 
با جت پک

درمان سرطان با یک انگل 
کشنده!

ابداع یک روش غیرتهاجمی برای 
شناسایی لخته خون در قلب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 نقاشی دیواری"دیه گو آرماندو مارادونا" فوتبالیست افسانه ای آرژانتین
 در شهر بوینوس آیرس/ رویترز

تویوتا پروِایس کمپر، خانه به دوشی جذاب با قیمتی مناسب
تویوتا در نمایشگاه بین المللی کاروان ۲۰۲۱ حضور یافته است. البته ژاپنی ها با کالس خودروهای تفریحی یا خانه به دوش بیگانه 
نیستند و تاکنون چندین محصول توسط تویوتا چه به صورت رسمی و چه به صورت غیررسمی معرفی شده اند. اکثر این مدل ها 
جزو نسخه های ارتقا یافته از تویوتا تاکوما بوده اند.البته در دیگر بخش های جهان به ویژه در اسپانیا این اولین باری است که تویوتا 
طیف وســیعی از خودروهای تغییر یافته خود را ارائه کرده و حاال چهار نســخه جذاب از خانه به دوش های تویوتا در معرض دید 
عموم قرار گرفته اند.تویوتای اسپانیا با کمپانی تینکر ون برای تولید این خانه به دوش ها همکاری کرده است. این خودروها بخشی 
از برنامه تویوتا برای آماده سازی و تغییر برخی محصوالت خود برای عرضه رسمی در کشور اسپانیا می باشد.در نمایشگاه کاروان 
امسال تویوتا چهار خانه به دوش شامل سه نسخه از پرواِیس در ابعاد مختلف و با پیشرانه های متنوع را به نمایش گذاشته است. 
بزرگ ترین این مدل ها پرواِیس ورســو کمپر اســت که برای خانواده ها طراحی شده است. این خودرو از سقف پاپ آپ سود برده 
و از جمله تجهیزات داخل کابین نیز می توان به پایه چرخشی برای صندلی ها، یخچال ۴۰ لیتری و ظرف شویی جداشدنی برای 

استفاده در داخل و خارج از کابین اشاره کرد.

مجیدی دنبال یک خارجی دیگر
فرهاد مجیدی یک بازیکن خارجی دیگر را زیر نظر گرفته است و مدیران باشگاه استقالل منتظر هستند تا این بازیکن توسط سرمربی  
آبی ها معرفی شــود.به گزارش ایســنا، با گذشت ۳ هفته از رقابت های لیگ برتر فوتبال، تیم استقالل هم چنان در کش و قوس جذب و 
خروج برخی بازیکنان است و با توجه به این که روزهای زیادی به پایان نقل و انتقاالت باقی نمانده است، آبی ها قصد دارند لیست خود 
را تا پایان زمان پنجره نقل و انتقاالت تکمیل کنند.پس از جذب کوین یامگا و رودی ژستد، باشگاه استقالل در پی جذب یک بازیکن 
خارجی دیگر در خط هافبک و در نقش بازی ساز است که قرار بود فرهاد مجیدی تایید نهایی را نسبت به این بازیکن انجام دهد و پس 
از آن باشگاه مذاکرات نهایی را با این بازیکن انجام دهد. این بازیکن خارجی که توسط گابریل پین به فرهاد مجیدی معرفی شده بود، 
پس از مذکراتی که میان این بازیکن و باشگاه استقالل صورت گرفت، در نهایت راضی نشد به ایران بیاید. هم چنین باشگاه استقالل از 
مذاکره با یک بازیکن خارجی دیگر خبر داده بود که آن بازیکن هم حاضر نشد مذاکرات نهایی را با آبی ها انجام دهد.در حال حاضر فرهاد 
مجیدی پس از ناکامی باشــگاه اســتقالل در جذب سومین بازیکن خارجی، یک بازیکن خارجی دیگر را زیر نظر گرفته است و مدیران 

باشگاه استقالل منتظر هستند تا این بازیکن توسط سرمربی آبی ها معرفی شود تا مذاکرات الزم با این بازیکن انجام شود.

هک رب سبزه زاری نشینیم بازاگر نوبهاری مینیبب باز هب مستی بسی گل بچینیم بازهب شادی بسی می بنوشیم خوش سر از پوست چون گل ربون آوریم
هک چون غنچه رد پوستینیم باز بهار وصالی مینیبب باززمستان هجران هب پایان ربیم

گان رخ هب عشق آوریم چو دیوان
رپی چهره ای رب گزینیم باز بگو محتسب را هک: رب انم ما
قلم کش، هک بی عقل و دینیم باز

پیشنهاد

چهره روز

سال های سگی
رمان ســال های سگی اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از 
مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای 
جنوبی و از معتبرترین نویســندگان نسل خود است. 
یوسا در ســال ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. 
موسســه نوبل در وصف آثار او چنین نوشــته است: 
»برای نمایش ســاختار قدرت و تصویرهای بُّرنده از 
مقاومت ها، شورش ها و شکســت های فردی.«کتاب 
سال های سگی یک رمان سیاه، بسیار جدی و خشن 
اســت که نویســنده در رویدادهای مختلف، هویت 
واقعی شــخصیت های اصلی کتــاب را تا لحظه آخر 
پنهان می کند و خواننده را برای کشــف حقیقت به 
چالش می کشد. به همین خاطر در بین کارهای ماریو 
بارگاس یوسا، این رمان را می توان جزء کارهای سخت او تلقی کرد. بخش گسترده ای از این رمان 
در مدرســه نظامی »لئونسیو پرادو« در جریان است. مدرسه ای که می توان آن را نماینده زندگی 
ناعادالنه و نابرابر مردم در نظر گرفت. همان طور که احتماال حدس زدید این همان مدرسه ای است 
که خود نویســنده در آن دو سال را سپری کرد. مدرسه ای که به اصطالح خودمانی قانون جنگل 
در آن حکم می راند.مدرســه در شهر »لیما« قرار دارد و صحنه ابتدایی کتاب درباره دانش آموزان 
این مدرســه نظامی اســت که در حال برنامه ریزی برای دزدیدن سواالت امتحان شیمی هستند. 
دانش آموزان برای تعیین اینکه چه کسی ماموریت را انجام دهد طاس می اندازند و طبیعتا کسی 
که قرعه به نامش بیفتد نمی خواهد ترســو جلوه کند چراکه در این مدرسه – یا شاید بهتر است 
بگوییم پادگان – ترسوها همیشه با مشکل مواجه خواهند شد.در مدرسه نظامی مهم نیست شما 

چه ویژگی اخالقی دارید چرا که در ارتش روابط به شیوه ای متفاوت در جریان است.

چنگیز جلیلوند
چنگیز جلیلوند )زادهٔ ۶ آبان ۱۳۱۴]الف[ – درگذشتهٔ ۲ 
آذر ۱۳۹۹( دوبلور، مدیر دوبالژ، و هنرپیشه اهل ایران بود.

جلیلوند از سال ۱۳۳۶ مشغول به فعالیت بود و در تاریخ 
۲ آذر ماه ۱۳۹۹ بر اثر ابتال به ویروس کرونا درگذشــت. 
چنگیز جلیلوند در ۶ آبان ۱۳۱۴ در شیراز زاده شد.او کار 
هنر خود را در ســال ۱۳۳۶ و با تئاتر به همراه ابوالحسن 
تهامی آغاز کرد.چنگیز جلیلوند پس از انقالب ۱۳۵۷ به 
مدت بیست ســال در ایاالت متحده آمریکا زندگی کرد 
و پــس از آن به ایران بازگشــت و کار دوبله را از ســال 
۱۳۷۷ سر گرفت.وی در چند مجموعهٔ تلویزیونی و فیلم 
ســینمایی نیز بازی کرده اســت.صدای جلیلوند قابلیت 
گویندگی به جای شــخصیت های نقش اول با صالبت و 
تأثیرگذار ســینمایی را فراهم کرده بود. او در گویندگی هایش قابلیت تیپ سازی را داشت و می توانست 
صداهای گوناگونی به وجود آورد. چنگیز جلیلوند در میان دوبلورها به »مرد حنجره طالیی« و »آقای دوبله 
ایران« شناخته می شد.از چنگیز جلیلوند در سال ۱۳۵۷ به عنوان یک دوبلور نمونهٔ جهانی نام برده شد. 
او به جای بازیگران سرشــناس خارجی و داخلی بسیاری گویندگی کرده است. وی با تیپ سازی خالقانهٔ 
خود گویندهٔ اصلی نقش های مارلون براندو بود.پرآوازه ترین گویندگی های جلیلوند در فیلم های سینمایی 
خارجی به جای مارلون براندو، پل نیومن، برت لنکستر، ماکسیمیلیان شل، ریچارد برتون، پیتر اوتول، یول 
براینر، کلینت ایستوود، دین مارتین، سیلوستر استالونه، لیام نیسون، جانی دپ، رابرت داونی جونیور و در 
فیلم های سینمایی ایرانی به جای محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری، سعید 
راد بودند. چنگیز جلیلوند در ۲ آذر ۱۳۹۹ بر اثر ابتال به ویروس کرونا، در بیمارستان خاتم االنبیا تهران 

درگذشت.پیکر او در ۵ آذر ۱۳۹۹ در قطعهٔ هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

فرهنگ

ســینمای لبنان به عنوان یکی از آخرین کشورها، 
نماینده رســمی خــود را در شــاخه بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲۰۲۲ معرفــی کرد.به گزارش 
ایســنا، فیلم »کاستا براوا« ســاخته »مونیکا اکل« 
با بازی »نادین لبکــی« و »صالح بکری« دو بازیگر 
سرشــناس ســینمای لبنان، نماینده سینمای این 
کشــور در شــاخه بهترین فیلــم بین المللی نود و 
چهارمین دوره جوایز ســینمایی اسکار خواهد بود. 
این فیلم که در بخش  افق های جشنواره ونیز و پس 
از جشــنواره تورنتو به نمایش گذاشته شده روایتگر 
داستان زوجی اســت که در منطقه ای روستایی در 
ارتفاعات بیروت در رویای ســاخت زندگی ایده آل 
خود هســتند اما ایجادیک زمین دفن ذباله رویای زندگی روستایی آنها را با چالش بزرگی رو 
به رو می کند. ســینمای لبنان در ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب با فیلم های »اهانت« و 
»کفرناحوم« به جمع نامزدهای اولیه شــاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اســکار راه یافت. 
امروز اول نوامبر )۱۰ آبان( آخرین مهلت معرفی نماینده رسمی کشورها برای حضور در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی اســکار بود و تاکنون ۷۶ کشــور فیلم  منتخب خود را برای رقابت در 
این شاخه انتخاب کرده اند و چندین کشور  نیز طبق روال سال های گذشته پس از موعد مقرر 
به این فهرســت اضافه خواهند شد. آکادمی اسکار پس از بررسی تمامی فیلم های ارسال شده 
فهرست رسمی فیلم های واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۲ را 
منتشــر خواهد کرد.  نامزدهایی نهایی اسکار ۲۰۲۲ روز ۸ فوریه ۲۰۲۲ )۱۹ بهمن( و مراسم 

اسکار نیز ۲۷ مارس ۲۰۲۲ )۷ فروردین( برگزار می شود.

لبنان هم وارد رقابت اسکار شد
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