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هر بامداد در سراسر ایران
 

 مدیرعامل شرکت هواپیماسازی ای تی آر ابراز امیدواری کرد تشدید 
تنش ها بین ایران و آمریکا، مانع از رابطه تجاری این شرکت با تهران 

نشود.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری ایر ترانسپورت ورلد، وی 
افزود: » زمانی که آنها )ایرانی ها( شروع به تحویل گرفتن این هواپیماها 

کردند، متوجه شدند که می توانند با آنها بسیار بیشتر )از هواپیماهای 
قدیمی قبلی( پرواز کنند، زیرا آنها جدید و قابل اعتماد بودند.«

 امیدواری »ای تی آر« نسبت به ادامه تحویل هواپیما ها  
 عضو هیئت رییسه فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس گفت: 
در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل تراز تجاری کشور منفی و واردات از 
صادرات بیشتر شد که این عالمت خوبی نیست و باید با اتخاذ تدابیر خوب 
این مشکالت حل شود.به گزارش ایسنا، حمیدرضا فوالدگر تصریح کرد: اگر 
تسهیالت و جوایز صادراتی اعطا و پیمان های دوطرفه ایجاد شود، شرایط بهتری 
برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد.

 در ۹ ماهه امسال تراز تجاری کشور منفی شد 

 

یکی از مشکالت اصلی سکونت گاه های روستایی، 
شــدت آســیب پذیری آن ها در مقابل بالیای 
طبیعی مانند زلزله است. طی دو ماه اخیر اغلب 
جغرافیای ایران تحت تأثیر زلزله و پس لرزه های 
بی شمار قرارگرفته است و این وضعیت همچنان 
ادامه دارد. با توجه به خسارات جانی و مالی که 
این زمین لرزه ها به خانه های مســکونی نا ایمن 
وارد کرد، لزوم مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
روســتایی بیش ازپیش مشــخص شــد.طبق 
جزء 1 بند »ب« ماده 59 قانون برنامه ششــم 
توســعه کشور، بنیاد مســکن انقالب اسالمی و 
 دولت موظف به بهســازی و مقاوم سازی ساالنه

 200 هزار واحد مســکن روســتایی در کشور 
هســتند؛ با وجود این قانون صریــح، در چند 
سال اخیر تکلیف قانونی مذکور با قدرت اجرایی 
نمی شــود، به طوری که طبق آمار بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، از 5.3 میلیون واحد روستایی، 
 بیش از 3.2 میلیون واحد غیرمقاوم هســتند، 
به عبارت دیگر 61 درصد از مسکن های روستایی 
کشور با کوچک ترین زلزله فرومی ریزند در نتیجه 
جان 13 میلیون روستایی در خطر است؛ این در 
حالی است که عقد قرارداد از میانگین 215 هزار 
واحد مسکونی در 7 سال ابتدایی طرح به حدود 
60 هزار واحد در 5 ســال اخیر رســیده است 
که روند نزولی بهســازی و نوسازی مسکن های 

روستایی را به وضوح نشان می دهد.
با توجه به توضیحات فوق، دالیل اصلی کاهش 
محسوس مقاوم سازی در روستاها، عدم همراهی 
بانک ها در تأمین منابع و اعتبارات الزم بوده است 
که منجر به سخت گیری در تأمین ضامن توسط 
روستاییان شده است و دلیل دیگر عدم  کفایت 
تســهیالت پرداخت شده در ســال های اخیر و 
متناسب نبودن این وام با هزینه های ساخت یک 

واحد مسکونی ایمن و استاندارد است.
تســهیل  به منظــور  گذشــته  ســال های   در 
در روند پرداخت تســهیالت، سفته زنجیره ای 
پیش بینی شده بود به نحوی که هر سه متقاضی 
ضامن یکدیگر می شــدند و هرکــدام یک فقره 
وام دریافــت می کردند؛ اما در ســال های اخیر 
بانک هــای عامل ســلیقه ای عمــل می کنند و 
ضمانــت زنجیره ای را اجرا نکرده و از متقاضیان 
ضامــن کارمند و بازاری درخواســت می کنند، 
 این مســئله باعث شده تا روســتاییان به دلیل

 عــدم توانایــی تأمیــن ضامن از تســهیالت 
مقاوم ســازی محروم شــوند؛ اگر این مشــکل 
ضمانت سفته زنجیره ای برای پرداخت تسهیالت 
روســتایی بــه  طور کامــل حل نشــود، قطعاً 
مقاوم سازی مساکن روستایی آن گونه که مدنظر 

دولت است، انجام نخواهد شد.
عالوه بر مورد ذکر شده، دلیل دیگر کاهش روند 
مقاوم سازی مســکن روستایی در شرایط فعلی، 
مبلــغ کم وام و عدم تناســب آن با هزینه های 
خانوار اســت؛ با توجه به افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی در سال های اخیر و دستمزد نیروهای 
 کار ســاختمانی و هزینه باالی بارگیری مصالح 
 به دلیل مسافت زیاد روستاها تا شهر، روستاییان 
توان مالی برای تکمیــل خانه های خود ندارند، 
این مقدار از تسهیالت بســیار کم است و باید 
مجلس شورای اسالمی در بودجه 97 نسبت به 
بهبود این وضعیت اقدام کند و در سقف اعطای 

تسهیالت بازنگری صورت پذیرد.
افزایش مبلغ تســهیالت مقاوم ســازی مسکن 
روستایی به 30 میلیون تومان پیشنهاد مناسبی 
در این زمینه اســت؛ بررســی ها نشان می دهد 
که اقســاط بازگشتی مســکن مهر که از پایه 
پولی برداشــت شده است، ساالنه حدود 4 هزار 
و 800 میلیارد تومان برآورد می شــود )معادل 
400 میلیارد تومان ماهیانــه( و تاکنون حدود 
16 هزار میلیارد تومان از اقســاط مسکن مهر 
بازگشته که 10 هزار میلیارد توماِن آن در اختیار 
بانک مســکن قرار دارد؛ در نتیجه با اســتفاده 
 از منابــع مذکور و بدون نیــاز به اعتبارات خود

 بانک هــا، امکان افزایش تســهیالت مســکن 
روســتایی و تسهیل شــرایط اعطای آن وجود 

خواهد داشت.
با این اوصاف، ضروری اســت دولت بهسازی و 
نوسازی ساالنه 200 هزار واحد مسکن روستایی 
در کشور را پیگیری کند تا مجبور نباشد پس از 
وقوع زلزله و داغدار شدن بسیاری از خانواده ها، 
در زمانــی متراکم و با فشــاری بســیار زیاد، 
بودجه ای به مراتب بیش تر را صرف نوســازی و 
بهســازی واحدهای مسکونی کند و مجلس نیز 
ماده ای را در این خصوص به منظور تکمیل قانون 
برنامه ششــم تصویب کند تا قانون مقاوم سازی 
بافت های فرســوده روســتایی که تنها راه حل 
کاهش خســارات جانی و مالی ناشی از حوادث 
طبیعی در کشور است با قدرت و سرعت بیش تر 

اجرایی شود./ منبع: فارس

یادداشت  

ضرورت افزایش 
وام مقاوم سازی مسکن روستایی 

حسین عبدالهی درآباد

آفتاب اقتصادی- هیرش سعیدیان:  سازمان نظام مهندسی 
و روســای آن هنوز از شوک ابالغیه ممنوعیت کسر پنج درصد 
حق نظارت خارج نشــده بودند که ضربه کاری نهایی را دریافت 
کردند. در بخش نامه ای تاریخی که به تازگی   ابالغ شده است، 
کارکنان دولت اعم از رسمی یا قراردادی  که در 9 دستگاه دولتی 
شاغل هستند، دیگر حق دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام 
مهندسی کشور را ندارند. آنها که اندک آشنایی با ساختار نظام 
مهندســی دارند، به خوبی می دانند که این ابالغیه به چه معنی 
است . این ابالغیه به معنای یک سونامی است که قدرتمندترین 
مهندسین ایران را مجبور به استعفا از یکی از دو شغل پر درآمد 
خــود در نظام مهندســی و یا ادارات دولتی می نماید. تقســیم 
کرســی های هیئت مدیره و اختیار امضاهای طالیی طی سالها 
در تعامل با نهادهای دولتی همچون شهرداری ها و فرمانداری ها 
صورت می گرفته اســت . معموالً مسئولین شاغل در این نهادها 
خــود برگزار کننــده انتخابات نظام مهندســی بودند و بالطبع 
برندگان  این گونه انتخاباتها نیز شاغلین دولتی بودند. دهها هزار 
مهندس فارغ التحصیل بیکار معموال در این تقسیم بندی، محلی 
از اعراب نداشتند  و مشاغل پر درآمد نظام مهندسی با امضاهای 
ســودآور در یک حلقه محدود از مهندسین دولتی یا متصل به 

نهادهای دولتی تقسیم می شد. 

نانی که آجر شد
"احساس سبکی می کنم "  این جمله مشهور منتسب به عباس 
آخوندی وزیر پر حاشــیه دولتین یازدهم و دوازدهم اســت که 
ظاهراً پس از اجرای این دســتور العمل گفته اســت )به نقل از 
ایسنا( . در دستور العمل جدید که با عنوان ثقیل "دستورالعمل 
اجرایی منع پذیــرش همزمان اموری که زمینــه نمایندگی یا 
 قبول منافع متعارض را فراهم می آورد" ابالغ شــده، آمده است: 
 »... از این پس مهندسانی که در وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، 
نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شوراهای شهر و روستا، 
شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و امالک و دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، الزم 
اســت بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
یکی را انتخاب کنند« و این همان پاراگرافی است که در جامعه 
مهندسی ایران طوفان به پا کرده است. در این دستور العمل تمام 
مراکز دولتی لحاظ نشده است بلکه تنها 9 ارگان دولتی و عمومی را 
شامل شــده است که نظام مهندسی با آنها بیشترین درگیری و 
همپوشانی را دارد. در یکی دیگر از بندهای مهم این ابالغیه آمده 
است: »اعضای هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه 
گروه هــای تخصصی ســازمان های نظام مهندســی  یا کاردانی 
ساختمان استان ها تا پایان تصدی در دوره جاری می توانند صرفا 
به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب 
ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دســتورالعمل 
الزامی است.« این بند به شکل صریح روسا و اعضای هیئت مدیره 
را نشــانه رفته است. دلیل پر سر و صدا  بودن این مصوبه نیز تا 
حد زیادی به همین بند باز می گردد. زیرا تعداد زیادی از اعضای 

هیئت مدیره نیز دارای شغل دولتی هستند . 

تبعیض در جامعه مهندسین 
بر اســاس گزارش سرمایه انسانِی مجمع جهانی اقتصاد، » ایران 
پنجمین کشــور جهان، از لحــاظ تعداد فــارغ التحصیالن در 
رشته های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی محسوب می شود«. 
همچنین خبرآنالین »تعداد فارغ التحصیالن رشته های مهندسی 
 در ایران  را برای ســال 2016، برابــر  335هزار نفر اعالم کرده 
 است « این تعداد عظیم از فارغ التحصیالن عالوه بر فارغ التحصیالن
  ســالهای قبل اســت، کــه با توجه به شــاغلین بــه تحصیل 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، می توان نتیجه گرفت که 
سازمان نظام مهندسی هر ساله جمعیت انبوهی از متقاضیان را 
پشت درهای خود دارد که همگی متقاضی دریافت پروانه اشتغال 
مهندسی هســتند . افزایش متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از 
یک طرف و سیستم ناکار آمد نظام مهندسی  و تبعیض گسترده 
در تقسیم موقعیت های شغلی و همچنین اعطای پروانه اشتغال 
باعث افزایش تدریجی اعتراضات شــد. چهره های دولتی منتفع  
از نظام مهندســی معموالً با این اســتدالل که اعطای پروانه به 
مهندســان جوان به صورت گســترده باعــث تضعیف نظارت 
بر ســاخت و ساز می شود، ســعی بر محدود نگه داشتن تعداد 
صاحبــان امضاء داشــتند . پیش از این البته وزارت مســکن و 
شهرسازی در ابالغیه ای که ظاهراً با قصد فراهم آوردن مقدمات 
کار انجام گرفته بود، حضور کارکنان شهرداری ها، اعضای شورای 
شــهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هفتمین 
دوره هیات مدیره ســازمان های نظام مهندسی را ممنوع اعالم 

کرده بود . این بار اما حضور تمام کارکنان این 9 نهاد را در تمام 
مراتب نظام مهندسی ممنوع اعالم کرده است . 

مهندسان بیکار در برابر مهندسان چند شغله 
مهندســان شــاغل در ادارات و نهادهایی که امضــای آنها در 
روند ســاخت و سازها مورد نیاز اســت، پس از اتمام کار اداری 
در شــهرداری یا اداره گاز معموالً به دفتر فنی خود در ســطح 
شــهر رفته و به دلیل آنکه نقشــه در نهایت باید به تایید خود 

 آنها در اداره مربوطه برســد، طبیعتاً مورد اســتقبال بیشــتری 
 قرار می گرفتند .  این البته ساده ترین شکل دو شغله بودن محسوب 
می گردید . معموالً اعضای هیئت مدیره نظام مهندســی خود از 
روسا و مدیران تعیین کننده ادارات مربوط بودند که به نوعی به 
معنی تصدی هم زمان شــغل ناظر و کارفرما بود، عالوه بر اینها 
بسیاری از این مدیران ذینفوذ، خود اقدام به تاسیس شرکت های 
پیمانکاری می نمودنــد که در واقع، پیمانــکار، ناظر و کارفرما 
یکی بود. هنوز نیز این سیســتم کماکان  پا بر جا است و معلوم 

نیســت که این ابالغیه بتواند به مرحله اجرا برســد، با توجه به 
مقاومت های شــدید که انتظار می رود کار خود را به پیش ببرد، 
اما در حال حاضر  9 گلوگاهی که در این ابالغیه به آنها اشــاره 

شده است شامل این نهادها می شوند .

 وزارت راه و شهرسازی 
اولین محلی که در این ابالغیه به آن اشــاره شــده است، خود 
وزارت راه اســت  و در آن آمده است که کلیه کارکنان ستادی 
و اجرایی، در تمامی ســطوح اعم از ادارات و آزمایشگاهها، مراکز 
تحقیقاتی و شرکت های عمران و شهرهای جدید  حق عضویت 
مضاعف در سازمان نظام مهندســی و وزارت مسکن را ندارند . 
قسمت عمده ای از  مهندســان صاحب نفوذ، خود از مدیران و 
کارمندان عالیرتبه وزارت مســکن و شهرسازی هستند که این 

اشتغال همزمان برای آنها بسیار سودآور بوده است . 

وزارت کشور 
 ایــن ابالغیه بــه ویژه شــامل کارکنان معاونت هــای عمرانی 
فرمانداری، دهیاری ها، بخشــداری ها،.... و مانند اینها می شــود 
که هر کــدام به نوعی در فرآیندهای نظارت بر  انواع مختلف از 

ساخت و ساز درگیر هستند. 

وزارت نیرو
مهندســی آب و فاضالب، ادارات برق و شــرکت های شهری و 
منطقه ای برق و آب و فاضالب در جریان تایید و تصویب پروژه ها، 

هم پوشانی قابل توجهی با وظایف نظام مهندسی دارند. 

وزارت نفت
تنها بخشی از وزارت نفت که در این ابالغیه آمده است، شرکت 
گاز اســت. شهروندان  شهرها و روستاهایی که به آنها گاز کشی 
می شود برای تایید نقشه خود برای انجام لوله کشی گاز باید تایید 
نظام مهندسی را بگیرند. به همین خاطر در این ابالغیه عضویت 
کارکنان شرکت ملی گاز در سازمان نظام مهندسی ممنوع شد.

شهرداری ها
شــاید مهمترین بخش ایــن بخش نامــه، ممنوعیت عضویت 
کارمندان شهرداری و اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
سازمان نظام مهندسی است، تخفیف در کمیسیون ماده 100 و 
مانند اینها به یک نان دانی بزرگ برای برخی مهندسین صاحب 
شغل در این نهادها بدل شده بود که مراجعه کنندگان را مجبور 
می کنند نقشه ساختمان را در دفاتر خود آنها یا مهندسین مورد 
نظر آنها ترسیم نمایند. عالوه بر اینها برای شاغلین مناطق آزاد، 
بنیاد مسکن  وثبت اســناد و امالک کشور نیز محدودیت هایی 
وضع شــد. هنوز مقامات نظام مهندسی واکنشی نسبت به این 
بخش نامه نشــان نداده اند. پیش بینی می شــود، امروز )شنبه( 

موضع رسمی آنها در اینباره اعالم گردد. 

نوبت به اصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید
معاون ساختمان و مســکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
ابالغیــه ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در امور مهندســی 
ساختمان، خبر خوبی برای اشتغالزایی و ارتقای سالمت اداری 
دولت اســت، گفت: از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال 
دارنــد، الزم اســت تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندســی 
ســاختمان تنها یکی را انتخاب کنند. وی تصریح کرد: در ادامه 
اصالحات قبلی و با ابالغیه دیروز  وزیر راه و شهرســازی فصل 
نوینــی در ارتقای ســالمت اداری در حوزه ســاختمان و نظام 
مهندسی آغاز شــد.  وی با تاکید بر این که 9 دستگاه مشمول 
این تغییر خواهند شــد، تصریح کرد: این دســتگاه ها شــامل 
وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت، شهرداری ها، 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی، شوراهای شهر و روستا، سازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور و دبیرخانه شــورای عالی مناطق 
آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند. معاون وزیر راه و 
شهرسازی با تاکید بر این که ابالغیه خبری خوب  برای اشتغال 
کشــور و خبری خوب تر برای ارتقاء سالمت اداری دولت است، 
اظهار کرد: در واقع به موجب این ابالغیه کارکنان 9 دســتگاه 
اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش بینی شده 
در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در 
دستگاه های مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود 
اســتفاده کنند. مظاهریان بیان کرد: اکنون نوبت سازمان های 
نظام مهندســی ساختمان کشور اســت تا اصالحات را از درون 

انجام دهند. آیا سازمان ها چنین عزمی خواهند داشت؟

در شرایطی صادرات خودروهای سواری ایران 38 میلیون دالر 
است که در سال 1395 بالغ بر یک میلیارد و 935 میلیون دالر 
خودروهای خارجی وارد شده  که ارزش آن در قیاس با صادرات 
50.92 برابر اســت.به گزارش ایسنا، آمارهای رسمی گویای آن 
است که در ســال 1395 در بخش تجارت خودروهای سواری 
در ایران بیش از 6000 تن خودرو به ارزشی بالغ بر 38 میلیون 
دالر به کشــورهای مختلف صادر شده اســت. البته ارزش این 
صادرات  و وزن آن در قیاس با ســال قبل یعنی ســال 1394 
افزایشــی نزدیک به سه برابر داشته و از 14 میلیون دالر به 38 
میلیون دالر رســیده است با این وجود این رقم نسبت به سال 
1393 که صادرات انواع خودرو بیش از 100 میلیون دالر ارزش 
داشت همچنان رقمی پایین محسوب می شود. حتی این رقم در 
سال 1391 از این نیز فراتر رفته و به 325 میلیون دالر می رسید 
که این مســائل به خوبی گویای آن است که در زمینه صادرات 

خودرو هنوز با روزهای خوب خود فاصله بسیار داریم.

خودروهای ایرانی کجا می روند؟
 از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، چین، 
ساحل عاج، آذربایجان، آلمان و جیبوتی به عنوان عمده بازارهای 
هدف صادرات انواع خودرو ســواری ایران یاد شده است که در 
میان این کشــور عراق با ســهم 76.3 درصدی بیشترین سهم 

واردات خــودرو را به خود  اختصــاص داده و پس از آن الجزایر 
و ســوریه به ترتیب با ســهمی 5.3 و 4.2 درصدی در رده های 
بعدی قرار دارند. اما حجم صادرات به کشــورهایی مانند چین 
تنها 0.8 درصد، ساحل عاج 0.3 درصد، آذربایجان 0.3 درصد، 
آلمــان و جیبوتی هر یک 0.2 درصد کل صــادرات ایران بوده 
است.همچنین ترکمنستان و لبنان دیگر کشورهایی هستند که 
ســهمی بیش از یک درصد صادرات خودروی سواری را به خود 
اختصــاص داده و به ترتیب 2.6 درصــد و  2.4 درصد را از آن 
خود کرده اند.البته طبق اعالم جمهوری کره، ترکیه، قزاقستان، 
ارمنستان، بلژیک، فرانسه، روسیه، رومانی، مجارستان و مالزی 
دیگر کشــورهایی هستند که می توان از آنها به عنوان بازارهای 

مهم بالقوه صادرات خودرو یاد کرد.

رقبای صادراتی خودرو ایرانی
اما بر اســاس آمارهای ارائه شده در بخش صادرات خودروهای 
سواری جمهوری چک، اســلوواکی، تایلند، ترکیه، هند، چین، 

روسیه و بحرین مهم ترین رقبای ایران به شمار می روند.

نقش پررنگ چین در قطعات خودرو ایرانی
 در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز در سال 1395، 47 درصد 
از این کاالها از کشــور چین تامین شده و در کل رقمی بالغ بر 
565 میلیون دالر کاال در این بخش از کشورهای مختلف وارد 
ایران شده اســت. پس از چین، رومانی 14 درصد واردات مواد 
اولین خودروسازی ایران را به خود اختصاص داده و 76 میلیون 
دالر ارز کشــور بابت واردات کاال از رومانی مصرف شده است. 
جمهــوری کره با صادرات 48 میلیــون دالر ) 8 درصد(، ژاپن 
47 میلیون دالر )7 درصد(، سوئد 43 میلیون دالر )8 درصد(، 
ترکیه 41 میلیــون دالر )7 درصد( از واردات قطعات مورد نیاز 
خودروسازی ایران را به خود اختصاص می دهند.همچنین طبق 
این آمارها در زمینه صادرات انواع خودرو، شــرکت ایران خودرو 
19 میلیون دالر و شــرکت ســایپا 53 میلیــون دالر صادرات 

داشته اند.

واردات حدود دو میلیارد دالر خودرو سواری
اما در بخش واردات خودرو، در سال گذشته حجم واردات ایران 

رقمی بالغ بر یک میلیارد و 935 میلیون دالر بوده است که این 
رقم نسبت به سال 1394 که واردات این بخش ارزشی معادل 
یک میلیــارد و 233 میلیون دالر بوده، رشــدی قابل توجه را 

نشان می دهد.

رشد ٢١ درصدی تولید
طبق آنچه در آمارهای منتشر شده اعالم شده، در سال 1395 
در کشور بالغ بر یک میلیون و 255 دستگاه خودرو سواری تولید 
شده است البته به گزارش انجمن خودروسازان ایران، این رقم 
در شش ماهه نخست سال جاری نیز معادل 643 هزار و 321 
دســتگاه انواع خودرو سواری بوده است که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل رشد 21 درصدی را نشان می دهد.

نقاط قوت خودرو ایرانی
 مهم ترین نقاط قوت صادرات خودرو ایرانی بر اساس آنچه اعالم 
شده قیمت تمام شده مناســب و قابل رقابت این محصول در 
بازارهای جهانی، ســرمایه گذاری در برندسازی، کسب سهم از 
بازارهای جهانی و ماندگاری در بازار، محصول باکیفیت رقابتی، 
ایجاد شــبکه توزیع و فروش، انعطاف پذیری در تنوع محصول، 
کسب فرصت های ورود به بازارهای جهانی و رشد بازار و حفظ 

رقابتی محصول در بازار به شمار می رود.
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 ممنوعیت اشتغال 
کارکنان 9 دستگاه دولتی 
در نظام مهندسی



معاون امور حقوقی و مجلــس وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی گفــت: قانون مالیات بــر ارزش افزوده در 
راستای به روزرسانی برخی از قوانین، از سوی مجلس 
شورای اســامی بازنگری می شــود.به گزارش ایرنا، 
اسماعیل جلیلی افزود: فعاالن اقتصادی دغدغه های 

خود در این حوزه را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسامی 
اطاع رسانی کنند.وی بیان کرد: دیدگاه های احصا شده از فعاالن 
اقتصادی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی 

مجلس ارائه می شود تا مشکات کنونی در قانونی 
که مورد بازنگری قرار می گیرد، پیش نیاید.جلیلی 
افــزود: مجلس شــورای اســامی در قالب اصاح 
قانون ها در حال به روزرســانی است و این می تواند 
کمکی به بخشــهای مختلف اقتصادی باشــد.وی 
با تاکید بر اهمیت به روزرســانی برخــی قانون ها تاکید کرد: در 
دولت دوازدهم مقرر شــده نشست های مشترکی بین سازمان ها 
و نهادهــای اقتصادی در هر اســتان با نمایندگان به عنوان زبان 

گویای مردم و فعاالن اقتصادی برگزار شود.جلیلی گفت: در قالب 
این نشست ها که با حضور اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف است 
دستگاه های ذیربط مشکات را دریافت و برای حل آنها اقدام به 
ارائه راهکارهای عملیاتی می کننــد و موارد نیاز به مجوز نیز در 
سطح کان اطاع رسانی می کنند.معاون امور حقوقی و مجلس 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعاالن اقتصادی برای 
حل مشکات خود در حوزه های مختلف مالیات و نرخ تسهیات 

بانک ها راهبرد داشته باشند.

خبر

70 درصد اختیارات شورای معادن به استان ها تفویض شد

قانونمالیاتبرارزشافزودهبازنگریمیشود

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای 
معادن در استان ها گفت: 70 درصد اختیارات شورای معادن به استان ها واگذار شده است.
به گزارش ایرنا، جعفر سرقینی اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که 
در این دولت انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به خوبی این موضوع را پیگیری 
کردند، تصویب ایجاد شورای عالی معادن در استان ها طی برنامه ششم توسعه است. 
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آفتــاب اقتصادی- گروه خبر: روز چهارشــنبه 
گذشته، رئیس دیوان محاســبات که برای قرائت 
تفریغ بودجه 95 به مجلــس آمده بود اعام کرد 
دولت دو تخلف بزرگ در صندوق توســعه ملی )با 
عدم واریز بیش از یک میلیارد دالر از ســهم آن از 
درآمد نفتی( و صندوق نوآوری و شکوفایی )با عدم 
اختصــاص 62 درصد از منابع آن به شــرکت های 
دانش بنیان و بلوکه کردن در بانک ها برای کسب 
سود( را داشــته است.در پی ســخنان عادل آذر، 
رئیس دیوان محاسبات مبنی بر واریز نشدن درآمد 
شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه،  اداره 
کل روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی را جهت 

تنویر افکار عمومی ارائه کرد:
1-  در ابتــدا و قبل از هر توضیحی الزم به تاکید 
اســت که تمامی وجوه دریافتی حاصل از صادرات 
نفت خام و میعانات گازی بافاصله به حساب های 
معرفی شده توســط بانک مرکزی واریز می شود و 
حتی یک سنت از آن خارج از چرخه قانونی اباغ 
شــده به وزارت نفت جا به جا نمی شــود لذا ادعای 
مطرح شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات 
به نظر ناشــی از عدم اطاعات کافی در این زمینه 
است و عدم واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام 

و میعانات گازی به حساب های بانک مرکزی به کلی 
تکذیب می شود.

2- بنا به توضیح مدیر امور مالی شرکت نفت از آنجا 
که شرکت ها می توانند نسبت به تسویه حساب خود 
در ســال بعد اقدام نمایند شرکت ملی نفت ایران 
اواخر سال 1395 و در سال 1396 شروع به پرداخت 
بدهی های خود به صندوق توسعه ملی بابت صادرات 
فرآورده های نفتی کرد. لکن در سال 1396 با توجه 
به اســتعام وزارت نفت از معاونت حقوقی ریاست 
محترم جمهوری مبنی بر عدم شمولیت شرکت ملی 
نفت ایران در پرداخت ســهم صندوق توسعه ملی 
از محل صادرات فرآورده های نفتی و تایید معاونت 
حقوقی رئیس جمهور، از ادامه پرداخت خودداری 
به عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده به جای 
صندوق توسعه ملی به حساب خزانه داری کل کشور 
واریز شــده است. لذا به نظر می آید این اعام نظر 
دیوان محاسبات ناشی از اختاف برداشت و تفسیر 

حقوقی باشد.
همچنین بــا توجه به عــدم بهره بــرداری کامل 
پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس و نگرانی از کمبود 
بنزین، ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای امنیت 
ملی حسب مصوبه خود برای سال 1395 به وزارت 

نفــت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهای آن را با 
خوراك میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی های 
داخلی تهاتر نماید، لذا شرکت ملی نفت ایران اقدام 
به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن با بهای 
خوراك میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی های 
داخلی کرده و گزارش عملکرد را هم هر ســه ماه 
یک بار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد تدابیر 
ویژه اقتصادی ارسال نموده است. این نکته روشن 
می کند که عدم واریز وجه موردنظر دیوان به خزانه 
کل کشــور به علت تهاتر بنزین وارداتی و براساس 

مجوز اخذ شده صورت گرفته است.
3-براساس توضیحات مدیر امور مالی و ذیحسابی  
شرکت ملی گاز  مبالغ  وصولی ناشی از فروش گاز 
در داخل کشور در سال 1395 مطابق تایید دیوان 
محاسبات، جمعا مبلغ هفده هزار و هشتصد میلیارد 
تومان می باشــد که مبلغ شــانزده هزار و دویست 
میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. 
مابه التفاوت مبالــغ مزبور بابت انجام تعهداتی که 
به موجب  قانون بر عهده شــرکت ملی گاز ایران 

گذاشته شده،  پرداخت گردیده است. 
4-  به نظر می آید کشــاندن موضوعات و ابهامات 
اثبات نشده ای که نیاز به بررسی های کارشناسی دارد  

در سطح افکار عمومی نه تنها گره ای از کار کشور باز 
نمی کند بلکه خدمات گسترده و موثر شرکت های 
ملــی نفت و گاز ایــران را تحت الشــعاع اتهامات 
نادرست قرار می دهد.  در این خصوص ضمن ابراز 
ناخرسندی شدید از این نحوه رفتار، انتظار دارد که 
ریاست محترم مجلس و کمیسیون های تخصصی 
مجلس محترم به بررسی دقیق این موضوع پرداخته 
و نتیجه را به استحضار مردم برسانند. وزارت نفت در 
این ارتباط طی روزهای آینده اطاعات بیشتری را 

به اطاع افکار عمومی خواهد رساند.

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

 موالی متقیان، حضرت امام علی)ع( 
می فرمایند: از خشــم بپرهیز که لشــکر 

بزرگ شیطان است.
0938...

 کرایه اســنپ و تپسی برای مسافران 
به صرفه هســت نه برای رانندگان با این 
هزینه های زیاد مانند قبل سنتی از همه 

بهتر است. رامین شیرازیان از تهران
0935...

 سام خسته نباشید؛ فیلترینگ تلگرام 
و اینستاگرام مرا به یاد ضرب المثل معروف 
"گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن 
گردن مســگری"می اندازد، اگر کســانی 
هستند که از طریق کانالهای تلگرام دستور 
آشوب و اغتشــاش می گیرند آنها حتما 
فیلتر شــکنهای قوی دارند و به کارشان 
ادامه می دهند، آســیب جدی را اینجا ما 
می بینیم که با وجود همه مشکات: گرانی، 
بیکاری، آلودگی هــوا، زلزله و... دلمون با 
ارتباط تلگرامی با دوستان و خویشاوندان و 
گوش کردن به چند داستان صوتی در این 
سالهای پایانی عمر خوش کرده بودیم باید 
بگویم این راهش نیست اشتباهی آمده اید.
0911...
آفتاب یزد: فیلتر تلگرام موقتی بود که 
رفع شد ولی در همه جای دنیا در چنین 
مواقعی چنین تصمیمی گرفته می شود.

 شــما چند بار از ارزش افزوده ســوژه 
نوشــتید اما دریغ از یک بار گــزارش از 
مالیاتهای سنگین مشاغل در این وانفسای 
رکود. لطفا چون حاال زمان تصویب بودجه 
در مجلس است این کار را بکنید، خیلی ها 
کسب و کار را تعطیل کردند چون مالیات 

نفسها را بریده.
0919...

 حضرت علــی)ع(: اعتقاد به تقدیرات 
الهی نشانه زیادی عقل است.

0912...
 مسدود نمودن تلگرام یا پایین آوردن 
عمدی سرعت اینترنت کامپیوتر ها به هر 
دلیل که باشد، خاف موازین شهروندی 
و قوانین بیــن المللی و مخابراتی جهانی 
اســت و برعکس تصــورات برخی افراد و 
مســئوالن محترم مخابراتی و کشــوری 
اثرات معکوس و مخربی در ســطح افکار 
عمومی و جهانی خواهد داشت و بسیاری 
کارهای اینترنتــی و روزمره مردم مختل 
شده و ســرگردان و بیکار خواهند شد و  
موجبات نارضایتی بیشتر عمومی و تبعات 
مخرب بعــدی فراهم می گردد، بنا بر این 
 ایــن راه چاره کار نیســت و نخواهد بود.

محمود بلیغیان - اصفهان
0913...
آفتاب یــزد: تصمیم مســئوالن در 
خصوص فیلتر تلگرام بجا بود در ضمن 

اینکه موقتی بود و رفع فیلتر شد.
 باسام. در خصوص عیدی بازنشستگان 
کشوری که همه ساله پرداخت می شود، 
می خواســتم عرض کنم که بسیار ناچیز 
است، جا دارد که عیدی به میزان حقوقها 
پرداخت شود یعنی اینکه حقوق متوسط 
بازنشستگان به چه میزانی است به همان 

میزان پرداخت شود. 
0919...

 با عرض ســام و ســپاس بی پایان 
وخداقوت. یاد خدا دورکننده تمام سیره و 
سلوك شیطانی است و انسان را از سقوط 

در دره شقاوت حفظ می کند.
0938...

 با عرض سام و احترام فراوان و خداقوت. 
معاینات دوره ای و چکاپ کامل بهترین و 
بی نظیرترین راهکار برای پیشگیری از انواع 
بیماری هاســت و مسلما هزینه های آن به 
مراتب بســیار کمتر از  ایجاد بیماری های 
ناشی از عدم انجام معاینات دوره ای است. 
امیدواریم ضمن اطاع رســانی کامل این 
موضوع بسیار مهم، همکاری و مساعدت های 
همه جانبه در وقت و هزینه مراجعین شاغل 

و غیرشاغل نیز صورت بگیرد.
0938...

روی خط آفتاب

تلگرام: 09128197782

8831855۶-88318555
پیام كوتاه:  30001۴1۴2۷

شنبه  7 بهمن 13۹6    شماره 686

با توجه به استعالم وزارت نفت از معاونت 
حقوقی ریاست محترم جمهوری مبنی 
بر عدم شمولیت شــرکت ملی نفت 
ایران در پرداخت سهم صندوق توسعه 
فرآورده های  از محل صــادرات  ملی 
نفتی و تاییــد معاونت حقوقی رئیس 
جمهور، از ادامه پرداخت خودداری به 
عمل آمد به همین دلیل مبالغ یاد شده 
به جای صندوق توسعه ملی به حساب 

خزانه داری کل کشور واریز شده است

مفقودی
به  پژو 206  برگ سبز خودرو ســواری 
شــماره پالک ایــران 66 _ 1۹1 و ۹۹ 
به نام علیرضا گرشاســبی به شــماره 
موتور 150۹0038۹44 و شــماره شاسی 
مفقــود   NAAP41FD2BJ33۹031

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

وزارت نفت به سخنان رئیس دیوان محاسبات پاسخ داد

تكذیب عدم واریز وجوه 
صادرات نفت خام 

به حساب های بانك مركزی 

تهرانمیزباناولیننمایشگاه
تخصصیبینالمللیتوربین

ده ها شــرکت داخلی و خارجی از جمهوری 
اسامی ایران و دیگر کشورهای جهان از 11 تا 
14 اسفند ماه جدیدترین تولیدات، تجهیزات، 
صنایع و خدمات خود را در اولین نمایشــگاه 
تخصصی بیــن المللــی توربیــن، ژنراتور و 
ماشین های دوار در محل دائمی نمایشگاه های 
 بیــن المللی تهــران به نمایــش می گذارند.

بــه گــزارش روابط عمومی و اطاع رســانی 
اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی توربین، 
ژنراتور و ماشین های دوار تاکنون حضور بیش 
از یکصدشرکت در این نمایشگاه قطعی شده 
اســت و پیش بینی می شــود طی روزهای 
آینده تا زمان برگزاری نمایشــگاه این تعداد 
به دو برابــر افزایش یابد. در این نمایشــگاه 
عاوه بر شــرکت های داخلی، شــرکت هایی 
از کشــورهای ایتالیا، هلند، آلمان، انگلستان، 
ژاپن، بلژیــک، تایوان و چین نیــز تولیدات 
خودشان را به نمایش عموم می گذارند. آشنایی 
با نوین تریــن تولیدات و پیشــرفت های این 
حوزه، تبادل اطاعــات، دانش فنی و فناوری 
روز بین مشــارکت کنندگان و متخصصین، 
آشنایی شــرکت کنندگان و بازدید کنندگان 
با آخرین دســتاوردهای عرضه شده در بخش 
سیستم های توربین، ژنراتور و ماشین های دوار، 
ایجاد ارتباط مســتقیم بین تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان، ایجاد فرصت های ســرمایه 
گذاری، ایجاد فرصت های اشتغالزایی و بازاریابی 
و همچنین توسعه صادرات، مهم ترین اهداف 
برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی 

توربین، ژنراتور و ماشین های دوار است.

رویداد

بررسیصحتعملکرد
نازلهایسوختمایعدریزد
مدیر کل  مظفری:  مریم  اقتصادی-  آفتاب 
اداره اســتاندارد اســتان یزد گفت: بررســی 
صحت عملکرد نازل های سوخت  جایگاه های 
توزیــع کننــده ســوخت مایع اســتان یزد 
انجام شــد.محمد حســین ماجدی اردکانی 
افزود:ســومین دور بررســی صحت عملکرد 
829نازل سوخت مایع از مجموع 93جایگاه 
توزیع کننده ســوخت مایع در اســتان یزد 
در ســال 96 پایــان یافت.وی ادامــه داد:از 
ابتدای امســال تا کنون، از جایگاه های گفته 
شده توســط کارشناســان مرتبط دو هزارو 
چهارصدوبیست و پنج نازل تحت آزمون واقع 
شــده اند که از این تعداد  دو هزارو سیصد و 
ســی و چهار نازل قبول و 91 نــازل مردود 
شده اند که البته موارد مردودی می توانند پس 
از رفع نقص فنی به چرخه توزیع سوخت مایع 
برگردند.این مقام مسئول گفت:اندازه شناسی 
از جمله وظایف و ماموریت های سازمان ملی 
استاندارد ایران می باشــد که بر اساس ماده 
12 قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد، 
آزمایــش  و  عامت گذاری،کنترل،نظــارت 
ادواری اوزان و مقیاس ها و وســایل سنجش 
مطابــق مفاد این قانون و به شــرحی که در 
ضوابط اجرایی و مقررات مواد قانونی آمده، در 

دوره های زمانی معین انجام می شود.

استان

وزیــر نیرو با بیان اینکه دغدغه آب و برق به عنوان 
وظیفه ای مهم در دســت اقدام وزارت نیرو است، 
تصریح کرد که از ابتدای مهرماه تاکنون که چهار 
ماه از سال آبی 96-9۷ گذشته است، خشک ترین 
سال را در 5۰ سال اخیر داشته ایم. به گزارش ایسنا، 
رضا اردکانیان در دیدار با حجت االسام والمسلمین 
شهرستانی، نماینده آیت اهلل سیستانی در قم افزود: 
امید است با لطف خداوند باران رحمت الهی نازل 
شــود اما با توجه به اینکه هر چه از دوســت رسد 
نیکوست، این خشکی را می شود رحمتی بزرگ در 
جهت برنامه ریزی مصرف ماده حیاتی آب و استفاده 
شایسته تر از آن تلقی کرد. وی اظهار کرد: با وجود 
منابع محدود، جامعه ما جامعه ای مصرف زده است و 
متاسفانه متناسب با منابع محدود موجود به مصرف 
منابع نمی پردازیم. در 5۰ ســال گذشــته نزوالت 

کاهش و رشد جمعیت افزایش داشته است؛ جا دارد 
بدانیم این آب را در کجا و به چه شــکل باید مورد 
استفاده قرار دهیم؛ مصرف آب شرب اولویت دارد و 
دولت موظف است به هر طریق ممکن منابع الزم را 
برای تامین آن فراهم سازد و این جزو برنامه ریزی های 
اولیه است. اردکانیان یادآور شد: در اصلی ترین بخش 
مصرف که کشاورزی است، نیازمند تجدیدنظرهای 
جدی هستیم؛ باید انتخاب مناسب ترین الگو برای 
کشت و بهترین شیوه برای آبیاری جزو اولویت های 
دولت باشد و همکاری مردم در این زمینه تعیین 
کننده اســت.وی با بیان اینکه بیــن دولت، مردم 
و دستگاه های مســئول و مصرف کنندگان، نقش 
گروه های مرجع بسیار حیاتی است، گفت: امیدواریم 
با نقش موثر گروه ها به ویژه مرجعیت و روحانیت 
معظــم و با موقعیتی که در ســطح افکار عمومی 

دارند، قادر باشیم دورانی را تحت عنوان سازگاری 
با کم آبی اتخاذ کنیم.وزیر نیرو اظهار کرد: در این 
عرصه احتیاج به ســطح باالیی از فرهنگ سازی و 
مصرف صحیح آب توسط مردم داریم؛ نقش علما 
در این فرهنگ ســازی بسیار تعیین کننده است.
وزیر نیرو با تصریح بر اینکه بحث خشکسالی های 
کوتاه مدت نیست، افزود: باید نوع زندگی را سازگار 
با شرایط اقلیمی در نظر گرفت و طبق آیات الهی 
بپذیریم آن چه بر ما نازل می شــود و در اختیار ما 
قرار می گیرد، چنانچه صحیح مورد اســتفاده قرار 
گیرد، ماندگار خواهد بود.اردکانیان اظهار کرد: باید 
روش های اســتفاده از منابع بر اساس فناوری های 
روز باشــد؛ با توجه و تاکید بر استفاده از پساب و 
محدودیت های کشت با روش های پرآب بر و حتی 
محدودیت صنایع پرآب بر، می توانیم زندگی بهتری 

را برای مردم رقم بزنیم.وی درباره چاره اندیشی برای 
حل بحران خاطرنشــان کرد: دستگاه هایی مانند 
وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت 
و معدن و حتی وزارت بهداشت و درمان باید به طور 
مشــترك به برنامه ریزی بپردازند. وی افزود: آب بر 
اساس ذاتش مقوله ای چند ضلعی است و نباید در 
یک دســتگاه خاصه شود، بر این اساس از ابتدای 
شروع همکاری با دولت دوازدهم جلسات منظمی 
را با مقامات مســئول این دستگاه ها گذاشته ایم و 
توفیقات خوبی در این ارتباط حاصل شــده است.

اردکانیان تصریح کرد: در این ارتباط حداقل سرخط 
پروژه های مشترك تعریف شده  و بنا داریم در این 
زمینه پروژه های مشترکی را در استان های مختلف 
آغاز کنیم که اســاس آن بر بهتر مصرف کردن آب 

موجود است.

وزیر نیرو: 

امسالخشکترینسالطی50سالاخیربود

وزیر تعــاون، کار و رفاه تأمیــن اجتماعی در 
خصوص واردات گوشــی های آیفون از ســوی 
سازمان تأمین اجتماعی گفت: سود واردات این 
گوشی ها به خانواده تأمین اجتماعی که همان 
کارگران و بازنشســته ها هستند، می رسد. علی 
ربیعی در گفت وگو با ایلنا، درباره ورود سازمان 
تأمین اجتماعی به بازار گوشــی های آیفون و 
واردات آن به کشــور گفت: آیا قاچاقچی باید 
این گوشــی ها را وارد کند یا ســازمان تأمین 
اجتماعــی که ســود آن بــه خانــواده بزرگ  

کارگران و بازنشسته ها می رسد؟وی تاکید کرد: 
پول و سود سازمان تأمین اجتماعی متعلق به 
کیست؟ سود این ســازمان متعلق به 4۰ الی 
5۰میلیون کارگر و بازنشســته این ســازمان 
اســت، با این وجود آیــا قاچاقچی وارد کننده 
باشد ؟وزیر تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی با 
اشاره به سرمایه گذاری برای ذی نفعان سازمان 
تأمین اجتماعی عنوان کرد: اگر قرار اســت با 
پول بازنشسته ها  سرمایه گذاری برای بین نسلی 
داشته باشــیم چه باید انجام دهیم؟ وی ادامه 

داد: باید برگ سبز بگیریم، ضمن رعایت موارد 
قانونــی واردات انجام دهیم که ســودی برای 
بازنشســته ها و کارگران داشــته باشد. ربیعی 
خاطر نشــان کــرد: هر فردی که برگ ســبز 
داشته باشــد، می تواند وارد کننده باشد، جوی 
که به راه افتاده اســت به اعتقاد من اشخاصی 
هســتند که غیرقانونی این برند از تلفن همراه 
را وارد می کننــد.وی در خاتمه تاکید کرد: در 
حال حاضر کســی این برند را وارد می کند که 
سودش به کارگران و بازنشسته ها رسیده است.

وزیر کار: 

سودوارداتآیفونبهکارگرانوبازنشستههامیرسد
کاهشرضایتمندی
مشتریانازخدمات

فروشخودرو
بررسی ها نشان می دهد رضایتمندی مشتریان 
از خدمات فروش خودروهای ســواری در طول 
حــدودا یک ســال اخیر کاهش یافته اســت. 
بــه گزارش ایســنا، مصرف کننــدگان رضایت 
چندانی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان 
خــودرو ندارند.عدم تناســب قیمت با کیفیت 
خودروهای داخلی و گران فروشــی و تاخیر در 
تحویل خودروهــای وارداتی از مهم ترین دالیل 
نارضایتــی مصرف کننــدگان از عملکــرد این 
شرکتها اســت.در این رابطه شــرکت بازرسی 
کیفیــت و اســتاندارد ایران با نظرســنجی از 
88 هــزار و 262 نفر از خریــداران خودروهای 
داخلی و وارداتی در بازه زمانی تابســتان امسال 
)1396(، میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات 
فروش خودروهای سواری را بررسی کرده است.
طبق نتایج این نظرسنجی میزان رضایتمندی 
مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری 
در تابستان امســال نزولی بوده و از 6۷۰ از هزار 
امتیاز در بهار امســال به 666 از هزار امتیاز در 
تابستان کاهش یافته است.کاهش رضایتمندی 
مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری 
در تابستان نسبت به بهار امسال در حالی است 
که بررسی ها نشان می دهد میزان رضایتمندی 
مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری 
در فصل های بهار و تابستان امسال نیز نسبت به 
زمستان سال گذشته )1395( با کاهش همراه 

بوده است. 

تورمدیماهدرمحدوده
10درصدثابتماند

 آفتاب اقتصادی- گروه خبر:  بانک مرکزی 
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1396 
نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 
را معادل 1۰ درصد اعام کرد.به گزارش بانک 
مرکزی، خاصه نتایج به دست آمده از شاخص 
بهــای کاالها و خدمات مصرفــی در مناطق 
شهری ایران براساس سال پایه 1۰۰=1395 
نشان می دهد شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شــهری ایران در دی ماه 
1396 به عدد 112.4 رســید که نســبت به 
ماه قبل ۰.4 درصــد افزایش یافت.همچنین 
این شــاخص در دی ماه 1396 نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل معادل 9.۷ درصد افزایش 
داشته اســت.نرخ تورم در گروه کاالها در دی 
ماه ۰.4 درصد و در بخش خدمات ۰.5درصد 
نسبت به ماه قبل از آن رشد یافته است؛ این 
شــاخص همچنین در یک ســال منتهی به 
دی ماه امســال در گروه کاالها 9.۷ درصد و 
در بخش خدمات 9.6 درصد افزایش نشــان 
می دهد.بر اساس محاسبات بانک مرکزی در 
دی مــاه گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« 
۰.4درصد، »دخانیات« ۰.2 درصد، »پوشاك 
و کفش« ۰.2 درصد، »مسکن، آب، برق، گاز 

و سایر سوخت ها« ۰.3 درصد رشد داشته اند.

اقتصاد کالن



نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس، بر ضرورت تســریع در 
افزایش سرمایه بانک ها برای تقویت قدرت تسهیالت دهی آنها 
در حوزه مســکن تاکید کرد.قلی اهلل قلــی زاده در گفت وگو با 
خانــه ملت، گفت: درگیری برخــی از بانک های عامل در حوزه 
تســهیالت دهی در بخش مســکن با محدودیت هــای مالی، 
روند پرداخت وام را با مشــکل مواجه کرده اســت. نایب رئیس 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه موافقت 
بــا افزایش ســرمایه بانک های عامل در حوزه تســهیالت دهی 

در بخش مســکن می تواند منشــا اثــرات خوبی 
برای کشور باشــد، افزود: خوشبختانه در مصوبات 
کمیســیون تلفیق افزایش سرمایه بانک های عامل 
در حوزه پرداخت وام مسکن روزنه امیدی است که 
اگر در صحن مجلس نیز مصوب شود بار سنگینی 

از دوش نظام بانکی برداشته خواهد شد. قلی اهلل قلی زاده با اشاره 
به مصوبه کمیســیون تلفیق مجلس در خصوص نحوه افزایش 
ســرمایه بانک های عامل در حوزه تســهیالت مسکن، تصریح 

کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش سرمایه 
بانک ها در حوزه وام مسکن به این مهم اشاره دارد 
که منابعی از صندوق توســعه ملــی نزد بانک های 
عامل ســپرده گذاری شده و از امتیاز آنها پرداخت 
وام بدون محدودیت صورت بگیرد.وی  تاکید کرد: 
مجلــس و هم دولت برای افزایش ســرمایه بانک های عامل در 
حوزه مسکن باید همکاری کنند در غیر این صورت بانک ها برای 

تسهیالت دهی دستشان بسته خواهد بود.

رمزنگاری مبدا تا مقصد تمام تراکنش های مالی

ضرورت تسریع در افزایش سرمایه بانک ها 

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای و به منظور ارتقای سطح امنیت و مبادالت کارتی اعالم کرد 
از نیمه بهمن ماه تمام تراکنش های مالی به جز پرداخت قبوض عمومی منوط به رمزنگاری 

مبدا تا مقصد تراکنش خواهد بود. مطابق این بخشنامه اطالعات حساس کارت، همچون رمز 
دوم، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن 

توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند.

در صنعت خشکبار ایران نقاط ضعفی وجود دارد که از جمله آنها می توان به عدم 
توانایی مالی صادرکنندگان به دلیل گران بودن قیمت محصول و عدم دسترسی 

به امکانات مالی با بهره پایین، عدم عقد قراردادهایی با حجم باال و مدت زمانی 
طوالنی، عدم تبلیغات و بازاریابی، نوسانات نرخ ارز و همچنین باالبودن تعرفه 

صادرات پسته فرآوری شده در گمرکات خارجی کشور اشاره کرد

آمارهای رســمی گویای آن اســت که در ســال 
۲۰۱۶ میــالدی از نظــر ارزش صادرات، پســته 
آمریکا صادراتی به مراتب بیشــتر از ایران داشته 
اســت.به گزارش ایسنا، در ســال ۲۰۱۶ میالدی 
آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده پسته دنیا 
شناخته شــده و پس از آن ایران در رتبه دوم قرار 
می گیرد بدین ترتیب آمریکا با صادراتی به ارزش 
یک میلیارد و ۷۸ میلیون دالر در مجموع ۳۹درصد 
از صادرات پســته دنیا را بــه خود اختصاص داده 
اســت. این در حالی اســت که صادرات ما از نظر 
ارزش، رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد.ایران 
در سال ۲۰۱۶ میالدی ۶۶۹ میلیون دالر صادرات 
پسته داشــته و در مجموع ۲۴ درصد از صادرات 
جهانی این بخش را به خود اختصاص داده است. 
این آمارها در حالی است که در سال ۲۰۱۵ میالدی 
ارزش صادرات پسته ایران معادل ۸۹۰میلیون دالر 
و محصول آمریکا ارزشی حدود ۷۵۵ میلیون دالر 
بوده و به ترتیب ســهم ایران و آمریکا از بازارهای 
جهانی این بخش ۳۵ و ۳۰درصد بوده اســت.اما 

هنگ کنگ با صــادرات ۳۹۳میلیون دالری و در 
اختیار داشــتن ۱۴ درصد بازار جهانی رتبه سوم 
جدول صادرات پســته را به خود اختصاص داده و 
پس از آن آلمــان با صادراتی معادل ۱۷۸میلیون 
دالر )هفــت درصــد( کل صــادرات، هلنــد با 
۱۱۴میلیون دالر )چهار درصد ســهم صادراتی( و 
بلژیک با ۸۲میلیون دالر صادرات و اختصاص دادن 
سه درصد از بازارهای صادرات پسته خود به دیگر 
کشورها عمده صادرکننده پسته به شمار می روند. 
همچنین در ســال ۲۰۱۶ میالدی در مجموع دو 
 میلیارد و ۷۷۷میلیون دالر پسته صادر شده است.
هنگ کنگ بــا اختصــاص دادن ۲۸ درصد بازار 
واردات بــه خود، ویتنــام با ۱۲ درصــد، آلمان 
۱۰درصد، ایتالیا پنــج درصد، چین ۴.۵ درصد و 
هند ۳.۷ درصد کل بازارهای وارداتی این محصول 
بزرگترین بازارهای صادرکنندگان این کاال به شمار 
می روند.  در سال ۱۳۹۵ هنگ کنگ بزرگترین بازار 
پســته ایرانی بوده و ۱۹ درصد از صادرات پسته 
به مقصد این کشــور، ۱۳ درصد به مقصد ویتنام، 

۱۰ درصد امارات متحده، ۹ درصد آلمان و هفت 
درصد هند صورت گرفته و همین چند کشور به 
تنهایــی ۵۹ درصد از صادرات پســته ایران را به 
خــود اختصاص داده اند. همچنین از کشــورهای 
اسپانیا، افغانســتان، کویت، اردن، تایوان، یونان، 
روســیه، کانادا و قطر به عنــوان بازارهای بالقوه 
صادرات پسته یاد می شود.البته با تمام این اوصاف 
در صنعت خشــکبار ایران نقــاط قوت متعددی 
وجود دارد از جمله آنکه کیفیت پســته ایرانی از 
نظر طعم و مزه بهتر از سایر نمونه ها بوده و تنوع 
بیشــتری در این محصول وجود دارد. همچنین 
پسته ایرانی قابل برشته شدن در دماهای باالتری 
است و می توان بدون تغییر رنگ و طعم آن را در 
دمای باالتری برشته کرد. درصد مغز پسته ایرانی 
نیز نسبت به پوست آن بیشتر از سایر انواع پسته 
به شــمار می رود و براســاس مجموع این شرایط 
ذائقه کشورها به سمت تولید ایران در این بخش 
بیشتر است.در صنعت خشکبار ایران نقاط ضعفی 
نیز وجود دارد که از جملــه آنها می توان به عدم 

توانایی مالی صادرکننــدگان به دلیل گران بودن 
قیمت محصول و عدم دسترسی به امکانات مالی 
با بهــره پایین، عدم عقد قراردادهایی با حجم باال 
و مدت زمانــی طوالنی، عدم تبلیغات و بازاریابی، 
عدم حمایت الزم در خصوص بهره مندی از یارانه 
حمل ونقل، ضعف سیستم حمل و نقل، نوسانات 
نرخ ارز، نبودن بانک یا موسســه مالی و اعتباری 
برای تسهیالت ارزی با بهره قابل قبول و همچنین 
باالبودن تعرفه صادرات پســته فرآوری شــده در 
گمرکات خارجی کشور اشاره کرد.طبق آمارهای 
ارائه شــده در حال حاضر سطح کشت پسته در 
ایران بیش از ۳۶۰ هزار هکتار می شــود که در این 
میان استان کرمان با در اختیار داشتن ۲۷۰ هزار 
هکتار باغ بارور ۷۷ درصد محصول کشور را تولید 
کرده و به عنوان مهم ترین منطقه پسته کاری ایران 
و دنیا محسوب می شــود، اما با این وجود از سال 
۲۰۱۱ بــا توجه به رقابت های خارجی، ایران رتبه 
اول تولیــد در ایــن بخش را از دســت داده و در 

جایگاه دوم تولید پسته قرار گرفته است.

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

3  بازار پول

ارتقای رتبه اعتباری ایران 
در جدیدترین رتبه بندی جهانی

اعالم رســمی کمیته مســئول  براســاس 
رتبه بنــدی ریســک کشــورهای دنیــا در 
OECD، مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبه 
اعتباری کشــورمان به ۵ ارتقــا پیدا کرد.به 
گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی)شادا(، 
پس از آنکه حدود ۱۰ سال رتبه اعتباری یا 
ریسک  کشوری ایران ۷، یعنی پایین ترین 
درجه ممکن بود، از دو ســال قبل سازمان 
ســرمایه گذاری و کمک هــای اقتصادی و 
فنی ایران با همــکاری وزارت امور خارجه، 
صندوق ضمانت صــادرات اقداماتی را برای 
مذاکــره و بهبود رتبه اعتباری آغاز نمود که 
نهایتا علیرغم مخالفت معدودی از کشورهای 
عضــو، رتبه ایران در ســال ۲.۱۷ از ۷ به ۶ 
ارتقــا یافت. برپایه این گزارش، اما از ســال 
۲۰۱۷ مجــددا رایزنی ها توســط ســازمان 
ســرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و با همکاری صندوق و به ویژه وزارت 
امورخارجه ) سفارت کشورمان در اتریش( از 
سرگرفته شــد و پس از انجام مذاکرات الزم 
و تشریح دســتاوردهای اقتصادی و به ویژه 
موفقیت های حاصله در انجام توافق های مالی 
با کشــورهای مختلف دنیا که خود حاکی از 
کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی کشور 
می باشد، نهایتا سازمان همکاری اقتصادی و 
توســعه ) OECD ( موضوع را مجددا مورد 
بحث قــرار داده و رتبه ایــران را به ۵ ارتقا 
داد.کاهش رتبه ریســک ایــران در کاهش 
هزینه هــای تامین ســرمایه از نظــر مالی 
معمــوال تا حدود ۱۰درصــد و از نظر جلب 
سرمایه گذاران خارجی و اساسا بهبود اعتبار 
کشــور در محافل مالی و بین المللی بسیار 
موثر می باشد. گفتنی است که درجه بندی 
رتبه ها در OECD از یک الی ۷ می باشــد و 
ایــران در بهترین حالت در دهه هشــتاد به 

رتبه ۴ دست یافته بود. 
بدیهی اســت که تصمیمــات متخذه در آن 
سازمان تحت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه 
فشــار برخی قدرت های بزرگ نیز می باشد 
که علیرغم آن، سازمان مذکور رتبه ایران را 
بهبود بخشید. این در حالی است که انتظار 
می رود این رتبه در آینــده نزدیک به وضع 

بهتری ارتقا یابد.

موفقیت بانک آینده 
در ساماندهی تعاونی اعتباری 

افضل توس
براساس مصوبه مورخ هفدهم مرداد ماه سال 
۹۶ شورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی، 
امــر مدیریت دارایی هــا و بدهی های تعاونی 
اعتبار افضل توس )در حال تصفیه( از تاریخ 

مذکور، برعهده بانک آینده واگذار شد.
بانک آینده با درک موقعیت زمانی و مسئولیت 
اجتماعی خود، بالفاصله نسبت به شناسایی 
سپرده گذاران تعاونی و متعاقبا دارایی های آن 
اقدام کرده و خوشــبختانه موفق شد تا پایان 
دی ماه سال جاری، تکلیف بیش از ۹۹ درصد 
ســپرده گذاران تعاونی اعتبار افضل توس را 
براســاس نظرات نمایندگان سران قوا و بانک 
مرکــزی، به نحو قابل قبــول تعیین کند. بر 
اســاس خط اعتباری تخصیص داده توسط 
بانک مرکزی بر حســب دســتور العمل های 
ابالغی، تا پایان دی ماه ســال جاری سپرده 
این سپرده گذاران به حساب آن ها واریز و یا 
برای آنها، کارت بانکی صادر شده است. قابل 
ذکر است از جمع ۳۶۵۶۰۰ )سیصد و شصت 
و پنج هزار و ششــصد( سپرده گذار تعاونی، 
صرفا تعداد ۳۳۵۲ )سه هزار و سیصد و پنجاه 
و دو( نفر آنها باقی مانده اند که در صورت ابالغ 
بانک مرکزی، در مورد ایشان اقدامات الزم با 

فوریت معمول خواهد شد.
گفتنی اســت؛ این اقدام بانک آینده تاکنون 
چند بار توســط مقامات بانک مرکزی، مورد 

تشویق قرار گرفته است.
ضمنا مرکز ارتباط بانک آینده و همچنین میز 
امداد پیش بینی شده برای همین منظور، به 
طور شــبانه روزی پاسخگوی سپرده گذاران 
تعاونی اعتبار افضــل توس )در حال تصفیه( 
بوده و در هر شعبه تعاونی همکارانی از بانک 
آینــده، از ابتدای کار حضور یافته و در محل 
شعبه، در تعامل نزدیک با این سپرده گذاران 

هستند.

تراز حساب های جاری ایران 
مثبت۲۱میلیارد دالر شد

صنــدوق بین المللی پول از افزایش ۵میلیارد 
دالری تــراز حســاب های جاری ایــران در 
ســال ۲۰۱۷ خبــر داد و اعــالم کرد فقط 
۱۴ کشــور جهان وضعیت بهتری نســبت 
بــه ایران از ایــن نظر داشــته اند. به گزارش 
تسنیم، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی 
صندوق بین المللی پول نشــان می دهد تراز 
حساب های جاری ایران در پایان سال ۲۰۱۷ 
به مثبت ۲۱.۶میلیارد دالر رســیده اســت.

تراز حســاب های جاری ایران در این ســال 
نسبت به سال پیش از آن ۵.۲۲میلیارد دالر 
افزایش یافته است. در پایان سال ۲۰۱۶ تراز 
حساب های جاری ایران ۱۶.۳۸ میلیارد دالر 
اعالم شــده بود.بر اســاس این گزارش ایران 
بین ۱۸۸کشــور جهان وضعیت بسیار خوبی 
از نظر تراز حساب های جاری خود دارد و بین 
۱۵کشور نخست جهان از این نظر قرارگرفته 
است.تراز حســاب های جاری ایران در سال 
۲۰۱۷ از ۱۷۳ کشور جهان از جمله اتریش، 
عربســتان، ســوئد، امارات، کرواسی، فنالند، 
فرانسه، آمریکا، انگلیس، ترکیه و کانادا بیشتر 

بوده است.
آلمان با تراز جــاری ۲۹۵ میلیارد دالری در 
رتبه نخســت جهان از این نظــر قرار گرفته 
و ژاپــن بــا ۱۷۵ میلیــارد دالر و چیــن با 
۱۶۲میلیــارد دالر به ترتیب در رتبه های دوم 
و سوم از این نظر قرار گرفته اند. براین اساس، 
۱۲۷ کشور جهان در سال ۲۰۱۷ تراز حساب 
جاری منفی داشته اند که در صدر آنها آمریکا 

قرار گرفته است.

بانکاقتصاد کالن
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آمارهای رسمی نشان می دهد

سبقت پسته آمریکا 
از پسته ایران

انتشــار اوراق در سیاســت درســت دولت که 
سوق دادن شرکت های بزرگ به سمت استفاده از 
بازار سرمایه و منابع محدود بانکی برای واحدهای 
کوچک و متوسط است، مشــکل ایجاد خواهد 
کرد زیرا اکنون نرخ تسهیالت بانکی ۱۸ درصد 
بوده و این اوراق با نرخ باالی ۱۸ درصد منتشــر 
می شــوند.به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی 
اظهار کرد: بخشنامه  سابق سازمان امور مالیاتی 
مبنی بر اینکه ارزش افزوده صادرات باید حداکثر 
ظرف مــدت یک ماه بازگردانده شــود، اجرایی 
نشده و در خراســان هم مواردی دیده شده که 
این بخشنامه اجرا نشده است.  وی افزود: در سه 
روز گذشته سازمان امور مالیاتی با تاکید به تمام 
اســتان ها ابالغ کرد که باید ظرف مدت یک ماه 
مالیات بر ارزش افزوده صادرات بازگردانده شود و 
اگر این کار دیرتر از یک ماه صورت گرفت، باید 

به دبیرخانه شورای گفت وگو 
اطــالع داد تا پیگیری صورت 
گیرد.  شــافعی بیان کرد: در 
اعتبار تصویب  و  پول  شورای 
شد کمیته رســیدگی فوری 
بــرای واحدهــای تولیــدی 
تشکیل  متوســط  و  کوچک 
شــود و اعضای ایــن کمیته 
دیــروز تعییــن شــدند و از 
هفته آینده به طور اضطراری 

جلسات را تشکیل خواهند داد تا به وضعیت این 
واحدها به طور جدی رسیدگی شود.  رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به وضعیت بودجه سال 
۹۷ تصریح کرد: در خصوص آنچه که در بخش 
خصوصــی در مورد آن نظرخواهی و جمع بندی 
شــده و طی یک نامه کتبی با امضای سه اتاق 
کشــور، اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به رئیس 
مجلس تقدیم شــد، چند مورد مهــم را عنوان 
می کنــم.وی ادامه داد: بودجه ســال ۹۷ نکات 
مثبت و قابل توجهی نســبت به گذشته دارد اما 
آنچــه از دیدگاه بخش تعاونــی و خصوصی به 
عنوان اشــکال در بودجه مطرح شده و همواره 
از گذشته این مشکل در نظام بودجه ریزی کشور 
وجود داشته، این است که برخالف عرف معمول 
که ابتدا دخل و سپس خرج را حساب می کنند، 
در نظام بودجه ای کشــور ابتدا سراغ خرج و بعد 

دخل می روند و این اشــکالی 
کلــی در نظــام بودجه ریزی 
کشور است.  شــافعی با بیان 
اوراق  انتشار  زیاد  اینکه حجم 
موجب  خصوصی  بخش  برای 
این  نگرانی است، عنوان کرد: 
نگرانــی به چنــد دلیل ایجاد 
شده اســت که دلیل اول این 
بــوده که حجم انتشــار اوراق 
میدان را برای بخش خصوصی 
تنگ خواهد کرد. نکته دوم اینکه انتشــار اوراق 
با نرخ هایی که اعالم می شــود منافات دارد و با 
نرخ های تســهیالت بانکی که از ســوی شورای 
پول و اعتبار مصوب و ابالغ شــده ممکن است 
دچار چالش ایجاد شــود.رئیس اتــاق بازرگانی 
ایران ادامه داد: تا زمانی که دولت اوراق منتشــر 
می کند، مــردم دولت را مطمئن تر می دانند و از 
او خریداری می کنند. اگر بنا باشــد شرکت های 
بزرگ بخش خصوصی از بازار ســرمایه استفاده 
کنند و اجازه انتشار اوراق دهند، مجبور هستند 
نرخی را نســبت به دولت باالتــر ببرند که این 
نیز مشــکل ایجاد خواهد کرد.وی با اشــاره به 
اینکه افزایش ۱۵درصــدی درآمدهای مالیاتی 
نگرانی تمام فعاالن اقتصادی در گذشته و حال 
بوده، خاطرنشــان کرد: این مــورد که افزایش 
۱۵درصدی از کجا تامین می شود، همواره مورد 

نظر بوده و اگر بنا باشد از سازمان ها و نهادهایی 
که مالیات پرداخت نمی کنند، اخذ شود، بخش 
خصوصی استقبال می کند. شافعی گفت: موضوع 
بعدی نرخ ارز بوده که از مدت ها پیش مطرح شد 
و در اسفند سال گذشته رئیس بانک مرکزی در 
دو مصاحبه اعالم کرد تا آخر سال نرخ ارز یکسان 
و تک نرخی می شود ولی تاکنون این امر تحقق 
پیــدا نکرده و این ماجرا چیزی جز باز کردن راه 
رانت و فســاد ایجاد نخواهد کرد. وی بیان کرد: 
دولت پیش بینی کرده بود قیمت های حامل های 
انــرژی به قیمت های واقعی نزدیک تر شــود اما 
مجلس مخالف این قضیه بــود و به لحاظ نگاه 
اقتصادی این کار اشتباه است. باید این نرخ ها به 
قیمت واقعی نزدیک تر شوند. امیدوارم نمایندگان 
مجلس با دیدی اقتصادی به آن نگاه کنند و این 
مسئله در بلندمدت به نفع مردم کم درآمد جامعه 
اســت. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
ســهم هر اســتان از مالیات هر سال ۱۰ درصد 
اضافه می شــود، عنوان کرد: در استان خراسان 
رضوی ممکن است نسبت به سال گذشته رشد 
اقتصادی یا رشــد منفی اقتصادی ایجاد شــده 
باشــد. اگر قرار باشــد این تعیین سهم عادالنه 
صورت گیرد، باید به تغییر و تحوالت اقتصادی 
استان توجه شــود و در این ارتباط برای استان 
اتفاقات بسیاری از چند سال پیش رخ داده است 

که باید تعیین سهم استان معکوس شود.  

رئیس اتاق ایران:

انتشار اوراق برای سیاست های دولت مشکل ساز است
تا زمانی که دولت اوراق منتشر می کند، 
مردم، دولت را مطمئن تر می دانند و از 
باشــد  بنا  اگر  او خریداری می کنند. 
از  خصوصی  بخش  بزرگ  شرکت های 
بازار سرمایه اســتفاده کنند و اجازه 
انتشــار اوراق دهند، مجبور هستند 
نرخی را نسبت به دولت باالتر ببرند که 

این نیز مشکل ایجاد خواهد کرد

وزارت حمل و نقل چین 
اعالم کرد: ایران، پاناما، 
چیــن و هنگ کنــگ 
توافقــی را بــرای آغاز 
تحقیقــات مشــترک 
درباره حادثه ســانچی 
گزارش  کردند.به  امضا 
ایرنا، وزارت حمل و نقل 
چین تصریح کرده است 

که مقامات کشتیرانی این کشور با مقامات ایران، 
پاناما و هنگ کنگ توافقی امضا کردند تا تحقیقات 
مشترکی درباره برخورد نفتکش ایرانی و کشتی 
باری چینی در دریای چین جنوبی انجام دهند. 
براســاس این گزارش، این کار تحقیقاتی توسط 
تیمی مشترک متشکل از نمایندگان هر ۴ کشور 
امضا کننده توافق، انجام خواهد گرفت. به گزارش 
ایرنا، نفتکش سانچی ۲۵ آذر ماه سال جاری بندر 
عســلویه را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. این 
تانکر روز ۱۶ دی ماه در حالی که حامل بیش از 
۱۳۰ هزار تن مواد سوختی و میعانات گازی بود، 
در نزدیکی سواحل چین بر اثر برخورد با کشتی 
باربری کریســتال آتش گرفت که ۳۲ سرنشین 
آن جان باختند و فقط پیکــر ۳ تن ازآنها پیدا 
شد و با اســتخراج اطالعات جعبه سیاه این دو 
کشتی دست اندرکاران حوزه دریایی و بندری این 

کشورها به دنبال دلیل بروز این حادثه هستند.
از ســوی دیگر عضو هیئت  عامل سازمان بنادر 

از پایــان مصاحبــه با 
پرسنل شــناور چینی 
خبر  کریســتال  فله بر 
داد و گفــت: نمی توان 
نتیجه  اعــالم  زمــان 
سیاه  جعبه  رمزگشایی 
را پیش بینی  ســانچی 
کرد. نتیجه اطالعات نزد 
کمیته بررســی سانحه 
سانچی محرمانه است. به گزارش تسنیم، هادی 
حق شــناس، با اعالم اینکه مصاحبه با پرسنل 
شناور فله بر چینی کریســتال به پایان رسید، 
اظهار کرد: کمیته بررسی سانحه سانچی متشکل 
از چهار کشــور ایران، چین، پاناما و هنگ کنگ 
موفق شــد مصاحبه با پرســنل چینی فله بر 
کریســتال را با توجه به سواالتی که مدنظر بود 
در قالب دو گروه انجــام دهد. وی تصریح کرد: 
عالوه بر این شــناور فله بر کریســتال به طور 
کامل توسط گروه کمیته بررسی سانحه سانچی 
مورد بازدید و به اصالح معاینه شــد تا اطالعات 
مربوطه به دســت آید. وی دربــاره محورهای 
توافقنامه چهارجانبه به امضا رسیده بین ایران، 
چین، هنگ کنگ و پاناما جهت انجام تحقیقات 
مشترک درباره سانحه نفتکش سانچی، بیان کرد: 
این تفاهمنامه چهارجانبه در مورد فرآیند، شیوه 
بررسی اطالعاتی و برخی مسائل از این دست به 

امضا رسیده است.

قائــم  مقــام بانــک 
به  اشــاره  با  مرکزي 
جایگزینــي تدریجي 
نظام نویــن پرداخت 
الکترونیکــي به جاي 
ابزارهــاي پرداخــت 
سنتي نظیر اسکناس 
و مســکوک و انــواع 
چــک، از چرخــش 

نظام بانکي به ســمت ارائه خدمات الکترونیک 
خبر داد.به گزارش خبرگزاري صداوسیما، اکبر 
کمیجاني درباره تأثیر فناوري هاي نوین بر شبکه 
بانکي کشور اظهار داشت: استفاده از فناوري هاي 
نوین در حوزه بانکداري منجر به چرخش نظام 
بانکي از ارائه خدمات سنتي )کاغذي و فیزیکي( 
پرهزینه و زمانبــر به ارائه خدمات الکترونیکي، 
کم  هزینه  و ســریع و اغلب آني شــده است که 
شــاهد این مدعا، توســعه مداوم زیرساخت ها، 
پرداخــت  تجهیــزات  و  ابزارهــا  ســامانه ها، 
الکترونیکي و گســترش متناسب تراکنش هاي 
پردازش شده ازطریِق این ابزارها و سامانه هاست.
وي افزود: به  عنوان مثال سهم ارزشي انواع چک 
از کل مبادالت غیرنقد کشــور با کاهش ۶۹.۴ 
واحد درصدي از ۹۱.۱ درصد در ســال ۱۳۸۷ 
به ۲۱.۷ درصد کاهش یافته و در مقابل، ســهم 
ارزشي ابزارها و سامانه هاي پرداخت الکترونیکي 
با همین میزان افزایش از ۸.۹ درصد در ســال 

۱۳۸۷ به ۷۸.۳درصد 
در پایان سال ۱۳۹۵ 
افزایش یافته اســت.

کمیجانــي بــا بیان 
در  اینکــه همچنین 
ســهم  دوره،  ایــن 
مسکوک  و  اسکناس 
از  اشخاص  در دست 
نقدینگي از ۸.۳درصد 
به ۳.۱ درصد افت کرده است، ادامه داد: این آمار 
بیانگــر جایگزیني تدریجي نظام نوین پرداخت 
الکترونیکي به جاي ابزارهاي پرداخت ســنتي 
نظیر اســکناس و مســکوک و انواع چک است 
ضمن آنکه یکي از اهداف بانک مرکزي تسهیل 
مبادالت بازرگاني است که بانکداري الکترونیکي 

زمینه هاي آن را فراهم کرده است. 
قائم مقــام بانک مرکــزي با تاکید بــر اینکه 
فناوري هاي نوین با فراهم سازي زمینه هاي ایجاد 
بسترهاي خدماتي جدید مي توانند بر کسب  و 
کارهاي شــبکه بانکي تأثیرگذار باشند، گفت: 
بانک مرکزي نیز با استفاده از فناوري هاي نوین 
بسترهاي ارائه خدمات الکترونیکي نظیر ساتنا، 
پایا، سیما و غیره را فراهم کرده است و بانک ها 
نیز بســته به میزان خالقیــت و در چارچوب 
قوانین با استفاده از این بسترها، هزینه عملیاتي 
خود را کاهش داده و کســب وکار خود را بهبود 

بخشیده اند.

توافق ایران، پاناما، چین و هنگ کنگ
برای بررسی حادثه سانچی

گرایش نظام بانکي 
به سمت خدمات الکترونیک

خرید سهام بانک های چینی 
از سوی ایران

خریــد ســهام بانک هــای چینی از ســوی 
نهایی  سهامداران بخش خصوصی در مراحل 
به ســر می برد و بانک خرید سهام بانک های 
چینی از سوی ایرانی ها، مدتها است که مطرح 
شده است. اسداهلل عسگراوالدی، رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفت وگو با 
مهر گفت مقدمات خرید سهام بانکهای چینی 
از سوی ایرانی ها فراهم شده است؛ اما قطعی 
شدن خرید این سهام، نیازمند سپری شدن 
مراحل قانونی و صدور مجوزهای الزم از سوی 
بانک مرکزی چین بود.وی اظهار کرد: اکنون 
بر اساس گفته مقامات مسئول، بانک مرکزی 
چیــن، مجوزهای الزم را برای خرید ســهام 
بانک های چینی از سوی ایران را صادر کرده 
است. براین اساس، اکنون توپ در زمین بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ولی اهلل سیف 
قرار دارد. عســگراوالدی گفت: بانک مرکزی 
چیــن، مجوزهای الزم را برای خرید ســهام 
بانکهای چینی از سوی ایرانی ها فراهم کرده 
و اکنون بخش خصوصــی ایران هم مقدمات 
کار را فراهــم و برای خرید ســهام بانک های 
چینی اعالم آمادگی کرده  اســت.وی افزود: 
بانک مرکزی باید مجوزهای الزم را برای طرف 
ایرانی صادر نمایــد.وی در عین حال تصریح 
کرد: ایرانی ها تنها اجــازه دارند که ده درصد 
سهام بانک های چینی را خریداری نمایند.در 
عین حال، یک مقام مســئول در نظام بانکی 
با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران، هنوز به صــورت کامل موضوع خرید 
سهام بانکهای خارجی توسط بخش خصوصی 
را بررسی و در مورد آن به جمع بندی نرسیده 
است، گفت: احتمال اینکه مجوز صادر شود، 
وجــود دارد. در عین حــال بخش خصوصی 
ایران اگر چنین گامی در جهت خرید ســهام 
بانک های چینی برداشته است، باید به بانک 
مرکزی مراجعه کند و درخواســت خود برای  
دریافت مجوز را ارائه دهــد. وی افزود: بانک 
مرکزی باید جوانب کار را در این زمینه لحاظ 

کند.
در همیــن حــال یک مقــام مســئول در 
بخش خصوصی هــم در ایــن رابطه گفت: 
ســرمایه گذاری ایرانی ها برای خرید ســهام 

بانکهای چینی، زیر صد میلیون دالر است.

اقتصاد بین الملل

دعوت از چینی ها 
برای مشارکت در قطعه ۳ 

آزاد راه تهران-شمال
رئیس بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی از 
مشــارکت سه شرکت چینی در تامین منابع 
و ســاخت منطقه ۳ آزاد راه تهران - شــمال 
خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
محمد ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی از مشارکت سه شرکت چینی 
در تامیــن منابع و ســاخت منطقه ۳ آزاد راه 
تهران - شــمال خبر داد.وی گفــت: با این 
سه شرکت مذاکره می شود تا بهترین شرایط 

برای انجام این کار انتخاب شود.
 سعیدی کیا  افزود: در این سفر عالوه بر پکن ، 
به شانگهای، گوانجو و شینزن  خواهیم رفت؛ 
اســتفاده از تجربیات چین و تبادل تجربیات 
در امر سرمایه گذاری مشترک در ایران برای 
انجام کار و صادرات از اهداف این سفر است.

وی مذاکــره با شــرکت های چینی در مورد 
گردشــگری را از دیگر اقدامات در این سفر 
بیان کرد و افزود: بنیاد مســتضعفان در امر 
توریسم امکاناتی دارد و با شرکت های چینی 
در ایــن زمینه نیــز تبادل نظر می شــود تا 
گردشگران چینی به ایران و گردشگران ایرانی 

به چین جذب شوند.

راه
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 شنبه 

 
صفیه چعباوی زاده متخصص پوست در خصوص بیماری اگزمای 
پوس��تی گفت:  به التهاب یا آماس پوست، اگزما گفته می شود. 
این بیماری منجر به خارش، قرمزی، تورم، پوس��ته ریزی و... در 

پوست هر نقطه ای از بدن خواهد شد.
 وی در گفت وگ��و با فارس افزود: این بیم��اری معموالً بر روی 
آرنج، مچ، دس��ت، پش��ت زانوها و صورت مشاهده می شود. این 
بیماری  س��رایت کننده نیس��ت، ولی در خانواده هایی که سابقه 
اگزما، حساس��یت یا آس��م را دارند، احتمال ابتال به اگزما وجود 

دارد. اگزم��ا انواع مختلفی دارد و به 
ش��کل های مختلفی ب��روز می کند. 
چعباوی زاده اظهار داش��ت: بس��یار 
مهم است که یک متخصص پوست 
بسیار حاذق، بیمار را بررسی کند تا 

معلوم شود مشکل پوس��تی نوعی اگزما است یا عارضه دیگری 
وجود دارد. وی با اش��اره به اینکه علت بیماری اگزمای پوستی 
مش��خص نیست، گفت: برخی از پزشکان بر این باورند که یکی 

از علل بروز این بیماری ناش��ی از فعالیت بیش از حد سیس��تم 
 ایمن��ی بدن در پاس��خ به عوامل ناش��ناخته و محیط زیس��ت

 است. 
چعب��اوی زاده در ادامه افزود: تماس پوس��ت با مواد خش��ن یا 
خارش زا مانند پشم، آب وهوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش 
از حد س��رد، تماس با حیوانات، استرس، اس��تعمال دخانیات، 
غذاهایی مانند گندم، لبنیات و... که باعث واکنش های حساسیتی 
 می ش��وند، عطرها و اسانس ها از عمده دالیل بروز بیماری اگزما 

به شمار می روند.

عوامل ابتال به اگزمای پوستی
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ در میان بگذارید.

زندگی

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات
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 ارتباط آنفلوانزا 
با ریسک باالی حمله قلبی

تحقیق جدید نشان می دهد ابتال به آنفلوانزا 
می تواند موجب افزای��ش خطر حمله قلبی 
در برخی افراد ش��ود. به گزارش مهر، طبق 
گ��زارش محقق��ان موسس��ه عل��وم بالینی 
تورنتو، در بین ۳۳۲ بیمار دچار حمله قلبی، 
احتم��ال ابتال ب��ه آنفلوانزا در آن��ان قبل از 
حمله قلبی شش برابر بود. محققان کانادایی 
عنوان می کنند ای��ن یافته ها بر اهمیت این 
توصیه قدیمی  می افزاید: هر س��ال واکسن 
آنفلوان��زا بزنید، به خص��وص اگر در معرض 
ریس��ک باال حمله قلبی ق��رار دارید. دکتر 
"جفری وونگ" سرپرس��ت تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: اگر مبتال به بیماری قلبی 
هس��تید عالوه بر مصرف داروی کلسترول و 
کنترل فش��ارخونتان، باید هر سال واکسن 
آنفلوانزا ه��م بزنید. مطالعات گذش��ته هم 
نشان داده اند که عفونت آنفلوانزا با افزایش 
ریسک حمله قلبی در افراد در معرض خطر 
مرتبط است. به گفته محققان، شواهد نشان 
می ده��د که الته��اب و انج��ام اقداماتی در 
راس��تای کاهش التهاب در خطر بروز حمله 
قلبی مهم هستند. حال عفونت آنفلوانزا این 
مش��کل را تش��دید می کند. اگر فرد دارای 
پالک های لخته ش��ده در عروق خود باشد، 
ابتال به آنفلوانزا می تواند موجب بروز التهاب 
در کل بدن و گش��اد ش��دن عروق ش��ود و 
بدین ترتیب پالک ها گس��یخته می ش��وند؛ 
در زمان جدا ش��دن پالک ها، این مس��ئله 
می توان��د به طورکامل ع��روق تامین کننده 
منابع برای قلب را مسدود کرده و در نتیجه 
حمل��ه قلبی اتفاق بیفت��د. محققان در این 
تحقیق، حدود ۲۰ هزار فرد بزرگس��ال اهل 
اونتاری��و کانادا را مورد بررس��ی قرار دادند. 
آنه��ا دریافتند بیماران ش��ش برابر بیش��تر 
دچ��ار حمله قلبی در هفته بع��د از ابتال به 

عفونت آنفلوانزا شدند.

هشدار
 زمان ایست قلبی بر

 احتمال زنده ماندن تاثیر دارد
مطالعه جدید نشان می  دهد احتمال زنده ماندن 
در افراد دچار ایس��ت قلبی که در بیمارس��تان 
هستند افزایش می  یابد. به گزارش مهر، به گفته 
محققان اگر ایس��ت قلبی شب یا در تعطیالت 
آخر هفته اتفاق بیفتد، احتمال مرگ به مراتب 
بیشتر از زمانی است که در طول روزهای هفته 
رخ ده��د. طبق نتایج این مطالعه، احتمال زنده 
ماندن ناش��ی از ایست قلبی در زمان استراحت 
ش��ب در مقایس��ه با وقوع ایست قلبی در طول 
روز ۴ درصد کمتر اس��ت. ایست قلبی یا آرست 
قلب در پزش��کی، به صورت توقف گردش خون 
ش��ناخته می ش��ود. در این حال��ت عضله قلب 
هیچ گونه انقباضی نداشته و قلب هیچ خروجی 
و جری��ان خونی ندارد. ایس��ت قلبی با »حمله 
قلبی« یا اختالل خون رس��انی به قلب، متفاوت 
اس��ت هرچند ممکن است ایس��ت قلبی در اثر 
ی��ک حمله قلبی نیز اتفاق بیفتد. یوچنا اوفوما، 
سرپرس��ت تیم تحقیق، در این ب��اره می  گوید: 
»حدود ۵۰ درصد ازایست قلبی در بیمارستان 
در طول زمان اس��تراحت بیمار درش��ب اتفاق 
می  افتد.«به گفته محقق��ان، در صورت بهبود، 
احتمال زنده ماندن فرد دچار ایست قلبی که در 
طول استراحت شبانه  روی می  دهد، این وضعیت 
می  تواند بر شمار بیماران زنده مانده تاثیر گذارد.

خاصیت »پیاز ایرانی« 
در مقابله با بیماری سل

مطالعه کنونی نش��ان داده است که نوع خاصی 
از پیاز ممکن اس��ت ب��رای مقابله ب��ا مقاومت 
آنتی بیوتیکی در موارد بیماری س��ل موثر باشد. 
به گزارش مهر، محقق��ان دریافتند ویژگی های 
آنتی باکتریای��ی به دس��ت آمده از پی��از ایرانی 
موس��وم به "ش��الت" می  تواند تاثی��رات درمان 
آنتی بیوتیکی فعلی را افزای��ش دهد. زمانی که 
فردی مبتال به عفونت باکتریایی می  شود، معموال 
برای��ش آنتی بیوتیک تجویز می  ش��ود. در مورد 
بیماری سل، معموال ۴ نوع آنتی بیوتیک از جمله 
ایزونیازید و ریفامپیس��ین تجویز می  ش��وند؛ اما 
پاتوژن های موجود در عفونت های باکتریایی به 
داروهای آنتی بیوتیک مقاوم می  شوند. بدین معنا 
ک��ه دارو توانایی اش را در کنترل موثر یا نابودی 
باکتری ه��ای مضر از دس��ت داده و آزاد رش��د 
کرده و به بیمار آس��یب های بیشتری می  رساند. 
تی��م تحقیق در این مطالعه عص��اره پیاز ایرانی 
که جزء ثابت آش��پزی در ایران است را بررسی 
کرده و تاثیرات آنت��ی باکتریایی آن را آزمایش 
کردند. محققان به منظور فهم بهتر و بهینه سازی 
پتانسیل آنتی باکتریایی آنها، ترکیبات شیمیایی 
موج��ود در این گیاهان را ب��ه صورت مصنوعی 
تولی��د کردن��د. آنه��ا دریافتند ای��ن ترکیبات 
ش��یمیایی تا بیش از ۹۹.۹ درصد مانع از رش��د 
سلول های بیماری سل شدند. به گفته محققان، 
این ترکیبات می  تواند  برای تولید داروی جدید 

مقابله با بیماری سل به کار گرفته شوند.

 کشیدن یک نخ سیگار
 در روز هم ُکشنده است

محققان می گویند کشیدن تنها یک نخ سیگار 
در روز هم می تواند با ریس��ک باال بیماری قلبی 
و س��کته مرتبط باشد. به گزارش مهر، به گفته 
محقق��ان ، افراد س��یگاری باید به جای کاهش 
تعداد سیگارشان به فکر ترک سیگار باشند. به 
گفته محققان معموال افراد جوان نسبت به افراد 
مسن، تعداد س��یگار کمتری دود می کنند، اما 
همین تعداد کم هم آنها را در معرض ریسک باال 
ابتال به بیماری قلبی عروق کرونر قرار می دهد. در 
این مطالعه، تیم تحقیق داده های ۱۴۱ مطالعه 
را بررس��ی کردند. آنها دریافتند مردانی که تنها 
یک نخ سیگار در روز می کشیدند به اندازه افراد 
سیگاری سنگین، ۴۶ درصد در معرض احتمال 
بیم��اری قلبی و ۴۱ درصد در معرض ریس��ک 
س��کته بودند. همچنین زنانی هم که تنها یک 
نخ سیگار در روز می کشیدند به اندازه زنانی که 
یک بس��ته کامل سیگار می کشیدند ۳۱ درصد 
در معرض خطر بیم��اری قلبی و ۳۴ درصد در 
معرض ریس��ک س��کته بودند. محققان تاکید 
می کنند افراد سیگاری باید سیگارشان را ترک 

کنند تا وضع سالمتشان بهبود یابد.

تاثیر زردچوبه در بهبود 
حافظه و کاهش خطر آلزایمر

مطالعه جدید محققان نشان می دهد زردچوبه 
ب��ا بهبود حافظه و خلق و خ��و در افراد دچار 
زوال حافظ��ه خفیف ناش��ی از افزایش س��ن 
موج��ب کاهش ریس��ک آلزایمر می ش��ود. به 
گ��زارش مه��ر، ش��ماری از مطالعات نش��ان 
داده ان��د که زردچوب��ه دارای خواص درمانی 
متع��ددی از جمل��ه تقویت سیس��تم ایمنی، 
ضدالتهاب و آنتی اکسیدان بودن است. برخی 
مطالعات هم خواص آن را در درمان س��رطان 
نش��ان داده اند.این تحقیق به بررسی تاثیرات 
مکم��ل کورکومین بر عملکرد حافظه در افراد 
بدون ابتال به دمانس )زوال عقل( و همچنین 
تاثی��ر احتمال��ی کورکومی��ن ب��ر پالک های 
میکروس��کوپی در مغز اف��راد مبتال به آلزایمر 
پرداخت. گری اسمال، سرپرست تیم تحقیق از 
دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: »نحوه 
دقیق تاثیر عصاره کورکومین مشخص نیست، 
اما ممکن است ناش��ی از توانایی این ماده در 
کاهش التهاب مغز باشد که در هر دو بیماری 
آلزایم��ر و افس��ردگی حاد وج��ود دارد.«این 
مطالعه ش��امل ۴۰ فرد بزرگس��ال بین سنین 
۵۰ تا ۹۰ سال بود که دچار مشکالت خفیف 
حافظه بودند. شرکت کنندگان به طور تصادفی 
به دو گروه تقسیم شدند و به مدت ۱۸ ماه دو 
ب��ار در روز دارونما یا ۹۰ میلیگرم کورکومین 
در  کنندگان  می کردند.تمامی شرکت  دریافت 
ابتدای مطالعه و در فواصل ش��ش ماهه تحت 
ارزیابی های ش��ناختی قرار گرفتند؛ همچنین 
میزان کورکومین خونش��ان در ابتدای مطالعه 
و بعد از ۱۸ ماه بررس��ی شد. به گفته اسمال، 
اف��رادی که کورکومین دریاف��ت کرده بودند، 
شاهد بهبود قابل توجهی در حافظه و توانایی 
توجه ش��ان بودن��د، ام��ا اف��راد دریافت کننده 

دارونما، چنین تجربه ای نداشتند.
در تست های حافظه، وضعیت افراد دریافت کننده 
کورکومی��ن در ط��ول ۱۸ ماه ت��ا ۲۸ درصد 
بهب��ود یافته ب��ود. این نتایج نش��ان می دهد 
مص��رف این ن��وع کورکومی��ن می تواند فواید 
 شناختی مثمرثمری را در طول سال ها داشته 

باشد.

یافته 

نکته 

 توصیه

تازه ها

آفت�اب اقتص�ادی - گ�روه زندگ�ی : یکی از 
مهم ترین علل مراجعه بیماران به خصوص خانم ها 
ب��ه متخصصین پوس��ت، بروز لک ه��ای قهوه ای و 
تیره به نام مالس��ما در صورت اس��ت. اگرچه این 
مس��ئله فق��ط از نظر زیبایی اهمی��ت دارد، ولی با 
توج��ه به تأثی��رات روانی ، اجتماع��ی و اقتصادی 
آن و نیز افزایش آگاهی مردم نس��بت به مس��ائل 
پوس��تی، نمی  توان به س��ادگی از آن گذشت. اکثر 
مبتالیان، ش��روع این بیم��اری را به دنبال مصرف 
داروه��ای ضدبارداری یا اولی��ن حاملگی می  دانند 
و ع��ده ای آن را نتیجه ی مس��افرت به مناطقی که 
آفتاب شدید دارد مانند کنار دریا در فصل تابستان 
تلقی می کنند. با توجه ب��ه اهمیت موضوع آفتاب 
اقتص��ادی در این ب��اره با دکتر حمی��د وحیدی ، 
متخصص و جراح پوست و مو به گفتگو نشسته که 

در ادامه می  خوانید .
وی در ابتدا گفت :» مالس��ما به لکه ها ی قهوه ای 
برروی صورت افراد بالغ گفته می  شود و معموالً دو 
طرف صورت درگیر اس��ت. بیش��ترین مکان ها ی 
درگیرگونه ها ،پل بینی، پیشانی، لب فوقانی است.« 
دکت��ر وحیدی ادامه داد :» بیماری مالس��ما غالباً 
درخانم ها  دیده می  ش��ود. فقط ۱۰ درصد افراد با 
نژاد پوست تیره خصوصا Hispanics آسیایی ها ، 
هندی ها  ومردم خاورمیانه و آفریقای شمالی تمایل 

بیشتری به مالسما نسبت به سایرین دارند.«
ای��ن متخص��ص و جراح پوس��ت و مو عل��ل بروز 
بیماری مالس��ما را این گونه تش��ریح کرد :»علت 
اصلی مالس��ما ناش��ناخته اس��ت .مردم با س��ابقه 
فامیلی مالسما غالبا بیشتر دچارمالسما می  شوند. 
تغییرات هورمونی "مالسما" را تشدید می  کند. این 
حالت معموال طی حاملگی دیده می  ش��ود و به نام 

“کلواسما” یا ”نشان حاملگی“ معروف است.«
وی اف��زود :» قرص ه��ای پیش��گیری از ب��ارداری 
می  تواند باعث بروز بیماری مالس��ما ش��ود ،اگرچه 
درمان های هورمونی جایگزین که پس از یائس��گی 
استفاده می  شود باعث این تغییر پوستی نمی  شوند. 
اش��عه خورش��ید فرد را مستعد مالس��ما می  کند. 
اش��عه ماوراء بنفش خورش��ید و حتی نور ش��دید 
المپ می  تواند س��لول ها ی تولید کننده رنگدانه با 
مالنوسیت در پوست را تحریک کند. افراد با پوست 
تیره ترمالنوس��یت ها ی فعال تری نسبت به افراد با 
پوست روشن دارند، مالنوس��یت ها  مقادیر زیادی 
رنگدان��ه تولید می  کنن��د ولی ای��ن فرآورده ها ی 
رنگی فقط دراثر تحریک با نورخورش��ید یا افزایش 
س��طوح هورمونی فعال می  ش��وند. بیشترین علت 
عود مالس��ما درمعرض قرارگیری دربرابر نور است. 
هرگونه تحریک پوست ممکن است باعث افزایش 
رنگدانه درپوست افراد تیره شود که باعث بدترشدن 

مالس��ما می  شود. مالسما با هیچ بیماری داخلی با 
اختالل عملکرد بدن مرتبط نیست.«

دکت��ر وحی��دی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که 
مالس��ماچگونه تش��خیص داده می  ش��ود ، بی��ان 
کرد :»به دلیل اینکه مالس��ما ش��ایع است و ظاهر 
مش��خصی بر روی صورت دارد، بیماران به راحتی 

با معاینه پوس��ت تش��خیص 
داده می  شوند و گاهی بیوپسی 
پوس��ت برای افتراق مالس��ما 
ازس��ایر بیماری ها ی پوستی 

الزم است.«
این متخصص و جراح پوس��ت 
و مو درپاس��خ به این پرس��ش 
 که مالسماچگونه درمان می  شود 
 عن��وان کرد : » ب��ا وجودی که 
تا کنون درم��ان قطعی برای 
مالس��ما وج��ود ن��دارد ولی 
پیشنهاد  درمان های متعددی 
شده است. مالسما ممکن است 
 پس ازحاملگی برطرف شود و 
یا برای س��ال ها  یا تا آخرعمر 
باق��ی بمان��د. ض��د آفتاب ها  
درمان اصلی مالسماهس��تند. 
آنها باید با طیف وس��یع بوده 
 UVBوUVA وعلیه اش��عه
خورش��ید ف��رد را محافظ��ت 
ب  فت��ا آ ضد "spf " . می کند
بای��د۳۰ و یا باالتر باش��د. به 

عالوه ضد آفتاب های فیزیکی مثل لوسیون یا کرم 
اس��ید دوزنگ وتینانیوم دی اکسید می  تواند برای 

اشعه ماوراء بنفش ونورمرئی استفاده شود.«
وی اف��زود : »ض��د آفتاب ها  باید روزانه اس��تفاده 
ش��ود حتی اگرهوا آفتابی نباش��د و درون یا بیرون 

ازمنزل باش��ید. مقدار واضحی اش��عه ماوراء بنفش 
حی��ن پیاده روی، رانندگی و نشس��تن کنار پنجره 
به فرد می  رس��د در ضمن هرگونه پاک کننده های 
صورت ،کرم ها ی آرایشی که باعث تحریک پوست 
می  ش��ود باید قطع ش��ود، چرا که باعث بدترشدن 
مالسما می  شود. درصورتی که مالسما دراثرمصرف 
قرص های پیشگیری از بارداری 
ایج��اد ش��ده باش��د ممک��ن 
ازقط��ع مصرف  پ��س  اس��ت 
آنه��ا ، ف��رد بهبود پی��دا کند. 
مالس��ما می  تواند ب��ا کر م های 
بی رنگ کنن��ده درطی مصرف 
داروهای پیش��گیری ازبارداری 
درمان ش��ود.« دکتر وحیدی 
اظهار کرد : »ان��واع گوناگونی 
از کرم ه��ای بی رنگ کننده در 
دردس��ترس  مالس��ما  درمان 
هس��تند. این کرم ها  پوس��ت 
 را ب��ا تخری��ب مالنوس��یت ها  
"بی رنگ" نمی  کند، بلکه باعث 
کاهش فعالیت رنگدانه س��ازی 
کرم ه��ای  می  ش��ود.  آنه��ا 
باغلظ��ت کم  ب��دون نس��خه 
معمول تری��ن  هیدروکین��ون 
کرمهای بی رنگ  کننده هستند.  
ای��ن ن��وع غالبا برای اش��کال 
 خفی��ف مالس��ما ب��ا مصرف 
دو بار در روز استفاده می  شود. 
پزشک ممکن اس��ت کرم های باهیدرکینون باالتر 
تجوی��ز کند و معموال س��ه م��اه ب��رای اثردرمانی 
روی مالس��ما زمان الزم اس��ت. کرم ها ی ش��امل 
ترتینوئین ، اس��تروئیدوگلیکولیک اسید درترکیب 
باهیدروکین��ون وجوددارن��د ک��ه باع��ث افزایش 

اثربخشی بی رنگ کنندگی آن می  شود. سایرداروها 
برای درمان مالسما، آزالتیک اسید وکوجیک اسید 
می  باشد.« وی با بیان این نکته که " برای جلوگیری 
از ب��روز عوارض بیماری مالس��ما و ایجاد حداکثر 
نتیجه باید تحت نظرمس��تقیم پزش��ک درمان را 
ش��روع کرد" ادامه داد: »به یاد داش��ته باشید، ضد 
آفتاب باید روزانه مصرف ش��ود. ام��روزه ترکیبات 
بی رنگ کنن��ده درترکیب با ک��رم ضدآفتاب عرضه 
می  ش��وند. پیلینگ شیمیایی، میکرودرم ابریشن و 
لیزرمی  تواند در درمان مالس��ما کمک کننده باشد. 
انجام این اعمال می  تواند با تحریک پوستی همراه 
باش��د که گاهی اوقات باعث بدترش��دن مالس��ما 
می  ش��وند. این اعمال به طورکلی باید توسط افراد 
متخص��ص و درترکیب با داروهای بی رنگ کننده و 

براساس نوع پوست فرد استفاده شود.« 
ای��ن متخص��ص و ج��راح پوس��ت و م��و در مورد 
عل��ل دیگ��ر ایجاد کننده مالس��ما بر ب��دن عنوان 
ک��رد : »مص��رف دارو به ویژه داروه��ای هورمونی 
وبه خص��وص داروهای پیش��گیری ازحاملگی ) به 
ص��ورت قرص، تزریق��ی ویا کاش��تنی(و داروهای 
دیگرنیز دربروز بیماری مالسما نقش دارند؛ ازجمله 
داروه��ای اعصاب و همچنین تغیی��رات هورمونی 
دربدن ازجمله کیس��ت ها ی متع��دد تخمدان و یا 

بیماری غده فوق کلیوی.« 
وی در پایان گفت : »الیه برداری ؛س��ایش صورت 
به وس��یله میکانیک��ی و لیزر نی��ز از راه های دیگر 
درمان مالس��ما می  باشند که بسته به پوست افراد 
انتخاب می  شود. افراد با رنگ چشم روشن و موهای 
روش��ن مقداررنگدانه پوس��تی کمتری نس��بت به 
پوس��ت های تیره دارند و به همین دلیل نورآفتاب 
بیش��تر درپوس��ت این افراد نفوذ دارد و چون یکی 
از اث��رات نورآفتاب ایجاد لک ومک می  باش��د برای 
پیشگیری و درمان این افراد نیاز مبرم به ضد آفتاب 
دارند. یک��ی ازدرمان های لک صورت همچنان که 
قباًل نیز گفته ش��د اس��تفاده ازپیلینگ می  باش��د، 
ولی این روش مناس��ب همه افراد نمی  باشد چون 
 اف��راد با رنگ پوس��ت تیره اصال مناس��ب پیلینگ
  نمی  باش��د چ��ون یک��ی ازع��وارض پیلینگ خود

 لک می  باشد و شانس ایجاد لک درافراد با پوست تیره 
 خیلی باالاست. درمان دیگرلک صورت، لیزردرمانی 

می  باشد.
 هیچکدام ازروش های درمانی لک به صورت دائمی 
  نیس��ت ودر یک جلسه نیزانجام نمی  گیرد و نیاز به 
تجدید درمان دارد و ادامه درمان دارد زیرا استعداد 
افراد برای ایجاد لک که ب��ا این روش های درمانی 
برط��رف نمی  گردد. مص��رف ضدآفت��اب در افراد 
مستعد یک نیازحیاتی در درمان و پیشگیری ازلک 

است.«

 آفتاب اقتصادی در گفتگو با متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد 

لکه صورت یا مالسما را چطور درمان کنیم؟  

<علت اصلی مالس��ما ناشناخته 
اس��ت. مردم ب��ا س��ابقه فامیلی 
مالسما غالبا بیش��تر دچارمالسما 
هورمون��ی  تغیی��رات  می  ش��وند. 
"مالس��ما" را تشدید می  کند. این 
حالت معم��وال طی حاملگی دیده 
می  ش��ود و ب��ه نام “کلواس��ما” یا 

”نشان حاملگی“ معروف است
<مالس��ما ممک��ن اس��ت پ��س 
و  ش��ود  برط��رف  حاملگ��ی   از 
یا برای سال ها  یا تا آخرعمر باقی 
بماند. ضد آفتاب ها  درمان اصلی 
مالسماهس��تند. آنها باید با طیف 
وس��یع بوده وعلیه اش��عه UVAو
"UVB خورش��ید فرد را محافظت
  می کند." spf"ضدآفتاب باید۳۰ 
 و ی��ا باالت��ر باش��د. ب��ه ع��الوه 
ض��د آفتاب ه��ای فیزیک��ی مثل 
لوس��یون ی��ا کرم اس��ید دوزنگ 
وتینانی��وم دی اکس��ید می  توان��د 
برای اش��عه ماوراء بنفش ونورمرئی 

استفاده شود

 آفت�اب اقتص�ادی – زهرا رحیمی : همه م��ا تا به حال در 
محیط پیرامون خود با افراد بدبین و بدگمان رو به رو شده ایم 
و مش��خصه این بیماران مبتال به اختالل ش��خصیت بدگمان ، 
شکاک بودن و عدم اعتماد به همه افراد است. آفتاب اقتصادی 
در ای��ن باره با دکتر لیال رازقی��ان جهرمی   متخصص اعصاب و 

روان گفتگوکرده است. 
ای��ن متخصص اعص��اب و روان در در ابتدا با اش��اره به این که 
اختالل ش��خصیت بدگمان در مردان ش��یوع بیشتری نسبت 
به زن��ان دارد ، گفت :»یکی از علل بدبین��ی کمبود اعتماد به 
نفس و حسادت است و چنین افرادی سطح باالیی از اضطراب 
را تجرب��ه می  کنند و به علت گمان های بد نس��بت به دیگران 
دچار افس��ردگی می  ش��وند.« دکت��ر رازقیان جهرم��ی   افزود : 
»گاه��ی بدبینی باعث ایجاد درگیری ه��ای مختلف در محیط 

 خانواده و کار ش��ده و افراد س��عی می  کنند از ف��رد بدبین فاصله 
بگیرند. «

وی این اخت��الل را در برخی بیماران مادام العمر دانس��ت و ادامه 
داد : »درمان اصلی این افراد مراجعه به روان پزشک یا روان شناس 
ب��رای دریافت خدمات روان درمانی اس��ت و درمانگر در برخورد با 
این افراد باید روراس��ت و صریح باش��د و گاهی ای��ن افراد نیاز به 
درمان های رفتاری مانند آموزش مهارت های اجتماعی دارند.« این 
متخصص اعصاب و روان با اش��اره به این ک��ه در مواردی که این 

افراد رفتار تهدیدآمیز بروز می  دهند ، ممکن است خطرناک باشند 
و نیاز به درمان های دارویی هم دارند، تصریح کرد : »گاهی اوقات 
افراد بدگمان حتی در ارتباطات نزدیک خود نیز بدبینی را نش��ان 
می  دهند و حتی نس��بت به وفاداری همس��ر خود سوءظن مرضی 

دارند.«
دکت��ر رازقیان جهرمی   با تاکید بر این که ش��یوع این نوع اختالل 
ش��خصیت در جامعه ۲ تا ۴ درصد است، اظهار کرد:»افراد بدبین 
تمایلی به مراجعه برای درمان ندارند و گاهی ممکن است در روابط 
خود بس��یار رس��می   به نظر برس��ند، اما اغلب جدی وسرد و غیر 

 قابل پیش بینی هستند.« وی در بیان ویژگی های افراد بدبین 
 گف��ت : »ای��ن اف��راد اعمال دیگ��ران را مدام تفس��یر کرده و 
گاهی درصدد تحقیر و تهدید دیگران برمی  آیند و ش��روع این 

نوع اختالل شخصیت معموال در اوایل بزرگسالی است.«
به گفته این روان پزش��ک افراد بدبی��ن در اغلب اوقات منتظر 
فرصتی برای آس��یب زدن به دیگران و اس��تثمار آنان هستند 
و گاه��ی بی دلیل و بدون هیچ توجیهی به وفاداری و صداقت 
 دوس��تان خود ش��ک می  کنند .  دکتر رازقیان جهرمی   اذعان 
ک��رد : »اف��راد بدبین معموال به طور بیمارگونه ای نس��بت به 
سایرین حسادت می  ورزند و فکر می  کنند دیگران در مورد آنها 
 اطالعاتی به دست می  آورند تا از آن اطالعات بر علیه آنها استفاده 

کنند.« 
 وی خاطرنش��ان کرد:»گاه��ی ب��ه نظر می  رس��د ای��ن افراد 
فاق��د احساس��ات و هیجان��ات معم��ول هس��تند و گاه��ی نی��ز 
 درموقعیت های اجتماعی، افرادی فعال و موفق به نظر می  رس��ند

 در حالی که دیگران را می  ترسانند و علت بدبینی خود را به افراد نسبت 
 می  دهند و چنین افرادی در اکثر مواقع تحریک پذیر و خش��مگین 
هس��تند.« ای��ن روان پزش��ک در خاتمه ی��ادآور ش��د : »مراجعه 
ب��ه متخص��ص اعص��اب و روان و دریاف��ت خدم��ات روان درمانی 
موث��ر ش��خصیت  اخت��الل  ن��وع  ای��ن  بهب��ود  در  داروی��ی   و 

است.«

دکتر پرویز بهرامی   متخصص مغز و اعصاب در حاشیه چهاردهمین 
کنگره بین المللی صرع  در ارتباط با موضوع صرع و بارداری گفت: 
هرچند که ممکن اس��ت این مشکل ش��ایع نباشد ولی حدود نیم 
درص��د از زن��ان باردار احتمال دارد که مبتال به صرع باش��ند. وی 
افزود: اگر پزش��ک معالج ش��ناخت از بیماری صرع داش��ته باشند 
در ۹۰ درص��د م��وارد، مادران ب��اردار به س��المتی زایمان کرده و 
هیچ مش��کلی آنها و نوزادشان را تهدید نمی کند. به گزارش روابط 
عمومی  انجمن صرع ایران ، این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به 
اینکه علت های صرع مختلف اس��ت، گف��ت: نمی توان گفت فردی 
که تنها یکبار دچار تش��نج ش��ده صرع دارد و نش��انه ابتال به این 
بیماری،داشتن بیش از دوبار تشنج است. بهرامی   با بیان اینکه زنان 
مبت��ال به صرع که قصد بارداری دارند باید برنامه ریزی های الزم را 
قبل از بارداری و شش ماه پیش از آن انجام دهند تاکید کرد: این 
زنان باید دو ماه قبل از اقدام به بارداری مصرف اس��یدفولیک را به 
ص��ورت روزانه مدنظر قرار دهند. این فلوش��یپ صرع و نوار مغزی 
ادامه داد: مصرف اسیدفولیک باید قبل از بارداری شروع و در دوران 
ب��ارداری ادامه یابد تاخطر نقص عصب��ی در نوزاد را کاهش دهد ، 
همچنین خواب و تغذیه مناس��ب در این زمان بسیار حائز اهمیت 

بوده و بهتراس��ت که اس��ترس واضطراب نداشته باشند. بهرامی   با 
بیان اینکه مادران باردار نباید  ترس��ی از مصرف داروهایش��ان در 
دوران بارداری داش��ته باش��ند،  گفت: مصرف نک��ردن این داروها 
ع��وارض زیادی برای مادر باردار و جنین به همراه خواهد داش��ت 
که درصورت تش��نج سبب کمبود اکس��یژن در جنین و  احتمال 
س��قط، جدا ش��دن جفت و خونریزی داخل مغ��زی وحتی مرگ 
جنین می ش��ود. متخصص مغز و اعصاب با تاکید بر اینکه مادران 

باردار مبتال به صرع نباید به هیچ عنوان داروهایشان را قطع کنند، 
گفت: دوز موثر دارو توسط پزشک  تعیین می شود و بیمار باید در 
این دوران حتما تحت نظر پزش��ک باشد تا خطری وی و جنین را 
تهدید نکند. همچنین انجام برخی از آزمایش ها و سونوگرافی های 
ویژه برای بررس��ی وضعیت جنین ضروری اس��ت. وی خاطرنشان 
 ک��رد: زنان باردار مبت��ال به صرع اواخر بارداری بهتر اس��ت روزانه 
۱۰ میلی گرم مکمل ویتامین  k مصرف کرده و هنگامی   که نوزاد 
متولد می ش��ود یک میلی گرم از این ویتامین به صورت عضالنی 
به او نیز تزریق شود. این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: 
زنان باردار مبتال به صرع در اکثر مواقع می توانند به صورت طبیعی 
زایمان کنند ولی اگر در ماه آخر دچار تش��نج شده یا احتمال این 
مش��کل هنگام زایمان برای آنها وجود دارد باید به صورت سزارین 
زایمان کنند. بهرامی   خاطرنش��ان کرد: ای��ن زنان بعد از زایمان تا 
۲۴ س��اعت باید تحت نظر پزشک باشند و در دوران شیردهی نیز 
از ترس عوارض دارو نباید داروهایش��ان را قطع کنند، چرا که این 
مس��ئله عوارض زیادی برای آنها و نوزادش��ان دارد  و مصرف دارو 
نمی  تواند مانعی برای شیردهی باشد و به طور کلی همه این موارد 

باید با مشاوره پزشک انجام شود.

  در گفتگوی آفتاب اقتصادی با متخصص اعصاب و روان مطرح شد 

2تا 4 درصد افراد جامعه مبتال به بدبینی هستند

نکاتی که زنان مبتال به صرع باید قبل از بارداری بدانند


