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تهران- ایرنا- رییس دفتر رییس جمهور از ســفر آیت اهلل رییســی به نیویورک برای شــرکت در اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل خبر داد و گفت: 
رئیس جمهور در سفر به سمرقند که امروز آغاز می شود، با همتای ازبکستانی و سایر سران شرکت کننده در اجالس شانگهای دیدار می کند.به گزارش 
خبرنگار حوزه دولت ایرنا، غالمحسین اسماعیلی دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره سفر امروز رئیس جمهور به 
ازبکستان، گفت: سفر به ازبکستان یک سفر چند وجهی است، ابتدا سفر دوجانبه به ازبکستان انجام می شود و بر اساس قواعد سفر دیدارها و مالقات های 

روسای جمهور دو کشور ایران و ازبکستان انجام می شود و سپس وزرا با همتایان خود دیدار....

www.sobh-eqtesad.ir

اسماعیلی خبر داد:

 رئیس جمهور به نیویورک می رود
info@sobh-eqtesad.ir

 پیامد های تورم باال
 برای یک جامعه تورم زده

به گزارش خبرنگار ایِبنا، بسیاری از دولت ها بانک های مرکزی را ملزم 
به هدف گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ 
پاییــن نموده اند. آن ها بر این باورند که یک تورم باال و مزمن تبعات و 
نتایج و پیامد های نامطلوب اقتصادی – اجتماعی برای مردم در بر دارد 

که می توان عمده ترین آن ها را چنین فهرست کرد:
۱- توزیع مجدد درآمد ها: یکی از ریســک های تورم باال آنســت که بر 
خانوار های کم درآمد و افراد مســن جامعه »اثر قهقرایی« و پس رفتی 
دارد. ایــن امر وقتی رخ می دهد و ظهور و بروز پیدا می کند که قیمت 
مواد غذایی و عام المنفعه ها مثل آب و برق و گاز با نرخ ســریعی باال 

روند.
۲- افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم زده 
همگام و متناســب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد )بقول اقتصاد 
خوانده ها شاخص بندی نشود(، ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی 
جز افت درآمد واقعی، یعنی قدرت خرید ها و در نتیجه کاهش استاندارد 

زندگی مردم نیست.
۳- نــرخ بهره های واقعی منفــی: اگر نرخ های بهره با ســودی که به 
حســاب های پس انداز مردم می پردازند کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی 
نرخ سود واقعی آنها، که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی گردد، برای 
آن هایی که بخش اصلی زندگی خود را با آن سود ها سپری می کنند و 
امروزه به دالیل گوناگون از جمله ریسک ها و نا اطمینانی ها باید هر ماه 
چشم انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به معنی فقیرتر شدن مدام 

و تحقق شعار »هر روز بدتر از دیروز« برای آنهاست.
۴- هزینه استقراض: تورم باال منجر به باال رفتن هزینه های قرض گرفتن 
افراد و بنگاه ها و کســب و کار ها می شود. اینجاست که دولت ها باید با 
وســعت بخشیدن و تعمیق بازار های مالی )بازار پول و بازار سرمایه( از 
مردم نیازمند وام و تســهیالت در مقابل افزایش قیمت ها و باال رفتن 
هزینه های اســتقراض کوتاه مدت و بلند مــدت، حمایت واقعی )نه با 
کلمه( بنمایند. همچنین تورم باال فشار های زیادی در مورد بیمه های 
بیکاری و کمک هزینه های معیشــتی و بازنشستگی ها بر دولت ها وارد 
می ســازد که گاهی حتی با باال رفتن هزینه هــای زندگی آحاد مردم، 
دولت در اثر آن فشار های مالی و بودجه ای »درمانده« و عاجز می شود.

۵- ریســک های تورم ناشی از دستمزد ها: در شــرایط تورم باال مردم 
زیادی مطالبه گری خود را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود 
باال می برند. این خود منجر بدان می شــود که هزینه های واحد نیروی 
کار )Unit labour Costs( افزایش یافته و ســود کســب و کار ها کاهش 
یابند و در نهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه گذاری، بقول اقتصاد 

خوانده ها، در جامعه افت کند.
۶- رقابت پذیری کسب و کار ها: اگر کشوری نرخ تورم باال تری نسبت و 
در مقایسه با طرف های تجاری خود، در یک دوره زمانی قابل توجه در 
تجارت جهانی داشته باشد، این امر قیمت کاال ها و خدمات صادراتی آن 
کشور را در صحنه تجارت بین المللی از رقابتی بودن محروم می سازد. 
در نهایت خریداران خارجی به کاالی تورم زده آن کشور رغبتی نشان 
نمی دهند و سفارشــات بنگاه های صادراتی با کاهش روبرو می شوند و 
این خود به کمتر شــدن ســود آن ها و کاهش مشاغل در آن بخش ها 
می انجامد و موجب وخیم شــدن اوضاع تراز تجاری کشــور می شود. 
مصیبت به همین جا ختم نمی شود، چرا که افت صادرات کشور موجب 
می شود که این کاهش با ضریبی تکاثری و فزاینده و منفی و بصورتی 

شتاب دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد.
۷- نا اطمینانی و نامعلومی برای کســب و کار ها: تورم باال و پرنوسان 
لطمــات ناگواری به عنصــر حیاتی معامالت و کســب و کار ها یعنی 
اعتماد و اطمینان خاطر طرفین وارد می ســازد، چرا که فعاالن بازار و 
سرمایه گذاران هزینه ها و قیمت ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر 
قابل پیش بینی نیســت. این نااطمینانی ناشــی از تورم باال و متالطم 
منجر به آن می شود که ســطح مخارج سرمایه گذاری در جامعه افت 

نماید.
منظور و مراد این یادداشــت آن بود که کمی تا قسمتی آثار و عواقب 
یک محیط تورمی را برجسته نماید تا برای کم و کیف تالش ها مبارزه 
با آن شاید مددی بحساب آید. پس اجازه دهید به خالصه ترین فهرست 

محور های بحث اشاره کنم:
• »نااطمینانی« – زوال اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کار ها

• افــت رقابت پذیری تولید کنندگان صادراتــی در بازار های جهانی و 
منطقه ای

• اثرگذاری بر استاندارد و سطح واقعی زندگی مردم
• امکان اثرگذاری بر نابرابری های درآمدی جامعه

برندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:
 • کارکنــان و کارگرانی کــه قدرت چانه زنی قــوی برای هماهنگی 
دســتمزد های خود با باال رفتن نرخ تــورم دارند )معموالً اتحادیه های 

کارگری و یا آن ها که عضو تشکل ها و اتحادیه های تجاری هستند.(
• بدهکاران و وام داران. بشرط آنکه نرخ های واقعی بهره وام آنان منفی 

است در این صورت مقدار واقعی بدهی آن ها کاهش می یابد.
• تولیدکنندگان. اگر قیمت های محصوالت آنان با نرخ رشــدی بیشتر 
از هزینه های آنان باال رود که این امر منجر به زیادتر شــدن حاشــیه 

سود آن ها شود.
• گروه هــای غنی و ثروتمند، اگر برای یــک دوره زمانی پایدار قیمت 
دارایی های آن ها که در آن ســرمایه گذاری کــرده اند با تورم باال رود 

)مثل زمین و مستغالت(
بازندگان بالقوه افزایش نرخ تورم:

• افراد بازنشســته با درآمد ثابت – تورم مقدار و ارزش واقعی مستمری 
)Pensions( و حقوق آنان و سایر پس انداز های خرد ایشان را می بلعد.

• قــرض دهندگان – اگر نرخ های بهره یا ســود واقعی وام آن ها منفی 
شود. )یعنی نرخ تورم سالیانه بیشتر از نرخ بهره یا سود اسمی )پولی( 

دریافتی آن ها بابت آن وام باشد.(
• پس اندازکنندگان – اگر بازده واقعی سپرده گذاری آن ها در بانک های 

تجاری منفی باشد.
ادامه در همین صفحه

نگاه

نفت سنگین ایران ارزان تر شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در اوت برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا 
کرده است.به گزارش ایسنا، قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در اوت به ۱۰۲ دالر و ۲۴ سنت در هر بشکه رسید 
که پنج دالر و ۳۹ سنت معادل پنج درصد در مقایسه با قیمت ۱۰۷ دالر و ۶۳ سنت در ژوییه، کاهش داشت. 
میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، به ۱۰۵ دالر و شش سنت رسید که باالتر 
از ۶۵ دالر و ۷۰ سنت در مدت مشابه سال میالدی گذشته است.ارزش سبد نفتی اوپک در اوت به میزان شش 
دالر و ۶۵ سنت در هر بشکه معادل ۶.۱ درصد نسبت به ژوییه کاهش پیدا کرد و به ۱۰۱ دالر و ۹۰ سنت در هر 
بشکه رسید. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، ۱۰۵ دالر و ۲۹ سنت در هر 
بشکه در مقایسه با میانگین قیمت ۶۵ دالر و ۹۳ سنت مدت مشابه سال گذشته بوده است.طبق آمار منابع ثانویه، 
تولید نفت اوپک که متشکل از ۱۳ عضو است، در اوت به ۲۹.۶۵ میلیون بشکه در روز رسید که ۶۱۸ هزار بشکه 
در روز بر مبنای ماه به ماه افزایش داشت. تولید نفت خام در لیبی و عربستان سعودی افزایش یافت در حالی که 
در نیجریه کاهش داشت. تولید نفت ایران با پنج هزار بشکه در روز افزایش، به ۲.۵۷۲ میلیون بشکه در روز رسید.

رییس بنیاد ملی گندمکاران خبر داد
بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به گندمکاران

رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت:در حال حاضر دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید تضمینی 
گندم بدهکار است که بایستی زودتر پرداخت شود، زیرا در برخی استان ها زمان کشت جدید فرا رسیده است 
و کشاورزان نیازمند منابع مالی برای تهیه نهاده های مورد نیاز خود هستند.عطااهلل هاشمی در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه بودجه خرید گندم بر پایه قیمت هرکیلو ۷۵۰۰ تومان بسته شده بود، گفت: بعد از افزایش ۴۰۰۰ 
تومانی قیمت خرید تضمینی گندم در ابتدای سال، تامین منابع مالی به خوبی انجام نشد.وی ادامه داد: در استان 
های شمالغرب حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی به کشاورزان داریم.رییس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: 
متاسفانه این بدهی ها در مناطقی است که فاصله برداشت و کاشت بسیار کوتاه است. در استان های آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هم کشاورزان در حال برداشت هستند و هم زمان کاشت فرا رسیده است.

رئیــس پلیس آگاهی تهــران بزرگ جزئیاتی جدید از پرونده ســرقت از 
صندوق امانات بانک ملی را تشــریح کرد و از دســتگیری افرادی جدید 
در این پرونده خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در 
حاشیه نشست خبری در پاســخ به پرسش ایسنا درباره آخرین وضعیت 
سرقت از بانک ملی گفت: بعد از شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی 
تا به االن دیگر هیچ مورد سرقت از بانک حتی به شکل ناکام نیز در تهران 
نداشتیم.وی افزود: هنگام شناسایی و تحویل اموال به مالباختگان مشخص 
شــد که مقدار اندکی از اموال کشف نشده که بالفاصله اقدامات پلیس در 
این رمینه آغاز شــد و ما چند روز پیش موفق شــدیم که سه نفر دیگر را 
در این خصوص در شــمال کشور شناســایی و دستگیر کنیم.وی با بیان 
اینکه همکاران من با نیابت قضایی به شمال کشور رفته و عملیات را اجرا 
کردند، گفت: تعدادی از اموال به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال را کشف 

و ردیابی کردند. در جریان تحقیقات این افراد اعالم کردند که از ســرقتی 
بودن اقالم اطالعی نداشتند و بخشی از آن نیز به امالک و مستغالت بدل 
شده است که ما این اموال را نیز به مالباختگان باز خواهیم گرداند.رییس 
پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره افراد متواری شــده به ترکیه نیز گفت: 
پیگیری موضوع از طریق اینترپل و کشــور ترکیه در حال انجام اســت، 
اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و ماپیگیر موضوع هستیم.ولیپور درباره 
اینکه آیا ســندی هم از صندوق امانات بانک ملی سرقت شده یا خیر؟ نیز 
به ایســنا گفت: این سارقان بیشــتر به دنبال طال و ارز و ... بودند و حتی 
اسناد را رها کرده بودند.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره بازگشت 
اموال به مالباختگان نیز اظهارکرد: بخش اعظمی از اموال کشف شده و به 
مالباختگان تحویل داده شده است، در مواردی هم که مغایرت وجود داشت 

تحقیقات و پیگیری ها در حال انجام است.

جزئیات جدید از سرقت بانک ملی

 دستگیری ۳ تن با ۳۰۰ میلیارد در شمال

سازمان هواشناسی نسبت به بارش باران در ۱۲ استان، خیزش گردوخاک در 
۲۳ استان و افزایش ارتفاع موج در سواحل جنوب کشور هشدار داد.به گزارش 
ایسنا، سازمان هواشناسی با صدور هشداری نارنجی رنگ از افزایش ارتفاع امواج 
در ساحل بین ۱ تا ۱.۵ متر و در فراساحل بین ۲ تا ۲.۵ متر همچنین تشدید 
ســرعت وزش باد از عصر پنج شنبه )۲۴ شهریورماه( تا اواخر وقت شنبه ) ۲۶ 
شهریورماه( در نواحی شرقی خلیج فارس در استان هرمزگان، مناطق ساحلی 
و دور از ســاحل نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و نیمه غربی تنگه هرمز 
در اســتان های بوشــهر و هرمزگان خبر داد.بر اثر حاکمیت این شرایط جوی 
خطرغرق شــدن شناگران، آســیب به قفس ها و تورهای صیادی، اختالل در 
ترددهای دریایی و خطر خســارت به شــناورهای کوچک و سبک و تفریحی 
و مســافربر وجود دارد.سازمان هواشناســی برای کاهش آسیب احتمالی این 
مخاطرات، پرهیز از شنا، محدودیت درفعالیت های دریایی ازجمله فعالیت های 
تفریحی، اتخاذ محدودیت و تمهیدات الزم جهت تردد با شــناورهای سبک و 
قایق های صیادی، اتخاذ تمهیدات پیشــگیرانه از خسارات احتمالی را توصیه 
می کند.در ادامه سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ نسبت به فعالیت 
ســامانه بارشی و رشــد ابرهای همرفتی در جنوب شرق، بارش باران، کاهش 
محســوس دما، وزش باد شــدید موقتی و در دامنه و ارتفاعات با رعد و برق 
هشدار داد.این مخاطرات در روز چهارشنبه ) ۲۳ شهریورماه( در گیالن، شمال 
اردبیل، غرب مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق و 
شــمال هرمزگان، روز پنج شنبه )۲۴ شهریورماه( در شمال و شرق آذربایجان 
شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران، گلســتان، خراسان شمالی، شمال خراسان 
رضوی و ارتفاعات ســمنان و تهران، روز جمعه )۲۵ شــهریورماه( در گیالن، 
مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان و 
شمال شرق تهران، شرق و شمال هرمزگان و جنوب غرب کرمان و روز شنبه 
)۲۶ شهریورماه( در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب کرمان و شرق 

و شمال هرمزگان انتظار می رود.

براثر این مخاطرات احتمال باال آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، 
اختــالل در تردد، احتمــال صاعقه، احتمال آبگرفتگــی معابر به طور محلی، 
احتمال ریزش کوه، احتمال آســیب به ســازه های موقت مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی برای کاهش آســیب احتمالی احتیاط در سفرهای برون 
شهری، احتیاط در تردد از حاشیه مسیل ها و عدم توقف در حاشیه رودخانه ها، 
احتیاط در فعالیت های کوهنوردی و جابجایی عشــایر کوچ رو، انجام اقدامات 
پیشگیرانه جلوگیری از خسارت به محصوالت کشاورزی. تنظیم جیره غذایی 
در اســتخرهای پرورش آبزیان، کنترل و تنظیم دما در گلخانه ها و سالن های 
پرورشــی و تامین سوخت کافی را توصیه می کند.در ادامه این هشدار سازمان 
هواشناسی از افزایش گرادیان فشار، وزش باد، گردوخاک و نفوذ گردوغبار خبر 
داد.این مخاطرات در روز چهارشــنبه ) ۲۳ شهریورماه( در آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، نیمه جنوبی اردبیل، کردســتان، کرمانشاه، زنجان، همدان، 
مرکزی، قم، قزوین، البرز، تهران، ســمنان، لرســتان، ایالم، خوزســتان، روز 
پنج شنبه ) ۲۴ شهریورماه( در اصفهان، تهران، البرز، قزوین، سمنان، مرکزی، 
همدان، لرستان، کرمانشــاه، ایالم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، 
شــمال سیستان و بلوچستان، شرق خراســان جنوبی، نیمه جنوبی خراسان 
رضوی، روز جمعه ) ۲۵ شهریورماه( در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، جنوب خراسان رضوی، شرق و جنوب سمنان، چهارمحال و بختیاری، 
اصفهان، ایالم، خوزستان، غرب کرمانشاه، بوشهر و روز شنبه ) ۲۶ شهریورماه( 
در شمال سیســتان و بلوچستان، خراسان جنوبی، شــرق و جنوب خراسان 
رضوی، یزد، شــرق و شمال اصفهان، شــرق کرمان، شرق و جنوب سمنان و 
بوشهر مورد انتظار است.در این شرایط جوی احتمال وزش باد شدید و احتمال 
خیزش گردوخاک، احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی، احتمال ســقوط 
اشــیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به ســازه های موقت و احتمال شکستن 
درختان کهنسال، احتمال اختالل در ناوگان حمل و نقل و احتمال آسیب به 

تاسیسات حساس به گردوغبار وجود دارد.

سازمان هواشناسی هشدار داد

بارش باران و کاهش دما در 12 استان

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

آغاز انتشار رمز ریال با مبلغ ۱ میلیارد تومان
رییس سازمان امور مالیاتی:

رشد حدود دو برابری از مالیات 
نقل وانتقال خودرو

همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه  مؤدیان برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس 
صبح دیروز برگزار شد.به گزارش اقتصاد آنالین، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در این همایش گفت: 
ما عملیات اجرایی قانون پایانه فروشگاهی را امروز شروع میکنیم. قانون پایانه های فروشگاهی یکی از تکالیف بر 

زمین مانده بود که از زمان تصویب این....

گارانتی های موجود برای لوازم خانگی 
خارجی تقلبی است

گفتگوی اختصاصی روزنامه صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند

خروج هزاران میلیارد از دست سازمان امور مالیاتی
 در ۷ماهه نخست سال جاری میالدی 

رشد ۲۷ درصدی تجارت ایران و آمریکا 

3

5

5

۷

6

5

2

پیامد های تورم باال برای یک جامعه تورم زده
• کارگران و کارکنانی که در مشاغلی کار می کنند که حقوق و دستمزد پایین بدان ها تعلق می گیرد و قدرت چانه 

زنی قدرتمند ندارند. برای مثال تشکلی یا اتحادیه ای از آنان حمایت نمی کند.
• بنگاه های صادراتی – که با کاهش قدرت رقابتی آن ها در بازار های جهانی، فروش و ســود خود را در اثر تورم از 
دســت می دهند و در نهایت در بورس ســهام ارزش سهام آن ها با افت خود سهامداران آنان را متضرر می سازد و 

بدان ها لطمه می زند.
در پایان اجازه دهید طبق عادت معلمی، حتی بصورت مفهومی به تعریف برخی واژه های بکار رفته در بحث باال و 
 )IMF( آخرین ارقام و اعداد و آمار رتبه بندی ۲۰ کشور دارای باالترین نرخ تورم، از منبع صندوق بین المللی پول

در در سال ۲۰۲۲ اشاره کنم.
۱- نرخ تورم: نرخ سالیانه تغییرات میانگین قیمت های کاال ها و خدمات

۲- هزینه واحد کار: منعکس کننده هزینه های نیروی کار اســت که شامل تأمین اجتماعی و سهم بازنشستگی 
کارفرما، و هزینه های خود اشــتغالی و خویش فرمایی نیروی کار که در تولید یک واحد از تولیدات اقتصادی به 

بار آمده است.
در منبع اصلی آمار ۲۰ کشور با باالترین نرخ تورم و ابر تورم بصورت نمودار ستونی آمده که برای صرفه جویی فقط 
به ۷ کشــور ردیف اول نمودار اشاره می شود. اعداد داخل پرانتز در سمت راست مربوط به درصد تورم آن کشور 

برای سال ۲۰۲۱ و عدد سمت چپ مربوط به سال قبل آنست.
)۱۵۸۸.۵۱ درصد ، ۵۰۰ درصد( ونزوئال

)۳۵۹.۰۹ درصد، ۲۴۵.۱۴ درصد( سودان
)۹۸.۵۵ درصد، ۸۶.۶۸ درصد( زیمبابوه

)۶۳.۷۷ درصد، ۵۹.۶۹ درصد( یمن
)۵۹.۱۲ درصد، ۳۸.۸۸ درصد( سورینام
)۴۸.۴۱ درصد، ۵۱.۷۳ درصد( آرژانتین

)۴۰.۱۳ درصد، ۳۲.۳۴ درصد( جمهوری اسالمی ایران
احمد یزدان پناه / استاد اقتصاد دانشکاه الزهرا)س(

 اعالم فهرست جدید کاالهای واردات 
ممنوع، به زودی
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ند پرایس:
 برای احیای توافق هسته ای با ایران خیلی دیر نشده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا با طرح ادعای داشتن طرح هایی در 
صورت عدم توافق با ایران گفته اســت که هنوز هم برای احیای توافق با 
ایران خیلی دیر نشده اســت.به گزارش فارس، »ند پرایس«، سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا می گوید که هنوز برای احیای توافق هسته ای 
با ایران خیلی دیر نشــده است.این سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا پس از آن مطرح شده که رسانه ها روز سه شنبه به نقل از »آنتونی 

بلینکن«، وزیر امور خارجه این کشــور گزارش دادند که او تهران را متهم کرده که آنچه برای احیای 
توافق الزم اســت را انجام نمی دهد.با این حال پرایس مدعی شــده که واشنگتن طرح هایی را برای 
شــرایطی که به زعم او، ایــران نخواهد یا نتواند به پایبندی متقابل بازگــردد، دارد.آمریکا در حالی 
همواره ســعی می کند توپ را در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها در زمین ایران بیندازد که تاکنون 
از برآورده ســاختن سه خواسته اصلی ایران مبنی بر پایان ادعاهای سیاسی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی علیه تهران، رفع کامل تحریم ها و ارائه تضمین در خصوص عدم خروج مجدد از برجام خودداری 
کرده است.در همین حال سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکا نیز که عضو برجام هستند همچنان بر 
مواضع غیرســازنده خود در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها اصرار دارند.این سه کشور اروپایی اخیرا 
در بیانیه ای مدعی شــدند: »هنگامی که در حال نزدیکتر شــدن به یک توافق بودیم، ایران مسائل 
جداگانه ای را دوباره باز کرد که به تعهدات الزام آور قانونی تحت معاهده منع گســترش ســاح های 
اتمی )NPT( و توافق پادمانی انجام شده با آژانس بین المللی انرژی اتمی مربوط است. این درخواست 
اخیر تردیدهایی جدی در قصد و تعهد ایران برای رسیدن به نتیجه موفقیت آمیز درباره برجام ایجاد 
کرده است. موضع ایران با تعهدات الزام آور قانونی در تناقض بوده و چشم انداز احیای برجام را تضعیف 
می کند«.در پاســخ به این بیانیه، ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران تاکید کرد: 
این اقدام موضعی نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود و ناشی از محاسبات نادرست طرف 
اروپایی بود. جمهوری اســامی ایران در روند مذاکرات جاری همه تاش خودش را به خرج داد که 
مبتکرانه و سازنده عمل کرده و مسیر را به سمت انجام توافق باز کند.وی افزود: جای تاسف دارد که 
صادرکنندگان سه گانه این بیانیه به جای پاسخ مثبت به اقدامات سازنده ایران در مسیر دستیابی به 
توافق و به جای تشکر و قدردانی از نقش سازنده ایران در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
متاسفانه تحت تأثیر و فشارپذیری از سوی رژیمی قرار گرفتند که عضو هیچکدام از نظام های جامع 

پادمانی آژانس نیست و متاسفانه در مسیر یک رویکرد غیرسازنده قرار گرفتند.

امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر خارجه عمان:
صدور بیانیه غیرسازنده در نشست وین هیچ ثمری ندارد

وزیر امور خارجه با اشــاره به نشست جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی،گفت: صدور بیانیه غیرسازنده در 
نشست وین هیچ ثمری ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران و عمان آخرین تحوالت مذاکره برای رفع تحریم ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.امیرعبداللهیان در 
این گفتگوی تلفنی با تاکید بر پایبندی جمهوری اسامی ایران به روند گفتگو و تبادل پیام برای رفع تحریم ها 
و با اشــاره به تاش همه طرف ها طی چند ماه گذشته، رمز رسیدن به نقطه مطلوب توافق در شرایط حاضر 
را تمرکز ایاالت متحده بر واقع بینی و نشــان دادن داشتن اراده الزم عنوان کرد.وزیر امور خارجه با اشاره به 
نشست جاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین افزود: صدور بیانیه غیرسازنده در نشست وین هیچ ثمری 
ندارد.وی در این گفتگو بار دیگر اراده و حســن نیت الزم از ســوی کشــورمان برای رسیدن به گام نهایی توافق خوب، قوی و پایدار را مورد 
تاکید قرار داد.»بدر البوســعیدی« وزیرخارجه عمان نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت رسیدن به توافق و بازگشت همه طرف ها 

به تعهدات، ضمن قدردانی از نقش سازنده تهران در روند مذاکرات، بر ضرورت تاش جهت نتیجه گیری مثبت از ماه ها مذاکره، تاکید کرد.

امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر  وزیر خارجه نیجریه:
آژانس انرژی اتمی وظیفه خود را به دور از سیاسی کاری دنبال کند

وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از سیاسی کاری دنبال کند و گفت: 
توافق در صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است.به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران ســه شنبه شب ۲۲ شهریور ماه با »جفری اونیاما« وزیر خارجه نیجریه تلفنی گفت وگو کرد.

آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه ایران و نیجریه و همچنین تحوالت بین المللی از جمله موضوعاتی بود که دو  وزیر خارجه درباره آن به 
بحث و تبادل نظر پرداختند..وزیر امور خارجه کشورمان نیم قرن سابقه تاریخی مناسبات ایران و نیجریه را سرمایه ای بزرگ و محکم برای 
توســعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور بر مبنای منافع مشترک خواند.امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی برگزاری 
ششمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های ایران و نیجریه در تهران را موفق ارزیابی و اجرایی شدن اسناد به امضا رسیده در این 
نشســت را مهم قلمداد کرد.به گزارش فارس، وزیر امور خارجه ۲۱ خرداد ماه ســالجاری و در دیدار وزیر مشاور در امور خارجی نیجریه 
گفت که جمهوری اسامی ایران برای توسعه روابط و مناسبات با نیجریه هیچ محدودیتی قائل نیست.  رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش 
دیگری از گفت وگویش با همتای نیجریه ای به آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم ها اشاره و بر پایبندی جمهوری اسامی ایران 
به تداوم گفت وگوها با طرف های مقابل و اراده ایران برای رسیدن به یک توافق، خوب، قوی و پایدار تأکید کرد.امیرعبداللهیان همچنین 
ابراز امیدواری کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی وظیفه خود را در قالب فنی و به دور از  سیاسی کاری دنبال کند و گفت: توافق در 

صورت واقع بینی طرف آمریکایی دست یافتنی است. 

گزیده خبر

پیش از عزیمت به ازبکستان
رئیسی: ایران به دنبال نقش آفرینی و 

حضور فعال در منطقه است

تهران- ایرنا- رییس جمهور اســامی ایران توســعه روابط با همســایگان و 
کشــورهای منطقه را از سیاست های اصولی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: 
در گام نخست توانستیم اعتماد سیاسی متقابل را تقویت کنیم و در گام دوم 
نقش آفرینی جمهوری اســامی ایران و حضور فعالــش در منطقه را دنبال 
می کنیم.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
دیروز چهارشنبه قبل از سفر به ازبکستان در پاویون فرودگاه مهرآباد در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: این سفر به دعوت رئیس جمهور ازبکستان برای دیدار 
دو جانبه رســمی و شرکت در اجاس سران سازمان همکاری های شانگهای 
انجام می شــود.وی ادامه داد: هدف از این ســفر تقویت سیاست همسایگی، 
تقویت همگرایی و عمق بخشیدن به چندجانبه گرایی است؛ بدون تروید در 
سیاست همسایگی در گام نخست توانستیم اعتماد سیاسی متقابل را تقویت 
کنیم و در گام دوم نقش آفرینی جمهوری اســامی ایران و حضور فعالش در 
منطقه را دنبال می کنیم به نحوی که بتوانیم با زیرساختهایی که در آسیا و 
کشورهای همسایه وجود دارد و قدرت و توان اقتصادی، نظام پولی و بانکی و 
همه پیشرفت های امروز منطقه و ظرفیت ها را کنار هم قرار دهیم و بهترین 
اســتفاده را برای منافع ایران داشته باشیم.رئیســی با بیان اینکه دیدارهای 
دوجانبه در حاشــیه اجاس سران شــانگهای به توسعه روابط منطقه کمک 
می کند، ادامه داد: در این دیدارها با ســران کشورهای عضو سازمان همکاری  
شــانگهای درباره مسائل منطقه ای، و توسعه بین المللی گفت وگو می کنیم تا 
ایــران در منطقه و جهان بیش از قبل نقش آفرینی کند و اثر بخش باشــد.

وی ابراز امیدواری کرد که این ســفر در راســتای ســفرها و ارتباطاتی که با 
کشورهای همســایه داریم، گامی برای توسعه و تقویت هر چه بیشتر روابط 

ایران و کشورهای همسایه و منطقه باشد.

پوتین با همتایان ایرانی، چینی و ترکیه ای خود دیدار خواهد کرد
برجام؛ موضوع گفت وگو با رئیسی

معاون رئیس جمهور روسیه اعام کرد که پوتین در حاشیه نشست شانگهای در 
سمرقند ازبکستان با همتایان چینی، ترکیه ای و ایرانی خود دیدار خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، یوری اوشاکوف - دستیار رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه 
اعام کرد که والدیمیر پوتین و شی جین پینگ - رئیس جمهور چین در ۱5 
سپتامبر در ازبکســتان با یکدیگر و درباره مسایل مربوط به تایوان و اوکراین 
گفت وگو خواهند کرد.وی همچنین گفت که رئیس جمهور روسیه در حاشیه 
نشست شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان، با رجب طیب اردوغان - رئیس 
جمهور ترکیه و آیت اهلل رئیسی - رئیس جمهوری ایران هم دیدار خواهد کرد.

به گزارش الجزیره، اوشــاکوف تأکید کرد که پوتین قرار اســت در دیدارش با 
رئیس جمهــور ایران درباره برجام صحبت کند.وی همچنین گفت که پوتین 
با رهبران جمهوری آذربایجان، هند، پاکستان، قرقیزستان و ترکمنستان هم 

در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای در سمرقند دیدار خواهد داشت.

وزیر کشور: 
مشکل گرانی کرایه ها در بازگشت زائران 

رفع می شود
تهران- ایرنا- وزیر کشــور با اشاره با اینکه تردد در مرزهای کشور روان است، 
درباره گرانی کرایه  وســایل نقلیه برای بازگشت زائران گفت: خودروهایی از 
کشــور به داخل خاک عراق فرستاده می شود تا هم کرایه ها کمتر و هم روند 
انتقال ایرانی ها سریعتر انجام شود.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد 
وحیدی روز چهارشنبه در گفت وگوی خبری با بیان اینکه پیگیر رفع گرانی 
کرایه  خودروها هستیم، اظهار داشت: البته دولت عراق هم تذکراتی داده است 
که قیمت های عرف رعایت شــود. این  مورد تاکید دولت عراق است و از دیگر 
سو، وسایل حمل و نقل ایران هم آماده انتقال زائران هستند.وی درباره  آخرین 
وضعیت مرزهای کشور گفت: چند روزی است که شاهد تردد روان در مرزهای 
کشور هستیم و رفت و آمدهای زائران به خوبی انجام می شود.  وزیر کشور با 
بیان اینکه در هر ۶ مرز تســهیات خوبی برای زائران مهیا شده است، افزود: 
امکانات خدمات رســانی خوبی هم فراهم شده است و در هر دو طرف مرزها 

مشکلی وجود ندارد.   

زائران در نقاط مرزی گذر موقت می گیرند
وحیدی درباره گذرنامه زائران گفت: پیش بینی شــده زائران در نقاط مرزی 
از جمله خرمشهر و قصر شیرین بتوانند گذر مرزی موقت بگیرند.وی با بیان 
اینکه زیرســاخت ها برای عزیمت زائران فراهم است، گفت: تاکنون بیش از 
۳ میلیون نفر وارد خاک عراق شــده اند و نیمی از این  جمعیت هم به کشور 

بازگشته اند؛ البته این آمار رو به افزایش است.

الیحه الحاق دولت ایران به سازمان شانگهای 
تقدیم مجلس شد

ســخنگوی دولت تاکید کرد: الیحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به 
ســازمان همکاری شــانگهای پس از تصویب در دولت، جهت طی تشریفات 
قانونی تقدیم مجلس شــد.به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری فارس، علی 
بهادری جهرمی صبح دیروز چهارشنبه ۲۳ شهریور در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »الیحه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به سازمان همکاری 
شانگهای پس از تصویب در دولت، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس 
شــد. با توسعه متوازن سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای تامین منافع 
ملی، عضویت ایران در ســازمان شانگهای، بزرگترین بازار منطقه ای جهان، با 

جدیت در حال پیگیری است«.

چرا عضویت ایران در شانگهای مهم است؟
بی تردید الحاق رســمی ایــران به ســازمان همکاری های 
شــانگهای، عاوه بر تقویت همکاری های امنیتی منطقه ای، 
موجبات توســعه همکاری های اقتصادی، تجــاری و ترویج 
مبادالت فرهنگی میان مردمان کشــورهای عضو سازمان را 
فراهم خواهد آورد. ضمن این که عضویت ایران در ســازمان 
شانگهای تعامل دو ســویه و مطلوبی را برای اعضا به دنبال 
خواهد داشت که می توانند از امتیازات و ظرفیت های یکدیگر 
بهره مند شوند.به گزارش ایسنا، جمهوری اسامی ایران می 
تواند از فرصت به وجود آمده در شانگهای به منظور دور زدن 
و عبور از تحریم ها برای رشــد و توسعه سیاسی - اقتصادی 
خود استفاده کند. ایران در ادامه سیاست منطقه گرایی خود 
در تاش اســت تا روند عضویت کامل خود در دو ســازمان 
مهم همکاری منطقه ای یعنی شانگهای و بریکس را تسریع 
بخشیده و تحکیم بخشد.روند عضویت کامل ایران در سازمان 
شانگهای از ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۰ در جریان نشست سران 
این ســازمان در تاجیکستان آغاز شــد، پیش از این ایران از 
ســال ۲۰۰5 عضو ناظر بود و بعد از آن نیز از ســال ۲۰۰۸ 
درخواســت عضویت کامل خود را مطرح کــرد اما به دلیل 
تحریم های ســازمان ملل امکان عضویت ایران وجود نداشت 
تا این که در سال ۲۰۱5 در پی توافق هسته ای تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران برداشته شد و موانع عضویت ایران 
تا حدود زیادی مرتفع شد البته غیر از اختافات میان ایران 
و تاجیکســتان، تحریم های آمریکا و شورای امنیت سازمان 
ملل مانع جدی برای عضویت ایران در شانگهای بودند. طبق 
مقررات ســازمان شانگهای کشوری که تحت تحریم شورای 
امنیت ســازمان ملل باشد نمی تواند به عضویت این سازمان 
درآید.  هر کشــوری که عضو این سازمان می شود باید تمام 
اســناد قبلی را بررسی کرده و در فاصله زمانی چند ماهه به 
آن ها ملحق شود.هر کشوری که عضو این سازمان می شود 
باید تمام اسناد قبلی را بررسی کرده و در فاصله زمانی چند 
ماهه به آن ها ملحق شــود. این اسناد قابل تغییر و یا شرط 
گذاشــتن نیستنداین اســناد قابل تغییر و یا شرط گذاشتن 
نیستند. در حال حاضر نیز ۴۹ سند در این سازمان تصویب 
شــده که بخش مهمی از آن درباره همکاری های نظامی و 
امنیتی است. برای همین منظور با حدود ۳۰ وزارتخانه، نهاد 
و یا سازمان این اسناد مورد بررسی قرار گرفته اند، در دولت 
تصویب شده و باید سپس جهت بررسی و تصویب به مجلس 
رفته و نهایتا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.همچنین  
ایران فرصت دارد تا دســامبر به پنج ســند ملحق شود.  در 
واقع ایران متعهد می شود از تاریخ دریافت اطاعیه دبیرخانه 
سازمان همکاری شــانگهای، حداکثر تا ۱ دسامبر ۲۰۲۲ به 
منشور، کنوانسیون مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراط 
گرایی شــانگهای مورخ ۱5 ژوئن ۲۰۰۱ و پروتکل های آن 
ملحق شود.براساس این گزارش، حسین امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان نیز در این اجاس سندی را با عنون 

سند ترتیبات  اجرایی الحاق امضا خواهد کرد، با سندی هم 
که وزیر خارجه  امضا می کند، وضعیت ما در این ســازمان 
تغییری نمی کند بلکه فقط آغــاز  روند عضویت دائم ایران 
در این ســازمان رســمیت پیدا می کند. البته با این سند ما 
همچنان عضو دائم نیستیم و این موضوع فرآیندی زمان بر و 
چیزی حدود دو سال دارد. برای مثال در مورد هند و پاکستان 
دو سال طول کشید تا پروسه رسمی شدن سپری شود.به نظر 
می رســد عضویت ایران در شانگهای را باید یک موفقیت و 
پیروزی دانست که استمرار همکاری های ایران با اعضای این 
سازمان می تواند به رشد و توسعه و تحقق اهداف شانگهای 
کمک قابل توجهی کند. حجت االسام رئیسی رییس جمهور 
کشورمان در نشســت خبری اخیری خود خاطرنشان کرد: 
حضور ما در شــانگهای و همکاری ما با اعضای این سازمان، 
ما را به زیرساخت های اقتصادی آسیا مرتبط می کند تا سهم 
خودمان را از تجارت در منطقه داشــته باشیم. حضور ما در 
منطقه امنیت ساز اســت، اما همان قدر که در تامین امنیت 
منطقه ســهم داریم در اقتصاد منطقه ســهم نداریم. ایران 
همکاری های بسیاری با چین داشته است و مصمم هستیم به 
ارتقای آن و ارتباط با چین  و آن را متاثر از مسایل بین المللی 
و دیگر مسایل نمی کنیم، به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی 
این روابط باید توســعه یابد.کاما واضح و مبرهن اســت که 
ایــران از ظرفیت باالیی در حفظ امنیت منطقه ای برخوردار 
اســت، در کنار آن پتانسیل باالی ترانزیتی و اقتصادی را هم 
داراســت که می تواند در ارتقاء اهداف سازمان موثر باشد و 
همان طــور که مهدی صفری معاون دیپلماســی اقتصادی 

وزارت خارجه کشورمان هم تاکید کرده ترانزیت و انرژی در 
پیمان شــانگهای برای ایران اولویت باالیی دارد و دو فاکتور 
اصلی ترانزیت از شمال به جنوب و انرژی در این سازمان برای 
ما از اهمیت برخوردار اســت.عاوه بر تقویت مسیر کریدور 
شمال-جنوب و شــرق-غرب و داشتن ظرفیت ها در زمینه 
تولید و صــادرات انرژی مزیت اقتصادی عضویت و همکاری 
در این سازمان را نشان می دهد ضمن این که ایران در سال 
های اخیر نقش بســزایی در منطقه در مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی از جمله مبارزه با تروریســت های تکفیری در 
عراق و سوریه  داشته و همین مساله یک ظرفیت قابل توجه 
برای کشورهای عضو شانگهای شناخته می شود زیرا یکی از 
اهداف این ســازمان، نظارت بر تحوالت منطقه ای گسترده تر 
و در عین حال مبارزه با ســه آفت »تروریســم، افراط گرایی 
و جدایی طلبی« است.عبدالرضا فرجی راد استاد ژئوپلیتیک 
دانشگاه با اشــاره به اینکه عضویت در شانگهای خوب است 
به ویژه این که با بســیاری از این کشورها که در مجاورت ما 
قرار دارند دارای فرهنگ نزدیک به هم هســتیم، گفت: یکی 
از موضوعاتی که پیمان شــانگهای براساس آن شکل گرفته 
همکاری میان اعضا است و اتفاقاتی هم که در افغانستان رخ 
داد و در رابطه با طالبان اعضای شانگهای هماهنگی هایی را 
با یکدیگر  داشتند. وی یادآور شد: اگر در طی فرآیند عضویت 
دایم یکی از اعضا مخالف شود و یا اختافاتی بروز کند کشور 
متقاضی عضویت دائم نمی تواند به عنوان عضو شناخته شود، 
در صورتی که با همین فرآیند پیش برویم احتما تا ســال 
آینده ایران به عضویت کامل شانگهای در آید. به نظر می رسد 

با آغاز روند عضویت ایران در این سازمان، به جمع کشورهای 
غیر غربی می پیوندیم که همــکاری های متقابل می تواند 
امتیازات و نتایج ملموسی برای کشورهای عضو داشته باشد.
عضویت ایران در سازمان شانگهای یکی از مهمترین رویدادها 
در عرصه روابط خارجی ایران به شمار می رود این حضور می 
تواند منجر به استفاده از ظرفیت ها و امکانات جدیدی برای 
ایران شوددر واقع عضویت ایران در سازمان شانگهای یکی از 
مهمترین رویدادها در عرصه روابط خارجی ایران به شمار می 
رود ایــن حضور می تواند منجر به اســتفاده از ظرفیت ها و 

امکانات جدیدی برای ایران شود.
حضور ایران در مجموعه سیاســی امنیتی سازمان همکاری 
شــانگهای و نقش آفرینی ایران در سازوکار اقتصادی بریکس 
پــاس، هم ایران را شــریک در تصمیم ســازی های کان 
بین المللی در عرصه های سیاســی، امنیتی و اقتصادی کرده  
اســت و هم جایگاه جبهه چندجانبــه گرایی را در معادالت 
بین المللی به طور معناداری ارتقا داده است.سازمان همکاری 
شانگهای در اصل سازمانی برای تأمین امنیت منطقه ای است 
که بر مقابله با تهدیدات امنیتی غیرسنتی متمرکز می باشد. 
مبارزه با سه معضل تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی به 
عنوان مفهومی که نخستین بار توسط دولت چین مطرح شد 
به عنوان یکی از بخشهای کلیدی همکاری در قالب سازمان 

همکاری شانگهای در زمان تأسیس این سازمان مطرح شد.
چانگ هوآ، ســفیر چین در تهران نیز پیش از این به ایســنا 
گفته بود: چین از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری 
های شــانگهای حمایت می کند. بر اساس برنامه ریزی انجام 
شــده، قرار است در جریان نشست ماه سپتامبر در سمرقند 
تفاهم نامه الحاق رســمی ایران به سازمان به تصویب اعضا 
رســیده و پس از آن ایران مطابق تفاهم نامه و مطالبات آن 
وظایف و مراحل مربوط به شــرایط عضویت را تکمیل نموده 
و به عنوان عضو رسمی در سازمان پذیرفته شود.وی تصریح 
کرد: سازمان همکاری های شانگهای مجموعه ای است که بر 
مبنای همکاری شکل گرفته و طبعا به هر میزان که کشورهای 
همکار آن بیشتر باشند شرایط بهتری برای کار در آن فراهم 
خواهد بود، بی تردید به هر میزان که »دایره دوستان« بزرگتر 
باشد، فضا نیز برای چنین تعاماتی مهیاتر خواهد بود. امروز 
»خانواده بزرگ شانگهای« به طور بی وقفه در حال گسترش 
بوده و این خود نشانی از جذابیت مفهوم همکاری و تعامل در 
مجموعه سازمان است.بنابراین هدف کشورهای اصلی عضو 
این سازمان، ثبات بخشیدن به نظام های سیاسی در منطقه 
است و با توجه به پتانسیل هایی که هر کدام از اعضا دارند می 
توانند تکمیل کننده ساختار سازمان و به نوعی تضمین کننده 
امنیت منطقه باشــند. جمهوری اسامی ایران هم به عنوان 
کشوری که حضورش در منطقه امنیت ساز است، می تواند در 
زمینه های اقتصادی، انرژی و ترانزیت نیز در کنار سایر اعضای 

این سازمان نقش فعال و به سزایی را ایفا کند.

تهــران- ایرنا- رییس دفتــر رییس جمهور 
از سفر آیت اهلل رییســی به نیویورک برای 
شــرکت در اجاس مجمع عمومی سازمان 
ملل خبــر داد و گفــت: رئیس جمهور در 
سفر به ســمرقند که امروز آغاز می شــود، با همتای ازبکستانی و سایر سران 
شــرکت کننده در اجاس شــانگهای دیدار می کند.به گزارش خبرنگار حوزه 
دولت ایرنا، غامحسین اســماعیلی دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره ســفر امروز رئیس جمهور به ازبکستان، گفت: 
ســفر به ازبکستان یک سفر چند وجهی است، ابتدا سفر دوجانبه به ازبکستان 

انجام می شــود و بر اساس قواعد سفر دیدارها و ماقات های روسای جمهور دو 
کشــور ایران و ازبکستان انجام می شود و ســپس وزرا با همتایان خود دیدار و 
جلســات کمیسیون مشترک دو کشور برگزار می شود. وی ادامه داد: در جریان 
این ســفر ۱۸ ســند و تفاهم نامه همکاری با ازبکســتان به امضا می رسد و در 
حاشیه اجاس شانگهای نیز دیدارهای دوجانبه با رئیس جمهور روسیه، چین و 
هند و سایر کشورهای شرکت کننده، انجام خواهد شد.رئیس دفتر رییس جمهور 
محور اصلی این سفر را حضور ایران در اجاس سازمان همکاری های شانگهای 
دانست و اظهار داشت: این سازمان به عنوان یک نهاد بین المللی می تواند نقش 
موثری در توســعه روابط و مناسبات ایران داشته باشد.اسماعیلی افزود: فرآیند 

عضویت جمهوری اسامی ایران در ســازمان شانگهای بر اساس مصوبه هیات 
وزیران آغاز شــده و در این سفر ســند اصلی بنیادین عضویت توسط وزیر امور 
خارجه ایران و کشــورهای عضو شانگهای به امضاء می رسد که موفقیت خوبی 
برای جمهوری اسامی ایران اســت.وی در خصوص صدور ویزا برای نیویورک 
برای رئیس جمهوری نیز گفت: اجازه دهید اخبار مربوط به سازمان ملل را پس 
از سفر ازبکستان اعام کنیم. آقای رئیس جمهور قصد سفر به نیویورک را دارد 
اما جزئیات پس از سفر ازبکستان اعام خواهد شد.به گزارش ایرنا، امروز معاون 
سیاســی دفتر رییس جمهور نیز در یادداشتی در فضای مجازی سفر آیت اهلل 
رئیســی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، را 
تایید کرد. به گفته محمد جمشیدی محور فعالیت های رئیس جمهور در نشست 
سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند و مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک، ایجاد چندجانبه گرایی از مسیر تعامات اقتصادی با 

کشورهای مختلف جهان خواهد بود.

اسماعیلی خبر داد:

رئیسجمهوربهنیویورکمیرود
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تخلیه ۱۶۰۰ خانه سازمانی انجام شد
بر اساس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی، برنامه تخلیه خانه های سازمانی در دستور کار قرار دارد. حدود ۶۰۰۰ واحد از 
خانه های سازمانی شناسایی و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رسیده که سایر آن ها هم باید تخلیه و به استناد 
قانون فروخته شوند.به گزارش ایسنا، طبق قانون »تخلیه خانه های سازمانی برابر ضوابط و مقررات« مصوب سال ۱۳۶۲ 
در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت و مهلت، تخلیه وتحویل نشود به تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا 

جانشین یا نماینده او و در نقاطی که مقامات مذکور نباشند به وسیله مأموران انتظامی، خانه تخلیه خواهد شد.
در این زمینه علیرضا فخاریـ  مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: برنامه تخلیه و فروش خانه های سازمانی 
در دستور کار قرار  دارد. این طرح شامل خانه هایی می شود که از سال های گذشته و برخی از آن ها حتی پیش از انقالب 
در قالب طرح خانه های سازمانی با منابع دولتی ساخته شده است.وی افزود: حدود ۶۰۰۰ واحد از این خانه ها شناسایی 
شــده و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رســیده که سایر آن ها نیز باید حتما تخلیه و به استناد قانون فروخته 

شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.

از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه در ایران ایر
پروازهای رفت اربعین ۲ میلیون تومان شد

سخنگوی ایران ایر گفت که پروازهای این شرکت به مقصد نجف، از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه با مبلغ دو میلیون تومان به جای 
ســه میلیون عرضه می شود.به گزارش ایسنا، حسام قربانعلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هواپیمای جمهوری اسالمی ایران 
از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ شهریور، پروازهای رفت ازمبدا فرودگاه امام خمینی )ره( به فرودگاه نجف را از طریق سامانه فروش اینترنتی 
به آدرس ebooking.iranair.com با مبلغ دو میلیون تومان به جای ســه میلیون تومان، عرضه کرده است.ســخنگوی هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران همچنین خاطرنشان کرد: در برخی از روزها در مسیرهای رفت و برگشت هم ممکن است ظرفیت های 
مختصری باز شود که افراد می توانند با مراجعه به ebooking.iranair.com نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.به نظر می رسد با توجه 
به نزدیک شدن به روز اربعین در تاریخ ۲۶ شهریورماه و در حالی که زائران در روزهای پیش از این تاریخ و پس از آن به بازگشت 
از عتبات عالیات اقدام می کنند، این تصمیم برای جلوگیری از پروازهای یک ســر خالی از فرودگاه نجف به ایران صورت گرفته 

است، در حالی که به گفته سرپرست ایران ایر، حتی اگر ۱۰۰ درصد پروازها به صورت رفت وبرگشت با ظرفیت پر انجام شود.

گزیده خبر
رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان:
مالیات دریافتی کنونی، واقعی نیست

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان به تشریح 
جزئیات قانون پایانه های فروشگاهی پرداخت.به گزارش اقتصاد آنالین، برزگری، 
رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه  مؤدیان قرار است نظام مالیات ستانی سنتی را به 
نظام مالیات ستانی هوشمند تبدیل کند. وقتی ما از نظام مالیات ستانی سنتی 
صحبت میکنیم، داده های ما مکفی نیســت و تشــخیص ها نیز شخص محور 
خواهد شد و براین اساس مالیات واقعی نیست و بر حسب چانه زنی افراد متفاوت 

خواهد بود. ذات این نظام فرارهای مالیاتی متعدد است. 

به مالیات عادالنه امیدوار هستیم 
وی ادامه داد؛ در نظام هوشــمند تشخیص مالیات به صورت سیستمی است و 
دیگر بحث چانه زنی مطرح نیست. مؤدی به جای اینکه زمان بگذارد چهره من 
را ببینید انتظار خواهد داشــت با پرداخت مالیات واقعی از خدمات مطلوب تری 
اســتفاده کند. بنابراین فرار مالیاتی کاهش می یابد و می توان به عدالت مالیاتی 

امیدوار بود. 

مبارزه با گران فروشی با مالیات ستانی هوشمند 
وی اضافــه کرد : ما از یــک انقالب مالی صحبت میکنیم کــه پیامد آن ایجاد 
شفافیت، تعیین مالیات منصفانه، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از مؤدیان 

صوری، افزایش عدالت و مبارزه با گران فروشی و قاچاق است.

از یک آبان شرکت های پذیرفته شده بورسی و فرابورسی قانون را اجرا 
میکنند

برزگری توضیح داد: شرکت های بورســی و فرابورسی از یک آبان قانون را اجرا 
خواهند کرد. اگر خریدار صورت حساب را تایید کرد، برای خریدار هزینه و اعتبار 
مالیاتی به صورت سیستمی در کار پوشه درج خواهد شد. اما اگر خریدار صورت 
حساب را تایید نکرد، نه خریداری خواهد داشت نه اعتباری. با اجرای کامل این 

قانون هیچ فعال اقتصادی خرید به سازمان مالیاتی اعالم نمی کند.

کدام فعاالن اقتصادی می توانند مالیات بــر ارزش افزوده از خریدار 
دریافت کنند؟ 

وی تشــریح کرد: قسمت دیگر قانون سامانه مودیان است که در اختیار سازمان 
امور مالیاتی اســت. اگر صورت حسابی توسط فعال اقتصادی صادر و در سامانه 
مودیان ثبت نشود، صورت حساب، صورت حساب نیست. با اجرای قانون زمانی 
می توان صورت حســاب را داشت که آن صورت حساب در سامانه مودیان درج 
شود. هر فعال اقتصادی اگر به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند می تواند پرونده 
خود را ببیند. اگر فعال اقتصادی کارپوشــه فعال داشته باشد می تواند از خریدار 

مالیات بر ارزش افزود بگیرد. در غیر این صورت خیر.

فعاالن اقتصادی این دو کار را انجام دهند 
وی افــزود: فعاالن اقتصادی باید دو کار انجام دهنــد. ثبت نام و صدور صورت 
حســاب الکترونیکی. کار اول یعنی ثبت نام را خود سازمان امور مالیاتی انجام 

می دهد. اما صدور صورت حساب را خواهش داریم که از یک آبان انجام دهید.

همه حساب های شخص حقوقی تجاری است
به گفته برزگری، فعاالن اقتصادی باید یک شماره حساب تجاری را به ما بدهند. 
همه حســاب های شخص حقوقی، پشت پوز، درگاه های الکترونیکی و... تجاری 
است. حسابی که به نام فعال نباشد نمی تواند حساب تجاری شرکت باشد. حساب 
مربوط به شــرکت می تواند حساب تجاری شرکت باشد. حساب با صد تراکنش 
واریز و ۳۵میلیونی تجاری اســت. اگر ٩٩ تا باشد بررسی می کنیم. ما می گوییم 
این حســابها تجاری است. اگر می گویید نیست ثابت کنید ولی ارقام بزرگ سر 

جای خود است و در قسمت دیگری پایش می شود.

همه آنچه باید درباره حساب شخصی و تجاری بدانید؛
از کجا بفهمیم حساب ما شخصی است یا تجاری؟

شخصی یا تجاری بودن حساب یکی از سواالتی است که در این روزها ذهن مردم را 
درگیر خود کرده اســت؛ اگر می خواهید بدانید حساب شما شخصی است یا تجاری، 
در این گزارش همراه ما باشــید.به گزارش اقتصاد آنالین، انتشار خبر اخذ مالیات از 
حســاب های تجاری، موضوعی بود که ذهن شهروندان را درگیر خود کرده و بسیاری 
نگران بودند که حساب شخصی آن ها به اشتباه تجاری قلمداد شود. اما از کجا متوجه 

شویم که حساب ما شخصی است یا تجاری؟

کدام حساب ها تجاری هستند؟
پیش از هرچیز فراموش نکنید اگر دو شرطی که در ادامه می آید را داشته باشید تنها 
به حساب تجاری مشکوک خواهید شد و از حساب شما مالیات اخذ نخواهد شد؛ اما 
این دو شــرط چیست؟ شرط اول این است که شما ۱۰۰تراکنش واریز در ماه داشته 
باشــید یعنی به حساب شما پول واریز شــده باشد و شرط دوم آن است که مجموع 
تراکنش ها بیش از ۳۵میلیون تومان باشــد.بنابراین باید هر دو شرط را باهم داشته 

باشید و تنها یکی از شروط سبب نمی شود که حساب شما تجاری قلمداد شود.

اگر ۹۹ تراکنش داشته باشیم با مبالغ باال، تجاری هستیم؟
یکی از انتقاداتی که پس از مطرح شدن این خبر مطرح شد، آن بود که پس افرادی 
که تعداد تراکنش پایینی دارند ولی مبالغ باالیی جابه جا می شــود، چطور؟ سازمان 
امور مالیاتی در پاسخ به این انتقاد اذعان داشته که جابه جایی مبالغ باال نیز حساب را 
مشکوک خواهد کرد و فعالیت های حساب مشکوک مورد بررسی بیشتر قرار خواهد 

گرفت.

همه حساب ها 100 تراکنش یا یک حساب؟
برخی این ســوال را مطرح می کنند که مجموع حســاب های یک کد ملی باید این 
شروط را داشته باشد یا هر حساب جدا بررسی می شود؟ این موضوع تا به این لحظه 
به صورت دقیق پاســخ داده نشده است؛ اما بنظر می رسد که هر یک از حساب ها به 

صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با دستور دادستان تهران
بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودروی توقیفی در 
گمرکات کشور، به مزایده گذاشته می شود

دادســتان تهران در راســتای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنــی بر تعیین تکلیف 
خودروهای توقیف شــده ســال های اخیر، دســتور داد تا فرآیند تحویل خودروها از 
گمرکات، انبارهای عمومی و بنادر تا ۳ روز آینده با همکاری تمام دستگاه های متولی 
اجرا شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در جلسه 
بررسی وضعیت خودورهای توقیفی، بیان کرد: پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان 
بوشــهر و دستورات وی مبنی بر روشن شــدن وضعیت خودروهای توقیفی، حجت 
بر تمام دســتگاه ها تمام شده اســت.وی افزود: در خصوص فرآیند تحویل خودروها 
از ســوی گمرکات و انبارهای عمومی و بنادر به اموال تملیکی مقرر شــد تا سه روز 
آینده، با اقدامات الزم حتی در تعطیالت پیش رو، خودروها تحویل نمایندگان سازمان 
اموال تملیکی شود.دادستان تهران با بیان اینکه بیش از یک هزار دستگاه خودروهای 
توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته می شود، تصریح کرد: نمایندگان سازمان 
اموال تملیکی با مراجعه به گمرکات محل توقیف، جهت اجرای این دستور نسبت به 
تحویل خودروهای در محل نگهداری، اقدام کنند.وی افزود: در این جلسه مصوب شد 
تا از روز تشــکیل جلسه، فرایند اجرای مزایده آغاز و حداکثر تا مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۱، 

توسط سازمان اموال تملیکی به پایان رسد.

رییس سازمان امور مالیاتی:

رشد حدود دو برابری از مالیات نقل وانتقال خودرو
همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه  مؤدیان برای شرکت های پذیرفته شده 
در بورس و فرابورس صبح دیروز برگزار شد.به گزارش اقتصاد آنالین، داوود منظور، رییس 
سازمان امور مالیاتی در این همایش گفت: ما عملیات اجرایی قانون پایانه فروشگاهی را 
امروز شروع میکنیم. قانون پایانه های فروشگاهی یکی از تکالیف بر زمین مانده بود که از 
زمان تصویب این قانون حدود دو و نیم ســال می گذرد و بنابراین قرار شد قانون پس از 
۱۵ماه شروع به اجرا کند.منظور تاکید کرد: البته به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها عمال 
اجرای قانون به تعویق افتاد. البته محتوای قانون در دو دهه گذشته در نظام قانونگذاری 
کشــور تصویب شــده بود. اما عمال هیچ گاه به مرحله اجرا در نیامد. برای ما در دولت 

سیزدهم افتخار بزرگی است که یک نیاز ملی را بعد از دو دهه اجرا کنیم.

قانون پایانه های فروشگاهی ما را به نظامی روزآمد بدل خواهد کرد 
وی اظهار داشت: اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی در آن است که نظام مالیاتی 
را به یک نظام روزآمد و جهان تراز تبدیل می کند. تمام کشورهایی که توانستند مالیات 
را منبــع اصلی تامین مالی دولت تبدیل کنند این مســیر را طی کردند و ما باید دیر یا 
زود این تجربه را در کشــور پیاده سازی میکردیم. هرچه زودتر بهتر.رییس سازمان امور 
مالیاتی گفت: قانون پایانه های فروشگاهی فعاالن اقتصادی را مکلف می کند که هنگامی 
که یک تراکنش را انجام می دهند آن را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و نســخه ای از 
صورتحساب صادرشده را برای پایگاه مالیاتی ارسال کنند. اهمیت این کار شفافیت است.

مؤدیان از چانه زنی در مالیات ناخرسند بودند
به گفته منظور، دســتگاه مالیاتی با داشــتن اطالعات مربوط به فعالیت های اقتصادی 
می تواند با فعاالن اقتصادی و مؤدیان به زبان اعداد و اطالعات مستند صحبت کند و این 
گالیه مندی اســت که فعاالن اقتصادی همواره داشته اند که از اینکه مالیات آنها براساس 

چانه زنی و... تعیین شود ناخرسند هستند و ما امروز می خواهیم به این نیاز پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: طبیعتا زمانی که یک واحد شــغلی و صنفی محصول خود را می فروشد و 
میزان کاالی فروخته شــده و... را مشخص می کند، دلیلی برای اختالف بین ما و فعالن 

اقتصادی نخواهد بود.

در مالیات نقل و انتقال خودرو تجربه موفقی داشتیم
منظور توضیح داد: این شــفافیت، درآمدهای مالیاتی را هــم افزایش خواهد داد. از اول 
امسال تا االن دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال خودرو وصول شده و تا 
آخر سال به ۵هزار میلیارد تومان می رسد. این نمونه موفق را در جاهای دیگر نیز انجام 
خواهیم داد.وی تاکید کرد: قانون پایانه های فروشــگاهی بارزترین نماد شفافیت مالیاتی 
اســت و به عدالت مالیاتی خواهد انجامید. ما امروز قانون را با شرکت های پذیرفته شده 

در بورس اجرا کردیم.

چرا اجرای قانون با شرکت های بورسی؟ 
منظور ادامه داد: ما از شورای عالی هماهنگی سران سه قوه درخواست کردیم به ما اجازه 
دهند قانون را مرحله ای و تدریجی اجرا کنیم. زیرا تلقی قانونگذار اجرای یک باره قانون 
بود. اما چون قانون همه آحاد کشــور را درگیر می کند، ما برای آنکه قانون را به صورت 
مالیم اجرا کنیم و در اقتصاد براثر اجرای قانون تنشــی وارد نشود، این مجوز را دریافت 
کردیم که قانون به صورت مرحله ای تا پایان ســال ۱۴۰۲ به اجرا در آید و هر ســه ماه 
یکبار یک گروه از فعاالن اقتصادی فراخوان می شــوند. گروه اول با شــرکت های بورسی 
آغاز شــد. زیرا شرکت های بورسی بیشــترین فعالیت را دارند و بخش بزرگی از اقتصاد 
و تولیــد ناخالص داخلی را به خــود اختصاص می دهند و در عمل قدمی بلند در اجرای 
قانون برداشته می شود.وی افزود: از سویی دیگر شرکت های بورسی بسیار شفاف هستند 

و اطالعات مربوط به آنها در اختیار ســایر آحاد جامعــه قرار می گیرد و به همین دلیل 
پیوستن شرکت های بورسی به ســامانه مودیان کار آسانی است و با دسترسی که ما به 
آنها قرار می دهیم می توانند به سامانه ما بپیوندند و با ساز و کارهایی که تعریف میکنیم 
صورت حساب الکترونیکی دریافت کنیم. ما اعتقاد داریم این شروع مهم مهمترین گام ما 
در اجــرای قانون خواهد بود.منظور گفت: ما برای اجرای قانون نیازمند تمهیداتی بودیم. 
اول آماده ســازی که در ٩ ماهه اول دولت انجام شد. دستور بعدی مقررات اجرای قانون 
بود. مثال ضوابط مالی و دستورالعمل های پذیرنده ها و دستورات فنی که باید ارتباط ما و 

شما را مشخص کند. این اقدامات نیز انجام شد.

مرحله بعدی به سراغ اشخاص حقیقی خواهیم رفت 
وی تاکید کرد: یکی از ارکان قانون شرکت های مالیاتی هستند که از مؤدیان پشتیبانی 
کننــد و نقش مهمی در اجرای قانون به عهده دارند. در حال حاضر دو شــرکت معتمد 
مجوز دریافت کردند و ٩ شــرکت دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز هستند و به زودی 
مجوز صادر خواهد شد. ما امیدواریم که بازیگران اجرای قانون و شرکت ها و شخصیت های 
حقوقی اقتصاد در مرحله اول به اجرای قانون کمک کنند و ما در مراحل بعدی به سراغ 
اشخاص حقیقی خواهیم رفت.رییس سازمان امور مالیاتی گفت: قانون جدید است و به 
همین دلیل نیاز داریم تا بستر را از طریق رسانه ها فراهم کنیم. ماده ده و یازده قانون از 

دیگر موادی بود که ما در اجرای قانون انجام دادیم.

مبارزه با گران فروشی با مالیات ستانی هوشمند 
وی اضافه کرد : ما از یک انقالب مالی صحبت میکنیم که پیامد آن ایجاد شفافیت، تعیین 
مالیات منصفانه، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از مؤدیان صوری، افزایش عدالت و 

مبارزه با گران فروشی و قاچاق است.
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گزیده خبر

موکب های پاالیشگاه گاز ایالم روزانه هفت 
هزار وعده غذا بین زائران توزیع می کند 

ایالم - پروین صمیم نیا - مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: روزانه بیش 
از هفت هزار وعده غذایی توســط موکب های این شرکت بین زائران اربعین در 
مرز مهران توزیع می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیشگاه ایالم، روح 
اله نوریان روز ســه شنبه اظهار داشــت: این تعداد غذا در سه وعده صبح، ظهر 
و عصر در موکب های این پاالیشــگاه در شهرستان های چوار و ایالم در مسیر 
رفت تردد زائران توزیع می شــود.وی با بیان اینکه برنامه ریزی الزم برای توزیع 
۱۰ هزار وعده در مسیر برگشت زوار نیز انجام شده است، افزود: عالوه بر توزیع 

سه وعده غذایی، در طول شبانه روز انواع پذیرایی بین زائران توزیع می شود.

به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار شد:
آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی

آیین پایانی جشنواره شهید رجایی استان زنجان سال 
۱4۰۱، باحضور نماینده محترم ولی فقیه در اســتان، 
استاندار زنجان و مدیران ارشــد دستگاه های اجرایی 
اســتان در سالن شهید حاج قاســم سلیمانی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، آیت ا... خاتمی، نماینده 
محتــرم ولی فقیه در اســتان ، در این آیین با تاکید بر ضــرورت بهره گیری از 
فرصت خدمت گفت: قرار نیســت فرصت انجام کاری را چند بار داشته باشیم، 
بنابراین عقل و وجدان اقتضا می کند از فرصت خدمت به درستی استفاده کنیم 
چراکه در پایان مسئولیت ها، باید در ۲ عرصه دادگاه افکار عمومی و دادگاه عدل 
الهی پاســخگو باشیم.امام جمعه زنجان خاطرنشــان کرد: هم اکنون بسیاری از 
افراد ناتوانی های خود را گردن دیگران می اندازند، این ها همه بهانه و عذر تراشی 
برای کاستی ها و کم کاری های خودمان است.استاندار زنجان نیز در این آیین با 
تاکید بر اینکه مدیران باید قبول کنند که دوره حکومت نفتی در کشــورپایان 

یافته است.

 gis ready دوره آموزشی کار با داده های
شرکت گاز استان گلستان برگزار شد

علیرضا گروسی  رئیس منابع انسانی شرکت گاز استان 
گلســتان در این خصوص گفت :سامانه های اطالعات 
مکانی مجموعه ای از ســخت افزار ،نرم افزار داده های 
مکانی و منابع انسانی است که به منظور کسب ،ذخیره، 
به روز رســانی ، به کارگیری تحلیــل و نمایش کلیه 
اشــکال اطالعات مکانی طراحی و پیاده سازی می شــود. وی افزود: در همین 
  gis ready راستا و با توجه به پیشرفت های قابل توجه صورت گرفته در حوزه
داده های تاسیسات گازرسانی در مجموعه شرکت گاز استان گلستان و همچنین 
با عنایت به راه اندازی ســامانه جامع اطالعات مکانی ign از سوی شرکت ملی 
گاز ایران ،دوره آموزشی کار با داده های gis ready در سامانه یاد شده برگزار 
شد.رئیس منابع انسانی شرکت گاز اســتان گلستان اظهار داشت :در این دوره 
آموزشــی  که با هدف ایجاد زمینه الزم برای تســلط کاربران به این ســامانه و 
به منظور برداشــتن گام های عملی دستیابی به سامانه جامع اطالعات مکانی 

سازمانی egis اجرا گردید ،

سامانه مدیریت حمل و نقل بار و کاال )سامانه 
بارانه( راه اندازی می  شود

رئیس اداره بار ســازمان حمل  و نقل بار و مســافر شــهرداری کرج از راه  اندازی 
ســامانه مدیریت حمل و نقل بار و کاال )ســامانه بارانه( با هدف بهبود وضعیت 
حمل  و نقل درون  شهری خبر داد.حسین افضلی در گفت  وگو با کرج امروز، اظهار 
داشت: سازمان حمل  و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در راستای اجرای قانون 
توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، به منظور ساماندهی و بهبود 
وضعیت حمل و نقل بار در کالنشــهر کرج، از ابتدای ســال ۱۳۹۶، کار اجرایی 
خود را آغاز کرده است.وی با اشاره به اینکه این سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری کرج با هدف بهبود حمل و نقل بار در کرج گام برمی دارد، تصریح کرد: 
روان ســازی حمل و نقل بار درون شهری، افزایش ایمنی تردد ناوگان، کاهش 
آلودگی های ناشی از تردد ناوگان بار در کالنشهر کرج از جمله فعالیت های این 

سازمان است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گلپایگان خبر داد؛
پیشرفت ۷۰ درصدی کمربندی وانشان در 

شهرستان گلپایگان
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ غالمرضا امینی رئیس 
اداره راه و شهرســازی شهرستان گلپایگان در خصوص مجموعه اقدامات بعمل 
آمده در حوزه های مختلف کاری این اداره اظهار داشــت: در مبحث راهســازی 
با توجه به موقعیت شهرســتان گلپایگان، طی بازدیدهای بعمل آمده توســط 
مســئولین مربوطه، در محل اتصال اســتان اصفهان به استان های غرب کشور 
طرح جانمایی ایســتگاه راه آهن اراک - خمیــن - گلپایگان- اصفهان در چند 
موقعیت پیشنهادی، توسط مشــاور در دست بررسی قرار دارد.  وی با اشاره به 
ضرورت تســریع در احداث کمربندی وانشان بطول ۲.۶ کیلومتر اذعان داشت: 
اکنــون عملیات زیر ســازی این پروژه در حال اجرا بــوده و بیش از ۷۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد. 

توزیع روزانه ۱۱ هزار پرس غذا میان 
زائران اربعین در حرم بانوی کرامت 

مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به برپایی موکب در این 
حــرم مطهر تا آخر ماه صفر، گفت: در موکب آســتان مقدس حضرت معصومه 
ســالم اهلل علیها هر روز در دو وعده نهار و شام میانگین بیش از ۱۰ هزار پرس 
غــذای گرم و در وعده صبحانه هزار پرس غذا در میان زائران توزیع می شــود.

به گزارش پایگاه خبری آســتان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها، قربان 
رعیت مســئول واحد رفاه زائر حرم مطهر بانوی کرامت در گفت و گویی اظهار 
کرد: موکب کریمه اهل بیت ســالم اهلل علیها در صحن جواد االئمه علیه السالم 
حرم مطهر بانوی کرامت برپا شــده اســت.وی افزود: این موکب که با همکاری 
خیران با مهمانســرا و واحد رفاه زائر حرم مطهر بانوی کرامت برپا شده است از 
دوشنبه ۲۱ شهریور تا سه شنبه ۵ مهر مصادف با آخر ماه صفر به زائران خدمت 

رسانی خواهد کرد.

روند نزولی قیمت نفت ادامه یافت
قیمت نفت در معامالت روز چهارشــنبه تحت تاثیر نگرانی ها نسبت 
به احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا که پیش بینی اوپک از رشد 
قوی تقاضا برای نفت را تحت الشــعاع قــرار داد، کاهش پیدا کرد.به 
گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۸ سنت معادل ۰.4 درصد 
کاهش، به ۹۲ دالر و ۷۹ ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۹ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، 
به ۸۷ دالر و دو ســنت در هر بشــکه رسید. معامالت نفت برنت روز 
سه شــنبه با ۸۳ ســنت کاهش و نفت آمریکا با 4۷ سنت کاهش، 
بسته شدند.عاملی که در کاهش قیمتها تاثیر گذاشت، گزارش شاخص 
قیمت مصرف کننده آمریکا بود که رشــد باالتر از حد انتظار تورم را 
نشــان داد و امیدواری ها درباره احتمال عقب نشــینی فدرال رزرو از 
تحکیم بیشتر سیاست پولی در ماه های آینده را کمرنگ کرد. مقامات 
بانک مرکزی آمریکا قرار اســت سه شــنبه و چهارشنبه هفته آینده 
برای تصمیم گیری درباره سیاست پولی دیدار کنند. نرخ تورم آمریکا 
باالتر از سقف دو درصد مانده است.تینا تِنگ، تحلیلگر شرکت »سی 
ام سی مارکتس« در این باره گفت: دالر قوی تر و انتظارات برای یک 
دور دیگر افزایش قابل توجه نرخهای بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، 
بر فضای بازار تاثیر منفی گذاشــت.دالر روز چهارشــنبه به باالترین 
رکورد ۲4 ســال گذشــته در برابر ین ژاپن صعود کرد. نفت، به دالر 
آمریکا قیمت گذاری می شود و قوی شدن ارزش دالر، این کاال را برای 
خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند.در چین، تشدید قرنطینه های 
کووید ۱۹، تقاضا برای ســوخت را ضعیف تر کرده است. ادوارد مویا، 
تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: سیاست کووید صفر 
چین، همچنان بدون تغییر مانده است و هر گونه بهبود در هفته های 
آینده را محدود می کند. آمریکا در این بین، یک ابهام بزرگ است و 
اگر دورنمای تقاضا ضعیف تر شود، نفت ممکن است مسیر نزولی که 
از ابتدای تابســتان داشت را ازسربگیرد.در بخش عرضه، آمار موسسه 
امریکن پترولیوم نشــان داد ذخایر نفــت آمریکا در هفته منتهی به 
۹ ســپتامبر، حدود شش میلیون بشکه رشد کرده است. آمار رسمی 
بعدازظهر روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر 
می شود.بر اســاس گزارش رویترز، عاملی که از قیمتها حمایت کرد، 
پیش بینی اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه این سازمان بود. اوپک 
مجددا رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را 
با اشاره به سیگنالهای مشاهده شده در اقتصادهای بزرگ، پیش بینی 
کرد. این گروه تولیدکنندگان نفت انتظار دارد تقاضا برای نفت در سال 
۲۰۲۲ به میزان ۳.۱ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ به میزان 

۲.۷ میلیون بشکه در روز رشد کند.

رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر خبر داد

٥٠٠مگاواتنیروگاهتجدیدپذیرتا۳ماهآیندهواردمدارمیشود
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر گفت: برنامه احداث ۵۰۰ 
مگاوات نیروگاه را در دســتور کار داشتیم، ۱۲۰ مگاوات به انتها 
رســید و امیدواریم ظرف ســه ماه آینده ۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر وارد مدار شود.به گزارش ایسنا، محمود کمانی امروز 
در نشستی در جمع خبرنگاران گفت: اینگونه نیست که پروژه ها 
متوقف شده باشند، اما با توجه به اینکه تعهد کار بر عهده بخش 
خصوصی است اجرای کار بنا به دالیلی با تاخیر مواجه شده است.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر تولید پنل در داخل به میزان کافی 
صورت نمی گیرد و مشــکالتی همچون کرونا واردات از چین را 
بامشــکالتی مواجه کرده، ادامه داد: مسایل و چالش های تامین 
کاال نیز اجرای کار را دچار وقفه کرد.وی با اشــاره به برنامه تولید 
۲۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه تجدیدپذیر در دو پروژه ۱۰ هزار  
مگاواتی نیروگاه جدید و ۱۰ هزار مگاوات ازمســیر بهینه سازی،   
گفت:  برای این اهداف مباحث علمی و فناوری اهمیت دارد.   در 
حوزه انرژی تجدیدپذیر پتانسیل احداث ۱۰۰ هزارمگاوات نیروگاه 
خورشیدی و 4۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی در کشور وجود دارد 
و همچنین ظرفیت نیروگاههای زیست توده و زمین گرمایی هم 
اســتفاده می کنیم.رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر با بیان 
اینکه اســتفاده از انرژی تجدیدپذیر روز بــه روز در دنیا در حال 
افزایش است،   گفت: طی ۱۵سال گذشته تنها ۲۰ درصد ظرفیت 
ســاالنه ایجاد شده از انرژی های تجدیدپذیر بود اما طی ۲ سال 
گذشــته این عدد به ۷۰ درصد رسیده است.وی با بیان اینکه در 
کشور ما علیرغم وجود سوخت فسیلی ظرفیت احداث نیروگاه با 
سوخت فسیلی محدود است و باید به سمت افزایش راندمان در 
نیروگاه های ســیکل ترکیبی و در کنار آن تجدیدپذیرها برویم،   
گفت: برنامه احــداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه را در چند مرحله 
دردســتور کار داریم که برای احداث 4۰۰۰ مگاوات خورشیدی 
در انتهای سال گذشته مجوز گرفتیم،   لذا با شناسایی ساختگاه 
ها مناقصه برگزار شــد که حدود ۱4۳4 مگاوات برای ساختگاه 
موجــود در مرحله عقد قرارداد هســتیم و ۲۶۰۰ مگاوات هم به 
مناقصه می رود.رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه 
مناقصه به صورت دو مرحله ای اســت و با ارزیابی توان اقتصادی 
شــرکت ها بعد از اعالم برنده عقد قرارداد و اجرای پروژه صورت 
می گیرد، گفت: برنامــه احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی را با 
شــورای اقتصاد به توافق رساندیم که به زودی تصویب می شود. 

در این بخش نیز بعــد از اعالم برنده ها و عقد قرارداد کار را آغاز 
می کنیم.کمانی با اشــاره به برنامه احداث نیروگاه توسط صنایع 
گفت: صنایع انرژی بر که عمدتا صنایع معدنی هستند درخواست 
احــداث نیروگاه های تجدیدپذیر دارند کــه به صورت برق خود 
تامین به آنها مجوز می دهیم و قراردادی که با این بخش بســته 
می شود اینگونه است که معادل انرژی تحویلی به شبکه، برق به 
صورت توان ثابت در اختیار آنها قرار می گیرد و تعهد وزارت نیرو 
اینگونه است که یک ضمانت قرارداد سه گانه برای تحویل ثابت 
برق با آنها امضا می کند.وی با تاکید بر اینکه تا کنون برای 4۰۰۰ 
مگاوات درخواست ثبت شده و برای ۲۰۰۰ مگاوات پروانه صادر 
کرده ایم، گفت: برای احداث نیروگاه های کوچک مقیاس در پشت 
بام منازل نیز طرح های حمایتــی وجود دارد که طی تفاهم نامه 
پنج جانبه در سال اول ۱۱۰ واحد پنج کیلوواتی احداث می شود.

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر ادامه داد: منابع این طرح از 
طریق وام های کم بهره و منابع در اختیار نهادها تامین می شود و 

از طریق خرید برق توسط وزارت نیرو و ساتبا وام بازپرداخت شده 
و بعد از تسویه درآمد خرید برق به خانوارها تعلق می گیرد.کمانی 
در خصوص اقدامات صورت گرفته در حوزه بهره وری انرژی اظهار 
کرد: در این راســتا کاهش ۱۰ هزار مگاواتی مصرف برنامه ریزی 
شده؛ به گونه ای که در حوزه سیستم های سرمایشی برنامه کاهش 
مصرف تدوین شده است و مقرر شده مصرف بهینه در ۲۰ میلیون 
کولر آبی در دستور کار قرار گیرد. ساالنه ۱.۵ تا دو میلیون موتور 
جدید کولر تولید می شــود که راندمان پایینی دارد و اگر بتوانیم 
این موتورها را تعویض کنیم، راندمان و صرفه جویی ۵۰ درصدی 
را شاهد خواهیم بود.وی با تاکید بر اینکه استاندارد اجباری برای 
کولرهای کم مصرف و پربازده ابالغ شده است، گفت: جلساتی را با 
کولرسازان داشته ایم که در این راستا جایگزینی یک میلیون کولر 
گازی  فرسوده در دستور کار قرار دارد.رئیس سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در حوزه اصالح 
روشنایی معابر گفت: شرکت های عالقمند می توانند پیشنهادات 

خود را در حوزه بهینه سازی روشنایی معابر اعالم کنند و از محل 
بازگشت سرمایه از طریق اوراق می توانند در بازار انرژی به فروش 
برسانند. در حال حاضر در دو استان یزد و کردستان برای جذب 
ســرمایه گذار فراخوان داده ایم که در اســتان یزد در مرحله آغاز 
به کار اســت. عالوه بر این در حوزه لوازم خانگی و آسانســور نیز 
در بخش بهینه ســازی مصرف طرح هایی را در دستور کار داریم.

کمانی با اشاره به مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورها در حوزه 
گســترش انرژی های تجدیدپذیر گفت: وضعیت ایران در حوزه 
تجدیدپذیرها مطلوب نیست؛ چرا که تنها یک درصد از ظرفیت 
نیروگاهی کشور از انرژی های تجدیدپذیر بوده و این در حالیست 
که در کشورهای همسایه همچون ترکیه ۲۰ هزار مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر وجود دارد. در عربســتان وضعیت مطلوب نیست اما 
برنامه گســترده ای را در این حوزه تدوین کرده اند. امارات 4۰۰۰ 
مگاوات نیــروگاه منصوبه دارد و در آلمان نیز ۵۵ درصد ظرفیت 
بــرق را انرژی های تجدیدپذیر به خود اختصــاص داده اند.وی با 
تاکید بر اینکه در این حوزه کم کاری صورت گرفته است، گفت: 
دلیل عدم پیشرفت ایران در این حوزه قیمت انرژی فسیلی است. 
تا زمانیکه قیمت برق واقعی نشود نمی توان به سمت توسعه سریع 
در این بخش حرکت کرد.رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر 
با اشــاره به احداث نیروگاه های زباله سوز در کشور، گفت: حدود 
۵۰ تا ۶۰ هزار تن زباله در کشور تولید می شود و در حال حاضر 
پنج نیروگاه در این حوزه ســاخته شــده و چهار نیروگاه نیز در 
دست ساخت اســت. این نیروگاه ها با حمایت شهرداری، محیط 
زیست و وزارت نیرو ساخته می شود و در جلساتی که با شهرداری 
داشــته ایم، اعالم کردیم که آمادگی احداث نیروگاه زباله سوز را 
داریم اما باید توجه داشت که سهم وزارت نیرو یک سوم است و 
شــهرداری نیز در این حوزه نقش دارد.کمانی در پاسخ به سوال 
ایسنا در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت تونل بادی مشترک 
ایران و افغانســتان، گفت: هیچ اقدام خاصی در این حوزه صورت 
نگرفته است. قرار بود پروژه با کمک آلمان اجرا شود و مطالعات 
آن هم صــورت گرفت اما بــه دلیل وقوع اتفاقات سیاســی در 
افغانســتان این پروژه اجرایی نشد.وی در خصوص تامین اعتبار 
پروژه های انرژی های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس بودجه ۱4۰۱، 
۳۰۰۰ میلیارد تومان برای انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته 

شد که تا کنون هیچ رقمی تخصیص نیافته است.

رئیــس و مدیرعامل آرامکوی ســعودی 
اعالم کرد حمالت ســایبری بــه همراه 
فجایع طبیعی و حمــالت فیزیکی، یکی 
از اصلی ترین ریسک هایی هستند که این 
غول نفتی با آنها روبروست.به گزارش ایسنا، 
امین ناصر در اجالس هوش مصنوعی در 
ریــاض گفت: اگرچه این حمالت از لحاظ 
گستردگی و شدت، گسترش پیدا می کنند 
اما هوش مصنوعی به آرامکو کمک کرده 
که بعضی از این تهدیدهــا را دفع کنیم. 
بنابراین تالشــها نباید تنهــا به بهره وری 
بیشتر یا بینش عمیق تر مشتری متمرکز 
شــود و از امنیت و تــاب آوری هم نباید 
غافل شــویم.آرامکو که بزرگترین شرکت 
نفتی جهان است، در سال های اخیر هدف 
حمالت سایبری متعددی قرار گرفته که 
معروف ترین آنها، بدافزار شــامون در سال 
۲۰۱۲ بود که اطالعات تمامی رایانه های 
این شرکت نفتی را پاک کرد. کارشناسان 
امنیت ســایبری در ســال ۲۰۱۸ درباره 

ظهور نســخه جدیدی از بدافزار شــامون 
هشــدار دادند.آرامکو سال گذشته با یک 
رخنه اطالعاتی روبرو شــد که درخواست 
باجی به مبلــغ ۵۰ میلیون دالر در قالب 
رمزارز را به دنبال داشــت. این شــرکت 

ژوییه ســال گذشــته به آسوشیتدپرس 
اعــالم کرد بــه تازگی از واقعــه لو رفتن 
میزان محدودی از اطالعات شرکت که در 
اختیار پیمانکاران شخص ثالث بوده، مطلع 
شده اســت. یک هفته پیش از آن، پایگاه 

خبری بلیپینگ کامپیوتر گزارش کرده بود 
آرامکوی ســعودی با درز اطالعات روبرو 
شــده و نفوذگران، یک ترابایت اطالعات 
این شــرکت را به سرقت برده و در دارک 
وب به فروش گذاشته اند.با این حال، تنها 
آرامکوی سعودی نیســت که تهدیدهای 
ســایبری را یکــی از ریســک های اصلی 
می داند.طبق نظرســنجی شــرکت بریچ 
بیتس آمریکا که در اوت سال ۲۰۲۲ انجام 
شد، اکثر شرکتهای نفت و گاز آمریکایی 
در معرض ریسک های رخنه سایبری قرار 
دارند و ۵۹ درصد شــرکت ها، با ریســک 
متوسط یک رخنه سایبری، ۱۳ درصد با 
ریسک اندک و ۲۸ درصد، با ریسک بسیار 
اندک روبرو هستند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، جان الندگــرن، مدیرعامل بریچ 
بیتس ماه گذشــته گفته بود: ۱۱ درصد 
از این شــرکت ها با تهدیدهای ریسک باال 
روبرو هستند و ریسکهای سایبری به شکل 

بی سابقه شناسایی می شوند.

نگرانی بزرگترین شرکت نفتی 
جهان از تهدید حمالت سایبری

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، با اشــاره به این که 
اقتصادهای بزرگ در برابر موانعی مانند افزایش تورم، بهتر از 
حد انتظار ظاهر شــده اند، همچنان به رشد قوی تقاضا برای 
نفت در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خوش بین ماند.به گزارش ایسنا، 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در گزارش ماهانه 
خود پیش بینی کــرد تقاضا برای نفت به میزان ۳.۱ میلیون 
بشــکه در روز در ســال ۲۰۲۲ و به میزان ۲.۷ میلیون بشکه 
در روز در ســال ۲۰۲۳ رشــد خواهد کرد که در مقایســه با 
پیش بینی ماه گذشته این گروه تغییری نداشت.مصرف نفت 
نســبت به اوج دوران پاندمی کووید بهبود پیدا کرده است اما 
قیمتهای باال و موجهای شــیوع ویروس کرونا در چین، باعث 

بازنگری نزولی پیش بینی های سال ۲۰۲۲ شده است. از نظر 
اوپک، این موانع، روند احیای تقاضا برای نفت و رســیدن آن 
به باالی سطح مصرف سال ۲۰۱۹، را تا سال ۲۰۲۳ به تاخیر 
می اندازد.در گزارش اوپک آمده است: انتظار می رود تقاضا برای 
نفت در ســال ۲۰۲۳ با عملکرد اقتصادی مطلوب کشورهای 
مصرف کننده بزرگ نفت و همچنین بهبودهای احتمالی در 
محدودیتهای کووید ۱۹ و کاهش ابهامات ژئوپلیتیکی، حمایت 
شود. این گروه انتظار دارد مصرف نفت جهان در سال ۲۰۲۳ 
به ۱۰۲.۷۳ میلیون بشــکه در روز برســد که باالتر از سطح 
مصرف در سال ۲۰۱۹ خواهد بود که هنوز پاندمی آغاز نشده 
بود.اوپک اوایل امســال پیش بینی کرده بود تقاضا برای نفت 

در ســال ۲۰۲۲ به ســطح دوران پیش از پاندمی کووید ۱۹ 
بازخواهد گشت.اوپک با اشــاره به سیگنال هایی شامل ثابت 
ماندن فعالیت های اقتصادی مانند هزینه خرده فروشــی در 
آمریکا و منطقه یورو، پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهانی 
در ســال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را تغییر نــداد و همچنان نرخ ۳.۱ 
درصد را پیش بینی کرد.اوپک و متحدانش شامل روسیه که 
به اوپک پالس معروف هســتند، امســال تولید نفت را برای 
خاتمه دادن به محدودیت عرضه ای که در سال ۲۰۲۰ به اجرا 
گذاشــتند، افزایش دادند. با این حال، اوپک پالس در ماه های 
اخیر موفق نشده است افزایش تولید برنامه ریزی شده را عملی 
کند که ناشی از عدم سرمایه گذاری در میادین نفتی برخی از 
اعضای اوپک و از دست رفتن تولید روسیه بوده است.گزارش 
ماهانه اوپک نشــان داد تولید اوپــک در اوت به میزان ۶۱۸ 
هزار بشــکه در روز افزایش یافت و به ۲۹.۶۵ میلیون بشــکه 

در روز رسید که عمده 
این افزایــش مربوط به 
پس  لیبی  تولید  بهبود 
از اختالالت متعدد بود.
طبق آمار منابع ثانویه، 
عربستان سعودی تولید 
نفت خود در اوت را به 
افزایش  بیشتری  میزان 

داد و تولید این کشور با ۲۳۶ هزار بشکه در روز افزایش نسبت 
به ژوییه، به بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز رسید.بر اساس 
گزارش رویترز، عربســتان سعودی می گوید حداکثر ظرفیت 
تولید ۱۲ میلیون بشــکه در روز را دارد امــا بعضی از منابع 
صنعت درباره این توانایی این کشــور برای تولید ۱۱ میلیون 

بشکه در روز برای مدت طوالنی، تردید دارند.

اوپک به دورنمای تقاضا برای نفت خوش بین ماند

معاون تلفیق و تنظیم گری شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران گفت: همزمان با تکمیل پروژه آبرسانی به همدان، 
تکمیل سامانه آبرسانی این شهر نیز در قالب یک رینگ 
۱۶.۵ کیلومتری در دستور کار قرار گرفت که رکوردهای 
بی نظیری از فعالت اجرایی در این بخش به ثبت رســید.

علیرضا الماسوندی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تکمیل 
فاز اول اَبرپروژه آبرسانی به همدان گفت: خوشبختانه روز 
گذشته شاهد تکمیل فاز اول اَبرپروژه آبرسانی به همدان 
بــه ظرفیت ۶۰۰ لیتر در ثانیه بودیم و هم اکنون مخازن 
تعبیه شــده در این خط در حال آبگیری هستند.وی در 
بیان جزئیــات این پروژه بزرگ گفت: همدان تنها از یک 
منبع آبی ســد اکباتان برای تامین منابع آبی اســتفاده 
می کرد و متاســفانه اَبرپروژه آبرســانی به این شــهر در 

طی ۱۷ ســال گذشته زمین مانده بود اما با تاکید دولت 
سیزدهم مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام این طرح 
بزرگ نیز در دســتور کار قرار گرفــت و در حال حاضر 
تکمیل شده است.وی افزود: این طرح عظیم، عالوه بر خط 
انتقال و ایستگاه های پمپاژ از یک مخزن به ظرفیت های 
۵۰۰۰ متــر مکعــب و دو مخزن ۱۰ هــزار متر مکعبی 
تشکیل شده است.الماسوندی با اشاره به رینگ آبرسانی 
به شــهر همدان گفت: همزمان با تکمیل پروژه آبرسانی 
به همدان، تکمیل سامانه آبرسانی این شهر نیز در قالب 
یک رینگ ۱۶.۵ کیلومتری در دستور کار قرار گرفت که 
رکوردهای بی نظیــری از فعالت اجرایی در این بخش به 
ثبت رســید.معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران در تشریح جزئیات رینگ آبرسانی گفت: 

فرآیند طراحی و تامین تجهیزات این رینگ آبرسانی در 
کنار شــروع اجرا به صورت توامان انجام شــده و پس از 
آن ۱۲ جبهه کاری تعریف شــد و بدین وسیله یک کار 
شش ماه در کمتر از یک ماه به انتها  رسید.وی ادامه داد: 
در مدت زمان یک ماهه تکمیل اَبَرپروژه های آبرسانی به 
همدان، تامین منابع آبی از خطوط اضطراری با هماهنگی 
۷۰ چاه انجام می شد و هم اکنون با تکمیل فاز اول پروژه 
بزرگ آبرســانی به همدان مســئله آب این شهر پس از 
۱۷ ســال به صورت پایدار حل خواهد شد.الماسوندی با 
اشاره به برنامه وزارت نیرو برای حل مسئله تنش آبی در 
شهرها و روســتاهای کشور گفت: پروژه های نرم افزاری و 
سخت افزاری عظیمی در دستور کار است که به واسطه آن 

تالش می کنیم، مسئله آب شرب در کشور را حل کنیم.

پروژه آبرسانی به بهره برداری رسید

مشکل آب همدان حل شد
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
حضور فرش افغان  و ترک  در بازار ایران

رییس اتحادیه فروشــندگان فرش دستباف خاطر نشــان کرد: قیمت فرش افغان 
نســبت به فرش ایرانی ارزان تر است اما از نظر کیفیت فرقی با فرش ایرانی ندارد از 

این رو استقبال برای خرید این فرش ها نسبت به فرش داخلی بیشتر است.
مســعود ســپهرزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه فرش های 
دســتباف افغان در بازار به وفور موجود اســت، گفت: فرش افغان، در بازار داخلی 
فرش خارجی محســوب می شود این در حالیســت که این فرش ها بدون پرداخت 
عوارض گمرکی وارد کشور می شوند.وی ادامه داد: زمان خرید این فرش ها فروشنده 
به خریدار اعالم نمی کند که این فرش از ســوی بافندگان افغان بافته شده است و 
زمانی که خریدار بعد از چند سال می خواهد فرش را بفروشد متوجه می شود که باید 
پایین تر از نرخ فرش ایرانی آن را بفروش برســاند.به گفته این فعال صنفی؛ قیمت 
فرش افغان نسبت به فرش ایرانی ارزان تر است اما از نظر کیفیت فرقی با فرش ایرانی 

ندارد از این رو استقبال برای خرید این فرش ها نسبت به فرش داخلی بیشتر است.

بازار پررونق خرید و فروش فرش دسته دوم ماشینی
محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان فرش ماشــینی روی محصول 
خود برند ترک را حک و اقدام به فروش آن می کنند، گفت: واردات فرش در شرایط 
فعلی و با نوسان های نرخ ارز مقرون به صرفه نیست. اما فرش ترک از سال ها پیش 
در بازار موجود است و این فرش ها در بازار ایران به راحتی خرید و فروش می شوند.

این فعال صنفی با اشاره به ضعف در تولید فرش های فانتزی، خاطر نشان کرد: در 
سال های گذشته در زمینه تولید فرش های فانتزی ضعف های داشتیم که این ضعف 
با واردات از ترکیه و بلژیک جبران می شــد اما امروز دیگر این ضعف وجود ندارد و 
تولیدکنندگان داخلی این زمینه را پوشــش دادند.وی میزان تولید فرش در کشور 
را قابل توجه دانســت و افزود: قیمت فرش ماشینی در بازار نسبت به سال گذشته 
حدود 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرد اما این افزایش نرخ نسبت به نرخ سایر لوازم 
خانگی مانند یخچال و تلویزیون قابل توجه نیست.کمالیان بازار خرید و فروش فرش 
دسته دوم را پررونق توصیف کرد و افزود: شرایط مالی مردم به گونه ای نیست که به 
آنها اجازه بدهد برای تغییر دکوراسیون منزل فرش خود را عوض کنند. و در سبد 

خرید مصرف کنندگان فرش ماشینی کاالی درجه 3 محسوب می شود.

جدیدترین وضعیت واردات موبایل های باالی 
۶۰۰ دالر

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که امکان ثبت 
ســفارش موبایل های باالی ۶00 دالر وجود دارد، اما به دلیل تامین نشــدن ارز، 
همچنــان واردات آن ها با اختالل مواجه اســت.محمدرضا عالیان در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه امکان ثبت سفارش و به روز رسانی موبایل های باالی ۶00 
دالر وجــود دارد، تصریح کرد: اما همچنان واردات موبایل های باالی ۶00 دالر با 
اختالل مواجه است، چراکه تامین ارز انجام نمیشود.به گفته وی، تا زمانی که این 
شرایط در بازار حاکم باشد، از روش هایی که افراد سودجو استفاده می کنند، یعنی 
قاچاق، تقاضای موبایل های باالی ۶00 دالر تامین می شود. این روش هم فقط از 

طریق رویه مسافری انجام می شود.

رشد ۳ برابری واردات مسافری موبایل
عالیان در ادامه از افزایش 200 درصدی واردات موبایل از طریق رویه مسافری در 
پنج ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت که این نشان 

دهنده وجود قاچاق سازمان یافته در واردات مسافری موبایل است.

تامین ارز موبایل های زیر ۶00 دالر قطره چکانی است
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به سوالی درباره وضعیت واردات 
موبایل هــای زیــر ۶00 دالر، اظهار کرد: وضعیت در این بخش نســبت به قبل 
بهتر شــده، اما همچنــان تامین ارز قطره چکانی اســت و بانک مرکزی با توجه 
به محدودیت ها ســعی می کند تامین ارز را انجام دهد.به گزارش ایســنا، اواخر 
اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز 
بعد این وضعیت به اختالل سیستمی نسبت داده شد و اعالم شد که ممنوعیتی 
در واردات هیــچ کدام از برندهای موبایل وجود نــدارد.  اما این ماجرا همین جا 
تمام نشــد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت 
که واردات آیفون قانونی اســت، اما به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز، شدنی 
نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیق تر 
طبــق اعالم این انجمن از 2۴ اردیبهشــت،  واردات موبایل های باالی ۶00 دالر 
تامین ارز نشــده و واردات موبایل های زیر ۶00 دالر هم به صورت قطره چکانی 

در حال انجام است.

گزیده خبر

هم زمان با همایش اربعین حسینی )ع(
نظارت مدیران ایساکو بر عملکرد شبکه 

خدمات پس از فروش در طرح »با تو تا حرم«
معاون شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو، با ســفر به مرزهای منتهی 
به کشــور عراق نحوه خدمت رسانی شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو را 
هم زمان با اجرای طرح »با تو تا حرم«، مورد بررسی قرار داد.ایکوپرس- ماشااله 
وردینی با حضور در مرز تبرچین، چذابه و شــلمچه ضمن بازدید از نحوه ارایه 
خدمات مجموعه خدمات پس از فروش که در طول مسیر در پایگاه های امدادی، 
نمایندگی های مجاز مستقر در نوار مرزی و تعمیرگاه های صحرایی پارکینگ ها 
مستقر هســتند به دارندگان محصوالت ایران خودرو تاکید کرد: در طول مسیر 
رفت و برگشــت از ایران به کشــور عراق و بالعکس در صورت نیاز به هر گونه 
خدمات امدادی، از طریق اپلیکیشن ایساکو یا تماس با مرکز پاسخ گویی هوشمند 
ایران خودرو به شماره 0۹۶۴۴0 درخواست های خود را ثبت فرمایند.به گزارش 
روابط عمومی ایســاکو، وی در خصوص برنامه های آموزشــی که در مورد سفر 
با خودروی شــخصی به کربالی معال، توســط مجموعه خدمات پس از فروش 
ایران خودرو تهیه شده گفت: این کلیپ های آموزشی، هم زمان با ایام اجرای طرح، 
در سایت شرکت ایساکو به نشانی www.isaco.ir و کانال های ارتباطی کمیته 
اطالع رسانی ستاد اربعین قرار گرفته است و اطالعات کاملی از نیازمندی های این 

سفر معنوی در اختیار هموطنان قرار می دهد.

در ۵ ماهه نخست ۱۴0۱ صورت گرفت: 
انجام بیش از ۲۲ هزار متر حفاری اکتشافی 

توسط ایمپاسکو
در ۵ ماهه نخســت ســال جاری 22 هزار و 2۱۸ متر حفاری اکتشافی توسط 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران صورت گرفت.به گزارش روابط عمومی 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در ۵ ماهه نخست سال جاری ، عملیات 
حفاری اکتشافی در ۷ محدوده اکتشافی شامل زغالسنگ، سنگ آهن، مس، طال 
و غیره توســط این شرکت صورت گرفته اســت که در این میان محدوده های 
ســنگ آهن بزمان باالترین میزان حفاری را دارا هســتند.بر اساس این گزارش 
باالترین میزان حفاری در ۵ ماهه نخست سال گذشته مربوط به منطقه جانجا 
در استان سیستان و بلوچستان بود.گفتنی است در سال جاری تمرکز اکتشاف 
شرکت تهیه و تولید مواد معدني ایران در حسن آباد اصفهان، هیرد در خراسان 
جنوبی، بزمان در سیســتان و بلوچستان، محدوده های زغال سنگ و … بوده 

است.

فرماندار قائمشهر در نمایشگاه بین المللی خودروی شمال کشور:
گروه خودروسازی سایپا توان رقابت با 

خودروسازان سایر کشورها را دارد
فرماندار قائم شــهردر بازدید از غرفه سایپا در نمایشــگاه خودرو شمال گفت: 
گروه ســایپا با تنوع محصوالت جدید و بروز  در نمایشگاه خودرو شمال کشور 
حاضر شــده که نشان از تحول در این مجموعه است.به گزارش سایپانیوز، جواد 
موالیی قرا فرماندار شهرســتان قائم شهر در حاشیه بازدید از غرفه سایپا گفت: 
مردم طالب خودروی با کیفیت و  اقتصادی هســتند که در این راســتا شرکت 
های خودروسازی کشور باید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند تا بتوانند با 
خودروهای خارجی رقابت کنند که خوشبختانه سایپا در این راه گام های خوبی 
برداشته است. فرماندار قائم شــهر در مورد ارائه محصوالت سایپا در نمایشگاه 
خودرو شمال کشور در شهرستان قائم شهر گفت: امروز به برکت نظام و انقالب 
اســالمی شاهد شکوفایی صنعت خودرو هستیم.موالیی قرا افزود: این مجموعه 
با تالش دانشــمندان و جوانان کشــورمان امروز به نقطه ای رسیده است  که 
محصوالت شرکت سایپا با سایر محصوالت شرکت های خودروسازی دنیا رقابت 

می کند.

مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد مطرح کرد:
افزایش رضایت مشتریان با توسعه خطوط 

ورق رنگی فوالد مبارکه
امروزه مصرف محصوالت پوشش دار در صنعت افزایش یافته و یکی از دالیل مهم 
آن، ممانعت از تأثیر محیط و عدم تخریب و خوردگی فلز و درنتیجه افزایش عمر 
ورق و همچنین بهبود خواص زیبایی آن است.محســن زارع، مدیر محصوالت 
پوشش دار نورد ســرد در این باره گفت:امروزه مصرف محصوالت پوشش دار در 
صنعــت افزایش یافته و یکی از دالیل مهــم آن، ممانعت از تأثیر محیط و عدم 
تخریب و خوردگی فلــز و درنتیجه افزایش عمر ورق و همچنین بهبود خواص 
زیبایی آن اســت. در همین راستا ســه نوع از محصوالت پوشش دار )ورق های 
قلع اندود، ورق های گالوانیزه و ورق های رنگی( در نورد ســرد تولید شده و وارد 
بازار مصرف می گردد. ورق رنگی یکی از محصوالت باارزش فوالد مبارکه اســت 
و اســتفاده از آن به دالیل فنی و اقتصادی مزایــای زیادی دارد. از نظر کیفیت 
و دوام، چــون فلــز پایه ورق رنگی محصول گالوانیزه اســت، همچنین به دلیل 
آماده سازی های مناســبی که قبل از عملیات رنگ کاری روی سطح ورق انجام 
می گیرد، دوام و ماندگاری فلز پایه و پوشــش، افزایش قابل مالحظه ای می یابد. 
وی تصریح کرد:در راستای توسعه خطوط پوشش دار، عالوه بر توسعه های مربوط 
به واحد ورق رنگی بر اساس نیاز کشور به محصوالت ورق رنگی لوازم خانگی، از 

اوایل سال ۱۴0۱ پروژه خط رنگی شماره 2 نیز آغاز شده است.

۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
توسعه زیرساخت های منطقه اقتصادی المرد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد میزان ســرمایه گذاری در دســت اقدام 
جهت توســعه زیرســاخت های منطقه ویژه اقتصادی المرد فارس را ۵0 هزار 
میلیــارد ریال اعالم کرد.به گــزارش روابط عمومی ایمیدرو، احســان انصاری 
دیروز در وبینار”معرفی پتانسیل های مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو” به معرفی 
مزیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی المرد پرداخت. 
وی زیرســاخت های الزم برای جذب سرمایه گذار را به عنوان پیش نیاز اساسی 
ســرمایه گذاری در منطقه ذکر کرد و افزود منطقه ویژه المرد از زیرساخت های 
عمومی برای جذب سرمایه گذار برخوردار است. اما برای توسعه و شتاب دهی به 
جذب سرمایه گذار طرح های مختلف زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در حال انجام اســت. این طرح ها در حوزه های مختلف راهســازی، شبکه آب و 
فاضالب، سامانه های هدایت آبهای سطحی و کنترل سیالب، برق رسانی، شبکه 
توزیع و تغذیه و ایســتگاه های تقلیل فشار گاز، ساختمان ها و سوله های انبار و 
گمرک و بسیاری پروژه های دیگر می باشد.به گفته وی، طی دو سال آتی آب از 

خلیج فارس به شهرستان المرد خواهد رسید.

وزارت صمت:
تراز صادرات صنعتی به روسیه مثبت شد

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالن مثبت شدن تراز صادرات 
صنعتی به روسیه، اعالم کرد: ترکیب صادرات ایران به کشور روسیه از محصوالت 
کشــاورزی محور به صنعتی تغییر کرده است.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در دو ماه تیر و مرداد جهش صادرات به روســیه اتفاق افتاد، 
به طوری که نه تنها کاهش رشد سه ماهه نخست سال جبران شد بلکه در پنج 
ماهه با رشد 32 درصدی ) نسبت به مدت مشابه سال قبل( همراه شد.برپایه این 
گزارش، با رشــد 30 درصدی کاالهای صنعتی به روسیه، تراز صادرات صنعتی 
به این کشــور برای نخستین بار مثبت شد.همچنین در پنج ماهه امسال 2۹۱ 
میلیون و 22۸ هزار و 2۹۹ دالر به روســیه صادرات و ۷۱۵میلیون و 3۶0 هزار 
و ۱۷۶ دالر واردات انجام شــد که نشان می دهد تراز تجاری ایران با روسیه در 
مجموع منفی است.با این حال، صادرات ایران تا از ابتدای امسال پایان مرداد ماه 

در هم سنجی با پارسال 20.2 درصد افزایش داشت.

 اعالم فهرست جدید کاالهای واردات 
ممنوع، به زودی

معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت که به زودی فهرســت جدید کاالهای 
دارای ممنوعیت واردات اعالم می شــود.به گزارش ایسنا، محمد مهدی برادران 
در یک برنامه تلویزیونی با اشــاره به کاالهای گــروه ۴ که مطلقا واردات آن ها 
ممنوع است و همچنین ممنوعیت واردات بخش دیگری از کاالها که جزو گروه 
2۷ هســتند )گروه 2۷ دارای اولویت ارزی غیرفعال است(، گفت که به زودی 
فهرســت جدید کاالهای دارای ممنوعیت واردات اعالم می شود.به گفته وی بر 
اســاس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
مکلف اســت ثبت سفارش  کاالهای مصرفی یا مصرفی با دوام و خارجی دارای 
مشــابه کاالی داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید 
باشــند را تا پایان مدت قانون پنج ساله ششم ممنوع اعالم کند.برادران درباره 
فهرست کاالهای دارای ممنوعیت واردات گفت: کتاب منتشر شده و اطالعات 
کامل تقدیم می شــود، اما بحث اصلی، بحث ارز بری و رقابت در منطقه مربوط 
می شود؛ چراکه می توان با صرفه جویی منابع ارزی به جای اختصاص دادن آن 
به کاالهایی که مشابه داخلی دارد، در ساخت کارخانه آن کاال که باعث تعمیق 
تولید خواهد شــد، استفاده کرد.معاون وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه قانون 
کلیــات کار را تعیین می کند و در قالب ســتاد هماهنگی، چهارچوب دقیق تر 
می شود، اظهار کرد: وزارت صمت موارد را کنترل می کند و قانونگذار این اختیار 
را بــه وزارت صمــت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوســانات و 
ارتقای کیفیت موجودی کاال در کشــور به ســمت آزاد سازی برویم یا ممکن 
اســت واردات کاالیی به کشــور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کاالیی 
در کشــور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب انجام می شود و به سمت 
محدودســازی برویم.وی افزود: یکــی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود 
وزارت صمت موظف اســت از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، 
سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصوالت داخلی ساماندهی کند. 
این ســایت تحت عنوان »توان ایران« معرفی شد که یک سمت نیازمند کاال و 
یک ســمت کسی است که در داخل این کاال را تولید کرده است و بین این دو 
گروه ارتباط برقرار می شــود.این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه 3۱۸ کاال 
در کارتابــل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کاال ممنوع 
نیســت، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند که هر کاالیی که به 
تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست را به سامانه توان ایران 
اعــالم کنند تا دفاتر تخصصی آن ها را جزو کاالهای ممنوعه قرار دهند. ممکن 
است این کاالها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کال به گروه 2۷ که به هیچ 
وجه وارد نمی شود منتقل شود.برادران از صرفه جویی ارزی بالغ بر ۴ میلیارد و 
۷00 میلیون دالر  در سامانه توان ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده 
داخلی، نیاز کشــور را تامین کند و قیمت براساس عرف بازار باشد، ممنوعیت 
واردات کاالهایی که در داخل تولید می شــود ادامه خواهد داشت.گفتنی است 
از سال ۱3۹۷ به دلیل محدودیت های ارزی واردات بیش از 2000 قلم کاال به 
کشور ممنوع شده که از جمله مهم ترین آن ها می توان به خودرو، لوازم خانگی، 
پوشــاک، کفش، اسباب بازی و غیره اشــاره کرد. البته اخیرا واردات خودرو با 

شرایط خاص آزاد شده است.

تجارت ایران و آمریکا با رشد ۲۷ درصدی ۲۹ میلیون دالر شد
تهران- ایرنا- مبادالت تجاری ایران و آمریکا در ۷ماهه نخســت 
سال جاری میالدی 2۷ درصد رشــد کرد و به 2۹ میلیون دالر 
رســید.به گزارش ایرنا، دفتر آمار آمریکا با انتشــار گزارشــی از 
تجارت 2۹ میلیون دالری این کشور با ایران طی ۷ماهه نخست 
ســال جاری میالدی خبر داد.مبادالت تجاری ایران و آمریکا در 
ماه های ژانویه تا جوالی 2022 با رشــد 2۷ درصدی نســبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شــده است. کل تجارت دو کشور 
در ۷ماهه نخست سال قبل 22.۸ میلیون دالر اعالم شده بود.بر 
اســاس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا 
جوالی امســال ۷ درصد رشد کرده و به 2۴ میلیون دالر رسیده 
اســت. در مدت مشابه ســال قبل صادرات آمریکا به ایران 22.۴ 
میلیون دالر گزارش شــده بود.واردات آمریکا از ایران در ۷ماهه 
نخســت 2022 بالغ بر ۵ میلیون دالر بوده که این رقم نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود ۱2 برابر شده است. آمریکا در ۷ماهه 

نخست ســال قبل 0.۴ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
مبادالت تجاری ایران و آمریکا همچنان نســبت به کل مبادالت 
تجاری دو کشــور رقم بســیار ناچیزی را شامل می شود که این 
مسئله نشان می دهد دولت دموکرات بایدن سیاست های خصمانه 
دولت های قبل آمریکا در قبال ایران را ادامه داده اســت. ایران در 
میان واردکنندگان کاالهای آمریکایی در ۷ماهه نخســت امسال 
رتبه ۱۷۶ و در میان کشــورهای صادرکننده کاال به آمریکا رتبه 
۱۸3 را داشته است.بر اساس این گزارش آمریکا در هفتمین ماه 
ســال جاری میالدی ۵.۴ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده 
که این رقم نســبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. 
آمریکا در جوالی ســال قبل 2.۷ میلیون دالر کاال به ایران صادر 
کرده بود. واردات این کشــور از ایران در جوالی امسال صفر بوده 
اســت. آمریکا در جوالی 202۱ بالغ بر 0.۱ میلیون دالر کاال از 

ایران وارد کرده بود.

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: 
بخش صنعت در ســه ماهه نخســت 
امسال، رشد ۵.۱ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســید رضا 
فاطمی امین در حاشــیه جلسه دیروز 
)چهارشنبه( هیئت دولت با بیان اینکه 
بر اساس اعالم مرکز آمار، حوزه صنعت 
در سه ماهه نخســت امسال، رشد ۵.۱ 
درصدی داشــته که رشد قابل توجهی 
است، گفت: این آمار در بخش سرمایه 
گذاری در حوزه صنعت و به طور دقیق تر 
تشکیل سرمایه در بخش ماشین آالت، 
رشد ۵.۸ درصدی را نشان می دهد.وی 
افــزود: این دو عدد نشــان می دهد که 
وضعیت تولید در کشــور رو به رشد و 
امیدوار کننده است.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تاکید کرد: در بخش ســرمایه 
در گردش نیز که مقام معظم رهبری در 
هفته دولت با آن اشاره فرمودند و رئیس 
جمهور نیــز بر آن تاکید ویــژه دارند، 

وزارت صمــت کارهایــی را از قبل آغاز 
کرده بود که می توان به موضوع تأمین 
مالی زنجیره ای و پرداخت تســهیالت 
مطمئن به حســاب فروشنده که خیلی 
از مســائل را حل می کند اشاره کرد که 
رونــد کار هم به خوبــی پیش می رود.

فاطمی امین افزود: همچنین با توجه به 
تأکیدات مقام معظم رهبری کارگروهی 
با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل 
دادیم و در نخســتین مرحله، 22 مورد 
را تفاهم کردیم که بســیار مؤثر است.

وی به بخشــی از تفاهم هــای صورت 
گرفته اشــاره کرد و گفت: افزایش 30 
درصدی منابع بخش صنعت در مقایسه 
با سال گذشته، تخصیص ۵0 همت برای 
بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و 
تأمین مالی اوراق همچنین ضمانت ۵0 
همت بانک ها برای واحدهای تولیدی که 
در بازار بورس بــرای تأمین مالی اوراق 
بدهی منتشــر می کنند اســت.فاطمی 

امین افزود: حل موضوعات متنوع بخش 
صنعت و معدن مورد تفاهم اعضای کار 
گروه است و مقرر شد هر دو هفته یک 
بار پیشــرفت کار بررســی و کنترل و 
پایش شود.وی درباره آثار پیوستن ایران 
به پیمان شــانگهای در حوزه صنعت، 
گفت: آمار تجارت خارجی کشــور روند 
رو به رشــدی دارد. پیمان شــانگهای 
بســیار معتبر است و کشورهای بزرگی 
در آن حضــور دارند.وزیر صمت با بیان 
اینکه قطعاً پیوستن ایران به این پیمان 

برای مــا دســتاوردهای بزرگی خواهد 
داشت، تاکید کرد: هر چه ما در مجامع 
بین المللی و پیمان های منطقه ای وارد 
شویم، تجارت خارجی ما تسهیل خواهد 
شد.فاطمی امین همچنین در پاسخ به 
این پرســش که چــرا وزارت متبوعش 
تا کنون به طــور کامل به پنجره واحد 
نپیوسته است؟ گفت: قرار است خدمات 
پرکاربرد متصل شــود که اتصال آن در 
وزارت صمــت از چند هفتــه قبل آغاز 
شــده و به طور جدی پیگیــری انجام 
افزود: درگاه یکپارچه  آن هســتم..وی 
به مردم در جهت موضوعات کســب و 
کار، کمک فراوانی می کند و این موضوع 
مورد استقبال ما نیز است.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دربــاره آخرین مهلت 
برای پیوستن به پنجره واحد که پایان 
شــهریورماه اعالم شده است، گفت: در 
مهلتی که قانون بودجــه تعیین کرده 

حتماً انجام می شود.

فاطمی امین در حاشیه هیئت دولت اعالم شد؛

 در سه ماه ابتدای امسال در صنعت 5.1 درصد رشد داشته ایم

اتحادیــه  رئیــس 
فروشندگان لوازم خانگی 
خصــوص  در  تهــران 
اقدام برخی فروشگاه  ها 
نســبت به عرضه لوازم 
خانگی دست دوم با تعمیر و رنگ کردن آن گفت: همه گارانتی 
های موجود برای کاالهای خارجی بالاســتثنا تقلبی اســت.
خبرگزاری تســنیم، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لــوازم خانگی تهران در خصوص تائید بــرادران معاون صنایع 
عمومی وزارت صمــت در موضوع رنگ کــردن کاال و فروش 
لوازم خانگی به اســم کاالی نو گفت: برخی از افراد فقط دنبال 
کاالهای خارجی میگردند و بعضی فروشندگان سودجو اقدام به 

فروش محصوالت دست دوم می کنند. خریداران بیشتر اوقات 
متوجه دست دوم بودن کاال میشوند؛ اما چون خارجی بودن آن 
برایشان مهم است اقدام به خرید میکنند. بیشتر این موضوع در 
صنف دســت دوم فروشان و استوک فروشان صورت می گیرد. 
به طور مثال با بیان اینکه کاال برای تازه عروس بوده و استفاده 
نکرده به نوعی با این حربه ها ســر مردم کاله می گذارند و در 
انتها به خریداران کاالی خود را می فروشند. البته این اتفاق در 
فروش کاالهای خارجی انجام می شــود.وی ادامه داد: صنف ما 
تهیه کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی نو است. یک اتحادیه 
به نام اتحادیه سمسار و امانت فروشان وجود دارد که در فضای 
مجازی هم اکنون در حال فعالیت هســتند و این کار را انجام 
می دهند؛ اما متأسفانه در بازار امین حضور در بین فروشندگان 

نو هم شاهد این عمل هستیم. مدتی پیش یک فروشنده را به 
دام انداختیم که کاالهای دست دوم، کاالهای قاچاق و کاالهای 
ایراد دار را رنگ میکــرد و به خریداران می فروخت و یا اینکه 
کاالهــای درجه یک ایرانی را با برند و کارتون خارجی معاوضه 
می کرد و به اسم کاالی نو خارجی به مردم می فروخت.پازوکی 
از برنامه این صنف پیرامون مبارزه با متخلفان گفت: ما در تمام 
کشور بازرســهایی در سطح بازارهای بورس لوازمخانگی و غیر 
بورس داریم که در حال رصد متخلفان لوازمخانگی هستند. در 
حال بررسی چند فروشگاه خاطی هستیم که بهزودی بررسی 
هــا پایان می پذیرد و متخلفان را از طریق صدا وســیما اعالم 
می کنیم. همســایه های مغازه های خاطی گزارشهایی دال بر 
تخلف به ما می دهند که ما تمام آنها را بررسی خواهیم کرد و 

در پایان برخورد می کنیم. البته در صنف ما کمتر این موضوع 
به چشــم می خورد و می توان گفــت ۹۹ درصد این تخلفات 
در صنف دســت دوم فروشان و سمســاری ها وجود دارد. ما 
بررسی می کنیم زیرا اگر تخلفی صورت بگیرد عماًل مجموعه و 
اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی زیر سؤال می رود.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: متأسفانه برای خریداران این ترس وجود دارد 
کــه نکند از مغازه ای که جنس را خریداری می کند این اتفاق 
صورت بگیرد و جنس دســت دوم به جای نو خریداری کنند. 
آنها باید به برخی نکات در هنگام خرید توجه داشــته باشــند 
تا خریدی ایمن و ســالم انجام دهنــد. مردم اصرار برای خرید 
خارجی نداشته باشند؛ اکنون تمام کاالهای بازار ایرانی است و 
اگر کاالیی به اسم خارجی به فروش می رسد یا قاچاق هستند 
که دارای گارانتی نیستند و یا فیک و دست دوم.رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی تهران اظهار کرد: همه گارانتی های 

موجود برای کاالهای خارجی بالاستثنا تقلبی است. 

گارانتی های موجود برای لوازم خانگی خارجی تقلبی است
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افزایش پرداخت تسهیالت ازدواج و 
فرزندآوری در بانک ایران زمین

با هدف افزایش مشــتری مداری و ارائه خدمات متمایز، اعطای تسهیالت 
ازدواج و فرزندآوری به شکل مطلوبی در اختیار مشتریان بانک ایران زمین 
قرار می گیرد.به گزارش روابط عمومی؛ از ابتدای ســال جاری تا نیمه اول 
شــهریورماه، در مجموع تعداد ۱۲۱۴ عدد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
و فرزنــدآوری جمعاً به مبلغ ۱۱۶۲ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شــده 
اســت که نسبت به سال گذشــته در بازه زمانی مشابه ۳۸۲ درصد افزایش 

داشته است.

بانک سامان، برای چهارمین سال متوالی 
محبوب ترین بانک ایران شد

با اعالم دبیرخانه جشــنواره »بانک محبوب من«، بانک ســامان با کســب 
بیشترین آرای مردمی در هشتمین دوره این جشنواره و برای چهارمین سال 
متوالی محبوب ترین بانک ایران شــد.به گزارش روابط عمومی بانک سامان 
و بر اســاس اعالم رسمی دبیرخانه جشنواره »بانک محبوب من«، طی این 
نظرسنجی سراسری که از خرداد تا مردادماه امسال با حضور مشتریان شبکه 
بانکی کشور برگزار شد، بانک سامان از میان ۲۶ بانک کشور با رأی مردمی 
به عنوان محبوب ترین بانک ایران انتخاب و تندیس این موفقیت را به ویترین 
افتخارات گذشته خود اضافه کرد.پیش ازاین نیز بانک سامان طی سال های 
9۸، 99 و ۱۴00 نیز توانسته بود نظر مثبت مشتریان شبکه بانکی را جلب 
و تندیس محبوب ترین بانک ایران در این سال ها را نیز از آن خود کند. این 
در حالی اســت بانک سامان در تمامی ادوار این جشنواره خود را در معرض 

انتخاب مردم قرار داده و همواره جزو 5 بانک برتر ایران بوده است.

داده های منتشرشده نشان می دهد که قیمت های عمده فروشی 
ژاپن در ماه آگوست نسبت به سال قبل 9.0 درصد افزایش یافت 
که با سرعت رشد ساالنه در جوالی مطابقت داشت و مشخص 
کــرد هزینه های بــاالی مواد خام همچنان بــه کاهش بودجه 
شــرکت ها ادامه می دهد.به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، 

داده های بانــک مرکزی ژاپــن )BOJ( نشــان داد که افزایش 
شاخص قیمت کاالهای شرکتی )CGPI(، قیمتی که شرکت ها 
بــرای کاالها و خدمات خود از یکدیگر دریافت می کنند، تا حد 
زیادی مطابق با پیش بینی میانگین بازار برای افزایش ۸.9 درصد 
بوده اســت.این شاخص در ۱۱5.۱ برای پنجمین ماه متوالی به 
باالترین حد خود رسید و نشان می دهد که ژاپن همچنان تأثیر 
افزایش قیمت جهانی مواد خام را احساس می کند.داده ها نشان 
می دهد در حالی که کاهش اخیر نفت خام و هزینه های جهانی 
کاالها، فشــاری را بر قیمت های سوخت و ضایعات فلزات وارد 
کرده است، قیمت ها برای طیف وسیعی از اقالم که مستقیم تر بر 

خرده فروش ها تأثیر دارند مانند قبوض آب و برق و دستگاه های 
الکترونیکی افزایش یافته اســت.با این حال، با انعکاس کاهش 
فشــار ورودی، قیمت های عمده فروشی در ماه آگوست نسبت 
به ماه قبل فقــط 0.۲ درصد افزایش یافت که کندتر از افزایش 
ماهانه 0.۷ درصدی است که در جوالی مشاهده شد.این داده ها 
نشان می دهد که شــاخص قیمت واردات مبتنی بر ین در ماه 
آگوست پس از اصالح ۴9.۱ درصدی در جوالی نسبت به سال 
قبل ۴۲.5 درصد افزایش یافته اســت.ضعیف بودن ین، هزینه 
واردات کاالهــای مواد خام را که در حال حاضر در حال افزایش 
اســت، صعودی کرده و بر سود شرکت ها تأثیر گذاشته و تعداد 

فزاینده ای از شــرکت ها را مجبور به افزایش قیمت کرده است.
تورم اصلی مصرف کننده ژاپن در ماه جوالی به ۲.۴ درصد رسید 
اما با توجه به اینکه تورم در مقایســه با بســیاری از کشورهای 
پیشــرفته دیگر هنوز اندک و اقتصاد شکننده است، بانک ژاپن 
متعهد شــد که نرخ های بهره را بسیار پایین نگه دارد و در موج 
جهانی تشدید سیاســت های پولی، یک نقطه دورتر قرار گیرد.

اقتصاد ژاپن در آوریل تا ژوئن ســاالنه ۲.۲ درصد رشــد کرد و 
روند بازگشــتی کندتر از حد انتظار را از رکود ناشی از کووید به 
همراه داشت زیرا افزایش مجدد عفونت ها، محدودیت های عرضه 
و افزایش هزینه های مواد خام بر مصرف و تولید تأثیر می گذارد.

گزیده خبر

بررسی روند نقدینگی در دولت سیزدهم
بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال 
نشــان می دهد که رشــد نقدینگی در این مدت حدود پنج درصد کم شده 
اما تقریبا ۱۳۲9 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شــده اســت.

به گزارش ایســنا، نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و کالن اقتصادی اســت 
که تغییرات در حجم و میزان رشــد آن از جمله عوامــل تاثیرگذار در نرخ 
تورم است. این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت 
تولید هدایت شــود، متاسفانه در بیشــتر موارد به سمت فعالیت های نامولد 
سرازیر شده و به تورم دامن زده که تاکنون سیاست های اقتصادی دولت های 
مختلــف موفق به مهار یا توقف موتور خلق نقدینگی نشــده اســت.کنترل 
نقدینگی همواره پایه ثابت برنامه های دولتمردان بوده و دولت سیزدهم نیز 
کنتــرل نقدینگی و تورم را مهم ترین اولویت خود اعالم کرد و بانک مرکزی 
محورهــای اصالح نظــام بانکی را در اصالح رابطه دولــت با بانک ها و بانک 
مرکزی، اصالح رابطه بانک مرکزی با بانک ها و بانک ها با مشــتریان می داند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه های جدی این بانک را کنترل ترازنامه 
بانک هــا به عنوان یکی از عوامل موثر در خلــق نقدینگی بیان کرده و بدین 
منظور رشد ترازنامه بانک ها در محدوده ۱.5 تا ۲.5 درصد تعیین شد که اگر 
بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن نزد بانک 
مرکزی بین ۱0 تا ۱5 درصد افزایش می یابد.عالوه بر این به تازگی نیز رئیس 
جمهور در همین راســتا به بانک مرکزی ماموریت هایی داده اســت. بر این 
اســاس، هدفگذاری بانک مرکزی رشد ۳0 درصدی نقدینگی در سال جاری 
اعالم شــده که با واکنش کارشناسان مواجه شــد؛ زیرا به اعتقاد آنان با این 
هدف گذاری نمی توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، چرا که نرخ رشد 
نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱0 درصد برسد. در این بین، استقراض دولت 
از بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشــد پایه پولی و در نهایت 
رشد نقدینگی مطرح است که دولت سیزدهم تاکید دارد حتی یک ریال هم 
از بانک مرکزی نگرفته و از تنخواه استفاده نکرده است.در این زمینه، بررسی 
آمارها نیز نشــان می دهد که بدهی دولت بــه بانک مرکزی تا پایان تیر ماه 
امســال معادل ۱5۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته ۷.۱ درصد کمتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته میزان 
بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶5.5 هزار میلیارد تومان بود.بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی نیز از دیگر عوامل چاپ پول اســت که براساس آخرین آمارها، 
بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به تیر پارسال با ۴9.۳ 
درصد رشــد به ۱۷۶ هزار و ۲00 میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی در تیرماه امســال نسبت به پایان سال گذشته ۲0.5 درصد 
زیادتر شــده اســت. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی ۱۲۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.از سوی دیگر، با توجه به اینکه 
مطالبات بانک ها از دولت نیز عامل مهم دیگر در چاپ پول است، این متغیر 
در پایان مرداد سال گذشته ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر 
ماه امسال به ۴۶۸.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.بررسی روند رشد پایه 
پولی و رشد نقدینگی نشان می دهد که رشد پایه پولی در پایان مرداد ۱۴00 
معادل ۴۲.۱ درصد بوده که در تیر ماه امســال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا 
کرده است. رشد نقدینگی نیز از ۳9.۱ درصد در پایان مرداد سال گذشته به 
۳۷.۴ درصد در تیر ماه امســال رسیده که 5 درصد کمتر شده است. ضریب 
فزاینده نقدینگی هم از ۷.۶0۱ در پایان مرداد ماه سال گذشته به ۸.0۴0 در 
پایان تیر ماه رسیده است.اطالعات این جدول حاکی از آن است که در فاصله 
پایان مرداد سال ۱۴00 تا پایان تیر ۱۴0۱ حدود ۱۳۲9 هزار میلیارد تومان 

به حجم نقدینگی افزوده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

آغاز انتشار رمز ریال با مبلغ ۱ میلیارد تومان
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق های در نظر گرفته 
شده برای دارندگان حساب های تجاری، از اجرای مرحله پیش 

آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش ایســنا، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی 
بــا بیان اینکه در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در 
بانک مرکزی انجام می شد به سرانجام رسیده است و در حال 
حاضــر در حوزه وزارت صمت بخش های دیگر کارها در حال 
انجام اســت، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای استخراج 
رمز ارز دریافت کرده اســت می تواند رمز ارز استخراج شده را 
در سامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشی 
کــه از وزارت صمت دریافت می کند ایــن رمز ارز را دریافت 
کند و از محل آن واردات انجام دهد.وی افزود: این سامانه به 
صورت مشــترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی 
شده که در آن ســامانه، رمز ارز ارائه می شود و واردکنندگان 
با دریافت رمز ارز اقدام بــه واردات می کنند. ضمن آنکه هم 
اکنــون آیین نامه مربوط به اســتخراج رمــز ارز در دولت به 
تصویب رســیده اســت و عرضه آن نیز در بازار با هدف انجام 

واردات خواهد بود.

آخرین وضعیت صادرات با رمز ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش از این 
هم همین فرایند در مورد رمز ارز وجود داشت اما اصالحاتی 
در این بخش انجام شــد، گفت: بر این اســاس به افرادی که 
مجوز استخراج رمز ارز را دریافت کرده اند اجازه داده می شود 
تا از محل رمز ارز اســتخراج شــده واردات انجام دهند و هم 
اکنون کار در وزارت صمت در حال پیگیری است.صالح آبادی 
با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت الزم در بانک مرکزی مهیا 
شــده است، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت 
نهایی شــود تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط 
امکان خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حاال باید 
امکان خرید رمز ارز نیز فراهم شود که فرایندی زیرساختی و 
فنی اســت.  وی افزود: طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه 
اندازی آزمایشــی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه 
رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عمال مرحله پیش 
آزمایشــی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شــده است و 
دو فروشگاه هم برای اســتفاده از این رمز ریال تعیین شدند 
و کار در مرحله قبل از آزمایشــی را آغــاز کرده اند تا پس از 
برطرف کردن مشکالت احتمالی، وارد مرحله رسمی آزمایشی 
آن اجرایی شــود که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله 
برسیم.صالح آبادی با اشــاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه 
اقداماتی را که در این زمینه بایــد انجام می داد را آغاز کرده 
اســت،  افزود: این موضوع باید در هیئت نظارت بر اندوخته 
اسکناس به تصویب می رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم 
می شــد، لذا هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در 
این هئیت به تصویب رســید و کار از هفته گذشته آغاز شد و 
امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار با رمرز 

ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.

افزایش شفافیت با حکمرانی ریال 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با حکمرانی ریال شفافیت 
در اقتصاد افزایش پیدا می کند و ســرمایه هایی که در اقتصاد 
ملی کشــور وجود دارد به ســمت فعالیت های مولد هدایت 
می شوند، افزود: بر این اساس مشوق هایی باید پیش بینی شود 
که این سرمایه ها به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت 
شوند.وی افزود: این حرکت زمینه ساز رشد اقتصادی می شود 
ضمن اینکه  فعالیت هایی که در راستای پولشویی است مورد 
رصد قرار می گیرد و با فعالیت های پولشویی مبارزه می شود.

صالح آبادی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه 
انجام شده است و تقریبا بخش عمده کار در این زمینه انجام 
شده است تاکید کرد: یکی اقدامات انجام شده در این زمینه 
به مقوله چک مربوط است، امروز خوشبختانه در موضوع چک 

تحول بســیار خوبی اتفاق افتاده است، در گذشته چک هایی 
کــه مبادله می شــد بعضا وصول نمی شــد و گیرنده چک از 
صادرکننده چک اطمینان نداشت که در سررسید چک وصول 
می شــود یا خیر؟وی افزود: لذا اگر تصمیم بر این اســت که 
فعالیت های اقتصادی شفاف شــود باید افراد هنگام دریافت 
چک از طرف های تجاری اطمینان داشته باشند که در تاریخ 
تعیین شده به مبلغ چک دســت پیدا می کند، در این راستا 
قانون جدید چک در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس 
ســامانه های مختلفی در بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی 
شــد.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیده ترین بخش 
اجرای قانون جدید چک که اخیرا اجرا شده است، گفت: اگر 
کســی به طرف تجاری خود چک بدهد و هنگام وصول چک 
در بانک صاحب چک کســری موجودی داشته باشد اگر فرد 
صادر کننده چک در حساب هایش در دیگر بانک ها موجودی 
داشته باشد از موجودی او در دیگر حسابهایش امکان وصول 

چک فراهم می شود.
وی افــزود: بنابراین با اقدامات متعددی که در زمینه اجرایی 
شــدن قانون چک در بانــک مرکزی اجرایی شــد در حال 
حاضر اگر شــخصی از طرف تجاری خود چک دریافت کند 
این امکان وجود دارد که با وارد کردن شــماره چک در سایت 
بانک مرکزی اعتبار صادر کننده چک را کنترل کند و بررسی 
کنــد که فرد صادر کننده چک فرد معتبری اســت یا خیر؟ 
چک برگشــتی دارد یا خیر؟رئیس کل بانک مرکزی با اشاره 
به اینکه این فرایند خوشــبختانه شفافیت خوبی را در حوزه 
ریال در کشــور ایجاد کرد به طوری که طی یکماه گذشــته 
رفع سوء اثر چک به ســه روز کاهش پیدا کرد و تعداد چک 
های برگشتی نیز ۲00 هزار فقره کاهش یافته است، افزود: به 
عبارتی امروز کار به گونه ای شــده که صادرکننده چک پیش 
از برگشــت خود چک با دریافت کننده چک رایزنی می کند 
کــه در صورت کافی نبودن موجودی چــک را به بانک نبرد 
و یا پیش از فرارســیدن موعد چک موجودی حســاب خود 
را برای وصول چک صادرشــده تکمیل مــی کند.وی افزود: 
براســاس قانون در صورت ناکافی بودن حساب صادر کننده 
چک، موجودی حسابهای صادرکننده چک به میزان کسری 
موجودی تا سقف مبلغ چک در دیگر حسابها و بانکها مسدود 
می شــود و در صورت تکمیل موجودی امکان رفع مسدودی 

حساب او فراهم خواهدشد.

8.5 میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی دارند
رئیــس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه هــم اکنون فرایند 
ســاماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی به 

عنــوان یکی دیگر از تکالیف بانک مرکــزی در حوزه تقویت 
حکمرانی ریال تکمیل شــده اســت، گفت: امروز تمامی ۸.5 
میلیون کارتخوان فعال موجود در کشور شناسنامه دار هستند 
و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور وجود ندارد و برای 
تمامی این کارتخوان های فعال در سازمان امور مالیاتی پرونده 
مالیاتی تشــکیل شده اســت و کارتخوان هایی که به سامانه 
سازمان امور مالیاتی متصل نبودند غیر فعال شدند.وی افزود: 
با این اقدام بخش مهمی از فرایند  تفکیک حساب های تجاری 
و غیرتجاری عمال اجرایی شــد و مراحل پایایانی خود را طی 
کرده است. لذا عمده بحث تفکیک حساب های تجاری و غیر 
تجاری با اتصال کارت خوان ها به سامانه سازمان امور مالیاتی 
در یکسال گذشته انجام شد و حساب های بسیار کمی خارج 
از این مجموعه هستند که شاید از هر یکهزار نفر حداکثر دو 

یا سه نفر را مشمول بشود.

تراکنش های غیرتجاری مشمول مالیات نمی شود
صالــح آبادی تاکید کرد: برخی موارد هم مطرح شــد که هر 
۱00 تراکنش واریز به حســاب با مجموع ۳5 میلیون تومان 
تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک 
نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز 
به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود 
چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشــته 
باشــد به طور مثال فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج 
روزانــه اقدام می کند یا از طریق ســایت های اینترنتی خرید 
می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست 
و یا مثال فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول 
نیست چراکه فعاالن بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی 
کســر می کند و یا مثال فردی اقدام به فروش خانه مسکونی 
می کند و 5  میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ 

وجه این فرد مشمول نیست.

از هر 1000 نفر دو یه سه نفر مشمول مالیات تراکنش های 
تجاری می شوند

وی تاکید کرد: اینکه گفته شــد ۱00 تراکنش و ۳5 میلیون، 
باید هر دو شــرط همزمان باشــد ضمن اینکه این امکان هم 
وجود دارد که این دو شرط باشد ولی فرد کار تجاری نمی کند 
بنابراین باز هم مشمول نخواهد بود، لذا از هر ۱000 نفر شاید 
دو یا سه نفر مشمول شود.صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر این 
اســاس فعالیت تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی 
کســب ســود کند یا متحمل زیان می شــود و معامله انجام 
می دهد این فرایند تجاری محسوب می شود و لذا فعالیت هایی 

نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های 
تجــاری نخواهد بــود ضمن آنکه هم اکنــون حتی در مورد 
کارتخوان ها نیز یک سری از کارتخوان ها تجاری نیستند.وی 
افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشخیص خودش به فعالیت 
تجاری مشغول است این دو شرط ۱00 تراکنش با واریزی ۳5 
میلیون تومان دو شــرط اولیه است لذا این امکان وجود دارد 
فــردی تا ۱000 تراکنش واریز به حســاب حتی بیش از ۳5 
میلیون تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری نیست اما کسی 
که براساس بررسی های خودش نشان می دهد که کار تجاری 
انجام می دهد، می تواند با مراجعه به ســازمان امور مالیاتی و 
ارائه مســتندات به سیستم بانکی معرفی شــود و از مزایای 
فعالیت تجاری خود بهره مند شود.صالح آبادی با بیان اینکه 
بر این اســاس همانگونه که کارتخوان ها شناسنامه دار شدند 
افزود: این حساب های تجاری هم شناسنامه دار می شوند و از 
مزایای این حســاب تجار بهره مند می شوند، مزایایی همچون 
سقف جابجایی پول تا ســقف یک میلیارد تومان بدون ارائه 
مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری 
حداکثر ۲00 میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل  و انتقاالت 
صاحبان حســاب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند 

برابر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی به دیگر مزیت های حساب های تجاری 
پرداخــت و گفت: برای اعطای  صدور دســته چک جدید به 
صاحبان حســاب های تجاری معافیت های بیشتری در زمینه 
بازگشــت تعداد برگه های دسته چک به بانک در نظر گرفته 
شده اســت. همچنین صاحبان حساب های تجاری در زمینه 
هزینه خدمات بانکی مشــمول تخفیف می شوند و امتیازاتی 
در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیر حضوری، لغو 
محدویت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری 
برای استفاده کنندگان از حســاب های جاری در نظر گرفته 
شده است.وی افزود: جزئیات دیگر در مورد مسائلی همچون 
تبعات عملیات تجاری با استفاده از حساب غیر تجاری در این 
زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی اطالع رسانی خواهد شد 
ضمن اینکه این فرایند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت 

به عمل آید که در حق هیچ کس اجحاف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر حتی 
با وجود شناسنامه دار شدن دستگاه های کارت خوان فرایند 
اتصال آنها به ســامانه مالیاتی کاری زمان بر است و تا تکمیل 
پرونده های مالیاتی فرصت زمانی قابل توجهی در نظر گرفته 
شده است، افزود: هیچ اطالعات بانکی از سوی بانک در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار نمی گیــرد بلکه فردی که فعالیت 
تجاری دارد باید پس از اعالم رسمی  با مراجعه به سازمان امور 
مالیاتی حســاب تجاری خود را معرفی کند و دو شرط ۱00 
تراکنش با ۳5 میلیون تومان مِبلغ واریزی صرفا یک نشــانه 
اولیه از کار تجاری اســت و این امــکان وجود دارد که فردی 
با وجود داشــتن این دو شــرط به دلیل عدم فعالیت تجاری 
مشمول نباشد و این خود فرد است که باید به این نتیجه برسد 
که فعالیت تجــاری انجام می دهد.وی افزود: برخی فعالیت ها 
همچون خرید و فروش در بورس فعالیت تجاری محســوب 
نمی شود و نیاز به ارائه مســتندات هم نیست چراکه فعاالن 
بورس فرایند کاری شــفافی دارند و فعاالن بورسی در بخش 
خرید معاف از مالیات است و در بخش فروش هم نیم درصد 
مالیات را پرداخت کرده اســت.صالح آبادی تاکید کرد: نکته 
بعدی در زمینه تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری اینکه 
مبنای عمل بر اســاس کد ملی است به گونه ای که اگر فردی 
چندین حساب داشته باشد مبنای معیار برای ۱00 تراکنش 
و واریز ۳5 میلیون تومان تمامی حساب های فرد خواهد بود. 
ضمن آنکه ما اکنون این نگرانــی را داریم که فردی با وجود 
فعالیت غیر تجاری برای بهره منده از مشوق های در نظر گرفته 
شده برای حساب های تجاری نام خود را تجاری معرفی کند 
چراکــه در عین عدم پرداخت مالیات از مشــوق های در نظر 

گرفته شده برای حساب های تجاری هم استفاده می کند.

قیمت بیت کوین به کمتر از ۲۱ هزار دالر می رسد زیرا معامله گران ۸۴ هزار بیت کوین روانه صرافی ها می کنند.به گزارش ایسنا به نقل از 
کوین، بر اساس نوسانات مشخص می شود که بسیاری از موقعیت های خرید و اقدامات قیمتی بیت کوین نتوانسته حمایت روزهای اخیر 
را حفظ کند و بیت کوین پس از بازگشایی وال استریت در ۱۳ سپتامبر بیشتر سقوط کرد زیرا گرد و غبار بر روی تورم غیرمنتظره باالی 
ایاالت متحده نشست.داده های کوین تلگراف و تردینگ ویو در زمان نگارش این مطلب نشان می دهد که بیت کوین به ۲۱هزار دالر کاهش 
یافته است.روند نزولی بیت کوین پس از انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ایاالت متحده )CPI( در ماه آگوست افزایش یافت زیرا این شاخص 0.۲ درصد باالتر از حد انتظار بود 
و به نوبه خود احتمال افزایش ۷5 یا ۱00 واحدی نرخ های کلیدی را در هفته آینده توسط فدرال رزرو افزایش می دهد موردی که بازارهای دارایی ریسک پذیر را تحت فشار قرار 
خواهد داد.بیت کوین به ویژه نسبت به این رویداد حساس بود اما روند نزولی با حمایت پیش بینی شده در ۲0هزار و ۸00 دالر مهار شد. همچنین موفق شد آخرین گپ قیمتی 
آتی )CME( ایجاد شده در آخر هفته که بین ۲۱هزار و ۳00  تا ۲۱هزار و 500 دالر بود را کاهش دهد.سهام ایاالت متحده با مشکالت مشابهی روبرو شدند، به طوری که  اس 
اند پی 500 به میزان سه درصد و شاخص نزدک کامپوزیت چهار درصد در زمان نگارش این مقاله کاهش یافت.جورین تیمر، مدیر  شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی اینوستمنتز 
معتقد است، زمانی که فدرال رزرو به طور کلی افزایش نرخ های خود را متوقف کند، رنسانس دارایی های ریسک آغاز خواهد شد.وی می گوید: به چرخه ۱99۴ نگاه کنید تا چرخه 

فعلی را درک کنید؛ تا زمانی که فدرال رزرو انقباض را به پایان نرساند و بازدهی دو ساله شروع به کاهش کند، بعید است ارزش گذاری ها افزایش یابد.

قیمت طال امروز، چهارشنبه پس از انتشار آمارهای داغ تر از حد انتظار تورم آمریکا که ارزش دالر را تقویت کرد و انتظارات فدرال رزرو را 
به ادامه مسیر سیاست های سختگیرانه ادامه خواهد داد، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۷ و 50 دقیقه صبح 
به وقت شرقی با 0.۷ درصد کاهش به ۱۷0۱ دالر و ۲0 سنت رسید. قیمت ها در روز سه شنبه ۱.۳ درصد کاهش یافت که بزرگ ترین 
درصد کاهشی یک روزه آن از ۱۴ جوالی است. قیمت طالی آمریکا نیز با 0.0۴ درصد کاهش به ۱۷0۲ دالر و ۲0 سنت رسید.شاخص 
دالر، که ارز را در برابر شــش همتای اصلی اندازه گیری می کند، پس از ثبت بزرگ ترین افزایش درصدی یک روزه خود از مارس ۲0۲0 

یک شبه، 0.۱ درصد افزایش یافت.شاخص بازدهی خزانه داری ایاالت متحده نزدیک به باالترین حد خود در سه ماه اخیر که روز سه شنبه ثبت شد، در نوسان بود. قیمت های 
مصرف کننده در ایاالت متحده به طور غیرمنتظره ای در ماه اگوست افزایش یافت.فدرال رزرو پس از انتشار داده های تورم، احتماالً هزینه های استقراض ایاالت متحده را سریع تر 
و بیشتر از آنچه قباًل انتظار می رفت افزایش خواهد داد، به طوری که اقتصاددانان هولدینگ ژاپنی نومورا می گویند اکنون معتقدند افزایش ۱00 واحدی نرخ بهره محتمل ترین 
نتیجه در نشست سپتامبر است.حتی اگر طال به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می شود، نرخ های بهره باالتر هزینه فرصت نگهداری شمش و در عین حال دالر را افزایش 
می دهد.بر اساس گزارش رویترز، ذخایر اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن در روز سه شنبه 
0.۲۱ درصد کاهش یافت و از 9۶۴.9۱ تن در روز دوشــنبه به 9۶۲.۸۸ تن در روز ســه شنبه رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با 0.۲ درصد کاهش به 

۱9.۲9 دالر رسید. پالتین با 0.۳ درصد افزایش به ۸۸0.۶۷ دالر رسید و پاالدیوم با یک درصد کاهش به ۲0۸۳ دالر و ۱۸ سنت رسید.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

قیمت طالی جهانی بازهم ریزش کرد!سقوط آزاد بیت کوین نزدیک است

تورم سومین اقتصاد 
جهان صعودی شد



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 24 شهریور 1401  18 صفر 1444  15 سپتامبر 2022اقتصادی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 5001  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گفتگوی اختصاصی روزنامه صبح اقتصاد با دکتر نیما غیاثوند

تاریخی ترین رأی دیوان عدالت اداری کشور
خروج هزاران میلیارد از دست سازمان امور مالیاتی

به موجب دادخواست دکتر نیما غیاثوند که به دیوان عدالت اداری تقدیم شده ابطال نظریه اکثریت اعضای شورای عالی 
مالیاتی مورد تقاضا قرار گرفت. نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رأی مذکور که در خصوص مازاد سود سپرده 
پرداختی بانکها صادر شده به شرح زیر است. روزنامه صبح اقتصاد گفتگوی اختصاصی در این خصوص انجام داده به تفصیل 

در ادامه می خوانید.

کالسه قضایی: 2820
شماره دادنامه:140109970905870997

موضوع خواسته: ابطال دستور العمل شماره 201-42
تاریخ تصویب: 1401/6/1

شاکی: نیما غیاثوند
امضاکننده: حکمتعلی مظفری )رئیس دیوان(

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره 140009970906011337-1400/12/7 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی 
دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 42-102 مورخ 98/12/13 

این شورا در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها صادر شده است.
گردش کار: به موجب دادخواســت یکی از شهروندان که در تاریخ 1400/8/19 به دیوان عدالت اداری تقدیم شده ابطال 
نظریه اکثریت اعضای شــورای عالی مالیاتی در رأی شــماره 42-102 مورخ 98/12/13 این شورا مورد تقاضا قرار گرفت. 
نظریه اکثریت اعضای شــورای عالی مالیاتی در رأی مذکور که در خصوص مازاد ســود سپرده پرداختی بانکها صادر شده 

به شرح زیر است:
نظریه اکثریت: طبق بند الف ماده ده قانون پولی و بانکی کشــور، بانک مرکزی مســئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و 
اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و 
حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها یا بانک مرکزی میباشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد 
بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابالغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن 
می باشــند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047-1397/12/15 و 
9809970906011044-1045 مــورخ 98/11/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر 
ماده 147 قانون مالیاتهای مســتقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر 

مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
پس از طرح شکایت فوق، نسخه دوم دادخواست در اجرای مقررات ماده 83 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری به طرف شکایت ابالغ شد و مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موحب الیحه 
شــماره 212/11359/ص-1400/10/11 دفاعیات این سازمان را در خصوص شکایت مطروحه به معاونت قضایی دیوان 

عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال نمود.
با اخذ پاسخ از طرف شکایت، پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
جهت رســیدگی به هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در هیأت مذکور، 
اعضای این هیأت به موجب رآی شــماره 140009970906011337-1400/12/7 در خصوص موضوع شــکایت اتخاذ 

تصمیم کرده و بر اساس رأی مزبور حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن این رأی به شرح زیر است:
با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیأت عمومی شــورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره 42-201 مورخ 98/12/13 که 
توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه الزم االجرا ابالغ شده است. مقرر نموده اند که حسب مفاد بند 4 ماده 14 
قانون پولی و بانکی کشور و ماده 10 قانون یاد شده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای بانکی اعم 
از سود سپرده و تسهیالت میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت از دادنامه 
های صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره 1047-1397/12/15 و 11044-1398/11/30 )که همین 
مضمون را انشاء نموده اند( نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که 
بانک مرکزی به عنوان مرجع رســمی اعالم نموده اســت و چون این حکم مد نظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مورد 
شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیأت تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیأت عمومی میباشد 
و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره 794-1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفا نرخهای 
اعالمی توســط بانک مرکزی را بعنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تســهیالتی و جهت حل اختالف در 
مراجع حقوقی بر شمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستور العمل نیز همین 
نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرایند اجراییه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته 
است، لذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخهای غیر واقعی و غیر قانونی که توسط 
بانک مرکزی اعالم نمی شود، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید بوده و مغایرتی با مقررات نداشته و به استناد بند ب ماده 
84 از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره 
ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.

پس از صدور رأی شماره 140009970906011337-1400/12/7 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، آقای دکتر مهدی در 
بین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ 1400/12/25 خود به رئیس دیوان این رأی را بر اساس دالیل 
و مســتندات قانونی واحد ایراد اعالم کرده و پیشنهاد نمود که رأی مزبور بر اساس مقررات موضوع بند ب ماده 84 قانون 
تشــکیالت  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی از سوی ایشان مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه 

مذکور به شرح زیر است:
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مظفری 

رئیس محترم دیوان عدالت
با سالم و احترام

همانطور که استحضار دارید قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51/4/18 در دوره قبل از انقالب اسالمی و بر اساس اصول 
حاکم بر بانکداری عرفی تدوین و تصویب شد و با توجه به پذیرش بهره در نظام بانکداری عرفی، قانون یاد شده نیز برمبنای 
محوریت بهره اجرا میشد و از این رو در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر شده بود که تعیین میزان حداقل 

و احداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها از صالحیتهای بانک مرکزی است.
با پیروزی انقالب اسالمی و تأکید بر لزوم انطباق قوانین و مقررات حاکم با موازین شرعی، نظام حقوقی حاکم بر بانکداری 
نیز مورد بازنگری قرار گرفت و بر همین اساس قانونگذار به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 62/6/8 
اقدام نمود و بر مبنای بند 1 ماده 1 این قانون مقرر شد که استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با ضوابط 
اسالمی( و به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور از اهداف نظام بانکی کشور 
است. از سوی دیگر بر مبنای تبصره ماده 3 قانون مزبور مقرر شد که بانکها می توانند انواع سپرده های مدت دار مردم را 
قبول کنند و با توجه به اینکه بر اساس بند 16 ماده 2 این قانون انجام خدمات وکالت بر طبق قانون و مقررات نیز به عنوان 
یکی از وظایف نظام بانکی تعیین شده است. بنابراین بانکها در به کار گرفتن سپرده های مدت دار مردم وکیل بوده و می 
توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند. با توجه به 
حکم قانونی فوق و با عنایت به اینکه سپرده گذاری مشتریان در بانکها در قالب عقود مشارکتی مانند عقد مشارکت مدنی، 
مضاربه و مزارعه صورت می گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و تعیین سود قطعی 
باعث ربوی شدن عقد میشود، قانونگذار در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضمن خودداری از بکارگیری عنوان بهره 
و سود اعالم کرده است که منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده های مدت دار مردم توسط بانکها بر اساس قرارداد 
منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به 

کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا مجموعا به این موضوع تصریح دارد که پس از سپرده گذاری مردم در بانک و استفاده 
بانک از سپرده های مزبور، منافع حاصل باید بر اساس مؤلفه هایی مانند میزان مبلغ و مدت سپرده گذاری و پس از تعیین 
سهم بانک، بین سپرده گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از این مشارکت در زمان انعقاد عقود 
مشارکتی بین بانک و مردم قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک 
مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال حداقل یا حداکثر نسبت سهم 
احتمالی بانک و مردم از مشارکت خود با یکدیگر صورت می گیرد تا در نهایت سود واقعی و نهایی مشارکت بانک و مردم 
در انتهای سال مالی مشخص شده و پس از مشخص شدن سود واقعی در پایان سال بانک مابه التفاوت این نسبت احتمالی 
و میزان ســود واقعی را بین سپرده گذاران تقسیم کند. بنابراین و با توجه به توضیحات فوق نرخ سودهای ساالنه اعالمی 
توسط بانک مرکزی همانطور که از عنوان آنها یعنی سود علی الحساب نیز مشخص است. سود قطعی و نهایی نیستند زیرا 
سود قطعی و نهایی صرفا در پایان سال و با بررسی اسناد و ترازنامه های مالی بانکها تعیین میشود و قانونگذار نیز الزام به 

تقسیم این سود واقعی بین سپرده گذاران را در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مورد تأکید قرار داده است.

از سوی دیگر به موجب ماده 147 قانون مالیاتهای مسقتیم مصوب سال 1366 هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد 
مشــمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف 
متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. 
در موادری که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشــده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به 
موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 3 
قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 1362/6/8 بانکها می توانند انواع سپرده های مدت دار مردم را قبول کنند و 
در به کار گرفتن این سپرده ها وکیل بوده و می توانند آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامالت 
اقساطی، مزارع، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه بر 
مبنای ماده 5 همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده های مدت دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد 
منعقده، متناســب با مدت و مبالغ سپرده های ســرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل 
وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد لذا منافعی که بانکها پس از به کارگیری سپرده های مردم در 
پایان مدت قرارداد و بر اساس قانون عملیاتی بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می کنند جز هزینه های قابل قبول مالیاتی 
محســوب میشود و با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول ارائه شد منظور از این سود همان سود واقعی سپرده گذاری 

است که در پایان سال مالی تعیین و تقسیم می گردد.
با این وجود اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 42-201 مورخ 98/12/13 و در مقام تبیین مفهوم 
ســود ســپرده گذاری اعالم کرده اند که طبق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و 
اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور 
تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها با بانک مرکزی میباشــد. لذا از آنجایی که بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب 
سپرده های اشخاص نزد بانکها مؤسسات اعتباری مجاز را ابالغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود 
مکلف به رعایت آن می باشند بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047-
1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 1398/11/30 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 
و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک 

مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نظریه مزبور، موضوع در قالب پرونده کالسه 00082820 هیأت عمومی به هیأت 
تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیأت به موجب رأی شماره 140009970906011337-

1400/12/7 و در مقام رســیدگی به شکایت فوق، حکم به رد شکایت مطروحه صادر کرده و اعالم نموده اند که با لحاظ 
اینکه اکثریت اعضای هیأت عمومی شــورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شــماره 42-201 مورخ 98/12/13 که توسط 
سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه الزم االجرا ابالغ شده، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع تعیین نرخهای 
بانکی، اعم از سود سپرده و تسهیالت میباشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین میشود و با لحاظ تبعیت 
از دادنامه های صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شــماره 1047-1397/12/15 و1398/11/30-11044 
که همین مضمون را انشا نموده اند( نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مورد قبول در فرایند مالیاتی همان نرخی 
است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعالم نموده است و چون این حکم مد نظر شورای عالی مالیاتی و بخشنامه 
مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیأت تخصصی دیوان بعنوان بخشی از هیأت عمومی 
میباشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره 794-1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور میباشد که صرفا 
نرخهای اعالمی توسط بانک مرکزی را بعنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده های تسهیالتی و جهت حل اختالف 
در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستور العمل نیز 
همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرایند اجراییه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت 
ندانسته است و لذا مصوبه مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخهای غیر واقعی و غیر قانونی 
که توســط بانک مرکزی اعالم نمی شــود در فرایند مالیاتی جلوگیری نماید، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد 
بند ب ماده 84 از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می نماید.

با این حال به نظر میرســد که نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی و رأی صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی 
دیوان عدالت اداری به جهات زیر واجد ایراد است:

1-شــورای عالی مالیاتی در رأی مورد شــکایت و هیأت تخصصــی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در آرای شــماره 
970997090601047-1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مــورخ 98/11/30 که در رأی شــورای عالی 
مالیاتی به آنها استناد شده با استناد به بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که در دوره قبل از انقالب و در خصوص 
صالحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل و حداکثر بهره قطعی وضع شــده، این نتیجه را حاصل کرده اند که نرخ سود 
علی الحساب سپرده های مدت دار که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین میشود عمال در اجرای بند 4 ماده 14 قانون 
پولی و بانکی کشور صورت می گیرد و ضابطه مقرر قانونی برای صالحیت بانک مرکزی در خصوص اتخاذ تصمیم نسبت 

به منافع حاصل از مشارکت مردم و بانکها همین بند قانونی است.
این در حالی است که تعیین حد اقل و حداکثر نرخ بهره در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور با توجه به حاکمیت 
بانکداری عرفی در آن زمان صورت گرفته و در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی صرفا مجاز به تعیین 
حداقل سود احتمالی در طرح های مشارکت شده و با توجه به اینکه بر اساس ماده 26 قانون مزبور مقرر شده است که پس 

از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود.
بنا بر این حکم بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور که متضمن تعیین سود قطعی برای سپرده های مشتریان است، 
به دلیل ماهیت ربوی و تعیین تکلیف ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( در خصوص آن در حال حاضر ملغی 

شده و مبنایی برای استناد به آن در رأی شورای عالی مالیاتی و آرای مورد استناد هیأت تخصصی وجود ندارد.
- پس از تبیین این موضوع و در مقام جمع بندی باید گفت که سپرده گذاری مشتریان نزد بانکها و استفاده بانکها از سپرده 
های فوق که در قالب عقود مشارکتی صورت می گیرد. به دلیل ماهیت و ذات این عقود امکان تعیین سود قطعی در زمان 
انعقاد عقد را ندارد و تعیین سود قطعی در خصوص آنها، این عملیات بانکی را به عملیات ربوی مبدل می سازد. از این رو 
قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدونه ربا، با پیش بینی صالحیت بانک مرکزی برای تعیین حداقل 
سود احتمالی مورد انتظار برای مشتریان، این حکم را در ماده 5 قانون مزبور مقرر نموده است که سود قطعی این سپرده 
گذاریها در انتهای ســال مالی و با لحاظ مؤلفه های مقرر در ماده فوق تعیین می شــود و در نتیجه سود واقعی این سپرده 
گذاریها صرفا سود علی الحسابی که همه ساله توسط بانک مرکزی تعیین می شود نیست و سود واقعی مزبور سعودی است 
که در پایان سال و پس از مشخص شدن نتیجه بررسی اسناد و ترازنامه های مالی بانکها تعیین می گردد و قانونگذار نیز 
در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا آن را به عنوان سود اصلی شناخته است، در نتیجه این سود باید به عنوان مبنای 
تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شود و در نتیجهر أي مورد شکایت 
شورای عالی مالیاتی و رای شماره 11337 1400099709060 -1400/12/7 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت 
اداری که در مقام تأیید آن صادر شده، از جهت آنکه با خلط موضوع »بهره قطعی« مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و 
بانکی و »سود احتمالی و علی الحساب« مقرر در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ۔ سود احتمالی و علی الحساب 
مذکور را نیز قطعی و نهایی تلقی کرده و صرفاً همان را به عنوان مبنای تعیین هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته 

اند. با ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارند و با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می گردد که رأی شماره
 1337 1400099709060- 1400/12/7هیــأت تخصصــی مالیاتی بانکی در اجرای مقــررات بند )ب( ماده 84 قانون 
تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ســوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور 
مقتضي خدمت حضرتعالی ارائه می شــود. مهــدی در بین معاون قضایی دیوان عدالــت اداری در امور هیات عمومی و 

هیأتهای تخصصی«.
رئیــس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/25 در هامش نامه مذکور اعالم کرده اند که : » بســمه تعالی، با عنایت 
به اســتدالل به عمل آمده در رأی به نظر رأی صادره مخالف موازین قانونی اســت و معترض هســتم. اقدام الزم انجام و 

رسیدگی گردد.«
 پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعتراض نســبت به رأی شــماره 140009970906011337- 1400/12/7 
هیــأت تخصصی مالیاتی بانکی که در مهلت مقرر قانونی صورت گرفت، پرونده در اجرای مقررات بند )ب( ماده 15 آیین 
نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، مجدداً برای اظهار نظر به هیات تخصصی مالیاتی 
بانکی ارجاع شــد. پس از طرح موضوع در جلســه مورخ 1401/3/23 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، اعضای این هیات 
به موجب نظریه اتفاقی خود با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نســبت به رأی شــماره 140009970906011337 
-1400/12/7 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مخالفت کردند و در مقام تبیین دالیل مخالفت خود با اعتراض مزبور، دالیل و 
مستندات خود را در قالب موارد ذیل اعالم نمودند : اعضای حاضر به اتفاق آراء، رأی سابق الصدور هیأت تخصصی مالیاتی 

بانکی را صائب تشخیص و اعتراض ریا ست گرانقدر دیوان عدالت اداری را با استداللهای ذیل وارد نمی دانند:
1-  دادنامه شــماره 7-1400/12/11337 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به رأی و نظریه شــماره 201-42 مورخ 
1398/12/13 اکثریت هیأت عمومی شــورای عالی مالیاتی صادر شده است که مفاد نظریه مؤکداً داللت دارد مازاد سود 
پرداختــی خارج از نرخ بانک مرکزی و ضوابط تعیین شــده از لحاظ مالیاتی قابــل پذیرش نخواهد بود که دادنامه هیأت 

تخصصی این مقرره مرجع اداری را غیر قابل ابطال تشخیص داده است.
2- به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بانک مرکزی مرجع 
تعیین نرخ هر گونه قرارداد که بین بانکهای عامل و مؤسســات مالی و اعتباری با اشــخاص منعقد می شود. )اعم از اینکه 
تســهیالت از جانب بانک باشــد با سپرده گذاری و سرمایه گذاری از جانب اشخاص( می باشد و طبعاً بانک مرکزی بنا به 
اختیارات حاصل از بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بندهای 1 و 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا ضوابط 

را در این خصوص تعیین می نماید.
3-  دادنامه صادره از هیأت تخصصی با مستند قرار دادن دادنامه شماره

 21-1399/5/794هیأت عمومی دیوان عالی کشور در اینکه درخصوص تسهیالت، نرخهای اعالمی بانک مرکزی مبنا می 
باشد به عنوان مؤید صادر شده است. چرا که همان مالکی که در خصوص پرونده های تسهیالتی و قراردادهای مرتبط با 
آنها وجود دارد در خصوص پرونده های سپرده گذاری و انواع قراردادهای آن نیز وجود دارد و آن اینکه صرفا یک مرجع در 

خصوص سیاستهای پولی و بانکی کشور اتحاد تصمیم می نماید و آن بانک مرکزی است.
4- مضاف بر همه این موارد، در ذیل رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تأکید شده است »مازاد سود پرداختی خارج 
از ضوابط تعیین شده« که هیات تخصصی با لحاظ بار حقوقي این فراز و اینکه در الیحه دفاعیه طرف شکایت اذعان شده 
بود چنانچه پس از حسابرسی، میزان سود قرارداد بیشتر باشد. مازاد به عنوان هزینه مورد پذیرش قرار می گیرد. رای خود 
را صادر نموده است. چرا که در فرض ابطال رأی شورای عالی مالیاتی و اعتقاد به اینکه بانکها و موسسات با اشخاص به هر 
نرخ توافقی درخصوص سپرده ها مجاز باشند. فلسفه وظایف حاکمیتی بانک مرکزی زیر سؤال خواهد رفت و مراتب سوء 
استفاده و فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد. علی الخصوص که متعلق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد سود 
علی الحساب بوده نه قطعی پس از حسابرسی و قید مازاد خارج از ضوابط تعیین شده که طبعاً سود قطعی پس از حسابرسی 
می باشــد. موضوع را هموار نموده و از طرفی جلوی ســوء استفاده احتمالی را می گیرد و با عدالت سازگار بوده و پذیرش 
سود قطعی نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی می باشد و به وظایف حاکمیتی بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی نماید. فلذا 
اعتقاد به صحیح بودن دادنامه صادره از هیأت تخصصی و عدم پذیرش اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری داریم.«
 پس از اخذ نظریه مذکور، موضوع جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت 
و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/1 به ریاســت رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان 
و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی 

مبادرت کرد.
رأی هیأت عمومی

 اوالً: به موجب ماده 147 قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب ســال 1366: »هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد 
مشــمول مالیات به شــرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف 
متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل در آمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. 
در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشــده با بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی برداشــت آن به 
موجب قانون و با مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود« و با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 
3 قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 1362/6/8 بانکها می توانند انواع سپرده های مدت دار مردم را قبول کنند 
و در به کار گرفتن این سپرده ها وکیل بوده و می توانند آنها را در امور مشارکت، مصاربه. اجاره به شرط تملیک معامالت 
اقساطی مزارعه, مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معامالت سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و با عنایت به اینکه بر 
مبنای ماده 5 همین قانون، منافع حاصل از عملیات استفاده از سپرده های مدت دار مردم توسط بانکها، بر اساس قرارداد 
منعقده. متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه 
بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد، لذا منافعی که بانکها پس از به کار گیری سپرده های مردم در پایان 
مدت قرار داد و براســاس قانون عملیات بانکی بدون ربا به مردم پرداخت می کنند، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی 
محسوب می شود. ثانیاً: سپرده گذاری مشتریان در بانکها بر اساس تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( و در 
قالب عقود مشارکتی مانند مضاربه و مزارعه صورت می گیرد و در عقود مزبور امکان تعیین سود در زمان انعقاد عقد وجود 
نداشته و تعیین سود قطعی باعث ربوی شدن عقد می شود و لذا قانونگذار در ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( 
مقرر کرده است که منافع حاصل از استفاده بانک از سپرده های مردم باید براساس مؤلفه هایی مانند میزان مبلغ و مدت 
سپرده گذاری و پس از تعیین سهم بانک، بین سپرده گذاران تقسیم شود و با توجه به عدم امکان تعیین منافع حاصل از 
این مشارکت در زمان انعقاد عقود مشارکتی قانونگذار در ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مقرر کرده است که 
بانک مرکزی تا قبل از مشخص شدن میزان منافع حاصل از مشارکت بانک و مردم در پایان سال، حداقل نرخ سود احتمالی 
را در طرحهای مشارکت تعیین می کند و تعیین این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در قالب تعین 
سود علی الحساب صورت می گیرد. به معنای تعیین منافع واقعی و نهایی حاصل از به کار گیری سپرده های مردم توسط 
بانکها که میزان آن صرفاً در پایان مدت قرارداد مشــخص خواهد شد نیست و مؤید این امر مفاد فرمهای مربوط به عقود 
مشارکتی است که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد و از جمله نمونه های آن ماده 12 فرم قرارداد مشارکت 
مدنی مصوب 1392/6/26 شورای پول و اعتبار است که بر مبنای آن مقرر شده است که در پایان مدت قرارداد پس از وضع 
تمامی هزینه های مشارکت مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان دهنده سود 
مشارکت است و سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق 
و با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپرده گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه 
قابل قبول مالیاتی صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که ساالنه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین 
می شود و آنچه در جریان سپرده گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است 
که پس از به کار گیری سپرده های مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می شود و با توجه به مالک مقرر 
در رأی وحدت رویه شماره 794 – 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که 
ممکن است باالتر از نرخهای اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بین بانکهای عامل و سپرده گذاران مورد 
توافق قرار بگیرند. بر همین اساس و بر مبنای دالیل و مستندات فوق، اطالق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در 
رأی شماره 42- 201 مورخ 1398/12/13 این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها 
و مؤسســات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعالم کرده و مابه التفاوت این سود علی الحساب و سود 
نهایی حاصل از سپرده گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد 
پذیرش قرار نداده است. با حکم مقرر در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مغایرت دارد و بر مبنای 
خواز حاصل از حکم مقرر در بند )ب( ماده 84 قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 
ضمن نقض رأی شماره 140009970906011337- 1400/12/7 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که 
در مقام تأیید نظر به اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رأی ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوب 1392/6/26 
شــورای پول و اعتبار است که بر مبنای آن مقرر شده اســت که در پایان مدت قرار داد، پس از وضع تمامی هزینه های 
مشارکت، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی پس از برداشت سرمایه هر یک از شرکا نشان دهنده سود مشارکت است و 
سود مذکور به نسبت سهم بانک و سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به احکام 
مقرر در موازین قانونی صدرالذکر، احتساب سود حاصل از سپرده گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 
صرفاً محدود به سود علی الحسابی نیست که ساالنه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می شود و آنچه در 
جریان سپرده گذاری مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب است، سودی است که پس از به کار 
گیری سپرده های مزبور و در پایان مدت قراردادهای مشارکتی مشخص می شود و با توجه به مالک مقرر در رأی وحدت 
رویه شماره 21-1399/5/794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این سود منصرف از سودهایی است که ممکن است باالتر 
از نرخهای اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بین بانکهای عامل و سپرده گذاران مورد توافق قرار بگیرند. 
بر همین اســاس و بر مبنای دالیل و مســتندات فوق، اطالق نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 
201-42 مورخ 1398/12/13 این شورا در حدی که صرفاً سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات 
اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعالم کرده و مابه التفاوت این سود علی الحساب و سود نهایی حاصل 
از سپرده گذاری اشخاص را که در پایان مدت قرارداد تعیین می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذپرش قرار 
نداده است. با حکم مقرر در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مغایرت دارد و بر مبنای جواز حاصل 
از حکم مقرر در بند )ب( ماده 84 قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض 
رأی شــماره 140009970906011337 - 1400/12/7 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام 
تأیید نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 این شورا صادر شده. اطالق 
نظریه اکثریت در رأی مذکور شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن عدم پذیرش مابه التفاوت میزان سود علی الحساب 

و سود واقعی و نهایی حاصل از سپرده گذاریهای مردم در بانکها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. مستند به بند
 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
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دانشــمندان می گوینــد یــک پروتئین موســوم بــه CHIP می تواند 
ســیگنال های طوالنی مدت مانند گیرنده های انســولین در ســلول را 
به تنهایــی بهتر از حالت جفتی کنترل کنــد و می تواند کلید زندگی 
طوالنی تر باشــد.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، به گفته محققان 
دانشــگاه کلن)Cologne(، یک پروتئین به شــکل واحد در مقایســه با 
حالت گروهی، می تواند به طور موثرتری ســیگنال های پیری را تنظیم 
و تعدیــل کند.این محققان در مطالعه جدید خود کشــف کرده اند که 
پروتئینی موســوم به CHIP می تواند سیگنال های زندگی طوالنی مدت 
مانند گیرنده های انســولین را در سلول به تنهایی بهتر از حالت جفتی 
کنترل کند.پروتئین CHIP در موقعیت های اســترس سلولی اغلب به 
عنوان یک »همودایمر« - اتصال دو پروتئین یکســان - دیده می شود. 
عملکرد اصلی آن از بین بردن پروتئین های آسیب دیده و نادرست چین 
خورده است. در واقع CHIP، سلول را از این طریق تسویه می کند.برای 
انجام این کار، CHIP با پروتئین های کمکی کار می کند تا پروتئین های 
اشتباه تا شده را با زنجیره های پروتئین کوچک یوبیکوتین متصل کند.

در نتیجه، سلول، پروتئین های آسیب دیده را شناسایی و حذف می کند. 
عالوه بر این، CHIP انتقال سیگنال گیرنده انسولین را تنظیم می کند.

یوبیکوتین)Ubiquitin( یک پروتئین تنظیمی کوچک است که تقریبا در 
تمامی بافت های موجودات یوکاریوتی یافت می شود. این پروتئین اولین 
بار در ســال ۱۹۷۵ میالدی کشف شد و بعدها ویژگی ها و مشخصاتش 
در طی دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی مشخص شد. چهار ژن در بدن انسان 
موسوم به UBB ،UBC ،UBA۵2 و RPS2۷A یوبیکوتین تولید می کنند.

نوعی عسل خاص در ترکیب با آنتی بیوتیک ممکن است بتواند در 
ریشه کن کردن عفونت های خطرناک ریوی موثر باشد.به گزارش ایسنا 
 )cystic fibrosis(و به نقل از نیواطلس، افراد مبتال به فیبروز سیستیک
 Mycobacterium(»در برابر عفونت  ریوی »مایکوباکتریوم آبسسوس
abscessus( که به طور بالقوه کشــنده بوده و درمان آن بسیار دشوار 
است، آسیب پذیر هستند. اما اکنون یک درمان جدید ممکن است 
با استفاده از عســل ضد باکتری بتواند به درمان موفقیت آمیز این 
عفونت کمک کند.باکتری مایکوباکتریوم آبسســوس اغلب ریه های 
افراد مبتال به فیبروز سیســتیک، برونشکتازی یا سایر بیماری های 
مزمن ریوی را آلوده می کند. این عفونت باعث ایجاد اسکار، ضخیم 
شــدن بافت یا ایجاد حفره در ریه ها شده و در صورت عدم مداخله 
پزشکی و درمان می تواند منجر به نارسایی تنفسی شود.متأسفانه، 
بــه دلیل ضخیم بودن دیواره ســلولی این باکتری هــا، این عوامل 
عفونت زا در برابر آنتی بیوتیک های موجود مقاوم هستند. در نتیجه، 
بــرای درمان این عفونت،   دوز زیــادی از آنتی بیوتیک  در بازه های 
زمانی طوالنی مدت باید مورد استفاده قرار گیرد که عوارض جانبی 
ناخوشــایندی ایجاد می کند و حتی در این صورت، عفونت معموالً 
کنترل می شــود و به طور کامل از بین نمی رود.دانشمندان دانشگاه 
آستون بریتانیا در جستجوی یک جایگزین موثرتر بودند و درنتیجه 
به بررسی عسل مانوکا)Manuka( پرداختند.اگرچه عسل از زمان های 
قدیم به داشتن خواص درمانی معروف است، اما عسل مانوکا به طور 
خاص بسیار قوی است زیرا این عسل عالوه بر مواد شیمیایی تولید 

کننده پراکسید هیدروژن که در همه ی انواع عسل وجود دارد.

دستیابی به طول عمر بیشتر با 
بررسی یک پروتئین تنظیمی

درمان یک عفونت ریوی کشنده 
با عسل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقه خوک ها در مریلند آمریکا/ خبرگزاری فرانسه

جانشین آئودی R8 سوپرکاری تمام الکتریکی خواهد بود
جانشین آئودی R۸ خودرویی تمام الکتریکی خواهد بود که قرار است تا در اواسط دههٔ جاری به بازار عرضه شود. طی سال های 
اخیر گمانه زنی های زیادی در مورد آیندهٔ این خودرو وجود داشته است اما آخرین گزارشات به خداحافظی کامل R۸ با پیشرانه های 
درون سوز اشاره کرده اند. این تصمیم هم راستا را برنامه های الکتریکی سازی گستردهٔ آئودی است و زمانی که این شرکت از سال 
2۰2۶ به بعد صرفاً اقدام به معرفی خودروهای الکتریکی کند، R۸ به پرچم دار دوران برقی آئودی تبدیل خواهد شد.فعاًل مشخصات 
R۸ الکتریکی را نمی دانیم ولی به گزارش اتوکار، این خودرو بر اساس پلت فرم SSP Sport ساخته خواهد شد که به طور مشترک 
توسط آئودی و پورشه توسعه پیدا کرده و به زودی جایگزین پلت فرم J۱ پورشه تایکان و آئودی E-Tron GT خواهد شد. البته این 
احتمال هم وجود دارد که آئودی برای ساخت سوپرکار آیندهٔ خود از پلت فرم اسپرتی که پورشه برای کیمن و باکستر الکتریکی 
توسعه می دهد استفاده کند و باطری ها را به صورت عمدی پشت صندلی ها نصب کند. آئودی احتماالً این ماشین را به دو موتور 
الکتریکــی مجهز می کند و با توجه به اینکه طی ســال های آینده قدرت خودروهای برقــی افزایش خواهد یافت، انتظار می رود 

جانشین R۸ قدرتی بیش از ۸۰۰ اسب بخار داشته باشد.

ژاوی: مستحق شکست نبودیم
ســرمربی آبی اناری ها تیمش را مستحق شکست برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا ندانست.به گزارش ایسنا و به نقل از 
مارکا، بارسلونا در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در آلیانس آره نا به مصاف بایرن مونیخ رفت و با دو گل شکست 
خورد.ژاوی تیمش را مستحق شکست در این بازی نمی داند.او در نشست خبری بعد از بازی گفت: در لیگ قهرمانان اروپا وقتی 
فرصت های زیادی را از دســت می دهید باید منتظر باز شــدن دروازه خود بود. ما در این بازی فرصت های زیادی را روی دروازه 
حریف خلق کردیم اما از آنها استفاده نکردیم این در حالی بود که بایرن مونیخ از فرصت های خود به خوبی استفاده کرد و به گل 
رسید.او ادامه داد: من بر این باور هستم که عملکرد خوبی از خود نشان دادیم. در نیمه نخست بسیار بهتر از حریف بودیم. نتیجه 
بازی به هیچ وجه بیانگر عملکرد تیم در میدان نیست. ما شکست خوردیم اما مستحق آن نبودیم.ژاوی در ادامه صحبت هایش 
گفت: شکست یک گام روبه عقب است با این حال باید از اشتباهات خود درس گرفت. ما به خاطر اشتباهاتی که داشتیم شکست 
خوردیم البته باید این را هم گفت که در بسیاری از دقایق بهتر از حریف بودیم.ژاوی در پایان درباره اینکه آیا داور پنالتی آنها را 

نگرفت، گفت: من چیزی ندیدم اما همه می گویند که پنالتی رخ داد. به هر حال داور چیزی نگرفت.

یاد تو ما را چو رد خیال بگردد
عقل رپیشان شود، ز حال بگردد

چون تو پسر مارد سپهر زناید
رگد جهان رگ زهار سال بگردد

ماه نبیند ستاره ای چو جبینت
رگ هچ بسی رب سپهر زال بگردد

خط سیه می ددم ز رویت و زنهار!
ات نگذاری هک: رگد خال بگردد

عقل ندارد، هک رتک روی تو گوید

چشم نباشد، زکان جمال بگردد
رد هوس بوهٔس توایم ولی نیست

زرهه هک کس رگد این سؤال بگردد

پیشنهاد

چهره روز

سرباز خوب
فورد مادوکس فورد نویســنده، شــاعر و رمان نویس 
اهــل بریتانیا بود. از مشــهورترین آثار او می توان به 
همین رمان سرباز خوب )۱۹۱۵( اشاره کرد. این اثر 
بر بسیاری از نویســندگان جنبش هنری نوگرایی و 
ادبیات نوگرا موثر بوده است.فورد در ویمبلدون چشم 
به جهان گشــود. پدرش آلمانی و مادرش انگلیسی 
بودند. او بزرگترین فرزند در میان ســه بچه بود. اسم 
این نویسنده در ابتدا فورد مادوکس هیوفر بود اما پس 
از جنــگ جهانی اول و به خاطر این که هیوفر، بیش 
از حد آلمانی به نظر می رســید، اسم خود را به فورد 
مادوکس فورد تغییر داد. او در ســال ۱۸۸۹ پس از 
مرگ پــدر به همراه برادرش به لندن رفت و در کنار 
پدربزرگش به زندگی ادامه داد. او هیچ وقت در دانشگاه حضور نیافت.کتاب سرباز خوب الهام بخش 

آثار چندین نویسنده شناخته شده مانند گراهام گرین بوده است.
پشــت جلد این رمان آمده است:فورد در رمان سرباز خوب با استفاده از ساختاری نو اثری درخور 
اعتنا و خواندنی ارائه داده اســت؛ به طوری که برخی منتقدان بر این اعتقادند که سرباز خوب در 
ردیف 2۰ کتاب برگزیده قرن به حساب می آید. این رمان داستان مدرنیستی دارد و در عین مدرن 
بودنش می تواند به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار کند. کتاب ســرباز خوب درباره روابط دو زوج 
انگلیسی و آمریکایی است که توسط یکی از آن ها بیان می شود. راوی اول شخص و مرد، داستان 
را به صورت یادآوری خاطرات، گفته ها و شــنیده هایش روایت می کند. کلیت داستان در رابطه با 
عشــق، فریب و خیانت است اما همه اش این نیست! نه اشتباه نکنید، سرباز خوب بسیار با کتابی 

کلیشه ای و تکراری فاصله دارد....

ژان-لوک گدار
 ۳( )Jean-Luc Godard :ژان-لوک ُگــدار )به فرانســوی
دســامبر ۱۹۳۰ – ۱۳ ســپتامبر 2۰22( کارگــردان، 
فیلمنامه نویس و منتقد و نظریه پرداز سینمایِی فرانسوی_

سوئیسی و یکی از پیشگامان جنبِش سینمایی موج نوی 
فرانسه بود.بعضی متخّصصان او را تأثیرگذارترین فیلم ساز 
فرانسوِی دوران پساجنگ به شمار آورده اند.که با شیوهٔ 
خــود در روایت، تدویــن، صداگــذاری و فیلم برداری، 
فرم فیلــم متحــرک را متحول کــرد.وی مؤلف کامل 
فیلم های خود بود، اغلب در حال کارگردانی، مشــغول 
فیلمنامه نویســی و دیالوگ نویســی بــوده و در تدوین 
فیلم هایش نیز نظارت داشت. او گاهی به عنوان کارگردان 
ظاهر میشد، گاهی در نقشی کوچک، گاهی نه به عنوان 
بازیگر، بلکه به عنوان یک ســوژه مداخله گر.گدار در اوایل کار به عنوان منتقد فیلم در نشــریهٔ کایه دو 
سینما می نوشت. در نقدهایش از جریاِن اصلِی سینمای فرانسه _ که به قراردادها و کلیشه های پذیرفته 
شده ی فیلمسازی بیش از نوآوری و تجربه بها می داد _ انتقاد می کرد.چندی بعد، او و منتقدان هم فکر 
او شروع به ساخت فیلم های خودشان کردندو عالوه بر سینمای فرانسه، قراردادهای سنتی هالیوود را نیز 
به چالش کشیدند.گدار برای نخستین بار برای فیلم بلند ازنفس افتاده مورد تحسین جهانی قرارگرفت. 
این فیلم توانســت به استقرار موج نوی فرانسه کمک کند. ژان-لوک گدار در سوم دسامبر سال ۱۹۳۰ 
در خانواده سوئیسی ثروتمند و فرهیخته ای در پاریس زاده شد. در کودکی به تنها بودن عالقه داشت. 
پدرش ژان-لوک گدار پزشک فرانسوی بود که شهروندی سوئیس را پذیرفته بود و مادرش ادیل مونود 
)Odile Monod( دختر یک بانکدار فرانســوی بســیار ثروتمند بود. هنگام آغاز جنگ دوم جهانی پدر و 

مادرش او را به سوئیس فرستادند.

فرهنگ

»آلــکاراس« برنده جایزه خــرس طالیی بهترین فیلم 
جشنواره برلین، نماینده رســمی سینمای اسپانیا در 
اسکار 2۰2۳ شــد.به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین، 
توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسپانیا فیلم 
»آلکاراس« ســاخته »کارال سیمون« را در رقابت با دو 
فیلم قدرتمند دیگر شــامل »الالیی« ســاخته »آلودا 
رویــز آزوآ« و »جانــوران« به کارگرادانــی »رودریگو 
ســوروگوین« به عنوان نماینده اســپانیا در شــاخه 
بهترین فیلم بین المللی اسکار انتخاب کردند.این فیلم 
که کمپانی »Mk2« پخــش بین المللی آن را بر عهده 
دارد با توجه به کسب جایزه خرس طالیی بهترین فیلم 
از شــانس های راهیابی به جمع نامزدهای نهایی اسکار 
بین المللی محسوب می شــود.این فیلم درباره خانواده ای از مزرعه دارن هلو در یک روستای کوچک 
کاتالونیا اســت که با مرگ صاحب ملک و تصمیم وارث مــادام العمر او به فروش زمین، زندگی آنها 
دستخوش تغییر می شود.»آلکاراس« نخستین فیلم ساخته »کارال سیمون« کارگردان اسپانیایی پس 
از فیلم »تابستان ۱۹۹۳« در سال 2۰۱۷ است.سینمای اسپانیا چهار جایزه اسکار بین المللی )بهترین 
فیلم غیرانگلیســی زبان( و ۱۶ نامزدی در این شاخه در کارنامه دارد و »درد و شکوه« ساخته »پدرو 
آلمودوار« آخرین فیلم اسپانیایی بود که در سال 2۰2۰ نامزد کسب این جایزه بود و »دریای درون« 
اثر »آلخاندرو آمنابار« نیز آخرین عنوان از ســینمای اسپانیســت که در سال 2۰۰۵ این جایزه را از 
آن خود کرد.مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی 
اســکار 2۰2۳، تا ســوم اکتبر 2۰22 )۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱( است و کمیته اسکار کشورها تا این تاریخ 

فرصت دارند نماینده رسمی سینمای خود را به آکادمی اعالم کنند.

نماینده سینمای اسپانیا در اسکار
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