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لغو موقت سقف نسخه نویسی کاغذی 
افت ۲۰ درصدی نسخه نویسی 
الکترونیک در یک ماه گذشته  

معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان بیمه سالمت با اشاره به 
برداشته شدن ســقف نسخه نویســی کاغذی به دنبال اختالالت 
اینترنت در حدود یک ماه گذشته، گفت: در یک ماه اخیر به دلیل 
شــرایط خاص کشور و مشــکالت کندی اینترنت، افت حدود ۲۰ 
درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما 
همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.دکتر مهدی 
رضایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه الزامات قانونی اجرای 
طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه های پنجم و ششم توسعه 
آمده اســت، گفت: در ماده ۷۴ برنامه ششــم توسعه درباره نسخه 
نویسی الکترونیک تاکید شده است که وزارت بهداشت با هدف ارائه 
خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است در مدت ۲ سال اول اجرای 
قانون برنامه نســبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت 
ایرانیان و ســامانه های اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه 
ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، 
منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده ها و با اولویت شــروع برنامه 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول 
سالمت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.وی افزود: 
بر این اساس سازمان بیمه سالمت نیز موظف شد در راستای اهداف 
برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله 
بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ 
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در حوزه ســالمت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک 
پزشــکان و حذف دفترچه های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل 
تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با الزام حذف نسخ 

کاغذی از ابتدای دی ماه الزم االجرا شد.

افت 20 درصدی نســخه نویســی الکترونیک در یک ماه 
گذشته

او درباره آخرین اخبار و اطالعات درخصوص موضوع نسخه نویسی 
الکترونیک، توضیح داد: درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم 
و قانون همچنان در حال اجرا اســت و میانگین ۹۸ درصد نسخی 
که برای ما ارسال می شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک 
ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکالت کندی اینترنت، 
افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما 
خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. 
بر اســاس پیش بینی ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است 
که هرگاه زیرساخت ها یا شبکه های ارتباطی مختل شود، بر اساس 
آن می توان با راه جایگزین، نسخه نویســی را دنبال کرد. در شرایط 
اخیر هم اعالم کردیم هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه 
باشیم پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار گرفته است.وی 
افزود: با توجه به مشکالت اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی 
کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که 
شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه نویسی کاغذی برقرار 

خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

ســرانجام یکپارچه ســازی ســامانه های نسخه نویسی 
الکترونیک چه شد؟

رضایی درباره موضوع یکپارچه ســازی ســامانه های نسخه نویسی 
الکترونیک، اظهار کرد: طبق قانون بودجه این امر با وزارت بهداشت 
اســت و ما هــم کامال اعالم آمادگــی کرده ایــم و مرکز مدیریت 
فناوری و اطالعات وزارت بهداشــت بــر این موضوع کار می کند و 
بر اســاس اطالعات ما تمهیدات الزم برای یکسان سازی اندیشیده 
شده است. به نظر بنده با توجه به اینکه از اپلیکیشن های مختلف 
شرکت های دانش بنیان کمک گرفته شده است و این اپلیکیشن ها 
همه ســازمان های بیمه گر را در سیســتم خــود آورده اند، دیگر 
یکپارچه سازی هم اجرایی شده است؛ اما بنابر دالیلی برخی مراکز 
و پزشــکان عالقه مند به اســتفاده از این ظرفیت بخش خصوصی 
نیســتند و می خواهند مســتقیما از پنل های سازمان های بیمه گر 
اســتفاده کنند. به طور کلی این یک معضل نیست و چندگانگی 
وجود ندارد، بلکه این تنوع وجود دارد که پزشــک انتخاب کند با 
کدام ســامانه فعالیت کند و یا وزارت بهداشت چه تصمیمی اتخاذ 

کند.

اختالف کدینگ دارویی وزارت بهداشــت با سازمان های 
بیمه گر

او درباره یکسان ســازی کدینگ داروها در سازمان های بیمه گر 
نیز به ایســنا گفت: به نظر می رســد که این موضوع بیش از حد 
بزرگ شــده است. سیســتم های کدینگ متنوعی وجود دارد و 
بنابر دالیلی هر ســازمان بیمه گری از سیســتم کدینگ خاصی 
اســتفاده می کند اما در نهایت یک سیستم مپینگ این دو مدل 
مختلــف کدینگ را با هم همخوان می کنــد و این جای نگرانی 
نیست. استانداردهایی که در ســطح کشور برای کدینگ وجود 
دارد کاربردهای مختلفی دارند و لزوما با شــکل جهانی یکسان 
نیســت. در این میان ســازمان بیمه گر هم باید متناسب با نظام 
پرداخت های خود که بر اســاس کتاب ارزش های نســبی است، 
سیستم پرداخت داشته باشد و این سبب اختالف کدینگ وزارت 
بهداشت با سازمان های بیمه گر می شود.وی تاکید کرد: همچنان 
روش های تجویز خدمات پزشــکی در کشــور ما که به شــکل 
سنتی و کاغذی دنبال می شد با چیزی که در نسخه الکترونیک 
اتفاق می افتد لزوما با هم تطبیق نیافته اســت؛ چون در نســخه 
الکترونیک از اســتاندارد بین المللی استفاده می شود؛ اما سیستم 
تجویز ما به شــکل کاغذی از سیســتم تجویز بین المللی پیروی 
نمی کند و این نیاز به تکامل دارد تا به یک شــکل واحد درآید و 

به تدریج در حال برطرف کردن این مشکل هستیم.

رشد ۳۰ درصدی صادرات داروهای ایرانی در سال گذشته؛
 صادرات ۷.۵ میلیون دالری داروی ایرانی به روسیه

 در ۱۴۰۰
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو ضمن تشــریح وضعیت بازار صادراتی داروهای 
ایرانی، گفت: ارزش صادرات داروهای ایرانی به روســیه در سال گذشته حدود ۷.۵ میلیون دالر بود و 
عمده داروهای صادر شده از ایران به روسیه را داروهای زیستی تشکیل می دهد.دکتر حسین شمالی در 
گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به وضعیت صادرات داروی ایرانی، گفت: باید توجه کرد که اهمیت صادرات 
غیرنفتی و نقش آن در مثبت شــدن تراز تجاری کشور بر کسی پوشیده نیست. صنعت داروسازی در 
کشــور یکی از صنایع فعال و مهمی است که طی سال های گذشته با رشد قابل توجهی توانسته نیاز 
داخل کشور را به داروهای مورد نیاز تا حد قابل قبولی رفع کند. در عین حال یکی از راهکارهای توسعه 
صنعت داروسازی کشورمان، با توجه به حجم بزرگ بازار مصرف اقالم دارویی در جهان، توجه به حوزه 
صادرات اقالم تولید شده به کشورهای هدف است.وی افزود: صادرات دارو مزیت هایی مانند تامین ارز 
برای کشــور و در نتیجه تسهیل چرخه تولید با امکان واردات مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز را دارد. 
همچنین صادرات دارو می تواند با افزایش مقیاس تولیدی که ایجاد می کند، به کاهش هزینه های تولید 
منجر شــود و از ســوی دیگر به دلیل حفظ بازار محصول صادراتی، شرکت تولیدکننده را در راستای 

ارتقای الزامات کیفی محصول و خطوط تولید مناسب ترغیب کند.

رشد 30 درصدی صادرات داروهای ایرانی در سال گذشته
شمالی با بیان اینکه ایران از جمله  کشورهایی  است  که  در تولید دارو عملکرد قابل  توجهی  داشته  و به  
موفقیت های  بزرگی  دست  یافته  است، گفت: با این  حال، تا دست یابی به جایگاه شایسته کشور در زمینه  
صادرات دارو فاصله زیادی وجود دارد. ارزش صادرات اقالم دارویی کشــور در سال گذشته حدود ۶۰ 
میلیون دالر بوده که این مقدار نسبت به سال پیش از آن با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است. با این 
حال باید توجه کرد که این مقدار تنها پنج درصد از ارزش بازار دارویی داخل کشور را به خود اختصاص 
می دهد و این نشان دهنده توان صادراتی اقالم دارویی تولید شده در داخل کشور است. همچنین این 
مقدار صادرات در مقایسه با میزان صادرات دیگر صنایع کشور نشان دهنده سهم ۰.۲ درصدی صنعت 

دارویی در میان صنایع مختلف کشور است.

مزایای صادراتی داروهای ایرانی
وی با تاکید بر لزوم توجه به بحث صادرات دارو با داشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
برای نفوذ و حفظ بازار داروهای تولید شده توسط شرکت های ایرانی در بازار کشورهای منطقه و سایر 
کشورها، گفت: کشورهایی که زیرساخت تولید دارویی ندارند یا سهم تولید بومی ناچیزی نسبت به بازار 
دارویی مصرفی خود دارند، می توانند هدف صادراتی خوبی برای شرکت های ایرانی باشند. عالوه بر این 
با توجه به قوانین مالکیت فکری و انحصار تولید اقالم دارویی دارای حق اختراع برای کشورهای عضو 
ســازمان تجارت جهانی و عدم عضویت ایران در این سازمان، امتیاز ویژه ای متوجه شرکت های ایرانی 
برای حضور در بازارهای بین المللی به ویژه در خصوص داروهای زیســتی و اقالم دارویی تولید شده با 
فناوری باال وجود دارد. این موضوع امکان صادرات اقالم دارویی تولید شده در کشور را با قیمتی پایین تر 
از قیمت برند اصلی برای کشــورهای مقصد فراهم می کند.شمالی با اشاره به کشورهایی که می توانند 
مقصد صادراتی داروهای ایرانی باشــند، اظهار کرد: ارزش بازار دارویی سوریه حدود ۳۰ میلیارد دالر 
است. در عین حال ارزش واردات محصوالت دارویی روسیه به عنوان سیزدهمین واردکننده بزرگ دارو 
در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۰.۷ میلیارد دالر بوده است که در این سال محصوالت دارویی چهارمین محصول 
وارداتی روسیه بود. همچنین مبدأ واردات دارو به این کشور از کشورهای آلمان به میزان ۱.۹۷ میلیارد 
دالر، ســوئیس به میزان ۱.۲۹ میلیارد دالر، بلژیک به میزان ۸۶۴ میلیون دالر، هلند به میزان ۶۶۷ 

میلیون دالر و ایاالت متحده به میزان ۵۰۳ میلیون دالر بوده است.

صادرات 7.5 میلیون دالری داروی ایران به روسیه
وی با اشــاره به وضعیت صادرات داروهای ایرانی به کشــور روسیه نیز گفت: ارزش صادرات داروهای 
ایرانی به روسیه در سال گذشته حدود ۷.۵ میلیون دالر بود که این میزان ۱۲.۵ درصد از کل صادرات 
کشــور بوده است. عمده داروهای صادر شده از ایران به روسیه را داروهای زیستی مانند اینترفرون بتا 

و فاکتور هفت تشکیل می دهد.

سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست : »درخصوص 
کانون های خارجی ریزگردها نیاز به دیپلماســی دارد تا بتوانیم این کانون ها را 
مدیریت کنیم، اما ما نه تنها در کانون های خارجی بلکه در مدیریت کانون های 
داخلی تولید ریزگرد هم موفق نبودیم، باید بپذیریم در خصوص مقابله با بیابان 
زایی و جلوگیری از تخریب ســرزمین خیلی تالش نکردیم.«مظاهر گودرزی: 
هوای آلوده تبدیل به هویت کالن شــهرها شده اســت، به ویژه با آمدن فصل 
ســرما آلودگی هوا بیشتر از قبل می شــود، پاییز و زمستان امسال هم استثنا 
نیست و انتظار آلودگی در ماه های پیش رو انتظار عجیبی نخواهد بود؛ اما مرگ 
۲۱ هزار نفر در ســال گذشته به دلیل مرگ های منتسب به آلودگی هوا نشان 
می دهد بحران در کمین است. بحرانی که برای رهایی از آن باید کاری کرد اما 
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، در گفت وگویی 
به خبرآنالین می گوید: »با دســت خالی نمی شــود مسأله آلودگی هوا را حل 
کرد.«داریوش گل علیزاده بیان می کند: »در سال های گذشته برای جلوگیری از 
تخریب سرزمین خیلی تالشی نشده است، انگار باد کاشتیم و حاال باید طوفان 

درو کنیم، به قابلیت و محدودیت های سرزمین توجه نکردیم.«
اما در این سال ها آلودگی هوا بیشتر شده است، این طور نیست؟

ببینید در این سال ها منابع ثابت و منابع متحرک آلودگی هوا مانند خودروها 
اضافه شــده اند، سال گذشــته حداکثر ۲۴ هزار خودرو فرسوده از رده خارج 
شدند درحالی که هنوز خیلی از خودروهای ما فرسوده هستند، از ۲۵ میلیون 
خودرو در کشــور چیزی حدود ۶.۵ میلیون خودرو فرســوده هستند و باید از 
رده خارج شوند، از ۱۲ میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده نزدیک به ۹۰ 
درصد آن ها موتورسیکلت های فرسوده هستند که چندین برابر یک خودروی 
استاندارد انتشار آلودگی دارند، همین مسئله سبب شده که هر سال به شدت 
آلودگی هوا افزوده شــود.همین طور بیش از توان اکولوژیکی شهرها در آن ها 
بارگذاری داریم، از بارگذاری صنعت گرفته تا جمعیت، با توجه به اینکه مصرف 

انرژی ایران سه برابر نرمال جهانی است.
سال هاســت درباره آلودگی هوا صحبت می شود راه حل این مسئله 

چیست؟
چنــد موضوع باید به موازات هم پیش برود، یکی این که توســعه و نوســازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شــود، تولید و توزیع سوخت استاندارد چه 
برای خودرو و چه برای صنایع انجام شــود، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و 
کاهش وابســتگی به نیروگاه های سوخت فسیلی در دســتور کار قرار بگیرد، 
عالوه بر خودروهــا معاینه فنی برای موتورخانه های منازل، ســاختمان های 
تجاری، ادارات و صنایع انجام شود؛ این اقدامات سبب کاهش مصرف انرژی و 
آالینده ها می شــود.اما درکنار بایدهایی که گفتم، یکسری نبایدها وجود دارد، 
یعنی کارهایی که نباید انجام داد، مانند عدم تصویب و اجرای برخی پروژه هایی 
که منجر به تشدید آلودگی هوا می شوند، پروژه هایی که سبب افزایش مصرف 
انرژی، افزایش جمعیت، بارگذاری بیشتر صنعت، برنامه هایی که سبب جذب 
جمعیت بیشتر می شوند یعنی مهاجرت داخلی را شکل می دهند، در تمام این 
برنامه ها باید تجدیدنظر شــود، شهرها دیگر نباید خودرو محور شوند و حمل 
و نقل عمومی پاک باید توســعه پیدا کند.البته حتی اگر ســوخت و خودروی 
استاندارد هم داشــته باشــیم با توجه به بارگذاری مضاعفی که انجام دادیم 

آلودگی هوا خواهیم داشت.
گفته می شود پاییز امســال بارش های کمتر از نرمال داریم، آیا این 

مسئله روی بیشتر شدن آلودگی هوا تاثیر دارد؟
ببینید بارش ها بیشــتر بر روی کاهش ذرات معلــق تاثیر دارد، آن هم به طور 

موقت، چیزی که به کاهش آلودگی هوا کمک می کند جریان وزش باد است.

در ســال های اخیر با پدیده ای به نام ریزگردها مواجه شــده ایم، در 
ماه های پیش رو ریزگردها اثری بر روی آلودگی هوا دارند؟

بله، اما این ریزگردها منشا داخلی و خارجی دارند. خاطرتان باشد چند روزی 
که تهران به دلیل ریزگردها تعطیل شد به خاطر منابع داخلی بود، کانون آن ها 
سمت قزوین، آبیک، تاالب صالحیه در البرز بود، این تاالب تقریباً دارد خشک 
می شــود، وقتی باد عمومی وجود داشته باشد که این ذرات خیزش پیدا کنند 
و بعد با کمک باد افقی هدایت شــوند شاهد ظهور ریزگردها هستیم، بنابراین 

کانون های داخلی و خارجی ریزگردها افزایش پیدا کرده است.
می شــود این کانون ها را کنترل کرد؟ حداقل کانون های ریزگرد که 

داخلی هستند؟
بله می شــود؛ مثاًل درخصوص کانون های خارجی ریزگردها نیاز به دیپلماسی 
دارد تــا بتوانیم ایــن کانون ها را مدیریت کنیم، اما ما نــه تنها در کانون های 
خارجی بلکه در مدیریت کانون های داخلی تولید ریزگرد هم موفق نبودیم، باید 
بپذیریم در خصوص مقابله با بیابان زایی و جلوگیری از تخریب سرزمین خیلی 
تالش نکردیم، تاالب صالحیه زیر گوش تهران اســت اما برایش کاری نکردیم، 
انگار در سال های گذشته باد کاشتیم و حاال باید طوفان درو کنیم، به قابلیت 
و محدودیت های سرزمین توجه نکردیم، االن اطراف دریاچه ارومیه پر است از 

باغات سیب، چراکه توجه نداشتیم.
چرا وضعیت آلودگی هوا به این مرحله رسید؟

برای این که مدیریت بهینه آب در کشور وجود ندارد، آبی که جاری است را آب 
هرز فرض می کنیم و بالفاصله برای آن ســد می زنیم، درحالی که این آب هرز 
نیست و برای اکوسیستم منطقه است، وقتی منطقه را از آب محروم می کنیم 
تخریب ســرزمینی اتفاق می افتد و بعد از آن شاهد طوفان های گرد و خاکی 
هستیم. از طرفی فضای سبز کشور هم مناسب نیست، بخش زیادی از فضای 
ســبز که کارکرد جلوگیری از باز نشر ذرات را داشتند از بین رفته اند.ما کشور 
خشکی هســتیم اما متاسفانه همه برنامه ها به سمت وسویی است که انگار ما 
فراوانی آب داریم، هنوز الگوی کشت مناسب نداریم، خیلی راحت محصوالت 

پر آب کشت می کنیم و همین محصوالت را هم صادر می کنیم، 
آیا آلودگی هوا امکان دارد شهری را غیرقابل سکونت کند؟

آلودگــی هوا مانند آلودگی آب و خاک نیســت، می شــود آن را برطرف کرد، 
آلودگی هوا راه حل دارد، بنابراین اگر راه حل های آن انجام شــود آلودگی هوا 
از بین می رود، مگر این که یک آلودگی شیمیایی و اتمی ایجاد شود که اثرات 

آن ماندگار باشد.
آلودگی هوای ایران در وضعیت بحرانی است؟

وزارت بهداشت درخصوص مرگ ومیرهای منتسب به آلودگی هوا در ۲۷ شهر 
کشــور و جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر مطالعه ای انجام داده اســت، نتیجه 
مطالعه نشــان می دهد نزدیک ۲۱ هزار نفر از بزرگســاالن در سال ۱۴۰۰ به 
دلیل آلودگی هوای ناشــی از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون فوت شده اند، 
خسارت ناشی از آن هم چیزی حدود ۱۱.۳ میلیارد دالر برآرود شده است، اگر 
همین شرایط ادامه پیدا کند تبدیل به بحران می شود، اما باید ابزارهای اجرای 
قانون هوای پاک فراهم شــود، بیشتر هم از جنس هزینه است، یعنی نیاز به 
منابع مالی دارد، از توسعه حمل و نقل عمومی گرفته تا تجهیز نیروگاه ها و از 
رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیاز به پول دارد، با دست خالی نمی شود 
آلودگی هوا را حل کرد. برای نجات کالنشهرها از آلودی هوا باید سایر شهرها 
توسعه پیدا کنند تا مهاجرت از آن ها شکل نگیرد، وقتی مهاجرت به شهرهای 
بزرگ نباشد مصرف انرژی در این شهرها کاهش پیدا می کند و با یک مدیریت 

مستمر می شود آلودگی هوا را کنترل کرد.

»برای جلوگیری از تخریب سرزمین خیلی تالش نکردیم«

مرگ ساالنه ۲۱ هزار نفر در اثر آلودگی هوا؛ 

واکنش فعاالن اقتصادی به وعده حمایتی دولت از کسب وکارهای اینترنتی

کسب وکارهای دیجیتال ٢٠ سال عقب رفتند
واکنش شرکت آبفا به شایعات

 نگران کیفیت آب نباشید

انجام پروازهای جام جهانی با سه ایرالین داخلی

مدیر کل دفتر بهداشت آب و فاضالب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضمن تکذیب شایعات مطرح شده 
در خصوص کیفیت آب در کشــور، گفت: نظارت ویژه ای از سوی شرکت های آب و فاضالب، وزارت بهداشت و 
دانشــگاه های علوم پزشــکی بر کیفیت آب در تمام شهرها و حتی روستاها وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی 
در این خصوص نیست.احمد منتظری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر بهداشت و کیفیت آب 
در ۹۰۰ آزمایشگاه آب و فاضالب در سراسر کشور توسط شرکتهای آب و فاضالب مورد آزمایش قرار می گیرد، 
اظهار کرد: ساالنه حدود ۲۰ میلیون آزمون کلرسنجی انجام می شود و حدود ۵۰۰ هزار آزمون میکروبی صورت 
می گیرد و این مســاله جدا از فعالیتی اســت که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در تمام استانهای 

کشور به صورت مستقل و مجزا.....

آخرین وضعیت تورم، نرخ ارز، مسکن و 
نقدینگی منتشر شد

آمریکا: 

در حال حاضر تمرکزی روی مذاکرات برجامی نداریم

رهبر معظم انقالب:

عامالن جنایت اندوه بار حرم شاه چراغ )ع( یقیناً مجازات 
خواهند شد
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گزیده خبر

سرلشکر سالمی:
حامیان جنایت تروریستی شیراز به سزای 

اعمال ننگین خود خواهند رسید
حامیان جنایت تروریستی شیراز به سزای 

اعمال ننگین خود خواهند رسید
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با محکومیت شــدید جنایت وحشیانه در 
حرم شــاهچراغ، به حامیــان و همراهان 
پشت صحنه این جنایت هشدار داد که به 
سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.به 
گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در پیامی شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان در جنایت 

تروریستی در حرم احمد بن موسی )ع( در شیراز را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شــهادت مظلومانه جمعی از زائرین و هموطنان عزیز در جنایت تروریستی 
اشقیای تکفیری در حرم احمد بن موسی )ع( در شیراز را به پیشگاه مقدس 
حضرت ولی عصر )ارواحنافداه(، مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و آحاد 
ملت شــریف ایران بویژه خانواده های معظم شهدای حادثه تسلیت و تعزیت 
می گویم.این جنایت هولناک نشان داد دشمنان عزت، اقتدار و پیشرفت ایران 
اسالمی برای دستیابی به اهداف و آرزوهای شیطانی خود از هیچ جنایتی فرو 
گذار نکرده و حاضرند مردان، زنان و کودکان بی دفاع را حتی در هنگامه نماز 
و حمد و ثنای پروردگار متعال در حرم اهل بیت پیامبر اعظم )ص( قربانی و 
به خاک و خون بکشانند.با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید 
به حامیان و همراهان پشت صحنه آن قاطعانه اعالم می کنیم: آتش خشم و 
انتقام ملت بصیر، هوشمند و همیشه در صحنه ایران که توطئه اغتشاشات و 
آشــوبگری های اخیر دشمن را در مسیر میرایی قرار داده و با سلب شادمانی 
از اردوگاه شــیطان آنان را مأیوس و ناامید ساخته است، سرانجام دامان آنان 
را خواهد گرفت و به سزای اعمال ننگین خود خواهد رساند.از درگاه حضرت 
حق تعالی برای شــهیدان گرانقدر علوم و درجات و همنشــینی با حضرت 

اباعبداهلل الحسین )ع( و برای مجروحین حادثه شفای عاجل طلب می کنم.
سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

سرلشکر باقری:
حفظ امنیت و جان مردم خط قرمز نیروهای 

مسلح جان بر کف است
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ضمن 
تسلیت حادثه تروریســتی شیراز، گفت: 
امنیــت، آرامش و حفظ جان و مال مردم 
شــریف ایران خط قرمز نیروهای مسلح 
صبور، مقتدر و جان بر کف ایران اسالمی 
است.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر 
»محمد باقری« رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح طی پیامی ضمن تســلیت حادثه تروریستی شــیراز، اظهار داشت: 
اغتشاشــگران و فریب خوردگان نیز که بی شک در گناه این جنایت بزرگ 
شــریک هســتند بدانند که امنیت، آرامش و حفظ جان و مال مردم شریف 
ایران خط قرمز نیروهای مســلح صبور، مقتدر و جان بر کف ایران اسالمی 

است.
متن پیام سرلشکر باقری به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یــا أَیَُّها النَِّبیُّ جاِهِد الُکّفاَر َوالُمنافِقیَن َواغُلــظ َعلَیِهم َوَمأواُهم َجَهنَُّم َوبِئَس 
الَمصیرُ ای پیامبــر! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آن ها ســخت بگیر! 
جایگاهشان جهنم است؛ و چه بد سرنوشتی دارند!بار دیگر در فضای غبارآلود 
فتنه ای که توســط مثلث شــوم عبری - عربی - غربی طراحی و فرماندهی 
می شود، جمعی از بهترین بندگان خدا در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی 
علیه السالم، در هنگامه نماز، آماج گلوله های دشمنان کوردل و قسم خورده 
دین و آئین و استقالل ایران عزیز قرار گرفته و شهید و مجروح شدند.اینجانب 
ضمن تبریک و تســلیت به رهبر معّظم انقالب اســالمی، خانواده های معّزز 
شهدا و ملت شریف ایران و دعا برای شفای عاجل مجروحان اعالم می نمایم، 
طراحان و عامالن داخلی و خارجی این جنایت ددمنشانه به زودی در کمین 
نیروهای انتظامی امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی قرار خواهند گرفت 
و به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.اغتشاشگران و فریب خوردگان 
نیز که بی شک در گناه این جنایت بزرگ شریک هستند بدانند که امنیت، 
آرامش و حفظ جان و مال مردم شریف ایران خط قرمز نیروهای مسلح صبور، 

مقتدر و جان بر کف ایران اسالمی می باشد.

کنعانی:
دشمن جایی که سیاست هایش کارساز 

نباشد، تروریسم را انتخاب می کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: تجربه نشــان داده، دشمنان جایی 
که سیاست هایشــان کارساز نباشد، اقدام 
تروریســتی را انتخاب می کنند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی ســخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان در صفحه 
شخصی خود با اشاره به حادثه تروریستی 
حرم شــاهچراغ )ع(، نوشت: ایران قوی، آرام و یکپارچه خواسته آنان نیست، 
اما تحقق آرزوهای شوم خود را هرگز نمی بینندوی افزود: حمله تروریستی به 
زائران شاه چراغ، شلیک به ایران و تن به تن ایرانیان است. تجربه نشان داده 
جایی که سیاست هایشان کارساز نباشد، اقدام تروریستی را انتخاب می کنند. 
تروریست هایی به خط شدند، که نه حرم امن می شناسند و نه زن و کودک! 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: نتیجه دهه ها سیاست 
آمریکا و متحدانش در منطقه، ویرانی و مرگ میلیون ها انســان بود و در ۴۰ 
روز اخیر نیز در پس اظهارات به ظاهر بشردوستانه، دقیقاً همین صحنه های 
خشــونت و به خاک و خون کشــیدن مردم ایران را می خواستند.وی افزود: 
همانانی که تروریسم را به خوب و بد تقسیم کردند! خشونت را نیز به خوب 
و بد تقسیم می کنند و با تمام توان خویش، هم از خشونت و هم از ترور علیه 
مردم ایران حمایت می کنند.کنعانی در پایان تصریح کرد: ایران قوی، آرام و 
یکپارچه خواسته آنان نیست، اما تحقق آرزوهای شوم خود را هرگز نمی بینند. 

نمی گذاریم که ببینند.

از سوی علی باقری؛
سفیر آلمان به وزارت امور خارجه 

ایران احضار شد
در واکنش به مواضع مداخله جویانه وزیر امور خارجه آلمان، هانس 
ادو موتســل سفیر این کشــور در تهران، صبح امروز از سوی علی 
باقری به وزارت امور خارجه احضار شد.به گزارش خبرگزاری مهر، 
در واکنش به مواضع مداخله جویانه وزیر امور خارجه آلمان، هانس 
ادو موتسل ســفیر این کشور در تهران، از سوی علی باقری معاون 
سیاســی به وزارت امور خارجه احضار شــد.در جریان این احضار، 
معاون سیاســی وزیر خارجه با اشــاره به اظهارات برخی مقامات 
آلمانی در تحریک اغتشاش و قانون شکنی در ایران، اینگونه موضع 
گیری های غیرمسئوالنه را مغایر با قواعد و اصول حقوق بین الملل 
و ناســازگار با سنت روابط طوالنی دو کشور توصیف نموده و آن را 
غیرقابل قبول دانســت.باقری با تاکید بر اهتمام جمهوری اسالمی 
ایران نســبت به رعایت حقوق بشر از جمله حق اجتماع مسالمت 
آمیز، مداخله غیرقانونی برخی کشــورهای غربــی را عاملی در به 
خشونت کشــاندن اجتماعات مسالمت آمیز دانسته و تصریح کرد: 
خشــونت و قانون شــکنی نه تنها با حق اجتماع مسالمت آمیز در 
تعارض اســت، بلکه نظم عمومی و امنیت تک تک شــهروندان را 
هم مخدوش می کند.معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
متأسفانه برخی کشورهای اروپایی برخالف تعهدات بین المللی خود 
در مبارزه با تروریسم و مقابله با نفرت پراکنی، به مأمن گروهک های 
تروریســتی و رسانه هایی تبدیل شده اند که به صورت نظام مند در 
حال تولید محتوای خشونت آمیز و آموزش اقدامات اغتشاشگرانه و 
تروریستی در ایران هستند.معاون وزارت امورخارجه با اشاره به آثار 
و پیامدهای ضدانســانی تحریم های یکجانبه ظالمانه، تصریح کرد: 
تحریم های یکجانبه نقض نظام مند حقوق بشــر ملت ایران است 
و عامالن آن ناقضان حقوق آحاد مردم ایران محســوب می شــوند.

باقری همچنین با اشاره به حمله تروریستی عناصر تکفیری به زائران 
بیگناه حرم حضرت شاهچراغ )ع( شیراز، اینگونه اقدامات تروریستی 
را در امتداد تحرکات خشونت طلبانه و هرج و مرج طلبانه ای دانست 
که متأسفانه برخی کشــورهای اروپایی و آمریکا حامی و مروج آن 
بوده اند.معاون سیاســی وزیر امور خارجه در پایان این دیدار تاکید 
کرد که جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر عقالنیت سیاسی و با تکیه 
بر اصل عزت، حکمت و مصلحت، بــرای روابط مبتنی بر احترام و 
منافع متقابل با دیگر کشورها ارزش قائل است، اما مداخله در امور 
داخلی خود و حمایت از تحرکات خشــن و تروریســتی را به هیچ 

عنوان برنمی تابد.

نماینده ایران در سازمان ملل:

ایران هرگز سالحی به طرفین جنگ اوکراین نداده است
نماینده دائم کشورمان نزد ســازمان ملل متحد گفت: ایران بی 
طرفی فعال خود را در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سالحی 
به طرفین این جنگ برای اســتفاده در آن نداده است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: ایران 
بــه طور مداوم از صلح و پایان فــوری جنگ در اوکراین حمایت 
کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، هرگز به 
طرف های جنگ، ســالح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل 
و نه بعد از درگیری نداده است.ســفیر و نماینده دائم کشورمان 
که در نشست شورای امنیت ســازمان ملل تحت عنوان صلح و 
امنیت بین المللی سخن می گفت، استدالالت ایران پیرامون رد 
ادعاهای کشورهای غربی مبنی استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ 
اوکراین و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق هسته ای را 
مطرح کرد.نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران گفت: تعدادی از 
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله آمریکا دیگر 
کشورها را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرده در حالی که آنها 
خود به نقض فاحش همه تعهدات حقوقی تحت همان قطعنامه 
ادامه می دهند. مثال بارز این نقض تعهد، خروج غیر قانونی ایاالت 
متحده از توافق هســته ای و تداوم این نقض تعهد در زمان حال 
به عنوان اهرمی برای چانه زنی می باشد. اقدامی که نقض آشکار 
و فاحــش قواعد آمــره حقوق بین الملل، منشــور ملل متحد و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می شود.دیپلمات ارشد 
ایران در ســازمان ملل خاطر نشان ساخت، در یک تالش زبونانه 
دیگر، کشورهای غربی تالش کرده اند تا از طریق انتشار اطالعات 
نادرســت، مطالب غیر مستند، گمانه زنی های نادرست و تفاسیر 
گمراه کننده، خود سرانه و ناقص از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل، بین این قطعنامه و استفاده از پهپادها در درگیری 
اوکراین ارتباط ســاختگی برقرار کرده تــا از این طریق ادعاهای 
بی اســاس خود را علیه جمهوری اسالمی ایران را توجیه نمایند.

وی افزود: ادعای نقض پاراگراف ۴ ضمیمه Bقطعنامه ۲۲۳۱ یک 
اشــتباه و تفسیر گمراه کننده و خودسرانه است که در تناقض با 
مفاد و روح و نص این بند محسوب می شود. این پاراگراف به طور 
روشــن به محدودیت های اقالم، مواد تجهیزات، کاالها و فناوری 
اشاره می کند که می تواند به توسعه مرتبط با سالح های هسته ای 
کمک کند، که در این رابطه ایران هرگز این اقالم را تولید و عرضه 
نکرده و قصدی هم برای تولید یا عرضه آن ندارد.سفیر و نماینده 
دائم کشــورمان در خصوص درخواست از دبیرخانه سازمان ملل 

بــرای انجام تحقیقات در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ برای ارزیابی 
نوع پهپادهای استفاده شده در درگیری در اوکراین، تاکید کرد، 
قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ مبنای حقوقی برای انجام اینگونه تحقیقات 
فراهم نکرده اســت. عالوه بر این و مهم تر از آن، یادداشت مورخ 
۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ رئیس شــورای امنیت وظایف مرتبط در اجرای 
قطعنامه، بویژه در ارتباط با اصول ذکر شــده در پاراگراف ۲و ۷ 
ضمیمه B این قطعنامه ۲۲۳۱ را مشــخص کرده است. دبیرخانه 
در خصــوص این قطعنامه دارای وظایفی شــامل مدیریت همه 

ارتباطــات ورودی و خروجی مرتبط با اجــرای قطعنامه، پیش 
نویس مکاتبات، سخنرانی ها و توجیه کردن تسهیل کننده مرتبط 
با اجــرای قطعنامه، حفظ و نگهداری همــه اطالعات و مدارک 
مرتبط با کار شــورای امنیت بوده و در خصوص قطعنامه وظیفه 
خدمات اداری و کمک به تسهیل کننده در سازماندهی جلسات 
غیر رســمی شورای امنیت برای حمایت از اجرای قطعنامه را به 
عهده داشته است.امیر سعید ایروانی اضافه کرد: من یک بار دیگر 
می خواهم تاکید کنم، هرگونه سو استفاده از وظایف ذکر شده در 
مورد قطعنامه ۲۲۳۱ و از جمله تحقیقات درخواستی غیر قانونی 
است و نقض صریح دســتور کار دبیرخانه محسوب می شود.وی 
گفت: جناب آقای رئیس، یک بار دیگر می خواهم موضع روشن و 
پیوســته ایران در مورد وضعیت اوکراین را مورد تاکید قرار دهم. 
از ابتدای جنگ در اوکراین، ایران موضع بی طرفی فعال را اتخاذ 
و حفظ کرده است. کشور ما تاکید دارد که همه اعضای سازمان 
ملل باید به طور کامل به اهداف و اصول مندرج در منشــور ملل 
متحد و حقوق بین الملل از جمله حاکمیت، اســتقالل، اتحاد و 
تمامیــت ارضی احترام بگذارند.این دیپلمات ارشــد ایران گفت: 
ایــران به طور مــداوم از صلح و پایان فوری جنــگ در اوکراین 
حمایت کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، 
هرگز به طرف های جنگ، سالح برای استفاده در جنگ اوکراین 
نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است.سفیر و نماینده دائم ایران 
در پایان تصریح کرد: گذشته از موضع حقوقی و سیاسی، ایران از 
جنبه اخالقی معتقد است که تأمین تسلیحات نظامی نمی تواند 
به پایان جنگ کمک کند و باعث افزایش جنگ شده و صدمات و 
تخریب ها را افزایش داده و باعث رنج و درد غیر نظامیان می شود. 
این دلیلی اســت که ایران از طرف ها خواســته است به تعهدات 
خود تحت حقوق بین المللی انسان دوستانه و اجرای رایزنی برای 
حمایت از شــهروندان و ســاختارهای حیاتی در مقابل حمالت 

نظامی عمل کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی ضمن تسلیت وقوع حادثه تروریستی در حرم حضرت 
احمد بن موســی )ع( تاکید کردند که عامل یا عامالن این جنایت اندوه بار یقیناً 
مجازات خواهند شد.به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پی 
حادثه ی تروریســتی در حرم حضرت احمد بن موسی )شاهچراغ( شیراز پیامی 

صادر فرمودند.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم
جنایت شــقاوت آمیز در حرم مطّهر حضرت احمد بن موســی علیهم السالم که 
به شــهادت و مجروح شــدن ده ها مرد و زن و کودک بی گناه انجامید، دل ها را 
اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عامالن این جنایت اندوه بار یقیناً مجازات خواهند 
شد ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السالم جز با جستجو 

از سررشته ی این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره ی آن، جبران 
نخواهد شــد.همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و 
غافل او وظایفی بر عهده داریم؛ از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضائیه تا فعاالن 
عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحده ئی باشند در مقابل جریانی 
کــه به جان مردم و امنیت آنان و مقدســات آنان بی اعتنایــی و بی احترامی روا 
می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول یقیناً بر توطئه ی خباثت آمیز دشمنان 
فائق خواهند آمد، انشــااهلل.اینجانب به خانواده های عــزادار این حادثه و به مردم 
شــیراز و به همه ی ملت ایران تسلیت میگویم و شــفای مجروحان را از خداوند 

متعال مسئلت می کنم.
سید علی خامنه ای
5 آبان 1401

رهبر معظم انقالب:

عامالن جنایت اندوه بار حرم شاه چراغ )ع( یقیناً مجازات خواهند شد
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گزیده خبر
 تا پایان سال اینده

الیحه دوفوریتی دولت برای اجرای تدریجی 
قانون پایانه های فروشگاهی

رئیس سازمان مالیاتی گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
۶ یــا ۷ میلیون فعال اقتصادی را درگیر می کند و آنها باید آمادگی هایی احراز 
کنند الیحه ای را به مجلس ارائه کردیم که این قانون تدریجی و تا پایان ســال 
آینده اجرا شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، داود منظور 
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور، گفت: در موضوع وصول مالیات بر اساس 
چارچوب های بودجــه و همچنین قانون مالیات های مســتقیم و قانون ارزش 
افزوده عمل می کنیم و فراتر از آن انجام نمی دهیم البته با توجه به ظرفیت های 
مختلفی که اســتان ها دارند، میزان مالیاتی که در قانون بودجه ســاالنه برای 
استان ها پیش بینی میشود با هم متفاوت است.وی ادامه داد: برخی از استان ها 
ظرفیت های مالیاتی باالتری دارند، مراکز صنعتی در آن اســتان تراکم بیشتری 
دارد و نســبت فعالیت های معاف در آنها کمتر و فعالیت های خدماتی بیشتری 
در آنها وجود دارد بنابراین بر اساس ظرفیت های تولید ملی و ظرفیت های ارزش 
افزوده در استان ها میزان مالیات بین استانها متفاوت است.رئیس سازمان امور 
مالیاتی گفت: پس از تهران، استان اصفهان دومین استان در وصول مالیات است 
و همین نســبت را طی چند سال گذشته همیشــه حفظ کرده و بعد از استان 
اصفهان به عنوان مثال اســتان کرمان و ســال های اخیر استان هرمزگان بوده 
است. طبیعتا استانهایی که منابع معدنی باالتری یا منابع نفتی بیشتری دارد و یا 
پتانسیل های تولید صنعتی بیشتری دارند مالیات بیشتری را تأمین می کنند.وی 
یادآور شــد: ولی ما در طی سال گذشته و امسال سعی کردیم که توزیع و رشد 
مالیات را بین همه استان ها با توجه به توانمندی ها و شکاف مالیاتی که وجود 
دارد با رویکرد عادالنه انجام دهیم و امسال شاهد هستیم که حتی استان های 
کم درآمد مانند ایالم، خراسان جنوبی و کردستان هم رشد مالیات شان نسبت به 
سالهای گذشته قابل توجه بود و در این استان ها ما شاهد رشد حدود 50 درصد 
و حتی بیشتر از 50 درصد هستیم و این رشد از طریق فعال شدن ظرفیت های 

بر زمین مانده مالیاتی محقق شده است. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی مطرح کرد؛
اجرای برنامه هفتم توسعه؛ کلید برون رفت 

از مشکالت اقتصادی
ایســنا/اصفهان وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: وفاق دولت و مجلس در برنامه 
هفتم توســعه راه برون رفت از مشکالت اقتصادی و صنعتی کنونی است.سید 
احسان خاندوزی، )پنجشنبه، 5 آبان( در جلسه شورای اداری شهرستان شاهین 
شــهر با بیان اینکه برای حرکت در مسیر تحول اقتصادی نیازمند ترک عادات 
اقتصادی و سیاستگذاری های قبلی هستیم، گفت: وضعیت کنونی که میراث دار 
آن هستیم حاصل سال ها سیاست گذاری های نادرست در حوزه اداری و اجرایی 
بوده و پرهیز از تکرار این مســیرها می تواند نقطه تغییر و اصالح تدریجی باشد.

وی کلید برون رفت از مســائل و مشــکالت اقتصادی و صنعتی را برنامه هفتم 
توسعه دانست و افزود: با وفاق دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و پایبندی 
به اجرای آن می توان امیدوار بود از شــرایط اقتصادی و صنعتی کنونی به سوی 
رونق رشــد و توسعه حرکت کنیم.به گزارش ایســنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی 
صبر اجتماعی و باال بردن تاب آوری در جامعه را رمز موفقیت در اصالح و تغییر 
ســاختار اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشــان کرد: اجرای عدالت اقتصادی و 
برهم زدن بی توازنی در توزیع عادالنه منابع به مناطق کم برخوردار نیازمند گام 
نهادن در مسیر تغییر و تحول در راستای حمایت، همدلی، همکاری و همراهی 
آحاد جامعه و صبوری در شرایط به وجود آمده است.وی با اشاره به بخشودگی 
5 درصد مالیاتی در سال جاری  ادامه داد: دریافت مالیات با هدف تضعیف تولید 

کننده و نهایتا سیستم اقتصادی کشور نیست.

آخرین وضعیت تورم، نرخ ارز، مسکن و نقدینگی منتشر شد
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور 
سال ۱۴0۱ )معادل 55۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان 
ســال ۱۴00 معادل ۱5.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با 
رشــد متغیر مذکور در دوره مشابه ســال قبل )۱۷.0 درصد( به 
میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشــان می دهد.به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی گزارش »تحلیــل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
این بانک در شــهریورماه ۱۴0۱« را منتشر کرد.در این گزارش 
آمده اســت: بانک مرکزی در سال های اخیر و در راستای اجرای 
رویکرد جدید سیاســتگذاری پولی و مدیریت انتظــارات، ارائه 
اطالعــات و گزارش به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و 
اقدامات انجام شــده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور 
شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد شرایط 
بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول 
ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.بر 
این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های این 

بانک در شهریورماه ۱۴0۱ به شرح ذیل ارائه می شود.

بررسی وضعیت تورم
بررسی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی 
در سال جاری نشان می دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده 
در شهریورماه ســال جاری با 0.۲ واحد درصد افزایش نسبت به 
ماه قبــل )۲.۴ درصد( به ۲.۶ درصد رســید. تورم های نقطه به 
نقطه و ۱۲ ماهه شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
شهریورماه ســال جاری نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد 
را ثبت کرد که نســبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل 
0.۹ و 0.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد. بررسی تورم ماهانه 
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بــه تفکیک گروه های 
اختصاصی »کاال« و »خدمت« در شهریورماه نشان می دهد تورم 
ماهانه گروه  اختصاصی »کاال« با 0.5 واحد درصد افزایش نسبت 
به ماه گذشــته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »خدمت« در همین مقطع همچنان با روند کاهشــی 
همراه بوده و با 0.۳ واحد درصد کاهش نســبت به ماه گذشته به 
رقم ۳.۹ درصد رســید. بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال به 
تفکیک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« موید افزایش تورم ماهانه 
اقالم خوراکی در شــهریور ۱۴0۱ نسبت به ماه قبل از آن است؛ 
به طوریکه شــاخص بهای خوراکی ها و آشــامیدنی ها )با ضریب 
اهمیت ۲5.5 درصد( با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و 
ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل 0.۸ واحد درصد را 
از تورم ماهانه شاخص کل )۲.۶ درصد( در شهریورماه سال جاری 
به خود اختصاص داده است.تحوالت شاخص خدمت  نیز حاکی از 

آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحوالت 
شــاخص های خدمت در گروه« مسکن و خدمات ساختمانی« و 
»بهداشت و درمان«  بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه  
از تورم ماهیانه خدمت در شهریورماه سال جاری )۳.۹ درصد( به 
ترتیب ۳.0 و 0.۳ واحد درصد بوده است.در حوزه تجارت خارجی 
با توجه به اطالعات منتشــره از ســوی گمرک ایران، طی نیمه 
نخست سال ۱۴0۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد 
دالر بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۱۴00 است. ارزش واردات گمرکی نیز در این 
مقطع معادل ۲۶.0 میلیارد دالر گزارش شده که حاکی از افزایش 

حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

تحوالت نرخ ارز
مطابق با اطالعات مندرج در ســامانه معامالت الکترونیکی ارز، 
بررســی تحوالت بازار ارز حاکی از آن اســت که در شهریور ماه 
متوســط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود ۲۶۸.5 هزار ریال 
بود که نســبت به مــرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشــان 
می دهد. در بخش اســکناس نیز متوســط نرخ فــروش دالر در 
این مــاه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود کــه حاکی از کاهش 0.۸ 
درصدی آن در مقایســه با مرداد ماه اســت. در بازار غیررسمی 
نیز متوســط نرخ دالر در شهریور ماه نســبت به ماه قبل از آن 
با کاهش همراه بود.اوضاع مســکن و نرخ سود بین بانکیدر بازار 
مسکن و بر اساس اطالعات اخذ شــده از سامانه ثبت معامالت 
امالک و مســتغالت کشور، متوســط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی 

شهریور ۱۴0۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام 
نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ 
درصد نســبت به روز پایانی ماه قبــل کاهش یافت. الزم به ذکر 
است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و 
توجه به داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم 
اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. بررسی 
تحوالت بازار بین بانکی در شــهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در 
حجم معامالت و کاهش وجوه در دســترس بانک ها و به تبع آن 
افزایش مالیمی در نــرخ بازار بود که از جمله دالیل آن می توان 
به افزایش حراج های اوراق دولتی )از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در 
مردادماه به ۲00.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه( اشاره نمود؛ 
هرچند باید توجه داشت که علی رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار 
بین بانکی کماکان در محدوده داالن از پیش تعیین شــده قرار 
دارد.در شــهریورماه سال ۱۴0۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد 
خزانه اســالمی با سررسید یک، دو و سه ساله به ترتیب با 0.05 ، 
0.۴5 و 0.۸۱ واحد درصد کاهش نســبت به ماه قبل به ۲۱.5۶ ، 
۲۲.50 و ۲۲.۳۷ درصد رسیده است. همچنین در این ماه منحنی 
بازده در تمامی سررسیدها )به استثناء سررسید ۱۸ تا ۲۴ ماهه( 
نســبت به دوماه گذشته در ســطحی پایین تر قرار گرفته است. 
کاهش نرخ های بازده در شــهریورماه به دالیلی نظیر ثبات نرخ 
ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار ســهام 
و تداوم روند نزولی شــاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه 
اسالمی و سررسید شدن برخی از نمادهای این اوراق مربوط است 
که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخهای بازده در سررسیدهای 

مختلف شده است.

اوضاع نقدینگی
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴0۱)معادل 55۹۴۹.۳ 
هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان سال ۱۴00 معادل ۱5.۸ درصد 
افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه 
سال قبل )۱۷.0 درصد( به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان 
می دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در شهریورماه 
۱۴0۱ معادل ۳۷.5 درصد بوده اســت.الزم به توضیح اســت که 
در حدود ۲.5 واحد درصد از رشــد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی 
به پایان شــهریورماه سال ۱۴0۱ مربوط به اضافه شدن اطالعات 
خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطالعات 
خالصه دفترکل داراییها و بدهی های بانک ســپه )به واسطه ادغام 
بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( می باشد و فاقد 
آثار پولی اســت. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش 
آماری مذکور، رشــد نقدینگی در پایان شــهریورماه سال۱۴0۱ 
نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴00 معادل ۳5.0 درصد خواهد 
بود.  رشــد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 
۱۴0۱ به ۳۳.۱ درصد رســید. الزم به ذکر اســت پایه پولی در 
پایان شهریورماه سال ۱۴0۱ )معادل ۶۹0۷.۳ هزار میلیارد ریال( 
نسبت به پایان سال ۱۴00، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که 
در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۱۳.۱ 

درصد( به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است. 

طبق این گزارش، در شــهریورماه 1401 با هدف مدیریت 
نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با 

بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه 
حراج به ترتیب بــه ارزش ۶۷0.0، ۶۸۴.۹، ۶۸5 و ۶۸۱.۷ هزار 
میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معامالتی ۲۷۲۱.۶ هزار میلیارد 
ریال در قالب توافق بازخرید با سررســید ۷ روزه )مانده توافق 
بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شــهریورماه معادل 
۶۸۱.۷ هــزار میلیارد ریال بوده اســت(. اســتفاده بانک ها از 
اعتبارگیری قاعده مند در نرخ ســقف داالن برای رفع نیازهای 
نقدینگــی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معامالتی ۷۲۳.۳ 
هــزار میلیارد ریــال )مانده اعتبارگیــری قاعده مند در پایان 
شــهریورماه ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است(. در شهریورماه 
ســال جاری، طی برگــزاری پنج مرحله حــراج و دو مرحله 
پذیره نویســی اوراق مالی اسالمی دولتی، جمعا  مبلغ ۲00.۷ 
هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معامالتی بانک مرکزی 

به فروش رسید.

میرکاظمی:
رتبه بندی معلمان به زودی اجرایی  خواهد شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: منابع اجرای رتبه بندی معلمان آماده شده و منتظر صدور 
احکام حقوق معلمان از ســوی آموزش و پرورش هستیم.به گزارش ایلنا، سید مسعود میرکاظمی 
در مورد اجرای قانون رتبه بندی معلمان گفت: آئین نامه اجرایی این قانون پس از سال ها در دولت 
سیزدهم تصویب و ابالغ شد و سازمان برنامه و بودجه خود را مکلف به اجرای قانون می داند.وی با 
اشــاره به پرداخت علی الحساب در شهریور ماه اظهار داشت: حتی سازمان برنامه و بودجه آمادگی 

پرداخت علی الحساب برای حقوق مهرماه را هم داشت.
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بحران انرژی اروپا به کام توتال شد
تالش اروپا برای پر کردن مخازن گاز خود پیش از رسیدن فصل سرما، 

کمک کرد سود غول فرانسوی توتال انرژیز رکورد دیگری را بشکند.
به گزارش ایســنا، سود این شرکت فرانســوی که در آغاز فصل انتشار 
گزارشــهای مالی شرکتها، اعالم شــد و بار دیگر سودهای کالنی که 
شــرکتهای نفتی بزرگ به جیب می زنند را بارز کرد، احتماال فشــار 
سیاسی را تجدید می کند. این درآمدها برخالف وضعیت اقتصاد جهانی 
اســت که در آســتانه رکود قرار دارد. همچنین قبوض انرژی مصرف 
کنندگان عادی، روز به روز ســنگین تر می شود. درآمد خالص شرکت 
توتال انرژیز در سه ماهه سوم سال میالدی جاری به ۹.۹ میلیارد دالر 
افزایش یافت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش بیش 
از دو برابری داشت و بسیار باالتر از برآورد تحلیلگران بود. این شرکت 
هزینه جدید ۳.۱ میلیارد دالر را در ارتباط با داراییهایش در روسیه ثبت 

کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

تمجید رئیس روس نفت از موضع عربستان در 
بازارهای نفت

ایگور سچین، مدیرعامل غول نفتی روس نفت روسیه در اظهاراتی موضع عربستان 
سعودی در بازار نفت جهانی را معقوالنه و بر مبنای تحلیل عرضه و تقاضای نفت 
توصیف کرد.به گزارش ایســنا، گروه اوپک پالس که عربستان سعودی و روسیه 
در آن حضــور دارند، ماه میالدی جاری کاهــش تولید نفت به میزان دو میلیون 
بشــکه در روز را از نوامبر، تصویب کــرد. این تصمیم با وجود مخالفت آمریکا که 
به دنبال کنترل قیمتهای ســوخت است، گرفته شد و به بروز جنگ لفظی میان 
واشــنگتن و ریاض منجر شــد.در تازه ترین اظهارات مقامات آمریکایی، آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا گفت: اقدام اخیر عربستان سعودی برای فراهم کردن 
کمک به اوکراین و رای ریاض به محکومیت الحاق بخشــی از مناطق اوکراین به 
روسیه در سازمان ملل متحد، تحوالت مثبتی است اما تصمیم اشتباه اوپک پالس 
برای کاهش تولید نفت را جبران نمی کند.بر اســاس گزارش رویترز، بلینکن در 
کنفرانســی به میزبانی بلومبرگ، مجددا بر موضع اخیر آمریکا تاکید و اعالم کرد 
واشنگتن روابطش با عربستان سعودی را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد.شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی هفته جاری، در اجالس ابتکار 
سرمایه گذاری آینده در پاسخ به این که پس از کاهش تولید اوپک پالس و مهلت 
پنجم دسامبر برای اجرای سقف قیمت برای صادرات نفت روسیه، روابط انرژی با 

آمریکا چطور به وضع عادی برمی گردد.

قرنطینه های چین سد راه صعود نفت شد
قیمــت نفت روز جمعه پــس از این که محدودیت هــای کرونایی در چین 
گســترش یافت، کاهش پیدا کرد اما تحت تاثیــر نگرانی ها پیرامون کمبود 
عرضه، در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت با ۷۸ ســنت معادل ۰.۸ درصد کاهش، به ۹۶ دالر و ۱۸ سنت در 
هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت روز گذشته با ۱.۳ درصد افزایش قیمت، 
بسته شده بود. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر 
معادل ۱.۱ درصد کاهش، به ۸۸ دالر و هشــت ســنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا روز پنج شــنبه با ۱.۳ درصد افزایش، بسته شده بود.

نفــت برنت از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از دو درصد و وســت تگزاس 
اینترمدیت بیش از ســه درصد، رشد قیمت داشته است.افت قیمت ها در روز 
جمعه پس از آن روی داد که شــهرهای چین روز پنج شنبه، محدودیت های 
مقابله با گسترش بیماری کووید را مضاعف کرده و با قرنطینه های منطقه ای، 
میلیون ها نفر را در محدودیت قرار دادند.کمیســیون ملی سالمت چین روز 
جمعه اعالم کرد چین ۲۷ اکتبر، ۱۵۰۶ مورد جدید ابتال به کووید ۱۹ گزارش 
کرده که در مقایســه با ۱۲۶۴ مورد در روز قبل، افزایش داشته است.صندوق 
بین المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی چین امسال به ۳.۲ درصد آهسته 
شود که ۱.۲ درصد کمتر از پیش بینی آوریل این سازمان است. اقتصاد چین 

سال میالدی گذشته ۸.۱ درصد رشد کرده بود.

گزیده خبر
وزیر نیرو:

افزایش ظرفیت ۶ هزار مگاواتی تولید برق 
در کشور بی نظیر است

ایسنا/زنجان وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش ظرفیت ۶ 
هزار مگاواتی تولید برق طی یک سال گذشته اقدامی 
بی نظیر در کشور اســت، اظهار کرد: حتی در بهترین 
شرایط ارزی کشور نیز، شاهد چنین رخدادی نبودیم.

علی اکبر محرابیان )۵  آبان ماه( در آیین افتتاح رسمی 
پنج نیروگاه برق حرارتی بــه ظرفیت ۱۰۲۶ مگاوات 
در اســتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و فارس که به 
صورت ویدئوکنفرانســی و به میزبانی زنجان، بــا حضور رئیس جمهور و هیئت 
همراه برگزار شــد، با بیان اینکه اقدامات انقالبــی در حوزه برق علی رغم وجود 
مشــکالت در این حوزه رخ داده است، عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 
تالش کردیم تا نیروگاه های حرارتی را توسعه داده و از توان نیروگاه های موجود 
نیز باالترین بهره را ببریم که این کار با توان شرکت های دانش بنیان محقق شد 
و بدون افزایش مصرف ســوخت شــاهد بهره وری از توان بخار برای تولید برق 
بیشتر هستیم.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف برق 
در کشور، گفت: در تابستان امسال با توجه به تجربه سال قبل ظرفیت آمادگی 
نیروگاه ها به ۹۸ درصد رســید که این عدد در نوع خود بی نظیر اســت و برای 
رســیدن به این هدف، شرایط همه نیروگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و مواردی 
که به تعمیرات نیاز داشتند، تعمیر و تجهیز شدند.این مسئول ادامه داد: در گام 
دیگر، نگاهی به مدیریت مصرف در ســایر حوزه ها داشتیم که با اقدامات انجام 
شــده در بخش خانگی تا مرداد ماه امسال، شاهد کاهش ۴.۵ درصدی مصرف 
بودیم که این رقم نســبت به برنامه های معمول وزارت نیرو کاهش ۱۰ درصدی 
را نشــان می دهد. در همین راستا اقدامات تشویقی و همکاری ملی بسیار حائز 
اهمیت بوده و مدعی هســتیم این دستاورد کامال ملی است.وی با بیان اینکه با 
اقدامات تشــویقی وزارت نیرو ۱۸ درصد از مشترکان برق که پرمصرف بودند به 
محدوده مصرف الگو بازگشتند، اظهار کرد: در این مدت ۸ میلیون قبض صادره 
یا صفر بوده و یا بســتانکار شــده اند و ۱۳۵۷ میلیــارد تومان پاداش مصرف به 
مشترکان داده شده است. با صرفه جویی در حوزه برق خانگی شاهد صرفه جویی 
۶۵۰ مگاواتی برق بودیم و در مجموع با تالش های صورت گرفته ۱۵۰۰ مگاوات 
برق به بخش تولید و صنعت کشــور تقدیم شــد.وزیر نیرو در ادامه با اشاره به 
اینکه ۶۳۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور فعال است، گفت: در تابستان 
امســال هیچ محدودیتی برای واحدهای صنعتی وجود نداشــت و تالش شد با 
مدیریت صحیح، شرایط را به نفع صنعت بهبود بخشید که نمود آن را در رشد 
۶۴.۷ درصدی تولید فوالد کشــور مشاهده می کنیم که رقم بسیار باالیی است.

این مسئول به افتتاح همزمان نیروگاه سیکل ترکیبی آریان ۲ زنجان با ۴ واحد 
دیگر در سایر استان ها اشاره کرد و افزود: این واحدها جزو مواردی هستند که با 
استفاده از بخار تولیدی واحد، برق تولید می کنند و این گام بزرگی برای کاهش 

مصرف سوخت در کشور خواهد بود. 

واکنش شرکت آبفا به شایعات

 نگران کیفیت آب نباشید
مدیر کل دفتر بهداشــت آب و فاضالب شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور ضمن تکذیب شــایعات مطرح شده در خصوص 
کیفیت آب در کشور، گفت: نظارت ویژه ای از سوی شرکت های 
آب و فاضالب، وزارت بهداشــت و دانشگاه های علوم پزشکی بر 
کیفیت آب در تمام شــهرها و حتی روستاها وجود دارد و جای 
هیچگونه نگرانی در این خصوص نیست.احمد منتظری در گفت 
و گو با ایســنا، با بیان اینکه در حال حاضر بهداشــت و کیفیت 
آب در ۹۰۰ آزمایشــگاه آب و فاضالب در سراســر کشور توسط 
شرکتهای آب و فاضالب مورد آزمایش قرار می گیرد، اظهار کرد: 
ساالنه حدود ۲۰ میلیون آزمون کلرسنجی انجام می شود و حدود 
۵۰۰ هزار آزمون میکروبی صورت می گیرد و این مســاله جدا از 
فعالیتی است که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در 
تمام اســتانهای کشور به صورت مستقل و مجزا انجام می دهند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشــت و دانشگاههای علوم پزشکی 
آزمایشــاتی را به صورت ناظر مســتقل انجام می دهند، به گونه 
ای که هیچ وابســتگی به شرکت آب و فاضالب ندارند، ادامه داد: 
این آزمایشــها در تمام شــهر ها و حتی روستاهای کشور انجام 
می شــود و تنها نهاد ذی صالح از نظر قانونــی برای اظهار نظر 
در خصوص بهداشت آب، دانشــگاه های علوم پزشکی و وزارت 
بهداشت هســتند.مدیر کل دفتر بهداشت آب و فاضالب شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور گفت: وزارت بهداشت مرکزی 
تحت عنوان ســالمت و محیط کار دارد که وظیفه آن این است 
کــه نتایج آزمونهای کیفیت آب را بررســی و تحلیل می کند و  
در صورتی که هرگونه مشکلی حتی در دورافتاده ترین روستاها 
درخصوص بهداشت آب وجود داشته باشد مورد کنترل آنها قرار 
می گیرد.منتظری با تاکید بر اینکه بررسی کیفیت آب در کشور از 
دو مسیر مستقل یکی توسط شرکت های آب و فاضالب و دیگری 

توسط وزارت بهداشت انجام می شود، گفت: شایعاتی که در این 
راســتا مطرح می شــود جنبه های عوام فریبی دارد. شرکتهای 
آب و فاضالب به واسطه اینکه زیرمجموعه وزارت نیرو و دانشگاه 
های علوم پزشــکی به واسطه اینکه زیرمجموعه وزارت بهداشت 
هســتند، به هیچ عنوان اجازه نمی دهند که آب آلوده در کشور 
توزیع شــود و امکان ندارد اگر آب آلوده ای توزیع شده باشد این 
نهادهای نظارتی از این قضیه بی اطالع باشند؛ بنابر این شایعاتی 
که مطرح می شــود کذب است.وی با اشــاره به آزمایشگاههای 
مجهز کنترل کیفیت آب در تهران و سایر استانها گفت: در تمام 
اســتانهای کشور آزمایشــگاههایی وجود دارد که به چند بخش 
آزمایشگاههای میکروبی، آزمایشــگاههای فیزیکی و شیمیایی، 
آزمایشگاههای بیولوژیک، آزمایشگاههای ریزآالینده آلی و معدنی 
تقسیم می شــوند؛ همچنین تعدادی آزمایشگاه فاضالب وجود 
دارد.مدیر کل دفتر بهداشت آب و فاضالب شرکت مهندسی آبفا 
با بیان اینکه  آب و فاضالب تهران آزمایشگاه مرجع دارد که دارای 
تاییدیه های بین المللی است، همچنین تعدادی آزمایشگاه دیگر 
نیز در کشو داریم که نهادهای بین المللی اعتباردهی آنها را مورد 
بررسی قرار دادند و نتایج آزمونهای آنها را تایید کردند، گفت: در 
اکثر اســتانها آزمایشگاههایی وجود دارد که قابلیت اندازه گیری 
عوامل آلی و ریزآالینده ها را دارند؛ حتی در اســتان سیســتان 
و بلوچستان بوشهر، شــیراز، مشهد، خوزستان، آذربایجان غربی 
و شــرقی و به طور کلی همه استان ها به این ابزارها و تجهیزات 
مجهز هســتند.به گفته وی این ابزارها و تجهیزات یک جنبه کار 
هستند و جنبه دیگر این است که نیروهای متخصص و تحصیل 
کرده در این آزمایشــگاه ها فعال هستند و از این بابت اطمینان 
کافــی وجود دارد و با صراحت می توان اعــالم کرد نگرانی برای 

کیفیت آب وجود ندارد.

بانک جهانی پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت در ســال ۲۰۲۳ به ۹۲ دالر می رسد و در سال ۲۰۲۴ به ۸۰ 
دالر کاهش پیدا می کند اما همچنان باالتر از میانگین پنج ساله ۶۰ دالر خواهد ماند.به گزارش ایسنا، بانک جهانی در جدیدترین 
گزارش دورنمای بازارهای کاال، پیش بینی کرد قیمتهای انرژی پس از افزایش ۶۰ درصدی که سال میالدی جاری در پی حمله 
نظامی روسیه به اوکراین تجربه کردند، سال میالدی آینده ۱۱ درصد کاهش پیدا می کند.در گزارش بانک جهانی، پیش بینی شده 
است که قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ در سال ۲۰۲۳ از رکورد باالیی که در سال ۲۰۲۲ داشتند، کاهش پیدا می کند اما قیمت گاز طبیعی آمریکا و زغال سنگ 
استرالیا تا سال ۲۰۲۴ دو برابر میانگین قیمت پنج ساله خواهد ماند. همچنین، قیمت گاز طبیعی اروپا ممکن است حدود چهار برابر باالتر باشد.بانک جهانی پیش بینی 
کرد که صادرات نفت روسیه به دلیل تحریمهای اتحادیه اروپا علیه فرآورده های نفتی روسیه و محدودیتهایی که برای بیمه و حمل وجود دارد و قرار است از پنجم 
دسامبر اجرایی شود، ممکن است حداکثر دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.بر اساس گزارش اویل پرایس، طبق گزارش بانک جهانی، درآمدهای صنعت انرژی 
در سال ۲۰۲۳ تثبیت خواهد شد اما پایین رکوردهای باالیی که اخیرا مشاهده شده است، می ماند. تحلیلگران بانک جهانی خاطرنشان کردند قیمتهای کاال از رکورد 
باالیی که در سال ۲۰۲۲ داشتند، نزول کرده اند اما قیمتها تا سال ۲۰۲۳، در سطح باالیی خواهند ماند. این امر به همراه رشد مالیم حجم عرضه، از تولید نقدینگی 

قوی برای تولیدکنندگان نفت و گاز، حمایت خواهد کرد.

واردات نفت هند از خاورمیانه در سپتامبر به پایین ترین رکورد ۱۹ ماهه سقوط کرد و همزمان واردات از روسیه، بهبود یافت.به گزارش 
ایسنا، آمار منابع کشتیرانی و تجارت نشان داد عراق بزرگترین صادرکننده نفت به هند ماند، در حالی که روسیه از عربستان سعودی به 
عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند، سبقت گرفت.مجموع واردات نفت به هند در سپتامبر، به ۳.۹۱ میلیون بشکه در روز رسید 
که پایین ترین میزان در ۱۴ ماه اخیر بود و ۵.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. این کاهش به دلیل تعمیرات 
در پاالیشگاه های شرکت هایی نظیر ریالینس اینداستریز و ایندین اویل روی داد.واردات نفت هند از خاورمیانه به حدود ۲.۲ میلیون بشکه 

در روز نزول کرد که ۱۶.۲ درصد در مقایسه با اوت، کاهش داشت. واردات از روسیه که طی دو ماه قبلی کاهشی شده بود، در سپتامبر ۴.۶ درصد افزایش یافت و به ۸۹۶ هزار 
بشــکه در روز رسید.ســهم روسیه از واردات نفت به هند، از ۱۹ درصد در اوت، به ۲۳ درصد در سپتامبر افزایش یافت و سهم خاورمیانه در همین مدت، از ۵۹ درصد به ۵۶.۴ 
درصد کاهش پیدا کرد. سهم نفت دریای خزر که عمدتا از قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان است، از ۲۴.۶ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافت.هند از تخفیف های چشمگیر 
نفت روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین و بایکوت مسکو توسط مشتریان غربی، بهره گرفته و به بزرگترین مشتری نفت روسیه پس از چین تبدیل شده است. یک منبع آگاه 
به رویترز گفت: تخفیف نفت روسیه کمتر شده اما هنگامی که با هزینه های واردات گریدهای نفتی دیگر مانند نفت خاورمیانه مقایسه شود، همچنان ارزانتر محسوب می شود.

واردات از عربســتان ســعودی به حدود ۷۵۸ هزار بشــکه در روز رسید که ۱۲.۳ درصد در مقایسه با اوت کاهش داشت در حالی که واردات از عراق به ۹۴۸ هزار و ۴۰۰ بشکه 
در روز رسید که پایین ترین میزان در یک سال گذشته بود. واردات از امارات متحده عربی به حدود ۲۶۲ هزار بشکه در روز رسید که پایین ترین میزان در ۱۶ ماه گذشته بود.

بانک جهانی:

سقوطوارداتنفتهندازخاورمیانهقیمتنفتبرنتباالترازمیانگین۵سالهمیماند

شرکت برق منطقه ای غرب در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فوق الذکر با موضوع اجاره آشپزخانه و سالن غذاخوری واقع در طبقه همکف شرکت 
برق منطقه  ای غرب به منظور تهیه و توزیع غذای پرسنل مطابق شرایط خصوصی خود از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شماره 
ثبت ستاد 5001001132000004 اقدام نماید.کلیه مراحل فرایند برگزاری مزایده از دریافت تا تحویل اسناد مزایده جهت سایر مراحل مزایده از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )به صورت بر خط( و مهر سازمانی را جهت مزایده محقق سازند.
الزام: دارا بودن و بارگذاری هر گونه مجور کسب معتبر در زمینه موضوع مزایده جهت اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

الزامی می باشد.
* مبلغ تضمین شــرکت در فرایند مزایده: 200.000.000 )دویســت میلیون( ریال مطابق با انواع تضمین های قابل قبول مندرج در آیین نامه معمالت دولتی، 

شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 هئیت محترم وزیران
زمانبندی فرایند مزایده:

1- تاریخ انتشار آگهی مزایده از طریق درگاه ستاد: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از طریق درگاه ستاد: از ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04 تا ساعت 15 روز سه شنبه تاریخ 1401/08/10

3- تاریخ بازدید از موضوع مزایده : از ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 1401/08/04 تا ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1401/09/05
4- اخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ها از طریق درگاه ستاد : تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ 1401/09/05

5- آخرین مهلت زمانی ارسال فیزیکی پاکت )الف( تضمین شرکت در فراینده مزایده: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه تاریخ 1401/09/05 
6- زمان گشایش پیشنهاد ها از طریق درگاه ستاد: ساعت 9 روز یکشنبه  تاریخ 1401/09/06

* به پیشــنهاد های فاقد ســپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاد های مالی فاقد امضاء، مشروط، مخدوش 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزییات در اسناد مربوطه درج شده است.
* آدرس و تلفن مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر با مزایده گزار به نشانی شرکت برق منطقه 
ای غرب – کرمانشــاه – 22 بهمن – میدان گالیول – طبقه دوم – امور تدارکات و قراردادها – شــماره تلفن 5-38232001-083 داخلی )کارشناس قرارداد ها و 

38227249 )اداره قراردادها( داخلی2128-2085 و امور نظارت بر خدمات داخلی 2215 تماس حاصل نمایند.
* مزایده گران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

اطالعات تماس ســتاد:1456 )بدون پیش شــماره( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش« ثبت نامه/پروفایل 
مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده عمومی
شماره ستاد 5001001132000004 )4012/7(

تجدید مزایده شماره های 5001001132000001 و 5001001132000002 و 5001001132000003

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب م الف/1843
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گزیده خبر
سخنگوی وزارت صمت:

۳۰۰۰ تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی جهت 
خرید تراکتور

امید قالیباف گفت: ۳۰۰۰ تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی جهت خرید تراکتور 
اختصاص می یابد.به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف، سخنگوی وزارت 
صمت گفت: ســود این تسهیالت ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۷ ساله خواهد 
بود و بر اساس توافق نامه ای که هفته آینده امضا می شود سقف ۱۰۰۰ میلیارد 
تومانی برای این تسهیالت در نظر گرفته می شود.مشاور وزیر صمت همچنین 
از رشــد ۵۰ درصدی تولید تراکتور در ۶ ماهه امسال خبر داد و گفت؛ تولید 
تراکتور در ۶ ماهه ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشــابه سال قبل ۵۰ درصد رشد 
داشــت بطوری که از ۹۷۵۰ دســتگاه به ۱۴۶۲۵ دستگاه تراکتور رسید.وی 
با اشــاره به اینکه در همین مدت صادرات تراکتور نیز ۸۹ درصد رشد کرده 
اســت گفت؛ در نیمه اول امسال ۹۴۳ دســتگاه تراکتور صادر شده است که 
هدف گذاری انجام شــده ۴۶۰۰ دستگاه تا پایان سال است.سخنگوی وزارت 
صمت با اشــاره به اینکه در حال حاضر بازار آزاد تراکتور در حال حذف شدن 
اســت گفت؛ افزایش تولید تراکتور اختالف قیمت کارخانه با بازار را بشــدت 
کاهش داد به طوری که قیمت تراکتور ۳۹۹ که در فروردین امســال در بازار 
آزاد ۷۵۰ میلیون تومان بود اکنون به ۶۴۰ میلیون تومان رســیده است )که 
نسبت به قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی کارخانه باالتر است که عمدتاً به خواب 
پول در مدت زمان تحویل باز می گردد( و در برخی مدل ها حتی رشد منفی 
قیمت هم دیده می شــود.قالیباف در پایان گفت نیاز ساالنه تراکتور ۲۰ هزار 
دســتگاه اســت و در ســال ۱۴۰۱، ۳۵ هزار تراکتور تولید خواهد شد و این 
رشد تولید هم باعث حذف تقاضای سرمایه ای و بازار آزاد و هم باعث افزایش 

صادرات خواهد شد.

انتقال کفاشان به قرچک به کجا رسید؟
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز تهران گفت 
که در حال حاضر بیش از ۷۰ تولید کننده کفش در شهرک صنعتی قرچک 
مستقر هستند، اما مشــکالتی به ویژه در زمینه حمل و نقل در این شهرک 
وجود دارد که شــرایط را برای انتقال ســخت کرده است.رسول شجری در 
گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره استقرار اصناف تولیدی کفش در 
شــهرک های صنعتی، گفت: بخشی از زمین ها در شهرک صنعتی قرچک به 
صنعت کفش اختصاص داده شــده و در حال حاضر بیش از ۷۰ تولید کننده 
کفش در این شهرک مستقر هستند.وی با بیان اینکه به جز کفش هفت صنف 
دیگر نیز در این شــهرک صنعتی فعالیت می کنند، تصریح کرد: اما در حال 
حاضر شرایط برای انتقال صنوف به طور کامل به شهرک های صنعتی فراهم 
نیست.به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست 
دوز تهران، مشکل اصلی حوزه حمل و نقل است. البته تفاهماتی با تاکسیرانی 
انجام شده است به طور کلی با توجه به مشکالت اقتصادی کشور، این تغییر 

زحماتی دارد که باید تحمل کنیم تا به مرحله دلخواه برسیم.

معاون سازمان هواپیمایی :

انجام پروازهای جام جهانی با سه ایرالین داخلی
معاون ســازمان هواپیمایی اظهار داشــت: فعال قرار بر این اســت که شرکت 
هواپیمایــی ایران ایر پروازهــای جام جهانی را انجام دهد امــا در حال مذاکره 
هستیم که سایر ایرالین های داخلی هم امکان انجام این پروازها را داشته باشند 
و احتماال در نهایت احتماال سه ایرالین این پروازها را انجام دهند.حسن خوشخو 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره برنامه پروازی به قطر در بازه زمانی 
جام جهانی اظهار داشــت: تیم ملی ایران در مرحله نخســت سه بازی دارد که 
عده ای ممکن اســت دو روز قبل از بازی عازم قطر شــوند و تا بازی های دوم و 
سوم در قطر مستقر باشــند یا اینکه بین بازی ها رفت و برگشت داشته باشند. 
به هر حال براســاس سهمیه بلیت ایران، پیش بینی ها مبنی بر این است که ۸ 
الی۱۰ هزار نفر تماشــاگر ایرانی برای هر بازی در دو روز جابه جا شــوند و باید 
برنامه ســفر این تعداد را آماده کنیم.وی درباره توافقات برای افزایش پروازها به 

قطــر ادامه داد: افزایش پروازها به قطر در این مدت زمان بســتگی به فرودگاه 
قطر دارد. قطر تنها یک فرودگاه دارد که در شــرایط عــادی روزانه ۸۰۰ پرواز 
در این فرودگاه نشســت و برخاســت انجام می دهد و پیش بینی می شود، این 
تعداد پرواز در بازه جام جهانی به ۱۸۰۰ پرواز در روز می رسد. البته در قطر یک 
فرودگاه قدیمی نظامی وجود دارد که بعید می رسد از آن فرودگاه برای پروازهای 
جام جهانی استفاده کنند. معاون سازمان هواپیمایی افزود: فعال قرار بر این است 
که شــرکت هواپیمایی ایران ایر پروازهای جام جهانی را انجام دهد اما در حال 
مذاکره هستیم که سایر ایرالین های داخلی هم امکان انجام این پروازها را داشته 
باشند و احتماال در نهایت احتماال سه ایرالین این پروازها را انجام دهند. خوشخو 
درباره قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت قطر گفت: هر چند قیمت هایی اعالم و 
توافقاتی در این زمینه انجام شده اما باید توجه داشته باشیم که نرخ بلیت پروازی 

مشمول قیمت های مصوب و تعیین شده نمی شود.معاون سازمان هواپیمایی با 
اشــاره به درآمدزایی برگزاری جام جهانی در قطر برای صنعت هوانوردی ایران 
تاکیــد کرد: بازی جام جهانی قطعا پروازهای عبوری از ایران را تحت تأثیر قرار 
می دهد.همچنین مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در 
گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه پروازهای جام جهانی را ایران ایر انجام می دهد اما 
ســایر ایرالین ها هم آمادگی انجام این پروازها را دارند، گفت: طبق توافق اولیه 
میزان پرواز ایران و قطر در هفته ۷۲ پرواز است که این پروازها به صورت مساوی 
بین شرکت هواپیمایی ایران ایر و شرکت قطری انجام می شود و احتماال با توجه 
به سهمیه ایران در بلیت ها بازی ، همین تعداد پرواز برای جابجایی تماشاگران 
کفایت کند اما اگر پروازها افزایش پیدا کرد سایر ایرالین ها هم آمادگی برقراری 

پرواز در این مسیر در این بازه زمانی را دارند.

رییس کمســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
در واکنــش به وعده های وزیــر اقتصاد برای 
حمایت از کســب وکارهای مجازی، می گوید: 
اســم این وعده ها را باید وعده های سرخرمن 
گذاشت. این خسارت ها را نمی شود جبران کرد.مریم فکری: »برخی از کسب وکارها 
به خصوص کسب وکارهای اینترنتی از اتفاقات اخیر متاثر شدند؛ دولت پشت آن ها 
را خالــی نمی کند.« این اظهارنظر جدید وزیر اقتصاد اســت؛ آن در شــرایطی که 
گزارشــی از درون اتاق بازرگانی بیرون آمد که خسارت قطعی اینترنت تا امروز ۸۰ 
هزار میلیارد تومان بوده است.بنابر اذعان رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران، محدودیــت اینترنت ۳۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد حوزه 
فناوری اطالعات و ۴۵ هزار میلیارد تومان به کسب وکارهای سایر حوزه ها خسارت 
وارد کرده است.از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که حدود ۱۱ میلیون ایرانی 
به طور مستقیم و غیر مستقیم از اینستاگرام کسب درآمد می کنند و حال و با توجه 
به فیلترینگ گسترده این شبکه اجتماعی، با مشکالت عدیده ای مواجه شده اند.در 
این شــرایط، امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صمت، از 
تخصیص بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی برای تبلیغات کسب وکارهای متضرر 

از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه های اجتماعی خبر داده است.

زیان کسب وکارهای اینترنتی قابل جبران است
در همین رابطه، علی رضا کالهی، رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین خســارت های قطعی اینترنت و فیلترینگ روی 

کسب وکارهای اینترنتی می گوید: اتاق بازرگانی در این خصوص گزارشی تهیه کرده 
و یک عددی را در آورده است.وی با بیان این که کسب وکارهای اینستاگرامی به طور 
عمده کسب وکارهای کوچک هســتند، می افزاید: ما اسم این بخش را بازار آنالین 
غیررسمی کشور گذاشــته بودیم که بخش عمده ای از بازار پوشاک و زیورآالت را 
به خود اختصاص داده اســت و به نوعی کسب وکارهای خانگی هستند که به نظر 
من فلج شدند.رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح می کند: از سوی 
دیگر، نه تنها در کسب وکارهای آنالین و حتی در کسب وکارهای بزرگ صنعتی هم 
مکاتبات و مکالمات با طرف حساب های خارجی و نیز مدیریت پروژه های داخلی با 
واتس آپ انجام می شــد.کالهی با بیان این که ۲۰ سال به عقب بازگشته ایم، عنوان 
می کنــد: در گزارش اتاق بازرگانی آمده اســت که واحدهــای صنفی و بنگاه های 
اقتصادی طی یک ماه گذشته با قطعی و محدودیت اینترنت، زیان ۸۰ هزار میلیارد 
تومانی دیده اند.وی می افزاید: البته برآورد کامال دقیقی نمی توان داشت، اما دوستان 
با توجه به اطالعاتی که داشتند، به این اطالعات رسیده اند.رییس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به این پرســش که آیا پلتفرمی وجود دارد که بتوان 
جایگزین اینستاگرام یا واتس آپ کرد؟ می گوید: به هیچ وجه چنین جایگزینی وجود 
ندارد.کالهی در واکنش به وعده های وزیر اقتصاد برای حمایت از کســب وکارهای 
مجــازی، می گوید: اســم این وعده ها را باید وعده های ســرخرمن گذاشــت. این 

خسارت ها را نمی شود جبران کرد.

بسته حمایتی یک درمان موقتی است
علی شــریعتی، عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران نیــز در گفت وگو با 

خبرگــزاری خبرآنالیــن در واکنش به وعده هــای وزیر اقتصاد بــرای حمایت از 
کسب وکارهای اینترنتی می گوید: ای کاش راجع به اصل مطلب صحبت می کردند؛ 
این که با توجه به شرایط کشور، شرایط تحریمی و بودجه ای کشور، این کار نمی تواند 
یک کار ادامه باشد.وی می افزاید: ما اگر بخواهیم به طور موقت فقط یک آسپرینی 
به کسب وکارها بدهیم، مساله را حل نمی کند. ممکن است درد یک ماهه را تسکین 
دهد. بسیاری از کسب وکارها در این فضا و پلتفرم و اکوسیستم کار می کردند و دچار 
مشــکل شدند؛ حاال به طور مستقیم از فروش اینستاگرامی ها بگیرید تا بخش های 
تولید محتوا می کنند.عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران تصریح می کند: 
درســت اســت که برای یک ماه بگویند یک مسکن می دهیم، ولی باید مساله حل 
شود و خار در گلو را باید درآورد و مشکل را اساسی حل کرد.شریعتی عنوان می کند: 
شما فرض کنید دریاچه ارومیه را دارید و کنار آن، ویالهایی برای پذیرش توریست 
وجود دارد. وقتی که آب درمان در ارومیه خشــک شــود، همه کسانی که در کنار 
دریاچه ارومیه کار می کردند، ضرر می کنند. بنابراین مشکل باید ریشه ای حل شود.

وی با بیان این که گفته می شــود درآمد شرکت پست ۳۰ درصد پایین آمده است، 
متذکر می شود: اظهارنظرهای کنونی دولتی ها مبتنی بر پست شان است. به هر حال 
اظهارنظر یک فعال اقتصادی کــه از بودجه ارتزاق نمی کند، با اظهارنظر فردی که 
از بودجه ارتزاق می کند، متفاوت اســت. در همه جای دنیا همین است.عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به این پرسش که پلتفرمی وجود دارد که 
جایگزین اینستاگرام و واتس آپ شود، می گوید: یک زمانی بحث داخلی است و یک 
زمانی خارجی. کار ما وقتی با خارجی هاست، باید زبان مشترک با دنیا داشته باشیم. 

ما نمی توانیم به مشتری بگوییم سروش دانلود کن یا در بلد با ما صحبت کنید.

واکنش فعاالن اقتصادی به وعده حمایتی دولت از کسب وکارهای اینترنتی

کسب وکارهای دیجیتال ٢۰ سال عقب رفتند و ۸۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند

فوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا شگفتی ساز شد؛

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران
 )stainless steel( مدیرعامل فــوالد مبارکه از تولید فوالد زنگ نــزن
خبر داد و گفت: تولید این فــوالد خاص به روش ریخته گری مداوم 
برای نخستین بار در منطقه غرب آسیا توسط فوالد مبارکه حماسه 
دیگری است که به دســت پوالدمردان بلندهمت ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد.به گزارش خبرنگار فوالد، 
 stainless( محمدیاسر طیب نیا ضمن اعالم خبر تولید فوالد زنگ نزن
steel( گفــت: تولید این نوع فوالد بــه روش ریخته گری مداوم برای 
نخستین بار در منطقه غرب آسیا توسط فوالد مبارکه پس از تولید 
موفقیت آمیز فوالد API مخصوص تولید لوله های انتقال نفت و سیاالت 
در محیط ترش و تولید فوالد الکتریکــی موردنیاز تولید موتورهای 
الکتریکی، ژنراتورها و ترانسفورماتورها، حماسه دیگری است که به 
دست پوالدمردان بلندهمت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

این شرکت خلق شد.

با تولید فوالد زنگ نزن )stainless steel( فوالد مبارکه تنها تولیدکننده 
این نوع فوالد خاص در منطقه غرب آسیا خواهد بود

وی با بیان اینکه با کســب این موفقیت ایران به جمع معدود تولیدکنندگان 
فوالد زنگ نزن دنیا پیوست ادامه داد: هرچه تحریم ها در حوزه اقتصاد و صنعت 
در سال های اخیر بیشتر شد، کارکنان جهادگر فوالد مبارکه با عزمی راسخ تر 
و منسجم تر از همیشه تالش کردند با تولید روزافزون انواع گریدهای خاص و 
محصوالت فوالدی تحریم ها را بی اثر کنند و اجازه ندهند صنایع پایین دست 
با مشــکل مواجه شوند.طیب نیا اظهار داشــت: علی رغم اینکه طراحی اولیه 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه به منظور تولید فوالدهای 
ســاختمانی و کم آلیاژ پایه گذاری شده است، از ماه ها قبل با توجه به تنوع و 
کاربرد فوالدهای خاص در صنایع مختلف دنیا، شرکت فوالد مبارکه استراتژی 
خود را مبنی بر تنوع حداکثری ســبد محصــوالت با تولید فوالدهای خاص 
و بــا ارزش افزوده باالتر قــرار داد، به گونه ای که بتوان با تولید حداکثری انواع 
فوالدهای خاص، نیاز صنایع داخلی را تأمین و از خروج ارز از کشور جلوگیری 
کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کــرد: همچنان که پیش ازاین نیز تأکید 
کرده ایم، با توجه به نیاز و کشــش بازارهای داخلی و جهانی، در مواقعی باید 
تمرکز را بر کمیت و حجم حداکثری تولید و در مقاطعی بر کیفیت محصوالت 
و تولید فوالدهای کیفی و خاص گذاشــت تا برای ذی نفعان و اقتصاد کشور 
ارزش افزوده حاصل گردد.وی کسب این موفقیت ارزشمند را که می تواند آغاز 
راه تولید ورق های زنگ نزن در کشــور باشد به همه کارکنان فوالد مبارکه و 
صنعت فوالد کشور تبریک گفت و خاطرنشان کرد: با تغییراتی که همکاران 
ما در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم در ساختار خطوط تولید ایجاد 
کردند، تولید این نوع فوالد در شــرکت بدون ســرمایه گذاری و اضافه کردن 
تجهیزات جدید و یا ایجاد خط مخصوص میسر شد و این موفقیت محکی بود 
برای کارشناسان و خبرگان ناحیه جهت برداشتن قدم های بزرگ تر در تولید 

فوالدهای خاص، به خصوص فوالد زنگ نزن.

طراحی و اجرای عملیات تولید فوالد گرید 409 با اتکا به بسته دانشی 
نهادینه شده نزد متخصصان داخلی شرکت

در همین زمینه غالمرضا ســلیمی معاون بهره برداری فــوالد مبارکه گفت: 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم به عنوان خط مقدم تولید گریدهای 
خاص در ســال های اخیر، اقدام به اصالح خطوط تولید و تجهیزات، کســب 
دانش فنی الزم و تولید گریدهای ویژه کرده اســت.وی در تشــریح چگونگی 
بازطراحی ماشــین ریخته گری برای دست یابی به قابلیت این نوع فوالد ادامه 
داد: مدیران و کارشناســان متخصص داخلی ناحیه با تشکیل تیم های کاری 
متخصص در قسمت های مختلف کوره، متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم 
شرایط موجود و الزامات اصلی در تولید گریدهای فوالد زنگ نزن را بررسی و 
روش تولید فوالد گرید 409 را در کوره های قوس الکتریکی، کوره های پاتیلی، 
واحد RH و ماشــین ریخته گری طراحی و آمــاده اجرا کردند.وی جلوگیری 
از اکسیداســیون کروم و کنترل خصوصیات سرباره حاصل از ذوب فروکروم 
را یکــی از چالش های تولید این نوع فوالد برشــمرد و گفت: با توجه به نوع 

کوره های قوس که از نوع EBT یا تخلیه از کف اســت، با طراحی متناســب 
فرایند کوره، ذوب مذکور با بازدهی کروم باالتر از 98 درصد در پاتیل تخلیه و 
به واحد متالورژی ثانویه ارسال شد. چالش بعدی برای تولید فوالد زنگ نزن در 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه استفاده از واحد RH جهت 
آماده ســازی ذوب به جای واحد VOD اســت که خوشبختانه با تمهیدات در 
نظر گرفته شده از سوی همکاران، این چالش ها به خوبی مدیریت شد.سلیمی 
تصریح کرد: با کسب این موفقیت ارزشمند، از این پس امکان تولید بسیاری از 
گریدهای فوالدی پرآلیاژ در فوالد مبارکه میسر شده و می توان به درخواست 
مشتریان زیادی که این قبیل محصوالت را سفارش می دادند، پاسخ مثبت داد.

نهادینه شــدن دانش فنی طراحی ریخته گــری گریدهای مختلف 
فوالدی در ناحیه

قاســم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
نیز ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت ارزشمند که با تالش بی شائبه 

همکاران ناحیه به دســت آمد، خاطرنشان کرد: در بیشتر شرکت های بزرگ 
تولیدکننده فوالدهای زنگ نزن آماده سازی ذوب در واحد VOD انجام می پذیرد 
و استفاده از واحد RH چالش های زیادی را در پی دارد، اما کارشناسان خبره 
ناحیه موفق شدند ذوب مذکور را طبق استاندارد آماده و جهت ریخته گری به 
واحد ریخته گری مداوم ارسال کنند.وی ادامه داد: با توجه به طراحی و ساختار 
ماشــین های ریخته گری شــرکت، ریخته گری فوالد زنگ نزن  چالش بسیار 
بزرگی بود که با انجام پروژه های مختلف قبلی بر روی ماشین های ریخته گری 
ازجمله تبدیل قالب 700 میلی متری ماشــین 4 به قالب 900 میلی متری و 
طراحی خنک کاری ثانویه تختال های با ضخامت های 250 و 300 میلی متری 
در ماشین های ریخته گری که همگی به دست همکاران متخصص و دانش پژوه 
ناحیه اجرا گردید، دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی 
نیز در ناحیه نهادینه شد.خوشــدل پور در بخش دیگری از سخنان خود برش 
فوالد زنگ نزن  تولیدی به وســیله مشعل برش را از دیگر معضالت تولید این 
نوع محصول دانســت و تصریح کرد: با تمهیدات صورت پذیرفته، روش برش 
فــوالد زنگ نزن  طراحی و تجهیزات مربوطه نصب گردید و پوالدمردان ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق شدند اولین فوالد زنگ نزن  را در منطقه 
غرب آسیا به روش ریخته گری مداوم تختال تولید کنند.به گفته مدیر ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، تولید گریدهای دیگر زنگ نزن  
و تولید انبوه آن ها در نقشه راه تنوع و گسترش تولیدات ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مــداوم قرار دارد و امیدواریم این موارد با توکل به خداوند متعال 
و حمایت های همیشــگی تیم مدیریت عالی فوالد مبارکه و تالش همکاران 
ناحیه و در راســتای حرکت به ســوی ایرانی قوی، هرچه زودتر محقق گردد.

وی خاطرنشــان کرد: پیش از این نیز فوالدهای زنگ نزن به شکل مقاطع در 
کشــور تولید شده است؛ اما تولید تختال زنگ نزن  به روش ریخته گری مداوم 
که امکان تولید ورق این محصول را امکان پذیر ســاخته است، برای نخستین 
بار اســت که در کشور توسط فوالد مبارکه انجام می شود.وی در بخش پایانی 
ســخنان خود از تالش، همدلی و همــکاری واحدهای متالورژی و روش های 
تولید، ناحیه فوالد سبا، واحدهای خرید مصرفی، یدکی، مواد اولیه، برنامه ریزی 
تولید و تالشگران دانشی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و تیم معاونت 

و مدیریت شرکت در حمایت از اجرای این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

با تولید این نوع از فوالد)stainless steel(در فوالد مبارکه، ایران به 
جمع تولیدکنندگان این فوالد خاص در جهان پیوست
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آغاز به کار دوره جدید فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی
دوره جدید شورای فقهی بانک مرکزی با رویکرد ضرورت اجرایی شدن دقیق نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی آغاز به کار کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با پایان یافتن اولین دوره چهار ســاله شــورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و 
همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم 
مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا 
تعیین شدند.همچنین در این جلسه، اعضای شورای فقهی، چهارچوب فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی را بررسی و بر ضرورت تدوین چک 
لیست های نظارت شرعی با استفاده از تجارب بین المللی برای اجرایی کردن نظارت دقیق بر عملیات بانکی در راستای کاهش »ریسک شریعت«، »تضمین اجرای مصوبات شورای 
فقهی« و »رفع شبهات شرعی موجود«، تاکید کردند.رئیس کل بانک مرکزی نیز از زحمات چهار ساله تمامی اعضای شورای فقهی تقدیر و تشکر کرد و دوره جدید فعالیت شورای 

فقهی را برای ارتقای بانکداری اسالمی در کشور و رفع شبهات مورد تاکید مراجع عظام تقلید در رابطه با نظام بانکی، دوره ای بسیار با اهمیت توصیف کرد.
شــایان ذکر اســت شــورای فقهی بانک مرکزی عالی ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می شود که وظیفه پایش اسالمی بودن 
فعالیت های بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. این شــورا طبق ماده )۱۶( برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تأسیس 
شده است.طبق ماده )۱۶( قانون مذکور »برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر 
نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در 

بانک مرکزی تشکیل می شود«.

گزیده خبر

وام مسکن چند؟
هزینه وام مســکن نسبت به هفته قبل با شیب مالیمی افزایشی بوده است 
و زوج هــای تهرانی برای اخذ این وام باید حدود ۹۲ میلیون تومان پرداخت 
کنند.به گزارش ایســنا، بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق وام مســکن )تسه( در فروردین سال گذشته ۹۶ 
هزار و ۸۰۰ تومان، در اردیبهشــت ۹۷ هــزار و ۸۰۰ تومان و در خرداد ۹۴ 
هزار تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر 
ســال گذشته ۹۳ هزار و ۲۰۰ تومان، در مرداد سال گذشته ۹۵ هزار و ۸۰۰ 
تومان و در شهریور سال گذشته ۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می شود.

این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان ماه و آذرماه 
۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت داشتند.اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن 
سال گذشته نیز با قیمت های ۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان و ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان 
معامله می شــود. این اوراق در فروردین امسال ۹۵ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت 

دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اســاس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تــا ۲۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تسه ۹۵ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۳۸ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می شود. 
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ 
ورق بــه مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 
خرید اوراق به ۵۳ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز 
بر همین اســاس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کننــد که هزینــه آن ۷۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان می شــود که همراه با 
هزینه ۱۵ میلیون و ۲۹۶ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق 
تسهیالت مســکن خریداری کنند، در مجموع باید ۹۱ میلیون و ۷۷۶ هزار 

تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده 
است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها 
نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۳۰ میلیون 
و ۵۹۲ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۶۱ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان پرداخت 

کنند.

چگونگی رفع سوءاثر از چک های برگشتی 
که همان روز پاس می شوند

اگر چک های صیادی برگشت بخورند بانک ها باید فورا غیرقابل پرداخت بودن 
آن را ثبت کنند و گواهی عدم پرداخت را به مشتری بدهند اما وضعیت رفع 
سوء اثر از چکی که صبح برگشت خورده اما ظهر همان روز پاس شده است، 
این گونه اســت که با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت و رفع سوء اثر آنی 
اســت؛ بنابراین کاربر شعبه اقدامات مصرح در قانون را انجام می دهد اما در 
روز آینده هیچ اثری از برگشت و رفع اثر آن در سامانه قابل  مشاهده نیست.

به گزارش ایســنا، قانون »اصالح قانون صدور چــک« که در آبان  ۱۳۹۷ به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شــد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و 
از این زمان به بعد تمامی چک ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه 
صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.قانون جدید ضوابط مختلف و 
جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می شود به چک ها 
اعتبار می بخشد و چک های برگشــتی را نیز کم می کند.از جمله مهم ترین 
الزامات و ضوابط قانون جدید چک می توان به ممنوعیت صدور چک در وجه 
حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط 
صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشــاره کــرد.در این بین، در صورت 
برگشت چک به هر دلیلی، بانک باید به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل 
پرداخت بودن آن را در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت 
کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت 
را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی )دارنده چک( تســلیم کند.

در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشــانی کامل صادرکننده و دارنده 
چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک 
و شــخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه 
امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و 
ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی شود.در این زمینه، اینکه چکی صبح برگشت 
خورده و ظهر همان روز پاس شود، رفع سواثر آن به چه صورت خواهد بود، 
مورد سوال است.در پاسخ به این سوال باید گفت که با توجه به اینکه گواهی 
عدم پرداخت و رفع سوء اثر آنی است؛ بنابراین کاربر شعبه اقدامات مصرح در 
قانون را انجام می دهد اما در روز آینده هیچ اثری از برگشت و رفع اثر آن در 

سامانه قابل  مشاهده نیست.

بورس از نبود صداقت رنج می برد
تحلیل یک کارشناس از حال وهوای 

این روزهای بازار سرمایه
هنــوز گرد و خاک خیــزش و ریزش بورس در ســال های ۱۳۹۸ و 
۱۳۹۹ روی تن ســهام داران مانده بود که روند فرسایشی نزول این 
بازار آغاز شــد. حال ســهامدارانی که با توجه به وعده ها به روزهای 
ســبز و متعادل بازار امیدوار شــده بودند، دست از بازار کشیده  و به 
از بین رفتن ته مانده ســرمایه خود چشم دوخته اند. اتفاقی که یک 
تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی دالیل آن برآمده و مهمترین دلیل آن 
را عدم پیش بینی پذیری اقتصاد می داند.روزبه شریعتی در گفت وگو 
با ایســنا، با اشاره به اینکه بازار ســرمایه دماسنج اقتصاد یک کشور 
است، اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوری تر و با دخالت های بیشتر 
باشد، تاثیر بیشــتری روی فعل و انفعاالت شرکت ها می گذارد. بازار 
ســرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می توان گفت آغاز 
این دســتکاری ها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت 
نیز به صورت رســمی اعالم شــد که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین 
مالی از بازار سرمایه صورت گرفته اســت.وی ادامه داد: در آن زمان 
تصمیم های مقطعی و کارشناســی نشده ای برای جبران یک مشکل 
بزرگ تر گرفته می شد اما همین تصمیم بغرنج و ادامه دار می شد. از 
جمله آن می توان به ســهام عدالت و صندوق های دارایکم و پاالیشی 
یکم اشــاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.این کارشــناس 
بازار ســرمایه در ادامه با اشــاره به وعده های دولت سیزدهم درمورد 
اصالح وضعیت بازار ســرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول 
برخی اتفاق هایی است که داخل کشور رخ می دهد. اتفاق هایی مانند 
تصمیم گیری های اقتصادی، سیاست های پولی، بی ثباتی در رویه های 
اقتصادی و سیاسی و... که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر می گذارد.

شــریعتی با بیان اینکه مهم ترین ریسک  در بازار نرخ انرژی ای است 
که با شرکت های بورسی حساب شده است اظهار کرد: کسی انتظار 
ندارد نرخ انرژی بســیار ارزان به شــرکت ها داده شود اما این انتظار 
وجود دارد که نســبت به کشــورهایی که در دنیا درحال رقابت با ما 
هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم. بخشی از اعتماد سرمایه گذاران 
زمانی از دســت رفت که این گمان وجود داشــت توافق و گشایش 
اقتصادی صورت می گیرد اما نگرفت.وی با اشاره به تامین مالی دولت 
از بورس ابراز کرد: اینکه گفته می شود دولت از بازار بورس تامین مالی 
نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ 
همین که هزینه های انرژی را نســبت به شرکت های رقیب در دنیا 
باالتــر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کاال با نرخ نیمایی و پایین تر 
از قیمت های جهانی محاسبه کنند خودش نوعی تامین مالی است. 
همین که زیرمجموعه های دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین 
اجتماعی، فرهنگیان و... برای جبران تامین هزینه ها مجبور به فروش 
سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است.این کارشناس بازار 
ســرمایه ادامه داد: نرخ فروش فوالد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ 
حدود ۵۰ درصد رشــد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده که 
دلیل آن افزایش شدید هزینه ها است. صورت مالی شش ماهه ایران 
خودرو نشــان می دهد به این مجموعه به دلیل نرخ گذاری دستوری 

بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است.

شناخت مردم از چک های جدید ضعیف است
شواهد حاکی از آن است که میزان آگاهی مردم و کارمندان بانکی 
در دو حوزه »کاربردها« و »عواقب برگشــت خوردن« چک های 
صیادی، اندک بوده و همین عامل ممکن است معامله گران را با 
مشکل مواجه کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، 
موضوع فقدان اطالع عمومی مناسب نسبت به مفاد قانون جدید 
چک، یکی از سوژه های برجسته در حوزه اخبار بانکی بود که در 
روزهای گذشــته بازتاب زیادی به خود اختصاص داد.متأسفانه، 
بانک مرکزی با وجود آنکه اطالع رسانی کتبی متعددی در پرتال 
خود در زمینه قانون جدید چک منتشر کرده است، اما اطالعیه ها 
فقط قشر بسیار محدودی از مردم را از قوانین مطلع کرده و تعداد 
بسیار زیادی از مراجعان بانکی، آن طور که باید از قوانین جدید 

چک و تغییرات آن اطالع کافی و مناسبی ندارند.

آگاهی جامعه نسبت به قانون چک ضعیف است
از منظر کمی و کیفی هیچ گونه نظرســنجی معتبری در زمینه 
میزان آگاهی و ســواد مردم در حوزه چک های جدید از سمت 
ارگان هــای ذی ربط انجام نشــده و شــواهد میدانــی خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری مهر حاکی از آن اســت که اطالعات مردم 
در حوزه مقررات قانون چک بســیار اندک است.فارغ از شواهد 
میدانی در شــعب بانک ها، فقدان آگاهی کامل نسبت به قانون 
چک از سمت کارکنان بانکی نیز موید این مطلب است که مردم 
و مشتریان بانکی نســبت به برخی از کارکردهای چک صیادی 
بی اطالع هستند.محمد نوری، کارشناس بانکی در همین رابطه 
می گوید: »وقتی درباره تغییر قانون از ۲ شعبه یک بانک، سوال 
مشخصی پرسیده شــود، ممکن است ۲ جواب متفاوت دریافت 
کنید؛ این موضوع نشان می دهد بانک ها به کارکنان خود درباره 
این موضوع، به میزان کافی اطالع رسانی نکرده اند؛ این در حالی 
است که مهم ترین مرجع اطالع رسانی به مردم، همین کارمندان 

بانک ها هستند.«

5 راهکار برای آموزش مفاد قانون چک
تاکنون ایده ها و نظرات مختلفی برای اطالع رسانی هرچه سریع تر 
و بهتر مفاد قانون چک از ســمت رسانه ها و کارشناسان بانکی 

مطرح شــده است، »همکاری صداوســیما و بانک مرکزی برای 
تهیه ویدئو کلیپ های آموزشی«، »اطالع رسانی مکتوب و شفاهی 
در محل باجه های متصدیان بانکی«، »برگزاری جلسات آموزشی 
حوزه چک برای کارمندان بانکی«، »نگارش مفاد مهم و ضروری 
قانونی در پشت برگه های چک صیادی« و »نقش مهم دو اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودرو و دفاتر مشــاوران امالک در آموزش به 
مردم« از جمله برخی از اقدامات ضروری در این رابطه است که 
در این راستا می تواند در دستورکار قرار گیرد.با وجود اهمیت وافر 
آگاه سازی مردم در خصوص کارکردهای چک صیادی، اما بانک 
مرکزی در این زمینه صرفاً به انتشــار بیانیه و اطالع رسانی های 
محدود در وبگاه خود بسنده کرده و صداوسیما نیز در این زمینه 
چندان فعال ظاهر نشده اســت. از سوی دیگر، بانک های عامل 

نیــز به علت آنکه بعضاً مســئولیتی در این زمینه بر عهده خود 
نمی بینند؛ حتی برخی از ایــن مزایای چک های جدید همانند 
»مسدودسازی تمام حساب های بانکی صادرکننده چک«؛ برای 
آنها هزینه بردار و مغایر با منافعشــان تلقی می شود؛ بنابراین از 
توضیح و ارائه اطالعات کافی در این زمینه، به مشــتریان خود 

جلوگیری به عمل می آورند.

اطالع رسانی قانون چک در 2 بخش باید انجام شود
اطالع رســانی قانون جدیــد چک به مــردم در دو حوزه حائز 
اهمیت اســت. حوزه اول مربوط به مزایایی می شود که موجب 
»تسهیل و تســریع پرداخت وجه چک به دارندگان« می شود 
و موضوع بعدی هم به »اطالع رســانی از عواقب قانونی صدور 

چک بالمحل« مرتبط است.شــواهد میدانی حاکی از آن است 
که در مورد اول، مــردم در زمینه مزایا و تحوالت جدید چک 
صیادی از یک ناآگاهی گسترده ای رنج می برند و اطالعات کمی 
از ایــن کارکردهای قانون چک در اختیار دارند؛ اما در موضوع 
عواقب صدور چک برگشــتی مردم و کســبه بازار تا حدودی 
توانسته اند به شــکل تجربی اطالع محدودی کسب کنند و به 
همین خاطر برخی از کســبه بازار که به طور مســتمر با چک 
ســر و کار دارند، اکنون در صدور چک های خود احتیاط کامل 

را به خرج می دهند.

مردم باید »مزایای چک صیادی« و »عواقب برگشــت 
خوردن چک« را بدانند

این قانون مزایای جدیدی همچون »پرداخت کسری مبلغ چک 
از سایر حســاب های صادرکننده چک بالمحل«، »پرداخت هر 
میزان از موجودی حســاب به دارنده چک« و »اعتبارســنجی 
چک« برای مشــتریان بانکی به ارمغان آورده اســت.از ســوی 
دیگر، »جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی 
جدید«، »متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حساب ها و 
کارت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک«، »پرداخت نشدن 
هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی«، 
»باز نکردن اعتبار اســنادی ارزی یــا ریالی« و »ممنوعیت ارائه 
دسته چک جدید در سامانه صیاد« از جمله محرومیت هایی است 

که برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال می شود.

سازوکار اطالع رسانی چک در قانون دیده نشده است
به گزارش مهر، قانون جدید چک مصوب ســال ۹۷، وظایفی را 
به بانک مرکزی و بانک های عامل محول کرد تا ظرف مهلت سه 
سال و در سه گام مشخص )آذر ۹۸( و )آذرماه ۹۹( و )فروردین 
۱۴۰۰( بــه طور کامل مفــاد این قانون را در سیســتم بانکی 
پیاده سازی کنند؛ اما از آنجا که در این قانون، سازوکار معینی در 
زمینه اطالع و آموزش عمومی در نظر گرفته نشده و همین قضیه 
باعث شده است که ضعف اطالع رسانی در قوانین چک دامن گیر 

معامله گران چک صیادی شود.

قیمت طال)جمعه( افزایش یافت، در حالی که ســرمایه گذاران منتظر نشســت 
سیاست گذاری فدرال رزرو آمریکا برای نشانه هایی از کاهش احتمالی سیاست های 
پولی انقباضی آن بودند.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت ۸ و ۵۹ 
دقیقه صبح به وقت شــرقی بــا ۰.۲ درصد افزایش به ۱۶۶۳ دالر و ۹۰ ســنت 
رســید و در هفته ۰.۴ درصد افزایش یافــت. قیمت طالی آمریکا با ۰.۰۱ درصد 

افزایش به ۱۶۶۴ دالر و ۹۰ سنت رسید.مت سیمپسون، تحلیلگر سیتی ایندکس 
می گوید: کاهش ارزش دالر و بازدهی پایین تر مطمئناً به طال کمک کرده است تا 
از پایین ترین ســطح خود خارج شود اما این دلیلی برای افزایش بیش از حد طال 
نیست.در حالی که فدرال رزرو احتماالً در نشست هفته آینده خود ۷۵ واحد دیگر 
افزایش نرخ بهره را اعالم خواهد کرد، معامله گران انتظار دارند در دسامبر نیم واحد 
افزایش نرخ بهره را تجربه کنند.طال در سال ۲۰۲۳ در سال بهتری خواهد بود زیرا 
طال می تواند جایگاه امن خود را بدست آورد. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ 
بهره را ۷۵ واحد در ثانیه افزایش داد اما گفت که پیشرفت قابل توجهی در تالش 

برای مبارزه با تــورم فزاینده از قبل حاصل 
شده است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای 
هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۹.۵۶ 
دالر رســید. پالتین با ۰.۴ درصد افزایش به 
۹۶۳.۲۱ دالر رســید و در هفته ۳.۵ درصد 
افزایش یافت. پاالدیــوم ۰.۷ درصد افزایش 
یافت و به ۱۹۵۴ دالر و ۱۰ ســنت رسید اما 

افت هفتگی بیش از سه درصد داشت.

طالی جهانی آماده پرواز شد
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گزیده خبر

کره جنوبی: کره شمالی دو موشک بالستیک 
شلیک کرد

خبرگــزاری یونهاپ کره جنوبی )جمعه( گزارش داد، بر اســاس اعالم ســتاد 
مشــترک ارتش کره جنوبی؛ کره شمالی دو موشــک بالستیک کوتاه برد را از 
ساحل شرقی خود شــلیک کرده است.به گزارش ایســنا، خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی نوشــت: »رئیس ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی اعالم کرد این 
پرتاب های موشکی کره شمالی  را در منطقه تونگچون واقع در استان کانگوون 
شناسایی کرده اســت.به گزارش یونهاپ، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در 
پیامی که به خبرنگاران فرستاد، نوشت: ارتش کره جنوبی با همکاری نزدیک با 
آمریکا، وضعیت آمادگی کامل خود را در ضمن تقویت نظارت و هوشیاری، حفظ 
کرده است.به نوشته پایگاه شبکه الجزیره، جزئیات بیشتری درباره این موشک ها 
از جمله برد پروازی آنها در دسترس قرار نگرفت.سایت پرتاب موشکی تونگچون 
در حدود ۶۰ کیلومتری مرز بین دو کره قرار دارد. گزارش شــده که این سایت 
پرتاب موشــک ظاهراً از هر مکان دیگری که کره شــمالی در طی سال جاری 
میالدی از آنها برای این منظور اســتفاده کــرده به خاک کره جنوبی نزدیکتر 
بوده اســت.جدیدترین پرتاب موشکی کره شمالی، چهار روز پس از آن صورت 
می گیرد که کره شمالی و کره جنوبی به شلیک متقابل تیرهای هشدار دهنده 
در ســاحل غربی پرداختند.پرتاب های موشکی امروز کره شمالی همچنین در 
روز پایانی مانور نظامی ساالنه ۱۲ روزه موسوم به »هوگوک« کره جنوبی برای 
امسال که در آن تعداد نامشــخصی از نیروهای آمریکایی نیز شرکت داشتند، 
صورت گرفت.به گزارش یونهاپ، هفته آینــده، نیروهای کره جنوبی و آمریکا 
همچنین برگزاری رزمایش هوایی ترکیبی بزرگی به نام »طوفان هوشــیار« را 
تدارک می بینند.چنین رزمایش های نظامی خشم پیونگ یانگ را در پی دارد، 
چراکه آنها را تمرینی برای حمله به خود تلقی کرده و پرتاب های موشکی خود 
را به عنوان »اقدامات متقابل« ضروری موجه می داند.ســئول و واشنگتن اخیرا 
هشــدار دادند، پیونگ یانگ احتماال به انجام اولین آزمایش بمب اتمی خود از 

سال ۲۰۱۷ تا کنون پس از پرتاب های موشک های بالستیکش نزدیک است.

وزیر خارجه عربستان: 
رئیس جمهور چین به زودی به ریاض 

می رود
وزیر خارجه عربســتان اعالم کــرد که رئیس جمهور چین بــرای برگزاری 
نشست های ســران در آینده ای نزدیک به ریاض سفر خواهد کرد.به گزارش 
ایســنا، به نقل از ســایت النشــره، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 
ســعودی اعالم کرد که شــی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای برگزاری 
سه نشست سران به ریاض خواهد آمد که این نشست های سران میان چین 
- عربستان، و چین- کشورهای حوزه خلیج فارس و چین- کشورهای عربی 
خواهد بود.پیشتر عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که 
چین مقصد نخســت صادرات نفت عربستان شده است و ریاض شریک قابل 

اعتماد پکن باقی خواهد ماند.

آمریکا: 

در حال حاضر تمرکزی روی مذاکرات برجامی نداریم
مقام ارشــد کاخ ســفید تاکید کرد که در حــال حاضر تمرکز 
واشــنگتن روی مذاکرات برجامی قرار ندارد.به گزارش ایســنا، 
جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات اســتراتژیک کاخ سفید در 
یک نشســت خبری به سواالتی پیرامون ایران و ادعای بی اساس 
غرب و آمریکا مبنــی بر اینکه ایران پهپادهای خود را در اختیار 
روسیه قرار داده است، پاسخ داد.بنابر گزارش وبسایت کاخ سفید، 
کربی در پاســخ به سوالی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه 
ایران که گفته بود واشنگتن برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای 
به تهران پیام فرستاده است، ادعا کرد: خیر، ما به دنبال یا خواهان 
دور جدیدی از مذاکرات یا شــروع مجدد مذاکرات بر سر برجام 

نیستیم. تمرکز ما در حال حاضر روی این موضوع قرار ندارد.
وی در ادامه با تکرار ادعاها درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی 
ایران با ناآرامی های اخیر در کشــور در اظهاراتی مداخله جویانه 
گفت: ما اکنون روی مســئول دانســتن ایران به دلیل برخورد با 
معترضان متمرکز هســتیم. در حال حاضــر تمرکز ما روی این 
موضوع است، نه بازگشــت به مذاکرات برجامی. صادقانه بگویم، 
مــا اکنون خیلی از هم دور هســتیم که بتوانیــم در این زمینه 
گفت گوهای معناداری داشته باشیم.این مقام کاخ سفید همچنین 
مدعی شــد که ایران پهپادهای خود را به روســیه داده است و 
در کریمه مشــغول آموزش نیروهای روس برای استفاده از این 
هواپیماهاست. این خالف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل است که انتقال هر گونه تجهیزات، قطعات و فن آوری موشکی 
را از یا به ایران ممنوع می کند.جان کربی افزود: ما به همکاری با 

متحدان و شرکای خود و به عالوه سازمان ملل برای یافتن راهی 
به منظور مسئول دانســتن ایران ادامه می دهیم.در این نشست 
خبر، کارین ژان پی یر سخنگوی کاخ سفید نیز به طرح ادعاهایی 

درخصــوص برخورد ایران با افراد حاضر در ناآرامی های جاری در 
کشــورمان پرداخت و مدعی شد: پیام ما برای ایران واضح است؛ 
اینکه باید کشــتار مردم خود و ارسال سالح به روسیه را متوقف 

کند. ما متعهد هستیم که مسئول سرکوب اعتراضات در ایران را 
پاسخگو بدانیم.وی در ادامه حتی مدعی شد که واشنگتن نگران 
است که مسکو در حال راهنمایی ایران برای مقابله با اعتراضات 
در این کشور است.مقامات آمریکایی در هفته های گذشته به هر 
بهانــه ای تالش کرده اند تا به مداخله در امور داخلی کشــورمان 
بپردازند و درحالیکه تحریم های این کشور علیه مردم ایران ادامه 
دارد، مدعی حمایت از ایرانیان نیز هســتند.ژان  پی یر در بخش 
دیگری از این نشست خبری درباره دیدار جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا با ایساک هرتزوگ همتای صهیونیستی خود گفت: بایدن 
به وی اطمینان داده است که کاخ سفید متعهد به عدم دستیابی 
ایران به سالح هسته ای است. بایدن همچنین با همتای اسرائیلی 
خود درباره تهدیدات ایران گفت وگو کرده اســت. ادعای استفاده 
روســیه از پهپادهای ســاخت ایران در حمالت علیه اوکراین در 
حالی از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی تکرار می شود که ایران 
و روسیه به طور جدی این ادعاهای بی اساس را رد کرده اند.حسین 
امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه ایران روز چهارشــنبه در نشست 
خبری مشترک با همتای خود از بالروس گفت: اتهامات بی اساس 
برخی از کشــورها در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در 
جنگ علیه اوکرایــن را قویا رد می کنیم و مقامــات اوکراین را 
دعوت می کنیم که در یک نشست دو جانبه در سطح متخصصی 
فنی ایران و اوکراین حضور پیدا کنند و هر ســندی را که در این 
خصوص در اختیار دارند، ارائه کنند. موضع ما همانطور که پیش 

از این گفته ایم عدم تسلیح طرفین در این جنگ است.

اومارو مختار سیســوکو امبالو، رئیس جمهور 
گینه بیسائو، مدعی شــد که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه از او خواســته است تا 
»پیامی« را به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین درباره اهمیت »گفتگوی مستقیم« بین 
مســکو و کی یف برســاند.به گزارش ایســنا به نقل از آر تی، امبالو در یک کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با زلنسکی در کی یف، یک روز پس از دیدار با پوتین گفت: »برادر 
عزیزم، دیروز با رئیس جمهور ]والدیمیر[ پوتین در روســیه بودم که از من خواســت 
پیامی به شــما بدهم، با شما صحبت کنم در نظر داشته باشید که گفتگوی مستقیم 

برای اقدامات مشترک آینده بســیار مهم است.ویدئویی از کنفرانس خبری در کانال 
تلگرامی زلنسکی منتشر شد که ســخنان امبالو به زبان اوکراینی ترجمه شده است.

رئیس جمهور گینه بیسائو همچنین فاش کرد که با کمک به احیای روابط بین روسیه 
و اوکراین، خود را »حامل انگیزه های خاصی« می داند.امبالو قبل از دیدار با زلنســکی 
گفت که به نظر او پوتین »برای مذاکره با رئیس جمهور زلنسکیمشــکلی ندارد« و او 
مشتاقانه منتظر انتقال »این حسن نیت« به رهبر اوکراین بوده است.زلنسکی در پاسخ 
به سخنان امبالو در کنفرانس مطبوعاتی گفت که برای ایجاد پل بین کشورها، »نباید 
زیرســاخت ها را منفجر کرد.«اشاره زلنسکی ظاهراً به حمالتی بود که روسیه در ۱۰ 
اکتبر به نیروگاه های اوکراین داشــته و مسکو آن را انتقام »حمله تروریستی« کی یف 

به پل کریمه توصیف کرد.رهبر اوکراین همچنین گفت که هر گفت وگویی مســتلزم 
احترام یک کشــور به کشور دیگر اســت که از احترام به »تمامیت ارضی، حاکمیت و 
مرزهای آن« شــروع می شود.پوتین در اوایل ماه جاری، خودداری اوکراین از گفتگو را 
دلیل عدم مذاکره بین دو کشور عنوان کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که در جریان 
مذاکرات با میانجیگری ترکیه در اواخر ماه مارس، روسیه و اوکراین به یک توافق اولیه 
دست یافتند، اما به محض عقب نشینی نیروهای روسی از کی یف، »رهبری در کی یف 
تمام تمایل خود را برای مذاکره از دست داد.«اظهارات پوتین بالفاصله پس از آن بیان 
شــد که زلنســکی فرمانی را امضا کرد که هر گونه مذاکره با او را ممنوع کرد و گفت 
اوکراین تنها زمانی با روسیه گفتگو خواهد کرد که رئیس جمهور دیگری داشته باشد. 
رهبر اوکراین بارها اعالم کرده است که تنها هدف او از این درگیری شکست روسیه در 
میدان نبرد و بازپس گرفتن کنترل تمام مناطقی است که کی یف معتقد است تحت 

حاکمیت این کشور است.

زلنسکی پیام پوتین را دریافت کرد
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محققان مؤسســه فناوری فدرال زوریخ در مطالعه اخیرشان از طراحی 
باکتری های مغناطیسی خبر داده اند که می توانند برای کاشت داروهای 
ضد ســرطان به داخل تومورها هدایت شوند.به گزارش ایسنا و به نقل 
از گیزمگ، دانشمندانی که به دنبال تحت کنترل درآوردن قابلیت های 
باکتری ها در مبارزه با سرطان هستند، پیشرفت چشمگیری داشته اند 
و نشــان داده اند که چگونه اشکال مغناطیسی این میکروارگانیسم ها را 
می توان به ســمت تومور ســوق داد. این به خودی خود یک پیشرفت 
امیدوارکننده است، اما از طریق تکنیک های مهندسی پیشرفته، محققان 
این فناوری امیدوار هســتند که اثرات ضد توموری آن را حتی بیشــتر 
از ایــن افزایش دهند.این مطالعه اخیر که در مؤسســه فناوری فدرال 
زوریخ در ســوئیس بر اســاس کار قبلی انجام شد، نشان داد باکتری« 
Magnetospirillum » که به طور طبیعی حاوی ذرات اکسید آهن است، 

می تواند توسط میدان های مغناطیســی کنترل شود. در سال ۲۰۲۰، 
دانشــمندان از این روش برای کنترل جریان مایعات اطراف باکتری ها 
در آزمایشگاه اســتفاده کردند و به طور مؤثر آنها را به میکروپمپ های 
مغناطیسی تبدیل کردند.این امر امکان استفاده از آنها را برای رساندن 
دارو به بدن با هدایت آنهــا به محل مورد نظر در جریان خون افزایش 
داد. اما خروج از جریان خون و ورود به بافت تومور مانند پریدن از قطار 
نیست. دیواره های رگ های خونی موانعی متراکم هستند که از سلول ها 
تشکیل شده اند و تنها با فشردن فضاهای باریک اما در نوسان بین این 
ســلول ها، مولکول های خاصی می توانند از آن عبور کنند. دانشمندان 

باکتری Magnetospirillum را به موش تزریق کردند.

محققان دانشــگاه گوته فرانکفورت در مطالعه اخیرشــان اظهار کردند 
متابولیت انار ســلول های ایمنی بدن را که با تومــور مبارزه می کنند، 
تقویت می کند.به گزارش ایســنا و به نقــل از تی ان، محققان موفق به 
شناســایی رویکرد جدیدی برای درمان سرطان روده بزرگ شده اند. در 
مدل های پیش بالینی و مطالعات روی سلول های ایمنی انسان، محققان 
دریافتنــد که اورولیتین آ)محصول متابولیت انار( عملکرد ســلول های 
ایمنی را در مبارزه با سرطان به طور پایدار بهبود می بخشد.سرطان روده 
بزرگ همچنان یک بیماری با میزان مرگ و میر باال در مراحل پیشرفته 
است. در سال های اخیر، یافته های تحقیقاتی متعدد تشخیص و درمان 
زودهنگام این بیماری را بهبود بخشــیده است، اگرچه متأسفانه همه 
بیماران به اندازه کافی به رویکردهای درمانی جدید پاسخ نمی دهند، اما 
تحقیقات کنونی نشــان داده که یکی از ویژگی های بیماری های تومور، 
اختالل در عملکرد سیستم ایمنی است: سلول های ایمنی که قرار است 
با تومور مبارزه کنند، به طور سیســتماتیک توسط بافت اطراف تومور، 
یعنی ریزمحیط تومور، سرکوب می شوند. در نتیجه، عملکرد سلول های 
T که پاســخ ایمنی طبیعی بدن ما در برابر ســرطان هستند، محدود 
می شــود و به تومور اجازه رشد و گسترش غیرقابل کنترل را می دهند. 
اخیرا یک تیم تحقیقاتی به سرپرســتی پروفســور »فلوریان گرتن« از 
دانشــگاه گوته فرانکفورت، گام مهمی برداشــته و به راه حل احتمالی 
این مشــکل نزدیک تر شده اســت.در این مطالعه محققان نشان دادند 
که اورولیتین آ )urolithin A( یک مســیر بیولوژیکی را القا می کند که 
میتوکندری، نیروگاه سلول در سلول های T را از طریق فرآیندی به نام 

میتوفاژی بازیافت و تجدید می کند. 

هدایت دارو به سمت تومورها با 
روشی نوین

تاثیر شگرف انار در مبارزه با 
سرطان روده بزرگ

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عبور یک روباه از مقابل مقر نخست وزیری انگلیس در لندن

تویوتا توندرا 2023 با کیت افزایش ارتفاع TRD معرفی شد
وانت های آفرود طرفداران زیادی دارند و تویوتا توندرا نیز با کیت افزایش ارتفاع جدید TRD به دنبال جلب نظر مشتریان است. این کیت قیمت 
۳۹۹۵ دالری دارد و می توان آن را به  عنوان آپشن فابریک قابل نصب در نمایندگی سفارش داد. کیت یاد شده شامل قطعاتی همچون فنرهای 
پیچشی جدید در جلو، شوک های بیلشتین و بازوهای کنترل باالیی راش خواهد بود.خریداران همچنین می توانند اتصاالت پایدار کننده، سپر 
 TRD جلوی متفاوت و اسپیسرهای عقب را مشاهده کنند. شفت های جلوی بهبود یافته و… نیز جزو دیگر موارد موجود در کیت افزایش ارتفاع
خواهند بود. به لطف این تغییرات، بخش جلوی تویوتا توندرا افزایش ارتفاع ۷۶ میلی متری را تجربه می کند درحالی که ارتفاع بخش عقب وانت 
تویوتا نیز ۵۱ میلی متر بیشتر خواهد شد. همچنین فاصله خودرو از سطح زمین نیز ۶۶ میلی متر بیشتر شده درحالی که زوایای حمله و فرار 
نیز از ۲۱ و ۲۴ به ۲۶ و ۲۵ درجه رسیده اند.این کیت افزایش ارتفاع را فقط می توان در نمایندگی نصب کرد و بنابراین امکان خرید و نصب 
متفرقه آن میسر نخواهد بود. تویوتا همچنین می گوید قیمت ۳۹۹۵ دالری این کیت شامل هزینه های نصب نیست و بنابراین مالکان باید 
انتظار هزینه های دیگر را نیز داشته باشند. البته نکته مثبت اینکه کیت افزایش ارتفاع TRD را می توان روی تویوتا توندرا مدل ۲۰۲۲ و مدل های 

جدیدتر مجهز به سیستم چهار چرخ محرک و قوای محرکه آی فورس یا آی فورس مکس سفارش داد.

اطمینان نویر از حضور در جام جهانی
دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان مطمئن اســت در جام جهانی حضور خواهد داشت.به گزارش ایسنا به نقل از SID، مانوئل نویر 
دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان مدتی است به دلیل مصدومیت کتف از فوتبال دور است و بازی نکرده اما او مطمئن است که برای 
جام جهانی آماده خواهد شد و در ترکیب آلمان به میدان می رود. دروازه بان آلمانی مشتاق به حضور در این رویداد  است زیرا 
به احتمال زیاد این آخرین جام جهانی او با آلمان خواهد بود.بر این اساس نویر احتماالً در آخرین بازی هفته آینده گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل اینترمیالن در ترکیب اصلی تیم بایرن مونیخ  حضور خواهد داشت.نویر روز پنجشنبه یک جلسه تمرین کوتاه 
در فضای باز داشت و سپس برای ادامه تمرین به داخل سالن رفت. جولیان ناگلزمن اصرار داشت که هیچ مصدومیت جدیدی برای 
نویر وجود ندارد.بازگشت به ترکیب اصلی مقابل اینتر آزمون بسیار خوبی برای نویر پس از سه هفته دوری از ترکیب خواهد بود.

آلمان در جام جهانی قبل در دور گروهی حذف شد و این بار مانوئل نویر که کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورش نیز است انگیزه 
های زیادی برای درخشش دارد.

اگر هن باده غمِ دل ز یادِ ما بِبَرَد
نهیبِ حادهث بنیادِ ما ز جا بِبَرَد

اگر هن عقل هب مستی فروکَشَد لنگر
چگوهن کَشتی از این وَرطِٔ بال ببرد

فغان هک با همه کس غایباهن باخت فلک
هک کس نبود هک دستی از این دَغا ببرد

ر رب ظلمات است، خِضْرِ راهی کو؟ گذا
مباد کآتش محرومی آبِ ما ببرد

دل ضعیفم از آن می کَشَد هب طَرْفِ چمن
هک جان ز مرگ هب بیماریِ صبا ببرد

طبیبِ عشق منم باده دِه هک این معجون
فَراغت آرد و اندیشهٔ خطا ببرد

پیشنهاد

چهره روز

اتاقی از آن خود
اتاقــی از آن خود اثــری از ویرجینیا وولــف درباره 
مســئله »زن و داستان« اســت که در ابتدا در قالب 
دو ســخنرانی در حضور زنان دانشــجو در کمبریج 
برگزار شــد اما بعد از آن ذهن وولف همچنان درگیر 
این موضوع بود. بنابراین او تصمیم گرفت مباحث را 
به شــکل کامل تری در قالب کتاب ارائه کند و عنوان 
کتاب را از »زن و داســتان« بــه »اتاقی از آن خود« 
تغییر می دهد. این کتاب یک سال پس از سخنرانی ها 
منتشــر شد. راوی کتاب زیاد روی اسم خود حساس 
نیســت چرا که به اعتقاد او این مسئله هیچ اهمیتی 
نــدارد. او می گویند می توانید »مرا مری بیتون، مری 
ســیتون، مری کامایکل یا هر نامی که دوست دارید 
بنامید.« چیزی که مهم اســت سرنوشت زن و اتفاقاتی است که بر او گذشته است.در ابتدا کتاب 
با تصویر مری در محوطه یک دانشــگاه خیالی آغاز می شــود و مشکالتی که این حضور ساده در 
دانشگاه برای او ایجاد می کند. به عنوان مثال مری را از چمن های محوطه به قسمت خاکی منتقل 
می کنند و حتی اجازه ورود او به کتابخانه را بدون همراهی یک مرد نمی دهند. در ادامه سختی های 
زنان در روزگار گذشــته بررسی می شود و این تمثیل جالب مطرح می شود که اگر شکسپیر یک 
خواهر داشــت بعید بود بتواند هیچ موفقیتی کسب کند.مشــکالت بسیاری مانند کارهای خانه، 
نداشتن تحصیل، ازدواج زود هنگام، روبه رو شدن با دیگر مردان، طرد شدن و غیره موانعی هستند 
که هرگز اجازه نمی دهند خواهر شکسپیر تبدیل به یک زن شاعر و نویسنده شود. با پیش بردن 

این مثال ها ویرجینیا وولف مسائل مهم خود را مطرح می کند.

علی کریمی
علی کریمی )زادهٔ ۱۷ آبان ۱۳۵۷( بازیکن بازنشســتۀ 
فوتبال اهــل ایران اســت. او در دوران فوتبال حرفه ای 
۱۸ ســالهٔ خود از ســال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳، ســابقهٔ بازی 
در لیگ های ایران، امارات متحــده عربی، قطر و آلمان 
را دارد. کریمــی که به عنوان یک بازی ســاز دریبل زن 
شناخته می شود، با لقب »جادوگر« و »مارادونای آسیا« 
از او یاد می شــود. او در ســال ۲۰۱۸ با کسب ۹۱٪ آراء 
از ســوی کاربران وبگاه کنفدراســیون فوتبال آسیا، به 
عنوان »بهتریــن هافبک تاریخ« جام ملت های آســیا 
شناخته شــد.کریمی در سال ۱۳۹۴ نیز، در نظرسنجی 
برنامهٔ تلویزیونی ۹۰ با کسب ۵۲.۵ درصد آراء، به عنوان 
محبوب ترن فوتبالیســت دو دهه )از آغاز دههٔ ۱۳۷۰ تا 
سال ۱۳۹۴( ایران انتخاب شد.کریمی فوتبال حرفه ای خود را در سال ۱۳۷۵ با فتح در لیگ دسته دوم 
فوتبال ایران آغاز کرد و پس از ۲ سال به پرسپولیس پیوست که در آن جا در ۳ فصل بازی موفق به ۲ 
بار قهرمانی در لیگ و یک بار قهرمانی در جام حذفی شد و هم زمان با تیم ملی، در بازی های آسیایی 
۱۹۹۸ بانکوک مدال طال را به گردن آویخت. کریمی از بهمن ۱۳۷۷ به دلیل هل دادن داور در بازی تیم 
امید به مدت یک سال از حضور در تمام مسابقات باشگاهی و ملی محروم شد. او پس از پایان این مدت 
دوباره به فوتبال بازگشت و در جام ملت های آسیا ۲۰۰۰ نیز حاضر بود.محمدعلی کریمی پاشاکی در ۱۷ 
آبان ۱۳۵۷ در کرج به دنیا آمد و فرزند چهارم خانواده است.کریمی اصالتاً الهیجانی است. پدرش ولی اله 
کریمی، در جوانی در استان، گیالن، بازیکن فوتبال بود و مادرش خانه دار است. کریمی ۳ برادر و یک 
خواهر دارد. کریمی پس از گرفتن مدرک تحصیلی دیپلم همانند برادرش فرشید، به صورت حرفه ای به 
فوتبال روی آورد و مدتی با او هم بازی بود.در کنار این شغل حرفه ای، کریمی به عنوان شغل دوم زمانی 
که در فتح بازی می کرد برای درآوردن خرج زندگی اش با خودروی پیکان گوجه ای خود در خیابان های 
کرج مسافرکشی می کرد.کریمی در سال ۱۳۷۸ ازدواج کرد او دو فرزند پسر به نام های هاوش و هیرسا 

و یک فرزند دختر به نام هیما دارد.او به جز فوتبال به والیبال ساحلی نیز عالقه دارد.

فرهنگ

جالل مقامی ساعتی پیش بر اثر ایست قلبی چشم از 
جهان فرو بســت.به گزارش ایسنا، پیشکسوت بزرگ 
دوبالژ ایران ساعتی پیش بر اثر ایست قلبی درگذشت.

صفحه رســمی دوبالژ ایران خبر درگذشــت جالل 
مقامــی را اعالم کرد.امیر عطرچی و شــهراد بانکی، 
هنرمندان دوبله، نیز در مکالمه هایی با ایسنا، صحت 
این خبــر را تایید کردند.جزئیات برگزاری مراســم 

تشییع پیکر زنده یاد جالل مقامی اعالم خواهد شد.
در احتمال های اولیه اعالم شــد، مراســم و تشییع 
این هنرمند که بر اثر ناراحتی کلیوی به بیمارســتان 
مراجعه کرده بود و همانجا درگذشت، صبح شنبه یا 
یکشنبه برگزار خواهد شد.جالل مقامی در دوم مرداد 
۱۳۲۰ در تهران و در خانواده ای اهل کاشان متولد شد. فعالیت هنری را از سنین نوجوانی با بازی 
در تئاتر شروع کرد و سپس به تشویق حیدر صارمی از سال ۱۳۳۷ وارد عرصهٔ دوبالژ شد.مقامی 
استاد خود در دوبله را هوشنگ لطیف پور معرفی می کند و در سال های طالیی دوبالژ، در فیلم های 
دوبله شــده به مدیریت علی کســمایی، محمدعلی زرندی، عطاءاهلل کاملی، ایرج دوستدار، احمد 
رسول زاده، سعید شرافت و ابوالحســن تهامی گویندگی کرده  است.همسر جالل مقامی ـ رفعت 
هاشــم پور، هنرمند عرصه دوبلهـ  نیز ششم اسفند ماه ۱۴۰۰ درگذشته بود.مقامی اجرای برنامهٔ 
»دیدنی ها« را بر عهده داشــت. پخش این برنامهٔ تلویزیونی از سال ۱۳۶۲ آغاز شد و به مدت ۱۲ 

سال ادامه یافت.

جالل مقامی درگذشت
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