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تشکیل کارگروه ویژه 
برخورد با سوداگران

درخواست افزایش مجدد 
دستمزد کارگران

رییــس کل ســازمان امــور مالیاتی از 
تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع 
با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن 

خبر داد.
ســید کامل تقوی نژاد با اشاره به دستور 

رییس جمهور در جلسه ...

پس از کــش و قوس های فراوان برای 
افزایش دستمزد کارگران، دوباره با افزایش 
هزینه های زندگی نماینده کارگری شورای 
عالی کار درخواست مجدد افزایش دستمزد 
کارگران را دارد.اواخر سال ۹۶ بود که طبق 

سنوات هر ساله جلسات ...
صفحه 3 صفحه 3

www.jamejamonline.ir

 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

www.daneshpayam.ir

ارز واردات خودرو حـذف شد 
 عمق رکود دربازار مسکن 

 نگران کننده است

آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی
صفحه 2

صفحه 3

دادســتان کل کشــور آخرین وضعیت پرونده موسســات 
غیرمجاز را اعالم کرد. 

محمدجعفر منتظری اظهار کرد: پرونده واردات قاچاق ۴۲۴ 
خودرو در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم 

قطعی نرسد نمی توان جزئیات آن را اعالم کرد.

دادســتان کل کشور گفت: برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو 
پرونده ای در دادســرای بندرعباس تشــکیل شــده و دستگاه 
قضایی در حال رســیدگی به آن اســت.  نمی شــود که هزاران 
خــودروی خارجی با قیمت باال را بدون ایجاد شــبکه قاچاق به 

کشور وارد کرد.

شهروندان براي رهایی   از ترافیك و 
آلودگي هوا از مترو استفاده کنند 

ذوب آهن اصفهان با ریل ملی در 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
ســازمان تاکســیرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در ســاعت14 روز شــنبه مــورخ 97/04/16 در محل 
ســازمان تاکسیرانی اصفهان به آدرس : اصفهان ، پل تمدن ، بلوار 
شــهید خزایی ، کوچه گلها  برگزار می شــود . از کلیه اعضا دعوت 
می شــود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند . 

تاریخ انتشار : ۹7/0۴/0۴

دستور جلسه : طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی مصوبه 
شورای پول و اعتبار بانک مرکزی 

هیئت مدیره شرکت تعاونی 

همه در انتظار پیروزی



عمق رکود دربازار مسکن ، نگران کننده است

2
شهردار:

شهروندان براي رهایی از ترافیك و آلودگي هوا از مترو 
استفاده کنند 

معابر منطقه 15 براي معلوالن هموار شد

کودک آزاری در نطنز تکذیب شد
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تابستان خود را فلسفی بگذرانید

صادرات محصوالت شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان به عراق 

خانه حکمت اصفهان همزمان با آغاز فصل تابستان کارگاه های آموزشی، نشست 
ها و همایش های آموزشی متعددی را برگزار می کند.

این کارگاه های آموزشــی، نشست ها و همایش های آموزشی متعددی با حضور 
اســاتید برجسته و مطرح کشور از ســوی خانه حکمت و سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری اصفهان ویژه فلسفه دوستان برگزار می شود.
مدیر روابط عمومی خانه حکمــت درباره جزئیات این برنامه ها گفت: دوره های 
آموزشــی خانه حکمت هم شــامل مخاطبانی می شــود که در حوزه های فلسفی 
مطالعات دانشــگاهی دارند و هم مخاطبانی که صرفا به فلسفه عالقه داشته و تمایل 

دارند با این حوزه آشنا شوند.
ســعید محمدی ادامه داد: این کارگاه ها شامل فیلســوفان کوچک ویژه مربیان 
فلســفه برای کودکان، معرفت شناســی با محوریت مقدمه بــر نظریه های توجیه 
معرفتــی، تاملی بر زمان بدون گذر )مبحثی در رابطــه با زمان( باحضور دکتر رهان 
انصــاری مهــر، معرفت النفس باحضور دکتر نصراله شــاملی و فلســفه و ادبیات با 

محوریت قصه های شیخ اشراق با حضور دکتر محسن محمدی است.
وی افزود: دوره آموزش طب ســنتی براســاس آموزه های ابن سینا و فلسفه دین 
بــا تدریس دکتر حامد ناجی، مغالطات تفکر با تدریس دکتر مرتضی حاج حســینی، 
مطالعاتی در فلســفه نیچه با تدریس دکتر علی کرباسی زاده، متن خوانی افالطون با 
تدریس دکتر کورنگ بهشتی و اشعار منظومه با حضور دکتر جعفر شاه نظری از دیگر 

کارگاه های خانه حکمت در این ایام است.
وی با بیان اینکه تالش شــده اســت تا برنامه های ویژه ای برای مخاطبان عام 
فلســفه و فلسفه دوستان ارائه شــود، اظهار کرد: کارگاه فلسفه برای همه با تدریس 
دکتر محمدجواد صافیان و لقمه های فلسفی با تدریس دکتر علی کالنتری قرار است 
به ارائه مباحث فلســفی با زبانی ســاده و صمیمانه بپردازند و مخاطب را از پیچیدگی 

های فلسفه دور کنند.
محمدی ادامه داد: در بخش نخســت عناوینی مانند فوتبال و فلســفه، فلســفه 
خســروانی، اخالق زیست محیطی، کامپیوتر و فلسفه، انفجار فضای مجازی، فلسفه 
اقتصاد، خردورزی در خانواده، فلسفه اخالق کاربردی و فلسفه جنگ و صلح باحضور 
اســاتید مجربی همچون قاسم پورحسن، حسین کلباســی اشتری، محسن رنانی، 
مصطفی، بیژن عبدالکریمی، محسن جوادی و امیراحسان کرباسی زاده مورد بررسی 

قرار می گیرد.
محمدی درباره مجموعه نشســت های فلســفه و علوم نیز گفت: این نشست ها 
شــامل فلســفه فیزیک، اقتصاد، ریاضی، علوم اجتماعی، پزشــکی، ادبیات، تاریخ، 
حقوق، و فلســفه هنر اســت که در روزهای دوشنبه باحضور اساتیدی همچون دکتر 
عابدی، اشتری، شهشهانی، کرباسی زاده، رکنی زاده، محسن رنانی، اردشیر، همتی 

مقدم، دهقان نژاد و ابوطالبی برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کرد: عالقمندان به شرکت در این دوره های آموزشی می توانند 
جهت ثبت نام به خانه حکمت واقع در خیابان شیخ مفید شرقی، جنب کلینیک الزهرا 

مراجعه کنند.

شهردار اصفهان گفت: شهروندان مي توانند از 
شمال تا جنوب شهر به منظور کاهش آالینده ها و 
ترافیک، از مترو به عنوان وسیله حمل و نقل ایمن 

و ارزان استفاده کنند.   
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل نــوروزي در برنامه رادیویی 
"ســالم اصفهان" با بیان این فاز ســوم خط اول 
مترو تکمیل شــده و در حال حاضر  این وســیله 
حمل و نقل از ایســتگاه پاسداران در خیابان امام 
خمینی)ره( تا صفه یعنی از شــمال تا جنوب شهر 
به صورت کامل در اختیار مردم قرار گرفته است، 
اظهار کرد: شــهروندان باید بــه منظور کاهش 
آالینــده ها و ترافیک از این وســیله حمل و نقل 

ایمن و ارزان استفاده کنند. 
وي با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر )از ۵ تا 
۱۲ تیر ماه( افزود: شهرداري اصفهان با همکاري 
دستگاه هاي متولي و در راستاي مسوولیت هاي 

اجتماعــي خود، برنامه هایــي را با هدف آگاهی 
بخشي به جامعه و افزایش مهارت های خانواده ها 
در رابطه با امر پیشگیری از اعتیاد برگزار می کند. 
وي ابراز امیدواري کرد: برگزاري برنامه هاي 
پیشگیري از اعتیاد در ســطح شهر اثرات مثبتي 

براي شهر و شهروندان داشته باشد.
شــهردار اصفهان همچنین ضمن تســلیت 
ســالگرد شــهادت مظلومانه شــهید بهشتی و 
گرامیداشــت هفته قوه قضاییه ادامه داد: شــهید 
بهشــتی روحاني متفکري بود که با شیوه پیامبر 
اسالم تالش مي کرد فطرت و عقول انسان ها را با 
سخنان منطقی، حکیمانه و موعظه های شایسته 

و گفت و گوی سازنده شکوفا کند. 
وي با تاکید بر این که همه مســووالن در هر 
جایگاهي باید روش دکتر بهشــتي را در راستاي 
خدمت به مردم و منفعــت اجتماعي الگوي خود 
قــرار دهند، تصریح کرد: دکتر بهشــتي اهمیت 
زیــادي براي کرامت انســاني افراد قائل بود و در 
این زمینه گام بر مي داشــت و همه ما نیز باید به 

این مهم توجه ویژه اي داشته باشیم. 
وی در ادامــه از افــرادی که زمینه تماشــای 
مســابقات فوتبال را براي شهروندان مهیا کردند، 

تشکر کرد. 

بازار مســکن پس از پنج ســال رکود در نیمه های سال 
گذشــته وارد دوره ای از رونق شــد به گونه ای که افزایش 
تعداد معامــالت و افزایش قیمت قابــل توجهی را تجربه 
کــرد؛ اما اخیرا این بازار با رکود قابل توجهی روبرو شــده 

است.

اما در ماه های پایانی سال، با شروع روند افسار گسیخته 
قیمت ها و افزایش ســود ســپرده های بانکــی باری دیگر 
بازار مســکن با کاهش تقاضا روبرو شد که تا کنون نیز این 
روال ادامه داشــته اســت. حال با وجود گذشت چند سال 
متوالی از رکود این بازار شــاهد خروج سرمایه های فراوان 

از بخش مســکن و انتقال آنها به بازارهای دیگر هســتیم، 
ضمن آنکه به کسادی دیگر مشاغل وابسته و بیکاری قشر 
گســترده ای از فعاالنش انجامیده است. از این روست که 
گفته می شــود برای خروج از این وضعیت به راهکارهایی 

مدبرانه و تصمیماتی کارشناســانه نیاز است.

رییس بهزیستی نطنز با اشاره 
به شــایعات اخیــر در خصوص 
کودک آزاری گفت: از ابتدای سال 
۹7 تاکنون هیچ گونه گزارشــی 
مبنی بر وقوع کــودک آزاری در 
شهر نطنز به اداره بهزیستی اعالم 
نشده و شایعات منتشر شده در این 
خصوص در فضای مجازی کاماًل 

بی پایه و اساس بوده است.
به گزارش خبرنگار جام جم  از 
شهرستان نطنز، در روزهای اخیر 

خبری در فضای مجازی دست به دست شد 
که چند تن از افراد جوان مهاجر ســاکن نطنز 
از اســتان همجوار در پارک تفریحی سرابان 
بــرای دو تــن از دختر و پســرهای نونهال 
مزاحمت ایجاد کرده و قصد تعرض داشتند که 
با هوشیاری پدر و مادر آنان و افراد حاضر نیت 
شــوم آنان برمال و افراد مورد نظر شناسایی و 

تحویل نیروی انتظامی شده اند.
در پی این حادثه جمعی از جوانان نطنزی 

همراه با برخی از اعضای شــورای شهر نطنز 
در مقابل دادگســتری تجمع کرده و خواستار 
برخورد شــدید با مســببان ایــن رفتارهای 
ناهنجــار شــدند.مهدی محبــی، رییس 
بهزیســتی نطنز در گفت و گو بــا خبرنگار 
جام جم  با اشــاره به صحت و ســقم شایعات 
اخیر در شهرســتان نطنز اظهار کرد: با توجه 
به انتشــار این خبر در روزهــای اخیر، اداره 
بهزیستی شهرستان بر حسب وظایف ذاتی 
بالفاصله پیگیری های الزم را از منابع مطلع 

در خصوص وقــوع احتمالی این 
آسیب اجتماعی انجام داد که پس 
از پیگیری هــای صورت گرفته 
مشخص شــد که هیچ موردی 
از کودک آزاری در شهرســتان 
گزارش نشده است.وی افزود: از 
ابتدای سال ۹7 تاکنون هیچ گونه 
گزارشــی مبنی بر وقوع کودک 
آزاری در شــهر نطنــز بــه اداره 
بهزیستی اعالم نشده و شایعات 
منتشر شــده در این خصوص در 
فضای مجازی کاماًل بی پایه و اســاس بوده 
و تکذیب می شــود.رییس اداره بهزیستی از 
شهروندان نطنز درخواست کرد: به شایعات 
مطرح شده در فضای مجازی توجهی نداشته 
باشــند و در صورت مشــاهده و اطالع از هر 
نوع کودک آزاری، مراتب را در اســرع وقت 
به اداره بهزیســتی شهرستان اطالع دهند تا 
از طریق هماهنگی بــا مراجع ذی ربط مورد 

پیگیری قرار گیرد.

شــرکت تارابگیــن پس از 
نزدیک به چهــار دهه فعالیت 
برای اولیــن بار موفق به انجام 
صادرات با استفاده از برند و نام 

تجاری خود گردید.
 مهندس قاعــد علم مدیر 
فروش شرکت تارابگین ضمن 
بیان خبر فوق گفت : این شرکت 
با تنوع فراوان محصوالت ، در 
دهه اخیــر مطالعــات خود را 
در خصــوص نیــاز بازارهای 
کشورهای همسایه انجام داده  

و خوشبختانه در این چند سال 
و به طرق مختلف این شــرکت 
بدون اســتفاده از برنــد و نام 
تجــاری خود و در قالب ســایر 
تولیــد کنندگان ایــن عرصه 
توانســته محصــوالت خود را 
به کشــورهای ترکمنســتان، 
افغانستان ، آذربایجان و عراق 

صادر نماید.
وی افزود : پس از اســتقبال 
انجام شــده از این محصوالت 
، این شــرکت با انجام مقدمات 

الزم شامل اخذ استانداردهای 
ملــی  ســازمان  از   )۸۱۱۶(
اســتاندارد و همچنین دریافت 
کارت بازرگانی جهت ترخیص 
گمرکی این محصوالت پس از 
نزدیــک به چهار دهه موفق به 
انجام صادرات با استفاده از برند 

و نام تجاری خود گردید.
مدیــر فــروش شــرکت 
تارابگین یادآور شد : هم اکنون 
این شــرکت به عنوان یکی از 
مهمترین تامین کنندگان عایق 

پشم ســنگ صنایع نفت عراق 
می باشــد و دراین چند ماه اخیر 
توانســته بالغ بر ۲0 ترانزیت از 
محصوالت متنوع پشم سنگ را  
به کشور عراق صادرنماید . امید 
اســت با توجه به وجود توانایی 
هــای بالقوه فــراوان و جدیت 
مدیران این شــرکت در زمینه 
صادرات ، شــاهد افزایش روز 
به روز این حجم از سفارشــات 
و ارسال محصوالت با کیفیت 

به این کشورها باشیم .

مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از مناســب 
ســازي معابر عمومي این منطقه بــه منظور ایجاد 
محیطی مناسب و ایمن برای استفاده شهروندان و به 

ویژه افراد دارای معلولیت خبر داد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري 
اصفهان، حســین امیري با بیان این مطلب که یکی 
از وظایف شهرداری ها، مناسب سازی اماکن عمومی 
به منظور فراهم نمودن محیطی مناسب و ایمن براي 
شــهروندان است، افزود: شــهرداري منطقه ۱۵ در 
راستاي مناسب سازی معابر عمومی براي شهروندان 
به ویژه توانخواهان، تجهیز و نصب چراغ ها و عالیم 

راهنمایی و هشــدار دهنده مناسب در معابر عمومی، 
برجسته سازی سطوح پیاده روهای نزدیک به تقاطع 
ها و همچنین پارک ها، رفع موانع و تطبیق مقررات و 
صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 

را در دستور کار قرار داده است.
وی افــزود: اجرای این پــروژه گامی مؤثر در روند 
مناسب سازي فضاهای شهری و عمومی برای تمام 
اقشار جامعه اســت چراکه همه آحاد جامعه باید قادر 
باشــند راحت و بدون خطر در محیط پیرامون خود و 
اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و از تمام حقوق 

اجتماعی خود برخوردار شوند .
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ارز واردات خودرو حذف شد 

پیشی گرفتن نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی

لیست کاالهای مشــمول دریافت ارز با قیمت 
رســمی به تفکیک ســه گروه کاالهای اساسی، 
واسطه ای و مصرفی در شرایطی از سوی دولت اعالم 
شد که برخی شنیده ها از اضافه شدن گروه چهارم به 

لیست مذکور در روزهای آینده خبر می دهند.
 بر این اساس در گروه چهارم، کاالهای لوکس و 
غیرضروری قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در 
شرایط کنونی تخصیص ارز به این کاالها ضرورتی 
ندارد. به این ترتیب برخی اخبار از قرار گرفتن خودرو 
در لیســت چهارم حکایت دارد. به پیشنهاد دولت در 
گروه چهارم لیستی از کاالهای مجاز و غیرمجاز تهیه 
خواهد شــد که در این لیست برخی کاالها به دلیل 
لوکس بــودن مجاز به واردات نخواهند بود. آن طور 
که شــنیده شده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
 )CBU( تجــارت، واردات خودرو به صورت کامل
در لیســت کاالهایی است که به دلیل لوکس بودن 
در زمره محصوالت غیرضروری قرار خواهد گرفت.

سه شنبه گذشــته دولت در نهایت لیست کامل 
کاالهای مشمول ارز سه گانه دولتی را منتشر کرد که 
تخصیص ارز به خودرو در اولویت یا گروه ســوم قرار 
گرفته بــود. در این گروه که کاالهای مصرفی قرار 
دارد تامیــن ارز آنها از صادرات کاالهایی که ملزم به 
ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، صورت خواهد گرفت. 
این کاالها با نرخ دالر ۴۲00 تومانی به عالوه قیمت 
اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می شوند. در گروه 
ســوم آن طور که گفته می شــود نرخ توافقی مبنا 
قرار می گیرد حال آنکــه اختالف نظرهایی در این 
مورد مطرح اســت. اما در شــرایطی واردات خودرو 
در گروه ســوم کاالهای مشمول ارز قرار گرفته که 
مدت هاســت بسیاری از وارد کنندگان از دریافت ارز 
محروم هســتند، حال آنکه بنابر برخی اخبار موثق، 
عده معدودی از شرکت های نمایندگی ارز مورد نیاز 
خود را از بانک مرکزی دریافت کرده اند. با این شرایط 
دولت در لیست کاالهای مشمول ارز با اینکه خودرو 
را در اولویت ســوم قرار داده، اما در نهایت باز هم به 
این نتیجه رسیده که این کاال را به طور کل از دریافت 
ارز محروم کند. به ایــن ترتیب  اولویت بندی ارزی 
کاالهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت،  بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی 
تعیین شده حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این اختیار را دارد که نسبت  به ارائه پیشنهاد افزایش 
تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کاالهای لوکس 
و غیر ضــروری در این کارگــروه اقدام کند. پیش از 
تشــکیل گروه چهارم و قرار دادن لیست کاالهای 
لوکس و غیرضروری در این گروه شــنیده می شد 
که در گروه سوم ممکن است ارز با نرخ ۶۵00 تومان 
به وارد کنندگان خــودرو تخصیص یابد حال آنکه 
این نرخ تنها در حد شــنیده ها باقی ماند. در این بین 
بسیاری از وارد کنندگان ظاهرا به نرخ ۶۵00 تومانی 
به شرط رهایی از بالتکلیفی و تداوم واردات خودرو، 
رضایت داشتند این در شرایطی است که ظاهرا دولت 
هیچ عالقه ای به تخصیــص ارز دولتی به واردات 
خودرو ندارد و در شرایط کنونی توجیهی برای ادامه 

این کســب و کار نمی بیند. امــا همان طور که گفته 
شــد قرار گرفتن کاالهای ممنوعه در گروه چهارم 
به تشخیص دستگاه های متولی صورت می گیرد. 
بــه این معنا هر کاالیی که قرار اســت در این گروه 
قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه های متولی است؛ 
بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به نوعی 
لغو واردات این کاال کــه حاال از نظر دولت کاالیی 
لوکس و غیرضروری خوانده می شــود با پیشنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت صورت می گیرد. 
این وزارتخانه در شرایط کنونی هم می تواند نسبت 
بــه افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می تواند با 
توقف تخصیــص ارز واردات آن را کال ملغی اعالم 
کند. به این ترتیب شــنیده می شــود که مسووالن 
وزارت صنعت به نوعی تشخیص داده اند که واردات 
را فعال متوقف کنند. اما سوالی که در این بین مطرح 
می شود این است که با توجه به احتمال حذف واردات، 
تکلیف ثبت ســفارش های قبلی چه خواهد شد؟ در 
ایــن زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می گوید که 
با اعالم ممنوعیت واردات خودرو از ســوی دولت، 
ثبت ســفارش های قبلی نیز لغو خواهند شــد. بعد 
از افزایش نرخ رســمی ارز و همچنین نقض برجام 
توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا، تعداد ثبت سفارش کاالی اولیه، واسطه ای و 
مصرفی به دلیل انتظارات تورمی و همچنین احتمال 
اعمال تحریم های بین المللی روند صعودی به خود 
گرفت، این در شرایطی است که ثبت سفارش خودرو 
نیز افزایش چشــمگیری نسبت به سال گذشته به 
خــود گرفت. به این ترتیب بــا احتمال قرار گرفتن 
خودرو در لیســت چهارم، ثبت سفارش ها نیز به طور 
سیستماتیک از سوی ســازمان توسعه تجارت لغو 
می شود. از سال گذشــته همراه با لغو ثبت سفارش 
خــودرو، واردات این کاال با افت و خیزهای فراوانی 
همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهی 
بازار واردات صورت گرفت اما رانت ایجاد شــده در 
این اقدام دولتی، برخی از واردکنندگان را منتفع کرد. 
از جمله واردات بیش از ۶ هزار و ۵00 دستگاه خودرو 
که در بازه زمانی توقف ثبت سفارش صورت گرفت. 
در ادامه دولت از همان ابتدای سال جاری هم فعالیت 
شــرکت های غیرنماینده را متوقف کرد و هم تعرفه 
واردات رونــد صعودی به خــود گرفت. در این بین 
بازار خودروهای وارداتی که با توقف ثبت سفارش ها 
آشفته شده بود با افزایش تعرفه ها آشفته تر از گذشته 
به نظر می رسید. حاال نیز قرار است با توجه به شرایط 
کنونی ارز تخصیصی به وارد کنندگان حذف شــود، 
این در شرایطی است که در اردیبهشت ماه برخی از 
نمایندگی های رســمی ارز مورد نیاز خود را از دولت 
دریافــت کرده بودند. به این ترتیب دخالت دولت بار 
دیگر به نفع این عــده از وارد کنندگان تمام خواهد 
شــد؛ چراکه آنها به طور حتم بــا دریافت ارز دولتی 
خودروهــای خود را بــا ارز آزاد عرضه خواهند کرد. 
اتفاقی که در سال های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم های 
بین المللــی علیه ایران به وقوع پیوســت و ســود 

سرشاری نصیب برخی از وارد کنندگان کرد.

آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی

درخواست افزایش مجدد دستمزد کارگران

دادســتان کل کشــور آخرین وضعیت 
پرونده موسسات غیرمجاز را اعالم کرد. 

محمدجعفر منتظری اظهار کرد: پرونده 
واردات قاچــاق ۴۲۴ خــودرو در مرحلــه 
تحقیقات و بازجویی اســت و تا زمانی که به 
حکم قطعی نرســد نمی توان جزئیات آن را 

اعالم کرد.
دادســتان کل کشور گفت: برای واردات 
قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده ای در دادســرای 
بندرعباس تشــکیل شده و دستگاه قضایی 
در حال رســیدگی به آن است.  نمی شود که 
هــزاران خودروی خارجی بــا قیمت باال را 
بدون ایجاد شبکه قاچاق به کشور وارد کرد.

منتظری با بیان اینکه شبکه ها تالش می 
کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، تصریح 
کرد: با این حال دســتگاه قضایی و سازمان 
تعزیرات با قاچاقچیان کاال و ارز به شــدت 
برخورد می کنند. رســیدگی به پرونده های 

مختلف در دستگاه قضایی زمان بر است زیرا 
برخی پرونده ها از جمله در موسسات مالی و 

اعتباری تا ۱0 هزار شاکی دارند.
دادســتان کل کشــور دربــاره پرونده 
موسســات اعتباری گفــت: تخلفات این 
موسسات، آســیب های زیادی را به مردم و 
اقتصاد کشور وارد کرده است. این پرونده ها 
در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آنها 

زمان بر است.
وی با بیان اینکه موسســاتی سودهای 
۲۵،  ۳0، ۴0 و 70 درصــدی می پرداختند و 
همین منجر به بروز مشکالتی شد افزود: در 
برخی موارد خود سپرده گذاران مقصرند. باید 
از خودشــان سوال می کردند که چگونه این 
موسســات این سودهای کالن را می توانند 
بپردازند؟  دولت برای حل مشکالت سپرده 
گذاران با همکاری قوه قضاییه خیلی کمک 
کرد تا حقی از مردم تا آنجایی که امکان دارد 

ضایع نشود.
دادستان کل کشور درباره پرونده حقوق 
های نجومی هــم گفت: برخی از این موارد 
جرم نبود اما مبالغ اضافه را برگرداندند. برخی 
هم کســانی بودند که اقدام آنها بر اســاس 
قانــون، مجرمانه بود و تحقیقات پرونده آنها 
تکمیل شــد و برخی به دادگاه ارسال و منجر 
به صدور حکم شــد و برخی هــم در نوبت 

رسیدگی نهایی است.
حجت االســالم والمســلمین منتظری 
درباره پرونده های امالک نجومی نیز گفت: 
در ایــن زمینه برخی از پرونــده ها منجر به 
صدور قرار منع تعقیب شــده و برخی هم در 
مرحله تحقیق و برخی هم به دادگاه ارســال 
شده است.وی درباره خرید سکه ها به تعداد 
بســیار زیاد از ســوی برخی افراد هم گفت: 
دســتگاه قضایی می توانــد افرادی را تحت 
تعقیب قــرار دهد کــه عمل آنهــا عنوان 
مجرمانه داشــته باشد. باید به گونه ای عمل 
می کردیم که  افراد نتوانند حجم گســترده 

ای از سکه ها را بخرند.
دادستان کل کشــور اضافه کرد: اگر در 
این زمینه قانون  یا مصوبه  ای باشد که عمل 
این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما 
دســتگاه قضایی ورود می کند. اگر بررسی 
ها نشــان بدهد که این اقدام موجب تضییع 
حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم 

کرد.

پس از کش و قوس های فراوان 
برای افزایش دســتمزد کارگران، 
دوباره بــا افزایــش هزینه های 
زندگی نماینده کارگری شــورای 
عالی کار درخواست مجدد افزایش 

دستمزد کارگران را دارد.
اواخر ســال ۹۶ بــود که طبق 
سنوات هر ســاله جلسات متعدد 
شــورای عالی کار برای افزایش 
دســتمزد کارگران برگزار شــد. 
ماحصل جلســات متعدد این بود 
که دســتمزد کارگران نزدیک به 

۱۹.۵ درصد افزایش یافت اما اخیرا با افزایش 
هزینــه های زندگی و افزایش بی رویه اجاره 
بها و قیمت مســکن، آن افزایش دستمزد بی 

اثر شده است.
ابوالفضل فتــح الهی، رییس کانون عالی 
انجمن هــای صنفی کارگــران درباره تأثیر 
گرانی ها بر ســبد معیشــت خانوار کارگری 
گفت: افزایش قیمت مســکن )خرید و اجاره 
بها( بخــش عظیمی از هزینــه کارگران را 
شامل می شود. در چند ماه گذشته با افزایش 
۳0 تا ۴0 درصدی قیمت مســکن شــرایط 

کارگران برای زندگی بسیار دشوار شد.
 وی با بیان اینکــه درآمد کارگران کفاف 
خرید مســکن را نمی دهد گفــت: اگر تا چند 
ســال گذشــته جامعه کارگری بــا قرض و 
گرفتاری می توانست منزلی در ابعاد کوچک 

را خریداری کند، افزایش قیمت مسکن طی 
چند ماه گذشــته به ســمتی رفت که در حال 
حاضر کارگران برای اجاره بهای مسکن غصه 
دار هســتند. اکثر کارگران به حاشیه شهرها 
رفته تا شاید بتوانند مسکنی با قیمت مناسب را 
تهیه کنند. امکان خرید مسکن برای کارگران 
دیگر وجود ندارد. کارگران پس اندازی برای 
خرید مســکن ندارند چرا کــه از هزینه های 
روزمره خود عقب هســتند. افزایش دستمزد 
ســال ۹7 کارگران نتوانســت پوشش تمام 
هزینه های زندگی را بدهد، تا حد بسیار اندک 

عقب ماندگی مزدی سال ۹۶را جبران کرد.
 فتــح الهی با تأکید بــر اینکه هیچ قانونی 
مبنــی بر اینکه دســتمزد کارگران تنها یک 
بار در ســال افزایش یابد وجــود ندارد اظهار 
داشــت: در جلســه های آینده شورای عالی 
کار بــه طور ۱00 درصد بحث افزایش مجدد 

دستمزد را بررسی خواهیم کرد. با 
توجه به شرایطی که تمام کاالها 
گران شده اند، درخواست بررسی 
مجدد افزایش دســتمزد را داریم 
و در جلسات شــورای عالی کار 
افزایش دستمزد را بازنگری می 

کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه ثباتی 
نــدارد و  اقتصــاد وجــود  در 
تولیدکننــدگان نمی توانند روی 
اقتصــاد برنامه ریزی کنند گفت: 
تعدیــل نیــروی کار بــه دلیل 
افزایش دستمزد نیســت، عده ای تصور می 
کنند که افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار 
می شــود، این در حالی است تولید کنندگان 
مشــکالت مالیاتی، بی ثباتــی بازارتولید و 
مصرف، افزایش قیمــت مواد اولیه، افزایش 
نرخ دالر، افزایش نــرخ تورم، افزایش رکود 
حاکم بر اقتصاد تنها بخشــی از مشــکالت 
تولیــد کنندگان اســت. در ۳ماهــه ابتدای 
سال۹7 مواد اولیه برخی کارخانه ها تا ۲برابر 
قیمت قبلی افزایــش یافت و همین موضوع 
باعث می شود که تولید کنندگان نیروی کار 
را تعدیل کنند. آمارها نشــان می دهد بین ۸تا 
۱0 درصد هزینه های سربار را هزینه دستمزد 
تشــکیل می دهد اما متأسفانه برخی از  افزاد 
تصور می کنند که تنها دلیل تعدیل و بیکاری 

کارگران افزایش  دستمزد است.

ذوب آهن اصفهان که ۲۴ خردادماه سال جاری ، اولین محموله ریل 
را به راه آهن جمهوری اســالمی تحویل داد و به جرگه معدود شرکت 
های تولید کننده این کاالی استراتژیک در جهان پیوست ، برای معرفی 
کامل تر این محصول در ششــمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 

ریلی ، صنایع ، تجهیزات و خدمات وابسته حضوری فعال داشت .
در این نمایشــگاه که از ۲۹ خرداد الی ۱تیر ماه سال جاری در محل 

دایمی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران در تهران برگزار 
شــد ، ذوب آهن به عنوان اولین و بزرگتریــن مجتمع فوالدی تولید 
کننده ریل در خاورمیانه با برپایی غرفه ای در ســالن شماره 7 ، پذیرای 
بازدید کنندگان بود .مسئولین وکارشناسان مرتبط این شرکت از حوزه 
های فروش و بازاریابی ، امور فنی بهره برداری،کیفیت و روابط عمومی 
پاسخگوی بازدید کنندگان و کارشناسان داخلی و خارجی در خصوص 

آخرین دســتاوردها  و محصوالت این مجتمع عظیم صنعتی به ویژه 
محصول اســتراتژیک ریل بودند .ســعید محمدزاده معاون وزیر راه و 
شهرسازی و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران یکی از میهمانان ویژه غرفه ذوب آهن اصفهان بود که 
با توضیحات کارشناسان این شرکت ، در جریان روند تولید ریل ملی و 

ویژگیهای اختصاصی این محصول قرار گرفت .

رفع نگرانی تامین آب، با مدیریت برداشت باالدست 
مدیر روابط عمومی شرکت 
آبفــای اصفهــان گفــت: در 
صورتی که در باالدســت میزان 
برداشــت آب کنترل شود، تمام 
نگرانی هــای مربوط به کم آبی 

رفع می شود.
سیداکبر بنی طبا در گفت وگو 
بــا خبرنگار  جام جــم  در مورد 
آخرین زمان در اختیار داشــتن 
آب در شــهر اصفهــان، اظهار 
کرد: با تمهیدات اتخاذ شــده و با 
احتماالت قبلی که گفته می شد، 
تا مردادماه یا شهریورماه آب در 
دســترس هســت، با توجه به 
بارش های اردیبهشت و خرداد 
امیدواریــم از ســال آبی ۹7 به 

خوبی عبور کنیم. 
وی ادامــه داد: دلیلی برای 
تعیین تاریخ دسترسی به آب در 
اصفهان وجــود ندارد. ما مکلف 
به تأمین مســتمر آب هستیم و 
نمی توانیم تاریخی برای تأمین 
آب مشــخص کنیم. در صورت 
تالش بــرای مدیریــت بهتر 
کنترل برداشــت آب باالدستی، 
تمــام نگرانی هــای مربوط به 

کم آبی مرتفع می شــود. در هر 
صورت با همین نحــوه اِعمال 
مدیریــت فعلی نیز مشــکلی 
نداریــم و احســاس می کنیم  
ســال آبی ۹۶- ۹7 را به خوبی 
سپری می کنیم. بنی طبا در مورد 
جیره بندی آب شــرب اصفهان 
تصریح کــرد: جیره بندی آب، 
خط قرمز وزارت نیرو اســت و ما 
برنامه ای بــرای جیره بندی آب 
مشــترکان نداریم. مدیر روابط 
عمومی شــرکت آبفا اصفهان، 
دلیــل افت فشــار آب در برخی 

مناطق را این طــور توضیح داد: 
قطعی و افت فشــار آب که بعضًا 
در ســاعاتی از روز با آن مواجه 
می شــویم به دلیل نوســان در 
میزان آب تخصیصی است که به 
تصفیه خانه آب اصفهان هدایت 
می شــود و این نوسان ناشی از 
عدم کنترل دقیق در برداشــت 

آب باالدستی است. 
طبیعتًا نوســان در ســاعات 
مختلف برداشت بر میزان سهم 
آب تخصیصی بــر تصفیه خانه 
آب اصفهــان نیز تأثیر می گذارد 

وکاهــش آن به شــبکه های 
 توزیع نیز تأثیر خواهد گذاشــت 
و آب شــرب منازل بعضًا با افت 
فشار مواجه می شود. وی با ابراز 
امیدواری به رفع مشکالت آبی 
گفت: با رعایت الگوی مصرفی 
مردم، این کاســتی ها نیز مرتفع 
خواهد شــود. بنی طبا در پاسخ 
به این ســوال مبنی بــر اینکه  
»به گفته برخی کارشناســان، 
در شــهر اصفهان نیز باید مثل 
قم با تانکر در ســطح شــهر آب 
توزیع شــود تا از ایــن بحران 
کم آبی عبور کــرد، از این رو آیا 
با ایــن طرح موافق هســتید و 
قرار اســت این طرح در اصفهان 
اجرا شــود یا خیر؟« گفت: اصاًل 
چنین طرحی در شــرکت  آب و 
فاضالب استان اصفهان مطرح 
نیست. سناریوهای تأمین آب از 
تانکر برای زمانی است که واقعًا 
شهر در قطعی مطلق به سر ببرد 
و امــکان تأمین آب از شــبکه 
توزیع فراهم نشــود، در حالی که  
اصفهان در چنین شرایطی واقع 

نشده است. 

دست های پشت پرده مانع جلوگیری 
برخی از آسیب های زیست محیطی 

می شود

تشکیل کارگروه ویژه برخورد 
باسوداگران

مدیرکل حفاظت از محیط زیســت 
اســتان اصفهان گفت: برخی از اهداف 
مــا در حــوزه حفاظت محیط زیســت 
به دلیل وجود دســت های پشــت پرده 
محقق نمی شود و در این زمینه نیازمند 

همکاری بیشتر دیگر نهادها هستیم.
ســید رحمان دانیالی در گفت وگو با خبرنگار  جام جم  در خصوص سیاســت های 
محیط زیست اســتان در خصوص توسعه  درونی صنایعی همچون پاالیشگاه که در 
شعاع ۵0 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده و به آلودگی های زیست محیطی دامن 
می زند، اظهار کرد: ما بر این باوریم که استقرار صنایع و روند فعالیت آنها در شعاع ۵0 

کیلومتری شهر اصفهان رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صنایع شــکل گرفته و جدا کردن آنها کار بســیار 
ســختی است، تصریح کرد: باید توجه داشــت که برخی از توسعه هایی که اخیراً در 

صنایع اتفاق افتاده در راستای اهداف زیست محیطی بوده است.
مدیرکل محیط زیســت استان اصفهان ادامه داد: البته باید توجه داشت که برخی 
از توســعه هایی که صورت می گیرد اهداف پشــت پرده ای دارد که محیط زیست به 
تنهایی توان مقابله با این توســعه ها را ندارد و نیاز است که دیگران و به ویژه اصحاب 

رسانه در این زمینه همراه محیط زیست باشند.
جلوگیری از توسعه صنایع آب بر، در دستور کار محیط زیست

وی با بیان اینکه در حال حاضر جلوگیری از صنایع آب بر در استان اصفهان برای 
محیط زیســت به عنوان یک تکلیف ابالغ شده است، افزود: در این زمینه نیز تاکنون 
اقدامات خوبی را در دســتور کار قرار داده ایم و توانســته ایم از توسعه و ایجاد برخی از 

صنایع در منطقه جلوگیری کنیم.
دانیالی با بیان اینکه در برخی از اســتان های مجاور نیز نظارت هایی در خصوص 
راه اندازی صنایع آب بر در دســتور کار قرار گرفته اســت، تصریح کرد: برای مثال در 
استان قم موفق شدیم با همکاری اصحاب رسانه از راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی 

جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: برخی از اهداف ما در حوزه حفاظت محیط زیســت به دلیل وجود 
دســت های پشت پرده محقق نمی شود و در این زمینه نیازمند همکاری بیشتر دیگر 

نهادها هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه برخی از افراد با فریب 
مردم تحت عنوان ایجاد اشــتغال پروژه هایی را در دستور کار قرار می دهند که تبعات 
بدی را برای منطقه دارد، افزود: در این زمینه اصفهان آســیب های زیادی را متحمل 
شده است و باید برخی ها فریب ندهند و تحت عنوان اشتغال تبعاتی را ایجاد کنند که 
اصفهان به عینه این تبعات را دیده است و نباید اجازه دهیم این اشتباهات تکرار شود.

طی ســالهای ۸۵ تا ۹۶ رونــد تولید ناخالص 
داخلی رشد کندی داشــته و در عوض نقدینگی 
در حال رشد بیشــتری بوده، تا جایی که این نرخ 
در ســال ۹۶ بر تولید ناخاصل داخلی برای اولین 

بار پیشی گرفت.
در همایــش پولی و ارزی حجم نقدینگی آمار 
نقدینگی و پایه پولی در پایان سال ۹۶ اعالم شد.

براســاس اظهارات ولی اهلل سیف نقدینگی با 
۲۲.۱ درصد رشــد در سال ۹۶ به رقم هزار و ۵۳0 
هزار میلیارد تومان رســیده است. همچنین پایه 
پولی با رشد ۱۹.۱ درصدی در سال گذشته، ۲۱۴ 

هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
بــا توجه به اینکه نقدینگی اساســا یک متغیر 
اسمی است، برای بررسی دقیق تر آن باید نسبت 
این متغیــر را با متغیرهای دیگــری مانند تولید 

ناخالص داخلی با قیمت جاری مقایسه کرد.  
طبق گــزارش بانک مرکــزی، حجم تولید 

ناخالص داخلی در پایان سال ۹۶ به ۱۴۸0 هزار و 
7۱0 میلیارد تومان بالغ شده است. بنابراین با یک 
حساب ســاده، می توان دریافت که نقدینگی در 
ســال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر 

رفته و نسبت آن به ۱0۳.۳ درصد رسیده است.
از مهمتریــن دالیل عبــور نقدینگی از تولید 
ناخالص داخلی، تخلیه نشــدن اثرات تورمی رشد 
نقدینگی در ســال های اخیر است. با توجه به باال 
بودن نرخ ســود بانکی، بخش عمده نقدینگی به 
تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی 
خلق شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت ها و 

رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.  
بررســی نســبت نقدینگی به تولید ناخالص 
داخلی نشــان می دهد، این نسبت از ۶۳.۲ درصد 
در سال ۹۱ با ۴0.۱ درصد افزایش به ۱0۳.۳ درصد 
رسیده و این اتفاق برای اولین بار در دهه های اخیر 

در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

رییس کل ســازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با 
سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.

ســید کامل تقوی نژاد با اشاره به دستور رییس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و 
بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کاالهای مورد نیاز مردم گفت: پیرو فرمایشات 
ریاســت محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد 
قاطع مالیاتی با ســوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار 

ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع 
مربوطــه از قبیل بانک مرکــزی، وزارت اطالعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و 
ســایر دستگاه های ذیربط به منظور دریافت اطالعات مورد نیاز صورت گرفته، اشاره 
کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴00 هزار رکورد اطالعات مرتبط با خرید و فروش 
ارز، ســکه و خودرو در پایگاه اطالعات ســازمان امور مالیاتی، ســازماندهی شده و 

بروزرسانی این اطالعات نیز در دست پیگیری است.
تقوی نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطالعات مرتبط با خرید و فروش 
ارز، سکه و خودرو و به روز رسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی 
و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطالعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و 

تشخیص پرونده های مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطالعات 
مرتبط با پیش فروش ســکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و 
اصالت سنجی اطالعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل 
پرونده های مالیاتی و یا تکمیل پرونده های موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی 

و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
تقوی نژاد با اشــاره به اینکه به منظور گسترش تعامالت و همگرایی و هم افزایی 
ظرفیــت های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشــویی در کشــور، شناســایی و عضویت 
نمایندگان ســازمان در کارگــروه های فعال و مرتبط با موضــوع بحث، به صورت 
جدی پیگیری می شــود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی 
و تشخیص پرونده های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، 
گروه های رســیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و 

انجام این مهم، خارج از رویه های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.
تقوی نژاد افزود: همچنین دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با 
هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد 
شــد. رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرم انگاری 
فرار مالیاتی در اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان 

فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲7۴ قانون مذکور تاکید کرد.
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برای کودکان اسمارتیز نخرید

مصرف خوراکی های شیرینی مانند اسمارتیز 
وشــکالت، قندبیشــتری نســبت به نیاز روزانه 
کودکان به آنها می رســاند و این حتی بیشــتر از 
میزان قند توصیه شــده برای بزرگساالن است و 

چاقی و دیابت را به همراه خواهد داشت.
 پزشکان دریافته اند که بسیاری از کودکان زیر 
دوسال نســبت به سنشان مصرف شکر بیشتری 
نسبت به مقدار توصیه شده حتی برای بزرگساالن 
دارند به همین دلیل به والدین  توصیه می کنند از 
خرید اســمارتیز و شکالت به دلیل بیماری هایی 
که در بدن کودک ایجاد می کند، خودداری کنند.

ایــن میزان قند  در شــکالت و اســمارتیز به 
صورت افزودنی های شــیرین در هنگام تولید و 
آماده ســازی این محصوالت اضافه می شــوند. 
این قندها شــامل قندهای طبیعی مانند آنهایی 
هستند که در میوه ها، سبزیجات و شیر یافت می 
شوند. به گفته انجمن قلب آمریکا، منابع اصلی قند 
اضافه شده برای آمریکایی ها عبارتند از نوشیدنی 
های نرم، قندها، کوکی ها، آب نبات، بســتنی و 
کیک. خوردن خوراکی هایی که بیش از حد حاوی 
شکر اضافه شــده هستند و با مشکالت سالمتی 
مانند چاقی، دیابــت، بیماری های قلبی عروقی، 
بیماری های کبدی و حتی برخی از ســرطان ها 

همراه است.
 این شــکر اضافه شده از قندهای اضافه شده 
در شــیرینی ها، اسمارتیزها و خوراکی ها و هنگام 
پردازش یا آماده ســازی مــواد غذایی اضافه می 
شــوند که شــامل قندهای طبیعی مانند آنهایی 
هســتند که در میوه ها، ســبزیجات و شیر یافت 
می شــوند. به گفته انجمن قلــب آمریکا، منابع 

اصلی قند برای آمریکایی ها در نوشــیدنی های 
غیرالکلی، قندها، کوکی ها، آب نبات، بســتنی و 
کیکو  غذاهای حاوی شکر افزودنی وجود دارد. با 
تعدادی از مشکالت بهداشتی مانند چاقی، دیابت، 
بیمــاری های قلبی عروقی، بیماری های کبدی، 

چربی و حتی برخی از سرطان ها همراه است.
در مطالعــه جدیدی که در مریلند انجام شــد، 
بیش از ۸00 کودک در ســن بین شــش ماه تا دو 
سال مورد بررســی قرار گرفتند و محققان مرکز 
کنترل و پیشــگیری از بیماری هــا دریافتند که 
کودکان قبل از رســیدن به نخســتین تولد خود، 
"شکر افزوده"بیشتری نســبت به مقدار توصیه 
شــده مصرف می کنند. این کودکان در بررسی 
بهداشــت و تغذیه ملی که در سال های ۲0۱۱ تا 

۲0۱۴ انجام شد، شرکت کردند.
آنها همچنیــن دریافتند که با افزایش ســن 
کودک، میزان و مصرف شکر به طور چشمگیری 
افزایش پیدا کرده اســت وحدود ۸۵ درصد از آنها 
در روز شکر بیشتری نســبت به میزان استاندارد 

مصرف کرده اند.
به ویژه کودکانی که در ســن بین ۱۹ تا ۲۳ ماه 
بودند، به طور متوســط  روزانه بیش از هفت قاشق 
چای خوری شــکر اضافه مصرف می کردند. این 
درحالی اســت که به گفته انجمن قلب آمریکا، به 
خانم های میانسال توصیه می شود بیش از ۱00 
کالری یا ۶ قاشــق چای خوری شکر اضافه شده 
در روز مصــرف نکنند. از ســوی دیگر، مردان به 
۱۵0 کالری یا حدود ۹ قاشــق چای خوری شکر 
در روز نیاز دارند. برای کودکان زیر دو ســال هم 
توصیه می شود که از خوردن غذاهای حاوی قند 

اضافه اجتناب شود.
باوجود این توصیه ها، مطالعات قبلی نشــان 
می دهد که اکثریت آمریکایی ها بیشــتر از آنچه 
که باید شکر مصرف می کنند. کیرستن هریکک، 
اپیدمیولوژیست تغذیه ای در CDC و نویسنده 
اصلی این مطالعه می گوید: این نخستین بار است 
که ما شاهد افزایش مصرف قند در کودکان کمتر 
از دو سال هستیم. نتایج نشان می دهد که مصرف 
قند اضافه در اوایل زندگی آغاز می شود و بیش از 

توصیه پزشکان است. 

کباب گلپایگان در فهرست آثار ملی کشور ثبت می شود
مدیر کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان گفت: با استقبال 
خوبی که از جشنواره ملی کباب 
شد و با پیگیری هایی که صورت 
گرفته کباب گلپایگان به زودی 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت 

می شود.
فریــدون الــه یــاری در 
نخستین جشــنواره ملی کباب 
این شهرســتان اظهار کرد: در 
گلپایگان شاهد یک رویداد مهم 

و بزرگ تاریخی هســتیم که عزم و جدیت 
مردم و مدیران شهرستان را نشان می دهد.

وی افــزود:  گلپایــگان با وجــود آثار 
تاریخــی و گردشــگری در ســطح ملی و 
بین المللــی مطرح اســت و می تواند زمینه  

رشد و گسترش گردشگری را در  شهرستان 
فراهــم کند.مدیر کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
گفت: گلپایگان از لحــاظ میراث فرهنگی 
یکی از شهرســتان های مهم استان است و 
سنگ نگاره های آن ظرفیت خوبی در سطح 

بین المللی دارد.
وی افزود: بیش از ۲0 هزار 
ســنگ نگاره در دو منطقــه 
غرقاب و کوچــری گلپایگان 
از جاذبه هــای منحصر به فرد 

است.
اله یــاری ادامــه داد: این 
شهرســتان تعداد زیادی رشته 
صنایع دســتی دارد و به همین 
دلیل گلپایگان در حوزه صنایع 
دستی شهر در رتبه برتر استان 

قرار دارد.
وی بــا بیان اینکــه گلپایگان در بخش 
گردشگری، تاریخی و طبیعی ظرفیت های 
مهمــی دارد، تأکید کرد: کباب گلپایگان به 
عنوان یک برند می تواند در حوزه گردشگری 

شهرستان نقش موثری داشته باشد.  

بهترین سن یادگیری زبان در کودکان چه سنی است؟
همه مــی دانند که کودکان 
نسبت به بزرگساالن زبان های 
جدیــد را زودتر یــاد می گیرند، 
اما بهترین ســن برای یادگیری 
یک زبان جدید چه سنی است؟ 
مطالعات جدید موفق به کشف 
یک بازه زمانی شده که بهترین 

سن برای یادگیری زبان است.
یادگیری یــک زبان جدید 
نیاز به زمــان، مهارت و تالش 
جدی دارد و البته ممکن اســت 
برای برخی از افراد آســان تر از 
دیگران باشد اما مسلم است که 
بچه ها زبان دوم را ســریع تر از 
بزرگســاالن می آموزند و می 
توانند به راحتی حتی درســطح 

زبان مــادری خود زبان جدید را 
یاد بگیرند.بررسی ها در مطالعه 
جدیدی که توسطMIT انجام 
شــده نشــان می دهــد برای 
یادگیــری زبان جدید یک دوره 
حیاتی وجــود دارد که یادگیری 
زبان دوم و یادگیری یک مهارت 
جدید پس از این دوره سخت تر 
می شود، براساس این مطالعه، 
بهترین زمان بــرای یادگیری 
زبــان جدید درکنار زبان مادری 
، تا ســن ۱0 ســالگی اســت. 
کودکان زیر ۱0 سال می توانند 
بــه راحتی اطالعــات را جذب 
کــرده و زبان جدید را زودتر  یاد 
بگیرند. نوجوانــان حتی تا ۱۸ 

ســالگی هم می توانند مهارت 
های عالی در تســلط بر دستور 
زبان یک زبان جدید را نشــان 
دهنــد، اما همه چیــز بعد از این 

زمان کمی سخت می شود.
محققــان ۶70 هــزار نفر از 
ملیت هــا و ســنین مختلف را 
ارزیابی کردنــد تا مهارت های 
دستوری در سنین مختلف برای 
یادگیری زبان دوم را بررســی 
کنند. کم ســن ترین کسانی که 
در این مطالعه شــرکت کردند، 
۱0 ســال داشتند. اکثریت افراد 
در ۲0 یا ۳0 ســالگی بودند. داده 
های جمع آوری شده، محققان 
را به این نتیجه رسانده است که 

دوران کودکــی بهترین زمان 
بــرای یادگیری دســتور زبان 
جدید است، اما توانایی در طول 
ســال های نوجوانی نیز نسبتا 

قوی است.
یادگیــری زبان جدید 
بعد از ۱۸ سالگی سخت 

می شود
با این حال، پس از ۱۸ سال، 
افراد دیگر نمی توانند به ســطح 
مهارت هایی که در زبان مادری 
دارند در یک زبان جدید دســت 
یابند؛ هرچند ممکن است هنوز 
بتوانند به ســرعت مطالب را  یاد 
بگیرند امــا کار یادگیری کمی 

سخت می شود. 

ازدواج کنید تا بیماری قلبی نگیرید
محققان معتقدند احتمال بروز بیماری 
ها و حملــه های قلبی، مغــزی در افراد 
متاهل به دلیل ســبک زندگی ســالم تر، 

کاهش می یابد.
محققان در مطالعات جدید ارتباط بین 
ازدواج و کاهش حمله قلبی و سکته مغزی 
را پیدا کردند. آنهــا معتقدند که این یافته 
ممکن اســت به تعدادی از عوامل مانند پشتیبانی اجتماعی، احساسی، همدردی و 
پشتیبانی در ازدواج مرتبط باشد. در واقع احتمال ابتال به بیماری قلبی در افرادی که 
ازدواج کرده اند پایین تر است اما در مجردها خطر حمله قلبی یا سکته مغزی بیشتر 
اســت. این مطالعه جدید در مجله Heart منتشر شده است و محققان دانشگاه 
Keele انگلســتان پیوند بین ازدواج و خطر کاهش بیمــاری قلبی، عروقی را 
بررسی کرده اند. محققان در این مطالعه، داده های جمع آوری شده از ۳۴ مطالعه 
قبلی که شــامل بیش از دو میلیون نفر از ســنین مختلف درکشورهای آمریکای 
شــمالی، اروپا، اسکاندیناوی، آسیا و خاورمیانه بودند را جمع آوری کردند. آنها این 
مطالعــات را از مجموع ۲۲۵ مطالعه ای که بین ســال های ۱۹۶۳ تا ۲0۱۵ انجام 
شده، منتشر کردند. یافته های مطالعات محققان نشان می دهد در مجردها تا ۴۲ 
درصــد احتمال ابتال به بیماری قلبــی عروقی و ۱۶ درصد احتمال ابتال به بیماری 
عروق کرونری بیشــتر اســت. این مطالعه شامل کسانی اســت که هرگز ازدواج 
نکرده یا طالق گرفته اند. آنها همچنین دریافته اند کســانی که ازدواج نکرده اند، 
۴۲ درصد بیشــتر از بیماری های قلبی عروقی و تا ۵۵ درصد با احتمال بیشــتری 
از ســکته مغزی مــی میرند. بیماری های قلبی با توجه بــه اعالم مراکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری های آمریکا عامل اصلی مرگ و میر زنان و مردان در سراسر 
جهان اســت. حدود ۶۱0 هزار آمریکایی هر ساله از بیماری قلبی در این کشور می 
میرند. در سال ۲00۹ اکثر مرگ و میرها در مردان بوده است. همچنین، شایع ترین 
نوع بیماری قلبی، بیماری قلبی عروقی اســت که هر سال حدود ۳70 هزار نفر  به 

دلیل ابتالی به آن می میرند.
طالق، ریسک بیماری های قلبی را باال می برد

محققان همچنین متوجه شــدند که طــالق تا ۳۵ درصد افزایش خطر ابتال به 
بیماری قلبی در مردان و زنان را باال می برد. از سوی دیگر در کسانی که همسرشان 
فوت شــده نیز تا ۱۶ درصد احتمال ابتال به سکته بیشتر است. این یافته ها ممکن 
اســت به تعدادی از عوامل مانند امنیت مالی، رژیم غذایی متعادل و شیوه زندگی، 
فعالیت های فیزیکی بیشتر، تشویق و حمایت اجتماعی و عاطفی بیشتر در ازدواج 
مربوط باشد. فایویانت، استاد دانشگاه آبریند در این رابطه می گوید: چندین احتمال 
وجود دارد که نشان می دهد چرا در افراد متاهل خطر ابتال به بیماری قلبی کاهش 
می یابد.برای نمونه در ازدواج  رژیم غذایی شما سالم تر است و سبک زندگی بهتری 
را از طریق تشــویق شریک زندگی خود برای از دست دادن وزن تجربه می کنید. 
همچنین فعالیت های جسمانی شما بیشتر است. همسرتان شما را تشویق به رفتن 
نزد دکتر می کند؛ حتی در بیماری های به ظاهر جزئی مانند ســرماخوردگی ساده 

که می تواند به بیماری های قلبی منجر شود.


