معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد

ی بالعــوض و تسهیـالت ارزان قیمـت
جـزئیـات کمکهـا 
برای جبـران خسـارتهای کشـاورزان آسیـب دیـده از سیــل
این سیل چند دهه قبل
از آسمان سیاست
باریدن گرفت

صفحه 4

به لحاظ اقتصادی
تحریمهای جدید
چه معنایی دارد؟

دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید محمد صادق الحسینی
اقتصاددان و استاد دانشگاه

صفحه 2

صفحه 5
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دشمنی و توطئه آمریکا در قضیه نفت
بیپاسخ نخواهد ماند

دستور رئیس قوه قضائیه
به دادستانها و سازمان
بازرسی برای بررسی
خصوصیسازیها

صفحه 2

مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خبر داد

افزایش زائران عتبات عالیات
با رایگان شدن ویزا و کاهش ۲۰درصدی هزینه سفر

صفحه 7

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

نحوه برقراری «بیمه بیکاری»
برای کارگران خسارت دیده
از سیل گلستان
صفحه 5

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خبر داد

مسدود شدن  ۱۵هزار
سیمکارت بی نام و نشان

صفحه 5

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

واگذاری  4600واحد مسکونی

به خانوادههای دارای  2معلول و بیشتر

صفحه 3

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت خبر داد

عابران پیاده ،نیمی از متوفیان
حوادث رانندگی سال  ٩٧در تهران

صفحه 6

توصیه متخصصان تغذیه
به صرف غذاهای با طبع سرد
در «فصل بهار»

صفحه 8

خطایترامپ
در آزمون
تازه ایران
صفحه 2

صفحه 4

رئیس سازمان مدیریت بحران هشدار داد

 300هزار هکتـــار از اراضـی 6استــان
درمعــرضهجــومملـــخهــا!

دبیر اتحادیه بنکدارن مواد غذایی:

کاالهای پرمصرف ماه مبارک رمضان
تامین شده و کمبودی وجود ندارد
صفحه 6
در پربارشترین سال آبی نیم قرن اخیر رخ داد

 ۷۸درصـد مخــازن
سدهای ایران پر از آب شد

صفحه 5

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد

تهیه بسته فرهنگی ،تربیتی و مشاورهای
برای دانشآموزان مناطق سیلزده
صفحه 5

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خبر داد

افزایش ۲۰درصدی
یارانه معلوالن در سال 98

صفحه 7

کشف هزار و  300کیلو انواع موادمخدر
حین ورود از مرز افغانستان با هالکت
 2سوداگر مرگ در سیستان و بلوچستان

صفحه 6

صفحه 4

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

رایزنی برای پرداخت بسته حمایتی
به بیش از یک میلیون جامانده

صفحه 3

وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن خبر داد

رایزنی برای پرداخت  70میلیارد
تومان از اموال کشف شده متهم اول
پرونده «سکه ثامن » به مالباختگان

صفحه 4

مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد

کاهش  20تا  30درصدی تعرفه برق بخش خانگی
در صورت صرفهجویی  10درصدی در ایام پیک تابستان

صفحه 3

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

امسال  ۵۰۰میلیارد تومان برای واکسنها
و  ۱۶۰۰میلیارد تومان برای تامین داروهای
صعبالعالج اعتبار پیشبینی شده است
صفحه 6

تاثیر مثبت هندوانه ،کیوی،
موز ،توتفرنگی و انبه
بر کنترل فشارخون

صفحه 8

سياسي
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حرف اول
مقاومت هوشمندانه

دشمنی و توطئه آمریکا در قضیه نفت بیپاسخ نخواهد ماند

محمد نادری

رئیسجمهور آمریکا در اقدامی بیسابقه در تاریخ روابط
بینالملل ،سپاه پاسداران به عنوان بخشی از نیروهای مسلح ایران
را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد و ایران نیز متقابال
فرماندهی و نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا را
در فهرست گروه های تروریستی قرار داد .واکنش ایران در مقابله
به مثل کامال ضروری بود .اصوال یک کشور مستقل در برابر هر
اقدام خصمانه از سوی هر کشوری ،واکنش متقابل و متناسب دارد
و اگر نداشته باشد ،نشانه سستی و ضعف است و اقدامات خصمانه
را افزایش خواهد داد! اقدام جدید خارج از عرف بین الملل دونالد
ترامپ در پی اعمال مجموعهای از اقدامات زنجیرهای خصمانه
علیه ایران که تنش بین دو کشور را به شدت افزایش داده با چه
هدف یا اهدافی صورت پذیرفته و راه های مقابله کدامند؟ او خود
بارها گفته است با استفاده از همه ابزارها حداکثر فشار را به ایران
وارد خواهد کرد تا به مذاکره مورد نظر وی  -تسلیم  -تن دهد!! او
تا همین حاال از همه ابزارهای در اختیار استفاده کرده و ابزاردیگری
جز جنگ مستقیم باقی نمانده است .آیا ترامپ به دنبال استفاده از
آخرین ابزار  -جنگ مستقیم  -با ایران است؟ به نظرم او دست
به چنین خطایی نخواهد زد زیرا اوال جنگ از نظر مردم و کنگره
آمریکا تنها زمانی مشروع است که امنیت ملی این کشور به خطر
افتاده باشد .ثانیا ورود بدون دلیل وی به جنگ با کشور قدرتمندی
مانند ایران به شکست حتمی و قطعی او در انتخابات سال آتی
منجر خواهد شد زیرا هزینه های چنین اقدام نابخردانهای برای
آمریکا کمر شکن خواهد بود .تمامی پایگاه های نظامی و همه
منابع و منافع منطقهای او و متحدانش  -به خصوص اسرائیل،
عربستان و بحرین که از تروریستی خواندن سپاه پاسداران حمایت
کرده اند -از سوی نظامیان ایران و کشورها و گروه های مبارز
همپیمان هدف قرار گرفته و نابود خواهند شد.
به نظر میرسد هدف اصلی ترامپ از اجرای مجموعهای از
اقدامات خصمانه شدید و بیسابقه ،تسلیم بی قید و شرط ایران
است! و اهداف مقدماتی او برای نیل به هدف اصلی عبارتند از:
 -۱تحریک مردم ایران به اعتراضات گسترده خیابانی با تشدید
مشکالت اقتصادی و اجتماعی  -۲تحریک نیروهای نظامی ایران
به آغاز درگیری  -۳تحریک و ترغیب مقامات سیاسی ایران به
خروج از برجام.
و اما راههای مقابله عبارتند از -۱ :اتحاد و انسجام ملی و حمایت
همه جانبه ملت فهیم ایران از دولت و نظامیان خود برای عبور
موفق از شرایط دشوار پیش رو.
الزم است دولتی ها وظایف شان را به موقع انجام دهند تا
اساسا عدهای از مردم الزم نبینند به اعتراض در خیابان روی آورند!
کاهش درآمدهای نفتی طی چهار دهه گذشته بارها اتفاق افتاده و
معضل جدید و الینحلی نیست ضمن اینکه عالوه بر ذخایر ارزی،
ذخایر طال و منابع صندوق توسعه ملی ،فروش اموال و امالک
مازاد دولت از طریق عرضه در بورس و مزایده های علنی برای
چندین سال اداره کشور کافی خواهد بود .ضمن اینکه بخش عمده
نقدینگی حدود  ۱۹۰۰هزار میلیارد تومانی موجود را از امور مخرب
واسطه گری و سوداگری به سمت مالکیت شرکت های دولتی و
تولید و اشتغال هدایت خواهد کرد .ضروری است دولت از اتخاذ
هر نوع تصمیم شوک آور به بازار خودداری کند  -اشتباهات سال
گذشته تکرار نشود  -کارویژه اصلی هر دولتی ایجاد امنیت در ابعاد
مختلف آن است .به خصوص در امور اقتصادی که با معیشت عامه
مردم ارتباط مستقیم دارد  -۲خودداری نظامیان از آغاز هر نوع
درگیری و در صورت آغاز درگیری از سوی نظامیان آمریکا ،پاسخ
متناسب با آن ،نه بیشتر و نه کمتر.
آغاز درگیری از سوی نظامیان ایران یا واکنش غیر متناسب با
سطح درگیری احتمالی از سوی نظامیان آمریکا ،زمینه و بهانه الزم
برای جنگ مستقیم و گسترده را مهیا خواهد کرد! در دنیای کنونی
هیچ جنگی برنده ندارد! جنگ نه به نفع ایران است نه به نفع آمریکا
و نه به نفع متحدان منطقهای ایران و آمریکا  -۳خویشتن داری
مقامات سیاسی از اتخاذ مواضع و تصمیمات تنشزا.
خروج ایران از برجام ،عالوه بر بازگشت خودکار شش قطعنامه
تعلیق شده شورای امنیت ،اتحاد دوباره شش قدرت جهانی علیه
ایران را در پی خواهد داشت! خویشتن داری و واکنش های متناسب
و متقابل و حساب شده مقامات سیاسی و نظامی ایران به شکست
سیاست های اهریمنی ترامپ و نوکران منطقهای او منجر خواهد
شد .هجده ماه صالبت و صبوری الزم است تا دوره مستاجری
ترامپ در کاخ سفید بدون درگیری با ایران به پایان رسد.

حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی در آغاز هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر
از کارگران صنایع مختلف ،کار جهادی و بیوقفه را از
شرایط مهم رونق تولید و تحقق راهبرد عزت آفرین
اقتصاد مقاومتی خواندند و با تأکید بر لزوم رسیدگی به
مسائلی همچون امنیت شغلی و مزد و احترام به کارگران
افزودند :دشمن برای به زانو در آوردن ملت ایران بر فشار
اقتصادی متمرکز شده است اما بداند این ملت هیچگاه
به زانو در نمی آید و ضمن استفاده از فرصت تحریم
برای رشد و شکوفایی ،دشمنیهای امریکا را بی پاسخ
نمیگذارد.
رهبر انقالب اسالمی دیدار امسال با کارگران را با
توجه به سال «رونق تولید» ،دارای اهمیت بیشتری
دانستند و با تشبیه کار به بهار بهعنوان زمینهای برای
بروز ظرفیتها و استعدادها گفتند :کار یک ارزش واال
است و این موضوع باید به یک فهم عمومی در جامعه
تبدیل شود تا جایگاه ارزشمند کارگر نیز شناخته شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای یکی از عوامل تحقق رونق
تولید را کار جهادی و فوق العاده دانستند و افزودند :رونق
تولید یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و اگر
اقتصاد مقاومتی محقق شود ،تصمیمهای سردمداران
اقتصادی
امریکایی و صهیونیستی درباره نفت و مسائل
ِ
دیگر ،تأثیرگذار نخواهد بود.
ایشان خاطرنشان کردند« :رونق تولید»« ،حمایت از
کاالی ایرانی»« ،تحرک کاری» و «اقتصاد مقاومتی»
در واقع زمینهساز عزت ملی و نفوذناپذیری در برابر
تصمیمهای بیگانگان خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه عزت ملی
یکی از اولویتها و مسائل اصلی هر ملتی است ،گفتند:
ملتها هیچگاه راضی نخواهند شد تا تحت تأثیر و نفوذ
تصمیمات دشمنان خود قرار گیرند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به ادعاهای
مقامات امریکایی و صهیونیستی افزودند :آنها میگویند
دشمن نظام جمهوری اسالمی هستیم و با ملت ایران
دشمنی نداریم اما دشمنی با جمهوری اسالمی ،دشمنی
با ملت ایران است زیرا جمهوری اسالمی به کمک و
مدد مردم برپاست و اگر کمک مردم نبود ،جمهوری
اسالمی نبود.
ایشان با اشاره به توطئههای گوناگون دشمنان ملت
ایران در چهل سال گذشته از جمله تمرکز بر موضوع
کار و کارگر و شکست این تالشها ،تأکید کردند :ملت
ایران بهویژه کارگران در همه این موارد ،بر دهان دشمن
زدند و او را مأیوس کردند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه جامعه
کارگری از وفادارترین قشرها به جمهوری اسالمی بوده
و هست ،افزودند :مسئوالن کشور و سیاستسازان و
مجریان سیاستها باید قدر جامعه کارگری را بدانند و
به مسائل اساسی آنها همچون امنیت شغلی ،احترام به
کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی
داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در همین زمینه گفتند:
بعضی خریداران کارخانهها با از بین بردن کارخانه،
فروش تجهیزات آن ،و تبدیل کردن زمین کارخانه به
بُرج ،سوءاستفاده می کنند که همه مسئوالن در سه قوه،
باید با اینگونه مسائل مقابله جدی کنند.
ایشان واردات بیرویه را از دیگر مسائلی برشمردند
که به تولید داخل و کارگر ایرانی ضربه وارد میکند
و افزودند :در زمینه مقابله با واردات بیرویه کاالهای
خارجی ،مقررات سختی وجود دارد اما این ضوابط باید
با قاطعیت اجرا شوند.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :تحریمها اگرچه در
برخی موارد زمینهساز بروز مشکالت میشوند اما اگر
با آنها مقابله صحیح و منطقی شود ،به نفع کشور
خواهد بود زیرا تحریمها موجب تکیه بر توان ،ظرفیت و
ابتکارهای داخلی خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به توطئه های
مختلف و ناکام دشمنان در چهل سال اخیر علیه «ملت
ایران ،انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی» تأکید
کردند :امریکاییها با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال

به زانو درآوردن ملت ایران هستند اما بدانند این حرکت
اخیر آنان نیز ناکام میماند و ملت بزرگ و عزیز ایران در
مقابل شیطان بزرگ هیچگاه به زانو در نخواهد آمد.
رهبر انقالب اسالمی درباره تالش امریکا برای
مسدود کردن راههای صادرات نفت ایران افزودند:
ملت فعال و مسئوالن هوشیار ایران نشان داده اند اگر
همت کنند همه بنبستها را میشکنند و قطع ًا این
تالش امریکاییها هم به جایی نمیرسد و جمهوری
اسالمی هر مقدار الزم داشته باشد و اراده کند ،نفت
صادر خواهد کرد.
ایشان با یادآوری یک نکته مهم خطاب به دشمنان
ملت ایران تأکید کردند :بدانید دشمنیهای شما بیپاسخ
نخواهد ماند و ملت ایران ،ملتی نیست که علیه او کار و
توطئه کنند و او بنشیند و تماشا کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای در نکتهای دیگر در زمینه
تشدید فشارهای نفتی امریکا گفتند :کاهش وابستگی به
فروش نفت را قدر و نوعی فرصت میدانیم و از آن برای
تکیه بیشتر بر تواناییهای داخلی استفاده میکنیم.
رهبر انقالب تواناییهای ملت ایران و جوانان
پرتالش و خوش استعداد میهن را بسیار فراتر از وضع
فعلی خواندند و خاطرنشان کردند :باید فرهنگ کار و
تولید و تالش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای ثروت
بادآورده را از بین ببریم و روشهایی شبیه بخت آزمایی
را ترویج نکنیم که دستگاههای مختلف از جمله صدا و
سیما باید متوجه این معنا باشند.
ایشان با استناد به آیه شریفه قرآن کریم دستاورد
حقیقی انسان را حاصل سعی و تالش او برشمردند و
افزودند :رشد فرد و جامعه در گرو اراده و همت و تالش
است و جوامعی که در دنیا از لحاظ مادی رشد کردهاند،
بر اثر همین عوامل بوده است چراکه خداوند وعده داده
به کسانی که برای دنیا هم کار میکنند ،کمک خواهد
کرد.
حضرت آیت اهلل خامنهای« ،رفاه ملت» و «رشد
اقتصادی ،فناوری و علمی» را در کنار «معنویت و
پیشرفت اخالقی» ،از اهداف اصلی نظام اسالمی
خواندند و خاطرنشان کردند :تحقق این اهداف به کار
و تالش مستمر نیاز دارد.
ایشان گفتند :هدف از بیان گام دوم این بود که باید
با همان انگیزه و همت بلندی که کشور را از زیر لگد
مستکبران خارج کرد به حرکت پرشور برای رسیدن به
قلههای بلند پیشرفت و عزت ادامه داد.
رهبر انقالب ،جوانان با انگیزه ،تحصیلکرده و
پرتالش را محور دستیابی کشور به آینده روشن دانستند
و افزودند :به فضل الهی مجموعههای گوناگون و غالب ًا
جوان در سراسر ایران عزیز مشغول فعالیت هستند تا در
پرتو حرکتی عظیم ،ملت ایران به قلههای رفیع عزت
مادی و معنوی برسد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به عصبانیت
دشمن از تالش و یکپارچگی ملت ایران افزودند :در
طبیعی سیل ،با وجودی که کسی ملت را
همین بالی
ِ
به صحنه دعوت نکرد ،مردم همچون سیل به کمک
سیلزدهها رفتند و جوانان از سراسر کشور به کمک
مردم و جوانان محلی شتافتند که این وحدت و همدردی
و تالش ملی ،بسیار مهم و نوید دهنده آیندهای خوب
خواهد بود.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند:
همانگونه که اخیراً گفته شد ،تالشهای دشمنان آخرین
دشمنی آنان است و دشمنان سر انجام از
نفسهای
ِ
خصومت علیه ملت ایران خسته خواهند شد اما این ملت
از کار و تالش و پایداری و پیشرفت هیچگاه خسته
نخواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای
شریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
گزارشی گفت :کنترل واردات ،اصالح سیاستهای
مالیاتی ،استفاده از منابع بودجه عمومی برای بهبود تولید،
راهاندازی نهضت مهارتافزایی ،تالش مضاعف برای
بهبود فضای کسب و کار و تشکیل منظم کارگروههای
رفع موانع تولید از جمله برنامههای دولت برای صیانت
از اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید است.

خطای ترامپ در آزمون تازه ایران
رئیسجمهوری آمریکا در سودای انزوای ایران ،این بار تحریم کامل نفتی را دستور کار قرار داده
آزمون خطای دوبارهای برای سنجش میزان توان ایران در صادرات نفت که پیش از این سربلند
است؛
ِ
از آن بیرون آمد و صادرات نفت صفر نشد.
به گزارش ایرنا ،وزیر امور خارجه آمریکا دوم اردیبهشت ،آخرین گام در مسیر تحریمهای ایران
را برداشت و معافیت برخی از کشورها در خرید نفت ایران را لغو کرد .مایک پمپئو اعالم کرد از تاریخ
دوم ماه مه امسال اجازه خرید نفت و میعانات گازی ایران را به مشتریان نخواهد داد و از این تاریخ
به بعد کل صادرات نفت ایران تحریم خواهد شد و هرگونه خرید نفت از ایران ،نقض تحریمهای
آمریکا تلقی خواهد شد.
ناظران بینالمللی اقدام تازه تاجر کاخ سفید را ایجاد هجمه سیاسی و اقتصادی تمامعیار علیه
ایران میدانند .هجمهای که میتواند آرامش و ثبات منطقه را دچار چالش کند.
بااینحال تالش آمریکا و همپیمانان او برای تحریم اقتصادی ایران میتواند با تدبیر درست و نه
تنشزا به وسیلهای برای انزوای سیاسی آمریکا باشد و این مهم نیازمند انسجام ملی در داخل و تدبیر
دیپلماتیک در خارج از کشور است.
ملت ایران بنبستها را میشکند
خبر تمدید نشدن معافیتهای نفتی ایران در یکی دو روز اخیر با واکنش هوشمندانه و مقتدرانه
ایران مواجه شده است؛ رهبر انقالب اسالمی چهارشنبه گذشته در دیدار با کارگران ضمن تبیین
دشمنی تازه آمریکا با ایران تأکید کردند« :ملت فعال و مسئوالن هوشیار ایران نشان دادهاند اگر همت
کنند همه بنبستها را میشکنند و قطع ًا این تالش آمریکاییها هم بهجایی نمیرسد و جمهوری
اسالمی هر مقدار الزم داشته باشد و اراده کند ،نفت صادر خواهد کرد».
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود درباره راهکار ایران برای مقابله با تحریمهای نفتی ،این
تحریمها را نوعی فرصت دانسته و فرمودند« :کاهش وابستگی به فروش نفت را قدر و نوعی فرصت
میدانیم و از آن برای تکیه بیشتر بر تواناییهای داخلی استفاده میکنیم».
دیگر مقامات و مسئوالن کشوری هم به تحریم نفتی آمریکا واکنش نشان دادند .ساعاتی پس از
اظهارات پمپئو درباره تمدید نشدن معافیت نفتی ایران« ،سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت امور
خارجه در واکنش به این تصمیم واشنگتن اصل تحریمهای آمریکا علیه ایران را غیرقانونی توصیف
کرد و گفت :با توجه به غیرقانونی بودن اصل تحریمهای موردنظر ،جمهوری اسالمی ایران اصو ًال
ارزش و اعتباری برای معافیتهای اعطایی بر تحریمها قائل نبوده و نیست.
در ادامه واکنشهای داخلی« ،محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه در توییتی تحریمهای تازه
آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و گفت« :افزایش تروریسم اقتصادی علیه ایرانیها ،نشاندهنده
هراس و نومیدی توطئهگران رژیم آمریکا و دستنشاندههایش است .وارثان تمدن پارس باستان،
استراتژی خود را بر مبنای «توصیه» خارجیها تدوین نمیکنند ،چه برسد به آمریکاییها».
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران صفر شدن صادرات نفت ایران را رویای آمریکایی دانست
که هرگز محقق نخواهد شد« .بیژن زنگنه» تأکید کرد :آمریکا و همپیمانان منطقهای آن ،از نفت
بهعنوان سالح سیاسی استفاده میکنند اما منتظر باشند که دود این تصمیم به چشم خودشان برود.
«حشمتاهلل فالحت پیشه» رئیس گروه امنیت مجلس هم گفته است :فروش نفت ایران به کمتر
از یک میلیون بشکه در روز نمیرسد.
واکنشهای جهانی به تحریم نفتی ایران
تحریم کامل نفت با توجه به اینکه ایران از بزرگترین صادرکنندگان طالی سیاه در جهان
است ،نوسان قیمت گستردهای را در بازارهای جهانی در پی داشته و خواهد داشت .به نظر میرسد
این نوسان که عموم ًا به سمت افزایش قیمت است از سوی کشورهای مصرفکننده بزرگ تحمل
نخواهد شد .نمودهای این عدم تحمل شاید کوتاهمدت نباشد و این کشورها به دلیل برخی منافع و
مالحظات از این تصمیم آمریکا حمایت کنند اما این حمایت دائم نخواهد بود.
در نخستین واکنشها به موضوع تحریم نفتی ایران ،واردکنندگان بزرگ نفت از ایران موضعگیری
کردند .وزارت خارجه چین بهعنوان بزرگترین کشور واردکننده نفت ایران ،سهشنبه گذشته به حذف
معافیتهای موردی خرید نفت از ایران اعتراض کرده و درباره تشدید نوسان قیمت نفت در بازارهای
انرژی خاورمیانه و جهانی هشدار داده است.
وزیر خارجه ترکیه هم در اعتراض به عدم تمدید معافیت نفتی ایران ،آن را برهم زننده صلح و
ثبات در جامعه دانسته و اعالم کرد که ترکیه تحریمهای یکجانبه و تحمیل سالیق کشورهای دیگر
در روابط با همسایگانش را نمیپذیرد.
عراق هم در واکنش به تحریم نفتی ایران اعالم کرده است جایگزینی برای گاز ایران نداریم و
توقف واردات گاز باعث محرومیت عراق از چهار هزار مگاوات برق خواهد شد.
وزیر نفت و گاز هند هم تأمین نیازهای کشورش را از دیگر تولیدکنندگان عمده نفت راهکار قطع
ورود نفت ایران اعالم کرده است.
کمیسیون اروپا هم تصمیم رئیسجمهوری آمریکا برای لغو معافیتهای نفتی ایران را تأسفبار
دانست و بر پایبندی این اتحادیه بر توافق برجام تأکید کرد.
کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره جنوبی ،تایوان و ژاپن که از واردکنندگان اصلی نفت
ایران هستند تاکنون با وعدههای آمریکا واکنش خاصی به موضوع تحریمهای نفتی نشان ندادهاند.
به نظر میرسد این کشورها منتظر عملی شدن قول آمریکا در جایگزینی نفت ایران خواهند ماند.
دیگر ساکت تحریمهای نفتی ایران روسیه است که انتظار میرود واکنش این کشور با توجه به رابطه
حسنه با ایران ،منفی باشد.
آلترناتیو آمریکا برای نفت ایران
تحریم خرید نفت از ایران بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان این کاالی استراتژیک،
همانگونه که اشاره شد تعادل جهانی در بازار نفت را برهم خواهد زد؛ اما باید دید آمریکا بهعنوان
عامل این بینظمی چه نقشه و طرح یا آلترناتیو برای آن خواهد یافت.
به نظر میرسد تنها نقشهای که آمریکا برای جایگزینی نفت ایران در نظر دارد ،استفاده از ظرفیت
کشورهای همسایه ایران است .عربستان سعودی و امارات در صدر فهرست قرار دارند و آمریکا
امیدوار است ،کاهش میزان نفت در بازارهای جهانی را با نفت این دو کشور جبران کند.
نقشه آمریکا گرچه با حمایت حاشیهنشینهای خلیجفارس روی کاغذ درست و منطقی به نظر
میرسد اما این یک روی سکه است .در روی دیگر اما واقعیت آن است که امارات و یا حتی عربستان
برای رسیدن به سطح فنی و توان سیاسی ایران در حوزه صادرات نفت راه طوالنی در پیش دارند .به
نظر میرسد آمریکا درباره ظرفیت فنی دو کشور دچار نوعی خوشبینی عامدانه است که هر دو طرف
را در توهم جایگزینی بازار نفت ایران راضی نگه خواهد داشت.
موضوعی که «حمیدرضا آصفی» سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه هم بر آن تأکید کرده و
گفته است :بعید به نظر میرسد که سعودی و امارات بتوانند خأل نفت ایران را جبران کنند تولیدات
نفتی از هر کشوری تا یک میزانی مقرون بهصرفه است .از آن میزان اگر باالتر رود سرمایه هنگفتی
را باید هزینه کنند که اقتصادی و بهصرفه نیست.
اقتصاد ایران واقعیات تحریم نفتی
آمریکا از زمان حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید بارها ایران را با تحریم کامل نفتی تهدید کرده
بود و بر همین اساس منتظر فاجعه اقتصادی پس از این تحریمها در ایران است .طی چند روز گذشته
اما برخالف انتظارها از بازار ایران که معمو ًال در اثر شوک چنین خبرهایی با افزایش ناگهانی و شدید
ارز و فلزات گرانبها روبهرو میشد ،این بار چندان تحت تأثیر قرار نگرفت.
ایران نمیتواند نقش پررنگ صادرات نفت و گاز را در اقتصاد خود انکار کند و از همین روست که
طی چند دهه تحریمهای آمریکا برای حفظ صادرات خود در دوران تحریم چارهاندیشیهای مختلفی
داشته است .کاخ سفید بهخوبی میداند که صفر کردن صادرات ایران در عمل امکانناپذیر است.
دههها تحریم ایران را در فروش نفت خود «بای نحو کان» متبحر کرده است و گرچه این میان
هزینههای پیدا و پنهان چنین صادراتی چند برابر خواهد بود اما هرگز صفر نخواهد شد.
همانگونه که رهبر انقالب اسالمی هم در دیدار با کارگران تأکید کردند ،این تحریمهای نفتی
میتواند برای اقتصاد ایران توفیق اجباری قلمداد شود و راه را برای رهایی کشور از دام وابستگی
به نفت هموار کند.
گرچه دستیابی به چنین آرمانی دستکم سالها زمان میبرد اما این تحریمها میتواند همان
مصداق سبب شدن خیر عدو باشد و آغازگر مسیر عبور ایران از نفت.
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سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد

رایزنی برای پرداخت بسته حمایتی به بیش از یک میلیون جامانده
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت :در صورتی که منابع
مالی تأمین شود ،سازمان تامین اجتماعی این آمادگی را دارد که
ظرف  24ساعت بسته حمایتی جاماندگان را واریز کند.
به گزارش میزان ،محمدحسن زدا ،درباره آخرین جزئیات
جاماندگان بسته حمایتی دولت در تأمین اجتماعی گفت۲۶۰ :
هزار نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران و  ۶میلیون و ۱۰۰
هزار نفر از بیمهشدگان تاکنون بسته حمایتی دولت که از یکصد
تا سیصد هزار تومان بود را در سال گذشته دریافت کردند.
داد :افرادی که اعتراض به عدم دریافت بسته
وی ادامه 
حمایتی را داشتند با اعالم کدهای دستوری که  *۱۴۲*۸#و

همینطور شمارهگیری  ۱۴۲۰نسبت به ثبت درخواست خود اقدام
کردند که پس از بررسیهای صورتگرفته توسط وزارت رفاه
مقرر شد به بیش از یک میلیون نفر به عنوان جاماندگان بسته
حمایتی این مبالغ پرداخت شود.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت :هنوز از سوی وزارت
رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها بودجهای در اختیار ما برای
پرداخت بسته حمایتی جاماندگان پرداخت نشده است و در
صورتی که پرداختی صورت بگیرد و اسامی جدید را به تأمین
اجتماعی اعالم کند ،ظرف  ۲۴ساعت آینده این مبالغ پرداخت
خواهد شد.

وی گفت :در حال حاضر با دستگاههای ذیربط نیز مذاکراتی
داشتهایم ولی ما مجموعه پرداختکننده هستیم و تصمیمگیرنده
در این خصوص نیستیم.

عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد

واگذاری  4600واحد مسکونی به خانوادههای دارای  2معلول و بیشتر
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با
اشاره به تحویل  4600واحد مسکونی به خانوادههای
شهری دارای دو معلول و بیشتر گفت :تاکنون بیش از
 3610واحد مسکونی برای خانوادههای دارای معلول
مورد بهره برداری قرار گرفته که  1168واحد آن در سال
 97به این خانوادهها واگذار شده است .به گزارش مهر،
از سال  95در قالب تفاهمنامهای بین بنیاد مسکن ،بنیاد
مستضعفان و بهزیستی ،ساخت واحد مسکونی برای
خانوارهای دارای  2معلول و بیشتر آغاز شد .در قالب
این طرح در روستاها ،وام مسکن روستایی که امسال
به  25میلیون تومان رسیده است به اضافه  18میلیون
تومان بالعوض پرداخت میشود .برای ساخت واحد
مسکونی برای خانوارهای دارای بیش از یک معلول در
شهرها هم عالوه بر وام مسکن روستایی 30 ،میلیون
تومان بالعوض پرداخت میشود .از اول دولت یازدهم
 67هزار مسکن برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی
آمادهسازی و واگذار شده و 53هزار واحد مسکونی در

دست احداث است .اکنون 113هزار خانوار مددجوی
بهزیستی پشت نوبت دریافت مسکن هستند .بهمن
سال گذشته 2هزارو  500واحد مسکونی به مددجویان
بهزیستی واگذار شد.
تاکنون در قالب مشترک بنیاد مسکن ،بنیاد
مستضعفان ،وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی
 ۶۶۰۰خانوار دو معلول و باالتر در روستاها صاحبخانه
شدند که از این میزان  ۳۱۰۰واحد تکمیل شده و به
بهرهبرداری رسیده است .در شهرها نیز احداث حدود
 ۷۷۳۷واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو
معلول و باالتر آغاز شده است که این کار با همکاری
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،سازمان بهزیستی ،بنیاد
مستضعفان ،خیرین مسکن ساز و سازمان ملی زمین و
مسکن انجام میشود .در روستاها به افراد واجد شرایط
طرح ۲۵ ،میلیون تومان تسهیالت با سود  ۴درصد اعطا
میشود .همچنین بنیاد مسکن  ۵میلیون وام بالعوض
و سازمان بهزیستی  ۱۰میلیون تومان وام بالعوض

پرداخت میکند .ضمن آنکه زمین رایگان در اختیار
افرادی که سازمان بهزیستی معرفی کند تخصیص
خواهد یافت .رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
همچنین گفت :در یک تفاهمنامه جدید در سیستان
و بلوچستان و جنوب کرمان قرار شده تا بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و کمیته امداد به طورمشترک  ۱۰هزار
واحد در جنوب کرمان و ۱۲هزار واحد در سیستان و
بلوچستان احداث کنند که برای این کار منابع مالی
توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است.
حسین خلیلی مرد عضو هیأت مدیره سازمان
ملی زمین و مسکن گفت :تاکنون از مجموع  10هزار
خانوار شهری دارای حداقل دو معلول معرفی شده به
این سازمان ،واحدهای مسکونی بیش از  4600خانوار
تکمیل و تحویل شده است .معاون فنی و مهندسی
سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اعالم کرد که بر
اساس برنامه اجرایی سال  98این سازمان مقرر شده
تعداد  1523واحد مسکونی به متقاضیان معرفی شده

به سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل و تحویل شود.
حسین خلیلی مرد ،مسئولیتهای سازمان متبوعش در
تفاهمنامه مذکور را تأمین زمین مورد نیاز در شهرها
از محل منابع موجود این سازمان ،شناسایی و معرفی
واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی متناسب با شرایط
فیزیکی معلوالن و احراز شرایط متقاضیان مبنی بر
نداشتن سابقه مالکیت خواند و وظایف سایر طرفین
این تفاهمنامه را عمدت ًا تأمین منابع مالی پروژهها و
پشتیبانی دانست .عضو هیأت مدیره سازمان ملی
زمین و مسکن در خصوص اعتبارات اختصاص یافته
به خانوادههای دارای دو معلول نیز اظهار داشت :در
صورت تخصیص واحد مسکونی به این خانوادهها
بخشی از اعتبار مورد نیاز تا سقف  40میلیون تومان از
طریق تسهیالت بانکی کم بهره مسکن مهر و بخشی
نیز تا سقف  30میلیون تومان به صورت بالعوض
توسط بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی کل کشور
تأمین میشود.

مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد

کاهش  20تا  30درصدی تعرفه برق بخش خانگی در صورت صرفهجویی  10درصدی در ایام پیک تابستان
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به طرحهای تشویقی وزارت نیرو برای
کاهش میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام پیک مصرف تابستان ،گفت :در
صورت صرفهجویی  ۱۰درصدی در میزان برق مصرفی ۲۰ ،تا  ۳۰درصد از مبلغ
صورتحساب مشترکان کاهش مییابد.
به گزارش ایسنا ،محمدحسن متولیزاده با اشاره به افزایش هفت درصدی
تعرفه برق تمامی مشترکان از ابتدای اردیبهشتماه ،گفت :با هدف افزایش
انگیزه برای اصالح مدل مصرف مشترکین پرمصرف به ویژه در زمان اوج
مصرف برق مقرر شده است تا از ابتدای خردادماه تنها برای مشترکین پرمصرف
خانگی  ۱۶درصد به این رقم افزوده شود .وی مشترکین خانگی را به دو دسته
تقسیم کرد و افزود :حدود  ۲۷میلیون مشترک خانگی زیر الگوی مصرف و یا
مطابق الگو برق مصرف میکنند که  ۷۵درصد مشترکان در مناطق عادی و ۸۳
درصد مشترکین در مناطق گرمسیر در این محدوده قرار میگیرند .مدیرعامل

شرکت توانیر ادامه داد :این دسته از مشترکین در صورتی که مصرف خود را
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهند ،به میزان مصرف کاهش
یافته بر اساس نرخ اولین پله در آن منطقه از تشویق برخوردار خواهند شد.
متولیزاده تصریح کرد :با فرض ثابت بودن مصرف ،صورتحساب این گروه از
مشترکان ماهانه حداکثر تا  ۲,۵۰۰تومان افزایش مییابد ولی در مقابل کاهش
 ۱۰درصدی مصرف این گروه از مشترکان صورتحساب آنها را نیز حدود ۲۰
درصد کاهش خواهد داد .وی ادامه داد :بخش دیگری از مشترکان خانگی
کشورمان شامل سه میلیون مشترک پرمصرفی است که بیش از الگو ،برق
مصرف میکنند و  ۲۵درصد از مشترکان در مناطق عادی و  ۱۷درصد مشترکان
یگیرند .مدیرعامل شرکت توانیر
در مناطق گرمسیری در این محدوده قرار م 
اضافه کرد :با فرض مصرف ثابت ،صورتحساب ماهانه این دسته از مشترکان از
هشت تا  ۲۷هزار تومان افزایش خواهد داشت ولی در مقابل کاهش  ۱۰درصدی

مصرف این گروه از مشترکان صورتحساب آنها را تا حدود  ۳۰درصد کاهش
خواهد داد .متولیزاده هدف از ابالغ تعرفههای جدید برق را اصالح مدل مصرف
مشترکان پرمصرف دانست و افزود :در صورت صرفهجویی  ۱۰درصدی در
میزان برق مصرفی حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد از مبلغ صورتحساب مشترکان کاهش
مییابد .در این بین تعرفه جدید برق تنها به دو درصد از مشترکان (که بیش از دو
برابر الگو ،برق مصرف میکنند) هزینه بیشتری تحمیل خواهد کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به ارائه چند توصیه برای مدیریت
مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف تابستان (ساعت  ۱۱تا ۱۸
روزهای غیرتعطیل) پرداخت و گفت :با بکارگیری روشهای بسیار ساده
میتوان بدون کاهش سطح رفاه خانوار تا  ۳۰درصد در مصرف برق به
ویژه ساعات اوج مصرف صرفهجویی و از تشویق و کاهش قابل مالحظه
صورتحساب بهرهمند شد.

آگهی تغییرات شرکت آریان نوین سازان راهور سهامی خاص به شماره شماره ملی 1911501593به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی
انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
ثبت  299920و شناسه ملی  10103378910به استناد صورتجلسه مجمع
موسسات غیرتجاری تهران ()433840
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  27/04/1397تصمیمات ذیل
________________

اتخاذ شد :آقای مجید عظیم زاده بیدگلی بشماره ملی 6199230027
بسمت رئیس هیات مدیره فرهاد زاهدی فرد بشماره ملی 0651877016
بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره و کاوه چشمی بشماره ملی
 0452736242بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب
گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات
و قراردادها وعقود اسالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433838

________________
آگهی تغییرات شرکت ترن پارت تیپاکس با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  53058و شناسه ملی  10100981997به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  27/05/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل
شرکت به آدرس استان تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر
تهران -محله ولیعصر – کوچه نور –خیابان تابان غربی – پالک – 12
طبقه اول – کد پستی  1968935413تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433839
________________
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویندگان صنعت جنوب شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  199929و شناسه ملی 10420249946
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 23/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .:آقای کیومرث توکلی به شماره
ملی 0064212424به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا عباسی فرد به

آگهی تغییرات شرکت پارت تندرو ماد با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 395148و شناسه ملی  10320458713به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 19/12/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهرداد فاخر با شماره ملی 0451605381
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آرتین یسایان با شماره ملی  0070710260به
سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره (خارج از شرکا) و امیرجالل الدین
باالزاده با شماره ملی  3873264511به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا)
و علی قاسمی افشار علی آبادی با شماره ملی  1582628629به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات ،قراردادها و عقود با امضای مهرداد فاخر (عضو
اصلی هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت یا امضای آرتین یسایان (مدیر
عامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و امیرجالل الدین باالزاده (رئیس هیئت مدیره)
متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مهرداد فاخر (عضو
اصلی هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت یا امضای آرتین یسایان (مدیر
عامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و امیرجالل الدین باالزاده (رئیس هیئت مدیره)
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433841

________________
آگهی تغییرات شرکت برسو سازه لیان با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  342327و شناسه ملی  10103929902به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  28/09/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به شرح ذیل
انتخاب گردیدند :رضا بهنود به شماره ملی  3932764528امیر کلیوند
به شماره ملی  0069820082سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433843
________________

یادداشت

تکرار اشتباه در سیاستگذاریهای اقتصادی
محسن جالل پور

پایه همه اتفاقاتی که امروز در اقتصاد ما رخ میدهد این
تصور غلط است که میتوان اقتصاد را با دستور و اجبار و
برخورد امنیتی اداره کرد .این در حالی است که بازار کام ً
ال
هوشیار عمل میکند و فعاالن اقتصادی بر مبنای جریان واقعی
اقتصاد تصمیم میگیرند.
درباره اینکه چرا سیاستمداران از این تجربههای مکرر درس
نمیگیرند ،از آنجا که فرض من بر این است که نوعی فهم و
ظرفیت ذاتی در آنها وجود دارد و باور نمیکنم که اینقدر کمحافظه یا بیدقت باشند ،دو
تئوری دارم .یکی اینکه سیاستگذاران نگاهی خوشبینانه به جریانهای کوتاهمدت موجود
در اقتصاد دارند .تئوری دوم این است که برخی سیاستمداران تصور میکنند دو مساله مشابه،
میتواند دو راهحل مختلف داشته باشد .مث ً
ال درباره کمبود گوشت یا دستمال کاغذی فکر
میکنند ریشههای این وقایع متفاوت است و در هر نوبت تقصیر را به گردن یک عامل
میاندازند .حال آنکه وقتی برای واردات برخی کاالها ارز  4200تومانی اختصاص یابد و
قیمت دالر در بازار آزاد بیش از  13هزار تومان باشد ،هر کاالیی ممکن است قاچاق یا احتکار
شود و این اتفاق میتواند بارها تکرار شود .هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر دوباره
دستمال کاغذی کمیاب نشود.

یادداشت

نظریه جدید پولی( :)MMTمدرن یا ارتجاعی؟
دکتر موسی غنینژاد

میرسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در
ایاالتمتحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای
سیاستهای چپگرایانه پوپولیستی نباشد .هیچ سخن جدیدی در این
نظریه به اصطالح مدرن وجود ندارد ،اتفاقا کل آن نوعی بازگشت
(ارتجاع) بهنظریه خاماندیشانه کینزی است.
مشاوران اقتصادی برنی سندرز ،کاندیدای جناح چپ حزب
دموکرات ،بهمنظور جا انداختن وعدههای بلندپروازانه و پرهزینه وی
درخصوص سیاستهای زیستمحیطی و بهداشت همگانی ،در توجیه
اقتصادی منابع تامین مالی آنها به این «نظریه پولی مدرن» متوسل شدهاند.
هسته مرکزی این نظریه «مدرن» تاکید بر بدون پشتوانه بودن پول است و اینکه پول پدیدهای
صرفا دولتی است و سخن گفتن از تبدیلپذیری پول یا پول پایه طال حرفهای کهنه و از مد افتاده
است .مدعیان نظریه پولی مدرن میگویند دولت میتواند تا آنجا که ضرورت اشتغال کامل ایجاب
میکند ،اقدام به چاپ پول کند و نگران بودجه متوازن و افزایش بدهیهای انباشته دولت نباشد؛ چون
نهایتا دولت به خودش بدهکار میشود .اینگونه داوری درباره پول در تضاد با تفکرات برجستهترین
اقتصاددانان پولی و مسووالن نظام پولی در جریان اصلی علم اقتصاد است .مدافعان نظریه پولی
مدرن میگویند بهدنبال اشتغال کامل با حفظ ثبات قیمتها هستند .اما تجربه سیاستهای کینزی در
دهه  ۱۹۷۰میالدی در غرب و دیگر کشورها نشان داد این خیال خامی بیش نیست؛ یکبار که روند
تورمی بهدلیل اجرای سیاستهای انبساطی راه بیفتد دیگر نمیتوان آن را متوقف کرد مگر با اجرای
سیاستهای انقباضی که موجب رکود و بیکاری میشود.
به احتمال زیاد میتوان گفت نظریه پولی مدرن در محافل آکادمیک غربی و بدنه کارشناسی با
اقبال مواجه نخواهد شد و احتمال اجرای آن در کشورهای پیشرفته چندان زیاد نیست.
اما باید مراقب تاثیر مخرب اینگونه نظریات در کشور خودمان باشیم که تبلیغ و ترویج آن،
نتیجهای مشابه ضربالمثل دادن تیغ به دست زنگی مست خواهد داشت.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آذر تجارت پدرام با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  240179و شناسه ملی  10102809521به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  22/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :به موضوع شرکت:
مطالعات امکان سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی طرحها و پروژهها ،شبکه
تکنولوژی و فناوری اطالعات ,ارائه و انجام کلیه خدمات مالی ,خدمات مشاوره
اقتصادی,واردات و صادرات و خرید و فروش نفت و گاز و مشتقات وابسته به آن
وروغنهای صنعتی و مشتقات محصوالت پاالیشگاهی و پتروشیمی  ,خرید و
فروش ,واردات و صادرات فوالد  ,مواد اولیه  ,شمش  ,ورق ,سنگ آهن  ,آهن
اسفنجی و سایر محصوالت فوالدی ,واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه
ماشین آالت صنعتی و کشاورزی و قطعات ماشین آالت خودروهای سبک و
سنگین  ,واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه ماشین آالت راه سازی و
ساختمان  ,تعمیر  ,نگهداری و خرید و فروش و واردات و صادرت کلیه کاالهای
دیجیتالی  ,لپ تاپ  ,تلفن همراه هوشمند  ,نوت بوک  ,تلویزیون هوشمند  ,و خرید
و فروش و واردات و صادرات انواع دستگاههای کارتخوان و لوازم و قطعات یدکی و
مصرفی آن,خرید و فروش و واردات و صادرات دستگاههای پرس سبک و سنگین
و خدمات خرید و فروش  ,واردات وصادرات ,تولید ،تهیه ،توزیع ،تعمیر و راه اندازی
کلیه لوازم ودستگاهها و تجهیزات پزشکی رادیولوژی ,تصویربرداری ،دندانپزشکی،
آزمایشگاهی و توان بخشی و همچنین ارائه خدمات مشاوره در امور تجهیزات
پزشکی و بیمارستانی  ,واردات و صادرات و خرید و فروش دارو و فرآوردههای
دارویی ,خرید و فروش  ,تولید و فرآوری  ,صادرات و واردات محصوالت کشاورزی
و صنایع غذایی ,خرید و فروش  ,تولید و فرآوری  ,صادرات و واردات مواد شوینده و
آرایشی بهداشتی  ,خرید و فروش  ,تولید و فرآوری  ,صادرات و واردات محصوالت
نساجی و پوشاک  ,گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها  ,خرید و
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی,انعقاد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی  ,ایجاد
شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور  ,اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت
ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی  ,شرکت در کلیه مناقصات ,
پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم به موضوع شرکت اضافه گردید وماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433842
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جامعه
یادداشت

دو مشکل اساسی در اقتصاد ایران
دکتر حسین عبده تبریزی

خروج آمریکا از برجام در اواخر سال  ۱۳۹۶و تشدید
ریسکهای سیاسی ،تلنگری شد تا ضعف اصلی اقتصاد ایران
که مربوط به تولید حجم قابلمالحظهای از نقدینگی بوده ،آثار
مخرب خود را نمایان کند .اگر بخواهیم از دو مشکل اساسی در
اقتصاد ایران صحبت کنیم که به بیثباتی و التهابات بازارها در
این مقطع منجر شد ،یکی مساله «تحریمها» و دیگری «عدم
تعادلهای خودساخته» ناشی از ضعفهای سیاستگذاری است.
از یک طرف بازگشت تحریمها باعث شد تا ضعف ساختاری
اقتصاد ایران که مربوط به عدم تعادلها و ناپایداریهای متغیرهای پولی بود ،آثار خود را
نشان دهد و از طرف دیگر خطاهای مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی دولت سبب شعلهورتر
شدن آتش نقدینگی شد .اکنون نگرانی نسبت به تشدید تولید نقدینگی که زمینهساز تورم
است ،بیش از هر مساله دیگری به چالش جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است .تورم از یک
طرف با کمیتهای ریالی و از طرف دیگر با ارز و بودجه دولت مرتبط است .ما در تمام این
حوزهها چالشهای اساسی داریم که نهتنها حلوفصل نشدهاند ،بلکه به عد م تعادلهای
بلندمدتی در اقتصاد ایران تبدیل شدهاند .در مورد کمیتهای پولی باید بگویم که در سالهای
اخیر ،مشکل اصلی رشد شبهپول و خلق حجم بزرگی از نقدینگی توسط بانکها بوده است
نه کسری بودجه دولت .دلیلش مشخص است ،چراکه نرخ باالی سود بانکی در دولت یازدهم
به سپر تورمی تبدیل شد .در نتیجه ،بانکها مقدار قابلمالحظهای سود موهوم ایجاد کردند و
شکاف بزرگی بین داراییها و بدهیها در ترازنامه بانکها به وجود آمد .این شکاف باعث شد
تا آنها سودهایی فراتر از دسترسشان پرداخت کنند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

یادداشت

نقدینگی چیست؟
پویا ناظران

پست اینستاگرامی اخیر آقای همتی ،رییس کل بانک مرکزی ،در
مورد «هدایت نقدینگی» رو خوبه با هم تحلیل کنیم .اما قبل از اون،
باید ببینیم که نقدینگی دقیقا چیه .موضوع این پست ،تشریح چیستی
نقدینگیست.
اگه بخواهید پولهاتون رو بشمرید ،مجموع اسکناسهای تو
حسابمدتدارتون رو

جیبتون ،موجودی حساب جاری ،و موجودی
جمع میزنید ،و این میشه کل پولی که دارید .اگه کل اشخاص
حقیقی و حقوقی کشور ،پولشون رو اینجوری بشمرند ،میرسند به
رقمی حدود  ۱۹۰۰ه.م.ت .این رقم کل «نقدینگی» موجود در اقتصاده.
این چیزی که ما بهش میگیم پول ،و اقتصاددانها بهش میگن نقدینگی ،در واقع بدهی نظام
بانکیه .اینکه پول ،بدهی نظام بانکیه یعنی چی؟
وقتی کار میکنیم ،در یک سرمایهگذاری اقتصادی مشارکت میکنیم ،و بابت این مشارکت،
دستمزدی دریافت میکنیم .این دستمزد ،چه اسکناس و چه چک ،در واقع حکم اوراق بدهی نظام
بانکی رو داره .نشون ه بدهی بودنش اینه که وقتی میبریمش نزد بانک ،بانک موظفه بابت مالکیت ما
بر اون اوراق ،به ما سود بده.
وقتی حقوقمون رو در حساب سپرده ،پسانداز میکنیم ،بانک بدهکاره و ما طلبکار؛ بانک سود
میده و ما سود میگیریم .طلبکار بودن از بانک ،نوعی سرمایهگذاریه .پس وقتی پول تو بانک نگهداری
میکنیم ،در واقع پساندازمون رو به شکل بدهی نظام بانکی سرمایهگذاری کردیم .وقتی با پولمون
چیزی میخریم ،در واقع اوراق بدهی نظام بانکی رو با اون جنس معاوضه کردیم .بعد از معاوضه،
فروشنده مالک اون سرمایهگذاری شده و ما مالک جنس.
حتما شنیدید که میگن نقدینگی توسط نظام بانکی خلق میشه .این یعنی بانکها پول منتشر
میکنند .اختیار انتشار پول توسط یک شخص حقوقی غیردولتی ،به نظر یک رانت میاد .منتها پول
برای ما دارایی و ابزار پساندازه ،در حالیکه برای نظام بانکی ،پول بدهیایه که باید بهش سود بده .پس
در انتشار پول توسط نظام بانکی ،رانتی نیست.
نظام بانکی این بدهی رو منتشر کرده ،تا با منابع حاصل از اون تسهیالت اعطا کنه ،تسهیالتی که
در فعالیتهای مولد اقتصادی سرمایهگذاری میشه .نظام بانکی از سود اون تسهیالت درآمد کسب
میکنه ،و از محل درآمدش ،سود بدهیش رو ،که سود پولهاییست که سپرده شده ،پرداخت میکنه.
ی نظام بانکیست که متناظر با اعتبارات اعطا شده خلق شده .به نگاه کلیتر،
در واقع نقدینگی ،بده 
ی که در دست ماست ،گواهیای مبنی بر سرمایهگذاری انجام شده در اقتصاده ،و برای همین ما
پول 
رو محق بر دریافت سود میکنه .حاال فرض کنید که نظام بانکی بدهی جدید منتشر کنه ،در حالیکه
میزان اجناس موجود در اقتصاد افزایش نیافته .این یعنی نظام بانکی نقدینگی رو افزایش داده ،اما بخش
واقعی اقتصاد بزرگتر نشده .حاال از طرفی نقدینگی بیشتری در دست خریداران هست ،و از طرفی هم
فروشندگان ،در ازای جنسشون برای گرفتن حداکثر بدهی بانکی چونه میزنند .سادهتر بگم ،موقع
معاوضه اجناس ،پول بیشتری دست به دست میشه .به این میگیم تورم .پس به نهادی نیاز داریم
تا سرعت رشد نقدینگی توسط نظام بانکی رو در سطح مناسبی مدیریت کنه .فلسفه وجودی بانک
مرکزی همینه .حاال فرض کنید اقتصاد دچار بحران بشه .از یک طرف ،اعتماد جامعه به بدهی نظام
بانکی کم میشه و مردم ترجیح میدهند که ارز یا طال نگهداری کنند .منتها از طرف دیگه ،بدهی
نظام بانکی نمیتونه بدون صاحب بمونه و باالخره برخی باید مالکیت او ن رو بپذیرن .بعبارت فنی ،بازار
بدهی بانکی باید تسویه بشه .لذا این بدهی نسبت به ارز و طال اینقدر ارزون میشه تا برای همهاش
مشتری پیدا بشه .این اتفاق همون چیزیست که بهش میگن کاهش ارزش پول ملی.
در واقع وقتی مقبولیت اجتماعی بدهی نظام بانکی ،بعنوان ابزار پسانداز ،کم میشه ،قیمتش اینقدر
ارزون میشه تا مقبولیت کافی برای خرید و نگهداری هم هاش ایجاد بشه .لذا ارزش پول ملی ،منعکس
کننده مقبولیت نقدینگی نسبت به سایر ارزها ،بعنوان ابزار پساندازه.
پاورقی :جا داره تاکید کنم که توضیحات این پست ،در مورد نقدینگی بعنوان یک مفهوم انتزاعی
اقتصادیست ،و فارغ از وضعیت کنونی نظام بانکی کشور نوشته شده بود.

یادداشت

اقتصاد سیل
مرتضی یوسفی طهارم

اولین چیزی که از سیل به ذهن میآید خسارت است ولی همزمان با خسارت مزایای آن
را نیز باید مد نظر داشت.
چقدر بودجه تصویب شده و الزم بود تا دریاچه ارومیه احیا شود؟! خسارت ناشی از
ریزگردها و خشکی تاالبها چه میزان بود و چقدر بودجه الزم بود تا آنها احیا شوند تا از
خسارت بیشتر جلوگیری شود؟ هزینه ترک سکونت گاهها چه میزان بوده و چقدر بودجه الزم
بود تا از نزاع و درگیری بر سر آب جلوگیری شود؟ و موارد بسیاری دیگر.
اما بنظرم مهمتر از همه ،چقدر بودجه الزم بود که فرهنگ سازی شود که ما یاد بگیریم
که به حریم رودخانهها و درهها احترام بگذاریم و وارد خانه آنها نشویم.
به قول بزرگی ما مردمانی هستیم که فقط با بحران یاد میگیریم و حتما باید خودمان
تجربه کنیم ،علم و تجربه بشری برای ما ارزشی چندانی ندارد.
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دستور رئیس قوه قضائیه به دادستانها و سازمان بازرسی
برای بررسی خصوصیسازیها
رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این مورد مخاطب
رهبر انقالب است ،افزود :نباید نگاهمان فقط به دولت باشد
و اینگونه خصوصیسازیها قبل از اینکه به بحران اجتماعی
و کارگری تبدیل شود ،باید در دست بررسی سازمان بازرسی
و دادستانها قرار گیرد.
به گزارش جماران؛ رییس قوهقضاییه از دادستانها و
سازمان بازرسی کل کشور خواست خصوصیسازیها را
قبل از اینکه به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل شود ،در
دست بررسی قرار دهند.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
پنجشنبه گذشته در نشستی با روسای کل دادگستریها و
دادستانهای سراسر کشور که با حضور مسئوالن عالی قوه
قضاییه برگزار شد،
با اشاره به بیانات رهبر انقالب در دیدار با کارگران به
مناسبت روز کارگر گفت :موضوعی که رهبر انقالب در
رابطه با فروش کارخانهها بیان کردند پیش از این نیز توسط
معظم له در مشهد مقدس بیان شده بود و این نشان از
اهمیت موضوع دارد.
رئیس قوه قضائیه افزود :کارخانهای را با مبالغی که محل
تامین آن جای بحث دارد میفروشند؛ زیرا اکثر مبالغ خرید
این کارخانهها تسهیالت بانکی و در اصل خریدار آوردهای
ندارد و در واقع منابع کشور را با ارتباطات و روابط استفاده
کرده و کارخانهها را میخرند و بعد از مدتی کارخانه تعطیل
و زمینهای آن تبدیل به مجتمعهای مسکونی و تجاری

میشود.
رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضایی در این مورد مخاطب
رهبر انقالب است ،افزود :نباید نگاهمان فقط به دولت باشد
و اینگونه خصوصیسازیها قبل از اینکه به بحران اجتماعی
و کارگری تبدیل شود ،باید در دست بررسی سازمان بازرسی
و دادستانها قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان بازرسی و دادستانها
گفت :نگذارید این موارد اتفاق بیفتد و اجازه سوداگری به
سوداگران را ندهید.
وی بیان کرد :سهم خصوصیسازی یک مسئله درست
و بجا است و قانونهای برنامه نیز از ادوار گذشته تاکنون به
آن تاکید شده است .امروز  70درصد اقتصاد ما دولتی است
و نباید اینگونه باشد و همه به این موضوع رسیدهاند ،ولی
خصوصیسازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز
در برخی موارد مطرح است حتما قابل تداوم و استمرار نیست
و باید با یک نگاه پیشگیرانه همکاران ما در دستگاه قضایی

موضوع را دنبال کنند.
گفتنی است ،چندی پیش جنبش عدالتخواه دانشجویی
طی نامهای خطاب به حجتاالسالم رئیسی ،رئیس قوه
قضائیه در خصوص سازمان خصوصیسازی نکاتی را مطرح
کرد.
در بخشی از این نامه آمده است :همانطور که
مستحضرید واگذاریهایی که تاکنون با نام خصوصیسازی
رخ داده است ،موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و
بیعدالتی در کشور شده است .نکته قابل تامل در مورد
سیر خصوصیسازیها این است که عالوه بر تضییع بیت
المال ،مهمترین کارخانجات و تولیدیهای کشور در نتیجه
واگذاری آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده میشوند.
همچنین گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با
تفریغ بودجه سال  96که در مجلس مطرح شده و همچنین
تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکتهای واگذار شده
نیز گواه بر این موضوع است .به طور نمونه :در سال گذشته
شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم.
با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های
واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ لذا انتظار
میرود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته
و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به
پروندههای گذشته خصوصیسازیها ،اجازه ندهید تبعات
اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاستهایی
دامن جمهوری اسالمی ایران را بگیرد.

معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد

ی بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت برای جبران خسارتهای کشاورزان آسیب دیده از سیل
جزئیات کمکها 
معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد
کشاورزی اعالم کرد :هیات وزیران در آخرین
جلسه خود در  ۲۸فروردینماه ،جزئیات کمکهای
بالعوض و تسهیالت ارزان قیمتی را برای جبران
خسارتهای بخش کشاورزی در سیل فروردینماه
تصویب و به همه استانهای خسارت دیده ابالغ
کرده است.
به گزارش ایسنا ،از روزهای پایانی سال گذشته
تا امروز ،مردم استانهای بسیاری از جمله گلستان،
مازندران ،لرستان ،ایالم ،خوزستان ،شیراز و …
درگیر سیل شدهاند و سرمایههای آنها از بین رفت،
یکی از بخشهایی که در میان بیشترین آسیب را
در مناطق سیلزده متحمل شده بخش کشاورزی در
حوزههای مختلف زراعت ،باغبانی ،دامداری ،طیور،
زنبور عسل و غیره بوده است.
عبدالمهدی بخشنده  -معاون برنامهریزی
اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی -در این باره به ایسنا
گفت :در آخرین جلسه هیأت وزیران در روز ۲۸
فروردینماه به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان

برنامه و بودجه مصوبهای برای کمکهای بالعوض
به کشاورزان خسارت دیده تصویب شد تا به استناد
اصل  ۱۳۸قانون اساسی برای جبران خسارتهای
بخش کشاورزی در سیل فروردین ماه کمکهای
بالعوضی از محل منابع مالی اختصاص یافته و
با رعایت مقررات مربوط توسط استانداریهای
ذیربط به خسارت دیدهها پرداخت شود .وی افزود:
بر این اساس برای هر واحد خسارت دیده در زیر
بخشهای مختلف زراعت ،باغبانی ،دام ،زنبور عسل،
آبزی پروری ،مرغداری و ایستگاه پمپاژ آب مبلغی
تعیین شده تا به عنوان کمک بالعوض به خسارت
دیدگان پرداخت شود که به عنوان مثال برای هر

هکتار زمین زراعی دیم تا سقف  ۲۰میلیون ریال در
نظر گرفته شده است و به ازای هر واحد صددرصدی
تخریب شده مرغداری نیز تا سقف  ۲۰میلیون دالر
کمک بالعوض در نظر گرفته شده است .معاون
برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:
در بند دو این مصوبه نیز به تسهیل درباره تسهیالت
بانکی ارزان قیمت در نظر گرفته شده توضیح داده
شده است که دولت برای جبران خسارت یاد شده
 ۵۰هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت
با سود و کارمزد  ۱۴درصد در نظر گرفته است که
با معرفی وزارت کشاورزی و استانداریهای ذیربط
بین خسارت دیدگان پرداخت میشود .بخشنده
گفت :این مصوبه برای همه استانهای از کشور
است که از سیل خسارت دیدهاند و به همه آنها ابالغ
شده است و شامل همه کشاورزان و تولیدکنندگان
بخش کشاورزی از جمله بهرهبردارانی که تحت
پوشش بیمه بودهاند یا نبودند میشود.
وی با بیان اینکه کشاورزانی که بیمه هستند به
دلیل آن که بخشی از غرامت خود از صندوق بیمه

دریافت میکنند باقی ماننده خسارتشان تا سقف
مصوبه دولت را از این محل میتوانند دریافت کنند،
درباره وضعیت چگونگی پرداخت تسهیالت برای
بخشهای مختلف کشاورزی آسیبدیده اظهار کرد:
به عنوان مثال برای هر کلونی زنبور عسل آسیب
دیده تا مبلغ  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار ریال تسهیالت
در نظر گرفته شده است که این عدد به ازای هر
واحد مرغداری مرغ مادر تا مبلغ  ۱۸میلیارد ریال
افزایش پیدا میکند البته پرداخت کمک بالعوض
و تسهیالت موضوع این تصویب نامه متناسب با
درصد خسارت خواهد بود .معاون برنامهریزی
اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد :بر اساس
این مصوبه که از سوی معاون اول رئیس جمهور
ابالغ شده است وزارت جهاد کشاورزی باید با دو
هفته بعد از ابالغ آن نسبت به تدوین دستورالعمل
اجرایی نحوه و چگونگی پرداخت کمک بالعوض و
تسهیالت ارزان قیمت موضوع بندهای یک و دو
این تصویب نامه با هماهنگی وزارت کشور اقدام
کند.

وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن خبر داد

رایزنی برای پرداخت  70میلیارد تومان از اموال کشف شده متهم اول پرونده «سکه ثامن » به مالباختگان
وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن درباره آخرین وضعیت پرونده
سکه ثامن توضیحاتی داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،خبرهای خوش دستگاه قضا برای
مالباختگان سکه ثامن رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع مالباختگان
سکه ثامن ،در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار
کرد :خوشبختانه خبر خوشحالکنندهای برای موکلین و مالباختگان
پرونده سکه ثامن دارم و به همراه سه نفر از نمایندگان مالباختگان
خدمت دادستان کل کشور رسیدیم ،در این جلسه خرم آبادی معاون
دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها حضور داشت.
وی افزود :دادستان کل کشور حدود یک ساعت و نیم برای این
جلسه وقت گذاشت و صحبتهای موکالن را گوش داد.
کوهپایه زاده ادامه داد :در این جلسه درخواست مالباختگان را
برای پرداخت وجوهی که تاکنون از متهم ردیف اول کشف شده به
نسبت طلب شکات مطرح کردیم ،چرا که تاکنون حدود  ۷۰میلیارد

تومان از متهم ردیف اول پرونده ثامن کشف و ضبط شده است و
اگر این مبلغ تا پیش از صدور حکم قطعی که قطعا زمانبر است ،در
مرحله دادسرا به نسبت طرف شکات پرداخت شود کمک بزرگی
برای آنان خواهد بود .وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه
ثامن یکی از مشکالت پرداخت وجوه کشف شده قبل از صدور حکم
قطعی را ایرادات قانونی خواند و گفت :در این جلسه دادستان کل
کشور پیشنهاد کرد موضوع به منظور رفع ایرادات قانونی در جلسه
آتی سران سه قوه مطرح شود تا در صورت صدور اجازه توسط
سران قوا وجوه کشف شده از متهم ردیف اول در مرحله دادسرا به
مالباختگان پرداخت شود .کوهپایهزاده ادامه داد :در نهایت دادستان
کل کشور دستور داد گزارشی از پرونده سکه ثامن به منظور طرح در
جلسه سران قوا تهیه شود که امیدواریم هر چه زودتر این موضوع
به سرانجام برسد.
وی گفت :همچنین در این جلسه عدم تناسب قرار تأمین کیفری

صادره برای متهم ردیف دوم پرونده را مطرح کردیم .متهم ردیف
دوم پرونده همسر متهم ردیف اول و رئیس هیئت مدیره شرکت
سکه ثامن بوده و هماکنون با صدور وثیقه سبک  ۳میلیارد تومانی
خارج از زندان به سر میبرد و خواستار بازنگری در صدور این قرار
شدیم و نهایتا مقرر شد قرار صادره بررسی شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران هشدار داد

 300هزار هکتار از اراضی  6استان در معرض هجوم ملخها!
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :ملخها به  300هزار
هکتار از خاک کشور در  6استان هجوم آوردهاند که تاکنون  60هزار
هکتار سمپاشی شده است.
به گزارش فارس ،اسماعیل نجار ،درباره آخرین وضعیت هجوم
ملخها به بعضی از استانهای کشور گفت :سازمان حفظ نباتات
وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص وظیفه دارد و سازمان
مدیریت بحران در زمانی که میزان حادثه گسترده باشد به یاری
دستگاههای مربوطه خواهد شتافت.

وی ادامه داد :در اسفند سال  ۹۷درخواست  ۱۲میلیارد تومان
برای مبارزه با ملخها شد که سازمان مدیریت بحران  ۱۰میلیارد
تومان آ را موافقت کرد و به سازمان برنامه و بودجه ا ین درخواست
ارسال شد .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت :ملخها از
شمال آفریقا حرکت کردند و وارد کشور عربستان شدند و این
کشور نیز به دلیل هجوم ملخها در مناطق غیرزراعی ضرورتی برای
مبارزه با آنها نداشته و ملخها به  ۶استان کشور از جمله هرمزگان،
خوزستان ،فارس ،کرمان ،سیستان و بلوچستان هجوم آوردند.

وی گفت :در حال حاضر با  ۶فروند هواپیما سمپاشیهای الزم
انجام شده است و مکانهایی که با هواپیما نمیتوان سمپاشی کرد
توسط تراکتورها سمپاشی شده است و تاکنون  ۶۰هزار هکتار از
مزارع که هجوم ملخها را داشته سمپاشی شده است .نجار گفت:
باید  ۳۰۰هزار هکتار در این  ۶استان سمپاشی شود و این اقدام
در حال انجام است .ملخهایی که هجوم آوردند بسیار بلندپرواز
هستند و حدود  ۴هزار کیلومتر پرواز دارند و حتی از اقیانوسها
نیز رد میشوند.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

نحوه برقراری «بیمه بیکاری» برای کارگران خسارت دیده از سیل گلستان
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از برقراری بیمه بیکاری
برای کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده در سیل استان
گلستان خبر داد و گفت :آن دسته از افراد که حق بیمه
میپرداختند بیمه بیکاری برایشان برقرار میشود .آنها که
قرار داد دائم نداشتند نیز شناسایی و برآورد ماههای که باید
از بیمه بیکاری استفاده کنند با کمک واحدهای تولیدی
انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری در حاشیه سفر
یک روزه خود به مناطق سیل زده استان گلستان ضمن
بازدید از چند واحد آسیب دیده و گفت و گو با مدیران و
کارگران آن شرکتها اظهار کرد :از روزهای اولیه وقوع
سیل و بروز خسارات ،از جمله مهمترین سیاستهای دولت
که به استانداران ابالغ شد ،برآورد میزان خسارات اولیه در
بخشهای گوناگون صنعت ،کشاورزی و خدمات بود.
وی افزود :در همین راستا ،استاندارها فرمهایی را آماده
و به بخشهای گوناگون ارسال کردند و وزارت صنعت،
کشاورزی و ...برآورد خسارات را انجام دادند و محاسبات
اولیه صورت گرفت .اولین دستورهای دولت در بخش

کشاورزی صادر شد و مبلغ  ۱۶۲میلیارد تومان در اختیار
استانها قرار گرفت.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در وزارت
کشور جلسهای برای برآورد و تعیین تکلیف خسارات در بخش
صنعت نیز برگزار شد گفت :امیدواریم در اولین جلسه دولت،
خسارات به دستگاهها و مواد اولیه کارخانهها به صورت جداگانه
محاسبه و در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد و تسهیالتی برای
آنها منظور شود.

شریعتمداری افزود :همچنین باید در مصوبهای که به
پیشنهاد وزارت صنعت ارائه میشود ،تمهیدات الزم برای
تولیدیهایی که یک دوره زمانی برای بازگشت به کار نیاز
دارند و برای مدتی امکان تولید ندارند فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی واحدها به صورت موقت
و در بخشی دیگر به صورت دائم ،اشتغال از دست رفته
است گفت :درحوزه کشاورزی ،برخی اراضی کشاورزی
اطراف رودخانهها از دست رفته و زمان طوالنی تری برای
احیای آنها الزم است و در دوره بیکاری ،بیمه بیکاری به
افراد تعلق میگیرد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :آن دسته از افراد
که حق بیمه میپرداختند بیمه بیکاری برایشان برقرار
میشود .آنها که قرار داد دائم نداشتند نیز شناسایی و برآورد
ماههایی که باید از بیمه بیکاری استفاده کنند با کمک
واحدهای تولیدی انجام خواهد شد .برای این دسته نیز
دولت منابع الزم را از محل بودجه عمومی تامین میکند
و آنها برای یک دوره زمانی مشمول بیمه بیکاری خواهند
شد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد

تهیه بسته فرهنگی ،تربیتی و مشاورهای برای دانشآموزان مناطق سیلزده

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش از تهیه
بسته فرهنگی ،تربیتی و مشاورهای برای دانشآموزان
مناطق سیلزده خبر داد.
به گزارش فارس ،علیرضا کاظمی معاون پرورشی و

فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در نشست با رؤسای
بخشهای حوزه معاونت پرورشی که در اهواز برگزار
شد ،با اشاره مصوبات این نشست ،گفت :در این
نشست به دنبال این بودیم که با نظر و مشاوره رؤسای
بخشها در حوزه معاونت پرورشی یک بسته فرهنگی،
تربیتی و مشاورهای برای دانشآموزان مناطق سیلزده
تهیه کنیم .وی در خصوص محتوای بسته فرهنگی
و تربیتی و مشاورهای گفت :این بسته دربرگیرنده
موضوعاتی مانند مشاوره ،فرهنگی ،هنری ،اردویی،
قرآن است .معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش
و پرورش به اقدامات انجا م شده از سوی استان در
این خصوص اشاره کرد و یادآور شد :همکاران ما در

استان اقدامات خوبی در این خصوص انجام دادهاند که
قابلتقدیر است ولی برای تداوم این اقدامات نیاز به
همکاری وزارت و ادارات کل استانها داریم.
وی ابراز امیدواری کرد ،با کمک ادارات کل استانها
ش و پرورش برنامهای که تهیه میشود
و وزارت آموز 
باکیفیت و اثربخشی باال ارائه شود .با اشاره به نقش
سازمان دانشآموزی و اقدامات انجا م شده از سوی آن
با توجه به شرایط پیشآمده در مناطق سیلزده ،گفت:
طی این نشست مصوب شد که سازمان دانشآموزی
ی شده است ،برای
با پشتیبانی اعتباراتی که پیشبین 
دانشآموزان آسیبدیده از سیل در مناطق سیلزده
اردوهای درون استانی و بروناستانی برگزار کند.

در پربارشترین سال آبی نیم قرن اخیر رخ داد

 ۷۸درصد مخازن سدهای ایران پر از آب شد

بارشهای مناسب سال آبی جاری باعث شده تا میزان
ذخیره آب سدهای کشور با رشد  ۶۳درصدی نسبت به سال
گذشته به بیش از  ۳۹میلیارد مترمکعب رسیده و  ۷۸درصد
از ظرفیت مخازن سدها نیز پر شود.
به گزارش ایسنا ،میزان بارندگیها از ابتدای سال آبی
جاری تاکنون به  ۳۱۴میلیمتر رسیده است که این رقم در
مقایسه با ( ۱۲۰میلیمتر) مدت مشابه سال گذشته ۱۶۱
درصد و در مقایسه با ( ۲۰۹میلیمتر) مدت متوسط بلندمدت
 ۵۰درصد افزایش داشته است .روند افزایشی بارندگیها
موجب شده است تا ایران پربارشترین سال آبی نیم قرن
اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی تمامی استانهای
کشور از مدت میانگین  ۵۰سال اخیر کشور هم فراتر برود.
سدهای ایران نیز تحت تأثیر بارندگیهای مناسب
سال آبی جاری وضعیت بسیار مناسبی را تجربه میکنند
به طوری که ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهرماه
سال گذشته تاکنون به  ۵۶.۶۴میلیارد مترمکعب رسیده که
این رقم در مقایسه با ورودی  ۱۴.۵۶میلیارد مترمکعبی مدت

مشابه سال گذشته  ۲۸۹درصد افزایش داشته است.
اما در حال حاضر میزان ذخیره آب سدها با رشد ۶۳
درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از  ۳۹میلیارد
مترمکعب رسیده است و  ۷۸درصد از ظرفیت مخازن سدها
نیز پر شده است .میزان خروجی از سدها نیز با افزایش ۱۷۰
درصدی به  ۳۷.۵۵میلیارد مترمکعب رسیده است که همین
امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را میدهد.
بارشهای مناسب سال آبی جاری باعث شده است تا
از میان  ۱۷۸سد مهم ،حدود  ۷۷سد بزرگ که  ۵۴درصد

از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را شامل میشوند،
بین  ۹۰تا  ۱۰۰درصد پر شده باشند .هم اکنون  ۹۲درصد
مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس ۸۳ ،درصد مخازن
سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۵۹ ،درصد مخازن
سدهای حوضه دریای خزر ۵۷ ،درصد مخازن سدهای
حوضه آبریز مرکزی ۵۵ ،درصد مخازن سدهای حوضه
آبریز هامون و  ۴۲درصد مخازن سدهای حوضه آبریز
سرخس نیز پر است .بنا بر اعالم وزارت نیرو ،سیالبهای
فروردینماه در کنار بارشهای مناسب چند ماه اخیر موجب
شده است سدهای استان خوزستان نیز در وضعیت بسیار
مطلوبی قرار گیرند؛ به طوری که ورودی به سدهای استان
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود  ۳۴میلیارد
مترمکعب رسیده است .این رقم سال گذشته در چنین زمانی
تنها  ۶میلیارد مترمکعب بوده است .در حال حاضر  ۹۵درصد
مخازن سدهای خوزستان پر است و آب موجود در مخازن
سدهای استان با افزایش  ۸۳درصدی به بیش از  ۲۳میلیارد
مترمکعب رسیده است.

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خبر داد

مسدود شدن  ۱۵هزار سیم کارت بی نام و نشان
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا
گفت :با تالش و پیگیری کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا طی
دو مرحله  ۱۵هزار سیم کارت بی نام و نشان مسدود شد.
به گزارش مهر ،سرهنگ محمدرضا اکبری در تشریح این
خبر اظهار داشت :در سالهای اخیر عدهای از کالهبرداران
با استفاده از تلفنهای همراه بی نام و نشان با شهروندان،
تماس و به بهانههای مختلف از جمله برنده شدن در قرعه
کشی و مسابقات ،مخاطبان خود را پای دستگاه خودپرداز
کشانده و در ادامه با انجام اقدامات فریبکارانه و متقلبانه،
موفق به سرقت وجوه آنان میشدند.
وی با اشاره به اینکه وقوع این جرم تاکنون باعث
وارد شدن خسارات مالی زیادی به شهروندان شده است،
افزود :پلیس آگاهی ناجا در جهت برخورد قاطع با این اقدام
مجرمانه ،نسبت به برگزاری جلسات متعدد با دادستانی
کل کشور ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضائیه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام

و در گام نخست ۳ ،هزار سیم کارت بی نام و نشان در
اسفندماه سال گذشته مسدود شد.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا
ادامه داد :در مرحله دوم طرح که در فروردین ماه امسال
انجام شد ۱۲ ،هزار سیم کارت بی نام و نشان دیگر مسدود
که این امر ،منجر به کاهش قابل توجه وقوع این نوع
کالهبرداری در سطح کشور شد.
سرهنگ اکبری با ابراز تأسف از اینکه با وجود
هشدارهای متعدد پلیس در رسانههای دیداری ،شنیداری،
جراید ،فضای مجازی و ...همچنان شاهد غفلت برخی از
هموطنان میباشیم؛ تصریح کرد :واریز یا انتقال هرگونه
وجهی به حساب افراد ،بدون مراجعه به عابر بانک نیز
میسر بوده و الزم نیست به باجههای خودپرداز (عابر بانک)
مراجعه شود .معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی ناجا همچنین هشدار داد :تماسهای تحت عنوان
برنده شدن در قرعه کشیهای صدا و سیما ،اپراتورهای

تلفن همراه ،مسابقات و… ،قطع ًا دامی برای سرقت اموال
مردم میباشد و در هیچ شرایطی نباید به درخواست شیادان
برای مراجعه به دستگاههای خودپرداز اعتماد کرد.
وی در پایان از شهروندان خواست به پیامکهای
مشکوک توجه نکرده و اطالعات محرمانه مربوط به
حسابهای بانکی را به صورت تلفنی یا پیامکی در اختیار
هیچ فردی قرار ندهند.

یادداشت

این سیل چند دهه قبل
از آسمان سیاست باریدن گرفت
دکتر محمد فاضلی
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

پاول پیرسون در کتاب «سیاست در بستر زمان» فرایندها را از نظر
علتها و پیآمدها به چهار دسته تقسیم میکند .علتهایی هستند که
به کندی و شاید در مدت صدها و هزاران سال شکل میگیرند (مثل
حرکت الیههای زمین) و علتهایی که به سرعت شکل میگیرند
(مثل علتهای ج ّوی پیدایش گردباد) .پیآمدهای رخدادها هم گاه
سالها بهطول میانجامند (پیآمد همین سیل گلستان ماهها و سالها
ادامه خواهد داشت) و گاه به سرعت تمام میشوند.
علتها و پیآمدهای رخدادها به دو دسته کندرو (Slow-
 )movingو تندرو ( )fast-movingتقسیم و با تقاطع آنها
چهار دسته رخداد را از هم متمایز میشوند .سیل از آن دسته رخدادهاست که هم علتهای کندرو (قطع
غیرعلمی درختان جنگل ،توسعه سکونتگاهها در اطراف رودخانهها بدون مالحظات ریسک و )...و هم
علتهای تندرو (تغییرات جوی سریع و ریزش بارانهای شدید) دارد.
سیل اخیر در گلستان و مازندران ،و در سایر استانها که اکنون در معرض سیل قرار گرفتهاند ،حکایت
امروز و دیروز و یک هفته گذشته نیست .این سیل چند دهه قبل از آسمان سیاست باریدن گرفت و حاال
به ما رسیده است .سیاستمداران چند دهه قبل دست به کارهای عجیبی زدند.
علم را به دست فراموشی سپردند ،اما دو دستی با چنگ و دندان به فناوری چسبیدند .ارههای برقی
جنگل را میبریدند اما علم جنگلداری راهی به جنگل نداشت .تراکتورها مراتع ،زمینهای شیبدار و
پوشش گیاهی طبیعی را شخم میزدند اما علم مرتع و گیاهشناسی برای نوشتن مقاالت دست و پا میزد.
حکمرانی این گونه بود.
لودرها ،بولدوزرها و چرثقیلها ،حریم رودخانهها را فناورانه میشکافتند و میساختند ،اما علم مهندسی
رودخانه ،اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی مقاله تولید میکرد .حکمرانی این گونه بود.
فناوریها به کمک شهرداریها آمدند تا کف مسیلهای رودخانههای شهرها را هم آسفالت کنند،
مسیل کنار دروازه قرآن را هم بپوشانند ،و در حریم و بستر رودخانههای شهرها ،ساختوساز کنند؛ اما علم
شهرسازی الی گزارشان مشاوران و مقاالت شهرسازان ،خفقان گرفته بود .حکمرانی این گونه بود.
سازههای آبی رژیم طبیعی رودخانهها را به صورتی افراطی تغییر دادند و فقدان حاکمیت قانون به
همگان اجازه داد تا در دشتهای سیالبی ،بدون محاسبات ریسک و دورههای بازگشت سیل ،ساختوساز
کنند .علم مدیریت ریسک ،هیدرولوژی ،مدیریت سیالب و شهرسازی هم در سکوت نظاره میکردند.
پولی برای عقالنیت و آیندهنگری باقی نمیماند .حکمرانی این گونه بود.
فناوری و سیاست شبکههای تلویزیونی و رادیویی توسعه دادند ،اما روزنامهنگاری بحران نه جایی
در برنامه درسی روزنامهنگاری داشت ،نه کسی برای آن آموزشدید .تلویزیون هر روز با چند ستاره و
مربع ،شعبدهبازی میکرد ،اما آموزش سیل و بحران بالیای طبیعی در آن جایی نداشت .حکمرانی این
گونه بود.
بودجه سازمان مدیریت بحران  10و هالل احمر  147میلیارد تومان (در سال  )1397بود ،و کشور
جزء کشورهایی بود که بیشترین احتمال رخدادهای متنوع طبیعی را داشت .ایمنی اولویت چندم هم نبود،
دوردست دیده نمیشد .حکمرانی این گونه بود.
بودجه سازمان هواشناسی در سال  1396معادل  120میلیارد تومان ( 40میلیارد تومان عمرانی) بود (30
میلیون دالر) و سال بعد  57میلیارد تومان شد .در همان سال آمریکا ،چین ،ژاپن و آلمان به ترتیب ،4000
 750 ،3000و  420میلیون دالر برای هواشناسی بودجه گذاشته بودند .حکمرانی این گونه بود.
مدیریت سیل و بحران ،مقولهای میانبخشی است .شهرداری ،اداره محیطزیست ،وزارت نیرو ،قوه
قضائیه ،وزارت کشاورزی ،دانشگاه ،نظامیان و بقیه که کنار هم منسجم کار کنند ،قانون را رعایت کنند و
برنامه همکاری میانبخشی داشته باشند ،سیل خسارتش کم میشود ،و همه فوایدش هم به طبیعت و
زندگی میرسد .اما حکمرانی بر اختیارات بخشی (و نه حتی پاسخگوییهای بخشی) بنا شده بود .اختیار و
مسئولیت میانبخشی در میان نبود .حکمرانی این گونه بود.
سیاست بیمحابا به بستر رودخانه ،مرتع ،درختان جنگل ،حیات وحش ،علوم شهرسازی ،هیدرولوژی،
روزنامهنگاری ،آبخوان ،تکنوکراسی ،علم اقتصاد ،اکولوژی ،میانبخش ،طرح جامع شهری ،و علم مدیریت
بحران و قواعد بودجهریزی تجاوز کرد ،و حاال همه خسته ،بیحیثیت و بیاعتماد از پا افتادهاند .آسمان
سیاست سالها باریده و حاال بغض آسمان اقلیم و طبیعت ترکیده است .او بر زمینی میبارد که قدرت
دهههاست همه موانع پیش روی آب را بیمحابا دریده است.

یادداشت

به لحاظ اقتصادی تحریمهای جدید
چه معنایی دارد؟
سید محمد صادق الحسینی

جان بولتون توئیت کرد که نفت بعنوان بزرگترین منبع درآمدی
دولت ایران را به صفر میرسانیم .اما برخالف آنچهبولتون میگوید
نفت سالهاست بزرگترین بخش از درآمد دولت ایران نیست.
در اینجا توضیح میدهم که در سالهای اخیر نقش نفت در
بودجه بشدت کم شده و منع فروش نفت برای ایران کشنده نیست
بلکه قطع کانالهای ارزی مهمه ولی اون امر جدیدی نیست و در
یکسال گذشته محقق شده پس حتی قطع این معافیتها در صورت
اصالحات اقتصادی قابل مدیریت است.
در سال ( ۹۶بدون تحریم)درآمد نفتی ایران حدود  ۶۰میلیارد $
بوده و در ( ۹۷با تحریم) حدود  ۱۷م $.بوده .از این درآمد ۷۰درصد در اختیار دولته که میشود  ۴۰م.د در
 ۹۶و  ۱۲م.د در  .۹۷با ارز دولتی متوسط  ۳۰۰۰تومانی در  ۹۶و  ۴۲۰۰در  ۹۷کل درآمد واقعی نفتی ۱۲۰
ه.م.ت در  ۹۶و  ۵۰ه.م.ت در  ۹۷است.
این یعنی در سال  ۹۶سهم واقعی نفت از بودجه عمومی دولت حدود ۳۰درصد و سهم نفت از کل
بودجه (عمومی+شرکتها) حدود ۱۲درصد بوده است.
در سال  ۹۷با تشدید تحریمها سهم نفت از بودجه عمومی به ۱۱درصد و سهمش از کل بودجه به
۴درصد رسیده! اینها یعنی نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت قابل توجه نیست.
صرفا توجه کنید که یارانه پنهان بنزین ساالنه بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد تومان و یارانه پنهان گازوئیل،
گاز و برق و بنزین روی هم رفته بیش از  ۸۰۰هزار میلیارد تومان است .یعنی بیش از  ۱۶برابر درآمد نفتی
 !۹۷بنابراین با اصالحات براحتی میشود بودجه را نجات داد .و البته باید بودجه را نجات داد چرا که بودجه
عمود خیمه اقتصاد کشور است.از طرف دیگر در یک اتفاق نادر صادرات غیرنفتی در  ۹۷بصورت واقعی
حدود ۲میلیارد دالر بیش از واردات بود که مطابق پیشبینیها این مقدار با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به  ۵تا
 ۹میلیارد دالر افزایش مییابد .اینها نشان میدهد حتی به لحاظ تجارت خارجی وابستگی جدی به دالرهای
نفتی برای تامین واردات کشور نداریم.اما بدترین ضربه تحریمها در جای دیگری زده شد و آن هم کنترل
شدید و بستن کانالهای ارزی کشور بود که با دقت باالیی خصوصا در یکسال گذشته در جریان بوده.
دولت باید فکر جدی برای این بخش بکند .یعنی مازاد تراز تجاری داریم و مشکلی به لحاظ متعارف
نداریم ولی مشکل دسترسی به ارزهایمان داریم!راههای زیادی وجود دارد .دولت باید مبتکرانه ،شجاعانه
و با درایت ایران را از این مخمصه برهاند در غیر اینصورت...
ابتدا باید نشان دهیم که اقتصاد ایران حتی بدون وجود نفت قابل مدیریت است و سپس ابتکارهای
غیراقتصادی و هوشمندی در عین جسارت راهگشاست.
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جامعه

ید شماره ( -78شماره پیاپی )784
یکشنبه  8اردیبهشت  - 1398دور جد 
دبیر اتحادیه بنکدارن مواد غذایی:

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت خبر داد

عابران پیاده ،نیمی از متوفیان حوادث رانندگی
سال  ٩٧در تهران
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت گفت :نیمی از متوفیان حوادث رانندگی سال  ٩٧تهران،
سهم عابرین پیاده است .به گزارش فارس ،سرهنگ احسان مومنی در تشریح تصادفات سال ٩٧
اعالم نمودحدود  ۴۵درصد متوفیان حوادث رانندگی معابر تهران بزرگ سهم عابرین پیاده بوده است.
وی افزود :حدود  87درصد متوفیان عابر پیاده مذکر و حدود  13درصد مونث میباشند و بیشتر از نیمی
از تصادفات عابرین پیاده در ساعات شب و تاریکی هوا و در محورهای بزرگراهی به وقوع پیوسته
است .سرهنگ مومنی در راستای جلوگیری از حوادث و کاهش تصادفات به عابرین توصیه کرد و
بیان داشت :در هنگام عبور از عرض معابر در ساعات تاریکی هوا از لباس روشن استفاده نمایند یا از
محلهایی که دارای روشنایی کافی میباشد جهت بهتر دیده شدن توسط وسایل نقلیه تردد نمایند
و از تردد و توقف در معابر بزرگراهی که سرعت خودروها باالست خودداری نمایند .هنگام عبور از
عرض معابر از محلهای خط کشیدشده ،پلهای هوایی عابر استفاده کنند .وی ادامه داد :در صورت
مشاهده خودروهای امداد رسان مسیر را برای عبورشان باز کنید .در هنگام عبور از عرض خیابان به
طور مستقیم از جلو یا پشت اتوبوس اقدام به عبور نکنید .در تقاطعها با روشن شدن چراغ سبز عابر
پیاده حرکت نمایید .در خاتمه سرهنگ مؤمنی اظهار امیدواری کرد با رعایت نکات ایمنی و توجه به
توصیههای کارشناسان پلیس راهور توسط عابرین پیاده در سال جاری شاهد کاهش حوادث دلخراش
در سطح معابر شهر تهران باشیم.

کشف هزار و  300کیلو انواع موادمخدر
حین ورود از مرز افغانستان

با هالکت  2سوداگر مرگ در سیستان و بلوچستان
اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان اعالم کرد :بزرگترین محموله مواد مخدر صنعتی
«شیشه» توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در شرق کشور کشف شد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان ،مدیر کل اطالعات سیستان و بلوچستان گفت :با اقدامات
پیچیده اطالعاتی و عملیاتی اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان و تعامل با مرزبانی استان ،طی
درگیری مسلحانه با یکی از باندهای کالن قاچاق مواد مخدر  ۱۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر به ویژه بیش
از  ۸۵۰کیلوگرم ماده صنعتی اعتیاد آور «شیشه» هنگام ورود از مرز افغانستان به داخل کشور در حوزه
سیستان مورد شناسایی و ضربه قرار گرفت .وی افزود :در این عملیات دو نفر از قاچاقچیان مسلح به
هالکت رسیدند و تعدادی زخمی و دستگیر و مقادیری سالح و مهمات کشف و ضبط شد.

آگهی تغییرات شرکت برسو سازه لیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 342327و شناسه ملی  10103929902به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 28/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :رضا بهنود به شماره ملی 3932764528
به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره امیر کلیوند به شماره ملی 0069820082
به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433844
_________________
آگهی تغییرات شرکت طرح رسم پارسه با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  323786و شناسه ملی  10103617206به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  17/04/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب
شدند :رضا هوشیار خواه با شماره ملی  0452803063نادر خجندی با
شماره ملی  0045956596شهرام فتوحی با شماره ملی 0054652405
نیما هوشیار خواه با شماره ملی  0071402497امیر حسن ابوئی مهریزی با
شماره ملی  0056777991اکبر نیلی با شماره ملی ( 0044170777خارج
از شرکا) امین تورث با شماره ملی ( 3932774094خارج از شرکا) پرویز
طاهری با شماره ملی ( 6409845154خارج از شرکا) حسن خسروی
خراسانلو با شماره ملی ( 1602461252خارج از شرکا) عزیز محمدحسینی
با شماره ملی ( 1460764803خارج از شرکا) فاطمه ابوئی مهریزی با
شماره ملی ( 0065891600خارج از شرکا) ومحسن عبقری با شماره ملی
( 0045917736خارج از شرکا) سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433845
_________________

آگهی تغییرات شرکت پرچین بنا پارس با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  384393و شناسه ملی  10320337449به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1395
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :از محل مطالبات شرکاء آقای
رضامعصومیان ش م  3873420554و خانم سودابه سمائی
فر ش م  0075109387سرمایه خود را افزایش دادند .در
نتیجه سهم الشرکه آقای رضا معصومیان در شرکت به میزان
 15000000000ریال و خانم سودابه سمائی فر در شرکت
به میزان  5000000000ریال می باشد .در نتیجه سرمایه
کل شرکت از مبلغ  5000000000ریال به 20000000000
ریال افزایش و ماده  4اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید:
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()433846
_________________

کاالهای پرمصرف ماه مبارک رمضان تامین شده و کمبودی وجود ندارد
دبیر اتحادیه بنکدارن مواد غذایی گفت :کاالهای پرمصرف ماه
مبارک رمضان از جمله برنج ،روغن ،خرما ،پنیر ،حبوبات همه تامین
شده و کمبودی وجود ندارد.
به گزارش میزان ،قاسمعلی حسنی درباره وضعیت بازار مواد غذایی
در آستانه ماه مبارک رمضان اظهار کرد :بازار در وضعیت آرامی به سر
میبرد و کاال نیز به صورت وفور وجود دارد.
دبیر اتحادیه بنکدارن مواد غذایی با بیان اینکه دولت نباید اجازه
افزایش قیمت تا  ۱۵مردادماه سال جاری به کاالهایی که قیمت
مصرف کننده دارند بدهد ،افزود :تمام کارخانجات از قبل از عید مواد
اولیه و کاالی تولید شده به مدت چهار ماه را در اختیار دارند بنابراین
جایی برای افزایش قیمت تا  ۱۵مردادماه نیست و توجیهی ندارد ،به
جای آن شرکتها میتوانند تخفیفهای کاذب  ۴۰تا  ۵۰درصدی
خود را کاهش دهند.

وی گفت :قیمت برنج ایرانی در بازار از  ۱۶هزار تومان تا ۲۰
هزار تومان و قیمت برنج خارجی  ۶هزار  ۳۰۰تومان تا  ۷هزار و
 ۳۰۰تومان ،قیمت خرما نیز از  ۱۵هزار تومان تا  ۳۱هزار و ۵۰۰
تومان است.

حسنی خاطرنشان کرد :کاالهای پرمصرف ماه مبارک رمضان
از جمله برنج ،روغن ،خرما ،پنیر ،حبوبات همه تامین شده و کمبودی
وجود ندارد.
وی تاکید کرد :هیچ گونه کمبودی برای ماه مبارک رمضان نداریم
و به هر میزان کاالیی که نیاز باشد در بازار وجود دارد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره مشکالتی که در توزیع
شکر به وجود آمده بود ،گفت :شکر از طریق تعاونیها و ادارت دولتی
در حال توزیع است .وی همچنین درباره قیمت روغن خاطرنشان کرد:
به دلیل اینکه دولت مجوز افزایش قیمت را صادر نمیکند ،در حال
حاضر اختالف قیمتی بین بازار و قیمت مصرف کننده وجود دارد.
حسنی تصریح کرد :اگر بخش خصوصی فعال باشد و دولت کار
را به این بخش واگذار کند بازار با ثبات بیشتر و قیمتهای مناسب
تری همراه خواهد بود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

امسال  ۵۰۰میلیارد تومان برای واکسنها و  ۱۶۰۰میلیارد تومان برای تامین داروهای صعبالعالج اعتبار پیشبینی شده است
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو با اشاره به وضعیت یارانه دارویی سال
 ،۱۳۹۸گفت :بر اساس بودجه سال  ،۱۳۹۸در حوزه
واکسنها  ۵۰۰میلیارد تومان و در حوزه داروهای
صعبالعالج حدود  ۱۶۰۰میلیارد تومان اعتبار
پیشبینی شده است .به گزارش مهر ،دکتر محمد
عبدهزاده ،درباره وضعیت یارانه دارو بودجه سال
 ،۱۳۹۸گفت :در بودجه امسال برای حوزه دارو
پیشبینیهایی انجام شد ،اما با اعتبارات تعیینشده
در بحث داروهای یارانهای و داروهای بیماران
صعبالعالج مقداری کسری بودجه داریم.
وضعیت یارانه دارو در سال ۱۳۹۸
وی افزود :بر اساس بودجه سال  ،۱۳۹۸در

حوزه واکسنها  ۵۰۰میلیارد تومان و در حوزه
داروهای صعبالعالج حدود  ۱,۶۰۰میلیارد تومان
اعتبار پیشبینی شده است .البته آقای دکتر نمکی
با سازمان برنامه و بودجه صحبتهایی داشتند و
قول داده شد که بودجه و یارانه دارو اصالح شود؛
بهطوریکه در حوزه داروهای صعبالعالج و یارانهای
به  ۲,۲۰۰میلیارد تومان برسد و در زمینه واکسنها
اعتبارمان با حدود  ۴۰۰میلیارد تومان افزایش به ۹۰۰
میلیارد تومان افزایش یابد.
داروی کشور تابع مبادالت ارزی
عبدهزاده در ادامه صحبتهایش درباره وضعیت
دارویی کشور در سال  ،۱۳۹۸گفت :وضعیت دارویی
ما تابع مبادالت ارزی و وضعیت سیستم بانکی کشور

آگهی تغییرات شرکت نام آوران آذر شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  448901و شناسه ملی  10200204571به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  05/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :خانم عاطفه
گودرزی نیا کد ملی  6580012366با پرداخت مبلغ  45000000ریال به صندوق
شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت - .آقای رحیم هاشم زاده به شماره ملی
 1376497492با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود به مبلغ
855000000ریال افزایش داد .رنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ  500000000ریال
به مبلغ  1000000000ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح
فوق اصالح گردید .د .لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه :ن  -خانم
لعیا حسین پور توانا به شماره ملی  1375813102دارای مبلغ 100000000
ریال سهم الشرکه  -آقای رحیم هاشم زاده به شماره ملی  1376497492دارای
مبلغ 855000000ریال سهم الشرکه  -خانم عاطفه گودرزی نیا به شماره ملی
 6580012366دارای مبلغ 45000000ریال سهم الشرکه شرکت توسط هیئت
مدیرهای مرکب از  3نفر اداره خواهد شد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح
اصالح میگردد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران ()433847

_________________

آگهی تغییرات شرکت طرح رسم پارسه با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  323786و شناسه ملی  10103617206به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/04/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از
 12الی  18نفر می باشد.در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به
شرح مذکور اصالح شد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()433848
_________________

آگهی تاسیس شعبه شرکت آرین پخت زمرد با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  1318و شناسه ملی  10320379128به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  09/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شعبه شرکت به آدرس :تهران-
تهرانپارس انتهای خیابان جشنواره بلوار احسان خیابان  17غربی پالک 26
طبقه اول کدپستی  1767685765تاسیس گردید و محسن خلیلیان به کدملی
 0051360942به سمت مدیر شعبه تعیین گردید حجت اله قلی تبار سرپرست
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری قدس ()433849

_________________
آگهی تغییرات موسسه راهیان عدالت حق و حقیقت به شماره ثبت
 40154و شناسه ملی  14006326340به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  18/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شعبه
شرکت به نشانی استان البرز -شهرستان کرج -فردیس -سه راه حافظیه-
کوچه شهید ادریسی -پالک - 4طبقه - 3کدپستی  3175736615تاسیس
گردید و احمد معنوی طهرانی به شماره ملی  0032799489به سمت مدیر
شعبه تعیین گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران ()445342

است .در حوزه وزارت بهداشت برنامهریزی دقیقی
برای دارو و افزایش استوکها و ذخایر دارویی انجام
شده ،اما در خارج از حوزه وزارت بهداشت ،تأمین
و تخصیص به موقع ارز حائز اهمیت است .بر این
اساس باید به موقع ارز داروهایمان را از بانک مرکزی
دریافت کرده و آنها را به شرکتهای دارویی ارئه
دهیم .مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان
غذا و دارو با بیان اینکه در سال گذشته روند تأمین و
تخصیص ارز دولتی برای تهیه دارو خوب بود ،ادامه
داد :امسال هم تازه کار را آغاز کردیم و امیدواریم
بتوانیم کار تأمین دارو را به خوبی پیش بریم .از
طرفی تا پایان سال گذشته حجم زیادی از مطالبات
دارویی هم پرداخت شد .مطالبات شرکتهای پخش

از بخش دولتی هم تا آخر اسفند حدود  ۱,۸۰۰میلیارد
تومان بود که قسمت عمده آن مربوط به شش
ماهه دوم سال بوده است و به نظر میآید که روند
طبیعی در پرداخت مطالبات دارویی وجود دارد .فع ً
ال
در بحث پرداخت و دریافت مطالبات روند طبیعی را
طی میکنیم.

_________________

آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی سیب صورتی با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  192181و شناسه ملی  10102341398به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/09/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای آریا بهرامی به ش.م 0079255272
با دریافت مبلغ  500000000ریال معادل کلیه سهم الشرکه
خود از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ
10500000000ریال به مبلغ 10000000000ریال کاهش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید .لیست شرکاء و
میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه :خانم فاطمه رجبی
ش.م  0531924858دارنده  9500000000ریال سهم الشرکه
و آقای محمد علی بهرامی ش.م  0039606971دارنده مبلغ
500000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445343
_________________

آگهی تغییرات شرکت نیکان قهرمان آریا سهامی خاص
به شماره ثبت  375868و شناسه ملی  10320259750به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 28/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ساناز قهرمانی ایگدیر
به کدملی  0079697501به سمت مدیر عامل و عضو هیئت
مدیره و الناز قهرمانی ایگدیر به کدملی  1380898684به سمت
رئیس هیئت مدیره و جالل رزاق زاده شبستری به کدملی
 0066327245به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک
و سفته و براوات و عقود اسالمی تعهد آور با امضاء مدیر عامل
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
تهران ()445344

_________________
آگهی تغییرات شرکت تجهیز گستر آبادیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 376492و شناسه ملی  10320262948به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  07/09/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس تهران
 شهرستان تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران  -آیت اله طالقانی  -خیابانشهید سیدمحمد صف شکن  -خیابان آیت اله طالقانی  -پالک  - 292ساختمان
 - 309طبقه سوم  -واحد جنوبی  -کد پستی  1599844931انتقال یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445345
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مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خبر داد

افزایش زائران عتبات عالیات با رایگان شدن ویزا و کاهش ۲۰درصدی هزینه سفر
مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت :رایگان
شدن صدور ویزای زائران عتبات؛ کاهش  ۲۰درصدی هزینه سفر
زمینی و  ۱۵درصدی هزینه سفر هوایی و همچنین افزایش تعداد
زائران را به دنبال داشته است.
به گزارش مهر ،مرتضی آقایی در مورد صدور ویزای رایگان
برای زائران عتبات عالیات عراق گفت ۴۸۶ :هزار تومان مبلغی
بود که برای صدور ویزا از زائران دریافت میشد که با رایگان
شدن آن ،این مبلغ از هزینه سفر زائران کم شده است.
مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت افزود :به همین
دلیل  ۲۰درصد از هزینه اعزام زمینی عتبات و  ۱۵درصد از هزینه

اعزام هوایی کاهش پیدا کرده است.
آقایی با اشاره به اینکه رایگان شدن صدور ویزا برای زائران
عتبات باعث رونق این سفرها شده است ،گفت :با توجه به
اینکه در ایام اعیاد شعبانیه هستیم ،به همین دلیل شاهد افزایش
سفرهای زائران به عتبات عالیات بوده ایم به طوری که میزان
اعزامها نسبت به ایام نوروز هم بیشتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه رایگان شدن هزینه روادید به معنای لغو
روادید نیست ،گفت :برخی از عالقه مندان تشرف برداشتشان از
رایگان شدن این بوده که ک ً
ال روادید لغو شده است به همین
دلیل بدون داشتن ویزا به مرزها سفر کرده اند که همین موضوع

باعث ایجاد مشکالتی برای آنها شده است.
به گفته آقایی ،زائران باید حتم ًا قبل از تشرف روادید دریافت
نمایند و در صورت نداشتن ویزا اجازه عبور و ورود به عراق به آنها
داده نمیشود .مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اظهار
داشت :مشتاقان زیارت عتبات عراق برای دریافت و صدور ویزا
باید از طریق  ٢٥٠٠دفاتر خدمات زیارتی تحت پوشش سازمان
حج و زیارت اقدام کنند .وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از ۱۰
هزار ویزای رایگان توسط سفارت عراق صادر میشود ،گفت :از
 ۱۷فروردین ماه هزینه صدور ویزا لغو شده است و تقریب ًا تاکنون
 ۲۰۰هزار ویزا برای زائران صادر شده است

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خبر داد

افزایش ۲۰درصدی یارانه معلوالن در سال 98
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از
افزایش ۲۰درصدی یارانه معلوالن در سال جدید خبر
داد و گفت :با آغاز پرداختیهای افزایش یافته در سال
 98از سوی دولت ،مابهالتفاوتها واریز میشود.
به گزارش فارس ،حسین نحوینژاد ،در رابطه با
افزایش میزان یارانه مددجویان بهزیستی ،گفت :طبق
برنامه ششم توسعه باید افزایش  20درصدی برای
مستمری مددجویان در سال جدید لحاظ شود.
وی ادامه داد :البته افزایش  20درصدی منوط به
این است که بودجه سال  98به طور کامل ابالغ شود
و بودجهبندی در سازمان هدفمندی یارانهها انجام گیرد
اما افزایش  20درصدی به طور صد درصد اجرا خواهد
شد و بهزیستی در پی آن است که به محض ابالغ
بودجه به دستگاهها آن را محقق کند.
نحوینژاد ،گفت :چنانچه دستمزدها در سال 98
مشخص شد مابهالتفاوت این یکی ،دو ماه را پرداخت
میکنیم اما فع ً
ال همان مستمری  160تا  500هزار

تومان را میدهیم.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:
بنابراین هنوز مشخص نیست که چه زمانی افزایش
پرداختیها اجرایی میشود اما با شروع پرداختیها مانند
سنوات گذشته این مبالغ به همراه مابهالتفاوت به حساب
مددجویان واریز میشود.
وی همچنین در مورد ارائه آمار معلوالن تحت پوشش
بهزیستی به صورت کامل گفت :در حال حاضر یک

میلیون  440هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند که
 900هزار نفر از آنها مستمری میگیرند و  120هزار نفر
در مراکز شبانه و روزانه خدمات دریافت میکنند مابقی
سایر خدمات کمک توانبخشی ،مددکاری ،وام اشتغال و
غیره دریافت میکنند.
نحوینژاد آمار پشت نوبتیهای سازمان بهزیستی
را رو به کاهش اعالم کرد و گفت :در حال حاضر 300
هزار نفر پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند
که تاکنون هیچ کمکی دریافت نکردهاند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در
مورد تخصیص اعتبار برای اجرای کامل قانون حمایت
از حقوق معلوالن در بودجه  ،98گفت :فع ً
ال شنیدهایم که
قرار است  2هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون به
بودجه اضافه شود .شروط افزایش اعتبارات را نمیدانیم
اما چنانچه دولت شرطهایی را برای این واریز بودجه
برای ما در نظر بگیرد حتم ًا وارد بحث خواهیم شد؛ چرا
که تشخیص اولویت با سازمان بهزیستی است.

یادداشت

این شبیخون بال
امیررضا عبدلی

معمو ًال هنگام بروز بالیای طبیعی ،دکترین آزادی اقتصادی و نفی مداخالت اقتصادی دولت ،نظریهای
غیرعملی ،ضربه پذیر یا ح ّتا غیرقابل دفاع به نظر میرسد.
ابتدا شوک منفی عرضه قیمتها را در مناطق آسیب دیده باال میبرد و مدتی بعد این روند افزایش قیمت با
شوک مثبت تقاضای برخی کاالها و خدمات الزم برای بازسازی ویرانیها تقویت میشود .این در حالی است که
معمو ًال آسیبهای وارد به راهها و تاسیسات موجب میشوند فرآیند انتقال کاالها از سایر مناطق به مناطق بحران
زده با کندی و اخالل مواجه باشد .بدین ترتیب مردمان متحمل مصیبت طبیعت ،به مصیبت مضاعف معیشتی و
اقتصادی نیز دچار میشوند و وخامت این وضعیت در صورت عدم تدبیر سیاسی ح ّتی میتواند به آشوب و ناامنی
فراگیر بینجامد .عالوه بر این مردم آسیب دیده غالب ًا بی آنکه سوداگری کورکورانه و قمارگونهای کرده باشند،
مسکن و سرمایه و محل درآمد خود را از دست داده اند و کسی باید خسارتهای آنها را جبران کند تا به ورطۀ
فقر و فالکت نیفتند و روند تغذیه و تربیت و تحصیل کودکان آنها (نیروی انسانی آیندۀ اقتصاد) در معرض افت
و تن ّزل شدید قرار نگیرد .ظاهراً بازار آزاد نه از جنبۀ تأمین مایحتاج و تثبیت قیمتها و نه از جنبۀ جبران خسارات،
کارایی قابل قبولی ندارد و مداخالت دولت در این زمینهها ضروری است.
اقتصاددانان هوادار بازار آزاد نیز در این گونه مواقع معمو ًال سکوت میکنند یا حتی ممکن است بعضی
مداخالت دولتی به ظاهر کم زیان تر (مانند افزایش برخی مالیاتها یا افزایش موقت استقراض دولت) را برای
کمک به آسیب دیدگان توصیه و تجویز کنند .حتی در آمریکا (که به باور عموم مهد و پایگاه آزادی اقتصادی
است) ،در دهههای اخیر در برخی از ایاالت ساحلی قوانینی برای تعیین سقف قیمت برخی کاالها و خدمات در
هنگام بروز بالیای طبیعی مصوب شده است .بنابراین کام ً
ال عادی است که این روزها در ایران مقامات دولتی
مدام این ترجیع بند را تکرار کنند« :دولت خسارات آسیب دیدگان را پرداخت و جبران خواهد کرد» .در حالیکه
نمیگویند و هیچکس نیز نمیپرسد که از کدام محل؟ و دقیق ًا از کدام ردیف بودجه؟ احتما ًال استقراض دولت از
بانک مرکزی (به تعبیر عامیانه :چاپ پول) در دسترس ترین گزینه است که اگر تاکنون نیز مختصر قباحتی
داشته ،اکنون در این شرایط اضطراری کام ً
ال مباح و بلکه واجب شمرده میشود و مخالفت علنی با آن ح ّتی
ممکن است با واکنش تند مخاطبانی مواجه شود که یا خود از آسیب دیدگان هستند یا از وضعیت وخیم آنان
به شدت متأثرند و از هر راه چارۀ عاجلی برای بهبود وضعیت استقبال میکنند .ا ّما بی آنکه متعرض بحثهای
تخصصی و پیچیده و درازدامن شده باشیم ،میتوان به بعضی پرسشها صرف ًا کمی فکر کرد :آیا واقع ًا دست بازار
آزاد به عنوان یکی از دیرپاترین نهادهای مبتنی بر همکاری اجتماعی برای غلبه بر این نوع مشکالت و تخفیف
دردهای ناشی از آن بسته است؟ آیا سایر نهادهای اجتماعی (غیر از دولت) که کارکرد آنها مستلزم تعیین
دستوری قیمتها ،یا افزایش حجم پول و تورم و ..نیست ،نمیتوانند در چنین برهههایی مؤثر واقع شوند؟
آیا دخالتها و پول پاشیهای دولت (که عمدۀ اقتصاددانان در مورد تبعات منفی بلندمدت آنها اتفاق نظر
دارند) گزینههای بی بدیل هستند؟ به عنوان مثال آیا «بیمه» نهادی از نهادهای بازار نیست؟ آیا معقول نیست
مردمانی که در یک سرزمین سیل خیز زندگی میکنند بخشی از درآمد خود را به شرکتهای بیمه گر دهند تا در
روز بروز فاجعه تنها امیدشان به صدقات ناچیز و پر از اگر و ا ّما و شاید دولت نباشد؟
آیا شرکتهای بیمهای که ساکنان مناطق سیل خیز را بیمه میکنند برای اقداماتی نظیر الیروبی مسیلها و
تحقیق و پژوهش در مورد انواع تکنولوژیها و راهکارهای کاهش خسارت و نجات جان مردم ،بیشتر از دولت
انگیزه و کارایی ندارند؟ آیا سیاستها و نرخهای تعرفۀ متفاوت این شرکتها نمیتواند تأثیر مثبتی بر حساسیت
بیشتر شهروندان در مورد مکان یابی منازل و تاسیسات تجاری و صنعتی و ..داشته باشد؟
امیدوارم روزی برسد که بحث ج ّدی از فجایع طبیعی قبل از وقوع آنها ،بدبینی و سق سیاهی پنداشته نشود،
عالج واقعه به بعد از وقوع واگذار نشود ،و بتوان به شیوهای اصولی و ریشهای و در آرامش نسبی به این مباحث
پرداخت .حالیه فقط دولتمردان بالفعل و بالقوه اند که از این سیالبهای گل آلود ماهی میگیرند.
و حرفی نمیماند جز تسلیتی از صمیم دل به داغداران.

آگهی تغییرات شرکت فرآیند صنعت رایان کاشی با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  260996و شناسه ملی  10103785595به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  26/07/1396تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک قدس
درختی خیابان شهید محمود فخارمقدم (گلها) خیابان احسان شرقی پالک
آگهی تغییرات شرکت جهان چیدمان ولیعصر با مسئولیت محدود به
 36طبقه همکف کدپستی  1468983989تغییر یافت و ماده مربوطه در شماره ثبت  460072و شناسه ملی  14004377610به استناد صورتجلسه ____________________
آگهی تغییرات شرکت تیریمن سهامی خاص به شماره ثبت  21926و
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره مجمع عمومی فوق العاده مورخ  29/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شناسه ملی  10100674831به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445346
محل شرکت به آدرس جدید :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش
مورخ  12/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :شرکت مذکور در تاریخ
مرکزی ،شهر تهران ،کاووسیه ،سازمان موقوفات ،خیابان میرداماد غربی،
____________________
فوق منحل اعالم گردید و آقای سید مهدی مستجاب الدعوه به شماره ملی
آگهی انحالل شرکت افرند فن آور سهامی خاص به شماره ثبت  153382خیابان ولیعصر ،پالک  ،2610طبقه همکف کدپستی 1996615998 :تغییر
0043637132به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند .آدرس مدیر تصفیه و
و شناسه ملی  10101961600به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک
محل تصفیه :تهران ،خیابان آزادی ،بین خیابان دکتر قریب و اسکندری پالک
العاده مورخ  10/03/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت مذکور در کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445350
 147طبقه سوم کدپستی 1419943584می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
تاریخ فوق منحل اعالم و مسعود گلستانی عراقی به کدملی ____________________ 0532873556
کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445353
و سعید اتحادی به کدملی  2162329352به سمت مدیران تصفیه انتخاب
گردیدند .نشانی محل تصفیه تهران  -کوی نصر  -خیابان نوزدهم پالک آگهی تغییرات شرکت تعاونی جوزان پاک به شماره ثبت  424846و ____________________
شناسه ملی  10320779799به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
آگهی تغییرات موسسه تامین مسکن بسیجیان به شماره ثبت 7563
 2طبقه سوم واحد  10به کد پستی  1447794163می باشد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران  15/10/1397و مجوز شماره 321382/15/972مورخه 07/12/97اداره و شناسه ملی  10100337442به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ
()445347
کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم آسیه سیف به  30/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه حسابرسی و خدمات
نایب
سمت
به
جوزانی
سبزواری
سیما
خانم
و
مدیره
هیئت
رئیس
سمت
مالی کوشا منش به شماره ثبت  10832و شناسه ملی 10100434110
____________________
مدیره
هیئت
منشی
سمت
به
سیف
حسین
محمد
آقای
و
مدیره
هیئت
رئیس
بعنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی کوثر بنیاد تعاون بسیج به
آگهی تغییرات شرکت راشا طب سینا با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  470185و شناسه ملی  14004814836به استناد صورتجلسه هیئت انتخاب شدند.خانم سیما سبزواری جوزانی به سمت مدیر عامل برای مدت شماره ثبت  159174و شناسه ملی  10102018660بعنوان بازرس علی
مدیره مورخ  06/06/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم عاطفه شهبازی سه سال انتخاب گردید .چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک
با شماره ملی  0075101068به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی هیئت مدیره با امضاء ثابت خانم سیما سبزواری جوزانی مدیرعامل و خانم کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445354
نورمحمدی با شماره ملی  0069743010به سمت عضو هیئت مدیره آسیه سیف سمت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و ____________________
خانم مریم شوشتری زاده با شماره ملی  2001943482به سمت مدیر اوراق عادی با امضاء خانم سیما سبزواری جوزانی مدیرعامل و مهر شرکت
آگهی تغییرات موسسه پویندگان راز ستاره شمال به شماره ثبت  30347و
معتبر خواهد بود سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی  10320827372به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
عامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره و خارج ازشرکا ) خانم مانا بصیرت با
مورخ  14/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمدباقر اثنی عشری به
شماره ملی 0062316346به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .موسسات غیرتجاری تهران ()445351

سال مالی انتخاب گردیدند .ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به شماره ملی0056326785بسمت بازرس اصلی و سحر نماینده به
سال  1396مورد تصویب قرار گرفت .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت ش 0013179004م بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445349
مالی انتخاب شدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
____________________
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445352

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،برات،
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445348

____________________

آگهی تغییرات شرکت پیشروصنعت نیک پویا سهامی خاص به شماره ثبت
 225820و شناسه ملی  10102670011به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  02/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسی
عارفی به شماره ملی  0049343653به سمت بازرس اصلی و حسن مسکنی
به شماره کد ملی  0067815103به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی جوزان پاک به شماره ثبت 424846
و شناسه ملی  10320779799به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی مورخ  15/10/1397و مجوز شماره321382/15/972
مورخه 07/12/97اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :محمد حسین سیف به شماره ملی  3961681082و خانم سیما
سبزواری جوزانی به شماره ملی  .0036552461و خانم آسیه سیف
به شماره ملی  0068276370بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره
ومحمد صالح سیف به شماره ملی 0071745454و حمیده میرزایی
به شماره ملی 0051230913بسمت اعضای علی البدل هیئت
مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند علی رضا علی بخش به

شماره ملی  0040688811با پرداخت  1760000000ریال به صندوق موسسه
سرمایه خود را از  240000000ریال به  2000000000ریال افزایش داد .آقای
مجتبی محمودی به شماره ملی  0071203338با پرداخت  880000000ریال
به صندوق موسسه سرمایه خود را از  120000000ریال به 1000000000
ریال افزایش داد .آقای آرش برهمند به شماره ملی  0067395783با پرداخت
 880000000ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را از  120000000ریال به
 1000000000ریال افزایش داد .خانم مهرک محمودی حنارود به شماره ملی
 0059681551با پرداخت  880000000ریال به صندوق موسسه سرمایه خود
را از  120000000ریال به  1000000000ریال افزایش داد .در نتیجه سرمایه
موسسه از مبلغ  600000000ریال به مبلغ  5000000000ریال افزایش یافته و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اسامی شرکا و میزان سهم
الشرکه هر یک بشرح فوق میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()445355

8

علمی  -پزشکی

تاثیر مثبت  ۶ماده غذایی بر رفع موخوره
موخوره از جمله عارضههای
شایعی است که کمبود مواد غذایی
الزم برای موها میتواند این مشکل
را تشدید کند.
به گزارش ایسنا ،فشار و استرس
حرارتی ،مکانیکی و شیمیایی به
موخوره منجر میشود و الیه بیرونی
حفاظت کننده مو را ضعیف میکند.
هرچند با وجود روشهای درمانی خانگی میتوان سالمت موها را حفظ کرد.
سایت "اندی تیوی" در مطلبی به برخی از روشهای خانگی برای مقابله با
موخوره اشاره کرده که به شرح زیر است:
ماسک تخممرغ :تخممرغ سرشار از پروتئین است و اسیدهای چرب ضروری
موجود در آن به درمان موخوره کمک میکند .مو از پروتئین تشکیل شده و به همین
دلیل است که تخممرغ به تقویت فولیکول مو کمک میکند.
روغن نارگیل :نارگیل نه تنها برای سالمت مفید است بلکه سرشار از اسیدهای
چرب است که آن را به یک مرطوب کننده طبیعی مفید تبدیل کرده است.
ماست :ماست نیز سرشار از کلسیم ،پروتئین و دیگر مواد مغذی سالم است.
میتوان ماست را با تخممرغ یا روغن نارگیل ترکیب کرده تا یک ماسک مو مناسب
بدست آید.
موز :بافت کر م مانند و سبک موز برای مرطوب ساختن مو مفید است و به رفع
موخوره کمک میکند .همچنین میتوان با افزودن عسل ،آب لیمو یا روغن نارگیل
به موز به خواص مرطوب کنندگی آن افزود.
شیر :پروتئین موجود در شیر برای مو مفید است و خشکی موها را از بین
میبرد.
عسل :عسل مادهای چسبنده است که برای سالمت مو مفید است .این ماده از
قابلیت کافی برای جذب رطوبت و حفظ آن برخوردار است.

ارتباطپایینبودنسطحکلسترول
با افزایش خطر سکته مغزی
نتایج یک بررسی نشان میدهد :پایین
بودن سطح کلسترول میتواند خطر سکته
مغزی را افزایش دهد .به گزارش ایسنا،
محققان آمریکایی بر اساس بررسی جدید
خود اظهار داشتند :پایین بودن بیش از
حد سطح کلسترول میتواند موجب باال
رفتن خطر سکته مغزی در فرد شود .در
این بررسی محققان دریافتند :پایین بودن
سطح کلسترول بد خون در کنار سطح پایین تریگلیسیرید با افزایش خطر سکته مغزی
هموراژیک مرتبط است .محققان به بررسی اطالعات مربوط به سطح کلسترول خوب و بد و
تریگلیسیرید بیش از  ۲۷هزار زن پرداختند و مشاهده کردند :در مدت زمان  ۱۹سال۱۳۷ ،
مورد سکته مغزی هموراژیک رخ دادهاست .به گفته محققان پایین بودن بیش از اندازه سطح
کلسترول بد ،احتمال سکته مغزی را در زنان بیش از دو برابر افزایش میدهد.

توصیه متخصصان تغذیه
به صرف غذاهای با طبع سرد در «فصل بهار»
در فصل بهار باید به تلطیف غذا پرداخت و تلطیف کردن غذا به معنی مصرف غذاهایی
که خون را رقیق میکنند یا مصرف کمتر غذا نیست.
به گزارش مهر ،نکته قابل اهمیت این است که غذاهایی که خون رقیق در بدن تولید
میکنند ،اغلب طبع گرم دارند و مصرف غذاهای با طبع گرم در این فصل مناسب نیست ،بلکه
باید غذاهای غلیظ و با طبع سرد مصرف شود تا هیجان و رقت اخالط و مواد را تعدیل کند.
گرسنگی باعث تحریک بیشتر اخالط میشود .پس کم کردن مقدار غذا نیز در بهار
صحیح نیست .بنابراین باید خوراکیهایی مثل میوهها و سبزیجات بیشتر خورده شود که هر
چند از لحاظ مقدار زیاد است اما کالری کمی دارند .در واقع با مصرف مقدار زیاد غذا با ارزش
غذایی و کالری کم ،باید دستگاه گوارش را فریب داد و سرگرم کرد تا خیال کند که غذای
زیادی مصرف شده ولی در واقع مواد زیادی وارد عروق نشود و به هیجان اخالط و مواد
نیفزاید .بنابر اعالم پایگاه جامع آموزش و فرهنگسازی سالمت وزارت بهداشت ،بنابراین باید
به طبیعت فرصت داد که مواد اضافه را آماده کرده و از بدن دفع کند .مصرف خوراکیهای
لطیف مثل گوشت پرندگان و تخم مرغ آبپز عسلی و نوشیدن شربتهای خنک مثل شربت
غوره ،انار و سکنجبین در این فصل توصیه میشود.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری
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تاثیر مثبت هندوانه ،کیوی ،موز ،توتفرنگی و انبه بر کنترل فشارخون
امروزه فشارخون باال یکی از
شایعترین بیماریها در جهان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،
به طور معمول به بیماران مبتال به
فشارخون باال توصیه میشود که رژیم
غذایی خود را تحت کنترل داشته باشند
و سبک زندگی سالم و پرتحرکی را
دنبال کنند .این بیماران باید نمک مازاد
و غذاهای چرب را نیز از رژیم غذایی خود حذف کنند.
با نزدیک شدن به فصل تابستان میوههایی در دسترس افراد
قرار میگیرند که با افزودن آنها به رژیم غذایی میتوان فشار
خون را کنترل کرد.
بنابر گزارش سایت تخصصی "اندی تیوی" از جمله این
میوهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
هندوانه :هندوانه منبع غنی از لیکوپن است که به بهبود
سالمت قلب کمک میکند .همچنین این میوه سرشار از
بتاکاروتن ،ویتامین  Cو آنتیاکسیدان است .همچنین از آنجایی
که هندوانه منبع غنی از پتاسیم است به کنترل فشارخون کمک
میکند.
کیوی :این میوه یکی از سالمترین گزینههای غذایی است
که میتوان در رژیم غذایی گنجاند .این میوه منبع خوبی از

آنتیاکسیدانها و مواد معدنی است
و به دلیل وجود فیبرهای خوراکی در
هضم بهتر غذا و کاهش وزن نقش
دارد .وجود ویتامین  Cسیستم ایمنی
بدن و سالمت پوست را تقویت میکند.
همچنین بررسیها نشان میدهد
مصرف سه عدد کیوی در طول روز
مانع از باال رفتن فشارخون میشود.
موز :این میوه یکی از بهترین خوراکیها برای مبتالیان
به فشارخون باالست .میزان سدیم موجود در موز پایین است.
همچنین منبع خوبی از پتاسیم به حساب میآید که در کنترل
فشارخون موثر است.
توت فرنگی :خواص ضد التهابی و وجود انواع آنتی
اکسیدان در این میوه شناخته شد ه است .توت فرنگی منبع غنی
از ویتامین  Cو اسیدهای چرب امگا  ۳مناسب برای سالمت قلب
است .همچنین وجود پتاسیم موجود در این میوه کمک میکند تا
سطح فشارخون ثابت بماند.
انبه :صد گرم انبه حاوی  ۱۶۸میلیگرم پتاسیم است که
به کنترل فشارخون کمک میکند ،هرچند باید در مصرف این
میوه دقت داشت زیرا زیادهروی در مصرف انبه موجب افزایش
حرارت بدن میشود.

تاثیر مثبت صرف منظم صبحانه در پیشگیری از بیماریهای قلبی و مغزی
نتایج یک بررسی نشان میدهد حذف وعده غذایی
صبحانه میتواند خطر بیماریهای قلبی و سکته مغزی
را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا ،گروهی از متخصصان سالمت و
تغذیه در آمریکا به مطالعه روی  ۶۵۵۰بزرگسال  ۶۵تا
 ۷۵ساله که بیشتر در معرض سکته مغزی قرار دارند،
پرداختند .تقریبا  ۶۰درصد از شرکتکنندگان هر روز وعده
غذایی صبحانه را دریافت کرده ،حدود یک چهارم تنها
در برخی روزها و  ۱۶درصد وعده صبحانه را حذف کرده
بودند.
هیچ یک از این افراد در شروع مطالعه به بیماریهای
قلبی مبتال نبودند .در مدت زمان  ۱۷سال حدود ۲۳۱۸
مورد فوتی گزارش شد که  ۶۱۹مورد بر اثر بیماریهای
قلبی عروقی بوده است .متخصصان مشاهده کردند افرادی
که وعده غذایی صبحانه را حذف کردهاند بیشتر به چاقی و
کلسترول باال دچار هستند.

همچنین این افراد در مقایسه با شرکتکنندگانی که
هر روز صبحانه میخوردند  ۸۷درصد بیشتر در معرض
مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی بودهاند.
به گزارش نیویورک تایمز ،نتایج بدست آمده از چندین
مطالعه نشان میدهد حذف وعده غذایی صبحانه با
افزایش خطر ابتال به بیماریهای دیابت و فشار خون و
کلسترول باال مرتبط است.

برخی مشکالت پوستی شایع در دوران بارداری
بروز مشکالت پوستی در دوران بارداری رایج است که به گفته
متخصصان رژیم غذایی سالم و مقوی میتواند در پیشگیری از آنها
موثر باشد.
به گزارش مهر ،آکنه ،تیرگی پوست و تغییر رنگ آن در دوران
بارداری از جمله مشکالتی است که زنان با آن مواجه میشوند.
متخصصان پوست و مو بر این باورند که با داشتن رژیم غذایی
سالم و استفاده صحیح از محصوالت مراقبتی پوست میتوان از این
مشکالت پیشگیری کرد.
بدن زنان در دوران بارداری تغییرات متعددی را تجربه میکند.
جدا از تغییرات هورمونی ،پوست نیز دچار تغییراتی میشود .به گفته
متخصصان تغییرات هورمونی عامل ظاهر شدن جوش روی پوست
در دوران بارداری است.
بنابر گزارش شبکه خبری اندی تیوی ،رژیم غذایی سالم در
کنار برخورداری از میزان خواب کافی ،نداشتن استرس و انجام مرتب
حرکات ورزشی میتواند به تنظیم هورمونها در این دوران کمک
کند .عالوه بر این ،استفاده از محصوالت مناسب مراقبتی پوست در

پیشگیری از برخی مشکالت پوستی شایع در این دوران کمک کننده
است.
برخی مشکالت پوستی شایع در دوران بارداری عبارتند از:
آکنه :برای پیشگیری از ظاهر شدن آکنه روی پوست در دوران
بارداری الزم است که از مصرف محصوالت حاوی سالیسیلیک اسید،
بنزوئیل پروکساید و رتینوئید موضعی خودداری شود.
تغییر رنگ پوست :از دیگر مشکالت شایع در دوران بارداری
که زنان با آن روبرو هستند تغییر رنگ پوست است .الزم است هنگام
صبح و شب از کرمهای ویتامین  Cاستفاده شود.
جوشهای پوستی :بسیاری از زنان باردار با مشکل جوشهای
پوستی مواجه میشوند .در این شرایط مراجعه به متخصص پوست و
استفاده از محصوالت مراقبتی پوست توصیه میشود.
مو :به طور معمول رشد مو در دوران بارداری بیشتر میشود.
هرچند ،برخی از زنان به دلیل کمبود ویتامین دچار ریزش مو میشوند.
در این مواقع رژیم غذایی سالم و مقوی در کنار مصرف مکملهای
غذایی توصیه میشود.

ارتباط افسردگی با افزایش خطر ابتال به اختالالت حافظه در میانسالی و سالمندی
مطالعه جدید متخصصان انگلیسی حاکی از آن است که
افرادی که در بزرگسالی خود درگیر دورههای افسردگی عود کننده
میشوند ،بیشتر در معرض احتمال ابتال به مشکالت حافظه در
اواخر عمر خود هستند.
به گزارش ایسنا ،تحقیقات قبلی نشان داده بود که افسردگی و
سایر مشکالت سالمت روان در کوتاه مدت ممکن است بر حافظه
فرد تأثیر بگذارد.
برای مثال یک مطالعه در سال  ۲۰۱۶میالدی نشان داده
بود افراد مبتال به اختالل َمالل که احساس مداوم ناخوشایند یا
نارضایتی که اغلب از نشانههای افسردگی هستند را تجربه میکنند،
نسبت به افرادی که از نظر روانی در سالمت کامل هستند ،حافظه
کاری ضعیفتری دارند .متخصصان دانشگاه "ساسکس" واقع
در "برایتون" انگلیس در یک مطالعه جدید شواهدی را دریافت
کرده اند که ارتباط میان تجربه مشکالت سالمت روان در سنین
بزرگسالی را با مشکالت حافظه در سنین دهه  ۰ ۵سالگی فرد
نشان میدهد .به گفته مولف اصلی این مطالعه هرچه فرد بیشتر
ی را در سنین بزرگسالی خود تجربه کند ،بیشتر در
دورههای افسردگ 
سنین میانسالی به اختالالت حافظه گرفتار میشود.
یافتههای این مطالعه که برای نخسیتن بار به بررسی رابطه بلند
مدت میان سالمت روانی و شناختی پرداخته است ،اهمیت مدیریت
و درمان افسردگی را به منظور جلوگیری از ابتال به اختالالت
حافظه و فراموشی و پیامدهای منفی بلندمدت آن برجسته میسازد.
متخصصان در این مطالعه عالئم سالمت روانی  ۹۳۸۵فرد بین ۷
تا  ۵۵ساله را برای بیش از  ۶۰سال بررسی کردند و در دهه ۵۰

سالگی آنها با انجام تستهای حافظه به بررسی عملکرد حافظه،
حافظه کالمی ،سلیس بودن کالمی ،سرعت پردازش اطالعات و
دقت پردازش اطالعات این افراد پرداختند.
نتایج این مطالعه نشان داد که انباشت عالئم عاطفی در سه
دهه بزرگسالی (حدود بین  ۲۳تا  ۵۰سالگی) موجب تضعیف
عملکرد شناختی و حافظه در میانسالی خواهد شد.
البته متخصصان تاکید کردهاند تجربه یک بار اختالالت
افسردگی یا اضطراب در بزرگسالی منجر به مشکالت شناختی
نخواهد شد و در صورتی که مشکالت روانی مزمن بوده و در
دورههای مکرر فرد را درگیر کنند ،چنین پیامدهای منفی بر
سالمت شناختی فرد خواهند گذاشت.
بنا بر گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی ،با این
حال متخصصان تاکید کردهاند افرادی که به مشکالت سالمت
روان مانند افسردگی و اضطراب مبتال هستند ،باید به طور حتم
به پزشک متخصص مراجعه کرده و پیش از مزمن شدن این
اختالالت به درمان آن بپردازند.

احساس ضعف و بیحسی
از نشانههای باال بودن فشارخون

پزشکان نسبت به احساس ضعف و بیحسی در
صورت و ارتباط آن با باال بودن فشارخون هشدار
دادند.
به گزارش ایسنا ،سردرد شدید ،درد قفسه سینه
و وجود خون در ادرار از جمله عالئم فشارخون باال
هستند .عالوه بر اینها احساس ضعف و بیحسی در
صورت نیز میتواند نشانه فشارخون باال باشد و حتی
مرگ ناگهانی را به همراه داشته باشد.
فشارخون باال از جمله بیماریهای شایعی است
که فشار مضاعفی را به عروق خون و دیگر اندامهای
حیاتی وارد میکند .درصورتیکه این بیماری کنترل
نشود میتواند مشکالت جدی را متوجه بیمار کند
که حمله قلبی و سکته مغزی از جمله آنهاست.
همچنین پزشکان مدعی شدهاند احساس بیحسی
در صورت خطرناک است و فرد باید بالفاصله پس از
احساس این وضعیت به پزشک مراجعه کند.
فشارخون باال که به عنوان کشنده خاموش
شناخته میشود به ندرت با عالئم آشکاری همراه
است و درصورتیکه که کنترل نشود میتواند کشنده
باشد .کنترل نشدن عالئم فشارخون موجب میشود
میزان آن به اندازهای افزایش پیدا کند که عالئم
جسمی ظاهر شود.
به گفته پزشکان سرفه همراه با خون یا احساس
کرختی و بیحسی در دستها نیز از عالئم باال رفتن
بیش از حد فشارخون است .تنگی نفس ،حالت تهوع،
احساس گیجی نیز از دیگر عالئم شایع هشداردهنده
این عارضه است.
رژیم غذایی سالم و مناسب در کنار انجام مرتب
حرکات ورزشی از جمله راهکارهای کاهش فشارخون
باالست.

 ۱۰دقیقه پیادهروی روزانه
برای پیشگیری از ابتال به آرتروز

نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهد که تنها یک
ساعت پیادهروی سریع در هفته میتواند ناتوانی حرکتی
در افراد مسن ناشی از درد آرتریت ،درد مفصلی یا سفتی
اندامها را کاهش دهد .این زمان برابر با کمتر از  ۱۰دقیقه
پیادهروی در روز است.
به گزارش ایسنا و به نقل از ،zmescience
پروفسور  ،Dorothy Dunlopاستاد مدرسه پزشکی
فینبرگ دانشگاه نورث وسترن معتقد است که افراد مسن
برای بهبود سالمتی خود نباید از پیاده روی روزانه غفلت
کنند.
بر اساس آمار ،بزرگساالن مبتال به آرتروز زانو-
شایعترین شکل استئوآرتریت -در تمام دنیا وجود دارند که
در نهایت با مشکالت بسیاری از جمله ناتوانیهای حرکتی
در انجام فعالیتهای روزانه روبرو میشوند .در یک مطالعه
جدید ،محققان گزارش دادند که تنها یک ساعت فعالیت
فیزیکی متوسط تا شدید ،میتواند توانایی انجام کارهای
روزانه افراد مسن را بدون هیچ گونه ناراحتی افزایش دهد.
اساسا ورزش کاهش  ۸۵درصدی خطر ابتال به ناتوانی در
تحرک را به همراه دارد و  ۴۵درصد خطر ابتال به ناتوانی
حرکتی در زندگی روزمره را کاهش میدهد.
در این مطالعه به مدت چهار سال دادههای بیش از
 ۱۵۰۰بزرگسال مبتال به استئوآرتریت جمعآوری و تجزیه
و تحلیل شد .تمام بزرگساالن دچار درد و یا سفتی در
اندامهای پایین بدن بودند ،اما در زمان آغاز مطالعه به
هیچگونه معلولیت جسمی حرکتی مبتال نبودند .محققان
از انجام فعالیت بدنی با استفاده از شتاب سنج استفاده
کردند.
این مطالعه در مجله آمریکایی Preventive
 Medicineمنتشر شده است.

