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یژه:                  پیشــنهاد  و

شد منتشر  خالی  خانه های  لیست 
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: درحالی که قانون مالیات های خانه خالی از زمان تصویب در آذرماه سال گذشته تاکنون در پیچ و تاب اجرا قرار داشت و وزارت راه و شهرسازی براساس آخرین رایزنی ها باید تا اواخر این ماه لیست نهایی اطالعات خانه های خالی را در اختیار سازمان مالیاتی 

قرار می داد، تازه ترین اعالم سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که لیست مورد نظر منتشر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی می  توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح 

ضرایب ســال اول معادل شــش برابر مالیات متعلقه، ســال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
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نــان  ضایعات  ین  بیشــتر
نــــــان های به  مربـــــوط 

است یارانـــه ای  آرد  با   



 پنجشنبه 30 دی ماه 1400  شماره 2219 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

مشاوره زوجین دهک های پایین رایگان می شود10اجتماعی
سپهرغرب، گروه اجتماعی:  معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در صدد هستیم با ارائه طرحی مشاوره رایگان خانواده را از ابتدا تا چهار سال نخست زندگی مشترک در اختیار زوجین دهک های پایین قرار دهیم، البته این طرح هنوز تصویب نشده و از آن 

رونمایی خواهد شد.
انسیه خزعلی در پاسخ به این سوال که مطابق با آمارهای رسمی، طالق در زوجینی که 10 تا 29 سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند نیز در حال افزایش است و به نظر می رسد ارائه خدمات مشاوره ای به این گروه از زوجین نیز ضروری است، گفت: با توجه به 
اینکه اغلب طالق ها در چهار سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد ابتدا در صدد هستیم خدمات مشاوره ای در اختیار دهک های پایین تا چهار سال نخست زندگی مشترک قرار گیرد و پس از اینکه این مشاوره ها گسترش یافت و مشاورین دوره های مختلف مورد نیاز 

را گذراندند؛ می توانیم در این راستا تدارک های بیشتری در نظر بگیریم. وی افزود: در واقع در صدد هستیم مشاوره رایگان خانواده همانند پزشک خانواده در اختیار زوجین دهک های پایین تا چهار سال نخست زندگی مشترک قرار گیرد.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
درحالی که روزانه 150 زن و کودک 
رایگان  خدمات  دریافت  برای 
»مددسرای  به  شبانه روزی 
مراجعه  شوش«  میدان  بانوان 
مرکز  این  مسئول  می کنند، 
این  درصد   50 از  بیش  می گوید: 
را  آن  هرگز  بلکه  »ندارند«  اعتیاد  تنها  نه  افراد 

تجربه هم نکرده اند.
سپیده علیزاده که مســئول مددسرای بانوان 
میدان شوش است، درخصوص وضعیت شلترها 
و مشــکالت این مراکز در فصل زمستان می گوید: 
در یــک شــبانه روز حدود 150 زن و کــودک به مرکز 
معتــاد  نفــر   150 ایــن  همــه  می کننــد؛  مراجعــه 
نیســتند، بلکــه بیــش از 50 درصــد آن هــا اعتیــاد 
ندارنــد و هرگــز اعتیــاد را تجربــه نکرده انــد؛ ایــن 
افــراد اغلب همســران معتاد،  والدیــن معتاد و... 
داشــته اند یــا آســیب هایی ماننــد ازدواج اجبــاری 
را تجربــه کرده انــد این در حالی  اســت که بســیاری 
از افــرادی کــه به این مددســرا مراجعــه می کنند، 

سالمندان سالخورده هستند.
علیــزاده با طــرح این پرســش که متولــی افراد 
آسیب دیده زیر 18 ســال یا معلوالن و سالمندان 
معتــاد چه کســی اســت؟ می گویــد: زمانــی که به 
تعــداد ایــن افــراد اضافــه می شــود، این افــراد از 
مراکــز کاهــش آســیب خدمــات دریافــت می کنند 
که بســیاری از آنها کیس های مراکز کاهش آســیب 
نیســتند و یا افرادی کــه دارای بیماریهای اعصاب 
و روان اند، جایی برای آنها در مراکز کاهش آســیب 
نیســت، اما تیمارســتان یا کمپی هــم وجود ندارد 

که آنها را به طور رایگان پذیرش کند.

 چرا برخی بی خانمان ها حاضر نیستند به 
گرمخانه بروند؟

در  صحبت هایــش،  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
پاســخ بــه اینکه چــرا برخــی افــراد بی خانمــان به 
گرمخانه هــا مراجعه نمی کنند؟، می گوید: افرادی 
کــه بــه گرمخانــه نمی آیند بــه دلیل این اســت که 

گرمخانه هــا »تفکیــک جنســیتی« دارنــد. افرادی 
هســتند کــه به همــراه همســر و فرزندشــان یا به 
همراه شریک عاطفی شان کارتن خواب هستند و 
گرمخانه های ما متناســب با حال و روز خانواده ها 

و شرایط افراد نیست.
بانــوان میــدان شــوش  مســئول مددســرای 
خاطرنشــان می کنــد: مــا بانــوان را به طــور مجزا 
پذیــرش می کنیم و همسرشــان بایــد در گرمخانه 
دیگری پذیرش شــود؛ شــاید آنها بــرای چند روزی 
بتوانند چنین شــرایطی را تحمل کنند اما درنهایت 

باز هم با یکدیگر جای دیگری زندگی می کنند.
علیــزاده تصریــح می کنــد: همچنیــن بــه دلیل 
شــلوغ شــدن گرمخانه ها در فصل زمستان افراد 
ترجیــح می دهنــد در گوشــه ای بخوابنــد تــا اینکه 

میان 150 نفر زندگی کنند.

 بهزیستی ریالی بابت کارکرد سال 1400 به 
مراکز DIC و شلترها پرداخته نکرده است

وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود، مدعی 
شد: از ابتدای ســال تا لحظه انجام این مصاحبه، 
سازمان بهزیستی بابت کارکرد سال 1400 یک ریال 
هم به مراکز DIC و شــلترها پرداخته نکرده است. 
در این اوضاع اقتصادی مگر می توان به معتادان 
گفت که امروز غذا نخور تا اردیبهشــت ســال 1401 
ببینیم آیا بهزیستی می تواند بودجه ما را پرداخت 

کند؟.
علیــزاده در ادامه در واکنش بــه اظهارات اخیر 
مبنی بر جمع آوری مراکز کاهش آســیب از ســطح 
شــهرها اظهــار کــرد: بارهــا اظهاراتی از افــرادی که 
نــگاه و ادبیات این چنینی نســبت به این محله ها 
و مناطــق و مراکز داشــته اند، شــنیده  شــده؛ یک 
بــه محــالت  را  زمانــی بازدیدکننــده و مســئوالن 
آورده انــد تــا بگوینــد وجــود ایــن مراکــز  پرخطــر 
باعث شــده آســیب دیدگان اینجا تجمع کنند، اما 
اکنــون بدون همفکری با فعاالن حوزه آســیبهای 
اجتماعی برای حوزه آســیب ها در کشور تشخیص 
انجــام می دهند و طبق تشخیص شــان هم عمل 

می کنند.

افزایش  بر  آسیب  کاهش  مراکز  تأثیر   
غ! غ و تخم مر معتادان متجاهر؛ قصه مر

وی ضمن بیان این که اعتیاد بازتولید آسیب های 
اجتماعی است اظهار کرد: در واقع مشکالت اجتماعی 
که خود ریشــه در مشــکالت اقتصادی و بحران های 
مالــی و فرهنگی دارنــد، اعتیاد را به وجــود می آورند؛ 
اینکه مراکز خدمات دهنده مسبب افزایش این افراد 
در یک مکان شده باشند مانند قصه مرغ و تخم مرغ 

است.
این مسئول مددســرای بانوان میدان شوش 
در  اجتماعــی  آســیب های  می کنــد:  خاطرنشــان 
مناطقــی مانند شــوش و هرنــدی وجود داشــته 
اســت و به دنبال آن بهزیســتی به مراکــزی در این 
مناطــق مجــوز داده و بعــد مراکز کاهش آســیب 
در ایــن مناطــق فعالیــت خــود را شــروع کرده اند. 
اینگونــه نبــوده اســت کــه مناطــق، محلــه پاک و 
بی آســیبی باشــند و به دلیــل اینکه مراکــز در این 
مناطــق تاســیس و کار خــود را شــروع کرده انــد، 

آسیب دیدگان و معتادان در آن تردد کنند.
بــه وضعیــت محلــه شــوش و  بــا اشــاره  وی 
هرندی، تصریح می کند: قصه شوش و هرندی به 
بیش از 20 ســال گذشته بازمی گردد و آسیب های 
ایــن محالت نســل به نســل چرخیده انــد؛ به طور 
مثال ممکن اســت معتــاد امروزی، فرزنــد زندانی 
دیروز باشــد؛ این چرخه بدون اینکه کســی در این 

سال ها آنها را حمایت  کند چرخیده است.
بانــوان میــدان شــوش  مســئول مددســرای 
می افزاید: در منطقه جنوب تهران، بازار و ترمینال 
جنــوب وجــود دارد؛ چــرا نمی گوینــد کــه ترمینال 
جنوب باعث افزایش آســیب های اجتماعی شــده 
اســت؟. نســل در نســل آســیب دیدگان از طریــق 
نمی گوینــد  چــرا  می شــوند،  شــهر  وارد  ترمینــال 
ترمینال جنوب باعث جذب آســیب های اجتماعی 
شــده اســت؟ چراکــه این موضــوع بســیار بی ربط 
اســت. لذا اینکــه می گوینــد مراکز کاهش آســیب 
هم باعث افزایش این افراد می شــود، همین قدر 

بی ربط است.
وی تصریــح می کنــد: بــه جای حمایــت از دختر 

آســیب دیده ای که از شــهر دیگری به تهــران آمده 
است، به جای افزایش تعداد مراکز کاهش آسیب 
در اســتان های دیگــر، البــه الی همیــن چرخی که 
اکنــون می چرخــد یــک چــوب می گذارند کــه دیگر 

نچرخد؟.

علیزاده در پاســخ به سوال دیگری درخصوص 
میزان تاثیرگذاری خدمات مراکز کاهش آســیب در 
زندگی زنان تصریح می کند: ما به ســختی اعتماد 
ایــن زنــان را جلــب می کنیــم. بــه جــرات می گویم 
کــه بســیاری از زنانــی کــه در ایــن مراکــز هســتند 

کــه خالفــکاران بودنــد و شــرایط  پاتوق هایــی  از 
نامناسب داشتند پیدا شده اند. به سختی اعتماد 
آنهــا را جلب کرده ایم اما متاســفانه برخی ارگان ها 

به راحتی اعتماد آنها را از ما سلب می کنند.

وند؟ چرا برخی بی خانمان ها حاضر نیستند به گرمخانه بر

گرمخانه

 آســیب های اجتماعی در مناطقی مانند شــوش و هرندی وجود داشــته اســت و به دنبال آن بهزیستی به مراکزی در این مناطق مجوز داده و بعد 
وع کرده اند. اینگونه نبوده اســت که مناطق، محله پاک و بی آســیبی باشــند و به دلیل اینکه  مراکز کاهش آســیب در این مناطق فعالیت خود را شــر

وع کرده اند، آسیب دیدگان و معتادان در آن تردد کنند. مراکز در این مناطق تاسیس و کار خود را شر
وی با اشــاره به وضعیت محله شــوش و هرندی، تصریح می کند: قصه شــوش و هرندی به بیش از 20 ســال گذشته بازمی گردد و آسیب های این 
وز باشــد؛ ایــن چرخه بدون اینکه کســی در این  وزی، فرزند زندانی دیر محــات نســل بــه نســل چرخیده انــد؛ به طور مثال ممکن اســت معتــاد امر

سال ها آنها را حمایت  کند چرخیده است.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
اسناد تجاری برخالف نام سنگین 
آن فقط مربوط به مبادالت تجار و 
بازرگانان نیست. بسیاری از مردم 
اسناد  از  خود  روزمره  روابط  در 
سفته  و  چک  به خصوص  تجاری 
دانستن  و  می کنند  استفاده 

قوانین مربوط به آن بسیار ضروری است.
منظــور از اســناد تجــاری در جامعه ما، اســنادی 
هســتند که برای پرداخت وجــه در معامالت از آن ها 
استفاده می شود. به طور مثال اگر معامله کالنی در 
خصوص خرید آهن آالت، مصالح ساختمانی، فرش، 
خودرو، طال، کاال به مبلغ کالن یا هر چیز دیگری باشد، 

برای پرداخت آن از اسناد تجاری استفاده می شود.

 جزئیات سفته در قانون
در پرداخت هــای کنونی دیگر مثــل قدیم پول به 
صــورت نقــدی حمل نمی شــود و مبــادالت با چک، 
ســفته، برات یا حتــی پول های دیجیتالــی و... انجام 

می شود.
یکی از اســناد تجاری که در حال حاضر هم بسیار 
پر کاربرد اســت، ســفته یا »فته طلب« است. سفته 
یا فتــه طلب یعنی ســندی که نشــان دهنده بدهی 
مدیون در برابر طلبکار است و در آن، مدیون متعهد 
می شــود تــا مبلغ مشــخصی را در سررســید تعیین 

شده به طلبکار خود پرداخت کند.
در مبادالت کنونی اســتفاده از چک و سفته برای 
تضمین تســهیالت بانکی، خرید و فــروش، تضمین 
تعهد و... در جامعه ما رواج زیادی پیدا کرده اســت. 
بر همین اساس افرادی که از سفته و چک استفاده 
می کننــد بایــد نــکات مخصوص دربــاره این اســناد 
تجــاری پــر کاربــرد را هــم بلد باشــند تا از مشــکالت 

احتمالی جلوگیری کنند.
مطابق ماده 307 قانون تجارت، ســفته ســندی 
اســت که بــه موجــب آن امضا کننده تعهــد می کند 
مبلغــی در زمان مشــخص یا عندالمطالبــه در وجه 
حامل یا شــخصی معین یا به حواله کرد آن شخص 

پرداخت کند.
بر اســاس ماده 308 قانون تجارت، سفته عالوه 
بــر امضا یا مهــر باید دارای تاریخ بوده و ســه شــرط 
مهم یعنی مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف، 

گیرنده وجه و تاریخ پرداخت را داشته باشد.

 مصداق بارز جرم خیانت در امانت
افرادی که می خواهند سفته یا چک بابت ضمانت 
ُحســن انجام کار به کارفرما بدهند باید بدانند که در 
داخل ســفته یــا چک خــود حتمًا قید شــود که این 
ســفته یا چک بابت حسن انجام کار یا ضمانت است 
و هیــچ ارزش دیگری ندارد. یک کپی از ســفته یا چک 
مورد نظر را هم تهیه کرده و به امضای مدیر شرکت 
)کارفرما( برســانند تا با این کار از سوءاستفاده های 

احتمالی در آینده جلوگیری کرده باشند.
گاهی هم متأســفانه دیده می شــود که کارفرما 
سفته یا چک امانی کارگر را که بابت ضمانت یا حسن 
انجام کار داده است، بعد از پایان قرارداد کار به کارگر 
پس نمی دهد و کارگر را تهدید می کند که این چک یا 

سفته را به اجرا می گذارد.
در ایــن خصــوص اگــر کارفرمــا بــدون دلیل چک 
یا ســفته کارگــر را به اجرا بگــذارد این عمــل کارفرما 
مصداق بارز جرم خیانت در امانت اســت و مطابق با 
ماده 673 قانون مجازات اســالمی بخش تعزیرات 
قانونگذار با کارفرما برخورد می شود. پس در هنگام 
دادن چک یا ســفته ضمانت حسن انجام کار، دقت 

زیادی باید به خرج داد.

 تعریف قانونی چک
چک یکی دیگر از اســناد تجاری پرکاربرد و مهم در 
دنیای امروزه اســت که بهتر اســت هر شخصی حتی 
اگر خودش هم دسته چک ندارد، قوانین مربوط به 

چک را بداند.
مطابق با مــاده 310 قانون تجارت، قانونگذار ما 
چک را اینگونه تعریف کرده که چک نوشــته ای است 
که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال 
علیــه )بانــک( دارد کًال یا بعضًا مســترد یــا به دیگری 

واگذار می کند.
مــاده 311 قانون تجارت هــم در این باره توضیح 
داده اســت که در چک باید محل و تاریخ صدور قید 
شــود و به امضای صادر کننده برسد و پرداخت وجه 

نباید وعده داشته باشد.
قانونگــذار  هــم  تجــارت  قانــون  مــاده 312  در 
مشخص کرده که »چک ممکن است در وجه حامل 
یا شــخص معین یا به حواله کرد باشــد و همچنین 
می تواند بــه صرف امضا در ظهر )پشت نویســی( به 

دیگری منتقل شود.«
در این خصوص یک نکته بسیار مهم وجود دارد و 
آن هم این است که طبق اصالحات جدیدی که اخیرًا 
در خصوص صدور چک صورت گرفته است، از این به 
بعد برای صدور چک یا پشت نویســی چک نیاز است 
که اطالعات چک و اطالعات هویتی افراد در سامانه 

صیاد ثبت و تأیید شود.
بر همین اســاس ما عمًال دیگــر نمی توانیم چک 
در وجــه حامل صادر کنیم؛ چراکــه چک های در وجه 
حامل هم خطر ســودجویی را افزایش داده بود و با 
قانون جدید چک، ثبت اطالعات در سامانه صیاد در 

وجه حامل معنایی ندارد.
مطابــق با ماده یک قانون صدور چک، قانونگذار 

ما انواع چک را اینگونه بیان و تعریف می کند:
1- چــک عــادی: چکی اســت که اشــخاص بنا به 
موجودی حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن 

تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2- چــک تأیید شــده: چکی اســت که اشــخاص 
بنا بــه موجودی حســاب جــاری خود صــادر کرده و 

توسط محال علیه یعنی بانک، پرداخت وجه آن تأیید 
می شود.

3- چک تضمین شــده: چکی اســت که از سوی 
بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن 

هم از سوی بانک تضمین می شود.
4- چک مســافرتی: چکی است که از سوی بانک 
صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط 

نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.
پرســش قابــل توجــه در خصــوص چــک بــرای 
اکثــر مــردم ایــن اســت که چــه زمانی چــک حقوقی 
محسوب می شود و چه زمانی چک کیفری محسوب 
می شــود؟ برخی از افراد بر این باور هستند که چک 
حقوقی ارزشی ندارد و چک کیفری ارزشمندتر است، 

اما این مسئله فقط یک تصور اشتباه است.
تفاوت چک کیفری و حقوقی در این اســت که در 
چک هــای حقوقی، صادرکننــده چک قابل تعقیب و 
مجازات کیفری نیســت، اما می توان برای آن توقیف 
امــوال و دارایی صادرکننده را تقاضا کرد. البته که در 
حال حاضر افراد می توانند برای وصول چک از طریق 

اداره ثبت هم اقدام کنند.
اکنون پرســش مهم این است که چه زمانی چک 
حقوقــی محســوب می شــود؟ مطابق با مــاده 13 
قانــون صــدور چک، قانونگــذار ما توضیــح داده که 
در مــوارد زیــر صادرکننده چــک قابل تعقیب کیفری 

نیست:
الف( در صورتی که ثابت شــود چک ســفید امضا 

داده شده باشد.
ب( هــرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به 

تحقق شرطی شده باشد.
ج( چنانچه در متن چک قید شــده باشد که چک 

بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د( هــرگاه بدون قید در متن چک ثابت شــود که 
وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک 

بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هــ ( در صورتــی که ثابت شــود چک بــدون تاریخ 
صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ 

مندرج در متن چک باشد.
البته که قانونگذار در ماده 9 قانون صدور چک به 
صراحت بیان کرده است: »در صورتی که صادرکننده 
چک قبل از تاریخ شــکایت کیفــری، وجه چک را نقدًا 
به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی 
ترتیبــی بــرای پرداخــت آن داده باشــد یــا موجبــات 
پرداخــت آن را در بانــک فراهم نمایــد، قابل تعقیب 

کیفری نیست.«
در ایــن زمینــه بانک مکلف اســت تا میــزان وجه 
چک حســاب صادرکننده را مسدود کند و به محض 

مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
نکتــه مهم دیگــر در خصوص چک این اســت که 
مطابــق مــاده 7 قانون صــدور چک، کشــیدن چک 
بالمحل جرم اســت و مجــازات دارد. مفهوم ســاده 
چــک بالمحل در عرف یعنی اینکــه چک به هر علتی 

قابلیــت وصــول نداشــته باشــد. اعم از اینکــه فاقد 
موجــودی بوده یا چک به خاطر نداشــتن مطابقت 
امضا یا به خاطر مخدوش بودن آن و... قابل وصول 

نباشد.
قانونگــذار در مــاده 7 قانــون صــدور چــک در 
خصــوص مجــازات افرادی کــه چک بالمحــل صادر 

می کنند، تأکید کرده است:
الف( چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 
میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر 6ماه محکوم 

خواهد شد.
ب( چنانچــه مبلــغ منــدرج در متــن چــک از 10 
میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشــد از شش ماه تا 

یک سال به حبس محکوم خواهد شد.
ج( چنانچــه مبلــغ منــدرج در متــن چــک از 50 
میلیــون ریــال بیشــتر باشــد به حبــس از یک ســال 
تــا دو ســال و ممنوعیــت از داشــتن دســته چک به 
مدت دوســال محکــوم خواهد شــد. در صورتی که 
صادر کننــده چک اقدام به صــدور چک های بالمحل 
کرده باشــد هــم مجمــوع مبالــغ منــدرج در متون 

چک ها مالک عمل خواهد بود.

 تغییرات چک در قانون جدید
یکــی از تغییــرات اساســی که در ســال 1400 در 
چک هــا ایجاد شــده، شــکل ظاهری چک هاســت. 
چک هــای جدیــد که این روز هــا از آن ها بــه عنوان 
چــک صیــادی در جامعــه نام بــرده می شــود، یک 
تغییر اساســی نســبت بــه چک های قدیم داشــته 
اســت کــه مربــوط بــه رنگ چک اســت. طــوری که 
رنــگ چــک در قدیــم ســبز و صورتــی بــوده، امــا 
چک هــای جدید زمینه ای بنفش دارد. دیگر ویژگی 
مهــم چک هــای جدید یــا همان چک هــای صیادی 
داشــتن کد 16 رقمــی یکتا و عبارت )کارســازی این 
چــک منــوط به ثبــت صــدور، دریافــت و انتقال آن 
در ســامانه صیاد اســت( که روی چک هــای جدید 

نوشته شده است.
ایــن عبارت به زبان ســاده یعنی که اگــر چکی در 
ســامانه صیاد ثبت نشــده باشــد، آن چک بی اعتبار 
تلقی می شــود، پــس آگاه باشــید و بدانید که تحت 
هیــچ شــرایطی چک هــای جدیــد را بــدون ثبــت و 

اســتعالم در ســامانه صیــاد دریافــت نکنید کــه اگر 
دریافت کنید بی شک متحمل ضرر می شوید.

 پیگیری های قانونی برای چک برگشتی
اگر چک فرد برگشــت بخورد، ســامانه صیاد دیگر 
اجازه صدور و ثبت چک جدید را به آن فرد نمی دهد. 
هــدف هــم ایــن اســت کــه بــه ایــن ترتیــب از صدور 
چک های بی اعتبار در جامعه جلوگیری شود که این 

کار بسیار درست و منطقی است.
در قدیــم فردی که دریافت کننده چک بوده فقط 
می توانســت از حساب متصل به چک برداشت کند، 
اما در تغییرات جدید قانون چک تمام حســاب های 
بانکی افراد به دســته چک شــان متصل اســت و اگر 
حســاب اصلی متصــل به چک خالی باشــد، بانک ها 
اجازه دارند ســریعًا از تمام حساب های صاحب چک 

در همان بانک برداشت کنند.
به طور مثال اگر فردی به شــما یک چک به مبلغ 
37 میلیون تومان داده باشــد و در موقع برداشت 
چــک در حســاب جاری فــرد فقط 7 میلیــون تومان 
باشــد، شــما می توانید همــان 7 میلیــون تومان را 
برداشــت کنید و بقیه پول را از حســاب های انفرادی 
همــان فرد در همان بانک به شــما بدهنــد. اگر هم 
در حســاب های دیگــر آن فــرد بــه اندازه طلب شــما 
پولی نباشــد، شــما می توانید از بانک گواهی »عدم 
پرداخــت« بگیریــد و بــا مراجعــه بــه دفاتــر خدمات 
الکترونیــک قضایــی اقدامــات قانونــی الزم را انجام 

بدهید.
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه در گواهــی عدم 
پرداخت باید کد رهگیری چک برگشــتی، مشخصات 
کامل صادر کننده چک و مشــخصات کامــل دارنده 

چک حتمًا ذکر شده باشد.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که 
شما باید مهر یا امضای صاحب حساب را که در بانک 
ثبت شده هم داشته باشید تا قاضی دادگاه صحت 

آن را با آنچه در چک نوشته شده است، تأیید کند.
طبــق قانون جدید چک تا 24 ســاعت اگر مابقی 
کســری چک تأمین نشود، حســاب های صادر کننده 
چــک در تمــام بانک ها و مؤسســات مالی بــه اندازه 
مبلغ کســری چک مســدود می شــود. ضمــن اینکه 

از زمــان صــدور اجرایه، فردی که چک کشــیده 10 روز 
وقــت دارد تأمیــن موجــودی کنــد وگرنه مشــمول 
قانــون محکومیت هــای مالی می شــود و می توان 
حکــم توقیف اموال یــا ممنوع الخروجی فــرد را هم 
گرفــت. قانــون جدید چک تصریح کــرده که اگر چک 
فردی برگشــت بخورد این محدودیت هــای زیر برای 

آن فرد ایجاد می شود:
1- جلوگیــری از افتتــاح هر گونه حســاب و صدور 

کارت بانکی جدید
2- مســدود کــردن وجــوه تمامــی حســاب ها و 
کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که 
تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری 
دارد به میزان کســری مبلغ چــک به ترتیب اعالمی از 

سمت بانک مرکزی
3- بازنکردن اعتبار اسنادی، ارزی یا ریالی

4- پرداخت نکــردن هر گونه تســهیالت بانکی یا 
صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی

5- ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه 
صیاد.

به طور کلی نکات مهم و تغییرات اصلی چک طبق 
اصالحــات انجام شــده تاکنون 10 مورد اســت که به 

طور مختصر عبارتند از:
1- نظارت و اعتبارســنجی کامل مشــتری توسط 

سامانه صیاد
2- کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار چک.

3- اختصــاص کــد یکتــا به هــر بــرگ از چک های 
صیاد

4- ممنوعیت صدور چک در وجه حامل
5- امکان استعالم ذینفع چک از طریق پیامک

6- اعتبار ســه ســاله برای دســته چک ها از زمان 
چاپ 7- رفع سوء اثر از چک برگشتی با گذشت سه 

سال از تاریخ برگشت
8- ایجاد زیرساختی برای چک های موردی و چک 

الکترونیکی
9- اتصــال ســامانه های بانــک مرکــزی و قــوه 

قضائیه
10- صدور ســریع اجرایه برای چک های بی محل 
کــه از جمله مهم ترین تغییرات قانون چک در ســال 

جاری است.

پایان دوران چک برگشتی

چک و سفته
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تعرفه گذاری خدمات پرستاری 
در حال انجام است

رئیس  اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
به  اشاره  با  کشور  پرستاری  نظام  کل 
پرستاران  تعرفه گذاری  طرح  اینکه 
بیمارستان  چند  در  پایلوت  به صورت 
نظام  گفت:  است،  انجام  حال  در 
و  بوده  خاص  فوق العاده  پرستاری، 
در  هم  پرستاران  سامان بخشی  طرح 

حال پیگیری است.
تکلیــف  تعییــن  درخصــوص  میرزابیگــی  محمــد 
گفــت:  روزه   89 طــرح  در  شــاغل  پرســتاران  وضعیــت 
رفع این مشــکل توســط نظام پرســتاری به جّد پیگیری 
می شود. ضمن اینکه تعرفه گذاری در چند بیمارستان 
آغاز شــده و کارانه پرســتاران پس از برگزاری 26 جلسه 
دبیرخانه شــورای عالی بیمه از ابتدای دی ماه پرداخت 

می شود.
وی افــزود: تعرفه گــذاری در حال انجام اســت، اما 
در حال حاضر کارانه پرستاران 3 تا 4 ماه عقب است. 
بــرای تعرفه گــذاری ســه مــاه آخر ســال و ســال آینده 
بــه پرســتاران پرداخــت  را گرفته ایــم و  اعتبــارات الزم 
خواهــد شــد. خدمات پرســتاری و بســته های خدمتی 
بــرای   )HIS( بیمارســتانی  اطالعــات  سیســتم  در 

پرداخت های پرســتاران در حال تکمیل است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه به دنبــال اســتخدام و تغییر 
وضعیت پرستاران 89 روزه گفت: این طرح در مجلس 
در حــال تهیــه اســت. بیــش از 5 جلســه در دو هفتــه 
پــس از روز پرســتار برگزار شــده تا پرســتاران شــرکتی، 
طرحــی وتمدید طرحی و پرســتارانی که در دوره کرونا 
همراهــی کردنــد، تغییــر وضعیت پیدا کننــد. طرح 89 
روزه بدعتی غلط بود که توســط چند دانشــگاه انجام 
شــد و هیــچ ارتباطــی بــه وزارتخانــه و نظام پرســتاری 
نــدارد و بــا ایــن وضعیت بــه صــورت قانونــی برخورد 

خواهد شد.
میرزابیگــی تاکیــد کــرد: مجلــس بایــد قانــون تغییــر 
وضعیــت پرســتاران را تهیــه و تدویــن کنــد و ســازمان 
امور اداری و اســتخدامی باید تعریف خود از استاندارد 
پرســتاری را تغییر دهد چرا که تعداد پرســتار نســبت به 
جمعیت کم اســت. در دیگر نقاط جهان به ازاء هر 1000 
نفر جمعیت 8 پرســتار وجود دارد، اما در کشــور ما این 
رقــم کمتر از 2 نفر اســت. این عــدد باید بنا بــر تاکیدات 
مقــام معظم رهبــری بین آنچه که هســت آنچه که باید 
باشــد در نظر گرفته شــود. البته جلســاتی برگزار شده و 

به تفاهماتی هم رسیده ایم.

او افزود: در دو سال شیوع کرونا که همزمان با دوره 
پنجم ســازمان نظام پرســتاری شده اســت، پرستاران بر 
اســاس فصــل دهم قانون خدمات کشــوری مشــمول 
افزایش حقوق شدند. ضمن اینکه فوق العاده ویژه ای 
هــم به پرســتاران و مدافعین ســالمت داده شــد که باز 
هــم به حقــوق آن ها اضافــه کرد البته حقوق پرســتاران 
از میانگیــن حقوق کشــوری باالتر نیســت کــه باید باالتر 

باشد.
رئیــس کل نظــام پرســتاری کشــور خاطرنشــان کرد: 
نظام پرســتاری، فوق العاده خاص و طرح سامانبخشی 
پرســتاران هم در حال پیگیری اســت تا به زودی شــاهد 

تحقق آن باشیم.
وی افــزود: 55 هــزار مجــوز اســتخدامی از ســازمان 
برنامــه و بودجه گرفته ایم کــه حدود 35 هزار نفر آن ها 
توســط وزارت بهداشــت وارد سیستم شده اند و مابقی 
در حــال انجام اســت. تاکید مــا به وزارت بهداشــت این 
اســت که ظرفیــت باقــی مانده اســتخدامی بــه افرادی 
روزه، طرحــی و شــرکتی  کــه در طــرح 89  تعلــق گیــرد 
هستند؛ تعلق بگیرد تا این پرستاران هم انگیزه بیشتری 

برای خدمت داشته باشند.
میرزابیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون تعرفه گذاری 
مجــددا به جریان افتاده اســت گفت: در حال حاضر این 
قانون تامین اعتبار شــده، آیین نامه ها تصویب شده و 
بــرای اجرا رفته اســت. این طــرح در حال حاضــر در چند 
بیمارســتان بــه صورت پایلوت اجرا می شــود و به زودی 

کشوری خواهد شد.
وی از طــرح جدید اســتخدام پرســتاران خبر داد و 
ج  گفت: برای دولتی شــدن استخدام پرستاران و خار
شــدن از حالــت شــرکتی، طرحــی در مجلــس عنــوان 
شــده و امضا هایــی هــم بــرای اجــرای آن جمــع آوری 
شــده اســت. ضمن اینکــه در دوره کرونــا حدود 150 
شــهید کرونایی، 145 هزار مبتال به کرونا و 9 هزار نفر 
منفــک شــده از کار بــه دلیــل ابتــالء به کرونا داشــته 
ایــم که طرحــی در مجلس و دولت دنبــال می کنیم تا 
این پرســتاران از تســهیالت ایثارگری و شــبه ایثارگری 
بهره مند شــده و ارزش گذاری مناسبی برای خانواده 
پرســتارانی که در اثر کرونا به شــهادت رســیده اند در 
نظــر گرفته شــود. این اقدامــات در اولویــت وظایف 
بــرای  روز  شــبانه  و  اســت  پرســتاری  نظــام  ســازمان 

می کند. تالش  آن  احقاق 

خبر

اجتماعی مقابله با بحران پالستیک، نیازمند یک پیمان قدرتمند جهانی است
سپهرغرب، گروه اجتماعی: آژانس تحقیقات زیست محیطی )EIA( در گزارشی آورده: مجموعه ای از شواهد وجود دارد که حاکی از آسیب رساندن مواد پالستیکی است. بنابراین، مقابله با بحران آلودگی ناشی از این مواد مستلزم وجود معاهده قوی سازمان ملل است.

در این گزارش تاکید شده تهدید آلودگی ناشی از مواد پالستیکی تقریبا معادل تغییرات آب و هوایی است. هوایی که اکنون تنفس می کنیم حاوی ذرات میکرو پالستیک است، ذرات پالستیکی در برف های قطب شمال، خاک و غذای ما وجود دارد. همچنین 
بنابر تازه ترین گزارش ها حدود 20 راس فیل در تایلند پس از خوردن زباله های پالستیکی در یک سایت دفن زباله جان خود را از دست داده اند.

کارشناسان آژانس تحقیقات زیست محیطی تأکید کردند: اگر موج آلودگی ناشی از مواد پالستیکی بدون کنترل ادامه یابد، حجم پیش بینی شده مواد پالستیکی راه یافته به دریاها تا سال 2040 می تواند از وزن جمعی همه ماهی های اقیانوس فراتر رود.
سازمان ملل متحد سه تهدید زیست محیطی تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده که باید در کنار یکدیگر با این بحران ها مقابله کرد.

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
به  شاد  اپلیکیشن  سخنگوی 
توصیه  اپلیکیشن  این  کاربران 
پیامک  عنوان  به هیچ  کرد: 
افراد  اختیار  در  را  شاد  به  ورود 
هر  به  اگر  و  ندهند  قرار  دیگر 
دچار  و  افتاد  اتفاق  این  دلیلی 
 43081( شماره  با  سرعت  به  شدند  مشکل 
و  بگیرند  تماس  است  شاد  پشتیبانی  که   )
مشکل شان را مطرح کنند تا همکاران برای رفع 

آن اقدام کنند.
کانــال  در  شــاد  پشــتیبانی  پیــش  چنــدی 
اطالع رســانی این شــبکه به صورت رسمی اعالم 
کــرد که هرگونه پیام جهــت دریافت »کد تأیید«، 
تقلبــی و بــرای دسترســی بــه حســاب کاربــر و 
سوءاســتفاده از آن اســت و هیچ کــس به هیــچ 
عنــوان حتــی بــا عنــوان پشــتیبان شــاد اجــازه 
دریافت کد تأیید شما جهت ورود به اکانت شاد 
را نــدارد. کد تأیید، شــخصی و صرفــًا متعلق به 
شماســت و هرگونه پیام برای دریافت آن قطعًا 

برای کالهبرداری و سوءاستفاده است.
کــه  کرده انــد  توصیــه  ادامــه  در  همچنیــن 
بــرای اطمینــان از عــدم دسترســی دیگــران بــه 
حســاب شــما و یا درصورت ورود شــخص دیگر 
حریــم  تنظیمــات/  قســمت  از  حســاب تان  بــه 
خصوصی و امنیت/ دســتگاه های فعال، گزینه 

»غیرفعال کردن سایر دستگاه ها« را بزنید.
اپلیکیشــن  ســخنگوی  صادقــی،  حســین 
و  والدیــن  بــه  مهمــی  توصیه هــای  شــاد، 
دانش آمــوزان برای اســتفاده از شــاد و حفظ 
امنیــت آن داشــت و گفــت: شــاد بیــش از 20 
میلیــون کاربــر دارد و به طــور میانگین روزانه 
از خدمــات شــاد  کاربــر  10 میلیــون  از  بیــش 
اســتفاده می کننــد و در حــال حاضــر در کنــار 
»آموزش هــای حضوری« و به منظــور تکمیل 
بــه عنــوان بســتری  آموزش هــا در مــدارس،  

امن و مطمئن، مورد اســتفاده قرار می گیرد.

و  کالهبرداران  توجه  مورد  »شاد«   
مجرمان سایبری

وی افــزود: »شــبکه شــاد« بــه جهــت طیف 
وســیع مخاطبانــی کــه دارد، مدتی اســت مورد 
قــرار  توجــه کالهبــرداران و مجرمــان ســایبری 
گرفتــه اســت کــه تــالش می کننــد تــا با انتشــار 
برنامه هــای جعلــی شــاد در فضــای مجــازی و 
بــا تبلیغــات گســترده در کانال هــا و گروه هــای 
شــبکه های اجتماعی، دانش آمــوزان را به نصب 

نرم افزار جعلی شاد تشویق کنند.

اکانت  از  استفاده  با  چگونه  هکرها   
کاربری شاد وارد تلفن همراه می شوند؟

صادقی با اشــاره به اینکــه هکرهای اینترنتی 
کاربــری  اکانــت  بــه  ورود  بــرای  روش هایــی  از 
شــبکه شــاد اســتفاده می کننــد که الزم اســت 
دانش آمــوزان و معلمان نســبت بــه آن آگاهی 
تدابیــر  آن،  بــا  مواجهــه  صــورت  در  و  داشــته 
صحیحــی اتخــاذ کنند گفــت: در روش نخســت، 
هکرهــا بــا عناوینی چون »پشــتیبان شــاد« به 
کاربــر پیــام می دهنــد کــه حســاب شــما دچــار 
اشــکال شــده و الزم اســت برای بررسی، شماره 
خــود را وارد کــرده و کد فعالســازی را برایشــان 
ارســال کنید. هکر با دریافت کد فعالسازی، وارد 
گوشــی تلفن همراه کاربر شــده و بــه اطالعات 

شخصی وی دسترسی پیدا می کند.
ســخنگوی اپلیکیشن شــاد به کابران توصیه 
را  بــه شــاد  کــرد به هیــچ عنــوان پیامــک ورود 
در اختیــار افــراد دیگــر قــرار ندهنــد و اگــر به هر 
دلیلــی این اتفاق افتاد و دچار مشــکل شــدند، 

به ســرعت با شــماره 43081 که پشتیبانی شاد 
اســت، تماس گرفته و مشــکل را مطرح کنند تا 

همکاران ما برای رفع آن اقدام کنند.
صادقــی بــا بیــان اینکــه در روش دوم، هکــر 
لینک ها و یا پیامک هایی با عنوان "به روزرســانی 
شــاد" بــه کاربــر ارســال می کنــد اظهار کــرد: در 
بــر دســتگاِه کاربــر  ایــن روش، نســخه جعلــی 
نصب می شــود و کالهبردار به شــماره تلفن ها، 
پیامک ها و دیگر اطالعات شخصی وی دسترسی 
پیدا می کند. کاربران باید توجه داشــته باشــند 
کــه هر زمــان آپدیت جدیدی منتشــر می شــود، 
اولیــن جایی کــه کاربر با آن مواجه می شــود در 
خود اپلیکیشن است. وقتی فرد وارد اپلیکیشن 
می شــود این پیــام را دریافت می کند که »شــما 
می توانید نســخه جدید را نصب کنید«، این یک 

مسیر ایمن است.
وی ادامــه داد: اگــر خــود کاربــر می خواهــد 
نســبت به نصــب اپلیکیشــن و یا نســخه جدید 
آن اقدام کند، فقط به ســایت shad.ir مراجعه 
قالــب  در  هکرهــا  نیــز  ســوم  روش  در  کنــد. 
پیام هایی به شــما وعده دریافت اینترنت رایگان 
یــا تخفیف می دهنــد. باید هوشــیار باشــید که 
کالهبــرداران بــه دنبال دسترســی بــه اطالعات 
حســاب های بانکی کاربران هســتند و از آنجایی 
که استفاده از شــاد برای کاربران، رایگان است، 
چنین پیامکی از ســوی شــاد برای کســی ارسال 

نخواهد شد.
ســخنگوی اپلیکیشن شاد، همچنین هشدار 
داد کــه اکانت هــای رســمی پشــتیبانی شــاد بــا 
تیــک آبــی رنــگ مشــخص شــده اند و نبایــد به 
هر اکانتی که روی آن نوشــته شــده »پشــتیبان 
شــاد« اعتماد و به درخواستشــان توجه کنند؛ 

به ویــژه اگــر پیامک ورود به شــاد 
هیچ وجــه  بــه  خواســتند،  را 

نبایــد آن را در اختیــار کــس 
دیگــری قــرار دهنــد، چراکه 
این پیامک مخصوص خود 

کاربران است. اگر هم اشتباهًا 
از  می توانیــد  کردیــد  ارســال  را  کــد 

فعــال«،  »نشســت های  قمســت 
دســتگاه هایی کــه بــه شــاد شــما 
دسترســی دارنــد را مشــاهده و به 

خاتمــه  مشــکوک  نشســت های 
دهید.

صادقــی بــا تأکید بــر اینکه 
امنیــت  افزایــش  بــرای 

حریــم  حفــظ  و 
خصوصــی از گذر 

واژه مناســب، مطمئن و دو مرحله ای استفاده 
و از ارائــه آن بــه افــراد غریبــه خــودداری کنیــد 
گفــت: تیــم فنــی شــاد، بــا به کارگیــری الیه های 
امنیتی و اتخاذ تدابیر امنیتی، تاکنون توانســته 
جلــوی حمالت هکرها را گرفته و مانع از انتشــار 
اطالعــات و یــا هرگونه دسترســی غیــر مجاز به 

اطالعات کاربران شود.
وی تصریــح کــرد: چنانچــه مدیــران مدارس 
قــرار  کالهبــرداران  سوءاســتفاده  مــورد  نیــز 
گرفتند می توانند در تماس با »مرکز پشــتیبانی 
شــاد« به شــماره تماس 02143081 دسترســی 
ســودجویان را قطــع و کانــال خــود را بازیابــی 

کنند.

3 ترفند هکرها برای ورود به شــاد

اجتماعی:  گروه  سپهرغرب، 
در  غربالگری  روند  چگونه 
نظارت  و  پایش  کشورمان 
داده های  فقدان  آیا  می شود؟ 
نظارت  عدم  و  آماری  متقن 
این  رهابودن  جز  دلیلی 
این  آیا  دارد؟  کشور  در  ماجرا 
بر  یا  بوده  اتفاقی  روند  یک  حاصل  شلختگی 
پیش  هدایت شده  اقتصادی  منافع  اساس 

است؟! می رفته 
 Prenatal یــا  تولــد  از  پیــش  تشــخیص 
جنیــن  و  مــادر  طــب  در  واژه ای   diagnosis
رواج  کــه  زمــان نخســت  از همــان  کــه  اســت 
یافــت بــه بررســی های تهاجمی پیــش از تولد، 
در راســتای تعییــن چینــش کروموزمــی جنین 
)کاریوتیــپ( شــناخته می شــد و بعدها تحلیل 
شــجره نامه و مشــاوره های ژنتیــک نیــز بــه آن 
اضافــه شــد؛ ایــن ارزیابی هــا به دنبــال یافتــن 
بیماری هایــی بودند که به اذعان متون علمی، 

شیوع بســیار کمتر از یک درصد داشتند.
هــدف  اســت،  مشــخص  کــه  همان گونــه 
یــک  خطــر  تعییــن  یــا  تشــخیص  غربالگــری 
بیمــاری در جمعیــت کم خطر یا بــدون عالمت 
اســت؛ نکتــه مهــم در ایــن تعریف، این اســت 
که تســت های غربالگری، تشــخیصی نیســت و 

قطعیتــی در نتایج آن وجود ندارد!

یک  می شود؛  مطرح  سؤال  این  پس   
روش غربالگری مناسب چه خصوصیاتی دارد؟

قبــل از پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت 
کــه رأی یــک پزشــک، زمانــی قابل رجوع اســت 
کــه مبتنــی بــر یافته های مســلم علمی باشــد؛ 
از  را  بــه پرســش فــوق  از همیــن روی، پاســخ 
معتبرتریــن و البته مهم تریــن مرجع طب مادر 
و جنیــن )کتــاب فتومترنــال( طلــب می کنیــم: 
اختالالت شایع یا مهم جنین را شناسایی کنید، 
مقــرون بــه صرفه و آســان بــرای انجام باشــد، 
دارای نــرخ تشــخیص باال و نــرخ »مثبت کاذب 
پایین« باشــد، قابل اعتماد و تکرارپذیر باشــد، 
شــامل اختالالتی شــود کــه برای آنهــا آزمایش 
تشــخیصی وجــود دارد و در نهایــت اینکــه در 
اوایــل بــارداری به انــدازه کافــی قابــل اعتمــاد 
باشــد کــه بتوان در صــورت نیــاز و تمایل، ختم 

بارداری ایمن و سالم را انجام داد.
 Be :عبــارت آخــر، ترجمــه این عبارت اســت
 positive early enough in gestation
 to permit safe and legal options for

pregnancy termination if desired
آنچــه در ایــن عبارت بســیار مهم و مســتتر 
اســت، تأکید بــر تمایل والدیــن و حفظ کرامت 
و حــق انتخــاب آنها و البته ختــم بارداری ایمن 
قبــول  قابــل  قانــون  کــه در چارچــوب  اســت 

باشد.
همچنیــن این کــه غربالگــری بایــد بتواند با 
توجه بــه تحمیل نگرانی هایی بــه جامعه، یک 
اختالل شــایع و مهم را شناســایی کند، ســؤال 
این اســت؛ اختالل شــایع یعنی بــه ازای هر 100 
تولــد، چند جنین را شــامل شــود؟! مالک برای 
مهــم بــودن یــا نبــودن یــک بیماری چیســت؟! 
مالک، میزان تحمیل سختی برای والدین است 
یا از بار مالی تحمیل شــده بر خانواده و جامعه 
ســخن می گوییــم؟ یا مالک مــا کیفیــت زندگی 
جنین در آینده اســت؟ به راستی کیفیت زندگی 
انســان در زندگــی چگونه تعیین می شــود؟ آیا 
در تعاریــف مــا، جهــان عقبی و حیــات باقی نیز 
جایگاهــی دارد؟! آیا این مفاهیم را می توان در 
علم پزشــکی با اتکای صرف بر مشاهده تعریف 
کــرد یا نیاز به اســتفاده از دانش های مفهومی 

و تحلیلی داریم؟
کتــاب فتومترنــال به ما می گویــد روش های 
غربالگری باید دارای مثبت کاذب پایین باشد، آیا 
کسی از میزان مثبت کاذب تست های غربالگری 
در کشــورمان مطلع است؟ آمارها از چه عددی 
ســخن می گویند؟ چرا در کشــور کسی از مثبت 
کاذب تســت های غربالگــری در خالل ســال های 
گذشــته ـ که تا چند هزار تخمین زده می شــود ـ 

اطالع رسانی عمومی نمی کند؟
رونــد  چگونــه  ســال ها،  ایــن  همــه  در 
غربالگری پایش و نظارت می شــده اســت؟ آیا 
فقدان داده هــای متقن آماری و عدم نظارت، 
دلیلی جز رها بودن این ماجرا در کشــور دارد؟ 
آیا این شــلختگی حاصل یک روند اتفاقی بوده 
یا بــر اســاس منافــع اقتصــادی هدایت شــده 
عــده ای،  اگــر  حــال  اســت؟!  می رفتــه  پیــش 
َعَلــم ایــن پرســش و به تبــع آن ایــن خواســته 
بــرای  مرجعــی  آیــا  کننــد،  بلنــد  کشــور  در  را 
پاســخگویی خواهند یافت یا به چوب حمالت 

غیرمنصفانه وادار به ســکوت خواهند شد؟!
آیــا آنچــه در کشــور مــا در خالل ســال های 
گذشــته انجام شــده روندی صحیــح مبتنی بر 
یافته هــای علمــی بوده اســت؟ ســهم اغراض 
اقتصــادی در آن چقــدر بــوده اســت؟ جریــان 
پرقــدرت حامــی ایــن رونــد کیســت و از همــه 
مهم تــر مســئولیت انبوهــی از انــدوه و نگرانی 
چه کســی  را  بــاردار  مــادران  بــر  تحمیل شــده 

می پذیرد؟
اما ســؤال کلیدی این است؛ مثبت و منفی 
منفــی  اســت؟  چقــدر  غربالگــری  روش  کاذب 
کاذب یعنی گزارشــهایی که در غربالگری بدون 
اشــکال اعــالم می شــوند امــا بعدًا مشــخص 
می شــود که در واقع این طور نیســتند؛ مثبت 
کاذب یعنــی مــواردی که در گــزارش غربالگری 
دارای اشــکال اعالم می شــود اما بعد معلوم 

این طور نیست! می شود که 

چطــور ممکــن اســت پزشــکی بــدون علــم 
روش  یــک  کاذب  منفــی  و  مثبــت  میــزان  بــه 
غربالگری، آن را تجویــز کند یا بتواند به تحلیل 
جوابــی بپردازد کــه بیمار نگــران تحویل گرفته 
اســت؟ اصطــالح علمــی چیــزی که گفته شــد، 

این است:
 Sensitivity and specificity are"
 two key concepts in screening test

"performance
 )Sensitivity( کلمه اول، یعنی حساسیت
به درصدی از بارداری هایی اطالق می شود که 
در واقــع فرد دچار آن اختالل هســت و جواب 
می شــود؛  گــزارش  مثبــت  نیــز  غربالگــری اش 
از  میزانــی   )Specificity( اختصاصیــت 
بارداری هایی اســت که بــه اختالل مورد بحث، 
دچــار نیســتند و جــواب بررســی های آنهــا هم 

آمده است. منفی 
به عبارت روشن تر، روشــی مقبول است که 
اگر به فرد گفته شــود "شــما دچار این مشکل 
نیســتید." او بتواند بــه این گفتــه اعتماد کند 
و البتــه آن قــدر اختصاصیت داشــته باشــد که 
جامعه را به شــکل اغراق آمیز نگــران نکند زیرا 
وقتی نتیجــه آزمایش غربالگــری مادری مثبت 
باشــد، به دلیل القای ترس و نگرانی به وی، او 
را به ســمت آزمایشات تهاجمی سوق داده ایم 
کــه می تواند قریــن با مخاطــرات عدیده برای 

وی و جنین او باشد.

است؛  این  می شود  مطرح  که  سؤالی   
متأثر  تست ها  کاذب  منفی  و  مثبت  میزان  آیا 
ماهیت  به  وابسته  یا  است  تشخیصی  روش  از 

بیماری مورد بحث است؟

کتــب علمــی بــه مــا می گوینــد کــه مثبــت 
آن  از شــیوع بیمــاری در  یــک تســت  و منفــی 
تأثیــر می پذیــرد و می توانــد  جمعیــت بســیار 
تأثیــری حیاتــی بــر سرنوشــت یک فرد داشــته 
 )cutoff point( باشد و تعیین آســتانه برش

در نتیجه گزارش بســیار مؤثر خواهد بود.
بــا تأمــل بــر همیــن چند خــط، این ســؤال 
بســیار مهــم مطــرح می شــود؛ تعییــن "نقطه 
بــرش" متأثــر از چه چیزی اســت؟ وقتی در یک 
کشــور داده متقــن و مســتندی دربــاره میزان 
مثبت کاذب تســت ها وجود ندارد و به عکس، 
آن داده هــا مؤید ارائه میزان اغراق آمیز مثبت 
کاذب و نیــل جامعــه مــادران بــه روش هــای 
تهاجمــی اســت، چطــور می تــوان مســئولیت 
اخالقی تعداد بیشماری از مادران نگران را که 
با یــک گــزارش پرخطر )high risk( در دســت 
به ســمت تســت تهاجمــی آمنیوســنتز هدایت 

گرفت؟ به عهده  می شوند، 

از ایــن ســؤال مهم تــر، ایــن چالــش جــدی 
اســت که اگر در روند آمنیوســنتز کــه در مراکز 
معتبــر دنیــا خطــر ســقط یــک تــا دو درصــدی 
به دنبال آن اعتراف شــده است، جنین سالمی 
ســقط بشــود )کــه گزارش هــای متعــددی در 
اتفــاق  ایــن  مســئولیت  داریــم(  آن  از  ایــران 
به عهده کیســت و آیا تاکنــون بیمه ها، متکفل 
جبــران این موضوع که غیر از فشــار مادی، بار 
روانــی و عاطفی مانــدگاری را بر مــادر بی گناه 

شده اند؟ می کند،  تحمیل 
به راســتی ســاالنه چه تعداد مثبت کاذب و 
چه تعداد آمنیوسنتز در کشور انجام می شود 
و میــزان ســقط به دنبال آن چقدر اســت؟! آیا 
وقتی داده های شــفافی در این زمینه نباشــد 
و بــا همه مالحظــات باال درباره گســیل تعداد 
بســیار زیــادی از مــادران بــه آزمایــش پرخطــر 
نهایــی، می تــوان به این راحتــی از روند کنونی 

کرد؟ غربالگری جنین دفاع 

هکرها

ی با جان مــــادر و قتـــل جنیــــن  باز
فقط برای مشتی اسکناس!

مافیای غربالگری

دکتر عاطفه 
سمایی

 اختال شایع یعنی به ازای 
هر 100 تولد، چند جنین را 
شامل شود؟! ماک برای 
مهم بودن یا نبودن یک 
بیماری چیست؟! ماک، 
میزان تحمیل سختی برای 
والدین است یا از بار مالی 
تحمیل شده بر خانواده و 
جامعه سخن می گوییم؟ 
یا ماک ما کیفیت زندگی 
جنین در آینده است؟ 
به راستی کیفیت زندگی 
انسان در زندگی چگونه 
تعیین می شود؟ ...

محمــد میرزابیگــی

اگر خود کاربر می خواهد 
نسبت به نصب اپلیکیشن 
و یا نسخه جدید آن اقدام 
 shad.ir کند، فقط به سایت
وش سوم  مراجعه کند. در ر
نیز هکرها در قالب پیام هایی 
به شما وعده دریافت 
اینترنت رایگان یا تخفیف 
می دهند. باید هوشیار 
باشید که کاهبرداران به 
دنبال دسترسی به اطاعات 
حساب های بانکی...
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لیست خانه های خالی منتشر شد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خانه  مالیات های  قانون  درحالی که 
سال  آذرماه  در  تصویب  زمان  از  خالی 
اجرا  تاب  و  پیچ  در  تاکنون  گذشته 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  داشت  قرار 
اواخر  تا  باید  رایزنی ها  آخرین  براساس 
این ماه لیست نهایی اطالعات خانه های 
خالی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می داد، تازه ترین 
اعالم سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که لیست 
مورد نظر منتشر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی 
واحد  مشمولیت  وضعیت  مشاهده  جهت  می  توانند 
مالیات  میزان  از  اطالع  و  خود  مسکونی  واحدهای  یا 

متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
بــر اســاس قانــون مالیــات خانه های خالــی مصوب 
آذرماه ســال گذشــته، اگر واحد مســکونی در شهرهای 
باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از ســکنه باشــد، 
مشــمول مالیــات می شــود و بــه ازای هــر مــاه بیش از 
زمان مذکور، ماهانه مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات 
بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابــر مالیات متعلقه، ســال دوم معادل 12 برابر مالیات 
متعلقه و ســال ســوم به بعد معــادل 18 برابــر مالیات 

متعلقه خواهد شد.
در ایــن بیــن، وظیفــه شناســایی خانه هــای خالــی را 
برعهده وزارت راه و شهرســازی از طریق ســامانه امالک 

و اسکان گذاشته شده است.
در ایــن زمینــه، وزارت راه و شهرســازی اعالم می کند 
کــه یــک میلیــون و 300 هــزار واحــد مســکونی خالی را 
شناسایی و به ســازمان امور مالیاتی ارسال کرده است 
امــا ایــن ســازمان اعالم کــرد که فقــط اطالعــات حدود 
12 هــزار واحد مســکونی خالی را دریافــت کرده و عمده 
اطالعات به دلیل نقص اطالعات الزم مالیاتی قابل اتکا 

برای اخذ مالیات نیستند.
در نهایت، قرار شــد تا وزارت راه و شهرســازی تا پایان 
دی مــاه بــه راســتی آزمایــی اطالعــات خانه هــای خالی 
بپردازد و لیســت نهایی را به سازمان امور مالیاتی اعالم 
کنــد که اطالعیه ســازمان مالیاتی حاکی از آن اســت که 

نخستین لیست این خانه ها منتشر شده است.
در اطالعیــه ای ســازمان امــور مالیاتــی آمده اســت: 
بر اســاس اطالعــات دریافتــی از وزارت راه و شهرســازی 
)ســامانه ملی امالک و اســکان کشــور موضــوع تبصره 
7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مســتقیم( نســبت 
به محاســبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع 
مــاده 54 مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم مصوب 
31/4/1394 اقــدام کرده و نتایج حاصل از آن در درگاه 

الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
کلیه مالــکان واحدهــای مســکونی می  توانند جهت 
واحدهــای  یــا  واحــد  مشــمولیت  وضعیــت  مشــاهده 
مســکونی خــود و اطــالع از میــزان مالیــات متعلقــه و 
پرداخــت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک ســازمان 
 MY.TAX.GOV.IR بــه نشــانی  امــور مالیاتــی کشــور 

مراجعه کنند.
حســب مقررات جــزء 2 بند ط تبصره 6 مــاده واحده 
قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مهلت پرداخت این 
مالیات تــا پایان بهمن ماه ســال جــاری )30/11/1400( 

تعیین شده و
در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت 

مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد.
ابــالغ اوراق مطالبه مالیات، اعتــراض به آن و مراحل 
قانــون مالیات  هــای  تابــع مقــررات  مالیاتــی  دادرســی 

مستقیم مصوب 31/4/1394 است.

موافقت کمیسیون تلفیق با 
رایگان شدن آب، برق و گاز 

کلیه مدارس برای سال آینده
ایران و جهان: یک  سپهرغرب، گروه 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی، تأکید کرد: اعضای کمیسیون 
مصرف  تعرفه  شدن  رایگان  با  تلفیق 
مصرف  الگوی  سقف  تا  گاز  و  برق  آب، 
برای کلیه مدارس کشور در سال 1401 

موافقت کردند.
علــی حــدادی نماینده مــردم طالقــان، ســاوجبالغ، 
نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی در صفحه 

شخصی خود در توئیتر، نوشت:
اعضــای  موافقــت  و  بنــده  پیشــنهاد  اســاس   »بــر 
کمیســیون تلفیق در جریان بررسی الیه بودجه، مصوب 
شــد کلیه رده های بســیج اعــم از حوزه هــا و پایگاه های 
مقاومت، ســالن های فرهنگی و ورزشی، ازپرداخت کلیه 
حق انشــعابات اعم از آب، برق، گاز و عوارض شــهرداری 

معاف شوند. 
همچنیــن با تصویب کمیســیون تلفیــق بودجه و در 
حمایــت از آمــوزش و پرورش، تعرفه مصــرف آب، برق و 
گاز تا ســقف الگوی مصرف برای کلیه مدارس کشور، در 

سال 1401 رایگان می شود.«
کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســالمی از روز 
شــنبه هفته جاری بررســی جزییات الیحه بودجه ســال 

1401 کل کشور را آغاز کرده است.

ایران و جهان

ماجرای راه اندازی اینترنت ملی
با کمک چین چیست؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
درباره اظهاراتی مبنی  بر ملی کردن 
چین،  همکاری  با  ایران  اینترنت 
دانسته  بی اساس  را  شایعات  این 

است.
شــبکه ملــی اطالعــات طرحــی 
بــود که در ابتــدا از آن بــا عنوان اینترنــت ملی یاد 
می شــد اما با گذشت چند سال و تاکید مسووالن 
حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، تــا حدودی 
ایــن نگرانــی برطــرف شــد کــه بنــا نیســت حصاری 
میان شــبکه داخلــی و اینترنت جهانــی ایجاد کند. 
با وجــود این،  هنوز هــم می تــوان تناقض هایی از 
گفتار مســووالن سیاســی و ارتباطی کشور درباره 

دیدگاهشــان از شبکه ملی اطالعات پیدا کرد.
بــرای مثــال، محمدجــواد آذری جهرمــی -وزیر 

وقــت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات- بارها تاکید کــرده بود: ما در شــبکه ملی اطالعات دنبــال قطع ارتباط با دنیا نیســتیم. 
اگر ایده هر کســی در کشــور این باشــد که چیزی به اســم »اینترنت ملی« ســاخته شــود، اصال از نظر فنی امکان پذیر نیست. 
هیــچ گاه یــک اندیشــکده با ظرفیت 80 میلیون فکر از یک اندیشــکده با ظرفیت 8 میلیارد فکر برتر نیســت و کســی که دنبال 

این برود، خیانت است.
در مقابل افراد دیگری ازجمله ســیداحمد خاتمی -عضو شــورای نگهبان- معتقدند: مســئوالن خودشان اعتراف می کنند 
کــه 80 درصــد فضای مجازی در اختیار آمریکا اســت و این یک واقعیت اســت. چینی ها قبل از دیگران ایــن را فهمیدند و فضای 

مجازِی - به تعبیر آنها - »کالیفرنیایی« را به چین راه ندادند. خودشــان فضای مجازی بومی ابداع کردند.
یا غالمرضا جاللی -رئیس سازمان پدافند غیرعامل- که بارها به تجربه چین در راه اندازی اینترنت ملی اشاره کرده و معتقد 
اســت: چین اینترنت ملی خود را ســال ها اســت که راه اندازی کرده و بســتر متناســب با خود را در آن گســترش داده و اگر ما نیز 
در نهایت بخواهیم اقتصاد، فرهنگ، اقتدار و ارزش های خود را حفظ کنیم باید یک نگاه ملی و بومی بر زیرســاخت های فضای 

سایبر در تقاطع با همه حوزه ها ایجاد کنیم.
امــا اکنــون و با آغاز فاز اجرایی ســند همکاری 25 ســاله ایران و چیــن، برخی تحلیل ها و دیدگاه ها در فضای مجازی منتشــر 
شــده که بعضا نگرانی  و ســواالتی را میان کاربران اینترنتی ایجاد کرده که ممکن اســت الگوهای شــبکه های داخلی چینی در 

ایران هم اجرا شود؟
هرچنــد مســئوالن حــوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات پیشــتر هم اعــالم کرده اند کــه در تفاهم نامه و ســند همکاری 
ع پــور -وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات- هم در اینســتاگرام در  بــا چیــن چنیــن چیزی وجود ندارد اما اخیرا عیســی زار
پاســخ به ســوال یکی از کاربران که نوشــته بود »ظاهرًا قرار اســت با همکاری و کمک کشــور چین، اینترنت ملی شــود« 
گفت که این »شــایعات بی اســاس اســت.« حال باید دید اســتفاده از تجربیات چین که در اظهارات برخی مســوالن به 

آن اشــاره شــده، چطور می تواند به برخورداری از تکنولوژی برتــر جهانی کمک کند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: بررسی های یک مطالعه 
ضایعات  خصوص  در  مروری 
می دهد  نشان  ایران  در  نان 
بدون  ضایعات،  بیشترین  که 
مربوط  نان،  نوع  به  توجه 
در  تهیه شده  نان های  به 

نانوایی های دریافت کننده آرد یارانه ای است.
به عنــوان  گنــدم،  نــان  به خصــوص  نــان 
تأمین کننده اصلی انرژی در بسیاری از کشورهای 
جهــان از جمله ایران اســت. بررســی های انجام 
شــده نشــان می دهد که میزان ضایعات نان در 
ایران، حدود 30 درصد است و این میزات تولید 
ضایعات به یکی از چالش های امنیت غذایی در 

کشور تبدیل شده است.
انجــام  کــه  متعــددی  مطالعــات  وجــود  بــا 
شــده، ولی هنوز سیاســت گذاران صنعت نان و 
متخصصــان حــوزه غذا و تغذیــه، تصویر کاملی 
از وضعیــت ندارنــد و در نتیجــه کاهــش درصــد 

ضایعات نان، رضایت بخش نیست.
به همین دلیل پژوهشگران دانشکده تغذیه 
و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جهاد 
کشاورزی، با انجام یک مطالعه مروری نظام مند، 
به بررســی وضعیــت ضایعــات نــان پرداختند تا 
بــا ارائــه تصویــری جامع، بــه سیاســت گذاران و 

پژوهشگران صنعت نان کشور، کمک کنند.
برای انجام این مطالعه مروری، پژوهشــگران 
جســتجوی کلیدواژه های مرتبط با این موضوع 
خارجــی،  و  داخلــی  اطالعاتــی  پایگاه هــای  در 
مقــاالت مرتبط با ایــن موضوع که در بازه زمانی 
1380 تــا شــهریور 1400منتشــر شــده بودنــد را 
اســتخراج کردنــد. پــس از بررســی بیشــتر، 25 
مقالــه کــه معیارهــای مناســب ایــن مطالعه را 

داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

 عوامل موثر در کاهش ضایعات نان
عوامــل  مطالعــات،  ایــن  یافته هــای  طبــق 
ایجــاد کننــده ضایعــات در چهار دســته شــامل 
عوامل مرتبط با مــواد اولیه، عوامل مربوط به 

عرضه کنندگان نان )نانوایی ها(، عوامل مربوط 
به مصرف کنندگان و عوامل مربوط به دولت یا 

سیاست گذاران، تقسیم می شدند.
بر اســاس نتایج ایــن مقاالت؛ مصــرف خمیر 
تــرش بر مزه، عطر و بافت نان و کاهش آلودگی 
قارچــی، تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش بیاتی و 

ضایعات نان می شود.
هچنیــن مصــرف جوش شــیرین در افزایــش 
خاصیــت قلیایــی نــان و افزایــش رونــد بیاتــی و 
ضایعات نــان، تاثیر دارد. به عــالوه میزان بیاتی 
در نان هایــی که در دمای باال و مدت زمان کم تر 

پخت می شوند، کم تر است.
بررســی متغیــر میــزان تمایــل بــه پرداخــت 
کــه  بــود  آن  از  حاکــی  مصرف کننــدگان، 
مصرف کننــدگان معتقدنــد در صــورت افزایش 
کیفیــت نــان، حاضــر بــه پرداخــت قیمــت باالتر 

هستند.
بررســی تاثیر انواع بســته بندی نــان در ایجاد 
ضایعــات، نشــان داد که بســته بندی پروپیلن تا 

پنج روز، خصوصیات کیفی نان، به خصوص نان 
تافتون را حفظ می کند. اما بســته بندی کارتنی، 

باعث افزایش آلودگی قارچی می شود.
گلوتــن  میــزان  و  آرد  کیفیــت  عــالوه  بــه 
نیــز در کاهــش بیاتــی نــان مؤثــر اســت و بــا 
افزایــش  نیــز  نــان  کیفیــت  گلوتــن،  افزایــش 
ســبوس  وجــود  اگرچــه  همچنیــن  می یابــد. 
در آرد باعــث تضعیف آرد می شــود، ولی آرد 
 ، بــا درجــه اســتخراج باالتر و ســبوس بیشــتر
تغذیــه ای  خــواص  و  کم تــر  بیاتــی  میــزان 

دارد. بیشتری 
در بررســی های ایــن مطالعه مروری، ســطح 
آگاهــی نانواهــا در مــورد فرآینــد تخمیــر نــان، 
پایین بــود و نیاز به آموزش را یــادآوری می کرد. 
همچنیــن در برخی مطالعات عنوان شــده بود 
مهــارت نانواها در اســتفاده از خمیر ترش، عدم 
مصرف جوش شــیرین، نگهداری مناســب آرد و 
اهمیت تنظیم حرارت و دمای مناسب برای نان، 
کافی نیســت و این عوامل ارتباط مســتقیمی با 

میزان ضایعات نان دارد.

کیفیت  آزاد،  نان  فروش  نانوایی های   
باالتری دارند

در مطالعات انجام شــده، تمامی استان های 
مــورد بررســی، ضایعــات نان هــای تولیدشــده 
یارانــه ای  آرد  دریافت کننــده  نانوایی هــای  در 
بیشــتر نانوایی های آزادپز بــود. مصرف کنندگان 
معتقــد بودند که نانوایی هــای فروش نان آزاد، 
نــان با کیفیت باالتری را نســبت بــه نانوایی های 

عرضه کننده نان یارانه ای، ارائه می کنند.
همچنین در بررســی تاثیر عوامل اقتصادی و 
اجتماعی مرتبط با ضایعات نان مشــخص شــد 
که بیــن افزایش تولید ناخالــص ملی و افزایش 
ضایعات نان از یک سو و افزایش شهرنشینی با 
افزایش ضایعات نان از سوی دیگر ارتباط مثبت 

وجود داشت.
کاهــش  ارتبــاط  دیگــر؛  تامــل  قابــل  مــورد 
ضایعات نان با کاهش فقر و امنیت غذایی بود. 

همچنیــن در برخــی مطالعــات به ارتبــاط منفی 
ضریــب جینی )شــاخصی بــرای محاســبه توزیع 
ثــروت در میان مردم( و ضایعات نان نیز اشــاره 

شده بود.
طبــق بررســی های ایــن مقــاالت، بیشــترین 
ضایعــات، بــدون توجه بــه نوع نــان، مربوط به 
نان های تهیه شده در نانوایی های دریافت کننده 

آرد یارانه ای بود.
در ســطح خانــوار نیــز مطالعــات بــر نقــش 
آگاهــی در ارتقــای عملکــرد مصرف کننــدگان در 
حمــل، نگهــداری صحیح و مصرف مناســب نان 
به عنــوان عاملی مؤثر در کاهــش ضایعات نان 

تاکید کرده بودند.
بــه گفته پژوهشــگران این مطالعــه؛ با توجه 
بــه اینکه کیفیــت نــان، عامل اصلــی در کاهش 
ضایعات نان است و این مسئله در نانوایی های 
عرضه کننــده نــان غیریارانه ای مشــهود اســت، 
بازنگــری در سیاســت گذاری تخصیــص یارانه به 
گندم و آرد الزم است و نیاز به مطالعات بیشتری 

دارد.
همچنین این محققان معتقدند که با توجه 
به این که بیــش از 80 درصد کارکنان نانوایی ها، 
دانش و مهــارت کافی برای مصرف نمک در نان 
را ندارند، به نظر می رسد که برنامه ریزی توسط 
وزارت بهداشــت و اتاق اصناف برای آموزش این 
گروه برای کاهــش بیماری های مرتبط با مصرف 
نمــک اضافــی و کاهــش ضایعــات نــان ضروری 

است.
در انجام این تحقیق رامش عالی پور بیرگانی، 
امیرحســین تکیان و حامد پورآرام؛ پژوهشگران 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و علی کیانی راد؛ 
از مؤسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی، اقتصاد 
جهــاد  وزارت  روســتایی  توســعه  و  کشــاورزی 

کشاورزی، با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه، آذرماه سال جاری به 
صورت مقاله علمی با عنــوان »ضایعات نان در 
ایران طی دوره زمانی 1400-1380: یک مطالعه 
مــرور نظام مند« در مجله علمی پایش؛ نشــریه 
پژوهشــکده علوم بهداشــتی جهاددانشــگاهی 

منتشر شده است.

پشت پرده اخبار کمبود روغن چیست؟
بر  که  شده  منتشر  روغن  کمبود  از  اخباری  حالی  در  اخیر  هفته های  در  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اساس آمارها، تولید و واردات این محصول در سال جاری افزایش یافته و فعاالن صنعتی نیز اخبار مربوط 

به حذف ارز ترجیحی را علت این وضعیت می دانند.
میانه دی ماه ســندیکای صنایع کنسروســازی در نامه ای به رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه بعد از ارائه 
الیحــه بودجــه و مباحث اصالح نرخ ارز برای بعضی از مواداولیه وارداتی از جمله روغن خام ســویا، ســهمیه 
روغن صنایع تحت نظر این ســندیکا تحویل نشــد و خطوط تولید 160 واحد صنعتی عضو ســندیکا از جمله 
برندهای ملی و مطرح کشور یا تعطیل شده اند یا در حال تعطیلی اند، در خصوص تعطیلی این کارخانه ها و 
بیکاری صدها هزار کارگر هشــدار داد و گزارش ها حاکی از ادامه این وضعیت اســت. طبیعتا این ماجرا بر سایر تولیدکنندگان 
هم تاثیر می گذارد،  به طوری که مثال دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی و شکالت ایران در همین مدت از کمبود 

روغن صنعت، افزایش بیش از دو برابری قیمت این ماده اولیه و کاهش تولید این محصوالت خبر داده بود.
این شــرایط در حالی اســت که بر اســاس آمار رســمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید روغن ســاخته شده نباتی در 
هشــت ماهــه امســال با 40.8 درصد افزایش به بیش از یک میلیون و 352 هزار تن رســیده اســت. تولیــد روغن در آبان نیز 

نسبت به مهر نزدیک به 11 درصد افزایش داشته است.
بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانه های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه 180 هزار تن روغن 
کــه 120 هــزار تن در بخش های خانوار، 25 هزار تــن در بخش صنف و 35 هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. 
بنابراین براســاس نیاز، تولید در هشــت ماهه امســال باید به یک میلیون و 440 هزار تن می رســید که تفاوت زیادی با تولید 

سال جاری ندارد.
گزارش های گمرک نیز حاکی از افزایش وزنی و ریالی واردات روغن در 9 ماهه سال جاری است. در این مدت 20.1 میلیون 
تن کاالی اساســی شــامل گنــدم، جو، ذرت، دانه های روغنــی، روغن خام و بخشــی از دارو و تجهیزات پزشــکی به ارزش 11.1 

میلیارد دالر با ارز ترجیحی به کشور وارد شده که روغن خوراکی جایگاه دوم را از بین آن ها به خود اختصاص داده است.
بر این اساس در 9 ماهه امسال 1.5 میلیون تن روغن به ارزش دو میلیارد دالر به کشور وارد شده که به ترتیب به لحاظ 
وزنی و ارزشی 102 و 231 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که افزایش ارزش واردات به دلیل افزایش 
قیمت جهانی است. همچنین در این مدت 1.9 میلیون تن دانه روغنی به ارزش 1.3 میلیارد دالر وارد شده که وزن و ارزش 

آن به ترتیب هشت و 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش یافته است.

بنابراین بررسی مجموع این آمارها نشان می دهد احتماال 
مشکل اصلی کمبود نیست، همانطور که فعاالن صنعتی نیز 
اشــاره کرده اند، احتماال علت این وضعیت، تصمیم در رابطه 
با حذف ارز 4200 تومانی روغن اســت که مشــخص و قطعی 
نیســت و در ایــن شــرایط تولیدکننــدگان روغــن، تمایلــی به 
عرضه روغن ندارند. در صورت ادامه این شرایط ممکن است 
بــازار روغن مانند ســال گذشــته دچار التهاب شــود، بنابراین 

الزم است مسئوالن هر چه زودتر به این ماجرا ورود کنند.

آرد یارانه ای است بوط به نان های با  ین ضایعات نان مر بیشتر

کیفیت نان

شایعه

پشت پرده

علی حدادی

زمان پرداخت

نخستین محموله واکسن فخرا تحویل 
وزارت بهداشت شد

از  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  درمان  و  بهداشت  مدیرکل  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تحویل نخستین محموله واکسن عمومی به وزارت بهداشت خبر داد.

دکتــر اهلل ورن بــا اعالم این خبر گفــت: پیرو ارتباطــات وزارت دفاع با وزارت بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکی، نخستین محموله واکسن »فخرا« که به نام دانشمند شهید هسته ای و دفاعی، شهید فخری زاده 

نام گذاری شــده به میزان حدود 426 هزار 
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  تحویــل  دوز 

آموزش پزشکی شد.
وی افــزود: ایــن اولین محموله واکســن فخرا اســت که 
توســط وزارت بهداشــت در سراسر کشــور توزیع و در سبد 
قــرار  هموطنــان  دســترس  در  عمومــی،  واکسیناســیون 

می گیرد.
مدیر کل بهداشــت و درمان وزارت دفــاع همچنین گفت: 
واکسن فخرا یک واکسن ایرانی است که ایمنی بخشی بسیار 

خوبی در مقابل سویه های کرونا ایجاد می کند.

تحریم های جدید علیه لبنان به خاطر مردم است!

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزارت خارجه آمریکا مدعی شد، قرار دادن نام سه تن و یک نهاد مرتبط 
با حزب اهلل لبنان در فهرست تحریم های ایاالت متحده در راستای "همبستگی با ملت لبنان" صورت گرفته 

است!
بــه نوشــته روزنامــه فرامنطقه ای رای الیــوم، وزارت خارجه آمریکا با انتشــار بیانیه ای مدعی شــد: 
»تحریم هــای جدیــد در راســتای همبســتگی بــا مــردم لبنان صــورت گرفته کــه امنیــت و حاکمیت آنها 

همچنــان توســط فعالیت هــای بی ثبــات  کننده حزب اهلل در معرض تهدید اســت.«
این وزارتخانه همچنین ادعا کرد: در حالی که ملت لبنان از بحران اقتصادی با ابعاد تاریخی رنج می برند، 

حزب اهلل بــه فعالیت هایی به ضرر ملت لبنان ادامه می دهد!
وزارت خزانه داری آمریکا سه شــنبه اعالم کرد که 3 فرد و یک نهاد مرتبط با حزب اهلل لبنان را تحریم کرده اســت.

 این تحریم ها »عادل علی دیاب، علی محمد ضعون و جهاد ســالم عالمه« را هدف گرفتند.
وزاتخانه یادشــده مدعی شــده که افراد نامبرده از حزب  اهلل حمایت های مادی، لجستیکی و فناوری کرده اند.

دکتر اهلل ورن

واشنگتن


