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تالطم های ارزی و خطر ضربه فنی 
»دارویاری«

»دارویاری« که قرار بود گره از مشــکالت بازار دارویی کشور گشوده و 
تامین دارو را روی ریل اندازد، حاال با چالش های پولی جدیدی مواجه 
شــده؛ چالش هایی از جنس کمبود نقدینگــی و اعتباری و بودجه ای؛ 
فعــاالن دارویی می گویند که هنوز فرصت هســت تا با تزریق ۳۰ الی 
۴۰ هزار میلیارد تومان، این طرح را نجات داد و اگر امســال این منابع 
تامین نشود، سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی توان به 
صنعت داروسازی جان داد.به گزارش ایسنا، دارویاری؛ طرحی است که 
اصالح سیاســت های ارزی در حوزه دارو را کلید زد و قرار بود با انتقال 
یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشــش بیمه ای داروها را افزایش 
داده، اقالم بیشــتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال 
قیمت دارو را به ســمت واقعی شدن سوق دهد، البته با این شرط که 

»پرداختی از جیب بیمار« افزایش نیابد.

گذشت 6 ماه از ماموریت دارویی دولت
بر همین اســاس هم طــرح دارویاری از ۲۳ تیر مــاه ۱۴۰۱، با اعالم 
وزیر بهداشــت آغاز به کار کرد و حاال شش ماه از اجرای آن به عنوان 
ماموریت دولت در اصالح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو می گذرد. 
بایــد توجه کرد که با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شــد؛ 
اقدامی که به نفع صنعت داروســازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای 
این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دریافت می کردنــد و تمام هزینه های صنایع دارویــی اعم از حقوق، 
دســتمزد، نهاده های تولید، مواد جانبــی و... از ارز نیمایی متاثر بود. 
بنابراین صنعت داروســازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه 
تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به طوری که بسیاری از 
داروسازان عمال نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند 
و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می یافت.از 
سوی دیگر، محدودیت در تخصیص 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 اختالف قیمت ارز 
دولتی با ارز آزاد بســیار زیاد بود و برای ســوداگران حوزه دارو جاذبه 
باالیی در راستای ســودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ به طوری 
که بسیاری 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 و بر همین اساس هم بود که جراحی سیاست های ارزی دارو با 
طرح دارویاری کلید خورد و به گفته وزارت بهداشتی ها با اعتباری ۷۳ 
هزار میلیاردی کار خود را آغاز کرد؛ اعتباری که البته برای ادامه طرح 
در ســال آینده با توجه به میزان تورم در اقتصاد کشور و افزایش نرخ 

ارز، کافی به نظر نمی رسد.  

2 نقطه آسیب در دارویاری
از زمــان آغاز بــه کار طرح دارویاری، نگرانی هایــی بابت ادامه اجرای 
آن وجود داشــت و هشــدارهایی درباره چالش های دارویاری از سوی 
کارشناسان داده می شد؛ به طوری که بحث پرداخت مطالبات از سوی 
سازمان های بیمه گر و همچنین موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به 
عنوان مهمترین نقاطی شناخته می شد که می تواند به دارویاری آسیب 
جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشــته باشد.

بحــث پرداخت مطالبات دارویی که می تــوان از آن به عنوان یکی از 
پاشــنه آشیل های مهم طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی 
چالش برانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به طوری که از همان ابتدای 
اجرای طرح، اعالم شــد که سازمان های بیمه گر باید مطالبات دارویی 
داروخانه ها را به ســرعت از محل اعتبارات طــرح دارویاری بپردازند؛ 
چراکه در شرایطی که داروخانه ها دارو را با قیمت آزاد و به صورت نقد 
خریداری می کنند و در عین حال دارو را با احتســاب بیمه به بیماران 
می فروشند، طوالنی شدن مدت زمان پرداخت مطالبات شان از سوی 
بیمه ها می تواند اقتصاد داروخانه ها را با خطر جدی مواجه کرده و حتی 

آن ها را به مرز ورشکستگی بکشاند.
باید توجه کرد که به گفته مســئوالن انجمن داروســازان ایران، پیش 
از اجرای طرح دارویاری داروخانه ها به صورت مدت دار از شــرکت های 
پخش، دارو می خریدند، اما اکنون شرکت های پخش اعالم می کنند که 
داروخانه ها اصطالحا باید پای بار، کارت بکشند و تا داروخانه پول نقد 
ندهد، شرکت های پخش به داروخانه ها، دارو نمی دهند. بنابراین در این 
شــرایط بحرانی داروخانه باید دارو را نقد بخرد، به امید اینکه دو یا سه 
ماه بعد مطالبات پرداخت شــود. از طرفی مردم هم پنج تا ۱۰ درصد 
پول را می پردازند و داروخانه برای دریافت ۹۰ درصد مابقی پول دارو، 
باید منتظر باشــد تا بیمه ها پولــش را پرداخت کنند. حال اگر در این 
زمینه بیمه ها بدعهدی کــرده و دیرهنگام مطالبات را بپردازند، خطر 
ورشکستگی و ناتوانی در تامین مجدد دارو و چالش در زنجیره تامین 
دارو، ایجاد می شود.البته خوشبختانه در حال حاضر وضعیت پرداخت 
مطالبات داروخانه ها از ســوی سازمان های بیمه گر مقداری به سامان و 
گفته شد که سازمان بیمه سالمت در پرداخت مطالباتش به داروخانه ها 
به روز بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز بخش از مطالبات داروخانه ها 

را پرداخت کرده است.

کمبود نقدینگی و خطر کمبود دارو
 در عین حال یکی دیگر از چالش های مهم و پاشنه آشیل دیگر طرح 
دارویاری که بعد از آزادســازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری 
بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای 
تامین داروهای کشــور اســت. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و 
نیــاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شــرکت های 

تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ ....
ادامه در صفحه پنجم

درپی شیوع گسترده کرونا در شرق آسیا اعالم شد
موضع سازمان هواپیمایی درباره مسافران ورودی به کشور

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری درباره تمهیدات درنظر گرفته شده درخصوص مسافران ورودی به 
کشور با توجه به شیوع مجدد کرونا به خصوص در شرق آسیا، توضیح داد که پروازها طبق روال سابق انجام 
  PCR می شود و مراقبت ها طبق دستورالعمل خواهد بود که شامل دریافت واکسن توسط مسافران یا تست
است.به گزارش ایسنا، سه سال از زمان ثبت اولین مورد ابتال به کووید ۱۹ در ووهان، شهری در مرکز چین 
می گذرد و اکنون آنها و برخی دیگر کشورها بار دیگر افزایش موارد بیماری را تجربه می کنند و دبیر کمیته 
علمی کشــوری مقابله با کرونا هم هفته گذشــته اظهار کرد موج هشتم کرونا از دو-سه هفته آینده شروع 
به افزایش می کند.در پی کاهش ناگهانی اقدامات چین برای مقابله با گســترش کرونا و شیوع گسترده این 
ویروس در چین، اخیرا استرالیا و کانادا به لیست کشورهایی پیوستند که از مسافران چینی می خواهند قبل 
از پرواز، آزمایش کرونا بدهند. دیگر کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، هند، ژاپن و چندین کشور اروپایی هم 
اعالم کرده اند که به دلیل شــفاف نبودن داده های مربوط به مبتالیان در چین و نگرانی از شیوع سویه های 
جدید این ویروس، محدودیت های شــدیدی بر مسافران این کشــور وضع می کنند.پیش از این و به دنبال 
تشــکیل جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، بهرام عین اللهی -وزیر بهداشــت- درباره الزام استفاده از پوشش 
ماسک به ویژه در اجتماعاتی نظیر هواپیما، اتوبوس، قطار، گفته بود: به وزیر راه گفتم که هواپیماها مدتی است 
ماســک نمی دهند و این موضوع را باید الزامی کنند؛ چراکه در هواپیما ویروس در حال گردش است و هوا 
بیرون نمی رود و در داخل کابین می چرخد. به همین دلیل هم ماسک زدن الزم است.در این راستا میراکبر 
رضوی -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پروازها طبق روال سابق 
انجام می شود و فقط مراقبت ها طبق دستورالعمل خواهد بود، گفت: در دستورالعمل کلی آمده که مسافران 
باید دو دز واکسن دریافت کرده باشند و اگر واکسن نزدند باید تست Pcr آنها که ۷۲ ساعت قبل پرواز گرفته 

شده، منفی باشد و در نهایت ماموران وزارت بهداشت نیز چکاپ نهایی را انجام می دهند.

وزیر آموزش و پرورش:
 صرفا برای دریافت کمک مالی از مدرسه تماس می گیرند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بســیاری از دانش آموزانی ما یک وجهی تربیت شــده اند در حالی که 
بچه های امروز، چندوجهی اند و باید به همه ساحت های تربیتی آنها توجه شود اظهار کرد: بچه ها را برای امروز 
تربیت می کنیم، درحالی که بچه های را باید برای آینده و زمانه خودشان تربیت کرد و این یکی از نقصان هایی 
اســت که چه در مدارس دولتی و چه غیردولتی وجود دارد.به گزارش ایســنا، یوسف نوری در گردهمایی 
کشوری روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و اعضای شورای هماهنگی 
موسسان مدارس غیر دولتی سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد با بیان اینکه عدالت 
مهمترین عاملی است که موجب قوام حکومت خواهد شد گفت: در اینجا عدالت اجتماعی و ذیل آن عدالت 
تربیتی و نصیب برابر آموزشی را داریم و باید از ظرفیت های مردمی برای پیاده سازی و تحقق این جنبه از 
عدالت بهره مند شــویم.وی افزود: تعلیم و تربیت از جمله مصادیق مهم تحقق عدالت به شمار می رود.وزیر 
آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اسناد و قوانین باالدستی از جمله سندتحول بنیادین از جمله نقاط قوت 
ما در آموزش و پرورش محسوب می شوند گفت: ما قانون کم نداریم. دومین نقطه قوت، استقبال خوب مردم 
از مدارس غیردولتی اســت. یادمان نرود مردم ولی نعمتان ما هستند و وقتی اینگونه فکر کنیم برنامه ریزی 
صحیحی انجام می دهیم.نوری ادامه داد: متاسفانه مدارس دولتی ما وضعیت مناسبی ندارند. بهترین مدارس 
ما مدارس پژوهنده هســتند. مردم از شما می خواهند برای فرزندشان فرصت یادگیری فراهم کنید و دانش 
آموزان پژوهنده تربیت کنید.وی با بیان اینکه بســیاری از دانش آموزانی ما یک وجهی تربیت شــده اند در 
حالی که بچه های امروز، چندوجهی اند و باید به همه ساحت های تربیتی آنها توجه شود اظهار کرد: بچه ها را 
برای امروز تربیت می کنیم، درحالی که بچه ها را باید برای آینده و زمانه خودشان تربیت کرد و این یکی از 
نقصان هایی است که چه در مدارس دولتی و چه غیردولتی وجود دارد.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
هنوز الگویی از مدارس غیردولتی به معنای واقعی غیردولتی مبتنی از سندتحول بنیادین بیرون نیامده است 
گفت: هرمدرســه ای هم باید سند خود را داشته باشد و برنامه ریزی ساالنه انجام دهد و ارسال بخشنامه از 
ستاد هم ممنوع شود. این برنامه ساالنه باید پایش شود و نیروی انسانی متخصص جذب شود.نوری ادامه داد: 
ارزشیابی های ما مچ گیری است، شاید نظام کنکوری ما اینگونه بوده است. رویه این گونه نباید باشد. فرزندم 
مدرسه دولتی درس می خواند اما یکبار از مدرسه تماس نگرفته اند که ببینند چه کاری می توانم برای مدرسه 
انجام دهم. مردم به مشارکت فراخوانده نمی شوند و توفیقات بچه ها به ندرت به اولیاء منعکس می شود، اما 

برای دریافت کمک مالی تماس می گیرند.

نائب رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی 
ایــران گفت: هر جایی کــه دولت چنبره زده و 
حضور دارد ما مشکل داریم یعنی همان اتفاقی 
که در حوزه گاز و برق کشــور رخ داده در مورد 
سوخت هم تکرار می شود.حمیدرضا صالحی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع 
تولید و توزیع بنزین در کشــور اظهار داشــت: 
بخشــی از موضوع ناترازی عرضــه و تقاضای 
بنزین در کشــور ما به مدیریت برمی گردد، در 
حالی که نقش دولت باید رگوالتور باشــد ولی 
اکنون پاالیش و پخش در اختیار دولت است و 
بخش سوخت را مدیریت می کند. در هیچ جای 
دنیا دولت توزیع کننده ســوخت نیست، امروز 
شرایطی نیســت که دولت مثل گذشته عمل 
کند زیرا منابع مالی ندارد و جایگاهش نسبت به 
قبل تغییر کرده است. در دنیا هیچ پاالیشگاهی 
تمام قد دولتی نیســت، اما در کشــور ما دولت 
مدل های قبلــی را ادامه می دهــد. وی افزود: 
اکنــون دولت نفتی را که بابت تبدیل به بنزین 
و گازوئیل به پاالیشگاه تحویل می دهد هم برای 
پوشــش نیاز داخل و هم صادرات کافی نیست 
و همیــن موضوع از کیفیت هم کم می کند، در 

حالی که اگر اقتصاد درست تعریف شود و دولت 
از تصدی گــری این بخش خارج شــود و فقط 
تعیین کننده قیمت و رگوالتور باشد و مسئولیت 
تولید و توزیع کم کم به بخش خصوصی واگذار 
شود هم قیمت به سمت واقعی سازی می رود و 
هم کسب و کار جدید تعریف و کیک این بخش 
نیز بزرگ می شود.نائب رئیس کمیسیون انرژی 
اتــاق بازرگانی ایران تاکید کــرد: هر جایی که 
دولت چنبره زده و حضور دارد ما مشکل داریم 
یعنی همان اتفاقی که در حوزه گاز و  برق کشور 
رخ داده در مورد ســوخت هم تکرار می شود. ما 
در اقتصاد کالن مشــکل بنیادین داریم، اکنون 
نقش دولت و بخش خصوصــی باید بازتعریف 
شــود و دولت در جایی قرار گیرد که مثمرثمر 
باشد و بخش خصوصی هم راندمان و بهره وری 
را باال ببرد و  هم اینکه سرمایه گذاری انجام دهد.

وی بیان داشت: ما باید برنامه چند ساله داشته 
باشیم، دولت از مدیریت و تصدی گری سوخت 
خارج شــود و وظیفه پاالیش و پخش را چند 
کنسرسیوم انجام دهد. دولت اجازه دهد بخش 
خصوصی رشــد کند و بــرای کیفیت و کمیت 
و قیمت مناســب هم پاســخگو باشد، بنابراین 

سیاســت کالنی که همه دنبال آن هســتیم از 
دولت شروع شود.صالحی گفت: اکنون شرایطی 
است که تولید در حال رکود و افت است و نیاز 
به سرمایه گذاری دارد اما مصرف روال قبلی خود 
را طی می کند و این برای کشور جهان سوم یک 
چالش بزرگ ایجاد می کند زیرا ساز و کار الزم 
برای حل موضوع دیده نشده، بنابراین سوخت 
باکیفیت و مرغوب تولید نمی شود چراکه دولت 
ســرمایه و درآمد نفتی و بودجه عمرانی ندارد. 
وی با بیــان اینکه دولت باید به ســمتی برود 
که مــردم را وارد ماجرا کند، زمانی مردم ورود 
می کنند که خودشــان اختیار داشــته باشند، 
تاکید کرد: اکنون به خاطــر ارزانی از مرزهای 
شرقی کشور قاچاق هم صورت می گیرد، سال ها 
است برنامه ای برای واقعی شدن قیمت نداریم، 
بنابراین اوضاع تولیــد را هم به لحاظ کمیت و 
هم کیفیت در پاالیشگاه ها تحت تاثیر قرار داده 
است، بعبارت دیگر هم در بخش تولید به دلیل 
عدم سرمایه گذاری مشــکل داریم و هم اینکه 
برای کنترل مصــرف برنامه ریزی نکرده ایم و تا 
این دو مشــکل حل نشود این چالش همچنان 

ادامه خواهد داشت.

در گفت وگوی مطرح شد:

چرا سوخت باکیفیت و مرغوب تولید نمی شود؟ 

رئیس پلیس راهور فراجا خواستار بازگشت سن فرسودگی به خودروها و جدی 
گرفته شدن موضوع اسقاط خودروهای فرسوده شد.سردار سیدکمال هادیانفر 
در گفت وگو با ایســنا درباره وضعیت تردد خودروهای فرسوده در کشور گفت: 
موضوع اسقاط وسایل نقلیه امر مهمی است، اما متاسفانه در حال حاضر شرایطی 
وجود دارد که اعالم سن فرسودگی خودرو وجود ندارد. ببینید ما درگذشته سن 
فرسودگی وسایل نقلیه را داشتیم که براساس آن دارنده وسایل نقلیه می دانست 
که چه زمانی خودرویش در ســن فرسودگی و اســقاط قرار خواهد گرفت. اما 
متاسفانه در حال حاضر ســن فرسودگی وجود ندارد و برابر مقررات فردی که 
معاینه فنی را برای خودرویش دریافت کند می تواند از این خودرو استفاده کند. 
حاال اینکه این خودرو دودزا باشد یا مشکالت ایمنی داشته باشد، دیگر بستگی 
به همان معاینه فنی دارد.وی ادامه داد: به همین دلیل نیز ما تاکید داریم که سن 
فرسودگی درست شود، یعنی باید مشخص شود که سن فرسودگی یک خودرو 
چقدر است. بعد از آن هم الزم است که موضوع اسقاط به طور جدی پیگیری 
شود. شما نگاه کنید سالی دو میلیون وسیله نقلیه وارد چرخه ترافیک می شود 
اما از آن طرف خروجی نداریم. خب اگر اینطور باشــد خیابان ها و جاده های ما 
از خودرو اشباع می شود. در این شرایط معلوم است که آلودگی هوا و ... هم چه 
خواهد شد. پس این ها جزو مواردی است که باید اصالح شود.رئیس پلیس راهور 
فراجا افزود: همچنین باید دولت محترم نیز تسهیالتی را بر اسقاط خودروهای 
فرســوده ایجاد کند. افراد باید از دولت تســهیالتی را دریافت کنند تا بتوانند 

تاکســی، خودرو و موتور خود را اســقاط کند.هادیانفر با بیان اینکه تقریبا ۳۳ 
درصد از کل وســایل نقلیه کشور در سن فرسودگی و شرایط اسقاط قراردارند، 
گفت: البته همانطور که گفتم ما االن دیگر سن فرسودگی نداریم، اما اگر با معیار 
سن فرسودگی موضوع را بررسی کنیم، ۳۳۰ درصد از کل وسایل نقلیه کشور در 
سن فرسودگی بوده و باید اسقاط شود. مثال در همین بحث موتورسیکلت ها، از 
۱۲.۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت، حدود ۱۱ میلیون دستگاه آن یا انژکتوری 
نیست یا فرسوده اســت.وی با بیان اینکه مراکز معاینه فنی موتورسیکلت نیز 
نداریم، درباره کیفیت مراکز معاینه فنی نیز گفت: در کالنشــهرها معاینه فنی 
کیفی است، اما در برخی از نقاط و به خصوص حاشیه شهرها معاینه فنی کیفی 
نیســت. این موضوع کمکی به آلودگی هوا و سن فرسودگی و ... نخواهد کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا درباره اینکه چه کسی مسئول نظارت بر مراکز معاینه 
فنی اســت، گفت: این مراکز زیرنظر وزارت کشور و شهرداری ها است و پلیس 
نظارتــی بر آنها ندارد.هادیانفر درباره اینکه گفته می شــود در برخی از مراکز، 
گواهی معاینه فنی صوری صادر می شود، نیز گفت: من چیزی درباره معاینه فنی 
صوری نشنیده ام، چرا که شرط صدور معاینه فنی حضور وسیله نقلیه در مراکز 
است. اما خب کیفیت و چگونگی  برخی از مراکز جای سوال دارد. البته همانطور 
که گفتم کیفیت در اکثر مراکز واقع در کالنشهرها خوب است.وی درباره جریمه 
نداشتن معاینه فنی نیز گفت: طبق قانون افرادی که معاینه فنی ندارند روزانه 

۵۰ هزار تومان جریمه می شوند.

درخواست پلیس برای بازگشت »سن فرسودگی« خودروها 

 فرسودگی ۳۳ درصد وسایل نقلیه

رییس اتاق بازرگانی ایران؛

 مسائل کشور از سطح توسعه به چالش  آب و غذا نزول پیدا کرد
راه حل ایران برای چالش انرژی؛

 در زمستان قطع گاز و در تابستان 
گرفتن برق صنایع

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه به جای اینکه مشکل خودمان را حل کنیم، گفتیم اروپا امسال یخ می زند، 
گفت: در دنیایی که یک ســاعت کار هم کشــور را از رقبا جلو می اندازد ما به یکباره چندین ماه بخشــی از 
کارخانجات را تعطیل و یا مازوت مصرف می کنیم.هدایت اهلل خادمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره 
اوضاع تولید و تامین گاز طبیعی در کشور اظهار داشت: ما دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان هستیم و در 
مجموع ذخایر هیدروکربوری در دنیا رتبه اول را داریم ولی از این سرمایه به درستی استفاده نکردیم، ۲۸ مخزن 

مشترک با کشورهای همسایه داریم....

طبق الیحه بودجه 1402؛

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده
تصمیم تثبیت نرخ ارز را چه کسانی اعالم کردند؟

خاندوزی سیاست ارزی دولت را زیر سئوال برد

طبق الیحه بودجه 1402؛

سال بعد یارانه ها تغییر نمی کند

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه
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گزیده خبر

رئیسی در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید روسیه:
ایران و روسیه زمینه های خوبی برای همکاری 

در عرصه های مختلف دارند
رئیس جمهور با اشاره به افزایش تعامالت دیپلماتیک تهران و مسکو، بر ضرورت 
شکل گیری و تقویت همکاری های راهبردی اقتصادی ایران و روسیه تاکید کرد.

بــه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االســالم سید ابراهیم رئیســی پیش از ظهر )یکشنبه( در آئین دریافت 
استوارنامه »آلکسی ددوف« سفیر جدید فدراسیون روسیه روابط تهران-مسکو 
را راهبردی توصیف و تاکید کرد: ایران و روسیه زمینه های خوبی برای همکاری 
در عرصه دوجانبه، منطقــه ای و بین المللی دارند.رئیس جمهور در این دیدار با 
اشاره به افزایش تعامالت دیپلماتیک دو کشور، بر ضرورت شکل گیری و تقویت 
همکاری های راهبردی اقتصادی ایران و روسیه نیز تاکید کرد.»آلکسی ددوف« 
ســفیر جدید فدراسیون روسیه نیز در این مراسم افزایش مستمر همکاری های 
همه جانبــه اقتصــادی را از اولویت هــای برنامه کاری خود بیان کــرد و افزود: 
همکاری های راهبردی اقتصادی بین ایران و روسیه موجب ناامیدی کشورهای 

غربی از سیاست تحریم شده است.

رئیسی در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید مالی:
غربی ها برای استعمار و غارت ثروت مردم 

آفریقا به این قاره ورود کرده اند
رئیــس جمهور با بیان اینکه ایران با تکیــه بر ظرفیت های عظیم خود آمادگی 
افزایش روابط اقتصادی با کشــورهای مختلــف آفریقایی از جمله مالی را دارد، 
گفت: ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی توسعه روابط با کشورهای آفریقایی را 
دنبال کرده است.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی ظهر یکشنبه در مراسم 
دریافت استوارنامه »محمد مایگا« ســفیر جدید مالی، اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی، توسعه روابط با کشورهای آفریقایی 
را دنبال کرده اســت.وی با تقبیح سیاست دولت های غربی در قبال کشورهای 
آفریقایی با بیان اینکه غربی ها نه برای کمک، بلکه برای استعمار و غارت ثروت 
مردم آفریقا به این قاره ورود کرده اند، اظهار داشت: معتقدیم کشورهای آفریقایی 
با توجه به ذخایر و منابع غنی و همچنین برخورداری از نیروی انســانی، بدون 
دخالت غربی ها خواهند توانست با استقالل به توسعه و پیشرفت بیشتر برسند.

رئیــس جمهور با بیان اینکــه حضور غربی ها در نقاط مختلــف جهان نه تنها 
امنیت ساز نیست، بلکه مخل امنیت اســت، افزود: امیدواریم دولت جدید مالی 
با کمک مردم این کشــور گام های بلندی در جهت اســتقالل و توسعه بردارد.

دکتر رئیسی همچنین گفت: با توجه به ظرفیت های عظیم ایران، آمادگی داریم 
روابط اقتصادی خود را با کشــورهای مختلــف آفریقایی از جمله مالی افزایش 
دهیم.»محمد مایگا« سفیر جدید مالی نیز با تمجید از پیشرفت های اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران، گفت: در محافل علمی و سیاســی آفریقا، ایران را به 
عنــوان یکی از اقتصادهای نوظهور می شناســند و از این منظر تقویت روابط با 

جمهوری اسالمی ایران خواسته ما است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مطرح کرد؛
 لزوم کاهش هزینه های دولت 

در بودجه جدید
به گفته ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در بحث هزینه ها 
حتماً باید اصالحاتی صورت گیرد به طوریکه ترکیب هزینه جاری و غیر جاری 
و عمرانی در بد ترین نــوع ترکیب قرار دارد.به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا 
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در برنامه ی این 
هفته ی »پایش« با عنوان »بودجه ۱۴۰۲« گفت: هر ســاله در تاریخ پانزده آذر 
ماه الیحه ی بودجه توســط دولت ارائه و سپس براساس زمان بندی های برنامه 
ریزی شــده در مجلس شورای اســالمی، با بررسی و تصویب شورای نگهبان تا 
اواخر اســفند ماه مراحل خود را طــی می کند.نماینده ی مردم کرمان در ادامه 
افزود: طبق زمان بندی های مشخص شده، برنامه ی هفتم توسعه باید در موعد 
مقرر توســط دولت سیزدهم ارائه می شد اما با توجه اینکه سیاست های ابالغی 
ســبب طوالنی شدن کار کارشناسی در مجمع شد، تا به امروز هنوز این برنامه 
ابالغ نشده است.وی در ادامه بیان کرد: این مساله، سبب ایجاد اختالف نظر بین 
مجلس و دولت در خصوص تقدم و تاخر برنامه و بودجه شده و با توجه به قواعد 
علمی و تخصصی برنامه ی پنج ساله می تواند مبنا باشد و بودجه بر اساس احکام 
آن شکل گیرد. با توجه به شرایط موجود و کمبود زمان، در حال حاضر بودجه 
اولولیت بیشتری نسبت به برنامه دارد. البته شنیده ها حاکی از آن است که دولت 
به زودی برنامه ی هفتم توسعه را ارائه می کند اما باید توجه کرد، آیا به صورت هم 
زمان امکان بررسی بودجه و برنامه وجود دارد یا خیر؟این نماینده مجلس یازدهم 
در ادامه اظهار داشت: ارائه ی برنامه توسط دولت با تأخیر مواجه شده، از طرفی 
اگر برنامه ی یکســاله در سال جاری تصویب نشود و به سال آینده موکول شود، 
در این حالت عماًل تمام مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی فاقد عدد و رقم شده و 
امکان برنامه ریزی با مشکل مواجه می شود.وی در خصوص اثرات منفی بودجه ی 
چند دوازدهم نیز گفت: بودجه چند دوازدهم امکان برنامه ریزی برای بخش های 
اقتصادی را از بین می برد و این موضوع قطعاً به زیان کشور است. اجرای بودجه 
چند دوازدهم توســط دولت درواقع هزینه ی جاری برای آن محسوب می شود، 
از رئیس جمهور و هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسالمی خواهشمندیم جمع 
بندی های الزم را سریع تر انجام دهند، زیرا هم برنامه و هم بودجه با تأخیر مواجه 
است.پورابراهیمی در خصوص تغییر ارقام بودجه نسبت به سال گذشته بیان کرد: 

پیش بینی می شود با توجه به نرخ تورم، تغییراتی در ارقام بوجه رخ می دهد.

امیر حاتمی:

بیشاز۷۵۰خانوادهازمحصوالتدفاعیدرداخلکشورتولیدمیشود
مشــاور فرماندهی کل نیروهای مســلح در امور ارتش، گفت: 
نیروهای مسلح توانستند پس از جنایت بزرگ ارتش تروریست 
آمریکا در به شــهادت رساندن سردارســپهبد قاسم سلیمانی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه، در اقدامی برق آســا و شجاعانه با 
چندین فروند موشــک نقطه زن، هیمنه پوشالی آمریکایی ها را 
در منطقه و جهان فرو بریزند و پایگاه نظامی آنان را بر سرشان 
ویران کنند.به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی ارتش، امیر 
سرتیپ »امیرحاتمی«، مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در 
امور ارتش در مراســم هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی 
صیاد شیرازی در دانشگاه افســری امام علی)ع( نیروی زمینی 
ارتش با اشاره به دســتاوردهای انقالب اسالمی، اظهار داشت: 
با پیروزی شکوهمند انقالب و اخراج مستشاران نظامی و قطع 
دخالت نظام ســلطه در امور داخلی کشورمان، نیروهای مسلح 
و صنعت دفاعی کشــورمان  در دوران پر فراز و نشــیب دفاع 
مقــدس با وجود تحریم های ظالمانه نظامی دو بلوک شــرق و 
غرب توانست با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و همت ملت 
ایران در مقابل ماشــین نظامی تا بن دندان مســلح رژیم بعثی 
عراق و حامیان جهانی اش ایستادگی و مقاومت کند.وی با بیان 
اینکه پس از دوران جنگ تحمیلی، فصل نوینی در حوزه رشد 
و بالندگی دفاعی کشــور گشوده شد، تصریح کرد: ایران قبل از 
انقالب با وجود ادعای حمایت های بی دریغ آمریکا و بلوک غرب 
و درآمدهای سرشار نفتی تنها قادر به تولید حدود ۳۰ خانواده 
از محصوالت دفاعی بود. به برکت روح خودباوری و هدایت های 
حکیمانه امامین انقالب، امروز در کشور بیش از ۷۵۰ خانواده از 
محصوالت دفاعی  بدون نیاز به خارج از کشــور تولید می شود.

مشــاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش با تشریح 
چهار دهه تحریم های ظالمانه علیه نیروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران عنوان کرد: ایران اســالمی توانســت با تکیه بر 
مدیریت جهادی و انقالبی در تمامــی حوزه های دفاعی، نظیر 
حوزه هــای رزم زمینــی، هوایــی، دریایی، موشــکی، راداری، 
پدافندی وغیره به دســتاوردها و پیشرفت های خیره کننده ای 
در لبه فناوری های روز دنیا دست یابد.امیر سرتیپ حاتمی یکی 

از مهم ترین و راهبردی ترین حوزه های پیشــرفت تســلیحاتی 
ایران اسالمی را توان موشکی دانست و افزود: دانشمندان جوان 
ایرانی  توانســته اند برخالف میل نظام سلطه، طیف گسترده ای 
از موشــک های بالســتیک و کــروز را برای مقابلــه با هرگونه 
تهدید، تولید و در اختیــار رزمندگان مدافع امنیت قرار دهند.

وی نمونه ای از قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران را هدف 
قرار دادن پایگاه های آمریکایی در منطقه عین االســد و عناصر 
ضد انقالب وابسته به استکبار برشمرد و افزود: نیروهای مسلح 
توانســتند پس از جنایت بزرگ ارتش تروریست آمریکا در به 
شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه ، سردار سپهبد قاسم 
سلیمانی در اقدامی برق آسا و شجاعانه با چندین فروند موشک 
نقطه زن ، هیمنه پوشــالی  آمریکایی هــا را در منطقه و جهان 

فرو بریزند و پایگاه نظامی آنان را بر سرشــان ویران کنند.امیر 
سرتیپ حاتمی توانمندی کشــور در ساخت انواع هواپیماهای 
بدون سرنشین )پهپاد( توســط نیروهای مسلح را خیره کننده 
دانست و افزود: دست یابی به انواع پهپادهای رزمی، بمب افکن، 
رهگیر، شناسایی، مراقبتی، جنگالی و انتحاری ایران را در حوزه 
پهپادی جزو پنج قدرت برتر جهان قرار داده و می تواند دست برتر 
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران در نبردها و تهدیدات 
احتمالی پیش رو باشد.وی با بیان اینکه ایران اسالمی به واسطه 
مجاورت با دریا و داشــتن مرزهای دریایــی طوالنی ناگزیر از 
پرداختن به توسعه دریا و امنیت و سیادت دریایی است، تصریح 
کرد: بنا بر اظهار نظر مراجع معتبر دریایی، جمهوری اســالمی 
ایران توانســته با الحاق انواع ناوشــکن های بومی و تجهیز سپر 

دفاعی  خود به شناورهای تندرو تهاجمی مجهز به سامانه های 
دفاعــی متنوع، انواع مهمات، مین های دریایی و موشــک ها و 
همچنین به کارگیری زیر دریایی های مدرن ســاخت داخل، به 
یکی از قدرتمندترین کشــورهای منطقه در عرصه دریا تبدیل 
شود.امیر ســرتیپ حاتمی گفت: تجربه تلخ بمباران شهرها و 
شهادت مردم مظلوم غیرنظامی کشورمان، متخصصان ایرانی را 
واداشت تا برای ضعف پدافندی کشور در دوران جنگ تحمیلی 
چاره اندیشــی کنند. ایران اســالمی جزو معدود کشورهایی 
اســت که با اتــکا بــه توانمندی های داخلی، پیشــرفته ترین 
ســامانه های پدافندی را طراحی و تولید کرده و امروز نیروی 
پدافند هوایی ارتش با بهره گیری از این ســامانه های پدافندی 
می تواند به راحتی  از آسمان کشورحراست کند.مشاور فرمانده 
کل نیروهای مســلح تاکید کرد: از آنجا که جمهوری اسالمی 
دارای موقعیت راهبــردی و ژئوپلیتیک خاص در منطقه غرب 
آسیا است، بدخواهان و زورگویان مستکبرعالم همواره به دنبال 
وابســته کردن و به تاراج بردن منافع ملی کشــورمان بوده اند. 
امــروز ملت بزرگ ایران برای نخســتین بار در تاریخ  خود، در 
مقابل زیاده خواهان و بدخواهان ایستاده وهرگز در برابر جنگ 
ســخت، نرم و عملیات روانی و جنگ شناختی دشمن مرعوب 
نشــده و به هیچ عنوان حاضر به خدشه دار شدن منافع ملی، 
تمامیت ارضی و آرمان استقالل خواهی خود نخواهند شد.مشاور 
فرمانده کل نیروهای مســلح با اشاره به برگزاری موفقیت آمیز 
و تحســین برانگیز رزمایش ذوالفقار ارتــش طی روزهای اخیر 
گفت: مهمترین راهبرد نظام اســالمی از منظر اندیشه دفاعی 
فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی(، 
قوی شــدن است و صیانت از نعمت و موهبت استقالل خواهی 
و عدم وابستگی به استکبار جهانی در تمامی ابعاد و مولفه های 
قدرت است که امروز این مسیر نورانی در نیروهای مسلح ایران 
اسالمی به خصوص ارتش جمهوری اسالمی ایران در حال طی 
شدن است.در پایان این مراسم امیر سرتیپ حاتمی از نمایشگاه 
دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه افسری امام 

علی ) ع( بازدید کرد.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح کشــورمان در تماس تلفنی با رئیس کمیته 
مشــترک فرماندهان ارتش پاکستان، بر تشــکیل کارگروه مشترک نظامی بین 
دو کشــور تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در تماس تلفنی با ارتشبد ساحر شمشاد میرزا، انتصاب وی را به 
عنوان ریاست کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان تبریک گفت.وی با اشاره 
به روابط حســنه نیروهای مسلح دو کشور از گذشته تا بحال و روند رو به توسعه 
همکاریهای دفاعی و امنیتی به ویژه در ارتقا تحکیم امنیت مرز مشترک، آمادگی 
کامل نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران در خصوص سرعت بخشیدن به 
پیشنهاد ژنرال ندیم رضا رئیس سابق کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان 
مبنی بر ایجاد کارگروه مشــترک نظامی دو کشــور را اعالم کرد.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح همچنین دیدارهای متقابل فرماندهان عالی رتبه و بهره گیری از 
ظرفیت های آموزشی، عملیاتی، امنیتی و فنی فیمابین را نشان از جدیت دو کشور 

در توســعه همکاریها در چارچوب منافع ملی ارزیابی کرد.در ادامه ارتشبد ساحر 
شمشاد میرزا ضمن تشکر از تبریک و حسن توجه سرلشکر باقری، مرز مشترک دو 
کشور را مرز صلح و دوستی نامید و اعالم کرد جمهوری اسالمی پاکستان همواره 
حامی منافع جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی و بخصوص در مسئله 
انرژی هســته ای بوده و هیچ مانعی برای گسترش تعامل دوجانبه وجود ندارد.وی 
تســریع در فعال شدن کارگروه مشترک نظامی دو کشور را از اولویت های ارتش 
پاکستان دانســت؛ و در ادامه از حمایت های بی دریغ رهبری جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص مسئله کشمیر قدردانی کرد.این مقام مسئول در ارتش پاکستان 
در پایان درخواست کرد سالم وی را به رهبر معظم انقالب، رئیس جمهور و ملت 
ایران تقدیم نماید.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح همچنین در این گفتگو راه 
اندازی بازراچه های مرزی را گام مؤثری در تعمیق امنیت مرزهای دوجانبه ارزیابی 
کرد و در عین حال خواستار افزایش نیروهای مرزبانی ارتش پاکستان شد.رئیس 

ســتاد کل نیروهای مســلح در پایان از ارتشبد ساحر شمشاد میرزا برای سفر به 
تهران دعوت کرد.

سرلشکر باقری در تماس تلفنی با رئیس کمیته فرماندهان ارتش پاکستان؛

 مصمم بر ایجاد کارگروه مشترک نظامی با پاکستان هستیم
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گزیده خبر

طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲؛
سالبعدیارانههاتغییرنمیکند

در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان یارانه نقدی برای سال آینده تغییری نخواهد 
کرد و یارانه هــای ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد.پیگیری های 
ایسنا از الیحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رییس جمهوری 
به مجلس ارائه شــد، نشــان می دهد که میزان یارانه های نقدی در سال آینده 
نسبت به امســال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه های ۳۰۰ هزار تومانی و 
۴۰۰ هزار تومانی که از ماه های ابتدایی امســال کلید خورد، در صورت تصویب 
مجلس شورای اسالمی، ســال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.البته در بودجه 
۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به 
گذشته نداشت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه ها را برای مشموالن به 
۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد.از ســوی دیگر طرح کاالبرگ 
الکترونیکی که در اســتان هرمزگان اجرایی شــده، در ســال آینده هم ادامه 
پیدا خواهد کرد. بر این اســاس مردم می تواننــد انتخاب کنند که یارانه نقدی 

می خواهند یا کاالبرگ الکترونیکی.

طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲؛
افزایش۲۰درصدیحقوقدرسالآینده

در الیحه بودجــه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنــان افزایش ۲۰ درصدی را 
نســبت به سال گذشته به صورت متوســط در نظر گرفته است که در صورت 
تصویب مجلس شــورای اســالمی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد 
شد.پیگیری های ایسنا از الیحه مصوب دولت که پنجم دی ماه طی نامه رسمی 
رییس جمهوری به مجلس ارائه شــد، نشــان می دهد که میزان افزایش حقوق 
کارکنان در الیحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته 
شده است و حق عائله مندی و اوالد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا 
خواهد کرد.در الیحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد 
تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش بینی کرده 
بود؛ به گونه ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا  ۲۹ درصد متغیر باشد.بر 
همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در الیحه 
بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

برگزارینخستینرویدادرفعمسئلههای
فناورانههمراهاولدرحوزهرادیویی

نخستین رویداد رفع مسئله های فناورانه همراه اول در حوزه رادیویی با همکاری 
کنفرانس بین المللی فناوری  های موج میلیمتری و تراهرتز برگزار می شــود.به 
گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، مرکز تحقیق و توسعه 
همراه اول با همــکاری کنفرانس بین المللی فناوری هــای موج میلیمتری و 
تراهرتز  )MMWaTT( نخستین رویداد رفع نیازهای فناورانه همراه اول در حوزه 
رادیویی را برگزار می کند.این رویداد با هدف توانمندســازی اکوسیستم دانش 
بنیان در حوزه رادیویی و اســتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های 
فناور و تیم های دانشگاهی با تاکید بر نگاه بومی در حل نیازهای فناورانه همراه 
اول برگزار می شــود.چالش ها و نیازهــای فناورانه همراه اول در حوزه رادیویی 
 E-Band و طراحی و ساخت  mm-Wave AAU در دو عنوان طراحی و ســاخت
Link برای این رویداد تشــریح شــده و در ادامه طرح های پیشنهادی از عالقه 
مندان دریافت و با طــرح های برگزیده و مورد تایید همراه اول قرارداد تحقیق 
و توســعه منقعد خواهد شــد.همراه اول از تمامی اساتید، تیم های دانشگاهی 
و شــرکت های فعال این حوزه دعوت کرده تا با ارســال طرح های پیشنهادی 
خــود تا تاریــخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، در این رویداد شــرکت کنند.گفتنی اســت 
جلســه تشــریح نیازمندی های همراه اول در دو عنوان مذکور روز سه شنبه ۴ 
 بهمن برگزار خواهد شــد و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 

به نشانی html.۴۶۱۵_http://mmwatt.kntu.ac.ir/page مراجعه کنند.

اطالعیه مهم اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز
پنجشنبههادرالبرزتاپایانبهمنماه

تعطیلشد
ســاعات کاری ادارات اســتان البرز بجــز بانک ها و 
واحدهای خدمت رســان؛ از فردا به مدت ســه روز از 
ساعت ۹ تا ۱۴ می باشد.معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری البرز گفت: روزهای پنجشنبه هرهفته دراین 
استان تا پایان بهمن ماه جاری تعطیل است. به گزارش 

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، کاوه حدادپور با اعالم 
این خبر افزود: این تصمیم با هدف مدیریت ناترازی مصرف و تولید گاز در کشور 
و با توجه به اعالم اداره کل هواشناســی استان البرز مبنی بر کاهش محسوس 
دما در روزهای آتی هفته اتخاذشــده است . وی بیان کرد: براین اساس ساعات 
کار ادارات از روز دوشــنبه ۱۹ دی ماه تا چهارشنبه ۲۱ دی ماه از ساعت ۹ الی 
۱۴ بوده و ســاعت کســری کار باید با برنامه ریزی در طول روزهای باقی مانده 

سال جبران شود .

فالح:آذربایجانشرقیقطبفرهنگیو
رسانهایکشوراست

انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری 
استان آذربایجان شرقی برای قبول عضویت از اعضای 
جدیــد، فراخوانی را منتشــر کرد.رئیس این انجمن 
با اعالم ایــن خبر گفت: به منظــور تحقق تکالیف 
اساســنامه انجمن صنفی دفاتــر نمایندگی روزنامه 

های سراســری، موضوع پذیرش اعضای جدید در دســتور کار هیئت مدیره 
قرار گرفته است.اسد فالح با اعالم اینکه سرپرستان جراید کشوری بیشترین 
جمعیت رســانه ای استان آذربایجان شــرقی را شامل می شوند، اظهار کرد: 
تا پیش از این و علیرغم پرتعداد بودن فعاالن این رســته رسانه ای، حمایت 
های مورد انتظاری را شــاهد نبودیم اما متعاقب تشکیل انجمن در این حوزه 
تخصصی مطبوعاتی، امکان بیان ظرفیت هــا و واقعیات کارکردی همکاران 
اســتانی در کسوت مدیران دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری مهیا شده 
اســت.فالح به نقش مهم روزنامه های سراسری در پرداخت و انعکاس اخبار 
استانی اشــاره کرد و افزود: بازتاب اخبار فعالیت های استان از طریق رسانه 
های مکتوب کثیراالنتشار کشوری، عالوه بر ایفای مسوولیت و رسالت اطالع 
رســانی، تالشگران و دلسوزان آذربایجان شرقی را در مسیر توسعه روزافزون، 

همراهی و همیاری می کند.

در گفت وگوی مطرح شد:
کاهش۲۵تا۳۰درصدی

مصرفمرغ
مدیــر عامل اتحادیه سراســری مرغــداران گفت: افت تــوان خرید 
مصرف کنندگان در میزان خرید قابل پیش بینی بود، در حالی که قیمت 
مرغ افزایش قابــل توجهی نکرد و هم اکنون مــرغ گرم کمتر از نرخ 
مصوب یعنی کیلویــی ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان در میادین میوه و تره بار 
عرضه می شود.حبیب اهلل اسداهلل  نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی، 
با اشاره به آخرین آمار جوجه ریزی از سوی تولیدکنندگان گفت: ۱۱۰ 
میلیون قطعه در آذر ســال جاری جوجه ریزی انجام گرفت و در دی 
تا به امروز ۵۳ میلیون و ۵۰۰ قطعه جوجه ریزی انجام شــده اســت 
و به نظر می رســد که تا پایان مــاه ۱۱۴ تا ۱۱۵ میلیون جوجه ریزی 
انجام شود.وی ضرر روزانه تولیدکنندگان را حدود ۱۲۰ میلیارد تومان 
اعــالم کرد و افزود: ضرر تولیدکنندگان در ماه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان است از این رو از وزارت کشاورزی انتظار داریم یا از طریق 
شرکت پشــتیبانی امور دام از وظایف قانونی خود اقدام به جمع آوری 
مرغ مازاد کند یا اینکه دغدغــه تولیدکنندگان را در خصوص تامین 
منابع مالی و جبران ضرر و زیان احتمالی انجام بدهند و تشکل ها اقدام 
به جمع آوری مرغ مازاد کنند.مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران 
با بیان اینکه تولید باید متناســب با نیاز بازار مدیریت شود اما در این 
زمینه اقدامی انجام نشــده است، گفت: ۳۰ درصد سرمایه در گردش 
مورد نیاز بخشی از واحدهای مرغداری در غالب تسهیالت کم بهره به 
مرغداران پرداخت شده است.اسدا هلل نژاد از کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
مصرف مرغ خبر داد و افزود: افت توان خرید مصرف کنندگان در میزان 
خرید قابل پیش بینی بود در حالی که قیمت مرغ افزایش قابل توجهی 
نکرد و هم اکنون مرغ گرم کمتــر از نرخ مصوب یعنی کیلویی ۵۰ تا 
۵۲ هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شــود. مرغ گرم در 
واحدهای صنفی نیز کیلویی ۵۷ تا ۶۰ هزار تومان اســت.به گفته این 
فعال اقتصادی؛ تولیدکنندگان در هر کیلو مرغ حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار 
تومان ضرر متحمل می شــوند.وی در پاســخ به این پرسش که آیا به 
نظر شما دولت راهکاری برای مدیریت بازار در عید نوروز دارد؟ گفت: 
امیدواریم دولت صدای شکسته شدن استخوان های مرغداران را بشنود 
و متوجه شــود که مازاد مــرغ را مدیریت کند تا تولید و مزیت تولید 
دچار چالش نشــود و تا به واســطه عدم امکان جوجه ریزی مرغداران 
به دلیل زیان هایی که متحمل می شوند شاهد کمبود وافزایش افسار 
گریخته قیمت در ماه های آینده نباشیم.مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران ادامه داد: اگر الزام بازگشــت ارز برای صادرات مرغ گوشتی 
برداشته شود در این شرایط امکان صادرات وجود ندارد چراکه قیمت ها 

همخوانی نخواهد داشت. 

رییس اتاق بازرگانی ایران؛

 مسائل کشور از سطح توسعه به چالش  آب و غذا نزول پیدا کرد
رییــس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: جــداول داده ها 
-ســتانده های بین المللی نشــان داده که بیش از ۷۰ کشور 
حــدود ۹۰ درصد تولید جهان را به خود اختصاص داده اند و 
اما یکی از نتایج تاســف آور این تحقیق این بود اقتصاد ایران 
از زنجیره ارزش آفرینی جهانی در حال حذف شــدن است. 
از این رو برنامه ۷ توســعه باید به بازســازی نقش ایران در 
زنجیره های ارزش جهانی باشد.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، غالمحسین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ۲۶ 
نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به لزوم توسعه 
ایجــاد مراکز فنی و حرفه ای، گفت: اتاق در زمینه مدرســه 
سازی در روستاها اقدامات اساسی انجام داد اما بعد از مدتی 
متوجه شــدیم که ساختمان ها بعد از تخلیه روستا از سوی 
ساکنان بالاستفاده ماندند از این رو به این نتیجه رسیدیم که 
بهتر است در زمینه مراکز فنی و حرفه ای تالش کنیم که این 
موضوع به اشتغال ساکنان آن محل نیز اثرات مثبت می  گذارد.

وی ماهیت برنامه های میان مدت در ایران را توزیع رانت نفت 
و گاز دانســت و افزود: توســعه به معنی  دقیق کلمه محقق 
نشده است بلکه ۷ دهه مسائل سطح کشور از سطح توسعه به 
چالش های آب،برق، گاز و غذا نزول پیدا کرده است و این عدم 
موفقیت این پرسش را مطرح می کند که چرا با وجود سابقه 
طوالنی در این امر نتوانستم از دستاوردهای برنامه ریزی بهره 
مند شویم.شافعی ادامه داد: اقتصاد ایران در آستانه برنامه ۷ با 
قیود و شوک های بیرونی و چالش های درونی بسیاری درگیر 
اســت که وضعیت را برای برنامه ۷ توسعه دشوار کرده است.

رئیس اتاق ایران به دولت پیشــنهاد داد با صراحت شرایط را 
تحلیــل و با مردم در میان بگذارد و افزود: یکی از موضوعاتی 
که در تدوین برنامه ۷ باید به آن توجه شود توجه به تحوالت 
اقتصادی بین الملل به ویژه تجارت بین الملل اســت از یک 
ســو راه های عادی ارتباط اقتصادی ایــران با اقتصاد جهانی 

محدود شــده است و از ســوی دیگر هر گونه تحول مهم در 
اقتصاد از جمله ایران به تحوالت کالن بین المللی گره خورده 
است.شــافعی با اشــاره به لزوم عادی سازی روابط اقتصادی 
بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت اســت، تصریح کرد: 
گام اول در تدوین هرگونه برنامه فهم صحیح از تحوالت بین 
المللی است ایران به دلیل انباشت مسائل نیاز به عادی سازی 
مســائل است، شــرق و غرب نمی تواند جایگزین یکدیگر در  
دیپلماسی اقتصادی ایران شوند برخالف تصور برخی کشوری 
که اقتصادش با اقتصاد بین المللی ارتباط عمیق نداشته باشد 

اهمیت آن بــه مخاطره می افتد. چرا که بــود و نبود آن به 
لحاظ اقتصادی اهمیت برای دیگران نخواهد داشت.وی ادامه 
داد: جداول داده ها -ســتانده های بین المللی نشان داده که 
بیش از ۷۰ کشــور حدود ۹۰ درصد تولید جهان را به خود 
اختصاص داده اند و اما یکی از نتایج تاســف آور این تحقیق 
این بود اقتصاد ایران از زنجیره ارزش آفرینی جهانی در  حال 
حذف شدن است. از این رو برنامه ۷ توسعه باید به بازسازی 
نقش ایران در زنجیره های ارزش جهانی باشد.شافعی با اشاره 
بــه نقش اتاق ایران در تدوین برنامه توســعه گرا و به دور از 

رانت، افزود: یک برنامه فراقوه ای از نوسان های کوتاه مدت و 
تغییرات دولتی جدا باشد و قادر به تصمیم گیری بلندمدت 
باشــد موضوعی که ۲۶ دی ۹۶ ارائه و پاسخی دریافت نکرد.

وی با اشاره به موضوع ارز و سیاست های آن گفت: سیاست 
های ارزی و نرخ ارز تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است 
و راه حل علمی برای حل آن بکار گرفته نمی شــود. وابسته 
بودن بودجه دولت و تاثیر آن در واردات نهاده باعث پررنگی 
نقش ارز در اقتصاد ایران شده است.رئیس اتاق ایران تصریح 
کرد: کسری بودجه دولت و محیط تورمی، نااطمینانی و عدن 
افق روشــن از توافقات بین المللی، اختالل در برخی منابع 
تامین ارز منجر به انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار 
ارز شده است که آثار آن را در معیشت مردم نشان می دهد. 
همچنین افزایش نرخ ارز باعث شــده است که شرکت  ها با 
کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه شــدند و افزایش نرخ ارز 
باعث شــده تصمیم گیری برای خرید و فروش مواد سخت 
شود و برنامه ریزی در کوتاه مدت میسر نیست. همچنین با 
توجه به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان امکان متناسب 
سازی قیمت ها با مواد اولیه وجود ندارد .به گفته شافعی؛ یکی 
از اقدامــات دولت برای حل بحران ارزی تثبیت ارز حاصل از 
فروش نفت به اقتصاد اســت و با توجــه به اینکه درآمدهای 
نفتی از ۲ متغیر قیمت و نحوه فروش آن در بازارهای جهانی 
تاثیر می پذیرد و  مشکالتی که در خصوص فروش نفت داریم 
تثبیت رانــت نفت در بودجه های ســنواتی می تواند مانع از 
درآمدهای غیرواقعی شود.وی در پایان با اشاره به لزوم عمق 
بخشــی به بازار ارز، گفت: عمق بخشی باید به گونه ای باشد 
که انگیزه ورود ارز به کشور افزایش پیدا کند متاسفانه شاهد 
اقدامات جدیدی هستیم که ممکن است خاطرات ۹۷ و ۹۸ 
در زمینه ضربه به صادرات خرد دوباره تکرار شود و مشکالت 

ارزی را دوچندان کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست جدید اعالمی از سوی رییس کل جدید 
بانک مرکزی را زیر سئوال برد و موضوع تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی 
برای واردات کاال را زیر عالمت سئوال بزرگی قرار داد . زهرا علی اکبری- این 
تنها رییس کل بانک مرکزی نبود که اعالم کرد قرار است نرخ ارز تخصیصی 

برای واردات از ســامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان باشد. معاون اول رییس 
جمهوری نیز در ســخنانی بر این موضوع مهــر تایید زد آن جا که اعالم کرد 
معاون اول رئیس جمهور گفت: تصمیم گرفتیم تا دو ســال نرخ ارز کاالهای 
اساســی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت ها مواجه نشویم.وی در 
یازدهمین روز دی ماه، این سیاست را برپایه حساسیت ویژه رییس جمهوری 
به معیشــت مردم سیاست درست و مناســب توصیف کرد اما حاال وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در جایگاه یکی از سیاســتگذاران اقتصادی، این سیاست را 
زیر سئوال برده و در آخرین گفتگوی خود با صدا وسیما توضیحاتی داده است 
که اصل این تثبیت با ابهام روبرو شــده است .نکته اینجاست که بسیاری از 
کارشناسان سیاست تثبیت نرخ ارز در مرز ۲۸ هزار و پانصد تومان را سیاستی 
ناکافی و غیراجرایی می دانند اما مســاله این اســت که اعالم یک سیاست از 
سوی مقامات نقض ان از ســوی مقامی دیگر، نوعی سردرگمی را در اقنصاد 
ایران به نمایش می گذارد.خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان 

جایگاه سخنگویی دولت را نیز بر عهده دارد، اعالم کرده است: سیاست ستاد 
اقتصــادی دولت در حوزه ارز، همان طور که قبال آقای رییس کل و بقیه اعضا 
اعالم کردند، ایجاد ثبات در بازار رز اســت. این عبارت البته گاهی بدفهمی و 
دچار تفسیرهای غلط شده است و برخی احساس کردند منظور دولت تثبیت 
نرخ ارز روی نرخی خاص است، در حالی که آنچه به عنوان مصوبه وجود دارد 
و خود رییس کل و معاون اول بر آن اتفاق نظر دارند، ثبات بازار ارز در محدوده 
ســامانه نیما است و ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و 
با نرخ نیما که ممکن اســت پایین تر یا باالتر از ۲۸.۵۰۰ تومان باشد، صورت 
گیرد.این نرخ با توجه به نوسانات اقتصادی کمی بیشتر یا کمتر، حول وحوش 
همین رقم مدیریت خواهد شد.این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی 
صراحتا در گفتگویی با صدا و سیما این نکته را گفت که در بازار نیما، نرخ نیما 
را حتما تثبیت می کنیم روی ۲۸.۵۰۰ تومان برای واردات کاالهای اساســی، 

ماشین االت و تجهیزات و ...

تصمیم تثبیت نرخ ارز را چه کسانی اعالم کردند؟

خاندوزی سیاست ارزی دولت را زیر سئوال برد
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کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه
شرکت دولتی بوتاش ترکیه اعالم کرد صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل مشکالت فنی در آستانه اوج تقاضای زمستانی، به میزان ۷۰ درصد کاهش 
پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، شرکت بوتاش که اپراتور خط لوله دولتی ترکیه است، روز شنبه در بیانیه ای اعالم کرد میزان گازی که از ایران به ترکیه 
ارسال می شود، از اول ژانویه به دلیل مشکل فنی در شبکه ایرانی، کاهش پیدا کرده است و مقامات ترکیه از ایران خواسته اند هرچه سریع تر این مشکل 
را حل کند.بوتاش اعالم کرد ترکیه برای جلوگیری از اختالل در مصرف گاز در این کشور، اقدامات احتیاطی را انجام داده و گاز ذخیره شده، برای تامین 
تقاضا مورد استفاده قرار گرفته است.طبق آمار رگوالتور انرژی ترکیه، ایران دومین صادرکننده بزرگ گاز به ترکیه پس از روسیه است و ۹.۴۳ میلیارد متر 
مکعب گاز به این کشور در سال ۲۰۲۱ صادر کرده است.در ژانویه سال ۲۰۲۲، صادرات گاز ایران به ترکیه به مدت دو هفته به دلیل نشت گاز، متوقف 

شد و ترکیه مجبور شد برق مصرف کنندگان صنعتی را قطع کند.

گزیده خبر
مدیر عامل شرکت گاز مازندران؛

اعمال محدودیت 62 درصدی مصرف گاز در 
بخش صنعتی مازندران

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اعمال 
محدودیــت مصــرف گاز در ۱8۰ واحد صنعتی گفت: 
ادارات پــر مصرف نیز در صورت عــدم رعایت الگوی 
مصرف با قطعی گاز مواجه خواهند شــد. قاسم مایلی 
رستمی با اشاره به اینکه اولویت تامین گاز بخش خانگی 
است، اظهار داشت: برای پایداری تامین گاز خانگی، محدودیت برای مصرف گاز 
در بخش صنعت ایجاد شــده است.وی افزود: در ســطح استان گاز ۱8۰ واحد 
صنعتی از جمله سیمان، آجر پزی ها، صنایع کوچک، نیروگاه های کوچک و فوالد 
قطع شده اســت.مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه برخی 

صنایع نیز مجوز استفاده ۵۰ درصدی از گاز دارند،

به همت مدیریت توزیع برق شهرستان خدابنده: 
شبکه توزیع برق کتله خور بهسازی شد

پنجمین رزمایش جهادی اصالح و بهســازی شبکه های توزیع برق شهرستان 
خدابنده به همت مدیریت توزیع برق این شهرستان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، امیر سلیمانی، مدیر توزیع برق 
شهرستان خدابنده با اعالم این که پنجمین رزمایش اصالح و بهسازی شبکه های 
توزیع برق این شهرستان، با هدف افزایش پایداری شبکه و رفع مشکالت شبکه 
فشار متوســط فیدر کتله خور انجام شد،گفت: این رزمایش با حضور ۱۵ اکیپ 
عملیاتی و اصالح بیش از ۴۰۰۰متر شــبکه به پایان رســید و پایداری شبکه 

روستاهای متصل به این فیدر افزایش یافت.

با رویکرد وقوع زلزله و سیالب؛
مانورتمرینی - آموزشی وزارت نیرو در قم 

برگزار می شود
دبیر ستاد مدیریت شرایط اضطراری صنعت آب و برق استان قم از برگزاری مانور 
تمرینی – آموزشی وزارت نیرو در منطقه مرکزی شمال کشور با حضور استان های 
تهران و قزوین در قم خبر داد.به گزارش روابط عمومی کمیته انسجام بخشــی 
وزارت نیرو در استان قم، دکتر احمدی جبلی با اشاره به برگزاری مانور تمرینی – 
آموزشی در قم گفت: این مانور یکشنبه هجدهم دی ماه با رویکرد زلزله و سیالب 
فرضی در تأسیسات زیربنایی و انسداد برخی رودخانه ها به میزبانی شرکت های 
 آب و برق اســتان قم و با مشارکت اســتان های تهران و قزوین برگزار می شود.

وی وجــود گســل های بنیــادی و قرارگیــری روندهــای پنهان لــرزه زا در 
گســتره اســتان قم مورد تأکیــد قرار داد و اظهار داشــت: همیــن امر باعث 
 شــده قم همــواره در معرض تهدیدات متعــدد طبیعی و غیرطبیعی باشــد.

آماده باش کامل مدیریت شهری مالرد 
همزمان با بارش برف و باران

مالرد _ نرگس اصالنی _ ســید محمد محسنی معاون خدمات شهر شهرداری 
مالرد از آماده باش کامل نیروهای خدمات شهر شهرداری مالرد از هنگام بارش 
برف و باران در این شهر خبر داد.محسنی گفت:با توجه به پیش بینی هواشناسی 
و از زمان  آغاز بارش برف به دســتور شهردار ، تمامی نیروهای معاونت خدمات 
شــهر با همراه ماشــین آالت و تجهیزات الزم به منظور بازگشــایی مسیرها و 
جلوگیری از مســدود شــدن معابر به صورت آماده باش کامل در ســطح شهر 

مستقر شدند.

پایان عملیات اجرایی سازه سنگی مالتی 
شهرستان آبدانان

ایالم_صبح اقتصاد، عملیات احداث سازه سنگی مالتی و خشکه چین با حجم 
دو هــزار مترمکعب و بــا اعتبار ۱۷۵۰۰۰۰ تومان در پارســل دو حوزه دویرج 
شهرستان آبدانان به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان ایالم با آبگیري این سازه تا حد قابل توجهي از هدر رفت 
روان آبهاي ســطحي جلوگیري مي شــود و روان آبهاي سطحي به سفره هاي 

زیرزمیني هدایت و همین امر موجب تقویت این سفره ها خواهد شد.

اجرای مانور احداث کابل 
فاصله دار در گرگان توسط 

نیروهای بومی استان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت 
: مانــور احداث کابــل فاصله دار در شــهر گرگان 
بــرای اولین بار توســط نیروهای عملیاتی اســتان 
اجرا شد.سید احمد موســوی گفت : طی ماه های 
قبل در شــهر گنبد توسط پیمانکاران شهر تبریز و 
در غرب گرگان از پیمانکاران مشــهد جهت اجرای 
این پروژه استفاده شده که فراخوانی پیمانکاران غیر 
بومی مشکالتی را برای این استان ایجاد نموده است.

وی افزود : با استفاده از نیروهای عملیاتی ۶مدیریت 
استان و آموزش نیروهای پیمانکار استان توانستیم 
۴مدار کابل فاصله دار بطول ۵۰۰ متر طی روز های 
اخیر به سرانجام برسانیم.موسوی اضافه کرد: در طی 
این مانور ۳روزه ۳هزار متر کابل استفاده شده که این 

اقدام بصورت جهادی انجام شد.

راه حل ایران برای چالش انرژی؛

 در زمستان قطع گاز و در تابستان گرفتن برق صنایع
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه به جای اینکه مشکل خودمان 
را حل کنیم، گفتیم اروپا امسال یخ می زند، گفت: در دنیایی که 
یک ساعت کار هم کشــور را از رقبا جلو می اندازد ما به یکباره 
چندین ماه بخشــی از کارخانجات را تعطیل و یا مازوت مصرف 
می کنیم.هدایــت اهلل خادمی در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا، درباره اوضاع تولید و تامین گاز طبیعی در کشــور اظهار 
داشــت: ما دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان هستیم و در 
مجموع ذخایر هیدروکربوری در دنیــا رتبه اول را داریم ولی از 
این سرمایه به درســتی استفاده نکردیم، ۲8 مخزن مشترک با 
کشورهای همسایه داریم که برای برداشت و توسعه آنها عملکرد 
خوبی نداشته ایم. مثال اگر عملکرد خودمان را با کشور کوچکی 
مثل قطر مقایســه کنیم این کشور فقط نیمی از یکی از مخازن 
مشــترک با ما را در اختیار دارد با همان نصفه مخزن فقط برای 
زیرساخت های مراسم جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲، ۲۳۰ میلیارد 
دالر هزینه کرده است و بخش اعظم بازار گاز دنیا را نیز در دست 
دارد. این کشور تنها با برداشــت از پارس جنوبی بازار ال ان جی 
دنیا را تســخیر کرده است، عربســتان روی میادین مشترک از 
جملــه فرزاد A و B کار می کند، عراق برداشــت از مخازن غرب 
کارون را با جدیت دنبال می کند و ما همچنان لنگان لنگان پیش 
می رویم.وی افزود: ما در فروش نفت هم فقط خام فروشی کردیم 
بنابراین عدم عملکرد منطقی بر اســاس منافع ملی و حرفه ای و 
ناشایسته ساالری باعث شده مشکالت اساسی پیدا کنیم و اکنون 
کشوری که دومین دارنده ذخایر گازی جهان را دارد نه تنها هیچ 
ســهمی در بازار دنیا ندارد بلکه بــرای تامین نیاز خودش هم با 
مشکل مواجه است و باید کارخانجات و پتروشیمی ها را تعطیل و 
یا مازوت مصرف کند.عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس تصریح 
کرد: ما ۲۱ ســال بعد از قطر وارد توسعه پارس جنوبی شدیم و 

این کشــورها چندین برابر ما برداشــت داشته و اکنون ما فقط 
شعار می دهیم و پاسخگو نیستیم، به جای اینکه مشکل خودمان 
را حل کنیم، گفتیم اروپا امســال یخ می زنــد و تنها برنامه مان 
این بود که سواپ کنیم. طبق اسناد باالدستی و برنامه هایی که 
وزارت نفت به مجلس ارائه داده بود تا چند ســال پیش باید به 
ســقف تولید ۵.۵ میلیون بشکه تولید نفت می رسیدیم اما هیچ 
کار نکردیم.وی با بیان اینکه مســئولین مطابق منافع ملی عمل 

نمی کنند، خاطرنشان کرد: اکنون فلرها بیهوده می سوزند و باعث 
هدررفت منابع و آلودگی هوا می شــوند، برای منازل هیچ انرژی 
دیگری غیر از گاز تعریف نکردیم و سبد انرژی را متنوع نکردیم 
فقط به منازل اعالم کردیم که گازرسانی را توسعه می دهیم اما از 
سوی دیگر دائم به مردم ایراد می گیریم که مصرف گاز باالست، 
ســوال آینکه آیا باید هیزم و برق مصرف کنیم؟ در کشورهایی 
مثل هندوســتان و چین و یا اروپا ســبد انرژی را با برق تعریف 

کرده انــد و ما مصرف خودمــان را با آنها مقایســه می کنیم و 
می گوییم مصرف گاز در ایران باالست و مشکالت را گردن مردم 
می اندازیم.خادمی تاکید کرد: مصرف انرژی در کشــوری که در 
نظر دارد توســعه پیدا کند و کارخانجات، صنعت و پتروشیمی 
احداث شــود باید باال برود، همانگونه که چین ۲۶ برابر ما انرژی 
ما مصرف می کند، ما مدیریت درست نداریم و  منظور از مدیریت 
در کشور ما افزایش برداشت از میادین نیست، منظور این است 
که در زمســتان گاز و در تابســتان برق صنایع و کارخانجات را 
قطع کنیم. در دنیایی که یک ســاعت کار هم کشــور را از رقبا 
جلو می اندازد ما به یکباره چندین ماه بخشــی از کارخانجات را 
تعطیل و یا مازوت مصرف می کنیم و از سوی دیگر تنها راه ما این 
است که قیمت ها را پلکانی افزایش دهیم.وی بیان داشت: پیک 
مصرف گاز در کشــور ما حدود 8۵۰ میلیون متر مکعب در روز 
است، یعنی مصرف با تولید برابر است و اگر سبد انرژی را تغییر 
ندهیم تا یک دهه آینــده نیاز به ۲ میلییارد متر مکعب در روز 
گاز داریم و ۱۶ ســال آینده این میزان به ۳ میلیارد متر مکعب 
خواهد رسید و دومین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان باید گاز 
را وارد کند و این در حالی اســت که روسیه ۱۹ درصد بازار دنیا 
را در اختیــار دارد و ما بازاری نداریم. جنگ روســیه و اوکراین 
بهترین فرصــت برای بازاریابی در زمینه گاز بــود اما از آن هم 
اســتفاده نکردیم و تنها راهکارمان بحث سواپ بود، این نشان از 
عدم پاسخگویی مجلس و دولت است.این نماینده سابق مجلس 
گفت: طبق اسناد باالدستی ما باید در زمینه تولید برق به ۱۰۰ 
هزار مگاوت ظرفیت نصب شده برسیم تا به مشکل برنخوریم اما 
امروز هر تابســتان با توجه به مصرف باالی برق و چالش تامین 
دوباره ســراغ بخش تولید و توقف فعالیت می رویم و این سیکل 

باطل هر سال ادامه دارد.

ناتــرازی در تولید و مصــرف گاز وزارت نفت را وادار به اجــرای طرح های مدیریت 
مصرف کرده، در این راستا پاداش خوش مصرفی نیز تعریف شده، آنطور که وزیر نفت 
اعالم کرده هرکدام از مشــترکان حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف داشته باشند، 
ســه درصد تخفیف در هزینه مصرف گاز دریافت می کنند.به گزارش ایسنا، در حال 
حاضر مصــرف گاز در بخش خانگی و تجاری ۶۰ میلیون مترمکعب در روز، معادل 
۲ فاز پارس جنوبی نســبت به پارسال افزایش یافته، در روز جمعه باوجود تعطیلی 
۷۶۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشــور مصرف شــده که رقم باالیی بوده، از 
این میزان ۵۹۲ میلیون مترمکعب، در بخش خانگی، تجاری، ۹۰ میلیون مترمکعب 
صنایع غیرعمده و صنایع عمده و 8۴ میلیون مترمکعب نیروگاه ها مصرف شده است.

مقدار گاز مصرفی بخش خانگی نســبت به زمان مشابه پارسال بیش از ۲۰ میلیون 
مترمکعــب افزایش یافته و این در حالی اســت که مجمــوع گاز انتقالی به خطوط 
سراســری شامل مصارف بخش های مختلف، سوخت ایستگاه ها و صادرات هم 8۴8 

میلیون مترمکعب بوده است.

200 میلیون متر مکعب ناترازی در حوزه گاز
با توجه به عرضه و تولید گاز در فصل ســرد ســال حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
ناترازی در حوزه گاز وجود دارد. آنطور که وزیر نفت اعالم کرده در سال ۱۴۰۰ این 
ناترازی حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود و به دلیل موضوعات پیش آمده واردات گاز 
از ترکمنســتان نداشتیم. همچنین در شروع کار دولت سیزدهم حدود ۴۰۰۰ تانکر 
از چرخه حمل تانکر ســوخت برای نیروگاه ها خارج شده بود، در سال گذشته و در 
بدو شروع فعالیت وزارت نفت دولت جدید، توانستیم با تعمیرات و تامین تجهیزات 
موردنیاز پاالیشــگاه ها، خطوط انتقال گاز، تولید حداکثری گاز را رقم بزنیم به گونه 
ای که حدود ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی برای نخســتین بار 
برداشت شد. در سال گذشته و با افزایش تولید گاز حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به 

تولید گاز کشور افزوده شد. در حوزه تقاضا نیز مدیریت و بهینه سازی را در دستورکار 
قرار دادیم، همچنین مبحث ۱۹ مصوب شد و موضوع تعرفه مشترکین پرمصرف در 

دولت تصویب و اجرا شد.

برنامه ها و طرح های ویژه وزارت نفت برای بهینه سازی مصرف انرژی
وی با بیان اینکه روزانه نزدیک به ۶۳۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش های خانگی 
و تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شــود، گفت: به عقیده ما بخشی از این رقم 
بهینه مصرف نمی شــود و این در حالی اســت که قوانین خوبی در این زمینه وجود 
دارد. امیدواریم با طرح ها و برنامه ها و پیشنهادهایی که وزارت نفت ارائه کرده است، 
همچنین با دریافت مجوز از دولت و مجلس شــورای اسالمی انگیزه دوچندان برای 
سرمایه گذاران و مشترکان در طرح های بهینه سازی مصرف سوخت ایجاد شود.اوجی 
طــرح وزارت نفت برای مشــترکان خوش مصرف را بازگو کــرد و گفت: هرکدام از 
مشــترکان حوزه گاز یک درصد کاهش مصرف داشــته باشند، سه درصد تخفیف 
در هزینه مصرف گاز دریافت می کننــد که برنامه  داریم این مقدار تخفیف تا پایان 
ماه به حساب مشــترکان گاز واریز شود.امسال برای مشترکانی که در سقف الگوی 
مصرف هســتند که ۶۰ تا ۷۰ درصد مشترکان را شامل می شوند هیچ گونه افزایش 
قیمتی دیده نشده، فقط برای مشترکان پرمصرفی که سقف الگوی مصرف را رعایت 
نمی کنند افزایش قیمت گاز دیده شده است. بر اساس مصوبه دولت سه پلکان اول 
مصرف در همه اقلیم ها بدون تغییر باقی مانده و این یک تشــویق برای مشترکانی 
است که در حد متعارف گاز مصرف می کنند. پلکان چهارم تا ششم ۳۰ درصد تعرفه 
آنها نسبت به دوره پیش افزایش یافته، پلکان هفتم تا دهم ۵۰ درصد و پلکان یازدهم 
و دوازدهم که بســیار پرمصرف هســتند با قیمت ثابت ۵ تا ۶ هزار تومان محاسبه 
می شــود. رایگان شدن گازبهای مشترکان کم مصرفی که زیر پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی هستند از محل افزایش قیمت های مشترکان پرمصرف است و مشترکانی 
که از پلکان ششم به بعد 8۰ درصد مصرف پارسال را بیشتر مصرف کنند، یعنی دوره 

متناظر سال گذشته اش 8۰ درصد بیشتر از مصرف داشته باشد قیمت تعرفه ای که 
برای آنها محاسبه می شود دو پله باالتر خواهد بود.

برنامه ریزی برای تولید روزانه 1.5 میلیارد مترمکعب گاز تا 8 سال آینده
در زمینه گاز با وجود اینکه تولیدکننده بزرگی هستیم، اما با توجه به نیاز کشور باید 
تولید گاز را افزایش دهیم. به این منظور باید 8۰ میلیارد دالر در طول هشــت سال 
آینده ســرمایه گذاری در حوزه گاز انجام گیرد تا تولید گاز را از رکورد یک میلیارد 
مترمکعبی فعلی به آســتانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم. برای این منظور 
باید ســرمایه داخلی و خارجی به میدان آید. برای مثال اکنون بخش های زیادی از 
ســرمایه گذاری ها به هلدینگ های بزرگ اقتصادی واگذار شده و برآورد می شود در 
طول پنج سال آینده با افزایش تولید گاز مواجه شویم.  هم اکنون ۱۰۰ میلیارد دالر 
عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی برنامه ریزی شده و در بخش خارجی ۴۰ 
میلیارد دالر تفاهم نامه امضا شده که بیش از ۵ میلیارد دالر آن به عقد قرارداد رسیده 
اســت.با این اما در شرایط فعلی چاره ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد، مشترکان 
باید به این موضوع توجه بیشــتری داشته باشند تا بتوان بدون مشکل روزهای سرد 
را پشت سر گذاشت و بعد از آن به فکر توسعه طرح ها و افزایش تولید گاز بود. د در 
حال حاضر بیش از ۲۰۰ پروژه مهم و اساسی صنعت گاز در کشور در حال اجراست 

که پس از گذر از ناترازی فعلی می توان با اهتمام بیشتری به آن ها پرداخت.

تصمیم جدید برای مدیریت مصرف گاز

هر یک درصد صرفه جویی، سه درصد تخفیف!
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معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو خبر داد:
 افزایش بیش از دو برابری فروش کانسنگ سرب 

و روی در بورس کاال
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
از رشد قابل توجه فروش خاک سرب و روی انگوران در معامالت 
بازار بورس کاالی ایران در ســال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی ایمپاسکو، محمدرضا کریمی معاون برنامه ریزی و توسعه 
در این باره توضیح داد: بر اساس گزارش فروش خاک سرب و روی 

انگوران در ســایت بورس کاالی ایران، آمار فروش ســال ۱۴۰۱ تا تاریخ هفتم دی ماه در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲.۳ برابر افزایش داشته است.به گفته وی، تناژ خاک روی 
انگوران در معامالت بازار بورس کاالی ایران در بازه یاد شــده در سال گذشته ۳۴۲ هزار و 
۵۰۰ تن بود که این میزان در ۹ ماهه سال جاری به ۷۸۹ هزار تن افزایش پیدا کرده است.

کریمی تاکید کرد: در میان آمار و ارقام ارائه شــده، فروش بیش از ۲۰۰ هزار تن خاک کم 
عیار کربناته در مقایسه با سنوات قبلی نیز کم نظیر و چشم گیر است.وی ادامه داد:  با توجه 
به ظرفیت تولید ســاالنه حدود ۸۵۰ هزار تن خاک سرب و روی مجتمع انگوران، تاکنون 
پیشــرفت بیش از ۹۲ درصدی فروش طی ده ماه گذشته محقق و از طریق بورس کاال به 
حدود ۶۰ شــرکت داخلی با شرایط نقدی و اعتباری عرضه شده است.معاون برنامه ریزی و 
توسعه ایمپاسکو عنوان کرد: تسهیل شرایط فروش با استفاده از آیین نامه اجرایی بند الف 
ماده ۹ قانون رفع موانع تولید که امکان خرید اعتباری در ازای تحویل ضمانت نامه را برای 
خریداران فراهم کرده و همچنین رقابت شفاف و عرضه مستمر و منظم با قیمت های کشف 
شده در بازار بورس کاالی ایران از عوامل موثر در افزایش آمار فروش است.کریمی همچنین 
در پایان تصریح کرد: موضوع استفاده از اوراق گام در زنجیره تولید سرب و روی کشور در 

دست بررسی و اقدام است.

فوالد مبارکه و بانک رفاه کارگران 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم نامــه همــکاری به منظور تأمیــن منابع مالی 
موردنیاز شــرکت فوالد مبارکه با بانک رفاه کارگران 
توســط مدیران عامل دو مجموعه امضا شد.طیب نیا 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ارتباط با امضای 
این تفاهم نامه گفت: بانک رفاه از بانک های خوش نام 

کشور محسوب می شود و همکاری خوبی بین شرکت فوالد مبارکه و این بانک 
وجود دارد و امیدوارم این تفاهم نامه در اجرای طرح های توسعه فوالد مبارکه، 
نقش مؤثری به دنبال داشته باشــد.وی افزود: با امضای تفاهم نامه همکاری 
بانک رفاه کارگران و شرکت فوالد مبارکه اصفهان فصل جدید از همکاری های 
این بانک و شرکت آغاز خواهد شد که ماحصل آن تقویت صنعت فوالد کشور 
و پیشــبرد برنامه های اشــتغال زایی در این بخش خواهد بود و ما از توسعه 
همکاری های متقابل اســتقبال می کنیم.دکتر طیب نیا تصریح کرد: صنعت 
فوالد از جمله صنایع کشــور به شمار می رود که دارای مزیت اقتصادی است 
و ضــرورت دارد حمایت بانک ها از ایــن صنعت بیش ازپیش افزایش یابد.وی 
افزود: نظام بانکی می تواند در اجرای طرح های توســعه ای که ســهم ویژه و 
مؤثری در اقتصاد کشــور دارند، به ایفای نقــش بپردازد و دراین ارتباط بانک 
رفاه کارگران که از سهام داران فوالد مبارکه است از جایگاه و اولویت برخوردار 
اســت.همچنین هلل گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مورد امضای این 
تفاهم نامه گفت: بانک رفاه کارگران تاکنون حمایت های بسیاری از تولید ملی 
و اشتغال زایی در کشور داشته و این حمایت ها در دولت عدالت محور سیزدهم 

از گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده است.

نخستین سرشماری نفوس و مسکن به 
روش جدید در استان همدان آغاز شد

همدان- محبوبه یادگاری: نخستین سرشماری نفوس مسکن، امسال 
در حالی به روش جدید »ثبتی مبنا« در همدان آغاز شده که  همدان 
تنها اســتان کشور اســت که در همه مناطق شهری و روستایی آن 
سرشماری نفوس و مســکن صورت می گیرد.رییس سازمان برنامه 
و بودجه اســتان همدان گفت: برای برنامه ریزی بهتر و بر اســاس 
سیاست گذاری صورت گرفته، باید آماری از وضعیت کنونی داشته 
باشــیم و متناســب با جمعیت هر منطقه، برای آینده استان برنامه 
ریزی کنیم.تورج الوانیان اظهار داشــت: آخرین سرشماری رسمی 
کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شد و هم اینک رویکرد سرشماری تغییر 
کرده است و به روش جدید »ثبتی مبنا« اجرا می شود.الوانیان تصریح 
کرد: در سرشماری های گذشته، ماموران با مراجعه حضوری و منزل 
به منزل، آمار و اطالعات خانوار اســتخراج می کردند.وی با اشاره به 
اینکه دولت به دنبال الکترونیکی شدن خدمات است، بیان کرد: برای 
کاهش خطای حضور میدانی و هزینه های زیاد، امسال آمار بر اساس 
اطالعات ثبت شده، استخراج می شود.رییس سازمان برنامه و بودجه 
اســتان همدان با اشاره به اینکه سرشماری سال ۱۴۰۱ در ۳۵ شهر 
کشور انجام می شود، افزود: همدان تنها استان کشور است که همه 
مناطق شــهری و روستایی آن سرشــماری نفوس و مسکن صورت 
می گیرد.وی ادامه داد: زیرساخت های عملیاتی سرشماری در استان 
همدان فراهم است و سال گذشته نیز آمارگیری به صورت حضوری 

در شهر همدان انجام شد.

گزیده خبر

ایرج رخصتی،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :
پیشگامی ذوب آهن در بومی سازی حاصل 

دور اندیشی
صنعت کشــور با راه اندازی ذوب آهن اصفهان ریشه 
گرفت، جوانــه زد و گل انداخت و بلوغ خود را پس از 
انقالب اسالمی طی کرد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
در یادداشــتی، عوامل پیشگامی این شرکت در بومی 
سازی را بیان کرد .نقش ذوب آهن اصفهان در رنسانس 

صنعتی ایران، بی بدیل است. دوره احداث این صنعت ماندگار با آغاز تکنوکراسی 
در ایران و یکی از تاثیرگذارترین ادوار صنعتی شدن کشور مصادف است. صنعت 
کشور با راه اندازی ذوب آهن اصفهان ریشه گرفت، جوانه زد و گل انداخت و بلوغ 
خود را پس از انقالب طی کرد.این مجتمع عظیم صنعتی صرف نظر از زیربنایی 
بودن برای صنعت کشور، رشد و شکوفایی سایر صنایع باال دست و پایین دست 
خــود را در اقصی نقاط ایران زمین، رقــم زد.ذوب آهن اصفهان با بیش از نیم 
قرن فعالیت ماندگار، همواره بومی ســازی را به عنوان اولویت اصلی خود مورد 
توجه قرار داده اســت و مصداق آن دور اندیشی برای ایجاد کلیه زیرساخت های 
زنجیره تولید شــامل معادن، نیروگاه، نیروی انسانی متخصص، کارخانه پخت 
آهک، کارگاه های قطعه ســازی و ریخته گری قطعات سنگین، تولید آجر و جرم 
نسوز و… است که برای تولید فوالد به طور کامل در یک شهر صنعتی برای آن 

در نظر گرفته شد.

هم زمان با رکوردشکنی گروه صنعتی ایران خودرو در تولید صورت گرفت
ایساکو رکوردهای سال ۱۴۰۰ را طی ۹ ماه 

پشت سرگذاشت
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو( در پایان آذرماه امسال رکورد 
عرضه قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش در حوزه وارانتی سال ۱۴۰۰ 
را پشــت سر گذاشت تا با این رشد چشــم گیر، دسترسی مشتریان و دارندگان 
محصــوالت ایران خودرو به خدمات با کیفیــت و قطعات اصلی را بیش از پیش 
ممکن ســازد.ایکوپرس- مدیر عامل ایســاکو درخصوص گذر از رکورد عرضه 
قطعات یدکی گفت: این شــرکت در حالی از ارزش عرضه قطعات یدکی ســال 
قبل گذر کرد که در ۹ ماهه امســال ضمن تحقق برنامه فروش ۱۰۱ درصدی، 
رشد ۴۷ درصدی در تعداد قطعه فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
را نیز به ثبت رسانده است.بابک سالجقه ادامه داد: افزایش روزافزون سهم بازار 
که نتیجه آن بهبود دسترســی مشــتریان به قطعات اصلی و ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضا در بازار قطعات و لوازم یدکی اســت، باعث ایجاد رابطه  برد- برد 
بین مشتریان و شرکت می شود و با این رویکرد، شرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو به صورت مستمر در راستای بهبود و ارتقای دسترسی ذی نفعان به 

قطعات کوشش می کند. 

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:
ذوب آهن اصفهان از دیر باز در امور مالیات، 

شفاف عمل کرده است
عبــاس مزیکی مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با حضــور در ذوب آهن 
اصفهان گفت: این شــرکت از گذشته در امر مالیات بسیار خوب و شفاف عمل 
کرده و فعالیت سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که از اول آبان ماه 
آغاز شــده است، شفافیت در عملکرد ذوب آهن را تایید می کند .وی در دیدار 
با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل و جمعی از مسئولین حوزه مالی و اقتصادی 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: ذوب آهن به عنوان یک شرکت بزرگ، همواره 
تالش کرده قوانین و مقررات را به درســتی و بــا دقت اجرا کند .مدیرکل امور 
مالیاتی استان اصفهان گفت: سامانه پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم 
اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده و هم شــفافیت در فعالیت های اقتصادی 
و اجرای بسیاری از قوانین که در مجلس تصویب شده را در پی دارد و لذا برای 

نظام مالیاتی اهمیت ویژه ای دارد .

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان اعالم کرد؛
تردد نزدیک به ۱8 هزار فروند شناور در 

بنادر غرب استان هرمزگان
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب اســتان هرمزگان از تردد بیش از ۲۳ هزار فروند 
شــناور و ارتقای ایمنی تردد شناورها و نجات جان ۳۵ نفر در آب های حوزه ی 
اســتحفاظی غرب استان هرمزگان در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱ خبر داد.به گزارش 
روابــط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب اســتان هرمزگان، 
»مرتضی ســاالری« تعداد تردد شــناورها در بنادر غرب هرمزگان را ۲۳ هزار و 
۱۵۱ فروند با رشد ۱۵ درصدی اعالم کرد و گفت: از این میزان تردد در ۹ماهه 
سال جاری، یک هزار و ۵۶۸ فروند شناور با رشد ۷۶ درصدی، باالی هزار تن و 
۲۱ هزار و ۵۸۳ فروند شناور با رشد ۲۸ درصدی، زیر هزار تن بوده است.ساالری 
افزود: مرکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( بنادر غرب هرمزگان در راستای 
اعمال وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و ارتقاء ایمنی دریانوردی، در ۹ ماهه 
سال جاری با ۱۲ پیام اولیه و ۴۹ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان 

۳۵ نفر در آب های حوزه ی استحفاظی خود شده است.

در شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآالت سایپا )سمتکو( 
صورت گرفت:

تولید و مونتاژ مجموعه بوستر مستر مجهز به 
)BA( سیستم ترمز کمکی

مدیرعامل سمتکو با بیان توانایی این شــرکت در طراحی، تولید و مونتاژ انواع 
مجموعه های فوق ایمنی در زمینه سیستم ترمز خودرویی گفت: شرکت سمتکو 
بــا توجه به اهداف کیفی و پایــداری در بازار رقابتی موفق به راه اندازی و تولید 
مجموعه بوستر مستر Brake Assist )سیستم ترمز کمکی( برای اولین بار در 
گروه خودروســازی سایپا شده است.به گزارش سایپانیوز، امیرحسین علیزاده با 
بیان مطلب فوق افزود: این محصــول عالوه بر به روز بودن و رفع نیازهای آتی 
صنایع خودروســازی، باعث افزایش کیفیت محصوالت تولید داخل می شــود.

علیزاده تاکید کرد: مجموعه بوستر مستر Brake Assist )سیستم ترمز کمکی( 
یک سیســتم ایمنی مکانیکی است که در شــرایط و لحظات بحرانی به کمک 
راننده آمده و احتمال بروز حادثه و به تبع آن خســارات جانی و مالی را کاهش 
می دهد.او افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده در صنعت خودروسازی در بیش 
از ۹۰ درصد مواقع و لحظات حســاس به دلیل استرس و تنش لحظه ای وارده 
به راننده، عمل ترمزگیری به صورت کامل انجام نشــده و باعث بروز حوادث و 

خسارات جبران ناپذیر می شود.

تالطم های ارزی و خطر ضربه فنی »دارویاری«
ادامه از صفحه اول

موضوعی که در مهر ماه منجر به برخی کمبودهای دارویی شده 
و اعالم شــد که بخش عمده ای از کمبــود دارویی به دلیل نبود 

نقدینگی در شرکت ها و پرداختی شان در گمرک است.

مضیقه داروسازان در تامین پول دارو
این در حالی است بعد از اجرای طرح دارویاری،  قرار بود با توجه 
به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تســهیالت بانکی به 
تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان 
دارو هنــوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروســازی را از نظر 

تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

بر این اساس  کمبود نقدینگی، طلب های بیمه ای و در کنار این 
موارد افزایش روز افزون قیمت ها وضعیت اقتصادی آشــفته ای را 
برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است. در این شرایط باوجود 
اینکه طبق بندهای مطرح شــده در طرح ملی دارویاری، بنا بود 
که تسهیالت ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک 
داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، 
اما این بار بانک ها هم کارشــکنی کرده و با وجود دستور مستقیم 
بانک مرکزی در این باره، در مســیر ارائه تســهیالت به صنایع 
داروسازی کشور، سنگ اندازی می کنند؛ موضوعی که می تواند در 
مســیر تامین دارو در ماه های آینده سدی محکم ایجاد کرده و 

بیماران را در رنج و سرگردانی تامین دارو قرار دهد.

وعده های بی سرانجام بانکی
بر این اســاس همانطور که ذکر شــد، اکنون تامین نقدینگی 
برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروســازی کشور است. 
از آنجایی که بروز چنین چالشــی پیش از اجــرای دارویاری 
پیش بینی می شــد، قرار بود که بعد از اجــرای طرح، با توجه 
به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تســهیالت بانکی 
بــه تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این زمینه به 
تصویب رسیده بود؛ به طوری که طبق اعالم مسئوالن 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 
شــرکت ها افزایش یابد.همچنین بر اساس اعالم سازمان غذا و 
دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تســهیالت بر اساس فروش 
شــرکت ها وجود دارد و بانک ها مجــاز بودند که به میزان ۹۰ 
درصد فروش ســال 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 رسید. بر این اساس اعالم شد 
کــه بانک ها می توانند به  جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش 
سال قبل شرکت های داروسازی به آن ها تسهیالت ارائه کنند؛ 
وعده ای که البته به گفته داروسازان هرگز عملی نشد. عالوه بر 
این ارائه تسهیالت اختصاصی نیز به صورت ویژه برای حمایت 
از صنایع داروســازی، به مبلغی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان 
مصوب شده 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 سازمان غذا و دارو، 
هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و بی توجهی بانک ها در زمینه ارائه 
تسهیالت به صنایع داروسازی کشور، این صنعت را از نظر تامین 
نقدینگی در مضیقه قرار داده است. به طوری دکتر پیکان پور- 
مدیرکل دارو و موارد تحت کنترل سازمان غذا و دارو،  چندی 
پیش اعالم کرد که تقویت صنعت دارویی کشور نیاز به همراهی 
و همکاری بانک ها دارد، اما متاسفانه از وعده اختصاص ۱۵ هزار 
میلیارد تومان برای صنعت داروسازی، کمتر از ۲ هزار میلیارد 
تومان پرداخت شده اســت.بر همین اساس هم چندی پیش 
دکتر بردیا فرزام فر- مدیرعامل شــرکت زیست داروی ِمدَوک، 
در گفت وگو با ایســنا، ضمن انتقــاد از بدقولی بانک ها در ارائه 
تسهیالت بانکی، اعالم کرد که ما یا باید ورشکست شویم یا باید 
مطابق با تورم جلو رویم. وقتی تورم باال می رود، قیمت دارو هم 
باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم »کمبود دارو«، به 
دلیل همین مشکالت است. ابرچالشی را هم که اکنون بانک ها 
دارند رقم می زنند، چهــار تا پنج ماه دیگر موجش را می آورد. 
زیرا شــرکت باید ماده اولیه  برای تولید دارو در چهار ماه آینده 
را خریداری کند،  اما نمی تواند. بنابراین چه اتفاقی می افتد؛ دارو 

دچار کمبود می شود.

خطر ضربه فنی دارویاری
در مجموع دو چالش پرداخت مطالبات بیمه ای و تامین نقدینگی 
همواره با حوزه دارویی کشــور بوده و این بــازار را با فراز و فرود 
مواجه کرده اند، اما حاال که در فصل بودجه ریزی کشــور به ســر 
می بریم، گویا ابرچالش دیگری نیز در انتظار بازار دارویی کشــور 
است، چالشــی از جنس تامین بودجه که در صورت بی توجهی 
بــه آن می تواند طرح دارویــاری را ضربه فنی کند. موضوعی که 
متاسفانه مشابه آن را طی سال های  گذشته با عدم تامین بودجه 
پایدار برای طرح تحول نظام سالمت دیدیم؛ طرحی که در حوزه 
دارو، درمان و بهداشــت نســبتا خوب پیش رفت، اما در نهایت 
در گرداب عدم تامین اعتبار گرفتار و غرق شــد.حاال هم به نظر 
می رســد خطر گرفتاری در این گرداب به طــرح  دارویاری هم 
نزدیک می شــود؛ خطری که می تواند تامین داروی بیماران را در 
کشور برای سال آینده با چالشی جدی مواجه کند. همانطور که 
پیش از این هم بهرام عین اللهی-  وزیر بهداشــت در این زمینه 
هشــدار داده و اعالم کرده بود که »اگر طرح دارویاری شکســت 
بخورد، من شکستش ندادم، بلکه ســازمان هایی که باید کمک 

کنند و نکردند آن را شکست دادند.«

نیاز »دارویاری« به اعتبار 105هزار میلیاردی
باید توجه کرد که اعتبار کلی طــرح دارویاری ۷۳ هزار میلیارد 
تومان بود و حاال سازمان غذا و دارو اعالم کرده است که با توجه 
به شرایط اقتصادی کشــور، بودجه ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی 
برای ادامه اجرای طرح دارویاری مورد نیاز اســت؛ بودجه ای که 
گویا هنوز مورد تایید ســازمان برنامه و بودجه قرار نگرفته است. 
بــه طوری که به گفته دکتر محمد پیکان پــور- مدیرکل دارو و 
موارد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان 
به عنوان منابع طرح دارویار در بودجه ســال ۱۴۰۲ پیش بینی 
شده اما سازمان برنامه و بودجه رقم کمتری را تایید کرده است.

بــه هر حال باید بدانیم که این چالش ها در بازار دارویی کشــور 
می تواند تامیــن داروی بیمــاران را در ماه های پایانی ســال و 
همچنین سال آینده دچار مشکل جدی کند. آن هم در شرایطی 
که  نشــانه های بروز موج هشــتم بیماری کرونا در کشور هویدا 
شده و بی دارویی یا کم دارویی همرمان با این موج می تواند جان 

بیماران را با خطر جدی مواجه کند.

می توان »دارویاری« را نجات داد؟
ایــن در حالی اســت که بر اســاس گفتــه تولیدکننــدگان و 
واردکنندگان صنایع دارویی کشــور، هنوز می توان با تزریق ۳۰ 
الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت داروســازی کشور، آن هم 
پیش از پایان ســال، طرح دارویاری را نجــات داد، اما اگر وقت 
تلف شــود و بدون تزریق منابع به نظام دارویی کشــور امسال را 
بگذرانیم، مشخص نیســت که با چقدر پول بتوانیم این صنعت 

را نجات دهیم.  

وضعیت داروهای وارداتی در دارویاری
بر این اســاس مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو در گفت وگو با ایســنا، دربــاره وضعیت داروهای وارداتی که 
وارد طرح دارویاری شدند، گفت: داروهای وارداتی که مشابه تولید 
داخلی نداشــتند، از همان ابتدای اجرای طرح دارویاری وارد این 
طرح شــدند. در عین حال داروهایی هم داشــتیم که در داخل 

کشــور تولید می شدند، اما تولید داخلی آن ها کفاف نمی داد و بر 
این اساس به واردات آن ها نیز نیاز بود. این داروها به صورت کامل 
وارد طرح دارویاری نشــدند و قرار بود سایر داروهای وارداتی نیز 
به طرح اضافه شوند، اما همانطور که پیش بینی می کردیم، اکنون 

منابع طرح دارویاری کم آمده است.

حدود 50 درصد داروهای وارداتی وارد »دارویاری« شدند
وی با بیان اینکه تقریبا حــدود ۵۰ درصد داروهای وارداتی وارد 
طرح دارویاری شده اند، درباره وضعیت تامین نقدینگی، گفت: مِن 
واردکننده باید نسبت به قبل از طرح دارویاری، پنج تا شش برابر 
بیشتر تامین پول کنم تا بتوانم همان یک واحد دارو را وارد کشور 
کنم. نکته دیگر این است که وزارت بهداشت در مقدار دارویی که 
واردکننده می تواند وارد کنــد و در مقدار دارویی که واردکننده 
می خواهد به بازار عرضه کند، سیاست های کنترلی بسیار شدیدی 
ایجاد کرده و این موارد را محدود کرده است. بنابراین واردکننده 
اجازه ندارد حتی یک واحد دارو را بدون اجازه وزارت بهداشــت 
عرضه کند. بنابراین دارو باید آنطور که وزارت بهداشــت تعیین 
می کند، در جاهای مختلف تقسیم شود. بنابراین اگر واردکننده 
پول را تامین کرد و دارو را وارد کرد، اینطور نیســت که بتواند به 
ســرعت آن را بفروشــد، بلکه وزارت بهداشت به تدریج این دارو 
را به مراکز می فروشــد و بعد پولش را برمی گرداند. بنابراین اوال 
چرخه پولی واردکننده پنج تا شش برابر متورم شده و دوما دوره 
بازگشت وجوه نقد واردکننده نیز به تاخیر افتاده است.بوربور ادامه 
داد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که پیش 
از این که شرایط تحریمی نداشتیم، می توانستیم از طرف خارجی 
اعتبار دریافت کنیم؛ به این معنا که می گفتیم به اعتبار اینکه من 
نماینده شما هستم، کاال را به من ارائه بده و من چهار تا پنج ماه 
دیگــر پول را پرداخت می کنیم، اما اکنون این امکان وجود ندارد 
و قبل از اینکه کاال بخواهد به ایران برســد، باید پولش را تسویه 
کنیم. در این زمینه هم تحریم اثر داشته و هم منابع خودمان در 

تخصیص مقداری دچار تقدم تاخر می شود.

نیاز به تســهیالت 40 هزار میلیاردی در دارو برای تامین 
دپوی استراتژیک مناسب

وی با بیان اینکه حال بررسی کنید که یک فعال اقتصادی چگونه 
می تواند که تجارتش را با پنج تا شــش برابر تورم را بچرخاند؟، 
گفت: در این صورت به ســراغ بانک ها برای دریافت تســهیالت 
می رود، اما بانک ها هنوز تســهیالت را ارائه نداده اند. مصوبه ارائه 
تسهیالت بانکی به صنعت داروســازی کشور، مربوط به شورای 
پول  و اعتبار در ۲۰ مهر ماه بوده اســت، اما تاکنون میزان بسیار 
کمی تســهیالت ارائه داده اند. قرار بــود ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان 
فقط برای وضع موجود تســهیالت دهند تا امسال را بچرخانیم، 
اما اگر بخواهیم دپوی اســتراتژیک کشور را به حالتی برگردانیم 
که مقداری امنیت دارویی مان بیشتر و خیال مان راحت باشد که 
مملکت هفت تا هشــت ماه داروی مورد نیــازش را دارد، حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی نیاز داریم، اما تاکنون 
تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیالت به صنایع دارویی کشور 

ارائه داده اند.

هشدار کمبود برای 1000 قلم دارو!
وی درباره وضعیــت کمبودها در بازار دارویــی، گفت: می توان 

گفت که نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه ها کمبود و هشــدار 
کمبود داریم که شامل داروهای برند، ژنریک، دزهای مختلف یا 
شکل های مختلف از یک دارو و کمبودهای نقطه ای و... است. البته 
کمبود به این معنا مدنظرمان است که بیمار در فاصله معقولی از 
محل زندگی اش نتواند دارویی را پیدا کند. البته وزارت بهداشت 
در این زمینه تعریــف دیگری دارد. در عین حال باید توجه کرد 
که وقتی کمبود و نگرانــی در جامعه اتفاق می افتد، معموال اگر 
۱۰ واحد کاال برای پوشــش آن کمبود نیاز دارید، اگر کمبود رخ 
دهــد، باید ۱۵ واحد کاال تامین کنید؛ چراکه اثر التهابی ناشــی 
از کمبود گذشــته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی 
برســند.بوربور با بیان اینکه پیش بینــی می کنم که کمبودهای 
دارویی مان در آینده بیشــتر هم می شود، گفت: زیرا دو ماه است 
که نرخ ارز به شدت در حال افزایش است. وقتی ارز نیمایی فعال 
تامین کننده حوزه دارو ۲۰ درصد باال می رود و وزارت بهداشــت 
هــم در قیمت گذاری اش بعضا تاخیــر دارد و ... اصال دیگر برای 

تامین کننده صرفه اقتصادی ندارد.

بازگشــت قیمت دارو بــه شــهریور 1400؛ واقعیت یا 
رویاپردازی؟

وی با بیان اینکه مصوبه ای که در آن مطرح شــد که قیمت دارو 
به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، نوعی رویاپردازی غیرکارشناسی و غیر 
اقتصادی و البته غیرسالمت محور است، گفت: ما ابتدا به دسترسی 
به دارو احتیاج داریم. در وهله دوم باید پوشــش داشته و بعد هم 
عدالت. وقتی ما در سطح دسترسی گیر کردیم، چطور غیر علمی 
حرفی می زنیم که نمی شود. مملکت تورم دارد و بعد می گوییم به 
قیمت سال قبل بازگردد. این در حالی امکان پذیر است که دولت 
بخواهد مابه التفاوت قیمتی را خودش بپردازد که به تجربه تاریخی 
دیده ایم که دولت در پرداخت تعهداتش در حوزه سالمت، معموال 

بنا به مشکالتی که دارد، دچار بدعهدی می شود.

قیمت دارو آزاد شود
بوربور با بیان اینکه پیشــنهاد ما آزادسازی در قیمت گذاری دارو 
است که تنها راه اســت، گفت: نمی توان که وزارت بهداشت هم 
خودش سیاست گذار باشد، هم ناظر به کیفیت باشد، هم تعیین 
کننده در کمیت و تعداد باشد، هم تخصیص دهنده ارز باشد، هم 
قیمت گذار باشــد و هم در توزیــع دارو دخالت کند؛ چرا اینقدر 
در همــه مراحل وزارت بهداشــت دخالت می کند؟. در حالی که 
می تواند در دو قسمت مداخله کند؛ یکی آنجایی که درباره کیفیت 
نسبت به جامعه مسئولیت دارد و مطابق سیاست های ملی دارویی 
باید به نفع مصرف کننده از تولیدکننده باکیفیت حمایت کند. در 
بخش دیگر هم باید به خریدار خدمت بدل شــود و خدمت را به 

افرادی که به آن نیاز دارند، ارائه دهد.

راهکار نجات صنعت داروسازی کشور چیست؟
نایب رئیس اتحادیه واردکننــدگان دارو در ادامه صحبت هایش 
درباره راهکارهای برون رفت از وضعیت کمبودهای دارویی، گفت: 
دولت مانند نان آور یک خانواده اســت و باید سبدش را حساب و 
کتاب کند. البته محدودیت های دولت و کشــور و مشکالت شان 
را درک می کنیم. حال در حوزه دارو باید دید که ســهم دارو در 
سبد خانوار چقدر است و اهمیت دارو در سبد خانوار چقدر است. 
کل سهم دارو عدد بزرگی در بودجه دولت ما نیست. یکبار منابع 
مالی را درســت به صنعت دارو تزریق کنید و بعد مطمئن باشید 
تــا زمانیکه پایه نرخ ارزتان در محدوده مثبت یا منفی ۱۰ تا ۲۰ 
درصد تغییر می کند، مشــکل حل می شــود. تصدی گری بیش 
از حــد، قوانین متضاد، ناهماهنگی بین دســتگاه هایی که باهم 
مســئولند و باهم همپوشــانی دارند، بزرگ ترین مشکل ماست. 
بنابراین ابتدا هماهنگی بین ارگانی داشته و سطح اهمیت بودجه 
کوچک دارو را مشخص کنند.بوربور با بیان اینکه دولت در طرح 
دارویاری هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد 
تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، گفت: صنعت 
دارویی کشور توانش را دارد و می تواند دارو را با تزریق این میزان 
منابع مالی تامین کند. در عین حال این پول تســهیالت است و 
مجددا به چرخه بانکی کشور بازمی گردد. اگر امسال منابع مالی 
تامین نشــود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم 
نمی توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهمترین اقدامی 
کــه باید انجام شــود، تزریق نقدینگی به صنعت داروســازی و 

هماهنگی بین دستگاهی است.
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گزیده خبر

رونمایی از نت بانک جدید بانک سامان
بانکساماننتبانکجدیدخودرارونماییودراختیارمشتریانقرارمیدهد.
بهگزارشســامانرسانه،بانکســامانازنتبانکجدیدخودرونماییوآنرا
دراختیارمشــتریانخودقرارمیدهد.درنتبانکجدیدبانکسامانکهازروز
دوشنبه19دیماهعملیاتیمیشود،عالوهبربهبودفضایکاربریودسترسیها،
خدماتجدیدینیزدراختیارکاربرانقرارگرفتهاســت.برایناساس،کاربران
درنتبانکجدیدســامانتواناییثبتدرخواســتافزودنعقدقراردادبورسار
ازاینترنتبانکراخواهندداشــت.همچنینسرویسهایمربوطبهعودتچک

صیادیدرنتبانکجدیدارائهشدهاست.

ارائه تسهیالت به کارکنان سازمان ها با نرخ 
سود صفر درصد در قالب طرح »زی کارت« 

بانک گردشگری
بانکگردشگریبهمنظورارائهخدماتویژهبهکارکنانشرکتهاوسازمانهاو
تسهیلشرایطخریداقالمومایحتاجضروریآنان،اقدامبهطراحی»زیکارت«،
کارتتسهیالتبدونسودکردهاست.بهگزارشروابطعمومیبانکگردشگری،
سازمانهاوشرکتهایدولتیوخصوصیدرصورتتمایلبهارائهاینتسهیالت
بهکارکنانخودمیتوانندازقابلیتهای»زیکارت«بانکگردشگریبهرهمند
شوند.”زیکارت«درقالبیکبنکارتبهنامکارکنانسازمانهاصادرمیشود.
برایاینمنظورنیازاســتتاســازمانمربوطه،سپردهاینزدبانکگردشگری

افتتاحکند.

١٠٠ هزار نفر از بانک صادرات ایران وام 
ازدواج دریافت کردند

بانکصادراتایرانازابتدایسالجاریتانیمهدیماهنزدیکبه1٠٠هزارفقره
وامقرضالحسنهازدواجوتهیهجهیزیهبهارزش1٣٥هزارمیلیاردریالپرداخت
کرد.بهگزارشروابطعمومیبانکصادراتایران،پرداختوامقرضالحسنهازدواج
وتهیهجهیزیهباهدفحمایتازسنتحسنهازدواج،کمکبهتشکیلوتحکیم
بنیادخانوادهوعملبهمســئولیتاجتماعیتوسطاینبانکهمچنانبهعنوان
یکماموریتویژهدنبالمیشود؛بهنحویکهازابتدایسالجاریتانیمهدی
مــاهحجمپرداخــتاینواماز1٣٥هزارمیلیاردریــالفراتررفتو99هزارو
٣٣٥نفرازاینوامبهرهمندشدند.پرداختاینوامدرشعبسراسرکشوربانک
صادراتایرانباجدیتدرحالانجاماســتوخدمتدهیبهبیشاز٣٧هزار
نفرازمتقاضیاناینوامدرمسیرتکمیلپروندهوپرداختدرحالانجاماست.

نحوه افزایش سرمایه 4٠ هزار میلیارد ریالی 
بانک توسعه تعاون 

سرپرستبانکتوسعهتعاونازنحوهافزایشسرمایه4٠هزارمیلیاردریالیبانک
مطابقمصوبههیاتوزیرانونیزطبقعملکردسازمانبرنامهوبودجهخبرداد.
محمدشیخحسینیسرپرستبانکتوسعهتعاوناظهارداشت:مطابقبند)د(
تبصره18قانونبودجه14٠1مقررگردیدهدولتتدابیریدرخصوصافزایش
سرمایهتعدادیازبانکهایدولتیاعمالنمایدکهبراساسپیشنهادمشترک
وزارتخانههایاموراقتصادیودارایی،تعاون،کارورفاهاجتماعیوسازمانبرنامه
وبودجه،سازوکاراجراییآندرهیاتوزیرانبهتصویبرسیدهاست.ویافزود:
ازمحلباقیماندهســهاممتعلقبهدولتدرشــرکتپاالیشنفتامامخمینی
شازندمنابعیصرفافزایشسرمایهبانکهایدولتیمیشودکهباپیگیریهای
مستمریکهصورتپذیرفته،خوشبختانهبهمیزان٣٠هزارمیلیاردریالجهت

افزایشسرمایهبانکتوسعهتعاوناختصاصیافتهاست.

پرداخت تسهیالت 5٠ میلیارد ریالی به 
دارندگان پایانه های فروشگاهی بانک سپه

استفادهکنندگانازپایانههایفروشگاهی)POS(ودرگاههایپرداختیاینترنتی
)IPG(بانکسپهمیتوانندتسهیالت1٠٠میلیونتا٥٠میلیاردریالیتسهیالت
درقالبطرح»کاراسان«ازاینبانکدریافتکنند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
بانکســپه؛دراینطرحتماممشتریاندارایحسابجاریوسپردهکوتاهمدت
عادیمتصلبهدرگاههایمزبورمتناسببامیانگینماندهحسابخودمیتوانند
ازحقتقدماخذتسهیالتمرابحهطبقضوابطوسیاستهایاعتباریبانکسپه

برخوردارشوند.

بااستفادهازکارتهایهواداریبانکشهرمحققمیشود؛
بهره مندی هواداران دو تیم پرطرفدار 

پایتخت از خدمات برتر بانکی
مدیرامورتحقیقاتوتوســعهبازاربانکشــهرگفت:اینبانکمفتخراستدر
راستایاشاعهفرهنگورزشوپشتیبانیازجامعهورزشیکشورزمینهرابرای
حمایتهوادارانازباشگاههایاستقاللوپرسپولیسوبهرهمندیآنانازبرترین
خدماتبانکیبهخصــوصدرحوزهبانکداریالکترونیکفراهمکند.بهگزارش
روابطعمومیبانکشهر،رضاقنبرزادهافزود:درهمینراستا،هوادارانایندوتیم
میتوانندبادریافتکارتهواداریتیممحبوبخود،بدونپرداختهیچهزینه
اضافهایوصرفاًباافزایشموجودیحســاب،ضمنانجامفعالیتهایبانکیو
مالیروزمره،ازتیمهایمحبوبخویشحمایتوزمینهسازخلقدرآمدپایدار
ومستمربرایایندوتیمباشند.قنبرزادهتصریحکرد:بهمنظورتسهیلدرفرایند
دریافتاینکارتهابرایهواداران،بانکشــهربرایاولینباردرکشور،امکان
افتتاححسابودریافتکارتهایهواداریباشگاههایاستقاللوپرسپولیسرا
بهصورتغیرحضوریازطریقنرمافزار»همراهشهرپالس«وارسالبهتمامی

نقاطکشوروتحویلدرمحلمدنظرهوادارانفراهمکردهاست.

طیحکمیازسویوزیراموراقتصادیودارایی:،
  ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی 

ایران شد
پسازانتصابمحمدرضافرزین،مدیرعاملپیشینبانکملیبهریاستکلبانک
مرکزی،سیداحسانخاندوزیوزیراموراقتصادیوداراییدرحکمیابوالفضل
نجارزاده،قائممقامبانکملیرابهسمتسرپرستاینبانکمنصوبکرد.نجارزاده
دارایمدرکدکترایاقتصاد،گرایشپولوبانکداریاســالمیاست.اوتاکنون
عهدهدارمسئولیتهاییدربانکمرکزی،بانکصنعتومعدنوصندوقتوسعه

ملیکشوربودهاست.

صدور کارت تنخواه بانک ایران زمین، ویژه 
اشخاص حقوقی

باهدفافزایشرضایتمشتریانوتسهیلدرروندپرداختهایغیرحضوری،
صدورکارتتنخواهویژهاشــخاصحقوقیدربانکایرانزمین،آغازشد.به
گزارشروابطعمومی؛کارتتنخواهویژهمشــتریانحقوقی،کارتیاســت؛
پیشپرداختهباماهیتبنکارت،کهدراختیارشرکتیاسازمانقرارمیگیرد
وصرفاًبهناموبهدرخواستسازمانبااعتبارسهسالهصادرمیشود.الزمبه
ذکراستدارندهکارتتنخواهمیتواندازکلیهپایانههایفروشفروشگاهی
ودرگاههایخریداینترنتی،خریدوهمچنینقبوضخدماتشهریخودرا

ازتمامابزارهایپرداختعضوشبکهشتاب،پرداختکند.

بخشنامهایبرایتسهیلخدمتبهمردمدرآستانهپنجاهوپنجمینسال
فعالیتصندوق؛

سامانه های جدید صندوق تامین خسارت 
های بدنی فعال شد

بهگزارشروابطعمومیصندوقتامینخسارتهایبدنی،بابخشنامهبیمه
مرکزیســامانههایجدیدارائهخدماتالکترونیکیوبرخطبرایتســهیل
خدمتبهمردموذینفعانصنعتبیمهرونماییوفعالشد.اینسامانههای
جدیددرآستانهپنجاهوپنجمینســالفعالیتصندوقتامینخسارتهای
بدنیوبمنظورتســهیلوتسریعدرارائهخدماتبهگروههدفوهمچنین
تطبیقدقیقفرآیندهابامفادقانونبیمهاجباریشخصثالثمصوب1٣9٥
بازطراحیوفعالشدهاست.براساساعالمصندوقتامینخسارتهایبدنی،
نخستینپروژه،بازطراحیسامانهماده٣2موضوعوجوهایداعیشرکتهای
بیمهبهحسابصندوقباهدفتسریعوتسهیلدرارائهخدمتبهمردمبه
ویژهتشکیلیکمرحلهایپروندههایموضوعاینمادهاست.وظیفهتکمیل
مســتنداتپروندهخســارت،احرازهویتذینفعان،ثبتشمارهشبا،تایید
اصالتمستنداتارائهشــده،اعالممشخصاتذینفعوثبتمیزانخسارت
قابلپرداختوسایرکنترلهایالزمبهعهدهشرکتهایبیمهخواهدبود.در
سازوکارفعلی،ذینفعاندرمواردفوتباتکلففراوانوطیدومرحلهتشکیل
پروندهنزدبیمهگروصندوق،خســارتاستحقاقیرادریافتمیکردندکه
باســازوکارجدیدعالوهبرتســهیلوحذففرآیندهایموازیوتکراری،
پرداختودریافتخســارتازسویذینفعانباسرعتبیشترانجامخواهد
شد.دومینپروژه،پیادهسازیسامانهایجهتتبادلالکترونیکاطالعاتو
مســتنداتدرخصوصپروندههایخارجازتعهداتقانونیبیمهگرموضوع
تبصره2ماده21قانوناست.شــایانذکراســتدررویهفعلی،پروندههای
خارجازتعهداتقانونیبیمهگربصورتنسخهفیزیکیازشعبشرکتهای
بیمهدرسراسرکشوربهشعبصندوقدرمراکزاستانهاارسالمیشود.شایان
ذکراستاستفادهازسامانههایمذکورازاولبهمنماهسالجاریبرایکلیه

شرکتهایبیمهالزماالجراست.

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه
طرحمالیاتبرعایدیســرمایهدرحالیتوسطمجلسنشینان
درحالبررسیاستکهتنهابرخیمواردرادربرمیگیردوگفته
میشودشــاملیکتادودرصدافرادجامعهمیشود.بهگزارش
ایسنا،رسیدگیبهجزئیاتطرحمالیاتبرعایدیسرمایه)طرح
مالیاتبرسوداگریوسفتهبازی(باتصویبموادیازاینطرح
یازدهمدیماهدرصحنمجلسآغازشدوتاکنونمادههاییک،
سه،چهار،پنجو۶اینطرحموردتصویبقرارگرفتهومادهسه
نیزمراعیشــدهاست.امادراینمیانسوالیکهوجوددارداین
اســتکهاینطرحدرزماناجراچهمواردیرادربرمیگیردو
شاملچهمواردینمیشود؛موضوعیکهدرمادههای12و1٣
طرحمالیاتبرعایدیســرمایهبهآنهااشارهشدهاماهنوزدر

صحنعلنیمجلسطرحنشدهاست.

چهمواردیمشمولمالیاتبرعایدیسرمایهمیشود؟
طبقماده12اینطرحکهقراراســتبهعنوانماده)4(قانون
مالیاتهایمستقیمالحاقشود:کلیهاشخاصغیرتجاری»انتقال
دهندهعین«یا»واگذارکنندهحق«درخصوصانتقالداراییهای
زیر،درکلیهمناطقکشورازجملهمناطقآزادتجاری–صنعتیو

ویژهاقتصادی،مشمولمالیاتبرعایدیسرمایههستند:
1-امالکباانواعکاربریوحقواگذاریمحل

2-انواعوسایلنقلیهمشمولمقرراتمربوطبهشمارهگذاری
٣-انــواعطال،نقره،پالتین،مســکوکاتطال،نقــره،پالتینو

جواهرآالت
4-انواعارز

تبصرههایماده12
ماده12دارایپنجتبصرهاستکهشاملمواردزیرمیشود:

تبصرهیکاینمادهحاکیازآناســتکــهانتقالداراییهای
موضوعبنــد)1(و)2(اینمادهدرصــورتپرداختمالیاتبر
عایدیســرمایه،حســبموردازپرداخت»مالیاتنقلوانتقال
موضــوعماده)٥9(اینقانون«و»مالیــاتنقلوانتقالموضوع
ماده)٣٠(قانونمالیاتبرارزشافزوده«معافهستند،اینحکم
دررابطــهباانتقالداراییهایمذکــورازطریقتنظیمیاتنفیذ

وکالتنامهجارینیست.
براســاستبصرهدوانتقالداراییهایموضــوعبندهای)1(و
)2(اینمادهکهبااســتفادهازتنظیمیاتنفیذوکالتنامهبالعزل
انجامگیرد،چنانچه»عین«یا»حقواگذاری«حســبمورددر
اختیاروکیلیاوکالیبعدیوکالتنامهبالعزلقرارگیردوثمن
معاملهیاعوضآنحسبموردبهموکلاصلییاموکلینبعدی
)تنفیذکننده(وکالتنامهبالعزلپرداختشــود،عایدیسرمایه
حاصلازانتقالمذکور،براساس»صورتحسابالکترونیکیتنظیم
یاتنفیذوکالتنامهبالعزل«موضوعبند)چ(ماده)1۶مکرر(قانون
پایانههایفروشــگاهیوسامانهمؤدیان،مشمولمالیاتموضوع
اینفصلمیشودوموکلاصلییاموکلینبعدی)تنفیذکننده(
وکالتنامهبالعزلبارعایتتبصره)1(اینماده،مسئولپرداخت
مالیاتمتعلقهستند.آییننامهاجراییاینتبصرهحداکثرشش
ماهپسازالزماالجراشــدناینماده،توسطسازمانباهمکاری
ســازمانثبتاسنادوامالککشــورتهیهمیشودوبهتصویب

هیئتوزیرانمیرسد.

براساستبصرهسه،اشخاصحقیقیاعمازایرانیوخارجیصرفاً
نسبتبهدرآمدحاصلازفعالیتهایشغلی،مشمولمالیاتبر
درآمدمشــاغلهســتندودرموردســایرمعامالتداراییهای
موضوعاینمادهکهخارجازفعالیتهایشغلیآنهااست،پساز
استقرارکارپوشهغیرتجاریبرایاخذمالیاتموضوعاینفصل،
اشخاصمذکورصرفاًمشمولمالیاتموضوعاینفصلهستندو

مشمولمالیاتموضوعماده)9٣(اینقانوننمیشوند.
تبصرهچهارحاکیازآناستکهاخذمالیاتموضوعاینفصل
درخصوصاشخاصغیرتجاریمشروطبهاستقرارکارپوشههای
غیرتجاریسامانهمؤدیانبارعایتمفادقانونپایانهفروشگاهیو
سامانهمؤدیاناستوچنانچهتکلیفمذکورانجامنشود،سازمان

مجازبهمطالبهواخذمالیاتمذکورنیست.
براســاستبصرهپنــجدرصورتیکهدرآمدیــاوجوهدریافتی
ناشــیازفروشداراییهایموضوعبندهای)٣(و)4(اینماده
بهاشــخاصموضوعبندهای)٣(و)4(جزء)ج(ماده)1۶مکرر(
قانونپایانههایفروشگاهیوسامانهمؤدیانباشد،درآمدیاوجوه
دریافتیمذکورمشــمولمالیاتبرعایدیسرمایهودرغیراین
صورتکلدرآمدیاوجوهدریافتیفوقبارعایتمفادفصلششم
قانونمالیاتهایمســتقیم،مشمولمالیاتموضوعماده)124(

اینقانونمیشوند.

 چه مواردی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود؟
امــاماده1٣اینطرحکهبهعنوانماده)٥(بهقانونمالیاتهای
مســتقیمالحاقمیشــودبهداراییهاییاشارهداردکهمشمول

مالیاتبرعایدیسرمایهنمیشوند:
براساسبندالفملکمسکونیمتعلقبه»اشخاصغیرتجاری
باالی18سال«کهدورهتملکآنبیشازدوسالباشدوملک

مسکونیدیگریمتعلقبهاشخاصمذکورنباشد.
طبقتبصرهیکاینبند،هرشــخصحقیقیبهتعدادهمســر
و»فرزندباالی18ســال«ویکهملکمســکونیبهآنهاتعلق
ندارد،تاســقف4ملکبادورهتملکبیشازدوسالازمالیات
موضوعاینفصلمعافاست؛شرطبرخورداریازاینامتیاز،عدم
استفادهازمعافیتمربوطبههریکازهمسرو»فرزندباالی18

سال«اشخاصفوقدرپنجسالگذشتهاست.
براســاستبصــرهدو،درصورتیکهملکمســکونیمتعلقبه
اشــخاصحقیقیصرفاًشرط»دورهتملکبیشترازدوسال«را
نداشتهباشد،حکممعافیتموضوعاینجزءدرخصوصاشخاص

مذکورهرپنجسالیکبارجاریاست.
تبصرهسهحاکیازآناستکهمالکاحرازمالکیتواطالعات
ســببیونســبیموضوعاینبندبهترتیباطالعاتپایگاهداده
موضوعماده)1۶9مکرر(اینقانونوپایگاهاطالعاتثبتاحوال
کشــوردرزمانصدورصورتحســابالکترونیکیفروشدارایی

موضوعاینبنداست.
بندبحاکیازآناستکهوسیلهنقلیهموضوعبند)2(ماده)4(
اینقانون،دارایپالکشخصیومتعلقبهاشخاصغیرتجاری
باالی18ســالکهدورهتملکآنبیشازدوسالباشدوتنها

»وسیلهنقلیهدارایپالکشخصی«متعلقبهویباشد.
طبقتبصرهیکبنــدبتعیینمصادیقوســایلنقلیهدارای
پالکهایشخصیوغیرشــخصی،مطابقآییننامهایاستکه
توسطوزارتکشورباهمکاریوزارتراهوشهرسازیحداکثر۶
ماهپسازالزماالجراشــدناینمادهتهیهمیشودوبهتصویب

هیئتوزیرانمیرسد.
طبــقتبصرهدو،حکــممعافیتازپرداختمالیــاتبرعایدی
ســرمایهموضوعتبصرههــای)1(و)2(بند)الف(اینماده،در

خصوصداراییهایموضوعاینجزءنیزجاریاست.
طبقبندپاولینمعاملهامالکپسازاخذپروانهساختمانیتا
قبلازدریافتگواهیاتمامعملیاتساختمانیمشروطبهاینکه
بیشازچهارسالازتاریخاخذ»اولینپروانهساختمانی«نگذشته
باشدوهمچنیناولینانتقالامالکپسازدریافتگواهیاتمام

عملیاتساختمانی.
طبــقبندتانتقالماترکبهصورتارثوطبقبندث،انتقال
امالکموضوعماده)۶8(اینقانونوقسمتاخیرماده)٧٠(این
قانوندرخصوصمناطقنظامییامرافقعامه؛مشمولمالیاتبر

عایدیسرمایهنمیشوند.
همچنینطبقبندج،انتقالداراییهایزیرمطابقشرایطتعیین
شــدهودربازهزمانیبهشرحذیل،مشمولمالیاتموضوعاین

فصلنمیشوند:
1-اولینانتقــالداراییهایموضوعبندهای)1(و)2(ماده)4(
اینقانونکهحســبمورد»تاریخانتقالعین«یا»تاریخانتقال
حقواگذاریمحل«درخصوصآنهاپیشازالزماالجراشــدن
اینمادهاست،تا4سالپسازاستقرارکارپوشههایغیرتجاری

سامانهمؤدیان
2-داراییهــایموضوعبندهای)٣(و)4(ماده)4(اینقانونکه
پیشازالزماالجراشدناینمادهتملیکشدهاندتاششماهپس

ازاستقرارکارپوشههایغیرتجاریسامانهمؤدیان
تبصــره-داراییهایموضوعبنــد)٣(مــاده)4(متعلقبههر
»شخصحقیقیباالی18سال«بهمیزانفروشمعادلدویست
گرمطالی18عیارازمالیاتموضوعاینفصلمعافاست؛شرط
برخورداریازاینمعافیتتاســقفمذکور،عدماستفادهازاین

معافیتدرپنجسالگذشتهاست.
٣-اراضیباکاربریکشــاورزیاعمازباغهاوزمینهایزراعی

خارجازحریمشهریبهاستثنایباغویالها
تبصره-شرطاستفادهازمعافیتاینبند،دورهتملکباالیسه
سالوزیرکشتبودناراضیمذکوردرحداقلسهسالاز»دوره
پنجســالهمنتهیبهتاریخفروش«است.وزارتجهادکشاورزی
موظفاستشرایطفوقراتشخیصدهدوبهصورتسامانهای
بهســازماناعالمنماید.پنجاهدرصد)٥٠(ازمالیاتموضوعاین
فصلدرخصــوصداراییهایموضوعاینجزء،بهعنواندرآمد
اختصاصیبهوزارتجهادکشاورزیاختصاصمییابد.آییننامه
اجراییاینتبصرهحداکثرششماهپسازتاریخالزماالجراشدن
اینماده،توسطوزارتاموراقتصادیوداراییباهمکاریوزارت

جهادکشاورزیتهیهوبهتصویبهیئتوزیرانمیرسد.
همچنینطبقبندچ،انتقالبالعوضداراییهایموضوعبندهای

)1(و)2(ماده)4(اینقانون.
تبصره-شــرطبرخــوداریازمعافیتاینجــزء،درجبالعوض
بــودنودرجارزشریالیداراییدرصورتحســابالکترونیکی
مربوطهاســت؛ارزشریالیاظهارشــدهمندرجدرصورتحساب
الکترونیکی،درحکمقیمتفروشاستوقیمتمذکورمبنای
محاسبه»درآمداتفاقیموضوعفصلششمبابسوماینقانون«
و»عایدیســرمایه«درمعاملهبعدیاســت؛حکماینبنددر
خصوصانتقالداراییهــایمذکورکهمعاملهمربوطهبهانتقال

آنهابهصورتمحاباتیانجامشده،جارینیست.

آخرینوضعیتبازاررمزارزهادرجهان
سقوط ارز دیجیتال پرچم دار

ازابتدایسالجدیدمیالدی،قیمتبیتکوین)BTC(شاهدافزایشهاییدرکوتاهمدتبوده
اســت،بااینحال،ارزشبازاراینارزدیجیتالپرچمدارهمچنانزیرسطوححمایتیمهم
قراردارد.بهگزارشایســنابهنقلازکریپتو،بیتکوینچندهفتهاستکهبرایباقیماندن
باالی1٧هزاردالرمبارزهکردهاســتامانتوانستهمقاومترابشکندواخیرابرایاولینبار
دردوماهاخیربهزیر1۶هزارو9٠٠دالرســقوطکرد.اینمبارزهبهاینجاختمنمیشــود
زیرابیتکوینممکناســتهمچنانبتوانددرآیندهبهقیمتهایبسیارپایینتریبرسد.
دادههایکریپتوکوانت)CryptoQuant(نشانمیدهدکهقیمتهنوزآنطوریکهبسیاری
انتظارداشتندنزولنکردهاست.قیمتمعموالدرطولچرخههایمثبتبازارکریپتو،باالتر
ازقیمتواقعیباقیمیماند.ازســویدیگر،ازآنجاییکهبازارنزولیدرحالنزدیکشدن
بهمرحلهنهاییکاپیتوالسیونخوداست،قیمتبهزیرقیمتواقعیسقوطمیکندوباعث
وحشتگستردهمیشــود.قیمتواقعیمعیارمیانگینقیمتیاستکهباعرضهآنچیزی
کهکلشرکتکنندگانبازاربرایسکههایخودپرداختهانداندازهگیریمیشودومیتوان
آنرابهعنوانقیمتحمایتیامقاومترویزنجیرهتفســیرکردوبهعنوانسقفتحقق
یافتهتقســیمبرکلعرضهسکهمحاسبهمیشــود.عالوهبراین،درایندوره،بازیگرانبازار
تحتاســترسزیادیقراردارندودرنتیجه،داراییهایخودرابهمنظورجلوگیریازضرر
بیشــتروکنترلدرزمانتغییراتبیشتربازارکریپتو،بهفروشمیرسانند.اکنون،بانگاهی
بهچرخههایقبلی،شروعیکبازارصعودیرامیتوانباپیشیگرفتنقیمتبیتکویناز
قیمتواقعیپیشبینیکردامااینموردهنوزرخندادهزیراقیمتنتوانســتهاســتازیک
نقطهقیمتیخاصعبورکندوبهتازگیباحرکتنزولیقابلتوجهیبهسمتنزولیردشده
اســت.درنتیجه،هنوزفضابرایسقوطبیتکوینوجودداردوتازمانیکهقیمتازقیمت
واقعیکهدرحالحاضر19.٧هزاردالراستفراترنرود،انتظارپایانبازارنزولیکنونیوجود
نخواهدداشــت،تاآنزمان،انتظارمیرودروندمنفیادامهیابد.مجموعارزشبازارجهانی
ارزهایدیجیتالیدرحالحاضر82٣.۶٠میلیارددالربرآوردمیشودکهاینرقمنسبتبه

روزقبل٠.٠9درصدکمترشدهاست.

پیش بینی بازار طالی جهانی
جورجیوا،رئیسصندوقبینالمللیپول،انتظارداردکهیکســوم
اقتصادجهاندرســالجاریدررکودباشــدواینمیتواندطالرا
تقویتکند.بهگزارشایســنا،طالاخیراًبهباالترینقیمتخوددر
نزدیکبههفتماهگذشتهرسیدهاستوانتظاراتراتقویتمیکند
کهاینفلزگرانبهادرمسیررسیدنبهباالترینرکورددرسالجاری
اســت.ادموندمویدرایاالتمتحدهاظهارکرد:طالازنوامبرتاپایان
ســالگذشــتهبهمیزانقابلتوجهیحدود2٠٠دالردرهراونس
افزایشیافــتواینرونددرچندروزاولژانویه2٠2٣ادامهیافت.
قیمتطــالدرنوامبر٧.٣درصدودردســامبر٣.8درصدافزایش
داشتند.قدرتنسبیدالرآمریکاونرخهایبهرهباالترطالراتحت
فشــارقراردادهاســت.مویافزود:دالرازماهنوامبرضعیفشدهو
افزایشنرخبهرهفدرالرزروبهســمتتعدیلآغازشــدهاستکه
باعثشــدطالحرکتصعودیخودراآغازکند.اومیگویدچهیک
فرودنرمیاســختبرایاقتصادایاالتمتحدهدرسالجاریوجود
داشتهباشد،اقتصادجهانیدرحالشکلگیریاستکهسالبدتری
نســبتبهسالگذشتهداشتهباشــدوطالمعموالًدرزمانرکود،
تورمباالیاعدماطمیناناقتصادیافزایشمییابد.براساسگزارش
مارکتواچ،کریستالیناجورجیوا،رئیسصندوقبینالمللیپول،در
مصاحبهاخیرگفتکهصندوقبینالمللیپولانتظارداردامسالیک
سوماقتصادجهاندررکودباشد.مویبراساستجربهخودبهعنوان
مدیرضرابخانهایاالتمتحــدهدرطولبحرانمالی2٠٠8تا2٠٠9،
معتقداســتکهنشانههاحاکیازافزایشقیمتطالدرسالجاری
استواوتعجبنخواهدکرداگرطالرکوردهایجدیدیراثبتکند
وبهباالی21٠٠دالریابیشــتربرسد.برخیازپیشبینیهایبازار،

قیمتهاییراتا٣٠٠٠دالردرهراونسذکرمیکنند.

توســعهنقشحمایتیبیمههاازالزاماتجوامعبشری
بودهوبرایانسانامروزازاهمیتویژهایبرخورداراست
وکشــورماهمباتوجهبهجمعیــتروبهافزایشطی
ســالهایمتمادیونیازروزافزونمردمبهپشتیبانیو
حمایتدربرابرمســائلپیشبینــیناپذیرازاینقاعده
مستثنینبودهوبههمیندلیلدرطولسالهایگذشته
موسساتوســازمانهایبیمهایزیادیتاسیسشده
اســت.ازآنجاییکههرصنعتیبرایارائهبهترخدماتو
معرفیقابلیتهاوظرفیتهایخودبهفرهنگســازی
درجامعــهوبینمردمنیازدارد،بیمهمرکزیوصندوق

تامینخســارتهایبدنیهمازاینمهمغافلنبودهو
درراستایمسئولیتاجتماعیجهتآشناسازیمردمبا
محصوالتوخدمــاتبیمهایوویژگیهایاینصنعت
متنوعومعرفیبیشــترفعالیتهایخــود،ازراههای
مختلفاقدامبهاطالعرســانیکــردهودراینزمینهبا
رســانههاهمکاریتنگاتنگیدارند.سریالطنز»چشم
بندی«کهازنهمدیماهدرحالپخشازشــبکهسوم
ســیمااست،یکیازنمونههایبارزاینحمایتهدفمند
بیمهمرکزیوصندوقتامینخسارتهایبدنیبارسانه
هاجهتفرهنگسازیواطالعرسانیبیمهایبهمردم

کشــورمانمیباشدوبهنظرميرسدکهتااینجايکار
ضمنروایتیکقصهجذاب،مقاصدکاملصنعتبیمه
راارائهدادهاستوبایددیدکهچقدرميتواندبهاهداف
خوددســتیابد.اینانتخاببهنظرباهوشمنديکامل
صورتگرفتهاســت،چراکهضمــندرگیريمخاطب
تلویزیونبهقصه،اورابامقولههاییآشناميکندکهدر
ضمیرناخودآگاهاونشستهومفاهیميکهمدنظرصنعت
بیمهاسترانیزبراياونهادینهميکند.شایانذکراست
کهدرســالهایاخیربرنامههایدیگریهمباحمایت

صنعتبیمهدرصداوسیماتولیدوپخششدهاست.

با حمایت بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی انجام شد؛

معرفی خدمات صنعت بیمه کشور در قالب تصویر
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دکتر محمدرضا کمالی

اثرات  گردشگری بر اقتصاد کشور

توسعه گردشگری مذهبی در گرو توجه به زیرساخت ها 
در کنار برشمردن تمامی کاستی ها و توجه به امکانات و قابلیت های جذب توریست 
مذهبی، به نظر می رسد ارگان ها و نهاد های مسئول برای تقویت صنعت توریسم 
مذهبی نیاز به بازنگری در برنامه ها و شــیوه اطالع رســانی دارند.ایران با قدمتی 
چندین هزار ساله دارای اماکن تاریخی و مذهبی بسیاری است که در میان آن ها 
مقبره های زیارتی و اماکن مقدس مثل مساجد تاریخی جلوه ویژه ای به گردشگری 
کشــور ما داده است، دین و مذهب نقش بسزایی درشکل گیری و حتی توسعه و 
پیشــرفت برخی از شهر های از جمله مشــهد، قم، شیراز، قزوین، شوش، اردبیل، 
گنبد کاووس و ... داشته است؛ حدود ۳۳ پیامبر در ایران دفن شده اند که می توان 
به دانیال نبی، حیقوق نبی، قیدار نبی، اشموییل، حضرت یوشع، حضرت خالد بن 
سنان عبسی، شعیای نبی، حضرت حجی، حضرت مردخای، حضرت قادر، حضرت 
روبیل، حضرات ســالم، سلوم، سهلی و القیا اشــاره کرد هریک در میزان جذب 
گردشگر داخلی و خارجی نقش بسیار پررنگی دارند در این بین خراسان پایتخت 
مذهبی کشور ایران در میان دیگر اماکن مذهبی شهره بیشتری دارد؛ وجود امام 
رئوف حضرت علی بن موسی الرضا )ع( در مشهد ارزش این شهر مذهبی را جهانی 
کرده است و قم دومین شهر مذهبی ایران به دلیل وجود بارگاه حضرت معصومه 
)س( خواهر گرانقدر امام رضا )ع( اهمیت ویژه ای به این شــهر داده اســت قم به 
عنوان مرکز دانشگاه های مذهبی و الهیات توانسته توریست های علمی و دانشگاهی 

جذب کند.

نقش آثار باستانی در جذب گردشگر
بازدید از آثار باستانی همواره یکی از مقاصد گردشگران به شمار می رود. توسعه 
پایدار با ارائه راه حل هایی در زمینه های اجتماعی اقتصادی و زیســت محیطی 
ســعی در جلوگیــری از نابودی منابع طبیعی و رواج بــی عدالتی و پایین آمدن 
کیفیت زندگی انسان ها دارد.با توجه به اهمیت این موضوع، شهر کرمان، یکی از 
مراکز تاریخی فرهنگی کشور، ساالنه پذیرای تعداد کثیری از گردشگران داخلی 
و خارجی است.هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیرات توریسم تاریخی و فرهنگی 
بر توسعه پایدار شهر کرمان است.دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان غنای 
تاریخی شگرفی را در قلب خود جای دادند اما شاید بعلت دوری از پایتخت توجه 
در خوری برای امر گردشگری به این استان ها نمیشود.بم یکی از شهرهای تاریخی 
ایران و استان کرمان است طوری که اگر بخواهند به یک جهانگرد دو سه عکس 
تاریخی از ایران نشــان دهند حتماً یکی از آنها ارگ بم است. )ارگ بم بزرگترین 
بنای خشــتی جهان اســت که از لحاظ عظمت و زیبایی با دیوار چین مقایســه 
می شود(.وجود غنای تاریخی فراوان در کنار شهر جدید بم و نزدیکی به کویر های 
ریگ یالن و شهداد بم را دارای ظرفیتی عالی برای جذب گردشگر میتوان قلمداد 
کرد. همچنین بم در گذشــته به پاریس ایران شــهرت داشت. شهر بم  از تهران 
۱۲۸۳ کیلومتر فاصله  دارد و در دشت  وسیعی  بین  دو رشته  جبال  بارز و کبودی  
قرار گرفته است .به لحاظ تاریخی و محصوالت کشاورزی )به ویژه خرما(، معروفیت 
جهانی دارد. شــهر قدیم بم یکی از پنج کورهٔ ایالت فارس بود و به دروازه شــرق 
ایران شهرت داشته است . بم در مقطع حساسی از تاریخ )اواخر پادشاهی لطفعلی 
خان زند در زمان فرار او به بم( حتی از طرف لطفعلی خان پایتخت ایران نیز اعالم 
شد و برای مدتی پایتخت ایران بود.آثار تاریخی همچون تخت جمشید، فرهنگ 
اصیل ایرانی و تمدن کهن این ســرزمین را نشــان می دهد و باید با توجه به این 
جایگاه به آنها توجه کرد. تخت جمشید افسانه ای، یادگار به جامانده از امپراتوری 
مقتدر هخامنشی شامل بخش¬های مختلفی مانند پلکان ورودی و دروازه ی ملل، 
مجموعه کاخ¬های شاهی به نام های کاخ آپادانا، کاخ تچر، کاخ هدیش، کاخ ملکه، 

کاخ سه در، کاخ صدستون، کاخ شورا و خزانه ی پادشاهی است.

جزایر جنوب کشور بهشت گردشگران
یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری مسافران داخلی و خارجی جزایر جنوب 
ایران به ویژه خلیج فارس می باشد.در این منطقه بیش از سی جزیره وجود دارد 
که جزایر زیبایی مانند کیش با مدرن ترین و متفاوت ترین امکانات رفاهی آماده 
پذیرایی از گرشــگران هستند و در مقابل بعضی از آن ها در طول تاریخ و برخی 
دیگر از ابتدا غیر مســکونی بوده اند.جزایر زیبایی  همچون :جزیره هنگام-هرمز-

قشــم-کیش - الوان - ناز هندورابی و ...که مسولین باید بر روی آنها برای جذب 
گردشگر ســرمایه گذاری ویژه ای کنندایران یکی از کشورهایی است که مناطق 
دیدنی و توریستی فراوانی دارد. از خلیج فارس و جنوب آن گرفته تا شمال و دریای 
خزر. شــمال ایران به دلیل داشتن طبیعتی دست نخورده در کنار دریای خزر و 
جاهای دیدنی فراوانی که دارد طرفداران بسیاری پیدا کرده است.استان مازندران 
یکی از مشهورترین استان های شمالی کشورمان است که به خاطر طبیعت بکر و 
جنگل های زیبایش، آب و هوای مطبوع و معتدل، دسترســی جاده ای مناسب و 

مراکز تفریحی، برای جذب گردشگر امتیاز خوبی محسوب می شود.

شتاب گردشگری در کویر
با یک مالحظه ی سطحی نقشه ی ایران به وضوح در می یابیم که کویر و بخش 

های بیابانی بخش قابل مالحظه و وســیعی از طبیعت ایران را در برگرفته است. 
که متاســفانه بخش اعظمی از آن ها بدون استفاده و بدون هیچ بهره برداری به 
حال خود رها شده است.عدم سیاست گذاری های درست و برنامه ریزی کارآمد 
توســط متخصصان این حوزه از یک ســو و نبود زیرساخت های مناسب و عدم 
ســرمایه گذاری و تخصیص بودجه و توجه خاص به مناطق بیابانی و کویری به 
عنوان بخشی از سرمایه های اکوتوریستي کشور، از دالیل مهم نقصان های موجود 
اســت.صنعت اکوتوریسم در کویر به شــکل قابل توجهی در حال رشد و توسعه 
اســت. زوایای مختلف این توســعه چه از لحاظ رشد گردشگران به دلیل تازگی، 
خطرپذیری، راحتی کمتر، خال و فضا، آرامش و سکون در عین حال هیجان، جز 
جاذبه های بی نظیری است که تنها در مناطق کویری قابل دریافت و تجربه است.

مهمترین اثرات مستقیم گردشگری به  اقتصادی کشور 
 ایجاد شــغل به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم برای افراد بــه ویژه جوانان 
کشور،ایجاد زیر ســاخت های بهتر مانند بهبود تمیزی شهر، رسیدگی به اماکن 
تاریخی، ایجاد جاده و فرودگاه با استفاده از درآمده از گردشگران و همچنین برای 
جذب گردشگر بیشتر-وارد کردن ارز خارجی به کشور-رسیدگی و توسعه جاذبه 
های طبیعی است.صنعت مسافرت و گردشگري بزرگترین و متنوع-ترین صنعت 
و یکی از اشتغالزاترین و پر درآمدترین صنایع در دنیا به شمار میرود. بی تردیداین 
صنعت،مسالمت آمیزترین جنبش بشراست که در رشدوتوسعه دانش،فرهنگ و 
اقتصاد جوامع ا ثر مستقیم دارد و میتواند به عنوان موثرترین عامل در ایجاد تفاهم 

میان ملل و استوارساختن مبانی صلح جهانی،نقش اساسی ایفا کند.

کمک به اقتصادهای محلی
تمام درآمد حاصل از اقتصاد گردشــگری چه از طریق رسمی و چه غیر رسمی، 
این پتانسیل را دارد که به اقتصاد محلی کمک کند.اگر گردشگری در منطقه ای 
باثبات شود، عموما درآمدها به مناطقی هدایت می شود که بیشترین سود را برای 
مردم محلی داشــته باشد. در بسیاری از کشــورها پس از این پایداری، دولت ها 
سرمایۀ خود را به سمت خدمات عمومی هدایت می کنند و شاغالن حوزۀ صنعت 

گردشگری درآمد خود را در جامعۀ محلی هزینه می نمایند.

حال گردشگری ایران خوب نیست
چون کشور ما تحریم است و تصویر خوبی در بین مردم جهان ندارد، اگر بتوان در 
کنار جاذبه های تاریخی و طبیعی راهی پیدا کرد که گردشگران را به سفر به ایران 
تشــویق کرد، آمار و ارقام منتشر شده از نرخ گردشگری در کشور نیز گویای حال 
بد این صنعت در کشور استطرح محدودیت بر صنعت گردشگری ایران تاثیر بسیار 
مخرب و غیرقابل جبرانی دارد و حتی ایران را از چرخه گردشــگری جهان حذف 
کند. چراکه اکنون اینترنت و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بستر مناسبی 
برای گردشــگران ایجاد کرده که مقصدهای گردشــگری خود را انتخاب کنند. 
کشــورهای مختلف نیز از این ابزار کم هزینه به خوبی برای معرفی پتانسیل های 

گردشگری خود استفاده می کنند.

ایران از لحاظ اقلیمی با داشتن اقلیم خاص چهارفصل یکی از بی 
نظیرترین کشورهای جهان به شمار می آید

دکتر محمدرضا کمالی در 22 بهمن سال 1338 مصادف با نیمه شعبان، سالروز میالد باسعادت 
امام زمان )عج( در روستای قلعه عسگر از توابع شهرستان بردسیر واقع در استان کرمان دیده 
به جهان گشود. با شروع جنگ تحمیلی و دوران هشت سال دفاع مقدس وی به عنوان یکی از 
سربازان جان برکف میهن اسالمی عازم جبهه های حق علیه باطل شد و در عملیاتهای مختلف 
شرکت نمود و سرانجام در عملیات شلمچه مجروح شیمیایی گردید.وی یکی از نوادگان یوسف 
خان از خوانین شهرســتان نکا در استان مازندران می باشــد که از مازندران به استان کرمان 
مهاجرت کرده بودند. مادرش اصالتاً کرمانی اســت؛ وی از جانبازان دوران هشــت سال دفاع 
مقدس بوده که در اکثر عملیات های جبهه های جنگ حضور داشته و در عملیات شلمچه مجروح 
شیمیایی گردیده است.وی مالک بزرگ ترین نخلستان خرما در ایران است که مساحت آن هزار 

هکتار میباشد. 

فعالیت های ادبی
دکتر محمدرضا کمالی کتاب های: مشترکات ایران و افغانستان کتاب تاریخچه موادمخدر و بررسی روند شیوع اعتیاد در 
ایران، کتاب تاریخچه موادمخدر و بررسی روند شیوع اعتیاد در جهان، کتاب جازموریان قلب ایران و کتاب عشق جاودان، 
کتاب همه چیز درباره ی گیاهان دارویی، کتاب پروانه در آتش، کتاب شهرزاد غصه ها و کتاب قوم تات را به رشته تحریر 
درآورده که هر یک چندین نوبت تجدید چاپ گردیده است. او مقاله های متعددی درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی ادبی در مطبوعات داخلی منتشر نموده و همچنین در چند همایش و کنفرانس نیر سخنرانی ایراد نموده است. 
کتاب های جنگ و صلح، برادران کارامازوف، جنایت و مکافات، بیگانه، وقتی نیچه گریست، وصایا، دنیای سوفی، بادبادک 
باز، هزار خورشید تابان، قانون شفا، از دولت عشق، اتاق جایی که اتفاق افتاد، زیاد اما ناکافی، چشم دل بگشا، پس از تو، 
من پیش از تو از ترجمه های نامبرده بوده که توسط ناشران مختلف منتشر شده اند.در تازه ترین مقاله ایشان در مورد 
مبحث اقتصاد و گردشگری مباحثی را مطرح کردند که به منظر خوانندگان عزیز میرسد.توسعه صنعت گردشگري و 
بهره گیري از ظرفیت هاي آن یکی از گام هاي مهم در راســتاي رونق اقتصادي به شــمار می آید. در این میان توجه 
جدي و هدفمند به گردشگري کشور که از ظرفیت هاي باالیی در این زمینه برخوردار است می تواند به رونق اقتصادي 
کشور و افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشتی شهروندان منجر شود.اقتصاد گردشگری در بسیاری از کشورها در اولویت 
اول توسعه اقتصادی قرار دارد،از جمله سردمداران این قضیه کشورانگلیس )با تمرکز بر لندن(میباشند یکی از مهم ترین 
بخش های درآمد و اقتصاد هر کشور، ازطریق گردشگری می باشد.ایران از لحاظ اقلیمی با داشتن اقلیم خاص چهارفصل 
یکی از بی نظیرترین کشورهای جهان به شمار می آید.ایران با برخورداری از ۶۸ گونه مادهٔ معدنی و شناسایی نزدیک 
به ۶۰ میلیارد تُن ذخایر معدنی، از دید گوناگونی، میان کشــورهای جهان، در جایگاه دهم جدول قرار دارد و حدود ۷ 
درصد از ذخایر معدنی کل جهان، در این کشور قرار دارد. و در کل کشور ما ۱۰ درصد از منابع جهانی را در اختیار دارد 
و به لحاظ داشتن منابع بسیار نباید فقیری در کشور ما وجود داشته باشد. تنوع اقلیمی زیادی در ایران وجود دارد به 
طوری که از ۱4 گونه اقلیم موجود در جهان، ایران از ۱۱ گونه آن برخوردار می باشد.  ایران کشوری است که به چهار 
فصل بودن مشــهور اســت. طول و عرض جغرافیایی فالت مرتفع ایران به نحوی است که مناطق کویرَی نیمه کویرَی 
کوهستانی و جلگه های حاصلخیز را در کنار هم دارد که تنوع اقلیمی باالیی را در پی خواهد داشت. از شمال تا جنوب 
کشور تنوع آب و هوایی، از معتدل و مرطوب تا گرم و خشک گسترده است.ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد 
خود در قلب تقاطع ارتباطی خاورمیانه، آسیا و اروپا و به واسطه بهره مندی از ترتیبات نظامند در حوزه تجارت منطقه 
ای و فرا منطقه ای، گمرک، مالیات و ســرمایه گذاری به کشــوری قدرتمند مبدل گشته است.  ایران از لحاظ اقلیمی 
با داشتن اقلیم خاص چهارفصل یکی از بی نظیرترین کشورهای جهان به شمار می آید. تنوع اقلیمی زیادی در ایران 
وجود دارد به طوری که از ۱4 گونه اقلیم موجود در جهان، ایران از ۱۱ گونه آن برخوردار می باشد. این تنوع اقلیمی 
موجب شکل گیری انواع مختلف از چشم اندازهای طبیعی شده است که شبیه ان را به ندرت در کشورهای دیگر می 
توان یافت.  طبیعت و اقلیم متنوع ایران شــامل پوشــش گیاهی و اکوسیستم جانوری گوناگون و فراوانی است که هم 
از لحاظ تعداد و هم تنوع در مقایسه با سایر نقاط جهان شگفت انگیز می باشد. تنوع پوشش گیاهی ایران بیش از دو 
برابر قاره اروپا و تقریباً برابر با شبه قاره هند می باشد.صنعت گردشگری همچنان مظلوم ترین صنایع در میان کسب و 
کارهایی است که به حیات عادی خود برنگشته است و گمان می رود که تا ماه های آتی و البته به گزارش مراجع آمار، 
تا  پایان سال ۲۰۲۳ این صنعت همچنان مهجور باقی خواهد ماند.تاًثیر مستقیم گردشگری هنگامی آغاز می شود که 
خدمات یا کاالیی مانند: هزینه مکان های اقامت، هزینه ورودی اماکن تاریخی و تفریحی، هزینه غذا و نوشیدنی، خرید 
از بازار های شهر، به گردشگر به فروش برسد. و تاًثیرات غیر مستقیم به گونه ای است که شاید کاال یا خدماتی مستقیم 
برای گردشگر تولید و ارائه نشود اما در اثر فروش و استفاده گردشگر سودی نیز به تولید کننده و ارائه دهنده می رسد.
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یک بازوی رباتیک مجهز به هوش مصنوعی همه کاره، از تهیه قهوه 
گرفته تا چاپ ســه بعدی، با قابلیت چرخــش ۲۲۰ درجه می تواند 
طیف گســترده ای از کارهــا را انجام دهد.به گزارش ایســنا، یک 
استارتاپ کره ای موسوم به سوپرنوا)Supernova(، یک بازوی رباتیک 
هوشمند به نام هیونیت)HUENIT( را طراحی کرده است که رباتی 
برای کمک به افراد در انجام کارهای مختلف خانه و همچنین انجام 
کارهای خالقانه اســت.این استارتاپ در نمایشــگاه CES امسال از 
بازوی رباتیک خود مجهز به یک دوربین هوشــمند رونمایی کرد. 
هدف این شرکت، توسعه ربات های خالقانه برای کمک به افراد در 
انجام کارهای روزمره است.اگرچه بسیاری از فناوری های نوآورانه در 
نمایشــگاه CES ۲۰۲۳ به نمایش گذاشته شدند، اما بازوی رباتیک 
HUENIT توجه بازدیدکنندگان را به شکل ویژه به خود جلب کرد.

HUENIT یک بازوی رباتیک چند منظوره مبتنی بر هوش مصنوعی 

با کاربری آسان است که فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی را با 
بازوی ماژوالر ترکیب می کند تا کارهای پیچیده را با دقت باال انجام 
دهــد. این ربات می تواند همه کارها را از تولید قهوه گرفته تا چاپ 
ســه بعدی یک نمونه اولیه انجام دهد. این ربات دارای یک دوربین 
بهره مند از هوش مصنوعی روی خود اســت که می تواند تصاویر را 
تا ۳۰ فریم در ثانیه ثبت کنــد. این دوربین مجهز به پردازنده های 
مبتنی بر RISK-V و شــتاب دهنده های هوش مصنوعی است تا از 
ویژگی هایی مانند تشخیص چهره، تشخیص صدا و تشخیص اشیاء 
پشتیبانی کند.از دیگر ویژگی های این دوربین هوشمند می توان به 
طبقه بندی تصاویر، تشخیص رنگ، ردیابی خط، تقسیم بندی بدن 

انسان و موارد دیگر اشاره کرد.

دست بیونیک Ability Hand با ویژگی بازخورد چند لمسی و ۳۲ حالت 
برای گرفتن اشــیاء، در نوع خود اولین است.به گزارش ایسنا و به نقل 
از آی ای، شرکت ســایونیک)Psyonic(، سازنده دستگاه های بیونیک در 
نمایشــگاه CES ۲۰۲۳ یک دست بیونیک موســوم به Ability Hand را 
به نمایش گذاشته اســت که اولین دست بیونیک با توانایی لمسی در 
جهان است.این دســت بیونیک می تواند چیزهایی را که نگه می دارد، 
حتی ظریف ترین اشیاء را حس کند. این در واقع یک دستگاه مصنوعی 
بیونیک است و شــرکت ســازنده آن قصد دارد آن را به افراد نیازمند 
بیشتری برساند.این محصول اولین دست بیونیک با قابلیت بازخورد چند 
لمسی است. وزن آن تنها ۴۹۰ گرم است که ۲۰ درصد کمتر از میانگین 
وزن دســت انسان است و سرعت مشت شدن آن ۲۰۰ میلی ثانیه است 
که باعث می شــود سریع تر از هر دســت بیونیک دیگر موجود در بازار 
باشــد. این بدان معناست که این دســت بیونیک، انگشتان خود را با 
سرعتی بسیار ســریع می بندد که نشان می دهد توانایی آن در گرفتن 
 Ability Hand ،اشیا سریع تر از سایر دست های بیونیک است.عالوه بر این
به طور خودکار انگشــت شست خود را روی شــیء انتخاب شده قرار 
می دهد تا محکم نگه داشــته شود. این محصول همچنین در برابر آب 
مقاوم است و چسبندگی خوب آن از لیز خوردن اشیاء از میان انگشتان 
جلوگیری می کند.نمایشــگاه CES ۲۰۲۳ شاهد بسیاری از محصوالت 
مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله دســت بیونیک Ability Hand بود. 
این دست بیونیک بسیار بادوام است و هر انگشت می تواند بدون اینکه 
بشــکند، ضربه های معینی را تحمل کند و اگر انگشــتان یا کل دست 
شکست، کاربر باید آن را برای تعمیر به شرکت سازنده Psyonic بفرستد.

ربات »باریستا« یا مهندس سازه؟

دست با احساس، یک انقالب در 
فناوری بیونیک

گنجینه

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اردوگاه آوارگان روهینگایی در اندونزی/ خبرگزاری فرانسه

ورزشی

تخت گاز

نگاهی به فناوری تغییر رنگ بدنه بی ام و آی ویژن دی
بی ام و آی ویژن دی حاضر در نمایشــگاه CES ۲۰۲۳ ویژگی جالبی دارد و آن توانایی تغییر رنگ بدنه و اســتفاده از حداکثر ۳۲ رنگ است! این ویژگی قطعاً نظرات 
زیادی را به خود جلب می کند.بی ام و در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۹ یک دستگاه X6 با پوشش وانتابلک VBx۲ را به نمایش گذاشت. این رنگ بیش از ۹۹ درصد نور 
مرئی را جذب می کند تا سیاه ترین رنگ دنیا باشد. در نمایشگاه CES ۲۰۲۲ نیز یک دستگاه iX با تکنولوژی E Ink به نمایش درآمد که از میلیون ها میکرو کپسول با 
ضخامتی در اندازه موی انسان استفاده می کرد. این کپسول ها با رنگریزه های سفید دارای بار منفی و رنگریزه های سیاه دارای بار مثبت پر شده بودند تا مالک بتواند 
رنگ بدنه این شاسی بلند برقی را تغییر دهد.بی ام و برای نمایشگاه CES ۲۰۲۳ تکنولوژی E Ink را تکامل بخشیده است. این تکنولوژی پیشرفته تر که روی بی ام و آی 
ویژن دی به نمایش درآمده رنگ های واقعی تا حداکثر ۳۲ رنگ را به نمایش می گذارد. دیگر خبری از تغییر رنگ سیاه وســفید نیســت و می توان تغییر رنگ کامل 
پانل های بدنه را انجام داد. این برند لوکس آلمانی حداکثر ۲۴۰ سگمنت را روی تمامی پانل های بدنه این خودروی مفهومی بکار برده است.البته تنها بدنه نیست که 
می تواند رنگ خود را تغییر دهد زیرا رینگ ها نیز می توانند با تکنولوژی E Ink همراه شوند و ظاهر عجیب تری را برای آی ویژن دی به ارمغان بیاورند. بی ام و می گوید 
میزان تنوع الگوهای رنگی قابل انتخاب برای بدنه این خودرو تقریباً بی نهایت بوده و رســیدن به طرح جدید چند ثانیه طول می کشــد. همان طور که در رندرهای 
رســمی منتشــر شده می بینیم، باواریایی ها این تکنولوژی را به خوبی نمایش داده اند. بی ام و هیچ چیزی درباره جنبه های احتمالی استفاده از تکنولوژی تغییر رنگ 
روی محصوالت تولیدی اش نگفته اســت. این برند یکی از وســیع ترین آپشن های رنگ بدنه را در صنعت خودرو داراست و از کاتالوگ سفارشی Individual نیز برای 

طیف متنوع خودروهای خود استفاده می کند. مشتریان حتی می توانند آپشن بدنه دو رنگ مشابه رولزرویس را برای نسل جدید سری ۷ پرچم دار انتخاب نمایند.

پیشنهاد نجومی و عجیب 
الهالل به مسی

باشگاه الهالل عربستان برای جذب لیونل مسی حاضر است 
رقمــی عجیب را به این بازیکن پیشــنهاد دهد تــا او را به 
گرانترین بازیکن تاریخ تبدیل کند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
المنظار، بعد از پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر، هواداران 
الهالل سرشــناس ترین تیم عربستانی منتظر یک سورپرایز 
بزرگ هســتند و آن جذب فوق ستاره ای به نام مسی است.

قرارداد مسی با پاری ســن ژرمن تابستان پیش رو به پایان 
می رسد و به همین خاطر هواداران الهالل امید زیادی دارند 
که بتوانند این بازیکن را جذب کنند.باشگاه الهالل که برای 
جذب لیونل مسی با این بازیکن وارد مذاکره شده حاضر است 
با دســتمزد عجیب و خیالی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
)سعودی( در سال این بازیکن آرژانتینی را جذب کند.الهالل 
حاضر اســت که با حقوق ۳۲۰ میلیون دالر در سال مسی را 
جذب کند و در این صورت این فوق ستاره آرژانتینی به گران 
ترین بازیکن تاریخ تبدیل می شود.مســی همچنان در اوج 
دوران فوتبالی خود به ســر می برد و اخیرا توانست قهرمانی 
در جام جهانی را به دســت آورد. به نظر می رســد که این 
بازیکن همچنان می خواهد در فوتبال اروپا به کار خود ادامه 
دهد با این حال رد کردن این دســتمزد برای یک سال دور 
از انتظار اســت و باید دید که آیا مسی مانند رونالدو وسوسه 

می شود یا نه.

ز دور ار رتا انتوانی ببیند
تنی رمده باشد، هک جانی ببیند

کجا گنجد اندر زمین؟ عاشقی کو
رخت را هب شادی زمانی ببیند

کسی را رسد الف رگدن کشیدن
هک رس رب چنان آستانی ببیند

رغیبی هک شد شهر بند غم تو
عجب رگد رگ خان و مانی ببیند!

دل من سبک چون نگردد ز غیرت؟
هک ره دم رتا با رگانی ببیند

رس باغ و بستان نباشد کسی را
هک همچون تو رسو روانی ببیند

چهره روز
محمدرضا لطفی

محمدرضا لطفی )زادهٔ ۱۷ دی ۱۳۲۵ – درگذشــتهٔ ۱۲ 
اردیبهشت ۱۳۹۳( ردیف دان، موسیقی دان، آهنگ ساز، 
نوازنــدهٔ برجســتهٔ تار و ســه تار و کمانچــه همچنین 
پژوهشــگر و مدرس موسیقی ســنتی ایرانی بود. او از 
چهره های تأثیرگذار موسیقی ایرانی بود و با خلق آثاری 
چون »ایران ای ســرای امید«، »کاروان شهید«، »برادر 
بی قراره« و »عشــق داند« به میان تودهٔ مردم راه یافت. 
لطفی به مدت دو سال، ریاست پردیس هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران را بر عهده داشت.لطفی بنیان گذار کانون 
فرهنگی و هنــری چاووش، گروه شــیدا و مکتب خانه 
میرزا عبداهلل بود و هنرمندان بســیاری از جمله مجید 
درخشــانی، صدیق تعریف، حمید متبســم و حســین 
بهروزی نیا را تربیت کرد. او در کنار تار و سه تار، کمانچه، دف، نی و سنتور نیز می نواخت.لطفی تجربه 
همکاری با خوانندگان چون تاج اصفهانی، غالمحســین بنان، محمدرضا شــجریان و شهرام ناظری را 
داشــت و همچنین خوانندگانی چون هنگامه اخــوان، صدیق تعریف، محمد گلریز و محمد معتمدی، 
علیرضا شــاه محمدی و امیر اثنی عشری را نخســتین بار او به جامعهٔ موسیقی معرفی کرد. محمدرضا 
لطفی در ۱۷ دی سال ۱۳۲۵ در شهر گرگان، در خانواده ای فرهنگی که پدر و مادر هر دو معلم بودند، 
زاده شــد.مادرش از اهالی گرگان و پدرش زادهٔ خلخال بود و از آن جا که در اثر شیوع بیماری وبا، تمام 
خانواده اش را از دست داده بود، به رودسر نزِد یکی از اقوامش فرستاده می شود. این دو در دوران جوانی 
و زمانی که به معلمی اشــتغال داشتند، طی فرمانی از رضاشاه که تمامی معلم های مجرد را ظرف سه 
ماه به ازدواج موظف کرده بود، با یکدیگر ازدواج کردند، و به مدت ۱۵ ســال در ترکمن صحرا به معلمی 

پرداختند. مادر لطفی حرفهٔ معلمی را پی گرفت و آن را ادامه داد. 
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