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حرف اول

پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی و تاثیرات تحریمها در سال آینده

اقتصاد ایران در سال ۹۸

سردرگمی ترامپ در سیاست داخلی و خارجی!
محمد نادری
دولت فدرال آمریکا از یک ماه قبل نیمه تعطیل است! این حد از تعطیلی
دولت در آمریکا بیسابقه است! هشتصد هزار کارمند دولت یا به مرخصی
اجباری رفته یا اگر بر سرکار بروند حقوقی دریافت نمیکنند! زندگی و
معیشت آنها تا آن حد مختل شده که برخی به انجمنهای خیریه برای
دریافت کمک روی آوردهاند! عدهای از مردم عصبانی از عملکردهای
نابخردانه رئیسجمهور خودشیفته این کشور ،زبالههای درون پارکهای
اطراف کاخ سفید را جمع آوری و جلوی کاخ سفید گذاشته و گفتهاند
ترامپ با این سطلهای زباله دیوار مورد نظرش را احداث کند!
ترامپ دولت را نیمه تعطیل کرده تا مجلس نمایندگان این کشور
با بودجه  ۵میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالری ساخت دیوار بین آمریکا و
مکزیک موافقت کند و یکی از وعدههای انتخاباتیاش اجرایی شود! خانم
نانسیپلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان نیز چندین بار اعالم
کرده مجلس نمایندگان حتی با یک دالر برای چنین خواسته نامعقولی
موافقت نخواهد کرد .او همچنین برگزاری جلسه ساالنه سخنرانی رئیس
جمهور در جمع اعضای کنگره را مشروط به باز گشایی دولت کرده است.
ترامپ نیز متقابال با سفرهای خارجی رئیس مجلس نمایندگان مخالفت
و همه سفرهای او را لغو کرده است! همانطور که پیش بینی میشد
دموکراتهای پیروز در انتخابات مجلس نمایندگان ،ترمز ناشیگریها،
یاغی گریها و آبرو بردنهای ترامپ از ملت آمریکا را کشیدهاند و قصد
کوتاه آمدن نیز ندارند .حال ترامپ با شاخ شکسته در داخل کشورش
در بیرون از مرزها همچنان عربده میکشد و بیش از هر کشور دیگری
ایران را تهدید میکند! او هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی
دچار گیجی و سردرگمی عجیبی شده است! یک بار میگوید ما داعش
را شکست دادیم و من نظامیان را از سوریه به خانه برمی گردانم! یک
بار میگوید داعش دشمن روسیه ،ایران ،سوریه و ترکیه است خودشان
با داعش بجنگند! همه این ادعاها در حالی است که نظامیان آمریکا در
سوریه کمتر از  ۲هزار نفر هستند .نظامیان این کشور در افغانستان نیز
حدود  ۱۴هزار نفر هستند که ترامپ گفته است نیمی از آنها را به خانه بر
میگرداند .نظامیان آمریکا در عراق نیز حدود  ۲هزار نفر هستند .پانزده
سال قبل نظامیان آمریکا در عراق و افغانستان حدود  ۲۰۰هزار نفر
بودهاند .در آن زمان آمریکا با حضور  ۲۰۰هزار نظامی در جنوب و شرق
ایران جرات هیچ نوع ماجرا جویی را نداشته است اکنون رئیس جمهور
گزافه گوی این کشور با یک بیستم ظرفیت حضور قبل در خاورمیانه و
شاخ شکسته در داخل به علت در گیر بودن با انواع اتهامات شکننده که
استیضاح و برکناری اش را هم محتمل کرده است با اعتماد به نفس
حماقتآمیزی ،سیاست ایران هراسی را با غلظت بیشتری ادامه میدهد تا
زمینه باجگیری بیشتر از کشورهای عربی -گاوهای شیرده مورد نظرش-
ممکن و آسانتر شود!
اجالس ضد ایرانی ورشو با دستور کار مقابله جمعی با اقدامات توسعه
طلبانه ایران در منطقه که قرار است در  ۲۴و  ۲۵بهمن در لهستان
برگزار شود از قبل شکست خورده است .روسیه اعالم کرده در این
اجالس شرکت نخواهد کرد .مسئول هماهنگی اتحادیه اروپا نیز اعالم
کرده شرکت نخواهد کرد .روشن نیست چه تعداد از سران کشورهای
اروپایی و عربی و در چه سطحی شرکت کنند .مضحکترین بخش این
نمایش شرکت عربستان  -پدرخوانده و پرورشدهنده گروههای تکفیری
و تروریستی  -است! به نظر میرسد عمدهترین اهداف این اجالس
تشدید جنگ روانی علیه ایران با اهداف  -۱تالش برای باجگیری از
کشورهای عربی با ادعا و القای ضرورت پرداخت هزینه تامین امنیتشان
در برابر قدرت روزافزون ایران در منطقه  -۲تالش برای ایجاد و تشدید
نارضایتیها و تاثیر بیشتر تحریمهای یکجانبه آمریکا بر اقتصاد ایران
 -۳تالش برای اتحاد و انسجام عناصر مخالف جمهوری اسالمی با
تزریق روحیه به آنها از طریق برپایی اجالسهای نمایشی!
در مورد باجگیری از اعراب با توجه به خشک مغزی سران برخی از این
کشورها ،احساس ضعف شدید ناشی از خود باختگی و عدم حمایتهای
مردمی و نیز کینههای عمیق شان از ایران تا حدودی باجگیری ترامپ
ممکن است اما سرشکستگی تحقیرآمیز همراهی آنها با اسراییل بر اثر
خشم شدید مسلمانان و گروههای مبارز و آزادیخواه و عدالت جو اساس
حکومتهای ارتجاعیشان را با چالشهای بیش از پیش روبهرو خواهد
کرد .در مورد تالش برای ایجاد و تشدید نارضایتیها و تاثیر بیشتر
تحریمها روشن است چنانچه همه ارکان و اجزای نظام سیاسی و آحاد
ملت با عبور از اختالفات آزاردهنده و با هدف سربلندی و پایداری ایران و
ایرانیان بیش از پیش متحد و منسجم شون د این تهدید به فرصت بزرگ
همگرایی و اتحاد ملی برای پیشرفت ایران تبدیل خواهد شد.
در مورد تالش برای اتحاد و انسجام فرقههای مخالف جمهوری
اسالمی و تزریق روحیه به آنها از طریق برپایی اجالسهای نمایشی! به
تجربه ثابت شده چنین اقداماتی به قربانی شدن برخی از آنها و دود شدن
و خاکستر شدن همه سرمایههای شان منجر خواهد شد.
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مرکز پژوهشهای مجلس چشمانداز رشد اقتصادی سال  ۹۸را تخمین
زد .بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال  ،۹۸در بهترین حالت رشد
اقتصادی به منفی  4/5درصد نزول خواهد کرد .این در حالی است که
در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگرد  5/5درصدی سال آتی را به
پایان خواهد رساند .بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که
بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریمها خواهد خورد؛ به حدی که احتمال
از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سالجاری وجود دارد.
افزایش سطح قیمتها (تولیدکننده و مصرفکننده) همزمان با ثبات نسبی
مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی ،رشد
حقیقی بخشهای ساختمان و خدمات را نیز تحتفشار قرار خواهد داد؛
بهطوریکه بخش ساختمان در حالت خوشبینانه رشد منفی  ۱۵درصدی
را در سال  ۹۸ثبت خواهد کرد .در بخش صنعت نیز در سال آتی ،صنایعی
که با تاخیر از تحریم تاثیر میگیرند ،همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی
در ردیف اول رشد منفی قرار میگیرند .البته مرکز پژوهشهای مجلس در
این گزارش ،از طرح یک برنامه فعاالنه ضد تحریم خبر داد که در دسترس
سیاستگذاران قرار گرفته است و پیشبینی کرد که با اعمال سیاستهای
پیشنهادی در آن برنامه ،میتوان سناریوی متفاوتی را برای انتهای سال
 ۹۸با رشد مثبت نوشت.
بازوی پژوهشی مجلس با بررسی عملکرد  ۶ماه نخست بخش حقیقی،
چشمانداز اقتصاد ایران را ترسیم کرد .مطابق بررسی مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی ،اقتصاد ایران در سال  ۹۷در وضعیت خوشبینانه
 ۲ /۶درصد رشد منفی و در حالت بدبینانه  ۵ /۵درصد افت را ثبت خواهد
کرد .در سال  ۹۸نیز با ادامه وضع موجود ،تخمین مرکز پژوهشها از رشد
منفی  ۴ /۵تا منفی  ۵ /۵درصد حکایت دارد .اما نکتهای که وجود دارد
اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن ،بخش
ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد .در بخش صنعت انتظار بر این
است که صنایع وابسته به واردات ،در صف اول شلیک تحریم قرار گیرند
و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر شوند .همچنین تجربه تحریم
نشان داده است که تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم ،شدیدتر از تضعیف
تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ضربه تحریم به درآمد ملی
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسالمی در اولین گام ،به بررسی تجربه
قبلی تحریمها و اثر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است .تحریمهای گسترده
اقتصادی علیه ایران در سالهای ابتدایی دهه  ۹۰که آثار آن در بخش
حقیقی از سال  ۱۳۹۱بروز یافت ،حاکی از این است که بخشهای نفت،
صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم میپذیرند .مثال رشد
اقتصادی گروه نفت که در سال  ۹۰معادل منفی  ۱ /۵درصد بوده است،
در سال  ۹۱به منفی  ۳۶ /۵درصد سقوط کرد؛ یعنی بیش از یک سوم از
اقتصاد بخش نفت از دست رفت.
یک یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حسابهای
ملی بانک مرکزی ،درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری
از تحریمها میپذیرد .طوریکه با وجود افت  ۷ /۷درصدی تولید ناخالص
داخلی در سال  ،۱۳۹۱افت درآمد ملی در این سال معادل  ۱۴ /۶درصد
ثبت شده است .کارشناسان مرکز پژوهشها پیشبینی میکنند با توجه به
ماهیت نسبتا مشابه تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا با تحریمهای قبلی،
در سال  ۹۷در صورت تداوم وضع موجود ،وضعیت نسبتا مشابهی با سال
 ۹۱ثبت شود .از نظر آنها ،وضعیت کلی عملکرد  ۶ماهه اول اقتصاد ایران،
این فرضیه را تایید میکند.
سناریوها
مرکز پژوهشها برای برآورد رشد اقتصاد ملی در سالجاری ،دو سناریو
را در نظر گرفته است .سناریوهای مذکور براساس تفاوت در میزان صادرات
نفت کشور بنا شده است .البته این به این معنی نیست که تنها مجرای
تاثیرگذاری تحریمها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت
است .این کار صرفا به منظور نشان دادن و تفکیک عمق تحریمهای
اقتصادی در حالتهای محتمل انجام شده است .انتخاب سناریوها با
اخذ نظرات کارشناسان حوزههای تحریم ،بودجه و انرژی در دو حالت
خوشبینانه و بدبینانه صورت گرفته است .البته سناریوهای بدبینانهتری نیز
مطرح بوده که احتمال وقوع آنها پایین بوده است.
سناریوی اول :در سناریوی اول افت میانگین حدود  ۸۰۰هزار بشکهای
صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال فرض شده است .در این
شرایط صادرات نفت و میعانات در کل سال  ۱ /۹میلیون بشکه در روز
خواهد شد .همچنین صادرات نفت و میعانات گازی در سال  ،۹۸معادل
یک میلیون بشکه در روز میشود .سناریوی دوم :در این سناریو فرض بر
این است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال  ،۹۷حدود
 ۱ /۶میلیون بشکه در روز افت کند .در این حالت میانگین صادرات نفتی
در کل سالجاری حدود  ۱ /۵میلیون بشکه در روز خواهد بود .همچنین
در این شرایط میانگین روزانه صادرات نفتی در سال آتی معادل  ۸۰۰هزار
بشکه در روز خواهد شد .مرکز پژوهشها در این گزارش به تفکیک ،هر
یک از بخشهای اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و دو سناریوی محتمل
را برای بخشها محاسبه کرده است.

درحالیکه عدد رشد بانک مرکزی برای این بخش معادل  ۰ /۳درصد
گزارش شده است .وزارت جهاد کشاورزی نیز برای سال  ،۹۷رشد ۱ /۲
درصدی را برآورد کرده است .اما مرکز پژوهشها معتقد است با توجه به
کمبود بارندگی در سال زراعی قبل (مهر  ۹۶تا مهر  )۹۷که بر عملکرد سال
 ۹۷موثر خواهد بود ،کاهش رشد تولید محصوالت کشاورزی قابلتوجیه
است .البته کارشناسان مرکز پژوهشها معتقدند که با توجه به انتظار بهبود
بارندگی در سال زراعی جدید ،بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری
داشته باشد.
رکود نفتی
نفت بخش دومی است که تفاوتهای آماری در آن قابلمالحظه
است .بانک مرکزی رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در سه
ماهه اول سال  ۵ /۲درصد محاسبه کرده؛ درحالیکه مرکز آمار عدد مذکور
را یک درصد بهدست آورده است .با توجه به ثبتی بودن آمار تولید نفت،
این میزان اختالف برآورد رشد محل تامل است .بررسی مرکز پژوهشها
نشان میدهد که ارزش افزوده این بخش در سال  ۹۵به سطح سال
 ۹۰رسیده که نشان میدهد ظرفیتهای خالی تولید بخش نفت تکمیل
شده است .در سال  ۹۶نیز روند رشد ارزش افزوده بخش نفت کند شد.
مرکز پژوهشها معتقد است که با توجه به تحریمها و تبعیت بخشی از
خریداران نفت ایران از آن ،رشد منفی بخش نفت در انتظار است .بر این
اساس کارشناسان مرکز پژوهشها تخمین زدهاند که در سناریوی اول
رشد گروه نفت در کل سال  ۹۷معادل منفی  ۱۵درصد و در سناریوی دوم
حدود منفی  ۲۶درصد باشد .همچنین با در نظر گرفتن عملکرد سناریوهای
مختلف سال  ،۹۷در سال  ۹۸نیز رشد بخش نفت بین منفی  ۳۱تا منفی
 ۲۶درصد میتواند در نوسان باشد .نفت منفیترین بخش اقتصاد ایران در
سالجاری و آتی خواهد بود.
صنایع با بیشترین ضربهپذیری
برای تخمین اثرگذاری تحریمها بر بخش صنعت ،مرکز پژوهشها
سالهای  ۹۷و  ۹۸را با توجه به تجربه سالهای  ۹۱و  ۹۲شبیهسازی کرده
است .بررسیها نشان میدهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت ،در سال اول
تحریم رخ میدهد .اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف ،متفاوت
است .در میان صنایع عمده اقتصاد ایران ،خودروسازی بیشترین آسیب را از
تحریم میخورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار میگیرد.
تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی
کمتر بوده است .هرچند در سالهای بعد ،با توجه به رکود بخش تقاضا،
رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده
است .در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است .صنعت
خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر میشود و صنایع دیگر با تاخیر
از شرایط تحریمی آسیب میبینند .دلیل آن هم به کانالهای اثرگذاری
تحریم بازمیگردد .خودروسازی در تحریم بالفاصله در تامین کاالهای
واسطهای مورد نیاز تولید به مشکل میخورد .صنایع اینچنینی با سرعت
و میزان بیشتری از تحریم آسیب میبینند .اما صنایع شیمیایی به دلیل
محدودیتهای صادراتی ایجاد شده بیشتر تحتتاثیر قرار میگیرند.
از این رو انتظار کارشناسان مرکز پژوهشها بر این است که در
سالجاری ،شاهد رشد منفی قابلتوجه صنایع خودروسازی ،سپس صنایع
پتروشیمی و برخی صنایع کوچکتر وابسته به واردات و در سال آتی ،شاهد
افت تولید صنایع فلزات اساسی ،کانیهای غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم.
در هر حال در دو سال  ۹۷و  ۹۸رشد منفی بخش صنعت قابلپیشبینی
است .کاهش محسوس و فزاینده واردات در  ۷ماه ابتدایی سالجاری با
توجه به تجربه سال  ،۹۱میتواند بهعنوان شاخصی پیشنگر از رشد منفی
بخش صنعت در نظر گرفته شود .همه منابع آماری ،رشد منفی بخش
صنعت در نیمه اول سال را تایید میکنند .برای ادامه راه ،مرکز پژوهشها
دو سناریو در نظر گرفته است .سناریوی اول مفروض بر این نکته است
که تعامل ایران با سایر کشورها (به جز آمریکا) روند متفاوتی را نسبت به
تجربه قبلی تحریم رقم بزند .در این حالت تحریمها با ابعاد کمتر بر صنایع
کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سالهای  ۹۱و  .)۹۲رشد
بخش صنعت در سال  ۹۷در این سناریو منفی  ۲درصد برآورد میشود .اما
حالت بدتر این است که تحریمها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحتفشار
بگذارند .در سناریو دوم بخش صنعت با افت  ۴ /۵تولید مواجه خواهد شد.
در صورت ادامه این سناریوها در سال آتی نیز رشد بخش صنعت بین
منفی ۳تا منفی  ۵حرکت خواهد کرد.

بهبود کشاورزی در سال ۹۸

ساختمان متاثر از فضای عدم اطمینان

آمارهای بخش کشاورزی یکی از نقاط پرچالش آمارهای کشور است؛
چراکه در این حوزه سه نهاد مرکز آمار ،بانک مرکزی و وزارت جهاد
کشاورزی آمارهای مجزایی را منتشر میکنند؛ آمارهایی که در بسیاری
از موارد اختالف قابلتوجهی با یکدیگر داشتهاند .مثال بانک مرکزی رشد
سه ماهه اول این بخش در سالجاری را منفی  ۰ /۸درصد برآورد کرده،

در تحریم قبلی رکود بخش ساختمان ،در عمده فصلهای پس از
سال  ۹۰رخ داده است .مرکز پژوهشها تحلیل کرده است که این موضوع
کاهش سرمایهگذاری عمومی و خصوصی در سالهای اخیر را نشان
میدهد .هرچند در سال  ،۹۶این بخش به خصوص در ساختمانهای
خصوصی دارای رشد مثبت شد .آمار بانک مرکزی رشد  ۱ /۲درصدی و

مرضیه هاشمی خبرنگار
شبکه پرس تی وی:

مرا بابت عقایدم
در آمریکا
بازداشت کردند

آمار مرکز آمار ایران رشد  ۳ /۲درصدی این بخش را در سال  ۹۶نشان
میدهد .اما در ارتباط با موضوع سرمایهگذاری (که بخش مهمی از آن
سرمایهگذاری در ساختمان است) ،مرکز پژوهشهای مجلس دو نکته مهم
را مورد اشاره قرار داده است .نخست آنکه میزان سرمایهگذاری وابستگی
باالیی به انتظارات و چشمانداز عملکرد کلی اقتصاد دارد.
در حالتی که چشمانداز کلی اقتصاد (به دالیل مختلف از جمله
تحریمها ،نوع واکنش ایران و  )...مبهم یا منفی باشد ،سرمایهگذاران نیز
ترجیح میدهند تصمیمات سرمایهگذاری را به تاخیر بیندازند .نکته دوم
این است که با توجه به رشد منفی سرمایهگذاری در چند سال گذشته
و میزان استهالک سرمایههای موجود ،برخی شواهد موید رشد منفی
موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است که در بلندمدت مترادف با کاهش
روند رشد اقتصاد ایران خواهد بود .این مساله خود میتواند به یکی از
معضالت بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل شود که جبران آن نیز کاری دشوار
خواهد بود .از طرفی با توجه به رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماههای
اخیر و نقش مهم ساختمانهای مسکونی در کل بخش ساختمان ،انتظار
رشد غیرمتعارف ساختوساز در سالجاری منتفی است؛ چراکه اوال بخش
مهمی از افزایش قیمت در نتیجه افزایش هزینههای تولید محقق شده
و ثانیا بازدهی بخش مسکن همچنان پایینتر از بازارهای دارایی ،چون
ارز و طال است .این دو عامل ،انگیزه سرمایهگذاری در حوزه مسکن را
کاهش خواهند داد.
از طرفی افزایش شاخصهای قیمت نیز احتماال مخارج سرمایهگذاری
دولتی (پرداختهای عمرانی) را بهصورت حقیقی با افت مواجه میکنند.
مرکز پژوهشها با ارائه این تحلیل ،رشد بخش ساختمان را نیز در دو
سناریو برآورد کرده است .در سناریوی اول که متناظر با مخارج عمرانی
دولت به میزان  ۴۶هزار میلیارد تومان است ،رشد این بخش منفی۸ /۱
درصد برآورد شده است .در سناریوی دوم نیز که مخارج عمرانی متناسب
با صادرات نفتی (سناریوی بدبینانه) با افت مواجه میشود ،رشد بخش
ساختمان در سالجاری به منفی ۱۱ /۵درصد افول خواهد کرد .مرکز
پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده است با توجه به کاهش مخارج
دولتی از یک طرف و افزایش سطح قیمتها از طرف دیگر و نیز سطح
باالی عدم اطمینان در اقتصاد ایران ،بخش ساختمان در سال  ۹۸حتی
از رشد این بخش در سال  ۹۷هم پایینتر و بین منفی ۱۵تا منفی۲۰
درصد متغیر باشد.
خدمات
رشد بخش خدمات وابستگی باالیی به سایر بخشهای اقتصادی دارد.
بخش خدمات قبل از سال  ،۹۵در بازه اعداد منفی یا نرخهای رشد پایینی
بوده است .اما در سال  ،۹۵با افزایشی قابلتوجه به  ۳ /۶درصد رسید.
در سال  ۹۶نیز رشد بخش خدمات براساس اعالم بانک مرکزی ۴ /۴
درصد گزارش شده است؛ البته مرکز آمار رشد بخش خدمات را در سال
گذشته  ۶ /۸درصد برآورد کرده است؛ یعنی  ۲ /۲درصد اختالف .برآورد
رشد بخش خدمات به سناریوهای مختلف تحریمهای اقتصادی بستگی
دارد .خدمات بازرگانی به عملکرد بخشهای صنعت ،معدن ،کشاورزی و
تجارت خارجی وابسته است .اگر واردات به شدت سال  ۹۱کاهش یابد،
بخش بازرگانی میتواند با رشد منفی ۳ /۹درصدی مواجه شود .در بخش
خدمات عمومی (دفاع ،امنیت و نظم عمومی ،آموزش و پرورش ،بهداشت
و )...با وجود تحریمهای نفتی در نیمه دوم سال و تاخیر  ۳تا  ۶ماهه
در دریافت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ،انتظار نمیرود که
مخارج اسمی دولت در سال  ۹۷تغییر کند .چراکه افزایش نرخ ارز و تاثیر
آن بر درآمد ریالی دولت ،میتواند بخشی از کمبودها را جبران کند .با این
حال ،انتظار افزایش شاخص قیمت ،کاهش قدرت خرید دولت و خارج
دولت به قیمتهای حقیقی را موجب میشود .با توجه به این دو نگاه و
تحقق حدود  ۹۰درصدی مخارج جاری دولت نسبت به رقم مصوب رشد
حدود منفی ۳درصدی ارزش افزوده بخش خدمات عمومی در سال ۹۷
پیشبینی میشود .بخش خدمات بهطور کلی نیز در سالجاری میتواند
در حالت خوشبینانه  ۱ /۱درصد رشد کند و در حالت بدبینانه (متناسب با
صادرات نفتی) ۰ /۵درصد.
عملکرد کلی اقتصاد
ارزیابی مرکز پژوهشها از عملکرد اقتصاد ایران در  ۶ماه اول
سالجاری نشان میدهد عملکرد اقتصاد ملی ضعیفتر از انتظارات
قبلی بوده است .از طرفی کاهش تولید صنعت بهخصوص صنایع اصلی
(خودروسازی و صادرات میعانات گازی و نفت) قابلتوجه بوده است .از
طرف دیگر ،افزایش سطح قیمتها درحالیکه سطح اسمی برخی مخارج
نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایهگذاری بخش خصوصی
افزایش چشمگیری نداشته ،رشد حقیقی بخشهایی نظیر ساختمان و
خدمات عمومی را با کاهش مواجه کرده است .مرکز پژوهشها با در
نظر گرفتن دو سناریوی کلی پیشبینی کرده است که در سناریوی اول
رشد اقتصاد ایران در سالجاری منفی ۲ /۶درصد و در سناریوی دوم
منفی ۵ /۵درصد باشد .البته مرکز پژوهشها یک روزنه امیدی نیز باز
کرده است .برآوردهای انجامشده در سناریوهای یک و دو ،با فرض تداوم
شرایط موجود صورت گرفته است .اما پیش از این مرکز پژوهشهای
مجلس ،با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصتهای موجود،
برنامهای عملیاتی با عنوان «برنامه فعاالنه ضد تحریم» تهیه کرده و در
اختیار سیاستگذاران ذیربط قرار داده است (برنامهای که در دسترس
عموم نیست) .برآوردهای انجامشده مرکز پژوهشها نشان میدهد که
اجرای برنامه مذکور ،میتواند تا یک درصد در سال  ۱۳۹۷و  ۳درصد در
سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد .بهعبارت دیگر بهطور
بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی ،رشد اقتصادی بدون نفت را در
سالجاری و سال  ۱۳۹۸میتواند مثبت کند.

خبرنگار پرس تی وی پس از آزادی از زندان با تاکید بر اینکه بازداشتش یک مساله شخصی نبوده است ،افزود :از همه میخواهم که در تظاهراتی که در همین
راستا برگزار میشود ،شرکت کنند .به گزارش ایسنا ،مرضیه هاشمی ،خبرنگار شبکه خبری پرستیوی در و اولین اظهارات خود پس از آزادی از زندان گفت :با توجه
به شرایط موجود از همه دعوت میکنم تا به ما بپیوندند و در تظاهراتی که در همین راستا قرار است برگزار شود ،شرکت کنند .طبیعتا اتفاقاتی که برای من افتاد یک
مساله شخصی نبود و ممکن است این اتفاق برای هر شخص دیگری در آمریکا در هر زمانی اتفاق بیفتد .وی افزود :ما باید با این مساله مقابله کنیم ،ما در مقابل این
ظلم می ایستیم و از همه می خواهم که در تظاهراتی که به همین مناسبت قرار است برگزار شود ،شرکت کنند .مرضیه هاشمی مجری و خبرنگار آمریکاییاالصل
ن ملحق شد .وی که مجری و خبرنگار شبکه
شبکه پرستیوی پس از  11روز بازداشت در آمریکا بدون طرح هیچ اتهامی از زندان آزاد و به خانوادهاش در واشنگت 
پرستیوی است یکشنبه  ۲۳دی بدون هیچ اتهامی در فرودگاه سنت لوئیس این کشور بازداشت و به یک بازداشتگاه پلیس فدرال آمریکا «افبیآی» در واشنگتن
منتقل شد .بازداشت او به عنوان یک خبرنگار ،بازتاب گستردهای در سراسر جهان داشت.
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اقتصادی

ید شماره ( -74شماره پیاپی )780
یکشنبه  7بهمن  - 1397دور جد 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

واریزعیدیکارمندانوبازنشستگانباحقوقبهمن
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :عیدی کارمندان
و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز میشود.
به گزارش فارس ،محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه
هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت :عیدی کارمندان
و بازنشستگان با حقوق بهمن واریز میشود.
وی در مورد بستههای حمایتی دولت به اقشار مختلف
مردم گفت :بستههای حمایتی بر اساس سطح بندی و
دسته بندی؛ وزارت کار نسبت به پرداخت جامعه هدف
اعم از شاغلین ،کسانی که تحت پوشش نهادهای

حمایتی هستند و بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه
شدگان تامین با فرض درآمد کمتر از سه میلیون اقدام
کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد بودجه عمرانی
گفت :سال آینده که  62هزار میلیارد منابع در نظر گرفته
شده و امسال هم  33هزار میلیارد پرداخت شد و همین
ماه  5هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد و قطعا
سال جاری میزان پرداخت طرحهای عمرانیمان کمتر از
سال قبل نخواهد بود.

مرکز آمار ایران اعالم کرد

افزایش نرخ تورم مصرفکننده به  39/6درصد
در دی  ١٣٩٧عدد شاخص کل ( )١٣٩٥=١٠٠به  ١٥٤,٧رسید
که نسبت به ماه قبل  ٢.٠درصد افزایش نشان میدهد .در این
ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩.٦
درصد است.
به گزارش جام جم آنالین ،براساس آخرین آمار اعالم شده
از سوی مرکز آمار ایران ،در دی ماه  ١٣٩٧عدد شاخص کل
( )١٣٩٥=١٠٠به  ١٥٤,٧رسید که نسبت به ماه قبل  ٢.٠درصد
افزایش نشان میدهد .در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت
به ماه مشابه سال قبل  ٣٩.٦درصد میباشد.
افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور
در دی ماه  ١٣٩٧عدد شاخص کل ( )١٣٩٥=١٠٠به ١٥٤,٧
رسید که نسبت به ماه قبل  ٢.٠درصد افزایش نشان میدهد.
در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال
قبل  ٣٩,٦درصد میباشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین
 ٣٩,٦درصد بیشتر از دی  ١٣٩٦برای خرید یک «مجموعه کاال و
خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به این اطالع در ماه قبل
( ٣٧,٤درصد)  ٢.٢واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه  ١٣٩٧به  ٢٠.٦درصد
رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ( ١٨.٠درصد)  ٢.٦واحد
درصد افزایش نشان میدهد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها ،آشامیدنیها و
دخانیات» نسبت به ماه قبل  ٢,٨درصد و در گروه عمده «کاالهای
غیر خوراکی و خدمات»  ١.٦درصد افزایش نشان میدهد.
درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به دی ماه ١٣٩٦
برای این دو گروه به ترتیب  ٥٧.٨و  ٣٢.٤درصد میباشد.
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در دی ماه
 ١٣٩٧به عدد  ١٥٤,١رسید که نسبت به ماه قبل  ٢.٠درصد افزایش
نشان میدهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٩,٠
درصد است که نسبت به ماه قبل ( ٣٦,٩درصد)  ٢.١واحد درصد
افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دی ماه
 ١٣٩٧به عدد  ١٥٨,٤رسید که نسبت به ماه قبل  ٢.٠درصد افزایش
نشان میدهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٤٢,٧
درصد است که نسبت به ماه قبل ( ٣٩,٩درصد)  ٢.٨واحد درصد
افزایش داشته است.

تغییرات قیمتها در ماه جاری
در ماه جاری اکثر بخشهای زیر مجموعه شاخص کل
با افزایش قیمت همراه بودهاند .در گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل
مربوط به گروه «گوشت» (گوشت مرغ ،گوشت گوسفند و گوشت
گاو) میباشد.
در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ،گروه
«هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران) ،گروه
«مبلمان ،لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها» (انواع شوینده ها)،
گروه «پوشاک و کفش» و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو)
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به
ماه قبل گروه «دخانیات» کاهش قیمت داشته است و در گروه
عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» تجهیزات رایانه نسبت به
ماه قبل کاهش قیمت داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت
در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
گفتنی است ،دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی
ماه  ١٣٩٧برای دهکهای مختلف هزینهای از  ١٩,٦درصد برای
دهک اول تا  ٢٢.٣درصد برای دهک دهم است.

جزئیات اختصاص ساالنه  ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه
در بخشهای بودجهای ،فرابودجهای و یارانه پنهان
سهم هر ایرانی از یارانه  11میلیون تومان

پرداخت یارانه به بخشهای مختلف از سوی
دولت ،سناریویی است که از سالها پیش توسط
نهادهای بینالمللی و اقتصاددانان نسبت به آن
هشدار داده شده است .این درحالی است که ایران
به روال دهههای گذشته همچنان به پرداخت انواع
یارانه ادامه میدهد و سال به سال به حجم آن
افزوده میشود بهطوری که کشورمان با پرداخت
 45میلیارد دالر یارانه انرژی از چین با نزدیک به
 1.5میلیارد جمعیت پیشی گرفت و رتبه نخست
جهان را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایران آنالین ،با وجودی که در
سالهای اخیر در قالب برنامههای پنج ساله توسعه
و قوانین بودجه سنواتی دولتها سعی کردهاند تا
از شر یارانههایی که بر بودجه سنگینی میکند
خالص شوند و حداقل آن را هدفمند کنند؛ اما
درکنار یارانههای آشکاری که وجود دارد حجم
کالنی یارانه پنهان پرداخت میشود .دراین زمینه
براساس اطالعاتی که سازمان برنامه و بودجه
اعالم کرده است رقم یارانههای پنهان در کشور
به  900هزار میلیارد تومان میرسد.
یکی از مشکالت اساسی این بخش نبود
آمار و ارقام دقیق و احصا شده از حجم یارانههای
پرداختی بوده است برهمین اساس هنگام رونمایی
از الیحه بودجه سال آینده محمدباقر نوبخت از
انتشار جزئیات یارانههای پنهان در کشور برای
نخستین بار خبر داد .اکنون با انتشار جزئیات این
یارانهها که ارقام دو برابر بودجه عمومی کشور در

سال آینده است میتوان برنامهریزی برای مدیریت
و هدایت این یارانهها را آغاز کرد.
این درحالی است که با وجود هزینه  900هزار
میلیارد تومانی که ساالنه بر دوش دولت قرار دارد،
اما به دلیل غیرهدفمند بودن و ناعادالنه بودن آن
درواقع ثروتمندان بیشترین بهره را از این یارانهها
میبرند و به جای آن که این یارانهها نصیب
کسانی شود که به آن نیازمندند این برخورداران
هستند که دسترسی بیشتری به آن دارند .با لحاظ
 900هزار میلیارد تومان یارانهای که هر ساله
پرداخت میشود سهم هر ایرانی در سال نزدیک
به  11میلیون تومان و در ماه نزدیک به  915هزار
تومان میشود.
جزئیات  ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه
در همین زمینه مژگان خانلو سخنگوی ستاد
بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با ایسنا
در مورد وضعیت یارانههای پنهان و راهکار دولت
برای اصالح آن توضیح داد :بررسیهای سازمان
برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰
هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجهای،
فرابودجهای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم
حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی
و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵
هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
به گفته وی ،از  ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه

که در سال پرداخت میشود حدود  ۳۰۰هزار
میلیارد تومان نیز به یارانه بودجهای و فرابودجهای
تعلق دارد.
خانلو با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه
 ۱۳۹۸هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی
در نظر نگرفته و اعمال نکرده است ،گفت :قرار
شد دولت بسته اصالح قیمت حاملهای انرژی را
در قالب بسته اصالحات ساختاری سازمان برنامه
و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون
اقتصادی مجلس بستهای جداگانه را بررسی و
تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت :اگر
در فاصلهای که الیحه بودجه بررسی و تصویب
میشود ،بستههای اصالحات ساختاری حاملهای
انرژی به جمع بندی رسیده باشد در قالب قانون
اعمال میشود و اگر این گونه نشود به عنوان
قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .وی این را هم گفت که بسته مورد
نظر ،ابعاد مختلف ساختاری حاملهای انرژی از
سوخت کارت سوخت سهمیهبندی یا آزادسازی و
البته بازتوزیع منابع را در نظر خواهد گرفت ،اما جمع
بندی که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی
مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است .خانلو در
مورد اینکه آیا با تصویب بست ه اصالح ساختاری
میتوان گفت که بنزین در اصالح قیمتها چند
نرخی خواهد شد؟ گفت :همینطور است؛ اما در
این شراط کنترلها و نظارتهای خاص خود را

میطلبد به هر حال چند نرخی شدن نیازمند آن
است که قبل از آن الزامات نظارتی پیشبینی شود
در غیر این صورت مسیری خارج از هدف از پیش
تعیین شده را خواهد رفت.
آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه
میگوید ساالنه حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان
یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت
میشود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال
تدوین بسته اصالحات ساختاری حاملهای انرژی
هستند که اصالح قیمت نیز جزئی از آن است.
یکی از بخشهایی که ساالنه یارانه قابل توجهی
را در خود هضم میکند ،حاملهای انرژی است
که قراربود طبق قانون هدفمندی یارانهها که از
سال  ۱۳۸۹اجرایی شد ،دولت به صورت تدریجی
قیمت حاملها را تغییر دهد تا به قیمت منطقه
نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع
از پرداخت یارانه و البته قاچاق سوختشود ولی در
عمل این اتفاق نیفتاد؛ بهطوری که طی دو مرحله
تغییر قیمت انجام شد که آخرین بار به سال ۱۳۹۳
وافزایش قیمت بنزین به  ۱۰۰۰تومان برمیگردد.
دولت در سال گذشته در تبصره  ۱۸الیحه
بودجه منابع حدود  ۱۷هزار میلیارد تومانی
افزایش قیمت حاملهای انرژی را خارج از تبصره
هدفمندی پیشبینی کرد ،اما به دالیلی از جمله
آثار تورمی ،در نهایت با مخالفت مجلس مواجه
شد و برای سالجاری هم تغییری در این رابطه
اعمال نکرد.

توصیه سازمان خصوصیسازی به جاماندگان
مشمول دریافت سود سهام عدالت برای ثبت شماره شبا
سازمان خصوصیسازی اعالم کرد :مشموالن از فرصت بوجود آمده
برای ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت استفاده کنند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان خصوصیسازی ،از دیماه
امسال دوباره این امکان فراهم شده تا کلیه مشموالنی که تاکنون
در سامانه سهام عدالت موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود در
سامانه سهام عدالت به نشانی  www.samanese.irنشدهاند،
نسبت به ورود و ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود در سامانه

مذکور اقدام نمایند.
بر این اساس آن دسته از مشموالنی که تا کنون موفق به ثبت
شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سهام عدالت نشدهاند ،از فرصت
بوجود آمده در این زمینه استفاده کنند.
بدیهی است پس از راستیآزمائی شماره شبای بانکی ثبت شده
توسط بانکهای عامل ،سود عملکرد سال  ۱۳۹۵و در مرحله بعد
سود عملکرد سال  ۱۳۹۶این دسته از مشموالن توسط سازمان

خصوصیسازی به حساب آنان واریز خواهد شد.
این گزارش میافزاید :همچنین اقدامات آمادهسازی جهت واریز
سود سهام عدالت سال  ۱۳۹۶شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت
ویژه گروه مشموالن روستائیان و عشایر سراسر کشور در سازمان
خصوصیسازی در حال انجام است و پس از اقدامات صورت گرفته،
در آینده نزدیک سود دیگر گروههای مشموالن نیز با اطالعرسانی
قبلی از سوی این سازمان به حساب این گروه واریز خواهد شد.

یادداشت

آینده اندونزی
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه وضعیت تعدادی از کشورهای در حال توسعه
نشان میدهد که کشورهایی پیشرفت خواهند کرد که
مدیران آن ها ،به حداقل سی سال آینده فکر کرده و
فعالیتهای فعلی آنان برای دهههای بعدی باشد .اندونزی
از جمله این کشور هاست.
مهمترین اجماع کالن هیات حاکمه اندونزی این است
که :باید تا میتوان از محیط اقتصادی و فرصتهای
سرمایه گذاری موجود جهانی بهره برداری کرد .عالوه بر
این ،آنها به این نتیجه رسیدهاندکه بدون مزیت نسبی در اقتصاد منطقهای و بین
المللی ،نمیتوان عموم شاخصهای اقتصادی را بهبود بخشید .این تفکراز سه دهه
پیش باعث شده است که اندونزی در صنعت نساجی پتروشیمی ،صنعت حمل و نقل،
لوازم منزل ،مواد ساختمانی ،سیمان و مواد غذایی حدود  170میلیارد دالر در سال
صادرات داشته باشد .برای تحقق این امر  3757شرکت اندونزیایی با شرکتهای ژاپنی،
چینی ،اروپایی و آمریکایی همکاری سازمانی و فن آوری دارند و به نوعی قرار دادها
را تنظیم کردهاندکه به نفع شرکتها و کشور اندونزی باشد .اندونزی آگاهانه مهمترین
شریک تجاری خود را ژاپن انتخاب کرده که هیچ امیال سیاسیای در این کشور ندارد.
اندونزی  259میلیون نفر جمعیت دارد و  125میلیون نفر در آن کار میکنند.
 112000نفر متخصص خارجی در این کشور مشغول هستند 50 .میلیون بنگاه کوچک،
حدود  48درصد اقتصاد اندونزی را در دست دارند .این کشور یک تریلیون دالر تولید
ناخالص داخلی دارد و شانزدهیمن اقتصاد جهانی است .علی رغم جمعیت باال ،درآمد
سرانه آن  3846دالر است و نرخ رشد اقتصادی آن  5درصد و نرخ بیکاری در این
کشور که از  13000جزیره و  6000جزیره ساکن تشکیل شده است ،حدود  4درصد
است .نرخ تورم در اندونزی نیز حدود  3.5درصد است .دولت از شرکتها  25درصد و از
شهروندان  30درصد مالیات بر درآمد اخذ میکند 6 .میلیون اندونزیایی بیرون از کشور
کار میکنند و  7میلیارد دالر در سال به کشور خود منتقل میکنند .دولت آقای Joko
 ،Widodoسرمایه گذاری وسیعی برای آموزش و حمل و نقل جهت سی سال آینده
اندونزی انجام داده است .این آمار ،دلیل بر این نیست که اندونزی مشکالت و نارسایی
ندارد بلکه کشوری است که در حال بهبود و تکامل است و وضع آن روز به روز بهتر
میشود .با اتخاذ سیاستهای منطقی ،با یادگیری از محیط بین المللی و از همه مهمتر
با دستیابی به اجماع میان دست اندرکاران حزبی ،سیاسی ،نظامی ،امنیتی و آکادمیک
جامعه ،اندونزی توانسته است به کشوری آرام و در حال پیشرفت تدریجی و مورد احترام
در آسیا و خارج از آسیا تبدیل شود.
اما عموم این مباحث محتاج یک چارچوب فکری خاص است .این چارچوب فکری
باعث شده است تا شخصیت اندونزیایی نیز آرام ،مالیم ،پرکار و عالقمند به یادگیری
باشد .هنگامی که افکار اصالح شوند ،شخصیت هم اصالح میشود.
رئیس جمهور قبلی اندونزی وقتی سمت خود را ترک کرد گفت :من خوشحالم که
اندونزی حتی یک دشمن ندارد بلکه همه جا میلیونها دوست دارد .اندونزی آنقدر در
قالب آسه آن ( )ASEANتالش کرده تا تمامی مسائل خود را با همسایگان حل کند
و به همین دلیل با  259میلیون نفر جمعیت ،هزینههای نظامی آن فقط  8میلیارد دالر
است .اندونزی که از بنیانگذاران نهضت عدم تعهد است ،همچنان بی طرفی خود را در
بسیاری از مسائل و اختالفات حفظ کرده است .چین که در قرابت جغرافیایی اندونزی
قرار دارد نه خیلی به این کشور نزدیک است و نه از آن دور است .اندونزی اندیشه حفظ
فاصله از قدرتهای بزرگ را یک اصل مسلم سیاست خارجی خود قرار داده است.
خانم  ،Marsudiوزیر خارجه اندونزی با همکاری یک تیم حرفه ای ،با آرامش
کالمی و به دور از نمایشهای روزانه رسانه ای ،طی پنج سال گذشته تالش کرده است
چهرهای مثبت با روحیه تعامل و با ادبیات مستحکم حقوقی از اندونزی به جای بگذارد.
اندونزی تیتر اول رسانههای جهان نیست زیرا مدیران آن افکار متمرکز بر پیشرفت
داخل را دارند .با افکار متمایل به پیشرفت و شخصیت آرام و کم هیاهو ،اندونزی به
طرف آیندهای پیشرفته تر حرکت میکند

یادداشت

ظرفیتهای ایران
برای خروج از تله استراتژیک
صادق الحسینی

کشوری هستیم که طی دهههای اخیر ،مداوم مسايل خود را حل نکردیم و
صورت مسئله را عوض کردیم .ابرچالشهای بیکاری ،محیطزیست و منابع آبی،
نظام بانکی و سیاستگذاریهای پولیو تحریمها طی دو دهه آینده جدی است.
وابستگی جیدیپی ايران به واردات  ٢٢درصد است که یکی از کمترینهاست
در دنیا .ما یکی از بستهترین اقتصادهای دنیا را داریم در کنار ژاپن .توليد در كشور
ما وابستگی زيادی به نرخ ارز ندارد.
دومين ظرفيت استراتژيک نسبت بدهی دولت به جیدیپی است كه  ٢٩درصد
است كه متوسط جهانی  ۸۲درصد است.
ظرفيت سوم دارايیهای دولت است كه بیش از  ۴۰۰درصد جیدیپی است
كه رتبه سوم پس از نروژ و روسیه هستیم.
ايران دارای مرزهای طبيعی است ،برخالف دیگر کشورهای منطقه كه در
تابآوری يك كشور بسيار مهم است.
ما در محاسبه نابرابری تنها كشور خاورميانه هستيم كه در رده كشورهای
اروپايی هستيم .يعنی تبعيض احساس میشود اما قابل مقایسه با کشورهای
خاورمیانه نیست.
اين در حالی است كه سياستهای يارانهای و ارزی در حال زیاد کردن نابرابری
است و این بسیار خطرناک است.
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یادداشت

دولت تورمساز

موسی غنی نژاد
دولت هیچگاه به مردم توضیح نداده و نپذیرفته که علت تورم سیاستهای
اشتباهی است که اجرا کرده است .ما تا حاال ندیدهایم دولت بگوید این تورم نتیجه
سیاستهای غلط اقتصادی از جمله اعطای تسهیالت بانکی یارانهای است که در
چند سال گذشته برای تقویت عرضه و تحریک تقاضا پرداخت کرده است.
دولت چند سال قبل اعالم کرد برای خروج از رکود باید اقداماتی انجام دهد.
نمونه آن پرداخت وام خودرو بود و اقدامات مشابهی که تقاضا را تحریک کند .اینها
همه منشأ تورم است .اما این را دولت هیچگاه برای مردم توضیح نداد .مردم هم
نمیدانند یارانه و وامی که میگیرند در نهایت منجر به افزایش نقدینگی میشود
و تورمزاست.
اما وقتی نقدینگی را افزایش دادند و تورم ایجاد شد میگویند ما که نمیتوانیم
دست روی دست بگذاریم .پس تعزیرات و سازمانهای قیمتگذار را فعال میکنند و
بگیروببند راه میاندازند تا مردم راضی شوند .از دریچه نگاه دولت شاید چنین رفتاری
قابل قبول باشد ،اما از منظر منافع عمومی قابل توجیه نیست.
یکبار دولت باید برای مردم توضیح دهد که علت تورم و افزایش قیمتها
چیست .اما دولت مدام آدرس غلط میدهد .در این میان مردم مقصر نیستند و حق
آنهاست که از دولتشان مطالبه داشته باشند .آن هم دولتی که خود را فعال مایشاء
معرفی میکند و میگوید همهکاره هستم و در همه امور اقتصادی دخالت میکند.
وقتی دولت در همهجا دخالت میکند ،مردم هم حق دارند که از دولت انتظار داشته
باشند .اما دولت آدرس غلط میدهد و عوامفریبی میکند.

یادداشت

چقدر کارکنان شرکت شما
خودشکوفا هستند؟
شناسی انسانگرایانه است .از
آبراهام مزلو بدون شک شاخصترین چهره روان
ِ
نظر مزلو ،زندگی خوب ،زندگیای است که به سمت و سوی خودشکوفایی در حال
حرکت باشد.
مزلو ،بر این باور است که خودشکوفایی زمانی اتفاق میافتد که افراد استعدادهای
نهفته خود را حداکثر میکنند و بهترین کاری که قادر به انجام آن هستند را انجام
میدهند.
در اینجا میخواهیم دوازده ویژگی افراد خودشکوفا را بیان کنیم .شناخت این
ویژگیها و پایش مستمر آنها در خود و کارکنان شرکت ،این فرصت را ایجاد
میکند تا در مسیر خودشکوفایی گام برداریم .این دوازده ویژگی عبارتاند از:
افراد خودشکوفا ،ابهام و چیزهای ناشناخته را در آغوش میکشند .این افراد از
ناشناختهها ا ِبایی ندارند و از آنها استقبال میکنند .به گفته خود مزلو« ،زیباترین
چیزی که میتوان تجربه کرد ،راز و رمز و ابهام است» .افراد خودشکوفا ،به
شناختهها وفادار نیستند.
افرادخودشکوفا ،خودشان را با همه کمبودهایشان ،قبول میکنند .این افراد خود
را آن چنان که هستند ،نه آن چنان که ترجیح میدهد باشند ،میپذیرند .بنابراین،
کمبودهای خود را به عنوان ویژگیهای خود در نظر میگیرند ،و نه عیب.
آنها از مسیری که در حال پیمودن هستند ،لذت میبرند ،نه از مقصدی که به
آن خواهند رسید .تجربهها و فعالیتهایی که این افراد در رسیدن به اهداف و مقاصد
موردنظرشان کسب کرده و انجام میدهند ،برایشان ارزشمند و لذتبخش است.
هرچند افراد خودشکوفا ،ذات ًا غیر متعارف هستند ،اما به هیچ عنوان دنبال آسیب
رساندن به دیگران نیستند .بنابراین ،افراد خودشکوفا با درک سنتها ،مرسومات و
زندگی افراد معمولی ،هرگز به آنها آسیب نمیزنند.
نیروی انگیزاننده افراد خودشکوفا ،رشد و یادگیری است و نه برآورده شدن
نیازها .تمرکز این افراد بر رشد و یادگیری شخصی است .در حالی که افراد معمولی
به دنبال برآورده کردن نیازهای سطوح پایینتر هستند.
افراد خودشکوفا ،هدفمند هستند .آنها برای زندگی خود مأموریت تعریف
کردهاند و وظایفی را برای خود ترتیب دادهاند .بنابراین ،و به واسطه همین
هدفمندی ،افراد خودشکوفا ،متعهد و مسئولیتپذیرند.
چیزهای کوچک هرگز مایه آزار افراد خودشکوفا نیستند .کانون توجه این افراد،
بزرگ زندگی است ،نه چیزهای کوچک .آنها برای دیدن درختان از نزدیک،
تصاویر ِ
لذت دیدن جنگل را از دست نمیدهند .آنها در چارچوبی از ارزشها فعالی میکنند
که دامنه بسیار وسیعی دارند ،ارزشهایی که محلی و وابسته به شرایط نیستند.
افراد خودشکوفا ،قدردان و شکرگذار هستند .آنها هرگز برای تشویق شدن و یا
کسب امتیاز ،از جهان و امکانات آن بهره نمیبرند .آنها ،هر روز قدردان و شکرگذار
نعمتهایی که دارند هستند.
افراد خودشکوفا به ایجاد روابط عمیق با تعداد معدودی عالقهمند هستند .در
عین حال ،این افراد هرگز ارتباط خود را با کل انسانها قطع نمیکنند .بنابراین ،در
عین حال که با همه مهربان هستند ،با تعداد معدودی روابط صمینامه دارند.
فروتنی و تواضع از مهمترین ویژگیهای افراد خودشکوفا است .آنها به این امر
آگاهی دارند که در مقایسه با چیزهایی که وجود دارد و یا میتواند ایجاد شد ،چقدر ناچیز
هستند .بنابراین ،در برابر آنهایی که درسی به آنها میآموزند ،فروتن هستند.
افراد خودشکوفا طرفدار انتقال فرهنگی بوده و خود فرهنگپذیر هستند .آنها
اجازه نمیدهند تا تحت تأثیر نوعی فرهنگ خاص باشند .بلکه آنها هر چیزی را
به طور جداگانه ارزیابی میکنند .نه تابع همه هستند و نه قصد شورش دارند .بلکه
آنها خود را دارای قدرت تحلیل و ارزیابی وقایع و چیزها بوده و خود را مسئول
تصمیمهایشان میدانند .بنابراین آنها دارای کدهای اخالقی هستند که ممکن
است لزوم ًا از طرف جامعه یا سازمان به آنها دیکته نشده باشند.
کامل مطلق نمیدانند.
علیرغم همه ویژگیهای فوق ،افراد خودشکوفا خود را ِ
بنباراین آنها همانند تمام افراد عادی ،عصبانی ،افسرده ،نگران ،ناراحت و …
میشوند .با این وجود ،افراد خودشکوفا دائم ًا در جستجوی کمال هستند .آنها
میخواهند آنچه که میتوانند بشوند ،بشوند.
اکنون که با مهمترین ویژگیهای افراد خودشکوفا آشنا شدهاید ،فکر میکنید
چقدر خودتان یا کارکنان شرکتتان خودشکوفا هستند؟
منبع :هنر مدیریت
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یکشنبه  7بهمن  - 1397دور جد 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری  5میلیونتومانی بازنشستگان کشوری از اول بهمن
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از
آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان
و موظفان این صندوق از اول بهمن ماه به مدت
یک ماه خبر داد .به گزارش ایسنا ،جمشید تقیزاده
با بیان اینکه پرداخت تسهیالت رفاهی در قالب وام
ضروری بازنشستگان پیرو تاکید وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برای بهبود معیشت بازنشستگان و
ارایه خدمات رفاهی و از جمله سیاستهای رفاهی
دولت تدبیر و امید و به تبع آن صندوق بازنشستگی
کشوری است ،گفت :امسال پرداخت وام ضروری
به مبلغ  ۵میلیون تومان برای  ۴۰۰هزار نفر از
بازنشستگان و موظفان صندوق بازنشستگی
کشوری با اعتبار  ۲۰۰۰میلیارد تومان در نظر
گرفته شد که مرحله نخست ثبت نام اینترنتی آن
در شهریور امسال به مدت یک ماه انجام شد و حدود
 ۲۰۰هزار نفر از بازنشستگان و موظفان ثبت نام و
واجد شرایط دریافت وام شدند .وی افزود :مرحله
نخست پرداخت وام  ۵میلیون تومانی بازنشستگان و
موظفان صندوق از مهرماه امسال آغاز شد که این
مبلغ هر ماه به حساب واجدان شرایط و براساس
نوبت بندی انجام شده با اولویت «کمترین مجموع
وام دریافتی» و «کمترین حقوق دریافتی» و با

توجه به سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل،
پرداخت شده که تاکنون چهار مرحله آن برای ۱۳۰
هزار نفر اجرایی شده و قرار است تا فروردین ماه
سال آینده تمامی واجدان شرایط مرحله نخست ،وام
خود را دریافت کنند .تقیزاده تصریح کرد :با توجه
به  ۲۰۰هزار فقره تسهیالت باقیمانده ،ثبتنام مرحله
دوم از اول بهمن ماه به مدت یک ماه انجام میشود
که در پایان فرآیند ثبت نام در صورتیکه تعداد

ثبتنام کنندگان بیشتر از تعداد تسهیالت در نظر
گرفته شده نباشد ،پرداختهای مرحله دوم پس از
تکمیل مرحله نخست و احتماال از فروردین ماه ۹۸
آغاز میشود و به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین
گفت :در صورتیکه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر
از سقف اعتبار تخصیصی توسط بانک عامل باشد،
سوابق متقاضیان از جمله مجموع وامهای دریافتی،

میزان حقوق ،بهرهمندی از سایر تسهیالت و  ..مورد
بررسی و اولویت بندی قرار میگیرد و براساس
میزان اعتبار تخصیصی« ،واجدین شرایط» تعیین
و اسامی پس از پایان مهلت ثبت نام در سامانه
مربوطه اعالم میشود .تقی زاده با اشاره به برخی
شرایط ثبت نام مرحله دوم اظهارکرد :متقاضیانی که
در سال  ۹۷از وام ضروری  ۵میلیون تومانی استفاده
کرده باشند یا در مراحل پرداخت وام قرار دارند مجاز
به ثبت نام نخواهند بود ،همچنین متقاضیانی که از
تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال
گذشته باشد یا وراث ذکوری که تا سه سال آینده از
لیست وظیفه بگیری حذف میشوند یا متقاضیانی
که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده
باشد مجاز به ثبت نام نیستند .به گزارش اداره کل
روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی
کشوری ،وی با بیان اینکه بازنشستگان برای ثبت
نام وام با مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.
 irحتما شرایط و ضوابط اعالم شده را مطالعه و با
آگاهی کامل ثبت نام کنند ،تصریح کرد :بازپرداخت
وام  ۵میلیون تومانی در  ۳۶قسط انجام میشود که
از حساب شخص بازنشسته و موظف دریافت کننده
وام به صورت ماهانه کسر خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی:

بیمه شخص ثالث از سال آینده به جای خودرو،
راننده محور میشود
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :بیمه شخص ثالث از سال آینده،
آزمایشی به جای خودرو به راننده داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،غالمرضا سلیمانی افزود :طبق
قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن
راننده ،از سال آینده بیمه شخص ثالث به جای خودرو به رانندهتعلق
خواهد گرفت.
وی ادامه داد :زن یا مرد بودن راننده ،جوان یا پیر بودن و پرخطر و
کم خطر بودن راننده در این مصوبه لحاظ خواهد شد و رانندههایی که
رانندگی بهتری دارند هزینه کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت
خواهند کرد.
خانمها تخفیفات ویژه بیمهای دریافت میکنند
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با توجه به این که خانمها مرتبتر
رانندگی میکنند در سال آینده که بیمه شخص ثالث راننده محور
میشود ،خانمها تخفیفات ویژه بیمهای دریافت میکنند.
غالمرضا سلیمانی در ادامه گفتگوی اختصاصی افزود :راننده
محور بودن بیمه شخص ثالث یعنی خودرو نیست که بیمه
دریافت میکند بلکه خود راننده است که بیمه نامه را دریافت
میکند و بسیاری از رانندهها هستند که با خودروهای ارزان قیمت
خوب رانندگی میکنند و کمترین تخلف را دارند ،اما برخی از
افراد با خودروهای گران قیمت بد رانندگی میکنند و افراد پرخطر
محسوب میشوند.

وی ادامه داد :در جهت راننده محور کردن بیمه شخص ثالث
جنسیت ،سن افراد و سابقه آنها مطرح است و ،چون خانمها مرتبتر
رانندگی میکنند بیشتر از بقیه از تخفیقات بیمهای میتوانند استفاده
کنند.
رانندههای پرخطر ریسک باالیی ایجاد میکنند
سلیمانی با اشاره به این که رانندههای پرخطر ریسک باالیی
ایجاد میکنند و باید پول بیشتری بابت بیمه پرداخت کنند ،گفت:
کسانی که خوب رانندگی میکنند باید تشویق شوند و پول بیمه
کمتری پرداخت کنند ،این افراد میتوانند از تخفیفات ویژه
بیمهای استفاده کنند و اگر خودرویشان را عوض کنند تشویقها
را هم با خود منتقل میکنند.
وی با اشاره به این که این دستورالعمل باید تا آخر برنامه
ششم اجرا شود افزود :شرکتهایی که بیمه نامه صادر میکنند
از این به بعد اطالعات فردی راننده را که شامل جنسیت ،سن،
شغل و سابقه رانندگی فرد است ،نیز دریافت میکنند تا این طرح
از سال آینده به صورت آزمایشی به اجرا دربیاید.
لزوم راه اندازی نرم افزارهای الزم
در شرکتهای بیمهای
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :شرکتهای بیمهای باید نرم
افزارهای الزم را راه اندازی کنند و اطالعات تکمیلی بیمهای را
دریافت کنند.

سلیمانی افزود :هم اکنون هم طبق قانونی که تصویب شده
افرادی که بیمه شخص ثالث دارند میتوانند تخفیفات خود را
به افراد خانواده منتقل کنند یا برای خودشان نگهداری کنند تا
بعداً استفاده کنند و این اتفاق در مورد بیمههای راننده محور هم
میافتد و اگر رانندهای خودروی خود را بفروشد بیمه نامه خود
را میتواند نگه دارد تا هر زمان خودروی بعدی را خریداری کند
از آن شخص ثالث استفاده کند .وی با اشاره به این که مصوبه
راننده محور بودن شخص ثالث بسیار پیشرفته است گفت :در این
مصوبه به افراد ارزش ویژهای داده میشود و کسانی که شاید چند
بار در سال از خودروی شخصی خود استفاده میکنند میتوانند
تخفیفات ویژهای دریافت کنند.
ورود اوراق مالی بیمهای به بازار در سال آینده
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با توجه به این که اکثر
بیمههای خارجی از بیمه اتکایی ایران خارج شدهاندما تمام
بیمههای اتکایی داخلی را تقویت کردیم و بیمه مرکزی هم تمام
داراییهایی که باید ریسکش پوشش داده شود بیمه کرده و ما
برای این که بخشی از ریسک بیمه اتکایی را به بازار منتقل کنیم
در بودجه  ۹۸پیشنهاد کردیم که اوراق مالی بیمهای را منتشر
کنیم و امیدواریم بعد از تصویب در بازار بیمهای اجرا کنیم.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

درخواست سازمان تامین اجتماعی از مجلس برای همسانسازی حقوقها
آغاز حذف دفترچههای بیمه تامین اجتماعی

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی کشور گفت :در شرایط
فعلی اقتصادی و نوسانات ارزی کشور ،بیشترین ضربه و فشار را
کارگران و مستمریبگیران تحمل کردهاند ،به همین علت ،طرح
همسانسازی حقوقها در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن زدا در جمع اعضای
هیئتمدیره کانونهای کارگری بازنشسته تأمین اجتماعی در
جزیره کیش با بیان اینکه در جلسه با رئیس مجلس شورای
اسالمی در زمینه همسانسازی حقوقها صحبت شد ،افزود:
این طرح در سال اول  ۱۲هزار میلیارد تومان بار مالی دارد که
به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال  ۹۸مجلس اعالم شده
است که رقم قابلتوجهی برای این طرح در بودجه سال آینده
لحاظ شود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی کشور اعالم کرد :سهم
-۹بیست و هفتم درمان از خزانه به سازمان تأمین اجتماعی
بازگشت و این امر با انسجام و پیگیریهای سازمان تأمین
اجتماعی و اتحادیههای کارگری صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد :طرح گسترش خدمات غیرحضوری تأمین
اجتماعی که به نام طرح ملی "دکتر نوربخش" نامگذاری شده
است ،تا یک ماه آینده با ارائه  ۳۰خدمت غیرحضوری شروع
به فعالیت خواهد کرد و این خدمات تا  ۷۰عدد افزایش خواهد
یافت .بر اساس این طرح بیمهگذاران برای دریافت خدمات،
نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ابراز امیدواری کرد که
شخصی از بدنه تأمین اجتماعی مدیرعامل این سازمان شود،
تصریح کرد :اعتقاددارم یک کارمند ساده سازمان ،مدیرعامل
بهتری نسبت به مدیران خارج از سازمان خواهد بود .هفته قرار
بود مصوبه حداکثر توان تولید (ماده  )۱۲در مجلس شورای
اسالمی تصویب شود که با تصویب آن عالوه بر اینکه ۱.۵
میلیون کارگر از بیمه تأمین اجتماعی محروم میماندند ،حدود
 ۸۰۰۰میلیارد تومان نیز از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی

کاسته میشد .با رایزنیهای انجامشده بر اساس تجربیاتی که
در بدنه سازمان داشتم ،خوشبختانه این طرح به تصویب نرسید.
زدا گفت :اعتقاد دارم بخشی از مالیات پرداختی باید برای
بیمه پایه درمانی رایگان هزینه شود ،بیمه تأمین اجتماعی بیمه
تکمیلی و هزینه درمان به صورت کامال رایگان محاسبه شود.
این مسئله میتواند شامل پیوند اعضا نیز شود .برای رسیدن به
این هدف ،نظام تأمین اجتماعی چندالیه را طراحی کردهایم
که هر الیه از سطح امدادی ،حمایتی و خدماتی شروعشده و
درمان ،بیمه مستقیم و بیمه تکمیلی نیز در آن گنجانده شده
است.
وی درباره دفترچههای درمانی اظهار کرد :وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد که بیمه تأمین اجتماعی
قابل ادغام با سایر بیمههای درمانی نیست ،این موفقیت بسیار
بزرگی برای خانواده تأمین اجتماعی است.
زدا با اشاره به اینکه همچنین طرح حذف دفترچههای درمان
تأمین اجتماعی ،شنبه هفته آینده در بابلسر کلید خواهد خورد
که وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات مهمانان ویژه این مراسم
خواهند بود.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه این در حالی
است که متولی اصلی طرح حذف دفترچههای درمانی ،وزارت

بهداشت است ،ولی تأمین اجتماعی در این امر پیشقدم شده
است ،ابراز کرد :احیای معاونت فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی
توسط دکتر نوربخش یکی از کارهای ماندگار ایشان بود ،که
فعالیتهای آن باید توسعه یابد.
وی با اشاره به اینکه اصالحات پارامتریک گفت :در
روزهای گذشته در مجلس طرح ایجاد سازمان تنظیم مقررات
بیمه تصویب شد .بر اساس این مصوبه این سازمان در وزارت
کار ،تعاون و رفاه اجتماعی مستقر خواهد بود .البته ما اعتقاد
داریم که باید در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه مادر
استقرار داشته باشد .در شرح وظایف این سازمان آمده است که
اصالحات پارامتریک باید انجام شود .این به معنای آن نیست
که سن بازنشستگی و یا مدت اشتغال افزایش یابد؛ حتی اگر این
امر نیز مصوب شود برای استخدامیهای جدید اعمال خواهد شد
و شامل شاغلین فعلی نخواهد شد.
زدا اضافه کرد :هلدینگ درمان باید خودگردان باشد و
هزینههای خود را تأمین کند و همچنین در زمینههای استخدام
و همچنین تأمین دستگاهها مستقل عمل کند .تعرفههای
هلدینگ درمانی که اکنون ایجاد شده است را جای دیگر
تعین میکنند و شاهد تعرفه دولتی ،تعرفه خصوصی ،عمومی
غیردولتی هستیم و با این نوع تعرفهگذاری هرماه جهت تأمین
هزینهها ،تأمین اجتماعی باید حمایت کند.
وی ادامه داد :دومین ایراد این است که هلدینگ جدا از
معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده است .در
جلسه هیئتمدیره خواستار بازگشت هلدینگ به سازمان تأمین
اجتماعی شدم و برای انجام آن باید حسابرسی کامل انجام
شود .وی اظهار کرد :خوشحالم از اینکه در جمع شما عزیزان
هستم .من افتخار میکنم که کارگر زاده هستم .پدرم  ۳۲سال
در کارخانه نخریسی مشهد مشغول به کار بود و با حداقل حقوق
بازنشسته شد .آینده روشن است ،برای ادامه راه به دعای خیر و
حمایت شما از سازمان تأمین اجتماعی احتیاج داریم.
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

در الیحه دولت سن استخدام بر اساس مدرک تحصیلی بین  20تا  40سال در نظر گرفته شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف مدرک
تحصیلی از پروسه استخدام بر اساس مصوبه کمیسیون
مشترک رسیدگی به الیحه دائمی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی خانه ملت ،رضا شیران
خراسانی با اشاره به بررسی اخیر سن استخدام در کمیسیون
مشترک رسیدگی به الیحه دائمی شدن قانون مدیریت
خدمات کشوری ،گفت :در الیحه دولت سن استخدام بر
اساس مدرک تحصیلی بین  20تا  40سال در نظر گرفته
شده است.
وی افزود :اما بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک
مدرک تحصیلی حذف و معیار سن برای تمام افراد
درنظرگرفته شده است تا بتوانند بین  20تا  40سال
مستخدم دولت شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شرط مدرک

تحصیلی از پروسه استخدام را عاملی موثر در استفاده
جوانان از فرصتهای شغلی کشور دانست و گفت :با این
مصوبه کمیسیون مشترک ،به گونهای تبعیض برداشته
شده است؛ ممکن است دستگاهی به نیرویی نیاز داشته
باشد که مدرک تحصیلی فوق دیپلم اما سن وی 38
سال باشد که در این رابطه با توجه به قانون سابق امکان

استخدام تعداد زیادی از داوطلبان استخدام به دلیل شرایط
سنی امکان پذیر نبود اما با مصوبه کمیسیون مشترک
این تبعیض برداشته خواهد شد .شیران خراسانی با بیان
اینکه حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام
به نفع صندوقهای بازنشستگی است ،ادامه داد :فردی
که در  20سالگی استخدام در سن  50سالگی بازنشسته
میشود و صندوقها باید  25سال مستمری پرداخت کنند
اما اگر نیرویی در  35سالگی استخدام شود در  65سالگی
بازنشسته میشود که در این رابطه صندوقها به عمر مفید
توجه داشته و  10سال نسبت به متوسط عمر مفید مستمری
پرداخت میکنند .عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه با حذف شرط مدرک تحصیلی
از پروسه استخدام ،اشتغال کشور تا حدودی بهبود مییابد،
افزود :انتظار میرود این مصوبه مورد موافقت نمایندگان
در صحن علنی قرار گیرد.

وی تصریح کرد :با تمهیدات ویژه و برنامه ضربتی که برای

سردار سلیمانی عنوان داشت :برابر اعالم رسمی وزارت نفت
طی ماههای اخیر با تالشهای صورت گرفته توسط پلیس ،قاچاق
سوخت بیش از یک میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده و ما این
روند را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم این بحث را به طور کلی به
عنوان یک مسئله حل کنیم.
مسئله جدی در بحث قاچاق دام زنده نداریم
وی درباره قاچاق احشام ،بیان کرد :قاچاق دام زنده به صورت
مشکلی جدی در کشور مطرح شده بود که میتوان گفت با
تالشهای بیوقفه و اقدامات صورت گرفته در روزهای آتی
مسئله جدی در این حوزه نداریم و موضوع تحت کنترل است.

تمهیدات ویژه پلیس برای برگزاری
هرچه باشکوه تر جشن چهل سالگی انقالب
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در طول سال ،مناسبتهای
مختلفی وجود دارد که پلیس در حال آماده باش و بسیج نیروهای خود
میباشد ،گفت :نیروی انتظامی تالش میکند برنامههای دهه فجر امسال
و راهپیمایی باشکوه  ۲۲بهمن در امنیت و آرامش کامل برگزار شود.
برنامههای پلیس برای تامین امنیت
چهارشنبه سوری و تعطیالت نوروز
این مقام ارشد نیروی انتظامی خاطر نشان کرد :پلیس با به
کارگیری تدابیر الزم تامین نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال را
انجام میدهد .وی با اشاره به اینکه با آماده باش همه امکانات
و تجهیزات و همچنین استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری برای
تامین نظم و امنیت تعطیالت نوروزی از  ۲۵اسفند تا  ۲۰فرورین
سال  ۹۸آماده ایم ،گفت :امسال امیدواریم با آیین نامهای که به
تصویب شورای امنیت کشور هم رسیده بتوانیم از همکاری بسیج
در تامین امنیت محالت در همه ایام سال به ویژه تعطیالت نوروز
استفاده کنیم.

جزئیات پیش ثبت نامهای عتبات نوروزی و نحوه حضور و قرعهکشی متقاضیان

سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت تاریخ
پیش ثبت نامهای عتبات نوروزی و نحوه حضور و قرعه
کشی متقاضیان را اعالم کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی حج و زیارت ،مرتضی
آقایی سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت
درباره برنامه ریزیهای صورت گرفته برای نامنویسی
سفر زائران به عتبات عالیات در ایام نوروز  98اظهار کرد:
سازمان حج و زیارت در راستای ایجاد رفاه و سهولت
بیشتر و به منظور پیشگیری از ازدحام عالقمندان تشرف
به سفر زیارتی عتبات مقدسه در دفاتر خدمات زیارتی،
اقدام به ایجاد سامانه پیش ثبتنام اینترنتی عتبات
عالیات کرده است.

وی افزود :متقاضیانی که قصد تشرف به عتبات عالیات
در دوره آتی از تاریخ  24اسفند ماه تا  8فروردین ماه سال
 98را دارند باید با رعایت موارد مربوط به نام نویسی و

تکمیل فرم مربوط در سایت ( )atabat.haj.irبرای خود
و همراهانشان پیش ثبتنام کنند.
سرپرست اداره کل عتبات سازمان حج و زیارت
تصریح کرد :شروع پیش ثبت نام از ساعت  9صبح روز
شنبه  6بهمن ماه امسال خواهد بود که پایان آن نیز
دوازدهم بهمن ماه پیش بینی شده است.
به گفته آقایی ،زمان اعالم نتایج قرعه کشی نیز بعد
از پیش ثبت نامها متعاقب ًا اعالم و نتایج بر روی سایت
پیش ثبت نام ( )atabat.haj.irقابل رویت خواهد بود.
وی افزود :متقاضیان عزیز حتما به اطالعیه مربوطه
در خصوص مراحل کامل پیش ثبت نام و نحوه آن دقت
الزم را داشته باشند.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت هشدار داد

ابتالی ساالنه 110هزار نفر به بیماری سرطان !
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت :ساالنه 110هزار
مورد جدید ابتال به سرطان در کشور اتفاق میافتد .شیوع
سرطان در دنیا رو به افزایش است و در ایران با توجه به اینکه
هرم سنی جوانی داریم و جمعیت سالمند رو به افزایش است،
در آینده بروز سرطان در کشور قابل مالحظ ه خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،علی قنبری مطلق در حاشیه اولین
کنفرانس مراقبتهای دهان و دندان از بیماران سرطانی
افزود :بیماری سرطان چند عاملی است ،اما وقتی مجموعه
عوامل در کنار هم قرار میگیرند سرطان بروز میکند و برخی
عوامل مانند سبک زندگی نادرست ،چاقی ،اضافه وزن ،بی
تحرکی ،مصرف سیگار و دخانیات و قلیان ،تغذیه ناسالم مانند
مصرف غذاهای کبابی ،سوخته و پرچرب خطر ابتال به سرطان
را افزایش میدهند .وی بیان کرد :یکی از عوارض سرطان،
عارضههای دهانی و دندانی هستند که درمانهایی مانند
شیمی درمانی و رادیوتراپی موجب بروز این عارضهها میشوند
که عالوه بر درد موجب اختالل در تغذیه بیماران میشود.
بیماران سرطانی به دلیل آنکه شرایط ویژهای دارند باید تغذیه
خوبی داشته باشند و به همین دلیل باید به سالمت دهان

و دندان بیماران توجه کنیم .قنبری مطلق ادامه داد :درمان
بیماران سرطانی در تیمهای چند تخصصی انجام میشود و
ما کنفرانس مراقبتهای دهان و دندان در بیماران سرطانی
را برگزار کردیم تا با دیدگاههای دو گروه آنکولوژی و دهان
و دندان بیشتر آشنا شویم و فراگیران از دانشگاههای علوم
پزشکی بهترین راهکارها را برای بیماران سرطانی بکار برند.
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به عوارض
دهانی و دندانی سرطان گفت :بر اثر درمانهای سیستمیک
مثل شیمی درمانی ممکن است عوارض دهانی رخ دهد و از
جمله آنها میتوان به خشکی دهان اشاره کرد که مهمترین
عارضه دهانی در بیماران سرطانی است.
قنبری مطلق درباره میزان سرطان در کودکان اظهار
داشت :شیوع سرطان در کودکان بسیار کم است و  3تا 5
درصد موارد سرطان در کودکان بروز میکند و به جز عوامل
محیطی ،عوامل ژنتیکی و ارثی نیز در بروز سرطان در کودکان
موثر هستند .وی افزود :آگاهی از عالئم سرطان میتواند در
تشخیص و درمان سرطان کودکان کمک کننده باشد؛ البته
میزان درمان پذیری سرطان کودکان بسیار باالست و بیش از

نوکیسگی را این گونه تعریف کردهاند :قشری که از نظر در آمد به طبقه باال و از
نظر فرهنگی به طبقه پایین و حتی لمپنها بسیار نزدیک است.
لمپنهای فرهنگی ،عالقه بسیاری به " خودنمایی"" ،دیده شدن"" ،عرض اندام"
و "نوچه پروری" دارند .نو کیسه ها ،از یک طبقه اجتماعی مبدا به یک طبقه اجتماعی
مقصد پرتاپ شده اند .این پرتاب ناگهانی بر اثر یک اتفاق یا استفاده از رانت و شرایط
و التهابات اقتصادی رخ میدهد.
آن ها ،دیگر نه خود را به طبقه اجتماعی مبدا متعلق میدانند و نه با جایگاهی که اکنون
کسب کرده اند ،آشنایی دارند .یعنی از گذشته خود نفرت و از اکنون خود ترس و احساس
حقارت دارند .نوکیسه برای این که به طبقه سابق خود ثابت کند که دیگر به آنها تعلق
ندارد و همچنین برای غلبه بر احساس حقارت خود در مقابل طبقه جدیدی که به آن پرتاب
شده است ،مجبور به تظاهر است و ساده ترین راه برای تظاهر ،خرید دیوانه وار کاالهای
لوکس ،نمایش عروسی ها ،میهمانیها و خانههای آن چنانی شان است.
منبع :دریچه

افزایش وام اشتغال از  ۲۰به  ۵۰میلیون تومان

کشف بیش از  ۸۰۰تن انواع مواد مخدر در کشور طی یک سال گذشته
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس تا به امروز
توانسته بیشترین روند صعودی را در کشفیات مواد مخدر داشته
باشد از کشف بیش از  ۸۰۰تن مواد مخدر در کشور در سال
گذشته خبرداد.
به گزارش مهر ،سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی
انتظامی در حاشیه سفر به استان بوشهر در جمع خبرنگاران،
عملکرد پلیس استان را در عمده شاخصهای امنیتی مد نظر
مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت :بعضی از موضوعات و جرایم
که در جامعه وجود دارد ،در اختیار ما نیست و شرایط اجتماعی و
سایر عوامل در ایجاد آن دخیل هستند .وی گفت :در استان بوشهر
با اقدامات به موقعی که انجام شده ،بحمد اهلل هیچ گونه مشکل
امنیتی نداریم و همه مرزهای آبی و معابری که به استان مربوط
میشود در امنیت کامل به سر میبرند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در موضوع مواد
مخدر متاسفانه عالوه بر مرزهای زمینی در مرزهای آبی نیز حجم
جابه جایی مواد نیز زیاد شده است ،گفت :پلیس توانسته بیشترین
کشفیات مواد مخدر را در یک روند صعودی داشته باشد به نحوی
که طی یک سال گذشته بیش از  ۸۰۰تن مواد مخدر کشف
شده است.
برنامه ضربتی نیروی انتظامی
برای مبارزه با مواد مخدر در سال آینده

نوکیسگی

رئیس کمیته امداد خبر داد

جانشین فرمانده نیروی انتظامی خبرداد

سال آینده داریم امیدواریم اقدام برجستهای در بحث مبارزه با مواد
مخدر انجام شود و بتوانیم به میزان قابل توجهی فضا و محیط را
برای آنهایی که امنیت و سالمت جامعه را تهدید میکنند ،ناامن
کرده و از ورود مواد مخدر پیشگیری کنیم .
این مقام عالی انتظامی با اشاره به اینکه قبال مبادی قاچاق
کاال عمدتا مرزهای ورودی کشور بود اما به دلیل تغییرات نرخ ارز
وضعیت ما متفاوت است ،خاطرنشان کرد :قاچاق کاال در مرزهای
ورودی و خروجی صورت میگیرد؛ در مرزهای خروجی عمدتا
تمرکز بر قاچاق سوخت است که استان بوشهر از استانهای
هدف میباشد.
کاهش روزانه بیش از یک میلیون لیتر
قاچاق سوخت طی ماههای اخیر

یادداشت

 70درصد سرطانهای کودکان بهبود پیدا میکند.
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت بیان کرد 40 :تا 50
درصد از سرطانها قابل پیشگیری هستند .این عدد قابل
توجهی است و نشان میدهد که باید به پیشگیری از سرطان
توجه ویژهای داشت .قنبری مطلق با اشاره به آغاز هفته مبارزه
با سرطان افزود :فعالیتهای زیادی در این هفته در حوزه
سرطان انجام میشود و مهمترین نکته این است که از مردم
خواهش میکنیم تا باورهایشان را در مورد سرطان اصالح
کنند .زیرا نیمی از سرطانها قابل پیشگیری هستند.
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت ادامه داد :ما باید به
سالمت خودمان بیشتر توجه کنیم و از عادات بد دوری کنیم.
همچنین شیوه زندگی اجتماعی را اصالح کنیم و با مردم
مهربانتر باشیم .زیرا در این صورت استرسهای اجتماعی
کمتر و موارد بروز سرطان کاهش پیدا میکند.
وی اظهار داشت :امیدواریم افزون بر مردم ،مسئوالن نیز
نقش خود را در کمپین مبارزه با سرطان به درستی انجام
دهند و به ویژه در مداخالت مربوط به آلودگی هوا و کیفیت
خودروها به خوبی عمل کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه تالش کردیم تا صفهای انتظار
دریافت وام را برداریم ،گفت :با همکاری دولت و منابعی که در اختیار ما قرار دادند،
سقف وام اشتغال را از  ۲۰میلیون تومان به  ۵۰میلیون تومان افزایش دادیم .بهگزارش
ایلنا ،پرویز فتاح در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط اقتصادی چه تعداد افراد
متقاضی وام کمیته امداد هستند ،گفت :وام کمیته امداد چند بخش را شامل میشود،
یکی از این وامها؛ وام ضروری و کارگشایی است که تا سقف پنج میلیون تومان
پرداخت میشود .ضمانت این وام بسیار ساده است و افراد براحتی میتوانند آن را
دریافت کنند .وی تصریح کرد :در طی چند ماه گذشته بهدلیل شرایط اقتصادی منابع
زیادی را از کمکهای مردمی ،سپردهها و امدادی به بخش وام تزریق کردیم و در این
بخش از منابع دولتی استفاده نکردیم.

مدیرکل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری:

از  18صندوق بازنشستگی
 17صندوق در وضعیت قرمز قرار دارد!
مدیرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنشستگی
کشوری گفت :از  18صندوق بازنشستگی  17صندوق
در وضعیت قرمز قرار دارد و متاسفانه دولتها در ادوار
گذشته کسورات صندوق را از پرسنل اخذ ولی بصورت
صحیح این منابع را سرمایه گذاری نکرده اند.
به گزارش فارس ،سید حسین ساقی گفت :مشکالتی
که از  20سال قبل به صندوق مزبور تحمیل شده
به سادگی قابل حل و فصل نیست و از  18صندوق
بازنشستگی  17صندوق در وضعیت قرمز قرار دارد و متاسفانه دولتها در ادوار
گذشته کسورات صندوق را از بیمهپردازان اخذ ولی بصورت صحیح این منابع را
سرمایهگذاری نکردهاند.
وی همچنین اظهارداشت :صندوق بازنشستگی کشوری متاثر از این موضوع با
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم میکند.
مدیرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنشستگی کشوری گفت :اداره صندوق
بازنشستگی در شرایط حاضر باید بصورت بیمهای و محاسبات اکچوئری اداره شود.
وی در ادامه افزود :بطورکلی در حال حاضر از حقوق پرسنل شاغل کسوراتی کم
میشود که باید این کسورات به شکل صحیح محاسبه و در آینده برای همین پرسنل
مورد سرمایه گذاری قرار گیرد.
ساقی بیان داشت :صندوق بازنشستگی کشوری هماکنون در خصوص این محاسبات
با نواقصی مواجه است چرا که دستگاههای مختلف سیستمهای پرداخت حقوق و
مزایای گوناگونی دارند که این بار بسیار سنگینی به صندوق تحمیل میکند.
وی توضیح داد :این صندوق با سیاست شخص وزیر رفاه و مدیر عامل صندوق
بازنشستگی به سمت و سویی میرود که دیگر چسبندگی به دولت نداشته باشد.
مدیرکل حقوقی و امور استانهای صندوق بازنشستگی کشوری همچنین در پاسخ به این
سئوال که به رغم تمامی مشکالت مترتب بر صندوق چگونه انجام چنین کاری امکان پذیر
است ،افزود :برای تحقق پذیری این مهم در وهله نخست باید بر مشکالت اقتصادی شرکتهای
متعلق به صندوق فائق آمد .وی در ادامه یادآور شد :بدون شک با شفاف سازی صحیح عملیات
مالی شرکتهای وابسته و همینطور حفظ و سرمایه گذاری اصولی منابع این واحدها در بخشهای
اقتصادی میتوان در آینده اداره صندوق بازنشستگی کشوری را از دولت جدا کرد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خبر داد

پرداخت حق کشف به یابندگان آثار تاریخی
برای پیشگیری از قاچاق آثار ملی
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اظهار امیدواری کرد
با پرداخت حق کشف ،از سال آینده شاهد جلوگیری و کاهش قاچاق آثار و اشیای
تاریخی باشیم .به گزارش تسنیم ،علی اصغر مونسان  -معاون رئیس جمهوری و
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در توییتر خود نوشت:
«شاید تاکنون بسیاری از آثار تاریخی که بخشی از هویت ملی و متعلق به تمام مردم
ایران است در خفا کشف و از کشور خارج شده باشد ،اما در سال آینده با پرداخت
حق کشف به یابندگان آثار تاریخی امیدوارم از قاچاق جلوگیری و این آثار ملی را
حفظ کنیم».
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جامعه

ید شماره ( -74شماره پیاپی )780
یکشنبه  7بهمن  - 1397دور جد 
وزیر ورزش و جوانان خبر داد

محکومیت یک فروشگاه زنجیرهای
به پرداخت جریمه یک میلیارد و  500میلیون تومانی
و تخفیف  ۸۰درصدی حق پارکینگ به مدت یک ماه
مدیرکل تعزیرات استان تهران از محکوم شدن یکی از فروشگاههای زنجیرهای پایتخت به دلیل دریافت
ورودی بیش از تعرفه مجاز پارکینگها از شهروندان خبر داد .به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی ،محمد علی
اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :پس از دریافت گزارشی در خصوص تخلف یکی از
فروشگاههای زنجیرهای پایتخت مبنی بر دریافت حق پارکینگ بیش از حد مجاز تعرفههای مصوب از شهروندان،
پروندهای تشکیل شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت .وی افزود :با بررسی موضوع پرونده ،حکم تخلف برای
این فروشگاه زنجیرهای صادر و موجب این حکم واحد متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش از یک میلیارد و
 500میلیون تومان محکوم شد .اسفنانی ادامه داد :همچنین این واحد متخلف به مدت یک ماه به ارائه  80درصد
تخفیف حق پارکینگ برای استفاده شهروندان از پارکینگ مراکز خود و نصب بنر تخلف در محل فروشگاههای
محکوم شد .مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد :این حکم به مدت یکماه اجرا خواهد شد.

پرداخت  ٨٨٠هزار فقره وام ازدواج از ابتدای امسال
وزیر ورزش و جوانان از پرداخت بیش از  ٨٨٠هزار فقره وام
ازدواج از ابتدای سال تا کنون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،مسعود سلطانی فر در دومین مجمع ملی
سازمانهای مردمنهاد جوانان کشور افزود :خدا را شاکرم در
آستانه فجر چهلم انقالب آرزوی دیرینه جوانان عضو سازمانهای
مردم نهاد محقق شد.
وی با بیان اینکه  ٢١سال بود که این موضوع دنبال میشد،
اظهار کرد :این مجمع برای حضور و مشارکت جدی جوانان
نقش آفرین است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور اسحاق جهانگیری
در این برنامه نیز گفت :هرجایی که در ارتباط با جوانان موضوع

پزشکی قانونی اعالم کرد

افزایش  ۷درصدی نزاع
از ابتدای سال تا پایان آذر
در  ۹ماهه اول امسال ،آمار ارجاعات نزاع به سازمان پزشکی قانونی به  ۴۵۸هزار و  ۴۴۰مورد رسید که
نسبت به آمار مدت زمان مشابه سال گذشته ۷ ،درصد رشد داشته است .به گزارش روابط عمومی سازمان
پزشکی قانونی کشور ،در  ۹ماهه اول امسال ،آمار ارجاعات نزاع به سازمان پزشکی قانونی به  ۴۵۸هزار و
 ۴۴۰مورد رسید که نسبت به آمار مدت زمان مشابه سال گذشته ۷ ،درصد رشد داشته است .از مجموع ۴۵۸
هزار و  ۴۴۰مورد معاینه نزاع در  ۹ماهه امسال ۳۱۲ ،هزار و  ۴۹مورد به معاینات مردان و  ۱۴۶هزار و ۳۹۱
مورد به معاینات زنان اختصاص داشته است.

تهران در صدر مراجعات نزاع

استان تهران با  ۷۶هزار و  ،۳۴۵خراسان رضوی با  ۳۸هزار و  ۳۷۹و اصفهان با  ۳۲هزار و  ۹۶۳مورد،
استانهای دارای بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی در  ۹ماهه امسال بوده اند .در کمترینها نیز ،ایالم
با  ۲هزار و  ،۵۹۱خراسان جنوبی با  ۲هزار و  ۶۰۱و بوشهر با  ۳هزار و  ۶۰۱مورد ،به ترتیب دارای کمترین
ارجاعاتمعاینات نزاع به پزشکی قانونی بوده اند .در  ۹ماه گذشته ،ماه مرداد با  ۶۰هزار و  ،۷۳تیر با  ۵۹هزار و
 ۷۱۹و شهریور با  ۵۵هزار  ۴۶۰مورد ،ماههای دارای بیشترین معاینات ارجاعی نزاع بوده اند.

آگهی تغییرات شرکت هنر رایانه پویا اندیشه (سهامی خاص) به شماره ثبت
 1066و شناسه ملی  10100121872به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ - : 27/06/1397به موضوع شرکت متن ":ارائه خدمات اطالع
رسانی رایانه ای وفق مقررات مربوطه اطالع رسانی  ،خرید و فروش تجهیزات
مخابراتی و رادیویی  ،انجام امورانفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و
پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بستههای نرم
افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه
سیستمهای ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و مشاوره
و نظارت بر اجرای پروژههای انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکههای رایانه
ای و مخابراتی و همچنین شبکههای رایانه ای اطالع رسانی نظیر اینترنت و
خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه و قطعات و ملزومات رایانه
و ارائه خدمات پشیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی
نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پرورش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ
وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد
با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و
اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات
و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم"(ثبت موضوع فعالیت مذکور،به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ).الحاق گردید و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت
شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد
وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری شهریار ()350344
___________________

آگهی انحالل شرکت رایانه نگاران زمان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  295982و شناسه ملی  10103329450به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  09/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت
مذکور در تاریخ فوق منحل و محمدرضا نوریزاده اردبیلی به شماره ملی
 0039302652به آدرس تهران-ویال-خیابان شهید استاد نجات الهی-
کوچه سلمان پاک-پالک -11طبقه همکف -کد پستی  1599688611به
سمت مدیر تصفیه انتخاب شد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()350345
___________________

آگهی تغییرات شرکت سامان صنعت تابناک شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  250151و شناسه ملی  10102906413به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1396
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اساسنامه جدید مشتمل بر  64ماده
و  11تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()350346
___________________

و موردی داشتیم چه در مورد خانههای جوانان ،وام ازدواج و ...
آقای جهانگیری گره را باز کردهاند.
سلطانیفر با بیان اینکه همه موضوعات جوانان مثل ازدواج،
تحصیل ،مسکن و  ...در حیطه اختیار وزارت ورزش و جوانان
نیست ،اظهار کرد :از ابتدای سال تا کنون  ٨٨٠هزار فقره وام
ازدواج پرداخت شده است.
وی تصریح کرد :در حال حاضر پرونده  ١٠۵هزار وام دیگر
نیز تشکیل شده و به نظر میرسد تا پایان سال حدود یک
میلیون فقره وام پرداخت میشود.
این درحالیست که سال  ٩٣کل تسهیالت پرداختی با سقف
سه میلیون  ٣٩٠٠میلیارد بود که االن  ١۵هزار میلیارد شده

است .به گفته سلطانی فر از ابتدای دولت یازدهم حدود ١٠٠
حوزه جوانان مشغول فعالیت بودند این تعداد امروز به ٢٢۶٠
مورد رسیده است و افزایش  ٢٢برابری را نشان میدهد.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد :خانههای جوان که در
دولت نهم و دهم تعطیل شد و در ابتدای فعالیت دولت یازدهم
به صفر رسیده بود ،االن به بیش از  ٩٠خانه جوان رسیده
است.
مقدمه این کار عظیم حل مشکل قانونی شدن و هویت
حقوقی سمنها بود .حدود  ٢٠سال این کار گیر کرده بود که
باالخره با رایزنی یکساله حل شد و االن مجمع ملی تشکیل
شده است.

معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خبر داد

دستگیری  6دزد حرفهای به اتهام بیش از یک هزار فقره سرقت لوازم داخل خودرو در تهران
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس
آگاهی پایتخت ،از دستگیری اعضای باند
سارقان لوازم داخل خودرو با بیش از یک
هزار فقره سرقت و  ۲۰۰شاکی در شهر تهران
خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ کارآگاه
شمسالدین میرزکی به تشریح این خبر
پرداخت و گفت :اعضای این باند سرقت
نیمه شبها تا اوایل بامداد در نقاط مختلف
شهر تهران از جمله ،تهران نو ،غرب تهران،
خانی آباد ،مشیریه ،یاغچی آباد و  ...غالبا با
خودروهای خود اقدام به سرقت ضبط ،باند،
ابزار ،زاپاس خودرو و لوازم داخل صندوق

عقب خودروها میکردند.
وی افزود :با ارجاع پرونده از سوی
دادسرای ناحیه  ۳۴تهران به پلیس آگاهی،
تیمهای عملیاتی از کارآگاهان این یگان برای
شناسایی و دستگیری متهمان پرونده آغاز به
کار کردند.
سرهنگ میرزکی ادامه داد :تحقیقات و
مراقبتهای تخصصی در این زمینه ادامه
داشت تا این که مخفیگاه متهمان در محدوده
جنوب شرق و همچنین جنوب غرب تهران
شناسایی شده و با هماهنگی مرجع قضائی و
طی یک عملیات ضربتی و هماهنگ هر شش
سارق این پرونده دستگیر شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ژرفا پژوه صنعت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  526و شناسه ملی  10102569971به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  10/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :مرکز اصلی شرکت
به پردیس جاده آبعلی منطقه صنعتی خرمدشت خیابان  20متری شرقی کوچه
الله دوم پالک  12با کد پستی  . 1653381376تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .حجت اله قلی تبار سر پرست اداره ثبت
شرکتها وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و
امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری پردیس ()350347

___________________

آگهی تغییرات شرکت راهکار تجارت هونام با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 379138و شناسه ملی  10320292538به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  17/02/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :احسان قاری به شماره
ملی  0067319203با پرداخت مبلغ  750000000ریال به صندوق شرکت میزان
سهم الشرکه خود را به مبلغ  1000000000ریال افزایش داد  .محمد صادق قاری
به شماره ملی  0043700365با پرداخت مبلغ  375000000ریا ل به صندوق
شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  500000000ریال افزایش داد .
محسن قاری به شماره ملی  0453354653با پرداخت مبلغ  375000000ریا ل
به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ  500000000ریال افزایش
داد  .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  500000000ریال به مبلغ 2000000000
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .تعداد اعضاء
هیئت مدیره مرکب از  3نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
 .لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح زیر میباشد  :احسان قاری به
شماره ملی  0067319203مبلغ  1000000000ریال محمد صادق قاری به
شماره ملی  0043700365مبلغ  500000000ریال محسن قاری به شماره ملی
 0453354653مبلغ  500000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()350348

___________________
آگهی تغییرات موسسه افق روشنگران اندیشه فردا ایرانیان به شماره ثبت
 29226و شناسه ملی  10320769908به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  13/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل موسسه
در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی ،شهر تهران ،شیوا  ،خیابان لرستان  ،کوچه شهید برادران میرزائی
 ،پالک  ، 18-طبقه همکف کدپستی  1764995181تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()350349
___________________
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی منصوص سهامی خاص به شماره
ثبت  88368و شناسه ملی  10101327764به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  02/02/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای وحید نجفی ش م  0453752101و خانم فرزانه معینی
آذرموالو ش م  1551018438به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی
البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()350350

معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه
پلیس آگاهی پایتخت ،تصریح کرد :متهمان
برای تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند
و در تحقیقات از آنها مشخص شد همگی
دارای سابقه کیفری هستند و هر بار پس
از سرقتهای لوازم خودرو ،اموال مسروقه را
به کمترین قیمت در محدودههای خالزیر و
خیابان جمهوری به فروش میرساندند.
بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس ،وی اظهار
داشت :این سارقان همچنین در تحقیقات
صورت گرفته به یک هزار فقره سرقت لوازم
داخلی خودرو در محدودههای مختلف شهر
تهران ،اعتراف کردند.

میرزکی گفت :با بررسیهای صورت
گرفته از سوی ماموران پلیس آگاهی پایتخت،
تا کنون بیش از  ۲۰۰تن از شکات پرونده
شناسایی و برای شکایت از سارقان به پلیس
آگاهی دعوت شدند.
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر گفت :در
حال حاضر با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای
ناحیه  ۳۴تهران ،هر شش متهم این پرونده با
صدور قرار قانونی به اداره بیستم پلیس آگاهی
تهران بزرگ منتقل شدند تا تحقیقات تکمیلی
پیرامون سایر جرایم این متهمان و همدستان
دیگرشان انجام شود.

___________________
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی منصوص سهامی خاص به شماره
ثبت  88368و شناسه ملی  10101327764به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  02/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :سرمایه شرکت از 1000000مبلغ ریال به مبلغ 20000000000ریال
منقسم به 2000000سهم  10000ریالی با نام از طریق مطالبات حال
شده افزایش یافته است .ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح
وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء
گردیده است  .محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس  :تهران-
ولیعصر-کوچه نور-خیابان تابان غربی-پالک -18طبقه سوم-واحد
 -3کدپستی  1968934763 :تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید .تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از  3الی  5نفر
میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()350351
___________________
آگهی تغییرات شرکت تهویه آفرین سامان شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  334910و شناسه ملی  10103719675به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  10/08/1396تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای رضا صانعی موسوی با شماره ملی  0069787697به
سمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم توکلی با شماره ملی 0070322228
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا حدادیان با شماره ملی
 0070230005به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا آقای محمد
رشیدی با شماره ملی  0012003158به سمت عضو هیئت مدیره خارج از
شرکا خانم ملیحه چمنی با شماره ملی  0323869653به سمت عضو هیئت
مدیره خارج از شرکا و آقای امیر نهاوندی با شماره ملی  0532494326به
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکا برای مدت نامحدود
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 ()350352
___________________

آگهی تغییرات شرکت آرشام ماشین فرزام با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  422027و شناسه ملی
 10320733909به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  30/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
روزنامه کثیراالنتشار صدای جامعه جهت درج آگهیهای
شرکت تعین شد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()351477
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معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور:

مددجویان روستایی و عشایر بیمه میشوند
معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور از بازگشایی منابع
جدید صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت :یکسوم از تسهیالت
این صندوق پرداختشده بود و دوسوم آن نیز باقیمانده بود که با
تالشهای صورت گرفته این اعتبار آزاد شد و در اختیار بانکهای
عامل قرار گرفت
به گزارش ایسنا ،محمد امید در حاشیه سفر به استان کرمان و
در جمع خبرنگاران افزود :مصوب شده است این تسهیالت برای
مددجویان کمیته امداد با اولویت پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه پرداخت این تسهیالت فرصت مناسبی
برای توانمندسازی خانوارهای نیازمند است بیان کرد :یکی از
اهدافی که همیشه در کمیته امداد دنبال میشود شتاب بخشی به
جریان توانمندسازی خانوارهای محروم است.
معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور به همکاری
خوب دولت با کمیته امداد اشاره کرد و افزود :دولت در کمک به

محرومان بهخصوص مددجویان کمیته امداد اقدامات خوبی انجام
داده است.
وی تصریح کرد :اگر کمیته امداد استان کرمان را همراهی
کنیم بدون شک درزمینه محرومیتزدایی مناطق محروم جلوتر از
ما حرکت خواهند کرد و این آمادگی راداریم بهمنظور توسعه مناطق
روستایی و محروم برخی از برنامههای کمیته امداد استان کرمان را
بهصورت آزمایشی در مناطق محروم این استان اجرا کنیم.
امید به دیدگاه مثبت مهندس فتاح نسبت به بیمه اشاره کرد
و گفت :قرار شده است کلیه مددجویان روستایی و عشایر تحت
حمایت کمیته امداد که شرایط بیمه رادارند تحت پوشش بیمه
روستاییان و عشایر قرار گیرند و دوسوم حق بیمه آنها توسط دولت
و یکسوم توسط کمیته امداد پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه  ۶۵درصد مددجویان تحت حمایت کمیته
امداد در مناطق محروم و روستاها ساکن هستند افزود :به دنبال

این هستیم بنگاههای اقتصادی مهم و دولتی کشور را معین مناطق
محروم قرار دهیم.
معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد:
به دنبال راهاندازی کمیته مشترکی با امداد هستیم تا بتوانیم
راهکارهای جزئی را بررسی و گرههای موجود در کار را برطرف
و اقدامات مؤثری درزمینه محرومیتزدایی انجام دهیم.
وی تأکید کرد :در کمیته امداد هر گامی که روبهجلو و به سمت
توانمندسازی خانوادهها برداشته شود در جهت اهداف مجموعه ما،
دولت ،نظام و همه است و اگر قدر این فرصتها را بدانیم و همه
منسجم ،همافزا و در یک زمینه گام برداریم اتفاقات خوبی در کشور
صورت خواهد گرفت .امید خاطرنشان کرد :مجموعه امدادگران
کمیته امداد در همه استانها و در همه سطوح افرادی پرتالش و
زحمتکش هستند که با تشکیل گروههای منسجمی از امدادگران
کمیته امداد در استانها میتوان کارهای مثبتی انجام داد.

رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی هشدار داد

افزودن ماده مخدر« ُگل» به توتون برای شادیآور کردن قلیان!
رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران نسبت به
اضافه کردن ماده مخدر «گل» به مواد توتون برای شادیآور
کردن آن هشدار داد و گفت :همین موضوع باعث افزایش
روزافزون استعمال قلیان در جوانان و نوجوانان شده است.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایرج خسرونیا در این باره گفت:
متأسفانه مردم ایران از عوارض قلیان و مواد سیگار اطالعات
کافی ندارند .هنوز وسایل ارتباط جمعی به ویژه سازمان صدا و
سیما به صورت جدی به این امر نپرداختهاند و آگاهی کامل به
مردم داده نشده است.
رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران افزود :االن
وضعیت طوری شده که خانوادهها قلیان را به عنوان سرگرمی
و اسباب بازی در دسترس بچهها قرار میدهند و همین باعث
شده شاهد افزایش استعمال دخانیات به ویژه قلیان در بین
دانشآموزان دبیرستانی باشیم ،غافل از اینکه چه عواقبی برای
سالمتی آنها خواهد داشت.

خسرونیا یادآور شد :در حال حاضر سیگار در جامعه تقریبا به
ضد ارزش تبدیل شده ،اما استعمال قلیان در خانهها خیلی بیشتر
از زمانهای قدیم شده است .عالوه بر ضررهایی که توتون دارد
و انواع مواد سمی را مستقیما وارد بدن ما میکند ،موادی را هم
به آن اضافه میکنند تا مشتریان قلیان بیشتر شوند.
وی که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد ،افزود :در
مواردی برای شادی آور کردن مصرف قلیان ،ماده مخدر گل را
هم به مواد توتون اضافه میکنند و این باعث افزایش روزافزون
استعمال قلیان در جوانان و نوجوانان شده است.
رئیس انجمن پزشکان و متخصصان داخلی ایران گفت :در
گذشته افراد  ۵۰تا  ۶۰ساله قلیان میکشیدند و در سن  ۷۰سالگی
سرطان میگرفتند ،اما االن که جوانان گرفتار این دخانیات و
قلیان شدهاند ،انتظار داریم سرطان و بیماریهای دستگاه تنفسی
شیوع بیشتری پیدا کند.
خسرونیا مطرح کرد :برخی مسائل در ایران با گران شدن و

اقدامات تنبیهی درست نمیشود .تنها با باال رفتن قیمت مواد
دخانی مانند سیگار و قلیان نمیتوان مردم را از این کار بازداشت.
به نظر میرسد بهترین کار افزایش آگاهی مردم در این رابطه
است .توتون بیشتر از کشورهای عربی وارد ایران میشود و
افزودن مواد دخانی مانند " ُگل " به توتونها نیز از کشورهای
اطراف انجام میشود.

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری سالک نور به شماره ثبت میگردد  :شرکت توسط هیئت مدیره ای مرکب از  3مدیر اداره
 11150و شناسه ملی  10100443357به استناد صورتجلسه مجمع خواهد شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  10/09/1396و مجوز شماره و موسسات غیرتجاری تهران ()358548

 2928/97/1الف ت مورخ  30/02/1397اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مریم سلیمی نمین
دارای کد ملی  0943255351به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر
عامل هاجر سلیمی نمین دارای کد ملی  0451429508به سمت
عضو هیئت مدیره آمنه سلیمی نمین دارای کد ملی  0451511281به
سمت عضو هیات مدیره برای مدت  1سال انتخاب شدند .کلیه اسناد
مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ،سفته ،
بروات و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی
همراه با مهر موسسه معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358545

____________________

آگهی اصالحی شرکت داده پردازان همراه ایرانیان با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  424784و شناسه ملی  10320778842ییرو
آگهی صادره به شماره مکانیزه  139530400901061489مورخ
 1395 /6 /1عبارت  :اساسنامه جدید شامل 46ماده و 10تبصره به
تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد از قلم افتاده است ،که
بدینوسیله اصالح میگردد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358546

____________________

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نگین مشکی پایتخت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  302900و شناسه ملی  10103392306به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  10/05/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :مازیار عطاریان به شماره ملی  0054095417به سمت مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا حیدری به کد ملی  3256303048به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
امضا کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و اوراق عادی اداری با امضا
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358547

____________________

آگهی تغییرات شرکت پیشتازان عمران و آبادانی همت سهامی
خاص به شماره ثبت  357790و شناسه ملی  10104032840به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1395
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ماده  13اساسنامه بدین شرح اصالح

____________________

تخلف  2میلیارد و  200میلیون تومانی یک
بیمارستان خصوصی با ارائه خدمات مازاد بر
نیاز بیماران و خارج از تعهدات بیمه در کرج
تعزیرات حکومتی البرز از کشف تخلف  22میلیارد ریالی یک بیمارستان خصوصی به وسیله
ارائه خدمات اضافه بر نیاز بیماران خبر داد.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر مختاری از کشف یک تخلف  22میلیارد ریالی در یکی از
بیمارستانهای استان خبر داد و گفت :این بیمارستان یکی از بزرگترین بیمارستانهای بخش
خصوصی کرج است که با ارائه خدمات مازاد بر نیاز بیماران و اکثراً خارج از تعهدات بیمه ،اقدام به
اضافه دریافت از بیماران میکرد.
مختاری با بیان اینکه تخلف این بیمارستان با بررسیهای تخصصی کشف شد افزود :این
بررسیها از صورتحساب حدود  4200بیمار مراجعهکننده به این بیمارستان انجام شد که در خالل
آن تاکنون  22میلیارد ریال تخلف کشف شده است.
مختاری تأکید کرد :مردم در صورتحساب نهایی زمان ترخیص دقت نمایند زیرا این بیمارستان
با اضافه کردن دو ردیف به صورت غیرقانونی و مبهم در صورتحساب بیماران اقدام به دریافت
مبالغی از یک میلیون ریال تا هفت میلیون ریال کرده بود.

جزئیات بخشنامه شیوه تقسیط پلکانی دیون
معوق کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی
بخشنامه شیوه تقسیط پلکانی بدهی معوق کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی از سوی
محمدحسن زدا سرپرست این سازمان صادر و به تمامی واحدهای اجرایی تامین اجتماعی ابالغ
شد.
به گزارش فارس ،شیوه نامه فرآیند تقسیط پلکانی دیون معوق کارفرمایان (تقسیط  60قسط
پلکانی) با هدف حمایت از کارگاههای بحرانی از سوی معاونت بیمهای تامین اجتماعی پیشنهاد
شده و مورد موافقت هیات مدیره این سازمان قرار گرفته است.
بر اساس این بخشنامه ،در صورت درخواست کارفرما مبنی بر بحران نقدینگی کارگاه و عدم
امکان پرداخت اقساط بصورت مساوی ،شعبه تامین اجتماعی میبایست درخواست کارفرما را به
انضمام مستندات الزم مبنی بر تأیید بحرانی بودن کارگاه شامل شورای تأمین استان ،کمیته
بحران وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،کمیسیون امنیت کارگری و سایر مدارک و مستنداتی که
شرایط بحرانی بودن کارگاه را تأیید میکند به اداره کل تامین اجتماعی استان ذیربط اعالم و
ارسال کند .اداره کل تامین اجتماعی استان با تشکیل کمیته بحران میبایست واجد شرایط بودن
امکان تقسیط پلکانی و پیشنهاد کارفرما در خصوص نحوه توزیع اقساط با توجه به بدهی کارگاه را
بررسی و در صورت تأیید آن ،مراتب را طی صورتجلسهای به معاونت بیمهای این سازمان اعالم
کند .در صورت تأیید مراتب ،پیشنهاد مذکور از طریق معاونت بیمهای به مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی جهت اتخاذ تصمیم و اخذ مجوز الزم ارسال میشود.
گفتنی است ،در صورت تأیید مراتب تقسیط بصورت پلکانی با ابالغ موضوع به اداره کل تامین
اجتماعی استان و اخذ ضمانتهای الزم برابر ضوابط تعیین شده قابل تقسیط خواهد بود.

__________________

آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان فومن با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 456102و شناسه ملی  14004155470به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  30/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ماده  11اساسنامه به
شرح ذیل اصالح گردید  :اداره امور شرکت بر عهده هیات مدیره مرکب از2نفر
خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکا و
یا از خارج انتخاب میشوند .محل شرکت به استان تهران  -شهرستان تهران
 بخش مرکزی  -شهر تهران-محله شادمان-خیابان شادمهر-کوچه فرحزاد-پالک  8ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد  7کدپستی 1456973983تغییر
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .خانم طاهره احمدی
شریفی به شماره ملی  0073477591با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق
شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید  .سرمایه شرکت از مبلغ 2000000ریال به
مبلغ1500000ریال کاهش یافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد  :آقای حمیدرضا سپهوند به
شماره ملی  4070454888دارای  500000ریال آقای محمد افشار پژو به شماره
ملی  1292286903دارای مبلغ  1000000ریال سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358552

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نوآوران کران اندیشه سهامی
خاص به شماره ثبت  331048و شناسه ملی  10103699432به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 25/11/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :اعضاء هیئت مدیره
به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند  :فربد پور نیا
 0067297285به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
فریدون پور نیا  4321913276به سمت رئیس هیئت مدیره فرداد
پورنیا  0063538334به سمت عضو هیئت مدیره  -کلیه اوراق و
اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق
عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - .معین زیرکی شماره ____________________
ملی  0453475140بسمت بازرس اصلی و مسعود ملکی به شماره آگهی انتقال شرکت با مسئولیت محدود الکترو سازه دامون به
ملی  4322108040بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال شناسه ملی  10240119856به موجب نامه شماره  4095مورخ
انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و  3/10/97اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردبیل و مستند به
موسسات غیرتجاری تهران ()358549
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة  28/5/1397مرکز

____________________

آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان فومن با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  456102و شناسه ملی  14004155470به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  30/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حمیدرضا
سپهوند به شماره ملی 4070454888به سمت رئیس هیات مدیره و آقای
محمد افشارپژو به شماره ملی 1292286903به سمت مدیرعامل و عضو
هیات مدیره انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با
امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358550

___________________

آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان فومن با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  456102و شناسه ملی  14004155470به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  30/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای حمیدرضا سپهوند به شماره ملی  4070454888و آقای محمد
افشار پژو به شماره ملی 1292286903به سمت اعضای هیات مدیره برای
مدت نامحدود انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358551

اصلی شرکت الکترو سازه دامون بامسئولیت محدود به شناسه
ملی  10240119856به نشانی استان تهران  ،شهرستان تهران
 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،عباس آباد-اندیشه  ،خیابان شهید
دکتر مفتح  ،کوچه چهاردهم  ،پالک  ، 3طبقه همکف  ،واحد 2
به کدپستی  1587856416انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تحت شماره  535979به ثبت رسیده
است  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()358553

____________________

آگهی تغییرات شرکت پردیس فخر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 134885
و شناسه ملی  10101781018به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  01/10/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت در واحد ثبتی تهران
به آدرس  :تهران کاووسیه خیابان ولیعصر بلوار میرداماد پالک  496مجتمع
پایتخت بلوک  Aطبقه  7واحد  701کد پستی  1969763719 :تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()358554
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علمی  -پزشکی

تاثیر چای «اولونگ» در پیشگیری از سرطان سینه
نتایج یک بررسی نشان میدهد:
مصرف چای «اولونگ» میتواند در
پیشگیری از سرطان سینه موثر باشد.
به گزارش ایسنا ،نتایج بررسیهای
جدید حاکی از آن است :چای اولونگ
سلولهای سرطان سینه را از بین برده
و افرادی که میزان زیادی از این چای
را مصرف میکنند کمتر در معرض

ابتال به این نوع سرطان هستند.
اولونگ یا چای اولونگ ( )OOLONG TEAبه نوعی از چای گفته میشود که
در اثر اکسیداسیون ناقص برگههای چای تولید میشود.
به گفته محققان ،به رغم پیشرفتهای خوبی که در تشخیص و درمان سرطان سینه
بدست آمده ،این سرطان از شایعترین نوع سرطانها و دومین عامل مرگ و میر ناشی از
سرطان در میان زنان است .با توجه به این شرایط ،محققان همچنان به دنبال روشهای
موثر در پیشگیری و درمان این بیماری هستند.
محققان پیش از این ،فواید چای سبز را در پیشگیری از ابتال به سرطان سینه مورد
بررسی قرار داده و به ترکیبهای ضد سرطان موجود در آن پی بردند .هرچند ،تحقیقات
کافی در مورد تاثیر دیگر انواع چای و نقش آنها در پیشگیری از این نوع سرطان انجام
نگرفت ه است.
اکنون گروهی از محققان آمریکایی به بررسی تاثیر چای اولونگ ،سبز و سیاه در
پیشگیری و درمان سرطان سینه پرداختند.
محققان مشاهده کردند که چای اولونگ و سبز رشد تمامی انواع سلولهای سرطان
سینه را متوقف میکند .عصاره چای سیاه این تاثیر را روی سلولها ندارد.

خواص شگفت انگیز ظروف مسی در سالمت بدن
به طور کلی مس در تمام بدن وجود
دارد و اعمال متفاوتی را نیز بر عهده دارد.
مس جزیی از آنزیمها است و نشانگان
کمبود مس مربوط به نارساییهای آنزیمی
میشود.
به گزارش بهداشت نیوز ،مقدار مس
در بدن یک فرد سالم بین  100تا 150
میلی گرم تخمین زده میشود .مس به
طور وسیعی در طبیعت پخش و توزیع شده است .حتی برنامههای غذایی فقیر و نامناسب نیز،
نیازهای افراد به مس را تامین میکنند.مس
فواید مس برای سالمتی شامل رشد مناسب بدن ،استفاده کارآمد و موثر از آهن،
واکنشهای مناسب آنزیمی و نیز بهبود سالمت بافتهای همبند ،مو و چشم است .این
ماده همچنین برای جلوگیری از پیری زودرس و تولید انرژی بسیار مهم است .عالوه بر این
موارد ،ریتم قلبی منظم ،غده تیروئید تنظیم شده ،کاهش نشانههای مرتبط با التهاب مفاصل،
درمان سریع زخم ،افزایش تشکیل گلبولهای قرمز خون و کاهش کلسترول سایر مزایای
مس برای سالمتی است.
نشانههای کمبود مس در بدن :بی حالی ،رنگ پریدگی ،زخم ،ادم( ،)edemaتوقف
رشد ،ریزش مو ،بی اشتهایی ،اسهال ،خونریزی در زیر پوست و درماتیت است .در نوزادان پسر
کمبود مس به ارث رسیده میتواند اتفاق بیفتد .این کمبود زمانی اتفاق میافتد که جذب طبیعی مس
غیر ممکن است .مداخله زودهنگام پزشکی در چنین مواردی ضروری است.
منابع مهم مس :این ماده در منابع غذایی متعددی همچون جگر ،گوشت ،غذاهای دریایی،
حبوبات ،غالت کامل ،آرد سویا،سبوس گندم ،بادام ،آووکادو ،جو ،سیر ،آجیل ها ،جوی دو سر ،چغندر
و عدس موجود است .مس همچنین از طریق نوشیدن آب از لولههای مسی وارد بدن میشود.
صدف غنی ترین منبع مس در طبیعت است .محتوای مس در غذاهایی که محتوای اسیدی باالیی
دارند یا در طوالنی مدت در قوطی حلبی نگهداری میشوند از دست میرود.
آرتروز :مزایای مس مرتبط با خاصیت ضد التهابی آن است که میتواند در کاهش نشانههای
آرتروز مفید باشد .بازار مصرف کنندگان نیز با دستبندهای مسی و نیز سایر لوازم تزیینی پر شده است
که میتواند این شرایط را درمان نماید .مس میتواند به عنوان یک درمان خانگی برای آرتروز به کار
رود .ذخیره کردن آب در یک ظرف مسی میتواند آب را غنی از مس سازد.
این آب میتواند سیستم عضالنی بدن را تقویت کند .بنابراین صبح زود به هنگام بیدار شدن از
خواب این آب را بنوشید .بعد از نوشیدن آب ،در کل روز پر انرژی خواهید بود زیرا متابولیسم بدن
شما منبع خوبی از مس برای فرآیندهای روزانه خود خواهد داشت.
رنگ مو و چشم :مس یک ماده ضروری برای رنگدانه تیره طبیعی ( مالنین) است که به
پوست ،مو و چشم رنگ میدهد .مالنین ،توسط مالنوسیت و تنها در حضور آنزیمی به نام تیروزیناز
تولید میشود .مصرف مکملهای حاوی مس نیز میتواند به محافظت در برابر خاکستری شدن مو
کمک کند بنابراین اگرچه بیشتر افراد این موضوع را نادیده میگیرند اما مس یک ماده معدنی مهم
برای جوان دیده شدن شماست.

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
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تاثیر معجزهآسای سیر بر پیشگیری
از بیماریهای قلبی ،عروقی ،مغزی و اضافه وزن

بدبوترین چربی سوز برای الغری
سیر معرفی میشود.
به گزارش شهروند ،اگر نگران
هستید دچار بیماری قلبی ،حمله قلبی
و یا سکته مغزی شوید سیر بخورید.
سیر ،فشار خون را پایین میآورد و
به اندازهی داروهای تجویزی در این
کار مؤثر است .مصریان ،رومیها
و یونانیان باستان به کارگران،
ورزشکاران المپیک و سربازان و ماهیگیران سیر میدادند ،چون
عقیده داشتند ،سیر باعث تقویت عملکرد (مخصوص ًا برای مردان)
و توانشان میشود .علم جدید این موضوع را بررسی کرده و معلوم
شده سیر ،عملکرد ورزشی را افزایش میدهد .بزرگترین اثر
مثبت سیر در بیماران قلبی مشاهده شد .در یک مطالعه مشخص
شد که مصرف یک دورهی شش هفتهای عصاره سیر ،ریسک
بیماری قلبی را کاهش داده و توان ورزشی را باال برده بود.
علم نشان داده که ویروسها ،باکتریها و انگلها ،سیر را
دوست ندارند! سیر میتواند کمکتان کند با سرماخوردگی بجنگید
و به میزان  ۶۳درصد از احتمال ابتالی شما به این بیماری کم
میکند .همچنین سیر ،طول مدت یک سرماخوردگی را از  ۷روز
به یک روز و نیم کاهش میدهد .عملکرد دقیق سیر هنوز کام ً
ال
مشخص نیست ،اما این را خوب میدانیم که سیر سرشار از مواد
مغذی است که سیستم ایمنی را تقویت میکنند.
ویروسها ،باکتریها و انگلها ،سیر را دوست ندارند! سیر
میتواند کمکتان کند با سرماخوردگی بجنگید و به میزان ۶۳
درصد از احتمال ابتالی شما به این بیماری کم میکند
فلزات سنگین مانند سرب و جیوه میتوانند به اندامها و مغز

آسیب زده و حتی باعث مرگ شوند.
اگر در محل کارتان فلزات سنگین
وجود دارد یا در خانهای قدیمی
زندگی میکنید ،حتم ًا سیر را به رژیم
غذاییتان اضافه کنید.
شاید ومپایرها به دنبال کلسترول
بودند ،نه خون! سیر بر چربیهای
خون اثر میگذارد .اگر مشکل
کلسترول دارید ،سیر بخورید .مصرف
منظم مکمل سیر میتواند کلسترول مجموع و  LDLرا  ۱۰تا ۱۵
درصد پایین بیاورد .متأسفانه سیر نمیتواند  HDLیا کلسترول
خوب را باال ببرد یا تری گلیسیرید را کاهش بدهد .پزشکان
باستان برای پاکسازی عروق ،مصرف سیر را توصیه میکردند.
اگر نگران هستید دچار بیماری قلبی ،حمله قلبی و یا سکته مغزی
شوید سیر بخورید .سیر ،فشار خون را پایین میآورد و به اندازهی
داروهای تجویزی در این کار مؤثر است .کافی است روزی  ۴حبه
سیر بخورید .البته این مقدار سیر زیاد است و باید تدریج ًا به این
میزان برسید تا معدهتان را ناراحت نکنید .سیر خام و پودر سیر
به یک اندازه مؤثرند .سیر کهنه نیز این امتیاز را دارد که تنفس
و عرقتان را بد بو نمیکند .زوال عقل مانند آلزایمر ،بیماری است
که از رادیکالهای آزاد و فعالیت اکسیداسیونشان ناشی میشود.
سیر غنی از آنتیاکسیدانهایی است که رادیکالهای آزاد را از بین
میبرد .وقتی خواص آنتیاکسیدانی را با خواص پاک کنندگی
عروق ترکیب میکنید و فشارخون را پایین میآورید ،ریسک
بیماریهای مغزیتان را کاهش میدهید .آنتیاکسیدانها با
محدود کردن آسیب سلولی ،به نفع سالمتی عمل میکنند و
احتمال سرطان را پایین میآورند.

توصیههای پزشکی برای پیشگیری و درمان افسردگی

افرادی که به افسردگی مبتال هستند ممکن است احساس
ناراحتی ،اضطراب ،پوچی ،ناامیدی ،درماندگی ،بیارزشی،
شرمساری یا بیقراری داشته باشند.
به گزارش ایسنا ،این افراد ممکن است اشتیاق خود را در انجام
فعالیتهایی که زمانی برایشان لذتبخش بوده از دست بدهند،
نسبت به غذا بیمیل و کماشتها شوند ،تمرکز خود را از دست
بدهند ،در به خاطر سپردن جزئیات و تصمیمگیری دچار مشکل
شوند ،در روابط خود به مشکل برخورد کنند ،به فکر خودکشی
بیافتند ،قصد انجام آن را داشته باشند یا حتی خودکشی کنند.
افسردگی همچنین ممکن است باعث بیخوابی ،خواب بیش
از حد ،احساس خستگی و کوفتگی ،مشکالت گوارشی یا کاهش
انرژی بدن شود .دستکم یک پنجم مردم دنیا یکبار در عمرشان
مبتال به افسردگی میشوند .متخصصان در این مطالعه معتقدند
که سومین دوشنبه ماه ژانویه ،افسردهکنندهترین روز تمامی سال
است .به همین منظور در این مطلب  ۱۰راهکار مفید و طبیعی
برای مقابله با افسردگی را با شما در میان میگذاریم:
تغذیه :به تغذیهتان اهمیت بدهید و از تغذیه سالم بهره
ببرید .سبزیها ،میوه ،ماهی و روغنهای سالم را بیشتر در برنامه
غذاییتان بگنجانید .به تغذیهتان تنوع ببخشید .حتی در دورانی
که دچار استرس و فشار زمان هستید تغذیه سالم را فراموش
نکنید .در ضمن از مصرف مشروبات الکلی ،دخانیات ،شکر ،آرد
سفید و نشاسته خودداری کنید.

حرکت :درست زمانی که احساس بیحوصلگی و خستگی
میکنید ،ورزش میتواند به شما حس خوبی ببخشد .فعالیت
بدنی باعث میشود گردش خون در مغز بهتر صورت بگیرد و
هورمونهای شادیبخش سروتونین و دوپامین بیشتر ترشح
شوند .توصیه میشود که بدین منظور  ۳۰دقیقه در روز ورزش
کنید.
استشمام هوای تازه در بیرون خانه :تا جایی که
ت ورزشی،
میتوانید در هوای تازه و آزاد حرکت کنید .هم فعالی 
هم نور تأثیر مهمی در مقابله با افسردگی دارند .حتما نباید هوا
آفتابی باشد ،چون نور معمولی روز ،حتی وقتی هوا ابری است ،به
قدر کافی دارای پرتوی فرابنفش است .افزون بر این ،حرکت در
هوای آزاد باعث تقویت سیستم دفاعی بدن میشود .برای اینکه
انگیزه بیشتری پیدا کنید با دوستانتان قرار بگذارید.
خواب کافی :خواب مرتب ،کافی و تجدیدکننده قوا برای
سالمت جسمی و روانی مهم است .انسان به طور متوسط نیاز
به هفت ساعت خواب دارد .البته میزان نیاز افراد به خواب
میتواند متفاوت باشد .برای آنکه بتوانید شب به خوبی بخوابید
و با خستگی طول روز مقابله کنید ،بهتر است از خواب میانروز
بپرهیزید یا حداکثر  ۳۰دقیقه ظهر بخوابید.
تمرین ذهنآگاهی یا حضور در لحظه :به جای درگیری
با افکار منفی و گم شدن در آنها ،ذهنتان را بیشتر روی همینجا و
هماالن متمرکز کنید و اطرافتان را با آگاهی بیشتری دریابید .برای
نمونه ببینید وقتی دستهایتان را میشویید آبی که روی پوستتان
میریزید چه حسی به شما میدهد" .ذهنآگاهی" یا "حضور در
لحظه" ( )Mindfulnessکمک میکند تا آرامش بیابید.
گیاهان ضد افسردگی :گل راعی (سرده) تنها گیاه دارویی
است که تاثیر ضد افسردگی آن ثابت شده است .متخصصان تا
مدتی پیش این دارو را برای درمان افسردگی خفیف یا متوسط
تجویز میکردند .در این میان برخی از آنان به این نتیجه رسیدهاند
که این گیاه به درمان افسردگی شدید هم کمک میکند .اما پیش
از استفاده از این گیاه باید با پزشک مشورت کرد.

ارتباط سبک زندگی ،رژیم غذایی و برخی بیماریها با اضافهوزن
برخی فاکتورهای سبک زندگی و رژیم غذایی میتوانند
عامل چاقی شوند ،اما گاهی اوقات برخی بیماریها هم
میتوانند عامل چاقی باشند.
به گزارش مهر ،چاقی زمانی روی میدهد که شاخص
توده بدنی یا  BMIبیش از  ۳۰باشد.
چاقی به یک اپیدمی در سطح جهان تبدیل شده و با
اختالالتی نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی ،فشارخون باال و
سکته مرتبط است.
شایع ترین علل چاقی عبارتند از رژیم غذایی بد و عادات
سبک زندگی ،عدم ورزش ،و افزایش بیتحرکی .اما برخی
بیماریها هم میتوانند باعث چاقی شوند.
کم کاری تیروئید :در این حالت غده تیروئید کم کار
شده و کمتر از حد موردنیاز هورمون ترشح میکند .تیروئید
موجب تنظیم متابولیسم بدن ما میشود .به همین دلیل
میزان پایین هورمون تیروئید میتواند موجب چاقی شود.
زنان بیش از مردان دچار این عارضه میشوند.
افسردگی :مشخصه اصلی افسردگی ناراحتی طوالنی
مدت است .این بیماری روانی ،عالوه بر تاثیر عاطفی ،بر
جسم هم تاثیر میگذارد .یکی از شایع ترین عوارض
افسردگی ،اضافه وزن یا چاقی است که میتواند منجر به
بیماری قلبی یا دیابت شود.
سندرم کوشینگ :این عارضه که هایپرکورتیزولیسم
هم گفته میشود زمانی رخ میدهد که بدن در طول

یک دوره طوالنی در معرض میزان باال کورتیزول قرار
میگیرد .یکی از علل شایع این سندرم ،مصرف بیش از
اندازه کورتیکواستروئیدها و تولید بیش از اندازه کورتیزول
از طریق غدههای آدرنال است .اضافه وزنی که ناشی از
خوردن بیش از اندازه نباشد یکی از عالئم شایع سندرم
کوشینگ است.
سندرم  :Xبه این عارضه مقاومت انسولین یا
هایپرانسولینمی (میزان باال انسولین) هم گفته میشود.
سندرم  Xمیتواند موجب اضافه وزن شود .سندرم X
مجموعهای از مشکالت سالمت است که از مقاومت
انسولین نشات میگیرد .زمانی که بدن به انسولین
مقاوم میشود ،سایر هورمونهای که میتوانند به
متابولیسم کمک کنند به خوبی کار نکرده و میتوانند
منجر به چاقی شوند.

راهکارهای ساده برای پیشگیری
از احساس خستگی مداوم

احساس خستگی پس از گذراندن یک روز کاری سخت،
طبیعی است اما درصورتیکه با وجود خواب کافی شبانه،
خستگیتان برطرف نمیشود الزم است عوامل نهفته و
موثر در بروز و تداوم این خستگی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا ،مصرف برخی داروها ،اختالالت
جسمی و مشکالت عاطفی و روانی میتواند احساس
خستگی همیشگی را به دنبال داشته باشد.
بنا بر گزارش سایت تخصصی «هلثدی نیوز» از جمله
راهکارهای توصیه شده برای رفع این مشکل میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 در روزهایی که احساس خستگی دارید ،فهرستی ازامور و فعالیتهای خود را آماده کنید تا به علت خستگی
خود پی ببرید.
 مرتب ورزش کنید. از چرت زدن بیش از  ۳۰دقیقه در طول روز خودداریکنید.
 از استعمال دخانیات بپرهیزید. اگر مشکلتان با این روشها برطرف نشد حتما از یکمتخصص کمک بگیرید.

ارتباط بیماری لثه با افزایش
خطر ابتال به آلزایمر

محققان بر این باورند که بیماری لثه میتواند نقش
محوری در ابتال به بیماری آلزایمر داشته باشد.
به گزارش ایسنا ،محققان با بیان اینکه بررسیها حاکی
از نقش بیماری لثه در خطر ابتال به آلزایمر است ،اظهار
داشتند :یافتههای بدست آمده حاکی از آن است که مراقبت
خوب از دندانها و مصرف دارو میتواند از خطر ابتال به
بیماری آلزایمر پیشگیری کند .محققان اظهار داشتند:
اکنون به شواهدی دست پیدا کردهایم که نشان میدهد
باکتریهای موثر در بروز بیماری التهابی پریودنتیت آنزیمی
تولید میکند که به عصبها آسیب زده و به از دست
رفتن حافظه منجر میشود .به گفته محققان ،باکتری P.
 gingivalisیکی از عوامل اصلی در بروز بیماری لثه و
از بین رفتن دندانها در انسان است .یک تیم از محققان
بینالمللی در چندین مطالعه ،آزمایشاتی را روی مغز ۵۳
بیمار مبتال به آلزایمر انجام دادند که در  ۹۶درصد از آنان،
آنزیم تولید شده از این باکتری مشاهده شد.
محققان معتقدند :باکتری  P.gingivalisدر
شکلگیری پروتئینهای تائو موجود در مغز بیماران مبتال به
آلزایمر که به مرگ سلولهای مغزی کمک میکند ،نقش
دارد .این باکتری پس از آنکه وارد مغز شد ،طی چندین
سال و به تدریج از عصبی به عصب دیگر گسترش مییابد.

ارتباط چاقی شکمی
با کوچک شدن مغز
چاقی شکمی با کوچک شدن مغز ارتباط دارد.
به گزارش ایسنا ،اضافه وزن با مشکالت متعددی برای
سالمتی همراه است .اکنون متخصصان بر این باورند که
چاقی در ناحیه شکم میتواند با کوچکتر شدن حجم مغز
نیز مرتبط باشد .به گفته آنها سایز مغز میتواند تعیین کننده
سالمت و عملکرد آن باشد.
متخصصان در بررسیهای پیشین خود به ارتباط بین
کوچک شدن مغز با افت حافظه و افزایش خطر ابتال به
زوال عقل پی برده بودند اما آزمایشات در مورد این موضوع
که چربی مازاد بدن نقش حفاظتی دارد یا برای سایز مغز
مخرب است ،بینتیجه بود ه است .در این بررسی جدید
پزشکی انگلیسی بر تاثیر چربی بدنی
متخصصان علوم
ِ
روی سایز مغز تمرکز کردند .در مجموع  ۹۶۵۲نفر در این
بررسی شرکت کردند که میانگین سنی آنان  ۵۵سال بوده
است .متخصصان شاخص توده بدنی ،نسبت دور کمر به
دور باسن و مجموع چربی بدنی هر یک از شرکتکنندگان
را اندازهگیری کردند.
آنها افرادی با شاخص توده بدنی  ۳۰و باالتر را چاق در نظر
گرفتند .همچنین بزرگی سایز مغز هر یک از شرکتکنندگان
با اسکنهای مغزی و حجم قسمت خاکستری و سفید مغز
آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

