هر بامداد در سراسر ایران

مشکل75درصدواحدهایصنعتیکشورنقدینگیاست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور نیازمند
سرمایه گذاری داخلی و خارجی است ،پیشنهاد کرد که ستادی با عنوان
«جذب و ساماندهی سرمایه گذاری» تشکیل و فعال شود.به گزارش ایرنا،
محمد شریعتمداری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران
تصریح کرد :بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشکل  75درصد
واحدهای صنعتی کشور ،کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

 ۱۳۶هزارمیلیاردتومانمعوقاتبانکیدرکشور
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رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس ،گفت :بیش از  ۸۵درصد
معوقات بانکی  ۱۳۶هزار میلیارد تومانی در دستان حدود  ۷۰۰نفر بوده که
اسامی آنها در کمیسیون اصل  ۹۰مجلس موجود است.به گزارش آنا ،بهرام
پارسایی ادامه داد :بدون شک این موضوع در کمیسیون اصل  90پیگیری
می شود که در درجه نخست جلو ادامه این روند گرفته شود و دوم اینکه
بانک ها باید مکلف شوند که این معوقات و سرمایه های ملی را بازگردانند.

جوالن 400صرافیغیرمجاز
آفتاب اقتصادی گزارش میدهد

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :تا چند ماه
پیش نرخ  4000تومان برای دالر تابو محســوب
میشد که بسیاری از صاحبنظران معتقد بودند
که حتماً با تزریقهای پر فشــار ارز و تشــکیل
صفهای خرید در صرافیهای مشهور وابسته به
چند بانک اصلــی ارز به زیر کانال  4000تومان
نزول خواهد کرد ،اما ظاهرا ً خواســت دولتمردان
بر تغییر رویه کاهش دستوری و سرکوب نرخ ارز
براســاس فرمول قبلی بــود .دالر در حال حاضر
به نــرخ  4380تومان نیز رســیده اســت و آن
شــوک تورمی اولیه نیز که پیشبینی میشد رخ
نداده است.پس از برچیدن بساط غیرمجازها در
سیســتم بانکی اکنون توجهها به غیر مجازها در
یک بازار تأثیرگذار دیگر جلب شــده است .بیش
از  400صرافــی غیر مجاز در بــازار ارز جوالن
میدهنــد و برچیدن آنها نیز به نظر نمیرســد
که به این سادگیها باشد .بانک مرکزی تاکنون
اســامی قریب بــه  600صرافی مجــاز را اعالم
کرده اســت که قادر به ثبت عملیات روزانهشان
در سامانه سنا هســتند ،با این همه تعداد باالی
غیر مجازها در بازار ارز واکنش بسیاری از جمله
مجلس شــورای اســامی را در پی داشته است.
پس از نشســتهای متعدد ،کمیسیون اقتصادی
مجلــس در تذکری کتبی درخواســت کرد که
فکــری عاجل به حال این موسســات غیر مجاز
انجام گیرد .قدرت باالی صرافیهای غیر مجاز و
معافیت عملی آنها از پرداخت مالیات و همچنین
عدم وجود نظارت بر آنها باعث شده است تا این
موسســات به معضلی بدل شوند که همگان را به
فکر راه چاره انداخته اســت .بزرگ ترین نگرانی
این است که این موسسات در مواقع بحرانی چه
نقشــی ایفا میکنند .برخی کارشناسان ،آنها را
به بمبهای ساعتی تشبیه کردهاند که پتانسیل
ایجاد یک ســونامی تورمی تمام عیار را خواهند
داشت.
راه مجاز شدن

یکی از اقدامــات مثبت بانک مرکزی توجه ویژه
ایــن نهاد به صرافیها و بــازار ارز بود ،قریب به
دو دهــه بود که انــدک ارتباطــی در نهادهای
مالی میتوانســت شــما را به مجوز تقریباً سهل
الوصــول یک صرافی برســاند .پیــش آمدهایی
همچون تحویل چمدانی پول و حادثه مشــهور
به «جمشــید بسم اهلل» باعث شــد تا مدیریت
جدیــد به اصطالح کمی شــرایط را ســخت تر
کند تــا آنها که قصد مانــدگاری در این بازار را
دارنــد بیاینــد و عرصه برای ســفته بازها کمی
تنگ تر شــود .شــرکت صرافی فالنی و شرکا با
مسئولیت تضامنی تابلو آشنایی است که بسیاری
از شــهروندان در باالی صرافیهــا دیدهاند .در
مراجعه به ســایت بانک مرکــزی قریب به 600
صرافی به صورت تضامنی و ســهامی خاص ثبت
شدهاند که ظاهرا ً توانستهاند تا  4میلیارد تومان
مد نظر بانک مرکــزی را تأمین نمایند و خود را
در تیم مجازهــا ثبت نمایند .بانک مرکزی اعالم
کرده اســت که قریب به  427صرافی غیر مجاز
را در تهران و شهرســتان شناســایی کرده است
که مشخصات آنها به مراجع ذیصالح اعالم شده
اســت .این بانک همچنین اعالم کرده است که:
« از تاریخ  ۲۸مرداد ماه سال  ۱۳۹۳یعنی از زمان
تصویب دســتورالعمل اجرایی تأسیس ،فعالیت و
نظارت بر صرافیها توســط شورای پول و اعتبار

تاکنون تعداد  2897درخواست تأسیس صرافی
در سامانه بازار غیر متشکل پولی به ثبت رسیده
اســت که از این تعداد ۳۳۲ ،متقاضــی با ارائه
مدارک اولیه نســبت به تشکیل پرونده در اداره
مجوزهای بانکی اقدام کرده اند .البته اجازه نامه
فعالیت صرافی برای آن دســته از متقاضیانی که
پس از تشکیل پرونده نسبت به تکمیل مدارک،
مســتندات و اقدامــات الزم مطابــق فرآینــد
فوق الذکر اقدام نمایند صادر خواهد شد ».مهمترین
شرطی که بانک مرکزی در شرایط جدیدش قید
کرده اســت واریز دو میلیارد تومان به حســاب
مــورد نظر بانــک و همچنین تهیــه دو میلیارد
تومان ضمانت بانکی است که برخی از صرافیها
اعالم کردند که قادر به تأمین این مبلغ نیستند.
البته در کنار اینها باید شــرایط کلی و صالحیت
صاحب صرافی و شــرکای وی نیــز مورد تایید
قرار گیرد که این نیز پروســهای است که ممکن
اســت برخی نتوانند شــرایط الزم در آن را اخذ
نمایند ،نداشتن سابقه کیفری و به ویژه نداشتن
سوء سابقه در مســائل مالی از الزاماتی است که
اعالم شده است .همچنین با توجه به بدهیهای
ســنگین مالیاتی برخی صرافیها ،بانک مرکزی
شــرط کرد تا آنها این بدهیهــا را که در برخی
موارد به میلیاردها تومان هم میرســد ،پرداخت
نمایند و یا الاقــل یک تعیین تکلیف منطقی در
اینباره صورت دهند.
غیر مجازها و نظارت

بانــک مرکزی درباره نظارتهــای دورهای خود
در مــورد صرافیهــا به مهــر گفته اســت «:با
برنامهریزیهای قبلی ،از صرافیهای دارای مجوز
فعالیت بانک مرکزی ،بازرسی حضوری ،دورهای
و یا موردی انجام شــده و نتیجه بازرســیها در
پرونــده صرافــی ،درج و در صورتی که عملیات
صرافی دارای مغایرتهایی بــا مقررات مربوطه
باشــد ،بانک مرکــزی اقدام به صــدور تذکر یا
اخطار به صرافی میکنــد ».این بانک همچنین
گفته اســت که اگر این موارد تخلف زیاد شــود
صرافی به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات
اعتباری معرفی خواهد شــد تا بــه این تخلفات
رســیدگی شــود .همچنین بانک مرکزی اعالم

کرده اســت که «:براساس ماده  ۴۲دستورالعمل
اجرایی تاســیس ،فعالیت و نظارت بر صرافیها،
صدور تذکر ،اخطار ،تعلیــق فعالیت و در موارد
تخلفهای متعدد و شــدید ،ابطال مجوز فعالیت
است».
تذکر کتبی دادهایم

ســید ناصر موســوی الرکانی عضو کمیســیون
اقتصادی مجلس شــورای اســامی در رابطه با
موضوع صرافیهای غیرمجاز به آفتاب اقتصادی
گفت :واقعیت آن اســت که بــا توجه به اهمیت
موضوع کمیســیون اقتصــادی مجلس پیش از
این رســماً با ارسال نامه به هیئت رئیسه مجلس
خواســتار تذکر کتبی قوه مقننــه در این زمینه
شــدیم تا از بروز بحرانی جدیــد در این زمینه
جلوگیری شود .وی این مسئله را شایسته توجه
جدی مســئولین دانســت و گفت نبایــد مانند
موضوع موسســات مالی غیر مجاز منتظر بمانیم
تا مســئله به یک بحران تبدیل شده و بعد به آن
رسیدگی شــود .این نماینده از پیگیری موضوع
در کمیســیون اقتصادی مجلس به ویژه پس از
فارغ شدن از بحث بودجه خبر داد.
غیرمجازها معاف از مالیات

میثــم راد پور کارشــناس بازار ارز در پاســخ به
ســوالی در مورد ساز و کارهای بازار ارز به آفتاب
اقتصادی گفت :مــا در کل دو جنس بازار داریم؛
یک بازار به نــام  exchangeیا بازار متمرکز
مانند بازار بورس و دیگری بازار موســوم به otg
یا بازار غیــر متمرکز که بازارهــای ارز و طال از
آن جمله هســتند .در بورس تمام سفارشهای
خرید و فروش در یک ســرور مرکزی به صورت
متمرکز انجام میگیرد .در آنجا نمیشود هرکس
یک قیمت بدهد ،شما تنها میتوانید یک قیمت
بدهیــد ،مدیریت بــازار بورس هــم میتواند هر
قانونی که تشــخیص داد برای کنترل بازار وضع
کنــد .اما بــازار ارز و طــا اینچنین نیســت و
به شدت غیرمتمرکز است ،به اصطالح بازار چهل
تیکه اســت .بازار از محــل خرید و فروش در هر
نقطهای که معاملهای بین دو نفر انجام گیرد آغاز
میگردد .اگر بنده با شما تماس بگیرم و خرید و

دبیر کانون سراسری انبوهسازان:

نرخ سود تسهیالت مسکن سنگین و گران است

دبیر کانون سراســری انبوهســازان با تأکید بر اینکه معاونت
مســکن راه و شهرسازی بخشــی از گزارش انبوهسازان مبنی
بر باال بودن نرخ ســود اوراق مســکن را پذیرفته است ،گفت:
در عین حال هنوز وزیر راه و شهرسازی به این گزارش جوابی

فروش دالر بین ما صورت گیرد ،ما بخشی از این
بازار هســتیم .جنس بازار ارز ذاتاً اینگونه است و
اینطور نیست که ما تصور کنیم به همان راحتی
که میتوانیم بورس را کنترل نماییم ،بتوانیم بازار

ارز را نیز کنترل کنیم ،این کارشناس در پاسخ به
سوالی در مورد عدم تمکین صرافیها به بخشنامه
ارائه تضمین مالی گفت :بخشــنامه ابتدایی  ،اول
 200میلیون تومان بود و بعد به  4میلیارد تومان
رســید ،از این مبلغ دو میلیارد تومان نقد بود و
دو میلیارد هم ضمانت بانکــی بود ،برای همین
بســیاری از صرافیها برایشان صرف نمیکرد که
چنیــن مبلغی را صرف ادامه کار نمایند و بالطبع
از درجه اعتبار صراف بودن ســاقط شــدند .در
این فرآیند بســیاری از صرافیها یا از دور خارج
شــدند و یا به صورت غیر مجــاز به فعالیت خود
ادامه میدهنــد .بانک مرکزی هــم طبیعتاً ارز
در اختیار غیر مجازها قــرار نمیدهد .همچنین
ســامانهای وجود دارد به نام سنا که صرافیهای
مجاز موظف هســتند که معامالت خود را در آن
ثبت نمایند .غیر مجازها طبیعتاً در این ســامانه
ثبتــی انجام نمیدهند ،اگــر بانک مرکزی نیز از
طریق صرافیهای وابســته به بانکها ارز تقسیم
کند طبیعتــاً ایــن ارز در اختیــار صرافیهای
غیــر مجاز قرار نمیگیــرد .در واقع باید ارز را به
صرافی بفروشــد که ســامانه ســنا داشته باشد،
هر چند صرافــی غیر مجاز مالیــات نمیدهد و
از حســابهای بانکی شــخصی برای معامالتش
اســتفاده میکند ،با این همه صرافی غیر مجاز،
طبیعتاً از اعتبار کمتری هم بر خوردار است.

نداده است.فرشــید پورحاجت در گفتگو با فارس با اشــاره به
اینکه نرخ ســود اوراق مســکن به صورت اسمی  ۱۷.۵درصد
اما در عمل نرخ سود آن  ۲۴تا  ۲۵درصد است ،اظهار داشت:
دریافت تســهیالت گران قیمت باعث شده تا بخش خصوصی

نامه تدکر کتبی مجلس به دولت در مورد صرافی های غیر مجاز

رغبتــی برای ورود به ســاخت و ســاز از خود نشــان ندهد.
دبیر کانون سراســری انبوهســازان ادامه داد :در گزارشی که
انبوهسازان به درخواست شــخص آخوندی آن را تهیه کردند
به طور مشخص اعالم شــده است ،نرخ سود تسهیالت حوزه
مســکن بسیار سنگین اســت و باید نرخ سود متناسب با نرخ
تورم کاهش یابد.وی اظهار داشــت :متأســفانه در  ۲۰ســال
گذشته حتی در دورهای که بازار مسکن رونق داشته است این
همه تفاوت بین نرخ سود تسهیالت از محل صندوق پسانداز

با تصویب کمیسیون تلفیق؛

افزایشحقوقمقامات
در سال  ۹۷ممنوع شد

سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۹۷از
مصوبه این کمیسیون در مورد ممنوعیت افزایش حقوق
مقامات در ســال  ۹۷خبر داد.علیاصغر یوسف نژاد در
گفتگو با ایســنا اظهار کرد :براساس مصوبه کمیسیون
تلفیــق ،دولت مکلف اســت حقوق و مزایای مســتمر
گروههای مختلف حقــوق بگیر دســتگاههای اجرایی
موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده
 ۲۹قانون برنامه ششــم توسعه و اعضای هیئت علمی و
قضات رابه گونهای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق
و مزایای مســتمر کارکنانی که در سال  ۹۶کمتر از ۵۰
میلیون ریال اســت ،به صورت پلکانی نزولی ،به میزان

 ۱۰درصــد باشــد .حداکثر میزان افزایــش  ۱۸درصد
خواهــد بود.به گفته وی ،به موجب مصوبه کمیســیون
تلفیق ،حقوق و مزایای مســتمر کارکنانی که در سال
 ۹۶بیــش از  ۵۰میلیون ریال اســت و حقوق و مزایای
مستمر مقامات موضوع ماده  ۷۱قانون مدیریت خدمات
کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره ،روسای
دســتگاههای اجرایی موضوع مــاده  ۵قانون مدیریت
خدمات کشــوری و ماده  ۲۹قانون برنامه ششم توسعه
و شهرداران مراکز اســتانها و دریافتی اعضای شوراهای
اسالمی شهر مراکز استانها در سال  ۹۶افزایش نمی یابد
و هرگونــه افزایش حقوق و مزایا ،فوق العاده ها و کمک
هزینــه ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و
از هر محل ،ممنوع و تصرف غیرقانونی دراموال محسوب
و مرتکبین مشــمول مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات) خواهند بود.به گزارش ایسنا،
رؤســای سه قوه ،معاون اول رئیس جمهور ،نواب رئیس
مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای نگهبان ،وزرا،

با ســایر وامهای غیرصندوقی وجود نداشت.به گفته وی ،سود
صندوقهای پسانداز مسکن در حال حاضر  ۹.۵درصد است،
در حالیکه نرخ ســود اوراق مســکن به صورت اسمی ۱۷.۵
درصد و به صورت واقعی  ۲۴درصد اســت.پورحاجت تصریح
کرد :کانال تأمین منابع مالی برای تولید مسکن از محل اوراق
شرایط بسیار سختی دارد ،بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش
صدور پروانه ســاختمانی و عدم رغبت بخش خصوصی برای
ورود به بازار مسکن همین موضوع می تواند باشد.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی و معاونین رئیس
جمهور ،استانداران و ســفرا ،معاونین وزرا مشمول این
مصوبه میشــوند .این نماینده مجلس همچنین یادآور
شــد :طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پاداش ،پایان
خدمت موضوع قانون پرداخــت پاداش پایان خدمت و
بخشی از هزینههای ضروری کارکنان دولت و پاداشهای
مشــابه به مقامــات ،روســا ،مدیــران و کارکنان کلیه
دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
از جمله وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی
اتمی ایران حداکثر معــادل هفت برابر حداقل حقوق و
مزایای موضوع قانون  ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوری
در ازای هر سال خدمت ( تا سقف  ۳۰سال) که از لحاظ
بازنشســتگی و وظیفه مالک محاســبه قرار می گیرد،
خواهد بود.براین اساس هرگونه پرداخت خارج از ضوابط
این بند تحت هر عنــوان در حکم تصرف غیرقانونی در
اموال عمومی محسوب و مرتکب ،مشمول مجازات مقرر
در ماده  ۵۹۸قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) میشود.

یادداشت

استراتژی دولت
برای خودروسازان داخلی

مجید سلیم یبروجنی

اقتصاددان

بازار خودرو ایران چند ماهی اســت که با ابهام و
عالمت سوالهای بسیاری گره خودرو و خریداران
ایرانی ناامیدانه تنها نظارهگر رشد قیمتها هستند.
خودرو در کشــور ما برعکس ســایر نقاط جهان،
کاالیی سرمایهای شناخته شده و به جرات میتوان
گفت محاســبات خریداران به نوعــی متفاوت و
منحصربه فــرد اســت.خودروهای خارجی که تا
همین دو ســه ماه گذشــته در دســترس طیف
وسیعتری از جامعه قرار داشتند ،بدون هیچ دلیل
قانعکنندهای کمیاب و گران شدهاند تا رکود قبلی
بازار خودرو باز هم تشــدید شــود .قصه نوسانات
قیمتی بازار خودرو به دهه  60و ســالهای جنگ
با عراق بازمیگردد .روزگاری که صنایع کشور در
خدمت تولیدات جنگی بود و تولید و واردات خودرو
تقریبا به صفر رسیده بود.گاهی برای دسترسی به
یک پیکان صفر کیلومتر ،میبایســت دو تا ســه
سال انتظار میکشیدیم .در آن هیاهو نیز گروهی
سودجو با خرید و فروش حوالهها ،سودهای کالنی
را به جیب زدند .تقریبا تا اواسط دهه  ،70ثبتنام
و تحویل یک خــودرو صفر کیلومتر به مثابه یک
گوهر باارزش بود و روز به روز به گســترش داللی
میانجامیــد .به بیان ســاده ،عرضه و تقاضا با هم
همخوانینداشتندوهمینبهترینبهانهبرایداغشدن
بــازار دالالن بود.در دهــه  80همزمان با افزایش
سرمایهگذاریها در صنعت خودرو ،تولید افزایش
چشــمگیری پیدا کرد و تحویل خودروها تقریبا
به روز شد .بازار تقریبا ثبات نسبی پیدا کرد و افزایش
قیمت چندان محسوس نبود و داللی کاهش یافت.
اما به یکباره با تشدید محدودیتهای بینالمللی و
چند برابر شدن نرخ ارز ،بازار خودرو دوباره درگیر
شــوک و افزایش قیمتها شد .خریداران پراید در
طول کمتر از یکســال ،قیت  8میلیونی پراید را
فراموش کرده و به قیمتهای جدید  20میلیونی
خیلی زود عادت کردنــد .با روی کار آمدن دولت
یازدهم ،بازار خودرو بار دیگر آرامش را به خود دید
تا اینکه ســال  96فرا رسید .سال  96را میتوان
به ســال جنجالی و پر از ابهام بازار خودرو نامید.
این بار دیگر بهانهای به نام صعود قیمت ارز وجود
نداشت .با بسته شدن سایت ثبتسفارش ،شرایط
برای سوءاســتفاده گروهی مهیا شد و قیمتها تا
 30درصد و حتی بیشتر افزایش یافت.صنعت خودرو
ایران که پــس از توافق برجام و عقد چند قرارداد
با خودروســازان بزرگ جهانی در رویای آیندهای
درخشــان بود ،این روزها انگار کــه رویاهایش را
بر باد رفته میبیند .اســتدالل دولت برای آوردن
نمایندگیهای رســمی خودروســازان بزرگ دنیا
به ایران درســت بود ،ولی به دلیل فراهم نشــدن
شرایط مناســب برای اجرای این پروژه ،نهتنها به
استانداردهای جهانی نزدیک نشدیم که این روزها
شــاهد بازاری پر از تالطم و ابهام هســتیم.عامل
دیگری که آینده بازار خودرو را متحول خواهد کرد،
میزان داخلیســازی خودروهای خارجی اســت
که با ابالغ قوانین جدید تفاوت قیمتی بســیاری
میان نمونه فول CKDبا نمونه  20درصد ساخت
داخل یا  40درصد ســاخت داخل وجود دارد .در
حقیقت هر چه میزان داخلیســازی یک خودرو
افزایش یابد ،خودرو مذکور با کاهش قیمت تمام
شــده روبهرو شده و میتواند دست تولیدکننده را
برای مانور در بازار بازتر کند.
هم اینک که انتقاداتی به قیمت باالی محصوالت
پسابرجامی میشود ،دلیلی جز داخلیسازی پایین
ایــن محصوالت ندارد و متاســفانه به دلیل آنکه
شــبکه یا زنجیره تامین قطعات در ایران نیازمند
بازســازی و ســرمایهگذاری برای همگام شــدن
با شــرایط جدید اســت ،احتمــاال کاهش قیمت
خودروهای جدید پژو یا هیوندای و رنو در ایران به
این زودیها روی نخواهد داد.
نظــام تعرفهای جدید با تغییر به وجود آمده ،حال
و هــوای بازار را به کلــی میتواند دگرگون کند و
به احتمال زیاد خودروهای کرهای و ژاپنی احتماال
بیشــترین تغییر را تجربه خواهند کرد .این نظام
تعرفهای جدید در واقع مسیر را به سمتی خواهد
برد که محصــوالت اقتصادی بــا افزایش قیمت
چشمگیر به محصوالت نیمهلوکس نزدیک شده که
این مسئله میتواند به عدم عالقهمندی خریداران
ایرانــی به خرید این محصــوالت در این محدوده
قیمت منجر شود.
به نظر میرسد با تعرفههای جدید ،بازار به سمت
خودروهای کوچکتــر و اقتصادیتر خواهد رفت
و شــاید شــاهد ورود کراساورهای متوســط با
موتورهای توربوی کمحجم باشیم .به نظر میرسد
دولت در چارچوب یک استراتژی مخفی میخواهد
خودروســازان داخلی را به ســمت همــکاری با
خودروسازان بزرگ دنیا و تولید خودروهای مدرن
و به روز دنیا بکشاند.
اما این اصل را نباید فراموش کنیم که شرایط اصلی
حضور خودروسازان بزرگ جهانی در ایران ،بهبود
شــرایط فضای کسبوکار ،شفافیت قوانین بانکی،
گمرکی ،مالیاتی و توســعه روابط بینالملل با دنیا
خواهد بود /.منبع :خبرآنالین
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۲هزار میلیارد تومان؛ خسارت وارده به صنعت مرغ تخم گذار

رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه هم اکنون  ۱۵استان
درگیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است ،گفت :خسارت وارد شده به صنعت مرغ تخم گذار
بیش از  ۲۰۰۰میلیارد تومان است.ناصر نبی پور در گفتوگو با مهر ،با اشاره به اینکه صندوق
بیمه کشاورزی پرداخت خسارت به مرغداران را آغاز کرده است ،گفت :طبق اعالم مسئوالن
صندوق تاکنون حدود  ۱۲۰میلیارد تومان خسارت به مرغداران پرداخت شده است.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

از اهم ضروریات اســت کنترل قیمتها
تحت نظــر مرجعی قرار بگیــرد و هیچ
مرجعی بهتر از خود دولت محترم برای
اشــراف بر این موضوع بــی نهایت مهم
وجود ندارد .چون هم اختیار رســیدگی
دارد و هم توانایی برخورد.
0938000

در مــورد ایراداتی که به آقــای مهران
مدیری وارد میشــود باید توجه داشت
که ایشــان در تلویزیونی کار میکند که
بــا درصد زیادی به یک جناح تعلق دارد
و در واقع زیر بلیت آنهاســت و احتماال
تمام نقدها و متلکها و طنزها سفارشی و
احتماال جز کار او است.
0912...

ترکیــه نفــت نــداره درآمــدش از راه
گردشگری هست ما هم یاد بگیریم.
0933...

حال که به تیترهای کیهان اشــاره دارید
که فعالیتهای اقتصــادی را دچار وقفه
میکند و مرزهای تخریب را درمی نوردد
شــما هم با فونت بزرگ در صفحه اول
بنویسید تولید اشتغال و صادرات فقط با
سرمایه گذاری ممکن است.
0912...

دولت در بررســی بودجه به جای دست
کردن توی جیب مردم دســت در جیب
رانتخواران ،حقوقهای نجومی و ثروتمندان
و انبوه سازان کند.
0912...

شورای امنیت ملی تلگرام و اینستاگرام را
فیلتر و تعطیل کنند اینها تا به حال بیشتر
فساد داشته اند تا اصالح کانون خانواده ها
را که با طالق ،خیانت ها و امثالهم خراب
کرده اند و خط دهی تجمعات سیاسی و
ضربه به اقتصاد و حیثیت سیاسی کشور
از دیگر مضرات آن است.
0912...

سالم .خسته نباشــید .اول از همه درباره
مهران تمــام مطالب کذب بوده و صحتی
ندارد .لطفــا اول مطالعه و تحقیق کامل
کنید بعد این چرت و پرتها را بنویســید
علمی نداری در نشریه روزنامه تو گل بگیر .
0935...

آفتاب یزد :از ادبیات شما که طرفدار
آقای مهران مدیری هستید ممنون !!

اغتشاشــات اخیــر که منجــر به هتک
حرمت بــه مقدســات،آتش زدن پرچم
مقدس جمهوری اسالمی ایران ،تخریب
اموال عمومی وشــخصی شد به خودی
خود خط بطالن به سیره وسلوک عوامل
آشوبگر کشید.
0938...

جوابیه

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر
ســخنگوی اتحادیه صــادر کننــدگان فرآوردههای
نفتی گفت :بــازار عراق و افغانســتان ،بازار مطلوبی
برای صادرات اســت در حالی که میزان صادرات به
این دو کشــور کاهش داشته اســت.به گزارش مهر،
سیدحمیدحســینی در نشست خبری با بیان اینکه
یکی از مهمترین وظایف این اتحادیه بازارســازی و شبکه سازی
برای اعضای آن در سطوح بینالمللی است ،گفت :با وجود تعاملی
کــه با دولت داریم اما مشــکالت و چالشهای زیادی نیز وجود

خبر

انتصابرئیسهیئتعامل
صندوقتوسعهملی

جلســه هیئت امنای صندوق توســعه ملی
جمهوری اسالمی ایران روز شنبه به ریاست
حسن روحانی رئیسجمهور تشکیل شد.در
این جلســه و مطابق با اساســنامه صندوق
توسعه ملی موضوع استعفای مهندس احمد
دوست حسینی رئیس هیئت عامل صندوق
توسعه ملی بررسی و اعضای هیئت امنا ضمن
تقدیر از تالشهــای ارزنده و صادقانه وی در
دوران تصدی این مســئولیت ،با آن موافقت
کردند.همچنین هیئت امنای صندوق توسعه
ملی دکتر مرتضی شــهید زاده را با توجه به
ســوابق و تجارب ارزنــده وی بهعنوان عضو
جدید هیئــت عامل و رئیــس هیئت عامل
صندوق توســعه ملی انتخاب کردند.در این
جلسه همچنین دکتر امید گیالن پور بهعنوان
عضو جدید هیئت عامل صندوق توسعه ملی
انتخاب شد.

استان

وظیفهاصلینظاممهندسی
ساختماننظارتاست

آفتاب اقتصادی -محبوبه مظفری :رئیس
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان
یــزد در جمع خبرنگاران گفت :وظیفه اصلی
نظام مهندسی ســاختمان نظارت بر رعایت
مقررات ملی ســاخت و ساز است و هماکنون
 6400مهنــدس در رشــتههای هفت گانه
(عمران،مکانیک،برق،نقشه برداری،شهرسازی
و ترافیک) سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان یزد عضو هستند.علیرضا فرشید ادامه
داد :از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی
ســاختمان اســتان یزد  2700نفر در رشته
عمران1500،نفــر در رشــته برق1000،نفر
در رشــته معمــاری 750،نفــر در رشــته
مکانیک290،نفر در رشته نقشه برداری69،نفر
در رشته شهرسازی و  15نفر در رشته ترافیک
فعالیت دارند.وی یکــی از چالشهای آینده
سازمان نظام مهندسی ساختمان را خروجی
زیاد فارغالتحصیالن دانشــگاهها دانســت و
گفت :از حدود  6400مهندس عضو سازمان
نظام مهندســی ساختمان بیش از 2800نفر
دارای پروانه اشــتغال و مابقــی فاقد پروانه
اشتغال هستند.

کاهش زمان واگذاری
انشعاب به زیر پنج روز

آفتاب اقتصادی– اســد فالح :مدیرعامل
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت :ایثار،
امروز معنای دیگری دارد و ما باید از تمایالت
شــخصی خود به خاطر ســازمان بگذریم.به
گــزارش خبرنگار ما در تبریز ،مهندس عادل
کاظمی در دیدار با فرمانده و اعضای شورای
فرماندهی پایگاه شــهید باکری صنعت برق
آذربایجــان ،رازداری و محرمیت را بهعنوان
اصــول پایهای و فوندانســیون هر سیســتم
برشــمرد و افزود :نباید اختالف سالیق باعث
از بین رفتن وحدت شود و این رمز موفقیت
هر سازمان است.وی از کاهش زمان واگذاری
انشعاب به زیر پنج روز خبر داد.

احتمال توقف خط تولید
۱۰مدل خودرو
در مرحله اول اجرای مصوبه افزایش تعداد استانداردهای خودرویی
از  ۵۵به  ۸۵مورد ،تولید  ۲۵خودرو سواری و سنگین جادهای متوقف شد
و به احتمال بسیار زیاد محصوالت هشت گروه خودرویی دیگر به دلیل عدم
رعایت استانداردها با توقف خط تولید مواجه خواهند شد
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :اسفند سال گذشته
ســازمان ملی اســتاندارد ایران از افزایش تعداد
اســتانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد خبر
داد و اعــام کرد که براســاس تفاهمنامهای بین
این ســازمان و وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
(صمت) ارتقای این اســتانداردها از نظر تعداد و
کیفیت مطرح شــده است؛ موضوعی که براساس
مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر
وقت صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان ملی
استاندارد ،خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار
قرار گرفته است.براساس زمانبندی صورت گرفته
باید تا ابتدای دی ماه امســال  ۶۱مورد استاندارد
خودرویی اجرایی و پــس از آن تا ابتدای تیر ماه
سال  ۱۳۹۷دو مورد به  ۶۱استاندارد قبلی اضافه
شود و در نهایت با اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد

نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا
یورو

شنبه -قیمت (تومان)
1488500
1455500
722000
417000
281000
139200
4389
5465

19293

خودرویی دیگر تا دی ماه ســال آینده (،)۱۳۹۷
تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به
 ۸۵مــورد افزایش مییابد.طبق این تصمیم اعالم
شــد که اگر خودرویی نتواند تــا ابتدای دی ماه
امســال  ۶۱مورد استاندارد تعیین شده را رعایت
کنــد ،در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با
توقف خط تولید روبهرو میشود .همچنین قرار شد
دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱مورد
از ابتدای تیر ماه ســال آینده اضافه شــود که در
غیــر این صورت خودروهــای مربوطه در صورت
عدم رعایت  ۶۳مورد اســتاندارد مربوطه با توقف
خط تولید در آن مقطع زمانی روبهرو میشــوند.
پس از آنکه با اجرای فاز اول استانداردهای جدید
اجباری خودرو که از ابتدای دیماه ســال جاری
کلید خورد ،تولید  ۲۵خودروی سواری و سنگین

جادهای متوقف شد ،جهانبخش سنجابی شیرازی
– معاون کیفیت ارزیابی ســازمان ملی استاندارد-
در گفتگو با ایسنا و در ارتباط با توقف خط تولید
خودروهایی که تا ابتدای تیرماه سال آینده نتوانند
 ۶۳مورد استاندارد اجباری را رعایت کنند ،اعالم
کرد :در مرحلــه اول اجرای مصوبه افزایش تعداد
استانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد ،تولید
 ۲۵خودرو سواری و سنگین جادهای متوقف شد
و به احتمال بســیار زیاد محصوالت هشت گروه
خودرویی دیگر به دلیل عدم رعایت اســتانداردها
با توقف خط تولید مواجه خواهند شــد .وی ادامه
داد :در مرحله دوم اجــرای مصوبه افزایش تعداد
اســتانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد باید
تعداد اســتانداردهای مورد نظر تا ابتدای تیرماه
ســال آینده از  ۶۱بــه  ۶۳مــورد افزایش یابد و

امواتی که مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند!

آن دســته از مشــموالنی که تا  ۳۱مرداد امسال
شــماره شبای حســاب بانکی خود را در سامانه
سهام عدالت ثبت کردهاند و پس از این مدت فوت
شدهاند ،مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند.
به گزارش تسنیم ،از اواخر فروردینماه امسال این
امکان در سامانه سهام عدالت بهوجود آمده است
تا مشموالن ســهام عدالت با ثبت شماره شبای
حساب بانکی خود در این سامانه ،از سود سال مالی
 95شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت در
ماههای پیشرو بهرهمند شــوند.بر این اساس از
هفته گذشته نیز مرحله نخست سود سهام عدالت
مشموالن به حساب آنها در حال واریز شدن است
که مطابق آن مشموالنی که میزان سهام عدالت
آنها یکمیلیون تومان اســت (شامل مشموالن
مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز
افرادی کــه از محل آورده نقدی خــود اقدام به
تســویه مانده بدهی اقساط سهام خود نمودهاند)
بابت عملکرد ســود ســال مالی  95شرکتهای
سرمایهپذیر150 ،هزار تومان سود دریافت خواهند

پذیرشآگهی:

09128197782

–

جدول قیمت سكه و ارز

دارد چرا که ارتباط بخش دولتی با ما با تشکلهای
خصوصی به طور شایستهای نیست و زمانی که به
هــر یک از آنها به طــور جداگانه مراجعه میکنیم
گفته میشود که ما به تنهایی نمیتوانیم در حوزه
مورد نظر شــما تصمیمگیری یا حمایتی داشــته
باشیم.حســینی ادامه داد :یکی از کمبودهــای موجود در حوزه
صادرات فرآوردههای نفتی نبود یک بخش رگوالتوری یا تنظیم
کننده که در بخش داخلی و بینالمللی است .به این ترتیب شاهد

تصمیمات غیرکارشناسانه و کوتاهمدت هستیم .به طور مثال سال
گذشته مجلس  ۴میلیون تن قیر رایگان توزیع کرد که منجر به
صادرات غیررسمی و آســیب زدن به بازارهای صادراتی شد در
حالی که از همان ابتدا این تصمیم با مشــارکت بخش خصوصی
مواجه شد .به گفته این فعال بخش خصوصی از سال  ۸۶میزان
صادرات فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی رقمی بین  ۴۵تا ۵۰
میلیارد دالر بوده اســت که متأسفانه در سال جاری نتوانستهایم
میزان صادرات خود را افزایش دهیم.

سازمان استاندارد مطرح کرد

جوابیهمترو
به یک پیام مردمی

احترامــا در خصوص مطلب منــدرج در آن
روزنامه ،سه شــنبه مورخ  96/10/19صفحه
 11با مضمون :تقاضــای افزایش واگن مترو.
ضمن تشــکر از دســتاندرکاران محترم آن
روزنامه به خاطر انعــکاس پیامهای مردمی و
انتشار پاســخهای شرکت بهرهبرداری مترو به
مشکالت مطرح شده مســافران ارجمند ،به
اطالع میرساند :شــرکت بهرهبرداری راهآهن
شــهری تهران و حومه همــواره جهت ارائه
خدمات حداکثــری و مطلوب به مســافران
گرامی اقدام کرده و بهبود مســتمر خدمات،
از اهداف این شرکت میباشد .الزم به توضیح
اســت در مواردی که ســرویسهای معمول
در یک ایســتگاه خاص پاســخگوی تقاضای
مسافران نباشد .براساس شرایط و پس از انجام
هماهنگیهای الزم ،اقدام به برنامهریزی و اعزام
قطار فوقالعاده خواهد شد .امید است با افزایش
ناوگان و تجهیزات فنــی و در نهایت کاهش
فاصله حرکت قطارها در خطوط مترو ،رضایت
مسافران گرامی بیش از پیش حاصل گردد.

کاهش صادرات فرآوردههای نفتی به عراق و افغانستان

کرد که البته این سود بهمرور و طی دو یا سه مرحله
به حساب آنها واریز خواهد شد که در مرحله اول،
این افراد  50هزار تومان سود میگیرند.همچنین
افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یکمیلیون
تومان ارزش دارد ،بهنسبت ارزش سهام خود سود
ســهام عدالت دریافت خواهند کرد .بر این اساس
ســود ســهام عدالت افرادی که مالک  532هزار
تومان سهام عدالت هستند ،در مرحله اول 26600
تومان اســت .البته مجموع سود پرداختی به این
افراد در ســال جاری حدود  79هزار تومان است.
بر این اســاس دستهای از مشموالن سهام عدالت
هستند که پس از ثبت نام نهایی فوت کردهاند .در

این زمینه در خصوص پرداخت سود سهام عدالت
به این دســته از مشموالن باید گفت آن دسته از
فوت شدگانی که تا تاریخ  31مرداد امسال شماره
شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت
ثبت و پس از این زمان فوت کردهاند ،سود سهام
عدالت به حسابشــان واریز خواهد شد.از این رو
سایر مشموالنی که پس از این تاریخ اقدام به ثبت
شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام
عدالت کردهاند و فوت شدهاند ،در آینده پس از طی
مراحل قانونی ،سود سهام عدالت آنها میان وراثشان
توزیع خواهد شد.

خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :افرادی که
دعوتنامه ســهام عدالت دارند اما به هر دلیل از
ثبت نام نهایی سهام عدالت جا ماندهاند ،بیش از
ک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر هستند که در آینده
ی 
پس از پایان پروسه پرداخت سود ،تعیین تکلیف
شده و به حقشان میرسند.

در مرحله دوم اجرای مصوبه افزایش
تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵
به  ۸۵مورد باید تعداد استانداردهای
مورد نظر تا ابتدای تیرماه سال آینده
از  ۶۱بــه  ۶۳مورد افزایــش یابد و
خودروسازانی که نتوانند الزامات این
مصوبه را برای ارتقای استانداردهای
اجباری لحاظ کنند با توقف خط تولید
مواجه خواهند شد
خودروســازانی که نتوانند الزامــات این مصوبه را
برای ارتقای استانداردهای اجباری لحاظ کنند با
توقف خط تولید مواجه خواهند شد.

ایران؛ قطب صنعت
ترانسفورماتورخاورمیانه

مدیــر عامل گروه صنعتــی ایران ترانســفو از
پیشــرفتهای کمنظیــر کشــورمان در تولید
ترانسهای مختلف خبــر داد و گفت:جمهوری
اسالمی ایران در حال حاضر به قطب اصلی تولید
ترانسفورماتورهای مختلف صنعت برق در منطقه
خاورمیانه تبدیل شده است.به گزارش خبرنگار
ما ،دکتر ارســان فتحی پور اضافه کرد :در حال
حاضر صد در صد نیاز کشور به ترانسهای برق در
داخل تامین میشود و روند صادرات این صنعت
نیز توسعه چشمگیری یافته است.وی به طراحی و
تولید بزرگترین ترانسفورماتور سه فاز اشاره کرد
و افزود :محققان گروه صنعتی ایران ترانسفو پس
از ماهها تالش موفق شدند برای نخستین بار در
منطقهخاورمیانهبزرگترینترانسفورماتورسهفاز
راطراحیوتولیدکنند،ترانسفورماتورغولپیکری
که صد در صد از فناوریهای داخلی تولید شده
است.فتحیپورگفت:بزرگترینترانسفورماتورسه
فاز تولید داخل دارای قدرت  385مگاولت آمپر و
با ردیف ولتاژ  420کیلو ولت است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

راهبخشخصوصیبرایاستفادهازفاینانسهموارترازبخشدولتیاست

معــاون اداره تأمین اعتبــار ارزی بانک مرکــزی گفت :بخش
خصوصی نه تنها با مانعی برای اســتفاده از منابع مالی خارجی
(فاینانس) مواجه نیســت بلکه راه هموارتری نســبت به بخش
دولتی دارد و راحت تر میتواند از این منابع استفاده کند« .حمید
قنبــری» در گفتگو با ایرنا ،امکان انعقــاد قراردادهای مربوط به
جذب منابع خارجی را از دســتاوردهای برجام دانســت و افزود:
برای نمونه تنها با ســه بانک چینی «ســی دی بی»« ،سیتیک
تراســت» و «اگزیم بانک» قرارداد فاینانس منعقد کردهایم .وی
آفتاب اقتصادی -گروه بازار پول :برخی تحوالت
بزرگ زمانی رخ میدهند که دنیای کســب و کار
غرق پیروزیهای خودش است .دو سال پیش ،این
طور به نظر میآمد که انگلیس از لحاظ اقتصادی
منطقیترین کشــور اروپاســت و لندن هم طبق
معمول بهعنوان مرکز مالی از ثبات خارقالعادهای
برخوردار بود .حاال اما انگار دورانی دراز از آن زمان
سپری شده و بیثباتی شــدید ناشی از برگزیت،
تا ســالها بعد نیز گریبان انگلیس را رها نخواهد
کرد .امــروز اگر به عقب نگاه کنیم ،دو نکته خود
را نشــان میدهد؛ اول اینکــه عواملی بیارتباط
با منطق کســب و کار در دوران پیــش از وقوع
برگزیت وجود داشــت که کسی نمیخواست آنها
را جدی بگیــرد .مهمترین آنها عصبانیت عمومی
در جامعه انگلیس از موضوع جهانیشدن و افزایش
مهاجرت به این کشور بود .دوم اینکه مجموعهای
از تصمیمگیریهای سیاسی کوتاهمدت در انگلیس
کامال اشتباه محاسباتی از کار درآمدند .مثال طی
سالیان دراز ،حمله به اتحادیه اروپا رویکرد معمول
سیاستمداران انگلیســی بود .اگر دیوید کامرون
اندکی به نشانههای سیاســی دور و برش در این
خصوص توجه کرده بود ،آیا واقعا رفراندوم در مورد
برگزیت برگزار میشــد؟ آیا چهرههایی که امروز
رهبری احزاب در انگلیس را به دست دارند هرگز
پایشــان به این صحنه باز میشد؟اینها تصاویر و
مباحثی است که در ذهن صاحبان کسب و کار و
سیاست در انگلیس دائم مرور میشود و هنوز هم
تحلیل آنها آسان نیست .اما همان عصبانیتهای
فروخورده و همان مانورهای سیاســی کوتاهمدت
که برگزیت را به همــراه آوردند ،حاال دروازههای
شــرق اروپا را به خطر انداختهاند .شکافی عمیق
بین هســته اصلی اتحادیه اروپا  -مثل فرانسه و
آلمان -و رهبران برخی کشورهای اروپای شرقی
به وجود آمده است؛ همان چیزی که سالها جلو
چشم اروپاییها بود اما صاحبان کسب و کار و نیز
سیاستمداران نمیخواســتند به آن توجه کنند.
درست مثل دوران پیش از برگزیت ،صحبتهایی
در عرصه سیاســی این کشــورها مطرح میشود
که قبال شــاید مانور به نظر میآمد اما حاال کامال
معنیدار است :اروپای شرقی دنبال رهایی از قواعد
بروکسل و رسیدن به خودمختاری است و انبوهی
از چهرههای پوپولیست هم آماده جهش به صحنه
و تأمیــن این اهدافاند .موفقترین جهش را فعال
آندری بابیش در جمهوری چک انجام داده است.

با یادآوری اینکه اختصاص فاینانس اعتباری اگزیم
بانک کــره جنوبی ،اگزیم بانک روســیه ،اوبر بانک
اتریش ،دانسکه بانک دانمارک نیز در ماههای اخیر
به نتیجه رســیده اســت ،افزود :به طور مشخص با
موسسه مالی ســیتیک تراست یک قرارداد عمومی
منعقد شده و برای آن قراردادهای فرعی در نظر گرفته شده است
یا اینکه درباره سیدیبیبانک چین و اگزیم بانک چین به صورت
قــرارداد به قرارداد و پروژه به پــروژه کار را جلو میبریم .قنبری

بازار پول
توضیــح داد :در این روش پروژهها از ســوی ایران
معرفی میشود و بانک طرف قرارداد پس از بررسی
ابعاد فنــی و اقتصادی طرح ،تمایل خــود را برای
فاینانس آن اعالم میکند .وی تاکید کرد :در اجرای
قراردادهای فاینانس ،به قانون حداکثر اســتفاده از
توان فنی داخلی بیتوجه نیستیم و با توجه به اینکه در این قانون
نیز درصدهای مختلفی برای استفاده از ظرفیت تولید داخل قید
شده است براساس تصمیم شورای اقتصاد عمل میکنیم.
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مجوز دسترسی «تجمیعی» اطالعات بانکی را میدهیم
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر شفافیت در بانکها گفت :اطالعات مالی اشخاص از
آن محرمانگی الزم برخوردار است اما تحت فرمتهای خاصی اجازه دسترسی تجمیعی
اطالعات را میدهیم .ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با فارس ،در مورد
ارائه اطالعات از سوی بانکها به سازمان مالیاتی کشور در راستای انجام قانون مالیاتهای
مستقیم گفت :به این وضعیت باز و کامل که اشاره میکنید ،نیست.

زمزمههای خودمختاری شرق اروپا از اتحادیه

رفراندوم برگزیت به صندوق ریخته شد نشان داد
که ذهن مردم اینطور کار نمیکند .دهههاست که
سیاستمداران در گوش مردم و رسانهها خواندهاند
کــه اتحادیه اروپا به هیچ دردی نمیخورد و علت
و بانی موج مهاجرت به اروپا هم هست .در چنان
شرایطی در انگلیس طبعا مردم به چیزی که ظاهرا
برایشان نفعی نداشت رأی ندادند و قطعا در اروپای
شرقی هم به چنین چیزی رأی مثبت (ماندن در
اتحادیه اروپا) نخواهند داد.
تنها علت اینکه کشــورهای اروپای شرقی هنوز با
سر و صدا از رفراندوم برای جدایی از اتحادیه اروپا
حرف نزدهاند دقیقا همین اســت که آنها تجربه
برگزیت را به چشــم دیدهاند .از ســوی دیگر هم
اعضــای قدرتمندتر اتحادیه اروپــا اخیرا آنقدر از
بابت برگزیت دچار دردسر شدهاند که نمیخواهند
اعضای دیگــری از اتحادیه اروپا را نیز از دســت
بدهند.
در چنین شــرایطی ،دو شخصیت احتماال نقش
مهمی در آینده اروپای شــرقی ایفا خواهند کرد؛
یکی از آنها امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه
است .او در جریان کمپین انتخاباتی خود از اینکه
به سرپیچی کشورهایی مثل لهستان و مجارستان
از قوانین اتحادیه اروپا بیتوجهی میشــود انتقاد
کرد .او تاکید کرد امکان اینکه کشوری بخواهد از
مزایای اقتصادی حضور در اتحادیه اروپا بهره ببرد
اما از لحاظ سیاسی قوانین آن را نقض کند ،وجود
ندارد .با وجود این ،مکرون طرفدار این هم هست
که ادغام و یکپارچگی بیشتری در اتحادیه اروپا به
وجود بیاید و حوزه یورو تقویت شود .این موضع،
برخی کشورهای اروپای شرقی را که در حوزه یورو
نیســتند به شدت خشــمگین میکند .پس یک
بخش از آینده اتحادیه اروپا مستقیما به این مسئله
مربوط میشود که مکرون در تحقق اهداف خود
در این خصوص موفقیتی به دست میآورد یا نه.
شخصیت دوم اما کاچینسکی است .او چنان نگاه
پارانوئیدی به اتحادیه اروپا دارد که بســیار بعید
است کســی از رهبران اروپایی قادر باشد ریسک
معامله با او و ادغام بیشتر لهستان در اتحادیه اروپا
را به جان بخرد .در چنین شرایطی ،لهستان کامال
در معرض جداافتادگی از اروپا قرار خواهد داشت.
با این اوصاف ،احتمال بروز شکافی شبیه برگزیت
در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا در آینده اصال دور
از ذهن نیســت؛ فقط معلوم نیســت که ابعاد آن
چقدر خواهد بود.

این سه نفر به دنبال چه هستند؟

او کــه از همــان ابتدا در
رسانهها بهعنوان میلیاردر
پوپولیســت و همتــای
دونالد ترامپ معرفی شده
بــود ،حــاال در انتخابات
پارلمانــی جمهوری چک
بــه همــراه حزبــش آنو
(ضدفســاد و ضد اتحادیه
اروپا) پیــروزی بزرگی به
دست آورده است .او ابایی
ندارد از اینکه بگوید عده
خاصی از مهاجــران را از
این کشور برگشت خواهد
داد و کاری خواهــد کرد آندری بابیش
خوبی
که دولت هم بــه
ِ
بیزینس خود او عمل کند.
البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم ،او چهره
متعادلتری نسبت به دونالد ترامپ است (و حتی
در عرصه کســب و کار هــم موفقتر بوده) و دائم
زیر تمام کاسهکوزهها نمیزند .مثال بابیش حداقل
تالش دارد که احترام دســتگاه قضائی جمهوری
چــک را حفظ کند و در مورد مســئله مهاجرت
هم گفته که دست رد به سینه مهاجران جدید از
اوکراین نخواهد زد ولی مهاجران عرب را نخواهد
پذیرفت (او خودش هم مهاجری از اسلواکی بوده
است).
اما بابیش و برگزیت به هم چــه ارتباطی دارند؟
احتمالش خیلی زیاد است که او به سردمدار جدا
شدن برخی کشــورهای اروپای شرقی از اتحادیه
اروپا تبدیل شــود .او عمال مخالف موضعی است
که رهبرانی مثل امانوئل مکــرون رئیسجمهور
فرانســه در خصوص وحدت بیشتر اتحادیه اروپا
مطرح میکنند .بابیش معتقد اســت که اتحادیه
اروپــا در اروپای شــرقی مداخله بیمورد میکند
و بایــد جلویــش را گرفت و در ایــن راه ،برخی
مواضع میانــهرو او کامال رنگ میبازند .به همین
جهت اســت که صاحبنظران معتقدند بابیش را

یاروسالو کاچینسکی
نیــز باید در اردوی رهبرانی مثــل ویکتور اوربان
(مجارستان) و یاروســاو کاچینسکی (لهستان)
قــرار داد؛ دقیقــا همان افرادی کــه قابلیت جدا
کردن اروپای شــرقی از اتحادیه اروپــا را دارند.
کاچینســکی به صورت رسمی در لهستان بر سر
قدرت نیست ،اما رهبری حزب راستگرای قانون
و عدالت را در این کشــور به عهــده دارد؛ حزبی
که خود بر منصب قدرت است .کاچینسکی منتقد
همهجانبه آنگالمرکل است و به خصوص در زمینه
مهاجرت به او حمالت زیادی میکند .او همچنین
دائم با اتحادیه اروپا  -چه به شــکل نهادینه و چه
به شکل شخصی -سرشاخ اســت .از یک سو ،او
پس از برگزیت خواهان پسگرفتن قدرت از دست
بروکسل شده و از سوی دیگر هم به شکلی ناموفق
تــاش کرده که جلو انتخــاب هموطنش دونالد
توسک را به ریاست شورای اروپا بگیرد .در همین
میانــه ،اتحادیه اروپا هم بیکار نمانده و تحقیقاتی
در خصوص آنچه کاچینسکی بهعنوان اصالحات
در حزب قانون و عدالت انجام داده  -اما بیشتر به
پاکسازی مخالفان شبیه بوده -به جریان انداخته
است .در چنین شرایطی ممکن است لهستان به
خاطر نقض قوانین اتحادیه اروپا ،حق رأی خود را

ویکتور اوربان
در شــورای اروپایی از دســت بدهد .کاچینسکی
قبال با افتخار گفته بود که میخواهد ورشــو را به
بوداپست تبدیل کند و همین نشاندهنده تاثیری
است که ویکتور اوربان نخســتوزیر مجارستان
روی او گذاشــته اســت .اوربان شخصیتی بسیار
دیپلماتیکتر از کاچینســکی است و در گذشته
هم ضد شــوروی بوده است .او حاال به شدت ضد
اتحادیه اروپا اســت ولی اصوال عاقلتر از همتای
لهستانیاش کاچینســکی عمل میکند و قبل از
اینکه اتحادیه اروپــا بخواهد اقدامی تالفیجویانه
یــا تنبیهی انجــام دهد ،موضع خــود را تعدیل
میکند .او در داخل با انتقاداتی هم مواجه اســت
و پوســترهایی در مجارســتان از او و دوســتان
تجاریاش توسط مخالفان منتشر شده که آنها را
به شکل گانگستر ترسیم کرده است .با وجود این،
انتظار میرود که ویکتــور اوربان باز در انتخابات
سال آینده مجارستان پیروز شود.
این ســه رهبر پوپولیســت که در عرصه سیاسی
جمهوری چک ،لهستان و مجارستان حضور دارند،
حداقل از یک نقطه مشترک برخوردارند :هرسه در
داخل کشورشان محبوباند و البته صاحبان کسب
و کار هم طرفدار آنها هستند .صاحبان کسب و کار
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معتقدند که شــکافها با
اتحادیه اروپا خطر خیلی
زیــادی نــدارد و نباید از
آن ترســید .آنها اقتصاد
کشــورهای خودشان را
نســبتا خــوب میبینند
و رهبــران پوپولیســت
ذکرشــده را هم رهبرانی
پراگماتیــک میداننــد
کــه قادرنــد در لحظــه
مناســب ،از اتخاذ مواضع
رادیــکال پرهیــز کنند.
آنها همچنیــن معتقدند
کشوری مثل آلمان که از
لحاظ اقتصادی به شدت
با کشورهای اروپای شرقی
در هم تنیده شد ه اســت ،تمایلی به وخیمکردن
مناسبات خود با این کشورها نخواهد داشت و در
نهایت میتوان راه کنونــی را در کنار اندکی زهر
چش م گرفتن از اروپا ادامه داد.
بابیش که از بین ســه چهره یادشده ،بیزینسمن
موفقتری اســت دقیقا همین رویکرد را در ذهن
دارد .او میدانــد که اگــر رفراندومی در خصوص
جدایی جمهــوری چک از اتحادیــه اروپا برگزار
کند ،احتمالش زیاد است که مردم رأی به جدایی
بدهند .به همین دلیل است که او چنین خطری
نمیکند چون برای کشــوری با مساحت کوچک
جمهــوری چک اصال منطقی نیســت که به فکر
جدایی از اتحادیه اروپا باشد.
ایــن دیدگاه بــه خصوص از ابعــاد تجاری کامال
منطقی به نظر میرســد .اما به همان دیدگاهی
شباهت دارد که پیش از برگزاری رفراندوم برگزیت
و خــروج از اتحادیه اروپــا در انگلیس و در میان
صاحبان کسب و کار وجود داشت :اینکه در لحظه
رأیگیری ،هرقدر هم که رأیدهنده ناراضی باشد
به عقل خود رجوع خواهــد کرد و رأی به ماندن
در اتحادیه اروپا خواهــد داد .اما رأیهایی که در

رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز مطرح کرد

واردات رسمی کفش  ۷میلیون دالر ،واردات قاچاق  ۵۰۰میلیون دالر

رئیــس اتحادیه کفاشــان دســتدوز تهران با
اشــاره به عوامل مقابل تولیــد گفت :نرخ باالی
تســهیالت بانکی ،مالیات ،بیمه ،سیاســتهای
گمرک در واردات و قاچاق ۵ ،عامل مقابل تولید
است .رسول شجری در گفتگو با فارس ،با بیان
اینکه رکود بازار مشکل صنف کفاشان دستدوز
است ،گفت :متاسفانه عواملی که باید در اختیار
تولید باشــند ،مقابل تولید قــرار دارند .رئیس

اتحادیه کفاشان با اشاره به نرخ باالی  22درصد
تســهیالت بانکی افزود :البته تسهیالت بانکی
معموال به تولیدکنندگان پرداخت نمیشود ،اما
اگر کسی بخواهد تسهیالت بانکی دریافت کند،
باید کفش آهنی در پا داشــته باشد و تسهیالت
با چنین ســودهایی ،تولیدکننــده را به ورطه
ورشکستگی میکشاند .وی با بیان اینکه مالیات
بر ارزش افزوده معضل بــزرگ تولید کنندگان

است ،بیان داشــت :در اخذ مالیات به هیچوجه
به وضعیت رکود بازار توجه نمیشود و هر سال
نسبت به مالیات ســال قبل درصدی اضافه و از
مودی مالیاتی اخذ میشود .شجری با بیان اینکه
ســاالنه  7میلیون دالر کفش به صورت رسمی
به کشور وارد میشــود ،افزود :براساس تخمین
ساالنه حدود  500میلیون دالر کفش به صورت
قاچاق از کشور وارد میشود.

–

–

–

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ن روده پیشگیری میکند
مصرف لبو از ابتال به سرطا 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه لبو حاوی
آنتیاکسیدان بوده و فیبر نیز دارد ،گفت :مصرف این ماده غذایی عالوه
بر مقابله با بیماریهای التهابی از ابتال به سرطانهای روده پیشگیری
میکند.به گزارش فارس ،آزیتا حکمتدوست ،متخصص تغذیه  ،در
ارتباط با راهکارهای تغذیهای در مقابله با استرس ،اظهار داشت :مواد
غذایی حاوی آنتیاکسیدان ،روی ،سلینیوم و ویتامینهای  A، Dو C
برای کاهش استرس مصرف آنها توصیه میشود که میوه و سبزیجات
تازه ،همچنین انواع آجیل جزو مواد غذایی حاوی این ویتامینها است.

وی افزود :انار منبع غنی آنتیاکسیدان
بوده و فلفل دلمهای و گوجهفرنگی نیز
ویتامین  Cدارد ،بنابراین برای تقویت
سیس��تم ایمنی ،کاهش اس��ترس و
افزایش مقاومت بدن ،مصرف این مواد
غذایی توصیه میشود .دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ادامه داد :ماهیهای دریایی حاوی امگا 3بوده و در واقع ضدالتهاب به
شمار میروند ،بنابراین به افراد مبتال به بیماریهای التهابی روده ،دیابت،

زندگی
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آرتروز ،رماتیسیم مفصلی و سرماخورده توصیه میشود ماهی دریایی
استفاده کنند ،همچنین استفاده از منابع غذایی غنی از ویتامین C
را فراموش نکنند .این متخص��ص تغذیه گفت :مصرف مواد غذایی
حاوی ویتامین  Cعالوه بر اینکه طول مدت سرماخوردگی را کاهش
میدهد ،عالئم آن را نیز بهبود میدهد ،همچنین مصرف لبو از آنجایی
یک آنتیاکسیدان قوی به شمار میرود و حاوی آندوسیانین است و
فیبر نیز دارد ،عالوه بر پیشگیری از بیماریهای التهابی ،با بدخیمهای
روده نیز مقابله میکند ،بنابراین افرادی که لبو مصرف میکنند کمتر
از سایر افراد دچار سرطان روده میشوند.

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با رئیس هیئتمدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بررسی کرد

چگونه برای جنگ با کمخونی آماده شویم؟

آفت�اب اقتصادی – نجم�ه حمزهنیا :کمخونی
یکی از بیماریهای شایع خصوصا در زنان است و
در سنین مختلف در افراد رخ میدهد و در هر فرد
عالئم مختلفی دارد .درمان کمخونی س��اده است
اما همین درمان س��اده خیلی از مشکالت شما را
برطرف میکند .به دلیل اهمیت بیماری کمخونی
که به طور مستقیم بر سالمت بدن و فعالیتهای
روزانه فرد تاثیر میگذارد آفتاب اقتصادی با دکتر
ایرج خس��رو نیا ،پزشک متخصص داخلی ،رئیس
هئی��ت مدیره جامعه پزش��کان متخصص داخلی
ایران گفت وگو کرده است.
وی در ابت��دا گف��ت« :کمخونی ی��ا آنمی اختالل
خونی شایعی است که در آن گلبولهای قرمز و یا
هموگلوبین کافی در خون برای رساندن اکسیژن
به سایر بافتهای بدن وجود ندارد».
دکترخس��رونیا ادامه داد« :کمخونی (آنمی) به دو
عل��ت در بدن ف��رد رخ میدهد که عبارتند از فقر
آهن و اختالالت دیگر».
این پزش��ک متخص��ص داخلی در پاس��خ به این
پرس��ش که چکونه کمخونی به دلیل فقر آهن به
وجود میآید ،بیان ک��رد« :کمخونی به دلیل فقر
آهن به دلیل سوءجذب مواد غذایی ،عدم استفاده
از مواد غذایی حاوی آهن ،خونریزی فعال در بدن
ب��ه علت وجود برخ��ی بیماریها در ب��دن مانند
بواسیر ،زخم معده و ...ایجاد میشود».

برای پیش��گیری از ایجاد کمخونی افراد
باید تغذیه مناسب داشته باشند و از مواد
غذای��ی حاوی حبوب��ات ،نان سبوس��دار،
گوش��ت ،م��رغ ،ماه��ی و لبنی��ات و ...که
خونساز هستند بهره ببرند و از جذب آن
در ب��دن مطمئن ش��وند و در صورتی که
بیماری دارند که در بدن ایجاد خونریزی
ک��رده س��ریعا پیگیری و جه��ت رفع آن
اقدام کنند

وی خاطرنشان کرد« :برخی دیگر از دالیل ایجاد
کمخون��ی در بدن وج��ود بیماریه��ای بدخیم،
اس��هال ،استفراغ ،استفاده از رژیمهای نامناسب و
بارداری در خانمها است».
رئی��س هیئتمدی��ره جامعه پزش��کان متخصص
داخل��ی ایران عن��وان کرد« :برخ��ی بیماریهای

خونی مانند ناهمگون��ی گلبولهای قرمز خون با
آهن خون در فرد ،اخت�لاالت ژنتیکی ،اختالالت
خون��ی نی��ز در ایجاد کمخون��ی ف��رد تاثیرگذار
هستند».
دکترخسرونیا عنوان کرد« :برای درمان کمخونی
ب��ه هیچ عن��وان نباید بدون تجویز پزش��ک ،دارو

مص��رف ک��رد ،زی��را ابتدا باید پزش��ک ب��ا انجام
آزمایشات مناسب علت را دریابد و جهت رفع آن
اقدامات الزم را به بیمار توصیه کند».
ای��ن پزش��ک متخصص داخل��ی بیان ک��رد« :از
دیگر عالیم افراد کمخون این اس��ت که احساس
خستگی زودرس ،رنگپریدگی و تمایل به خوردن
مهر نماز ،خاک ،برنج خام و یخ دارند».
وی عنوان کرد« :برای پیشگیری از ایجاد کمخونی
افراد باید تغذیه مناس��ب داش��ته باشند و از مواد
غذایی حاوی حبوبات ،نان س��بوسدار ،گوش��ت،
مرغ ،ماهی و لبنیات و ...که خونس��از هستند بهره
ببرند و از جذب آن در بدن مطمئن ش��وند و اگر
بیم��اری دارند که در بدن ایج��اد خونریزی کرده
سریعا پیگیری و جهت رفع آن اقدام کنند».

هر بامداد در سراسر ایران
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نکته

 ۲۷۰نوع سرطان
در جهان وجود دارد

دکت��ر ناصر پارس��ا عضو هیئتمدی��ره انجمن
س��رطان ای��ران در دومین کنگ��ره بینالمللی
پزش��کی ش��خصی گفت :امروزه با تش��خیص
بیومارکره��ا در مولکوله��ای ب��دن میتوانیم
تش��خیص زودرس بیماریه��ا را رق��م بزنیم.
این متخصص سرطانش��ناس گفت ۲۷۰ :نوع
سرطان داریم س��رطانهایی که در مرحله اول
تش��خیص داده میش��وند کامال قاب��ل درمان
هستند و سرطانهایی که بیمار دیر متوجه آنها
میشود و بافتهای دیگر بدن را درگیر میکند
درمان آنها سخت خواهد ش��د .در اینجا وجود
بیومارکرها بس��یار پراهمیت خواهد بود زیرا هر
س��رطان بیومارکرهای خاص خود را دارد .وی
ادامه داد :تضمین س�لامت مردم جهان در گرو
مطالع��ات س��لولی مولکولی اس��ت و نهایتا هر
شخص امضای پزش��کی خود را خواهد داشت.
این ژن مانند اثر انگش��ت کام�لا خاص بوده و
در همه افراد با یکدیگر متفاوت اس��ت .پارس��ا
اظهار داش��ت :وجود این کنگره کمک میکند
که بدانیم خارج از ایران چه میگذرد و این علم
در داخل کش��ور در چه مرحلهای قرار دارد که
با بررس��ی آن ،علوم مربوط به ای��ن حوزه را با
دانش��مندان دیگر کشورهای جهان به اشتراک
بگذاریم .وی در پایان خاطرنشان کرد :پزشکی
ش��خصی در ایران از فاز مطالعاتی گذر کرده و
افراد در بانک ژنها میتوانند بفهمند که مستعد
بیماری خاصی هستند یا خیر.

میوههایی که زندگی شما را تغییر میدهند

خوردن میوه مفید است و خواص بسیاری برای
ب��دن دارد .مصرف میو ه به کنترل فش��ارخون،
کاهش خطر تش��کیل س��نگ کلی��ه و کاهش
تحلیل رفتن و ضعف استخوانها کمک میکند
و همچنین برای حفاظت از بدن در برابر حمله
قلب��ی و س��کته مغزی مفید اس��ت .به گزارش
ایس��نا ،میوههای تازه منابع غنی و سرش��ار از
انواع ویتامینها ،امالح و مواد معدنی هس��تند
و براس��اس مطالعات گوناگون ،افرادی که میوه
را بهعنوان بخش��ی از یک رژیم غذایی س��الم و
متعادل مص��رف میکنند کمتر با خطر ابتال به
بیماریهای مزمن روبهرو میشوند .اگرچه تمام
انواع میوهها و س��بزیجات برای بدن ضروری و
مفیدن��د اما در این مقاله ب��ه چند مورد از آنها
اش��اره ش��ده که میتوانند تقریبا تمام خواص

ذکر ش��ده در باال را داش��ته باش��ند و بنابراین
با گنجان��دن آنها در رژیم غذای��ی روزانه خود
میتوانید زندگی سالمتر و باکیفیتتری داشته
باشید:
آووکادو :این میوه خواص فراوانی دارد .آووکادو
سرش��ار از فیبر خوراکی ،ویتامین  Kو اس��ید
فولیک (فوالت) اس��ت .این می��وه دو برابر موز
پتاس��یم دارد و به این ترتیب به س�لامت قلب
کم��ک میکند .همچنین خ��واص ضد التهابی
دارد .البته با وجود تمام این مزایا آووکادو نباید
هر روز خورده شود ،چون میتواند موجب بروز
حساسیت غذایی شود و بنابراین بهتر است که
به شکل متنوع در رژیم غذایی گنجانده شود.
گوجهفرنگی :گوجه یک منبع خوراکی سرشار از
ویتامینها ،آنتیاکسیدانها ،فیبر و مواد معدنی

میکند و سرش��ار از فیبر خوراکی است که در
پیش��گیری از چندین بیم��اری نقش دارد .این
میوه در عین حال به کاهش وزن کمک میکند
و اغلب برای بیماران دیابتی توصیه میشود.
نارگیل :نارگیل هم به یک "خوردنی فوقالعاده"
معروف اس��ت و تقریبا میتواند نیاز روزانه بدن
به تمام ریزمغذیهای ض��روری را تأمین کند.
نارگی��ل حاوی "لوریک اس��ید" اس��ت که یک
چربی اش��باع شده محس��و 
ب میشود و سطح
کلس��ترول "بد" را در بدن کاه��ش میدهد و
همچنی��ن به پاکس��ازی عروق و س�لامت آنها
کمک میکند .این میوه در عین حال سرشار از
الکترولیتها ،آنزیمها و امالح معدنی اس��ت که
به بهبود گوارش و تقویت س��وخت و ساز بدن
کمک میکند.

با این غذاها سرماخوردگی را ضربه فنی کنید

برف زمس��تانی همانطور که تماشایش میتواند
خوشایند باش��د ،تبعاتی هم دارد .گاهی آنقدر
سرد میش��ود که ممکن است س��رما بخورید و
مجبور شوید در خانه بمانید و استراحت کنید .به
گزارش تبیان ،هنگام سرماخوردگی ،با این غذاها
میتوانید کمک زیادی به بهبودیتان بکنید.
سوپ مرغ
اینکه سوپ مرغ برای التیام سرماخوردگی مفید
اس��ت ،نه تنها توصیهی بیهودهای نیس��ت ،بلکه
خیلی هم درست است .وقتی بچه بودیم مادرمان
یک کاس��ه س��وپ مرغ برایمان میآورد و وقتی
خودش هم بچه بود مادرش همین کار را میکرد.
چرا؟ زیرا واقعاً مفید اس��ت! س��وپ مرغ ،درمانی
قدیمی است که پشتوانهی علمی هم دارد .سوپ
مرغ حاوی کارنوزین است؛ مادهای که به سیستم
ایمنیتان در روزهای بیماری کمک میکند ،مث ً
ال
وقتی که عالئم اولیهی سرماخوردگی را میبینید،
میتوانید با سوپ مرغ این عالئم را تسکین دهید،
مانند گلودرد .سوپ مرغ التهاب را کم میکند و
یک شام عالی برای یک شب سرد زمستانی است.
سوپ سبزیجات
اهل گوش��ت نیس��تید؟ ای��رادی ندارد ،س��وپ
سبزیجات هم میتواند به جنگ سرماخوردگیتان
برود .سوپ سبزیجات دارای مقدار قابل توجهی

از م��واد مغذی اس��ت که ش��ما برای تس��کین
سرماخوردگیتان به آنها نیاز دارید .به سوپتان
قارچ و س��یر ه��م اضافه کنید؛ ه��ر دوی اینها
سیستم ایمنیتان را تقویت میکنند.
موز
حاال باید بیشتر میوه بخورید ،و چه چیزی بهتر
از موز؟! موز سرش��ار از پتاس��یم است که مادهی
مغذی مهمی در زمان تب
محسوب میشود .هر چه
بیشتر عرق کنید ،پتاسیم
بیش��تری از بدنتان دفع
میش��ود .پتاسیم بدنتان
را با خ��وردن آووکادو هم
میتوانید تأمی��ن کنید.
م��وز دارای ویتامین B6
هم هست که با عفونت مبارزه میکند .اگر برای
خوردن موز اش��تها ندارید ،آن را تکه تکه کرده و
به یک کاسه شیر اضافه کنید.
سیب زمینی شیرین
سیب زمینی شیرین برای غلبه بر سرماخوردگی
عالی است؛ زیرا منبع خوبی از ویتامین  Aاست.
ب��ا کمک ویتامین  Aمیتوانی��د از مخاط بدن و
پوستتان ،مانند مخاط سیستم گوارشی و درون
بینی محافظت کنید .چرا مهم است؟ چون اگر از

پوستتان خوب مراقبت نکنید ،میتواند زمینهی
مساعدی برای بیماریها و باکتریها باشد .بینی
ش��ما ،یک ورودی کامل برای سرمای زمستانی
است.
گوشت گوساله
گوشت گوساله منبع عالی روی است که مادهی
مغذی مهمی برای تولید سلولهای سفید خون
است .س��لولهای سفید
خون یا همان گلبولهای
س��فید ،س��ربازهای بدن
هس��تند ک��ه از آن دفاع
میکنن��د .اگ��ر س��طح
روی بدنت��ان کم باش��د،
بس��یار مس��تعد ابتال به
س��رماخوردگی خواهید
بود .گوشت گوساله حاوی پروتئین نیز هست.
چای سبز
وقتی دچار س��رماخوردگی بدی ش��دهاید ،چای
س��بز میتواند یکی از بهترین دوس��تهای شما
باشد زیرا سرش��ار از آنتیاکس��یدانهایی است
ک��ه سیس��تم ایمنیت��ان را تقویت ک��رده و با
س��رماخوردگی مبارزه میکنند .اگر عالقهای به
چای س��بز ندارید میتوانید نوع طعمدار شدهی
آن را انتخاب کنید.

ارتباطمصرفاستامینوفن
در بارداری با حرف زدن کودک

مطالع��ه جدید نش��ان میده��د کودکانی که
مادرش��ان در اوایل بارداری استامینوفن مصرف
کرده اس��ت در معرض ریسک باال تأخیر در به
حرف آمدن قرار دارند .به گزارش مهر ،محققان
دریافتند زمانی که مادران باردار در طول س��ه
ماهه اول ب��ارداری قرصهای ُمس��کن مصرف
کرده باش��ند ،دخترشان بیش��تر با احتمال دیر
ب��ه حرف آمدن در س��ن  ۵ .۲س��الگی مواجه
است .اما چنین رابطهای در مورد کودکان پسر
مشاهده نشد .طبق گفته محققان ،تأخیر در به
حرف آمدن کودک بدین معناس��ت که کودک
کمت��ر از  ۵۰کلمه در صحبت هایش اس��تفاده
میکند .شانا س��وآن ،سرپرست تیم تحقیق از
دانشکده پزش��کی آیکان نیویورک ،در این باره
میگوید« :در حال حاضر هیچ گزینه مناس��بی
به جای استامینوفن نیست» .مطالعه اخیر نشان
داده اس��ت زنانی که بی��ش از یک ماه در طول
بارداریشان اس��تامینوفن مصرف کرده باشند،
کودکانش��ان در معرض ریس��ک باالی ابتال به
اختالل بیشفعالی قرار دارند .محققان معتقدند
احتماال این دارو ُمس��کن ب��ا هورمونهای حائز
اهمیت در رشد مغز جنین تداخل مییابند .به
گفته سوآن« ،اس��تامینوفن به لحاظ هورمونی
فعال است و همین مسئله میتواند توضیحدهنده
علت بروز خطر تأخیر به حرف آمدن در دختران
باش��د .هر نوع تاثیر هورمونی ممکن اس��ت به
شیوهای متفاوت بر دختران و پسران تأثیرگذارد» .
به گفته محققان ،اگر مادری در س��ه ماهه اول
بارداری بیش از شش قرص مصرف کرده باشد،
خطر به تأخیر افتادن حرف زدن دخترش حدود
شش برابر بیشتر است.

تازهها

راهکار

است .همچنین منبع غنی از مادهای موسوم به
لیکوپن اس��ت که از پوست در برابر تشعشعات
 UVحفاظت میکند و برای مقابله با مشکالت
پروس��تات نیز مفید اس��ت .ذخیره ویتامین A
موجود در گوجهفرنگی تاثیر ترکیبات سرطانزا
را کاهش داده و برای حفاظت در برابر سرطان
ری��ه مفی��د اس��ت .گوجهفرنگ��ی همچنین با
پیشگیری از یبوست و اسهال ،دستگاه گوارش
را سالم نگه میدارد.
کیوی :کیوی میوهای آبدار و خوشمز ه است که
منبع غنی از ویتامین  Cمحسوب میشود و به
همین دلیل بهعنوان یک آنتیاکس��یدان قوی
عم��ل میکند و برای از بین بردن مولکولهای
آزاد که عامل التهاب و سرطان هستند ،کاربرد
دارد .کی��وی به تقویت سیس��تم ایمنی کمک

یافته

سیر
خیلیه��ا عقیده دارند باید ب��ه دنبال راهی برای
مصرف بیش��تر س��یر در تغذیهی خود باش��یم.
توصیهی کارشناس��ان س�لامت این اس��ت که
حداقل یک بار در روز سیر بخوریم .برای خیلی از
افراد این مقدار زیادی است اما سیر عالوه بر طعم
خوشایندی که به غذا میدهد ،سیستم ایمنی را
نیز تقویت میکند و به همین دلیل است که باید
راهی مناسبتر برای استفادهی بیشتر از آن پیدا
کنیم .سیر میتواند سموم را از بدن دفع کرده و
ویروسها و باکتریها را نابود کند.
عسل
عسلطبیعیوخالص،خاصیتضدعفونیکنندگیو
ضدمیکروبی دارد و میتواند بسیاری از آسیبها
را التیام بدهد .عسل میتواند عالئم سرماخوردگی
را نیز تس��کین بدهد ،و س��وزش گلویتان را که
همیش��ه در روزه��ای اولی��هی ورود ویروس به
بدن دچارش میش��وید تس��کین بدهد .عسل را
ب��ه چایتان اضافه کنید تا ه��ر چه زودتر حالتان
بهتر شود.
قارچ
قارچ در بسیاری از درمانهای گیاهی وجود دارد
چون توانایی بدن برای تولید سلولهای سفید را
افزایش میدهد .پس از آنها غافل نشوید!

پزشکی شخصی به کاووش
در ژنوم انسان میپردازد

رئی��س دومین کنگ��ره بینالمللی پزش��کی
ش��خصی با اش��اره به اهمیت این علم گفت:
رویکرد پزشکی شخصی این است که هر بیمار
میبایست نسخه و داروی منحصربهفرد خود
را دریافت کند .دکتر علیرضا جاللی در دومین
کنگره بینالمللی پزشکی شخصی گفت :امروز
دومین کنگره پزش��کی شخصی با محوریت
س��رطان برگزار میش��ود .وی افزود :پزشکی
شخصی را پزشکی شخصی شده و یا فردمحور
نیز میگویند و رویکرد آن این اس��ت که هر
بیمار میبایست نسخه و داروی مخصوص به
خود را دریافت کند .جاللی تصریح کرد :این
حوزه در ایران نوپاس��ت و سعی در استفاده از
علم و تجربیات کش��ورهای دیگر داریم .وی
ادامه داد :وقتی به تاریخ پزش��کی ایران نگاه
میکنیم میبینیم از گذشتههای دور طبیبان
ما معتقد بودند که هر بیمار میبایست دارو و
نسخههای خاص خود را دریافت کند .امروزه
با مطالعاتی که در کشورهای دنیا انجام شده
به این نتیجه رسیدهاند که در بدن انسان یک
جعبه س��یاه به نام ژنوم وجود دارد و واکنش
بدن انس��ان به دارو و تغذیه میتواند ریش��ه
در اطالع��ات این ژنوم باش��د .جاللی تصریح
کرد :با بررس��ی روی ژنوم انسان درمی یابیم
که هر فرد مس��تعد چه نوع بیماری اس��ت و
همچنی��ن در تش��خیص و درم��ان بیماری
س��رطان نیز کاربرد دارد .وی گفت :داروهای
س��رطان علیرغم عوارض و هزینههای زیاد
روی بسیاری از بیماران اثر صد درصدی خود
را ندارن��د که با این عل��م میتوانیم داروهایی
منحصر به هر فرد را تولید کنیم.

تحلیل

توسعهپزشکیمبتنیبرفرد
آیندهکشورراتغیی رمیدهد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بر
لزوم توجه بیش��تر به حوزه پزشکی مبتنی
بر فرد تاکید کرد و گفت :توس��عه پزش��کی
مبتنی بر ف��رد یکی از فناوریهایی اس��ت
ک��ه میتواند تغییر جدی در آینده کش��ور
ایجاد کند .دکتر س��ورنا س��تاری در مراسم
رونمایی از ژنوم مرجع ایرانیان (ژمیران) در
پژوهش��گاه علوم و غدد درونریز متابولیسم
دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود:
ای��ن کار یک��ی از اولویته��ای مه��م این
مجموعه اس��ت و دو س��تاد بیوتکنولوژی و
س��لولهای بنیادی به ص��ورت جدی آن را
دنب��ال میکنن��د .وی به انعقاد ق��رارداد با
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه
اشاره کرد و گفت :قراردادهایی با دانشگاهها
و همچنی��ن مراک��ز تحقیقات��ی از جمل��ه
پژوهش��گاه رویان در این زمینه منعقد شده
است .وی مهمترین دس��تاورد این پروژه را
آموزش نیروی انس��انی مجرب اعالم کرد و
گفت :اگر قطعا االن وارد این موضوع شویم
در آینده میتوانیم جزء کشورهای پیشرفته
در این زمینه باشیم.

تأثیر هورموندرمانی در
تسکینافسردگی  یائسگی

تحقی��ق جدی��د نش��ان میدهد یک س��ال
هورموندرمانی ریس��ک عالئم افسردگی را در
زنان در اوایل س��ن یائس��گی کاهش میدهد.
ب��ه گزارش مهر ،س��وزان گیردلر ،سرپرس��ت
تیم تحقیق از دانش��گاه کارولینای شمالی ،در
ای��ن باره میگوی��د ۳۲« :درص��د زنانی که به
طورتصادفی به گروه درمانی دارونما اختصاص
داده ش��ده بودند ،عالئم افسردگی را به شکل
قاب��ل توجهی تجربه کردند .ام��ا در مورد زنان
اختصاص یافته در گ��روه هورموندرمانی ،این
ریس��ک به نصف کاهش یافت و تا  ۱۷درصد
رسید» .یافتهها نش��ان میدهد در زنان دارای
س��ابقه قبلی افس��ردگی حاد ،به نظر میرسد
هورموندرمانی خطر عالئم افسردگی را کاهش
نمیدهد .به گفته گیردلر ،زنانی که به صورت
عادی وارد دوره یائس��گی میشوند دو تا چهار
برابر بیش��تر در معرض ریسک ابتال به عالئم
افسردگی قرار دارند .با این حال محققان تاکید
دارند که زنان در سن یائسگی درخواست تجویز
هورموندرمانی را از پزشکشان نکنند.

توصیه

میزان سالمت معده خود با
مصرف «تخم بالنگو»

با مص��رف " تخ��م بالنگ��و" ک��ه در درمان
ناراحتیهای گوارش��ی بس��یار موثر اس��ت،
میتوان میزان س�لامت معده خود را تس��ت
کنی��د .به گزارش تس��نیم؛ محمد عبادیانی،
استاد دانشکده طب سنتی درباره تخم بالنگو
اظهار کرد :به طور کلی تخم بالنگو در درمان
ناراحتیهای گوارش��ی بس��یار موثر است و
بهتر است هنگام اس��تفاده از تخم بالنگو در
طول مدت درمان به خاطر داش��ته باشید که
عالئ��م بروز پیدا کرده ناش��ی از مصرف تخم
بالنگو چگونه اس��ت .این اس��تاد دانش��کده
طب س��نتی تصریح کرد :اگر با مصرف تخم
بالنگو ،ترشحات بزاقی کمتر شود؛ نشانه آن
است که رطوبت ،غالب بوده و تخم بالنگو آن
را تحلیل برده اس��ت اما اگ��ر با مصرف تخم
بالنگو ،آروغ کمتر ش��ود ،نشانه آن است که
برودت (سردی) بر معده غالب بوده زیرا تخم
بالنگو مسخن(گرمکننده) معده است ،در این
ش��رایط باید به تعدیل مزاج معده پرداخت.
وی بیان داش��ت :اگر ب��ا مصرف تخم بالنگو،
هضم غذا یا اشتها بهتر شود ،نشانه آن است
که ضعف هاضمه غالب بوده ،زیرا تخم بالنگو
موجب بهبود قوای هاضمه اس��ت و سیستم
گوارش را تقویت میکند .این استاد دانشکده
طب سنتی یادآور شد :اگر مصرف تخم بالنگو،
موجب بروز اسهال شود ،بیانگر وجود بلغم زیاد
در معده و روده است ،زیرا تخم بالنگو موجب
دفع اخ�لاط بلغمی اس��ت .عبادیانی عنوان
کرد :اسهالی که در اثر عملکرد تخم بالنگو به
وجود میآید با سایر اسهالهای مرضی فرق
دارد .اسهال ناشی از مصرف تخم بالنگو دارای
بدون مغص(دردهای شکمی) و زحیر(نوعی
خونریزی) اس��ت؛ بدون سوزش مقعد ،بدون
خش��کی دهان و بدون ایجاد سستی و ضعف
بدن است.

