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رانت 20هزار ميليارد تومانی دالر با کاهش
 150درصدی ارزش پول ملی طی  9ماه گذشته
قيمت دالر چهارهزارتوماني پاييز سال گذشته اکنون در بازار آزاد به بيش از  10هزار تومان رسيده و به گفته وحيد
شقاقيشهري ،در  9ماه اخير  150درصد از ارزش پول ملي کاسته است .به گزارش شرق ،با سقوط 150درصدي ارزش پول
ملي ،بهطور متوسط  50تا 60درصد قيمت کاالها افزايش يافته و کاالهاي مصرفي و همچنين کاالهاي غيرمنقول نظير
مسکن ،در محدوده بين حداقل  30درصد و حداکثر  125درصد ،افزايش قيمت داشتهاند .وحيد شقاقيشهري از تبعات
شرايط اقتصادي و اجتماعي جهش ارزي ميگويد و معتقد است اقتصاد ايران با قفلشدگي در چند ناحيه روبهرو خواهد بود؛
قفلشدگي بازار کاال ،بازار کار و قفلشدن کل اقتصاد.او براي گريز از اين گرهگاهها ،اصالحات ساختاري و ساماندهي ارزي
را پيشنهاد ميدهد .دو کانون تمرکز اصالحات پيشنهادي او ،افزايش پلکاني يارانه نقدي دهکهاي پايين درآمدي و حذف
يارانه دهکهاي باالي درآمدي و همچنين توسعه پايههاي مالياتي ازجمله ماليات بر ثروت و سود سرمايه است.بيش از پنج
ماه است که بازار ارز با نوسانات و جهش قيمتي چشمگيري همراه بوده ،دولت و بانک مرکزي در واکنش به اين نوسانات
تاکنون دو بسته ارزي تدوين و اجرا کرده است؛ تحليل شما از وضعيت ارزي و سياست دولت در برابر آن چيست؟ قيمت
دالر از چهار هزار تومان در آذر  1396به باالي  10هزار تومان در مرداد  1397افزايش يافته است .ب ه عبارت روشن ،در
9ماهه اخير  150درصد ارزش پول ملي (ارزش ريال در برابر دالر) کاهش يافته است .با کاهش 150درصدي ارزش پول
ملي (ريال در برابر دالر) ،کاالهاي مصرفي و همچنين کاالهاي غيرمنقول نظير مسکن در محدوده بين حداقل  30درصد و
حداکثر  125درصد افزايش قيمت داشتهاند .به ميزاني که دالر گران شده ،کاالهاي وارداتي در داخل کشور گران نشدهاند.
کاالهاي وارداتي  25درصد کمتر از افزايش نرخ دالر گران شدهاند .با کاهش 150درصدي ارزش پول ملي ،بهطور متوسط
 50تا 60درصد قيمت کاالها افزايش يافته و متوسط حقوق و دستمزد نيروي کار در کشور در سال گذشته حدود دو ميليون
تومان بوده که در سا ل جاري با متوسط رشد 10درصدي ،به حدود  2.2ميليون تومان افزايش يافته است .بنابراین با
درنظرگرفتن کاهش ارزش پول ملي و گرانشدن قيمت کاالهاي مصرفي منقول و غيرمنقول ،بهطور متوسط  50تا60
درصد قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است .با بحران ارزي سال  90و  91که در مجموع  246درصد قيمت دالر
افزايش يافت ،قدرت خريد مردم کاهش چشمگيری داشت؛ بهطوريکه قدرت خريد مردم از 84هزارو  689ريال (به قيمت
ثابت) سال  90به 76هزارو  88ريال در سال  92کاهش يافت و ب ه تدريج قدرت خريد افزايش يافت و در سال  95قدرت
خريد معادل 83هزارو  716ریال (به قيمت ثابت) بود که کمتر از قدرت خريد سال  90بود .بنابراین بعد از گذشت پنج ،شش
سال و بهبود رشد اقتصادي در سالهاي اخير ،هنوز به قدرت خريد سال ( 90به قيمت ثابت) نرسيده بوديم که مجددا با
کاهش 150درصدي ارزش ريال در برابر دالر ،کاهش قدرت خريد مردم به وقوع پيوست؛ بهطوريکه با فرض ثبات وضعيت
کنوني و کاهشنیافتن بيشتر ارزش پول و تحقق رشدهاي اقتصادي پايدار در سالهاي آينده ،حداقل در سال  1400قدرت
خريد مردم به قدرت خريد سال  90خواهد رسيد .در اين ميان سياست دولت را براي حل بحران ارزي چطور ارزيابي
ميکنيد؟ دالر چهارهزارو 200توماني ابالغي و دستوري در ماههاي اخير ،موجب اتالف منابع ارزي و ايجاد حداقل رانت
20هزارميلياردتوماني شد .خطاي سياستگذاريهاي ارزي در ماههاي اخير کامال آشکار و فاحش بود .تغييرات مکرر
تصميمات و سياستهاي ارزي و تجاري ماههاي اخير نيز بر گسترش هرجومرج اقتصادي مزيد بر علت شد .رانت ارزي و
تشديد فساد در ماههاي اخير نيز به گسترش بياعتمادي مردم و تنزل سرمايه اجتماعي انجاميده است .اين شرايط اقتصادي
و اجتماعي پيشآمده بعد از افزايش نرخ ارز چه تبعاتي خواهد داشت؟ به اين هم بايد توجه کنيم که احتمال وضع تحريمها و
تشديد آن بر اساس تجربه تاريخي اقتصاد ايران ،بحران ارزي را عميقتر ميکند .همانطور که اشاره شد بين  60-50درصد
قدرت خريد مردم درمقایسهبا سال  96کاهش پيدا کرده است و کاالها با توجه به ميزان وابستگي مواد اوليه و واسطه
بهکاررفته در آنها به دالر در محدوده  30تا  125درصد افزايش قيمت پيدا کردهاند؛ بنابراین مصرفکنندگان قدرت خريد
کاالهايی با دالر بيش از  10هزار تومان را ندارند؛ حتي با توجه به ميانگين حقوق و دستمزد دو ميليون توماني کنوني بازار
کار ،قدرت خريد کاالهايی با دالر بيش از هشت هزار تومان نيز دور از انتظار است .از سوي ديگر ،نداشتن اطمينان به آينده
و نوسانات قيمتي کاالها موجب شده است که فروشندگان نيز تمايلي به عرضه کاال نداشته باشند و ريسک عرضه و فروش
کاال را ندارند؛ بنابراین در ماههاي آينده شاهد قفلشدن بازار کاال خواهيم بود ،بهطوريکه اقتصاد بهشدت با کاهش تقاضاي
مصرفي مواجه خواهد شد .از طرف ديگر نيز کاهش عرضه نيز اتفاق خواهد افتاد .کاهش عرضه کاال هم بهدليل ريسک
قيمتي و نيز بهدليل تأميننشدن بخشي از قطعات بهکاررفته در کاال روي خواهد داد؛ بنابراين قفلشوندگي بازار کاال در
ماههاي آينده رخ خواهد داد.اين کمبود همزمان تقاضا و عرضه چه تغييراتي در مناسبات کار و بهتر بگوييم ،در بازار کار
ايجاد ميکند؟ افزايش قيمت دالر و ساير ارزها موجب شده که قيمت تجهيزات و ماشينآالت و هزينه استهالک افزايش
يابد ،بهطوريکه گرانشدن ابزارآالت نيروي کار و هزينه استهالک آنها بهتدريج به رفتن نيروي کار از بازار کار خواهد
انجاميد .قطعا با دالر بيش از  10هزار تومان ،بخشي از نيروهاي بازار کار مجبور به ترک کار خواهند شد .از سوي ديگر،
تأميننشدن مواد اوليه و قطعات توليدي موجب خواهد شد بخشي از بنگاههاي توليدي نيز نيمهفعال يا غيرفعال شوند و این
مسئله به تعديل ،بيکاري و ترک نيروي کار منتهي خواهد شد .در کنار اينها ،با نرخ دالر بيش از  10هزار تومان حضور
افغانستانيها در ايران نيز غيراقتصادي شده و آنان ايران را ترک خواهند کرد؛ بنابراین در ماههاي آينده شاهد قفلشدن بازار
کار خواهيم بود .در مجموع میتوان گفت با دالر بيش از  10هزار تومان شاهد قفلشدن بازار کاال و سپس بازار کار در
ماههاي آينده خواهيم بود .با کاهش شديد تقاضاي مصرفي بازار کاال و عدم فروش و عرضه کاال از سوی فروشندگان و
سپس تعطيلي بخشي از بنگاههاي توليدي و ترک نيروي کار از بازار کار ،دو بازار کليدي اقتصاد ،يعني بازار کاال و کار ،قفل
خواهد کرد .بازار پول نيز به دليل انجماد  60-50درصدي منابع خود همچنان قفل خواهد ماند ،در نتیجه بازارهاي اقتصاد
ايران قفل خواهند کرد و از چرخه اقتصادي خارج شده و غيرفعال خواهند شد که نتيجه آن قفلشوندگي کل اقتصاد است.
اقتصاد ايران تحمل دالر بيش از  10هزار تومان را ندارد و قفل خواهد کرد .هرجومرج اقتصادي ماحصل قفلشوندگي
بازارهاي اقتصاد ايران است.در چنين شرايطي چه راهکارهایی پيشرو است .در کدام ناحيههاي اقتصاد دولت بايد دست به
تغيیر و ايجاد دگرگوني بزند؟ پذيرش اصول حکمراني مطلوب اقتصادي با تأکيد بر اصالحات ساختاري و نهادي بهمنظور
تقويت شفافيت اقتصادي و درآمدي ،اولين و مهمترين راهبرد است .اصالحات ساختاري و ايجاد بسترهاي شفافيت حداکثري
در ابعاد مختلف نظير گردش آزادانه اطالعات ،شفافيت مالي و درآمدي ،ثروت و توزيع منابع شرط اوليه و راهبرد کليدي
است .بدون شفافيت امکان مقابله با فساد و رانت وجود ندارد و شرط اعتمادسازي ملي و مقاومت در جنگ اقتصادي پيشرو،
انقالب در تحقق شفافيت حداکثري و همهجانبه است .تکميل سامانههاي اطالعاتي و مالي ،آنالينكردن ثبت اطالعات و
ايجاد دولت الکترونيک جزء راهبردهاي کليدي شفافيت اطالعات و مالي است .همچنين مهمترين ابزار براي بازتوزيع ثروت،
کنترل و کاهش شکاف طبقاتي ،شفافيت و مقابله با رانت و فساد و باالخره افزايش پايدار درآمدهاي دولت ،ماليات است.
درضمن با توجه به گستره عظيم سفتهبازي در اقتصاد ايران و برای جلوگيري از فعاليتهاي سوداگرانه ،مهمترين ابزار مهار
سفتهبازي ،اصالحات جدي و سريع در نظام مالياتي و تدوين و اجراي سريع پايههاي مالياتي جديد است که مانع فعاليتهاي
داللي شوند .دولت بايد بهسرعت چتر مالياتي خود را بر بازارهاي سفتهبازي گسترش دهد و ضمن کنترل فعاليتهاي
سوداگرانه ،به افزايش درآمدهاي مالياتي کمک كند .درحالحاضر توليد ناخالص داخلي ايران معادل  430ميليارد دالر است.
ميانگين جهاني شاخص ماليات به توليد ( )GDPمعادل  15درصد است و در کشورهاي توسعهيافته اين نسبت بسيار بيشتر
و بين 25تا 40درصد است .گزارش  2016نشريه آماري درآمد کشورهاي  OECDنشان ميدهد در اين کشورها ماليات به
پنج گروه کلي شامل ماليات بر درآمد ،ماليات بر سود ،ماليات بر مشارکت در تأمين اجتماعي ،ماليات بر حقوق و دستمزد،
ماليات بر دارايي و ثروت ،ماليات بر ارزش افزوده کاالها و خدمات تقسيم ميشوند و متوسط نسبت ماليات به توليد در بين
اين کشورها در سال  2015معادل  34.3درصد بوده و بهترين وضعيت اين شاخص در بين کشورهاي  OECDدر
دانمارک  46.6درصد و سپس در فرانسه  45.5درصد بوده است .اين در حالي است که شاخص ماليات به توليد درحال حاضر
در اقتصاد ايران بين شش تا هشت درصد است .بنابراين چنانچه با افزايش شفافيت مالي ،تکميل طرح جامع مالياتي و
گسترش پايههاي مالياتي تالش شود شاخص به ميانگين جهاني برسد و با درنظرگرفتن دالر حداقل هفتهزار تومان ،بايد
در سال  97حدود  450هزار ميليارد تومان از اقتصاد ايران ماليات دريافت كرد (با فرض دالر چهارهزارو  200تومان نيز
ظرفيت بالقوه درآمد مالياتي در اقتصاد ايران معادل  260هزار ميليارد تومان خواهد شد) ،درحاليکه در سال جاري درآمدهاي
مالياتي حدود  110هزار ميليارد تومان مصوب شده و شکاف  340هزار ميليارد توماني وجود دارد .بهعبارت ديگر به دليل عدم
شفافيت اقتصاد ايران ،عدم تکميل طرح جامع مالياتي ،عدم توسعه پايههاي مالياتي و فساد و رانت موجود ،در سال جاري
حدود  340هزار ميليارد تومان از اقتصاد ايران ماليات اخذ نخواهد شد که درآمد قابلتوجهي است .درضمن توليدکنندگان و
حقوقبگيران در اقتصاد ايران ماليات ميدهند و برعکس سوداگران و ثروتمندان از عدم شفافيت مالي بيشترين انتفاع را
ميبرند .بنابراين اصالح نظام مالياتي از نان شب واجبتر است و بايد در کنار تکميل طرح جامع مالياتي و ايجاد شفافيت
اطالعات مالي ،تعريف پايههاي مالياتي زير به سرعت در دستور کار قرار گرفته و اجرائي شود تا سوداگري مهار شده و
بازتوزيع ثروت صورت گرفته و درآمدهاي پايدار براي دولت حاصل شود )2-1 :ماليات بر مجموع درآمد  )2-2ماليات بر
ثروت (دارايي)  )2-3ماليات بر عايدي (سود) سرمايه  )2-4ماليات بر خروج سرمايه (ماليات بر ثروت مهاجران)  )2-5ماليات
تصاعدي بر مصرف سوخت  )2-6ماليات بر واردات کاالهاي لوکس  )2-7ماليات بر اضافه واردات  )2-8ماليات بر سود
سپردههاي باالي بانک (مثال بيش از يک ميليارد تومان) براي جبران و پوشش کاهش قدرت خريد مردم و کاهش اثرات
تورمي آزادسازي ارز چه تمهيداتي ميتوان انديشيد؟ با توجه به کاهش قدرت خريد مردم در ماههاي اخير و با هدف
جلوگيري از قفلشدن بازار کاال و کار در اقتصاد ايران و نيز براي کاهش اثرات تورمي آزادسازي ارز بر قشر نيازمند و
دهکهاي پايين درآمدي الزم است نظام يارانهاي در دو محور افزايش يارانه دهکهاي پايين درآمدي و تخصيص يارانه به
توليد با سرعت بازنگري و ترميم شود و از درآمدهاي حاصله دولت از افزايش ارز و نيز بازسازي سريع نظام مالياتي که در بند
فوق اشاره شد ،بايد درجهت افزايش يارانه دهکهاي پايين درآمدي و حمايت از توليد بهره گرفت .بنابراين اوال پيشنهاد
ميشود حداقل يارانه دهکهاي پايين درآمدي (پنج دهک جامعه) به  150هزار تومان برسد که بخشي از اين افزايش را
ميتوان از حذف يارانه سه دهک باال و بخش عمده را از درآمدهاي حاصل از افزايش ارز و توسعه چتر مالياتي بر سوداگران
و بازارهاي سفتهبازي حاصل کرد .با آزادسازي ارزي ،درآمد ريالي از اين کار عايد دولت خواهد شد .درضمن با اصالح و
توسعه چتر مالياتي و نيز حذف يارانه دو يا سه دهک درآمدي باال ،امکان افزايش پلکاني يارانه براي پنج دهک درآمدي
جامعه مقدور خواهد شد .پيشنهاد اين است که يارانه سه دهک اول به  200هزار تومان و يارانه دو دهک بعدي به  150هزار
تومان افزايش يابد تا اين گروههاي درآمدي از اثرات تورمي آزادسازي ارز مصون بمانند و درضمن بتوان قدرت خريد جامعه
را محفوظ نگه داشت تا بازار کاال قفل نشود .بدون اصالح نظام يارانهاي بازار کاال قفل خواهد شد که اثرات زيانباري بر
اقتصاد تحميل خواهد شد .ثانيا حمايت يارانهاي دولت از بخش توليد درجهت تأمين مواد اوليه ،قطعات ،تجهيزات و
ماشينآالت الزم است .بدون حمايت يارانهاي دولت و با دالر  10هزار تومان به باال قطعا بازار کار و توليد کاال و خدمات نيز
قفل خواهد شد.
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ت خارجه به سئواالت و شبهات
پاسخ وزار 
اجالس سران  5کشور ساحل خزر

روابط عمومی وزارت امور خارجه ،در مطلبی به  ۱۲سوال
مطرح که این روزها با توجه به برگزاری پنجمین اجالس سران
کشورهای ساحلی خزر در قزاقستان ،در افکار عمومی جامعه و
رسانهها در خصوص رژیم حقوقی این دریا ایجاد و مطرح شده
است ،پاسخ داد .به گزارش ایسنا ،متن سوواالت و پاسخ های
وزارت امور خارجه در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به
شرح زیر است -۱ :به طور کلی ،اجالس سران کشورهای عضو
دریای خزر از چه زمانی آغاز شد؟ پس از فروپاشی شوروی سابق،
نخستین اجالس کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل
شد که در آن اجالس ،مسأله محیط زیست مورد بررسی و تصویب
قرار گرفت .در آن اجالس یک اعالمیه سیاسی  ۲۵مادهای هم
منتشر شد و بعد از آن در کشورهای مختلف جلسات دیگری
هم تشکیل و درمورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی
شد -۲ .اجالس سران کشورهای حاشیه خزر با چه هدفی برگزار
می شود و ایران به دنبال چه دستاوردی از این اجالس است؟
پس از دو دهه مذاکره بین پنج کشور ساحلی خزر ،در سایه اراده
مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم
بر این نشست ها ،کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ،نهایی
و مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته و در نظر است که
در حاشیه نشست سران در آکتائو قزاقستان ،متن این کنوانسیون
به همراه شش موافقتنامه دیگر به امضاء برسد .این کنوانسیون
حاصل اجماع  ۵کشور بوده و پس از هزاران ساعت بحث و بررسی
و مذاکره حاصل شده است .در این سند ،منافع همه کشورهای
ساحلی رعایت شده و از آن می توان به عنوان یک سند ارزشمند
در روابط خارجی کشورمان یاد کرد ۲۱ .روز قبل هم ،پروتکل
اثرات فرامرزی زیست محیطی ( )EIAامضا شد .این رویدادها
مجموعا نوید بخش آینده بسیار روشن برای ملت ها و دولت
های ما به شمار می رود -۳ .شش سند دیگر مورد اشاره که
همراه کنوانسیون رژیم حقوقی به امضاء می رسد ،کدام هستند؟
این اسناد شامل موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت ،تجاری و
اقتصادی ،مبارزه با تروریسم ،مبارزه با جرایم سازمان یافته ،تعامل
و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی
خواهند بود -۴ .اهمیت امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر در چیست؟ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون
اساسی کشورها می باشد ،یعنی سندی جامع و چارچوبی است که
بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می
گردد .متعاقب ًا بر پایه این اصول کلی ،کشورهای ساحلی خزر با
امضای موافقتنامه های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت.
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی
است که برداشته میشود و به مذاکرات  ۲۱ساله در اینخصوص
خاتمه می بخشد .البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون،
پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه
عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات ،نظارت بر اجرا و همچنین
شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامههای جدید و ضروری به
شمار می رود -۵ .آیا موارد دیگری در خصوص خزر الینحل
باقی مانده که در آینده نیاز به مذاکره بیشتر بین کشورهای عضو
داشته باشد؟ تقریبا  ۹۰درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
نهایی شده که در آکتائو به امضاء خواهد رسید .تنها دو مورد
تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی
مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد.
امیدواریم که با همکاری همه کشورها ،این دو مورد نیز هر چه
سریعتر نهایی گردد .بنابراین اجماع بی نظیری میان کشورهای
ساحلی دریای خزر حاصل شده که برای همه این کشورها یک
پیروزی به شمار می رود -۶ .خطوط مبدأ و تحدید حدود ،چه
زمانی مشخص خواهد شد؟ در کنوانسیون مزبور روشن میشود
که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً
تعیین شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون
آمده و مخصوص ًا در یک بند قید شده که شرایط ساحل بعضی
از کشورها به گونهای است که نیازمند مقرراتی ویژه می باشد و
این به ساحل دریای خزر اشاره میکند که این ماده برای ما بسیار
اهمیت دارد ،اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون
روشن نیست و در موافقتنامههای بعدی باید روشن شود .حدود
بستر و زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نیست و تعیین آن
به آینده واگذار می شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود ۲۲
سال است راجع به دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره میشود.
 -۷ویژگی های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چیست؟ خزر
یک دریاچه است که طبیعت ًا رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش
می باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال

 ۱۹۸۲حقوق دریاها نیز متفاوت است .ما و کشورهای ساحلی با
الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد
کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر،
یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده
ایم .در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای
خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این
نکته بسیار مهم و اساسی است و کام ً
ال رژیم حقوقی این دریا را
از کنوانسیون دریاها جدا میکند .همچنین این کنوانسیون ،رفت و
آمد کشتیهای نظامی خارجی را در این دریا کام ً
ال ممنوع میکند.
این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه
خزر دارد .در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و
مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتیها تعیین
میشوند .در مجموع ،این یک کنوانسیون بسیار با مهم است که
ما را یک قدم به جلو میبرد ،اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی
برای آینده باقی میمانند -۸ .علت طوالنی شدن مذاکرات مربوط
به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه بوده است؟ بالفاصله
پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل چهار جمهوری مستقل
در اطراف خزر ،بحث و گفتگو برای تعیین یک رژیم حقوقی کامل
برای دریای خزر به گونه ای که همه کشورهای ساحلی بتوانند
از منافع این دریا در یک چارچوب مدون و مشخص استفاده کنند
آغاز شد .با توجه به اختالف نظرات کشورهای عضو در مسائل
مختلف ،این مذاکرات تاکنون به درازا کشیده و همانطور که
ذکر شد دو مورد تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر
همچنان مورد بحث است که امیدواریم با همکاری سایر کشورها
بتوانیم این موضوعات را نیز نهایی نمائیم .یعنی به عبارت دیگر
در خصوص این مسائل مهم ،کشورهای ساحلی هنوز به تفاهم
و جمع بندی نهایی نرسیده اند -۹ .وضعیت نیروهای نظامی و
امنیتی در دریای خزر چگونه خواهد بود و آیا کشورهای ثالث
نیز در این دریا حضور نظامی خواهند داشت؟ بر اساس توافق
کشورهای ساحلی خزر ،این دریا به عنوان یک دریای صلح و
دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای نظامی
ثالث در خزر ممنوع می باشد .همچنین دریانوردی در این دریا
تنها زیر پرچم  ۵کشور ساحلی انجام خواهد شد و کشورهای
ساحلی نمی توانند قلمرو خود را جهت اقدام و تجاوز به سایر
کشورها در اختیار بیگانگان قرار دهند .جای خرسندی است که
در کنوانسیون ،بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرف ًا
با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور
و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند.
 -۱۰با توجه وجود منابع غنی نفت در دریای خزر ،آیا در مورد
نحوه برداشت از این منابع توافقی حاصل شده است؟ منابع نفتی
که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار
می گیرند .در خصوص منابع مشترک یا مورد اختالف نیز ،اصل
بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر
توافق و نسبت به بهره برداری از منابع نفتی اقدام کنند .چنانچه در
این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود ،از آن منابع بهره
برداری صورت نخواهد گرفت -۱۱ .مسأله ترانزیت در دریای خزر
تا چه میزان برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت دارد؟ مسأله
ترانزیت یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر ،کشورهای
ساحلی و منطقه محسوب می شود .شرق خزر ،یعنی ترکمنستان و
قزاقستان به ایران و از آن طریق به آبهای جنوب و خلیج فارس
و دریای عمان متصل شده است؛ برای اتصال غرب دریای خزر
هم قدمهای اولیه برداشته شده و پروژه آستارا – آستارا اجرا شده
است و ما به فکر اجرای خط آهن رشت به آستارا هستیم که با
همکاری دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان،
این کار انجام میگیرد .ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از
این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این
راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه ،قفقاز ،روسیه و به اروپا متصل
میشوند -۱۲ .آیا موضوعات دیگری نیز در زمینه همکاری بین
کشورهای عضو ،در اجالس سران مطرح می شوند؟ کشورهای
ساحلی دریای خزر ظرفیتها و فرصتهای بسیار خوبی مخصوص ًا
از لحاظ اقتصادی ،حمل و نقل ،جابجایی کاال و مسافر و مسأله
گردشگری دارند که در کنار مباحثی که در این جلسات مطرح
میشوند ،این ظرفیتها نیز مورد بحث قرار می گیرند .دریای خزر،
دارای نفت و گاز است که می تواند به عنوان پیشران توسعه باشد.
همکاریهای بین کشورها در زمینه استخراج ،بهرهبرداری از نفت
و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره
بین ما و کشورهای ساحلی دیگر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد
و در این اجالس هم این مباحث ادامه می یابد.

دادستان کل کشور:

دادگاه مفسدان اقتصادی
علنی برگزار میشود
حجت االسالم منتظری گفت :دادگاه مفسدان اقتصادی
به صورت علنی برگزار و از شبکههای مختلف صدا و سیما
پخش میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛حجت
االسالم و المسلمین منتظری،دادستان کل کشور در پايان
کميسيون سياسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم
گفت :دادگاه مفسدان اقتصادی عالوه بر علنی بودن پس از
فيلمبرداری از شبکه های مختلف صدا و سيما پخش خواهد
شد .وی از تشکيل پرونده های متعددی برای دانه درشت
ها و عامالن فساد اقتصادی در موضوع ارز ،سکه ،طال و
خودرو خبر داد و افزود :با توجه به گستردگی اين پرونده ها
رسيدگی به اين جرائم زمان بر خواهد بود اما به اين معنا
نيست که از حق قانونی خود کوتاه بياييم .دادستان کل
کشور با اشاره به اينکه شعبه های ويژه و قضات مجرب
و کاردان در سطح کشور برای رسيدگی به پرونده های
فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد:
همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رياست
قوه قضائيه بر سرعت و اتقان تاکيد داشتند ،دستگاه قضايی
با رعايت اين دو اصل به اين پرونده ها رسيدگی خواهد کرد.
حجت االسالم و المسلمين منتظری به ملت ايران اطمينان
داد که قوه قضائيه با اجازه ای که رهبری صادر فرمودند با
هجمه سنگين تری عليه اخالل گران اقتصادی وارد صحنه
شده است و اين مبارزه را تا ريشه کنی فساد ادامه خواهد
داد .وی به منفعت طلبان و سودجويان اقتصادی هشدار
داد که دست درازی آنها به اموال مردم و بيت المال با
پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد .نائب رئيس
کميسيون سياسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری هم در
پايان اين جلسه گفت :مجلس خبرگان بر اساس تاکيدات
مقام معظم رهبری حق مطالبه گری دارد و در هر مقطع به
اقتضائات کشور مسئولين مربوطه را برای پاسخ گويی به اين
کميسيون دعوت خواهد کرد .حجت االسالم و المسلمين
حسينی شاهرودی افزود :در کميسيون امروز دادستان کل
کشور به دغدغه های نمايندگان که برگرفته از مطالبات
مردمی است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادی
و فضای مجازی پاسخ داد .وی يادآور شد مجلس خبرگان با
برگزاری اين نشست ها به دنبال ارائه ی راهکارهايی است
که مشکالت و دغدغه های مردم را کاهش دهد و درواقع
بازوی حمايتی برای نهادهای تصميم گير باشد.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی
وزارت کشور خبر داد

شناسایی  2میلیون و  300هزار نفر
از  3میلیون تبعه خارجی مقیم ایران
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره
به اینکه حدود سه میلیون اتباع خارجی مجاز و غیر مجاز داریم،
گفت :اطالعات حدود دومیلیون و  300هزار نفر از این اتباع
دریافت و ثبت شده است.
به گزارش ایسنا ،احمد محمدی فر ،با بیان اینکه براساس
برآوردهای سازمانهای فعال در حوزه مهاجرین حدود سه
میلیون اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور حضور دارند ،گفت :از
این تعداد حدود  1.5میلیون نفر در قالب پناهنده و مهاجرین
قانونی بوده و حدود  830هزار نفر هم از اتباعی هستند که در
گذشته مجوزهای قانونی اقامت داشته اما بنا بر دالیل مختلفی
این مجوز تمدید نشده است که آنها را شناسایی و سرشماری
کردیم .به عبارت دیگر میتوان گفت حدود دو میلیون و 300
هزار نفر اتباع خارجی در قالب اتباع مجاز شناسایی و سرشماری
شدهاند .وی ادامه داد :اطالعات این  830هزار نفر دریافت و
ثبت شده و با دولت افغانستان نیز تفاهماتی به منظور تعیین
و تکلیف این افراد و ایجاد بستر و زمینه برای بازگشت اتباع
افغانستانی به صورت داوطلبانه و توأم با عزت و کرامت به کشور
خودشان ،انجام شده است ،دولت افغانستان نیز قول داده تا
همکاریهای الزم را داشته باشد تا از فرصتهایی که جمهوری
اسالمی ایران ایجاد کرده ،استفاده کند ،به طور مثال اگر این
 17هزار دانشجو و 25هزار فارغ التحصیل از جمعیت اتباع به
کشور خودشان بازگردند قطعا میتوانند در مدیریت و آبادانی
کشورهایشان نقش موثری ایفا کنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره
به اینکه پیشنهادی از سوی ما مطرح شد و دولت افغانستان
نیز استقبال کرد که زمینههای بازگشت را فراهم کند ،گفت:
اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با دولت افغانستان
توافقاتی در بخشهای مختلف مرزی ،اقتصادی ،تعامالت
و تبادالت مرزی و استفاده از بندر آزاد چابهار دارد و قرار بر
این است که تمام این مجموعهها در قالب یک توافقنامه کلی
بین دو کشور به امضاء برسد .وی در پاسخ به این سوال که
آیا اتباع خارجی از ابتدای ورود به کشور مورد رصد و بررسی
قرار میگیرند ،گفت :اطالعات بیش از دو میلیون نفر شامل
محل سکونت،محل اشتغال و ...ثبت شده است.همچنین این
افراد برای تردد از استانی به استان دیگر نیاز به مجوز دارند و
صرفا در استانهای خاصی ساکن نبوده و به صورت پراکنده در
استانهای مختلف تحت نظارت و کنترل هستند.
محمدیفر با اشاره به اینکه بیشتر اتباع خارجی در کشور از
افغانستان هستند،گفت :البته از کشور های دیگر نیز تبعه داریم
اما تعداد آنها به نسبت اتباع افغانی کمتر است؛ به طور مثال از
کشورهای پاکستان و بنگالدش نیز در کشور حضور دارند که
عمدتا دارای مجوزهای قانونی اقامتند ،همچنین حدود  40هزار
نفر نیز اتباع عراقی در کشور سکونت دارند.
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مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

پرداخت وام ۵میلیون تومانی با کارمزد 4درصد به بازنشستگان از ابتدای مهر
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
پرداخت وام  ۵میلیون تومانی به بازنشستگان
تحت پوشش این صندوق از مهر امسال خبر
داد.
به گزارش ایسنا ،جمشید تقیزاده در
نشست با خبرنگاران از متقاضیان خواست
برای ثبتنام و استفاده از این تسهیالت
با سود ۴درصد از اول شهریور به سامانه
صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کنند.
وی مجموع اعتبارات پیشبینی شده برای
اعطای وام کم بهره به بازنشستگان را دوهزار
میلیارد تومان دانست و گفت :بازنشستگانی
در اولویت دریافت این تسهیالت هستند که
قب ً
ال از وام بازنشستگی استفاده نکردند.
او با اشاره به ضرورت تصویب قانون
خدمات کشوری ،ترمیم حقوق بازنشستگان
دولت و افزایش قدرتخرید ،آنان را از
مهمترین محورهای پیشبینی شده در این
قانون دانست و گفت :در صورت تصویب
این قانون در مجلس شورای اسالمیبسیاری
از نیازهای مالی بازنشستگان از طریق طرح
همسانسازی حقوق برطرف میشود .وی با
بیان اینکه دولت در دوسال گذشته  4هزار
و  400میلیارد تومان از مبلغ  30هزار میلیارد
تومان مورد نیاز را پرداخت کرده است ،گفت:
در این دوسال حداقل حقوق  83درصد
بازنشستگان به  2میلیون و  100هزار تومان
افزایش یافته است.
وی خروج از بنگاهداری را از برنامههای با
اولویت صندوق بازنشستگی کشوری در سال
 97دانست و گفت :صندوق تالش میکند
67شرکت زیان ده و کم بازده را از طریق

بورس و فرابورس در اختیار بخش خصوصی
قرار دهد.
وی با اشاره به تدوین بسته جدید بیمه
تکمیلی گفت :دو میلیون بازنشسته و
خانواده آنها را تحت پوشش داریم و در
بسته جدید اولین اقدام حمایت از  ۳۲هزار
بیمار صعبالعالج است .همچنین صندوق
در راستای سیاستهای حمایتی و جبرانی در
پوشش هزینههای توانبخشی ،مبلغ توانبخشی
را امسال به  ۵۴۰هزار تومان برای هر
بازنشسته افزایش داده است.
تقیزاده ادامه داد :شرک بیمهگری
که به بازنشستگان خدمات ارائه میکند
پروسههای طوالنی برای بررسی اسناد
پزشکی بازنشستگان دارد که برای رفع این
مشکل با الکترونیکی شدن بررسی اسناد،
فرآیند پرداخت به ۴۸ساعت کاهش مییابد.
او افزود :اگر این شرکت بیمهگر رضایت

بیمهشدگان را جلب نکند حتم ًا تصمیمات
جدی درباره آنخواهیم گرفت .آنها موظف
به اجرای سیاستهای کالن صندوق
بازنشستگی کشوری هستند .وی با بیان اینکه
در جهت افزایش رفاه اجتماعی بازنشستگان
و رفع احتیاجات ضروری اقدام به طراحی
کارت رفاهی چندمنظوره کردیم گفت،۱۰ :
۱۵خدمت در این کارت چندمنظوره تعبیه
میشود که شناسایی ،منزلت ،مراجعه به
فروشگاهها و ...با آن امکانپذیر است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی
«سهامدار» میشوند
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین
اجتماعی (شستا) ضمن بیان اینکه ایجاد
یک صندوق سرمایهگذاری را در دستور
کار قرار دادهایم ،اعالم کرد :از طریق این
صندوق ،بازنشستگان تأمین اجتماعی را
سهامدار میکنیم؛ در واقع پس از طی مراحل

مربوطه ،سبد سهامی را تعریف خواهیم کرد
که به صورت اقساط در اختیار بازنشستگان
قرار میگیرد و ارزش آن از حقوقشان کسر
خواهد شد.
مرتضی لطفی در نشستی خبری افزود:
برای آنکه متناسب با مسئولیت و مأموریتها
که حفظ ذخایر بیمه شدگان است ،حرکت
کنیم ،ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری را در
دستور کار قرار دادیم و مراحل اولیه آن را که
ثبت شرکت است انجام دادهایم و قرار است
سهامیاز تعدادی از شرکتها در این صندوق
تجمیع و در بورس عرضه شود.
وی توضیحات بیشتری در این خصوص
ارائه داد و گفت :رقمی معادل بیش از ۳۰۰۰
میلیارد تومان در برخی صنایع سهام مازاد
داریم که قب ً
ال به صورت خرد از طریق بورس
ارائه میشد و در واقع امسال این شرکت
سرمایهگذاری تأسیس و ثبت شد و سهام
شرکت از طریق بازار بورس ارائه میشود.
بیش از  ۱۰۰نوع سهم در حوزه نفت ،گاز،
سیمان و ...وجود دارد و بخشی از این سهام
متناسب با تقاضای همکاران و بازنشستگان
تأمین اجتماعی به صورت اقساط واگذار
میشود .این سهام در بازار سرمایه رشد ارزش
دارد و قابل تبدیل به ریال است .وی افزود:
سعی میکنیم سبد سهام خوبی عرضه شود
که این یک نوع خروج از بنگاهداری هم
خواهد بود .یک اقدام دیگر نیز انجام دادهایم
و تفاهمنامهای با تأمین اجتماعی است که
سه محصول یخچال ،جاروبرقی و لباسشویی
تولیدی کارخانه پارس در قالب وام بانکی و با
تخفیف به بازنشستهها ارائهشود.

آغاز پرداخت تسهیالت بانکی  50میلیون تومانی با سود  9درصد
برای نوسازی بافتهای فرسوده از شهریور
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و بخشی از فعاالن بخش
خصوصی و نمایندگان متولی طرح بازآفرینی شهری از پیشنویس
بسته وزارت راه و شهرسازی برای مشارکت بخش خصوصی و
جذب سرمایهگذاری در نوسازی بافتهای فرسوده رونمایی شد .به
گزارش ایران ،بسته پیشنهادی در واقع پیشنویس قراردادی بود
که معاونت حقوقی رئیس جمهوری با همکاری شرکت بازآفرینی
شهری برای حضور توسعه گران به عنوان مشارکت در ساخت بر
روی اراضی دولتی تدوین شده بود اما به گفته هوشنگ عشایری
معاون وزیر راه و شهرسازی از آنجا که دولت بر تأمین نظارت توسعه
گران و یکطرفه نبودن قراردادها تأکید دارد پیشنویس قرارداد 10
روز قبل برای توسعه گران ارسال شد و آنها با حضور در شرکت
بازآفرینی شهری نظرات و پیشنهادات خود را در مورد قرارداد ارائه
کردند .معاون وزیر راه و شهرسازی در این نشست هماندیشی تأکید
کرد :دولت در قراردادهای مشارکت ساخت برای نوسازی بافت
فرسوده به دنبال کسب سود نیست بلکه سود دولت ،ارتقای کیفیت
زندگی ساکنان این محالت است و اگر در نوسازی حضور دولت با
هدف سودآوری باشد تخلف است .عشایری در توضیح مدل قرارداد
پیشنهادی برای مشارکت توسعه گران در نوسازی بافتهای فرسوده
گفت :طبق قانون مشارکت ،مدل قراردادها از نوع مشارکت بوده به

و قرار است این تسهیالت از محل  ۲۵۰۰میلیارد تومان نقدینگی
دولت و  ۲۵۰۰میلیارد تومان نیز آورده بانکها اجرا شود تا با
استفاده از این  ۵هزار میلیارد تومان تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی
به هر پالک ثبتی پرداخت شود .عشایری با اشاره به اعتماد مردم
به طرح دولت از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد تا هرچه
سریعتر مبلغ تخصیص یافته از سوی دولت را در اختیار اجرای
طرح بازآفرینی شهری قرار دهد.
ابالغ مصوبه تا شهریور ماه
افشین میرزا بابایی ،مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای شرکت
بازآفرینی شهری توضیح داد که به موجب ماده  10آیین نامه
اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری مشخص ًا آورده شده که مدل
قرارداد برای واگذاری اراضی دولتی به توسعهگران مدل قرارداد
مشارکت در ساخت است که بر مبنای واگذاری اراضی دولتی
به توسعه گران و مدل مشارکت عمومی -خصوصی است .میرزا
بابایی گفت :قطع ًا قرارداد نهایی بر مبنای خواستههای بخش
خصوصی و تا جایی که این خواستهها مغایرتی با قوانین نداشته
باشد تنظیم میشود و ما انتظار داریم بخش خصوصی ظرف یک
هفته نظرات خود را در مورد قرارداد پیشنهادی ارائه کند تا احتما ًال
قرارداد نهایی تا اواسط شهریور به آنها ابالغ شود.

خرید دالر توسط خانهدارها با پوشش مسافر!
بازار ارز و سکه برخالف گذشته که دالالن در
آن نقش بسزایی ایفا میکردند ،به واسطه ترس
از دست رفتن سرمایه به دست صرافان افتاده و
صرافان با سلیقه شخصی خود میزان مشخصی
از ارز را به مشتریان عرضه میکنند .به گزارش
ایسنا ،بازار ارز و سکه برخالف ماههای گذشته که
معامالت صوری یا کاغذی نقش تعیینکنندهای
در آن داشت و دالالن بدون هیچگونه توجه به
مشتریان واقعی بازار به معامالت کاغذی خود
میپرداختند ،در حال حاضر تغییر وضعیت داده
و شرایط به گونهای رقم خورده که متقاضیان
ارز و سکه از ترس از بین رفتن سرمایه خود
در صفهای طوالنی صرافیها منتظر خرید ارز
به میزان  ۵۰۰۰دالر یا حداکثر  ۱۰هزار دالر
میایستند .مشاهدات میدانی از خیابان فردوسی
و میدان سکه منوچهری حکایت از آن دارد که
گرمای هوا باعث شده دالالن آنچنان عالقهای
به فعالیت در خیابان نداشته باشند و پاساژهای
تازه تاسیس خیابان فردوسی را برای کسب و
کار خود انتخاب کنند؛ کسب و کاری که هر

فرد بنا بر ظاهر مشتری و شرایط خود نرخی
را برای دالر و یورو ارائه میکند .به طور مثال
اگر خواهان خرید از دالالن میدان فردوسی
باشید هر دالر آمریکا را  ۱۰هزار و  ۸۰۰تومان
به فروش میرسانند .اما همین دالر آمریکا چند
کوچه آن طرفتر تا  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان
معامله میشود .البته ناگفته نماند که دالالن به
واسطه نداشتن مشتری به دنبال آن هستند که
با هر ترفند و زبانبازی معاملهای را انجام دهند.
همانطور که گفته شد بسیاری از خریداران ارز
از بیم آنکه سرمایه خود را خرج دالرهای تقلبی
نکنند با دالالن معامله نمیکنند و دالالن
برای جلب توجه آنها زمانی که نرخ ارز از آنها
پرسیده میشود سریعا اعالم میکنند که معامله
در مغازه انجام میشود و این درحالی است که
مغازههای خیابان فردوسی عموما به صرافیها
و فروشندگان پوشاک اختصاص دارد .این گفته
دالالن این موضوع را تداعی میکند که دالالن
همچنان یکی از بازوهای صرافان در بازار آشفته
ارز هستند .نوسانات نرخ ارز در میان دالالن به

سقوط لیر ترکیه و پیامدهای آن
دکتر محمد طبیبیان
تركيه كه در بين اقتصادهاى نوظهور از باالترين رشد اقتصادى بر خورداربوده
اكنون با يک بحران اقتصادى روبرو است كه از بازار ارز شروع گرديد و لير تركيه را
در معرض سقوط آزاد قرار داد .دليل اين بحران بدهكارى خارجى تركيه و تامين رشد
اقتصادى از منابع برون مرزى است ،در شرايطى كه حساب جارى و حساب مالى تركيه
در رابطه با ساير كشورها با كسرى روبرو است .بانک مركزى تركيه فاقد ذخاير ارزى
كافى براى مديريت شرايط بحران است.
دليل ديگر نيز پافشارى اردوغان در پايين نگه داشتن نرخ بهره است در حالى كه
نرخ تورم سه برابر هدف تعيين شده توسط بانک مركزى است .اكنون اين نگرانى
مطرح است كه اين بحران به ساير كشورها از جمله كشورهاى اروپايى سرريز شود.
پايين افتادن نرخ ليره ترک (حدود چهل در صد در ماههاى اخير) ممكن است
خروج ارز از ايران براى خريد مستقالت و ساير دارايىها را تشديد كند .طبعا بانک
مركزى الزم است به اين شرايط و تاثير آن بر اقتصاد كشور نظر داشته باشد.
همچنين واردات ارزان قيمت از تركيه ،كه به دليل كاهش نرخ ليره ترک ارزان
شده ممكن است براى بخش توليدى تضعيف شده كشور هم شرايط نامناسبى را به
همراه بياورد.

یادداشت
سبقت رشد «پول» از رشد «شبهپول»
مصطفی مصریپور
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در بهار سالجاری رشد «پول» از
رشد «شبهپول» سبقت گرفته و تمایل مردم برای سپردهگذاری مدتدار در بانکها
کاهش یافته است؛ حال آنکه در سالهای قبل همواره رشد شبهپول بیشتر از پول
بود.
همزمانی این رفتار با رها شدن فنر ارزی پس از مدتها تثبیت نرخ واقعی ،موجب
تشدید نوسان در بازارها شده است .این آمارها بهخوبی تایید میکند اصالح نکردن
نظام ارزی در کنار تاخیر در اصالح نظام پولی ،بهعنوان دو دلیل اصلی نوسان نرخ در
بازارهای دارایی محسوب میشوند.
در طی سالهای اخیر به دلیل کاهش سرعت گردش پول به زیر یک ،رشد
نقدینگی تورم ایجاد نمیکرد و حال این یخ شکسته شده است!

یادداشت

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

این معنا که وقتی یک شرکت دولتی قطعه زمینی در اختیار دارد
میتواند آن را قطعه بندی کرده و پس از تعیین سهم مالک و
سازنده ،اجرای پروژه را آغاز کند اما ما در شرکت بازآفرینی شهری
به دنبال اجرای این نوع قراردادها با بخش خصوصی و توسعه گرها
برای احیای بافتهای فرسوده نیستیم و قرار است از توسعه گر در
بخش بازآفرینی حمایت کنیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه قراردادهای
ساخت و ساز دو ریسک اصلی سرمایهگذاری و فروش را دارد ،ادامه
داد :ما به عنوان نماینده دولت ریسک سرمایهگذاری را در اجرای
طرح ملی بازآفرینی شهری میپذیریم تا حاشیه سود سازندهها
بیشتر شود .به همین دلیل روی اراضی در اختیار شرکت بازآفرینی،
نرخگذاری نمیکنیم .عشایری یادآور شد :تا پیش از ابالغ دستور
رئیس جمهوری مبنی بر تسریع در اجرای طرح بازآفرینی شهری،
در  ۳سال گذشته از ابتدای  ۹۳تا انتهای  ۹۶تنها  ۳۷هزار نفر
از تسهیالت نوسازی بافت فرسوده استفاده کردهاند .اما ظرف ۵
ماه ابتدایی سال  ۹۷بیش از  ۲۵هزار نفر پروانه ساختمانی برای
آغاز پروژه نوسازی بافتهای فرسوده را دریافت کردهاند .وی
خاطرنشان کرد :از شهریور ماه امسال پرداخت تسهیالت ۵۰
میلیون تومانی نوسازی بافت فرسوده با سود  ۹درصد آغاز میشود

یادداشت

صرافیها نیز سرایت کرده است ،زیرا هر صرافی
نرخی را برای ارز به ویژه دالر اعالم میکند ،اما
تفاوت نرخ صرافیها با یکدیگر برخالف دالالن
که بیش از  ۳۰۰تومان است برای صرافیها
در حدود  ۱۰۰تومان است .دالر آمریکا در
صرافیها از  ۱۰هزار و  ۷۰۰تا  ۱۰هزار و ۸۰۰
تومان به فروش میرسد .در ماههای گذشته که
صرافیهای بانکها نقش قابل توجهی در بازار
ارز ایفا میکردند طی معامالت روز جاری خبری
از حضور پررنگ این دست از صرافیها نیست
و عموما خرید و فروش ارز انجام نمیدهند.
همچنین برخی از صرافیهای دارای مجوز از
بانک مرکزی با وجود آنکه هم صنفهای آنها
به خرید و فروش ارز آن هم در حجم محدود
مشغول هستند حتی از اعالم نرخ سرباز میزنند
و تنها به پاسخگویی به تلفنهای خود بسنده
کردهاند .بررسیها حکایت از آن دارد که اکثر
خریداران امروز بازار ارز مسافران هستند و افراد
خانهدار که در چند وقت گذشته عالقه شدیدی به
خرید و ذخیره دالر از خود نشان داده بودند در بازار

امروز حضور فعالی ندارند ،اما یکی از صرافان بازار
فردوسی براین عقیده است که خانهدارها به اندازه
مسافران واقعی در بازار امروز ارز خریداری کردهاند.
در کنار بازار ارز ،بازار سکه آن چنان رونقی ندارد
و حتی میتوان مدعی شد که مشکلی برای سکه
در بازار وجود ندارد .تابلوی صرافیها نشان از آن
دارد که هر قطعه سکه امامی سه میلیون و ۹۵۰
هزار تومان خریداری و چهار میلیون و  ۵۰هزار
تومان فروخته میشود .همچنین برای خرید هر
قطعه سکه بهار آزادی باید سه میلیون و ۶۰۰
هزار تومان ،نی م سکه یک میلیون و  ۸۹۰هزار
تومان ،ربع سکه  ۹۳۰هزار تومان پرداخت کرد
و این در حالی است که صرافیها هر قطعه سکه
بهار آزادی را سه میلیون و  ۴۰۰هزار تومان ،نیم
سکه یک میلیون و  ۷۵۰هزار تومان و ربع سکه
را  ۸۵۰هزار تومان خریداری میکنند .همچنین
یکی دیگر از فعاالن بازار ارز و سکه معتقد است
نوسانات اخیر بازار در پی برخی اظهارنظرها در
رابطه با وضعیت اقتصادی کشور و مذاکره با
آمریکا رخ داده است

سرمایهگذاران ایرانی و دستفروشان خیابانی
میثم رادپور

بساطشان مختصر است ،و در معرض انواع دستبردها قرار دارند .همواره نگرانند؛ از آسمان
نگرانند که نکند ببارد؛ از باد نگرانند که نکند ببرد؛ از رهگذران بیمناکند که مبادا بساطشان را بههم
بریزند؛ حتی از مشتریان هراسانند که نکند نپرداخته بگریزند .دستفروشان را میگویم .با اینهمه
دغدغه چهارچشمیخیابانها را میپایند؛ آرام و قرار ندارند .کابوس شهرداری رهایشان نمیکند.
چیز زیادی به میدان نمیآورند ،تا سر بزنگاه هرچه سریعتر از میدان بدرآورند.
سرمایهگذاران ایرانی چه شباهتها که با دستفروشان خیابانی ندارند .آنها نیز سرمایههای
زیادی را پهن نمیکنند ،تا با اولین هشدارها ،زودتر جمع کنند .آنها نگرانند که نکند فالن رقیب
صاحب رانت عرصهی بازی را بر آنها تنگ کند؛ مبادا افاضات آن رجل سیاسی ،یک شبه نانشان
را سنگ کند؛ دلهره دارند که چگونه سود کنند و «سودجو» تلقی نشوند؛ چگونه سالم کار کنند و
باج به دیگری ندهند .نگرانند که چگونه حقوق خود را از کالهبرداران بستانند ،چطور دفاتر شفاف
بهدست ممیز مالیاتی بسپارند؛ چگونه کاله خود را بچسبند که باد نبرد؛ کجا بخوابند که زیرشان آب
نرود ،و چطور بساط کنند که محیط مشوش قانونگذاری ،سرمایههایشان را از یاد نبرد.
آنها نیز بیشتر از اینکه نگران ریسکهای ذاتی کسبوکار خود باشند (  ،)business risksنگران
عدماطمینانهایی اند ،که فضای کسبوکار به آنها تحمیل میکند ( .)non-business risksآنها
نیز همانند دستفروشان ،حواسشان بیشتر درگیر هجمههای شهرداری است تا دغدغههای کاسبکاری.
برای آنها ،ظرفی که در آن غذا میخورند ،از خود غذا مهمتر است.
افسوس که سرمایهگذاران تمام این نگرانیها را در محاسبات خود لحاظ میکنند .آنها حساب
میکنند و احساس آرامش نمیکنند .بیجهت نیست که در کشورمان سرمایههای بزرگ تجهیز
نمیشود؛ کسبوکارهای عظیم تشکیل نمیشود .بیدلیل نیست که عالقه به فعالیتهای بازرگانی
بیش از کسبوکارهای تولیدی است .بیخود نیست که سرمایهگذاران جیبهای خود را به این
سرزمین نمیدوزند! آنها میخ محکمیبر این زمین نمیکوبند!
در فضایی که شبیه فضای کسبوکار دستفروشان است ،سرمایهگذاران نیز به دستفروشان
شبیهترند ،تا مغازهداران .در جایی که سرمایهگذاران احساس ناامنی میکنند ،سرمایه به زحمت
مینشیند؛ سرمایهگذار بهسختی آرام میگیرد .در مسیری که محل گذر سیل است ،خانههای عظیم
بنا نمیشود ،و در زمینی که در معرض هجوم آفتهاست ،مزارع اصیل بهپا نمیشود.

یادداشت
مالیات تورمی چیست؟
برخی از دولتها ،قسمتی از کسری بودجه خود را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرقدرت
تأمین مالی میکنند .به طوری که خلق پول پرقدرت به مثابه افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش
حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ملی ظاهر میشود .ورود این حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد
کشور از کانال مخارج دولت ،موجب باال رفتن سطح قیمتها و در نتیجه ایجاد تورم میشود.
تورم ناشی از افزایش حجم پول ،موجب کاهش ارزش پول شده و این امر به مانند مالیاتی
است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل میشود .به عبارت دیگر به تورم ناشی از خلق پول
جدید به وسیله دولت ،میتوان به صورت مالیاتی بر روی پول موجود در دست مردم نگاه کرد.
بدینصورت که مردم با درک تورم ،سعی در تنظیم مقدار موجودی وجوه حقیقی خود نموده
و به خاطر ثابت نگهداشتن مقدار وجوه حقیقی خود در سطح جدید ،به ناچار بایستی بر مقدار
موجودی پول خود بیفزایند که این کار به قیمت از دست دادن قسمتی از مصرف جاری آنان
تمام خواهد شد .این مقدار کاهش در درآمد مصرفی را میتوان به عنوان مالیاتی فرض نمود
که بر روی دارندگان پول وضع میشود ،در اصطالح اقتصادی به این مالیات« ،مالیات تورمی»
میگویند.
منبع :اقتصاد گلستان
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مادر همه فسادها و پدر همه شفافیتها
محمد ماشینچیان
الیحه شفافیت که مرکز تحقیقات استراتژیک آن را تهیه کرده است،
نخستین تالش دولتی برای بهبود وضع شفافیت نیست .پیش از این «قانون
ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد» در سال  1390و «قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات» در سال  1387به تصویب رسید و
عم ً
ال یا اجرا نشد یا ب ه صورت سلیقهای و گزینشی ،یا همانطور که در متن
پیشنویس الیحه شفافیت به درستی اشاره شده «دلبخواهانه» اجرا شد و
فایدهای نداشت.
پیشنویس الیحه شفافیت مسیر مشخصی برای مواجهه با ابرچالش
فساد در کشور پیش نگذاشته است و اگر از صاحب این قلم بپرسید همان
راهی را خواهد رفت و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که قوانین قبلی
رفت و دچار شد.
مادامیکه دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و برندگان و بازندگان را
تعیین کند ،مادامیکه دولت در فرهنگ و در کشاورزی و در هزار حوزه دیگر
دخالت داشته باشد و به پولپاشی ،با نیت خیر یا به واسطه سیاستمداران
و دیوانساالران ،ادامه دهد آتش فساد به همین سیاق کنونی زبانه خواهد
کشید.مادامیکه رانتی توزیع شود ،رانتی دریافت خواهد شد.
اگر دولت هر روز هزاران میلیارد تومان پول یامفت توزیع نکند دیگر
فسادی در کار نخواهد بود .اگر دولت برندگان و بازندگان را با کمکهای
حمایتی و یارانه استراتژیک و سایر اسمهایی که در ایران برای فساد ساختهایم
انتخاب نکند ،آنوقت انتخاب مردم و رقابت بین فعاالن بازار جایگزین فساد
دولتی خواهد شد .در غیر این صورت فساد با دستور رئیسجمهور و نشست
برخاست وکالی ملت از بین نخواهد رفت .این خط و این نشان.
و
ِ

مرکز حراست وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد

پاداش برای اعالم گزارشهای صحیح
از تخلفات از طریق تماس با سامانه 124
مرکز حراست وزارت صنعت ،معدن و تجارت از عمو میمردم درخواست کرد
چنانچه تخلفی در هر یک از بخشهای این وزارتخانه مشاهده کردند از طریق
سامانه  124به این مرکز اعالم کنند.
به گزارش جام جم ،مرکز حراست وزارت صنعت ،معدن و تجارت هدف از اقدام
فوق را مبارزه با فساد اداری در هر یک از بخشهای مختلف مرتبط با وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،برای دریافت گزارشات تخلفات از جانب مردم شریف
ایران و پرسنل اداری در بخشهای مختلف و ارسال آن به مرکز حراست ذکر
کرده است.
بنابر درخواست این مرکز ،عموم مردم میتوانند برای جلوگیری از هرگونه
سوءاستفاده و تخلف در خصوص ثبت سفارش کاال ،عدم مشاهده و یا مغایرت
قیمت کاالها و خدمات در سامانه « »www.124.irبا توجه به الزام ثبت قیمت
کاال و خدمات در این سامانه و گزارش عدم رعایت اولویت بندی ثبت سفارش برای
واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی را گزارش کنند.
همچنین معرفی اماکن و انبارهای کاالهای مشمول مبارزه با احتکار و اختفا
از دیگر مواردی است که عموم مردم در صورت مشاهده تخلف در این بخشها
میتوانند به مرکز حراست وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کنند.
این مرکز همچنین اعالم کرد بنا دارد تا به ارائه دهندگان گزارش مناسب و
صحیح از تخلفات ،پاداشی شایسته اعطا کند.
مرکز حراست وزارت صنعت،معدن و تجارت با اعالم راههای ارتباطی زیر از
مردم خواسته است تا مشاهدات خود را به ستاد خبری با شماره 021-8809944
اعالم کنند.

رئیس کل گمرک ایران:

دارو و تجهیزات پزشکی
بدون معطلی از گمرکات ترخیص میشود
رئیس کل گمرک ایران از افزایش واردات کاالهای اساسی در سالجاری خبر
داد و گفت :ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی نیز با همکاری وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی بدون معطلی از گمرکات انجام میشود.
بهگزارش مهر ،فرودعسگری در حاشیه سفر به گمرکات استان گیالن با بیان این
مطلب افزود :پیش اظهاری کاالهای سالمت محور فراهم شده و واردکنندگان میتوانند
این کاالها را قبل از ورود کاال به گمرکات اظهار و نسبت به انجام تشریفات گمرکی
با اخذ مجوز از وزارت بهداشت اقدام کنند تا در زمان ورود بدون معطلی کاال را به انبار
شرکتهای خود انتقال دهند .وی همچنین در خصوص ترخیص کاالهای ضروری تأکید
کرد :ترخیص کاالهای ضروری بویژه دارو از گمرکات بدون معطلی در حال انجام است.
براساس تفاهمنامه جدید با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عملیات ترخیص
این کاالها پس از صدور مجوز این وزارتخانه در اسرع وقت بهصورت حمل مستقیم انجام
میشود .معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر تسهیل فرآیند ترخیص مواد اولیه و کاالهای مورد
نیاز واحدهای تولیدی گفت :ترخیص نسیه یکی از روشهای تسهیل فرایند ترخیص کاال
برای تولیدکنندگان است و با این روش تولیدکنندگان میتوانند بخشی از کاال را ترخیص
کنند .وی افزود :در این روش تولیدکنندگانی که با کمبود نقدینگی دچار هستند کاالهای
خود را بهصورت نسیه ترخیص میکنند.عسگری در پایان با اشاره به اینکه مشکلی در
ترخیص کاالهای اساسی وجود ندارد گفت :ما در سالجاری شاهد رشد چشمگیر واردات
کاالهای اساسی بودیم .ذرت ،برنج ،سویا ،جو و گوشت منجمد ازجمله کاالهای اساسی با
بیشترین میزان واردات هستند که به ترتیب واردات ذرت  42درصد ،برنج  12درصد ،سویا
 42درصد ،جو 94درصد و گوشت  8درصد افزایش داشته است.

ید شماره ( -61شماره پیاپی )767
یکشنبه  28مرداد  - 1397دور جد 
سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

 ۷۰۰هزار خانوارمددجو در نوبت دریافت مستمری
سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی گفت ۷۰۰ :هزار خانوار به مرور در
نوبت دریافت مستمری قرار گرفتند.
به گزارش مهر ،انوشیروان محسنیبندپی
در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در
جمع خبرنگاران درباره برنامههای وزارت
کار برای برگزاری شورای عالی دستمزد
اظهار داشت :آقای روحانی بر توجه به
اقشار کم درآمد و نیازمندان حمایتهای
اجتماعی تاکید داشتند .در دستورکار است
که حمایتهای اجتماعی خود را از اقشار کم
درآمد در مابقی سال  97داشته باشیم.
وی درباره بسته حمایت غذایی گفت:
امسال دو کار کردیم؛ مستمری مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی را از ابتدای سال 14

درصد افزایش دادیم و  700هزار خانوار به
مرور در نوبت دریافت مستمری قرار گرفتند.
در ادامه سال  97بستههای حمایتی را هم
برای اقشار آسیبپذیر در نظر میگیریم که
فشار موجود به حداقل برسد.
وی افزود :مهمترین کاری که فقر را
کاهش میدهد ،ایجاد اشتغال است .هم آقای
ربیعی و در ادامه آقای روحانی ،تاکیدشان
روی بحث اشتغال فراگیر و سرعت بخشیدن
به مشاغل خانگی و روستایی است.
سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه
اجتماعی گفت :تاکنون تقریبا  5000میلیارد
تومان برای  25طرح مصوب شده و کارهای
کارشناسی صورت گرفته است .با بانک
تفاهمنامه منعقد شده که نشان میدهد بیش

از  90هزار اشتغال تا االن ایجاد شده است و
حدود  7000میلیارد تومان دیگر در این راستا

پول وجود دارد که ما امیدواریم بتوانیم این
راه را ادامه دهیم.

آمارهای تکاندهنده از احتکار انواع کاالها با کشف انبارهای میلیاردی محتکران
اينروزها خبرها داغ است؛ خبر از درآمدهاي گزافي است كه با
افزايش نرخ ارز ،روزهاي بهظاهر خوشي را براي برخي منفعتجويان
فراهم كرده .حاال با كمبود عرضه در بازار ،برخوردها هم با محتكران
آغاز شده ،درحاليكه وزارت صمت از حدود سه هفته پيش ،دستور
الزام به عرضه كارخانهها و شركتها را اعالم كرده ،سازمان تعزيرات
حكومتي هم بهصورت قانوني وارد عمل شده تا با اين سودجويان برخورد
قانوني كند .به گزارش شرق ،سخنگوي سازمان تعزیرات حکومتی ،از
دانهدرشتهايي خبر داده كه در دام افتادهاند .رايگاني در اين گفتوگو از
دو پرونده بزرگ در حوزه آهن و ميلگرد خبر داده كه ارزش آنها نزديك
به شش هزار ميليارد تومان برآورد ميشود .اين دو انبار كه يكي در
آذربايجانشرقي و ديگري در اصفهان قرار دارد ،در اين مدت بزرگترين
پروندههاي كشفشده احتكار محسوب ميشوند .او با اشاره به افزايش
نرخ ارز ،از انگيزه سودجويي برخي از افراد خبر ميدهد :در اين بازه زماني
كه وزارت صمت دستور الزام به عرضه را صادر كرده ،نسبت به قبل ،با
افزايش  150تا  200درصدي در پروندههاي احتكار روبهرو بودهايم .به
گفته او ،پروندههاي احتكار از زماني از لحاظ قانوني مصداق دارد كه الزام
به عرضه آن از طرف وزارت صمت اعالم شده باشد كه از اين الزام ،حدود
سه هفته ميگذرد .رايگاني با بيان اينكه روزانه در كل كشور بهصورت
ميانگين باالي  35پرونده داريم ،درباره بزرگترين پروندههاي كشفشده
تاكنون ميگويد :دو انبار آهن و ميلگرد؛ يكي در آذربايجانشرقي به ارزش
حدود چهار هزار و  900ميليارد تومان و يك انبار در استان اصفهان به
ارزش تقريبي  700ميليارد تومان در اين بازه زماني كشف شده است .از
او درباره ارتباط بين كشفيات اخير با افراد سرشناس ميپرسم .رایگانی
ميگويد :پرونده يك احتكار دارويي مربوط به دختر يكي از مقامات سابق
گشوده شده كه در قالب دو فقره پرونده بوده است و پرونده پنج ميليارد و
يك ميليارد توماني .سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي تأكيد ميكند كه
شيوه برخورد اين سازمان با محتكران يكسان بوده و تفاوتي بين آقازادهها
و ديگر افراد قائل نيست .بااينحال اين مقام مسئول ميگويد كه در اين
مدت بهجز اين پرونده به پرونده ديگري كه مربوط به افراد سرشناس و
آقازادهها باشد ،برنخوردهاند .رايگاني با اشاره به اينكه برخورد با متخلفان،
بسته به نوع و حجم احتكار آنها متفاوت است ،توضيح ميدهد :با توجه
به تأكيدي كه دادستان محترم كل كشور داشتند ،گذشته از اين جرائم

تعزيراتي كه در سازمان تعزيرات تعيين ميشود ،مانند گرانفروشي،
احتكار ،عدم ايفاي تعهدات ارزي و تخلفاتي كه در روز پيگيري ميكنيم،
دادستاني هم به عنوان مدعيالعموم براي آنها بهعنوان مفاسد اقتصادي،
جرائمي را در نظر ميگيرد.
سه هزار تن مواد اوليه پتروشيمي در كهريزك
او به كشفيات نيز اشاره كرده و ميافزايد :در روند بررسي آخرين
پروندهها ،يك انبار بزرگ مواد پتروشيمي در كهريزك كه بالغ بر سههزار
تن محصول كه بر اساس مصوبه سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان
و مصرفكنندگان بايد در شبكه توزيع قرار ميگرفت ،كشف شده و پرونده
آن در دست رسيدگي قرار گرفته است .اين در حالي است كه اخيرا ،الزام
به توزيع مواد پتروشيمي در بورس كاال مؤكدا از سوي مسئوالن تأكيد
شده ،اما اين صنف ،نهتنها اقدام به چنين كاري نكردند ،بلكه در عرضه ارز
نيز با ممانعت خود از عرضه ،بازار را بهشدت تحتتأثير قرار دادند .رايگاني
همچنين به كشف انبار بلبرينگ ماشين هم اشاره كرده و ميگويد :يك
انبار بلبرينگ ماشين كه خريد آن مربوط به چند سال قبل بوده نيز به
دستمان رسيده است .اين بلبرينگها بايد در زمان خريد محاسبه شده و
به فروش ميرسيدند ،اما چنين اقدامي صورت نگرفته و ارزش آن نيز
هنوز مشخص نشده است .او در خبري ديگر به كشف انبار 200تني
عدس خارجي كه تا شش ماه ديگر اعتبار مصرف دارد ،نيز اشاره ميكند.
كارخانهاي كه چند كارخانه را به تعطيلي كشاند
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي با بيان اينكه يكي از انبارهاي
كشفشده و احتكار يك شركت متخلف ،برخي كارخانهها را به تعطيلي
كشانده ميگويد :يك كارخانه بزرگ مملو از فوم و مواد اوليه كه بالغ بر
چندين هزار تن احتكار در آن صورت گرفته بود ،باعث تعطيلي چند كارخانه
زيردست شد كه با آن نيز به شدت برخورد صورت گرفته و به دنبال الزام به
عرضه و رسيدگي براي تعيين جرائم در دستور كار قرار گرفت.
يك سال مصرف توليدكنندگان كفش در يك انبار
در يكي ديگر از اين پروندهها همچنين به انباري اشاره ميشود كه
چسب و مواد اوليه توليد كفش در آن ذخيره شده بود .اين انبار مصرف
يك سال توليديهاي كفش را در شهر ري احتكار كرده بود كه با كشف

آن ،فورا دستور الزام به عرضه صادر شد و با متخلف برخورد قانوني
صورت گرفت.
احتكار 21ميلياردي يك برند لوازم خانگي
رايگاني با اشاره به كشف يك انبار بزرگ لوازم خانگي با يك برند
خارجي نيز ميگويد :اين انبار هم لوازم خانگي به ارزش بالغ بر  21ميليارد
تومان را در خود احتكار كرده بود .اين مقام مسئول همچنين از كشف
يك خانه بزرگ چهارطبقه در استان البرز خبر داد كه بهعنوان انبار براي
لوازم خانگي در نظر گرفته شده بود .او با اشاره به كشف دو سوله در استان
البرز نيز ميگويد :در دو سوله مملو از دو برند پوشاك بچگانه بالغ بر يك
ميليون بسته احتكار شده بود كه فورا الزام به عرضه آن صورت گرفت.
كشف  8هزار مترمربع زيربنا مملو از لوازم آرايشي-
بهداشتي
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي از كشف يك انبار بزرگ در
ت هزار
حوزه بهداشتي -آرايشي نيز خبر ميدهد :يك انبار بزرگ با هش 
مترمربع زيربنا در استان البرز كشف شده كه كل زيربنا ،مملو از خميردندان
و شامپو و لوازم آرايشي -بهداشتي به قصد گرانفروشي بود .ردگمكني
يك محتكر او همچنين از پلمب يك انبار بزرگ لوازم يدكي يكي از
شركتهاي خودروساز خبر ميدهد :يك شركت خودروساز در استان
آذربايجان غربي اقدام به احتكار لوازم يدكي به ارزشي بالغ بر سه ميليارد
تومان كرده بود .اما نكته جالب توجه آن است كه انبار اين شركت در
استان البرز بوده تا بهنوعي رد گم كند .پلمب يك انبار بزرگ امدياف در
شهرستان پرديس نيز از ديگر پروندههاي تشكيلشده در سازمان تعزيرات
بود .سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي با تأكيد بر اينكه برخورد قانوني
با متخلفان در دستور كار جدي اين سازمان قرار دارد ،ميگويد :همه
استانها ملزم شدهاند كشفيات مربوط به احتكار و مفاسد اقتصادي مرتبط
با بازار را بالفاصله تشكيل پرونده داده و بدون فوت وقت براي مسئول آن
شركت يا كارخانه احضاريه بفرستند تا همان روز رسيدگي به آن آغاز شود.
به گفته او ،اولويت سازمان تعزيرات حكومتي آن است كه بالفاصله بعد از
كشف احتكار و آغاز به فرايند رسيدگي آن ،الزام به عرضه هم انجام شود
تا التهاب در بازار كنترل شود.

جا ماندن پیچ  7سانتی در بدن یک بیمار پس از عمل جراحی در یک بیمارستان خصوصی در پایتخت!
بیماری که به دلیل جراحی لگن در بیمارستان بستری شده بود
پس از مدتی تحمل درد ،متوجه جا ماندن پیچ  ۷سانتیمتری در بدن
خود شد.
به گزارش خبرآنالین ،از دردها و نالههای مادر برایمان تعریف
میکند ،از بیخوابیهای شبانه بر بالین مادرش سخن میگوید ،از
دردها و رنجهایی که به دلیل غفلت یک پزشک گریبانگیر مادرش
شدهاست.
از لحن صدا و بغض گلویش پیداست که مادرش سختی زیادی
کشیده و کسی نیست که پاسخگوی این دردها باشد ،برایمان از اتفاقات
رخ داده در بیمارستان تعریف میکند و میگوید :همه چیز از حادثه
زمین خوردن و شکستن استخوان لگن مادر شروع شد؛ پس از این
اتفاق ناگوار به برای پیگیری درمان به بیمارستان امام خمینی (ره)
مراجعه کردیم اما به دلیل شلوغی بیمارستان بیمار از آنجا به یک
بیمارستان خصوصی انتقال یافت.
پرداخت زیرمیزی شرط عمل جراحی
خیالمان از اینکه مادرم را به بیمارستان خصوصی منتقل کردهاند
آسوده بود و تقریبا مطمئن بودیم که درمان بیمار به بهترین شکل انجام
میشود؛ پس از گذشت دو روز و انجام مراحل تشخیصی مادر تحت
عمل جراحی قرار گرفت ،اما قبل از عمل جراحی پزشک به بهانههای
مختلف از انجام عمل خودداری بعمل آورد و در نهایت از ما درخواست
زیرمیزی کرد؛ ما نیز برای بهتر انجام شدن عمل مجبور به پرداخت
مبلغ درخواستی شدیم!
مادر به اتاق عمل منتقل میشود ،اما پس از گذشت ده دقیقه وی
را از اتاق عمل خارج میکنند و پزشک بیهوشی نیز اعالم میکند باید
برای انجام بیهوشی به حسابش مبلغی را واریز کنیم.
کش و قوسها باالخره به پایان میرسد و در نهایت پزشکان عمل
جراحی را انجام و به پایان میرسانند؛ مادر پس از گذشت حدود 2
ساعت از اتاق عمل خارج میشود و پزشک جراح اعالم میکند که
عمل جراحی با موفقیت انجام شده است.
ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان؛
برای تهیه پانسمان
بعد از گذشت دو روز که مادرم در «آی سی یو» بستری بوده است
به دلیل رسیدگی نامناسب پرسنل بیمارستان ،بیمار گرفتار زخم بستر
میشود که در آن زمان مسئوالن بیمارستان برای خرید پانسمانها بارها
و بارها ما را به خارج از بیمارستان ارجاع دادند تا اینکه با پیگیریهای
انجام شده باالخره هزینه پانسمان به ما برگشت داده شد.
چند روز پس از مرخص شدن مادر از بیمارستان درد شدید در

قسمت شکم احساس میشود که همین موضوع باعث شد تا برای
پیگیری موضوع دوباره به بیمارستان مراجعه کنیم که پزشک پس از
معاینه مادر به ما گفت که وی به افسردگی مبتال شده است و برایش
قرصهای ضد افسردگی تجویز کرد.
پس از گذشت  44روز و بهتر نشدن وضعیت مادر انجام مجدد
«سی تی اسکن» برای بیمار تجویز شد و به ما اعالم شد که یکی از
پیچهای پالتینهای استفاده شده در لگن شل شده است! این موضوع
که نگرانی ما دوچندان کرده بود باعث شد تا به مطب پزشک دیگری
مراجعه کنیم که وی نیز به ما اعالم کرد که پیچ  7سانتی متری پالتین
در بدن بیمار جا مانده است و باید هرچه سریع تر بیمار دوباره تحت
عمل جراحی قرار گیرد.
پس از آن وقتی با پزشک اولیه تماس گرفتیم به ما اعالم کرد
که من وظیفهای در قبال بیمار شما ندارم و در حال حاضر نیز هزاران
کیلومتر با شما فاصله دارم و تنها میتوانم داروی مسکن برای مادرتان
تجویز کنم .زمانی که مادر برای بار دیگر تحت عمل جراحی قرار
گرفت پزشک پیچ  7سانتی متری خارج شده از بدن مادر را به ما نشان
داد و اعالم کرد که معجزه رخ داده اما عوارض این خطای پزشکی
گریبان مادر را گرفته است ،به طوری که عصب پای بیمار آسیب دیده و
با اینکه  9ماه از انجام این عمل درمانی گذشته است بیمار توان حرکت
دادن مچ پای خود را ندارد و از درد شدید رنج میبرد.
پس از انجام شکایت از پزشک ،کمیسیون پزشکی به ما اعالم
کرد که آسیب عصب پا از عوارض جراحی بوده اما سایر پزشکان با
تاکید به ما عالم کردند که این آسیب به دلیل خطای پزشک است
و متاسفانه اکنون کسی پاسخگوی درد کشیدنها و نالههای شبانه
مادر من نیست...
 ۵هزار شاکی در سال ۹۵
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره خطاهای
پزشکی گفت :پزشک در مقابل کاری که انجام میدهد مسئولیت دارد؛

مسئولیت مدنی بخش انتظامی سازمان نظام پزشکی این است که
قوانین و آئین نامههایی را که وضع میشود ،رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه هر صنفی برای احترام به حقوق گیرندگان
خدمت و رعایت حقوق ارائه دهندگان باید یک سری قوانین و آیین
ن موارد را تخلف انتظامی
نامهها را وعظ کنند ،گفت :تخلف از ای 
میگویند؛ در سال  ٩٥ما حدود  ٥هزار شاکی داشتیم که به دادسراهای
نظام پزشکی کل کشور مراجعه کردند؛ در دادسراها ما دادستانی داریم
که بعد از تشکیل پرونده کارهای کارشناسی انجام میدهد که منجر به
صدور قرارهای کیفر خواست میشود.
دادسرا و  ٢٠٢هیئت بدوی در سازمان نظام پزشکی
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ادامه داد :وقتی کادر درمان
دچار خطایی شوند ،ما پرونده هایشان را به هیئت بدوی کل کشور
میفرستیم که در نهایت منجر به صدور کیفر خواست میشود ،در
کل کشور ما حدود  ٢٠٠دادسرا و  ٢٠٢هیئت بدوی داریم که هیئت
کشوری ،ترکیبی  ١٣نفری متشکل از قاضی قانونی ،دندان پزشکان
و داروسازان زبده است .فتاحی اظهار کرد :این افراد در کنار هم یک
گروه بسیار قوی تشکیل داده اند که به صدور رای پرونده میپردازند؛
این رای انتظامی از تذکر شروع میشود و به محرومیتهای موقت،
محرومیتهای منطقهای و داخلی ختم میشود ،اگر شاکی ما به رای
این آراء معترض شوند ،در هیئتهای تجدید نظر که در مراکز استان
داریم به پرونده رسیدگی و رای صادر میشود.
 ٤٠درصد از پروندههای قصور پزشکی به صدور کیفر
خواست منجر میشود
فتاحی اظهار کرد :یکی از این وظایف معاونت انتظامیسازمان نظام
پزشکی حمایت از حقوق بیمار است و بعد از آن حمایت از حقوق پزشک
مطرح میشود؛ وظیفه اصلی حوزههای انتظامی سازمان رسیدگی به
شکایات است تا حقوق بیمار رعایت شود.
وی در خصوص آمار شکایت از قصور پزشکی در دادسراها و سازمان
نظام پزشکی گفت :ما آمار بسیار مشابهی با هم داریم ٤٠ ،درصد از
پروندههای قصور پزشکی به صدور کیفر خواست منجر میشود؛ یعنی
این پروندهها منجر به محرومیت پزشک یا کادر درمانی شده است و
در دادسراهای عمومی انقالب هم این آمارها وجود دارد .وی تصریح
کرد :آمار شکایت از کادر پزشکی به ازای هر ده هزار نفر ٦ ،درصد و به
ازای هر  ١٠٠نفر ٢ ،درصد است اما کیفر خواست  ١٠٠درصدی نشان
میدهد که ما با معیارها خودمان فاصله داریم.
فتاحی عنوان کرد :ما صنفی به موضوع نگاه نمیکنیم و سعی
میکنیم که با عدالت و کار کارشناسی به پروندهها رسیدگی شود.
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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبرداد

افزایش حداکثر  ۱۵درصدی شهریه کالسها و فضاهای مازاد مدارس دولتی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
کالسها و فضاهای مازاد مدارس دولتی همچنان برای پیش
دبستانی مورد استفاده قرار میگیرند گفت :قرار نیست تعداد پیش
دبستانیهای ضمیمه مدارس دولتی کاهش یابد و شهریه پیش
دبستانیها نباید بیشتر از  ۱۵درصد شهریه سال قبل باشد.
به گزارش ایسنا ،رضوان حکیمزاده ،درباره شهریه مراکز پیش
دبستانی ضمیمه مدارس دولتی اظهار کرد :دوره پیش دبستانی
یک اولویت و اصل مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
طبق دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش ،در دوره پیش دبستانی
اصل بر استفاده از همه ظرفیتهای موجود است .وی افزود :نظر
وزارتخانه این است که کالسها و فضاهای مازاد مدارس دولتی
همچنان برای پیش دبستانی مورد استفاده باشد تا خانوادههای
بیشتری بتوانند فرزندشان را در پیشدبستانیها ثبت نام کنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه

تاکید ما ثبتنام در پیش دبستانیهای ضمیمه مدارس دولتی با
همان قیمت سال قبل است گفت :اگر هم افزایش هزینهای در
مدارس داریم ،شهریه پیش دبستانیها نباید بیشتر از  ۱۵درصد
شهریه سال قبل باشد .حکیم زاده تاکید کرد :بر این اساس قرار
نیست تعداد پیش دبستانیهای ضمیمه مدارس دولتی کاهش
یابد ،زیرا نرخ پوشش پیشدبستانیها را به  ۷۱درصد رساندیم و
نباید شاهد ریزش تعداد کودکان پیش دبستانی باشیم.
وی درباره اقدامات انجام شده پیرامون کاهش نرخ بازماندگی
از تحصیل نیز گفت :هر ساله اسامی بازماندگان را اعالم میکنیم
که معموال هم در زمستان انجام میشود .در اجالسی که هفته
آینده در تبریز داریم هماهنگیهایی با سازمانهای همکار
خواهیم داشت تا بتوانیم زمان اعالم اسامی بازماندگان به همراه
مشخصاتشان را جلوتر کشیده و زودتر اعالم کنیم .با نزدیک شدن
زمان شناسایی و اعالم اسامی به اول مهر امر بازگشت زودتر و

سریعتر انجام خواهد شد .معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در اقصی نقاط
کشور حضور دارد و دارای مدرسه است گفت :وقتی آموزش و
پرورش محور باشد و با سایر سازمانهای مربوط هم افزایی داشته
باشیم کار بهتر پیش میرود.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبر داد

کاهش  6درصدی ازدواج از سال  ۸۹تا ۹۵و  8درصدی از  ۹۵تا ۹۶

از سال  ۸۹تا  ،۹۶به ازای هر  3/5ازدواج ،یک طالق در کشور و به ازای هر  3ازدواج یک طالق در تهران
و به ازای هر  4ازدواج یک طالق در شهرستانها
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت
ضمن تاکید بر لزوم ازدواج سالم در جوانان ،گفت :مسائل اقتصادی
علت اصلی کاهش ازدواجها و افزایش طالق در جامعه نیست ،بلکه
مسائل فرهنگی و دریافت اطالعات غیربومی با فرهنگ کشور
میتواند زمینهساز تغییر ذائقه در جوانان شود.
به گزارش ایسنا ،دکتر سیدحامد برکاتی در آستانه هفته ازدواج،
درخصوص برنامههای وزارت بهداشت در راستای ترویج فرهنگ
ازدواج سالم ،اظهار داشت :هفته ازدواج از  ۲۲مردادماه آغاز شده و به
مدت یک هفته ادامه دارد و در این هفته ارائه برنامههای آموزشی و
اطالع رسانی در حیطه ازدواج سالم برای جوانان موثر خواهد بود.
وی در ادامه افزود :وزارت بهداشت از سالها قبل در مقوله ازدواج
سالم و ترویج فرزندآوری تالش کرده و در این راستا نیز کتاب هایی
با موضوع بررسی ابعاد ازدواج سالم ،انتخاب صحیح همسر و ارتقای
سالمت زناشویی ،تهیه و به عنوان منابع آموزشی در اختیار دانشگاهها
قرار داده است ،دانشگاهها این منابع را در کارگاههای آموزشی،
نشستها و سمینارها مورد استفاده قرار داده و به آموزش دانشجویان
میپردازند .برگزاری این کارگاهها و آموزش و اطالع رسانی مسائل
مربوط به ازدواج نیز ،با کمک مربیان صاحب علم و تجربه و پزشکان
آموزش دیده صورت میگیرد .مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده
و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه ازدواج موفق در سالمت روان
زوجین در سالهای آینده زندگی مشترک تاثیرگذار خواهد بود ،تصریح
کرد :یک جوان نیازهای روانی متعددی دارد ،لذا با درک منطقی و
شناخت ظرفیتها و توانمندیهای خود ،میتواند به درک نیازهای فرد
دیگری نیز پاسخ دهد ،یا با شناخت بهتر به انتخاب صحیح برسد.
برکاتی گفت :در این خصوص ،با حوزه علمیه و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی و بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی،
تعامالتی صورت گرفته و برنامههایی در دست اقدام قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه برای آموزش جوانان و اطالع رسانی در
مقوله همسرگزینی ،انتخاب آگاهانه و صحیح ،نیاز به شناخت
مشکالت جوانان داریم ،افزود :بسیاری از افرادی که آموزشهای
ازدواج را دریافت میکنند ،اذعان دارند ،بسیاری از این مطالب را قبال
نمیدانستند .بنابراین با افزایش سطح آگاهی جوانان میتوان بینش
آنها را نسبت به ازدواج تغییر داد .وی با بیان اینکه تاکنون حدود

 ۴۰۰هزار جوان تحت آموزشهای قبل از ازدواج قرار گرفتهاند ،گفت:
هرچه منابع و کتب تالیف شده در زمینه ازدواج سالم ،مطالب جدیدتر
و مطابق با مسائل روز جامعه داشته باشد ،به تسریع روند ازدواج سالم
کمک بیشتری کرده و به سلیقه جوان امروزی نزدیکتر خواهد بود.
بنابراین در تالیف برخی از این کتب ،این موارد مدنظر قرار گرفته است.
برخی از اساتید نیز در تالیف بعضی منابع به شرح تجارب مراجعین
پرداخته و این تجارب را در اختیار سایرین قرار میدهند .برکاتی بیان
کرد :بسیاری از مشاورین و اساتید براین نکته تاکید دارند که صرف
بیان نقطه نظرات علمیدر مقوله ازدواج اهمیت ندارد ،بلکه آنچه این
آموزشها را متمایز میکند ،این است که مطابق با فرهنگ بومیو
شرایط حاکم بر کشور باشد ،تا مورد پذیرش قرار گیرند .همچنین با
بررسی موانع ازدواج و آسیب شناسی انگیزه جوانان برای ازدواج ،به
راه حلهایی رسیدهایم که بسیاری از آنها در حیطه وظایف وزارت
بهداشت نیست ،اما میتوان با ایجاد دبیرخانهای در وزارت بهداشت،
تعامالت موثری با سایر دستگاهها مانند وزارت ورزش ،جوانان،
بهزیستی و شهرداری برقرار کرد و به نتایج خوبی رسید.
برکاتی گفت :در کشور ما قشر تحصیلکرده دیرتر از دیگران
اقدام به ازدواج و فرزندآوری میکنند و معموال فاصله ازدواج تا تولد
اولین اولین فرزند آنها ،حدود پنج سال است .بنابراین نیاز است تا
دستگاههای ذیربط امکانات الزم برای ازدواج جوانان را در سنین
پایینتر فراهم کنند .وی با بیان اینکه متوسط سن ازدواج در کشور
 ۲۷سال است ،خاطرنشان کرد :زنان تحصیلکرده و شاغل در عمده
موارد به علت تحصیل و اشتغال دیرتر ازدواج کرده یا درصورت
تاهل ،با وقفه بیشتری اقدام به فرزندآوری میکنند که در این مورد،
راهکار اصلی عدم اشتغال یا ادامه ندادن تحصیل زنان نیست ،بلکه

میتوان با حمایتهای دولت ،امکاناتی را فراهم کرد تا زنانی که
شاغل یا در حال تحصیل هستند ،بتوانند با سهولت بیشتری به مقوله
فرزندآوری بپردازند .مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس
وزارت بهداشت با اشاره به اینکه آمار ناباروری در زوجین ،طبق آمار
متوسط جهانی ۱۵ ،درصد است ،گفت :در ایران ،آمار ناباروری حدود
 ۲۰درصد بوده که از متوسط جهانی بیشتر است .وی با بیان اینکه
سن زوجین در بروز ناباروری تاثیر زیادی دارد ،اظهار داشت :امکان
وقوع باروری و فرزندآوری سالم در افرادی که در سنین باال ازدواج
میکنند ،کمتر است .برکاتی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت از اولین
دستگاههایی است که قانون حمایت از مادر و مرخصی بعد از زایمان تا
 ۹ماه را اجرایی کرده ،خاطرنشان کرد :زمانی که مادر شاغل از حیث
حمایتهای بعد از زایمان آسوده خاطر باشد ،فرزندآوری خود را به
تعویق نخواهد انداخت .وی در خصوص اینکه برگزاری کارگاههای
آموزشی قبل از ازدواج موثر است یا نه ،گفت :اینگونه اقدامات الزم
است ،اما کافی نیست .در واقع این اقدامات از آن حیث که بسیاری
از زوجین که مشکالت مالی و شغلی نداشتند ،در انتخاب زوج موفق
عمل نکرده و در مدت زمان کوتاهی زندگیشان به طالق انجامیده
است الزم است .لذا ارائه اطالعات کافی در خصوص همسرگزینی
صحیح و ترغیب جوانان به ازدواج سالم ،در صورت تامین مالی آنان،
میتواند ازدواج موفقتری را رقم بزند.
بنابر اعالم وبدا ،وی با بیان اینکه آمار ازدواج از سال  ۸۹تا ،۹۵
سالی  ۶درصد و از  ۹۵تا  ۹۶نیز  ۸درصد کاهش داشته است ،گفت:
طبق آمار ،از سال  ۸۹تا  ،۹۶به ازای هر  ۳.۵ازدواج در کشور ،یک
طالق رخ میدهد ،در تهران به ازای هر سه ازدواج یک طالق و در
شهرستانها به ازای هر چهار ازدواج یک طالق اتفاق میافتد.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت،
گفت :مسائل اقتصادی علت اصلی کاهش ازدواجها و افزایش طالق
در جامعه نیست ،بلکه مسائل فرهنگی و دریافت اطالعات غیر بو می
با فرهنگ کشور میتواند زمینهساز تغییر ذائقه در جوانان شود.
وی تاکید کرد :بنابراین تاکید وزارت بهداشت صرفا بر افزایش آمار
ازدواج نیست ،بلکه بر افزایش ازدواجهای سالم و مبتنی بر شناخت
است تا زوجین ضمن کسب آرامش روانی در زندگی ،بتوانند فرزندان
سالمیپرورش دهند.

واریز مبلغ ویزیت به شماره کارت فرزند دکتر برای فرار از مالیات!
خودداری  9هزار پزشک از مجموع  20هزار پزشک شاغل در تهران از ارائه اظهارنامه مالیاتی در سال !96
مطب دکتر فوق تخصص غدد در گرمای ظهر تابستان شلوغ
است و بیماران با هرچه که دم دستشان باشد ،خودشان را باد
میزنند .خانم منشی در آخرین ساعت کار مطب مشغول حساب
و کتاب فیشهای دریافتی است ،لحظهای سرش را باال میآورد،
بابت خرابی کولر عذرخواهی میکند و دوباره ماشین حساب را
دست میگیرد .کارش که تمام میشود ،آرام به همکارش رقم
 4میلیون تومان وجه دریافتی را برای آن روز اعالم میکند و
دفترش را میبندد .آخرین بیمار برای پرداخت ویزیت کارتش را
دست منشی میدهد و او میگوید«:پول نقد ندارید؟ دستگاه کارت
خوانمان خراب است ».بیمار پول نقد همراهش نیست و شماره
کارت برای واریز موبایلی میخواهد ،خانم منشی نیز کارتی به او
تحویل میدهد که نام پسر آقای دکتر ،روی آن نوشته شده است.
به گزارش مهر ،به همین ترتیب پزشکی که طی یک
روز  4میلیون تومان در مطبش دریافت کرده است ،میتواند
پرداخت مالیات را دور بزند .غالمحسین دوانی ،عضو انجمن
حسابداران خبره چندی پیش گفته بود«:بسیاری از پزشکان
دستگاههای کارتخوان خود را به نام منشیهایشان گرفتهاند
تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند اما
تراکنشهای مشکوک به حساب منشیها باعث پیگیری
سازمان امور مالیاتی شده است».
چقدر فرار مالیاتی و توسط چه کسانی اتفاق
میافتد؟
بر اساس اعالم محمدرضا نوری ،رئیس امور مالیاتی شهر
و استان تهران از میان حدود  ۲۰هزار پرونده پزشکان در
تهران ،تنها  ۱۱هزار نفر برای عملکرد سال  ۱۳۹۶اظهارنامه

ارائه کردند که میانگین مالیات اعالمی از سوی پزشکان
برای هر نفر  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بود اما با توجه
به رسیدگیهای انجام شده برای عملکرد سال  ۱۳۹۵که
تقریب ًا به همین میزان مالیات ابراز شده بود ،بر اساس آمار
و اطالعات سامانههای طرح جامع مالیاتی ،این میانگین
برای هر نفر حدود  ۱۴میلیون تومان توسط سازمان تعیین
و تشخیص داده شده است .نوری همچنین درباره ۵۰۰
پرونده پزشکان با درآمد باال به «ایسنا» گفت«:میانگین
مالیات اعالم شده توسط پزشکان با درآمد باال حدود ۱۷
میلیون تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات واقعی
آنها بالغ بر  ۷۶میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده
است ».به خاطر اقدامات این چنینی ،چند وقتی است که
کمپینی هم علیه پزشکانی که مالیات نمیدهند به راه
افتاده و مردم اسامی پزشکانی را که کارت خوان ندارند،
روی صفحه هایشان در شبکههای اجتماعی قرار میدهند.
کامل تقوینژاد ،رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اعالم کرده
بود« :در حال حاضر مالیات پزشکان ۷۰۰میلیارد تومان در
سال است اما اکنون این قشر تنها ۱۵۰میلیارد تومان مالیات

میپردازد.بیشترین فرار مالیاتی در ایران از سوی قاچاقچیان
و داللها اتفاق میافتد».
اما ماجرا تنها مربوط به پزشکان نمیشود بلکه تنها
یکی از صنفهایی هستند که بر اساس آمارهای رسمی
و مشاهدات میدانی بیشترین فرار مالیاتی توسط آنها
انجام میشود .احمد زمانی ،معاون پژوهش ،برنامهریزی
و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی چند روز پیش گفته
بود«:ما هم در بخش اشخاص حقوقی و هم مشاغل و هم
در برخی از فعالیتهای ثبت نشده یا کارت بازرگانی فرار
مالیاتی داریم؛ که حدود  35تا  40هزار میلیارد تومان برآورد
شده است ».اینها در حالی است که بنابر نظر کارشناسان
اقتصادی ،یکی از مهمترین راههای عبور از اقتصاد نفتی
در حال حاضر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش
سهم نفت است .اما بر اساس آمارهای رسمی٤٠ ،درصد
اقتصاد ایران مالیات میدهند٤٠ ،درصد از پرداخت مالیات
معافند و ٢٠درصد هم از زیر بار مالیات شانه خالی میکنند
و مالیات نمیدهند؛ به عبارتی تنها ٤٠درصد اقتصاد ایران
مالیات میدهند و ٦٠درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی
نیستند یا به دالیل متعدد معاف شدهاند .البته نوری ،رئیس
امور مالیاتی شهر و استان تهران درباره فرارمالیاتی صنف
پزشکان گفت :اطالعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت
پرونده مالیاتی شان از سامانههای طرح جامع مالیاتی اخذ
شده و به ادارات خاص رسیدگی پزشکان داده شده است که
بهطور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی قرار گیرند .این افراد
همچنین باتوجه به عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی ،طبق قانون
مشمول جریمه میشوند».

یادداشت

ایران ،گرگ قبرستان میخواهد!

مجتبیلشکربلوکی
رضاشاه سفری یک ماهه داشت به ترکیه .یکی از همراهان خاطره جالبی دارد :روزی در
میان گفتگوها ،یک مرتبه آتاتورک یکی از روزنامههای محلی را در دست میگیرد که راجع به
کارمندان یکی از وزارتخانهها نوشته بود .آتاتورک آن روزنامه را به «عصمت
اختالس یکی از
ِ
اینونو» نخست وزیر ترکیه نشان داده و دستور رسیدگی میدهد .رضاشاه با تعجب میپرسد چرا
به روزنامهنگاران اجازه میدهد چنین مطالبی را نوشته و مامورین دولت را زیر سوال ببرند؟ من در
ایران به هیچیک از جراید اجازه نمیدهم که کوچکترین انتقادی از رفتار مامورین دولت بکنند!
ی ثروتمند و زیبا به یکی از
آتاتورک در جواب داستان جالبی نقل میکند :روزی یک خانم 
رمالها مراجعه میکند و میگوید که شوهرم مرا خیلی دوست دارد اما من او را دوست ندارم
و میخواهم طالقم بدهد! رمال که نمیخواسته چنین مشتری پولداری را زود از دست بدهد
روی کاغذ ،چیزی نوشته و به خانم میدهد تا در یکی از شبهای تاریک ،کاغذ را در قبرستانی
دفن کند اما در زمان دفن کردن ،نباید اصال به «گرگ» فکر کند چرا که در این صورت ،نوشته
تاثیری نخواهد داشت .خانم ،کاغذ را مدام به قبرستان میبرده اما بالفاصله به یاد گرگ میافتاده
و نمیتوانسته کاغذ را دفن کند و ناچار بر میگشته.
آتاتورک در ادامه میگوید روزنامهنگاران به منزله آن گرگاند که به محض اینکه مقامی
بخواهد اختالس کند و رشوهای بگیرد بالفاصله آن گرگ یعنی (افشاگری روزنامهها) در خیالش
مجسم خواهد شد و دست از پا خطا نخواهد کرد! بدون وجود روزنامههای آزاد ،حتی اگر بر هر
مقام دولتی یک مامور مخفی هم گذاشته شود باز هم قادر به کنترل فساد نخواهد بود چرا که
ممکن است آن مامور مخفی با آن مقام ساخت و پاخت کرده باهم بخورند! (برگرفته از نوشته
علی مرادی مراغهای بر اساس کتاب روزها از پی سالها).
اگر خواهان جامعهای به دور از ويژهخواری ،رانت خواری ،امضاهای طالیی ،آقازادگی و
خویشاوند ساالری هستیم به این چهار نکته توجه کنیم:
 -1از گرگها حمایت کنیم! انگلیسیها میگویند« :دولت انگلیس در هر کشور دو سفیر
دارد ،یکی سفیر حکومت و یکی خبرنگار گاردین و چه بسا در بسیاری موارد نظر خبرنگار گاردین
بر نظر سفیر ترجیح داده میشود ».این جمله انگلیسیها به این خاطر است که آنها عمیقا باور
دارند مطبوعات کتاب مقدس دموکراسی است.
 -2گرگ بیدندان نباشیم :اگر رسانهها به میزان  100درصد آزاد باشند اما چرخش آزاد
اطالعات رخ ندهد آن گرگ بدون دندان خواهد بود و بیخاصیت .بر همه ماست که خواهان
اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات باشیم .برای آنکه به قدرت انتشار
اطالعات پی ببرید کافیست به این فکر کنید که اگر لیست کسانی که در طول سالهای اخیر
ارزهای دولتی ،پستهای دولتی ،وامهای دولتی و امتیازات دولتی (که همهشان شیرین هستند)
میگرفتند منتشر میشد کار ما به اینجا نمیکشید.
 -3آزادنگار باشیم .همه ما نمیتوانیم روزنامهنگار باشیم اما همه ما میتوانیم یک آزادنگار
باشیم .اطالعات خود را به بهترین فرد/نهاد/سامانهای که میدانیم منتقل کنیم .آمارهای جهانی
نشان میدهد ۴۳درصد از مفاسد مالی به وسیله گزارشهای مردمی و  ۲۵درصد از سوی
کارمندان گزارش میشود .دیر یا زود قانون حمایت از افشاگران (آزادنگاران) تصویب خواهد شد.
همه ما میتوانیم یک کنشگر توسعه ،یک مبارز راه روشنایی باشیم.
 -4حریم ممنوعه نداریم!! در جامعه ما هیچ کس و هیچ نهادی عاری از خطا و اشتباه نیست.
حتی نهاد مذهب .بگذارید مثالی بزنم .در سال  ،2001تیم افشاگری با نام «»Spotlight
در روزنامه بوستون گلوب آمریکا تشکیل شد با تمرکز بر سوء استفادههای جنسی کلیسا .آن
ی عظیم افشاگری علیه رسوایی جنسی در کلیساهای کاتولیک جهان انجامید.
تحقیقات به سونام 
«اسپات الیت» نشان داد که نه تنها کلیسای کاتولیک ،این فساد درون سیستم خود را پنهان
کرده بلکه برخی مقامات بانفوذ نیز در این الپوشانی نقش داشته اند .کلیسای کاتولیک در آمریکا
در  10سال اخیر مجبور به پرداخت بیش از  3میلیارد دالر برای درمان و هزینههای قضایی شده
است .همین تالشها باعث شد از سال  2004تا  2013میالدی مجموعا  900کشیش به اتهام
کودک آزاری خلع لباس و از کلیسا اخراج شدند .انسانهای عادی در هر لباس و مقامی ،مانند ما
در معرض خطا و اشتباه هستند .ما حریم ممنوعه نداریم!
توسعه با فساد به دست نمیآید .فساد نیز خود به خود رفع نمیشود .همه باید کمک کنیم
با آزادسازی حریمهای ممنوعه ،گردش آزاد اطالعات و آزادنگاری ،گرگها خواب را از چشم
کفتارها بگیرند .توسعه پشت دیوارهای فساد است.

یادداشت

بهینهسازی محلی ،ناکارایی سراسری

حامد قدوسی
داشتیم از جایی بر میگشتیم و طبق پیشبینی گوگلمپ قرار بود مسیر باز باشد
ولی جایی در اتوبان در یک ترافیک سنگینی افتادیم که شاید نزدیک سی دقیقه به
زمان سفر اضافه کرد .سر یک چراغ ترافیک اصلی اتوبان ،عدهای از آتشنشانان یکی
از شهرهای ریز سر راه چکمههایشان را دست گرفته بودند و از ماشینهای پشت
چراغ قرمز برای کمک به یک پروژه مفید محلی پول جمع میکردند.
در مورد جهت علیت نمیتوان قاطعانه قضاوت کرد ولی مسیر سفر درست بعد از
آن چراغ قرمز کامال باز شد و با سرعت بقیه سفر را ادامه دادیم و چون ساختار جاده
هم قبل و بعد گره ترافیک تغییر خاصی نداشت میشد حدس زد که عامل ترافیک،
همین کمپین پول جمع کردن  -با کند کردن سرعت حرکت ماشینها در زمان سبز
شدن چراغ  -بود .میدانیم که ترافیک سیستم پیچیده ()Complex System
است و گاهی یک ضربه کوچک به یک گره میتواند باعث اختالالت جدی در زمان
سفر شود.
نمیدانم دوستان آتشنشان آخر روز چه قدر پول جمع کردند ،ولی اگر حدس من
درست بوده باشد و عامل ترافیک آنها بوده باشند ،هزاران هزار ماشینی -که اکثر
پرسرنشین بودند و غروب یک روز شلوغ به منزل بر میگشتند -را نزدیک سی دقیقه
معطل کردند .اگر هزینه فرصت زمان مسافران این ماشینها را حساب کنیم شاید
صدها برابر عایدی آن کمپین هزینه پنهان به جامعه تحمیل شده بود.
خالصه اینکه گاهی یک کار خیر وقتی جای غلط سیستم قرار میگیرد ،دهها برابر
هزینه جدید و مرده* جای دیگری تحمیل میکند .به زبان  ،ORگاهی بهینهسازی
محلی یک جای سیستم ممکن است در کل باعث تحمیل هزینههای بسیار سنگین
به کل سیستم شود.
هزینه مرده یعنی این :از دید اقتصادی پول کمک به آتشنشانی محلی فقط یک
«بازتوزیع» از یک مصرف به مصرف دیگر است و در سطح کل جامعه ارزش جدیدی
خلق نکرده .ولی معطلی در ترافیک هزینه مرده اضافه و واقعی بوده که جایی منجر
به خلق ارزش جدیدی نشده است و فقط منابع جامعه را هدر داده است.

6
کشف  ۱۵کیلوگرم تریاک از انباری یک خانه
یک سوداگر مرگ در تهران
ماموران کالنتری  ۱۶۸سیزده آبان با انجام عملیات پلیسی و فنی پیچیده توانستند
یک قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کنند.
به گزارش مهر ،رئیس کالنتری  ۱۶۸سیزده آبان در توضیح این خبر بیان داشت:
براساس اخبار واصله به ماموران مشخص میشود مرد  ۳۰سالهای در این محله به
فروش مواد مخدر روی آورده و مقداری تریاک نیز در خانهاش مخفی کرده است.
ماموران کالنتری با انجام هماهنگیهای قضایی به خانه این فرد مراجعه کرده و
خانه او را مورد تجسس قرار میدهند که در جستوجو از انباری این فرد ۱۵کیلوگرم
تریاک کشف و ضبط میشود.
سرهنگ امین محمدی هرسینی در انتها یادآورد شد :این فرد با انجام هماهنگیهای
قضائی دستگیر و روانه بازداشتگاه شد تا تحقیقات تکمیلی در پرونده صورت بگیرد.

رهایی سرباز مرزبان ربوده شده از چنگ گروگانگیران
پس از  476روز اسارت در مرز میرجاوه
سرباز وظیفه مرزبانی که از سوی اشرار ربوده و گروگان گرفته شده بود پس از 476
روز اسارت سهشنبه شب هفته گذشته آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت .به گزارش
ایرنا ،سردار علیرضا مظاهری ،فرمانده انتظامی خراسان شمالی در تشریح این گفت:
سعید براتی ،سربازی که اردیبهشت سال  96توسط اشرار در یک عملیات تروریستی
در میرجاوه به گروگان گرفته شده بود با تالش مأموران از دست اشرار نجات یافت.این
سرباز وظیفه به همراه  11نفر از مأموران مرزبانی نیروی انتظامیمتشکل از سه نیروی
کادر و  9سرباز وظیفه اوایل اردیبهشت پارسال در منطقه مرزی چاهند و میرجاوه
سیستان و بلوچستان به هنگام تعویض پست مورد حمله تروریستهای درکمین قرار
گرفت.در این اقدام تروریستی سـه درجه دار و  6سرباز وظیفه مرزبانی بر اثر تیراندازی
تروریستها به شهادت رسیدند 2 ،سرباز وظیفه زخمیشده و سعید براتی سرباز وظیفه
زخمیهم توسط اشرار و تروریستها ربوده شده بود .پیگیریها ادامه داشت تا اینکه
این مرزبان نیروی انتظامیپس از  476روز اسارت به وطن بازگشت.

کالهبرداری میلیونی مدیران یک شرکت کاریابی
قالبی از جویندگان کار در فردیس کرج
اعضای یک شرکت کاریابی قالبی با گرفتن پول ،سفته و اصل مدارک شناسایی
از جوانان جویای کار میلیونها تومان کالهبرداری کرده و متواری شدند .بهگزارش
ایران ،چند روز قبل تعداد زیادی از پسران و دختران جویای کار که در یک شرکت
کاریابی فرم پر کرده بودند برای پیگیری نتیجه کار به محل شرکت در فردیس کرج
مراجعه کردند اما با دیدن درهای بسته شرکت متوجه شدند کاله بزرگی به سرشان
رفته است .یکی از این دختران گفت« :هفته گذشته با دوستانم به یک شرکت کاریابی
در نزدیکی پل فردیس رفتیم .بعد از کلی معطلی مدیر شرکت که فردی بسیار خوش
برخورد بود به ما گفت با دفاتر و شرکتهای مختلف در ارتباط هستند و هر کدام
از متقاضیان میتوانند با پرداخت  124هزار تومان پول نقد و دادن سفته  500هزار
تومانی ،اصل کارت ملی ،شناسنامه و گواهینامه سه معرفی نامه دریافت کنند .شرایط
خیلی خوبی به نظر میرسید .او حتی تضمین استخدام به ما داد و قرار شد حقوق
اولمان را هم بهعنوان حق الزحمه به آنها بدهیم .با این شرایط ما پول و مدارک را
آماده کردیم و معرفی نامه گرفتیم .اما متأسفانه وقتی به شرکتهایی که آنها معرفی
کردند رفتیم به ما گفتند اص ً
ال نیاز به کارمند ندارند و مدعی بودند از یک هفته پیش
افراد زیادی مانند ما به آنجا مراجعه کردهاند».
این دختر جوان ادامه داد« :اوضاع مشکوک بود .وقتی برای پیگیری موضوع به
شرکت کاریابی مراجعه کردیم متوجه کاله بزرگی که سرمان رفته بود شدیم .درهای
شرکت بسته بود و افراد زیادی آنجا جمع شده بودند .متوجه شدیم تمام اعضای شرکت
کالهبردار بوده و با پول و مدارک متقاضیان متواری شدهاند .نمیدانیم باید چه کار
کنیم .هم پولمان را از دست دادیم و هم اصل مدارکمان دست آنها است .در حال
حاضر به پلیس شکایت کردهایم و امیدواریم هر چه زودتر تکلیفمان روشن شود».

آگهی تغییرات شرکت سامان پژواک آسه سهامی خاص به شماره ثبت
 342335و شناسه ملی  10103930246به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  08/10/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت به
تهران یوسف آباد پله اول خیابان اکبری (مستوفی) پالک  47طبقه اول واحد
شرقی و طبقه سوم واحد غربی کدپستی 1433884845:تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()227821
____________________________
آگهی تغییرات شرکت فرزان پژوه طب با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 160050و شناسه ملی  10102027207به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  01/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محل شرکت در
واحد ثبتی تهران به آدرس :استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی
 شهر تهران -محله جمالزاده  -خیابان توحید -بن بست ( شهید ابوالفضل حاجرضائی)  -پالک  2طبقه سوم  -واحد جنوبی کد پستی  1419713464تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()227822
____________________________
آگهی تغییرات شرکت همای سرزمین پارس شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  420323و شناسه ملی  10320719582به

جامعه

ید شماره ( -61شماره پیاپی )767
یکشنبه  28مرداد  - 1397دور جد 

مدیر شرکت کاغذی و عامل جنایت  500میلیون تومانی
در یک قدمیمحاکمه

کیفرخواست پرونده مدیر شرکت سرمایهگذاری که
بهخاطر  500میلیون تومان مرتکب جنایت شده بود از سوی
بازپرس دادسرای جنایی تهران صادر شد.
بهگزارش ایران ،رسیدگی به این پرونده از  23دی 1395
و با شکایت مرد جوانی به اداره یازدهم پلیس آگاهی آغاز
شد .وی از ناپدید شدن برادر  ٣٢سالهاش خبر داد و گفت:
مدتی پیش برادرم به پیشنهاد یکی از دوستانش اقدام به
سرمایهگذاری  500میلیون تومانی در زمینه واردات خودرو
در یک شرکت خصوصی کرد ،اما با گذشت مدت زمانی
طوالنی ،این شرکت به تعهداتش عمل نکرد .آنگونه که
برادرمان به ما گفته بود مدیر این شرکت فردی به نام پوریا
بود که حاضر به بازپس دادن مبلغ سرمایهگذاری به برادرم
نبود .صبح روز چهارشنبه  22دی ،برادرم به قصد مالقات
با پوریا از خانه خارج شد و موضوع را نیز با ما در میان
گذاشت اما پس از گذشت چند ساعت ،زمانی که با شماره
تلفن برادرم تماس گرفتیم تا موضوع را از او پیگیری کنیم،
تلفن همراهش خاموش بود و پس از آن نیز دیگر به خانه
برنگشت.با شکایت مرد جوان تحقیقات برای یافتن وحید
آغاز شد و کارآگاهان اداره یازدهم با مراجعه به دفتر کار
پوریا فروهر در منطقه میرداماد ،در تحقیقات میدانی اطالع
پیدا کردند که شرکتی برای انجام واردات قانونی خودرو
توسط این شخص ثبت نشده و اقدامات وی در خصوص
واردات خودرو ،فقط صوری و کاغذی است.
در ادامه ،کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی موفق به

شناسایی هویت واقعی پوریا ب ه نام خسرو شدند و دریافتند
مدتی قبل به اتهام کالهبرداری بازداشت شده اما سال ٩١
از زندان مرخصی گرفته و دیگر برنگشته است.کارآگاهان
اداره یازدهم پلیس آگاهی با بررسی تصاویر بهدست آمده
از دوربینهای مداربسته ساختمان محل کار و زندگی پوریا
متوجه شدند که وحید در ساعت  9:30روز  22دی وارد
ساختمان شده اما دیگر خارج نشده است .در ادامه ،با بررسی
تصاویر بهدست آمده از دوربینهای مداربسته ساختمان محل
شرکت ،کارآگاهان موفق به شناسایی صحنه انتقال بستهای
مشکوک توسط پوریا در ساعت  13:30روز جمعه  24دی
شدند که بستهای را داخل یک خودرو آردی گذاشت.
با شناسایی مالک خودرو که یکی از افراد شاغل در
ساختمان محل کار پوریا بود ،این شخص در اظهاراتش
به کارآگاهان گفت :پوریا خودرو را بهصورت امانت از من
دریافت کرده و در خصوص انتقال بسته مشکوک توسط
وی هیچگونه اطالعی ندارم.با توجه به شواهد و دالیل
بهدست آمده و احتمال ارتکاب جنایت توسط پوریا یا
همان خسرو ،دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان قرار
گرفت و سرانجام در  16اسفند ،کارآگاهان اداره یازدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی محل تردد خسرو
در منطقه ولنجک ،وی را با یک دستگاه خودرو اپتیما
دستگیر و به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل
کردند.
خسرو پس از انتقال به اداره یازدهم پلیس آگاهی به

قتل با انگیزه اختالف مالی اعتراف کرد و گفت :وحید
برای پیگیری سرنوشت  500میلیون تومان سرمایهاش ،به
دفترم آمد که در ادامه با یکدیگر درگیر شدیم ،با شدت پیدا
کردن درگیری ،با ضربات متعدد تیغ موکت بری او را از
ناحیه گردن مجروح کردم که به علت شدت خونریزی در
همانجا فوت کرد .جسد را در داخل چندین الیه پالستیک
بستهبندی کرده و پس از امانت گرفتن خودرو همکارم در
یک روز تعطیل ،جسد را از ساختمان خارج و به شهرستان
آمل – بخش الریجان – منطقه پلور منتقل و در درههای
آن منطقه رها کردم.کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگ به محل رها شدن جسد مقتول در منطقه پلور
اعزام و با بهرهگیری از سگهای جستوجوگر موفق به
پیدا کردن بقایای بجا مانده از جسد و انتقال آن به پزشکی
قانونی شدند.
با توجه به اینکه قتل در تهران رخ داده بود پرونده
برای رسیدگی به دادسرای جنایی تهران منتقل شد .با
تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جنایت از سوی متهم
کیفرخواست متهم از سوی بازپرس جنایی صادر شد.

اعالم اسامی خریداران بزرگ سکه
اسامی  ۱۰نفر از خریداران عمده سکه که
حدود  ۱۷۰هزار سکه پیش خرید کردهاند منتشر
شده ،در صدر این لیست جوانی متولد سال ۶۵
به نام «سهیل.ش» قرار دارد که بیش از ۳۸
هزار عدد سکه خریداری کرده است یعنی رقمی
حدود  ۵۵میلیارد تومان .به گزارش فارس،
بیش از شش ماه از آغاز طرح پیش فروش
سکه دولتی با سررسیدهای چند ماهه از سوی
بانک مرکزی میگذرد .طرحی که در آن بدون
آنکه هیچ سقف و محدودیتی برای افراد در نظر
گرفته شود شهروندان میتوانستند میزان انبوهی
سکه خریداری کنند .همان طرحی که به گفته

بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضایی به واسطه
تغییراتی که در میزان ذخایر ارزی و پشتوانه
مالی کشور ایجاد میکند میتواند مصداقی از
تخلف و اخالل در نظام اقتصادی کشور باشد.
حاال اسامی ده نفر از خریداران عمده سکه که
حدود  ۱۷۰هزار قطعه سکه پیش خرید کرده
اند منتشر شدهاست .در صدر این لیست جوانی
متولد سال  ۶۵به نام «سهیل.ش» قرار دارد
که بیش از  ۳۸هزار عدد سکه خریداری کرده
است یعنی رقمی حدود  ۵۵میلیارد تومان .رتبه
دوم متعلق به آقای «جبار.س» متولد سال ۵۵
است که توانسته بیش از  ۲۷هزار قطعه سکه با

رقمی معادل  ۴۰میلیارد تومان خریداری کند.
اما در رتبه سوم آقایی متولد سال  ۴۴قرار دارد
که نامش «مصطفی.و» است و حدود  ۲۴هزار
قطعه سکه خریداری کرده است که میشود
حدود  ۳۵میلیارد تومان« .رئوف.ع» متولد سال
 ۴۱نفر چهارم لیست پولداران خریدار سکه است
که چیزی حدود  ۱۵هزار قطعه سکه با رقمی
حدود  ۲۲میلیارد تومان به نامش خریداری شده
است .اما جایگاه پنجم متعلق به خانم «نجوا.ل»
است که متولد سال  ۵۵بوده و بیش از  ۱۲هزار
قطعه سکه پیش خرید کرده است که میشود
حدود  ۱۷میلیارد تومان .در این فهرست ۱۰

نفره «غالمرضا.ع» متولد سال  ۵۰کمی کمتر
از  ۱۲هزار سکه خریداری کرده است و در
مقام بعدی و پس از خانم نجوا قرار دارد .در
این میان آقای «امیر منصور.ب» متولد دهه ۴۰
هم توانسته است  ۱۱هزار و پانصد قطعه سکه
پیش خرید کند« .علیرضا.س» و «کیوان.ی»
دو نفری هستند که مشترکا در جایگاه هشتم
قرار داشته و هر کدامشان بیش از  ۱۱هزار قطعه
سکه خریداری کرده اند .نفر آخر این لیست ده
نفره هم «محمد سعید.خ» جوانی متولد دهه
 ۵۰است که کمی بیشتر از ده هزار قطعه سکه
خریداری کرده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

احضار  ۸۵۰نفر در رابطه با پروندههای کالن اقتصادی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از احضار بیش از ۸۵۰
نفر در ارتباط با پروندههای واگذار شده به پلیس آگاهی
در حوزه سکه و ارز خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار
حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان
شهر تهران در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار شد در
پاسخ به پرسشی درباره پرونده احتکار کاغذ در یکی
از انبارها اظهار کرد :پرونده مربوط به کاغذ ،دو سه
روزی است که به پلیس آگاهی ارجاع شده و در این
زمینه پروندهای تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در
دستور کار است که به زودی جزئیات بیشتری از آن

اطالع رسانی خواهد شد .وی درباره نظارت بر انبارها
و محلهای دپوی اجناس نیز گفت :در این زمینه نیز
اقداماتی انجام شده و ما نیز بر این انبارها نظارت داریم
که جزئیات آن را طی روزهای آتی اطالع رسانی خواهیم
کرد .رحیمی همچنین درباره آخرین اقدامات پلیس در
بازار سکه و ارز نیز خاطرنشان کرد :این موضوع جزو
پروندههای جدی پلیس آگاهی است و حدود هشت
پرونده مهم از سوی دستگاه قضایی برای رسیدگی در
اختیار پلیس قرار گرفت .رحیمی افزود :در همین راستا
بالغ بر  ۸۵۰نفر در ارتباط با این پروندههای بزرگ احضار

استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  03/10/1396و مجوز شماره
 41898/962303مورخ  7/12/96اداره کل حقوقی و امالک سازمان
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مجوز شماره  7817مورخ
 17/2/97سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد :زینب
برخورداری با شماره ملی  4311135637به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره ،محمد برخورداری با شماره ملی  4324251721به سمت رئیس
هیئت مدیره و مرتضی متین راد با شماره ملی  0533395100به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکا انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات،
قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()227823
____________________________
آگهی تغییرات شرکت خاطرات قلم با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 158442و شناسه ملی  10102011469به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  03/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت در واحد ثبتی
تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران
محله نارمک خیابان شهید ثانی-خیابان مداین-پالک -113طبقه اول-

شدند که البته توجه داشته باشید که این افراد احضار
شده و به معنای بازداشت یا دستگیری آنان نیست .از
این تعداد چندین نفر زندانی شده و چندین نفر دیگر نیز
در مرحله صدور رأی قرار دارند.
رحیمی درباره برخورد پلیس با قاچاق نیز گفت :برخود
با قاچاق همواره جزو اولویتهای پلیس بوده و امسال
نیز با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژهای
بر آن دارند پلیس نیز به طور جدی رسیدگی به این
مسائل را در دستور کار خود قرار داده و اقدامات خوبی
نیز انجام شده است.

کد پستی  1647757815تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()227824
____________________________
آگهی تغییرات شرکت اشکان راه با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  93865و شناسه ملی  10101379583به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/04/1397و مجوز
شماره 20295/11مورخه 16/04/97اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سعید باقرزاده
بشماره ملی 0074670700 :بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره،
آقای علی رمضان زاده برکی بشماره ملی  1189542595بسمت
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای حسن رمضان زاده
برکی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقد قرارداد و عقود اسالمی و
اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا"
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()227825
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گرمای تابستان و ریزش ارزش ریال سفر به ایران را جذاب کرد

هجوم مسافران عراقی به شمال ایران!

گردشگران عراقی برای فرار از تابستان داغ و
البته بدون برقشان به ایران سرازیر شدهاند .حاال
نهتنها مشهد و قم و شهرهای زیارتی جوالنگاه
گردشگران عراقی شده است که موج سفر آنها
به شهرهای شمالی ایران به راه افتاده است .به
گزارش شهروند ،سفر تابستانی به شمال خوش
آبوهوا آنقدر برای عراقیها جذاب بوده است
که کار و کاسبی خانه مسافرها داغ شده است
و حتی رستورانهای شمالی منوی ویژه غذاهای
عراقی ایجاد کردهاند .گرمای کمسابقه هوا در
تابستان امسال در رسانههای جهان خبرسازی
میکند اما این پدیده در عراق متفاوت بود و قطع
برق همسایه غربی ایران را کالفه کرد .حاال آنها
برای فرار از این موج گرما به ایران پناه آوردهاند.
سفر عراقیها به ایران آنقدر افزایش داشته است
که هواپیمایی العراقیه مجبور شده است بخشی از
مسیرهای پروازی خود را تغییر دهد تا تقاضای
باالی سفر به ایران را پوشش دهد .هادي
شيرازي ،دبير جامعه تورگردانان ايران با اعالم
این موضوع میگوید که در حال حاضر عراقیها
بیشترین تقاضای سفر به ایران را دارند.
موج سفر عراقیها به ایران
ریزش ارزش ریال و تابستان داغ و بدون برق،
موج سفر عراقیها به ایران را به دنبال داشته است.
در حال حاضر هر دینار عراقی  ٩٠برابر ریال ایران
ارزش دارد و همین موضوع سفر آنها را به ایران
ارزانتر کرده است؛ البته عراقیها گردشگران چندان
دست و دلبازی هم نیستند و پیش از این هزینه بسیار
کمی برای سفرهایشان در ایران انجام میدادند .با
این حال ماجرا به نفع شهروندان ایرانی شده است که
خانههایشان را به گردشگران اجاره میدهند.
گردشگران عراقی ولخرج نیستند
هادي شيرازي ،دبير جامعه تورگردانان ايران،
درباره سفر عراقیها به ایران حرفهای جالبی
دارد .او در اینباره میگوید« :همه ما میدانیم
که صنعت توریسم یکی از مهمترین صنعتهای
درآمدزا در دنیا است .اگر چه این صنعت در ایران
کمی رو به انزوا رفته اما حتی سفر یک گردشگر
به ایران هم برای ما خوشحالکننده است .درباره
سفر عراقیها به کشورمان هم باید بگویم که
در حال حاضر عراقیها در صدر جدول مسافرانی

هستند که به ایران میآیند .او ادامه میدهد :سفر
به ایران برای عراقیها بسیار ارزان درمیآید و
البته خودشان هم کلی صرفهجویی میکنند؛
به عنوان مثال اگر یک اروپایی یا آمریکایی به
ایران بیاید  ٢٠٠٠دالر هزینه میکند اما یک
عراقی بیشتر از  ٣٠٠دالر در سفر به ایران خرج
نمیکند.
عراقیها هتل نمیروند
از سال  ٩٣تا پایانسال  ٩٦نزدیک به ٥میلیون
عراقی به ایران سفر کردهاند .عراقیها در صدر جدول
گردشگران ورودی به ایران قرار دارند؛ اما نکته عجیبی
که درباره گردشگران عراقی وجود دارد این است که
گفته میشود آنها جزو ساماننیافتهترین گردشگرانی
هستند که به ایران سفر میکنند .ماجرا از این قرار
است که گردشگران عراقی صرفهجو هستند و تمایلی
به استفاده از خدمات لوکس گردشگری ندارند .آنها
نه با تورها که تا جایی که میتوانند به صورت فامیلی
و خانوادگی سفر میروند تا هزینههای کمتری کنند.
جالب اینجاست که عراقیها در بیشتر مواقع با
هماهنگی واسطهها یا داللها به ایران سفر میکنند
تا همهچیز برایشان ارزانتر تمام شود .در واقع اغلب
عراقیها به جای اینکه با تورهای ایرانی سفر کنند و
در هتلها یا مسافرخانهها ساکن شوند ،با هماهنگی
داللها به خانه مسافرها میروند .همین سفر ارزان
عراقیها به ایران بیشتر از اینکه برای هتلها و تورها
درآمد ایجاد کند ،برای شهروندان محلی درآمد ایجاد
میکند .آنها محلهای اقامت مخصوص به خود را
دارند و شخصا با رانندگان اتوبوسها برای سفر به
ایران و حتی گشتوگذار هماهنگی میکنند و یا با
بیمارستانهای خاصی در ارتبا ط هستند که اگر برای
درمان به ایران آمدند ،مستقیم و بدون واسطه به
آنجا مراجعه کنند .گرچه سازمان میراث فرهنگی
و هتلداران چندان با این موضوع موافق نیستند ،اما
واقعیت این است که سفر ارزان در همه جای جهان
امکانپذیر است .مدیران سازمان میراث فرهنگی و
حتی مسئوالن جامعه تورگردان ایران هم با وزیر
گردشگری عراق وارد مذاکره شدهاند تا با کمک
دفاتر خدمات مسافرتی طرح ساماندهی گردشگران
عراقی تدوین و اجرا شود ،اما همانطور که گفته شد،
عراقیها زیر بار سفر گرانقیمت به ایران نمیروند.
سالهاست ایران به کشوری برای گردشگران
عراقی تبدیل شده است .در سالهایی که به دالیل

مختلف سفر گردشگران به ایران کاهش چشمگیری
پیدا کرده بود ،مسافران عراقی با سفرهای خود به
شهرهای زیارتی و تفریحی نشان دادهاند که ایران
جاذبههای گردشگری زیادی برایشان دارد و عالقه
زیادی به سفر به کشور همسایه دارند .تابستان امسال
هم تعداد زیادی از مسافران عراقی به ایران آمدند و
در شهرهای مشهد و قم و شمال کشور اقامت کردند.
در این گزارش به دالیل عالقه عراقیها برای سفر
به ایران و تاثیر حضور آنها روی صنعت گردشگری
کشورمان میپردازیم.
کاالهای ایرانی برای عراقیها
جذاب است جالب است
بدانید که بازار ایران برای عراقیها جذاب
است و آنها به جای اینکه کاالهای ایرانی را با
درصدی سود و تعرفه در کشورشان بخرند برای
خرید ارزانتر به ایران میآیند .از این میان مردم
شهرهای وان ،سلیمانیه ،زهک ،نیمروز ،بصره و
میلک بیشتر از سایر هموطنان خود مشتاق سفر
به ایران هستند .اغلب آنها هر سال به ایران
سفر میکنند تا مایحتاج روزانه خود را برای
یک سال از ایران تهیه کنند .عراقیها هر آنچه
میخواهند بخرند را در ایران از بازارچههای
مرزی تامین میکنند که از لباس و لوازم خانگی
تا انواع و اقسام کاالهای ضروری برای زندگی را
دربرمیگیرد .عراقیها اعتقاد دارند سفر به ایران
و خرید از این کشور برای آنها ارزان و مقرون
بهصرفه است ،به همین دلیل ترجیح میدهند
مایحتاج خود را از ایران تهیه کنند .افزایش نرخ
ارز در ایران و کاهش ارزش پول ما هم یکی از
مهمترین عواملی است که باعث شده عراقیها از
سفر به ایران استقبال کنند .در حال حاضر ،حقوق
یک کارگر ساده در عراق  ۵۰۰دالر است ،در
حالیکه هر دینار عراقی  ٩٠ریال ایران است و
همین موضوع سفر عراقیها را به ایران برایشان
بهصرفه کرده است .اقامت دو هفتهای هر عراقی
در ایران اگر بخواهد سفری مقرون بهصرفه داشته
باشد بیشتر از  ٢٠٠دالر نمیشود ،بنابراین با یک
حساب سرانگشتی متوجه میشویم که چقدر سفر
به ایران برای عراقیها بهصرفه است و حتی
برایشان سفری مرفه و دوستداشتنی هم بهشمار
میآید؛ چون هم میتوانند به مشهد بروند و امام
رضا(ع) را زیارت کنند هم برای فرار از گرمای

کشنده کشورشان در شمال ایران اقامت کنند.
جالب اینجاست که عراقیها حتی مایحتاجی
مثل گوشت ،مرغ و برنج را از طریق مرزنشینانی
که از ایران خرید میکنند ،میخرند چون هم از
کیفیت اجناس ایرانی راضی هستند ،هم از قیمت
آن .البته گمرک ایران نسبت به اتباع خارجی
چندان هم سختگیرانه رفتار نمیکند و همین
موضوع باعث شده هزینه زندگی در عراق بهطرز
قابل توجهی کاهش پیدا کند.
قبال زیارت ،حاال زیارت و سیاحت!
گردشگران عراقی که پیش از این تنها
برای زیارت وارد ایران میشدند ،حاال سیاحت
را هم به برنامه سفر خود به ایران اضافه
کردهاند و ایران برای جذب مسافران عراقی
جاذبههای زیادی دارد؛ از شهرهای خوشآب
و هوا گرفته تا اماکن مذهبی که حسابی برای
اهالی کشور همسایه ما قداست و ارزش دارد.
در سالهای اخیر و با توجه به افزایش گرمای
عراق در فصل تابستان ،شاهد سفرهای زیادی
از طرف شهروندان عراقی به ایران هستیم .در
ماههای گرم و داغ عراق ،اغلب شهروندان این
کشور به ایران میآیند و در شهرهای شمالی
ساکن میشوند .آب و هوای مطبوع شمال
ایران در تابستان باعث شده عراقیها عطای
ماندن در خانهشان را به لقای آن ببخشند و
به شهرهای شمالی ایران بیایند تا از هوای
نامطبوع کشورشان فرار کرده باشند .دیگر دلیل
مهم عراقیها برای سفر به ایران زیارت بارگاه
امام رضا (ع) در مشهد است .در واقع مشهد هم
بهعنوان یکی از شهرهای مورد عالقه عراقیها
در سفر به ایران ،مسافران زیادی را در دل خود
جای میدهد .اغلب گردشگران عراقی بعد از
زیارت امام رضا(ع) ،برای زیارت بارگاه حضرت
معصومه(س) هم سری به شهر قم میزنند و
از آنجا برای استفاده از شهرهای سرسبز و
خوشآب و هوای شمال به سواحل دریای خزر
میروند .نکته جالب اینجاست که در سالهای
اخیر آنقدر سفر عراقیها به ایران زیاد شده که
برخی از رستورانداران در منوهای خود غذاهای
عراقی را هم گنجاندهاند و در یکی ،دو شهر
شمالی حتی رستورانهایی مخصوص برای
گردشگران همسایه در نظر گرفته شده است.

سرقت شبانه باطریهای  ۱۵۰دکل مخابراتی در تهران!
افرادی که اقدام به سرقت باتری دکل های مخابراتی شهر
تهران کرده و با این اقدام سبب قطعی و ضعف آنتن دهی برخی
از اپراتورهای تلفن همراه شده بودند ،دستگیر شدند .به گزارش
ایسنا ،چندی پیش نماینده شرکت ارتباطات تلفن سیار با مراجعه
به پلیس از سرقت باتریهای گران قیمت دکلهای مخابراتی
خبر داده و اعالم کرده بود که طی چند ده مورد سرقت در یکی
دو ماه گذشته ،باطری های این دکلها از نقاط مختلف شهر
تهران به سرقت رفته و مشکالتی را برای سرویس دهی این
شرکت به تلفن های همراه ایجاد کرده است .با دریافت این
شکایت تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی ،رسیدگی به موضوع را
در دستورکار خود قرار داده و در جریان تحقیقات خود به سرنخ
هایی از این سارقان دست یافته و پس از اطمینان از موضوع با

هماهنگی مقام قضایی دو نفر از این سارقان را دستگیر و به مقر
انتظامی منتقل کردند که در بازرسی از مخفیگاه این افراد 107

باتری این دکلها نیز کشف و ضبط شد .این افراد در مقر پلیس
تحت بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که تاکنون حدود 150
باتری را هنگام شب و با استفاده از تجهیزاتی همچون آهن بُر
و  ...به سرقت برده و تعدادی از آنها را به فروش رسانده اند
که با توجه به قیمت تقریبی هرکدام از باطری ها که حدود
 30میلیون ریال ارزش دارد ،میلیون ها تومان به جیب زده اند.
این افراد همچنین در بازجویی های پلیسی به همراهی یکی
دیگر از همدستانشان نیز اعتراف کردند که تحقیقات پلیسی
برای دستگیری این فرد در حال انجام است .متهمان دستگیر
شده در ادامه روند رسیدگی به جرمشان ،به همراه پرونده تشکیل
شده به دادسرا ،ارجاع شده و باتری های کشف شده از آنان نیز
به شرکت ارتباطات تلفن سیار بازپس داده شد.

کشف  ۱۹۶هزار تن تیر آهن و میلگرد
به ارزش  ۷۰۰میلیارد تومان
از انبار یک محتکر در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی در اصفهان گفت ۱۹۶ :هزار تن تیر آهن و میلگرد احتکار
شده به ارزش  ۷۰۰میلیاردی در استان کشف شد.
به گزارش جام جم آنالین ،غالمرضا صالحی ،با اشاره به کشف انبار بزرگ احتکار
تیرآهن و میلگرد ،اظهار داشت 196 :هزار تن تیرآهن و میلگرد در استان کشف شد.
وی افزود :گزارشات مردمیمبنی بر اختفای حجم بزرگی از تیرآهن و میلگرد در
محلی ،بازرسان صنعت ،معدن و تجارت را بر آن داشت تا با حضور شعبه سیار تعزیرات
حکومتی اصفهان از آن محل بازرسی به عمل آورند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در اصفهان با بیان اینکه از محل بازرسی شد ،گفت196 :
هزار تن تیرآهن و میلگرد به ارزش ریالی  700میلیارد تومان از آن مکان کشف شد.
وی ادامه داد :به علت عدم توازن بین ورود و خروج انبار و همچنین عدم ارائه مستندات حاکی
از شناسنامهدار و قانونی بودن انبار مذکور ،از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت فرم گزارشی
تنظیم و به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ارسال شد .صالحی تصریح کرد :فرد
محتکر به جرم اختالل در نابسامانی عرضه این کاالها به بازار دستگیر و تحویل مراجع قضایی و
این مقدار آهن و میلگرد برای توزیع به قیمت کارشناسی تحویل شعبه تعزیرات شده است.

دستگیری  40پسر و دختر جوان
به اتهام شرکت در یک پارتی شبانه در بیرجند
ی و انقالب مرکز خراسان جنوبی گفت 40 :جوان و نوجوان که در
معاون دادستان عموم 
پارتی شبانه حضور داشتند با حضور و دستور به موقع قاضی ویژه مبارزه با مفاسد اجتماعی
و ماموران انتظامیدر حومه شهر بیرجند دستگیر شدند .به گزارش ایرنا ،محمدرضا اعراب
شیبانی افزود :میانگین سنی متهمان بین  20تا  35سال بود که از این تعداد  16مرد و 24
زن حسب مشاهدات عینی قاضی با اتهام شرب و نگهداری خمر و سایر مفاسد اجتماعی
در شبهای اخیر دستگیر شدند .وی گفت :کمیسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی استان
به ریاست دادستان مرکز استان ،اعضای محاکم قضایی و ستاد امر به معروف و نهی از
منکر تشکیل شده است که مفاسد و آسیبهای اجتماعی به صورت کامال فنی در آن
رصد و پیگیری میشود .معاون دادستان بیرجند اظهار داشت :مفاسد اجتماعی استان در
این کمیسیون پیگیری و با همکاری و مشارکت اعضا در مورد برخورد بازدارنده با مفاسد
تصمیم گیری میشود .وی گفت :خانوادهها از فرزندان خود مراقبت کنند زیرا در قریب به
اتفاق جشنهای شبانه (پارتی) افراد اقدام به شرب خمر و استفاده از روانگردانها میکنند
که این جشنها از حالت یک جشن ساده خارج میشود .اعراب شیبانی افزود :این پرونده
به قید فوریت و با تاکید دادستان در شعبه اول دادیاری دادگاه عمومیو انقالب بیرجند
توسط قاضی ویژه مبارزه با مفاسد اجتماعی رسیدگی میشود.

سرقت لباس از فروشگاه صاحبکار
توسط پسر  27ساله برای هدیه به نامزدش!

فروشنده یک فروشگاه لباس زنانه که میخواست با هدیه قابل توجهی نامزدش را
خوشحال کند در دستبرد به انبار محل کارش چند تکه لباس زنانه را به سرقت برد تا به او
هدیه کند اما راز این فروشنده  27ساله فاش شد و مأموران دستگیرش کردند.به گزارش
ایران ،سرهنگ ضرغام آذین رئیس کالنتری شهرک قدس درباره این سرقت گفت:
مالک  35ساله یک فروشگاه لباس برند زنانه و مردانه در پاساژ بلوار فرحزادی هنگام
انبارگردانی متوجه شد تعدادی لباس زنانه به سرقت رفته است .وی پس از بررسیهای
فراوان سرانجام به یکی از فروشندههای جوان ظنین شد و از طریق دوربینهای مداربسته
او را در حال سرقت چند تکه لباس زنانه دید .او بالفاصله موضوع را به پلیس خبر داد و
مأموران وی را دستگیر کردند.
این جوان که  8تکه لباس به ارزش مالی  732هزار تومان از انبار فروشگاه به سرقت
برده بود ،گفت :برای آنکه به نامزد خود هدیهای بدهد وسوسه شده و اقدام به سرقت
لباسهای زنانه کرده است .وی در بازجویی ضمن اظهار ندامت و پشیمانی از این سرقت
حاضر شد تمام خسارت وارده به صاحب فروشگاه را جبران کند.

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .ترازنامه  609کدپستی  1346954911تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1395 /12 /30مورد تصویب اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
مجمع قرار گرفت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()227829
____________________
موسسات غیرتجاری تهران ()227827

آگهی تغییرات شرکت پارس هما پرتو سهامی خاص به شماره ثبت
 410958و شناسه ملی  10320620603به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  09/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام(حسابداران
رسمی) به شناسه ملی 10103210831به سمت بازرس اصلی و پیام رجبی
آگهی تغییرات شرکت سالمت سازان پارمیس سهامی خاص
کلوانی شماره ملی  0323760627به سمت بازرس علی البدل برای مدت ____________________
یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت آگهی تغییرات شرکت فن آوری اکسوم ایرانیان با مسئولیت محدود به به شماره ثبت  436673و شناسه ملی  10320861848به
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()227826
شماره ثبت  317021و شناسه ملی  10103534755به استناد صورتجلسه استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  01/12/1396تصمیمات
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
____________________
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان ذیل اتخاذ شد :خانم مریم السادات حسینى به شماره ملی
آگهی تغییرات شرکت صبای تجارت توسعه آژند سهامی خاص به شماره تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران  -محله اقدسیه  -خیابان البرز  0386175608به سمت رئیس هیئت مدیره ،خانم مریم ونارجی
ثبت  398746و شناسه ملی  10320491301به استناد صورتجلسه مجمع
 کوچه چهارم شرقی -پالک  -19طبقه همکف  -واحد  1کد پستی به شماره ملی  0382823125به سمت نایب رئیس هیئتعمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  01/05/1396تصمیمات ذیل اتخاذ  1957854813تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات مدیره .و آقاى آرش خدام به شماره ملی 0057383871به سمت
شد :اعضا جدید هیات مدیره به مدت  2سال به شرح ذیل انتخاب شدند
مدیر عامل (خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران ) انتخاب
غیرتجاری تهران ()227828
 حسام الدین میرزا حیدری به کدملی  - 3992393127زهرا کاشف به____________________
شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
کد ملی  - 0057737231تقی حقی به کد ملی  - 1750895668سمیه
آگهی تغییرات شرکت تجاری بازرگانی افق مبنای شرق با مسئولیت سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و
علی پور کهرانی به کدملی  - 1639360891محمد متقی مزلقانی به محدود به شماره ثبت  143028و شناسه ملی  10101860052به استناد
رییس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
کدملی  0063186659موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/10/1395تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس تهران ،خیابان آذربایجان ،خیابان سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
سمت بازرس اصلی و خانم افسانه قاسم نژاد به کد ملی  0068211619به
نواب صفوی ،پالک  ،518مجتمع اداری و تجاری سهیل ،طبقه  ،6واحد غیرتجاری تهران ()227830
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علمی  -پزشکی
 ۵نشانه کمبود پروتئین در بدن

کارشناسان سالمت مصرف
روزانه  ۴۶و  ۵۶گرم پروتئین
را به ترتیب برای زنان و مردان
بزرگسال توصیه میکنند.
به گزارش ایسنا ،افرادی که
گیاه خوار هستند یا رژیمهای
غذایی محدود کننده دیگری
را تجربه میکنند بدون آنکه
اطالعی داشته باشند به کمبود شدید یا خفیف پروتئین دچار میشوند.
سایت تخصصی "مدیکال دیلی" در این مقاله به برخی از نشانههای کمبود
پروتئین در بدن اشاره کرده که به شرح زیر است:
احساس گرسنگی در اکثر مواقع :افزایش اشتها میتواند نشان دهنده این
باشد که میزان کافی پروتئین در رژیم غذایی وجود ندارد.
به گفته متخصصان تغذیه ،در این مواقع صرف نظر از سن یا شاخص توده بدنی،
میل فرد به مصرف پروتئین به حدی قوی است که تا زمان دریافت حجم کافی
پروتئین میل به خوردن دارد و در نتیجه بیش از آنچه الزم است غذا میخورد.
از دست دادن حجم عضالنی :فرآیند حفظ قدرت ماهیچهای و حمایت
از بازیابی آن بدون وجود آمینواسیدهای کافی سخت خواهد بود .در صورتیکه
رژیم غذایی فاقد میزان کافی آمینواسید باشد بدن برای تامین این آمینواسیدها از
رشتههای عضالنی ،اقدام به تجزیه ماهیچهها میکند.
مرتب بیمار شدن :مطالعات نشان میدهد سیستم ایمنی در نبود میزان
کافی پروتئین شرایط سختی را متحمل میشود زیرا این کمبود به از دست رفتن
سلولهای  Tدر بدن منجر میشود که در حفظ بدن در برابر باکتریها و ویروسها
اهمیت دارند .در این شرایط بدن در برابر عفونتها آسیب پذیرتر میشود.
ریزش مو :مو از پروتئین بوجود میآید و به همین دلیل دریافت روزانه پروتئین
ضروری است که میزان آن حداقل یک کف دست خوراکیهای حاوی پروتئین در
وعده صبحانه و نهار است.
ورم دستها و پاها" :اِدِم" اصطالح پزشکی است که به جمع شدن مایعات
اضافی در بافتهای بدن اشاره دارد که باعث میشود بدن متورم شود .به گفته
پزشکان ،پروتئین کافی برای نگهداشتن آب و نمک در داخل عروق خونی مورد نیاز
است تا از نفوذ مایعات به بافتها جلوگیری کند.

سرطانزا بودن جوهر تاتو
اتحادیه اروپا اعالم کرده
که مواد موجود در جوهر تاتو
سرطانزاست و کشورهای عضو
باید به محدود کردن  ۴۰۰۰ماده
شیمیایی مورد استفاده رای مثبت
دهند.
به گزارش ایسنا ،این مطالعه تا
بخشی به دلیل افزایش استقبال
از تاتو در این کشورها انجام گرفته است و در حال حاضر  ۱۲درصد از مردم اروپا تاتو
کردهاند اما این افزایش در میان افراد  ۱۸تا  ۳۵ساله یک چهارم بوده است.
از آنجاییکه رنگهای مورد استفاده به طور دائم در بدن باقی میماند امکان
تاثیرگذاری مخرب آن همیشگی است .اتحادیه اروپا همچنین نسبت به نبود نظارت
بر موادی که در جوهر تاتو استفاده میشود ،ابراز نگرانی کرده است.
به گفته کارشناسان بیشترین نگرانی در مورد آلرژیهایی است که از مصرف
ترکیبهای موجود در جوهر ناشی میشود و ممکن است فرد را در معرض ابتال به
سرطان قرار دهد ،به  DNAآسیب زند یا بر قدرت باروری تاثیر بگذارد.
به رغم توصیهها و نمونههایی از سرطانزا بودن برخی مواد شیمیایی موجود در
جوهر تاتو هنوز شواهدی از تاثیرگذاری مستقیم آن بر خطر ابتال به سرطان وجود
ندارد هرچند نمیتوان در مورد بیخطر بودن آن به طور قطعی اظهار نظر کرد.
بیشترین نگرانیها در مورد تاثیرات مواد شیمیایی است که در پوست تزریق میشود
و تاثیرات طوالنی مدت تجزیه شدن رنگدانههاست.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،در سال  ۲۰۱۷مطالعهای انجام گرفت که حاکی از
وجود ذرات رنگی جوهر تاتو درغدد لنفاوی بیماران بود .هرچند از آنجاییکه سالها یا
دههها پس از قرار گرفتن در معرض این مواد ممکن است عالئم سرطان ظاهر شود
به سختی میتوان آن را به تاتو یا برخی مواد به کار رفته در تاتو مرتبط دانست.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری
تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22

شهید فاتحی داریان ،مجتمع ناشران فخر رازی ،پالک ،2

نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن5527577-3 :
روبروی کارخانه سد 

ید شماره ( -61شماره پیاپی )767
یکشنبه  28مرداد  - 1397دور جد 

تاثیر مثبت نوشابههای رژیمیدر کاهش خطر بازگشت سرطان روده
متخصصان سالمت در یک
مطالعه جدید مدعی شدند که
مصرف نوشیدنیهای رژیمی
شیرینکنندههای
(حاوی
مصنوعی) احتمال بازگشت
سرطان روده را در بیماران کاهش
میدهد.
به گزارش ایسنا ،در این
بررسی گروهی از متخصصان علوم پزشکی در آمریکا
مشاهده کردند در بیماران مبتال به سرطان روده که روزانه
یک بار یا بیشتر از این نوشیدنیها مصرف میکنند در
مقایسه با افراد دیگر احتمال بازگشت بیماری به نصف
کاهش پیدا میکند.
این متخصصان در توضیح این مطالعه اظهار داشتند:
این بررسی به گونهای انجام نگرفته که تاییدکننده نقش یا
چگونگی مصرف این نوشیدنیها در کاهش خطر بازگشت
عالئم سرطان روده باشد و تنها فرضیههایی در رابطه با
دالیل یافتههای بدست آمده مطرح شده است.
به گفته محققان ،اولین دلیل میتواند این باشد که
بیمارانی که از نوشیدنیهای رژیمی حاوی شیرین شده

مصنوعی مصرف میکنند ،این
نوشیدنیها را با نوشابه و آبمیوه
غیر طبیعی جایگزین میکنند و
بنابراین مقدار کمتری مواد قندی
دریافت میکنند.
چارلز فوچز یکی از محققان
این مطالعه گفت :نقش رژیمهای
غذایی پس از تشخیص بیماری
و سبک زندگی بر خطر بازگشت عالئم بیماری سرطان
روده و فاکتورهای مختلف مرتبط با بازگشت بیماری مورد
مطالعه قرار گرفته است .این فاکتورها شامل چاقی ،سبک
زندگی کم تحرک ،رژیم غذایی غربی و نوشیدنیهای
حاوی مواد قندی میشود.
محققان تاکید کردند :در حدود  ۳۰درصد از بیماران
مبتال به سرطان روده که تحت عمل جراحی قرار میگیرند
عالئم بیماری مجدد بازمیگردد.
به گزارش ژاپن تودی ،به گفته محققان آب بهترین
گزینه برای این بیماران است اما اگر آنان به مصرف
نوشیدنیهای شیرین میل دارند نوشیدنیهای رژیمی
میتواند جایگزین بهتری باشد.

افسردگی بیشتر دختران چاق نسبت به همساالن در دوران کودکی و نوجوانی
متخصصان سالمت بر اساس یافتههای بدست آمده
تاکید کردند که دختران چاق بیشتر احتمال دارد در دوران
کودکی و نوجوانی به افسردگی دچار شوند.
به گزارش ایسنا ،نتایج بررسیها حاکیست دختران چاق
در مقایسه با همساالن خود که چاق نیستند بیشتر احتمال
به افسردگی مبتال شوند.
مطالعه انجام شده روی نتایج  ۲۲تحقیق نشان داد در
مقایسه با دخترانی که از وزن طبیعی دارند ،دختران چاق
 ۴۴درصد بیشتر در معرض افسردگی هستند یا احتمال
دارد در آینده به این اختالل دچار شوند .با این حال داشتن
اضافه وزن همچون مشکل چاقی در خطر ابتالی دختران
به افسردگی نقشی ندارد.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر
سراسر جهان بیش از  ۴۰میلیون کودک در سن پنج سالگی
دچار اضافه وزن یا چاقی هستند .همچنین افسردگی دلیل
اصلی کاهش کیفیت زندگی کودکان است که بر عملکرد
آنان در مدرسه ،دوست یابی و حتی خطر گرایش به مواد
مخدر تاثیر میگذارد.
محققان تاکید کردند :در حالیکه پیش از این نتایج

مطالعات حاکی از ارتباط چاقی در دوران کودکی با خطر
فزاینده افسردگی بوده ،این نتایج با یکدیگر مغایرت داشته
است.
در بررسی اخیر کودکان شرکت کننده به طور میانگین
 ۱۴ساله و تقریبا  ۱۶درصد آنان چاق بودند .همچنین بیش
از یک نفر از هر  ۱۰کودک چاق به افسردگی مبتال بوده
است .به گزارش خبرگزاری رویترز ،دکتر "استفن پونت" از
دانشگاه تگزاس که در این مطالعه شرکت نداشت ،گفت:
کودکان چاق در معرض ابتال به افسردگی هستند و در
عین حال کودکان مبتال به افسردگی در معرض فزاینده
ابتال به چاقی هستند.

صرف صبحانه قبل از ورزش
صبحگاهی برای سوزاندن
چربیها خطرزا

خوردن صبحانه پیش از ورزش کردن بدن را برای
سوزاندن کربوهیدراتها آماده میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،بررسیها نشان
میدهد مصرف صبحانه پیش از ورزش کردن نه تنها
باعث میشود در حین ورزش کربوهیدرات بیشتری
سوخته شود بلکه سرعت هضم غذا را پس از انجام
حرکات ورزشی افزایش میدهد.
این یافتهها پس از انجام مطالعات دانشگاهی روی
تاثیرات مصرف صحبانه یا خودداری از مصرف این
وعده غذایی پیش از یک ساعت دوچرخه سواری
بدست آمده است.
گروهی از محققان انگلیسی در آزمایشات
خود دریافتند مصرف صبحانه سرعت سوختن
کربوهیدراتها را در حین انجام حرکات ورزشی
افزایش میدهد .همچنین مشخص شد سرعت هضم
غذای مصرفی پس از ورزش کردن باالتر میرود.
به گزارش اسکای نیوز ،محققان میگویند:
کربوهیدراتهای سوخته شده هنگام ورزش کردن تنها
مربوط به صبحانه مصرفی در همان روز نیست بلکه
همچنین شامل کربوهیدراتهایی میشود که پیش از
این در ماهیچهها به شکل گلیکوژن ذخیره شدهاند.

کشف علل ابتالی بیشتر زنان
به بیماری میگرن

برخی نشانههای هشداردهنده حمله قلبی در مردان

به نظر میرسد نشانههایی
در مردان وجود دارد که میتواند
هشداردهنده بروز حمله قلبی باشد.
با شناخت این عالئم میتوانید
قبل از تجربه حمال قلبی ،فورا به
پزشک مراجعه کنید.
به گزارش ایسنا ،بدون
شک بیماریهای قلبی،یکی از
حادترین بیماریها طبقه بندی میشوند .یکی از بارزترین
نوع بیماریهای قلبی ،حمله قلبی است که معموال راهی
برای جلوگیری از آن وجود ندارد .الزم است که همه افراد
با نشانههای اولیه بیماریهای قلبی آشنا باشند و این نکته
مهم را بدانند که مشکالت قلبی در میان زنان و مردان به
اشکال مختلفی بروز میکند.
مشکالت گوارشی :تهوع ،استفراغ و سایر مشکالت
معده میتواند نشانههای هشدار دهنده حمله قلبی در مردان
باشد .درد شکم یا سوزش معده نیز میتواند نشانهای از حمله
قلبی خاموش باشد .گفته میشود که ساالنه  ۲۰۰هزار مرد
آمریکایی ،دچار حمله قلبی خاموش میشوند.
خر و پف :خر و پف مداوم عالمت ابتال به آپنه خواب
است .آپنه خواب وضعیتی جدی است که باعث قطع تنفس
در هنگام خواب عمیق میشود .آپنه خواب علت اصلی ابتال
به فشار خون باال و حمله قلبی در مردان است .فشار خون
باال خود عامل ضربان قلب نامنظم است و خطر ابتال به
حمله قلبی را افزایش میدهد.
فشار قفسه سینه :اگر احساس سنگینی روی قفسه

سینه میکنید ،این عالمتی هشدار
دهنده برای ابتال به حمله قلبی
است .این ناراحتی معموال در
قسمت چپ قفسه سینه و یا وسط
آن اتفاق میافتد .شروع ناگهانی
درد در قفسه سینه نیز نشانهای از
ابتال به حمله قلبی است که به آن
«حمله قلبی هالیوودی» نیز گفته
میشود؛ درست همانطور که در فیلمها این تصویر را بارها
دیده اید .چنین دردی یک مورد اورژانس پزشکی است و باید
سریعا تحت درمان قرار گیرد.
تنفس سنگین :کم آوردن نفس و تنفس سنگین
مثل زمان حمل بار ،آ ن هم وقتی که دراز کشیدهاید ،ممکن
است نشان ه حمله یا مشکل قلبی باشد .همچنین ممکن است
ی قلب (غیرطبیعیبودن ریتم قلب) باشد .در
نشان ه آریتم 
صورت داشتن چنین نشانهای حتما فرد باید مورد آزمایش
قرار بگیرد .ب ه خصوص اگر تازه در بدنتان چنین اتفاقی را
مشاهده میکنید.
درد در نقاط دیگر بدن :طبق آنچه دفتر آموزش
و ارتقای سالمت وزارت بهداشت اعالم کرده است ،حمله
قلبی فقط به معنای احساس درد در قفسه سینه نیست؛ بلکه
نقاط دیگر بدن مانند معده ،شانهها ،یک یا هر دو دست ،کمر،
گردن ،فک و حتی دندانها نیز دچار درد میشوند .اگر شما
در وضعیت استرسزا نیستید ،اما عالئم اضطراب قوی مانند
تنگی نفس یا سنگینی قفسه سینه را دارید ،ممکن است در
آستانه حمله قلبی قرار گرفته باشید.

پزشکان توانستند به این پرسش پاسخ دهند که
چرا زنان بیش از مردان دچار سردردهای میگرنی
میشوند؟
به گزارش مهر به نقل از ساینس الرت ،متخصصان
علوم پزشکی پس از بازبینی روی نتایج چندین
مطالعه دریافتند استروژن تاثیر مستقیمی بر میزان
حساسیت به میگرن در مغز دارد .حدود  ۱۸درصد
زنان به میگرن مبتال هستند که این آمار در مردان
حدود شش درصد است .عالوه بر این بدن زنان به
خوبی به داروی موجود برای درمان میگرن واکنش
نشان نمیدهد.
مطالعات پیشین نشان میدهد بیشتر زنان مبتال
به میگرن در زمان شروع دوره قاعدگی دچار این
عارضه میشوند .این موضوع در چرخه قاعدگی و
زمانیکه استروژن در پایینترین سطح است مورد
توجه است و به همین دلیل محققان به این نتیجه
رسیدهاند که چنین نوساناتی در هورمون مزبور در
بروز میگرن نقش دارند.
با وجود آنکه نقش هورمون استروژن در بروز
سردردهای میگرنی در زنان شناخته شده بود اما
جزئیات مکانیزم این تاثیرگذاری همچنان ناشناخته
بوده است .در بررسی جدید گروهی از متخصصان
اسپانیایی مطالعاتی انجام داده و دریافتند که استروژن
میتواند بر سلولهای اطراف عصب سه قلو و
عروق خونی مرتبط در سر تاثیر گذاشته و آنها را به
محرکهای میگرن حساس کند.

سرطانی در پیشگیری و درمان آرسنیک
تاثیر مثبت ترکیبهای ضد
ِ
آرسنیک به لحاظ مضراتی که برای سالمتی دارد شناخته
شده است اما برخی محققان بر این باورند که تعدادی از
ترکیبهای آرسنیک میتوانند جنبه درمانی داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،نتایج یک مطالعه نشان میدهد استفاده
از برخی ترکیبهای آرسنیک در دوزهای مشخص ،خواص
درمانی دارد .همچنین یکی از این ترکیبها میتواند به درمان
سرطان کمک کند .آرسنیک در فهرست مواد سرطانزا قرار
میگیرد که وجود آن در محیط زیست میتواند انسان را در

معرض ابتال به سرطان قرار دهد .هر چند برخی از ترکیبهای
این ماده پیش از این در درمان بیماریهای مختلف کاربرد
داشته است.
یکی از این ترکیبها به نام  ATOکه امروزه نیز مورد
استفاده است با نام تجاری  Trisenoxمورد تایید سازمان
غذا و داروی آمریکا قرار گرفته است.
اکنون گروهی از محققان در آمریکا تاثیرات احتمالی
 ATOرا در درمان سرطان مورد بررسی قرار دادهاند.

همچنین این محققان بررسی کردند چگونه  ATOدر
ترکیب با داروی موجود دیگر به نام  ATRAمیتواند در
درمان نوعی از سرطان خون تاثیرگذار باشد.
به گفته محققان مکانیزمیکه از طریق آن ترکیب ATO
با  ATRAدر درمان نوعی از سرطان خون موثر است به
خوبی مشخص نیست اما این مطالعه نشان داد چگونه این
مواد در سطح سلولی عمل کرده و تعامالت آنها در درمان
دیگر انواع سرطان مفید است.

