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هر بامداد در سراسر ایران

 حق شناس:

 تکمیل پروژه های عمرانی 
اقدام انقالبی الزم دارد

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی می گوید: »صدها 
شرکتی که زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی قرار 
دارند، همچنان به سبک دولتی اداره می شوند؛ به عبارتی 
اصل ۴۴ قانون اساســی به معنای واقعی اجرا نشــده 
است.« هادی حق شناس، در گفتگو با خبرآنالین، گفت: 
»عملکــرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم بیانگر یک تغییر 
جهت دولت در سیاست های اقتصادی نبود،بلکه ادامه 
روند سیاست های پولی، مالی و مالیاتی دولت یازدهم 
بوده اســت؛ اما باید در نظر داشت، آنچه که در دولت 
دوازدهم انتظار مــی رود باید متمایز از انتظارات دولت 
یازدهم باشد.«او ادامه داد:» در دولت یازدهم همه نگاه ها 
معطوف به این نکته مهم بود که اقتصاد ایران از انزوا و 
تحریم خارج شود و متغیرهای کالن اقتصادی اصالح 
شود؛ می توان گفت که دولت یازدهم در این زمینه موفق 
شد. هم از تحریم خارج شدیم، هم  دولت موفق شد نرخ 
تورم را کنترل کند و رشدهای اقتصادی منفی سال های 
۹۱ الی ۹۲ را تبدیل به رشد اقتصادی دو رقمی سال ۹۵ 
کند. اینها دستاوردهای مهم دولت در عرصه اقتصاد در 
دوره یازدهم بوده است.«این کارشناس اقتصادی با اشاره 
به انتظاراتی که از دولت دوازدهم وجود دارد، بیان کرد: 
» اما در دولت دوازدهم انتظارات دیگری از دولت وجود 
دارد؛ این انتظارات با صدای بلند هم توسط کارشناسان و 
هم از سوی کسانی که متولی بخش های کالن اقتصادی 
هستند گفته شده است. با توجه به اینکه بودجه دولت و 
بخشی از اجزای اقتصاد دچار بحران است امروز صورت 
مســئله و مشکالت واضح اســت.« حق شناس اظهار 
داشــت: »در حال حاضر منابع بودجه جاری، عمرانی، 
صندوق های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است 
و هر روز محدودتر می شود. اگر به این موارد بحران های 
آب، خاک و مسائل زیست محیطی اضافه کنیم صورت 
مســئله را کامل بررسی کردیم. البته باید به این موارد 
بحران نرخ بیکاری برای گروه های سنی ۲۰ الی ۳۰ سال 
که بخشــی از این افراد وارد دهه چهارم عمرشان شده 
اند هم اضافه کرد که این افراد نه کار مناسب دارند و نه 
ازدواج کرده اند و مسکن هم ندارند.به طور کلی مسائل 
ما در کشور مشخص است.« حق شناس با تاکید بر اینکه 
دولت نیاز به یک جسارت در تصمیم گیری دارد؛ تصریح 
کرد:»اگر جسارت، جرات و شجاعت نداشته باشد و در 
بودجه ســه سال آینده یک تحولی ایجاد نکند، به این 
معنا نخواهد بود که بحــران را به مقطع بعدی درواقع 
دولت سیزدهم منتقل کرده است، بلکه بحران هایی که 
ذکر شد تبدیل به عوارض اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
خواهد شــد که دولت برای جلوگیری از عوارض باید 
هزینه های فراوانی دیگری را پرداخت کند.« او با اشاره به 
درآمد سال آینده دولت نیز گفت:» در خوشبینانه ترین 
حالت نمی توان برای سال آینده درآمدی بیش از ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان متصور شد؛ در حالی که هزینه قطعی 
سال جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه 
به روند دو دهه گذشته به طور قطعی هزینه جاری باید 
بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. یعنی حداقل 
بیــن ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این هزینه 
اضافه شود. البته این ارقام بسیار خوشبینانه است. طبیعتا 
این روند قابل دوام نیست.« او ادامه داد: »در سال آینده 
در کمترین برآورد می توان گفت که هزینه های جاری 
کشور نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 
به همین ترتیب، مابه التفاوت درآمد و بودجه تعیین شده، 

باید صرف بودجه عمرانی شود.«
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت 
بحرانی صندوق های بازنشستگی در کشور، عنوان کرد: 
»حتما الزم اســت در طول عمــر دولت دوازدهم فکر 
اساسی برای صندوق های بازنشستگی کرد؛ حتما باید 
خصوصی سازی واقعی در شرکت های وابسته به صندوق 

بازنشستگی صورت بگیرد.«
او اضافــه کرد:»امروز صدها شــرکتی که زیرمجموعه 
صندوق های بازنشستگی قرار دارند همچنان به سبک 
دولتی اداره می شوند. به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی 
به معنای واقعی اجرا نشده است. شاید بخشی اجرا شده 
اما با بدترین شــیوه اجرا شده اســت. تا قبل از اجرای 
خصوصی سازی،شرکت ها یا دولتی بودند یا خصوصی،اما 
امروز این شــرکت هایی که واگذار شدند نه خصوصی 

هستند و نه دولتی.« 
حق شناس با اشاره به اینکه در حال حاضرهزاران پروژه 
کوچــک و بزرگ نیمه کاره در کشــور وجود دارد که 
نیاز به منابع مالی برای تکمیل شدن دارد،متذکر شد: 
»همانطور که در تبصره ۱۹ الیحه بودجه هم به درستی 
ذکر شــده، دولت باید یک اقدام انقالبی کند؛در بودجه 
سال جاری مجلس به صورت شش ساله مجلس مصوب 
کرده که پروژه ها شش ساله واگذار شوند.اما نیاز است 
که دولت در این زمینه یک برنامه روشن داشته باشد. 
اگر نقشه راه روشن باشد بخشی از بار مالی پروژه های 

عمرانی از بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.«
حق شناس درخصوص مالیات ها و تعیین تکلیف آنها 
در بودجه ســال آینده نیز گفت:» موضوع دیگری که 
دولت به لحاظ قدر مطلق عددی موفق بوده اما به لحاظ 
درصدی موفق نبوده، نسبت مالیات به تولید ناخالص 
ملی اســت؛ چهل درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت 
می کنند در حالی که کشورهای همسایه حداقل دوبرابر 
و در اروپا حداقل ۵ برابر بیشتر از ایران مالیات پرداخت 
می کنند.«حق شــناس بیان کرد:» اگــر دولت موفق 
شود از بخشی از جامعه که درآمدهای افسانه ای دارند 
مالیات بگیرد، می تواند برخی از مشکالت اقتصادی را 
کاهش دهد.«او الزمه این کار را اســتفاده از نیروهای 
متخصص ذکر کرد و گفت:»اگر در دستگاه های اجرایی 
از کارشناسان و مدیران متخصص استفاده شود، می توان 
در یک الی دو ســال آینده بخشی از چالش ها را حل و 

فصل کند.«

اقتصاد کالن

 رئیس کل بانک مرکزی با پرده برداری از تخلفات 
یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: 
یکی از مدیران ۷۰۰ میلیارد تومان از حســاب 
تعاونی، به نفع خود برداشت کرد.ولی اهلل سیف 
در گفتگو با مهر به برخی از تخلفات موسسات 
غیرمجاز اشاره کرد و گفت: غیرمجازها، علی رغم 
تذکرات مکــرر و متعدد مبنی بــر لزوم توقف 
فعالیت تمام شــعب از ســوی بانــک مرکزی، 
پلیس اطالعات و امنیــت عمومی ناجا، مرجع 
محترم قضایی و ســایر مراجع ذیصالح، عالوه 
بر اینکه بدون مجوز به گســترش شعب خود و 
جمع آوری سپرده در سراسر کشور اقدام کرده 
بودند، سپرده های جمع شده که حاصل اعتماد 
ســپرده گذاران بود را نیز حیف و میل کردند و 
با برداشت های شخصی از حساب های مجموعه 
خود، امــوال و امالکی را به نــام نزدیکان خود 
خریداری کردند. مشروح گفتگوی مهر با رئیس 

کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

کجــا  از  غیرمجــاز  نهادهــای   
پدید آمدند؟

متاسفانه طی دهه های گذشته با سیاست هایی 
که پیش گرفته شد، مجوزهایی با عنوان تعاونی 
و صندوق قرض الحسنه در اختیار افراد خاصی 
قرار گرفت و باز هم از روی تاســف باید بگویم 
که نهادهــای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر 
فعالیــت نهادهایی که مجــوز آن را داده بودند، 
نداشتند. این کار به گونه ای صورت گرفته بود 
که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه 
۸۰ خطر وجود نهادهــای بدون نظارت در بازار 
پول احســاس و با هدف ساماندهی به آشفتگی 
موجــود، قانون تنظیم بازار غیرمتشــکل پولی 
مصوب شد.ســال ها طول کشید تا اولین قانونی 
که در این حوزه تنظیم شــده بود، اجرایی شود. 
این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه 
بود نواقصی داشت که در سال های بعد طی قانون 
برنامه پنجم توســعه و سپس در »قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور« و »قانون برنامه 
ششــم توسعه« تکمیل شد.این نکته را نیز باید 
یادآور شوم که نهادهای ناظر کشور در خصوص 
برخورد با موسسات غیرمجاز، همگرایی الزم را 
نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و 
نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجازها 
صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران 
و نمایندگان مجلس نیز روش مســامحه را در 
پیش گرفته بودند و در مواردی از موسســان و 
مدیران غیرمجازها حمایت می کردند. برای نمونه 
درخصــوص تعاونی منحله ثامــن الحجج )ع(، 
نامه ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای 
اسالمی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این 
موسســه غیرمجاز بودند و تاکید داشــتند که 
 بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسســه 

غیر مجاز است.

مشــکل  حــل  ســیف  آقــای   
 ســپرده گذاران موسسات غیرمجاز 

در چه مرحله ای قرار دارد؟
با واگذاری مدیریت دارایی و بدهی تعاونی های 
غیرمجاز افضل توس، تشکیالت موسوم به البرز 
ایرانیان و وحدت بــه بانک های آینده و تجارت 
و موسســه اعتباری ملل و شروع فرآیند تعیین 
تکلیف ســپرده های تا ۱۰۰ میلیون تومان این 
تعاونی ها نزد بانک ها و موسسه مسئول، مشکل 
بیش از ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران تا پایان 
آذرماه جاری حل می شــود. به ســپرده گذاران 
بــاالی ۱۰۰ میلیون تومان در این تعاونی ها نیز 
تا ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده هایشان پرداخت 
می شود که این فرآیند نیز در حال انجام است.

ســپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان که 
موسســه اعتباری کاسپین در حال حل و فصل 
امور آن است نیز ســپرده های تا ۲۰۰ میلیون 
تومان خــود به ماخذ اول شــهریور ۱۳۹۴ که 
تاریخ انحالل این تعاونی است را دریافت کردند. 
به ســپرده های باالی ۲۰۰ میلیون تومان نیز تا 
۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شــده است.تمام 
این پرداخت ها با توجه به اینکه نقدشــوندگی 
دارایی ها و اموال این تعاونی های غیرمجاز زمان بر 
بود از محل خط اعتباری تخصیص یافته توسط 
بانک مرکزی انجام شده یا در حال انجام است؛ 
البته تاکید می کنم کــه  این خطوط اعتباری 
در قبال دارایی های شناسایی شده تعاونی های 
غیرمجاز است.بنده متاسفم که مشکالتی برای 
ســپرده گذاران در کشور ایجاد شد. تمام تالش 
بانک مرکزی این اســت که حداقل خسارت به 
ســپرده گذاران وارد شود و با همین هدف هم 
پیــش رفتیم اما چاره ای جز این نبود که اجازه 
ادامه فعالیت به نهادهای غیرمجاز ندهیم؛ چرا که 
ادامه فعالیت این نهادها میزان خسارت را بیشتر 

و افراد بیشتری را درگیر می کرد.

 با برچیده شــدن این تعاونی های 
غیرمجاز، مشکل موسسات غیرمجاز 

در کشــور حل 
می شود؟

همانطــور که قبال هم 
اعالم کردیــم در حال 
حاضر، دیگر موسســه 
غیرمجــاز فعالــی در 
با  کشور وجود ندارد و 
تالش های صورت گرفته 
توانســتیم تمــام آنها 
کنیم.  ســاماندهی  را 
به طــوری که ســهم 
درصدی   ۲۵ برآوردی 

موسســات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر 
به صفر رســیده اســت.البته یکی از مهم ترین 
مســائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری 
از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح 
کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانینی 
که تصویب شــده و اختیاراتی که بانک مرکزی 
دارد و همچنین هماهنگی هایی که بین نهادهای 
ناظر ایجاد شــده قطعا از بروز چنین نهادهایی 
جلوگیری می شود. همانطور که رئیس جمهور 
محترم نیز طی صحبت هــای خود در مجلس 
بــه آن تاکید کردند و گفتند: نباید بگذاریم این 
حادثه در کشور تکرار شود؛ شورای عالی امنیت 
ملی هر اختیــاری بانک مرکــزی می خواهد، 
می دهد برای اینکه جلو این کار گرفته شــود. 

رئیس جمهور گفتند مطمئنــم اگر نیازی هم 
به قانون داشته باشیم، همه نمایندگان مجلس 
کمک خواهند کرد؛ چراکه اینها اقتصاد کشور و 

زندگی مردم را نابود کرده بودند.

 علــت اصلــی اینکه موسســات 
نتوانستند تعهدات شان به مردم را 

پاسخ بدهند، چیست؟
مدیران موسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص 
در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای 
با رقم باال که به مشتریان خود وعده داده بودند، 
پرداخت کنند به هرکاری دست می زدند. عمده 
فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به 
تورم مســکن در دهه ۸۰، تعاونی های غیرمجاز 
می توانستند بخشی از ســود وعده داده شده را 
محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، 
کالن بود و ســودی که این افراد از فعالیت خود 
کسب می کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی داد 
هر ســال از میزان موجودی آنها کاسته می شد 
و در واقــع مدیریت دخل و خــرج نمی کردند. 
در ادامــه بــرای اینکه بتوانند موجــودی برای 
پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای 
باالتر می شدند. اینگونه بود که با ادامه فعالیت، 
شــکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و 
بیشتر می شد. این روش 
فعالیــت کار را به آنجا 
رساند که به عنوان مثال 
امروز ما شاهدیم تعاونی 
با ۸ هزار و  فرشــتگان 
۶۰۰ میلیــارد تومــان 
بدهی هســتیم و فقط 
حدود ۴ هــزار میلیارد 
تومان دارایــی دارد.این 
اوایل دهه  موسسات در 
۹۰ نیز با هدف کســب 
سود و با ارقام سپرده ای 
که در اختیار داشــتند وارد بازارهای ارز و طال 

می شدند و این بازارها را نیز مختل می کردند.

 عالوه بر این موارد، دیگر تخلفات 
گردانندگان ایــن نهادهای غیرمجاز 

چه بود؟
تخلفات متعــددی در نهادهای غیرمجاز وجود 
داشــت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان 
این نهادها از حســاب تعاونی زیرمجموعه خود 
به نفع شــخصی برداشت کرده اند که به همین 
خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. 
برای نمونــه یکی از مدیــران تعاونی غیرمجاز 
فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی 
به نفع خود برداشــت کرده است. همچنین به 

لحاظ رعایت اصول حرفه ای بانکداری، مدیریت 
منابع و مصارف موسسات غیرمجاز با ضعف ها و 
چالش های متعددی روبه رو بوده است. در حالی 
که موسســان این نهادهــا کمترین صالحیت، 
تخصــص و تجربــه در زمینــه اداره واحدهای 
پولی را نداشــتند و بــه دور از هرگونه نظارتی 
از ســوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام 
به گســترش فعالیت خود می کردند و اقدامات 
خالف و متقلبانه ای را مرتکب شدند که گسترش 
بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از 
آنها بود؛ تا جایی که شــبکه شعب برخی از این 
مؤسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک های 
بزرگ، قدیمی و مطرح کشــور نیز گســترده تر 
شد. باید تاکید کنم علی رغم ثبت انحالل اغلب 
تعاونی های اعتبــاری غیرمجاز در مرجع ثبتی 
طی ســال ۹۲، این تعاونی هــا ضمن تخطی از 
مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوین 
مجعول، نســبت به اخذ سپرده از عموم مردم و 
ســایر فعالیت های غیرقانونی اقدام کرده اند.در 
همین راستا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر 
بازار پول کشــور به منظور جلوگیری از فعالیت 
غیرقانونی تعاونی های مذکور، طی مکاتبات مکرر 
و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب 
تعاونی های یادشده را به پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع 

ذیصالح اعالم کرده است.

 رویکرد بانک مرکزی دولت یازدهم 
و دوازدهم در برخورد با این نهادها 
چه تفاوتی نسبت به دوره های قبل 

داشت؟
در فضــای پرالتهابــی که فعالیت موسســات 
غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، 
دو رویکرد پیش روی بانک مرکزی قرار داشــت. 
رویکرد نخســت، چشم پوشــی و عدم توجه به 
فعالیت موسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی 
آســان و کم هزینه برای بانک مرکزی به شمار 
می رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسئوالنه 
با هــدف جلوگیــری از اقدامات ثبــات زدای 
موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل 
به سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی بود. بانک 
مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی ها، 
مرارت ها و هزینه های ســنگین این راه سخت 
و طوالنی، رویکــرد دوم را برگزیــد و در دوره 
چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی 
بازارغیرمتشکل پولی و رفع مشکالت پیش روی 
اقتصاد کالن کشــور ناشی از حضور تعاونی ها و 
نهادهــای غیرمجازی که بدون اخــذ مجوز از 
بانــک مرکزی ج.ا.ا به فعالیــت در نظام پولی و 
مالی مبادرت می ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه 
حمایت های قانونی و همراهی همه جانبه قوای 
سه گانه نسبت به این مهم اقدام کند.موضوعی 
که در آغاز مســئولیت اینجانب در نیمه ســال 
۱۳۹۲، هنگام شــرفیابی به محضر رهبر معظم 
انقالب مورد تاکید ایشــان نیز قرار گرفت.بنده 
از ابتــدای حضورم در بانک مرکزی تاکید کردم 
که این موسســات و فعالیت آنها معضل جدی 
نظام بانکی و اقتصادی کشــورمان است و به هر 
طریقی باید ریشه فعالیت آنها را خشکاند. برای 
این کار همکارانم تــالش زیادی کردند و البته 
همگی اعتراض ها و توهین های زیادی دیدیم و 
شــنیدیم که در وقت و جای مناسب حتما در 
مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مســلم 
اســت این است که ما در بانک مرکزی وضعیت 
ناراحت کننده هموطنان مان را درک می کنیم و 
تمام تالش مان این است که با کمترین خسارت 
و آسیب به سپرده گذاران، پرونده این موسسات 

را جمع کنیم.

 رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با اشاره به پیش بینی درآمد مالیاتی 
در الیحه بودجه سال 9۷، گفت: تحقق این میزان درآمد از محل دریافت 

مالیات محل تردید است مگر آن که جلو فرار مالیاتی را بگیریم.به گزارش 
مهر، حمیدرضا فوالدگر گفت: میزان دریافت مالیاتی که دولت برای سال 

آینده پیش بینی کرده 1۰ تا 1۵ درصد بیش از درآمد امسال است که به نظر 
نمی رسد تحقق پذیر باشد.

 تردید در تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مالیات
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر استخدام نیروهای بومی با تنوع قومی تاکید 
کرد.به گزارش ایسنا، علی ربیعی در سفر به استان خوزستان با اشاره به برنامه های 
بلندمدت در استخدام نیروهای بومی گفت: یکی از مواردی که به شدت بر آن  تاکید 
داشتیم استخدام نیروهای بومی بود. او با تاکید بر سرمایه گذاری کالن در این 
استان، از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای رونق اشتغال روستایی در روستاهای 
استان خبر داد.

 استخدام نیروهای بومی با تنوع قومی
 

 زنگنه از مجلس کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
)سه شنبه، ۲۱ آذر( پارلمان از توضیحات بیژن زنگنه 
وزیر نفت درباره طرح برندینگ جایگاه های ســوخت 
قانع نشدند.به گزارش تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده مردم شاهین شــهر و برخــوار در مجلس از 
توضیحات وزیر نفت درباره طرح برندینگ جایگاه های 
سوخت قانع نشد و هیئت رئیسه مجلس سوال را به رأی 
نمایندگان گذاشت که در نهایت نمایندگان مجلس از 
مجموع ۲۱۱ نماینــده حاضر، بــا ۱۶۰ رأی موافق، 
۸۰رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از توضیحات زنگنه قانع 

نشدند و به وی کارت زرد دادند.

شایعه بنزینی زود خاموش شد!
تکذیب شایعه بنزین ۱۵۰۰ تومانی بی گمان مهمترین 
خبر اقتصادی دیروز بود.به گزارش ایسنا، دیروزشایعه 
افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان از ابتدای دی ماه، 
نقل محافل و البته شــبکه های اجتماعی بود که البته 
با تکذیب مقامات مســوول همراه شد.در همین رابطه 
سخنگوی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تاکید کرد قیمتهای جدیدی که برای بنزین اعالم 
می شود کذب محض اســت.به گفته زیبا اسماعیلی، 
مجلــس و دولت باید در مــورد افزایش قیمت بنزین 
تصمیم بگیرند و هنوز در این رابطه تصمیمی اتخاذ نشده 
اســت. همزمان وزیر نفت نیز با رد شایعات اعالم کرد 
که اگرچه موضوع افزایش قیمت بنزین در الیحه بودجه 
۱۳۹۷ دیده شــده اما این موضوع هنوز نهایی نشده و 
باید به تصویب مجلس برسد.در این شرایط بعید به نظر 
می رســد که حداقل تا پایان سال جاری قیمت بنزین 

افزایش یابد بنابراین فعال با خیال راحت بنزین بزنید!

نان کنجدی اجباری است
ایسنا نوشــت: پس از منتفی شدن افزایش قیمت نان 
که با دستور رئیس جمهور اجرایی شد، برخی نانوایی ها 
همچنــان به قیمت هایی پایبندند کــه در کنار دیگر 
قوانین نانوشته آن ها، تخلف محسوب می شود.آذرماه 
بــرای نان و نانوایی ها پر از خبــر و اتفاق جدید بود. از 
افزایش ۱۵درصدی قیمت شروع شد و پس از چند روز 
با دســتور رئیس جهور منتفی شد. اما به نظر می رسد 
برخی نانوایی ها نمی خواهند با شرایط و قیمت های قبل 
به پخت و پزشان ادامه دهند و به هر طریقی می خواهند 
برای خودشان قوانینی وضع و اجرا کنند که هیچ نوشته 
و تصویبــی ندارد. به عنوان مثال در برخی نانوایی های 
سنگکی، نان ساده و بدون کنجد که قیمت ۸۰۰ تومانی 
باید داشته باشد پخته نمی شود و خبازان به نظر معترض 
به منتفی شدن افزایش قیمت نان، با اضافه کردن چند 
عدد کنجد خیال خودشــان را راحت و نان سنگک به 
اصطالح کنجدی را اجبــاری کرده اند و ۱۰۰۰ تومان 
می فروشند. همچنین با اضافه و بیشتر کردن کنجدها و 
احیانا چند سبزی خشک شده نان به اصطالح پرکنجد 
را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان می فروشند.جالب تر اینکه هیچ 
یک از اتحادیه های نانوایی با وجود پیگیری، حاضر به 
پاسخگویی در این زمینه نشدند و با وجود گذشتن بیش 
از دو هفته از منتفی شــدن افزایش قیمت نان، به نظر 
می رسد که بازرسان دستگاه های متولی برخورد چندان 
مناسبی با این موارد تخلف نکرده اند و پخت و پزهای 

سلیقه ای نان همچنان ادامه دارد.

جلسه هیئت نمایندگان تهران حول محور بودجه 
را تشکیل دادیم و پاسخ های متقن و قابل توجهی 
به ویژه از ســوی مسعود خوانساری در رابطه با 
بودجه ای پر ابهام 97 عرضه شــد. موارد برای 
 بررسی بسیار اســت و اگر بخواهیم مصداقی و 
جزء به جزء درباره  آنها صحبت نمائیم، سیاست های 
گمرکی و مشــرف بر واردات و صادرات مورد 
مناسبی برای دقت است. یکی از وظایف قانون 
جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی است. همین 
قانــون در واضح ترین ماده هایش تالش خود را 
برای حفظ همیشگی آرامش کسب و کار بروز 
داده است و بر این اساس قانون اجازه نمی دهد 
که در وسط سال نرخ تعرفه ها بی دلیل تغییر یابد. 
بر اساس عرفی خردمندانه هر گونه تغییر تعرفه 
باید در ابتدای سال باشد و با اطالع کامل ذینفعان 
این امر صورت گیرد، آیا این مسئله رعایت شده 
است؟ بی گمان خیر، التهابات پیش آمده در اثر 
سیاست های گمرکی و همچنین تغییرات ناگهانی 
و یک شبه در عرضه و تقاضا نشان دهنده وضعیت 
کلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
این وزارتخانه یک برنامه منسجم و همدفمند ندارد 
و به دنبال  عبور و حل روزانه مسائل است. نتیجه 
سوء تدبیرها در نهایت ناراحتی و ضررمند شدن 
فعالین اقتصادی است. واقعیت آن است که برخی 
مدعاها که تصمیم های یک شبه در مورد حذف 
ارز مبادله ای و همچنین تغییر تعرفه را در راستای 
حمایت از تولید می نامد نمی تواند چندان منطقی 
باشد. چه اشکال دارد که اگر تصمیمی در اینباره 
گرفته می شود با اطالع ذینفعان باشد و چرا ما باید 
حتماً به بازار شوک وارد نماییم. درنهایت ریسک 
باال می رود و کسی جرات نمی کند در آن سرمایه 
گذاری نماید، زیرا دولت ممکن است هر روز و 
هر شب تصمیم جدید و نابهنگامی بگیرد که روی 

اقتصادی بودن کار تاثیر بگذارد.  

یادداشت
 

مهدی پور قاضی    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

خبر

عدم انسجام 
در وزارت صنعت

توسط سیف صورت گرفت

افشای  تخلفات مدیران موسسات غیرمجاز
دیگر موسسه غیرمجاز فعال نداریم

دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشــتغال در 
جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت ها 

تورم بزرگی را به جامعه تزریق می کند. 
یک اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه درباره 
رویکرد دولت در الیحه بودجه گفت: »دولت 
دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه دولت ۴ 
ســال قبل است. ســوال این است که چطور 
همه برنامه های آقای روحانی موکول اســت 
به آینده. دســتاوردهای  سال گذشته دولت 
روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ 
به نظر می رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه 
بلند مدت مردم اســت تا حافظه کوتاه مدت 
آنها. تصور بر این اســت که مــردم امیدوارند 
کــه در آینده اتفاقی بیفتد و وعده ها به آینده 
برمی گــردد، امــا ما جز ادامه سیاســت های 
دولت های نهم و دهم و تداوم همان وضعیت و 
شاخص ها غیر از کنترل تورم نتایج متفاوتی از 

دولت آقای روحانی ندیدیم.« به گزارش فرارو 
حسین راغفر افزود: »دستاوردهایی که دولت 
مدعی آنهاســت آنگونه که باید و شاید برای 
مردم ملموس نیســت. همه وعده های دولت 
هم معطوف به آینده اســت و هرسال وعده ها 
به ســال بعد موکول می شــود.« این اســتاد 
دانشــگاه ادامه داد: »تعارض های جدی میان 
سیاســت های دولت و وعده های دولت وجود 
دارد. دولت، خصوصی سازی در همه زمینه ها 
را در دستور کار قرار داده، این در حالی است 
که این ســبک خصوصی سازی در  ۳۰ سال 
گذشته جز رشد نابرابری ها،  رشد بیکاری، فقر 
و بدهکاری نســل ها هیچ دستاوردی نداشته 
اســت.  ما با خصوصی سازی شــاهد غارت 
منابع ملی توســط گروه های ذی نفع حاضر 
در قدرت بودیم. به نظر می رســد تتمه منابع 
بخش عمومی و دولتی با تاکید دولت دوازدهم 

و آقای روحانی بر خصوصی سازی دارایی های 
صندوق های بازنشستگی نیز قرار است از بین 
برود.« او در ادامه درباره الیحه بودجه با بیان 
این که سیاست های مطرح شده در این الیحه  
مجموعه ای از سیاســت های متناقض است، 
اظهــار کرد: » هنــوز در بنگاه های خصوصی 
شده مدیران دولتی، مدیریت و از مزایا و منافع 
بخش عمومی اســتفاده می کنند بدون اینکه 
مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره وری و 
اشتغال در کشور ایفا کرده باشند.« این استاد 
اقتصاد گفــت: »دولت از یــک طرف مدعی 
ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر 
با افزایش قیمت ها تــورم بزرگی را به جامعه 
تزریــق می کند. قربانیان تورم دو دســته اند، 
اصلی ترین آنهــا گروه های فقیر و کم درآمد 
جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار 
اشتغالزایی را به دوش دارد. در دولت های نهم 

و دهم ۱۴هزار واحد تولیدی ورشکست شدند، 
این روند در دولــت یازدهم ادامه پیدا کرد و 
هنوز هم بنگاه های موفق در ۵۰ سال گذشته 
یکی پس از دیگری ورشکســت می شــوند.« 
راغفــر تصریح کرد: »کشــور ما ظرفیت های 
بزرگی برای فائق آمدن به مشــکالت دارد اما 
متاسفانه برنامه های دولت ها نگاه خیلی کوتاه 
مــدت را می بینند، گویی فقــط به دنبال آن 
هستند این ســال را از سر بگذرانند در حالی 
که پیامدهای این برنامه ها در آینده می تواند 
بسیار مهلک باشــد. بخصوص کشور در این 
ســالهای اخیر به ویژه دولت های نهم و دهم 
هزینه های گزافی را برای نسل کنونی و نسل 
آتی باقی گذاشــته است. این وضعیت ایجاب 
می کنــد دولت فارغ از مالحظات سیاســی و 
تبلیغاتی اقدام عملــی روی زمین را به مردم 

نشان دهد.«

راغفر:

الیحه بودجه مجموعه ای از سیاست های متناقض است

نمایندگان  و  سیاســتمداران  برخی 
مجلس نیز روش مسامحه را در پیش 
گرفته بودند و در مواردی از موسسان 

و مدیران غیرمجاز حمایت می کردند

یکــی از مدیران تعاونــی غیرمجاز 
فرشــتگان، ۷۰۰ میلیــارد تومان از 
حســاب تعاونی به نفع خود برداشت 

کرده است



نایــب رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس، 
گفت: اگر بخواهیم اعطای تسهیالت به بخش صنعت 
ثمر بخش باشــد باید سود معقولی داشته باشد، سرپا 
قراردادن واحد تولیدی با تسهیالت دارای سود ۲۰ تا 
۱۸ درصد غیر ممکن است.رضا علیزاده در گفت وگو با 

خانه ملت، درخصوص دریافت و اعطای تســهیالت صنایع کشور 
اظهار داشــت: بحث اعطای تسهیالت به صنایع بستگی دارد که 
صنایع در چه مرحله ای هستند، برخی از واحدها به حدی از نظر 

مالی، ساختار و تکنولوژی به هم ریخته هستند که 
دریافت وام مانند یک مسکن کوتاه مدت اثر می کند 
و تاثیر چندانی بر آنها ندارد.نایب رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه دریافت وام توسط واحدهای صنعتی با شرایط 
نامناسب مشکالت جزئی آنها را برطرف می کند و عمال دردی را از 
صنعت دوا نمی کند، گفت: اعطای وام به این گونه واحدهای تولیدی 
و صنعتی را شاید بتوان به عنوان هدر دادن منابع نیز دانست.نماینده 

مردم ورزقان مجلس شــورای اســالمی با اشاره به اینکه برخی از 
واحدهــای تولیدی که دارای شــرایط مناســب در زمینه تولید، 
محصول و تکنولوژی هستند و تنها نیاز به سرمایه در گردش دارند، 
ادامه داد: باید به هر میزانی که اینگونه واحدها نیاز به تسهیات دارند 
به آنها تزریق شود تا بتوانند تولید خود را افزایش و مشکالت روزمره 
را کاهش دهند.وی، اضافه  کرد: در برخی از موارد شاهد هستیم که 
یک واحد تولیدی به انواع بانک ها 5۰ میلیارد تومان بدهی دارد و با 

این شرایط ۲ میلیارد دیگر تسهیالت دریافت کرده است.

خبر

پرش شاخص بورس به ارتفاع ۹۲ هزار واحد

تسهیالتباسود۱۸تا۲۰درصدتولیدراغیرممکنمیکند

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 1262میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 
311میلیارد تومان در 91هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 
1076واحدی در ارتفاع 92هزار و 628 واحد قرار گرفت.به گزارش تسنیم؛ بیشترین تاثیر 
مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزسه شنبه به نام نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد.
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آفتاب اقتصادی- علی اکبر سمیعی: هر چند دولت 
در چند سال گذشته با افزایش میزان وام مسکن 
ســعی کرده به افراد فاقد مســکن ملکی به ویژه 
زوج های جوان کمک کند تا صاحب خانه شــوند 
اما بروکراســی اداری و مقررات بعضا زائد به یک 
مانع بــزرگ برای متقاضیان وام مســکن تبدیل 
شده است. یکی از خوانندگان آفتاب در پیامی به 
روزنامه اعالم کرد: »بانک مسکن به تازگی عالوه 
بر رهن ســند، درخواست ضامن و گواهی کسر از 
حقوق می کند. آیا این اقدام قانونی است؟ این اقدام 
باعث ایجاد مشــکل در روند خرید مسکن شده 
است. بانک مرکزی باید ضمن ورود به این مسئله، 

مانع از اقدامات غیرقانونی بانک مسکن شود.«

موضوعراپیگیریمیکنم
خبرنــگار ما این موضوع را بــا یکی از نمایندگان 
مجلس جهت پیگیری در میان گذاشــت. صدیف 
بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با آفتاب اقتصادی تصریح کرد: 
»اصوال وقتی که سند در رهن بانک می رود دیگر 
نباید بانک گواهی کســر از حقوق از متقاضی وام 
بخواهد. من حتما این موضوع را پیگیری می کنم. 
بانک ها نباید اقدامات خارج از قانون انجام دهند.« 
بدری گفت: »قاعدتا ســند به عنوان محکم ترین 
ضمانت برای پرداخت وام به شمار می رود و بانک ها 
نباید به غیر از سند، ضمانت دیگری بخواهند. این 
موضوع که بانک به صورت توأمان از متقاضیان وام 
هم سند بگیرد و هم گواهی کسر از حقوق درست 

نیست و فقط یک نوع ضمانت کفایت می کند. «

بایدسختگیریکمتریشود
از ســوی دیگر، حسن محتشم کارشناس مسکن 
در این خصوص به آفتاب اقتصادی گفت: »درست 
است که سندی که در رهن بانک می رود تضمین 
معتبری اســت کــه ارزش آن خیلی بیشــتر از 
مبلغ وام اســت ولی بانک هم از مشتری مدرکی 

می خواهد کــه ثابت کند متقاضــی وام می تواند 
اقساط آن را پرداخت کند. در واقع بانک به دنبال 
آن اســت که بداند آیا فردی کــه وام را دریافت 
می کند درآمد کافی برای پرداخت اقســاط وام را 
دارد یا خیر؟ بنابراین درخواست بانک برای گواهی 
کســر از حقوق به همین دلیل است. البته خیلی 
از متقاضیان وام کارمند دولت نیستند و خیلی ها 
در جاهایی کار می کنند که بیمه نیســتند و این 
مشکل باعث شــده که کار متقاضیان وام سخت 
شــود.«وی افزود: »بنابراین دولت، بانک مرکزی و 
شبکه بانکی باید ســختگیری خود را کم کرده و 
روان ســازی بیشتری انجام دهند تا متقاضیان وام 

بتوانند راحت تر وام خود را دریافت کنند.«

پاسخبانکمسکن
خبرنگار آفتاب اقتصادی برای بررسی بیشتر این 
موضوع با مسئول ارتباط با رسانه های بانک مسکن 
نیز تماس گرفت که وی در پاســخ اعالم کرد:»بر 
اســاس قوانین بانکداری بدون ربا، یکی از ضوابط 
و معیارهای اساســی پرداخت تسهیالت، توانایی 
تســهیالت گیرنده در بازپرداخت اقساط می باشد 
که به منظور احراز هویت تســهیالت گیرنده ارائه 
گواهــی درآمد مورد تایید شــعبه جهت دریافت 
تســهیالت کافی به مقصود می باشد، در غیر این 
صــورت معرفی ضامن مورد تأیید شــعبه الزامی 
اســت.« همچنین بنا بر اعالم مســئول ارتباط با 
رسانه های بانک مسکن، مدیر طرح و برنامه بانک 
مســکن، در خصوص شــکایت برخی متقاضیان 
دریافت این تسهیالت از رؤسای شعب که خواهان 
حضور ضامن کارمند رسمی همراه با گواهی کسر 
اقساط از حقوق برای ضمانت وام در شعبه هستند، 
تأکید کرد: »از نظر بانک مسکن تسهیالت صندوق 
یکم هیچ گونــه ضمانتی نمی خواهد و همین که 
ملک یا واحد مسکونی در رهن بانک قرار می گیرد، 
کفایت می کند. چنین درخواستی از سوی شعب 
بانک مســکن، تخلف است. ما بارها این موضوع را 

به شعب اعالم کرده ایم که تسهیالت صندوق یکم 
نیازی به معرفی ضامن ندارد.«مرادی گفت: »تنها 
مدرکی که وام گیرنده باید به شــعب ارائه بدهدـ  
غیر از مدارک شناسایی و مؤید هویت متقاضی ـ 
مدرکی است که نشــان دهد وام گیرنده می تواند 
از عهده پرداخت تسهیالت بربیاید؛ مدارکی مثل 
فیش حقوقی یا داشتن حســاب سپرده بانکی با 

سود هم ردیف اقساط و مانند آن.« 

سودجوییدالالن
الزام معرفی ضامن یا گواهی کســر از حقوق برای 
مشــموالن دریافت تســهیالت خرید مســکن و 
همچنین اوراق حق تقدم به خاطر محدودیت هایی 
که ســازمان های دولتی در ایــن خصوص اعمال 
می کنند، باعث شــده که دالالن و افراد سودجو از 
این آب گل آلود ماهی بگیرند.طبق برخی گزارشها، 
این افراد بــرای معرفی ضامن، حداقل دو میلیون 
تومان از متقاضیان وام می گیرند. با توجه به اینکه 
عمده متقاضیان دریافت تسهیالت خرید مسکن با 
تنگنای مالی مواجهند مجبور هستند برای دریافت 
وام دو میلیــون یا باالتر از آن را به افراد دالل برای 
ضامن شــدن بدهند و این موضوع خود یک بازار 

سیاه ایجاد کرده است.

نتیجهگیری
همانطور که در گزارش بیان شد مشکالت مربوط 
به معرفــی ضامن و ارائه گواهی کســر از حقوق 

مانع بزرگی بر سر راه 
مسکن  وام  متقاضیان 
موضــوع  اســت.این 
منطقی است که بانک 
درآمد  از  دهنــده  وام 
پایــدار وام گیرنده به 
منظور پرداخت اقساط 
شود  مطمئن  باید  وام 
امــا بانــک مرکزی و 

شبکه بانکی کشور باید تمهیداتی در نظر بگیرند 
تا همانطور که ضرر و زیانی متوجه بانک نشــود 
متقاضیان وام نیز هفت خوان بروکراســی اداری 

برای دریافت وام مواجه نشوند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141428 در میان بگذارید.

حضرت امام جعفر صادق)ع( می فرمایند: 
بنده مؤمن که مادام خاموش اســت جزء 
نیکان شمرده می شــود. پس هرگاه زبان 

بگشاید یا نیکوکار است یا بدکار.
0938000

رسول مکرم اسالم)ص( می فرمایند: دل ها 
نیز مانند مس زنــگار می گیرند، آنها را با 

استغفار جال دهید.
0938000

زلزله اخیر کرمان نشــان داد هیچ جای 
کشور از خطر زلزله در امان نیست: آقای 
سیف پول نفت پیشکش؛ الاقل اجازه بده 
بانک مسکن از پول خود مردم تسهیالت 
ارزان قیمــت برای خانه ســازی در تمام 
کشور بدهد تا ایرانیها شب با خیال راحت 
ســر بر بالین بگذارند؛ ضمنا ســاختمان 
سازی اشــتغال میلیونی ایجاد می کند و 
مشــکل اصلی دولت هم حل می شــود. 

مهندس طباطبایی
0915000

تحقــق  وعده الهی جای شــادی دارد و 
باز هم ســرنگونی داعش را تبریک عرض 

می کنیم. 
0938000

هفته وحــدت بر همه وحــدت آفرینان 
مبارکباد.

0938000
رســول مکرم اســالم)ص( می فرمایند: 

روشنی چشم من در نماز است.
0938000

امیدواریم شعار ســال ۱396 که اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشــتغال باشد، ترویج 
کســب حالل با نفع رســاندن به چرخه 
اقتصادی کشــور به نحو مطلــوب انجام 
گرفته شده باشــد و واجب است در همه 
دوران اقدامات و کســب های نامشروع و 
حرام اطالع رسانی شود تا از گرایش به آنها 

اجتناب شود.
0938000

اولویت اول و مهم ترین اقدامی که مدیریت 
بحران در مناطق زلزله زده باید ســریعا 
اتخاذ کند برخورد با کســانی است که به 
صورت انگل در آنجا حضور دارند و از وضع 
نابســامان موجود سوءاستفاده می کنند 
داللی فروش چــادر و دریافت کمکهای 
مردمی که تعلق به زلزله زدگان دارد عملی 
به تمام معنا غیرانسانی است شناسایی این 
افراد توسط اهالی محل کار دشواری نیست 
مدیریت بحران باید به جد این کار را انجام 

دهد و تمام آنها را از منطقه اخراج کند.
0912...

ســالم. اگه این کارهایی که احمدی نژاد 
میکنه رو یک نفر اصالح طلب می کرد ببین 

این اصولگراها چه کارهایی نمی کردن.
0919...

روی خط آفتاب

تلگرام: 09128197782

8831855۶-88318555
پیام كوتاه:  30001۴1۴2۷

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با آفتاب اقتصادی:
بانک ها نباید به غیر از سند، ضمانت دیگری بخواهند. این موضوع که بانک 
به صورت توأمان از متقاضیان وام هم سند بگیرد و هم گواهی کسر از حقوق 
درست نیست و فقط یک نوع ضمانت کفایت می کند
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یک کارشناس مســکن در گفتگو با 
آفتاب اقتصادی:

درست است که ســندی که در رهن 
بانک می رود تضمین معتبری اســت 
که ارزش آن خیلی بیشتر از مبلغ وام 
است ولی بانک هم از مشتری مدرکی 
می خواهد کــه ثابت کند متقاضی وام 

می تواند اقساط آن را پرداخت کند

پاسخ بانک مسکن به آفتاب اقتصادی:
براســاس قوانین بانکداری بدون ربا، 
یکی از ضوابط و معیارهای اساســی 
پرداخت تسهیالت، توانایی تسهیالت 
گیرنده در بازپرداخت اقساط می باشد 
که به منظور احراز هویت تســهیالت 
گیرنده ارائه گواهی درآمد مورد تایید 
کافی  تسهیالت  دریافت  جهت  شعبه 
به مقصود می باشد، در غیر این صورت 
معرفی ضامن مورد تأیید شعبه الزامی 

است

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه

سكه تمام طرح جدید
سكه تمام طرح قدیم

نیم سكه
ربع سكه

یك گرمی
هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

سه شنبه- قیمت )تومان(
1410500
1369000
699000
400700
۲67000
1۲8130

4۲19
5048

سوژه خوانندگان: چرا بانک مسکن غیر از رهن سند،
ضامن و گواهی کسر از حقوق می خواهد؟

هفت خوان 
وام مسكن

خبر تلگرامی

Dوزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد 
ســاخت 6 هزار و 800 دستگاه واگن 
باری با روس ها داریم که بخش اعظم 

آن در ایران ساخته می شود.

Dمرکز واردات و امــور مناطق آزاد 
و ویــژه اقتصادی گمــرک ایران در 
بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور 
اعالم کــرد که مهلــت اعتبار ثبت 
سفارش کاالها تا اطالع ثانوی 90 روز از 

تاریخ صدور تعیین شده است.

میز خبر

دالر۴200 تومانی تعدیل می شود
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که قیمت 
4۲۰۰ تومانی دالر در بازار آزاد واقعی نیست، 

تعدیل می شود.
به گزارش ایرنا، »ولی اله ســیف« درباره نرخ 
دالر در بودجــه ســال آینده کــه بر مبنای 
35هزار ریال تعیین شده، اظهار داشت: رقم 
دالر در بودجه مبنای محاســباتی دارد و به 
هیچ وجه قید 35۰۰ تومان در بودجه نیست. 
ممکن است حجم کاهش یابد و نرخ باال برود 
یا برعکس؛ بنابراین مبلغ ریالی که در بودجه 
دیده شــده، قابل استفاده اســت.وی درباره 
تعیین بودجه ای برای یکســان سازی ارز در 
الیحه بودجه سال آینده اظهار داشت: برخی 
از کاالهــا که تامین نیــاز ارزی آنها از طریق 
بانک مرکزی بود، به بخــش ارز آزاد منتقل 
شده است.وی افزود: فکر می کنم برای یکسان 
سازی نرخ ارز مقدماتی الزم است که بخش 
عمده ای از آن انجام شــده و بخشی دیگر در 
شــرف انجام اســت که به محض آنکه انجام 

شود، شرایط فراهم می شود.

سهم صنعت در اقتصاد ملی 
قائــم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
بیان اینکه 4۰ درصد اقتصاد کشــور حاصل 
این بخش اســت، گفت: صنعت کشــور در 
همچنان پیشرفت می کند و تالش های زیادی 
در سال های اخیر انجام شده است.به گزارش 
از ۲5۰مورد  ایرنا،»رضــا رحمانی« گفــت: 
ســرمایه گذاری خارجی حــدود ۱۱۰ طرح 
افتتــاح و بقیه بین ۱۰تا بیــش از 9۰درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند.
وی اضافه کرد: عمده این سرمایه گذاری های 
خارجی از سوی کشورهای کره ای، چینی یا 

اروپایی است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشــاره به اینکه بر 
اســاس الیحه بودجه 9۷ از هر کیلووات ساعت برق مصرفی 
6۰ ریال عوارض دریافت خواهد شد، گفت: پیشنهادات خوبی 
برای کاهش بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران در بودجه 9۷ 
گنجانده شــده است.به گزارش فارس، محسن بختیار با اشاره 
به اینکه در الیحه بودجه ســال 9۷ حــدود ۸۲ هزار میلیارد 
ریال برای وزارت نیرو و مجموعه های تابعه این وزارتخانه اعتبار 
مصوب شده است،گفت: در الیحه بودجه سال 9۷ برای وزارت 

نیرو و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه حدود 4۷3۰ میلیارد 
تومــان برای تکمیــل و اجرای طرح های تملــک دارایی های 
ســرمایه ای پیش بینی شــده که نشــان می دهــد اعتبارات 
طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای این وزارتخانه حدود 
4۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.وی افزود: 
ایــن اعتبارات عمدتاً در طرح های فصــل منابع آب به میزان 
۲94۰ میلیارد تومان، فصل انرژی 4۲۰ میلیارد تومان و فصل 

آب و فاضالب ۱33۰ میلیارد تومان توزیع شده است.
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بودجه به عنوان سندي تعریف می شود که شامل 
واژه ها و ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین 
ارتباط می دهد. در یک بررسی کلی می توان گفت 
کــه نظام بودجه بندي به عنــوان یک ابزار مهم و 
حساس برنامه ریزي به موازات رشد و توسعه دولت 
و جامعه، مراحل و تحوالت مهمي را پشــت ســر 
گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فني 
و مالي درآمده اســت. این نظــام در آغاز پیدایش 
خــود به علت محدودیت حــوزه فعالیت دولتها و 
به علت نگرش منفي جامعه نسبت به فعالیت هاي 
دولت، عمدتاً یک ابزار سیاسي بوده ولیکن از دهه 
سوم قرن میالدي به علت رواج » اقتصاد کینزي« 
کــه دولت را بــه مداخله در فعالیــت اقتصادي و 
سرمایه  گذاري اجتماعي تشویق و ترغیب می نمود، 
بودجه دولتي به عنوان ابزار اقتصادي و مالي، عالوه 
بر نقش هاي سیاسي، نقش  هاي اقتصادي و مالي را 
نیز برعهده گرفت و باالخره با گسترش فعالیت هاي 
دولتــي در همــه جنبه هاي زندگــي و بزرگتر و 
پیچدیده تر شــدن سازمان هاي دولتي و پیشرفت 
روشهاي مدیریت و برنامه ریزي و ظهور تکنولوژي 
اطالعاتي امروزه، نظام بودجه بندي یک سیســتم 
پیچیده اي از طرح ها و برنامه هاست و بودجه عالوه 
بر نقش هاي سیاســي و اقتصادي، نقش حساس 
و مهم برنامه ریزي را نیز عهده دار شــده اســت و 
امروزه بودجه، منعکس کننده انواع برنامه ریزي هاي 
سیاســي، اقتصادی، نظامی، عمرانی، اجتماعي و 
فرهنگي جامعه اســت. از طرفي چون مسلم شده 
که توسعه امري یک بعدي نبوده و توسعه اقتصادي 
می تواند به توســعه سیاســي، نظامــی، عمرانی، 
اجتماعــي و فرهنگي نیز بیانجامد، پس مهم ترین 
عامل در وقوع این امور، گزینش درســت اهداف، 
اســتراتژیها و نهایتاً رسالتهاي سیستم برنامه ها و 

طرح هاي بودجه است.
وی افزود: بودجه ریزی و بودجه بندي امری بسیار 
مهم و پراهمیت می باشــد و اهداف و کاربردهاي 
مختلفــي در تنظیــم، تصویب، اجــرا و کنترل 
سیاســت های دولت و ســازمان ها را برعهده دارد. 
در مرحلــه اول، بودجه چارچوبــي را براي تنظیم 
سیاست های دولت و ســازمان ها فراهم مي کند و 
در مرحله تصویب، بودجه وســیله کنترل قانوني 
دخــل و خرج دولت و هزینۀ دســتگاه ها اســت. 
در مرحلــه اجرا، بودجه بنــدي راهنماي مدیران 
در اجراي سیاســت های تدوین شــده است و در 
نهایت بودجه بندي مهم ترین ابزار کنترل و نظارت 
برعملکرد دولت و ســازمان ها محسوب مي گردد. 
بنابراین اهداف و مقاصد بودجه بندي را در سطح 
کالن)دولت( که قابل تصمیم به ســطوح سازماني 

نیز می باشد را می توان به شرح زیر بیان کرد: 
الف-  بودجه وســیله اي بــراي تدوین و تنظیم 

برنامه هاي دولت و سازمان ها است. 
ب-  بودجه وســیلۀ تحصیل مجــوز قانوني براي 

فعالیت هاي دولتها و سازمان ها است. 
ج-  بودجه راهنماي اجراي سیاست های دولتي و 

سازمان ها است.
د-  بودجه قوي ترین وســیله کنترل قوه مجریه 
توسط قوه مقننه و وسیله آگاهي و اطمینان مردم از 
مصرف صحیح و قانوني درآمدهای دولت می باشد.

علیپور گفت: مهم ترین اهداف دولتها، رســیدن به 
رشــد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و 
تحقق عدالت اجتماعی اســت. بــرای تحقق این 
اهــداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و 
نهادهای عمومی و غیردولتی مشخص گردد و برای 
تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای محقق شدن 
برنامه ها، باید بودجه ریزی انجام شود و با تخصیص 
منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و به مرحله اجرا 
درمی آید. بودجه به عنوان برنامه  مالی دولتها، نقش 

بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.
هدف اصلی نظام های بودجه  بندی، پاسخگویی و 
ارزیابی عملکرد دولتها می باشــد که این هدف در 

نظام "بودجه  ریزی عملیاتی" در قالب ســه معیار 
)کارآیی، اثربخشــی و صرفه اقتصــادی( نمایان 
می شود تا به این ترتیب دولتها را در جهت تحقق 

اهدافشان یاری رساند.
از آنجایی که حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران 
بیش از کشــورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
می باشــد، بنابر این اهمیت الیحه بودجه و نحوه 
تنظیم آن نیز در مقایسه با این کشورها دوچندان 
احســاس می شود. در همین راستا باید اذعان کرد 
که درمان بیماری های اقتصاد ایران از جمله تورم، 
بیکاری، کاهش بهره وری و رشد پایین اقتصادی را 
باید در سند بودجه جستجو کرد. زیرا ما باید اعداد 
و ارقامی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند 
و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد اما متأسفانه 
بعضاً شاهد این واقعیت هستیم که اعداد ارائه شده 
واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه 
بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار و 
نقش حیاتی را بازی می کند پس چنانچه این اعداد 
غیرواقعی بوده و تحقق نیابند، باید منتظر مشکالت 
پیش بینی نشده ای در تمامی سطوح کشور علی 
الخصوص در بطن زندگی مردم باشیم. از همین رو 
چشم تک تک آحاد مردم از صاحب نظران و مدیران 

ارشد و برجسته سیاسي، اقتصادی، نظامی، عمرانی، 
اجتماعي و فرهنگي کشور گرفته تا مردم کوچه و 
بازار، چشمشان به بودجۀ تنظیمی دولت می باشد 

تا از این طریق بفهمند اوضاع کشور و زندگی شان 
در ســال آینده به چه شــکلی خواهد بود و باید 
منتظر چه عاقبتی باشــند؟ سالی خوش یا تیره و 
تار؟!متأسفانه الیحۀ بودجه 97 از وزن و قواره الزم 
برخوردار نبوده و ناپخته تنظیم شده است و باز هم 
با کمال تأسف باید عرض کنم تنها موضوع مهمی 
که در آن لحاظ شــده فقط و فقط افزایش نجومی 
درآمدهای دولت آن هم از هر طریق ممکن ولو به 
قیمت بیدار کردن دیو خفتۀ تورم، تشــدید رکود، 
کوچکتر شدن سفرۀ مردم و افزایش نارضایتی در 
جامعه!! ضمناً در تنظیم بودجه 97 اصاًل به میزان 
تحقق بودجه طی سه چهار سال گذشته توجهی 

نشــده و همین امر، تحقق درآمدهای بودجه سال 
97 را نیز زیر سوال برده است.در همین راستا نکات 
مبهم و سوال برانگیز بسیاری در الیحه بودجه 97 
وجود دارد که همین نکات و اعداد و ارقام مبهم و 
سوال برانگیز، آیندۀ زندگی مردم و همچنین رتق و 
فتق امور و اداره کشور در سال پیش رو را با ابهام و 

اما و اگر روبه رو کرده است. 
به طور مثال:

مجموع بودجه عمومی دولت در ســال 97 حدود 
429 هزار میلیارد تومان اعالم شده که در مقایسه 
با بودجــه 371 هزار میلیارد تومانــی دولت در 
ســالجاری )96( حدود 60 هــزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده است! در این اوضاع و احوال و با 
وجود اقتصاد بیمار ، افزایش حدود 60 هزار میلیارد 
تومانی بودجه عمومی دولت سوال برانگیز بوده و 
قطعاً تبعات نگران  کننده ای برای جامعه و اقتصاد 
ایران در پی خواهد داشت. ضمناً در بودجه 371 
هزار میلیارد تومانی ســال 96 ، رقمی معادل  70 
هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشــور 
درنظر گرفته شده اســت اما باتوجه به اینکه در 
بودجه عمومی دولت در سال 97 افزایش60  هزار 
میلیارد تومانی پیش بینی شده، در کمال تعجب 
به جای افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 97 
، حدود 30 هزار میلیارد تومان هم آب رفته و در 
الیحه بودجه ســال آینده ایــن مبلغ به 40 هزار 
میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر 
گرفته شده اســت!! از همین رو معلوم نیست که 
افزایش درآمد 60 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 
97 و همچنین سایر مبالغ کالن صرفه جویی شده 
از جیب و گلــو و زندگی مردم که رقمی بیش از 
40 هزار میلیارد تومان می باشد را در کجا هزینه 
خواهند کرد؟ به یکبــاره می بینیم که در الیحه 
بودجه 97، یارانه نقدی 30 میلیون ایرانی حذف 
شده است!! یعنی دولت با حذف یارانه نقدی مردم 
حدود 23 هــزار میلیارد تومان صرفه جویی و به 
منابع نقدی خود در ســال 97 اضافه کرده است! 
ابهامات برجسته دیگر الیحه بودجه 97 مربوط به 
قیمت نفت و نرخ دالر می باشد، به طوریکه برای 
دالر مبلغ 3۵00 تومان و بابت هر بشکه نفت رقم 
۵۵ دالر در نظر گرفته شده است. وقتی که قیمت 
نفت ایران در حال حاضر حدود ۵7 دالر می باشد 
و بنابه دالیلی که جای طرح آن اینجا نیست پیش 
بینی می شود که قیمت نفت کاهش داشته باشد، 
پس چطور آقایان مطمئن هســتند که با قیمت 
فعلی بازار بتوانند بودجه سال 97 را با قیمت هر 
بشــکه ۵۵ دالر محقق و دچار کسری بودجه هم 
نشوند؟ ضمناً اگر دولت مخالف افزایش نرخ دالر 
در بازار آزار می باشد پس چرا خود با افزایش 20 
تومانی نرخ دالر در بودجه سال 97 نسبت به سال 
96 به گرانی دالر دامن می زند؟ آیا دولتمردان از 
این واقعیت آگاه نیستند که با افزایش نرخ ارز در 
بودجه ســال آینده، با زبان بی زبانی افزایش نرخ 

دالر طی روزهای گذشــته در بــازار آزاد را تأیید 
و تثبیت می کننــد؟ و اینجانب صراحتاً اطمینان 
می دهــم که اگر این نرخ دالر در مجلس تصویب 
شود به طور قطع بازار آزاد ارز متأثر از این مصوبه 
قانونی مجلس، باز هم ســیر صعودی را در پیش 
خواهد گرفت و باید منتظر افزایش بیش از پیش 
نرخ ارز در بازار آزاد باشیم!! نظر بنده درارتباط با 
نرخ نفت و دالر در بودجه ســال 97 این است که 
ایــن نوع قیمت  گذاری و ایــن میزانی که تعیین 
شده از پایه و اساس غلط و اشتباه می باشد و این 
روندی که در پیش گرفته شده کشور را با بحران و 
اقتصاد را نابسامان تر و سایه تورم سنگین را بر سر 
مردم حاکم خواهد کرد!!افزایش قیمت حامل های 
انــرژی از جمله گازوئیل، افزایــش قیمت آب و 
بــرق، حذف یارانه نان و متعاقباً افزایش نرخ انواع 
نــان، افزایش مالیات در این اقتصاد بیمار و راکد، 
افزایش چند برابری و خنده دار عوارض خروج از 
کشور و... ده ها مورد دیگر که ذکر تک تک آنها از 
حوصله بحث خارج می باشــد فشار مالی به عموم 

مردم خواهد شد!!
از افزایش کرایه حمل و نقل کاال و مســافر گرفته 
تا رشــد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های 
جاری مردم، افزایش نرخ دالر و سفرهای خارجی 
و ورود گران کاال با نرخ جدید دالر، افزایش قاچاق، 
رکود تولید و... متأســفانه همه این موارد زندگی 
مردم را فلج و موج جدیــدی از تورم و رکود را به 
راه خواهد انداخت. همچنان که قباًل عرض کردم 
متأسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت 
در بودجه پیشــنهادی 97 هستیم و عدم تحقق 
درآمدها و کســری بودجه را هم به طور قطع در 

پیش داریم.
دولت با صرفه جویی و انضباط مالی می تواند مشکل 
کسری بودجه ســال 97 را حل کند و با اقدامات 
اساســی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش 
هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های 
جاری خود می تواند هزینــۀ پروژه های عمرانی را 
کاهش و بودجه موردنیاز آنها را افزایش و به راحتی 
آن را تأمین نماید تا وعده های داده شــده خود به 
مردم را نیز محقق کند. ضمناً دولت با پرهیز از خام 
فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در 
بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی می تواند رشــد درآمدهای ارزی 
کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری 
مستمر بودجه را از ســر ایراِن ثروتمند دور کند و 
برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید در 
پایان از نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم تا با 
درایت و دانش و دید باالی خود، الیحه بودجه 97 
را مورد بررسی موشــکافانه قرار داده و از تصویب 
موارد مبهم و مشکل ســاز آن برای اقتصاد کشور 
و زندگــی مردم، خــودداری و در تصویب بند بند 
بودجه 97 ، منافع ملی و رونق اقتصادی و همچنین 

معیشت مردم عزیزمان را مدنظر داشته باشند.

در بودجه 371 هــزار میلیارد تومانی 
سال 96 ، رقمی معادل  70 هزار میلیارد 
بودجه عمرانی کشــور  تومان جهت 

درنظر گرفته شده است

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141428 در میان بگذارید.
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دولت با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و با تحقق و پیاده سازی 
اقتصاد مقاومتی می تواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از 

سر ایراِن ثروتمند دور کند و برای جوانان کشورمان نیز اشتغال ایجاد نماید 

مالحظاتی درباره بودجه 97 محمدرضا سبزعلیپور    
اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران



هر بامداد در سراسر ایران

آگهی: ۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ - ۸۸۳۲۸۷۴۳
چاپ: روزتاب- جاده مخصوص کرج   توزیع: شرکت دنیای اقتصاد تابان
Email: Economy.aftab@gmail.com :نشانی الکترونیکی
کانال تلگرام: https://telegram.me/aftabyz   پیامک: ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸

 شماره          6۴۸  

۱۳۹6 آذر   ۲۲  
2017.Dec .13

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری  سردبیر:  سید علیرضا کریمی

تهران: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر(، 
کوچه ۲6 پالک۱۰، طبقه اول، واحد یک 

چهار شنبه

 
دبیر مشاور علمی ترمیمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن 
دندانپزشکان عمومی ایران با تاکید بر اینکه دندانپزشکی ترمیمی 
امروزه به دنبال درمان علت بیماری های دهان و دندان است، گفت: 
ترمیم دندان، بازســازی انساج از دست رفته دندانی است به نحوی 
که عملکرد و زیبایی اولیه را به دندان و سیستم دندانی بازگرداند.به 
گزارش انجمن دندانپزشکان عمومی، دکتر هاله کاظمی در آستانه 
برگزاری دوازدهمین کنگره علمی ســالیانه انجمن دندانپزشکان 
عمومی ایران اظهار داشت: حوزه های عملکرد رشته ترمیمی بسیار 

وسیع و جامع است و به همین دلیل 
یکی از پایه های اساسی دندانپزشکی 
و دربرگیرنــده مباحث زیادی در این 
زمینه اســت و از ترمیم های کوچک 
و محافظه کارانــه تا بازســازی کامل 
سیســتم جونده را با توجه به حفظ 

ســامت بافت های دندانی شــامل می شــود. وی با بیان اینکه از 
محاسن رشته ترمیمی آشنایی کامل با مواد دندانی و کاربرد صحیح 

آنها است، ادامه داد: دیدگاه اولیه دندانپزشکی فقط درمان مشکل 
بدون درنظرگرفتن علت بیماری بوده، در حالی که علم دندانپزشکی 
ترمیمی امروزه به ســمت درمان علت بیماری است. کاظمی گفت: 
امروزه تنوع بسیاری در این مواد به وجود آمده و شناخت این مواد و 
تکنیک های کاربرد آنها برای هر دندانپزشکی از اولویت های آموزشی 
است.دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی 
ایران 19 تا 22 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های برج میاد 

برگزار می شود.

علم دندانپزشکی ترمیمی و شناخت درمان علت بیماری 
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸ در میان بگذارید.

زندگی

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات

4

کاهش ریسک سرطان با 
مصرف سویا

 محققان بررســی کردند مصرف محصوالت 
سویا نظیر شــیر سویا و توفو )پنیر سویا( و 
ســبزیجات کلمی نظیر کلم پیچ، کلم برگ 
و بروکلی به کاهش عوارض جانبی ناشــی 
از درمان بیماران مبتا به ســرطان ســینه 
کمک می کند. بــه گزارش مهر، درمان های 
مربوط به پیشــگیری از عود مجدد سرطان 
سینه غالباً مانع از تولید یا مصرف استروژن 
توســط بدن می شــود؛ هورمون استروژن 
می تواند ســوخت الزم برای رشــد سرطان 
ســینه را تامین کند. در نتیجه این بیماران 
غالبــاً ُگرگرفتگــی و عرق های شــبانه که 
معموال پس از یائسگی وجود دارد را تجربه 
می کننــد. به گفتــه محققان، هــر چقدر 
مصرف سویا بیشتر باشــد میزان خستگی 
ناشی از درمان کمتر است.به گفته محققان، 
فیتوشــیمیایی ها یــا مولفه هــای بیواکتیو 
مواد خوراکــی، نظیر ایزوفاون های موجود 
و گلوکوزینوالت های  در محصوالت ســویا 
موجود در سبزیجات کلمی منشأ این فایده 
و خاصیت هســتند. درحالیکه ایزوفاون ها 
با گیرنده های اســتروژن پیونــد خورده و 
تاثیــرات اســتروژنی را ضعیــف می کنند، 
ســبزیجات  در  موجود  گلوکوزینوالت های 
متابولیزکننده  آنزیم هــای  میزان  بر  کلمی 
که می تواننــد در تنظیم التهــاب و میزان 
تاثیر  باشــند،  نقــش داشــته  اســتروژن 
می گذارنــد و بدین ترتیــب موجب کاهش 
عائــم مرتبط با درمان می شــوند.به گفته 
ســارا نومیورا، سرپرست تیم تحقیق، »این 
عائم می توانند تاثیــر معکوس بر کیفیت 
زندگی بیمار داشــته و منجر به توقف روند 

درمان توسط بیمار شود.«

چاقی و بدخوابی در پی 
مصرف مداوم ُمسکن ها

مطالعه جدید نشــان می دهــد افرادی که 
به طور مداوم ُمســکن مصرف می کنند در 
معرض ریســک چاقی و همچنین بدخوابی 
قــرار دارند.به گــزارش مهــر، در طول 1۰ 
سال گذشته، تجویز انواع ُمسکن ها همچون 
گاباپنتینوئیدها مانند گاباپنتین، پریگبیلین 
و مخدرها برای کنترل دردهای مزمن نظیر 
میگــرن، نوروپاتی دیابتــی و کمردردهای 
مزمن افزایش یافته اســت.یافته ها نشــان 
می دهد افــراد مصرف کننده داروهای حاوی 
مخدر و داروهای کاردیومتابولیک در مقایسه 
با افرادی که فقط داروهای کاردیومتابولیک 
مصــرف می کردنــد، 9۵ درصد بیشــتر در 
معــرض چاقــی، ۸2 درصــد دارای اندازه 
دور کمر بیشــتر و ۶۳ درصد بیشتر دارای 
فشــارخون باال هســتند.به گفته محققان، 
این داروهای مرتبــط با دردهای مزمن باید 
بــرای کوتاه مدت تجویز شــوند تــا عواقب 
جدی آن برای ســامت محدود شود.صوفی 
کاسیدی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »ما در مطالعات خود دریافتیم در 
بیمارانی که داروهــای حاوی مخدر مصرف 
می کنند چاقی و بدخوابی شــیوع بیشتری 
دارد.«داروهای مخدر همچون یک آرام بخش 
عمل کرده که موجب تحرک کمتر بیماران 
شده و ذائقه آنها تغییر کرده و تمایلشان به 
مصرف مواد خوراکی حاوی قند و شــیرینی 
افزایش می یابد.این داروها همچنین خرناس 
کشــیدن و اختات خواب را تشدید کرده و 
موجب بروز مشــکاتی مرتبط با فشارخون 

باال نیز می شوند.

نکته

نکته

آفتاب اقتصادی- نجمه حمزه نیا : در فصل های 
مختلف بدن تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار 
می گیرد. زمستان زمانی از سال است که دوست 
دارید بیشــتر داخل منزل بمانیــد چون در این 
ماه ها انواع و اقســام ویروس های شبه آنفوالنزا و 
سرماخوردگی همه جا وجود دارد. وقتی تصمیم 
می گیرید با میکروب های بیماری زا مقابله کنید، 
اســتفاده از موادمغذی خوب در رژیم غذایی تان 
فواید بسیار مثبتی بر سامتی تان خواهد داشت. 
با توجه به اهمیت موضــوع آفتاب اقتصادی در 
این زمینه با دکتر خدیجه رحمانی، استاد تغذیه 
دانشگاه شــهید بهشتی به گفتگو نشسته که در 
ادامــه می خوانید. وی در ابتدا گفت : با شــروع 
فصل سرما سعی کنید از غذاهای پرکالری مانند 
شیرینی ها و شکات ها استفاده نکنید و به جای 
آن از مواد غذایی ســالم که غنی از مواد مغذی، 
آنتی اکســیدان ها و تقویت کننده سیستم ایمنی 

اســت و بدن شــما برای مقابله با ســرما به آنها 
نیاز دارد اســتفاده کنید. دکتر رحمانی ادامه داد 
: برخی از مواد غذایی که بدن برای مقابله با سرما 

به آنها نیاز دارد عبارتند از : 
شــیر، یک ماده غذایی کامل اســت و عاوه  بر 
آن منبع عمده ویتامین D  اســت و مطالعه ای 
که در بیمارستان ماساچوســت در سال 2۰۰9 
انجام شد نشان داد که سطح پایین ویتامین D با 
خطر عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ارتباط دارد 
و در ســال 2۰۰12همان محققان دریافتند که 
مکمل ویتامین D کودکان را از ســرما خوردگی 
در فصل زمستان محافظت می کند. گرچه امروزه 
از شیر های غنی شده با این ویتامین مفید است، 
بنابر این در فصل سرما یک لیوان شیر گرم همراه 
با عســل یا خرما بسیار مفید است. سوپ جو نیز 
عاوه مواد مغذی ســبزی ها و گوشــت، حاوی 

نشاسته مغذی بتا گلوکان است و موجب کاهش 
۵الی1۰درصد کلســترول بد می شود. مطالعات 
حیوانی نشان داده که از عفونت دستگاه تنفسی 
فوقانی پیشگیری می کند. سوپ حبوبات هم در 
صورتی که به آن زیره سبز و فلفل سیاه هم اضافه 
شده باشد عاوه بر پروتئین گیاهی منبع خوبی 
از آهن و مس است که به عضات برای استفاده 
بیشتر از اکسیژن و تقویت سیستم ایمنی کمک 
می کند و همچنین مقدار زیادی آنتی اکســیدان 
فاونوئیــد را دارد. نوع دیگر سوپ،ســوپ کلم 
فندوقی نیز برای مقابله با سرماخوردگی می تواند 
مفید باشد زیرا عاوه بر فیبر و ترکیبات شیمیایی 
 C گیاهی )فیتــو کمیکال ها(غنــی از ویتامین

عائم  دوره  که  اســت 
کوتاه  را  سرماخوردگی 
کدو  وســوپ  می کند 
تنبل- غنی از ویتامین 
A است که برای بینایی 
به  اســت،  مهم  خیلی 
عــاوه دارای خاصیت 
است  آنتی اکســیدانی 
از  پیشــگیری  برای  و 
سرطان هم مفید است.

تغذیــه  اســتاد  ایــن 
دانشــگاه شهید بهشتی با بیان اینکه" استفاده از 
برخی مواد غذایی در تهیه غذاها یا همراه با آنها 
برای پیشگیری از سرماخوردگی توصیه می شود ، 

به شرح آن پرداخت : 
اســتفاده از برخی مواد غذایی در تهیه غذاها یا 
همراه با آنها برای پیشــگیری از سرماخوردگی 

توصیه می شود که عبارتند از :

مرکبات: منبع غنی از ویتامین C است. مطالعات 
نشــان داده که مصرف این ویتامین در شــروع 

عائم  سرماخوردگی دوره آن را کوتاه می کند.
ســیب: عاوه بر مواد مغذی که باعث احساس 
سیری می شــود حاوی فیبر محلول و نامحلول 
اســت  و به هضم غذاها و سامت گوارش کمک 

می کند.
سیر: حــاوی آلیسین ) یک ترکیب سولفور دار( 
که خاصیت آنتی اکســیدانی قوی دارد.به عاوه 
مطالعات نشان داده افرادی که بیشتر سیرمصرف 
می کننــد کمتر در معرض ســرماخوردگی قرار 

دارند.
گردو: برای هر فصلی از ســال مفید اســت زیرا 
غنــی از اســید چرب 
لینولئیک  آلفــا  مفید 
از  یکــی    ALA((
امگا۳  چرب  اسیدهای 
است و به سامت قلب 

کمک می کند.
مغزهــا: دارای مقدار 
چربی  پروتئین،  زیادی 
معدنی  مــواد  مفیــد، 
برخی  و  سلنیوم  مانند 
 E از ویتامین ها به ویژه
اســت که برای ســامت ریه ها و مقابله با اثرات 
سوء اســترس، اکســیداتیو ضروری هستند وبه 
عملکرد بهتر سیستم ایمنی و مبارزه با عفونت ها 

و سرماخوردگی کمک می کنند. 
کدو مسما: عــاوه بر داشتن مقداری کلسیم و 
ویتامین C، مقدار زیادی پتاســیم دارد که خطر 
بیماری های قلبی و ســکته را کاهش می دهد و 

همچنین غنی از ویتامین A  و فیبراســت و به 
صورت تنوری همراه با کره بادام زمینی احساس 

سیری خوبی را به همراه می آورد.
سبزی های ســبز برگ: هرچه تیره تر باشند 
میزان مواد مغذی بیشــتر دارند و برای مقابله با 

سرماخوردگی بیشتر توصیه می شود.
چای زنجبیل: زنجبیل خاصیت ترموژنیک دارد 
و می تواند شــما را گرم کند و بــه دلیل قدرت 
گرمازایی ممکن اســت باعث تقویت متابولیسم 
شــده و جریان خون را بهبود بخشد البته سایر 
چای ها هم خاصیت مقابله با ســرماخوردگی را 
دارند و برخی مطالعات نیز اثر تقویت سیســتم 
ایمنی، افزایش متابولیســم و ...را هم نشان داده 

است.
بادیان رومی: دارای خاصیت ضد باکتری است 
و نشان داده شــده که باعث بهبود سرفه شده و 
به رفع احتقان دســتگاه تنفســی فوقانی کمک 

می کنــد و برای این کار بهتر اســت از چای آن 
استفاده شود.

رازیانه: همانند بادیان رومی یک اکسپکتورانت 
) خلــط آور ( طبیعی اســت و باعث رفع احتقان 
ســینه می شود و برای این کار بهتر است از چای 

آن استفاده شود.
)1/۵ قاشق را در یک فنجان آب جوشیده ریخته 
بعد از 1۵ دقیقه دم کشیدن صاف کرده و مصرف 

کنید.
آنتی اکســیدان های  حاوی  قــارچ  انواع  قارچ: 
تقویت کننده سیســتم ایمنی همرا با پتاســیم، 

ویتامین های گروه ب و فیبر هستند.
فلفل قرمز: حاوی ترکیبی به نام "کاپساســین" 
اســت که باعث تقویت متابولیســم و جلوگیری 
از تشــکیل چربی می شــود عاوه بر آن غنی از 

ویتامین C نیز است.

آفتاب اقتصادی در گفتگو با استاد تغذیه دانشگاه شهید بهشتی بررسی کرد

خوردنی ها و نخوردنی های زمستانی

از  با شروع فصل سرما ســعی کنید 
غذاهای پرکالری مانند شــیرینی ها و 
شکالت ها اســتفاده نکنید و به جای 
آن از مواد غذایی سالم که غنی از مواد 
مغذی، آنتی اکسیدان ها و تقویت کننده 
سیستم ایمنی است و بدن شما برای 
مقابله با سرما به آنها نیاز دارد استفاده 

کنید

سوپ حبوبات هم در صورتی که به آن 
زیره سبز و فلفل سیاه هم اضافه شده 
باشــد عالوه بر پروتئین گیاهی منبع 
خوبی از آهن و مس است که به عضالت 
و  اکسیژن  از  بیشــتر  استفاده  برای 
تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و 
آنتی اکسیدان  زیادی  مقدار  همچنین 

فالونوئید را دارد

زنجبیل خاصیت ترموژنیک دارد و می تواند 
شما را گرم کند و به دلیل قدرت گرمازایی 
ممکن است باعث تقویت متابولیسم شده 
و جریان خون را بهبود بخشد البته سایر 
چای ها هم خاصیت مقابله با سرماخوردگی 
را دارند و برخــی مطالعات نیز اثر تقویت 
...را  افزایش متابولیسم و  ایمنی،  سیستم 

هم نشان داده است

ســینه پهلو )ذات الریه( یکی از انواع عفونت ریه 
است. در این بیماری مجاری تنفسی ریه ها ملتهب 
می شــود و در تبادل گاز های تنفسی اختال رخ 
می دهد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران ؛ از عایم 
ســینه پهلو می توان به ســرفه، تب، درد قفسه 
ســینه، تنگی نفس، ضعف عمومی، بی اشتهایی، 
نشــانه های سرماخوردگی، ســر درد، لرز و خلط 
خونی اشاره کرد.در این مطلب گیاهان دارویی را 
معرفی می کنیم که تاثیر بسزایی در بهبود سینه 

پهلو دارند.
فلفل کاین: فلفل کاین به خروج خلط ها از دستگاه 
تنفسی کمک شــایانی می کند در نتیجه بیمار 
می تواند به راحتی نفس بکشــد. برای این منظور 
2۵۰ میلی لیتر آب را در یک کاسه بریزید سپس 
یک قاشق چای خوری آب لیمو به آن اضافه کنید و 
کمی هم فلفل کاین به آن بیفزایید. این محلول را 

روزانه چهار تا پنج بار بنوشید.
دمنوش تخم شنبلیله: شنبلیله کمک می کند تا از 
طریق عرق کردن سموم از بدن خارج شوند. این 
گیاه همچنین هر گونه احتقانی در قفسه ی سینه 
را از بین می برد. برای این منظور ۵۰۰ میلی لیتر 
آب را در یک ظرف بریزید و یک قاشق چای خوری 
تخم شنبلیله به آن اضافه کنید. سپس این ترکیب 
را بجوشانید و آن را صاف کنید. حدود یک قاشق 
چای خوری آب لیمو به آن بیفزایید؛ روزانه چهار 

فنجان از این مخلوط میل کنید.
سیر: مصرف سیر نقش موثری در پاکسازی سینه 
و ریه ها دارد. شیر و آب را به نسبت یک به چهار 
مخلوط و یک و نیم قاشق چای خوری خمیر سیر 
تازه به آن اضافه کنیــد. ترکیب را روی حرارت 
قرار بدهید تا بجوشــد و مقدار آن به یک چهارم 
کاهش پیدا کند. این نوشــیدنی را روزانه سه بار 

بنوشید.
دمنوشــی از گیاهــان دارویــی: یــک قاشــق 
چای خوری از هر یــک گیاهان، زنجبیل و تخم 
شــنبلیله را در یــک و نیم فنجــان آب بریزید 
سپس یک حبه ســیر و یک تکه فلفل کاین به 
آن اضافه کنید. ترکیب را روی حرارت بگذارید تا 
به نقطه ی جوش برسد سپس آن را صاف کنید. 
کمی آب لیموی تازه و نصف قاشــق چای خوری 
عسل نیز به این جوشانده بیفزایید. این ترکیب را 

روزانه سه بار میل کنید.
زردچوبه: زردچوبه نقش موثری در درمان سینه 
پهلو دارد. یک قاشــق چای خوری زردچوبه را با 
یک لیوان شیر گرم یا آب مخلوط و کمی نمک 
بــه آن اضافه کنید. هر شــب قبل از خواب این 
محلول را بنوشــید. اگر از شــیر برای تهیه این 
نوشیدنی اســتفاده می کنید حداقل نیم ساعت 
پس از مصرف آن، آب ننوشــید.کمی آب را گرم 
و یک چهارم قاشق چای خوری پودر فلفل سیاه 
و یک و نیم قاشــق چای خوری زردچوبه به آن 
اضافه کنید. این محلول را روزانه یک بار بنوشید.

 دمنوش گل آقطی: آقطی ضد التهاب و ویروس 
اســت که میزان فراوانی ویتامیــن A و C دارد. 
1۵۰ میلی لیتــر آب را بجوشــانید و ۴ گرم گل 
خشک شده آقطی را به آن اضافه کنید. به مدت 
2۰ دقیقه صبر کنید تا َدم بکشد؛ هفته ای یک و 

نیم فنجان از این دمنوش را بنوشید.
دمنوش بارهنگ: مصرف بارهنگ به رفع عفونت 
ریه ها کمک شــایانی می کند. بــرای این منظور 
مقادیر مســاوی از گیاهان بارهنگ و آویشن را به 
1۵۰ میلی لیتر آب جوش بیفزایید. اجازه بدهید 
این مخلوط َدم بکشــد؛ روزانه پنج فنجان از این 

دمنوش را بنوشید.

برنامه ریزی برای شروع یک رژیم غذایی گیاهی 
باید با اطمینان از مصرف کافی پروتئین، آهن، 
کلسیم، ویتامین ها و مواد معدنی مختلف باشد. 
به گزارش ســامت نیوز،در اینجا ضروری ترین 
مــواد غذایی گیاهی که باید برای شــروع رژیم 
وگان در لیســت خریدتان قرار دهیــد، از این 

قرارند:

سبزیجات نارنجی
 سبزیجات نارنجی سرشار از بتاکاروتن هستند. 
بتاکاروتن در بدن تبدیل به ویتامین آ می شود و 
برای حفظ سامت چشم سیستم ایمنی بدن، 

تقویت سامت پوست و... ضروری است.

لوبیا و حبوبات
 اگر از مصرف گوشت صرفه نظر کرده اید، وقت 
آن اســت که حبوبات را کــه منابع عالی آهن 
هستند، به رژیمتان اضافه کنید. نخود فرنگی، 
لوبیا، عدس، و... سرشار از فیبر، پروتئین، کلسیم، 
آهن، روی و ویتامین ب هستند. مصرف این نوع 

حبوبات به کاهش وزن نیز کمک می کند.

کوینو
 دانه هــای کاملی سرشــار از فیبــر، پروتئین، 
ویتامین هــای گروه ب، روی و... هســتند. این 
دانه هــا را با هر وعــده غذایی می توانید مصرف 
کنید. زیــرا خاصیت ســیرکنندگی دارند و به 
احســاس ســیری تا وعده یا میان وعده غذایی 

بعدی کمک می کنند.

آجیل و دانه ها
 سرشــار از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند. این 

چربی ها به کاهش خطر ابتــا به بیماری های 
قلبی، و کاهش التهاب در بدن کمک می کنند. 
دانه های چیا، دانه های کتــان، و... منابع خوب 
امــگا ۳، فیبر و ســایر مواد مغــذی برای بدن 
هستند. گردو نیز سرشار از اسیدهای چرب امگا 

۳ است.

آووکادو
 سرشــار از ویتامین های ای، سی، آ و کا است. 
مصرف یک آووکادوی متوســط در روز میزان 
نیاز روزانه شما به پتاسیم را نیز تامین می کند. 
چربی های غیراشــباع مفید در این میوه، خطر 
ابتا به بیماری های قلبی و التهاب را نیز کاهش 

می دهد.

شیر بادام
 این نوع شیر کاما گیاهی حاوی کمترین میزان 
چربی و کالری اســت. مصرف شیر بادام باعث 
کاهش خطر ابتا به بیماری های قلبی، کاهش 
وزن، سامت کلیه، پیشگیری از دیابت، تقویت 
استخوان ها، بهبود سامت چشم، افزایش قدرت 

عضات و افزایش سامت پوست می شود.

روغن زیتون و روغن نارگیل
 ایــن دو نوع روغــن گزینه هــای خوبی برای 
رژیم های گیاهی وگان هستند و باید در لیست 
خرید شــما حتما قرار گیرند. هر دو نوع روغن 
سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که 
به کاهش خطر سکته مغزی و بهبود حساسیت 

به انسولین کمک می کنند. 
ایــن دو نوع چربی باید بخــش مهمی از رژیم 

غذایی گیاه خواران باشند.

هفت آیتم ضروری گیاه خوارانروش های موثر برای درمان سینه پهلو

احتمال ابتالی نوزاد
 به آرتروز مادر

 طبــق نتایج یــک مطالعه جدیــد، کودکان 
متولدشــده از مادران مبتا به بیماری آرتروز 
روماتوئید در معرض ریســک باال این بیماری 
و سایر مشــکات مزمن سامت قرار دارند.به 
گزارش مهر، یافته های جدید از بررســی یک 
مطالعه 2۵ ســاله بر روی کودکان دانمارکی 
حاصل شــده است. این مطالعه شامل بیش از 
21۰۰ کودک متولدشــده از مادران مبتا به 
آرتروز روماتوئید قبل از بارداری و 1.۳ میلیون 
کودک متولدشــده از مادران فاقد این بیماری 
بود.طبق نتایج این مطالعه، کودکان متولدشده 
از مادران مبتا به آرتــروز روماتوئید حدود ۳ 
برابر در معرض ابتا به بیماری آرتروز روماتوئید، 
2.2 برابر در معرض ریسک بیماری تیروئید و 
1.۶ برابر بیشــتر در معرض ابتا به صرع قرار 
داشتند.لین جولووینگ، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »نتایج ما نشــان می دهد 
اگر کــودک در دوره جنینی در معرض آرتروز 
روماتوئید قرار گرفته باشــد، باید در مورد ابتا 
وی به آرتروز روماتوئید، تیروئید و صرع توجه 
شــود.«بیماری آرتروز روماتوئید یک بیماری 
خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن 

به اشتباه به مفاصل حمله می کند.

درمانی امیدبخش برای مقابله 
با بیماری هانتینگتون

اولین تســت داروی آزمایشی برای مقابله با 
بیماری هانتینگتون روی نمونه های انســانی 
انجام گرفت که موفقیت آن فراتر از تصورات 
پزشــکان و متخصصان بوده  است.به گزارش 
ایســنا،  در این تست که روی ۴۶ بیمار مبتا 
به هانتینگتون انجام گرفت مشــخص شــد 
IONIS-" این داروی تزریقی موســوم بــه

HTTRx" بــه طور موفقیت آمیزی ســطح 
پروتئین هانتینگتین را در سیســتم عصبی 
بیماران کاهــش می دهد. این پروتئین عامل 
بیماری هانتینگتــون اســت.این آزمایش در 
مرکز بیماری هانتینگتون در کالج دانشگاهی 
لندن انجام گرفــت که یافته های آن اهمیت 
بســیاری برای بیماران مبتــا به هانتینگون 
و خانواده هــای آنــان دارد.متخصصان اظهار 
داشــتند: برای اولین بار دارویی تولید شــده 
که سطح پروتیئن ســمی عامل این بیماری 
در سیســتم عصبی را کاهش داده  است. این 
دارو ایمن است و مقاومت پذیری خوبی دارد.
ایــن دارو که از طریق تزریق در نخاع به مغز 
می رسد در مدت یک دهه مطالعه و آزمایش 
به دست آمده  اســت اما تاکنون متخصصان 
نمی دانســتند چگونه ایــن دارو بر پروتئین 
ســمی هانتینگتین در انسان تاثیر می گذارد.

بیماری هانتینگون اختال مغزی پیشــرونده 
اســت که موجــب ناهماهنگــی در حرکت 
بدن، مشکات احساسی و اختال شناختی 
می شــود. این بیماری به زوال عقلی و مرگ 
زودهنگام در بیشــتر مبتایان به آن منجر 

می شود.

پیاده روی؛ کلید درمان 
مرگبارترین بیماری جهان 

پژوهش ها نشــان می دهند مقدار کافی و به 
اندازه پیاده روی در بیماران ســرطانی می تواند 
خطر بازگشت بیماری و نیاز دوباره به بستری 
در بیمارســتان را تا 2۰ درصد کاهش دهد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ کارشناسان به افراد 
نجات یافته از سرطان توصیه می کنند هر روز 
پیاده روی منظم داشته باشند و حتی می توانند 
از ساعت های هوشمند یا دستگاه های گام شمار 
برای برآورد میانگین راه رفتن خود اســتفاده 
کنند.محققان در پژوهش های خود دریافتند 
ورزش کردن سبب تنظیم سطح هورمون های 
بدن، ســوزانده شدن قند و چربی و در نهایت 
مرگ سلول های سرطانی می شــود.افزون بر 
تناســب اندام و الغری، ورزش کردن ســبب 
جلوگیری از احساس خستگی در فرد و تقویت 
استخوان ها، افزایش اعتماد به نفس، احساس 
شادی و بهبود کیفیت تنفس می شود.همچنین 
در بیماران سرطانی که جراحی شکمی برای 
برداشــت بافت تومور )در سرطان های شکم، 
رکتوم، رحم و مثانه( داشــته اند انجام ورزش 
پیاده روی ساده می تواند با درصد باالیی سبب 
موفقیــت جراحی و بی نیازی به بســتری در 
بیمارستان پس از جراحی به دلیل عارضه های 
جانبی شود.افراد مبتا به سرطان و افرادی که 
ســرطان در آنها با درمان مهار شده است باید 
توجه ویژه ای بر رژیم غذایی و انجام فعالیت های 
خود داشته باشند.کارشناسان به افراد مبتا به 
ســرطان توصیه می کنند در روز هایی که هوا 
آلوده است از ورزش و پیاده روی در هوای باز به 
ویژه در منطقه های آلوده پرهیز کنند و در خانه 
یا محل کار به ورزش بپردازند، همراه داشــتن 
آب در زمــان ورزش و اعتــدال در پیاده روی 
می تواند ســبب افزایش قــوای بدن و تقویت 

سیستم ایمنی شود.

درخشانی موها با استفاده از 
جوش شیرین

الهــام اختری متخصص طــب ایرانی درباره 
جوش شــیرین و کاربردهای آن گفت: یکی 
از کاربردهای خوب جوش شیرین، شستشوی 
میوه ها و ســبزی ها اســت، می توان با اضافه 
کردن یک قاشق غذاخوری جوش شیرین به 
1۰ لیتر آب، میوه ها و سبزی ها را ضد عفونی 
کرد. به گزارش تسنیم، وی افزود: در کاهش 
التهاب ناشــی از گزش حشرات و جوش های 
مناطق مختلف بدن نیز ضماد جوش شیرین و 
آب توصیه می شود.این متخصص طب ایرانی 
تصریح کرد: در آبی که با آن حمام می کنید 
نیز می توانید جوش شیرین حل کنید, موها 
و پوســت بدن خود را به آرامی ماساژ دهید 
که این امر موجب درخشــانی موها و شادابی 
پوست بدن شما خواهد شــد.اختری عنوان 
کرد: شستشــو و ضدعفونی مسواک، شانه و 
بورس ســر در آب گرمی که جوش شیرین 
دارد، مفید است.وی خاطرنشان کرد: جوش 
شیرین را اگر همراه خمیر دندان با کمک یک 
فویل آلومینیومی روی دندان ۵ دقیقه ضماد 
کنید؛ دندان ها ســفید می شود همچنین در 
زخم های دهانی غرغــره با آب گرم و جوش 

شیرین توصیه می شود.

تازه ها 

نوآوری 

راهکار

توصیه 


