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رئیس جمهور کشورمان با اشاره به دیدگاه های مشترک ایران و عراق در مسائل منطقه ای و بین المللی گفت: گفتگو های بین هیأت عراقی و ایرانی در حل و فصل 
مسائل فی ما بین تاثیرگذار است.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با »محمد شیاع السودانی« نخست 
وزیر عراق، ضمن ابراز خرسندی از سفر وی به ایران، گفت: روابط ایران و عراق روابط معمولی نیست. روابط دو کشور ریشه در اعتقادات و باورهای دو ملت دارد و 
اوج این روابط را می توان در مراسم اربعین مشاهده کرد که چگونه مسلمانان از سراسر جهان شرکت می کنند و دولت و ملت عراق بهترین میزبانی را از زائرین ابا 

عبداهلل الحسین دارند که جا دارد از دولت و ملت عراق بابت این میزبانی تشکر کنیم.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در نشست با نخست وزیر عراق:

حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست
info@sobh-eqtesad.ir

سقف فروش ارز در بازار توافقی به اشخاص دارای کارت بازرگانی 
معتبر، از دو هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت

 ورود دالر به مرز حساس قیمتی
سرانجام دالر توانست باالی مرز حساس قیمتی ۳۵هزار و ۸۰۰ تومان 
ثابت شود و رشد بیشتری داشته باشد.مریم فکری: از نگاه کارشناسان 
فنی، عبور نرخ دالر از مرز ۳۵هزار و ۸۰۰ تومان، اتفاقی بســیار مهم 
برای فعاالن این بازار خواهد بود.طی دو هفته اخیر نرخ دالر در محدوده 
۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشــت و در این 
محدوده باال و پایین می شد.گزارش ها نشان می دهد که طی یک هفته 
گذشته نرخ دالر طی یک هفته گذشته ۹۳۲ تومان گران شده است و 
این یعنی بازار ارز افزایش ۲.۶ درصدی نرخ دالر را به خود دیده است.

البته روند دیروز بازاز ارز حاکی از آن است که دیروز در ساعاتی از روز، 
دالر رنگ ۳۶ هزار تومان را هم به خود دید و وارد کانال ۳۶ هزار تومان 
شد، اما دوباره قیمت دالر کاهش یافت و در نهایت روی عدد ۳۵ هزار 

و ۸۱۲ تومان ایستاد.

گرانی 8.8 درصدی قیمت دالر در یک ماه
در ایــن میان، تغییر اعداد و ارقام یک ماه گذشــته بازار ارز، از رشــد 
۸.۸ درصــدی قیمت دالر حکایت دارد، به طوری که بازار ارز شــاهد 
گرانی ۲ هزار و ۸۹۸ تومانی قیمت دالر بود.در این شرایط، دالر آهسته 
آهسته به کانال ۳۶ هزار تومان نزدیک می شود و این موضوع می تواند 
زمینه ساز ورود بیشــتر خریداران به بازار شود.به نظر فعاالن بازار ارز، 
قیمت دالر در روزهای گذشته رشد آهسته ای داشته و علت این موضوع 

نیز به زیاد بودن میزان عرضه برمی گردد.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز
در شــرایطی که روز یک شــنبه هفته جاری بانک مرکزی در مطلبی 
از مطلوب بودن وضعیت منابع ارزی کشــور خبر داد، دیروز این بانک 
در اطالعیــه ای اعالم کرد: بــا تصمیم این بانک و به منظور تامین ارز 
)اســکناس( مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار بــرای تامین هزینه های 
مرتبــط با امور تجاری، ســقف فروش ارز در بــازار توافقی به صورت 
اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به ۶ 
هزار یورو افزایش یافت. گفتنی اســت، شناسایی و تامین ارز موردنیاز 

سایر گروه ها در دستور کار مستمر بانک مرکزی است.
بررسی ها نشان می دهد با این تصمیم، اگر شخصی که کارت بازرگانی 
دارد، به خرید ارز با ســهمیه ۶ هزار یورویــی اقدام کند، دیگر امکان 
دریافت ســهمیه قبلی )دو هزار دالری( را ندارد.این تغییر سه برابری 
بــرای دارندگان کارت بازرگانی از جمله دغدغه هایی بود که با آغاز به 
کار بازار توافقی با محدودیت ســقف دو هزار یورویی برای همه افراد، 
مورد انتقاد فعاالن اقتصادی قرار داشت و این افراد تاکید داشتند برای 
تامین نیاز ارزی بیش از دو هزار دالری، مجبور به تهیه ارز مورد نیاز از 
بازار آزاد و غیررسمی هستند و در نتیجه این اقدام، تقاضای واقعی به 
جای صرافی ها، به بازار آزاد وارد شده بود. هرچند به نظر می رسد برای 
برخی دیگر از متقاضیان نیز ضرورت دارد تغییری در ســهمیه مذکور 
شــکل بگیرد.رویکرد جدید بانک مرکزی برای تغییر سهمیه خرید ارز 
با کارت ملی در شرایطی است که روزهای گذشته، این بانک به عرضه 
اوراق ارزی اقــدام کرده بود. به گونه ای که به گفته یک مقام ارزی در 
بانــک مرکزی این بانک با توجه به بحث انتظارات تورمی در جامعه به 
این جمع بندی رسید که تغییر سلیقه سرمایه گذاری بین مردم شکل 
گرفته و باید یک پاسخگویی برای این تغییر سلیقه ما به ازای بیرونی 
باشد تا مردم بتوانند به سهولت مدیریت دارایی خود را انجام دهند که 
انتشــار اوراق ارزی از جمله اقدامات ارزی بانک مرکزی است.این مقام 
مسئول در خصوص این طرح اظهار داشت: اوراق مزبور سه ماهه و برای 
اشــخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ سال است. سر رسید این اوراق نیز 
۲۵ بهمن ماه سال جاری است. حداقل میزان خرید معادل ریالی این 

اوراق ۱۰۰۰ دالر و حداکثر ۴۰۰۰ دالر است.

کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفت های کار طوالنی، 
دستمزد کم و نابرابری مزدی و البته انتظاری ۱۵ ساله برای اجرای 
یک قانون و بهبود اوضاع، نقطه مشترک زندگی شغلی و حرفه ای 
پرســتاران در چندین سال اخیر است...به گزارش ایسنا، به اذعان 
مسووالن، »پرستاری« قلب نظام سالمت است و پرستاران در کرونا 
و هوای آلــوده و نوروز و تعطیل و غیرتعطیل کار می کنند و تنها 
گروهی هســتند که از ۲۴ ساعت شــبانه روز ۱۶ ساعت مستقال 
بیمارستان ها را اداره می کنند و به نوعی ۱۶ ساعت سرنوشت مردم 
در بیمارستان  در دست پرستاران رقم می خورد و البته این درحالی 
است که خدمات پرستاری لحظه ای متوقف نمی شود و ۲۴ ساعته 

درحال خدمت رسانی هستند.

جامعه 250هزار نفره پرستاران در ایران
اکنون بالغ بر ۲۰۰ دانشــکده پرستاری در کشور داریم و از مقطع 
دانشجویی تا بازنشستگی حدود ۲۵۰ هزار پرستار در کشور داریم 
که به اذعان ســازمان نظام پرســتاری، حدود۵۰ هزار نفر از آنها 
دانشجو، ۱۴۰ هزار نفر شاغل در مجموعه بیمارستان های وازارت 
بهداشت، حدود  ۳۰ هزار نفر در بخش خصوصی، تامین اجتماعی، 
بیمارستان های نیروهای مسلح و حدود ۲۰ هزار نفر هم بازنشسته 
یا در حال ارائه خدمت در مراکز مراقبت در منزل )هوم کر( هستند.

کمبود 100 هزار پرستار
همچنین بر اساس بررسی های انجام شده و استاندارد کشورمان، 
باید ۲.۵ نفر نیرو از گروه پرســتار به ازای هر تخت بیمارســتانی 
در هر ۲۴ ســاعت داشــته باشــیم که این گروه پرستاری شامل 
بهیاران، فوریت های پزشــکی، کارشناسان هوشبری و اتاق عمل 
و پرستاران و ... است؛ ۱.۸ نفر از این نیروها باید نیروی دانشگاهی 
و ۰.۷ نفر نیز باید نیروی غیردانشــگاهی باشند اما این عدد االن 
کال ۰.۸ نفر به ازای هر تخت بیمارســتانی اســت و نشان دهنده 
کمبود شــدید نیروی انسانی پرســتاری در مراکز درمانی و فشار 
کاری مضاعف برای پرســتاران فعال است؛ به طوری که مسووالن 
سازمان نظام پرستاری از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور 

خبر می دهند.

حماسه در طوفان کرونا
در این میان، کرونا هم طی حدود دو ســال و نیم گذشته فضایی 
ایجاد کرد که در مقاطعی و به قول برخی ها یک ِشبه قیامت بود؛ 
در پاندمی کرونا و در شــرایطی که شــعار »در خانه بمانیم« سر 
داده می شــد و در بسیاری از مشاغل دورکاری برقرار شد، اما کار 
جامعه پرســتاری تعطیل نشد و همچون سایر گروه های پزشکی 
رســالت خود را در حادترین شرایط کرونایی انجام داد. بر همین 
اســاس و بنابر اعالم سازمان نظام پرســتاری در ایام کرونا حدود 
۸۰۰۰ پرستار دچار آسیب ها و معلولیت های ناشی از کووید شدند 

و متاسفانه تعداد شهدای پرستاری ایام کرونا نیز ۱۵۰ نفر است.

دستور ویژه برای قانون معروف پرستاران
به دنبال همین مجاهدت ها و خلق حماسه های پرتکرار در دوران 
کرونا بود که لزوم تحقق مطالبه چندین ســاله پرســتاران یعنی 
»قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری« مکررا مطرح شد و مقام 
معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند؛ به طوری که ایشان چندین 
مرتبه در دیدارهایشان با پرستاران حداقل طی دو سال گذشته بر 

لزوم اجرای قانون و البته تکریم پرستاران تاکید کردند. همچنین 
رهبر انقالب در یکی از دیدارهایشان با پرستاران با تأکید بر مراقبت 
روحی و جسمی از پرستاران، خاطرنشان کردند: »مسائل پرستاران 
به ویژه بانوان پرســتار همچون حوصله، نشاط کاری و پاسخگویی 
به نیازهای خانوادگــی آنان باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و 
مشکالت آنها به طور جدی رسیدگی و عدالت در مورد پرستاران 
رعایت شود.« ایشــان همچنین در دیداری دیگر با پرستاران در 
سال ۱۳۹۹ با تاکید بر آنکه پرستاران ما کار بزرگی در دوران کرونا 
انجام دادند، اعالم کردند که»من شما پرستاران را دعا خواهم کرد، 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مدت ها قبل تصویب شده 
که به ســود پرستاران است ولی اجرا نشــده و باید اجرا شود.«به 
اذعان رییس کل ســازمان نظام پرستاری، سه دستورالعمل باید 
در راستای اجرای آیین نامه انجام می شد؛ آیین نامه ثبت خدمات 
پرســتاری در HIS بیمارستانی، آیین نامه رسیدگی به اسناد برای 
ممیزی های بیمه ای و آیین نامه بازتوزیع که هر سه آنها نوشته و 

گفته شد که به شکل آزمایشی در چند بیمارستان اجرایی شود.

۱۵ سال انتظار و اجرای مبهم یک قانون
به این ترتیب پس از گذشــت ۱۵ ســال از تصویب قانون تعرفه 
گذاری خدمات پرســتاری در مجلس؛ تیر ماه امســال این قانون 
جهت اجرا ابالغ شد و بودجه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومانی هم بابت 
آن در نظر گرفته شد. در مجموع اکنون آیین نامه ها مشخص است 
و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور، ضریب K و ارزش نسبی 
خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروه های پروانه دار یا 
پزشکان غیر عضو هیئت علمی است. در همین راستا هم سازمان 
نظام پرســتاری اعالم کرد که »مراقبت های پرســتاری تا قبل از 
یکپارچه شدن، به اسم مراقبت های پرستاری مشروعیتی نداشت و 
با اقدامات صورت گرفته، به این فعل مراقبت پرستاری مشروعیت 
بخشــیده شد.«در نهایت نیز مسووالن مربوطه اعالم کردند که از 
آخر شهریور امســال پرداختی های ناشی از تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری انجام می شــود و البته تاکید شــد که اجــرای قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ خواهد بود 
و باید معوقه آن پرداخت شــود.  ذکر این نکته نیز الزم است که 
شکاف درآمدی زیاد پرستاران و پزشکان یکی از انتقاداتی است که 
سال هاست مطرح می شــود و نسبت به آن انتقادات زیادی وجود 
دارد؛ موضوعی که گفته می شود با اجرای کامل قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری، هرچند که نمی توان ادعا داشت تبعیض کال 
رفع شود اما راهی برای رسیدن به رفع تبعیض تعریف شده است 
که در آینده نتایجش مشخص می شود. در همین راستا مسووالن 
سازمان نظام پرســتاری معتقدند »تا زمانی که نظام پرداخت به 
پزشکان فی فور سرویس اســت این شکاف مطلقا برطرف شدنی 
نیســت. با اجــرای این قانون نیــز این اختــالف درآمدی کمتر 
می شود اما برطرف نخواهد شــد.«در مجموع علیرغم قول و قرار 
مسووالن مبنی بر اعمال قانون تعرفه گذاری از شهریورماه امسال 
و همچنین دستورات رییس جمهور در این باره )به اذعان سازمان 
نظام پرستاری - بیش از ۲۲ دستور(، اما این وعده ها نیز در موعد 
مقرر محقق نشــده؛ به طوری که گفته می شــود مبالغی ناچیز و 
البته بر مبنای ســالیق شخصی به تعدادی از پرستاران به صورت 

علی الحســاب و در هفته چهارم آبان ماه، پرداخت شــده و حتی 
میزان دریافتی در شهرستان های مختلف نیز بسیار متفاوت است 
و همین موضوع ســبب گله مندی در آستانه روز پرستار شده و به 
این ترتیب اجرای »صحیح تعرفه گذاری خدمات پرستاری طبق 
قانون« به عنوان مطالبه جدی پرســتاران در آســتانه روز پرستار 
امسال عنوان می شود.حمیدرضا عزیزی _ معاون توسعه و مدیریت 
منابع سازمان نظام پرستاری در این باره معتقد است که »در این 
امر مسئولین سازمان برنامه و بودجه شدیدا کم کاری می کنند و 
پرسنل وزارت بهداشت هم در این موضوع کم گذاشتند و به ایسنا 
می گوید: مسووالن مربوطه در عین حال روش های ناصحیحی  را 
اجرا کردند؛ حدود نیمی از دانشــگاه های علوم پزشکی کشور هم 
با این که همین بودجه کم به آنها تخصیص داده شــده است اما 
پرداختی به پرســتاران خود نداشتند و در آستانه روز پرستار این 

یک شرمندگی است.«

فرمول پرداخت های علی الحساب به پرستاران از کجا آمده است؟
به اذعان مسووالن سازمان نظام پرستاری، ظاهرا هر چه از تهران 
و کالنشــهرها دورتر می شــویم، مبالغ پرداختی هم کمتر شده 
است؛ به گفته عزیزی »فرمولی که وزارت بهداشت برای پرداخت 
علی الحساب ها چیده اســت که کارانه های قبلی را ضرب در ۲.۲ 
کرده است سبب شده است که این شکاف پرداختی ضرب در ۲.۲ 
شــده و حتی بیشتر شود. «وی با تاکید بر آنکه هیچکس متوجه 
نشده که عدد ۲.۲ که وزارت بهداشت در محاسبات پرداخت های 
اخیر خود آورده، از کجا آمده است.معاون توسعه و مدیریت منابع 
سازمان نظام پرستاری تاکید دارد که »با مشاهده این روند اعمال 
سلیقه در محاسبات پرداختی باید بگوییم که خود وزارت بهداشت 
به آیین نامه و دستورالعمل هایی که در هیئت دولت،   شواری عالی 
بیمه،  سازمان برنامه و بودجه و... تدوین شده است، پایبند نبوده و 
رفتار سلیقه ای داشته است.«وی می گوید: »پیشنهاد ما در سازمان 
نظام پرســتاری این بود که اول علی الحســاب ۸ ماه امســال به 
پرستاران پرداخت شود و کف پرداختی هم ۳ میلیون تومان باشد 
که نه سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را تخصیص داد و نه وزارت 
بهداشــت این بودجه مورد نیاز را از محل منابع خود تامین کرد. 
«در مجموع طبق قانون، درآمد حاصل از ارزش نســبی بسته های 
خدمتی پرستاری و K پرستاری که به بیمارستان ها واریز می شود، 
 HIS باید طبق دســتورالعمل بازتوزیع و پــس از ثبت خدمات در
بیمارستان ها، به دست پرســتاران برسد. همانطور که پیشتر هم 
گفته شــد، دستورالعمل رسیدگی به اسناد نیز تدوین شده و ابزار 

دست بیمه ها است.

و اما شکاف درآمدی که بیشتر شد...
در همین راســتا محمد میرزابیگی – رییس کل ســازمان نظام 
پرســتاری می گوید: »در برخی بیمارســتان ها خدمات پرستاران 
در سیســتم HIS ثبت شــده اما در برخی دیگر ثبت نشده است 
و به دلیل عدم ثبت خدمات، یک مبلغ به صورت علی الحساب به 
پرستاران پرداخت شد. این درحالیست که پیشنهاد سازمان نظام 
پرستاری آن بود که بر اساس میانگین کارانه  در بیمارستان هایی 
کــه تعرفه گذاری اجرا و خدمات ثبت شــده، ایــن پرداخت علی 

الحساب صورت گیرد، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که کارانه قبلی 
پرستاران را ضرب در ۲.۲ کردند و به صورت علی الحساب پرداخت 
کردند که این مســئله باعث شد شکاف درآمدی پرستاران حتی 
بیشتر شود.«وی همچنین با اذعان به اینکه در حال حاضر ردیف 
اعتباری تعرفه خدمات پرستاری مشخص شده و دیگر بعید است 
کســی بتواند از این بودجه در محل دیگری هزینه کند، می گوید: 
»تالش ما این اســت کــه از بودجه ۱۴۰۲ وارد ســرانه خدمات 
تشخیصی و درمانی بودجه شــویم تا مراقبت های پرستاری وزن 

و جایگاه خود را داشته باشد.«

خانه نشینی 10هزار پرستار طرحی
در پایان ذکر چند نکته دیگر نیز الزم اســت؛ در شــرایطی که به 
اذعان مســووالن حوزه ســالمت و نظام درمانی، کشور با کمبود 
حدود ۱۰۰هزار پرستار روبروست، در روزهای وحشت کرونا، حدود 
۱۷ هزار نفر از پرســتاران جوان، تمدید طرح دوران کرونا شدند و 
پای کار آمدند و قبول کردند با حقوق طرحی مجددا خدمت کنند 
و این در شــرایطی اســت که بنابر اعالم معاون توسعه و مدیریت 
منابع سازمان نظام پرستاری، در پیک پنجم کرونا موضوع کمبود 
نیرو تا حدی بود که از برخی اســتان ها و شهرستان ها گزارشاتی 
مبنی بر مدیریت ۲۵ بیمار توســط یک پرستار هم گزارش شد؛ 
این درحالی است که  بنابر اعالم مسووالن سازمان نظام پرستاری، 
بــا فروکش کردن موج کرونــا حدود ۱۰ هزار نفر از پرســتاران 
طرحی خانه نشین شدند؛ هرچند که وزارت بهداشت مکررا جهت 
بکارگیری آنها و لحاظ امتیازات ویژه در آزمون های اســتخدامی 
جدید قول داده اســت، اما شــاید بهتر باشد این سوال را بپرسیم 
که چرا پرستارانی که بدون داشــتن تعهد، در پیک های کرونا از 
جان مایه گذاشــتند و خود را ثابت کردند، اکنون باید برای جذب 
در نظام سالمت معطل آزمون استخدامی بمانند؟ بنابراین اگر هر 
کدام از این افراد به کار بازنگردند به نوعی بداخالقی اســت و این 
خطر وجود دارد که در بحران های مشــابه، شاید دیگر انگیزه ای 

برای دفاع تمام قد نیروهای پرستاری باقی نماند.

فوق العاده خاص پرستاران به کجا رسید؟
در عین حال اعطای »فوق العاده خاص به پرستاران« از دیگر مسایل 
مورد پیگیری جامعه پرســتاری در ســال های گذشته بوده است. 
در همین راســتا هم میرزابیگی تاکید دارد که »ضرورت پرداخت 
فوق العاده خاص به مدافعین سالمت و پرستاران امر مهمی است« 
و از دستگاه های مسئول می خواهد »همانگونه که به درستی برای 
افزایــش حقوق کارگران و رتبه بندی معلمــان و ... اعتبار در نظر 

گرفته شد، برای این بخش هم بودجه در نظر بگیرند.«

کالم آخر...
در پایان باید تاکید کرد که سال هاست مطالبات جامعه پرستاری 
بویژه اجرای قانون »تعرفه گذاری« بارها وبارها و با صدای بلند اعالم 
شده است و بی تردید بی توجهی به این مطالبات در شرایط سخت 
کاری پرســتاران، یا اجرای نیم بند و محاســبات مبهم در اعمال 
قوانین مرتبط، نتیجه ای جز بی اعتمادی این جامعه ۲۵۰هزار نفره 
نخواهد داشت و شایسته  آن است در آستانه روز پرستار مسووالن 
حداقل در مورد مطالبه ۱۵ ساله پرستاران، صادقانه اعالم کنند که 
با چه محاســباتی این پرداخت های اخیر را با عنوان قانون تعرفه 

گذاری صورت  داده اند.

یک شرمندگی در آستانه روز پرستار!

 نواقص پرونده را کامل کنید

پرداخت ۳۵ میلیارد تومان خسارت برقی به مشترکان
چالش های بازار دارو در »پسا دارویاری«

بحران نقدینگِی دارو و کارشکنی بانک ها

پورابراهیمی:

اجرای کاالبرگ الکترونیکی به امسال نمی رسد

۴۰ قلم دارو در کشور به دلیل نبود نقدینگی در صنعت داروسازی، دچار کمبود شده است؛ کمبودهایی 
که قرار بود با ارائه تســهیالت بانکی حمایتی به داروســازان، رفع شود؛ اما حاال با انفعال بانک های عامل، 
رنج کمبود دارو بر دوش بیماران بوده و موجب ســرگردانی آنها در داروخانه ها می شــود.به گزارش ایسنا، 
مسئوالن سازمان غذا و دارو به طور رسمی اعالم کرده اند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشور کمبود دارد؛ 
کمبودهایی که البته این بار گفته می شود ناشی از عدم رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم 

همکاری موثر بانک های عامل است؛...

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران:

 ایران باالترین مالیات منطقه را دریافت می کند

 لوکاشنکو از ترس خدمه و آشپزش را تغییر داد

مرگ طبیعی یا قتل وزیر خارجه بالروس؟
رئیس سازمان بورس:

درباره فروش سهام عدالت به توافق نرسیدیم

5

3

3

7

4

6

2

معاون پژوهشی وزارت علوم هشدار داد؛
خطر از دست رفتن رتبه های علمی 

بین المللی ایران
معاون پژوهشــی وزارت علوم و دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره 
به عدم اختصاص ۴ درصد از تولید ناخالص ملی به بخش پژوهش 
و فناوری کشــور، هشــدار داد: اگر نتوانیم حمایت های ویژه  مادی 
و معنــوی را از بخش پژوهش انجام دهیم، خطر از دســت رفتن 
رتبه های علمی بین المللی ایران وجود دارد.دکتر پیمان صالحی در 
گفتگو با ایســنا، در پاسخ به نگرانی ها در مورد غفلت از پژوهش و 
از دســت رفتن رتبه های علمی ایران در سطح بین المللی و کاهش 
ســرعت تولید علم گفت: نظام نوآوری یک نظام پیوسته است و در 
سطوح آمادگی فناوری یک تا ســه، بحث پژوهش و پژوهش های 
بنیادی را داریم و آمار ارقام نشــان می دهد که کشــور ما در این 
حوزه فعالیت می کند.وی در ادامه با ذکر مثالی در خصوص کشور 
چین توضیح داد: تا ۸ ســال پیش، کشور چین در حوزه تولید علم 
بســیار عقب تر از آمریکا بود و االن می بینیم در بسیاری از حوزه ها 
پیشــی گرفته اســت.به همراه آن از نظر فنــاوری و اقتصادی هم 
پیشرفت کرده است.معاون پژوهشــی وزارت علوم تصریح کرد: ما 
به هیچ عنوان از توجه بــه پژوهش کوتاه نخواهیم آمد.صالحی به 
سیاست های کلی ابالغی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبری اشاره 
کرد و گفت: دو سیاست در حوزه پژوهش و فناوری اعالم شده است 
که یکی  از آن ها حفظ ضرب آهنگ رشد علمی کشور بوده است.  ما 
هم بر همین موضوع تاکید داریم و این اولویت اول ماست. ما بیش 
از ۸۰ هزار هیئت علمی در کشور داریم و ظرفیت علمی ما در تولید 
علم خیلی بیشتر از این ۸۰ هزار نفر است.وی صراحتاً اعالم کرد که 
نگرانی هایی در زمینه کاهش رتبه علمی کشــور وجود دارد و ادامه 
داد: طبق مصوبه برنامه ششم قرار بود که سهم منابع پژوهشی را به 

۴ درصد از GDP  برسانیم . 
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رئیسی در نشست با نخست وزیر عراق:

حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست
رئیس جمهور کشورمان با اشاره به دیدگاه های مشترک ایران و عراق در مسائل منطقه 
ای و بین المللی گفت: گفتگو های بین هیأت عراقی و ایرانی در حل و فصل مســائل 
فی ما بین تاثیرگذار اســت.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با »محمد شیاع السودانی« نخست وزیر عراق، ضمن 
ابراز خرســندی از ســفر وی به ایران، گفت: روابط ایران و عراق روابط معمولی نیست. 
روابط دو کشــور ریشه در اعتقادات و باورهای دو ملت دارد و اوج این روابط را می توان 
در مراسم اربعین مشاهده کرد که چگونه مسلمانان از سراسر جهان شرکت می کنند و 
دولت و ملت عراق بهترین میزبانی را از زائرین ابا عبداهلل الحســین دارند که جا دارد از 
دولت و ملت عراق بابت این میزبانی تشکر کنیم.رئیس جمهور تصریح کرد: دولت عراق 
در آغاز کار خود است که جا دارد به آنها تبریک بگوییم و امیدواریم در این دوره جدید 
همکاری ها بین ایران و عراق گسترش پیدا کند. البته ما در حوزه های تجاری، فرهنگی، 
ترانزیــت، علم و فناوری و مبارزه با تروریســم همکاری هایی داریم و امیدواریم که این 
همکاری ها در دوره جدید ارتقا پیدا کند.وی افزود: از نظر ما و دولت عراق امنیت و صلح 
و ثبات در منطقه بسیار اهمیت دارد و لذا مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمان 
یافته جزو توافقات و مشترکات بین دو طرف است.رئیسی با تاکید بر اینکه امنیت و صلح 
و ثبات در منطقه تنها توسط دولت ها و ملت های منطقه قابل تحقق است، خاطرنشان 
کرد: حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست و تنها مشکل آفرین است. همانگونه 
که حضور آمریکایی ها در افغانســتان و دیگر منطق دنیا امنیت ایجاد نکرد در عراق نیز 
این حضور نمی تواند امنیت ایجاد کند و خروج آنها از منطقه ما بسیار مهم است.رئیس 
جمهور گفت: حضور نخســت وزیر عراق در ایران می تواند گام بلندی در ارتقای روابط 
دو کشور باشــد و مسائل تجاری، صادرات گاز و برق، موضوع مهم مذاکرات ماست که 
بدون تردید این سفر و گفتگو میان دو طرف می تواند در پیشبرد روابط دو کشور بسیار 

مؤثر باشد.وی گفتگو و رایزنی پیرامون مسائل پولی و بانکی و صادرات نفت و گاز را از 
محورهای دیدار خود با طرف عراقی اعالم کرد و اظهارداشــت: این سفر و گفتگو های 

بین هیأت عراقی و ایرانی در حل و فصل مسائل فی ما بین تأثیرگذار است.رئیسی افزود: 
دیدگاه های مشــترکی در روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی داریم و این حســن 

روابط دو جانبه به ارتقای روابط می انجامد. امید اســت در این سفر گام های ماندگاری 
برداشته شود.رئیســی گفت: بحمداهلل دیدگاه های مشترکی بین ما در خصوص روابط 
دو جانبه و مســائل منطقه ای و بین المللی وجود دارد و حتماً حسن روابط دوجانبه به 
ارتقا سطح روابط در سطح منطقه و بین المللی منجر خواهد شد.وی افزود: امید است 
در این ســفر و با تبادل هیئت ها بین دو کشور برای ارتقا روابط بین دو کشور گام های 

بلندی برداشته شود.

السودانی: ملت و دولت عراق حمایت های ایران را فراموش نخواهند کرد
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق نیز در این نشست خبری مشترک ضمن تشکر 
از میزبانی دولت ایران گفت: بنابر دعوت کریمانه از ســوی جناب آقای رئیسی، رئیس 
جمهوری اسالمی ایران امروز ما در تهران هستیم تا در رابطه با روابط دوجانبه میان دو 
کشور از جمله مسائل اقتصادی و امنیتی به بحث بنشینیم و آخرین تحوالت منطقه و 
بین الملل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم.وی ادامه داد: ســفر امروز برای تقویت 
روابط تاریخی میان عراق و ایران است. همچنین نقاط مشترکی که میان دو ملت وجود 
دارد و برای ما مؤکد می سازد که بر توافقات برای گسترش روابط عمل کنیم.  السودانی 
گفت: ملت و دولت عراق ابداً حمایت ملت و دولت جمهوری اســالمی ایران در سالیان 
گذشته بویژه از سال ۲۰۰۳ به بعد از آغاز جنگ علیه تروریست های داعش را فراموش 
نخواهد کرد. این حمایت ها در زمینه های حضور مستشــاران نظامی و برادرانی که در 
این جنگ حاضر شــدند و جان خود را در کنــار برادران عراقی خود در نبرد حق علیه 
باطل تقدیم کردند.وی افزود: تاریخ روابط دو کشور تاکید دارد بر همکاری ها و همراهی 
مشترک برای مقابله با چالش های پیش رو از جمله خطر تروریسم، افراطی گری و مواد 

مخدر که امنیت ملت های منطقه را به خاطر می اندازد.

در پی دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مبنی بر مساعدت زندانیانی که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارند، ۱۱۵۶ زندانی 
از زندان های مختلف در کشور آزاد شدند.به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعالم کرد:جمعه چهارم آذرماه بود که تیم ملی فوتبال در 
چارچوب رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقابل تیم ملی فوتبال ولز قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد.پس از پیروزی 
ملی پوشان فوتبال، حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن تبریک این پیروزی به ملت 
ایران دســتور ویژه  ای را صادر کرد.رئیس قوه قضاییه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی دســتور داد »به شکرانه عنایت پروردگار و 
مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران« نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، 
نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن  ها به آغوش گرم خانواده های شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.پس از این دستور ویژه 
مقامات قضایی استان های کشور اقدامات الزم جهت اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضاییه را در دستور کار قرار دادند و تعدادی از زندانیان که در زندان های کشور 
که واجد شــرایط بودند، یا آزاد شــدند و یا اینکه از تسهیالت و ارفاقات قانونی برخودار شدند.در میان افرادی که براساس دستور رئیس قوه قضاییه، از ارفاقات قانونی 

برخوردار شدند، بازداشت شدگان وقایع اخیر کشور که واجد شرایط قانونی بودند، نیز حضور دارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی در ۲۳ رسته تسلیحاتی به خودکفایی قابل اتکا دست یافته است و این توان در عرصه های 
گوناگون اعم از ضدزره، سامانه های پهپادی و بالگردی کاماًل مشهود است.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی 

زمینی ارتش در حاشیه مراسم افتتاح بخش بانوان بیمارستان هاجر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروی زمینی امروز ضمن اثربخشی در حوزه های دفاعی و امنیتی در حوزه 
بهداشت و درمان نیز تالش کرده تا زمینه درمان جسم و آرامش روانی جامعه را نیز فراهم کند.امیر حیدری در ادامه با اشاره به توانمندی تسلیحاتی نزاجا گفت: امروز نیروی 
زمینی در ۲۳ رسته تسلیحاتی به خودکفایی قابل اتکا دست یافته است و این توان در عرصه های گوناگون اعم از ضدزره، سامانه های پهپادی و بالگردی کاماًل مشهود و در ارتقا 
توان بازدارندگی کشور، مؤثر است.وی همچنین در خصوص نقش نیروی زمینی ارتش در زمینه مقابله با کرونا بیان کرد: نیروی زمینی در این حوزه با ۲۸ بیمارستان و ۱۲ هزار 

کادر درمان تالش وافری را برای مقابله با این ویروس منحوس انجام داد و در این راه نیز شهدایی را تقدیم نظام سالمت جامعه کرد.

امیر حیدری:۱۱۵۶ زندانی ۲۰ استان کشور آزاد شدند

نیروی زمینی در۲۳رسته تسلیحاتی به خودکفایی 
قابل اتکا دست یافته است
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گزیده خبر

 شورای تجاری ایران و روسیه آغاز
 بکار می کند

شــورای تجاری ایران و روســیه با هدف رفع موانع همکاری های صنعتی و 
تجاری میــان طرف های ایرانی و روس آغاز بکار مــی کند.به گزارش ایلنا 
از ســازمان توسعه تجارت، همزمان با سفر علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر 
صمت و رییس ســازمان توسعه تجارت ایران و اعزام هیأت ۵۰ نفره تجاری 
از اســتان اصفهان به روسیه، شــورای تجاری ایران و روسیه آغاز بکار می 
کند.شورای تجاری ایران و روسیه، به عنوان شورای مشترک میان سازمان 
توسعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف رفع 
موانع همکاری های صنعتی و تجاری میان طرف های ایرانی و روس تشکیل 
خواهد شد.مراســم آغاز بکار  این شورا فردا چهارشنبه نهم آذرماه با حضور 
»علیرضا پیمان پاک« رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران و رئیس اتحادیه 
کارآفرینان و صنعتگران روســیه برگزار  می شود.از دیگر اهداف سفر هیات 
ایرانی به روسیه می توان به توسعه روابط تجاری، گردشگری و همکاری های 
صنعتی اشاره کرد.در این سفر که در راستای تقویت و توسعه همکاری های 
استانی میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه صورت گرفته است، 
فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان عالوه بر برگزاری چند نشســت تجاری با 
طرف های روس خود در مســکو، نگاه ویژه ای نیز به توسعه روابط تجاری با 

شرکت ها و مجموعه های استان سن پترزبورگ خواهند داشت.

رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایلنا:
فعال گزینه ای برای وزارت راه  و شهرسازی 

معرفی نشده  است
رییس کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: مجلس به اجرای تفکیک 
وزارت راه از شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج 
نشــده  چراکه بسیاری از مشکالت دو حوزه مســکن و حمل و نقل و راه با 
تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یک 
هفته از موافقت با استعفای »رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی می گذرد 
و در حالی که گمانه زنی ها مبنی بر معرفی »مهرداد بذرپاش« به عنوان وزیر 
جدید بود اما تا به امروز خبری از معرفی وزیر جدید راه و شهرسازی نیست. 
بی تکلیفی در تعیین وزیر راه و شهرسازی در شرایطی است که هنوز اقدامی 
در مهمترین وعده رییس جمهوری در دوره انتخابات یعنی ساخت ۴ میلیون 
مسکن در ۴ سال عمر دولت سیزدهم انجامی نشده است. »محمدرضا رضایی 
کوچی« رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره تعیین تکلیف متصدی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تا به 
امروز هیچ گزینه ای برای جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی 
به مجلس معرفی نشــده  اســت، هرچند نام نفراتی در رسانه ها منتشر شد 
اما این گزینه های به مجلس معرفی نشــده اند و در این باره خبری نداریم.

وی درباره سرنوشــت تفکیک وزارت راه و شهرسازی و اینکه آیا هنوز طرح 
تفکیک در دستور کار قرار دارد، گفت: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه 
از وزارت شهرســازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج 
نشــده  چراکه بسیاری از مشکالت دو حوزه مســکن و حمل و نقل و راه با 
تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است.رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه 
داد: نظر دولت هم درباره تفکیک وزارت راه و شهرســازی تغییری نکرده و 
موافق تفکیک بوده و با همکاری مجلس در حال تعیین راهکارهای اجرایی 

تفکیک است.

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
 خبر خوش خاندوزی برای متقاضیان

 مجوزهای کسب وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف ١٨٣ شرط و مدارک زائد برای دریافت 
مجوز کســب و کار مانع ایجاد کرده اند تا یک ماه آینده خبر داد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتادمین جلسه 
هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در جمع خبرنگاران با اشاره به حذف 
موانع در صدور مجوزها گفت: خبر خوشــی که برای متقاضیان مجوزهای 
کسب و کار داریم، این است که تا یک ماه آینده، ١٨٣ شرط و مدارک زائد 
برای دریافت مجوز کسب و کار  مانع ایجاد کرده اند، حذف خواهد شد. وی 
ادامه داد: این شروط که موانعی برای کسب و کار ایجاد کرده، جزو مصوبات 
دولت های گذشــته بوده و تا یک ماه آینده به هیأت وزیران می رود و ابطال 
می شــوند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه از دیگر خروجی های جلســات هیات 
مقررات زدایی آن است که از ۴۶۰۰ مجوز کسب و کار، ٣١۰۰ مجوز اعالنی 
و ١۵۰۰ تایید محور هســتند، اظهار داشت: به معنای دیگر دو سوم مجوزها 
اعالنی خواهند بود و برای دریافت این مجوزها نیازی به طی پروســه تایید 

مجوز نیست.

پورابراهیمی:
 اجرای کاالبرگ الکترونیکی به امسال 

نمی رسد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت 
نقدی کار را برای دولت ساده می کند ولی برای مردم به خاطر اثرات تورمی 
می تواند یک آسیب باشد.به گزارش اقتصاد آنالین، وی ادامه داد: با افزایش 
قیمت ها و ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم، روش پرداخت نقدی نمی 
تواند مفید باشد.پورابراهیمی افزود: اجرای کاالبرگ الکترونیکی در یکی دو 

استان به صورت آزمایشی شروع شده است.

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
کف عرضه کلیه محصوالت زنجیره آهن و 

فوالد اعالم شد
مدیــر کل دفتر معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به 
مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران، کف عرضه جدید کنسانتره، گندله، 
آهن اسفنجی، شــمش و کلیه محصوالت فوالدی را به تفکیک هر شرکت 
اعالم کرد.به گزارش ایسنا، سیف اله امیری،  در نامه ای به حامد سلطانی نژاد 
)مدیرعامل شــرکت بورس کاالی ایران(، کف عرضه کنسانتره، گندله، آهن 
اسفنجی، شمش و کلیه محصوالت فوالدی را به تفکیک هر شرکت تعیین 
و اعالم کرده اســت.قابل ذکر است که مفاد این نامه و کف عرضه جدید از 
دوازدهم ماه جاری قابل اجراست.براســاس آنچه که در بخشنامه ذکر شده، 
این کف عرضه بر اســاس تولید شش ماهه اول ١۴۰١ سال جاری )پس از 

کسر خودمصرفی( تعیین و ابالغ شده است.

با اصالح قانون انجام میشود؛
رفع محدودیت های مالی برای پوشش 

بیمه ای کارگران ساختمانی
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: رفع محدودیت های مالی 
برای پوشش بیمه ای »کارگران ســاختمانی« با اصالح قانون انجام 
میشــود.به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی ضمن تقدیر 
از همراهی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در خصوص طرح 
اصالح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ســاختمانی گفت: با پیگیری و 
تعامل مثبتی که در دو سال گذشته بین سازمان تأمین اجتماعی و 
مجلس شورای اسالمی به ویژه هیئت رئیسه و کمیسیون اجتماعی 
در زمینه اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت گرفت، ۶ آذر 
اصالحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید و امیدواریم بتوانیم با این مصوبه، کارگران ساختمانی 
را که منتظر این مصوبه بودند، تحت پوشش بیمه قرار دهیم.موسوی 
گفت: قبل از این اصالح در حوزه بیمه کارگران ســاختمانی، حدود 
١۹ هزار میلیارد تومان کســری منابع سهم کارفرمایی داشتیم که 
باعث شده بود فشــاری بر بقیه بخش های صندوق داشته باشیم و 
بخشی از کارگران ساختمانی نیز از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار 
نمی شدند. درحال حاضر حدود ۷۴۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده 
تأمین اجتماعی هســتند. بعد از تأیید شورای نگهبان و ابالغ قانون 
مصوب مجلس، طی ماه های آینده آئین نامه اجرایی آن توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشور 
تهیه خواهد شد و امیدواریم همه این افراد را تحت پوشش قرار دهیم 
و با بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی، تمامی کارگران ســاختمانی 
نسبت به آینده خود امیدوارتر باشــند و دغدغه آنان برطرف شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: از بین کارگران ساختمانی 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، تاکنون ۴۶ هزار نفر بازنشسته و 
بیش از ۶ هزار نفر ازکارافتاده شــده اند و از تعهدات مربوطه استفاده 
می کنند؛ همچنین ١۵ هزار نفر نیز به عنــوان بازماندگان کارگران 
متوفی از ســازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می کنند. همه 
مزایای ســازمان تأمین اجتماعی همچون سایر اقشار تحت پوشش 
تأمین اجتماعی به این افراد ارائه می شود.موســوی همچنین گفت: 
براساس قانون کارگران ساختمانی که در سال ۵۲ به تصویب رسیده 
است، تمامی کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه 
هستند و می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. قانون جدید 
بیمه کارگران ســاختمانی زمینه توســعه خدمات به این عزیزان را 
فراهم کرده است. بعد از تأیید شورای نگهبان و ابالغ این مصوبه، تا 
سه ماه باید آئین نامه اجرایی آن تهیه شود و بعد از آن این قانون در 

سازمان تأمین اجتماعی اجرایی می شود.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران:

ایرانباالترینمالیاتمنطقهرادریافتمیکند
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی 
ایران خاطر نشــان کرد: واقعیت این است که شرایط کارگران 
مطلوب نیست و باید این واقعیت را بپذیریم تمام شاخص های 
تولید تورمی شده است اما دستمزد کارگران تورمی نبود؛ توصیه 
من این اســت که بنگاه هایی که سهم دستمزد در قیمت تمام 
شده محصول آنها پایین  است اقدام به ترمیم دستمزد کارگران 
کنند؛ این اتفاق به دلیل درک شرایط موجود رقم خورده است.

محمود توالئــی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان 
اینکه همواره افزایش نرخ  ارز عطش خرید را دوچندان می کرد، 
گفت: برای نخستین مرتبه افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش 
قیمت کاالهای عمومی تقاضاها را تشدید نکرد همچنین رکود 
در بازار در ماه های اخیر تشدید شده است.وی با اشاره به عدم 
بهبود شــرایط صادراتی در کشور، خاطر نشان کرد: سکون بر 
بنگاه های تولیدی حاکم است این سخن به معنای تعطیلی آنها 
نیست برخی از این واحدها هم اکنون با نیمی از ظرفیت تولید 
کار می کنند و برخی نیز شیفیت ها کاری خود را تقلیل داده اند.

این فعال اقتصادی تامین مالی را بزرگترین مشــکل بنگاه های 
تولیــدی عنوان کرد و افزود: بانک ها در ۶ ماه گذشــته بعد از 
افزایش نرخ ارز نتوانستند کسری های خود در زمینه نقدینگی 
را جبران کنند و بانک ها به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان 
منابع مالی تولید حتی توان پرداخت و تمدید تسهیالت گذشته 
را نداشــتند؛ در حال حاضر تامین کننــدگان منابع مالی خود 
مشــکالت جدی در نقدینگی دارند و بیان می کنند که منابع 
در اختیار آنها نیســت و یا به عبارتی منابع آنها محدود شــده 
است.به گفته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی 
اتاق بازرگانی ایران؛ کاالهای تولید شــده بعد از عرضه در بازار 
خریــداری ندارند و اینگونــه پول دوباره به چرخــه تولید باز 
نمی گردد که بتوان اینگونه نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین 

کرد.توالئی در پاسخ به این پرسش که چرا ایران نتوانست بعد از 
افزایش نرخ ارز زمینه های توسعه صادرات را فراهم کند این در 
حالیست که سایر کشورها از جمله چین و ترکیه برای توسعه 
صادرات این سیاست را دنبال کردند؟ گفت: ساختارها در ایران 
خاص و متفاوت است همچنین بنگاه های اقتصادی نیز در ایران 
نمی تواننــد به فوریت وضعیت  خود را تغییر بدهند؛ از ســوی 
دیگــر تجار تجربه تلخ تعهــدات ارزی را روبه روی خود دارند. 
حجم باالی صادرات ما به دو کشــور عراق و افغانســتان است 

تجار این کشورها به ایران می آیند و آمادگی تجارت با دالر  را 
ندارند و فرصت  طلبانه معامالت ریالی می کنند و همه مسائل 
دست به دست هم می دهد که نمی توان به مطلوب خود برسیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی تالش کرده است بودجه 
را محقق کند، افزود: شاخص مالیات ستانی این است که مالیات 
باید از ســود اخذ شــود نه از درآمد؛ چرا که مالیات از درآمد 
منجر به زیان می شــود. وقتی رشد اقتصادی در ایران نزدیک 
به صفر اســت بنا به چه مکانیزمی رشد مالیاتی ٣۰ درصدی 

شده است.وی در ادامه تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی شعار 
اخذ مالیات از فراریان مالیاتی را سر می دهد اما همواره مالیات 
از بنگاه های اقتصادی شــفاف گرفته می شود، من بر این باورم 
که نرم مالیات نســبت به درآمد ناخالص ملی از اعداد اعالمی 
بیشــتر است و ایران باالترین مالیات ستانی را نسبت به درآمد 
ناخالص ملی در کشــورهای منطقه و حتی برخی کشورهای 
اروپایی دریافت می کند. در کشــورهای منطقه نرخ های چون 
شــهرداری ها و تامین اجتماعی در مالیات محاســبه می شود 
اما در ایران این گزینه ها در مالیات لحاظ نمی شــود.این فعال 
اقتصــادی ادامــه داد: دولت نســبت به رکود و درصد رشــد 
اقتصــادی علم و آگاهی دارد و برای عبــور از تنگناهای مالی 
سیاســت افزایش مالیات را دنبال می کند. نمایندگان مجلس 
عالقه دارد در مناطق شــهرهای انتخابی پروژه های عمرانی را 
دنبال کنند که هزینه  این پروژه ها به بودجه اضافه می شود اما 
محلی برای جبران این هزینه ها نیســت از این رو این کسری ها 
بر ســهم مالیات در بودجه بار  می شــود این مالیات ستانی بر 
اساس یک قاعده علمی توزیع نمی شود و سازمان امور مالیاتی 
بر اســاس قواعدی که دارد در بین سازمان ها و دستگاه ها این 
مالیات را تقســیم می کند و این عدم تناســب نشان از بیراهه 
اســت و در نهایت فشــار برروی بنگاه های اقتصادی دوچندان 
می شود.وی در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که توصیف 
کردید وضعیت کارگران در بنگاه های تولیدی چه خواهد شد؟ 
گفت: واقعیت این اســت که شرایط کارگران مطلوب نیست و 
باید این واقعیت را بپذیریم تمام شاخص های تولید تورمی شده 
است اما دستمزد کارگران تورمی نبود؛ توصیه من این است که 
بنگاه هایی که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول آنها 
پایین  است اقدام به ترمیم دستمزد کارگران کنند؛ این اتفاق به 

دلیل درک شرایط موجود رقم خورده است.

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
قرارداد ســفید امضا هیچ مبنــای حقوقی و 
اجرایــی ندارد، تاکید کــرد: تعهد دولت برای 
ایجاد یک میلیون شــغل تا پایان سال محقق 
خواهد شــد.به گزارش ایســنا، ســیدصولت 
مرتضوی، در حاشیه جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی و عشایری درباره اشتغال ایجادی در سال جاری اظهار کرد: مطابق 
آماری که از طریق مرکز آمار ایران و سایر دستگاه های نظارتی کسب و راستی آزمایی 
شده است، تقریباً اهداف ما در هشت ماهه سال محقق شده است. منابع تبصره های 
١۶ و ١٨ بودجه هم به دستگاه های اجرایی ابالغ و نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان 
توزیع استانی شــده که در اختیار شورای برنامه ریزی و  توسعه استان ها قرار خواهد 
گرفت.وی افزود: از محل ١.۵ میلیون دالری که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری 
در سال های ١٣۹۶ و ١٣۹۷ اخذ شده است، هم بازپرداخت و هم مانده بدهی بانک ها 
و هم مانده بدهی صندوق توسعه ملی که حدود ١۲ هزار میلیارد تومان است، پرداخت 
خواهد شد.به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد دولت در ایجاد یک  میلیون 
شــغل تا پایان ســال حتما محقق خواهد شد و چه بسا بیش از این میزان شغل هم 

ایجاد شود.مرتضوی با بیان اینکه در چهار ماهه باقیمانده از سال مشکل منابع نخواهیم 
داشت، گفت: با تجهیز منابعی که صورت می گیرد، به هدف گذاری ایجاد یک میلیون 
شــغل در سال دست خواهیم یافت و اســتنباط ما این است که بیشتر هم باشد.وی 
همچنین از رصد فرصت های شــغلی خبر داد و گفت: ستاد وزارتخانه و دستگاه های 
نظارتی از جمله بانک مرکزی فرصت های شغلی ایجادشده را دقیقا رصد می کنند و 
راستی آزمایی فرصت های شغلی ایجادشده از درصد باالیی برخوردار است و امیدواریم 
آنچه را که وزارتخانه وعده کرده است عملی شود.به گفته مرتضوی یکی از مهمترین 
ماموریت های وزارت کار،  برنامه ریزی و نظارت و ایجاد اشــتغال است که تالش می 
کنیم به این وظیفه و ماموریت جامه عمل بپوشانیم.وزیر کار درعین حال در پاسخ به 
سوالی درباره معضل انعقاد قراردادهای سفید امضا و ساماندهی آن گفت: اساسا قرارداد 
سفید امضا هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد و اگر قرارداد سفید، امضا شود، طرف 
قراردادی که دچار خسارت شده باید از طریق مراجع رسمی برای استیفای حقوقش 
اقدام کند لذا همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند که در 
این خصوص همکاری کنند.وی در جلسه کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که با حضور دستگاه های عضو برگزار 
شــد، اظهار کرد: جامعه روستایی و عشایری، بهره وری باالیی دارد. از سربار شدن بر 

بیت المال پرهیز می کند و هزینه های پایینی دارد، از این رو باید بیش از پیش به این 
جامعه هدف توجه کنیم.مرتضوی افزود: براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۷۵ 
درصد منابع اشتغال در روستاها به هدف ایجاد اشتغال رسیده است که این پیگیری 
و نظارت میدانی جای تقدیر دارد. این منابع و تســهیالت ارزانی که در اختیار جامعه 
روستایی و عشایری قرار می دهیم، بخشی از صرفه جویی خودشان هم نمی شود.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای برداشت 
از صندوق توســعه ملی و موافقت ایشــان با اختصاص ١۰ درصد منابع به طرح های 
عمرانی و اشــتغال، اظهار کرد: ســازمان برنامه و بودجه گزارشی از موفقیت عملکرد 
طرح اشتغال روستایی تنظیم کند و همراه با گزارش وزارت کار به رئیس جمهور ارایه 
شود تا از محل ١۰ درصد تخصیصی، تسهیالتی برای کمک به اشتغال روستایی جذب 
شــود.وی تاکید کرد: در حال حاضر در تبصره های ١۶ و ١٨ بودجه اعتبارات خوبی 
تخصیص یافته که می توان از آن برای اشتغالزایی استفاده کرد. تسهیالت پیش بینی 
شــده در تبصره ١۶ در اختیار نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد است. 
یکی از محوری ترین تکالیف وزارت کار، ایجاد و ساماندهی اشتغال است و این حقی 
است که مردم بر گردن وزارت کار دارند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر 
ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی ها در طرح های اشتغال روستایی تاکید کرد و گفت: 
می توانیم روستاییان را بر اساس نوع فعالیت خود اعم از دامداری و کشاورزی در قالب 
تعاونی های دامداری و شرکتهای سهامی زراعی ساماندهی و در راه اندازی کارگاه های 

قالیبافی یا مرغداری حمایت کنیم.

موضع وزیر کار درباره قراردادهای سفید امضا
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گزیده خبر

برای اولین بار صورت گرفت؛
برگزاری جشنواره نخستین واژه آب برای 

عشایر استان اصفهان
برای اولین بار در اســتان اصفهان برای بیش از 220 
دانش آموز عشــایر در سمیرم جشنواره نخستین واژه 
آب برگزار شــد.مدیر آبفای ســمیرم گفت: در ســال 
های اخیر تالش  بی وقفه ای برای آبرســانی پایدار به 
مناطق روســتایی و عشایری در دستور کار قرار گرفته 
که این امر عالوه بر رونق زندگی اقتصادی و رفاه و ارتقای سطح بهداشت جامعه 
عشایری، زمینه تثبیت جمعیت و جهش تولید را درمیان این قشر فراهم نموده 
است.مجید صابری با بیان اینکه فرهنگ سازی الزم برای جلوگیری از هدر رفت 
منابع آب شرب برای عشــایر ضروری است تصریح کرد: برای تأمین آب شرب 
مورد نیاز عشایر هزینه های بسیاری به لحاظ بعد مسافت و ناهموار بودن مسیر 
آبرسانی صرف می شود بنابراین می طلبد با فرهنگ سازی از هدر رفت بی رویه 
منابع آب شرب در جامعه عشایری جلوگیری کرد.وی به میزان باالی مصرف آب 
شرب در میان عشایر پرداخت اظهار داشت: متاسفانه میزان مصرف آب در میان 
عشایر به لحاظ تامین آب برای دام بیش از حد معمول است و همین امرموجب 

ضرورت فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب برای آنها می شود.

جلد دوم کتاب خاطرات ایثارگران شرکت گاز 
استان گیالن رونمایی شد

محمدپور-گیالن؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، 
طی مراســمی با حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت 
گاز، از جلد دوم کتاب خاطرات ایثارگران شــرکت گاز 
استان گیالن رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی گاز 
گیالن، عیســی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن در مراسم رونمایی از جلد دوم کتاب خاطرات ایثارگران این شرکت 
گفت: وظیفه همه ما اســت تا با تجلیل و تکریم از رشادت ها و ازخودگذشتگی 
های صورت گرفته توســط ایثارگران دالور، ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با قدردانی از زحمات دست اندرکاران تالیف 
کتاب ایثارگران، گفت: وظیفه شرکت گاز به عنوان یک مجموعه تخصصی و فنی، 
گازرســانی به مردم است با این وجود این شرکت به عنوان بخشی از جامعه در 
راستای عمل به تعهدات خود در حوزه مسئولیت اجتماعی نسبت به چاپ کتاب 
ایثارگران اقدام نمود.وی در پایان با بیان اینکه حدود 20 درصد پرسنل شرکت 
گاز استان گیالن از ایثارگران جنگ تحمیلی هستند، اظهار داشت: بحمداهلل با 
خدمت رسانی شایسته همه پرسنل شرکت گاز بویژه ایثارگران پرتالش، توانسته 
ایم پایداری جریان گاز استان را تضمین کنیم که این مهم موجبات رضایتمندی 

مردم عزیز را فراهم کرده است.

 کسب رتبه اول نیروگاه سیکل ترکیبی 
سرو چادرملو

بر اســاس ارزیابی سالیانه شرکت مدیریت شبکه برق 
ایران ، نیروگاه سیکل ترکیبی سرو )چادرملو( در بین 
کلیه نیروگاههای حرارتی کشــور در بهار سال ۱۴0۱ 
در معیار شاخص نرخ انرژی قابل تولید، حائز رتبه اول 
گردیده اســت .این رتبه بیانگر کسب باالترین درآمد 
نسبت به ســایر نیروگاهها به ازای هر مگاوات توان قابل تولید میباشد. گفتنی 
است نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی سرو چادرملو در مجتمع صنعتی این 

شرکت در اردکان یزد از سال ۱395 به بهره برداری رسیده است .

پیام مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان به مناسبت هفتم آذر، نکوداشت 

روز نیروی دریایی
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در پیامی، فرارسیدن ۷ آذر روز 
نیروی دریایی را به تمامی دریادالن بیدار و رزم آشنای نیروی دریایی جمهوری 
اسالمی تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
سیســتان  و بلوچستان  در پیام تبریک قاسم عسکری نسب، آمده است: هفتم 
آذر به فرمان امام خمینی )ره( و به منظور گرامیداشت و قدردانی از رشادت ها 
و دالورمردی های نیروی دریایی ارتش و فداکاری دریادالن شــجاعی که برای 
صیانت از مرزهای دریایی و دفاع از جزایر، بنادر، سواحل و دریاهای کشور تالش 
می کنند، روز نیروی دریایی نامگذاری شــده اســت.روز نیروی دریایی فرصت 
مغتنمی است برای پاسداشت رشادت ها و تاریخ پرافتخار دالوران نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران )نداجا( تا همه ساله حماسه باشکوه دریادالن و 
یاد شــهیدان واالمقامشان در مســئولیت خطیر حفاظت و نگهبانی از آب های 
سرزمینی جمهوری اسالمی ایران گرامی داشته شود.اینجانب ضمن ارج نهادن 
این روز را به دریادالن و دالوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
و حافظان مرزهای دریایی میهن اســالمی تبریــک عرض می نمایم و از درگاه 
خداوند متعال توفیق روزافزون و اســتواری عــزم و اراده و گام های پرصالبت 
ایشان را در سنگرهای دفاع و امنیت و صیانت از جمهوری اسالمی ایران مسئلت 

می نمایم.

احداث واحدهای یک طبقه حیاط دار در 
گمیشان در قالب طرح نهضت ملی مسکن

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان از احداث واحدهای 
یک طبقه حیاط دار و تک واحده در شهرســتان گمیشان در قالب طرح نهضت 
ملی مســکن خبر داد.اســداهلل پناه یــزدان اظهار کرد: در برخی از شــهرهای 
اســتان از جمله گمیشان و سیمین شــهر در وضعیت مطلوبی در حوزه تامین 
زمین قرار داریم که با توجه به تاکید معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی مبنی بر احداث خانه های  ویالیی ، این طرح در گمیشان اجرایی 
خواهد شد.معاون مســکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان ادامه 
داد: طراحی واحدها در این شهرســتان ها  با توجه به اراضی مناسب و فرهنگ 
بومی منطقه، به صورت یک طبقه حیاط دار و تک واحده انجام شده و هر قطعه 
زمین به یک نفر تعلق می یابد.وی افزود: دو شهر گمیشان و سیمین شهر جزو 
شهرهای زیر 25 هزار نفر بوده که پاالیش متقاضیان در این شهرها بر عهده ی 
اداره کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان است.مهندس پناه یزدان تصریح 
کرد: وزارت راه و شهرســازی تا کنون  65 هکتار در شهر گمیشان و بیش از ۷ 
هکتار زمین در شــهر سیمین شهر را برای احداث این واحدها به بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی واگذار کرده است.

 سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیاردی امارات برای افزایش
 تولید انرژی

شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( برای تسریع افزایش ظرفیت تولید نفت، تا پنج سال آینده، سرمایه گذاری 
را به ۱50 میلیارد دالر تقویت می کند.به گزارش ایســنا، ادنوک اعالم کرد فعالیت های بین المللی در حوزه 
گاز، مواد شــیمیایی و انرژی پاک را توسعه می دهد. این اقدام در راستای تالش این شرکت و امارات متحده 
عربی برای افزایش تولید هیدروکربن ها و همزمان کاهش انتشار گازهای آالینده تا سال 2050، انجام می شود.

این تصمیمات در نشســت ساالنه هیات مدیره که در راس آن شــیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده 
عربی حضور دارد، گرفته شــد. امارات و عربستان ســعودی از دولتها و سرمایه گذاران غربی به دلیل تالش 
برای عبور سریع از سوخت های فسیلی، انتقاد کرده اند. این دو تولیدکننده نفت به افزایش امسال قیمت های 
نفت به عنوان نشــانه ســرمایه گذاری اندک در اکتشاف نفت و گاز طی سالهای اخیر، اشاره کرده اند.سلطان 
الجابر، مدیرعامل ادنوک در بیانیه ای اعالم کرد: جهان به انرژی حداکثری و آالیندگی حداقلی نیاز دارد و اگر 
بخواهیم امنیت انرژی جهانی را تامین کنیم، به همه راه کارهای انرژی نیاز داریم.ادنوک واحد مایع سازی گاز 
و پاالیش گاز را در یک واحد جدید، یکپارچه خواهد کرد. همچنین یک سهم اندک در شرکت ادنوک گاز را 
از طریق عرضه اولیه عمومی که سال 2023 در ابوظبی انجام می شود، خواهد فروخت.بازار سهام ابوظبی در 
کنار بازارهای دوبی و ریاض، برخالف اکثر بازارهای بزرگ از جمله اروپا و آمریکا، امسال عملکرد خوبی داشته 
اســت. اقتصادهای منطقه خلیج فارس از صعود قیمت نفت به بیش از ۱00 دالر در هر بشکه در اوایل سال 
2022، نفع بردند.ادنوک در واحد ال ان جی خود ۷0 درصد سهم دارد و باقی آن در اختیار شرکت میتسویی 
ژاپن، بریتیش پترولیوم و توتال انرژیز است. این شرکت در راستای افزایش سه برابری ظرفیت تولید ال ان جی 

به ۱5 میلیون تن در سال، یک کارخانه جدید تولید ال ان جی در شهر بندری فجیره خواهد ساخت.
ادنوک ســهم 6۸ درصدی در واحد پاالیش گاز ادنوک دارد و سایر سهامداران، توتال، شل و پی تی تی تایلند 
هستند.این تولیدکننده اماراتی قصد دارد ظرفیت تولید نفت را از بیش از چهار میلیون بشکه در روز فعلی، به 
پنج میلیون بشــکه در روز تا سال 202۷ افزایش دهد که زودتر از هدف قبلی 2030 است. بخشی از هزینه 
ســرمایه ۱50 میلیارد دالری، صرف این برنامه می شــود.وعده ادنوک برای کربن صفر شدن، تنها مربوط به 
آالیندگی فعالیت هایش بوده و شامل مصرف سوخت های تولید این شرکت توسط مشتریانش نمی شود. این 
وعده پس از تعهد مشــابه امارات متحده عربی در سال 202۱، اعالم شد.بر اساس گزارش بلومبرگ، ادنوک 
اعالم کرد ذخایر نفت این شرکت امسال به میزان دو میلیارد بشکه افزایش پیدا کرده و به ۱۱3 میلیارد بشکه 

و ذخایر گازش به 290 تریلیون فوت مکعب رسید.

بن بست مذاکرات اتحادیه اروپا درباره قیمت نفت روسیه
دولت های اتحادیه اروپا نتوانســتند درباره سقف قیمت برای صادرات دریابرد نفت روسیه به توافق برسند.به 
گزارش ایسنا، یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: توافقی در کار نیست. متن حقوقی اکنون مورد توافق قرار 
گرفته اما لهستان همچنان با قیمت تعیین شده، موافقت نمی کند. با این که مکانیزم سقف قیمت قرار است 
از پنجم دسامبر اجرایی شود اما هیچ تاریخ جدیدی برای مذاکرات تعیین نشده است.دیپلمات های لهستانی 
گفتند: اگر توافقی درباره پیشنهاد گروه هفت برای سقف قیمت تا دوشنبه آینده وجود نداشته باشد، اتحادیه 
اروپا تدابیر شدیدی که اواخر ماه مه تصویب کرده بود و شامل ممنوعیت تمامی واردات نفت خام روسیه از 

پنجم دسامبر و ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی روسیه از پنجم فوریه است را به اجرا خواهد گذاشت.
مجارستان و دو کشور دیگر واقع در اروپای مرکزی از ممنوعیت واردات نفت روسیه از طریق خط لوله، معافیت 
گرفته اند.کشــورهای گروه هفت برای حفظ عرضه نفت روسیه در بازار جهانی و جلوگیری از شوک عرضه و 
محدود کردن درآمد نفتی مســکو، نسخه مالیم تری از ممنوعیت اتحادیه اروپا را پیشنهاد کردند و پیشنهاد 
دادند اتحادیه اروپا و مشتریان دیگر به خرید نفت روسیه در یک سقف قیمت مشخص، ادامه دهند. این گروه 
سقف 65 تا ۷0 دالر را برای خرید هر بشکه نفت از روسیه پیشنهاد کرده است اما لهستان و بعضی دیگر از 
کشورها می گویند این سقف قیمت به مسکو ضربه نمی زند زیرا نفت روسیه هم اکنون پایین 63 دالر و 50 
سنت معامله می شود.مسکو با هزینه پایین تولید نفت که حدود 20 دالر برآورد شده است، از صادرات نفت، 
سود بسیار بزرگی می برد. لهستان، لیتوانی و استونی خواستار سقف قیمت 30 دالر برای نفت روسیه هستند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا اظهار کرده اســت: لهستانی ها درباره قیمت، کامال سازش ناپذیر هستند و گزینه 
قابل قبولی پیشنهاد نمی کنند. 

 نواقص پرونده را کامل کنید

پرداخت ۳۵ میلیارد تومان خسارت برقی به مشترکان
مدیــر کل دفتر مدیریت انــرژی و برنامه ریزی امور مشــترکان 
صنعت برق شــرکت توانیر گفت: تاکنون بیــش از 35 میلیارد 
تومان خسارات برقی مشترکان ناشی از آتش سوزی پرداخت شده 
اســت و پس از اتمام پرونده های مربوط به این بخش به ســراغ 
سایر پرونده ها می رویم.عبداالمیر یاقوتی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان این که در حال حاضر برای پرداخت خسارات برقی مشترکان 
صنعت برق با بیمه دی قرارداد داریم، اظهار کرد: برای سال ۱۴0۱ 
هنوز قرارداد جدیدی منعقد نشده است؛ یکبار مناقصه برگزار شد 
که سه شرکت حضور داشتند اما در ارزشیابی که صورت گرفت، 
مورد پذیرش قرار نگرفتند، بار دیگر اسناد، بارگذاری شده است، 
جلسه توجیهی برگزار می شود و احتماال هفته آینده این موضوع 
مشخص خواهد شد.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال 
۱۴00، گفت: در سال ۱۴00 نزدیک به 96 هزار پرونده داشتیم 
و طبق ارزیابی ها تعداد پرونده ها روند صعودی داشته و علت آن 
نیز آگاه ســازی مشترکان به واســطه راه اندازی سامانه و انجام 
اطالع رسانی در این بخش بوده است.مدیرکل دفتر مدیریت انرژی 
و برنامه ریزی امور مشترکان صنعت برق شرکت توانیر با تاکید بر 
اینکه طبق تکلیفی که در مــاده ۱2 قانون تنظیم مقررات مالی 
وجود دارد، به مشترکانی خسارت  پرداخت می شود که برق عامل 
وقوع آتش سوزی شده باشد که متناسب با پول دریافتی خسارت 
پرداخت می شود، تصریح کرد: تاکنون بیش از 35 میلیارد تومان، 
از حوزه ای که می توانستیم را پرداخت کردیم، در این بین برخی 

از پرونده ها در رابطه با آتش سوزی ها به دلیل اینکه تکلیف قانونی 
ما بود، در اولویت پرداخت قرار گرفتند.یاقوتی افزود: این پرونده ها 

ذاتا بزرگ اند و به همین دلیل نیاز به کار کارشناسی داشت و باید 
گزارش آتش نشــانی و خیلی از موارد دیگر تهیه و مورد بررسی 

قرار می گرفت تا به نتیجه برسند، امیدواریم طی چند روز آینده 
حدود ۴00 پرونده دیگر را تعیین تکلیف کنیم، البته این پرونده ها 
تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند اما مدارک آن ها ناقص بوده است 
لذا باید ابتدا این هزینه ها پرداخت شــود چراکه تکالیف قانونی 
صنعت برق اســت و بعد از آن به ســراغ پرونده های کوچک که 
عمدتا مربوط به آســیب دیدگی لوازم الکتریکی هستند، بودیم.

وی با بیــان اینکه این پرونده ها ذاتا طبق تعهــدات قراردادی و 
تکالیف قانونی ما نیســتند، اما اگر منابــع مالی اجازه دهد بیمه 
طــرف قرارداد این موارد را نیز پرداخت می کند، گفت: تعداد این 
پرونده ها کم نیست و حدود 30 هزار پرونده در این بخش وجود 
دارد که البته جزو همان 96 هزار پرونده می شوند که در مقایسه 
با پرونده های آتش سوزی مبالغ بسیار کمتری دارند.مدیرکل دفتر 
مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشــترکان صنعت برق شرکت 
توانیــر با تاکید بر اینکه در حال حاضر در تالشــیم پرونده های 
آتش ســوزی ها را طی چند روز آینده پرداخــت کنیم و بعد از 
اتمام، مبالغ باقی مانده را به سایر پرونده ها اختصاص دهیم، اظهار 
کرد: کل 96 هزار پرونده مورد بررســی قرار گرفته است و بعد از 
اتمام پرونده های آتش سوزی سایر مشترکان را مورد بررسی قرار 
می دهیم؛ البته باید گفت که نواقص پرونده ها از سمت مشترک 
زیاد بوده و فشــار ما روی این بخش اســت تا مشترکان سریع تر 
پرونده ها را کامل کنند تا بتوانیــم زودتر آن ها را تعیین تکلیف 

کنیم.

سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط  زیست با بیان اینکه 
ایران در شــدت مصرف انرژی رتبه اول را 
جهان دارد، اظهــار کرد:نمی  توان مصرف 
ســوخت های فسیلی را به صفررساند اما با 
صرفه جویی در مصرف انرژی می توان میزان 

آن را کاهش داد.
به گزارش ایسنا هرساله با آغاز فصل سرما 
و وارونگی دما، آلودگی هوا پررنگ تر از قبل 
خود را نشان می دهد. یکی از دالیل آلودگی 
هوا مازوت ســوزی است. مازوت نوعی نفت 
کوره به شــمار می آید که کیفیت پایین و 
ویســکوزیته باالیی دارد و در نیروگاه های 
حرارتــی و موارد مشــابه از آن اســتفاده 
می شود.در واقع مازوت را می توان از جمله 
ترکیب هــای نفت خام به شــمار آورد که 
حاصــل تقطیر جزء به جــزء آن به هنگام 
پاالیش نفت خام است و بعد از تبخیر بنزین 
و ســایر فرآورده های سبک تر، از نفت خام 
بدســت می آید.زمانی که این مواد به خاک 
یا آب های سطحی می رسند، بخشی از آن ها 
تبخیر می شــوند، برخی دیگر نیز به دلیل 
نشتی مخازن نگهداری آن ها در آب و خاک 
حل خواهند شــد و آسیب های بسیاری به 
همراه دارند.باوجود تمام آســیب هایی که 
سوخت مازوت بر ســالمت انسان، محیط 
زیست و کره زمین می گذارد، گزارش هایی 
از مصرف ایــن ســوخت در نیروگاه هایی 
همچون نیروگاه شــازند منتشر شده است.
داریــوش گل علیزاده  - سرپرســت مرکز 
ملی هــوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت - در گفت و گو با ایسنا با 
بیــان اینکه ۱6 نیروگاه بخاری در کشــور 
داریم که مازوت مصرف می کنند، اظهارکرد: 
مخازن و مشــعل نیروگاه  بعثت در تهران ، 
نیروگاه اســالم آباد در اصفهــان، نیروگاه 
شــهید منتظری در اصفهان ، منتظر قائم 
فردیس کرج پلمب شده است و ۱2 نیروگاه 
دیگر نیز به صورت مدیریت شده و تلفیقی 
از مازوت اســتفاده می کنند.وی ادامه داد: 
رویکرد سازمان این است که از سوخت پاک 
استفاده شود. براساس ماده ۱3 قانون هوای 
پاک باید سوخت پاک در اختیار واحدهای 
صنعتی، تولیدی و نیروگاه ها قرار گیرد، در 

غیر این صورت باید سیســتم های کنترلی 
در اختیار قرار گیرنــد تا نیروگاه ها بتوانند 
آالینده هایی که منتشــر می شوند را به حد 
مجاز برسانند ولی متاسفانه نیروگاه ها فاقد 
تجهیزات کنترلی هســتند که این موضوع 
در دست پیگیری است.به گفته سرپرست 
مرکز ملــی هــوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط  زیست ماده 23 قانون هوای 
پاک بسیار به این مســئله تاکید دارد ولی 
مشــکل اصلی این است که نیروگاه های ما 
بســیار قدیمی هســتند و اجرای برخی از 
پروژه های کنترلی برای آن ها ممکن نیست  
البته وزارت نیرو برنامــه دارد که محتوای 
گوگرد مــازوت را قبــل از احتراق کاهش 
دهد تا بعد از احتــراق میزان آالینده ها به 
حداقل برسد.گل علیزاده با بیان اینکه انرژی 
در ایران به صورت لجام گسیخته ای مصرف 
می شــود، گفت: ایران از نظر شدت باالی 
مصرف انرژی رتبــه اول را در دنیا دارد، ما 
۱5 برابر کشــور ژاپن و 2.5 برابر میانگین 
جهانی انرژی مصرف می کنیم. عدم مدیریت 
مصرف انرژی ، آلودگی ها را شدیدتر می کند 
چرا که 9۴ درصد پایه تولید انرژی در ایران 
سوخت های فســیلی است و کامال طبیعی 
اســت که اثرات تجمعی این میزان مصرف 
سوخت فســیلی چه در صنعت، خودروها، 
موتورخانه ها و سیســتم های گرمایشــی و 
سرمایشــی موجب ایجــاد آلودگی هوا در 
زمان وارونگی دما و بروز شــرایط ناســالم 
در کیفیت هوا شــود.وی در پاســخ به این 
سوال که آیا امکان به صفر رساندن مصرف 
سوخت فســیلی در ایران وجود دارد یا نه؟ 
گفت: در حال حاضر بــه هیچ وجه امکان 
به صفر رساندن مصرف سوخت های فسیلی 

وجود ندارد و تنها می توان میزان مصرف آن 
را کاهش داد. ما در نیمه دوم سال به ویژه در 
فصل زمستان حدود 39 تا ۴0 هزار مگاوات 
مصرف برق داریم ولی این میزان مصرف در 
تابستان امسال به 69 هزار مگاوات افزایش 
یافت. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط  زیست تاکید کرد: 
اگر مصرف انــرژی بــرق را کاهش دهیم 
می توانیم تعمیرات برخــی از نیروگاه های 
مازوت ســوز را به زمان وارونگی دما انتقال 
دهیــم اما به طور کلــی در حال حاضر این 
کار به دلیــل این که میزان گاز تحویلی به 
شبکه داخلی محدود است و بخش اعظمی 
از این گاز نیز صرف بخش خانگی و تجاری 
می شــود ، چندان امکان پذیر نیســت. وی 
ادامــه داد: اگر مصرف گاز در بخش خانگی 
و تجــاری را مدیریت کنیم و کاهش دهیم 
حداقــل حدود 25  میلیــون مترمکعب از 
مصرف مازاد گاز جلوگیری می شــود. این 
کار بــه معنای صرفه جویی نیســت و تنها 
کاهش مازاد مصرف گاز اســت و اگر 5 تا ۷ 
درصد از مازاد مصرف گاز در این دو بخش 
جلوگیــری کنیم حــدود 35 میلیون متر 
مکعب صرفه جویی می شود.سرپرست مرکز 
ملی هــوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط  زیست در پاسخ به این سوال ایسنا 
کــه آیا فناوری مصرف انرژی پاک در ایران 
وجــود دارد یا خیر؟ گفــت: فناوری انرژی 
پاک هزینه بسیار باالیی دارد و درضمن یک 
انرژی پایدار نیســت. ما به لحاظ ظرفیتی 
جزو کشورهای رتبه یک انرژی خورشیدی 
هســتیم عالوه بر آن می توانیم از ظرفیت 
انرژی های باد و زمین گرمایی کشــور نیز 
بهره  ببریــم ولی باید همزمان در مســیر 
واقعی ســازی بهای انرژی گام برداریم. گل 
علیزاده در پایان تصریح کرد: به دلیل ارزان 
قیمت بودن سوخت فســیلی، بهای برقی 
که در نیروگاه های فســیلی تولید می شود 
نیز ارزان تر اســت. متاسفانه هزینه جانبی 
تولید برق در نیروگاه های فسیلی که موجب 
آلودگی هوا اســت به عنوان هزینه و بهای 
تولید برق محاسبه نمی شود، باید این آسیب 
در بهای برق لحاظ شود که در این صورت 

بهای باالتری خواهد داشت.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط  زیست تاکید کرد

 ایران رتبه اول شدت مصرف انرژی

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر نگرانی ها نسبت به کندی تقاضا برای سوخت 
در چین، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۴5 سنت 
معادل 0.5 درصد کاهش، به ۸2 دالر و ۷۴ ســنت در هر بشــکه رســید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 5۱ سنت معادل 0.۷ درصد افزایش، 
به ۷6 دالر و ۷3 ســنت در هر بشکه رســید.بهای نفت برنت روز گذشته با 0.5 
درصد کاهش بســته شد اما اواسط معامالت بیش از سه درصد سقوط کرده و تا 
مرز ۸0 دالر و 6۱ سنت عقب نشینی کرده بود. وست تگزاس اینترمدیت که اوایل 
معامالت روز دوشــنبه به پایین ترین قیمت از دسامبر سال 202۱ سقوط کرده 
بود، در نهایت با ۱.3 درصد افزایش بســته شد.توشــیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت 
»فوجیتومی سکیوریتیز« در این باره گفت: وضعیت کاهشی قیمت نفت به دلیل 
نگرانی ها نســبت به کاهش تقاضای چین برای ســوخت همزمــان با اعتراضات 
کم سابقه بر سر محدودیتهای ســخت گیرانه کرونایی در این کشور و تاثیر آن بر 
اقتصاد چین، به آسیا سرایت کرده است.به گفته تحلیلگران، اعتراضات خیابانی کم 

ســابقه ای که آخر هفته گذشته در شهرهای سراسر چین برگزار شد، رای منفی 
به سیاست کرونا صفر شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و جدی ترین نافرمانی 
عمومی در دوران حرفه سیاسی او بوده است. محدودیتهای کرونایی در اکثر نقاط 

جهان برداشته شده اما چین همچنان به سیاست کرونا صفر پایبند مانده است.
ســرمایه گذاران در آستانه دیدار مهم وزیران گروه اوپک پالس که چهارم دسامبر 
برگزار می شــود، محتاط مانده اند. تحلیلگران گروه اورسیا در یادداشتی نوشتند: 
تقاضای ضعیف خارج از چین ممکن اســت باعث شود اوپک پالس تولیدش را به 
میزان بیشتری کاهش دهد.به گفته تحلیلگران شرکت »فوجیتومی سکیوریتیز«، 
کاهش قیمت در معامالت روز سه شنبه محدود بود زیرا بعضی از سرمایه گذاران 
انتظار دارند اوپک و متحدانش در نشســت آینده خود، برای پشتیبانی از قیمت 
نفت، با کاهش تولید موافقت کنند.بازار همچنین ســرگرم ارزیابی تاثیر مکانیزم 
ســقف قیمت غرب برای نفت روسیه اســت که همزمان با تحریم اتحادیه اروپا 
علیه واردات دریابرد نفت روســیه، از پنجم دســامبر به اجرا گذاشته می شود.بر 

اساس گزارش رویترز، دیپلماتهای اتحادیه اروپا با هدف محدود کردن درآمد نفتی 
مسکو بدون مختل کردن عرضه در بازار جهانی، در حال بحث درباره تعیین سقف 
قیمت در سطح بین 65 تا ۷0 دالر در هر بشکه برای صادرات روسیه هستند. اما 
نمایندگان دولتهای اتحادیه اروپا در دیدار روز دوشنبه نتوانستند درباره این سقف 
قیمت به توافق برســند زیرا لهستان اصرار داشت که سقف قیمت باید پایین تر از 

قیمت پیشنهاد شده از سوی گروه هفت، تعیین شود.

فرار نفت برنت از سقوط به زیر ۸۰ دالر
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گزیده خبر

چند کارت بازرگانی در تهران فعال است؟
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران گفت که در هفت ماهه امسال حدود ۱۷۵۷ کارت بازرگانی صادر و تقریبا 
۴۴۰۲ کارت بازرگانی مجدد تمدید شده و در مجموع بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ 
کارت بازرگانی در تهران فعال است.حسن میرزایی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
کارت هــای بازرگانی فعال گفت: در حال حاضر حــدود ۱۴ هزار و ۹۰۵ کارت 
فعــال بازرگانی در تهران وجود دارد. بیــش از ۵۰ درصد از کارت های بازرگانی 
فعال کل کشور مربوط به استان تهران است.به گفته این مقام مسئول در هفت 
ماهه امســال حدود ۱۷۵۷ کارت بازرگانی صادر و تقریبا ۴۴۰۲ کارت بازرگانی 
مجدد تمدید شده است که یعنی در مجموع حدود ۶۱۵۹ کارت بازرگانی صادر 
و تمدید شده است.میرزایی همچنین از برگزاری ۹ جلسه میز کاالیی و تصویب 
۳۱ مصوبه در این جلسات خبر داد و گفت: این ۹ جلسه در خصوص مشکالت 
صادراتی بخش های تولیدی مبل، ظروف یکبار مصرف، فرش دستبافت، شیشه 
و آبگینه، صنعت چوپ، شــیرآالت بهداشتی، محصوالت فلزی، سنگ و بخش 
کشاورزی حوزه خوراک دام و آبزیان برگزار شده است. هدف از برگزاری این میز 
های کاالیی بررسی مشکالت صادر کنندگان در زمینه های مختلف و همچنین 

ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت است.

لغو ممنوعیت های کرونایی در گمرکات مرزی 
ایران و ترکمنستان

تردد ناوگان زمینی از گمرک مرزی سرخس به ترکمنستان پس از برداشته شدن 
محدودیت ها و ممنوعیت های کرونایی به حالت عادی برگشت و هم اکنون روزانه 
به ۶۰۰ کامیون رسیده است.به گزارش ایلنا از گمرک ایران، علی اکبر کیانی علی 
آباد مدیرکل گمرک ســرخس با اعالم این مطلب گفت: پس از برداشته شدن 
محدودیت و ممنوعیت تردد ناوگان زمینی از گمرک سرخس به ترکمنستان از 
سوی مقامات و گمرکات این کشــور، تردد ناوگان زمینی از این گمرک مرزی 
نســبت به ابتدای سال افزایش چشمگیری داشته است.وی با اشاره به مذاکرات 
روسای کل گمرکات دو کشور برای عادی شدن تردد کامیون ها گفت: با توجه 
به اهمیت تجارت و ترانزیت از مســیر ایران برای ترکمنستان، گمرک و مقامات 
این کشور تمام محدودیت و ممنوعیت ها از جمله دریافت ۱.۵ دالر به ازای هر 
تن کیلومتر کامیون در خاک کشــور ترکمنستان از ناوگان ایرانی و محدودیت 
مربوط به ترانشیپمنت و حمل یکسره ناوگان ایرانی را برداشته است.وی تشریح 
کرد: پس از برگزاری نشســت مشترک میان روســای گمرکات دو کشور برای 
تســهیل و رفع موانع گمرکی، گمرک ترکمنستان با هدف تسریع و تسهیل در 
تجارت بین دو کشور و سرعت بخشیدن به عبور کاالهای ترانزیتی از این مسیر، 
آمادگی خود را نسبت به افزایش ساعت کاری گمرکات مرزی دو کشور، تسهیل 
در صــدور روادید برای رانندگان ایرانی و افزایــش پذیرش تعداد کامیون های 
ایرانی به این کشــور را اعالم کرده است.وی با اشاره به اینکه در ایام محدودیت 
های کرونایی و ممنوعیت ها تنها ترانزیت ریلی از این گمرک مرزی فعال بوده 
است، گفت: با پایان یافتن محدودیت ها برای ناوگان زمینی از گمرک سرخس، 
میزان ترانزیت کاال در حوزه ناوگان زمینی و ریلی در ۸ ماهه سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد افزایش یافته است و به میزان یک میلیون و 
۹۷ هزارتن رسیده است.به گفته وی باتوجه به اینکه ترکمنستان یکی از دروازه 
های آسیای میانه به روسیه است روزانه تردد کامیون های ترانزیتی، صادراتی و 
وارداتی از کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، آذربایجان، ترکیه و بلغارستان از 

این  گمرک مرزی در حال افزایش روزافزون است.

تایید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان 
CARES برای صادرات با تمدید گواهینامه

  CARES  ممیــزی خارجــی مراقبتی گواهینامــه
جهت صادرات میلگــرد تولیدی ذوب آهن اصفهان به 
کشورهای منطقه بریتانیا و حوزه خلیج فارس در این 
شرکت با موفقیت انجام شد .علیرضا رضوانیان معاون 
برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان در جلســه 

افتتاحیه این ممیزی که با حضور مدیران مرتبط در ســالن جلسات مدیرعامل  
شرکت برگزار شد، به بیان اقدامات انجام شده در زمینه ارتقاء کیفیت پرداخت 
و گفت: ذوب آهن اصفهان فراتر از  اجرای الزامات اســتانداردهای مورد بررسی 
و اســتقرار و تمدید آنها گام برداشته اســت.محمد صدری مدیرکیفیت فراگیر 
ذوب آهن اصفهان نیــز گفت: دومین ممیزی مراقبتی بعــد از اخذگواهینامه
 Yavuz طــی روزهای ۱ و۲ آذر ماه توسط سرممیز موسسه مذکور CARES
Deveciler  از انگلســتان و در مدیریت های مرتبط انجام شــد که با توجه 
به عدم مشــاهده هیچ گونه عدم انطباقــی، گواهینامه CARES تمدید اعتبار 
شد.وی،گفت: مدیریت های مختلف به ویژه حوزه خرید، برنامه ریزی و مهندسی 
صنایع، نورد، فوالدسازی، امور فنی و برنامه ریزی تولید، اتوماســیون و ارتباطات، 
بازاریابی و فروش خارجی، روابط عمومی، حراســت، فن آوری اطالعات و دیگر 
مدیریت های مرتبط در برگزاری موفقیت آمیز این دوره از ممیزی مشــارکتی 
فعال داشتند.سرممیزموسســه CARES نیز با تشریح چگونگی ممیزی انجام 
شــده در قسمت های مختلف شرکت، تالش گســترده ذوب آهن اصفهان در 
جهت تحقق و ابقای شــرایط اســتاندارد BS۴۴۴۹ در این مجتمع صنعتی را 
قابل مالحظه دانســت و گفت: ممیزی مراقبتی گواهینامه CARES  در ذوب 
آهن اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت انجام شد و گواهینامه مربوطه 
تمدید اعتبار می شود .الزم به ذکر اســــت که ذوب آهن اصفهان تنها دارنده 

گواهینامــه CARES در ایران می باشــد .

شهرک خودرو فرصتی برای سرمایه گذاری 
صنوف مرتبط با خودرو

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شــهری شــهرداری قم گفت: در حال حاضر 
۱۹۰ واحد در شــهرک خودرویی مشــغول به فعالیت 
هســتند که انتظار می رود تا پایان سال به ۳۵۰ واحد 
فعال برســد.علیرضا مظفری پیرامون آخرین وضعیت 
شهرک خودرویی اظهار داشــت: در حال حاضر ۱۹۰ 

واحد در شهرک خودرویی مشغول به فعالیت هستند و انتظار می رود با اتصال و 
تکمیل شبکه برق، این عدد تا پایان سال به ۳۵۰ واحد فعال برسد.وی با اشاره 
به طرح های تشــویقی برای جذب صنوف مرتبط به شــهرک خودرویی گفت: 
بر اســاس آمار اخذشــده از صنوف خودرویی، در حدود ۹۲ درصد شاغلین این 
صنف مستأجر هستند؛ که در این راستا طرح هایی نظیر برنامه فروش اقساطی 
واحدهــای صنفی، می تواند باعث خرید واحــد و نقل مکان صنوف خودرویی به 

این شهرک  شود.

چالش های بازار دارو در »پسا دارویاری«

بحراننقدینگِیدارووکارشکنیبانکها
۴۰ قلم دارو در کشــور به دلیل نبــود نقدینگی در صنعت 
داروســازی، دچار کمبود شده اســت؛ کمبودهایی که قرار 
بود با ارائه تسهیالت بانکی حمایتی به داروسازان، رفع شود؛ 
اما حاال با انفعــال بانک های عامل، رنج کمبود دارو بر دوش 
بیماران بوده و موجب سرگردانی آنها در داروخانه ها می شود.

به گزارش ایسنا، مسئوالن سازمان غذا و دارو به طور رسمی 
اعــالم کرده اند که همچنان ۴۰ قلم دارو در کشــور کمبود 
دارد؛ کمبودهایی که البته این بار گفته می شود ناشی از عدم 
رفع مشکل نقدینگی، آن هم به علت انفعال و عدم همکاری 
موثر بانک های عامل اســت؛ بانک هایی که بعد از رایزنی های 
فراوان و به دستور بانک مرکزی قرار بود تسهیالت مورد نیاز 
صنعت داروسازی کشــور را تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان 
تامیــن کنند، اما گویا به جز یک بانک، هنوز ســایر بانک ها 
اهمیت چندانی برای بحث تامین داروهای اساســی مردم و 

رفع کمبودهای دارویی قائل نشده اند.

چرا داروسازان موافق اجرای »دارویاری« بودند؟
کمبودهای دارویی در شرایطی همچنان بازار دارو و بیماران را 
آزار می دهد که طرح دارویاری به عنوان طرح تغییر سیاست 
ارزی دارو، وارد پنجمین ماه اجرای خود شــده است؛ طرحی 
که قــرار بود با انتقال یارانــه دارو از طریق بیمه ها به مردم، 
پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقالم بیشتری از داروها 
را زیــر چتر بیمه هــا برده و در عین حال قیمــت دارو را به 
ســمت واقعی شدن ســوق دهد، با این شرط که »پرداختی 
از جیب بیمار« افزایش نیابد. اجرای »دارویاری« به شــدت 
مورد حمایت داروسازان کشور نیز قرار گرفت؛ چراکه ارز دارو 
تک نرخی شــد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور 
بود؛ زیــرا عالوه بر محو کردن زمینه های فســاد و رانت ارز 
دولتی، برخی چالش های جدی صنعت داروســازی کشور را 
که سال ها با آن ها دست به گریبان بودند، برطرف می کرد.باید 
توجه کرد که پیش از اجرای دارویاری تنها بخش محدودی از 
مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و تمام 
هزینه های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهاده های 
تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت 
داروسازی به شدت تحت فشــار مالی بود و در نتیجه تولید 
برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری 
از داروســازان عمال نســبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو 
اقــدام نمی کردند و به تبع این موضــوع کمبودهای دارویی 
روز بــه روز افزایش می یافت. از ســوی دیگر، محدودیت در 
تخصیــص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای 
تخصیصی نیز صف های طوالنی ارز ترجیحی را ایجاد می کرد. 
همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان 
و واردکنندگان مواد اولیه باعث می شد که ثبت سفارش دیر 
انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین 
شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن 
می زد. عالوه بر اینکه زمینه های رانت و فســاد و ... نیز در ارز 
دولتی باال بود؛ چرا که اختــالف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد 
بســیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه باالیی در 
راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ به طوری که 
بســیاری از کارشناسان حوزه سالمت اعالم می کردند که در 
مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف  و ارز تک نرخی است 

و جز این چاره ای نیست.

چرا با وجود اجرای »دارویــاری« باز هم کمبود دارو 
داریم؟

بنابراین با اجرای طــرح دارویاری گمان می رفت که آرامش 
بر حوزه دارویی کشــور حاکم شــود و دیگــر چالش هایی 
مانند کمبود دارو را شــاهد نباشیم، اما هرچند که دارویاری 
چالش هــای ارزی دارو را از بین بــرد و دیگر تولیدکنندگان 

و واردکنندگان دارو سرگردان تامین ارز مورد نیازشان برای 
تامین داروی کشور نبودند، اما گرفتاری های دیگری از جنس 
تامین نقدینگــی، عدم پرداخت مطالبات دارویی از ســوی 
سازمان های بیمه گر و همچنین افزایش سرسام آور مالیات بر 
ارزش افزوده با ارز نیمایی رخ نشان داده و متاسفانه به سرعت 

بر بازار تامین داروی بیماران تاثیر گذاشتند.

نبود »نقدینگی« و انفعال بانک ها 
باید توجه کــرد که تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه 
همیشگی صنعت داروسازی کشور بوده است. در حال حاضر 
نیز گفته می شود که بخش عمده ای از کمبود داروها به دلیل 
نبود نقدینگی در شــرکت ها و پرداختی شان در گمرک است. 
از آنجایی که بروز چنین چالشــی پیــش از اجرای دارویاری 
پیش بینی می شــد، قرار بود که بعــد از اجرای طرح، با توجه 
به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تســهیالت بانکی 
به تولیدکنندگان دارو تعلــق گیرد و مصوباتی در این زمینه 
به تصویب رســیده بود. به طوری که طبق اعالم مســئوالن 
سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت 
تسهیالت بانک ها به شرکت های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد 
سرمایه پایه شرکت ها افزایش یافت.همچنین فرمول دیگری 
هم برای ارائه تسهیالت بر اساس فروش شرکت ها وجود دارد 
و بانک ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل 
شــرکت ها، به آن شرکت تسهیالت بپردازند که بعد از اجرای 
دارویاری و با ابالغ معاون اول رییس جمهور، این عدد به ۲۰۰ 
درصد رســید. بر این اساس اعالم شــد که بانک ها می توانند 
به جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت های 
داروســازی به آن ها تســهیالت ارائه کنند. عالوه بر این ارائه 
تسهیالت اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت از صنایع 
داروســازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب 
شــده بود که البته علی رغم درخواست های مکرر سازمان غذا 
و دارو و صنعت داروســازی برای اختصاص این تسهیالت، اما 
به اذعان تولیدکنندگان دارو و همچنین ســازمان غذا و دارو 
هنوز چنیــن اتفاقی نیفتاده و بی توجهــی بانک ها در زمینه 
ارائه تسهیالت به صنایع داروســازی کشور، این صنعت را از 
نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده اســت. این چالش تا 
حدی حاد شده است که از کمبود ۴۰ قلم دارو به دلیل عدم 
رفع مشکل نقدینگی شرکت ها سخن به میان آمده و به گفته 
دکتر سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو، علیرغم 
پیگیری های مســتمر با بانک مرکزی، تامین ارز و تسهیالت 

مدنظر سازمان غذا و دارو توسط بانک های عامل انجام نشده 
است و مشکل تامین ۴۰ قلم دارویی به دلیل عدم رفع مشکل 
نقدینگی شرکت هاست.متاســفانه بانک های عامل علی رغم 
مصوبات و دستور صریح معاون اول رییس جمهور، همچنان 
در ارائه تســهیالت بانکی به داروســازان کارشکنی می کنند 
که این موضوع تامین داروهای اساســی بیماران را با چالش 
مواجه کرده و بیماران رنجور را ســرگردان این داروخانه و آن 
داروخانه می کند. بر اساس اطالعاتی که در اختیار ایسنا، قرار 
گرفته اســت، تاکنون تنها بانکی که در زمینه ارائه تسهیالت 
بانکی به صنعت داروسازی به بخشی از تعهداتش عمل کرده، 
بانک صادرات بوده است، اما هنوز اقدام موثری از سوی سایر 
بانک های عامل دیده نشده است که امید می رود هر چه زودتر 
ارائه این تسهیالت را در دســتور کارشان قرار دهند؛ چراکه 
هرگونه تاخیر در پرداخت این تسهیالت می تواند به قیمت به 

خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود.

مالیات 9 درصدی بر ارزش افزوده و اقدام دولتی ها 
یکی دیگر از گرفتاری هایی که بعد از اجرای دارویاری گریبان 
صنعت داروسازی کشور را گرفت، بحث مالیات ۹ درصدی بر 
اســاس ارز نیمایی بر ارزش افزوده بود. به طوری که مالیات 
بر ارزش افزوده در حوزه دارو به ۹ درصد ارز نیمایی افزایش 
یافت که هزینه ای سرســام آور برای صنعت داروسازی کشور 
بود و آنها را در تنگناهای مالی قرار می داد. باتوجه به افزایش 
چشمگیر میزان مالیات بر ارزش افزوده، سازمان غذا و دارو و 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران رایزنی هایشان 
را در زمینه کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده، آغاز کردند 
و در نهایت در ستاد تنظیم بازرا درباره مالیات بر ارزش افزوده 
دارو هم تصمیم گیری و قرار شــد که مالیات بر ارزش افزوده 
دارو نیز مانند سایر کاالهای اساسی از ۹ درصد ارز نیمایی به 
یک درصــد ارز نیمایی کاهش یافته و از آبان ماه نیز مبنای 
مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی در نظر گرفته شــود. با 
این حال از آنجایی که بسیاری از شرکت های داروسازی قبل 
از ایــن تاریخ مواد اولیه وارد کرده، اما ترخیص نکرده بودند، 
بنا شــد که این کاهش مالیات از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال 
شــود.در عین حال سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از بروز 
و تشــدید کمبودهای دارویی، از برخــی واردکنندگان مواد 
اولیه خواست که کاالهایشــان را از گمرک ترخیص کنند و 
بعــدا مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند. بر 
این اساس بســیاری از واردکنندگان مواد اولیه با درخواست 

ســازمان غذا و دارو جهت جلوگیری از بروز کمبود دارویی، 
مواد اولیه وادارتی شــان را با مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد 
ارز نیمایی وارد و از گمرک ترخیص کردند، اما کاالهایشان را 
با مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی فروختند و بنا شد که 
بعد از تغییر میزان مالیات بر ارزش افزوده، مابه التفاوت آن را 
از سوی وزارت صمت و گمرک دریافت کنند. بر همین اساس 
هم رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد که »از آنجایی حجم 
زیادی ماده اولیه مانده بود و ترخیص نشده بود که بخشی از 
کمبودهای دارویی ما هم ناشی از همین موضوع بود، یکسری 
شرکت ها با ضمانت نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند و 
دارو را با قیمت مالیــات بر ارزش افزوده یک درصد فروخته 
و ریســک کردند. ما هم حســب اعتمادی که کردند، تالش 
کردیــم و معــاون اول رییس جمهور هم دســتور دادند که 
مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد رســید.« بر 
همین اساس وزارت صمت و گمرک باید بر اساس تعهدی که 

داده اند، هرچه زودتر این مابه التفاوت را بپردازند.

تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات دارویاری
در عین حال مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور هم همان 
بحث پرداخت مطالبات دارویی است که بارها از آن به عنوان 
پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد شده است؛ رفتار سازمان 
تامین اجتماعی، ســازمان بیمه ســالمت و همچنین بیمه 
نیروهای مســلح می تواند در سرنوشت دارویاری موثر باشد. 
البته ســازمان بیمه ســالمت به عنوان بیمه گری که حدود 
۴۵ میلیون بیمه شــده دارد، در پرداخت مطالبات دارویاری 
به موقع اقدام و تعهداتــش را پرداخت کرده ، اما همچنان در 
پرداخت مطالبات از سوی تامین اجتماعی تاخیرهایی وجود 
دارد.باید توجه کرد که بیش از ۱۲ هزار داروخانه مستقل در 
سراسر کشور، طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هستند. 
در گذشــته مطالبات مراکز دارویی بعضاً با چند ماه تأخیر و 
مثل ســایر مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت می شد، اما 
با مبلغ ۲۴۰۰ میلیــارد تومانی که در اجرای طرح دارویاری 
از ســوی ســازمان برنامه و بودجه به بیمه تامین اجتماعی 
پرداخت شد، بخشــی از مطالبات داروخانه ها در یک مقطع 
زمانی به روز شد؛ اما همچنان عقب ماندگی هایی در پرداخت 
به مراکز درمانی و به تبــع آن طرح دارویاری وجود دارد. بر 
اســاس اعالم شــهرام غفاری- مدیرکل درمان غیرمستقیم 
سازمان تامین اجتماعی، »سازمان تامین اجتماعی مطالبات 
داروخانه های سرپایی و مستقل را تا مرداد و شهریور که بیش 
از دو هــزار و ۲۰۰ میلیارد بوده را در روزهای اخیر پرداخت 
کرده اســت.«در عین حال به گفته غفاری، وزارت بهداشت 
و تامیــن اجتماعی توافق کردند که بــا محوریت بانک رفاه، 
اوراقــی را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی فراهم کنند. 
دانشــگاه علوم پزشکی تهران نیز به صورت پایلوت برای این 
طرح در نظر گرفته شده و بانک رفاه پذیرفته که با همکاری 
ســازمان تامین اجتماعی، حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان اوراق 
برای پرداخت مطالبات پنج ماه، به حساب دانشگاه های علوم 
پزشــکی واریز کند تا مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی تا 
اردیبهشت ماه امسال تسویه شود.در هر حال باید توجه کرد 
که با وجود این گرفتاری ها، تامین داروی بیماران همواره در 
معرض تهدید و خطر کمبود است، موضوعی استراتژیک که 
می تواند حوزه سالمت و سیستم درمان را دچار مشکل کند. 
بنابراین هرچه زودتر باید برای ســه چالش مهم حوزه دارو، 
یعنی بحث تامین تســهیالت مورد نیاز صنعت داروســازی، 
اعمال مالیات یک درصدی بر ارزش افزوده برای داروســازان 
از ابتدای ســال جاری و پرداخت مطالبات دارویاری، فکری 
کــرد و مصوبات موجود را به اجرا درآورد؛ چراکه در غیر این 
صورت بیماران تنها کســانی هستند که از آشفتگی در بازار 

دارو آسیب خواهند دید.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد خاطر نشان کرد: دولت ایران 
امتیازهای قابل توجهی به دولت افغانســتان می دهد و در بســیاری از موارد به 
آنها کمک می شود اما از سوی دیگر دولت افغانستان به ایران به دشواری امتیاز 
می دهد.هــادی نبی زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه در 
۳ ماه نخســت سال جاری شاهد کاهش روند تجارت ایران و افغانستان بودیم، 
گفت: افت تجارت بین دو کشوراز مرداد رو به بهبودی رفت و در این بازه زمانی 
تجارت ایران و افغانستان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد را تجربه کرد اما هنوز رقم 
تجارت مانند گذشــته نشده است. تجارت این دو کشور در سال ۹۹ حدود ۳۰ 
درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد افت کرد؛ اما از ۱۴۰۱ شاهد رشد ۲۰ 
تا ۲۵ درصدی تجارت بین دو کشــور بودیم چراکه افزایش نرخ دالر صادرات را 
برای تجار توجیه پذیر کرد.وی با اشاره به دالیل افت تجارت ایران و افغانستان، 
خاطر نشــان کرد: مشکالت در زمینه حمل و نقل های مرزی و نقل و انتقاالت 
پول جزو اصلی ترین دالیلی است که می توان برای کاهش تجارت بین دو کشور 
برشمرد؛ جابه جایی دالر از طریق دالالن و صرافی ها صورت می گیرد چون انتقال 
دالر از افغانســتان مجاز نیســت.این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت جدید 
افغانســتان تعرفه های صادراتی را واقعی کرده است، تصریح کرد: دولت پیشین 
افغانستان تعرفه ها را به صورت واقعی دریافت نمی کردند و اینگونه تجارت برای 
تجار مقرون به صرفه بود؛ متاسفانه دولت ایران با طالبان مذاکره ای برقرار نکرد 
که تعرفه های تجاری را تعدیل کند این در حالیســت که دولت پاکستان برای 
کاهش تعرفه های تجاری بین دو کشور ورود کرده است و در برخی موارد تعرفه 
برخی کاالها را به صفر رساندند اما دولت ایران چنین توافقی را با طالبان نکرده 
است.رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد ادامه داد: هزینه هایی 
که از کامیون ها دریافت می شــود باالست همچنین محدودیت های برای آمدن 
کامیون های افغانســتانی وضع شده که در نتیجه هزینه های حمل و نقل را باال 
برده اســت.به گفته وی؛ هیات تجاری از طرف اســتانداری خراسان رضوی با 

همکاری اتاق مشترک ایران و افغانستان به هرات اعزام و با والی هرات توافقاتی 
انجام شد که اگر توافق های عملیاتی شود در روان سازی رشد تجارت بین ایران 
و افغانستان تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.نبی زاده در پاسخ به این پرسش که چرا 
نزدیکی ایران به افغانستان باعث نشد ما سهم بیشتری از بازار این کشور تصاحب 
کنیم و به نظر می رســد که ترکیه جا پای بیشتری از ایران در افغانستان پیدا 
کرده است؟ اذعان کرد:  رقابت در بازار اصل اساسی است؛ دولت ایران امتیازهای 
قابل توجهی به دولت افغانســتان می دهد و در بســیاری از موارد به آنها کمک 
می شــود اما از سوی دیگر دولت افغانستان به ایران به دشواری امتیاز می دهد. 
دولت ترکیه و تجار این کشور در افغانستان برنامه ریزی بلندمدت انجام داده اند 
و همین مسئله باعث شده است که آنها سهم قابل توجهی از بازار افغانستان را 
به دســت بیاورند.بنا به اظهارات وی؛ بنا شده است که برداشت از برخی معادن 
افغانســتان به ایران سپرده شود که اگر این اتفاق رخ بدهد به رشد تجارت بین 
دو کشــور کمک می کند.این فعال اقتصادی با بیان اینکه کشــت فراسرزمینی 
ایران در افغانســتان موفق نشــد، گفت: دالیل مختلفی در عدم موفقیت ایران 
در زمینه کشت فراسرزمینی تاثیر گذاشته است؛ یکی از این موضوعات مسائل 
امنیتی است کاالهای که در این کشور تولید می شود مشکالتی در زمینه ورود 
بــه ایران و قرنطینه های نباتی دارند و از آنجایی که احتمال نقل و انتقال قاچاق 
و مواد مخدر مطرح اســت به دشواری می توان در این زمینه فعالیت کرد از این 
رو الزم است که کشت قراردادی را جایگزین کشت  فراسرزمینی کنیم. ما باید 
به سنت ها و  شرایطی که افغانستان وجود توجه و بنا به آنها تصمیمات مناسب 
را اخذ و اجرا کنیم.وی ریال را واحد پولی دانست که سال ها با آن تجارت ایران 
و افغانستان پی گرفته می شد و افزود: تجارت با دالر ارزش کاالهای صادراتی را 
۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می دهد؛ اگر تجارت با ریال دنبال شود دولت می تواند با 
سیستم های امنیتی که وجود دارد نظارت ها را بیشتر کند و امکان های پولشویی 

را به صفر برساند.

افزایش 25 درصدی مبادالت تهران-کابل

برداشتازبرخیمعادنافغانستانبهایرانسپردهمیشود
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گزیده خبر

ثبت بزرگترین معامله تاریخ بورس از طریق 
کارگزاری بانک ملی ایران

بزرگترین معامله تاریخ بورس با عرضه۱۲ درصد از ســهام شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس از طریق کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شــد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایــران، تعداد ۵۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون 
ســهم شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، معادل ۱۲ درصد از سهام 
شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی به صورت یکجا و نقد یا شرایطی 
به قیمت پایه هر سهم ۱۳۹۷ تومان )نرخ بازاری هر سهم براساس نرخ تابلو 
در ۲۱ شهریور به عالوه ۹۰ درصد اضافه ارزش( و به ارزش ۸۲ هزار میلیارد 
تومان از طریق کارگزاری بانک ملی ایران روانه میز فروش شد.پس از سه روز 
رقابت برای تصاحب این بلوک توسط پاالیشگاه نفت تهران و سرمایه گذاری 
اهداف، ســرانجام امروز دوشنبه ۷ آذر ماه، سرمایه گذاری اهداف توانست با 
خرید این بلوک بزرگترین معامله تاریخ بورس را ثبت کند.گفتنی است، در 
این معامله، هر سهم فارس به قیمت ۱۸۵۰ تومان و ارزش کل ۱۰۸ هزار و 
۷۲۸ میلیارد تومان به فروش رسید. به این ترتیب بلوک ۱۲ درصدی فارس 
با افزایش ۳۲ درصدی نسبت به قیمت پایه و ۲۰۰ درصد گران تر از قیمت 

سهام »فارس« به فروش رسید.

پرداخت بیش از 75 هزار فقره تسهیالت 
توسط بانک سپه در آبان ماه

بانک ســپه طی آبان ماه ســال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیــارد ریال در 
قالب ۷۵ هزار فقره تســهیالت، در حوزه های مختلف پرداخت کرده است. 
بانک ســپه طی آبان ماه سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال در قالب 
۷۵  هزار فقره تســهیالت در حوزه های کمک ودیعه مسکن، قرض الحسنه 
ازدواج، فرزند آوری، وام بدون ضامن و قرض الحســنه خوداشتغالی کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی به آحاد مردم پرداخت کرده است.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک ســپه، این بانک به منظور اجرای تکالیف ابالغی بانک 
مرکزی از تاریخ ابالغ طرح تسهیالت بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال، 
از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه سال جاری، برای بیش از ۴۷۷ هزار فقره 
پرونده، معادل ۱۳۸ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال تســهیالت پرداخت کرده که 
از این میزان ۱۷ هزار و ۸۹ میلیارد ریال تسهیالت در قالب ۵۲ هزار و ۸۹۱ 
فقره پرونده مربوط به آبان ماه ســال جاری است. همچنین نخستین بانک 
ایرانی که در زمره بانک های برتر درزمینه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج است.

 تسهیالت آنی بانک شهر بدون حضور
 در شعبه

معاون فناوری اطالعات بانک شهر از آغاز ارائه تسهیالت خرد به شهروندان 
بدون حضور در شعب این بانک خبر داد و گفت: ثبت درخواست تسهیالت 
اعطایی از طریق »همراه شــهر پالس« امکان پذیر اســت.به گزارش روابط 
عمومی بانک شــهر، حســام حبیب اله با بیان اینکه هم اکنون امکان ثبت 
درخواست تســهیالت غیر حضوری خرد صرفا برای مشتریان بانک میسر 
می باشد، گفت: ســایر افراد درصورت تمایل به ثبت درخواست تسهیالت 
می بایســت، نسبت به افتتاح حســاب از طریق همراه شهر پالس در بانک 
شــهر اقدام کرده و ســپس درخواست تســهیالت خود را ثبت کنند تا از 
محل میانگین سپرده و طبق ضوابط از تسهیالت خرد در کوتاه ترین زمان 
ممکن برخوردار شــوند.حبیب اله با اشــاره به تبلیغات گسترده بانک شهر 
برای آگاه سازی شــهروندان از کیفیت باالی خدمات ارائه شده در این نرم 
افزار و چگونگی دریافت تســهیالت خرد به واسطه آن، تصریح کرد: حداقل 
مبلغ تســهیالت قابل پرداخت۳۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ تسهیالت 
قابل پرداخت۵۰۰ میلیون ریال بدون ضامن برای تمامی مشــتریان با رتبه 
اعتباریA با اخذ گواهی کسر از حقوق و یک میلیارد ریال بدون ضامن برای 
حقوق بگیران از بانک شــهر با رتبه اعتباری A,B,C با اخذ گواهی کسر از 
حقوق است.وی ادامه داد: همچنین نرخ تسهیالت ۱۸ درصد و مدت زمان 
بازپرداخت آن ۱۲ ،۲۴  و ۳6 ماهه خواهد بود.معاون فناوری اطالعات بانک 
شــهر با بیان اینکه ثبت درخواست تسهیالت اعطایی از طریق همراه شهر 
پالس ممکن است،گفت: مشتریان بانک شهر بعد از ورود به نرم افزار همراه 
شــهر پالس، می بایست نســبت به انتخاب گزینه »خدمات تسهیالت« از 

صفحه اصلی یا منوی خدمات بانکی اقدام کنند.

تسهیل فرآیند خدمت رسانی به مشتریان 
با ارائه گسترده خدمات غیرحضوری

رئیس شعبه تهرانسر بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: در این شعبه توجه 
ویژه ای به گسترش خدمات بانکداری الکترونیک شده است؛ به نحوی که از 
ابتدای امسال تا کنون ۱۰۲۱ مورد اینترنت بانک و ۲۸۸۳ مورد همراه بانک 
فعال شــده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
»محمد بنایی« با بیان اینکه منابع شــعبه تهرانسر در سال جاری رشد 6۰ 
درصدی داشــته، گفت: میزان رشد منابع این شعبه از ابتدای سال تاکنون 
بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.وی افزود: در شعبه تهرانسر از ابتدای 
امســال تاکنون بالغ بر ۷۰۰۰ فقره وام به متقاضیان پرداخت شده و از این 
تعداد مبلغ ۲۲ میلیارد ریال وام به نهادهای حمایتی مانند افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی پرداخت شده است.رئیس 
شعبه تهرانسر بانک قرض الحسنه مهر ایران خاطرنشان ساخت: در این شعبه 
از آغاز سال تا کنون ۱۱۱ فقره وام ازدواج به ارزش ۱۴۲ میلیارد ریال و ۱۱۸ 
فقره وام فرزندآوری به ارزش ۴۲ میلیارد ریال نیز به متقاضیان پرداخت شده 
است.بنایی با بیان اینکه از طریق طرح کاالکارت در این شعبه ۱۹۰۰ فقره 
وام به متقاضیان پرداخت شــده، تأکید کــرد: ارزش این وام ها بالغ بر ۵۹۰ 
میلیارد ریال بوده است.وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به موضوع توسعه خدمات بانکداری الکترونیک توجه ویژه ای دارد، 
در این شعبه نیز تالش می کنیم که این خدمات رشد یابد. در همین راستا 
از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۲۱ مورد اینترنت بانک و ۲۸۸۳ مورد همراه بانک 
در شعبه تهرانسر فعال شده که این امر نشانگر تالش شعبه برای گسترش 
ابزار الکترونیک مشتریان است.رئیس شعبه تهرانسر بانک قرض الحسنه مهر 
ایران خاطرنشان ساخت: عدم وجود نیروی انسانی کافی در شعب و همین 
طور عدم جایگزین پروری مناسب و مستمر برای پرسنل، می تواند در طول 
ســال های آینده تبدیل به معضلی برای بانک شود.بنایی با اشاره به تدوین 
برنامه علمیاتی بانک گفت: این برنامه بهترین و جامع ترین راهنمای مدیران 
شعب به شمار می رود؛ بنابراین الزم است که در همه امور شعب این برنامه را 

سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم.

رئیس سازمان بورس:

درباره فروش سهام عدالت به توافق نرسیدیم
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار آخرین وضعیت بازنگری 
آیین نامه ســهام عدالت را تشــریح کرد و درمــورد اتفاقاتی که 
درمورد تغییر سازمان بورس رخ داده بود توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش ایسنا، مجید عشقی در نشست خبری که برگزار شد، 
با اشاره به برخی برنامه های پیش رو در بازار سرمایه توضیح داد: 
از برنامه های پیش رو می توان به تهیه پیش نویس سند راهبردی 
اموزش و ارتقای ســطح سواد مالی، تدوین الیحه مدیریت تضاد 
منافع در بارار ســرمایه، تدوین و تصویب دســتورالعمل انتشار 
سوالق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشــران و نهادهای مالی و… 
اشــاره کرد.وی با اشــاره به عرضه خــودرو در بورس کاال گفت: 
طبق وعده ای که داده شــده بود عرضــه خودروهای پرتیراژ در 
بورس کاال صورت گرفت. امیدوارم به نقطه ای برســیم که بساط 
بخت آزمایی و روش های عجیب فروش خودرو جمع شود. البته 
مشکل خودروسازها فقط قیمت گذاری دستوری نیست و اصالح 
ســاختار مالی و کاهش تصدی گری دولت هم باید دنبال شــود.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اهمیت گواهی 
صرفه جویی انرژی اظهار کــرد: وزارت نفت و وزارت نیرو باید از 
گواهی صرفه جویی انرژی استفاده کنند. رایزنی هایی نیز درحال 
انجام اســت، این گواهی می توانند به بحث صرفه جویی و تامین 
مالی کمک کند.عشقی با اشــاره به افزایش دامنه نوسان عنوان 
کرد: این اتفاق در طول یک سال گذشته رخ داد. سازمان بورس 
بر اساس گزارش شرکت بورس و فرابورس مجدد در این خصوص 
تصمیم گیری می کند، اما به طور کلی افزایش دامنه نوسان نشان 
داد نقدشــوندگی در بازار افزایش یافته است و در این مدت صف 
فروش کم تری داشتیم. ممکن است در ادامه کار تغییر حجم مبنا 

یا طبقه بندی بازارها مد نظر قرار بگیرد.

اخبار تغییر ریاست سازمان اشتباه خبری خوبی نبود
وی در ادامه درمورد اتفاقاتی که درمورد اســتعفا و تغییر رییس 
ســازمان بورس مطرح شــده بود، توضیح داد: رفتن از سازمان 
دل پذیر اســت؛ موضوع استعفا در شورای عالی بورس مطرح شد 
و در گزارشی که در جلسه ارایه کردم به این  موضوع اشاره کردم 
که شاید اگر از سازمان کناره گیری کنم به نفع بازار باشد.رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اما همه اعضا با توجه به 
گزارش ارائه شده با استعفا مخالفت کردند. موضوعاتی که درمورد 
تغییر سازمان مطرح شد اشتباه خبری خوبی نبود.عشقی به این 
سوال که آیا از سمت مجلس فشاری در زمینه استعفا وجود دارد 
یا خیر، پاسخ داد: با مجلس در تعامل خوبی هستیم و این مباحث 

وجود ندارد.

درمورد سهام عدالت توافق وجود ندارد
وی در ادامه در پاســخ به سوال ایسنا درمورد بازنگری آیین نامه 
ســهام عدالت اظهار کرد: آیین نانه اجرایی ســهام عدالت ســال 
۱۳۹۹ تصویب شــد و از سال قبل مجدد در شورای عالی بورس 
مورد بررســی قرار گرفــت. اما درمورد مدلی کــه درمورد نحوه 
آزادســازی، برگزاری مجامع، امکان فروش سهام عدالت در شورا 
به توافق نرســیدیم.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان 

اینکه تصمیماتی که درمورد ســهام عدالت اخذ می شود تبعات 
زیادی دارد، عنوان کرد: در انتظار نهایی شدن مدل هستیم، البته 
مدیریت در دســت دولت نیست. تصمیم شورا از سال گذشته بر 
این شد که مدیریت در میان مدت به کانون سهام عدالت منتقل 
شود و سهام داران در مجامع حاضر شوند.عشقی با تاکید بر اینکه 
محور تصمیم گیری درمورد غیرمستقیم ها در دست کانون سهام 
عدالت اســت، عنوان کرد: برای دوره گــذار تا زمانی که مجامع 
برگزار شود، یک کمیته سه نفره متشکل از وزارت اقتصاد، عضو 
حقیقی شورا و کانون سهام عدالت تشکیل شده است تا درمورد 
نحوه حضور شرکت ســرمایه پذیر تصمیم گیری کند.وی افزود: 
فروش سهام عدالت متناسب با شرایط بازار صورت خواهد گرفت. 

بازار باید کشش فروش این حجم از سهام را داشته باشد.

آماده عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال هستیم
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار درمورد عرضه خودروهای 
وارداتی در بورس کاال عنوان کرد: این پیشــنهاد مطرح شده اما 
نهایی نشده است. بورس سازوکارهای الزم را دارد و از نظر عرضه 

مشکلی وجود ندارد.

آخرین وضعیت توثیق سهام
عشــقی با اشاره به سامانه ستاره و امکان توثیق سهام گفت: این 
فرایند زمان بر است و اماده شدن زیرساخت های آن نیاز به زمان 
دارد. بانک های مهر و رســالت این فرایند را آغاز کردند و حدود 
۷۰۰ نفــر در بانک مهر از طریق توثیق ســهام وام خرد دریافت 
کردند. به طور کلی این فرایند به سیاست های اعتباردهی بانک ها 
بســتگی دارد. بانک های ملی و تجارت نیــز پیگیر این موضوع 

هستند.به گفته وی انتشار گسترده بیمه سهام برای صندوق های 
درآمد ثابت نیز یکی از ریسک های بازار بود که بیش از ۵۰۰ هزار 
نفر در این طرح مشارکت و سهام خود را با سود ۲۰ درصد برای 

یک سال از طریق صندوق تثبیت، بیمه کردند.

لزوم اصالح مقررات در زمینه اوراق گام
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار درمورد افزایش نرخ اوراق 
گام در بازار سرمایه، اظهار کرد: این اوراق در یکی - دو ماه اخیر 
رشــد زیادی داشت و با نرخ های باال خریدوفروش می شود که با 
توجه به حساســیت باالی این موضوع، قطعا به اصالح مقرراتی 
در زمینه اوراق گام نیاز داریم.عشــقی ادامه داد: انتشار اوراق گام 
در شــبکه بانکی صورت می گیرد و توقف یــا عدم توقف آن در 
حیطه اختیارات سازمان نیست اما در حال بررسی نرخ این اوراق 
هســتیم تا با نظام مند کردن نحوه انتشار و معامالت ثانویه آن، 
این موضوع را در هیات مدیره ســازمان بورس یا در شورای عالی 

بورس پیگیری کنیم.

بازار به جایی رسیده که می تواند ثبات خود را حفظ کند
وی در ادامه با تاکید بر وضعیت بازارهای جهانی رو بازار سرمایه 
عنوان کرد: نرخ ارز و وضعیت بازارهای جهانی روی بازار سرمایه 
تاثیرگذار است، قیمت های جهانی نوسان زیادی را تجربه می کنند 
و شاهد این هستیم که قیمت نفت طی ۱۰ روز ۱۰ درصد تغییر 
می کند. اما به طور کلی بازار سرمایه به نقطه ای رسیده است که 

می تواند ثبات خود را حفظ کند.

پیگیر بحث های مبنایی تر در بودجه هستیم

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نزدیک شدن به 
تاریخ تقدیم الیحه بودجه گفت: در پیشنهادی که سازمان بورس 
درمورد بودجه مطرح کرده پیگیر بحث های مبنایی تر بودیم برای 
مثال اصالح فرمول خوراک یا معاملــه برخی خوراک ها در بازار 

سرمایه.

آخرین وضعیت دارایکم و پاالیشی یکم
عشــقی درمورد آخرین وضعیت پاالیشی یکم و دارایکم توضیح 
داد: از ابتدا ساختار این دو صندوق مناسب نبود و رکن بازارگردان 
باید در این دو صندوق فعال می شــد. این اتفاق رخ داد و پاالیش 
یکم دو هفته است که دارای بازارگردان شده و دارایکم نیز فرایند 
برگزاری مجمع و انتخاب بازارگردان را طی می کند.وی با تاکید بر 
اینکه تغییرات اساسنامه باید به تصویب هیات وزیران می رسید، 
عنوان کرد: فرایند اصالح اساسنامه بسیار زمان بر بود. سهام ممتاز 
پاالیشی یکم متعلق به شرکت ملی پاالیش و پخش و سهام ممتاز 
دارایکم متعلق به وزارت اقتصاد است و انتخاب بازارگردان و سایر 
ارکان باید توســط مجامع این دو صنــدوق صورت بگیرد.رییس 
سازمان بورس ادامه داد: از زمانی که رکن بازارگردان در پاالیشی 
یکم فعال شده فاصله قیمت به NAVکاهش یافته است اما کمتر 
شــدن این فاصله به عوامل مختلفی بستگی دارد. انتظاری که از 
بازارگردان وجود دارد این اســت که فاصله بین قیمت و NAV تا 

جایی که امکان دارد کاهش یابد.

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان درحال انجام است
عشقی در ادامه درمورد انتقال سهام عدالت متوفیان توضیح داد: 
طبق زمان بندی زیرســاخت های فنی این انتقال انجام شد تا از 
بعد از شــهریورماه انجام شود البته درمورد گواهی انحصار وراثت 
مخصوصا برای قبل از سال ۱۳۹۷ برخی بحث هایی مطرح است. 
زیــرا بحث های حقوقی دقت خاصی را می طلبــد و دراین مورد 
درحال رایزنی با حقوق قضایی هســتیم تا کار با دقت انجام شود 

زیرا حدود ۱۵ میلیون نفر درگیر آن هستند.

بخش عمده ای از معامالت توسط سهام داران خرد است
وی با بیــان اینکه عوامــل مختلفی روی تصمیم ســهام داران 
تاثیرگذار اســت، گفت: این عوامــل از نرخ ارز تــا ناارامی های 
اقتصادی و سیاســی و جنگ اوکراین و روسیه را شامل می شود. 
کار صندوق تثبیت این اســت که در چنین مواقعی به بازار ورود 
کنــد و به تعادل بازار کمک کند که این اتفاق رخ داده اســت و 
بخش عمده ای از معامالت توسط سهام داران خرد انجام می شود.

آخرین وضعیت 13 شرکت غیربورسی سهام عدالت
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار درمــورد آخرین وضعیت 
۱۳ شرکت غیربورسی ســهام عدالت گفت: راه اندازی هلدینگ 
بر عهده ســازمان خصوصی سازی است که بخشی از کار را انجام 
داده اند. البته به نظر سازمان بهترین کار این است که شرکت هایی 
کت قابلیت پذیرش در بازار را دارند پذیرش شوند اما هنوز هیچ 

درخواستی از سوی شرکت ها مطرح نشده است.

دبیر و ســخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی 
اظهار داشت: اگر یک شعبه بانکی خاص عددی 
را به عنوان نرخ ســود تســهیالت به مشتری 
اعــالم کند، اما در عمل و هنــگام بازپرداخت 
اقساط این تسهیالت عدد دیگری اعمال شود، 
شبهه شرعی ایجاد می شود. زیرا این عمل در 
چهارچوب فقه اسالمی ممکن است با قواعدی 
چون: ضــرورت نفی غرر در معامالت، ضرورت 
نبود فریب )تدلیس( در قراردادها و غیره تعارض 
پیدا کند.حســین میثمی، دبیر و ســخنگوی 
شــورای فقهی بانــک مرکــزی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصــادی ایلنا درباره بیشــترین 
شکایات شرعی مطرح شده از سوی مشتریان 
بانکی و اقدامات انجام شده برای رفع مطالبات 
مردمی درباره تسهیالت و خدمات بانکی اظهار 
داشت: شــکایاتی که در حوزه بانکداری بدون 
ربا مطرح می شــود و به بحث شریعت مرتبط 
است، عمدتا به موضوعاتی از جمله ایرادات به 
محاسبات نرخ سود، نرخ کارمزد، وجه التزام و 
... برمی گردد. در مواردی مشــتریان این ظن و 
گمان را دارند که در محاســبات سود یا وجه 
التزام و کارمزد تخلفاتی شکل گرفته است؛ که 
این موضوع می تواند دو بعد داشته باشد. گاهی 
تخلف از مقررات بانک مرکزی انجام شده است 
که معاونت نظــارت بانک مرکزی با این موارد 
برخورد می کنــد و گاهی نیز تخلف از ضوابط 
شریعت )مثال حرمت ربا یا غرر( صورت پذیرفته 

که بررسی این شبهات شرعی در حوزه وظایف 
مسئولین نظارت و تطبیق شرعی بانک ها قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: برای مثال ممکن است 
در مواردی مانند فرمول محاســبه سود بانکی 
و محاســبات نرم افزاری در سیستم بانکداری 
متمرکز )کربنکینگ( شیوه انجام کار به گونه ای 
باشد که ابهامات شرعی در شیوه محاسبه نرخ 
سود و اقساط تسهیالت ایجاد شود که رسیدگی 
به ایــن موضوع و رفع ابهامات بر عهده ناظران 
شــرعی اســت. چرا که اگر یک شعبه بانکی 
خاص عددی را به عنوان نرخ ســود تسهیالت 
به مشــتری اعالم کند، امــا در عمل و هنگام 
بازپرداخت اقساط این تسهیالت عدد دیگری 
اعمال شــود، شبهه شرعی ایجاد می شود. زیرا 
این عمل در چهارچوب فقه اســالمی ممکن 
اســت با قواعدی چون: ضــرورت نفی غرر در 
معامــالت، ضرورت نبود فریــب )تدلیس( در 
قراردادهــا و غیره تعارض پیدا کند. مدیر اداره 
بررسی های بانکداری اسالمی بانک مرکزی با 
بیان اینکه قراردادهای بانکی نباید مبهم باشند 
و نباید شبهه فریب مشتری وجود داشته باشد، 
تاکید کرد: مشتری باید کامال از ماهیت و ارکان 

اصلی قراردادهای بانکی آگاهی داشــته باشد 
که این موضوع در بانکداری اسالمی به عنوان 
»ادبیات گفتاری عقود« مطرح می شود که جزو 
حقوق مشتریان است. در واقع این حق مشتری 
اســت که ارکان اصلی قرارداد و بندهای اصلی 
آن برایش توضیح داده شود و همچنین حتما 
یک نسخه از قرارداد باید در اختیار مشتری قرار 
داده شود. میثمی درباره تفاوت نرخ اعالم شده 
برای تســهیالت در قراردادهــا و دریافت عدد 
دیگری به عنوان سود هنگام بازپرداخت اقساط 
گفت: این اقدام تخلف است و مشتری باید این 
تخلف را به بانک مرکزی اعالم کند. اساسا نکته 
حائز اهمیت این است که موضوع قرارداد باید به 
مشتری تفهیم شود؛ این در حالی است که در 
برخی از موارد مشتریان درک درستی از قرارداد 
ندارند و متوجه ارکان اصلی قرارداد نیستند و 
در این موارد اشکال شرعی ایجاد می شود؛ چرا 
که به لحــاظ فقهی وجود قصد در معامالت از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. مثال مشتری 
تسهیالت مرابحه از بانک دریافت کرده اما آن 
را صرف بازپرداخت بدهی یا سپرده گذاری در 
بانک های دیگر می کنــد که همگی این موارد 

به ایجاد شــبهه شــرعی در قــرارداد مرابحه 
منجر می شود و حتی در مواردی ممکن است 
قــرارداد اصلی به قرض تبدیل شــده و ربای 
قرضی اتفــاق بیافتد که در قــرآن و احادیث 
مورد نکوهش شــدید قرار گرفته اســت.  وی 
افزود: بر این اســاس، توضیح ماهیت و ارکان 
اصلی قراردادها و عقود اســالمی جزو وظایف 
بخش های اعتباری بانک ها اســت و این جزو 
حقوق شرعی مشتریان محسوب می شود. نباید 
فراموش کرد که مشتری بر اساس جزییاتی از 
جمله جریمه و وجه التزام، میزان پرداخت سود، 
میزان اقســاط و غیره تصمیم می گیرد که این 
تسهیالت را دریافت کند یا خیر. اما در برخی 
از موارد مشاهده می شود که اطالعات کافی به 
مشــتری داده نمی شود و به طبع مشتری هم 
درک درستی از ماهیت قرارداد نخواهد داشت 
و نمی تواند قصد شــرعی صحیح نماید. دبیر 
شورای فقهی بانک مرکزی از انجام اقداماتی در 
زمینــه »ادبیات گفتاری عقود و قراردادها« در 
شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و اعالم کرد 
که هدف نهایی شورای فقهی از یک سو توسعه 
ابزارهای منطبق با شریعت جهت پاسخگویی به 

نیازهای عموم مردم و از سوی دیگر ساده سازی 
قراردادها و فرآیندهای بانکی به نحوی اســت 
که ارکان اصلــی عقود و قراردادها به شــیوه 
صحیح به مشتری تفهیم شود. به عنوان مثال 
بانک ها می توانند عالوه بر تفهیم شفاهی مفاد 
اصلی قراردادها توســط مســئولین اعتبارات 
به مشــتریان، از روش هــای مختلف و متنوع 
جهت این امر اســتفاده کنند. به عنوان مثال 
توصیه می شود در رابطه با هر یک از قراردادها 
خالصه ای مختصر و غیرفنی از ماهیت قرارداد و 
ارکان شرعی آن به زبان ساده تهیه شده و عالوه 
بر قرارداد اصلی، در اختیار مشتری قرار گیرد. 
این خالصه مختصــر می  تواند مبنای اقدامات 
دیگــری مانند: ارســال پیامک به مشــتری، 
اطالع رســانی بر روی تارنمای بانک، نصب بنر 
در شعبه و غیره قرار گیرد. بررسی دقیق تر این 
موضوع و اســتخراج مدل عملیاتی برای آن در 
دستور کار آتی شورای فقهی بانک مرکزی قرار 
دارد. میثمی در پایان تاکید کرد: هدف نهایی 
بانکداری اســالمی و شورای فقهی رفع شبهه 
ربا و سایر شــبهات شرعی از عملیات بانکی و 
توســعه ابزارها و عقود اسالمی به نحوی است 
که عموم مردم بتوانند به راحت ترین شــیوه و 
در کوتاه ترین زمان ممکن از عقود و قراردادهای 
کامال شرعی و بدون شبهه در حوزه های تجهیز 
و تخصیص منابع و ارائه خدمات استفاده کنند 

و متوجه حقوق و تکالیف شرعی خود باشند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی:

قراردادهای بانکی نباید شبهه فریب مشتری داشته باشند

سخنگوی بانک مرکزی در واکنش به اینکه برخی بانک ها برای پرداخت تسهیالت، 
ســپرده یا مبلغ وام را بلوکه می کنند، گفت: عدم رعایت بخشنامه های یادشده در 
این زمینه از ســوی بانک ها، تخلف از ســوی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی است و موضوع، مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک ها 
خواهد شــد.به گزارش ایســنا، در پی ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام و 
همچنین سپرده گذاری بدون سود برای دریافت تسهیالت، عملکرد بانک ها در این 
راستا و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس مشاهدات میدانی 
از برخی شعب بانک سرمایه و سپه برای پرداخت تسهیالت، سپرده بلوکه می کنند 
و بانک اقتصاد نوین نیز بخشی از مبلغ وام را بلوکه می کند.در این زمینه مصطفی 

قمری وفا - سخنگوی بانک مرکزی - در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی 
در بخشــنامه ای به شبکه بانکی تصریح کرده است بر اساس مفاد بخشنامه شماره 
۳۷۵۵۱۷  /۰۰ مورخ ۲۳   اســفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابالغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ 
اســفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه 
نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تســهیالت توســط بانک   ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی ممنوع است.ســخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: چنانچه 
بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲  /۹۹ 
مورخ ۹ تیرماه ســال ۱۳۹۹  قبل از اعطای تســهیالت و منــوط به توافق قبلی، 
اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیالت گیرنده 

کرده اســت، پرداخت ســود علی الحساب به 
سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره 
زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه 
تسهیالت نیســتند، الزامی است.  وی تاکید 
کرد: عدم رعایت بخشنامه های یادشده، تخلف 

از سوی برخی از بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی است و موضوع، مشمول 
اقدامــات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک ها خواهد شــد.پیش از این، ابوذر 
سروش - معاون نظارت بانک مرکزی - نیز به ایسنا اعالم کرده بود که بانک هایی که 

بخشی از وام را بلوکه کرده اند، به هیئت انتظامی معرفی می شوند.

اخطاربانکمرکزیبهبانکهاییکهسپردهیابخشیازوامرابلوکهمیکنند
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گزیده خبر

در اعالم سیاست خارجی دولت؛
نخست وزیر انگلیس: دوران طالیی با چین به 

سر رسیده
نخســت وزیر انگلیس با بیان اینکه به اصطــالح »دوران طالیی« روابط با چین 
به پایان رسیده است، گفت: چالش سیستماتیک پکن علیه منافع و ارزش های 
بریتانیا در حال افزایش اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه در اولین سخنرانی مهم سیاست 
خارجی خود گفت که رویکرد کشورش به چین باید تکامل یابد و پکن »آگاهانه 
برای نفوذ جهانی با اســتفاده از تمام اهرم های قــدرت دولتی رقابت می کند«.

ســوناک در منطقه مالی لندن، با اشاره به تقدیر وزیر دارایی سابق کشورش از 
روابط چین و انگلیس در سال ۲۰۱۵، گفت: بیایید شفاف باشیم. آن به اصطالح 
»دوران طالیی« به پایان رسیده است، همراه با این ایده ساده لوحانه که تجارت 
منجر به اصالحات اجتماعی و سیاســی می شــود.برخی در حزب محافظه کار 
سوناک، از این ساکن جدید دفتر نخست وزیری انگلیس انتقاد کرده و معتقدند 
که او به نســبت لیز تراس که پیش از او رهبری را در دســت داشــت، کمتر 
مقابل چین جنگ طلب اســت. سال گذشته، زمانی که سوناک وزیر دارایی بود، 
خواستار یک استراتژی ظریف در مورد چین شد تا نگرانی های حقوق بشری را 
متعادل کند و در عین حال روابط اقتصادی را گســترش دهد.با این حال، دیدار 
برنامه ریزی شده بین سوناک و شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین در اجالس 
این ماه سران گروه ۲۰ در بالی اندونزی شکست خورد و هفته گذشته لندن، کار 
گذاشــتن دوربین های امنیتی ساخت چین را در ساختمان های حساس دولتی 
ممنوع کرد.او با اشاره به بیانیه بی بی سی مبنی بر اینکه یکی از روزنامه نگارانش 
توسط پلیس چین مورد اذیت و آزار قرار گرفته است، گفت: می دانیم که چین 
چالشــی سیســتماتیک برای ارزش ها و منافع ما ایجاد می کند، چالشی که با 
حرکت به سمت اقتدارگرایی بیشتر، حادتر می شود. البته، ما نمی توانیم اهمیت 
چین را در امور جهانی نادیده بگیریم؛ در زمینه ثبات اقتصادی جهانی یا مسائلی 
ماننــد تغییرات آب و هوایی. ایاالت متحده، کانادا، اســترالیا، ژاپن و بســیاری 
دیگر هم این را درک می کنند.ریشــی سوناک گفت که انگلیس تحت رهبری 
او »وضعیت موجود« را انتخاب نخواهد کرد و با رقبای بین المللی »نه با لفاظی 
جدی، بلکه با عملگرایی قوی« مقابله خواهد کرد.در مورد اوکراین، نخست وزیر 
انگلیس گفت که دولت لندن کمک های نظامی خود به کی یف را در سال آینده 
حفظ خواهد کرد و از حمایت قوی نخست وزیران سابق شامل بوریس جانسون 
و لیز تراس حمایت خواهد کرد.او گفت: بنابراین شک نکنید، ما تا هر زمانی که 
طول بکشد در کنار اوکراین خواهیم ایستاد. ما کمک های نظامی خود را در سال 
آینده حفظ یا افزایش خواهیم داد و حمایت جدیدی در زمینه دفاع هوایی ارائه 
خواهیم کرد.سوناک همچنین گفت که انگلیس باید همان رویکرد بلندمدتی را 
که »دشمنان و رقبای« خودش مانند روسیه و چین اتخاذ می کند، اتخاذ کند.او 
گفت: در مواجهه با این چالش ها، نگرش کوتاه مدت یا خیال پردازی کافی نخواهد 
بود. ما نمی توانیم به اســتدالل ها یا رویکردهای جنگ سرد یا احساسات صرف 
درباره گذشته اتکا کنیم. بنابراین ما یک جهش تکاملی در رویکرد خود خواهیم 
داشــت. این به معنای قوی تر بودن در دفاع از ارزش هایمان و فضایی است که 
رفاه ما به آن بستگی دارد. این به معنای ارائه یک اقتصاد قوی تر در داخل است، 
به عنوان پایه و اســاس قدرت ما در خارج از کشور و این به معنای ایستادن در 
برابر رقبای خود است، نه با لفاظی های جدی، بلکه با عملگرایی قوی.نخست وزیر 
جوان انگلیس دوشنبه در اولین نطق سیاست خارجی خود گفت: امروز سرعت 
تغییرات ژئوپلیتیک در حال تشــدید است. دشمنان و رقبای ما برای بلندمدت 
برنامه ریزی می کنند. روســیه اصول اساسی منشور ســازمان ملل را به چالش 
می کشد، در حالی که چین آگاهانه برای نفوذ جهانی با استفاده از تمام اهرم های 
قدرت دولتی رقابت می کند.ریشــی سوناک هندی تبار همچنین فاش کرد که 
دولت انگلیس در بحبوحه تغییرات جدی ژئوپلیتیک، یک »بررسی یکپارچه« به 
روز شده درباره مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی خود ارائه خواهد کرد.

با درخواست میانجی گری مسکو؛
ُکردهای سوریه به دنبال کمک اسد برای 

مقابله با آنکارا هستند
نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( مورد حمایت آمریکا که این روزها با حمالت 
روزانه ترکیه مواجه هستند خواستار پادرمیانی روسیه میان آنها و دمشق شده اند 
تا به صورت مشترک و با هماهنگی حمالت آنکارا را دفع کنند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از سایت شــبکه روسیا الیوم، »آرام حنا«، ســخنگوی نیروهای سوریه 
دموکراتیک در ســخنانی در این باره اظهار کرد که قســد از نمایندگان روسیه 
خواسته است تا برای دستیابی به توافقی با دولت سوریه در راستای حفاظت از 
مناطق تحت کنترل خود در شــمال شرق این کشور پادرمیانی کند.حنا گفت: 
ما از روس ها خواســتیم تا ابتکار عملی را برای هماهنگی اقدامات با دمشــق به 
منظور حفاظت از خاک ســوریه در دســتور کار قرار دهد.این مقام ُکرد درباره 
دیدارهای انجام شده روزهای اخیر میان نمایندگان روسیه و کردهای سوریه نیز 
گزارش داد: دیدارهای مستمری با طرف روسی داریم، این دیدارها و گفت وگوها 
مهم هســتند و ما فقط شاهد تالش هایی از سوی آنها در چارچوب حفظ ثبات 
و جلوگیری از هرگونه تجاوز و تشــدید تنش بوده ایم.ترکیه یکشنبه ۲۰ نوامبر، 
یک عملیات نظامی تحت عنوان عملیات »پنجه-شمشیر« را علیه نیروهای حزب 
کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( در مناطق شمالی عراق و سوریه آغاز کرد 

و به اجرای عملیات زمینی هم تهدید کرده است.

استولتنبرگ: اروپا با بزرگترین بحران امنیتی مواجه است
دبیرکل ناتو گفت، این ائتالف نظامی قصد دارد حضورش را در سرتاسر اروپای شرقی از دریای سیاه گرفته تا کشورهای حوزه بالتیک گسترش دهد و امیدوار است با این تصمیم »پیام شفافی« 
به روسیه ارسال کرده باشد.به گزارش ایسنا، به نقل از راشا تودی، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز دوشنبه در رومانی در آستانه برگزاری نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو به خبرنگاران 
گفت: »اروپا با بزرگترین بحران امنیتی مواجه است بنابراین مناطق مهم استراتژیک را در اقدامی تالفی جویانه نسبت به حمله روسیه به اوکراین، باید تقویت کنیم.«استولتنبرگ افزود: ناتو 
در پاسخ به حمله روسیه، حضور خود را از کشورهای حوزه بالتیک گرفته تا دریای سیاه گسترش می دهد. ما گروه های رزمی جدیدی از جمله در رومانی که توسط فرانسه رهبری می شود، 
ایجاد کرده ایم. جت های جنگنده از کانادا همچنین آسمان ها را امن نگه می دارد و موشک های پاتریوت آمریکا توانایی های ما را ارتقاء می بخشد. این موضوع پیام شفافی ارسال می کند که 
ناتو اینجاست. ما هر کاری که برای محافظت و دفاع از تمامی متحدانمان نیاز باشد، انجام خواهیم داد.دبیرکل ناتو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ناتو نسبت به احتمال عضویت سوئد 
و فنالند در این ائتالف خوشبین است، پاسخ داد: »مطمئنم که این ائتالف ۳۰ عضوی در نهایت درخواست عضویت این دو کشور را تصویب خواهد کرد و عضویت این دو کشور به گسترش 
جناح شرقی ناتو کمک خواهد کرد.« اما وی اشاره ای به تاریخ دقیق آن نکرد زیرا ترکیه و مجارستان، از اعضای ناتو هنوز این تصمیم را تایید نکرده اند.ینس استولتنبرگ از »کمک های نظامی 
چشمگیر« رومانی به کی یف تحسین کرد و گفت: حمایت از نیروهای اوکراینی به نفع امنیت خودمان است. ما نمی توانیم به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اجازه دهیم تا در این 

جنگ پیروز شود.نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو از تاریخ ۲۹ الی ۳۰ نوامبر )۸ الی ۹ آذر( در بخارست، پایتخت رومانی برگزار خواهد شد.

ترکیه بار دیگر آمریکا را بابت اس۴۰۰ 
های روسی نگران کرد

وزارت خارجه ایاالت متحده از ترکیه خواست موشک های اس-۴۰۰ 
ســاخت روسیه در زرادخانه های خود را از بین ببرد و هشدار داد که 
ادامه معامالت این کشــور با والدیمیر پوتین ممکن است بر اساس 
قانون فدرال موسوم به »مقابله با مخالفان آمریکا از طریق تحریم ها« 
)کاتســا( به تحریم های جدید بینجامد.به گزارش ایســنا به نقل از 
ایندیپندنــت، دولت رجب طیب اردوغــان پیش تر با امضای قرارداد 
اولیه خود برای خرید اس-۴۰۰ از روسیه در سال ۲۰۱۷ که دو سال 
بعد تحویل داده شــد، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شده بود.

این مسئله روز سه شنبه زمانی که خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، به 
پارلمان آنکارا گفت که این کشــور در صورت حمله به قلمرو خود، 
آماده استفاده از موشک های دفاع هوایی خواهد بود، به کانون توجه 
بین المللی بازگشت.آکار گفت: »ما هیچ مشکلی با اس-۴۰۰ نداریم. 
اس-۴۰۰ در جای خود مســتقر و آماده  اســتفاده است. یک مدت 
زمان انتقال دارد. پس از آن، همه چیز ظرف یک ساعت آماده خواهد 
شد.اگر چنین تهدیدی به هر شکلی، ایجاد شود، پس از تصمیم گیری 
درباره اینکه پدافند هوایی کشــورمان کجا باشد، آن را برمی داریم و 
از آن استفاده می کنیم.«اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد 
که استفاده ترکیه از این تســلیحات با تعهدات این کشور به عنوان 
متحد ناتو همخوانی ندارد و قطعنامه موردتوافق اجالس ســران در 
سال ۲۰۱۶ در ورشــو را که اعضا را ملزم می کند به عنوان مجازات 
پوتین بابت الحاق شــبه جزیره کریمه به روســیه در سال ۲۰۱۴ و 
کمک احتمالی او به بیشتر شدن تنش های جدایی طلبانه در منطقه 
دونباس شرقی اوکراین، وابســتگی خود به صنایع دفاعی روسیه را 
کاهش دهند، به طورمستقیم نقض می کند.این مقام آمریکایی گفت 
که این درگیری مقدمه تهاجم همه جانبه کرملین به اوکراین بود که 
در فوریه ســال جاری آغاز شــد و با ادامه خرید تسلیحات از مسکو، 
حمایت مالی آن ها از امثال ترکیه را در خطر قرار می دهد.سامانه دفاع 
هوایی اس-۴۰۰ مورد بحث یک سالح متحرک، دوربرد و زمین به هوا 
اســت که روسیه نخستین بار در دهه ۱۹۹۰ به عنوان جانشین اس-

۳۰۰ ساخت. برای نخســتین بار در فوریه ۲۰۰۷ به خدمت گرفته 
و اولین بار در ماه اوت بعد از آن، اســتفاده شد.به گفته ]وب سایت[ 
آرمی  تکنولوژی )Army Technology(، این ســامانه سوار بر کامیون 
»یک رادار چندمنظوره، سامانه های شناسایی و هدف گیری خودکار، 
سامانه های موشکی ضدهوایی، پرتابگرها و مرکز فرماندهی و کنترل را 
ادغام می کند«.بر اساس گزارش ها، اس-۴۰۰ می تواند سه نوع موشک 
شلیک کند که این موضوع به آن به عنوان یک سالح دفاعی، درجه 
باالیی از تنوع عملکردی می دهد.این ســامانه معموال برای سرنگونی 
هواپیماها، پهپادهای بدون سرنشین و موشک های بالیستیک و کروز 
در برد ۴۰۰ کیلومتری و تا ارتفاع ۳۰ کیلومتری اســتفاده می شود و 

قادر است به طور هم زمان، با ۳۶ هدف درگیر شود.

 لوکاشنکو از ترس خدمه و آشپزش را تغییر داد

مرگ طبیعی یا قتل وزیر خارجه بالروس؟
دلیــل مرگ ناگهانــی والدیمیر ماکی، وزیــر خارجه بالروس 
همچنان معلوم نیســت و همین امر بر شــایعات بســیاری از 
»عملیــات مخفیانه کرملین« گرفته تا ســکته او را رواج داده 
اســت.به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، والدیمیر 
ماکی روز شنبه در سن ۶۴ سالگی به طور ناگهانی درگذشت. 
برخی گزارش ها می گویند که این دیپلمات کهنه کار درخصوص 
مســئله جنگ اوکراین به طور مخفیانه با غرب در ارتباط بود 
و قصــد جلوگیری بــالروس از مشــارکت در جنگ والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه را داشــت.یک فایل ویدئویی 
نشان می دهد که والدیمیر ماکی هفته قبل از مرگش که ظاهرا 
سالم به نظر می رسید، در یک هواپیمای باری نظامی بالروس 
حضور داشــت. حتی پیشتر هم هیچ بیماری مزمنی برای این 
وزیر خارجه گزارش نشده بود.برخی گزارش ها مدعی شده اند، 
والدیمیر ماکی ســکته قلبی کرد و از طرفی مرگ او الکساندر 
لوکاشــنکو، رئیس جمهوری بالروس را شــوکه کرده اســت؛ 
رئیس جمهوری که نگران امنیت و سالمت خودش شده؛ نگرانی 
او تا حدی بوده که آشپزها و خدمتکاران خود را از ترس »ترور 
توسط مســکو« تغییر داده است.لئونید نوزلین، تاجر و دشمن 
تبعیدی والدیمیر پوتین ادعا کرد، ماکی به دلیل »سمی که در 
آزمایشگاه مخصوص سرویس امنیت فدرال روسیه ایجاد شده، 
فوت کرد.«وی با اشاره به »منابع نزدیک به سرویس های ویژه 
روسیه« مدعی شد: »تصاویر پزشکی در چنین مواردی دالیل 
مربوط به سکته مغزی یا نارسایی قلبی را نشان می دهد.«ماکی 
این هفته قرار بود جهت دیدار با مقامات و سیاستمداران کلیدی 
غرب در نشست ســازمان امنیت و همکاری اروپا )OSCE( در 
لهستان شــرکت کند؛ نشســتی که از ورود سرگئی الوروف، 

وزیر امور خارجه روسیه جلوگیری کرد.نوزلین در ادامه ادعای 
خود گفت: »تئوری مسمومیت قابل تایید است زیرا والدیمیر 
ماکی ۶۴ ساله هیچ مشــکل سالمتی نداشت و سبک زندگی 
فعال و ســالمی داشــت. وقتی که ناگهان عارضــه قلبی پیدا 
کرد، به دکتر مراجعه نکرد زیرا تجربه چنین مشــکالتی را از 
پیش نداشــت و اهمیتی به دردش نــداد.«وی به نقل از یک 

متخصص سم شناسی افزود: »مسموم کردن یک شخص بسیار 
راحت اســت زیرا همه تصور می کنند که آن شخص به دالیل 
طبیعی فوت کرده است.«لئونید نوزلین معتقد است که مرگ 
ماکی – دومین شــخص مهم بالروس – »ترس و اضطرابی« را 
میان سیاستمداران این کشــور ایجاد کرده است. او ادعا کرد: 
»لوکاشنکو دیکتاتور بیشــتر از همه از ترس لرزیده است. این 

رئیس جمهور دستور داده تا آشپزها، خدمتکاران و نگهبانانش 
را عوض کننــد. همچنین، تمهیدات امنیتی بیشــتری برای 
فرزندان لوکاشنکو انجام شده است. رئیس جمهور بالروس دیگر 
به کســی اعتماد ندارد. لوکاشنکو نگران است که مبادا پوتین، 
متحد فرضی او مراســم خاکســپاری باشکوهی برایش ترتیب 
دهد.«لِو شولسبرگ ۵۹ ساله، سیاستمدار مخالف روسی و فعال 
حقوق بشــر نیز گفت: »بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است 
اگــر بخواهیم فکر کنیم که مرگ والدیمیر ماکی طبیعی بوده 
است.«اما این درحالیست که آلکسی دزرمانت، دانشمند علوم 
سیاسی بالروسی ضمن رد کردن موضوع ترور والدیمیر ماکی، 
گفت: »هیچ مدرک و حقایقی برای طرح چنین ادعایی وجود 
ندارد. عالوه بر آن، او از امنیت قابل قبولی برخوردار بود. مرگ 
ماکی طبیعی بود.«سرگئی مارکوف، تحلیلگر حامی کرملین نیز 
مدعی شــد که تمامی آشــپزها و خدمتکاران در محل اقامت 
لوکاشنکو تغییر کرده است اما در عین حال اظهار کرد: »گاهی 
اوقــات انجام چنین کاری به ویژه در شــرایط کنونی ضروری 
اســت. مقامات بالروسی سناریو مسوم شدن والدیمیر ماکی را 
رد کرده اند. آن ها گفتند که ماکی مشکل قلبی پیدا کرده بود و 
مرگ ناگهانی وی در سن ۶۴ سالگی ظن و گمان هایی در این 
راستا ایجاد کرد.«قرار بود روز دوشنبه والدیمیر ماکی با سرگئی 
الوروف گفت وگو کند. ماکی از ســال ۲۰۱۲ سکانداری وزارت 
امور خارجه بالروس را برعهده داشــت. پس از حمله روســیه 
به اوکراین در ماه فوریه، والدیمیر ماکی موضع خود را نســبت 
به حمایت از کرملین تشــدید کرد و گفت، غرب این جنگ را 
به راه انداخته و مقامات اوکراینی باید با شــرایط صلح روســیه 

توافق کنند.

رئیس جمهور کره جنوبی هشدار داد، اگر کره 
شــمالی آزمایش هسته ای انجام دهد، سئول 
با متحدانش »پاسخ مشترک بی سابقه ای« را 
خواهند داد و در عین حال از چین خواســت 
تا پیونگ یانگ را از پیشــروی در موشک ها و تسلیحات هسته ای ممنوعه منصرف 
کند.به گزارش ایســنا، یون ســوک-یول، رئیس جمهوری کره جنوبی در دفترش 
در مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز از چین، متحد نزدیک کره شــمالی خواســت 
تا به وظایفش به عنوان عضو دائم شــورای امنیت ســازمان ملل متحد عمل کند. 
رئیس جمهور کره جنوبی گفت: اگر اقدامی انجام داده نشود، تمام تسلیحات نظامی 
به منطقه سرازیر می شود.یون در ادامه تاکید کرد: مشخصا چین توانایی این را دارد 
که در کره شمالی نفوذ کند و این وظیفه را دارد تا در این روند مشارکت کند. این 
مسئله به خود پکن بستگی دارد که آیا نفوذش را برای صلح و ثبات اعمال کند یا 
خیر. اقدامات کره شــمالی منجر به افزایش هزینه های دفاعی در کشورهای اطراف 

منطقه از جمله ژاپن و استقرار بیشتر تسلیحات و کشتی های آمریکایی شده است.
وی مجدد خاطرنشان کرد، این موضوع به چین بستگی دارد تا »تمام تالشش« را 
برای خلع  سالح هسته ای کره شمالی پیش بگیرد.رئیس جمهور کره جنوبی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه اگر کره شمالی آزمایش هسته ای انجام دهد، پاسخ سئول 
و متحدانش از جمله آمریکا و ژاپن چه خواهد بود، گفت: »پاســخ به نوعی خواهد 
بود که مشابه آن تاکنون دیده نشده است.« اما وی از ذکر جزئیات در این خصوص 
خودداری کرد.یون ســوک-یول افزود: انجام آزمایش هسته ای توسط کره شمالی 
برای این کشور بسیار غیرعقالنی است.یون ضمن مقصر دانستن جهان به دلیل عدم 
پشتکار در پاسخ دادن به سیاست کره شمالی در دهه های اخیر، گفت: ما باید قویا 
به اقدامات این کشــور پاسخ دهیم.رئیس جمهور کره جنوبی در رابطه با تنش های 
فزاینده میان چین و تایوان عنوان داشــت، هرگونه درگیری براساس قوانین و نظم 
جهانی باید حل وفصل شــود.وی در ادامه افزود: من به شدت مخالف هرگونه تالش 
برای تغییر وضعیت کنونی به صورت یکجانبه هستم.یون در پاسخ به سوالی مبنی بر 

درگیری تایوان و نقش سربازان کره جنوبی و آمریکا که در منطقه مستقر هستند، 
گفت: این نیروها وضعیت امنیتی کلی منطقه را در نظر دارند اما اصلی ترین نگرانی 
تالش های نظامی کره شمالی است. مسئله مهم پاسخ دادن به تهدید قریب الوقوعی 
اســت که ما را احاطه کرده است.رئیس جمهور کره جنوبی در پایان تاکید کرد: در 
حال حاضر ژاپن با تهدیدهای بیشــتری از جانب برنامه های موشــکی کره شمالی 
مواجه می شــود. من معتقدم که دولت ژاپن نمی تواند از این مسئله غافل شود.کره 
شمالی در ســال جاری میالدی آزمایش های موشکی متعددی انجام داده است و 
چند روز پیش کیم جونگ اون، رهبر این کشور اظهار کرد که کشورش قصد دارد 
»قدرتمندترین نیروی هسته ای جهان« را داشته باشد. مقامات کره جنوبی و آمریکا 
ادعا می کنند که پیونگ یانگ احتماال برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ آماده از سرگیری 
آزمایش تســلیحات هسته ای می شود.همچنین، کره جنوبی، ژاپن و ایاالت متحده 
آمریکا با یکدیگر توافق کرده اند تا اطالعاتی را جهت شناسایی آزمایش های موشکی 

کره شمالی به اشتراک بگذارند.

با درخواست از چین برای مداخله؛

رئیس جمهور کره جنوبی: پاسخی بی سابقه در انتظار کره شمالی است

آمریکا خواستار حذف ایران از کمیسیون 
وضعیت زنان شد

در ادامــه سیاســت های مداخله جویانــه کشــورهای غربی علیه کشــورمان، 
دیپلمات های غربی گفته اند پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران که توسط آمریکا 
تهیه شده است، خواستار حذف ایران از کمیسیون »وضعیت زنان« سازمان ملل 
است و در روزهای آتی در این باره رای گیری خواهد شد.به گزارش اقتصادآنالین 
به نقل از ایســنا، بنا بر گفته برخی دیپلمات ها، در پی البی های واشنگتن برای 
تنبیه ایران به خاطر آن چه »نقض حقوق زنان و سرکوب بی رحمانه اعتراضات« 
خوانده شــده اســت، درباره طرح آمریکا برای خارج کردن ایران از کمیسیون 
وضعیت زنان ســازمان ملل در ۱۴ دســامبر رای گیری خواهد شد.آمریکا روز 
دوشــنبه در پیش نویس قطعنامه ای که رویترز آن را رویت کرده است، با ادعای 
این که سیاســت های ایران »به طرز فاحشی با حقوق انسانی زنان و دختران و 
ضوابط کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل مغایرت دارد«، آن را محکوم کرده 
اســت.ایران به تازگی عضو این کمیسیون ۴۵ عضوی سازمان ملل شده بود که 
هر ســاله در مارس نشست برگزار می کند و هدف آن  پیش برد برابری جنسیتی 
و قدرت دادن به زنان اســت و هر دوره آن چهار ساله است.پیش نویس قطعنامه 
آمریکا »جمهوری اســالمی ایران را فورا از کمیســیون وضعیت زنان ســازمان 
ملل برای دوره چهار ســاله بعدی آن از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ خارج می کند.«شورای 
اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که ۵۴ عضو دارد، درباره این موضوع رای گیری 
خواهد کرد.موضوع حذف ایران از این کمیســیون سازمان ملل در حالی مطرح 
می شــود که ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایــران در تازه ترین 
اظهاراتش درباره ادعاهای حقوق بشــری کشورهای غربی علیه ایران گفت: این 
کشورها که دارای سابقه سیاهی در نقض حقوق بشر هستند چگونه به خودشان 
حق می دهند خودشــان را مدعی و مدافع حقوق بشــر نشان دهند چه طور به 
خودشــان حق می دهند در عین حالی که زنان، کودکان و مردان کرد ما را در 
سردشت با تجهیز رژیم متجاوز صدام به سالح های شیمیایی بمباران کرده است 
اکنون دم از حقوق زنان کرد ما بزنند نفاق آنها آشــکار اســت این نفاق شرم آور 

است اما آن ها انجام می دهند.

سناتور آمریکایی: قطر شریک پیچیده ای است
کریس مورفی، ســناتور آمریکایی، از سفر خود به قطر در بحبوحه انتقادات غرب از وضعیت 
حقوق بشــر در این کشــور دفاع و در عین حال این کشور حاشیه خلیج فارس را »شریکی 
پیچیده« توصیف کرد.به گزارش ایســنا، کریس مورفی در مصاحبه با سی ان ان درباره دیدار 
خود با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و انتقاداتی که به دلیل سفرش به 
قطر با آن مواجه شد، اظهار داشت: وزیر امور خارجه دوست است اما قطر یک شریک پیچیده 
است. این کشوری است که در پرونده آزادی سیاسی و حمایت از کارگران نیاز به اصالح دارد.

او افزود: این کشور )قطر( به ما کمک کرد تا جان ده ها هزار افغان را نجات دهیم. قطر همان 
کشوری است که تمام مترجمان و پرسنل حامی ارتش آمریکا در افغانستان به آنجا می روند.

مورفی با اشاره به دیدار با مقامات و مدافعان حقوق بشر قطر ادامه داد: هر بار که به خاورمیانه 
می روم، در مورد راه های همکاری با کشورهای آنجا صحبت می کنیم اما این موضوعات مهم 

حقوق بشر را نیز مطرح می کنیم.

مذاکرات هسته ای آمریکا و روسیه به تعویق افتاد
وزارت امور خارجه روسیه گفت، مذاکرات بر سر کنترل تسلیحات بین مسکو و واشنگتن که 
قرار بود روز سه شنبه در قاهره آغاز شود، به تعویق افتاده است.به گزارش ایسنا، این وزارتخانه 
در پاســخ به درخواست راشا تودی برای اظهار نظر در مورد این رویداد گفت: »جلسه از قبل 
برنامه ریزی شده )۲۹ نوامبر تا ۶ دسامبر( کمیسیون مشاوره دوجانبه در مورد معاهده استارت 
جدید روسیه و آمریکا در قاهره در تاریخ مذکور برگزار نخواهد شد.  در این بیانیه آمده است: 
این رویداد به تاریخ دیگری موکول می شــود.در همین حال، ســی ان ان به نقل از وزارت 
خارجه آمریکا گزارش داده است که واشنگتن آماده است تا در اولین تاریخ ممکن گفتگو کند.

مقامات آمریکایی تاکید کردند که »از سرگیری بازرسی های هسته ای تحت معاهده استارت 
جدید یک اولویت اســت.«روزنامه کومرسانت روســیه در مقاله ای به نقل از یکی از مقامات 
سفارت آمریکا در مسکو نوشت: »طرف روسی به آمریکا اطالع داده است که به طور یکجانبه 
این دیدار را به تعویق انداخته و اعالم کرده است که تاریخ جدیدی را پیشنهاد خواهد کرد«.

اســتارت جدید که در سال ۲۰۱۰ امضا شــد، عمال آخرین توافق کنترل تسلیحاتی بین دو 
 )INF( قدرت هســته ای از زمان خروج یکجانبه آمریکا از معاهده نیروهای هسته ای میان برد

در سال ۲۰۱۹ است. 
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پژوهشــگران برای اولین بار یک ماده معدنی کمیاب را کشف کرده اند 
که به طور مســتقیم از گوشــته پایینی زمین آمده است و می گویند 
این اولین باری اســت که کانی های گوشــته پایینی زمین در طبیعت 
مشاهده می شوند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، پژوهشگران در 
مطالعه جدیدی که در مجله »ســاینس«)Science( منتشر شده است، 
ادعا کرده اند که یک ماده معدنی کمیاب را کشــف کرده اند که به طور 
مستقیم از گوشــته پایینی زمین)مزوسفر( که منطقه ای بین هسته و 
پوسته زمین است، آمده است.این یافته غافلگیرکننده است، زیرا هیچ 
کس یافتن چنین ماده معدنی پرفشــاری را روی ســطح زمین انتظار 
ندارد و تاکنون کســی چنین ماده ای را بازیابی نکرده است.با این حال، 
این کانی جدید به نام »دیومائویت«)davemaoite( به لطف این که درون 
یک الماس محبوس شــده توانسته است سفری غیرممکن را از حداقل 
۴۱۲ متری درون گوشــته پایینی زمین به سطح انجام دهد.این کشف 
گامی رو به جلو در تالش دانشــمندان برای مدل سازی تکامل گوشته 
زمین با جزئیات بیشــتر اســت.دیومائویت پنج تا هفت درصد از مواد 
گوشــته پایینی زمین را تشــکیل می دهد و یکی از سه کانی مهم آن 
است که عمدتاً از پروســکایت کلسیم سیلیکات)CaSiO۳( که احتماالً 
مهم ترین فاز)از نظر ژئوشــیمیایی( گوشته پایینی زمین است، تشکیل 
شده اســت.دیومائویت به طور قابل توجهی می تواند میزبان اورانیوم و 
توریم باشــد که ایزوتوپ های رادیواکتیوی هستند که از طریق واپاشی 
رادیواکتیو)فروپاشــی هسته ای( گرما تولید می کنند و کمک زیادی به 

گرمایش در این منطقه می کنند.

روماتیسم مفصلی شایع ترین بیماری التهابی سیستمیک مفاصل بوده و 
جزو بیماری های خود ایمنی مزمن محسوب می شود. اخیرا یک استارت 
آپ دانمارکی از توسعه یک ربات که قادر به تشخیص آرتریت روماتوئید 
)rheumatoid arthritis( یا روماتیســم مفصلی اســت، خبر داده است.به 
گزارش ایســنا و به نقل از ای او، یک اســتارت آپ دانمارکی به تازگی 
اعالم کرده با کمک ربات » ARTHUR« می توان روماتیســم مفصلی را 
زودتر شناسایی کرد چرا که این ربات قادر به انجام اسکن فراصوت برای 
تشــخیص این بیماری تنها در ۱۵ دقیقه اســت.درد، تورم و سفتی در 
مفاصل همگی از عالئم مرتبط با روماتیســم مفصلی هستند. این یک 
بیماری مزمن اســت که باعث التهــاب به خصوص در مفاصل کوچکتر 
می شود. تشــخیص زودهنگام این بیماری از آسیب دائمی به مفاصل و 
بروز ناراحتی و آسیب جلوگیری می کند.روماتیسم مفصلی در تمام سنین 
و معموال در گروه ســنی ۲۵ تا ۴۵ سال ظاهر می شود. به دلیل کمبود 
شدید روماتولوژیست ها)متخصصان روماتیسم مفصلی( ممکن است ماه ها 
طول بکشد تا یک فرد بتواند یک وقت مالقات با روماتولوژیست ها بگیرید 
که این امر بیماران را در ناراحتی و خطر آســیب دائمی به مفاصل قرار 
می دهد. اما یک ربات خودکار در حال کمک به حل این مشــکل است.   
 )SDU(یک شرکت اســپین-آف از دانشگاه جنوب دانمارک »RoPCA«
و بیمارستان دانشگاه اودنســه)OUH( در دانمارک است و این ربات که 
»ARTHUR« نام دارد را توســعه داده اســت. این ربات حاصل سه سال 
تحقیق و توسعه شرکت »RoPCA« اســت.این ربات، اولین ربات کامال 
خودکار برای انجام اسکن روماتیسم مفصلی است. ربات یاد شده آزمایش 

فراصوت را تنها در مدت ۱۵ دقیقه انجام می دهد.

کشف نخستین کانی که مستقیم 
از گوشته زمین آمده است

تشخیص آسان رماتیسم مفصلی 
با کمک یک ربات

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بدون شرح/ فلوریدا آمریکا/ گتی ایمجز

پورشه 911 توربو با کارکرد 1.08 میلیون کیلومتری!
پورشه ۹۱۱ به ویژه نسخه توربو آن جزو جذاب ترین خودروهای اسپرت بازار است ولی آیا تا به حال دیده اید که این خودرو به کارکردهای 
بسیار باال برسد؟در این مطلب می خواهیم شما را با یکی از پورشه ۹۱۱ های خاص آشنا کنیم پس با ما همراه باشید. بسیاری از طرفداران 
خودرو عالقه زیادی به این محصول ژرمن ها دارند اما تعداد کمی از ما می توانیم پشــت فرمان این خودرو بنشــینیم. یکی از این افراد 
خوش شانس تام تالمان است که خودروی خود را خیلی دوست دارد و از زمان خرید آن تاکنون کارکرد دقیق ۱,۰۷۸,۹۱۶ کیلومتری را 
با آن ثبت کرده است! پورشه معموالً به خاطر کیفیت و قابلیت اطمینان باالتر محصوالت خود نسبت به رقبای اصلی شناخته می شود. 
شاید ۹۱۱ پرچم دار این شهرت و اعتبار باشد زیرا از آن به  عنوان یکی از بی آزارترین خودروهای کالس خود یاد می شود. البته موضوع 
۹۱۱ توربو نســل ۹۹۶ کمی فرق می کند زیرا برخی مالکان نظرات منفی ای درباره آن داشته اند.گزارش های بی شماری از سوی مالکان 
درباره خرابی برخی قطعات داخلی و سرانجام از کار افتادن پیشرانه منتشر شده است؛ اما به نظر می رسد این گزارش ها برای تالمان بسیار 
اغراق شــده بوده اند زیرا او در طول این مدتی که خودروی خود را رانده فقط یک بار پیشــرانه را تعمیر کرده و حتی آن زمان نیز تعمیر 

پیشرانه بیشتر به خاطر پیشگیری از آسیب های احتمالی و بررسی های اساسی بوده است.

واکنش فان خال به احتمال رویارویی با انگلیس
سرمربی تیم ملی هلند عنوان کرد که این تیم ترسی از انگلیس در دور حذفی جام جهانی ندارد.به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، 
هلند مشترکاً با اکوادور با چهار امتیاز در صدر گروه قرار دارد و دو تیم رکوردهای یکسانی دارند، بنابراین تفاضل گل می تواند برای 
تعیین رتبه اول بسیار مهم باشد. از سوی دیگر قطر بعد از دو شکست شانسی ندارد و این دیدار برای آنها تشریفاتی است.فان خال 
در پاسخ به این سوال که آیا دپای مهاجم بارسلونا که از مصدومیت همسترینگ رنج می برد، در این دیدار به میدان خواهد رفت 
یا خیر که  فان خال به خبرنگاران گفت: ما درباره ممفیس دپای ریسک نخواهیم کرد. برای قهرمان شدن در جهان به ممفیس 
نیاز داریم بنابراین هر کاری انجام می دهیم تا مطمئن شویم او در دور حذفی آماده خواهد بود. فان خال در ادامه درباره حضور 
وینسنت یانسن در خط حمله گفت: او یک بازیکن در خدمت تیم است و عملکرد بسیار خوبی داشته است و دوست داریم بیشتر 
به او بازی دهیم. من واقعا از وینســنت یانسن راضی هستم.هلند پس از به ثمر رساندن دو گل دیرهنگام برای شکست سنگال، 
خوش شانس بود که مقابل اکوادور به تساوی رسید و فان خال به همین خاطر گفت باید تیمش به پیشرفت خود ادامه دهد. او 

در این زمینه ادامه داد: ما در مقابل اکوادور تصمیمات بدی گرفتیم اما اتفاق خاصی رخ نداده است.

رد رخابات عاشقان کوییست
وندرو خاهٔن رپریوییست

طوق داران چشم آن ماهند
ره کجا بسته طاق اربوییست

هب نفس چون نسیم جان بخشد
ره رکا از نسیم او بوییست

ورقی باز رکدم از سخنش
زری ره توی آن سخن توییست

من ازو دور و او هب من زندیک
رپده اندر میان من و اوییست

سوی او راهبر ندانم شد
ات رما رخ هب ساهی و موییست

پیشنهاد

چهره روز

غروب پروانه
رمان غروب پروانه اثر دیگری از بختیار علی، نویســنده 
ُکرد است که پرکارترین و پرتیراژترین نویسنده کرد لقب 
گرفته است. او در سلیمانیه به دنیا آمد و بیش از پانزده 
سال به خاطر سانسور شدید، هیچ کدام از نوشته هایش 
چاپ نشدند. در سال ۱۹۹۵ کردستان را ترک کرد و بعد 
از یک ســال زندگی در سوریه، به آلمان رفت. این رمان 
هم مانند دو رمان دیگر بختیــار علی یعنی آخرین انار 
دنیا و جمشــیدخان عمویم، به سبک رئالیسم جادویی 
نوشته شــده است. سبکی که به نویســنده اجازه داده 
است دنیاهای مختلفی خلق کند.راوی این رمان خندان 
کوچولو خواهر کوچکتر پروانه اســت. او در آغاز کتاب از 
یک غروب سرد و برفی در میان کوهستان های سرکش 
سخن می گوید. غروب تلخی که بعد از آن همه چیز تغییر کرد. غروبی که خندان کوچولو به آن غروب 
پروانه می گوید. اما داســتان این غروب که در آخر کتاب بیان می شــود به چند فصل قبل برمی گردد. 
راوی داســتان را از عید قربان آغاز می کند. عیدی که در آن تعداد قربانی ها به حدی زیاد بود که شــهر 
بوی خون می داد و چاله چوله های کوچه ها پر از خون بود.آن غروب گفتم که ســیالب خون شــهر را با 
خود می برد، گفتم: »گاوی روی زمین باقی نگذاشــتند، همه را قربانی کردند. دیگر در و دیوارهای این 
شهر از خون پاک نمی شود.« اما پروانه گفت: »همه چیز موقت است، هرچیزی فقط برای لحظه ای عمر 
دارد، از عمرش که گذشت فراموش می شود. هیچ چیز نیست که عاقبت به تلی از غبار بدل نشود. پایان 
چیزها غباری بیش نیست.« )رمان غروب پروانه – صفحه ۹(خندان کوچولو و پروانه مسئول این بودند 
که گوشت قربانی را تقسیم کنند و یکی از خانه هایی که به آن مراجعه کردند خانه فریدون ملک بود. 
جوانی باریک اندام که عاشق پروانه شده بود.زندگی پروانه به عنوان دختری مجرد در یک جامعه سنتی 
و مخصوصا در خانواده ای که پدر و برادران بسیار سخت گیر بودند، راحت نبود. اما پروانه همیشه تالش 
می کرد استقالل و آزادی خود را حفظ کند. او روحیه ای سرکش داشت و به آسانی تسلیم نمیشد. پروانه 
در فکر این بود که خانه را ترک کند و به معنای واقعی کلمه آزاد باشد و بسیار مایل بود خندان کوچولو 

را هم همراه خود ببرد. به خواهرش می گفت: »خندان کوچولو با من بیا. امروز می رویم....

احمد شاملو
احمد شاملو )۲۱ آذر ۱۳۰۴ – ۲ مرداد ۱۳۷۹( متخلص 
بــه الف. بامداد و الف. صبح، شــاعر، فیلــم نامه نویس، 
روزنامه نگار، پژوهشگر، مترجم، فرهنگ نویس و از دبیران 
کانون نویسندگان ایران بود.شاملو تحصیالت مدرسه ای 
نامرتبی داشت؛ زیرا پدرش افســر ارتش بود و پیوسته 
از شــهری به شهری گسیل می شــد، و از همین روی 
خانواده اش هرگز نتوانستند مدتی طوالنی جایی ماندگار 
شوند. زندانی شدنش در سال ۱۳۲۲ به سبب فعالیت های 
سیاسی پایاِن همان تحصیالت نامرتب بود.شهرت اصلی 
شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن 
گونه ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی 
که هم اکنون یکی از مهم ترین قالب های شــعری مورد 
استفادهٔ ایران به شمار می رود و تقلیدی است از شعر سپید فرانسوییا شعر منثور شناخته می شود. شاملو 
که هر شاعر آرمانگرا را در نهایت امر یک آنارشیست تام و تمام می انگاشت،در سال ۱۳۲۵ با نیما یوشیج 
مالقات کرد و تحت تأثیر او به شــعر نیمایی روی آورد؛ اما نخســتین بار در شعر »تا شکوفهٔ سرخ یک 
پیراهن« که در ســال ۱۳۲۹ با نام »شعر سفید غفران« منتشر شد وزن را رها کرد و به صورت پیشرو 
ســبک نویی را در شعر معاصر فارسی شکل داد. »نخستین شب شعر بزرگ ایران« در سال ۱۳۴۷، از 
سوی وابســته فرهنگی سفارت آلمان در تهران برای احمد شــاملو ترتیب داده شد.شاملو، گذشته از 
شــعر، فعالیت هایی مطبوعاتی، پژوهشی و ترجمه هایی شناخته شده نیز دارد. مجموعهٔ کتاب کوچه او 
بزرگ ترین اثر پژوهشــی در باب فرهنگ عامه مردم ایران است.بعضی از آثار وی به زبان های سوئدی، 
انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، رومانیایی، فنالندی، کردی و ترکی 

ترجمه شده. او از سال ۱۳۳۱ به مدت دو سال، مشاور فرهنگی سفارت مجارستان بود.

فرهنگ

»کالرنس گیلیارد جونیور« بازیگری که بیشتر برای 
بازی در ســریال »واکر، تگزاس رنجر« و فیلم »جان 
سخت« شهرت داشت، در سن ۶۶ سالگی درگذشت.

به گزارش ایســنا به نقل از ددالین، مرگ »گیلیارد« 
از طریق بیانیه ای منتشر شده از سوی دانشگاه نوادا، 
الس وگاس تایید شــد، جایی که وی به عنوان استاد 
فیلم و تئاتر در کالج هنرهای زیبا فعالیت می کرد، اما 
هنوز جزئیاتی از علت مرگ این بازیگر ســینما، تئاتر 
و تلویزیون اعالم نشده است. »کالرنس گیلیارد« در 
دهه ۱۹۸۰ میالدی پس از یک سری حضور به عنوان 
بازیگر مهمان در تلویزیون، اولین بار در فیلم سینمایی 
»تاپ گان« و پس از آن در فیلم اکشن »جان سخت« 
ظاهر شــد و در سال ۱۹۸۹ در سریال موفق »مت الک« مقابل دوربین رفت و در مجموع در ۸۵ 
اپیزود از این ســریال بازی کرد و پس از آن در یک نقش پررنگ تر تلویزیونی در ســریال جنایی 
»واکر، تگزاس رنجر« از شبکه CBS نقش آفرینی کرد و در تمام ۱۹۶ اپیزود این سریال در قالب ۸ 
فصل بازی کرد و پس از پایان بازی در این مجوعه در سال ۲۰۰۱ به بازی در دیگر آثار سینمایی 
و تلویزیونی ادامه داد. »گیلیارد« در سال ۲۰۰۶ به عنوان دانشیار به بخش تئاتر در دانشگاه نوادا، 

الس وگاس پیوسته بود.

مرگ بازیگر »جان سخت«
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