
www.aftabeghtesadi.com647 12شماره.decem. 2017   1396سه شنبه 21 آذر

هر بامداد در سراسر ایران

 

گالیه هــای طیب نیا از »جان کندن برای جور 
کردن پول یارانه ها « حکایت گر سیستمی نیم بند 
بود که در ســالهای اخیر به وجود آمده بود و 
نهادهایی همچون وزارت نفت را مکلف کرده 
بــود تا آخرین روزهای ماه ، هر جور شــده 
اســت مبلغ 3400 میلیارد تومان را  تهیه کنند 
تا واریز به حساب یارانه بگیران به تاخیر نیفتد. 
برخی اوقات این تالش ها نتیجه بخش نبود و 
پرداخت مدتی به تاخیر می افتاد. دولت اینبار 
این رقم را نصف کرده اســت و ماهانه تنها 
رقمــی در حدود 1916 میلیارد تومان را برای 
یارانه ها در نظر گرفته است. این رقم با فرض 
دست نخورده ماندن عدد 45500 تومان  به ازای 
هر یارانه بگیر به معنی حذف حداقل 30 میلیون 
نفر از لیست یارانه ها است. بدین ترتیب 4 دهک 
باالی درآمدی جامعه حذف خواهند شد. کسی 
 در درستی این اقدام شکی ندارد. اما دو پرسش 
وجود دارد که یکی بسیار مبنایی است . اواًل 
مردم عادی همگی یک سوال اساسی دارند که 
در عین سادگی بسیار فلسفی است و بسیاری 
بر آن نوشته اند. آن سوال این است؛ »اگر پول 
یارانه ما را ندهند آن را صرف چه می کنند؟« 
این سوال خود نشان از سطح اعتماد عمومی 
به فرایند های دولتی موجود دارد و استحقاق 
یک پاسخ اعتماد افزا را دارد و دومین پرسش 
این است که سیستم ملی پاالیش تا چه میزان 
می تواند عادالنه رفتار نماید که آنها که حذف 
می شــوند همه درآمد باال داشته باشند و آنها 
که می مانند مســتحق ترین ها باشند؟ سازمان 
برنامــه و بودجه اگر قدم در این راه بگذارد با 
یک سونامی از اعتراض ها مواجه خواهد شد. 
این یک فضای بسیار عالی برای اصول گرایان 
به وجود خواهد آورد تا آن را همچون زمینی 
شخم زده برای برداشــت چند سال پیش رو 
مورد استفاده قرار دهند و باید پرسید با توجه به 
عملکرد ناامیدکننده دولت در بسیاری از مسائل 
اقتصادی، اصالح طلبان حاضرند هزینه های این 

طرح اقتصادی نیز به پای آنها نوشته شود؟ 

یادداشت -1
اصالح طلبان و 

حذف میلیون ها یارانه بگیر 
هیرش سعیدیان 

گزارش:  گروه   - اقتصادی  آفتاب 
باالخره آن اتفاق بزرگ رخ داد و دولت 
پس از عبــور کاروان  از پل انتخابات 
تصمیمــش را گرفت و قصــد  کرده 
اســت تا موضــوع را حتی اگر شــده 
نصفه نیمه به کنــاری بگذارد . دولت 
در ســال قبل به روال هر ســال مبلغ 
برای  تومــان   42000000000000
یارانه ها اختصاص داده بود و آنچه که 
در بودجه امســال بیش از همه جلب 
توجــه کرد نصف شــدن تقریبی این 
رقم بود . دولت در الیحه بودجه سال 
پیــش رو  با کاهش قابل توجه بودجه 
یارانه نقدی و غیرنقــدی خانوارها به 
2۳هزار میلیارد تومان همه را به نوعی 
شگفت زده کرد. به ویژه آنکه پیش از 
آن فضاسازی رســانه ای خاصی برای 
آمادگــی افکار عمومی برای هضم این 
موضوع صورت نگرفته بــود. در واقع 
ایــن عدد به این معنا اســت که عماًل 

یارانــه بیش از ۳0 میلیــون نفر حذف خواهد 
شد . دولت در سال قبل با تالش های هر روزه 
نهادهایی همچون وزارت نفت باید هر ماه مبلغ 
۳400میلیــارد تومان پول را نقداً به حســاب 
یارانه ها واریز نماید و امســال این مســئولیت 
که در 10روز آخر ماه چند وزارتخانه را به هم 
می ریخت ظاهراً سبک تر شده است و به مبلغ 
ماهانه 1916میلیارد تومان کاهش یافته است. 
اما حال مهمترین پرسش میلیونها ایرانی این 
اســت که  کدام یک از ایــن  75 میلیون در 
زمره این ۳0 میلیون نفر قرار خواهند گرفت و 
چه کسانی جزو 45 میلیون یارانه بگیر راه یافته 

به مرحله بعد خواهند بود . 

سیستم ملی پایش
بسیاری از منتقدان معتقدند که نظام یارانه ها 
همــان منبع تخریب سیاســی اســت که در 
دولت قبــل از رقیب به یادگار ماند و هر کس 
کــه بدون برنامه بخواهــد آن را جابجا نماید، 
ممکن اســت عواقب سیاسی آن را برای جناح 
و حزبش به جان خریده باشــد. سیستم اداری 
نه چندان کارآمد دولتی معموالً کارنامه موفقی 
در اجرای طرح های کالن دولتی از خود نشان 
نداده اســت. برقراری یک سیستم پایش ملی 
بــرای الک کردن آنان که نیازمند هســتند از 
افرادی که بدون داشتن نیاز، یارانه می گیرند، 
نیــاز به تعداد انبوهی کارمنــد آماده به کار و 
دقیق، سیستم نرم افزاری و اهرم های پایش گر 
دارد.  از آن جمله می توان به  رصد شاخص ها 
همچون مالیات ، درآمد و امالک و مانند اینها 
اشاره کرد که یکی از مشکالت موجود مبحث 
راه اندازی چنین سیستمی است. به گونه ای که 
کمترین اعتراض ممکن حول آن صورت گیرد. 
تصور صف های طوالنی مــردم که در ورودی 
فرمانداری ها منتظر نوبت هســتند تا فرم های 
اعتراض را پر کنند و مصاحبه های رسانه های 
منتقــد همچون صدا و ســیما با آنها شــاید 
اصلی ترین دلیلی بود که پیش از این دولت را 
از صرافت اجرای طرح قانونی موجود مبنی بر 
حذف دهک های باالی درآمدی از نظام یارانه 
منصــرف می کرد . خصوصاً آنکه انتخابات نیز 
در پیش بود و اجــرای چنین طرحی قطعاً به 
معنای باخت پیش از موعد بود . حال پرسش 

اصلی درباره چند و چون سیســتم ملی پایش 
است . 

همه همدیگر را نگاه می کنند 
ســازمان برنامه وبودجه تا کنون هیچ جزئیاتی 
از نوع سیســتم پاالیش ملی یارانه بگیران ارائه 
نداده است . نمایندگان مجلس نیز در پاسخ به 
تماس خبرنگار آفتاب اقتصادی از روند کار اظهار 
بی اطالعی کردند و تنها به این موضوع بســنده 
کردنــد که با توجه به عــدم پیش بینی بودجه 
دولت ناچار از اجرای این طرح اســت و احتماالً 
ســاز و کار آن را نیز پیش بینی کرده است . در 
واقع به نظر می رسد که اطالعات بسیاری در این 

زمینه وجود ندارد .

نظر کارشناسان برنامه و بودجه 
کارشناســان برنامه و بودجه نیز در گفتگو با 
آفتــاب اقتصادی از تاکید رئیس ســازمان بر 
تکمیل فرایند ها سخن گفت . ظاهراً آنگونه هم 
که به نظر می رسد آمادگی کامل وجود ندارد 
و  سیستم پایش ملی همچنان در حال تکوین 
بوده و به صورت کامل اجرایی نشــده اســت. 
یکی از کارشناســان با حفظ نام اما از لیست 
احتمالــی اولیه برای محذوفین یارانه ســخن 
گفت. بر اســاس این لیست دولت با قراردادن 
جمعیت عمومی کشــور در نظام دهک بندی 
اقدام به تقسیم و پایش اولیه می نماید تا لیست 
نهایی استخراج گردد . وی افزود: »قرار بر این 
است که پایش در حداقل دو مرحله و یا بیشتر 
انجام گیــرد . یعنی در ابتدا آنهــا که درآمد 
باالیشــان محرزتر است از لیست یارانه حذف 
شوند. یک نظر بر آن است که این امر با اطالع 
قبلی و ازطریق سیستم پیامکی انجام گیرد و  
در مقابل عده ای از کارشناســان معتقدند که 
می توان یارانه ها را بر اساس درآمد حذف کرد و 
نیاز به ایجاد حساسیت های اینچنینی نیست«. 
براســاس این اطالعات لیست محذوفین اولیه 

شامل این 7 گروه خواهند بود :

کدام گروهها حذف خواهند شد 
بر اساس اولین بند الحاقی تبصره 14 الیحه 
بودجه ای که پیش از این نمایندگان مصوب 
کردند ولی اجرا نشد دولت موظف است که 

چند گروه را به طور کامل از لیســت یارانه 
بگیران حذف نماید. به دلیل اشــکاالتی که 
در اجــرا وجود داشــت ، این لیســت برای 
 اجرا در بودجــه جدید بــا تغییراتی همراه

خواهد بود. 

گروه اول:
مســتخدمین و کارمنــدان دولتــی اولیــن 
گروهی هســتند که بررسی درآمدی آنها به 
دلیل شــفافیت درآمدی که دارند آغاز شــد 
و بر این اســاس، تمام کارمنــدان و حقوق 
بگیران شــامل: نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی ، مدیران ارشد دولتی، اعضای هیئت 
علمــی ، اعضــای مراکز پژوهشــی، قضات، 
تمام مســئولین کشوری و لشــکری با رتبه 
حقوق باال )بیــش از ۳ میلیون و پانصد هزار 
 تومان( اولین گروه از محذوفین خواهند بود. 
با توجه به وجــود اطالعات درآمدی آنها در 
سیســتم های دولتی، لیســت این افراد هم 
اکنون نیز بســته شده اســت. همچنین قرار 
بر این اســت که نهادهــای عمومی همچون 
شــرکت های نیمه دولتی و بانک ها نیز در این 

زمینه با دولت همکاری داشته باشند . 

گروه دوم: 
پزشکان، پیراپزشــکان، دندانپزشکان به غیر از 
 انترن هــا و همچنین کارآموزان بــا حقوق زیر
 ســه میلیون تومان از لیســت دریافت یارانه ها 

حذف خواهند شد . 

گروه سوم:  
کارکنان دولت در تمام قوای سه گانه و همچنین 
تمام بازنشستگان کشوری و لشکری که سمتی 
غیر از مدیریت ارشــد و عضویت هیئت علمی و 
امثالهم دارند ، اما حقوق آنها باالتر از ۳ میلیون و 
پانصد هزار تومان است. کارمندان شهرداری های 
سراسر کشور، شرکت های اقماری دولتی و مانند 

اینها از جمله این حذف شدگان هستند . 

گروه چهارم: 
تمــام جمعیــت تقریبــی 5 میلیــون نفری 
ایرانیانــی که در خارج از کشــور  اقامت دائم 
دارند و ایــن اقامت برای مســئولین دولتی 

محرز شده اســت. از جمله  
بر  که  شــاخص هایی  اولین 
اساس آنها این لیست تنظیم 
شده است نظام جامع پایش 
ورود و خــروج و سیســتم 

صدور روادید است . 

گروه پنجم : 
مرحومیــن! بنــا بــر برخی 
میلیون  از دو  بیــش  آمارها 
نفر از شــهروندان متوفی به 
هنوز  عدم شناســایی  دلیل 
یارانــه دریافت می کنند و از 
مدتها پیش ســازمان ثبت و 
احوال مامور شناســایی این 
موارد شــده است و به زودی 
لیســتی از این افراد نیز ارائه 

خواهد شد .

گروه ششم 
تمام شاغلین به مشاغل آزاد، صاحبان صنایع، 
واردکنندگان  بازرگانــی،  کارت های  صاحبان 
و صادرکنندگان که براســاس اســناد موجود 
فعال هستند و گروههای اینچنینی که حداقل 
درآمد ســاالنه آنها بیش از ۳5 میلیون تومان 

برآورد شود. 

گروه هفتم
تمــام افرادی که بر اســاس سیســتم پایش 
حســاب های بانکــی دارای تراکنش مالی باال 
 هستند، پرداخت کنندگان مالیات در ارقام باال ، 
قاچاقچیــان کاال و ارز که محکوم شــده اند، 
دارندگان امالک و مســتغالت که دارایی آنها 
قابل احصاء باشد، تمام دارندگان پروانه کسب 
فعــال در برخــی مناطق پــر درآمد همچون 
شــمال شــهر تهران جزء این گروه هستند . 
در ایــن گروه گلوگاه هایی تعریف می شــود و 
هر کس که جزء کارمندان دولت نیســت، اما 
درآمد باال دارد و این درآمد برای دولت محرز 
 می شــود در لیســت حذفیات یارانه بگیران 
قــرار خواهد گرفــت. برای نمونه قرار اســت 
از اطالعــات ســازمان مالیاتی کشــور درباره 
حساب های بانکی با تراکنش باال استفاده شود . 

بازماندگان 
مهمترین هدف این برنامه پایش دقیق اســت 
تا میــزان فرم های اعتراض را بــه حداقل اوراق 
برســاند. به همین خاطر مســئولین امر از هم 
اکنون تاکید می نمایند کــه نیازمندان واقعی 
حذف نخواهند شــد. محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در اولین اظهارنظر خود 
در این باره پس از ارائه الیحه بودجه گفت: »هیچ 
نیازمندی از پرداخت یارانه ها حذف نمی شود و 
همه نیازمندان چه افرادی که شناسایی شده اند 
و چه کســانی که خود اعالم می کنند مشمول 
پرداخــت یارانه ها خواهند بــود.« او همچنین 
گفت: »امســال مســتمری افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی سه و چهار دهم برابر افزایش 
یافته اســت و تا 700هزار تومان به خانواده های 
5نفر به باال پرداخت می شود.« ظاهراً برنامه این 
است با افزایش حقوق مشمولین کمیته امداد و 
بهزیستی به نوعی ، برای این موضوع یک ضربه 

گیر سیاسی نیز تعبیه شود . 

بیش از 13 هزار میلیارد تومان چک صادر شده به دلیل پاسخگو نبودن 
موجودی حساب صادر کننده برگشت خورد. به گزارش ایسنا،  آخرین 

تغییرات در چک های مبادله شده، نشان می دهد که در آبان ماه امسال در 
کل کشور بالغ بر 9.6 میلیون فقره چک مبادله شده که نسبت به مهرماه 2.9 
درصد کاهش دارد، مبلغ چک های مبادله شده حدود 61 هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان است که تا یک درصد رشد دارد.

 بی پولی، 13 هزار میلیارد تومان چک را برگشت زد
مرکز اطالع رسانی سازمان ملل، میزان ساالنه رشوه در جهان را بیش از یک تریلیون دالر 
تخمین زد. میزان رشوه در کشورهای در حال توسعه 1۰ برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته 
است. کشورهای دانمارک، نیوزلند و فنالند به ترتیب مکان های اول تا سوم سالمترین اقتصاد 
جهانی را از حیث دریافت رشوه دارند. به گزارش ایرنا، کشورهای سومالی، سودان جنوبی و 
کره شمالی به ترتیب در جایگاه 176 تا 174 کشورهای فاسد جهان قرار دارند. روسیه، اوکراین و 
ایران در مکان 131کشورهای بیشترین دریافت کنندگان رشوه در جهان قرار دارند.

  رتبه 131 ایران در دریافت رشوه 

ضرر خریداران
 در حراجی سکه!

در هفتمیــن حراجی ســکه در حالی ســکه تمام 
بهار آزادی تــا حداکثر یک میلیــون و 415 هزار 
تومــان فروش رفت کــه قیمت همزمــان در بازار 
به یک میلیــون و 406 هزار تومان رســیده بود و 
خریداران ضرر کردند. به گزارش ایســنا، هفتمین 
مرحله از حراجی سکه که از دو هفته پیش با دستور 
بانک مرکزی به منظور کم کردن حباب قیمت سکه 
در بازار در بانک کارگشــایی انجام می شود، برگزار 
شد. براساس گزارشی که سلیمانی، مدیرعامل بانک 
کارگشــایی، به ایسنا اعالم کرده است امروز حدود 
5۳00 قطعه سکه تمام و نیم بهار آزادی در حراجی 
به فروش رفته است. 2900 قطعه سکه تمام بهار با 
پایه قیمت یک میلیون و 116 هزار تومان فروخته 
شد. در فروش هر قطعه تمام بهار حداقل قیمت به 
 یــک میلیون و 407 هزار تومــان و حداکثر قیمت 
 یک میلیون و 415 هزار تومان رسید. این در حالی است

کــه در بازار آزاد قیمت ها که از صبح به حدود یک 
میلیــون و 415 هزار تومان رســیده بــود تا عصر 
حدود 9هزار تومان ارزان شــده و قیمت های آخر 
تــا یک میلیون و 406 هزار تومــان نیز بود. در این 
شــرایط خریداران ســکه تمام بهار تا این لحظه با 
ضرر مواجه شده اند که البته دلیل قیمت گذاری های 
این چنینــی در حراجــی مشــخص نیســت ولی 
مدیرعامل بانک کارگشــایی معتقد است برخی به 
دلیل ناآگاهی دســت به چنین خریدهایی می زنند 
که متضرر خواهند شــد. همچنین در حراج امروز 
2400 قطعه ســکه نیم بهار فروش رفته که قیمت 
پایه آن از ســوی بانک مرکــزی 5۸2 هزار تومان 
اعالم شــده بود و در نهایت با حداقل قیمت 6۸9 
و حداکثر 69۸ هزار تومان فروش رفت. قیمت نیم 
ســکه در اواخر دیروز به حدود 701 هزار تومان در 
بازار رسید که سود چندانی برای خریداران در حراج 
ندارد. حراجی سکه در حالی برگزار می شود و هدف 
آن شکستن حباب قیمتی در بازار است که در این 
مدت قیمت ها همچنان باال مانده و دلیل اصلی این 
موضوع از سوی مســئوالن مربوطه افزایش قیمت 
دالر طی روزهای اخیر مطرح می شود. حراجی سکه 
در روزهای شنبه، دوشــنبه و چهارشنبه در بانک 
کارگشــایی به عنوان یکی از زیرمجموعه های بانک 

ملی در جریان است و فعال ادامه خواهد داشت.

به صندوق های قرض الحسنه خانگی 
وام پرداخت می شود 

یک مقام مســئول بانکی از اجــرای طرحی برای 
اعتباردهی به صندوق های قرض الحسنه خانوادگی 
خبــرداد و گفــت: بانــک، معــادل آورده صندوق  
خانوادگی، منابع گذاشــته و متقاضی باید اقساط را 
ظرف 22 ماه پرداخت کند. به گزارش خبر گزاری 
آنــا  ، مرتضی اکبــری از اجرای طرحــی در نظام 
بانکی برای اعتباردهی به صندوق های قرض الحسنه 
خانوادگــی خبرداد و به مهر گفــت: این روزها در 
بســیاری از خانوارها، صندوق هــای خانوادگی به 
منظور وام دهی به اعضای خانواده برقرار اســت که 
بر این اساس، با جمع آوری آبونمان ماهانه، مبالغی 
جمع شــده و به تعدادی از افراد عضو آن، وام داده 
می شــود. این مقام مســئول بانکی افــزود: بر این 
اساس طرحی طراحی شده تا این صندوق ها، قدرت 
بیشــتری در پرداخت وام به اعضا داشته باشند؛ در 
این راستا بانک قرض الحســنه مهر ایران، به اندازه 
منابعی که در این صندوق ها هســت، اعتبار تزریق 
کرده و در ازای آن، از متقاضیان دریافت می کند تا 
دو ماه پول خود را نزد بانک سپرده گذاری کنند. وی 
تصریح کرد: هدف این است که جذب صندوق های 
قرض الحســنه خانوادگی بــا رویکــرد حمایت از 
تامیــن اعتبار خانواده ها صورت گیــرد و به نوعی، 
این صندوق ها نظام مند شــوند؛ ضمن اینکه بانک، 
مســئولیت وصول مطالبات را به عهده می گیرد و 
همچون گذشــته، این طور نمی شــود که برخی از 
صندوق سپرده می گیرند اما به برخی اعضای خود، 
وام نمــی دهند و در نتیجه فرصــت برای دریافت 
وام به افراد باقیمانده نمی رســد و کار به مشــکل 
برمی خورد. به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، بانک از این صندوق ها، حمایت مالی هم 
صورت می دهد و معادل پولی که آورده آنها باشــد، 
منابــع اضافه کرده و به میــزان وام اضافه می کند؛ 
پس عمال میزان وام دوبرابر می شــود. وی ســقف 
تعیین شده برای پرداخت این وام ها را 20 میلیون 
تومان به ازای هر نفر عنوان و تصریح کرد: برای هر 
وام گیرنده، یک ضامن درخواست خواهد شد؛ ضمن 
اینکه مدت زمــان بازپرداخت هم، 22 ماهه درنظر 

گرفته شده است.  
اکبری ادامه داد: متقاضیــان می توانند با مراجعه به 
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران، حساب مشترک 
باز کرده و صاحبان امضا را تعریف کنند؛ ضمن اینکه 
دســتورالعمل اجرایی این طرح نیــز ظرف دو هفته 

آینده به شعب بانکی ابالغ خواهد شد.

 

اخیراً شاهد بودیم که مسائل مختلفی در رابطه با 
ارز مبادله ای در موضوع کاغذ وارداتی پیش آمد. 
باید بگویم که این مسئله می تواند تلنگری دوباره 
باشــد  بر رانتی عظیم که سالها است در کشور 
ما شکل گرفته اســت . ارز مبادله ای می تواند 
بارز تریــن مصداق موضــوع امضای طالیی 
باشد. گرفتن ارز ارزانتر ، برای واردات کاالهای 
اساسی، میلیاردها دالر گردش مالی ایجاد کرده 
است. سوال این است که چه اشخاص حقیقی و 
حقوقی و بر اساس کدام نظام پاالیش از چنین 
ارزی برخوردار می شوند ؟ نهادهای مالی چگونه 
در میان مثاًل دهها داوطلب دریافت ارز یکی را 
انتخاب می نمایند تا برای واردات ، ارز مبادله ای 
دریافت نمایند . سیستم های نا شفاف و مه آلود 
سالها است که در این زمینه توضیح قانع کننده ای 
ارائه نکرده انــد .اختصاص بودجه های ملی به 
مباحثی همچــون یارانه حامل های انرژی و ارز 
مبادله ای اگر چه به نام حمایت از مصرف کننده 
و کاهش تورم صورت می گیــرد ، اما در دل 
خود در اثر عدم انجام کار کارشناسی مناسب،  
مفاسد بسیاری را پدید می آورد . در اینجا ظاهراً 
الزم است که این موضوع یاد آور شود که این 
بودجه ها از اساس متعلق به مردم است و از این 
جیب به آن جیــب کردن آن به جز ریزش های 
میــان راهی و برخورداری عــده ای از رانت، 
حاصل دیگری ندارد . مگر کشورهایی که نرخ 
حامل های انرژی همچون بنزین در آنها باال است 
وضعیت اقتصادی پایین تری از ما دارند؟ در آن 
کشورها دولت مالیات های باال را عیناً در راه خود 
مردم خرج می نماید. بسیاری از تولیدکنندگان ما 
هم اکنون با ظرفیت های پایین همچون 30 درصد 
و 20 درصد تولید را ادامه می دهند و  بخشــی 
از این موضوع به این مسئله بر می گردد که ما 
بسیاری اوقات کاالهای کم کیفیت را نه به امید 
یک رقابت جدی و واقعی ، بلکه به امید رانت 
تولید می کنیم. بیایید این امید را از رانت خواهان 

بگیریم . 

یادداشت-2 
امید 

رانت  خواران 
محمد فزونی    نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی  

کارشناس مســائل انفورماتیک با بیان اینکه 
تا کنون اقدامات زیــادی در زمینه بانکداری 
اجتماعی انجام شــده، ولی هنــوز هیچکدام 
مصداق دقیق بانکداری اجتماعی نیست، بلکه 
حرکت به ســمت آن اســت، گفت: معتقدم 
گام های خوبی در این راســتا برداشــته شده 
اســت. به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل 
از روابــط عمومی پژوهشــکده پولی و بانکی، 
حامد قنادپور مدیرعامل شــرکت ارتباط فردا 
در ارتباط بــا اقداماتی که در بانک های ایرانی 
برای نیل به مفهوم بانکداری اجتماعی صورت 
گرفته،  اظهار داشت : آنچه در بانک های ایرانی 
انجام شــده حرکت  های مطلوبی در راستای 
دســتیابی به بانکــداری اجتماعی اســت اما 
هیچکدام از آنها را در حــال حاضر نمی توان 
بانکــداری اجتماعی نامیــد. وی افزود: اینکه 
 )Social Media(یک بانک رســانه اجتماعی
داشــته باشــد یا برخی عملیات  بانکی اش را 
در شــبکه های اجتماعی بتوان انجام داد و یا 
کارهایی از این قبیــل، حرکت های خوبی در 
راســتای بانکداری اجتماعی است ولی خود 
بانکداری اجتماعی نیست. مدیرعامل شرکت 
ارتباط ایران فــردا تاکید کرد که آنچه مفهوم 
Socialize یــا اجتماعی کــردن را بــه واقع 

عملیاتی می کند، یک نگاه و مفهوم اســت که 
اتفاقا ممکن است متکی به فضای الکترونیک 
نیز نباشد. قنادپور ادامه داد: به عنوان مثال اگر 
بانک ها بتوانند شــرایطی و امکاناتی را فراهم 
کنند که مشــتریان در یک شــعبه بتوانند با 
یکدیگر گفتگو و تعامل داشته باشند، شکلی 
از بانکــداری اجتماعی اســت در حالی که در 
فضای الکترونیک نیز انجام نشده است. وی با 
توصیه به بانک ها و جامعه انفورماتیک بانکی 
برای "عدم دستکاری در مفاهیم"، خاطرنشان 
کرد: ممیزه بانکداری اجتماعی با کارهای دیگر 
همان اســت که مثال در راه اندازی فیس بوک 
انجام شــد وآن را نسبت به بقیه متمایز کرد 
و آن مفهــوم الیک کردن بود. با مفهوم الیک 
کردن، مخاطبان با یکدیگر مرتبط شــدند و 
امکان بازخورد دادن و مشارکت برای افراد در 
این شبکه اجتماعی انجام شد. این کارشناس 
 مسائل انفورماتیک گفت که استفاده از PFM ها
) Personal financial management(  

مدیریت مالی شخصی یا امکان به اشتراک گذاری 
کالن این PFM ها با رعایت مالحظات امنیتی، 
امکان مشارکت دادن به مشتریان و ... می تواند 
مفاهیمی باشــد که ما را در حرکت به سمت 
بانکداری اجتماعی کمک کند. قنادپور در پاسخ 

به این ســوال که آیا در داخل کشور اقدامات 
مناســبی برای بانکداری اجتماعی انجام شده 
یا خیر؟ اظهار داشت: هر چند کارهای زیادی 
در این زمینه انجام شــده ولی هنوز هیچکدام 
مصداق دقیق بانکداری اجتماعی نیست، بلکه 
حرکت به سمت آن اســت. معتقدم گامهای 
خوبی در این راستا برداشــته شده است. وی 
گفت که یک مزیت ایرانی ها که همان فرهنگ 
استفاده و مشارکت در پدیده های اجتماعی است 
می تواند کمک کننده بسیار خوبی برای حرکت 
بانک ها به سمت بانکداری اجتماعی باشد. این 
کارشناس مســائل انفورماتیک درباره مسئله 
امنیت بانکداری در بانکداری اجتماعی نیز تاکید 
کرد که امنیت تنها جایی است که مکانیزم های 
خاص خــود را دارد و ما همواره می گوییم که 
در آن نباید نوآوری کرد. با این حال راهکارهای 
مدیریتی برای ریســک امنیتی وجود دارد که 
باید در نظر گرفته شود. یادآور می شود، هفتمین 
همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت با موضوع "نــوآوری، بازیگران جدید 
و کارآیی در کســب و کار مالی" دوم و ســوم 
بهمن ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و 
بانکی در مرکز همایش های بین المللی برج میالد 

برگزار می شود.

طرح انتقال آب خلیج فارس 
به یزد و کرمان کلید خورد

وزیر اقتصاد از تشــکیل کمیته کاری بررسی 
نحوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیج فارس 
به استان های کرمان و یزد خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، مسعود 
کرباسیان با اعالم تشــکیل کارگروهی برای 
بررسی تامین مالی طرح انتقال آب از خلیج 
فارس بیان داشــت که نحوه کمک به طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به اســتان های یزد 
و کرمان در کارگروهی بررســی خواهد شد. 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشــاره به جلسه 
کمیســیون ویژه حمایــت از تولید و اجرای 
سیاســت های اصل 44 قانون اساسی عنوان 
کرد: طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های 
کرمان و یزد مورد بررسی قرارگرفت چرا که 
این طرح از جمله طرح های مهم در کشــور 
است که سرمایه گذار آن بدون اتکاء به منابع 
دولت، انتقال آب را دنبال می کند. کرباسیان با 
بیان اینکه بخش های عمده ای از طرح انتقال 
آب خلیج فارس عملیاتی شــده است، گفت: 
زمینه های الزم برای انتقال آب شرب از طریق 
خط لوله در حال انجام اســت و وزیر نیرو نیز 
مذاکراتی در خصــوص خرید تضمینی آب 

داشته است.

چرا ایران هنوز بانکداری اجتماعی ندارد؟

خبر

تحلیل

حذف  یارانه از هفت گروه  



رئیس ســابق اتحادیه امالک گفت: اگــر نرخ دالر به 
روند صعودی خود ادامــه دهد قطعا با جهش قیمت 
مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر اینکه دولت تدابیری 
برای کنترل نرخ ارز و طرح های خود از جمله مســکن 
اجتماعی اتخاذ کند. مصطفی قلی خسروی  در گفتگو 

با ایســنا اظهار کرد: پیش بینی این اســت که قیمت مسکن در 
سه ماهه آخر ســال مقدار  اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، 
اما جهشــی نخواهد بود. تعداد  معامالت نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد 

افزایش می یابد.وی افزود: با توجه به اینکه دالر از مرز 
۴۲۰۰تومان عبور کرده، خواه ناخواه ارزش افزوده پولی 
که سپرده گذاران در بانک می گذارند کاهش می یابد. 
در نتیجه سرمایه گذاران به بخش ساختمان می آیند 
و احتمال افزایش ســاخت و ســاز وجود دارد. طی 
صحبت هایی هم که اخیرا با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم 
چشم انداز بازار مسکن را مناسب می دانند.وی در پاسخ به این سوال 
که آیا با توجه به اینکه عرضه مسکن سالیانه حدود ۶۰۰ هزار واحد 

از تقاضا کمتر است احتمال فشار تقاضا وجود ندارد، گفت: قیمت 
مسکن وابستگی مستقیم به دو پارامتر تقاضا و تورم عمومی دارد. در 
دولت های نهم و دهم شاهد بودیم که همواره دولت نگران جهش 
قیمت مسکن بود و بر همین اساس فشار می آورد تا قیمت جهش 
نکند، اما دیدیم زمانی که در سال ۱۳۹۱ نرخ دالر بیش از سه برابر 
باال رفت مسکن نیز دچار افزایش شدید قیمت شد.خسروی ادامه 
داد: درست است که شاخص تورم به میانگین ۱۰ درصد رسیده ولی 
نمی توان انتظار داشت که تورم مسکن نیز در همین حدود باقی ماند. 

خبر

بارنامه فيزيکي حذف مي شود

ادامهصعوددالرمنجربهتورممسکنمیشود

معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از صرفه جويي ارزي،انرژي و 
زمان با حذف فيزيکي بارنامه و صدور الکترونيکي آن خبر داد.شهرام آدم نژاد در گفتگو 
با خبرگزاري صداوسيما افزود: براي حمل کاال با ناوگان حمل و نقل عمومي در جاده ها بايد 
اوراق بهاداري به نام بارنامه از سوي شرکت ها و موسسات مجاز حمل بار صادر شود که اين 
اوراق در سال هاي اخير کاهش يافته و به دو اوراق رسيده است.

2

آفتاب اقتصادی- علی اکبر سميعی: سالهاست که 
مقامات استانی خواستار افزایش اختیارات خود در 
تخصیص و هزینه کرد بودجه ها هستند. البته این 
خواسته، منطقی است زیرا تمرکز زدایی و افزایش 
اختیارات استان ها در راستای رونق بیشتر اقتصادی 
و پویایی نظام اداری کشور است.در یک نگاه کلی 
باید گفت که عملیاتی بودن ۳۴ درصد بودجه سال 
آینده و افزایش قابل توجه اختیارات اســتان ها در 
موضوع تخصیص بودجه مهم ترین ویژگی الیحه 
بودجه ۹7 است. رئیس جمهور هنگام تقدیم الیحه 
بودجه ۹7 به مجلس با بیان اینکه بر اســاس این 
بودجه در بخش استانی، صددرصد بودجه عملیاتی 
خواهد بود، بر ضرورت تمرکز زدایی از بودجه تاکید 
کرد و گفت: »بودجه ما به گونه ای تنظیم می شود 
که همه اعتبارات و هزینه ها در اختیار تهران است 
و ۲ الی ۳ درصد اعتبارات هزینه ای با کمی بودجه 
عمرانی را به استان می دهیم.«روحانی خاطرنشان 
کرد: »برای سال آینده در بخش هزینه ای به جای 
۴ درصد ۲۴ درصد و در بخش عمرانی نیز بیشتر از 
۳۰ درصد بودجه در اختیار استان ها قرار می گیرد. 
باید بگذاریم اســتان ها خود بر اســاس هزینه و 
درآمدشــان مدیریت کرده و نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در هر اســتانی راحت تر بتوانند 
بر کار اســتان، اســتاندار و برنامه ریزی مسئوالن 
استان نظارت کنند و ما نیز بر مبنای عملکردهای 
ســه ماهه نظارت کنیم و بودجــه در اختیار آنها 
بگذاریم. سازمان برنامه و بودجه طبق الیحه بودجه 

امسال، مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و 
باید به دقت نظارت کند.«محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه نیز در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری شبکه دو سیما در این خصوص گفت: بخش 
عمده ای از بودجه سال ۹7 به استان ها اختصاص 
داده شده و تأکید شده است که استان ها می توانند 
تا ۵۰ درصد از محل صرفه جویی اعتباراتشــان را 
به طرح های عمرانی همان استان اختصاص دهند.

تحول بزرگ برای پروژه های عمرانی
آفتاب اقتصادی در این خصوص با هادی حق شناس 
کارشناس اقتصادی گفتگو کرده است. حق شناس 
تصریح کــرد: همان طور که پیش بینی می شــد 
بودجه عمومی کشور همچنان افزایشی است ولی 
به نظر می رسد که بودجه شرکت ها سیر کاهشی 
داشته است. در واقع بودجه شرکت ها و موسسات 
وابسته به دولت 8۱۴ هزار میلیارد تومان است. حق 
شــناس گفت: »از بودجه کشور ۹۵ هزار میلیارد 
تومان را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد و در یک 
حالــت خوش بینانه ۲۵ درصد بودجه را پول نفت 
تشکیل می دهد و البته با احتساب مالیاتی که چهار 
شرکت اصلی وزارت نفت پرداخت می کنند سهم 
نفت بیش از ایــن خواهد بود.« وی افزود: »دولت 
در بودجه ۹7 کم کم اختیارات استان ها را افزایش 
داده یعنی تا پیش از این ۴ درصد بودجه جاری در 
اختیار اســتان ها بوده و در سال آینده این رقم به 
۲۴ درصد رسیده است. البته این موضوع طبیعی 

اســت اینکه حقوق کارکنان دولت در شهرستانها 
توسط ادارات کل اســتانی پرداخت شود هرچند 
در ماهیــت کار تغییری ایجاد نمی کند اما موجب 
افزایش اختیارات اســتان ها می شود. اما اینکه ۳۰ 
درصد بودجه عمرانی مســتقیما به استان ها داده 
می شــود یک تحول بزرگ برای رونق پروژه های 
عمرانی استان هاســت و اتفاق بسیار مهمی است 
تا اســتانداران و مدیران استانی خودشان بودجه 
عمرانی را برای ساخت و سازهای استانی تخصیص 
دهند. دولت باید این شــیوه را ادامه دهد. وی در 
ادامــه گفت: »واقعیت این اســت که از پول نفت 
۴۹/۵ درصد پول نفــت در اختیار دولت نخواهد 
بــود زیرا ۳۲ درصــد به صندوق توســعه ملی و 
۱۴/۵درصد هم در اختیار شرکت ملی نفت خواهد 
بود. البته رویکرد دولت این است که با استفاده از 
منابع بانکی و ارزی به بخش خصوصی تسهیالت 
بدهد که نتیجه آن افزایش اشــتغال خواهد بود. 
یعنی دولت هم از اســناد خزانه استفاده می کند 
بلکه از محل صندوق ذخیــره و منابع بانکی این 
امکان را فراهم کرده که بخش خصوصی تسهیالت 

را دریافت کند.

باید منتظر نتیجه عملی باشیم
از سوی دیگر، هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اســالمی در این 
خصوص بــه آفتاب اقتصــادی گفــت: » اینکه 
اختیارات اســتان ها در الیحه بودجه سال آینده 

افزایش پیدا کرده ظاهرا اقدام خوبی اســت ولی 
مهم این اســت که عملیاتی شود و اثربخشی الزم 
را داشــته باشد تا در نهایت درباره مثبت بودن آن 
بتوانیم قضاوت کنیم. قوامــی عنوان کرد:» قطعا 
افزایش اختیارات استان ها در موضوع بودجه باعث 
روان تر شــدن کارها و افزایــش بهره وری بوده و 
می تواند عاملی برای تســریع در اجرای پروژه های 
عمرانی استان ها باشــد. البته معموال استان های 
ما هنوز قابلیت زیادی برای تخصیص بودجه های 
خودشــان پیدا نکرده اند و تاکنون این کار توسط 
مرکز صورت می گرفته است. همین االن استان ها 
در جذب منابع موجودشــان مشــکل دارند . باید 
زیرساخت هایی فراهم شود تا استان ها در تخصیص 
و جذب بودجه توانمندی الزم را پیدا کنند. همان 
طور که اشــاره کردم افزایش اختیارات استان ها 
روی کاغذ که  کار خوبی اســت اما باید ببینیم در 

عمل چه نتیجه ای خواهد داشت. 

ديدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی اين صفحه را به صورت پيامک با شماره 3000141428 در ميان بگذاريد.

امیدوارم ایرانیان بیشتر، اهل مطالعه کتاب 
شوند و... 

0933...
خوش به سعادت هموطنان عزیزی که با 
نیت خیر و الهی در امر کمک به زلزله زدگان 
کرمانشاه از توزیع بسته های غذایی گرفته 
تا رفع نیاز امکانات حیاتی و رفاهی دیگر 
پیشگام شدند. این موضوع انسان دوستانه 
و خدا پســندانه مصداق اهتمام و جامه 
عمل پوشاندن به دستورات مقدس قرآن 
کریم و حضرات معصومین)ع( اســت و 
دارای فواید و آثار دنیوی و اخروی فراوان 

است. اجرکم عنداهلل.
0938...

قرآن کریم، ســفره رحمت بی پایان الهی 
اســت که همــه بندگان عــام و خاص و 
حتی گنهکاران نادم توبــه کار می توانند 
از این میهمانــی معارف رحمت و هدایت 
 که ســعادت و آبادکننده آخرت اســت 

بهره مند شوند.    
0938...

به رغم هشدارها و سفارشات متعدد مردم 
و مســئوالن به تولید کننــدگان اجناس 
و کاالهــای مصرفی و انــواع خوراکی ها، 
بخصوص شیر، لبنیات و فرآورده های دامی، 
متأسفانه بعضی کارخانه ها از جمله شیر 
پاستوریزه پگاه اصفهان که مدتهاست، به 
نفع خود و فروشندگان، تاریخ تولید و تاریخ 
انقضا مصرف شیرهای پاکتی را به صورت 
بسیار ریز و ناخوانا )با وجود محل های سفید 
و مناســب( در قسمت های رنگی و تیره و 
نامناسب چاپ می کند، واقعا چرا؟!. محمود 

بلیغیان از اصفهان
0913...

در جام های جهانی فوتبال کشــورهایی 
بوده اند که شــگفتی ساز شدند ایران هم 
می تواند مانند بازی در استرالیا توانایی ها 
و شانس خود را امتحان نماید. با توجه به 
دو تیم قوی در گروه توقع از بازیکنان باال 
نیست و آنها می توانند با خونسردی بیشتر 

امیدوار باشند .
0910...

ایران گرفتار زمین لرزه های پی در پی از 
شرق تا غرب اســت دولت از دانشمندان 
جهان که از علــم زمین لرزه تبحر دارند 
دعوت کند تا شاید بتوان به راهکاری برای 
خسارت کمتر دست یافت گرچه این کره 
خاکی نه تنها لرزش بلکه بعد از سرد شدن 
پوســته داغ اولیه با بارش میلیونها سال 
باران تاب دمای مــذاب درونی نیاورده و 
بارها متالشی شــده خاموش شدن اکثر 
آتشفشان ها به علت زیاد شدن ضخامت 
ســرد پوســته زمین و نبود روزنه بیشتر 
برای تخلیه مذاب درون زمین هیچ دور از 
انتظار نیست، فشار درون زمین کره زمین 
را دچار دگرگونی شــدیدی می کند که 
حاصل آن ویرانی بخشی از این کره خاکی 
است آتشفشــان های داغ نقاط دنیا دلیل 
خوبی برای ضخامت زیاد پوسته زمین و 
نفوذ آب تا عمق زیاد باعث نفوذ خروجی 
آتشفشانها گردیده دمای زیاد مذاب درون 
زمین پوسته زمین را تحت فشار گذاشته 
آن چون تخم مرغ کنار آتش بخشــی از 

زمین منفجر  می گردد. 
0918...

روی خط آفتاب

تلگرام: 09128197782

88318۵۵۶-88318۵۵۵
پیام كوتاه:  30001۴1۴2۷

هادی حق شناس در گفت وگو با آفتاب اقتصادی:
اینکه 30 درصد بودجه عمرانی مستقیما به استان ها داده می شود یک تحول 
بزرگ برای رونق پروژه های عمرانی استان هاست و اتفاق بسیار مهمی است 
تا استانداران و مدیران استانی خودشان بودجه عمرانی را برای ساخت و 
سازهای استانی تخصیص دهند

سه شنبه  21 آذر 1396    شماره  647

نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه 
در گفتگو با آفتاب اقتصادی:

اينکه اختيارات اســتان ها در اليحه 
پيدا کرده  افزايش  آينده  بودجه سال 
ظاهرا اقدام خوبی است ولی مهم اين 
است که عملياتی شود و اثربخشی الزم 
را داشته باشد تا در نهايت درباره مثبت 

بودن آن بتوانيم قضاوت کنيم

جوابیهمتروبهیکپیاممردمی
احترامــا در خصوص مطلب منــدرج در آن 
روزنامه، دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ با مضمون: 
گالیه به حضور بیش از حد دستفروشــان در 
ایســتگاه مترو دروازه دولت، ضمن تشکر از 
دســت اندرکاران محترم آن روزنامه به خاطر 
انعکاس پیام های مردمی و انتشار پاسخ های 
شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به 
مشکالت مطرح شده، مســافران ارجمند به 
اطالع می رساند: دستفروشــان مترو در بدو 
ورود به ایســتگاه همچون ســایر مسافران با 
تهیه بلیت وارد قطار می شــوند که شناخت 
و تفکیک آنها کار مشــکلی است؛ این افراد 
سپس به دور از چشم پرسنل مترو، مبادرت 
به فروش اجناس می نمایند که متاسفانه خرید 
و استقبال تعدادی از مسافران گرامی، آنان را 
به ادامه فعالیت در واگن ها تشــویق می کند. 
گفتنی اســت که پرسنل شــاغل در تمامی 
ایســتگاه های خطوط مترو در حد توان خود 
در صورت مشاهده این افراد نسبت به خارج 
نمودن دستفروشــان از متــرو اقدام نموده و 
کنترل ویژه در گیت های مسافری با همکاری 

پرسنل و پلیس محترم مترو انجام می شود.

جوابیه

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه

سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم

نیم سكه
ربع سكه

یك گرمی
هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

دوشنبه- قیمت )تومان(
1416000
1368000
703000
401700
۲65000
1۲8600

4۲14
5055

آفتاب يزد گزارش می دهد

افزایش اختیارات استان ها 
در الیحه بودجه 9۷

آفتاب اقتصــادی: »فعال قطعی نیســت«؛ این 
جمله ای بود که محمدباقر نوبخت در پاســخ به 
دو ســوال مهم خبرنگاران از آن اســتفاده کرد؛ 
یک پرسش در خصوص احتمال افزایش قیمت 
بنزین و پرســش دیگر درباره حذف یارانه بیش 
از ۳۰ میلیون ایرانی. رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور درباره احتمال افزایش قیمت 
بنزین تصریح کرد: در بودجه امسال در خصوص 
حامل های انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل 
افزایش حامل های های انــرژی گفته بودیم، اما 
مجلــس تا ۴8 هزار میلیــارد تومان به ما مجوز 
داد که افزایش داشــته باشیم، اما ما از این مجوز 
اســتفاده نکردیم.محمدباقر نوبخت با اشــاره به 
خبرهای منتشــر شــده درباره احتمال افزایش 

قیمت بنزین، متذکر شد:خبرهای مجعول زیاد 
است. از این دســت حرف ها زیاد است و قطعی 
نیست. گمانه زنی است. مطمئن باشید هر اتفاقی 

بخواهد بیفتد، اعالم می کنیم.
نوبخت در پاســخ به پرســش دیگر خبرآنالین، 
درباره حذف یارانه بگیران اظهار داشت: راجع به 
یارانه ها دو روش وجــود دارد؛ یکی اینکه یارانه 
غیرنیازمندان را قطع کنیم یا اینکه به کســانی 
که نیازمند هستند، یارانه بدهیم. وی افزود: باید 
شناســایی صورت گیرد، برای ایــن کار نیازمند 
توافق با مجلس هستیم. حذف ۳۱ میلیون نفر از 
یارانه قطعی نیست.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
عنوان کرد: ما پیش بینی هایی داریم، اما اینکه این 
پیش بینی ها چــه خواهد بود و جامعه هدف چه 

تغییری می کند، باید منتظر باشد. باید با مجلس 
به یک ســازوکار مشخص برســیم. همیشه این 
انتقاد وجود داشــته که چرا به ثروتمندان یارانه 
می دهید. سازوکاری که در تبصره ۱۴ مشخص 
کردیم، معطوف شدیم به اینکه به نیازمندان یارانه 
بدهیم. ضمن اینکه یارانه هیچ فرد نیازمندی در 

سال ۹7 حذف نمی شود.

قیمت ارز چگونه کنترل می شود؟
نوبخت در پاســخ به ســوالی درباره نرخ ارز در 
بودجه و سیاســت یکسان ســازی ارز، تصریح 
کرد: یکسان ســازی نرخ ارز سیاست دولت است 
و زمانی اجرا خواهد شــد که زمینه هایش وجود 
داشــته باشــد. به همین جهت اینکه سیاست 

یکسان سازی نرخ ارز که سیاست تقریبا سال های 
گذشته دولت اســت، حتما بستگی به شرایطی 
دارد که باید فراهم شــود. وی متذکر شد: اینکه 
چرا دالر ۳۵۰۰ تومان انتخاب کردیم و قیمت ها 
در بازار باالست، ما که خود را با بازار و صرافی ها 
تطبیق نمی دهیم. فکر می کنیم ما نباید به بازار 
عالمت دهیم که می خواهیم برابری ریال و دالر 
را به نفع دالر تغییر بدهیم.معاون رئیس جمهور 
ادامه داد: آنچه برای ما مهم است، مصالح کشور 
است. مصلحت کشور در تضعیف پول ملی نیست. 
ما دالر را به قیمت مبادله ای ارائه می کنیم؛ پول 
صرافی که به جیــب ما نمی رود. ما که به دنبال 
ثبات اقتصادی و مهار تورم هســتیم، از تضعیف 

ریال ضرر می کنیم.

نوبخت:

افزایشقیمتبنزینفعالقطعینیست

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: »اکنون 
خــط فقر در تهران به بــاالی ۴ میلیون تومان 
رســیده اســت. در کالنشــهر های دیگر بین 
ســه و نیم تا چهار میلیون تومان است. نابرابری 
هم به شــدت افزایش پیدا کرده است. آخرین 
اطالعات بانک مرکزی نشــان می دهد ضریب 
جینــی به باالی  ۰.۴ رســیده و شــکاف بین 
دهــک باال و پایین یعنی دهــک دهم و دهک 
اول به انــدازه ای افزایش یافته که طبق اعالم 
بانک مرکزی این تفاوت به ۱۱۵ میلیون تومان 
در سال رسیده اســت. یعنی دهک دهم ۱۲۳ 
میلیون تومان در سال ۹۵ هزینه داشته است، 
دهک اول 8 میلیون تومــان، مابه التفاوت آن 
۱۱۵ میلیون تومان بوده که بســیار عدد باالیی 
اســت.«به گزارش فرارو وحید شقاقی گفت»به 
این ترتیب طبق آمار بانک مرکزی روند تشدید 
نابرابری و فقر صعودی بوده اســت. این پاشنه 
آشــیل دولت دوازدهم است. این دولت باید در 

حوزه کاهش خط فقــر و کاهش نابرابری طی 
برنامه های خودش تا پایــان دولت تصمیمات 
بسیار سختی را اتخاذ کند. اگر دولت می خواهد 
یارانه نقدی را حذف کند، باید در دهک ها پایین 
یارانه نقدی را افزایش دهد چون اگر این مسیر 
را دنبال نکند، دهک های پایین درآمدی هر روز 
وضعیتشان بدتر از دیروز می شود. به این ترتیب 
با توجه به اینکه ۳۰میلیــون نفر را از پرداخت 
یارانه حذف می کنند باید یارانه ۵۰ میلیون نفر 
دیگر افزایش یابد اما متاســفانه این افزایش در 
بودجه دیده نشده است. باید در حوزه فقر زدایی 
و افزایــش قدرت خرید مــردم اقدامات جدی 
صورت بگیرد در غیر این صورت کشور وارد فاز 
تازه ای از بحران و اعتراضات مردمی می شود.« 
شقاقی گفت: »با توجه به اینکه دولت نرخ دالر 
در بودجه را ۳۵۰۰ تومان دیده است، نسبت به 
امســال حدود ۲۰۰ تومان افزایش نرخ دالر در 
بودجه را افزایش داده است، این بار تورمی دارد.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال 
تغییر ســایت بن رو در صورت عدم مشــارکت 
سهام داران زیرمجموعه ســایپا برای استفاده از 
ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی 
صنایــع ایران خبر داد و گفــت: مباحث پایه ای 
قرارداد رنو تغییری نکــرده اما به لحاظ اجرایی 
باید در ارتباط با آن تصمیم گیری کرد. همچنین 
شــرکت سرمایه  گذاری مشــترک طی ۲۰ روز 
آینده ثبت می شــود.به گزارش ایســنا، محسن 
صالحی نیا در پاســخ به سرنوشت سایت بن رو 
و خبرهای اعالمی مبنی بر عدم موافقت ســایپا 
برای تولید مشــترک، اظهار کرد: بحث مخالفت 
سایپا مطرح نیست. سهام بن رو به چند شرکت 
زیرمجموعه ســایپا تعلق دارد و آنها تا به امروز 
شــرایط را برای در اختیار گذاشتن شرکت برای 
استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( مناسب ندیده اند. 
صالحی نیا با بیان اینکه آیین نامه مربوط به ثبت 

ســفارش واردات خودرو در دولــت مدنظر قرار 
گرفته است، گفت: صحبت های مطرح شده در 
ارتباط با تصویب این پیش نویس در دولت قابل 
استناد نیست اما باید اعالم کرد که در کمیسیون 
مربوطه دولت نهایی شده و به زودی توسط دولت 
ابالغ خواهد شد.وی ادامه داد: تنها مسئله ای که 
در مورد این پیش نویــس باید مطرح کرد این 
اســت که خودروهایی که به دالیل مختلف در 
گمرکات مانده اند تعیین تکلیف می شوند. عالوه بر 
این، آیین نامه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و نیز صنعت، معدن و تجارت و با همکاری 
کارگروه های مربوطه به دولت ارائه شــده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مورد قراردادها و مذاکرات خودرویی از جمله 
رنو و پژو یادآور شــد: مباحث پایه ای قرارداد رنو 
تغییری نکرده ولی به لحاظ اجرایی باید در ارتباط 
با آن تصمیم گیری کرد. شرکت سرمایه  گذاری 

مشترک طی ۲۰ روز آینده ثبت می شود.

يک اقتصاددان:

فقرونابرابریپاشنهآشیلدولتاست
صالحی نيا خبر داد

تعیینتکلیفقراردادبارنوتا۲۰روزدیگر

قائم مقام ارشــد مدیرعامل گروه خودروســازی 
سایپا گفت: ســایپا به دنبال همکاری و حمایت 
از قطعه ســازان همکار با این گروه خودروسازی 
است اما این حمایت ها درصورتی شکل می گیرد 
که توسعه فعالیت ها و افزایش کیفیت در دستور 
کار این شرکت ها قرار گیرد. به گزارش سایپانیوز، 
محمدرضــا هنری کیا اظهار داشــت: از نظر ما 
شــرکت های همکار در زنجیره تامین جزئی از 
گروه خودروسازی سایپا هستند لذا با همفکری 

آنها مشــکالت پیش روی این بخــش را مورد 
بررســی قرار خواهیم داد به شرطی که توجه به 
توسعه فعالیت ها و افزایش کیفیت در دستور کار 
این شرکت ها قرار گیرد تمامی تالش خود را برای 
رفع موانع پیش رو به کار خواهیم بست.قائم مقام 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: نگاه 
دولت در صنعت داخلی توانمندی این بخش مهم 
و تاثیرگذار اســت و این نگاه استراتژیک نیاز به 
توجه، مراقبت و همچنین برنامه عملی دارد، لذا 

بنگاه های اقتصادی بایــد بتوانند در اجرای این 
امر برنامه ریزی مدون برای توســعه فعالیت های 
خود داشــته باشند.وی با اشاره به هجوم قطعات 
بی کیفیت و قاچاق به بازار خودرو کشــور تاکید 
کرد: این پدیده باعث شــده اســت که ســهم 
قطعه ســازان داخلی و شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پس از فروش و در نهایت اشــتغال این 
بخش به نفع شــرکت های چینــی تغییر یابد و  
 این موضوع را باید مورد بررســی بیشتر قرار داد.

هنری کیا سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی 
با افزایش تولیــدات داخلی را به لحاظ اقتصادی 
با صرفه توصیف و تاکید کرد: این صنعت نیاز به 
سرمایه گذاری های جدید و همکاری بین المللی 
دارد و یکی از مهم ترین چشــم انداز های گروه 
خودروسازی سایپا در حوزه قطعه سازی حرکت 
به ســوی انتقال تکنولوژی نوین به شرکت های 
همکار در زنجیره تامین قطعه و هماهنگ شدن با 

صنعت جهانی است.

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازی سايپا: 

حمایتسایپاازقطعهسازانیکهبهدنبالافزایشکیفیهستند

خبر تلگرامی

بر  Dقائم مقام وزيــر صنعت گفت: 
در اليحه  دولت  بينی  پيش  اســاس 
حامل های  قيمت  ســال 97،  بودجه 
آينده  سال  صنعت  حوزه  برای  انرژی 

افزايش نخواهد يافت.

Dوزير نفت کويت اعالم کرد: اگر بازار 
نفت تا ماه ژوئن سال آينده ميالدی به 
توازن برسد، ممکن است توافق جهانی 

کاهش توليد نفت کنار گذاشته شود.

Dرئيس اتحاديه پرنده و ماهی با بيان 
اينکه در حال حاضر تخم مرغ کيلويی 
7300 تومان به فروش می رسد که رقم 
هر  مناسب  قيمت  است،گفت:  بااليی 

کيلو تخم مرغ 6 هزار تومان است.

میز خبر

یارانه نقدی نان نصف شد
در الیحــه بودجه ســال ۱۳۹7 یارانه نقدی 
نان در جداول و تبصره ها نســبت به امســال 
کاهش ۵۰ درصدی داشته است که به گفته 
یک مقام مسئول در وزارت کشاورزی، دولت 
برای پیشگیری از تحقق بودجه ها و یارانه های 
تصویب شــده، مزایایی در الیحه بودجه سال 
آینده مانند اســتفاده از اوراق ســلف موازی، 
اسناد خزانه و غیره قائل شده که جبران کننده 
کسری موجود باشد.به گزارش ایسنا، دولت در 
الیحه بودجه سال آینده ۳۳۰۰ میلیارد تومان 
در قالب تبصره ۱۴ به عنوان یارانه نان و خرید 
تضمینی گنــدم و ۱7۰۰ میلیارد تومان نیز 
به عنوان یارانه خرید تضمینی گندم در نظر 
گرفته است که جمعا به ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
می رسد، در حالی که سال گذشته مجموع دو 
ردیف یارانه نان بــه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان می رسید که کاهش حدود ۵۰ درصدی 

را نشان می دهد. 

آماده صدور گاز به امارات هستیم
وزیر نفت گفت: ما آماده صدور گاز به امارات 
طبق قرارداد هســتیم، از ایــن به بعد نوبت 
کرسنت است که اقدام کند.بیژن نامدار زنگنه 
در گفت وگــو با ایلنا، درباره صــادرات گاز به 
امارات گفت: با هماهنگی هایی که انجام شده، 
بیش از یک سال است که اعالم کرده ایم آماده 
صــدور گاز به امارات طبق قرارداد هســتیم.
وی بــا بیان اینکه ما براســاس قرارداد عمل 
کردیم و همه تجهیزات مان نیز برای صادرات 
آماده اســت، اظهار داشت: از این به بعد نوبت 
کرســنت اســت که اقدام کند و اگر اقدامی 
نکند و تحویل نگیرد، آنها هستند که تخلف 
کرده اند.وزیر نفت درباره آخرین گفت وگوها با 
پاکستان درخصوص خط لوله صلح نیز تصریح 
کرد: پاکســتانی ها از آن استقبال نمی کنند.

وی دربــاره آخرین اقدامات صــورت گرفته 
درخصوص میدان آزادگان هم خاطرنشــان 
کرد: کار در این باره در حال پیشــرفت بوده 
و شرایط برای برگزاری مناقصه در حال جلو 

رفتن است.

كاهش 19 درصدی صادرات پسته
آمــار گمرک حاکی از کاهــش ۱۹ درصدی 
صادرات پســته ایران در هشــت ماهه سال 
جاری نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 
است.به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار 
گمرک ایران از تجارت خارجی هشــت ماهه 
ســال جاری، در این مدت ۵۹ هزار و 7۴۴تن 
پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده 
اســت که ارزش مجموع ایــن محموله ها به 
۴۹۵میلیون و 8۲7 هزار و ۱7۰ دالر می رسد.

آلمان  در رتبه اول سرمایه  گذاری
مدیرکل ســرمایه  گــذاری خارجــی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت با اعــالم این که از 
ابتدای دولــت یازدهم تاکنــون ۱۱ میلیارد 
دالر سرمایه  گذاری خارجی در حوزه صنعت، 
معــدن و تجارت مدنظر قــرار گرفته، گفت: 
آلمان، ایتالیا و چین به ترتیب بیشترین میزان 
سرمایه  گذاری خارجی را در ایران داشته اند.به 
گزارش ایسنا، افروز بهرامی با اشاره به اینکه از 
ابتدای دولت یازدهم تاکنون حدود ۱۱میلیارد 
دالر به تصویب هیئت سرمایه  گذاری خارجی 
رســیده اســت، گفت: این رقــم مربوط به 
۲۵۲پــروژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت 

بوده که ۱۰۶پروژه در حال بهره برداری است.



رئیس جمهور آمریکا در پیام توئیتری نوشــت: بانک ولز فارگو 
در ادامه تحقیقات در راستای پرونده های اخیر رسوایی خود با 
جریمه بیشتری روبه رو خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا به ولز فارگو، ســومین بانک بزرگ آمریکا هشدار داد که 
جریمه هــای این بانک با توجه بــه تحقیقات پیش رو در مورد 
استفاده از حساب های بانکی جعلی و سوء استفاده در ماجرای 

وام دهی افزایش خواهد یافت.
ترامــپ نوشــت: جریمه های بانــک ولز فارگو بــرای اقدامات 

ناشایســت آنها در برابر مشتریان و دیگران کاهش 
نخواهــد یافت. این در حالی اســت که مدیر اداره 
حفاظت مالی مشــتریان ولز فارگــو در مصاحبه 
ای اعالم کــرد: این بانــک در ارتباط بــا پرونده 
سوء اســتفاده از وام دهی بایــد ده ها میلیون دالر 

جریمه پرداخت کند.
ولز فارگو در ماه اکتبر اعالم کرده بود که برخی از وام گیرندگان 
به طور غیر صحیح متهم به عدم رعایت مهلت مقرر در نرخ های 

وعده داده شده، هستند؛ هر چند که در این تاخیرها 
بانک مقصر بوده اســت. عالوه بر این، ولز فارگو در 
اواخر ماه ســپتامبر این اتهــام را که در حدود دو 
میلیون حســاب کارت اعتباری غیر مجاز توســط 
کارمندان این بانک با اســامی مشتریان غیر واقعی 
افتتاح شده را پذیرفته اســت. ترامپ در انتهای پیام توئیتری 
خود نوشــت: قوانین را مالیم تر خواهــم کرد؛ اما مجازات های 

شدید زمانی است که کسی گرفتار تقلب باشد.

واگذاری ۳۵۰ میلیارد تومان به بانک ها و بیمه ها 

ترامپ برای سومین بانک بزرگ آمریکا خط و نشان کشید

درآمد دولت از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت نزد بانک ها و بیمه ها ۳۵۰ هزار 
میلیون تومان در بودجه ۹۷ در نظر گرفته شده است. بر اساس الیحه بودجه ۹۷ منابع 
دولت حاصل از استفاده از تسهیالت سایر بانک ها و منابع خارجی ۳۵۵ میلیون تومان 

پیش بینی شده است. همچنین منابع حاصل از واریز وجوه اداره شده نزد بانک ها 
۱۰۰هزار میلیون تومان خواهد بود. 

ارزش واردات ایران از عربستان که در سال ۱۳۸۵ به مرز ۶۰۰ میلیون دالر 
نزدیک شده بود، اکنون به رقمی حدود صفر رسیده است. به طور کلی حجم 

تجارت با عربستان در سال ۸۵ در اوج خود به حدود ۱۰۰۰ میلیون دالر رسیده بود 
که متاسفانه در حال حاضر این رقم از اقتصاد ما خارج شده است

که  دنیایی  در  الهام عالئی:  اقتصادی-  آفتاب 
تجارت با سایر کشــورها، یکی از ارکان اساسی 
اقتصاد محســوب می شود، کشــور ما بازار یکی 
از کشــورهای مهم جهان را از دست داده است. 
عربستان سعودی، نامی آشنا برای سیاستمداران 
و اقتصاددانان ایران اســت؛ چرا که این کشور به 
دالیل بی شــماری از جمله دارا بودن بزرگترین 
سفره نفتی جهان همواره مورد توجه کشورهای 
منطقه و جهان بوده و هســت. عربستان اولین 
صادرکننده نفــت خام و دومیــن تولیدکننده 
نفت در جهان اســت. از سوی دیگر، این کشور 
از بزرگتریــن قطب هــای گردشــگری مذهبی 
در ســطح جهان به شــمار می رود و همه ساله 
میلیون ها نفر بابت شرکت در مراسم حج در این 
کشور حضور می یابند؛ این حضور هر سال چند 
میلیارد دالر به میزان درآمد عربستان می افزاید. 
هر چند کاهش بهای نفت بر اقتصاد این کشــور 
تاثیر بســزایی می گذارد، اما نمی توان چشم انداز 
تجارت با عربستان را نادیده گرفت. این در حالی 
اســت که در سال های اخیر، حجم تجارت ایران 
و عربستان با طی کردن روند نزولی به کمترین 

میزان ممکن رسیده است.

بررسی پیشینه تجارت ایران و عربستان
ارزش واردات ایران از عربســتان که در ســال 
۱۳۸۵ بــه مرز ۶۰۰ میلیون دالر نزدیک شــده 
بود، اکنون به رقمی حدود صفر رسیده است. به 
طور کلی حجم تجارت با عربستان در سال ۸۵ 
در اوج خود به حدود ۱۰۰۰ میلیون دالر رسیده 
بــود که متاســفانه در حال حاضر ایــن رقم از 

اقتصاد ما خارج شده است. بررسی روند تجارت 
۱۰ ســاله ایران و عربستان ســعودی طی بازه 
زمانی سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ نشان می دهد 
که تجارت میان دو کشور از سال ۱۳۸۷ به بعد 
رونق پیشــین خود را از دست داده و با روندی 
نوسانی در سطحی پایین تر از ۲۰۰ میلیون دالر 

تداوم یافته است. 
از سال ۱۳۸۸ متوسط قیمت واردات از متوسط 
قیمت صادرات پیشــی گرفته و در سال ۱۳۹۲ 
همزمــان با افزایش قابل توجه متوســط قیمت 
واردات شــاهد ســقوط شــدید متوسط قیمت 
صادرات هستیم که در سال ۱۳۹۴ این شاخص 
برای دو کشور در سطح پایین تر از یک دالر به 
یک دیگر نزدیک شدند و در مجموع روند تجاری 
دو کشور در دوره زمانی مورد بررسی پرنوسان و 
رو به افول بوده اســت. واردات عربستان از ایران 
مســیری کامال در خالف جهت جریان واردات 
این کشور از جهان طی کرده و علی رغم افزایش 
مــداوم واردات این کشــور از جهــان در دوره 
مورد بررســی صادرات ایران به عربستان در ده 
ســال گذشــته رو به افول بوده است. همچنین 
در ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به دلیل تشــدید 
اختالف نظرهای سیاســی، روابط این دو کشور 

بیش از پیش به سردی گراییده است. 

تاثیر روابط سیاسی بر اقتصاد
در همین راســتا، علی بیگدلی، کارشناس امور 
بین الملــل به آفتاب اقتصــادی گفت: »اقتصاد 
همواره با جریان سیاست حرکت می کند. کشور 
ما تا وقتی نتواند مناســبات سیاســی مطلوبی 
که تنظیم کننده امنیت متقابل باشــد را ایجاد 
کند و بســترهای گسترش اقتصاد و بازرگانی را 
فراهم نماید، امکان ندارد بتوانیم به دنبال رشد 
مناســبات اقتصادی با سایر کشــورها از جمله 
کشــوری باشــیم که هیچ نوع روزنه سیاسی با 
آن نداریــم. بنابراین با توجه بــه اینکه در حال 
حاضر، روابط میان ایران و عربســتان درحالت 
شکننده ای قرار دارد و می توان گفت نه تنها در 
منطقه، بلکه در فضای بین المللی خصم یکدیگر 
می باشــند، طبیعی اســت که حجــم مبادالت 
تجاری این دو کشــور روزانه کاهش می یابد. در 
نتیجــه به دلیل قطع روابط سیاســی نمی توان 
منتظر شکل گیری روابط اقتصادی مطلوب میان 

ایران و عربستان بود.«

بیگدلــی ادامه داد: »درحال حاضر، مثلثی میان 
عربستان، اســرائیل و آمریکا در منطقه تشکیل 
شده که در حال ارســال امواج تهدیدآمیز برای 
کشور ما است. این تهدیدها به واسطه گله مندی 
از دخالت های ما در منطقه و گله مندی عربستان 
از ایــران به دلیل مســئله یمن اســت. چرا که 
محمدبن ســلمان برنامه های بلندمدتی را برای 
عربســتان در نظر دارد که مســتقیما وابســته 
به تعییــن تکلیف یمن هســتند. وی به مردم 
عربســتان و جهان قول داده است که کشورش 

را از جنبه های بسیاری از 
سیاسی  جنبه های  جمله 
و اقتصــادی تغییر دهد و 
این امر تحت تاثیر مسئله 
یمــن اســت. بنابراین ما 
برای تجارت با عربســتان 
ناچاریم که در سیاســت 
منطقــه ای خود بــا این 

کشور تجدیدنظر کنیم.«
بین الملل  کارشناس  این 
افــزود: »پس از ســقوط 
صدام حســین، کشور ما 
پیشــروی های خود را در 
منطقــه گســترش داد و 
در حال حاضر، کشورهای 
که  هستند  نگران  منطقه 

ایران با نفوذ گســترده ای که در خاورمیانه پیدا 
کرده، بتوانــد نقطه تعیین کننده ای باشــد که 
موجب زیان کشورهای منطقه از جمله عربستان 
شــود. از طرف دیگر، عربستان نیز باید سیاست 
خارجی خود را تغییر دهد و ارتباطات گسترده 
خود با کشورهای خارج از منطقه را محدود کند 
و با کشورهای خاورمیانه مخصوصا ایران ارتباط 

برقرار کند.«

سیاست های کنترل نشده و ناصحیح
بیگدلی در ادامه با اشــاره بــه هزینه های ایران 
برای عــراق، داعش، ســوریه و ... گفت: »همه 
زحمات، تالش هــا و هزینه هایی کــه ایران در 
منطقه متحمل شــده، نادیده گرفته شــده اند 
وحتی نامی از آقای ســلیمانی برده نشده است. 
حتی هنگامی کــه حیدرالعبادی پایان حکومت 
داعــش را اعالم کرد، از کشــورهایی که به آنها 
در این امر یاری رســاندند، تشــکر کرد؛ بدون 

اینکه نامی از ما که عامل اصلی آن بودیم، ببرد. 
اینها باید برای سیاســتمداران ما پیام باشــد تا 
سیاســت های کنترل نشــده و ناصحیح خود را 

تغییر دهند.«

مبادله با عربستان از طریق کشورهای واسطه
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در هفته گذشته 
با اشــاره به همین چالش گفت: »در حال حاضر 
هیچ گونه ارتباط اقتصادی مستقیمی با عربستان 
نداریم. اکنون اگر کاالیی به عربســتان صادرات 

شود، بسیار جزئی و از طریق کشورهای واسطه 
اســت. واردات کاال از عربســتان نیز بر اســاس 
همین شرایط و از طریق کشورهای واسطه انجام 
می شود؛ البته ما هیچ گونه محدودیتی در کار با 
کشورهای همسایه قائل نیستیم و گاه کشورهای 
دیگر هستند که محدودیت هایی در این خصوص 

وضع می کنند.«
مجتبی خســروتاج دربــاره تعرفه های گمرکی 
عربســتان برای ایران توضیح داد: »در گذشته 
برخی مــواد پتروشــیمی که در داخــل تولید 
نمی شــوند از طریق عربســتان وارد می شــد و 
اکنون نیز در زمینه صادرات این کشور در نظام 

تعرفه ای خود تغییر چندانی نداشته است.« 
حال پرسش اینجاست آیا در شرایطی که اقتصاد 
ایران دارد، از دســت دادن تجارت با عربســتان  
منطقــی به نظر می رســد؟! آیــا تجدیدنظر در 
سیاست های کشور کم هزینه تر از کاهش حجم 

تجارت بین الملل نیست؟! 

اینکه در حال  بــه  توجه  با  بیگدلی: 
حاضر، روابط میان ایران و عربســتان 
درحالت شــکننده ای قــرار دارد و 
می توان گفت نه تنها در منطقه، بلکه 
در فضــای بین المللی خصم یکدیگر 
می باشــند، طبیعی اســت که حجم 
روزانه  کشور  دو  این  تجاری  مبادالت 
کاهــش می یابد. در نتیجــه به دلیل 
قطع روابط سیاســی نمی توان منتظر 
شــکل گیری روابط اقتصادی مطلوب 

میان ایران و عربستان بود

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱4۱428 در میان بگذارید.

3  بازار پول

تعیین تکلیف اموال مازاد
 بانک ملی

بانک ملی ایران در هشــت ماه نخست امسال 
۶۳۱ میلیــارد ریال از امالک مــازاد ملکی و 
تملیکــی خود را تعیین تکلیف کرده اســت. 
از ابتدای ســال جاری تا پایان آبان ماه بیش 
از ۱۰۴ مــورد از ایــن امــالک از طریق ۸۷ 
مزایده های سراســری و استانی فروخته شده 
اســت. بر این اســاس مجموع امالک مازاد و 
تملیکی فروش رفته بانک ملی ایران در سال 
۹۵ و هشت ماه ابتدای سال ۹۶، به ارزش بالغ 
بر حدود یک هــزار و ۶۶۵ میلیارد ریال بوده 
اســت. حدود دو هزار فقره از امالک تملیکی 
بــه ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۱ میلیــارد ریال در 
اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی 
تشریفات قانونی در معرض فروش و واگذاری 

قرار خواهد گرفت. 

اعالم زمان برگزاری مجمع 
فوق العاده بانک آینده

زمان برگزاری مجمــع عمومی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان سهام بانک آینده اعالم شد. 
بانک آینده که با نماد »وآیند« در فرابورس و 
در بازار پایه »ب« حضور دارد، زمان برگزاری 
مجمــع عمومی عــادی به طــور فوق العاده 
صاحبان ســهام خود را روز پنج شنبه ۳۰ آذر 
۹۶ اعالم کرد. دستور جلسه مجمع این بانک، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی است. افزون 
بر این تمامی ســهامداران، وکیل یا قائم مقام 
قانونی صاحب ســهم و همچنین نماینده یا 
نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می توانند 
در جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 
۹صبح روز پنج شنبه ۳۰ آذر ۹۶ شرکت کنند.

حضور بانک پاسارگاد در یک 
نشست سرمایه گذاری 

با  نخستین نشست ســرمایه گذاری فناوری 
حضور صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
کشورهای عضو D۸ با رویکرد هم افزایی بین 
 D۸ صندوق های مخاطره پذیر کشورهای عضو
در پارک فناوری پردیس برگزار شــد. شرکت 
شناسا، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، در 
این نشست حضور یافت و نقشی محوری در 
کمیته علمی این رویداد ایفا نمود. در روز اول 
این نشست، نماینده شرکت شناسا مدیریت 
 Co-Investment و CVC پنل بین المللــی
را با حضــور نمایندگانی از ترکیــه، مالزی و 
بنگالدش عهده دار بود. در ادامه، شرکت شناسا 
در راستای تسهیل جذب سرمایه خارجی دو 
تفاهم نامه بین المللی برای همکاری مشترک 
امضا کرد. انجمن جهانی فرشتگان سرمایه گذار 
)WBAF( و شــرکت دولتی سرمایه گذاری 
خطرپذیر KMP از کشــور مالزی، با امضای 
این دو تفاهم نامه به جمع شرکای بین المللی 

شناسا پیوستند. 

تسهیالت بانک صنعت و معدن 
به استان مازندران

مبلغ ۵۶۰ میلیــارد تومان در ســال ۱۳۹۵ 
از ســوی بانک صنعت و معدن به واحدهای 
صنعتی اســتان مازندران پرداخت شده است. 
سهم استان مازندران از کل تسهیالت پرداختی 
این بانک به استان هاي کشور در سال گذشته 
هفت درصد اســت. این تسهیالت به منظور 
ایجاد، توســعه و تکمیل، بازســازی و تامین 
سرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی 
اســتان مازندران پرداخت شده است. گفتنی 
اســت، بانک صنعت و معدن از ابتدای اجرای 
طرح رونق تولید تاکنون بیش از ۱۲۰میلیارد 
تومان تســهیالت نیز در قالــب این طرح به 
صنایع کوچک و متوســط اســتان مازندران 

پرداخت کرده است.

خبر

اینفوگرافی

بانک
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آفتاب اقتصادی بررسی کرد

از دست دادن تجارت با عربستان 
برای ایران تبعات دارد؟

استفاده از روبات 
در بزرگترین بانک دانمارک 

دانسکه بانک دانمارک برای دادن مشاوره سرمایه گذاری 
به مشتریان خود از روبات استفاده می کند که این موضوع 
منجر به جذب مشــتریان زیادی هم برای دانســکه شده 

است. 
به نقل از بلومبرگ انگلیســی، دانســکه بانک، بزرگترین 
بانک دانمارک در هفت ماه نخســت سال جاری میالدی 
موفق به جذب یکهزار و ۵۰۰ مشــتری در بخش خدمات 

سرمایه گذاری خود توسط یک روبات شده است. 
بزرگتریــن بانک دانمارک امیدوار اســت که به کارگیری 
روبات ها منجر به توســعه عملیات های مدیریت ثروت در 
ایــن بنگاه مالی شــود. نام روبات به کار گرفته شــده در 
دانســِک بانک، ژوئن است. وظیفه این روبات پرداختن به 
مشــتریان خرده فروشی و شــرکت های کوچک است که 
بــه طور معمول منابع بــرای کار کردن با پول نقد اضافی 

خود ندارند. 
در حال حاضــر، دانمارک رکورددار نــرخ بهره منفی در 
جهان است و از سال ۲۰۱۲ میالدی به بعدی نرخ بهره در 

این کشور زیر صفر است. 
به گفته مقامات دانسِک بانک، به کارگیری روبات می تواند 
بازتعریفی برای سپرده گذاری هایی باشد که هیچ درآمدی 
ندارند و شــاید ســپرده گذاری ها رو به سوددهی حرکت 

کنند.  
به گزارش ایِبنا، ژوئن از مشــتریان این سوال را می پرسد 
که به چه میزان قصد ســرمایه گــذاری دارند )حداقل در 
حدود ۱۶۰ هزار دالر( و سپس باید آنها یک مقوله ریسک 

را انتخاب کنند. 
اگر مطمئن نباشند، دانسکه بانک یک تست مختصر برگزار 
می کند که ســواالتی نظیر درآمد، هزینه کرد، دارایی ها و 
بدهی ها پرسیده می شود و تقریبا ۱۰ دقیقه بعد، ژوئن بر 
اســاس یک الگوریتم به آنها پیشنهاد می کند که در کدام 
یک از پنج صندوق ســرمایه گذاری کنند. ایده ارائه شده 
توسط این روبات باعث می شود که سرمایه گذاری مردمی 
شود و مشــتریان با توجه به اشــتهای ریسک خود برای 
مثــال به صندوق معامالت بورس با توزیع ســهام و اوراق 

دسترسی داشته باشند.

حمایت بانک ملت 
از بیماران پروانه ای

بانک ملــت برای کمک به بیمــاران پروانه 
ای، شــماره حســابی را به نــام "خانه ای 
بــی ایران" افتتــاح کرد. ایــن بانک در پی 
درخواست هموطنان برای حمایت از بیماران 
پروانه ای، حســابی را نزد شعبه ونک پارک 
)کد ۶۵۲۵۰(  ویژه این کمک ها افتتاح کرد. 
بر اســاس این گزارش، نیکوکاران متقاضی 
کمک به بیماران پروانه ای )EB( می توانند 
کمک های نقدی خود را به شــماره حساب 
۷۸۳۰۰۰۰۰۹۰ یــا شــماره کارت بانکــی 
"خانه   نــام  بــه   ۶۱۰۴۳۳۷۶۵۰۵۴۵۸۰۷ 

ای بی ایران" واریز کنند.

تعیین تکلیف 27 طرح تولیدی 
راکد توسط بانک کشاورزی

بانک کشــاورزی در راســتای تحقق اهداف 
اقتصــاد مقاومتی، سیاســت های اقتصادی 
دولت تدبیر و امیــد و در اجرای طرح ملی 
رونــق تولیــد، در ۱۰۰ روز نخســت دولت 
دوازدهــم بالــغ بــر ۳۰۰۰ میلیــارد ریال 
تســهیالت به ۱۳۷۹ واحد بنگاه اقتصادی 
کوچــک و متوســط پرداخــت و همچنین 
۲۷طرح تولیدی راکد و بالتکلیف را تعیین 
تکلیف و از حالت رکود خارج کرده است. به 
این ترتیب تعداد این طرح ها نسبت به شروع 
فعالیت دولت دوازدهــم، ۱۵ درصد کاهش 

یافته است. 

9/6 میلیون فقره چک 
در آبان ماه مبادله شد

بالغ بــر ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزشــی 
بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد ریال طی آبان ماه 
در کل کشور مبادله شــد که از این تعداد، 
حدود ۱.۵میلیون فقره چک به ارزشی بالغ 

بر ۱۳۸هزار میلیارد ریال برگشت خورد. 
براســاس اعالم بانک مرکزی ســهم ارزشی 
چک های برگشــتی در آبان ماه سال جاری 
نســبت به ماه قبل از ۲۱.۳ درصد به ۲۲.۵ 
درصد افزایش و ســهم تعدادی آن از ۱۵.۷ 
درصد بــه ۱۵.۴ درصد کاهش یافت. به این 
ترتیب، ۱۵.۴درصد از تعداد و ۲۲.۵ درصد از 
ارزش کل چک های مبادله ای آبان ماه ســال 
جاری را چک های برگشتی تشکیل می دهد 
که سهم ارزشــی این چک ها نسبت به ماه 
قبل افزایش و نسبت به آبان ماه سال گذشته 
کاهش یافته اســت. سهم تعدادی چک های 
برگشــتی نیز نســبت به ماه قبل کاهش و 
نســبت به آبان ماه سال گذشــته افزایش 

داشته است.
طبق آمار موجود، بخش عمده ای از چک ها 
به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت 
داده شده است، به طوری که در آبان ماه سال 
جاری ۹۷.۱ درصــد از تعداد و ۹۶.۳ درصد 
از ارزش کل چک هــای برگشــتی به دلیل 
کســری یا فقدان موجودی بوده اســت. به 
گزارش ایِبنا، چک به عنوان یکی از ابزارهای 
مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی 
در تســویه مبــادالت خــرد و کالن جامعه 
داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل 
تداوم توسعه سامانه ها و تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی، تراکنش های پردازش شــده از 
طریق این ابزارها و سامانه ها رشد متناسبی 
داشــته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به 
 مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی 
نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده 
اســت. با این وجود، به دلیل اهمیت کارکرد 
و امتیاز چــک و به خصوص جایگاه اعتباری 
چک در مبادالت کشــور، این ابزار پرداخت 
هنوز هم از مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت 

کشور محسوب می شود.
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محققــان دریافتند اســتفاده از دندان هــای مصنوعی موجب 
می شــود کاربر به دلیل دشــواری جویدن غذاهای ســالم، از 
خــوردن آن هــا منصرف شــود و به همین علــت در معرض 
سوءتغذیه قرار گیرد.به گزارش ایرنا ، در این تحقیقات وضعیت 
سالمت بیش از 1800 داوطلب با میانگین سنی 62 سال مورد 
بررســی قرار گرفت. در این تحقیقات معلوم شــد میزان مواد 
مغذی مصرفی گروه دوم و ســوم در مقایســه با میزان روزانه 
موردنیاز بدن بســیار کمتر است. احتمال ضعف این افراد 32 

درصد بیشــتر و احتمال سوء تغذیه 
آن ها 20 درصد بیشــتر از سایرین 

بود.
اســتفاده از دنــدان مصنوعی و از 
دست دادن دندان ها موجب ضعف 
عضالت فــک و صورت می شــود 

و افــراد را در معرض خطر افتادن یا شکســتن دندان ها قرار 
می دهد. افــرادی که از دندان مصنوعی اســتفاده می کنند یا 

دندان های خود را از دســت داده اند، در جویدن ســبزیجات و 
میوه های دارای فیبر، آجیل و گوشــت دچار مشکل می شوند 
و اغلــب از خوردن این مــواد صرف نظر می کنند؛ در حالی که 
بخش عمده ای از مــواد مغذی موردنیاز بــدن از همین مواد 
خوراکی تامین می شــود. با وجود این که دندان های مصنوعی 
امکان جویدن را فراهم می کننــد، قدرت آن ها در گاز گرفتن 
بســیار کمتر از دندان های واقعی اســت و همین امر خوردن 

برخی از غذاها را دشوار می کند.

دندان مصنوعی وخطر سوءتغذیه
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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دیابت موجب آسیب رسانی 
سیستم ادراری می شود

پروفســوراروین کوجانچیچ، رئیس دپارتمان 
ارولوژی دانشگاه شیکاکو گفت: مشکالت دفع 
ادرار با افزایش سن وخیم تر می شود، اما زمانی 
که یک فرد دچار دیابت است، اختالل عملکرد 
مثانه و عفونت دســتگاه ادراری برای او زودتر 
رخ می دهد.وی افزود:این بدان دلیل است که 
دیابت موجب آســیب به عصب هایی می شود 
که مسئول سالمت و کارکرد سیستم ادراری 
می باشــند. به طورکلی زن ها بیشتر از مردها 
دچار ترشــح و یا بی اختیاری در ادرار هستند 
و این به دلیل ســاختار آناتومیک و تغییرات 
بدن در زمان حاملگی و زایمان اســت. مردها 
بیشــتر دچار جریان متناوب و انسداد حالب 
می شــوند.رئیس دپارتمان ارولــوژی ایلینوی 
شیکاگو تصریح کرد: دیابت یک بیماری شایع 
متابولیک در دنیا است و بر روی دستگاه ادراری 
تحتانی بســیار اثرگذار است و فردی که دچار 
دیابت می شود هم مشکل عروقی پیدا می کند 
و هم مثانه آن ها دچار مشکالت عدیده می شود.

عالوه بر عفونت های ادراری، دومین مشــکلی 
که در دیابتی ها ایجاد می شــود، مختل شدن 
کار سیســتم عصبی خودکار مثانه است. این 
سیستم، پیام های عصبی را به مثانه و مجاری 
ادراری انتقال می دهد و در حس پُر شدن مثانه 
و تخلیه ادرار نقش دارد. وقتی این سیستم مهم 
مختل شود، فرد بااینکه مثانه اش پُر است، اما 
احســاس ادرار کمتری می کند و دیرتر مثانه 
را تخلیــه می کند.در مثانه دو فاز پر شــدن و 
خالی شدن ادرار وجود دارد  و این موضوع در 
افراد دیابتی دچار مشکالتی می شود که کاماًل 
طبیعی اســت  و چون اعصاب درست پیام را 
نمی رسانند ادرار خوب تخلیه نمی شود و فرد 
فکر می کند که کامالً تخلیه شده است.پروفسور 
اروین کوجا نچیچ  تأکید کرد: ولی با پیشرفت 
بیماری، نوروپتی ایجادشــده و ادرار فرد خوب 
تخلیه نمی شود و متوجه نیست و فکر می کند 
که تخلیه شــده ولی درجاتی از ادرار به دلیل 
حس نادرست و پیام های عصب به مغز و مثانه 
خوب تخلیه نمی شــود  ولی یک زیرشاخه ای 
در ارولوژی اســت به نــام نورویولوژی که این 
متخصص ها با تشخیص به موقع به بیمار کمک 
می کنند که مثانه مشکل تخلیه دارد و حس 
پر شدن دارد و با تست های پیشرفته به سمت 

درمان هدایت شوند.

لزوم بررسی سالمت 
روان شناختی رانندگان

ســرهنگ شــهریار بهــزاد بصیــرت رئیس 
مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا در آســتانه 
برگزاری نخستین کنگره روان شناسی ترافیک 
اظهارداشت:  براســاس تحقیقات انجام شده 
عامل انســانی نقش مهمی در بروز تصادفات 
دارد گرچه تصادفات حاصل ســه عامل اصلی  
شامل راه، انســان و وسیله نقلیه است  اما در 
این بین انســان تــا 85 درصــد عامل اصلی 
تصادفات رانندگی شناخته شده است.وی افزود: 
رفتار های رانندگی، فرهنگ ترافیکی، رانندگی 
هیجان محور، خشم جاده ای و بسیاری دیگر 
از این نوع موضوعات، مباحثی هســتند که در 
حوزه  روان شــناختی و یا  علوم اجتماعی به 
شمار رفته که با هدف گذاری مناسب می توانند 
در  مدت زمانی کوتاه، نقش عامل انســانی در 
بروز تصادفات را تعدیل کنند. بهزاد بصیرت با 
بیان اینکه اخذ گواهینامه رانندگی یک امتیاز 
اجتماعی است که به افراد واگذار می شود نه حق 
افراد، افزود: جامعه باید از طرق مختلف اطمینان 
الزم در اعطای این امتیاز اجتماعی  به افراد را 
کســب کند تا فرد به یک تهدید اجتماعی در 
بستر راه تبدیل نشــود با این نگاه  در صورتی 
که مشکالت روان شــناختی افراد قابل اصالح 
بود باید به آنها گواهینامه رانندگی ارئه شــود، 
چرا که در غیر این صــورت عالوه بر به خطر 
افتادن فرد هنگام رانندگی، سالمت سایر افراد 
نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. وی عنوان 
کرد: موضوع دیگر نیز این بوده که تأثیر تابلوها 
و عالئــم رانندگی در حیطه روان شــناختی 
افراد چگونه اســت؟ و اینکه چقدر این تابلوها 
از شاخص های شــناختی برخوردار بوده و در 
رفتار رانندگان تاثیر دارد. چگونه با استفاده از 
شاخص های شناختی، المان ها و غیره می توان 
بیشترین تاثیر از تابلوی ایست یا ورود ممنوع 
و یا احتیاط را به ذهن مخاطبین مختلف القا 
کرد.رئیس مرکز تحقیقات پلیس راهور ناجا با 
اشاره به اینکه تا کنون در کشور ما به موضوعات 
روان شناختی در حوزه حوادث ترافیکی توجه  
چندانی نشده اســت، اضافه کرد: انجام تست 
شخصیتی و روان شــناختی رانندگان باید در 
هنگام اخذ گواهینامه، تمدیــد آن، رانندگان 
دارای تخلفــات حاثه ســاز، و یا تکرار تخلفات 
مهمه که سالمت جامعه را به خطر می اندازد، 
به صورت الزامی صورت گیرد تا شاهد کاهش 
هرچه بیشتر تصادفات رانندگی در کشور باشیم. 
وی یادآور شد: بدیهی است داشتن گواهینامه 
توسط افرادی که سالمت روان شناختی آنها با 
تردید مواجه است، همچون یک ابزار قتاله است 
که قبل از هرچیزی، ســالمت جامعه را مورد 

تهدید قرار می دهد. 

نکته

توصیه

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزه نیا : گاهی وقتی 
دندانپزشــک عکس بزرگ دندان شــما را نگاه 
می  کند، به شــما می  گوید که دندان عقل نهفته 
دارید و یا یک دندان نیش در ســقف دهان شما 
نهفته است.در این شرایط می  دانید که باید با این 
دندان نهفتــه چه کنید؟آیا هر دندان نهفته ای را 
بایــد از دهان خارج کــرد و دور انداخت؟ دکتر 
پریســا حافظی، جراح و دندانپزشک  در گفتگو 
بــا آفتاب  اقتصادی در این بــاره ما را راهنمایی 

می کند.
 وی در ابتــدا گفت : دنــدان عقل نهفته به مدل 
رویشی دندان عقل می گویند.به طور کلی آخرین 
دندان در هر دو طــرف فک، انتهای فک، دندان 
عقل اســت که "دندان هشــت" هم به آن گفته 
می شود به طوری که اگر از وسط صورت در نظر 
بگیریم، دندان ها قرینه هســتند، از هر دو طرف 
وقتی شــمرده می شــوند از یک تا هشت دندان 

آخری دندان هشت، دندان عقل می باشد. 
دکتــر حافظی ادامــه داد : دنــدان نهفته به دو 
صورت اســت نیمه نهفته و نهفتــه. دندان عقل 
یــا به طور کامل رویش پیدا کــرده مانند دندان  
طبیعی منتها تاج آن بیرون لثه اســت و ریشه ها 
داخل لثه و اســتخوان فک قرار گرفته است. به 
طور کلی چه عقل و چه غیر عقل "نیمه نهفته" 
به دندان هایی گفته می شــود که قسمتی از تاج 
از لثه و اســتخوان ها بیرون است ولی بقیه کامل 
خارج نشده به صورتی که تاج دندان زیر لثه و یا 

استخوان باقی مانده است.
این جراح و دندانپزشک با بیان این نکته که "دندان 
عقل نهفته به دندان عقلی گفته می شود که کامال 
زیر لثه اســت و اصال از بیرون دیده نمی شــود و 
تشــخیص آن فقط به صورت رادیوگرافی است"، 
اظهار کرد : دندان های نهفتــه و نیمه نهفته دو 
مــدل دارند که عبارتند از نهفته در نســج نرم و 
نهفته در نســج سخت. نهفته در نسج نرم، یعنی 
نهفتــه در زیر لثه اســت ولی قســمتی از آن از 
اســتخوان خارج می باشد یعنی زیر آن استخوان 
قــرار دارد و روی آن لثه اســت. دندان نهفته در 
نسخ سخت به دندان هایی گفته می شود که کامال 
زیر استخوان نهفته هستند و سطح رویی آنها را 
هم اســتخوان پوشانده و دندان هایی اند که خارج 
کردن آن ها بســیار مشکل اســت و تا زمانی که 
برای بیمار مشکل ایجاد نکرده اند توصیه می شود 
که خارج نشوند به این دلیل که جراحی مشکلی 
را در پی دارند و غیر از اینکه ممکن اســت بیمار 
بعدا اذیت شــود در هنگام جراحی امکان اینکه 

به فک وعصب فک و... آسیب برسد 
زیاد است.

وی خاطرنشان کرد : معموال دندان 
عقل نهفته عالمت خاصی ندارد مگر 
بیمار درچک آپ های مختلف  اینکه 
متوجه شــود که دندان عقل نهفته 
دارد، به این علت که هیچ قسمتی از 
آن خارج نیست و با چشم مشاهده 
نمی شود و فقط با رادیوگرافی قابل 

دیدن اســت، ولی دندان 
عقل نیمه نهفته به خاطر 
از  از آن  اینکه قســمتی 
لثــه خارج اســت، بدون 
رادیوگرافی قابل تشخیص 
هستند. دندان عقل نهفته 
و نیمه نهفته امکان دارد 
که مانند دندان های دیگر 
کامال ایســتاده نباشند و 
امکان دارد مایل باشــند، 
یا بــه صــورت افقی در 
درون فــک قــرار گیرند 
و دندان هــای افقی جزو 
مشــکل ترین دندان های 
عقل، برای جراحی است.

دکتر حافظی در پاســخ 
به این پرسش که معایب 
چیســت،  عقل  دنــدان 
بیان کرد : معایب دندان 
عقــل این اســت که به 
خاطراینکه در انتهای فک 
بیمار  معموال  گرفته  قرار 

نمی تواند خــوب آن را تمیز کند و 
به ســرعت پوسیده می شود و بیمار 
بــه این علت که در انتها قرار دارد و 
نمی تواند آن را مشاهده کند ممکن 
است وقتی که بسیار خراب و دچار 
مشکل شــد، متوجه شود که دندان 
عقل خراب اســت و شکل آن نیز از 
نظر آناتومیک و ریخت شــناختی به 
صافی و استحکام دندان های طبیعی 
دیگــر نیســت و معموال 
شکل آنها ممکن است کج 
و نامرتب و به سمت های 
مختلف متمایل باشد و یا 
عمیق  خیلی  شیارهایش 
و مستعد پوسیدگی باشد 
کــه بیمار بــه هیچ وجه 

نتواند آن را تمیز کند.
دندانپزشک  و  جراح  این 
افــزود : در صورتــی که 
دندان عقــل نیمه نهفته 
مشکل کجی و پوسیدگی 
برایش ایجاد شود ممکن 
اســت بر اثرپوســیدگی 
دچــار التهــاب عصــب 
دندان شــود و دندان درد  
بگیــرد کــه اصطالحــا 
پری کرونیــت  آن  بــه 
می گوییم   )periconitis(
و التهاب لثــه دور دندان 
نیز در دندان عقل بسیار 
شــایع اســت کــه این 

عفونت لثــه دور دندان عقــل در مواقعی آنقدر 
می تواند شــدید باشــد که عضالت جونده بیمار 
دچار گرفتگی می شــود  و بیمار حتی نمی تواند 
دهانش را باز کند کــه در این صورت بیمار باید 
با تجویز پزشک آنتی بیوتیک )چرک خشک کن( 
مصــرف کند و بعد از اینکه عفونت از بین رفت و 
توانست دهانش را باز کند دندان عقل با جراحی 

خارج شود. 
وی در پاســخ به این پرسش که برای جلوگیری 
از ایجاد مشکل برای دندان عقل چکار باید کرد، 
خاطرنشــان کرد : بهترین کار مراجعات دوره ای 
اســت و حداقل باید ســالی یکبار این کار انجام 
شــود تا در صورتی که اگر دندان عقل در آینده 
فرد را دچار مشــکل کند، دنــدان عقل با تجویز 
دندانپزشک خارج شود، چون اگر دندان عقل در 
سنین پایین خارج شود،چه به روش کشیدن و یا 
جراحی دردسرهای کمتری دارد. زیرا در سنین 
پایین هم قدرت ترمیم بدن بهتر است و هم فرد 
به بیماری های دیگر مانند دیابت، فشــارخون و 

سایر مشکالت مبتال نیست.
دکتر حافظی اظهار کرد :  دندان عقلی که نهفته 
است اگر تا سن 25تا 26 سالگی رویش پیدا نکند 
معموال امکان رویش آن کم اســت و درصورتی 
که شــرایط آن نامســاعد باشــد باید با توصیه 

دندانپزشک خارج می شود.
این جراح و دندانپزشــک افزود: علل ایجادکننده 
دندان عقل بدین خاط دچار مشــکل می شــود 
که آخرین دندانی اســت که در فک رویش پیدا 
می کند و، فضا برای رویش دندان عقل کم است 
و در نتیجــه دندان عقل نهفتــه باقی می ماند و 
راه خاصی بــرای جلوگیری از این موضوع وجود 
ندارد و تنها راه برای از بین بردن مشکل، جراحی 
دندان عقل نهفته است، که آن هم در صورتی که 
دندان عقل کامال نهفته و در نسج سخت باشد و 
برای بیمار مشــکلی ایجاد نکند این کار را انجام 

نمی دهیم.
وی در پایان گفت : دنــدان عقل راه درمانی جز 
جراحی ندارد و راه پیشــگیری هم همین طور به 
این دلیل که به طــور ژنتیکی در فک همه افراد 
جوانه دندان عقل تشکیل می شود و درصورتی که 
نسبت اندازه سایز دندان ها به فک متناسب نباشد 
می تواند نهفته باقی بماند و یا مســیر رشــدش 
به حالت ایســتاده نباشــد و به طرفین و یا افقی 
باشــد. دندان عقل در مواقعی که مســیر رویش 
صحیحی نداشته باشد داخل استخوان گیر کرده 

و نمی تواند خارج شود.  

آفتاب اقتصادی در گفتگو با جراح و دندانپزشک  بررسی کرد

سرنوشت دندان های عقل نهفته چیست؟

* دندان عقــل نهفته به دندان عقلی 
گفته می شود که کامال زیر لثه است و 
اصال از بیرون دیده نمی شود و تشخیص 

آن فقط به صورت رادیوگرافی است
*معایب دندان عقل این اســت که به 
خاطراینکه در انتهای فک قرار گرفته 
معموال بیمار نمی تواند خوب آن را تمیز 
کند و به ســرعت پوسیده می شود و 
بیمار به این علت که در انتها قرار دارد 
و نمی تواند آن را مشاهده کند ممکن 
است وقتی که بســیار خراب و دچار 
مشکل شد، متوجه شــود که دندان 

عقل خراب است
* دندان عقلی که نهفته اســت اگر تا 
سن ۲5تا ۲6 سالگی رویش پیدا نکند 
معموال امکان رویش آن کم اســت و 
نامساعد  آن  شــرایط  که  درصورتی 
باشد باید با توصیه دندانپزشک خارج 

می شود

اوریون که در طب ســنتی ایران گوشــک نامیده 
می شود، یکی از شایع ترین بیماری های ویروسی 
در کودکان است. سن شیوع این بیماری بین پنج 
تا 15 سالگی اســت، اما بزرگساالن نیز می توانند 
به آن مبتال شــوند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
؛ از عالئــم این عارضه می توان بــه تورم و درد در 
ناحیه زیر گوش و فک، سفت شدن غدد پاروتید 
)غدد بزاقی واقع در ناحیه زاویه فکی(، تب، سردرد 
و کم اشتهایی اشــاره کرد.در این مطلب گیاهان 
دارویی را معرفی می کنیم که تاثیر بســزایی در 

تسکین عالئم اوریون دارند.
انجیر

از برگ های انجیر می توان برای کنترل عالئم اوریون 

اســتفاده کرد. این برگ ها خاصیت ضد ویروسی 
دارند و با ویروس اوریون مقابله می کنند. برای این 
منظور باید 2 برگ انجیر تمیز آغشته شده به کره یا 
روغن را گرم کنید سپس آن ها را روی قسمت های 
ملتهب قرار دهید و بگذارید حدود نیم ساعت بماند.

زنجبیل
زنجبیل خاصیت ضد ویروسی دارد، بنابراین مصرف 
آن به کاهش التهاب و تسکین درد کمک شایانی 

می کند.
آلوئه ورا

آلوئه ورا ضــد باکتری، ویروس و التهاب اســت و 
می تواند درد و التهاب ناشــی از اوریون را کاهش 
دهد. برای این منظور باید شیره یک برگ از آلوئه ورا 

را با کمی زردچوبه را مخلوط کنید، سپس آن ها را 
روی قسمت های متورم قرار دهید و بگذارید حدود 

نیم ساعت بماند.
مارچوبه

بذر مارچوبه باعث تسکین التهاب ناشی از اوریون 
می شود؛ برای این منظور باید سه قاشق غذاخوری 
از پودر دانه های مارچوبــه را با کمی آب مخلوط 
کنید تا به شکل خمیر درآید. این خمیر را بر روی 
قسمت های متورم قرار دهید تا خشک شود سپس 

با حوله آن را تمیز کنید.
آب هویج

آب هویج و انگور در تســکین درد ناشی از اوریون 
نقش موثری دارند. مبتالیان به اوریون باید روزانه 2 

تا سه لیوان آب هویج یا انگور میل کنند.
تخم شنبلیله

تخم شنبلیله نیز ضد التهاب و ویروس است و در 
درمان اوریون تاثیر بسزایی دارد.

 گیاهان ترکیبی
پنج گرم از هریک از مواد )تخم شوید، بابونه، تخم 
کتان و موم( را آسیاب و با روغن گل ترکیب کنید، 
سپس این مخلوط را بر روی موضع قرار دهید.15 
گرم گل بنفشه، 10 گرم گل ختمی، 10 گرم مغز 
ناخنک، 15 گرم خارخاسک و 15 گرم پرسیاوشان 
را نیم کوب و این ترکیب را به هفت قسمت تقسیم 
کنید. هر 12 ســاعت یک بار )صبــح و عصر( هر 

قسمت از این مخلوط را بجوشانید و میل کنید.

قوی ترین نسخه های گیاهی برای مقابله با اوریون

یادداشت

صاعقه ممکن است با ولتاژ یک میلیون ولت 
و جریان با شدت 12000 تا 200/000 آمپر 
با زمان کوتاه یــک صدم تا یک هزارم ثانیه 
و درجه حرارتی تا 300/000 درجه کلوین 
تلک درختــی را در بیابان بی آب و علف یا 
شبانی ســرگردان در صحرا بزند و بسوزاند.
صاعقــه زده دچار ایســت قلبــی و تنفس 
می شود. اگر به کمک قربانی بشتابید امکان 
دارد او را نجــات بخشــید و در نجات یافته 
اختالالت نظم قلب که برای همیشــه بماند  
یا عود کند نادر اســت هــر چند تظاهرات 
تأخیری صدمه میوکارد گزارش شــده اند.
نجات صاعقه زده هایی که 15 دقیقه یا بیشتر 
نشــانی از حیات نداشــتند خبر از اهمیت 
احیاء قلب و تنفــس می دهد.اغماء و فقدان 
عملکرد اعصاب بالفاصله پس از صاعقه زدگی 
شــایع اســت ولی ممکن اســت طی چند 
ســاعت بهبود یابد. میوگلوبینوزی هر چند 
شــایع نیســت ولی باید به آن توجه کرد. 
سوختگی ســطحی و پراکنده بوده و شکل 
عنکبوتــی دارد. عالیم انقباض عروق و خال 
شده پوست عالمت مشخصه صاعقه زدگی 
محسوب می شد. درمان فوری ضایعه صاعقه 
از جمله احیای قلب و تنفس از خطر مرگ 
و میر می کاهد. دوسوم صاعقه زده ها تاکنون 
نجات یافته اند.اخیراً پزشکان بریتانیا درباره 
خطر استفاده از تلفن همراه در فضای آزاد به 
هنگام رعد و برق هشدار داده اند. در گزارش 
 British Journal of نشریه پزشکی بریتانیا
medicine به یک دختر پانزده ســاله اشاره 
شــده است هنگامی که در یک پارک وسیع 
در هــوای توفانی ســرگرم صحبت با تلفن 
همراه بود بر اثر صاعقه دچار جراحات جدی 
شد. این دختر نوجوان که هیچ گونه خاطره 
ای از حادثه نداشــت، دچار ایست قلبی شد 
و پس از اینکه بــه او تنفس مصنوعی داده 
بودند مجدداً به هوش آمد.اکنون یک ســال 
از این حادثه می گذرد و این دختر که هنوز 
روی صندلی چرخدار است دارای مشکالت 
جســمی متعدد و لطمه مغزی است. پرده 
گوش این دختر جوان که تلفن همراه روی 
آن قرار داشــت، پاره شده و شنوایی اش از 
بین رفته اســت. نظر متخصصان این است 
که فلزی که در دســتگاه تلفن به کار برده 
شــده موجب هدایت امواج به طرف شخص 
می شود. پزشــکانی که در بیمارستان نوریچ 
پارک لنــدن ســرگرم معالجه ناشــنوایی 
نوجوان مورد بحث بودند متوجه ســه مورد 
مشــابه در چین، مالزی و کره شدند که در 
هنــگام مکالمه با تلفن همراه صاعقه به آنها 
برخورد کرده بود دچار جراحات جدی شده 
و متعاقباً فوت کردند. پزشــکان می گویند 
اگرچه این موارد نادر بوده ولی الزم است که 
مردم خطــرات احتمالی را درک کنند.دکتر 
اسویندا اســپریت متخصص گوش و حلق و 
بینی می گوید: در استرالیا دستورالعمل هایی 
برای اســتفاده از تلفن همراه وجود دارد که 
یکــی از آنها توصیه عدم اســتفاده از تلفن 
همراه در فضای باز هنگام رعد و برق است. 
دکتر پل تیلور یک پژوهشگر دیگر می گوید: 
حتــی تلفن همراهی که شــخص در جیب 
خود دارد ممکن اســت هنــگام رعد و برق 
خطرناک باشد. به عقیده وی عالوه بر تلفن 
همراه هر فلز دیگری مانند ســکه و انگشتر 
که شخص به همراه خود دارد می تواند خطر 

آسیب پذیری را افزایش دهد.
* متخصص و جراح گوش، حلق و بینی و سر وگردن

دکتر عبدالحمید حسین نیا *

صاعقه زدگی

بازماندگان سرطان در معرض 
ریسک باالی فشارخون قرار دارند

افرادی کــه از ســرطان دوره کودکی زنده 
مانده اند بیــش از دو برابر جمعیت عمومی 
در بزرگســالی در معــرض فشــارخون باال 
قــرار دارند. به گزارش مهر، تحقیق نشــان 
داده است که فشــارخون باال می تواند تاثیر 
منفی بر بازماندگان سرطان از دوره کودکی 
که تحت درمان های کاردیوتوکســیک نظیر 
انتراســیکلین یا عکس از قفسه سینه بوده 
اند،را تشــدید نماید. تحقیقات نشــان داد 
شیوع فشارخون باال در بازماندگان سرطان 
از دوره کودکی 2.6 برابر بیشتر بود.همچنین 
به گفته محققان، شیوع فشارخون با افزایش 
سن بیشتر می شــد؛ طوری که در سن 30 
ســالگی، 13 درصــد مبتال به فشــارخون 
بودند؛ در ۴0 ســالگی، 3۷ درصد مبتال به 
فشارخون و تا 50 سالگی بیش از ۷0 درصد 
بازماندگان مبتال به فشارخون بودند.مطالعه 
نشــان داد قرارگیری در معرض رادیوتراپی 
یــا شــیمی درمانی ارتباط چشــمگیری با 
فشارخون باال نداشت. از این رو ارتباط بین 
بازماندگان سرطان دوره کودکی و فشارخون 
دوره بارداری منوط به چندین فاکتور است 

که باید در آینده مورد تحقیق قرار گیرد.

یافته 

 دبیــر ســی و چهارمین کنگره بیــن المللی 
رادیولــوژی ایران گفت: در بــدن نوزاد عروق 
کلیــه و مغز به ترومبوز یا لخته شــدن خون 
حساس اســت و اگر دیر تشخیص داده شود، 
ســبب فلج مغزی و حتی مرگ نوزاد خواهد 

شد.
به گــزارش مهــر، دکتر علــی حکمت نیا در 
ارتباط بــا برگزاری ســی و چهارمین کنگره 
اظهارداشــت:  ایران  رادیولوژی  المللــی  بین 
دســتگاه  رادیولوژی  همچــون  موضوعاتــی 
گوارش، رادیولوژی دستگاه ادراری، رادیولوژی 
کودکان و رادیولوژی سیستم اسکلتی عضالنی 
از جمله محورهای علمی کنگره بوده که مورد 
بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر جمعیت قابل توجهی 
از جهان را کودکان تشــکیل می دهند، ادامه 
داد: فیزیولوژی و آناتومی بزرگساالن متفاوت 
از کــودکان بوده و حساســیت بافتی آنها به 
اشعه ایکس بیشتر است. همچنین نحوه بروز 
بیماری ها، تشــخیص و درمــان در کودکان 
متفــاوت بوده و رادیولوژیســت ها باید به این 

مســائل آگاهی کامل داشته باشند.حکمت نیا 
گفت: با آشــنا نبودن رادیولوژیســت ها با این 
موضوعات، تشخیص بیماری کودک با تأخیر 
یا خطا همراه شــده و این مسئله آسیب های 
به  می تواند  کــودکان  بــرای  جبران ناپذیری 
همراه داشته باشد. وی در اتباط با سونوگرافی 
دستگاه ادراری کودکان گفت: رفالکس ادرار 
از مثانه به حالب و کلیه و تشخیص دیرهنگام 
آن ســبب بروز مشــکالتی همچون نارسایی 
کلیه و عفونت مزمن خواهد شــد.دبیر ســی 
و چهارمیــن کنگره بین المللــی رادیولوژی 
ایران خاطر نشــان کــرد: در بدن نوزاد عروق 
کلیه و مغز به ترومبوز و یا لخته شــدن خون 
حساس اســت و در صورتی که دیر تشخیص 
داده شود، سبب فلج مغزی و حتی مرگ نوزاد 
خواهد شد و همه این مسائل ضرورت آشنایی 
رادیولوژیســت ها بــا موضوعــات رادیولوژی 
کودکان را نشــان می دهد.ســی و چهارمین 
کنگره بیــن المللی رادیولــوژی ایران 1۴ تا 
1۷ اردیبهشــت ۹۷ در برج میــالد تهران با 

برگزارخواهد شد.

جدید  مطالعه  یــک  نتایج 
نشان می دهد زنانی که قبل 
از بارداری و یا در اولین ماه 
آلودگی  معرض  در  بارداری 
هوا قرار می گیرند، با افزایش 
نوزادشــان  ابتــالی  خطر 
به نقــص های مــادرزادی 
مانند شــکاف لب و یا قلب 

غیرطبیعی روبرو می شوند. به گزارش ایرنا ، گرچه 
براساس نتایج مطالعه محققان، این افزایش خطر 
ناچیز اســت، اما تاثیر بالقوه آن بر پایه جمعیت 
قابل توجه است زیرا تمام زنان باردار در معرض 
مقدار کمی آلودگی هوا قرار می گیرند.'امیلی دو 
فرانکو' نویســنده ارشــد این مطالعه گفت: بازه 
زمانی که در آن بیشترین آسیب ناشی از آلودگی 

هوا بر جنین وارد می شــود، 
ظاهرا یک مــاه قبل تا یک 
ماه بعــد از بارداری اســت. 
محققان در این مطالعه ذرات 
به ویژه ریز آالینده های هوا 
را که خطر قابل توجهی برای 
سالمتی محسوب می شوند، 
مورد بررسی قرار دادند؛ این 
ذرات ریز می توانند به اعماق مسیرهای هوایی 
و کیســه های هوایی داخل ریه ها نفوذ کرده و 
وارد سیستم گردش خون شوند. ذرات به ویژه ریز 
مخلوطی از ذرات بســیار کوچک و قطرات مایع 
هســتند که وارد هوا شده و زمانی که استنشاق 
می شوند، بر بسیاری از جنبه های سالمت فرد 

تاثیر منفی می گذارند.

ارتباط آلودگی هوا با ابتالی نوزاد به نقایص مادرزادیفلج مغزی و مرگ در کمین نوزادان دچار ترومبوز
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