هر بامداد در سراسر ایران

تهاتر۵۰هزارمیلیاردیبدهیدولتبهبخشخصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اعالم اینکه  ۵۰هزار میلیارد تومان از
بدهی دولت به بخشخصوصی تهاتر میشود ،گفت :نسبت به سالهای
قبل از ،۹۰میزان واردات ۲۰میلیارد دالر کاهش یافته است که دلیل آن افزایش
مصرف تولیدات داخلی است .به گزارش ایسنا ،مسعود خوانساری تصریح
کرد :آینده اقتصاد و اشتغال دنیا به سمت فناوریهای نوین است و اکنون
باید زمینه ساز توسعه بکارگیری فناوری های نوین در کشور شویم.

خودروهای  وارداتی  دپو شدهاند!
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رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران از دپوی
خودروهای وارداتی از سوی برخی شرکتهای واردکننده خودرو خبر داده
و تاکید کرد که قیمت این محصوالت باید کاهش یابد.سعید موتمنی در
گفتگو با ایسنا ،اظهار کرد :برخی شرکتهای واردکننده خودرو با هدف
افزایش قیمتها سایت فروش خود را بستهاند به همین دلیل عرضه در
بازار خودرو به شدت کاهش یافته و قیمتها رشد شدیدی داشته است.

پس از وعدهها؛  49میلیون ایرانی سود دریافت کردند

سود سهام عدالت باالخره واریز شد

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :باالخره اتفاق افتاد ،در
این وانفســای بیپولی ملی دولت عزمش را جزم کرده است تا
پس از یک دهه  49شــرکت دارنده سهام عدالت را به اصطالح
بچالنــد و  3800میلیارد تومان ســود را جهت توزیع بین 49
میلیون ایرانی تقســیم کند ،شــاید ارقام برای بسیاری چندان
چشــمگیر نباشد ،اما به نظر میرسد که در شرایط فعلی دولت
قصد دارد که با تقســیم این ســود یک پیــام مثبت به قاطبه
ســهامداران عدالت بدهد و آن این مســئله است که ما به فکر
شما هستیم!
پرداخت  3800میلیارد تومان سود سهام عدالت

ظاهرا سازمان خصوصیسازی توانسته است شرکتهای عموماً
دولتی را قانع کند تا  3800میلیارد تومان از ســود خود را که
شناسایی کردهاند به سازمان خصوصیسازی تفویض نمایند ،تا
این ســازمان بتواند به نیابت از دولت به تقســیم یک سوم آن
همت گمارد ،پوری حسینی رئیس ســازمان در اینباره گفت :
طی دیدار رئیسجمهور با مســئوالن وزارت اقتصاد نحوه توزیع
ســود سهام عدالت مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شد توزیع
ســود در سه نوبت به مشموالن سهام عدالت واریز شود .رئیس
ســازمان خصوصیســازی تأکید کرد :رقمی که به حساب هر
مشــمولی واریز میشود ،تنها یک ســوم از سود متعلق به آنها
خواهد بود که ســقف آن هم  ۵۰هزار تومان اســت؛ اما ممکن
است برخی کمتر بگیرند .پوریحسینی بیان کرد :در نوبت اول
یک ســوم مشموالن ســهام عدالت به نسبت ارزش برگه سهام
خود ســود دریافت میکنند .وی گفت :سود اولیه سهام عدالت
برای افرادی که سهامشــان را تا سقف یک میلیون تومان کامل
نکردهاند ۲۶ ،هزار و  ۶۰۰تومان محاســبه شــده است و مابقی
افراد که صاحب یک میلیون تومان ســهام عدالت هســتند هم
در مرحلــه اول  ۵۰هزار تومان ســود دریافت میکنند .رئیس
سازمان خصوصیسازی تصریح کرد :در مرحله فعلی ،یک سوم
سود متعلقه به حساب مشــموالن واریز میشود و مابقی سود
ســهام تا پایان اسفندماه به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
پوری حسینی با اشاره به ارائه گزارش سازمان خصوصیسازی با
رئیسجمهور گفت :همه مقدمات برای ارائه ســود سهام عدالت
فراهم شــده و رئیسجمهور با آغــاز پرداخت آن موافقت کرده
است .رئیس سازمان خصوصیسازی افزود :سال گذشته شورای
عالی اصل  ،۴۴سازمان خصوصیســازی را مکلف کرد تا برای
 ۴۹میلیون مشمول سهام عدالت صورتحساب صادر کند که این
کار انجام شده است و بر این اساس تا پایان شهریور  ۹۶فرصت
داده شد تا فردی که عالقهمند است مابه التفاوت را تا سقف یک
میلیون تومان بپردازد که در این میان فیش نیز برای مشموالن
صادر شــده است .وی تصریح کرد :در مصوبه اسفند ماه شورای
عالی سیاستهای اصل  ۴۴مصوبه دیگری صادر شد که براساس
آن ســازمان خصوصیسازی مکلف شد سود مالی سال  ۹۵را از
شرکتهای ســرمایه پذیر دریافت کرده و مستقیما به حساب
مشــموالن واریز کند و بر این اساس مقرر شد که از مشموالن
شماره حساب دریافت شده تا سود سهام را به حساب آنها واریز
کنیم .به گفته پوری حســینی ،کد شبا از مشموالن دریافت و
در سیســتم بانکی راستی آزمایی شــده است که بر این اساس
آن دسته از مشموالنی که کد شبای اشتباه ارائه داده بودند نیز
مطلع و آن را اصالح کردند و اکنون بیش از  ۳۲میلیون نفر کد

شبای خود را به سازمان اعالم کردهاند.
 150هزار تومان سود

وی اذعان کرد :در مهرماه مهلت ارائه کد شــبا تمدید شد و در
عین حال مشموالن میتوانســتند تا سقف یک میلیون تومان
ســرمایه خود را افزایش دهند ولی این مهلت تمدید نشد و از
اوایل آبان به بعد زمینه مهیا بود تا ســود به حساب مشموالن
واریز شــود و البته طرف دیگر ماجرا هم آن بود که برای سال
مالی  ۹۵از  ۴۹شــرکتی که مالکیــت آنها به صورت قطعی به
مالکان منتقل شــده بود ،مجامعشان نیز برگزار شد و  ۴هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان ســود از این شرکتها دریافت شد و اکنون
 ۳هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان پولی اســت که باید به مشموالن
پرداخت شــود؛ چرا که بخشــی از رقم  ۴هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومانی به افزایش سرمایه اختصاص یافته است .پوری حسینی
گفت :هر شرکتی  ۴ماه پس از پایان سال مالی اجازه خواهد داشت
تــا مجمع خود را برگزار کند و هشــت مــاه پس از آن فرصت
دارد تا سود را به سرمایهگذاران بپردازد .این مقام مسئول ادامه
داد :شرکتها تا اسفند ســال  ۹۶فرصت دارند سود خود را به
حساب مشموالن سهام عدالت واریز کنند و بر این اساس تصور
مــا بر این بود که شــرکتها پیش از موعــد اتمام مهلت مقرر
در واریز ســود آن را به حســاب مشموالن واریز کنند در حالی
که اکنون تنها  ۱۲۰۰میلیارد تومــان از  ۳۸۰۰میلیارد تومان
سود شرکتهای متعلق به مشــموالن سهام عدالت به حساب
کلی مشموالن واریز شده که ســازمان خصوصیسازی دستور
پرداخت آن را به تک تک مشــموالن صــادر خواهد کرد .وی
در ادامه گفت :سازمان خصوصیسازی به صورت تدریجی سود
برخی از شــرکتها را در حال وصــول دارد که  ۱۲۰۰میلیارد
تومان وصول شــده به حساب مشموالن واریز خواهد شد که بر
این اســاس برای آن دسته از مشموالنی که دارای یک میلیون
ســهم هستند یعنی یا مشــمول تخفیف بودند که نباید الباقی
را پرداخت میکردند و یا کســانی که خودشــان ما به التفاوت
را واریز کرده بودند ،عملکرد ســال مالی  ۹۵معادل  ۱۵۰هزار
تومان ســود دریافت خواهند کرد .ولی افرادی که کمتر از یک
میلیون دارند کمتر از  ۱۵۰هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
پوریحســینی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه مشموالن
ســهام عدالت چه زمانی قادر به خرید و فروش ســهام در بازار

با توجه به حجم مخاطبان طرح ثبت تلفن همراه ،چرا به مردم اطالعرسانی نمیشود؟

پاشنهآشیلرجیستریچیست؟

آفتاب اقتصادی -صادق محمدی :طرح ثبت
تلفــن همراه یا همان رجیســتری ،با محوریت
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و نیز
بــا همکاری وزارت ارتباطــات و وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،از تاریخ  28مهرماه امســال در
فاز اول با پایش شبکه اپراتوری آغاز به کار کرد و
فاز دوم در تاریخ  14آذرماه ،با مشمول ساختن
گوشــیهای تلفن همراه اپل ،وارد فاز عملیاتی
شــد .طرحی که پیش از این در ســال  85به
صورت ناقص اجرا شد؛ منتها به دلیل ضعفهای
فنی ،به سرعت شکست خورد! حاال پس از چند
ســال و با دراختیار داشتن یک تجربه شکست،
طرح رجیســتری با برطرف کــردن ضعفهای
قبلی و بررســیهای جامع فنی ،پــا به عرصه
گذاشــت و قدمهای محکمــی را در همین دو
مرحله برداشــته است .قدمهایی که تا کنون به
مذاق قاچاقچیان اصال خوش نیامده و آنان را در
همین ابتدا هم متوجه جدیت طرح کرده است!
هــم اکنــون نیز طرح رجیســتری بــا معرفی
برندهای جدیــد یعنی موتــوروال ،بلک بری و
گوگل ،وارد مرحله ســوم از فاز دوم خود گشته
و این برندها را نیز مشــمول طرح ساخته است.
یعنی عالوه بر برند اپل در مرحله اول ،این ســه
برند نیــز در صــورت ورود غیرقانونی به داخل
کشــور ،با قرار گرفتن سیمکارت در داخل آنها،
حداکثر تا یکماه فعال بــوده و پس از آن دیگر
از دریافــت خدمات اپراتوری محروم گشــته و
قطع خواهند شد .اخالل در اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،عدم تحقق درآمدهای دولت،
عدم رغبــت به ســرمایهگذاری ،تضییع حقوق
مصرفکننده جهت بهرهمندی از گارانتی معتبر
و خدمات پــس از فروش ،تأثیر منفی بر ایمنی
گوشــی و ســامت مردم را میتوان به عنوان
پیامدهای قاچاق گوشی تلفن همراه نام برد.

سابق بر این طرح رجیستری و طرحهای مشابه
جهت مبارزه با قاچاق تلفن همراه در کشورهایی
نظیر ترکیه ،اوکراین ،مالزی ،هندوستان ،نیجریه
و بنگالدش اجرا شده است.
سالمت مردم

بد نیســت بدانیم یک تلفن همــراه برای اینکه
بتوانــد از مؤسســه FCCجهت اســتفاده در
ایاالت متحــده آمریــکا مجوز دریافــت کند،
باید دارای ســطح  SARکمتــر از  1/6وات بر
کیلوگرم باشد SAR .معروفترین تست سالمت
گوشیهای تلفن همراه در دنیا است .تشعشعات
موبایل در هنگام مکالمه ،باعث گرم شدن بافت
زنــده ،خصوصا بافت حســاس مغز میشــود و
درصورت مکالمه طوالنی مدت با یک گوشــی
غیرســالم ،امکان تخریب بافت مغز وجود دارد.
تمام گوشــیهای وارداتی رســمی قبل از ورود
به کشور ،تست ســامت  SARرا میگذرانند
و درصورت تأیید مراجع ذیربط ،اجازه ورود به
کشور و توزیع در فضای تجاری را پیدا میکنند؛
این درحالی اســت که هیچگونه نظارتی بر روی
گوشــیهایی که به صورت قاچاق وارد کشــور
میشوند ،وجود ندارد.
آوردههای مالی

براساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی در ســال  ،95نیاز ســاالنه کشــور در
حدود  14میلیون دستگاه تلفن همراه میباشد.
همچنین براســاس آمار وزارت صنعت ،معدن و
تجارت میزان تولیدات داخلی حدود  1میلیون
دستگاه و براســاس آمار گمرک ،میزان واردات
رســمی حدود  2میلیون دستگاه در سال است.
بنابراین میزان قاچاق تقریبی گوشی تلفن همراه
تعداد  11میلیون دســتگاه و به ارزش تقریبی

سهام خواهند بود ،اذعان داشــت :ارائه الیحه آزادسازی سهام
عدالت پس از پرداخت ســود ســهامداران در حــال پیگیری
اســت و با توجه به اینکه دولت این الیحــه را به مجلس ارائه
کرده ،امیدواریم تا نمایندگان ســریعتر نسبت به تعیین تکلیف
مالکیــت و انتقال این اوراق به نام مشــموالن اقدام کنند .وی
افزود :در مورد شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی
به دلیل عدم ظرفیت مناســب موضوع تأســیس صندوقهای
ســرمایهگذاری قابل معامله بورسی مطرح شــده است که به
نظر میرســد ،مجلس با این موضوع موافق بوده و یونیتهای
(واحد) صندوقهای قابل معامله بورسی به مشموالن ارائه شود.
پوریحســینی تصریح کرد :امیدواریم نمایندگان مجلس طی
دو مــاه آینده اصالحات مربوط به قانون ســهام عدالت را انجام
دهند و آزادســازی و انتقال مالکیت با سرعت بیشتری صورت
گیــرد .معاون وزیر اقتصــاد افزود :افرادی که از امروز شــماره
شبای بانکی را وارد سایت سازمان خصوصیسازی کنند ،پس از
راستیآزمایی سودشان را دریافت خواهند کرد .رئیس سازمان
خصوصیسازی درباره تعیینتکلیف سود سهام متوفیان گفت:
در  ۱۱سال گذشته برخی از مشموالن فوت کردهاند که باید با
انجام یکسری اقدامات اداری و قانونی ،سود سهام به وراث آنان
پرداخت شــود واگر بتوانیم به لحاظ هماهنگی فنی شناسایی
وراث را انجــام دهیم تا دو ماه آینده ســود متوفیان را پرداخت
میکنیم .پوریحســینی گفت :ســامانهای طراحی میکنیم تا
وراث گواهی حصر وراثت را ارائه کنند تا بررسیهای الزم صورت
پذیرد .وی افزود :این ســود صرفا مربوط به سال مالی  ۹۵است
که امیدواریم در سال  ۹۷هم سود سهام عدالت برای مشموالن
مجدد پرداخت شود که در این راستا ممکن است سود از ۱۵۰
هزار تومان افزایش و یا کاهش یابد.
 49شرکت دارنده سهام عدالت

پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به نقل از رئیسجمهور
در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت 49 :شرکت بهعنوان
شرکتهای سرمایهپذیر در سبد سهام عدالت قرار دارند که بخشی
از سهام این شرکتها به مشموالن این طرح اختصاص پیدا کرده
است و در حال حاضر بیش از  49میلیون نفر بهعنوان مشموالن
ثبتنامشده قطعی سهامدار سهام عدالت در کشور شناخته شدهاند
و ســهامدار هستند .رئیسکل ســازمان خصوصیسازی از واریز

 1/8میلیارد دالر میباشد .افزایش تعرفه واردات
تلفــن همراه در ســال  85از مقدار  4درصد به
 60درصد ،یکی از عوامل اصلی گرایش به قاچاق
گوشــی تلفن همراه بود که موجب وارد شــدن
شوک به بازار و ایجاد تمایل شدید به این پدیده
گردیــد .پس از آن ،میزان تعرفه در ســال 87
به  25درصد و در ســال  94به میزان  6درصد
تغییر یافت .اما هیچکــدام از این ارقام تغییری
در روند قاچاق گوشــی تلفن همراه ایجاد نکرد.
با یک حساب سرانگشتی میتوان میزان درآمد
محقق نشــده دولت را به دســت آورد :در حال
حاضــر مجموع تعرفه ،مالیات بر ارزش افزوده و
ســایر هزینههای واردات تلفن همــراه بالغ بر
 15درصد ارزش آن میگردد،لذا با فرض  200دالر
بــه عنوان قیمت متوســط هر تلفــن همراه و
حضور  11میلیون گوشی قاچاق در بازار ،ساالنه
بیش از  120میلیارد تومان معادل یارانه  3میلیون
نفر به کشور ضرر میرســاند.الزم به ذکر است
که در مدت کوتا ه اجرای طرح ثبت تلفن همراه،
واردات قانونی تلفن همراه در مقایســه با مدت
مشابه در سال گذشته ،به بیش از  4برابر افزایش
یافته است .ازجمله آوردههای اقتصادی حاصل از
اجرای طرح رجیستری ،جذب سرمای ه خارجی
و ایجاد اشتغال در داخل کشور است .متاسفانه
در حال حاضر بازار مصرف کشورمان به صورت
رایگان در اختیار برندهای خارجی قرار میگیرد
بدون آنکه از حیث فناوری یا اشتغال ،آوردهای
برای کشــور داشــته باشــند ،بلکه در مقابل،
اپلیکیشنهای ایرانی را تحریم مینمایند!
پاشنه آشیل رجیستری

در ســال  85عدم دقــت کافــی در ابعاد فنی
طرح ،موجب شکســت آن شد به صورتی که تا
 10ســال عمال امکان ورود به مبارزه سیستمی
بــا قاچاق تجهیــزات دارای ســیمکارت وجود
نداشــت ،ولی در حال حاضر که مشکالت فنی
به حداقل رســیده ،عدم اطالعرسانی مناسب به
مخاطبان 65میلیونی طرح رجیستری میتواند
ِ
اجرای طرح را با مشکل مواجه سازد.

مرحله نخســت سود سهام عدالت به حساب مشموالن خبر داد.
رقم سود مرحله اول برای مالکان کل یک میلیون تومان سهام،
۵۰هزار تومان و برای کسانی که مابه التفاوت یک میلیون تومان را
واریز نکردند به نسبت دارایی سبدشان سود سهام سال مالی 95
را دریافت میکنند .پوری حسینی با اشاره به خبر منتشرشده به
نقل از رئیسجمهور در خصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت:
 49شرکت بهعنوان شرکتهای سرمایهپذیر در سبد سهام عدالت
قرار دارند که بخشی از سهام این شرکتها به مشموالن این طرح
اختصاص پیدا کرده اســت و در حال حاضر بیش از  49میلیون
نفر بهعنوان مشموالن ثبتنامشده قطعی سهامدار سهام عدالت
در کشور شناخته شدهاند و سهامدار هستند .رئیس کل سازمان
خصوصیســازی با ابراز اینکه از میان این  49میلیون مشمول
سهام عدالت ،حدود  2میلیون نفر متوفی هستند افزود :براساس
قانون ،پس از پایان مهلت  10ســال تسویه اقساط سهام عدالت،
سود سهام سال مالی  95این شــرکتها باید در سال  96میان
مشموالن توزیع شود .پوری حسینی با بیان اینکه برای متوفیان
از آنجایی که وراث آنها شناسایی نشده است ،گفت :تا  2ماه آینده
مســیر اداری و هماهنگی برای پرداخت سود سهام عدالت انجام
میگیرد تا پس از حصر وراثت این ســود به وراث منتقل شــود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت :امکان تسویه مانده
بدهی اقساط سهام عدالت دیگر نیست و این موضوع منتفی شده
است .وی با یادآوری اینکه دیروز ریاست جمهوری موافقت خود
را با آغاز انتقال ســود سهام عدالت میان مشمولین اعالم داشت،
اضافه کرد :سود سهام عدالت به محض واریز قابل برداشت است.
بر این اساس مشموالنی که میزان سهام عدالت آنها یکمیلیون
تومان اســت (شامل مشموالن مددجوی کمیته امداد و سازمان
بهزیســتی و نیز افرادی که از محــل آورده نقدی خود اقدام به
تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود کردهاند) بابت عملکرد سود
سال مالی  95شرکتهای ســرمایهپذیر 150 ،هزار تومان سود
دریافت خواهند کرد که البته مابقی ســود ســهام مشموالن در
صورت تکمیل ســود سال مالی شرکتها تا روزهای پایانی سال
و شــب عید واریز میشود .پوریحسینی تصریح کرد :شرکتها
براساس قانون مهلت دارند تا  ۸ماه پس از تقسیم سود در مجامع،
نسبت به پرداخت ســود به سرمایهگذاران خود اقدام کنند و در
این باره پیشبینی میکنیم که پیش از پایان این مهلت ،ســود
ســهام به حساب مشموالن واریز شود .معاون وزیر اقتصاد گفت:
افرادی هم که سهام عدالت آنها کمتر از یکمیلیون تومان ارزش
دارد ،بهنســبت ارزش ســهام خود سود ســهام عدالت دریافت
خواهند کرد .وی گفت :تمامی  49میلیون نفری که ثبتنامشده
قطعی ســهام عدالت هستند ،قطعاً سود مربوط به سهام خود را
دریافت میکنند .کل ســود پرداختی  150هزار تومان است که
در سه نوبت و برای کسانی که سهامشان یکمیلیون تومان است
پرداخت شده و مابقی سهامداران نیز بهاندازه  53درصد از سهام
خود ،سود دریافت میکنند که در مجموع حدود  80هزار تومان
اســت و در دو تا سه قسط پرداخت میشود .رئیس کل سازمان
خصوصیسازی در ادامه با بیان اینکه در مجموع سود تقسیمی
ســال مالی  95شرکتهای ســرمایهپذیر  4200میلیارد تومان
است ،گفت :از این مقدار حدود  400میلیارد تومان بابت افزایش
ســرمایه این شرکتها اختصاص یافته اســت و در مجموع باید
 3800میلیارد تومان ســود تقسیمی سال مالی  95شرکتهای
سرمایهپذیر میان مشموالن سهام عدالت تقسیم شود.

طبق آمار موجود ،در یک ماه ابتدایی آغاز طرح
حدود  60هزار تلفن همــراه قاچاق از برندهای
مشمول توســط مردم خریداری شده است که
در آینده نزدیک خدمــات اپراتوری به آنها ارائه
نخواهد شد .همچنین بســیاری از فروشندگان
مبالغ هنگفتی را به ناحق از مردم اخذ مینمایند
در حالی که اســتعالم اصالت تلفن همراه و ثبت
آن فرایندی آسان و رایگان است و با ارسال یک
پیامک یا اســتفاده از کد دستوری ()*7777#
توسط هر فردی قابل اجرا میباشد .لذا وقوع این
معضل به دلیل عدم آگاهی مردم و اطالعرسانی
نامناســب به مصرفکنندگان میباشد .با توجه
به آورد ه مالی قابل توجه این طرح ،آیا مناســب
نیست بخشی از آن صرف اطالعرسانی به مردم
گردد تا از ضرر مالی مردم و منفعت سودجویان
جلوگیری گردد؟ و ســوال دیگر اینجاســت که
در صورت عــدم موفقیت طرح بــه دلیل عدم
اطالعرسانی و ایجاد نارضایتی در مصرفکننده،
چــه میزان از منابع بیتالمال مجددا از دســت

خواهد رفت؟ آیــا با توقف رجیســتری ،اصوال
طرحهــای سیســتمی جهت مبارزه بــا قاچاق
کاال ،مجددا یارای ایســتادن خواهند داشــت؟
ســازمانهایی همچون ،تنظیم مقررات ،ســتاد
مبارزه با قاچاق ،گمرک و یا حتی صداوســیما،
آن طور که میبایســت در حد و اندازههای یک
"طرح ملی"وارد میدان نشــده و بعضا شــاهد
کارشــکنی برخی از نهادها نیز بودهایم .به عنوان
مثال یکی از بزنگاههای این طرح ،مبادی ورودی
کشــور و گوشیهای مربوط به مسافران خارجی
میباشد که الزم است تمهیدات کافی جهت عدم
ایجاد مشکل برای آنها ،در نظر گرفته شود و این
یعنی لزوم حضور حداکثری گمرک در وسط میدان
اجرایی؛ یا درخصوص صداوسیما ،آنچه مشخص
میباشد این است که اجرای گسترده و سراسری
یک طرح ملی در کشور ،نیازمند اطالعرسانی و
آموزش گسترده به عموم مردم میباشد که این
امر بدون شــک تــاش و همکاری گســترده و
 24ساعت ه سازمان صدا و سیمای کشور را میطلبد.

یادداشت

نشانهایبرای
جراحیاقتصادی

محمد قلی یوسفی *

نمی توانم انتقاد خود را از الیحه بودجه اولیهای که
دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرده بود به
شیوه دیگری غیر از نقد صریح بیان کنم ،الیه اول
نشان از زاویه و نوع نگرش ناصحیح بودجهریزی بود
که نمیتوان نسبت به آن موضع نگرفت ،تغییر منابع
بودجه از مالیات اخذ شده و افزایش نرخ حاملهای
انرژی به ســمت سایر منابع نمیتواند بهعنوان یک
راه حل دائمی و نهایی طلقی گردد .آنچه که در مجلس
در حال بررسی است ،هنوز به نظر نهایی نمیرسد،
امــا الیحه اولیه همگان را متفق القول کرد که باید
این نوع بودجه نویســی تغییر یابــد ،البته نه آنکه
چنین روشی تنها مختص به دولت اخیر است ،بلکه
از ابتدا نیز دولتها به چنین روش بودجه نویســی
عادت کردهاند .اما مشــکل بیشک در تغییر منابع
بودجهای نیست ،اگر به جای تأمین مخارج از محل
افزایش نرخ انرژی به فــروش داراییهای تملیکی
روی بیاوریم ،نمیتوان ادعا کرد که مشــکل کامل
حل شــده اســت .بلکه چاره کار در بهرهورکردن و
کوچک سازی دولت و فرآیندهای مدیریت دولتی
است .سیستم چاق ،فربه و ناکارآمد اداری کشور ما
به سختی توان رو به رو شدن با چالشهای پیش رو
و بحرانهای اقتصادی حال حاضر را داراست .همه
دولتهانیزمعموالًشعارکوچکسازیوتوانمندکردن
سیســتم ادارای را کمابیــش در شــعارهای
تبلیغاتی خود داشــتهاند ،اما واقعیت آن است که
چندان موفق نبودهاند ،زیرا به نظر میرســد که در
این راه اراده جدی اداری وجود نداشته باشد ،اما این
تنها عامل نیست ،دولتمردان اگر به دنبال جراحی
واقعی اقتصادی هستند ،باید به دنبال نشانهها باشند
و مهمترین نشــانه نیز منافع است ،این مسئله که
چه کسانی منافعشان در عدم اصالح سیستم اداری و
دولتی فعلی است و پاسخگویی به این سوال میتواند
ما را به سمت یک راه حل درست اقتصادی هدایت
کند ،اگر رد پای منافع اقتصادی را دنبال کنیم ،به
هدف برخی در ادامه وضعیت فعلی پی خواهیم برد.
* استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

مسکن

خانه های پرمشتری
در تهران

در حال حاضر خانه هــای  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون
تومانی بیشــترین فروش را در شهر تهران دارند.
به گزارش ایسنا ،در آذرماه سال ۱۳۹۶توزیع فراوانی
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده بر حسب
ارزش هر واحد حاکی از آن اســت که واحدهای
مســکونی با ارزش  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون تومان با
اختصاص  ۱۱درصد ،بیشترین سهم از معامالت
را به خود اختصاص داده اند.پس از آن واحدهای
دارای ارزش  ۲۰۰تا  ۲۵۰و  ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون
تومان هرکدام با اختصاص  ۱۰.۱و  ۸.۹درصد در
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع در این
ماه حــدود  ۵۳.۴درصد از معامالت به واحدهای
مســکونی با ارزش کمتر از  ۴۰۰میلیون تومان
اختصاص داشته است.بازار مسکن شهر تهران در
حال حاضر با رونق نســبتا مناسبی در واحدهای
میان متراژ مواجه شده اســت .در آذرماه امسال
میانگین قیمت مسکن شهر تهران به  ۵میلیون
و  ۹۰هزار تومان رســید ،معامالت نیز  ۵۰درصد
و قیمت  ۱۵درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزایش یافت .توزیع فراوانی تعداد معامالت حاکی
از آن اســت که واحدهای  ۵۵تــا  ۹۰متر حدود
 ۵۰درصــد از خرید و فروش را به خود اختصاص
می دهند ۳۵درصد به واحدهای باالی ۹۰متر و تنها
 ۱۵درصد به واحدهای کمتر از ۵۵متر اختصاص
دارد .این نمایه نشــان می دهد که عمده خرید
و فروش در بخش متوسط قیمت در مناطق غرب،
شــمال غرب ،شرق و جنوب شــرق تهران انجام
می شود.
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خبر

آغاز ذخیرهسازی میوه شب عید

معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز خرید میوه شب عید خبر داد و گفت :از نظر میزان خرید
و ذخیرهسازی سیب و پرتقال هیچ نگرانی وجود ندارد و به موقع قیمت و جزئیات عرضه آن
اعالم میشود.علیاکبر مهرفرد در گفتگو با ایسنا ،افزود :خرید پرتقال برای تامین نیاز شب
عید از استانهای شمالی آغاز شده ،اما با توجه به اینکه برداشت این محصول از استانهای
جنوبی در ماههای پیشرو است ،ذخیرهسازی و خرید پرتقال همچنان ادامه دارد.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

وزیر کشاورزی با اهانت به کشاورز از چشم
ما افتــاده روحانی باید او را عزل کند ،اگر
عزل نشود مجلس او را استیضاح میکند او
باید برکنار شود او لیاقت این پست را ندارد.
آفتاب یزد :وزیر مربوط در این خصوص
توضیح دادهاند و اعالم کردهاند قصدی
در این خصوص نداشتهاند.
۰۹۱۸...

مشکالت مالی ،فقر و تنگدستی و گرانی،
تورم روزافزونو کســری بودجه و کمبود
درآمــد مردم و خانوادهها به هر شــکل و
هــر نوع و به هر دلیل که باشــد ،در خور
و شایســته مردم خوب ،نجیــب ،صبور،
سختکوش و همیشــه در صحنه کشور
عزیزمان نبوده و نیست .
۰۹۱۳...

هفتم دی ماه ســالروز تشــکیل نهضت
سوادآموزی ایران گرامی باد.
۰۹۳۳...

سالم بر آفتاب؛ از بعضی آقایان کارشناس
دولتی بخواهید از طرف مردم حرف نزنند
به خدا بسیاری مردم از این همه گرانی به
مشکل برخورده اند.
۰۹۱۱...

حضرت امام جعفر صادق(ع) میفرمایند:
شادی سه خصلت است :وفاداری ،رعایت
حقوق دیگران و ایستادگی در گرفتاریها
و مشکالت.
۰۹۳۸...
باسالم .قابل توجه سیاسیون محترم قدر
این ملت فهیم  ،قانع ،صبور ،بردبار ،شهید
داده ،جان بر کف ،با گذشت و  ...را بدانید.
که امثال این صفات اخالقی را هزاران مثال
میتوان زد .یک نمونه اش زلزله زدگان بم
است که  14سال است در کانکس زندگی
میکنند .یا آن  8سال دولتهاله نور چه
کارهــا که نکرد و هنوز بعــد از این همه
گذشــت و لطف در حقش شاید خودش
و سیاسیون محترم طرفدارش باور کردند
که حق به جانبش است .تا دیر نشده قدر
این مردم را بدانید .و به حرفهای سیاسیون
خارجی کــه در اوج نادانی حرف میزنند
گوش نکنید .واال اعتــراض به گرانیها و
کمبودها و اشکاالت مثل یک مشکل داخل
یک منزل است و به همسایه ربطی ندارد.
0913...

باسالم .از اســتان مازندران شهر تنکابن
تماس میگیرم خرمآباد شهرداری جهت
سرباز کردن میدان ،خانه و 400متر زمین
من را گرفتن که سند داشت طرف دیگه
میــدان  175متر زمین بی ســند دادن
خودم ساختم از ســال  92برای گرفتن
سند گرفتارم ،دادگاه هم حق به من داده
است با سه فرزند بیکارم نمیدانم از دست
اینها کجا شکایت کنم خسته کردن شما
را به خدا در شبکه خبر پخش کنید شاید
گوش شنوا پیدا شود.
0911...

آفتاب یزد :رای دادگاه ضمانت اجرایی
دارد با یک وکیل مجرب مشــورت
نمایید تا اقدامات اداری را انجام دهد.
جوابیه

پاسخشهرداریمنطقه19
به یک پیام مردمی

در پاسخ به مطلب مندرج در آن نشریه وزین
مورخ  96/10/5و ( 96/9/30ستون ارتباطات
مردمی) مراتب جوابیه به شرح ذیل به منظور
تنویر افکار عمومی ارسال میگردد.
ضمــن تشــکر از پیــام شــهروند محترم
بهاستحضار میرساند :با صدور اخطار کتبی
با شــماره /2275و/ب مــورخ  96/10/6به
بهرهبــردار مورد نظر؛ هماهنگــی الزم نیز با
پلیس و مســئول شــب این بوستان جهت
نظارت مســتمر بر عملکرد مجموعه مذکور
صورت پذیرفت.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم

نیم سكه
ربع سكه

یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار

نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

سه شنبه -قیمت (تومان)
1468500
1436000
719000
415000
279000
136670
4350
5343

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

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :مهاجرت گسترده
به شهرها و همچنین ناکارآمدی تسهیالت مسکن برای
خرید خانه به افزایش  ۱.۶میلیونی مستاجران در ۵سال
اخیر منجر شــده است.حمید بنایی در گفتگو با خانه
ملت ،با انتقاد از افزایش تعداد مستاجران طی سالهای
اخیر طبق سرشماری نفوس و مسکن سال گذشته ،گفت :افزایش
 1.6میلیونی مستاجران در  5سال اخیر رقم بسیار باالیی است که
عوامل بسیاری در آن دخیل است.عضو کمیسیون عمران مجلس

میز خبر

 ۱۰۰۰گوشی اپل غیرفعال شد

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و
ارتباطی و لوازم جانبی تهران با اشاره به اعمال
رجیستری روی  ۵۰۰۰گوشی اپل در سراسر
کشور از اعمال رجیســتری روی گوشیهای
سامســونگ در روزهای آینده خبر داد.مهدی
محبی در گفتگو با ایسنا ،با بیان اینکه تا به حال
با بیان اینکه  ۱۰۰۰گوشی تلفن همراه مدل
اپل از مدار خارج شده است ،گفت :قرار بود تا
روز گذشته تعداد  ۳۰۰۰گوشی از این مدل از
مدار خارج شود ،اما در حالت عادی نمیتوان
آنها را قطع کرد و باید آنتن آنها جابهجا شود
تــا بتوان مابقی را هم قطع کــرد .البته از روز
دوشنبه اگر آنتن را هم جابهجا نکنند ،باز هم از
مدار خارج شده و قطع میشوند.

تمایلی به افزایش قیمت نفت نیست

وزیر نفت گفت :اعضای اوپک به دلیل شــیل
اویل ،تمایل زیادی بــه افزایش قیمت نفت
برنت ،باالتر از  ۶۰دالر برای هر بشکه ندارند.
به گزارش خانه ملت؛ بیژن زنگنه ،با اشاره به
افزایش قیمت نفــت در روزهای اخیر اظهار
کرد :افزایش قیمتها به دلیل کاهش تولید
نفت از ســوی کشــورهای عضو و غیرعضو
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)
روی داده اســت .البتــه در فصل زمســتان
هســتیم و در این فصل قیمتها به دلیل باال
رفتن تقاضا بــرای فرآوردههای نفتی افزایش
مییابد.وزیر نفت افزود :اعضای اوپک به دلیل
شــیل اویل خیلی مایل نیستند ،قیمت نفت
برنت باالی  ۶۰دالر برای هر بشکه برود.

خودرو

تامینمنافعنمایندگیهاو
مشتریانسرلوحهکارماست

مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا گفت:
تامین منافع شــبکه نمایندگیهای گروه ،به
عنوان شرکای سایپا در اولویت برنامهها قرار
دارد و تقویت شبکه نمایندگیهای گروه سایپا
جزء برنامههای اصلی ســایپا است.به گزارش
سایپا نیوز؛ مهندس محسن جهرودی گفت:
رابطه شبکه نمایندگیها با گروه خودروسازی
سایپا باید یک رابطه برد -برد باشد.مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا افزود :نمایندگیها در
خط مقدم بازاریابی و فروش ســایپا و ارتباط
با مشــتریان قرار دارند و تامین منافع تمامی
نمایندگیها به عنوان شرکای سایپا سرلوحه
کار اســت و منافع و عملکرد نمایندگیها در
کنار سایپا میباشد لذا ارائه خدمات مناسب
موجــب جلــب رضایت مشــتری و کاهش
نارضایتی خواهد شــد.وی با اشاره به توان و
قدرت شبکه نمایندگیهای سایپا گفت :رمز
موفقیت سایپا در استفاده بهینه از توان ،تجربه
و دانش مدیران و کارکنان نمایندگیها بوده
و این موضوع باید در فروش و خدمات پس از
فروش نهادینه شود.

استان

شورای اســامی ،با بیان اینکه یکی از عمده دالیل
رشــد اجاره نشینی در ســالهای اخیر مهاجرت از
روستاها به شهرها بوده است ،افزود :ناتوانی در خرید
خانه در کالنشهرها اجاره نشینی را افزایش داده است.
نماینده مردم گناباد و بجســتان در مجلس شورای
اسالمی ،با تاکید بر اینکه رفع مشکالتی همچون اشتغال و مسکن
در روستاها میتواند مشکل مسکن در شهرها را مرتفع کند ،تصریح
کرد :تا زمانی که روستاها از امکانات شهری تهی باشند تمایل به

مهاجرت و در نتیجه تبعات آن همچون رشد اجاره نشینی دامن
کشور را خواهد گرفت.بنایی با بیان اینکه حاشیه نشینی در اطراف
کالنشهرها از تبعات دیگر بی توجهی به روستاها است ،گفت :دولت
برای حل بسیاری از معضالت شهری که اقتصادی کشور را درگیر
مشــکالت عدیده کرده باید نگاه خود را به روستاها کرده و توزیع
امکانات در آن مناطق را تقویت کند.وی افزود :متاسفانه تسهیالت
دهی در حوزه مسکن نیز کافی نبوده زیرا اگر کافی بود قدرت خرید
مردم افزایش یافته و به این ترتیب بازار اجاره رونق نمی گرفت.

اظهارات متناقض مسئوالن

تعرفهخودروهای
هیبریدیکاهشمییابد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
پایین ماندن تعرفه خودروهای هیبریدی نسبت به سایر خودروها میتواند
موجب ایجاد رانت شود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند
بقیه خودروها گرفتیم

آفتاب اقتصادی -گــروه خبر :به تازگی تعرفه
واردات خودروهای هیبریدی به  25الی  65درصد
براســاس حجم موتور افزایش یافته ،هرچند به
شکل دقیق مشخص نیست که این ارقام مشمول
چه خودروهایی خواهند شد.با این وجود قطع به
یقین میتوان گفت که قیمت خودروهایی نظیر
کمری هیبرید ،تویوتا پریوس ،هیوندای ســوناتا
هیبرید و ...با افزایش قابل توجهی روبهرو خواهد
شد که میتواند سرنوشت این خودروها را در بازار
ایران به کلی تغییر دهد.این در حالی اســت که
مســئوالن اظهارات متناقضــی در این خصوص
دارند .رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به
این سوال که چرا دولت تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی را هم از پنج به  ٤٥درصد افزایش داده
در حالی که میتواند موجب کاهش آلودگی هوا
شود ،گفت که آنچه در عمل میتواند وارد کاهش

آلودگی هوا شــود ،خودروهای برقی هستند که
تعرفه آنها صفر اســت .اما خودروهای هیبریدی
ســوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به باال
از برق اســتفاده میکنند که این سرعت عموما
برای خارج از شــهر است ،بنابرین کمک چندانی
به کاهش آلودگی هوا در شهر نمیکنند .در این
حالت پایین ماندن تعرفه آنها نســبت به ســایر
خودروها میتواند موجب ایجاد رانت شود از این
رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند بقیه
خودروها گرفتیم.
احتمال تجدیدنظر در تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی

از سوی دیگر رئیس ســازمان توسعه تجارت به
بیان دالیــل افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی
پرداخــت و گفت که امــکان تجدید نظر در این

آناتولی گزارش داد

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :آفتاب اقتصادی
چندی پیش در گزارشی تحلیلی به بررسی رشد
روزافزون ترکیه در صنعت خودروسازی و رشد
صادرات خودرو از این کشور به خارج پرداخته
بود.در تازه ترین تحــوالت در این خصوص به
اذعان یک خبرگزاری ترکیه  ،صادرات خودرو
ترکیه در ســال  ۲۰۱۷میالدی با  ۱۹.۵درصد
افزایش به رکورد  ۲۸.۵۳میلیارد دالر رســید.
خبرگزاری آناتولی در این خصوص گزارش داد،
صادرکنندگان ترکیهای خــودرو اعالم کردند
که صادرات صنعت خودروسازی این کشور در
ســال  ۲۰۱۷میالدی با  ۱۹.۵درصد رشد در
مقایسه با ســال  ۲۰۱۶میالدی به ۲۸میلیارد
و  ۵۳۰میلیون دالر افزایش پیدا کرد.در همین
حال انجمــن صادرکننــدگان صنعت خودرو
ترکیه اعالم کرد که فقط در ماه دســامبر سال
 ۲۰۱۷میالدی صادرات خودرو این کشــور با
 ۶درصــد افزایش به  ۲میلیارد و  ۴۹۰میلیون
دالر رسید و سهم صنعت خودروسازی در کل
صــادرات ترکیه در ســال  ۲۱۰۷میالدی ۱۸
درصد بوده اســت .میانگین صادرات خودرو

تعرفهها وجــود دارد.به گزارش ایســنا ،مجتبی
خســروتاج دربــاره افزایش تعرفــه خودروهای
هیبریــدی اظهار کرد :کارشناســی الزم در این
زمینه انجام شده اســت ،اهالی فن نسبت به آن
نظر داده اند و ســپس تعرفهها مصوب شــد.وی
ادامه داد :آماده شنیدن انتقادات مرتبط با تعرفه
واردات خودروهای هیبریدی در کمیسیون ماده
یک هســتیم و اگر الزم باشد و دالیل کافی ارائه
شــود ،در تعرفه واردات این نوع خودروها تجدید
نظر خواهیم کرد.خســروتاج گفــت :در انتهای
ســال گذشــته ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پیشنهادات خود را در ارتباط با تغییرات تعرفهای
واردات خــودرو به دولت ارائه کــرد که به دلیل
نگرانی از برخی آثار تورمی ،تصویب آن به تعویق
افتاد تا اینکه در ســال جاری و در آذر ماه هیئت
دولت تصمیم گرفت با لحاظ کردن همه شرایط

رئیس ســازمان توسعه تجارت :آماده
شــنیدن انتقادات مرتبــط با تعرفه
واردات خودروهــای هیبریــدی در
کمیسیون ماده یک هستیم و اگر الزم
باشد و دالیل کافی ارائه شود ،در تعرفه
واردات این نوع خودروها تجدید نظر
خواهیم کرد
تغییرات تعرفهای را اعمال کند.رئیس ســازمان
توسعه تجارت اظهار کرد :تعرفهها در برخی موارد
کاهشی و در برخی موارد افزایشی بود که تمامی
آنها به دلیل کنترل آثار تورمی آن لحاظ شــده
اســت .همچنین تمام تالشمان بر این است که
بتوانیــم منطق را بر تعییــن تعرفه کاالها حاکم
کنیم.

برای امسال؛

رکورد جدید ترکیه در صادرات خودرو

برف هیچ خللی
درایستگاهمخابراتیقطری
شاهرود ایجاد نکرد

علیرغــم کوالک و بــارش شــدید برف در
ارتفاعات شــاهرود ،ایستگاه مخابراتی قطری
منطقه شمالشرق که در این ارتفاعات مستقر
است ،بدون هیچ خللی همچنان در حال کار
میباشــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق؛
معاون مخابرات این منطقه با اعالم مطلب باال
گفت :بر اثر بارش شدید اولین برف زمستانی
امسال در ارتفاعات کوه قطری شاهرود که تا
 70سانتیمتر هم میرسد،فنسها و دکلهای
ایستگاه مخابراتی این منطقه به دیوارهای از
جنس برف تبدیل شده است.حسين مطواعی
افزود :جاده دسترســی به ایستگاه مخابراتی
قطری پوشیده از برف و مسدود گردیده بود
که با همت نیروهای ترابری و مخابرات منطقه
شمالشرق بازگشایی گردید.

افزایش آمار مستاجران به دلیل ناکارآمدی تسهیالت مسکن

ترکیه در ســال گذشــته میالدی  ۲میلیارد و
 ۴۰۰میلیون دالر ثبت شــده است و صادرات
این کشــور به آلمان ،بزرگترین بــازار خودرو
ترکیه ،در ســال  ۲۰۱۷میــادی  ۴میلیارد و
 ۳۶۰میلیون دالر اعالم شــده که در مقایسه
با سال  ۲۰۱۶میالدی ۱۰درصد افزایش نشان
میدهد.همچنین ایتالیا و فرانسه بعد از آلمان
به ترتیــب در جایگاه دومین و ســومین بازار
بزرگ صادرات خودرو ترکیه با احتســاب رقم
 ۳میلیارد و  ۱۴۰میلیــون دالر و  ۲میلیارد و
 ۹۱۰میلیون دالر قرار گرفتند.بر همین اساس
 ۱۷.۷درصــد از مجموع صادرات خودرو ترکیه
با رقم  ۲۲میلیارد دالر به کشــورهای اروپایی
گزارش شده اســت که  ۱۷درصد در مقایسه
با ســال  ۲۰۱۶میالدی افزایش نشان میدهد.
صادرات ترکیه به آمریکای شمالی در چارچوب
قرار داد تجارت آزاد در سال  ۲۰۱۷میالدی با
 ۸۷درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن به
یک میلیارد و  ۶۴۰میلیون دالر رسید که این
رقم برای سال  ۲۰۱۶میالدی  ۸۷۷.۰۶میلیون
دالر ثبت شده است.

پرونده کارت خرید کاالی ایرانی بسته شد

علیرغم تکلیفی که توســط ســتاد فرماندهی
اقتصــاد مقاومتی به وزارت صنعــت ،معدن و
تجــارت و نیز بانک مرکزی بــه منظور اجرای
طــرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
در ســال  ۱۳۹۶ابالغ شــد ،به گفته سخنگوی
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اجرای این
طرح با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان
سال منتفی است .قرار بر این بود که طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال جاری
با رفع نقایص طرح قبلی که در ســال گذشته
بــه مرحله اجرا درآمد ،توســط وزارت صنعت،
معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود؛
دســتوری که توسط ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی طبق ابالغیهای به این دو دستگاه ابالغ
ی رغم گذشت  ۱۰ماه از سال جاری
شــد اما عل 
کماکان هیچ برنامــه عملیاتی در این خصوص
ارائه نشــده و بنابر اطالعات دریافتی اجرای آن
در سال جاری منتفی است.به مرور و با گذشت
زمان مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طوالنی شدن
اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی

ایرانی ،مســائل مختلفی را مطــرح میکردند.
پرونده طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
در سال گذشته به گونهای بسته شد که نه تنها
انتقادات عدیدهای به آن وارد آمد که دو مجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی
نســبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص
لیســت کاالهای مدنظر و نیز تسهیالت بانکی
معترض بودند.طبق آخرین اظهارات ،طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی به کمیسیون
اعتبارات بانک مرکزی ارســال و منتظر تایید و
تصویب در این کمیسیون بود تا پس از ارائه به
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و توافق نهایی دو
دســتگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود
تا در صــورت تصویب نهایی طرح جدید کارت
اعتباری خریــد کاالی ایرانی بــه مرحله اجرا
درآید؛ موضوعی که با گذشــت  ۱۰ماه از سال
 ۱۳۹۶کماکان تصمیمی در خصوص آن اتخاذ
نشــده و در گیر و دار نحوه اجرا قرار دارد.بنابر
اطالعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته،
تصمیمی به اجرای طرح جدید کارت اعتباری
خرید کاالی ایرانی در سال  ۱۳۹۶نیست.

نوبخت پاسخ داد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این
پرسش که چه تضمینی وجود دارد که مجلس
منابــع بودجه را مانند  17هزار و  400میلیارد
تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی
کاهش ندهد .به این شــکل ایجاد یک میلیون
و  33هزار فرصت شــغلی با امــا و اگر مواجه
نمیشــود؟ تصریح کرد :انشــاءاله این اتفاق
نمیافتــد .دو بحــث وجود دارد .مســئولیت
بودجه به تنهایی برعهده دولت نیســت .دولت
پیشــنهاددهنده و مجلس تصویبکننده است.
ما برای اختیــارات قانونی مجلس احترام قایل
هســتیم .مجلسیها هم مثل ما در برابر جامعه
خود را مســئول میدانند.نوبخت عنوان کرد:
یکی از مهمتریــن مطالبات مــردم و جوانان
اشتغال است .درســت است بحثهای دیگری

مفقودی

کارت خودرو و ســند خودرو پراید صبــا جی تی ایکس به رنگ
سفید مدل  89به شــماره پالک  721-54د  12و شماره شاسی
 1412279627135Sو شــماره موتــور  150022متعلق به آقای
سیدرضا موسوی به کدملی  4433545457مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط است.

ایجاد  1033000فرصت شغلی چه تضمینی دارد؟
مطــرح میشــود ،اما
نمیشود نسبت به این
مهم بیتوجــه بود.وی
متذکــر شــد :البته تا
آنجایی که من اطالع
دارم ،بقیــه درآمدهــا
تقلیل پیدا نکرده است.

پیشبینی نرخ بیکاری  11/2درصدی

رئیس ســازمان برنامه و بودجه عنوان کرد :در
سال  1397برای اشــتغال پیشبینی میشود
که  838هــزار نفر متقاضی جدیــد وارد بازار
کار میشــوند .پس برای اینکه نرخ بیکاری را
تقلیل دهیم ،بیش از  838هزار فرصت شغلی
بایــد ایجاد کنیــم .با فرض ایجــاد  980هزار

شــغل در ســال آینده،
میتوانیم نــرخ بیکاری
را بــه 11.2درصــد
کاهــش دهیم.نوبخت
اظهار داشت :همچنین
پیشبینی میشــود که
جمعیت شــاغل دارای
آموزش عالــی به طور
متوســط ســاالنه  686هزار نفر افزایش یابد.
یعنی بیش از  70درصد کل فرصتهای شغلی
ایجاد شده باید در این گروه باشد.
استخدام دولتی باز هم خواهیم داشت؟

نوبخت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران
در این خصوص که در پاسخ به این پرسش که

منتقدان دولت معتقدند که دولت نمیتواند از
پس هزینههای سهام عدالت برآید ،عنوان کرد:
این نکته در مجلس مطرح شــد 290 .نماینده
مجلــس داریم که هــر کدام ســایقی دارند.
اینکه مجلس این نظر را داشــته باشــد ،هنوز
رایگیری نشــده است؛ ضمن اینکه قانون باید
اجرایی شود.وی با اشاره به برنامههای اشتغال
در بخش دولتی و استخدامهای دولتی ،متذکر
شــد :قانون مدیریت خدمات کشوری مشخصا
در بنــد «ب» و بند «ج» ماده  24این اجازه را
به دولت داده که هر  3نفر که خارج میشــود،
یک نفر را جذب کند .سالجاری استخدامهایی
داشــتیم و سال آتی هم احتماال داشته باشیم.
این تعداد در حــدود  30 ،20هزار نفر خواهد
بود.

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

انرژی

تورم ونزوئال  ۲۶۰۰درصد شد!

ونزوئال در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر میبرد .این کشور
با تورم باال ،رشد اقتصادی پایین ،افزایش چند برابری قیمت دالر
و کمبود شدید کاالهای اساسی روبه رو است .به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،تورم ونزوئال در ســال گذشته میالدی به  ۲۶۰۰درصد
رســید .رافاییل کوزمان ،عضو کمیســیون مالی پارلمان ونزوئال
گفت :میانگین تورم در ماه دسامبر گذشته بیش از  ۸۵درصد شد
و در نتیجه تورم در ســال  ۲۰۱۷نیز به رقم  ۲۶۱۶درصد رسید.
همچنین تولید ناخالص داخلی ونزوئال در سال گذشته میالدی

به میزان  ۱۵درصد کاهش یافت .ونزوئال در شرایط
بسیار ســخت اقتصادی به سر میبرد .این کشور با
تورم باال ،رشد اقتصادی پایین ،افزایش چند برابری
قیمت دالر و کمبود شدید کاالهای اساسی روبه رو
اســت .بانک مرکزی ونزوئال در دو سال اخیر آمار و
شاخصهای اقتصادی این کشــور را منتشر نمیکند .به همین
دلیل آمارهای اعالم شــده از سوی کمیسیون امور مالی پارلمان
ونزوئال به عنوان جایگزین مورد اســتفاده قرار میگیرد .پارلمان

در کنترل مخالفان است اما دولت ونزوئال با تشکیل
مجلس موسسان ،اختیارات پارلمان را به این مجلس
ونزوئال منتقل کرد .دولت ونزوئال در برابر تورم شدید،
در سال گذشــته میالدی هر دو ماه یک بار حداقل
دســتمزدها را افزایش داد .به گــزارش عصرایران،
هماکنون حداقل دستمزد در ونزوئال به ۷۹۷هزار و  ۵۱۰بولیواری
افزایش یافته است .این رقم معادل  ۲۳۸دالر دولتی در ونزوئال و
شش دالر در بازار سیاه این کشور است.

بررسی اختالف تجاری ایران با همسایه شمالی

مبادله گازی با ترکمنستان

قطعمیشود؟

موافقت دولت سابق با درخواست غیرمنطقی و عجیب افزایش گاز از  ۴۰به
۳۶۰دالر برای هر یک هزار متر مکعب ،چالشی را ایجاد کرده که به نظر کارشناسان
تنها با مذاکره و در نهایت ،ارجاع مسئله به دیوان داوری حل و فصل خواهد شد.
ایران به دلیل هدفگذاری برای افزایش نقش در بازار انرژی منطقه ،تمایل به
ادامه مراودات گازی با ترکمنستان دارد
آفتاب اقتصادی -گروه انرژی :مبادالت گازی ایران
با کشورهای منطقه ،یکی از نقاط مثبت در اقتصاد
کشور است ،البته در صورتی که منافع متقابل برای
هر دو طرف تامین شــود .مدتی اســت که ایران و
ترکمنستان در ارتباط تجاری گازی خود با مشکل
مواجه شده اند .اختالف گازی ایران و ترکمنستان
که از ابتدای سال  ۲۰۱۷میالدی با قطع صادرات گاز
این کشور به ایران ،به اوج خود رسید ،پس از گذشت
حدود یک سال ،همچنان پابرجا مانده و با توجه به
نتیجه بخش نبودن مذاکرات ،به نظر میرســد در
آینده نزدیک پرونده ایــن اختالف به دیوان داوری
بین المللی ارجاع شود .ایران و ترکمنستان از اواخر
سال  ۲۰۱۶میالدی وارد مناقشه گازی شدند که در
نهایت در اول ژانویه سال  ۱۱( ۲۰۱۷دی  )۱۳۹۶به
قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ایران به بهانه
طلب گازی منجر شد.
ابزار تهدید به قطع صادرات گاز

تهدید به قطع صادرات گاز به ایران ،ابزاری اســت
که در سالهای گذشته ،ترکمنســتان بارها از آن
بهره میگرفت و از طریق آن میتوانســت به ایران
فشــارآورده و مبلغ گاز صادراتی به ایران را افزایش
دهد .اما در اول ژانویه سال  ۲۰۱۷سیر تحوالت ،طبق
پیشبینی عشق آباد پیش نرفت و بدین ترتیب ایران
نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به
سراغ التماس به این دولت برای وصل دوباره گاز رفت.
در واقع ،در سالهای گذشته با توجه به نیاز مناطق
شــمالی و شمال شــرقی کشــور به واردات گاز از
ترکمنستان ،تهران تالش میکرد رضایت این کشور
را بــرای تضمین تامین گاز این مناطق جلب کند.
اما به پشتوانه افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و
تکمیل شبکه انتقال گاز کشــور در دولت یازدهم،
نیاز به واردات گاز به ترکمنســتان برطرف شــده
بود ،بنابراین پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتدای
ســال  ،۲۰۱۷ایران اعالم کرد که بازنده این ماجرا،
ترکمنستان خواهد بود و ما نیاز اضطراری به گاز این
کشور نداریم.
رد ادعای طلب ترکمنستان

ترکمنستاندرحالیخواستارطلب ۱.۵تا۱.۸میلیارد
دالری از ایران بابت صادرات گاز در سالهای  ۸۶و
 ۸۷شده است که ایران آن را قبول نداشته و خواستار
ارجاع موضوع به داوری بین المللی اســت .در دی
ماه  ۱۳۸۶که ســرمای زمستان به اوج خود رسید
و بیش از  ۲۰اســتان کشور با افت شدید دمای هوا
و یخبندان مواجه شدند ،ترکمنستان از این فرصت،
سوءاستفاده و اعالم کرد که قیمت گاز صادراتی خود
بــه ایــران را  ۹برابر باال بــرده و از  ۴۰دالر به ازای
هر هزار مترمکعب به  ۳۶۰دالر افزایش میدهد.

دولــت وقت ایران ،به هر دلیلی در آن مقطع زمانی
با این درخواست ترکمنســتان موافقت میکند و
بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن ها ،طلبی
حدود  ۱.۵تا  ۱.۸میلیارد دالر به حساب ایران نوشته
میشود .البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز
در بازارهای جهانی ،قیمت گاز صادراتی این کشور به
ایران کاهش مییابد که همچنان ادامه دارد .زمانی
که ایران آماده پرداخت بدهی گازی ترکمنســتان
میشود ،تحریمها شدت یافته و مراودات بانکی قطع
میشود و بدین ترتیب روند پرداخت بدهی به این
کشور بالتکلیف باقی میماند .پس از استقرار دولت
یازدهم ،ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی
گازی خود به ترکمنستان کرده بنابراین مبلغ دیگری
به این طلب افزوده نمیشود.
برگ برنده ایران

مهــم ترین برگ برنــده ایران در دعــوای گازی با
ترکمنستان ،افزایش تولید گاز و تکمیل شبکه انتقال
گاز به ویژه خط لوله نکا  -دامغان بود .ساخت خط
لوله دامغان به نکا با دستور ویژه وزیر نفت جمهوری
اسالمی ایران پس از آخرین دور بدعهدی صادراتی
شرکت گاز ترکمنســتان روند سریع تری به خود
گرفــت .خط لوله انتقال گاز دامغان  -نکا از ســال
 ۱۳۸۶و پس از قطع گاز وارداتی از ترکمنستان در
دستور کار قرار گرفت اما با وجود حساسیت باال در
دورههای گذشته پیشرفت مطلوبی نداشت.
تا زمان روی کار آمــدن دولت یازدهم این طرح به
دالیلــی از جمله افزایش طلب پیمانکار و نبود لوله
متوقف بود ،ولی پس از بررســیهای کارشناسی و
برگزاری جلسه با پیمانکار و شرکتهای تولید لوله،
بار دیگر شــاهد آغاز عملیات اجرایی آن شدیم .در
دولت یازدهم پس از آشکار شدن تمایل شرکت گاز
ترکمنســتان به بدعهدی در فرآیند صادرات گاز به
ایران ،اجرای این خط لوله با دستور ویژه وزیر نفت به
طور جدی دنبال شد .مسیر این خط لوله راهبردی
از حوالی قوشه دامغان به صورت انشعاب از کیلومتر
 ۲۵۰خط انتقال گاز  ۴۸اینچ دوم شــمال  -شمال
شــرق آغاز و پس از عبور از شهرهای کیاسر ،ساری
و نکا ،ضمن تقویت سیستم انتقال گاز از جنوب به
شمال کشور ،سبب پایدارسازی شبکه گازرسانی و
کاهش مخاطراتاقتصادی ،سیاسیواجتماعیناشی
از کمبود گاز در استانهای شمالی کشور میشود.
افزایش قدرت چانه زنی ایران

ایران اکنون بــا افزایش تولید روزانــه گاز بیش از
۷۰۰میلیون مترمکعب گاز ،نیاز چندانی به واردات
گاز برای رفع نیازهای ضروری ندارد .در واقع تهران
با هدف افزایش حضــور در بازار منطقهای انرژی و
گسترش تعامل حسنه با همسایگان ،همچنان تالش

کرده است که قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را
حفظ کند .ایران به پشــتوانه افزایش سرشار تولید
گاز از پارس جنوبی و نیز گسترش شبکه گازرسانی
در همه مناطق کشــور ،از قدرت چانه زنی فراوانی
برخوردار شده اســت ،بنابراین هیچ کشوری قادر
نیســت از قطع گاز به عنــوان تهدیدی علیه ایران
اســتفاده کند .ایران با تکمیل خطوط در دســت
ساخت انتقال گاز دامغان به نکا و گیالن به مازندران،
توانســت به راحتی و بدون نگرانی از افت فشار ،گاز
مناطق شمالی و شمالی شرقی کشور را تامین کند.
شرط ایران برای ترکمنستان

چندی پیش حمیدرضا عراقــی ،معاون وزیر نفت
درباره شــرط ایران برای از سرگیری واردات گاز از
ترکمنستان گفته بود :اگر ترکمنستان قیمت گاز را
در آینده پایین بیاورد ،از این کشــور گاز میخریم،
در صورت عدم موافقت عشق آباد با درخواستهای
ما ،از اقدام این کشــور در قطع گاز به دیوان داوری
بین المللی شــکایت خواهیم کرد .اگر آنها درباره
درخواستهایی که ما داریم ،حاضر به مذاکره شده
و آن را بپذیرند ،به دیــوان داوری نمیرویم اما اگر
نپذیرند ،موضوع به دیوان داوری ارجاع داده میشود.
عراقی درباره دریافت جریمه از ترکمنســتان بابت
قطع یکباره گاز در فصل زمستان نیز تصریح کرده
بود :ما نظرات خــود را در این باره مطرح کرده ایم.
رقم آن را فعال نمیشود اعالم کرد.
شکایت ترکمنستان از ایران

پایگاه خبری دولتی ' آلتین عصر' ترکمنستان در
اواخر ماه دســامبر سال گذشته میالدی (اوایل آذر
 )۹۶گزارش داد که ترکمنســتان از ایران به دادگاه
دیوان داوری الهه شــکایت کــرد .به گفته «مئراد
آرچایف» ،رئیس ترکمن گاز( ،شــرکت گاز دولتی
ترکمنستان) ،در نشست هیئت دولت این کشور در
عشقآباد اعالم شد که مذاکرات با ایران بر سر بدهی
گاز این کشور ناموفق بوده است.
شکایتهایایرانعلیهترکمنستان

پس از اینکه مشخص شــد مذاکرات با عشق آباد
به نتیجه نمیرســد ،ایران نیز به دنبال شــکایت
گازی علیه عشق آباد برآمد که شکایت ایران دارای
چندین بخش است .قیمت باالی گاز ،قطع بیاطالع
گاز از اول ژانویه ســال  ۲۰۱۶و کیفیت پایین گاز
ترکمنستان ،محورهای شــکایت گازی ایران علیه
ترکمنستان را تشکیل میدهند .ترکمنها بر اساس
ادعاهــای خود ،مدعی دریافت بیش از  ۱.۵میلیارد
دالر از ایران هســتند ،در مقابل ایران نیز بر اساس
شکایتهای خود ،خواستار دریافت مبلغ مشابهی به
عنوان طلب و جبران خسارت است.

ادامه تالشها برای مهار آتش نفتکش ایرانی

همچنین مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی
گفت :هنوز نمیتــوان درباره احتمال جانباختن
سرنشینان نفتکش ایرانی آمار قطعی داد .محمد
راســتاد با بیان اینکه یک جسد پیرامون نفتکش
ایرانی که با کشتی باری چینی مورد تصادم قرار
گرفته بود در ســطح آب یافت شد ،افزود :جسد
یافت شــده از بین مفقودین  ۳۲خدمه نفتکش
برای شناســایی در حال انتقال به بندر شانگهای
است .بعد از تصادم نفتکش ایرانی و کشتی باری
چینی ،به علت حجم زیــاد آتش ،امکان نزدیک
شدن به این نفتکش وجود ندارد و کماکان حریق
و انفجار روی این شناور ادامه دارد .معاون وزیر راه و
شهرسازی یادآور شد :مدیرکل امور دریایی سازمان
بنادر و دریانوردی با تیم همراه به محل حادثه اعزام
شد تا ارزیابیهای اولیه از وقوع حادثه انجام شود،
همچنیــن در تهران هم کمیته بررســی حادثه
تشکیل شده تا به موضوعات و جوانب مختلف این
حادثه رســیدگی شود و این کار تا تعیین تکلیف
همه سرنشینان نفتکش سانچی ادامه دارد.
توافق با شرکت ژاپنی برای مهار آتش نفتکش

سخنگوی کمیته اضطرار سانحه نفتکش سانچی
از توافق شرکت ملی نفتکش ایران با یک شرکت
ژاپنی بــه منظور همکاری در مهار آتش نفتکش
حادثه دیده ایرانی خبر داد .محسن بهرامی اظهار
داشت :نفتکش سانچی از بهترین نفتکشها از نوع
خود در جهان بوده و شرکتهای معتبر بینالمللی
که این نفتکش را بیمه کردهاند نیز با استانداردها
و شاخصهای بسیار سختگیرانه این کار را انجام
دادهاند .عوض کردن پرچم کشــتیها در شرکت
ملی نفتکش ایران مسبوق به سابقه بوده و تنها این

امر به خاطر بحث مارکتینگ بوده است.

جعبه سیاه کشتی بازخوانی میشود

این مقام مســئول ادامه داد :کپسول جمعآوری
اطالعات کشــتی در برابر حرارت مقــاوم بوده و
در اولین فرصت که بتوان به عرشــه کشتی رفت
با دسترسی به این کپسول و همچنین بازخوانی
جعبه سیاه کشــتی میتوان دلیل وقوع حادثه را
فهمید؛ اکنون برای بیان دلیل بروز حادثه بسیار
زود اســت ۲۱ .دریانورد چینی کشــتی فلهبر به
ســاحل چین میروند و با پیگیری شرایط بروز
حادثه از این افراد احتمال مشــخص شدن ابعاد
جدید حادثه وجود دارد.
رد پیشنهاد همکاری شرکت آمریکایی

بهرامی از پیشنهاد یک شــرکت آمریکایی برای
همکاری در مهار آتش نفتکــش ایرانی خبر داد
و گفت :یک شرکت آمریکایی پیشنهاد همکاری
در مهــار آتش را ارائه کــرد ،اما با توجه به اینکه
این شرکت هیچ لجســتیکی در منطقه نداشت
و رســاندن تجهیزات این شرکت به محل حادثه
روزهای متوالی زمان نیاز داشــت پیشــنهاد این
شــرکت رد شد .وی در خصوص احتمال آلودگی
دریــا در این حادثه گفت :عمده ماده آلودهکننده
در این جریان میعانات گازی بوده که بســیار فرار
است و تبخیر میشود و چیزی روی آب به عنوان
آلودگی باقی نمیماند .پس مســئله آلودگی دریا
در این حادثه جدی نیســت اما سوخت کشتی
که حدود  ۱۹۰۰تن بوده و تنها از ناحیه سوخت
کشتی احتمال آلودگی وجود دارد .چیزی به عنوان
لکه نفتی تا امروز دیده نشده است اما در صورت

بروز هرگونه آلودگی نیز بیمهها باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه نگرانی اصلی ما از ابتدای حادثه
مسئله انســانی به عنوان اولویت اصلی بوده و کار
تفحص و تحقیق درست دو ســاعت بعد از بروز
حادثه آغاز شده ،گفت :روزانه دو بار مدیران ارشد
شــرکت در جمع خانوادهها حاضر شده و آخرین
وضعیت را برای خانوادههای کارکنان این نفتکش
طی گزارشی ارائه میکنند.
احتمال انفجار و غرق شدن نفتکش

به گفته مقامات چینی ،تانکر حادثه دیده ایرانی
همچنان در آتش میســوزد و دهها قایق نجات
برای ســومین روز متوالــی در تالش برای مهار
آتش هستند .شــرایط نامساعد جوی ،وزش باد
شدید ،بارش باران و موجهای خروشان دریا مانع
تالشها برای مهار شــعلههای آتش و جستجو
برای یافتن خدمه مفقود تانکر ایرانی شده است.
نگرانیها از احتمال انفجار تانکر و غرق شــدن
آن در حالی افزایش یافته که  ۱۳کشــتی نجات
در حال جســتوجوی منطقهای به مســاحت
۹۰۰مایل مربع دریایی برای یافتن خدمه مفقود
کشتی هستند.
اعالم آمادگی سازمان بین المللی دریانوردی

دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی تاکید کرد:
آیمو آمادگی دارد تا هرگونه کمک فنی نیاز باشد
را در اختیــار بگذارد؛ در بلند مدت انتظار میرود
بررســی کاملی از سانحه به عمل آید و نتایج آن
و یافتههای مربوط به آن به اطالع آیمو برســد تا
بتوانیم هر چــه در اختیار داریم به کار بگیریم تا
وقوع سوانح مجدد را به حداقل برسانیم.

ایران برنده مبادله گازی

ایران با قرارداد خریداری روزانه  ۳۵تا  ۴۰میلیون
مترمکعب گاز ،به عنوان بزرگترین مشــتری گاز
ترکمنستان به شمار میرود که از  ۲۰سال گذشته
تاکنون اقدام به واردات گاز از این کشور کرده ،البته
میانگین واردات گاز ایران از این کشور در عمل۵ ،
تا  ۱۰میلیون مترمکعب در روز بوده است .به علت
مسیر کوتاه خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به
ایران ،صادرات گاز این کشــور به ایران با کمترین
هزینه انجام میشود ،اما سایر مشتریان گازی این
کشور ،مزیتهای ایران را دارا نیستند.
چین ،اروپــا و پاکســتان مشــتریان جدید گاز
ترکمنستان به شــمار میروند که صادرات گاز به
آنها به دلیل نیاز به خــط لوله طوالنی چند هزار
کیلومتــری ،هزینه ســنگینی را به دنبــال دارد.
ایران با قطع واردات گاز از ترکمنستان توانست با
شتاببخشیدن به ساخت خط لولههای دامغان به
نکا و گیالن به مازنــدران ،در مدت چند ماه ،نیاز
نواحی شمالی کشور را رفع کند .همچنین ایران در
کوتاهمدت ،اولویت تامین گاز در مناطق مورد نیاز
را به بخش خانگی داد و سوخت صنایع عمده را به
جای گاز توسط سوخت مایع تامین کرد تا روزهای
ســرد که البته چند هفتهای طول داشت ،سپری
شوند .اما ترکمنســتان با این رخداد ،بزرگترین و
بهصرفهترین مشتری خود را از دست داد.
بهترین گزینه چیست؟

موافقت دولت ســابق با درخواست غیرمنطقی و
عجیــب افزایش گاز از  ۴۰بــه  ۳۶۰دالر برای هر
یک هزار متر مکعب ،چالشی را ایجاد کرده که به
نظر کارشناسان تنها با مذاکره و در نهایت ،ارجاع
مســئله به دیوان داوری حل و فصل خواهد شد.
ایــران به دلیل هدفگذاری برای افزایش نقش در
بــازار انرژی منطقه ،تمایل به ادامه مراودات گازی
با ترکمنستان دارد ،زیرا میتواند گاز این کشور را
در آینده به پاکستان ،ترکیه ،اروپا یا سایر مناطق
ترانزیت یا ســوآپ (معاوضه) کند و از این طریق،
درآمد ارزی برای کشــور کسب کند .ترکمنستان
نیز به عنوان کشــور بزرگ دارنده ذخایر گازی به
تــداوم قرارداد فروش گاز به ایــران نیاز دارد ،زیرا
این کشور در منطقه آســیای میانه محصور بوده
و ارتباط مستقیمی با بازارهای بزرگ مصرف گاز
ندارد و ایران بهترین مسیر برای صادرات گاز این
کشور به شمار میرود.

۳

شماره۶۷۲

چهارشنبه  ۲۰دی۱۳۹۶

افزایش قیمت بنزین در گرو تصمیم مجلس
نوبخت ،سخنگوی دولت درباره تبصره ( )١٨الیحه بودجه سال آینده که در آن درآمد ١٧هزار
و  ٤٠٠میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی شده بود ،گفت:
مجلس این عدد را به  ١٠هزار میلیارد تومان کاهش و محل تامین آن را به فروش امالک
تملیکی تغییر داده است؛ بنابر این هر تغییر در قیمت حاملهای انرژی در گرو نظر مجلس
شورای اسالمی اعمال میشود.

پول

بانکمرکزیدربارهارزدیجیتال
بهمجلسگزارشمیدهد

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی گفت :تامین منابع مالــی با توجه
بــه تصویبنامه هیئت وزیــران در خصوص
حمایت از فعالیتهای بخش صادرات کشور
و همچنین بــا توجه به الزامات که در قوانین
و مقررات دیگر اســت باید مورد توجه جدی
قرار گیرد .پورابراهیمی در تشریح بخشهای
دیگری از نشست کمیسیون اقتصادی مجلس
گفت :موضــوع راهاندازی پیمانهای پولی دو
و چند جانبه و همچنین اســتفاده از ظرفیت
ارزهای دیجیتال در کشــور نیز مورد بررسی
قرار گرفت که البته مقرر شد بانک مرکزی در
خصوص ارزهای دیجیتال گزارشی تا یک ماه
آینده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
وی افــزود :بحث اســتفاده از مجموع منابع
صندوق توســعه ملــی برای کاهــش نرخ
تامین مالی صادرات نیز در این جلســه مورد
بررســی قرار گرفت چرا کــه در حال حاضر
در مقایســه با کشورهای همسایه نرخ تامین
مالــی صادرکننــدگان چهار الــی پنج برابر
متوسط اســت؛ بنابراین شرایط خاصی برای
فعاالن اقتصادی کشــور ایجاد کرده اســت.
موضوع تدویــن راهبردهای صادراتی یکی از
بحثهای جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس
بود که خوشــبختانه یکی از مصوبات جلسه
بر این اساس بود که ساختار سازمان توسعه
تجارت کشور حتما تغییر یابد .البته انجام این
مهم ،هم مورد تایید دولت و هم کمیســیون
اقتصادی مجلس بود و پیشنویس تغییرات
سازمان مذکور در حال انجام است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی افزود :فکر میکنم با اقداماتی که در
بخشهای مختلف در حال انجام است موضوع
حوزه بحث اصالح ســاختاری و حوزه بحث
نظارتــی در آییننامه و مصوبات دولت برای
کمک به مجموعه فعالیتهای آنها در بخش
بودجه سال  ۹۷که بخشی از پیشنهادات را
مــا در بودجه  ۹۷درباره مجوزهای صادراتی
قرار میدهیم و بخشــی نیز باید در اصالح
قوانین و مقررات پایه انجام شود .به گزارش
ایبِنا ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس از
نرخ باالی تامین مالی صــادرات انتقاد کرد
و گفــت :دولت و کمیســیون اقتصادی نظر
مشترکی در خصوص اصالح ساختار سازمان
توسعه تجارت دارند .محمدرضا پورابراهیمی
درباره نشســت کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اســامی اظهارداشــت :این جلسه
بــا موضوع تعیین راهبردهــا برای کمک به
صادرات غیرنفتی کشــور برگزار شد .در یک
ماه گذشته نشســت دیگری در کمیسیون
اقتصادی برای بررســی راهکارهای توســعه
صادرات برگزار شــده بود و در این جلســه
عوامل منفی شدن تراز بازرگانی کشور مورد
بررسی قرار گرفت .تقویت صادرات غیرنفتی
یکی از اولویتهای کشور محسوب میشود
اما متاســفانه در  ۹ماهه اول سال  ۹۶با آمار
نگران کنندهای در خصوص صادرات روبهرو
شــدهایم به نحوی که تراز بازرگانی کشــور
منفی شش میلیارد دالر است.

خبر

احتمال افزایش وام ازدواج

رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سقف
وام ازدواج گفت :خوشحال میشویم که نظام
بانکی کشور بتواند بیشتر در خدمت فعالیتهای
فرهنگی باشــد و در کمک به تسهیل ازدواج
نقشآفرینیکند.نظامبانکیمنابعخودراتجهیز
میکند تا بتواند به انجام این مهم کمک کند.
ض الحسنه بانکها
باید تالش کرد تا منابع قر 
بیشتر تقویت و تجهیز شوند تا بتوانند تکالیف
تعیین شده را انجام دهند .انشاءاهلل نظام بانکی
با انگیزههایی که در خصوص موضوع تسهیل
ازدواج دارد ،بتواند عملکرد موفقی داشته باشد
و در ســال آینده برنامهریزیهای الزم را انجام
دهد .به گزارش ایبِنا ،ولیاهلل ســیف افزود :با
وجود محدودیت منابع قرضالحسنه ،در سال
جاری طرح ارائه ضربتی وام ازدواج در دســتور
کار قــرار گرفت و ظرف مدت دو ماه ۶۰۰هزار
فقره وام ازدواج پرداخت شــد .با اجرای طرح
ضربتی ارائه وام ازدواج حدود صف متقاضیان
دریافت این وام کاهش یافت و در حال حاضر
حدود  ۱۶۰الی  ۱۷۰هزار متقاضی وام ازدواج
در کشور وجود دارد که  ۹۰هزار از تقاضاهای
مذکور تشــکیل پرونده دادهاند و مراحل انجام
کار در حال پیگیری است .با وجود محدودیت
منابع بانکی ۱۱ ،بانک کشور در طرح ضربتی
ارائه وام ازدواج شرکت کردند که از این بانکها
قدردانیمیکنم.

بانک

افتتاحکیمیادارانکویربا
تسهیالت بانک صنعت و معدن

شــركت كیمیاداران كویر بــا بهرهمندی از
تسهیالت بانك صنعت و معدن در بهاباد یزد
به بهرهبرداری خواهد رســید .این شركت كه
ساالنه  ۵۰هزارتن اسید فسفریك و ۱۰۰هزار
تن كود شــیمیایی و روزانه  ۱۸۰تن اســید
سولفوریك تولید خواهد كرد ،از  ۳۰میلیارد
تومان تســهیالت ریالــی و  ۱۶میلیون یورو
تسهیالت ارزی بانك یاد شده استفاده كرده
است .با آغاز به كار شركت كیمیاداران كویر
برای  ۱۳۰نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد
شد و این امر تاثیر مثبتی بر فعالیت اقتصادی
منطقه خواهد داشت.

«سینماایران»اصفهان
در تملک بانک دی نیست

اداره روابــط عمومی و تبلیغــات بانك دی
ضمن رد ادعــای تخریب «ســینما ایران»
اصفهان توســط این بانک اعالم كرد که این
ســینما در تملک بانک دی نیســت .ضمن
آنکه بانــك ارزش آفرین دی به عنوان بانكی
حامی فرهنگ ،هرگز به چنین اقدامی دست
نمیزند .مالكیت سینما ایران پیشتر متعلق به
یكی از شــركتهای گروه مالی دی بوده كه
در سال گذشته به فروش رسیده و اکنون در
مالکیت خریدار آن میباشــد .برخی رسانهها
مدعی شدهاند افرادی به عنوان نماینده بانك
دی به شــكل غیرقانونی اقــدام به تخریب
بخشهایی از سینما ایران كردهاند.

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

پایانکلونوسکوپیبااستفادهازقرصهوشمند

محققان قرص هوشمندی ساخته اند که قادر به تشخیص بیماری های
روده اس��ت و اطالع��ات آن را می توان بر روی یک تلفن همراه خواند.
بهگزارشایرنا،محققانباموفقیتآمیزخواندننتایجنخستینآزمایشهای
بالینی این کپس��ول بلعیدنی بر انسان گفتند :این کپسول که قادر به
احساس گاز است ،روش درمان اختالالت و بیماری های روده را متحول
می کند .محققان با آزمایش این قرص بر هفت فرد سالم که رژیم های
غذایی کمفیبر و پرفیبر داشتند ،متوجه شدند که این کپسول شروع
تخمیر غذایی را به دقت تشخیص می دهد که بر پتانسیل این کپسول

برای کنترل بالینی هضم و اندازهگیری
فعالی��ت های میکروبی��وم در معده که
یک روش انتقادی برای تعیین سالمت
روده اس��ت ،تاکی��د دارد .درحال حاضر
پزش��کان بر وارد کردن پروب ها (ابزاری
ب��رای آزمایش) در روده بزرگ ،نمونهب��رداری از این ارگان و یا تجزیه و
تحلیل نمونه های مدفوع تکیه دارند که بازتاب واقعی از وضعیت روده را
ارائه نمی دهد .این در حالی است که این فناوری به درک و تشخیص

زندگی

بهتر س��رطان روده نیز وعده می دهد .سازندگان این قرص اکنون در
حال جمعآوری پول برای انجام مراحل گسترده تر دو آزمایش انسانی
هستند که در آنها این قرص در دسترس بیماران بیشتری قرار می گیرد.
محققان دانشگاه  RMITدر ملبورن در جریان اولین آزمایش بالینی
شواهدی را از یک سیستم ایمنی جدید کشف کردند .برخالف اعتقاد
پزشکی قانونی ،این قرص نش��ان داد که روده احتماال حاوی اکسیژن
اس��ت که نشان می دهد معده انسان از یک اکسیدکننده برای مبارزه
با اجس��ام خارجی در روده اس��تفاده می کند .این کپسول همچنین
می تواند هیدروژن و دیاکسیدکربن را نیز تشخیص دهد.

آفتاب اقتصادی در گفتوگو با جراح و متخصص چشم بررسی کرد

چرا گل مژه میزنیم؟

آفتاب اقتصادی – نجمه حمزهنیا :چشم ،ارگانی
اس��ت که به طور بالقوه در معرض خطر ویروسها
و باکتریهایی اس��ت که میتوانند به غش��اء چشم
آس��یب زده و باعث خارش و قرمزی شوند .گلمژه
بیماری شایعی است که میتواند افراد را در سنین
مختل��ف گرفتار کن��د .گلمژه در پزش��کی به نام
"هوردلوم" ش��ناخته میش��ود .آفتاب اقتصادی در
اینباره با دکتر بهرام آزادی ،جراح و متخصص چشم
گفتوگو کرده است.
وی در ابت��دا گفت« :در اصل اس��م اولیه گلمژه در

قدیما "س��نده س�لام " بود که بعد ش��د گلمژه و
حال به اس��م " هوردلوم" نیز شناخته میشود .این
بیم��اری ،یک بیماری عفونی حاد اس��ت ،زیرا غدد
ترشح در ریشه مژهها عفونت کرده است».
«دکتر آزادی با بیان این نکته که " ریشه هر مو در
بدن غده چربی دارد که باعث خوشحالت شدن مو
میشود " ،ادامه داد :در افرادی که پوستشان چرب
یا برعکس خشک است و یا ریشه مژه هایشان مثل
ریشه مو سر ،شوره میزند و پوستهپوسته میشود،
بیماری گلمژه بیش��تر مشاهده میش��ود؛ زیرا در
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پلک چشم به طور طبیعی غدد چربی ترشح کرده
نمیتوانند خود را تخلیه کرده و محتویات در ریشه
باقی میمانند».
این جراح و متخصص چش��م خاطرنشان کرد« :در
صورتی که غدد چربی در مژهها خوب تخلیه نشود،
در ابت��دا یک تورم کوچ��ک در مژههای پلک باال و
پایین ایجاد میشود که خود میتواند منبعی برای
نفوذ میکروب در آنجا باشد».
وی بی��ان کرد« :در برخی م��وارد گلمژه برای فرد
ایجاد مش��کل نمیکن��د ،ولی در برخی م��وارد بر

اث��ر مجاورت ب��ا میکروبهای بیم��اریزا از طریق
(آب ،باد ،هوا )و . . .عفونت تش��دید شده و لبه پلک
متورم و دردناک و قرمز میشود».
دکت��ر آزادی افزود« :گلمژه انواع مختلفی دارد که
نوع حاد و شدید آن به گونهای است که شدت تورم
به قدری زیاد است که ممکن است پوست پلک پاره
ش��ده و ترشحات خودبهخود خارج شود و باید قبل
از اینکه میزان تورم به این حد برسد فرد به پزشک
مراجعه کرده و اقدامات درمانی را شروع کند».
این جراح و متخصص چشم عنوان کرد« :در صورتی
که پوس��ت پلک بر اثر گلمژه و تورم زیاد پاره شود
زیبایی پلک دچار مش��کل شده و محتویات به طور
کامل خارج نمیش��ود که نتیجه آن عود بیماری و
ایجاد کیس��ت چربی اس��ت که برای درمان نیاز به
جراحی است و با انجام یک جراحی پالستیک جای
آن باقی نمیماند».
وی ادام��ه داد« :در صورتی ک��ه گلمژه در مرحله
ابتدایی و به اندازه یک عدس است به وسیله درمان
دارویی مانند تجویز آنتیبیوتیک و از طریق پزشک
متخصص و کمپرس آب گرم و تمیز کردن مژهها با
شامپوهای مخصوص مشکل حل شده و آثار گلمژه
از بین میرود».
دکت��ر آزادی اظهار کرد« :در صورتی که در مرحله
ابتدایی گلمژه ،مراحل درمانی آغاز نشود ،میتوان
عفونت را از بین برد ولی مواد چربی ودیگر محتویات
داخل کیس��ت باقی میماند که در این حالت به آن
بیماری "شاالزیون" گفته میشود».
این جراح و متخصص چش��م در پایان گفت« :برای
پیش��گیری از ایجاد گلمژه ،مژهها را روزی دو الی
سه بار با شامپوهای مخصوص بشویید و این بیماری
در بین خانمها و آقایان به طور مس��اوی مش��اهده
میش��ود ولی به علت حساسیت بیشتر خانمها به
وجود گلمژه در پلک ،آنها بیشتر به پزشک مراجعه
میکنند».

در گفتگوی آفتاب اقتصادی با رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران مطرح شد
آفتاب اقتصادی –زهرا رحیمی  :توسعه دانش
و تخصص در زمینه مدیریت خدمات بهداش��تی،
درمانی و همکاری با متخصصین نظام سالمت و
ارائه مش��اوره به دیگر گروه ها و
س��ازمان ها برای بهبود عملکرد
کل سیستم بهداشتی و درمانی
و اقتصاد سالمت امری ضروری
است که در سیاست های کالن
کش��ور کمتر به آن توجه ش��ده است .با توجه به
اهمیت موضوع آفتاب اقتصادی دراینباره با دکتر
علیامیر سواد کوهی رئیس انجمن مراقبت های
ویژه ایران گفتگو کرده است.
رئیس انجم��ن مراقبت های ویژه ایران در ابتدا با
اشاره به این که در کشور ما سیاستگذاران هیچگاه
اقتص��اد س�لامت را در اولویت ه��ای کاری خود
قرار ندادهاند؛ گفت« :توجه به س�لامت جسمی و
روحی آحاد مردم جامعه و سرمایه گذاری در این
حوزه س��بب افزایش راندمان اقتصادی کشور در
بخشهای مختلف می شود» .
دکتر علی امیر سواد کوهی با بیان این که قداست
جامعه پزش��کی از بین رفت��ه و کمتر توجهی به
مطالبات جامعه پزش��کی و نیازهای بیماران می
ش��ود  ،افزود« :نظام س�لامت و سیستم بیمه در
کشور با مشکالت متعددی مواجه است و بالغ بر
 70درص��د هزینه ها برای ام��ور درمانی از جیب

اقتصاد سالمت مغفول واقع شده است

بیماران هزینه می ش��ود ،زیرا پوش��ش بیمه ای
خدمات جوابگوی نیازها نیست و مدیریت هزینه
در نظام س�لامت و بخشهای مرتبط با آن دیده
نمی شود» .وی با تاکید بر این که جامعه پزشکی
خارج از محدوده حقوق خود مطالبه ای از متولیان
امر ندارد ؛ ادامه داد « :در سیاس��تگذاری و تامین
منابع کمترین حد بودجه دولتی به بخش سالمت
تعلق می گیرد و اگر هم اعتراضی به این مس��ئله
شود  ،هر کس توپ را به زمین حریف پرتاب کرده
و توجهی به اقتصاد سالمت و تبعات اجرای آن در
جامعه نمی شود » .رئیس انجمن مراقبتهای ویژه
ایران با اش��اره به این که معضالت بخش سالمت

به حدی اس��ت که آینده خوب��ی در انتظار هیچ
یکازبیمارستانهایهردوبخشدولتیوخصوصی
نیست  ،تصریح کرد « :ارتقاء سطح اقتصاد سالمت
در جامعه نیازمند کار کارشناسی و عزم ملی است
و کسانی که در رأس ارگان های مرتبط با سالمت
قرار می گیرند باید همه رش��تههای پزش��کی را
به یک چش��م مش��اهده کرده و صرفا به ارتقای
یک رشته و مطالبات آن توجه نشان ندهند» .
سوادکوهی در بخش دیگری از صحبت های خود
به رش��ته مراقبتهای ویژه اش��اره کرد و گفت :
« رش��ته مراقبتهای ویژه رشته ای نوپا و جوان
است که بیماران بس��تری در بخش مراقبتهای

ویژه را  24ساعته تحت کنترل دارد» .
وی خاطرنشان کرد «:برعکس تصور عموم همیشه
بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه انتهای
زندگ��ی خ��ود را طی نمی کنند ،بلکه بس��ته به
ش��رایط بیماری برای مراقبتهای بیشتر به این
بخش منتقل شده و از هر نظر تحت مانیتورینگ
قرار می گیرند» .وی در خصوص معضالت موجود
در ای��ن بخش اظهار کرد  :ب��ا توجه به جمعیت
 80میلیونی کش��ور تعداد  7ه��زار و  200تخت
مراقبتهای ویژه پاس��خگوی نیازها نیس��ت و با
استاندار جهانی فاصله زیادی داریم .
رئیس انجم��ن مراقبتهای ویژه ایران با اش��اره
ب��ه این که ایران در بخ��ش مراقبتهای ویژه در
رده  19جهان ق��رار دارد ؛ اذعان کرد« :علیرغم
تمام��ی کمبوده��ا از لح��اظ علم��ی پیش��رفت
چشمگیری داشته ایم ،به طوری که در منطقه نیز
کشور ترکیه را تحتالشعاع قرار داده ایم و از نظر
علمی در اوج هستیم» .
وی در خاتم��ه ب��ه برگ��زاری پنجمی��ن کنگره
بی��ن المللی مراقبت های ویژه ایران از  20لغایت
 22دی ماه جاری اشاره کرد و گفت « :این کنگره
با حضور ژانلوییونسان رئیس انجمن مراقبتهای
ویژه کل اروپا با بیش از دو هزار شرکتکننده در
سالن همایش های بین المللی رازی تهران برگزار
می شود» .

فواید و مضرات گیاهخواری و خامگیاهخواری

دکتر مجی��د کاراندیش متخصص تغذی��ه و رژیم درمان��ی به انواع
مختل��ف گیاهخواری اش��اره ک��رد و گف��ت :یکی از ش��دیدترین و
خالص ترین نوع گیاهخواری این است که هیچ نوع محصول حیوانی
مصرف نمی شود و حتی غذاهای گیاهی به صورت خام مصرف می شود
که به خامگیاهخواری معروف اس��ت .به گزارش س�لامت نیوز ،وی
اف��زود :نوع دیگ��ر ،گیاهخواری صرف اس��ت که گیاه��ان به صورت
پخت��ه مصرف می ش��وند یعن��ی محصوالتی مانند ش��یر ،لبنیات،
تخم مرغ و عسل هم ممکن است مصرف نشود .کاراندیش بیان کرد:
در گروه دیگر فقط گوشت مصرف نمی شود اما محصوالت لبنی ،انواع
تخم پرندگان و عسل مورد استفاده قرار می گیرد .این استاد دانشگاه
علوم پزشکی اهواز ادامه داد :برخی افراد برای استفاده از مزایای تندرستی
گیاهخواری و برخی به دلیل دیدگاه های فلسفی و یا برخی مسائل و
ایدئولوژی ها به این روش تغذیه ای روی می آوردند .وی در خصوص
معایب و مزایای این نوع رژیم تغذیه ای اظهار کرد :ساده ترین شکل به
این صورت است که گوشت قرمز و امعا و احشای حیوانات را مصرف
نکرده ولی گوشت سفید مصرف میکنند .این روش توسط متخصصان
تغذیه تقویت و تشویق می شود چون ما هیچ ضرورتی برای مصرف
گوشت قرمز در تغذیه نداریم .این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه
داد :اگر افراد نخواهند گوشت مصرف کنند ،اما شیر ،لبنیات و تخممرغ

مصرف ش��ود و حبوبات همراه با غالت باش��د مانند عدسپلو ،نان و
لوبیا مناسب است .وی با اشاره به محدودیت و نقص پروتئین موجود
در گیاهان گفت :همزمان مصرف کردن حبوبات و غالت و اس��تفاده
از گروه ش��یر ،لبنیات و تخممرغ ،کمبود تغذیهای را ایجاد نمی کند.
کاراندیش اضافه کرد :در برخی گروه های خاص احتمال کمبودهای
تغذیه ای زیاد اس��ت مانند مشکل کمخونی زنان در سنین باروری و
یا کمخونی در کودکان و نوجوانان که راه رفع کمبود اس��تفاده بجا و
به اندازه مکمل هاست .اما اگر شیر ،لبنیات و تخممرغ مصرف نشود این
نوع رژیم ها دچار کمبودهایی خواهند بود که آهن ،ویتامین  B۱۲و

برخی مواد مغذی موثر در ساخت استخوان مانند کلسیم ،فسفر و روی
از آن جمله هستند .وی اظهار کرد :در رژیم های گیاهخواری ،ویتامین
 Cو اس��ید فولیک به مقدار زیادی دریافت می شود چون در بسیاری
از منابع غذایی گیاهی وجود دارد؛ اما کلس��یم ،فسفر ،آهن ،ویتامین
 B۱۲و پروتیین کافی دریافت نمی ش��ود .اگر کسی مایل به مصرف
گوش��ت نیس��ت اش��کالی ایجاد نمی کند؛ اما باید ش��یر ،لبنیات و
تخم مرغ و همزمان حبوبات و غالت مصرف ش��وند و در صورت نیاز
مکمل هایی از جمله مکمل آهن و ویتامین  Dمورد استفاده قرار گیرد.
این استاد دانش��گاه ادامه داد :در خامگیاهخواری هضم گیاهان دچار
مشکل اس��ت و اصال توصیه نمی شود؛ اما گیاهخواری که به صورت
کامل گیاهخوارباشد (محصول حیوانی مصرف نکند) حتما مکمل های
کامل را دریافت کند ،یعنی مولتیویتامینمینرال هر روز مصرف شود
و آزمایش های الزم برای تشخیص نوع کمبودها انجام شود تا متناسب
با آن مکمل های الزم دریافت ش��ود .وی اظه��ار کرد :در رژیم های
گیاهخ��واری معموال به دلیل مصرف کم روغن و انواع گوش��ت ها و
غذاهای گوشتی سرخ شده در روغن ،کاهش وزن صورت می گیرد .از
آنجا که این افراد به سالمتی خود بیش از افراد دیگر اهمیت می دهند
و ورزش را در کنار ش��یوه تغذیه ای دارند ،این مجموعه تغییر شیوه
زندگی باعث کاهش وزن می شود نه تنها گیاهخواری.

ارتباط ابتال به سرطان و کمبود ویتامین D

اس��تاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه پوشش زنان در
کشورهای اس�لامی دلیل کمبود ویتامین  Dدر آنها نیست ،گفت:
ب��رای جبران این ویتامین در بدن روزانه  ۲۰تا  ۲۵دقیقه در معرض
تابش نور خورشید قرار گیرید.به گزارش فارس،احمد اسماعیلزاده در
ارتباط با کمبود ویتامین  Dو راهکارهای تغذیهای جبران آن ،گفت:
کمبود این ویتامین در ایران و اغلب کش��ورهای دنیا از شیوع باالیی
برخوردار اس��ت و امروز کودکان زیادی با این مش��کل مواجهاند.وی
افزود :این ویتامین برای س�لامتی بسیار مفید بوده و نقش بارزی در
تکامل استخوانها و بهبود رشد قدی دارد .همچنین تحقیقات نشان
داده عالوهبر این کمبود ویتامین  Dمیتواند سبب بروز بیماریهایی
همچون چاقی،دیابت ،بیماریهای قلبی ـ عروقی و برخی از سرطانها

شود.استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه کشور ما چهار
فصل بوده ولی کمبود ویتامین  Dب��رای ایرانیان وجود دارد ،گفت:
دلیل کمبود این ویتامین در کشور نیاز به تحقیقات زیاد دارد واینکه
برخی مدعی هستند پوشش زنان سبب کمبود این ویتامین میشود،
بر اساس تحقیقات جهانی قابل قبول نیست و این مسئله از لحاظ علمی
رد ش��ده است .همچنین کمبود ویتامین  Dدر برخی از کشورهای
غربی که زنان آن پوش��ش ندارند ،شیوع باالتری دارد.این متخصص
تغذیه و رژیمدرمانی بابیان اینکه قرار گرفتن روزانه  20تا  25دقیقه در
معرض تابش نور خورشید سبب جذب ویتامین  Dدر بدن میشود،
گفت :بهترین س��اعات جذب ای��ن ویتامین  10صبح تا  4بعدازظهر
است.اس��ماعیلزاده عنوان کرد :آلودگی ه��وا نیز علت صد درصدی

کمبود ویتامین  Dنیست؛چراکه برخی از روستاها و شهرهای عاری از
آلودگی نیز درگیر کمبود ویتامین  Dبوده ولی به طور کلی این مسئله
میتواند یکی از علل به شمار رود.وی افزود :عوامل ژنتیکی و چاقی نیز
از علل کمبود ویتامین  Dبه شمار میرود؛ چراکه این ویتامین محلول
در چربی بوده و در بافت چربی ذخیره میشود .همچنین ویتامین D
منابع غذایی چندانی ندارد و مصرف ماهی و غذاهای دریایی،تخممرغ
و بعضی از لبنیات میتواند تا حدودی این مشکل را جبران کند،ولی
راهکار اصلی قرار گرفتن در معرض نور خورشید است.استاد دانشگاه
علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد :غنیسازی مواد غذایی با ویتامین
 Dو استفاده از مکملها نیز از راهکارهای جبران کمبود ویتامین D
در بدن به شمار میرود.

هر بامداد در سراسر ایران
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نکته

ورود سم به مغز
از شایع ترین علل بروز دمانس

رضا دانش��مند روانپزش��ک درب��اره زوال عقل یا
«دمانس» ،گف��ت :زوال عقل ،ب��ه مجموعه ای
از اخت�لاالت عمده عصب ش��ناختی مغز گفته
می شود که عالمت بارز آن اختالل در حافظه است.
حافظه ،سه جزء دارد :فوری ـ اتفاقات و حوادثی
که در کوتاهمدت و درازمدت اتفاق افتاده اس��ت.
به گ��زارش مهر ،وی با بیان اینک��ه در بیمارانی
که به دمانس مبتال هس��تند اجزاء مختلفی در
حافظهش��ان دچار اختالل می ش��ود ،ادامه داد:
معم��وال اولی��ن جزئ��ی از حافظه ک��ه صدمه
می بیند ،حافظه کوتاهمدت است .دانشمند ،یکی
از شایع ترین علل دمانس را دمانس آلزایمر دانست
و گفت :آلزایمر ،نوعی بیماری است که می تواند
ایجاد دمانس کند؛ ولی همه کسانی که فراموشی
گرفته اند مبتال به آلزایمر نیستند و ممکن است
دمانس داش��ته باش��ند .البته معموال آلزایمر در
سن های باال خود را نشان می دهد و زمینه ژنتیکی
و عالئ��م دیگ��ری دارد  .وی بیماری های مغزی
را از دیگر علل دمانس نام برد و افزود :از ش��ایع
ترین علل بیماری دمانس ،ورود سم به مغز است
که باعث برهمخوردن تعادل شیمیایی و به دنبال
آن ،س��اختار آناتومیک مغز می شود .الکل ،یکی
از ش��ایع ترین سم هاس��ت .در واقع ،الکل ،یکی
از س��مومی اس��ت که می تواند باعث تغییر در
ساختار شیمیایی مغز و زمینهساز دمانس شود.
این روانپزشک با بیان اینکه یکی از ویژگی هایی
که می تواند باعث تشخیص دمانس شود شرایط
س��نی و خانوادگ��ی بیمار اس��ت ،تاکی��د کرد:
دمانسهاییکهبابیماریهایعروقیمغزمرتبطند
درسنینپایینتر،خودرانشانمیدهند.البتهبرای
بروز دمانس در سنین پایین ،باید به عللی غیر از
آلزایمر فکر کنیم که یکی از آن ها می تواند سموم
و بیماری های متابولیک باشد  .وی در پایان با بیان
اینکه دمانس در حافظه کوتاهمدت ،اختالل پایدار
ایجاد می کند نه موقت ،اظهارداشت :درواقع ،فرد
در سراسر روز و ماه های متوالی از اختالل حافظه
رنج می برد .البته در کس��ی ک��ه دچار اختالل
کوتاهمدت شده باید علل دیگر اختالل حافظه را
نیز بررسی کنیم .برای مثال اختالالت اضطرابی
به طور جدی می توانند باعث اختالل در تمرکز
شوند و کسی که اختالل در حافظه داشته باشد
ثبت وقایع برایش بس��یار دشوار است و یادآوری
آن ها نیز ،به درستی صورت نمی گیرد.

توصیه

دلیل حساس شدن دندانها
پس از ترمیم چیست؟

علی مرسلی متخصص ریشهدرمانی در خصوص
علل حساسیتهای پس از ترمیم دندان گفت:
در زمان برداشت پوسیدگی ،با توجه به اینکه در
هنگام ترمیم دندان ،دندان زنده است و دارای
عروق و اعصاب در پالپ است ،آسیب مکانیکی
ممکن اس��ت به بافت زنده دندان وارد شود .به
گزارش فارس،وی افزود :همین روند درس��ت
مانند خوب شدن یک زخم ،نیاز به زمان دارد.
در موارد نادری ممکن اس��ت آسیب به حدی
باش��د که بافت زنده دندان نتواند ازعهده مهار
آسیب بر بیاید و درد التیام پیدا نکند یا اینکه
ش��رایط به گونهای برود که دندان خونرسانی
خود را از دست بدهد و در اصطالح عام عصبش
عفونی شده و بمیرد .مرسلی ادامه داد :در این
صورت عفونت میتواند به ناحیه استخوان دور
ریش��ه دندان در فک گسترش یابد و حتی در
صورتی که عالمتی وجود نداشته باشد دندان
نی��از به درمان ریش��ه دارد .این دندانپزش��ک
توضیح داد :دلیل دیگر حساسیت بعد از ترمیم،
خود مواد پرکردگی و تحریک توسط خود این
مواد و حساس��یت به دلیل نشت آنهاست .این
حساسیت البته موقت بوده و بهزودی برطرف
میش��ود .این جراح ریش��ه تصریح ک��رد :در
ترمیمهای فلزی (آمالگام) به دلیل رسانا بودن
فلز طبیعی است که س��رعت پاسخ دندان به
تغیی��رات حرارتی بیش��تر از دندانهای عادی
باش��د .بعد از مدتی ممکن اس��ت با توجه به
واکنش بافت زنده دندان ،این درد و حساسیت
کمتر ش��ود .مرس��لی گفت :در طوالنیمدت
نقص پرکردگی ،نشت ترمیم ،بهداشت ضعیف
و ش��روع مجدد پوس��یدگی از لبههای ترمیم
میتواند باعث درد حساس��یتی دندان ش��ود.
در این صورت مداخله درمانی س��ریع توس��ط
دندانپزش��ک با عوض کردن پرکردگی و قرار
دادن ترمیم جدید میتواند از نیاز دندان ش��ما
به عصب کشی جلوگیری کند ،ولی در صورت
پیشرفت پوسیدگی و درگیر شدن عصب نیاز به
درمان ریشه خواهید داشت.

تحلیل

پروتزهای متکی
بر ایمپلنت جایگاه مهمی
در دندانپزشکی نوین دارد

مس��ئول اجرایی و علمی دوازدهمین کنگره
علمی س��الیانه انجمن دندانپزشکان عمومی
ای��ران ،گفت :پروتز ثابت ش��امل بازس��ازی
دندانه��ای تخری��ب ش��ده و ی��ا جایگزین
دندانهای از دست رفته به وسیله پروتزهای
فل��زی ریختگ��ی ،فل��ز و س��رامیک و ی��ا
تمامسرامیک است که امروز تمام سرامیکها
طرفداران زیادی در درمانهای دندانپزشکی
دارن��د .مس��ئول اجرای��ی علم��ی پروت��ز
دوازدهمین کنگ��ره انجمن دندانپزش��کان
عمومی ایران ،ادامه داد :پروتز متحرک شامل
پروتز بیمارانی اس��ت که تعدادی از دندانها
را از دست دادهاند و یا بیدندانی کامل دارند.
این درمانها به خصوص در افراد مس��ن ،در
جویدن ،زیبایی و سالمت دهانی نقش مهمی
دارد و برای باال ب��ردن کیفیت زندگی افراد
مسن مورد توجه اس��ت .شاکری با اشاره به
اینکه امروزه با باال رفتن میانگین طول عمر
افراد و درمان بیماران مسن جایگاه ویژه ای
برای درمانهای پروتزی ایجاد ش��ده است،
افزود :امروزه درمانهای ایمپلنت هم بخش
بزرگ و مهمی از درمانهای پروتزی به شمار
میرود و پروتزهای متکی بر ایمپلنت جایگاه
مهم و اصلی در دندانپزش��کی نوین دارند و
با توجه به اس��تفاده روزافزون از ایمپلنتها
و افزای��ش نی��از به آنها و دس��تیابی به تمام
اه��داف دندانپزش��کی ،این علم پیش��رفت
و اهمی��ت زی��ادی دارد .وی بی��ان داش��ت:
هدف از دندانپزش��کی مدرن بازس��ازی فرم
دندانه��ا ،جویدن ،صحبت ک��ردن ،راحتی
بیم��ار و س�لامت طبیعی بیمار اس��ت و در
درمانه��ای پروت��زی نوی��ن ب��ا جایگزینی
نس��وج و دندانهای ازدسترفته تمامی این
اهداف امکانپذیر میش��ود .مسئول اجرایی
علم��ی پروت��ز دوازدهمین کنگ��ره انجمن
دندانپزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد:
برای موفقیت در درمان های پروتزی ،عالوه
ب��ر دندانپزش��ک و بیمار ،هم��کاری و نقش
البراتوارهای دندانپزش��کی هم بس��یار حائز
اهمیت اس��ت و مثلث دندانپزشک ،البراتور
و بیمار با هم��کاری کامل یک درمان موفق
را رقم میزن��د و عالوه بر مه��ارت و تجربه
دندانپزشک ،مهارت و دقت تکنسین البراتور
ه��م اهمیت خاص��ی دارد .ش��اکری گفت:
ب��رای درمان موفق پروتز ،دندانپزش��ک باید
آگاهی و تس��لط کامل بر س��ایر شاخههای
دندانپزش��کی از جمل��ه درمان های ریش��ه
دندان ،ترمیمی ،جراحی  ،انساج پرودنتال و
 . . .بهخصوص در بخش بیومکانیک داش��ته
باش��د .وی ی��ادآور ش��د :درمانه��ای نوین
دندانپزشکی و پیش��رفت روزافزون این علم
در رش��ته پروتز نقش مهمی دارد و با توجه
به مواد جدید دندانپزش��کی در قالبگیری،
فلزات ،س��رامیک جدید ،وسایل و تجهیزات
البراتورهای دندانپزش��کی و ، . . .درمانهای
بهتر و کاملت��ر و موفقتری را در پروتز رقم
خواهد زد .دوازدهمین کنگره علمی سالیانه
انجمن دندانپزش��کان عمومی ایران از  ۱۹تا
 ۲۲دی م��اه  ۹۶در مرکز همایش های برج
میالد برگزار می شود.

تازهها

ارتباط جهش های
یک ژن با چاقی مفرط

محققان در یک مطالعه جدید متوجه شدند
ک��ه جهش ه��ای یک ژن خاص م��ی تواند
به چاقی مفرط افراد منجر شود.به گزارش ایرنا ،
محقق��ان در این مطالعه محور توجه خود را
بر یک ژن خاص به نام  ADCY3متمرکز
کردند که پروتئینی را که با کنترل اشتها و
حس بویایی انس��ان ارتباط دارد ،کدگذاری
می کند.به نظر می رس��د بروز جهش ها در
ای��ن ژن ،تولید این پروتئین حیاتی را تحت
تاثیر قرار می ده��د و به اختالالتی در انواع
عملکرده��ای بیولوژیک��ی منجر می ش��ود.
مطالعات اولیه آزمایش ژن  ADCY3نشان
داد موش هایی که به گونه ای پرورش یافته
بودند که فاقد این ژن باش��ند ،چاق شدند و
نیز فاقد حس بویایی ش��دند که این بیماری
به آنس��ومنیا ( )Anosmiaیا فقدان حس
بویایی شناخته می شود.محققان در بررسی
بیم��اران خود متوجه ش��دند ک��ه آنها نیز
آنسومنیا داشتند و همین امر باردیگر نشان
می داد این بیماری ب��ا جهش هایی در ژن
 ADCY3ارتباط دارد.محققان سپس نتایج
ای��ن مطالع��ه را به یک پای��گاه داده جهانی
تحقیقاتی ژنتیکی به نام GeneMatcher
ارجاع دادند .به سرعت چند محقق دیگر نیز
نشان دادند که همبستگی های مثبتی میان
چاق��ی مفرط و جهش ها در ژن ADCY3
وجود داش��ت.محققان ح��دس می زنند که
شناس��ایی یک ژن کلیدی مانن��د این ژن،
اه��داف جدی��دی را ب��رای س��اخت داروها
به ویژه داروهای��ی که چاقی را درمان کنند
در اختیار محققان قرار می دهد.

