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هر بامداد در سراسر ایران

ع��دد   11949354674  میلی��ون ریال  رقم کل 
منابع در بودجه سال پیش رو است که قرار است 
عیناً هزینه شود.  بودجه خوانی می تواند نکات 
جالب توجه��ی از دیدگاه و اولویت ها ی واقعی 
دولتم��ردان  را در اختیار م��ا قرار دهد.  افزایش 
بودجه استانها و طرح جالب توجه تبدیل سازمان 
هدفمندی به سازمان رفاه از جمله قابل توجه ترین 
فراز ها ی بودجه اس��ت. ل��زوم صرفه جویی  و 
پرهی��ز از پخش بی ضابطه بودجه را می توان از 
ردیف ها ی مختلف آن اس��تنباط کرد.  اما آنچه 
کمی یاس آور است،  عدم تسری این سیاست 
به تمام بندهای بودجه اس��ت.   در بودجه سال 
جاری ش��رکت ملی نفت موظف ش��ده بود تا 
س��قف )30.000.000.000.000( ری��ال منابع 
جهت اعطای قیر رایگان اختصاص دهد.  چنین 
بندی در بودجه امسال حذف شده است.  همچنین 
قرار بر آن است تا تغییراتی در نرخ نفت سفید 
ایجاد شود،  افزایش بیست درصدی گازوئیل اگر 
صحت داشته باشد  می تواند اقدام موثر دولت در 
مبارزه با قاچاق این حامل انرژی باشد،  اما باید 
دید که آیا این پدیده  افزایش هزینه حمل و نقل و 
در نتیجه تورم را درپی نخواهد داشت؟  مهمترین 
فراز بودجه تبدیل سازمان هدفمندی به صندوق 
رفاه اس��ت.  دولت با کاهش قابل توجه بودجه 
یاران��ه نقدی و غیرنقدی خانواره��ا به ۲3هزار 
میلیارد تومان، عمالً پیشنهاد حذف یارانه بیش از 
30میلیون نفر را داده است. این اقدامی جسورانه 
و البته دارای تبعات خواهد بود.  ما در کشور از 
 نام و واژه صندوق، خاطرات خیلی خوبی نداریم.  
 باید دید که این صندوق در صورت تش��کیل 
براس��اس چه س��از و کاری عمل خواهد کرد،  
آیا به مرور زمان وسوس��ه خواهد ش��د تا منابع 
عظیمش را س��رمایه گ��ذاری نمای��د و همان 
داس��تان پر تکرار بنگاه داری ورشکسته دولتی 
پیش آید؟ عدم تسری صرفه جویی و شفافیت 
بودجه به برخی زوایای برخوردار آن که بودجه 
آنها همیشه تصاعدی اس��ت و خدماتشان هم 
نامعلوم کماکان نقطه ضعف بودجه 97 محسوب 

می شود.  صرفه جویی فقط برای مردم است.

یادداشت -1
بودجه 97 

و تولد یک صندوق دیگر 
هیرش سعیدیان 

آفت�اب اقتصادی_گ�روه گزارش: 
»کاه��ش فق��ر«، »افزای��ش ث��روت 
خانواده های ایران��ی « و مانند اینها از 
جمله اهدافی بود ک��ه رئیس جمهور 
دولت قبل در س��ال 85  و در جریان  
یک مراس��م ب��زرگ به عن��وان هدف 
طرح س��هام عدالت اعالم ک��رد. این 
طرح بسیار مورد انتقاد طیف مخالف 
ق��رار گرفت و نمی ت��وان کتمان کرد 
که طرح اولیه و فونداسیون مدیریتی 
آن بسیار پر اشکال  بود.اما آنچه قابل 
اعتنا است آن اس��ت که دولت دو راه  
در ابتدای کار در پیش داشت؛ راه اول 
آنکه ش��جاعانه طرح را کنار بگذارد و 
پایان آن را اعالم کند. دوم  آنکه نهادی 
توانمند و چابک را مام��ور اجرای آن 
نماید تا با رف��ع نواقص، آن را طرحی 
قابل اجرا نماید و از مزایای آن میلیونها 
نفر را بهره مند س��ازد. دولت راه دوم را 

انتخاب کرد، اما مش��کل آن بود که سازمانی که 
مجری عیب یابی، نقصان گیری و اجرای مدبرانه 
آن بود نه تنها از عهده این کار بر نیامد، بلکه به 
گواه منتقدین وابسته به هر دو جناح این طرح به 
یک کمدی تمام عیار تبدیل شده است. علی رغم 
تمام وعده ها، پولی تقسیم نشد، سهام به شکل 
واضح شناس��ایی نشد، سهامدار و ساز و کارهای 

مدیریتی پر ابهام هستند و...

ریشه سهام
مبنای سهام عدالت تعداد زیادی از شرکت های 
دولت��ی در رش��ته های مختل��ف اع��م از نفت،  
خودروس��ازی ها، ف��والد، معادن، بیم��ه، بانک، 
هواپیمایی، کشتیرانی و غیره است که در تفسیری 
از اصل 44 سهام آنها به بخش های نیمه دولتی و 
ب��ه مقدارناچیز به بخش خصوصی واگذار ش��د. 
س��هامداران عدالت عمالً  امکان سهامداری در 
این ش��رکت ها بابت سهام ش��ان را ندارند و روند 
 تخصیص س��ود نیز در ها له ای پر رن��گ از ابهام 
قرار دارد. اگر  مثالً  به نام سهامداران اصلی برخی 
بانک های بزرگ کش��ور مراجعه نمایید مشاهده 
می کنید که تعاونی س��هام عدالت استان یزد یا 
لرستان یکی از سهامداران آن است و اینجا است 
که سواالت جدی مطرح می شود، این تعاونی ها 
را چه کسی اداره می کند؟ آیا  هیئت مدیره یک 
تعاونی س��هام عدالت که س��هام موثر یک بانک 
بزرگ کشور را در اختیار دارد از سوی سهامداران 
انتخاب شده است؟ اگر پاسخ منفی است نقش 
سازمان خصوصی سازی در انتخاب افراد کلیدی 
در ای��ن تعاونی ها دقیقاً به چه ش��کلی اس��ت؟ 
چه میزان پول جابجا می شود و مرجع نظارت بر 
این انتصابات و جابجایی مبالغ، چه نهادی است؟ 

واریز می کنیم 
افکار عمومی پدیده ای بسیار پیچیده است.  زمانی 
که ما از افکار عمومی صحبت می کنیم، آنهم در 
اندازه های میلیونی  باید موارد بس��یار حساسی را 
مد نظر قرار دهیم. باید این مس��ئله را درک کرد 
که افکار عمومی طیفی از افراد هم سطح نیست 
که با یک مصاحبه تلویزیونی بتوان آنها را به یک 
اندازه نسبت به یک موضوع تفهیم کرد. باید درک 
کرد که برای دهک های پایین جامعه واریز پول به 
حسابشان می تواند مهمترین موضوع باشد و وقتی 

که مس��ئولین یک سازمان هر روز یک کنفرانس 
مطبوعاتی برگزار می کنند و از واریز قریب الوقوع 
پول سهام به آنها خبر می دهد و هر بار این وعده 
محقق نمی ش��ود،  این مس��ئله می تواند تاثیرات 
هولناک��ی بر دید آنها   نس��بت ب��ه قاطبه دولت 
ایجاد نمای��د. در واقع مدیری��ت ناکارآمد در یک 
بخش از دولت بسیار بیش از آنچه به نظر می رسد 
برای کلیت کابینه و حتی نظام هزینه ساز است. 
طبق اعالم مس��ئوالن برای 49 میلی��ون و 226 
هزار و 193 نفر صورت حساب سهام عدالت تهیه 
شده اس��ت. این به معنای درگیری ذهنی قاطبه 
خانواده های ایرانی با  این مس��ئله است و اگر این 

مسئله درک شود عمق ماجرا مشخص می شود. 

ثروت دست نیافتنی 
بسیاری از خانواده ها مثال در یک روستای بسیار 
محروم در جنوب کرمان، کهکیلویه و بویر احمد، 
سیس��تان و بلوچستان ممکن اس��ت چندان با 
مفاهیمی که س��ازمان خصوصی س��ازی مطرح 
می کند آشنا نباشد، بحث سهامداری و فرایند های  
آن برای افراد مطلع نیز ممکن است ثقیل باشد. 
وقتی پوری حسینی رئیس سازمان اعالم می کند 
که:» ارزش ریالی هر برگه یک میلیونی س��هام 
عدالت مبلغ 2 میلیون تومان است«   در واقع این 
ذهنیت ایجاد می ش��ود که ما دو میلیون تومان  
»پول دست دولت داریم « که قرار است بدهند و 
نمی دهند. البته نمی توان انکار کرد که بر اساس 
وعده های داده شده این مسئله چندان هم دور از 

واقعیت نیست.

میزان سود نامشخص
رئیس سازمان خصوصی سازی در یکی از آخرین 
اظهار نظرهایش در رابطه با ساز و کار تقسیم سود 
که بر خروجی نهایی سود موثر است، گفت:»...به جز 
سه شرکت سرمایه پذیر که مجمع خود را برگزار 
نکردند، بقیه ش��رکت ها مجمع را برگزار کرده اند 
و س��ود س��هام عدالت را تعیین و اعالم کرده اند 
که بر این اس��اس سه هزار و 345 میلیارد تومان 
سود برای مشموالن سهام عدالت در شرکت های 
س��رمایه پذیر مصوب ش��ده اس��ت و برآوردشده 
است، حدود 700 تا 800 میلیارد تومان هم سود 
هلدینگ خلیج فارس تعیین شده است که به سود 
بقیه شرکت ها اضافه خواهد شد. وی افزود: برای 
کس��انی که سهام یک میلیون تومانی دارند، بین 
130 تا 150 هزار تومان سود به حساب آنها واریز 
می شود و شرکت ها به موجب قانون تجارت 8 ماه 
فرصت دارند سود را بپردازند. پوری حسینی گفت: 
تاکنون بالغ بر 49 میلیون نفر ثبت نام شده قطعی 
 س��هام عدالت داریم که از این تع��داد نزدیک به 
2 میلیون نفر فوت کرده اند که همه آنها مشمول 
 دریافت سهام عدالت هستند. کسانی که به میزان 
یک میلیون تومان سهام عدالت دارند، بین 130 تا 
150 هزار تومان سود به حساب آنها واریز می شود« 

پرسش این است که وقتی نوع فعالیت و مدیریت 
و فرایند های حسابداری و بسیاری موارد دیگر در 
مورد ش��رکت های دارای س��هام عدالت مشخص 
نیس��ت، مردم و سهامداران چگونه می توانند این 
مس��ئله را احصاء نمایند که سود مذکور حداکثر 
مبلغی است که قانوناً باید به آنها تعلق می گرفت. 
تمام آنها که با ساز و کارهای بورس آشنا هستند 
می دانند که ش��فاف ترین شرکت ها نیز که سهام 
ش��ناور باال دارند و زی��ر ذره بین تیز بین صدها و 
گاهی هزاران س��هامدار حرفه ای و وارد هستند به 
س��ادگی توانس��ته اند با انگیزه هایی همچون فرار 
مالیاتی سود بسیار کمتری شناسایی نمایند و در 
نهایت مبلغ سود تقس��یم شده در مجامع برگزار 
ش��ده مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته است. 
حال این میلیونها سهامدار چگونه مطمئن باشند که 
نمایندگانی که آنها نمی شناسند حق واقعی آنها را 
از شرکت های ناکارآمد نیمه دولتی خواهندگرفت؟ 
چرا سازمان خصوصی سازی  کراراً خبر از  تقسیم 
س��ود می دهد و به آن عمل نمی کند؟ آیا کس��ی 
نیست که به زعمای دولت عواقب این نوع مدیریت 

را گوشزد نماید؟ 

واریز مرحله ای 
پوری حسینی رئیس س��ازمان خصوصی سازی 
همچنین گفت:» سود سهام عدالت تاپایان سال 
در س��ه مرحل��ه واریز خواهد ش��د و در هر نوبت 
همه 49 میلیون نفر یکدفعه سود نمی گیرند، بلکه 
مرحله به مرحله واریز سود صورت می گیرد. وی 
افزود: سازمان خصوصی سازی در صدد راه   اندازی 
سامانه ای جهت س��اماندهی مشموالن متوفی و 
واریز سود س��هام این افراد به حساب وراث است. 
همچنین در مرحله اول توزیع سود سهام عدالت 
با اولویت بندی مش��موالن در پرداخت ها روبه رو 
هس��تیم و منظور این اس��ت که همه مشموالن 
سود س��هام عدالت همزمان سود خود را دریافت 
نمی کنن��د و این س��ود به ص��ورت دهک دهک 
پرداخت خواهد شد.«  ظاهراً این سازمان قصد دارد 
تا با شناس��ایی وراث سود سهام عدالت را به آنها 
پرداخت نماید. اگر یکبار مراجعه ای به شوراهای 
حل اختالف داشته باشید  و از فرایند های پیچیده 
و زمان بر اختالف��ات وراث با یکدیگر وهمچنین  
حصر و وراثت مطلع شوید، این پرسش برای شما 
پیش می آید که چرا چند وارث باید زمانی قریب 
به یکس��ال را صرف کنند و چند صد هزار تومان 
خرج کنند تا مبلغی حداکثر زیر 300 هزار تومان 
دریافت نمایند؟ حال پرسش بعدی این است که 
تکلیف سهام این دو میلیون متوفی چه می شود؟  
این سهام اکنون در دست چه کسانی قرار دارد و به 

چه مصرفی می رسد؟ 

پول را واریز نمایید 
موردی که بیش از پیش بحث س��هام عدالت را 
حس��اس نموده و از یک پرونده اجرایی روز مره 

آن را ب��ه مبحثی ف��را جناحی و ملی 
بدل ساخته اس��ت، بحث اخذ وجه از 
مردم و عدم عمل به وعده ها در تقسیم 
سود است، این دو در ترکیب با یکدیگر 
فرمولی بسیار هشدار دهنده را تشکیل 

می دهند. 
دارندگان س��هام عدالت ب��رای اینکه 
به س��ود کامل سهام شان برسند باید 
ح��دود 468 هزار تومان به حس��اب 
واریز می کردند. سازمان در سامانه ای 
که به ای��ن منظور راه ان��دازی کرده 
به مش��موالن این طرح اع��الم کرده 
بود: "اکنون ش��ما به مبلغ 532 هزار 
تومان دارای��ی دارید که ارزش واقعی 
آن به مرات��ب باالتر اس��ت، در صورت 
تمایل می توانید با پرداخت 468 هزار 
تومان مالک کل سهام تخصیص یافته 
ش��وید"؛ "به این منظور کلید صدور 

قبض را فشار دهید".
از زم��ان راه ان��دازی س��امانه س��هام عدال��ت، 
اولتیماتومی برای مردم تعیین ش��ده است تا در 
صورت تمایل به دریافت س��ود، ابتدا نس��بت به 
واریز 468 هزار تومان اقدام کرده و در نوبت قرار 
بگیرند. در این ایام هم البته مس��ئوالن مکرر از 
دارندگان س��هام عدالت می خواستند که نسبت 
ب��ه تکمیل فرم و واریز بدهی اقدام کنند. پس از 
چند ماه نه تنها این وعده تحقق نیافت بلکه شمار 
پرسش های مردم پر تعداد تر و سنگین تر نیز شد.

پرونده بزرگ با سازمانی کوچک
شاید سازمان خصوصی سازی که در واگذاری ها 
نیز با ابهاماتی جدی رو به رو اس��ت نتواند واقعا 
آن نهادی باش��د که از عه��ده تکمیل این طرح 
بر آید، مطرح ش��دن طرح تحقیق و تفحص در 
مجلس فرصت مناسبی برای این سازمان است تا 
با بررسی موضوع دولت را مکلف نماید تا نهادی 

توانا تر را به این موضوع بگمارد. 

سهام عدالت »یک کمدی« با اجرای فاجعه بار

دولت در الیحه بودجه 9۷ برداشت ۵.۸ میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی 
برای استفاده در 11 عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صدا و سیما، توسعه مکران 

و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است. به گزارش 
فارس، به دولت اجازه داده می شود نسبت به برداشت از ورودی سال 139۷ صندوق 

توسعه ملی اقدام و منابع حاص�له را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 
310۷0۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

برداشت ۵.۸ میلیارد دالری دولت از صندوق توسعه ملی 
رشد کسری تراز عملیاتی بودجه به ۸3 هزار و 26 میلیارد تومان، کاهش 10 هزار و 
939 میلیارد تومانی بودجه عمرانی، رشد 6.1 درصدی منابع عمومی دولت و رشد 
22 درصدی منابع و مصارف بودجه کل کشور از نکات قابل تامل در الیحه بودجه 9۷ 
است. در مجموع منابع و مصارف بودجه عمومی سال آینده 6.1 درصد رشد داشته که با 
احتساب درآمد های اختصاصی دولت و بودجه شرکت های دولتی و مقایسه آن با بودجه 
سال جاری، در مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور 22 درصد رشد داشته است.

بودجه کل کشور ۲۲ درصد رشد می کند

مشتری جدید برای نفت ایران
به نظر می رس��د تعامل نفتی بین ایران و مجارستان 
ک��ه با خرید یک میلیون بش��که نفت ایران توس��ط 
مجارس��تان بعد از امضای برجام از سر گرفته شد، به 
زودی با فروش نفت بیشتر از سوی ایران به مجارستان 
و همچنین عالقه شرکت ها ی این کشور برای حضور 
در بخ��ش انرژی ایران وارد مرحله جدیدی ش��ود. به 
گزارش ایس��نا، مجارستان که پس از لغو تحریم ها  با 
خرید یک میلیون بش��که نفت ایران مش��تری نفت 
کش��ورمان ش��د، اکنون نه تنها عالقه مندی خود را 
برای افزایش خرید نفت از ایران ابراز کرده است بلکه 
در زمینه گسترش تعامالت نفتی با ایران ابراز تمایل 
کرده و خواهان حضور در گاز  پاکستان و سوآپ نفت 
خزر ش��ده است. همچنین این کش��ور عالقه خود را 
برای مطالع��ه در بخش های محدودی از باالدس��ت 

صنعت نفت اعالم کرده است.
در مقابل ابراز تمایل مجارس��تانی ها  طرف ایرانی نیز 
آمادگی خود را برای فعالیت شرکت های مجارستانی 
در پروژه های نفتی اعالم کرده و گفته اس��ت انرژی، 
نف��ت و  گاز از زمینه ه��ای مه��م هم��کاری ایران و 
مجارستان اس��ت و چنانچه تجار و بخش خصوصی 
مجارس��تان عالقمن��د به همکاری و جذب س��رمایه 
مشترک در ایران باشند، مورد حمایت دولت جمهوری 
اس��المی ایران خواهند بود. البته ایران بر این موضوع 
تاکید کرده اس��ت که ضروری اس��ت درباره جزئیات 
این همکاری مذاکرات بیشتری میان شرکت های دو 
کشور انجام شود. البته با اینکه مجارستان سال ها  در 
بخش انرژی مجارس��تان فعالیت داش��ته و در بخش 
اکتش��اف و تولید این کش��ور تجربه دارد با توجه به 
اینکه هن��وز تکلیف قرارداد ص��ادرات گاز از ایران به 
پاکستان نامشخص اس��ت هنوز نحوه همکاری بین 
ایران و مجارس��تان در این بخش مشخص نیست. بر 
اس��اس این گزارش در حالی که بیش از یک دهه از 
قرارداد گازی میان ایران و پاکستان گذشته و طبق آن 
همه زیرساخت های الزم برای صادرات گاز از ایران به 
پاکستان از سوی ایران فراهم شده است، این همسایه 

شرقی بر بدعهدی خود اصرار می کند.

الیحه بودجه 9۷
درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی 

خودرویی دولت در سال ۱۳۹۷ 
در الیح��ه بودجه 1397 درآمده��ای خودرویی دولت 
در س��ال آینده پیش بینی شده است. به گزارش ایسنا، 
در این الیح��ه پیش بینی دولت از می��زان درآمدها و 
هزینه های کشور در سال آینده بیان شده که از جمله 
آن می��زان درآمدهای دولت از محل مالی��ات واردات 
خ��ودرو، مالیات ش��ماره گذاری و همچنی��ن مالیات 

نقل وانتقال این محصول است.

درآمد واردات خودرو، ۲۲۰۵ میلیارد تومان
در الیحه بودجه س��ال 1397، دولت از محل مالیات 
واردات خ��ودرو میزان 2205 میلی��ارد تومان درآمد 

پیش بینی کرده است.

درآمد شماره گذاری خودرو، ۱۶۸۳ میلیارد تومان
همچنی��ن در این الیحه پیش بین��ی دولت از میزان 
درآمد از محل مالیات ش��ماره گذاری خودرو در سال 

1397 برابر با 1683 میلیارد تومان است.

درآمد نقل وانتقال خودرو، ۷۶۴ میلیارد تومان
در الیح��ه بودجه س��ال 1397 دول��ت درآمد 764 
میلیارد تومانی را از محل مالیات نقل و انتقال خودرو 

پیش بینی کرده است.

درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی خودرویی دولت 
در سال ۱۳۹۷

به این ترتی��ب دولت درآمد 4652 میلیارد تومانی را 
از محل واردات، ش��ماره گذاری و نقل و انتقال خودرو 

برای سال آینده پیش بینی کرده است.

دولت ۱۲ هزار میلیارد بیشتر
مالیات می گیرد

دولت در نظر دارد در س��ال آینده 128 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی داش��ته باشد که نسبت به سال 
ج��اری حدود 12 هزار میلیارد توم��ان آن را افزایش 
داده اس��ت. به گزارش ایسنا، در حالی الیحه بودجه 
س��ال 1397 به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع 
درآمدی آن نش��ان دهنده افزایش س��هم مالیات در 
بودجه است. دولت برای سال آینده حدود 128 هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده که این 
رقم نسبت به 112 هزار میلیارد الیحه سال جاری تا 
16 هزار میلیارد تومان رش��د دارد. همچنین میزان 
درآمد پیش بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه 
با آنچه که در قانون بودجه امس��ال مصوب ش��د و به 
116 ه��زار میلیارد تومان رس��ید تا 12 هزار میلیارد 
تومان افزایش دارد. در حالی رشد درآمدهای مالیاتی 
ثبت شده که برای امسال تا پایان شش ماهه عملکرد 
بودجه نشان می دهد حدود 43 هزار میلیارد تومان از 
مبلغ 116 هزار میلیاردی مصوب محقق ش��ده است 

که به 50 درصد هم نمی رسد.

 

در رابطه ب��ا مباحثی که در مورد رونق نس��بی 
مسکن هر از گاهی در رسانه ها  مطرح می شود، 
ذکر ی��ک نکته ضروری می نمایان��د.  رونق در 
مسکن ممکن است شامل رونق در عرضه،  رونق 
درقیمت و یا رونق در معامالت باشد که هر کدام 
از اینها ذی نفعانی دارد و بدیهی است این ذینفعان 
در صورت رخداد هر کدام از این موارد آن را به 
حساب رونق مسکن منظور خواهند کرد.  هر سه 
این موارد نیز به یکدیگر مرتبط و مکمل همدیگر 
هستند.  به همین خاطر مباحث رسانه ای مرتبط با 
رونق را باید در این ظرف بررسی کرد.  خروج 
مس��کن از رکود و تزریق رونق به آن به عنوان 
محرک اقتصادی پر قدرت هنوز نیز دغدغه اصلی 
فع��االن بازار،  رصد گ��ران و دولتمردان آگاه از 
مسائل است.  ریاس��ت جمهوری در نطق خود 
در مجلس شورای اسالمی در هنگام تقدیم الیحه 
بودجه سال 97 بار دیگر در رابطه با بحث عظیم 
مسکن مهر گفت: اگر برویم در بیابانی 30 - 40 
کیلومتر بیرون از ش��هر زمین صافی پیدا کنیم و 
برجی را باال ببریم این ابتدای مشکل است. جاده، 
آب، برق، گاز، مدرسه، کالنتری و...  این مسکن 
کجاست؟ یک خطای ما این بود که در دولتهای 
گذش��ته رفتند بیابان ها را تبدیل به مسکن کنند 
 در حالی که مسکن در وس��ط شهرها جا دارد. 
در قلب تهران ساختمان های کوچکی هست که 
با یک زلزله ویران می شود و در تمام کالنشهرها 
همین گونه است. بایدبیاییم یک محله را برعهده 
بگیریم و مسکن مناسب بسازیم. خانه ها  را خراب 
کرده ویک فضای باز جدید به وجود بیاوریم. این 
نی��از به بودجه ندارد و نیاز ندارد در صندوقمان 
دست ببریم یا در پایه پولی و بانک مرکزی مان 
دست ببریم. مشکل مسکن مهر این نیست که پایه 
اش سفت و شل است مشکل این است که از چه 
پولی درست شد. این را جواب بدهید. استقراض 
از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر 
از جیب فقرا درس��ت ش��د چون پایه پولی باال 
رفت و تورم 45 درص��دی ایجاد کرد. واقعیت 
آن است که من در کرمانشاه به این سخنان گوش 
م��ی دادم،  برای کمک به م��ردم زلزله زده توفیق 
حاصل ش��د تا به شهر س��ر پل ذهاب بروم و از 
نزدیک مس��کن مهر این ش��هر را بازدید نمایم.  
 س��تون ها  س��الم به نظر می رس��د،  اما سقف ها  
فرو ریخته اس��ت، از بعد فنی ش��اید اگر بحث 
نظارت بر روند ها  و کیفیت کار در اینجا قوی تر 
بود احتماالً س��المت بنا نی��ز افزایش می یافت. 
باید بگویم که س��خنان رئیس جمهوری فارغ از 
مباحث سیاسی از بعد فنی صحیح است. انتقاداتی 
نیز که به این مس��ئله وارد می شود را می توان در 
ی��ک فضای آرام بررس��ی کرد. اکن��ون نیز اگر 
اقداماتی صورت گیرد، می توان اقدامات ترمیمی 
و تکمیلی را برای برخی ساختمان ها  که موردنیاز 
است انجام داد تا سطح ایمنی ارتقاء یابد. امسال 
تعهدات دولت دوازدهم در موضوع مسکن مهر 
تمام می ش��ود و می توان امیدوار بود تا این توان 
که تا کنون صرف تکمیل مسکن مهر شده است 

در بخش دیگری به کار گرفته شود.

یادداشت-2 
بودجه 97

و مسکن مهر
محمد مهدی سلطانی   = کارشناس مسکن

در الیح��ه بودجه 97 ش��اهد کاهش عجیب و 
قریب 393 درصدی درآمد وزارت کش��اورزی از 
محل تعرفه، عوارض و مابه التفاوت واردات انواع 
محصوالت کشاورزی هستیم که به نظر می رسد 
ای��ن وزارتخانه درنظ��ر دارد کنترل ش��دیدی 
روی واردات س��ال آینده اعمال کند. به گزارش 
ایس��نا، براس��اس الیحه بودجه ای که دولت به 
مجلس برای سال 1397 ارائه داده است، میزان 
درآمدهای وزارت جهاد کش��اورزی از محل اخذ 
تعرفه،  عوارض و مابه التف��اوت برای واردات انواع 
محصوالت کشاورزی 393.18 درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته است که به نظر می رسد 
این تصمیم دولت و وزارت جهاد کش��اورزی در 
راستای کنترل ش��دید واردات انواع محصوالت 
کشاورزی است. در الیحه بودجه امسال که دولت 
آذرماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرده بود، 

بالغ بر 1085 میلیارد تومان درآمد برای وزارت 
جهاد کش��اورزی از محل اخذ عوارض، تعرفه و 
مابه التفاوت واردات انواع محصوالت کش��اورزی 
پیش بینی ش��ده بود ک��ه این میزان در س��ال 
جاری به 220 میلیارد تومان کاهش یافته است 
و در ردیف های مختلف درآمدی ش��اهد کاهش 
 عجیب و قریب اعداد و ارقام مختلف هس��تیم. 
به عنوان مثال در الیحه بودجه که به درآمدهای 
 حاصل از واگذاری  دارایی های سرمایه ای و مالی 
اختص��اص دارد 100 میلیارد تومان درآمد بابت 
اخذ مابه التف��اوت کاالهای وارداتی کش��اورزی 
پیش بینی شده که این رقم در سال گذشته هفت 
برابر یعنی 700 میلیارد تومان بود و جالب تر اینکه 
دیگر خبری از ردیف درآمدی که در سال گذشته 
برای اخذ عوارض مابه التفاوت از روغن خام، دانه 
روغنی و شکر وارداتی 300میلیارد تومان تعریف 

شده بود، نیست.
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات گوشت قرمز 
و مرغ در سال آینده 30 میلیارد تومان است که 
نس��بت به سال گذشته تغییری نکرده است اما 
در ای��ن میان تنها ردیف درآم��دی که افزایش 
یافت��ه، ردیف عوارض واردات میوه، س��بزیجات 
و سموم کشاورزی س��ال جاری به 70 میلیارد 
تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر نیز ردیف 
درآمدی 20 میلیارد تومانی به نام عوارض واردات 

س��موم، داروهای دامپزش��کی آم��اده مصرف و 
واکسن های طیور به این ردیف ها برای سال آینده 

اضافه شده است.
وضعیت درآم��دی وزارت جهاد کش��اورزی به 
گونه ای اس��ت ک��ه باید ببینیم مس��ئوالن این 
وزارتخان��ه چه سیاس��ت گذاری و تدبیری برای 
کنت��رل واردات محصوالت کش��اورزی مختلف 
اندیش��یده اند و سال آینده چه وضعیتی در بازار 

کشاورزی حاکم خواهد شد.

خبر

بودجه

دولت

مشاور رئیس کل 
سازمان خصوصی سازی:

سازمان خصوصی 
آمادگی پرداخت 
نخستین مرحله 

سود سهام عدالت به 
مشموالن را دارد

1396 /۵/ 2۸

 رئیس سازمان 
خصوصی سازی:

سود سهام عدالت 
بزودی به مشموالن 
پرداخت خواهد شد

1396 /۷ /30

رییس کل سازمان 
 خصوصی سازی 

خبر داد؛
واریز سود سهام عدالت 

به طور تدریجی به 
حساب مشموالن

1396/۸/ 20

مشاور سازمان 
خصوصی سازی: 

اینکه برخی می گویند 
پرداخت سود سهام 

عدالت و رقم آن 
همچنان در ابهام است 
حرف درستی نیست 
و این سود به زودی 

برای مشموالن پرداخت 
خواهد شد

1396/0۸/2۵

مشاور سازمان 
 خصوصی سازی 
در گفتگو با ایلنا:

 سود سهام عدالت 
به زودی پرداخت 

خواهد شد

1396/09/01

وقتی پوری حس�ینی رئیس سازمان 
اعالم می کند ک�ه:» ارزش ریالی هر 
برگ�ه ی�ک میلیونی س�هام عدالت 
مبل�غ 2 میلیون تومان اس�ت«   در 
واقع این ذهنیت ایجاد می ش�ود که 
م�ا دو میلی�ون تومان  »پول دس�ت 
دولت داریم « که قرار اس�ت بدهند 

و نمی دهند

الیحه بودجه 9۷

کنترل شدید واردات کشاورزی در سال آینده

بررسی عملکرد پرحاشیه سازمان خصوصی سازی در یک پرونده ملی



محمودى  سيدقياس  خوانده  تجديدنظر  به  تجديدنظرخواهى  دادخواست  ابالغ  آگهى 
و  ميوه  ميادين  سازمان   960343/176 بايگانى  شماره  پرونده  در  المكان)  (مجهول 
تره بار دادخواست تجديدنظرخواهى بطرفيت تجديدنظرخوانده فوق نسبت به دادنامه 
شماره 100651 مورخه 96/7/18 صادره از سوى شعبه 176 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران تسليم نموده نظر به اينكه تجديدنظرخوانده مجهول المكان مى باشد لذا مراتب 
تا چنانچه پاسخى  تجديدنظرخواهى يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
نمايند واال  ارائه  اين دادگاه  به  انتشار آگهى  تاريخ  از  دارند  كتبا ظرف مهلت ده روز 

پرونده با كيفيت حاضر به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد 
بعثت قضايى  مجتمع  حقوقى   176 شعبه  دفتر  مدير         110/119130  

تجديدنظرخواهى   ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهى  تجديدنظرخواهى  به  مربوط  آگهى 
تجديدنظرخواه حسين زعيم به وكالت از زهرا فردوسى دادخواست تجديدنظرخواهى 
شماره  دادنامه  به  نسبت  فردوسى  عباس  خوانده  تجديدنظر  طرفيت  به 
كه  تقديم   244 شعبه   951394 كالسه  پرونده  در    96099721621400918
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
آگهى  از جرايد كثيراالنتشار  نوبت در يكى  لوايح يك  تبادل  تجديدنظر خوانده مراتب 
مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى 
اين صورت  غير  در  نمايد  ارائه  دادگاه  اين  به  كتبا  دارد  پاسخى  چنانچه  و  دريافت  را 
پس از  انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام 

خواهد شد 
 110/11919      مدير دفتر شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

خواهان  پهلوان  كامران  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواسته  به  پهلوان  كامران  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  محمدسهرابى  آقاى 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  ورشكستگى  حكم  صدور 
وقت  و  ثبت  تهران  الملل  بين  روابط  حقوقى   55 شعبه   9609980237600343
رسيدگى مورخ 96/11/11 ساعت 10/30  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110/119114        مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 55 حقوقى روابط بين الملل تهران

دادگاه   121 شعبه   9609980241800033 كالسه  پرونده  اصالحى  راى   
شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 
 : خوانده  سياوش  فرزند  كشاورز  بابك  آقاى    : خواهان   9609970241800498
خودرو  پالك  فك  به  الزام   : خواسته  ابوالفضل  فرزند  فر  بهبودى  اله  صفت  آقاى 
راى  نمايد  مى  راى  صدور  به  مبادرت  ذيل  شرح  به  رسيدگى  ختم  اعالم  با  دادگاه 
 960033 كالسه  پرونده  خواهان  كشاورز  بابك   آقاى  تقاضاى  خصوص  در  دادگاه 
اين شعبه مبنى بر اصالح دادنامه شماره 9609970241800313- 96/4/28 از 
حيث درج مدل و نام خودرو از  آنجا كه در دادنامه فوق الذكر اشتباها مدل و نام 
خودرو پژو 405 جى ال ايكس درج شده است اما خودرو مذكور پرايد مى باشد لذا 
مستندا به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه مذكور اصالح و نهايتا حكم 
به فك پالك خودروى پرايد جى تى ايكس مدل 1387 به شماره انتظامى ايران 44-
463م19 صادر مى گردد استفاده از دادنامه اصلى بدون ارائه رونوشت و دادنامه 

اصالحى ممنوع و اين راى مشمول تمام مقررات راى اصلى است
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   121 شعبه  دادرس          110/119108  

معصومه   : عليه  محكوم   سيدآقا  فرزند  سمنانى  سيدابوالفضل   : له  محكوم  اجرائيه 
صفحات فرزند على اكبر نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له : فريده شريفى فر  فرزند 
سليمان وكيل سيدابوالفضل سمنانى محكوم به : بموجب  درخواست اجراى حكم مربوطه 
به  است  محكوم  عليه  محكوم  مربوطه   9609972162400609 دادنامه  شماره  به 

تمكين درحق محكوم له هزينه اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد 
110/119125       مدير دفتر شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

وزیــر اقتصــاد می گوید کشــورهای جهان اســام 
می توانند به قطب اقتصادی جهان تبدیل شــوند به 
شــرط اینکه برخی اصاحات از قبیــل ایجاد نظام 
مالیاتی کارآمد را در دستور کار قرار دهند.به گزارش 
ایســنا، مسعود کرباســیان بیان کرد: تاکید می کنم 

پتانســیل های غیرقابل انکاری در کشورهای اسامی وجود دارد 
که می تواند اقتصاد جهان اسام را به قطب اقتصاد جهان تبدیل 
کند و برای نیل این موضوع نیاز به ایجاد ســاختارهایی از قبیل 

برقراری نظام مالیاتی قدرتمنــد وجود دارد. امروز 
در ایــن زمینه اســتراتژی هایی را تدوین کرده ایم.
کرباسیان همچنین گفت: اکنون چند هدف داریم؛ 
اولین هدف ما حرکت به سمت اقتصاد توسعه یافته 
است که نیازمند نظام مالیاتی شفاف است. امروزه در 
تاشیم مفهوم اقتصاد امن را با رویکرد اقتصاد مقاوم و مردم خواه 
به عمل بیاوریم. از دیگر اهداف ما این است که نظام مالیاتی بستر 
رقابت ســالم را فراهم کند. همچنین نظام مالیاتی ایران تاش 

می کند همراه کارآفرینان باشــد، از مهم ترین فاکتورها روزآمد 
کردن اســت.وزیر اقتصاد همچنین گفت: نظام اقتصادی بر این 
باور اســت که توسعه بر درآمد نفتی به شدت آسیب زا و وابسته 
به عوامل بیرونی اســت که به این ترتیــب از اقتصاد ثبات زدایی 
می شــود. در همین زمینه جانشینی درآمدهای مالیاتی به جای 
نفت را پیگیری کردیم و در ســال گذشــته با رشد ۲۵ درصدی 
درآمدهای مالیاتی روبه رو بوده ایم.وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی 

را مهم ترین پروژه تحول در نظام مالیاتی دانست.

خبر

خودرویی که در بازار ارزان تر از کارخانه شد

ضرورت جانشینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت

در بازار خرید و فروش خودرو کیا سراتو اتوماتیک با قیمت 103 میلیون تومان به 
فروش می رسد، این قیمت حدود یک میلیون و 158 هزار تومان نسبت به کارخانه 
ارزان تر است. همچنین تیبا هاچ بک با اختالف 200 هزار تومانی نسبت به کارخانه با 
قیمت 29میلیون و 100 هزار تومان و تندر مدل E2 با اختالف 500 هزار تومانی با قیمت 
39میلیون و 400 هزار تومان در بازار معامله می شود.
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دیروز  رئیس جمهور  اقتصادی-گروه خبر:  آفتاب 
الیحه بودجه 97 را تقدیم مجلس کرد. صرفنظر از 
بحث اعداد و ارقام بودجه آن چیزی که در سخنان 
رئیس جمهور هم هویدا بود عزم دولت برای اصاح 
روند هدفمندی یارانه ها به موازات تداوم حمایت از 
اقشــار محروم و برنامه دولت برای رفع فقر مطلق 
اســت.روحانی تصریح کرد:» در بخش یارانه همه 
مــا معتقدیم آنهایی که نیازمندنــد باید به یارانه 
برســند. ما ســازمان هدفمندی یارانه را در این 
بودجه تغییر می دهیم. این سازمان به صندوق رفاه 
اجتماعی امید تبدیل می شــود و شرایط جدیدی 
برای یارانــه نقدی به وجود می آیــد. نمایندگان 
محترم مجلس باید در این زمینه همدیگر را یاری 
کنیم تا بتوانیم در یک چارچوبی نیازهای مردم و 
خواست مردم را برآورده کنیم. هر آنچه در تبصره 
14 به دست بیاوریم یا برای رفع فقر مطلق تاش 
و هزینه می کنیم یا برای رفع برخی مشکات در 
بخش ســامت. این کار دومی است که در بودجه 
97 انجام می گیرد. اولی اشــتغال و دومی رفع فقر 
بود. تعریف یک اســتاندارد برای حداقل زندگی. 
درخواســت از آنهایی که نیازمند هســتند برای 
ثبت نام و در نهایت ساماندهی یک سیستم دقیق 
پایشی در کشور و نظام جدید تأمین اجتماعی برای 
همه مردم کارهایی اســت که در این راستا انجام 
می شود.« البته روحانی با بیان اینکه یکی دیگر از 
اهداف بودجه رفع فقر مطلق است و تبصره 14 این 
بودجه اساســاً برای این است که بتوانیم به هدف 
رفع فقر مطلق برســیم، اظهار داشت: »پرداختی 
امســال نسبت به گروه هایی که مورد حمایت قرار 
می گیرند، مثل آنهایی که تحت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیســتی هســتند، بیش از 3 برابر سال 
گذشته بوده و این اولین قدم مهمی است که دولت 
برای رفع فقر برداشــته است.نسبت به سال های 
گذشته مستمری این افراد بیش از سه برابر شده 

و این روند را در ســال آینده ادامه می دهیم؛ باید 
حداقل زندگی مردم و استاندارد حداقل را تعیین 
کنیم و این چیزی است که در سال 97 اعام و در 
چند اســتان به صورت پایلوت اجرا خواهیم کرد.
استانداردی را برای حداقل زندگی مردم تعریف و 
اعام می کنیم، زندگی هر کس در کشور، پایین تر 
از این استاندارد است، می تواند برود در یک سازمان 
حمایتی ثبت نام کند و ما نظام تأمین اجتماعی را 
سال آینده به صورت گسترده آغاز خواهیم کرد.« 
این در حالی اســت که وزیر بهداشــت در جلسه 
فراکسیون نمایندگان والیی با بیان اینکه هزینه ها 
از منابع پایدار برخوردار نیســت، خاطرنشان کرد: 
»در بودجه 97 دولت یارانه  ۲۰ میلیون نفر را حذف 
می کند.« البته، محاسبات برخی خبرگزاری ها  از 
متن الیحه بودجه نشــان می دهد که یارانه  بیش 
از ۲۰ میلیون نفر حذف می شود. به عنوان نمونه، 
خبرآناین نوشت: »براســاس الیحه بودجه سال 
97 حدود ۲3 میلیون نفــر از تعداد یارانه بگیران 
کم خواهد شــد؛ یعنی یک ســوم یارانه بگیران از 
دریافت یارانه حذف می شــوند.«همچنین تسنیم 
در این خصوص نوشــت: »پیشــنهاد بودجه ۲3 
هــزار میلیارد تومانی بــرای پرداخت یارانه نقدی 
و غیرنقدی خانوارها در ســال 97 از سوی دولت 
در صورت عدم تغییر سقف 4۵۵۰۰ تومانی یارانه 
نقدی، کفاف یارانه حدود 41 میلیون نفر را می کند 
و با این حســاب از جمعیت 7۵ میلیون نفری که 
در حــال حاضر یارانه می گیرند، عماً بیش از 3۰ 

میلیون نفر حذف خواهند شد.«

بایدزودتراتفاقمیافتاد
آفتاب اقتصادی به همین منظور با حسین وکیلی 
اقتصــاددان گفت وگو کرده اســت. وکیلی گفت: 
»حذف ۲۰ میلیــون یارانه بگیر باید خیلی زودتر 
از اینها اتفاق می افتاد یعنی باید در دولت اول آقای 

روحانی با عزم جدی اقدام می شد که متاسفانه با 
قدری رودربایســتی و ماحظاتی که شفاف سازی 
هم درباره آن نشــد چنین اتفاقی نیفتاد. االن اگر 
این تعداد یارانه بگیر حذف شوند در سمت و سوی 
صحیح تری درباره هدفمندی قرار خواهیم گرفت. 
باید یارانه را به طبقاتــی بدهیم که واقعا نیازمند 
آن هســتند.« وی افزود:» اگر فقط نام ســازمان 
هدفمندسازی یارانه ها تغییر کرده و صندوق تأمین 
اجتماعی امید تشــکیل دهیم فقط از نظر شکلی 
تغییر داده ایم اما بایــد دید که از نظر ماهوی هم 
تغییری ایجاد شده یا اینکه موازی با سایر نهادهای 
حمایتی یک نهاد حمایتی دیگر ایجاد شده است. 
یک مشکل ما تعدد دستگاه ها و نهادهای حمایتی 
اســت و اگر صندوق امید هم ساز و کارش موازی 
با سایر نهادها باشد مشکلی حل نخواهد شد.« وی 
افزود: »در سال 94 تعداد یارانه بگیران 73 میلیون 
نفر بوده در صورتی که در سال 96 این تعداد به 76 
میلیون نفر افزایش پیدا کرده است زیرا با افزایش 
جمعیت خانواده ها اوالد دار شــده و برای فرزندان 
تازه به دنیا آمده هم یارانه می گیرند. باید دید که 
واقعا دولت چه ساز و کاری برای حمایت از طبقات 
محــروم دارد و این صنــدوق امید به چه صورتی 

می خواهد وظایف خود را انجام دهد.«

تغییرعنوانیکسازمانخیلیمهمنیست
از ســوی دیگر جعفر قادری کارشناس اقتصادی 
و استاد دانشــگاه در گفت وگو با آفتاب اقتصادی 
تصریح کرد: »حذف یارانه اقشــاری که نیازی به 
آن ندارند مطلبی اســت که مــورد تاکید همگان 
اســت و نمایندگان مجلس نیز قبــا بر ضرورت 
یارانــه ســه دهک جامعــه کــه ۲۰ میلیون نفر 
می شــدند تاکید کرده اند.دلیلی ندارد که منابع 
کشــور صرف پرداخت یارانه به افرادی شــود که 
نیازی به آن ندارند.«وی افزود:» باید منابع ناشــی 

از حذف یارانه اقشــار غیرنیازمنــد صرف تامین 
اجتماعی اقشار آســیب پذیر، توسعه فرصت های 
شــغلی، بهداشت و درمان، اشــتغال روستایی و... 
شــود. اگر در این زمینه ها کار شود واقعا ارزشمند 
خواهد بود. امیدواریم در عمل چنین اتفاقی بیفتد 
ولی تجربیات ســال های گذشته نشــان داد که 
دولــت وقتی به مرحله اجرای حذف یارانه بگیران 
می رســد تن به آن نمی دهد. امیدواریم که دولت 
جســارت الزم برای حذف یارانه ۲۰ میلیون نفر را 
داشته باشد«.وی در خصوص تغییر عنوان سازمان 
هدفمندی یارانه هــا هم گفت: »تغییر عنوان یک 
سازمان خیلی مهم نیست بلکه مهم، عملکردها و 

اصاح اقدامات غلط است.«

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

 با عرض سام و درود بی پایان و خداقوت. 
فراهم کــردن امکان بهره مندی کودکان 
بی شناسنامه از حق تحصیل در شهرهای 
استان سیستان و بلوچستان نشانه تکریم 

مقام انسانیت است. 
0938...

هدیه بهزیستی به خانوار دارای دو معلول! 
حــذف مســتمری واقعا سپاســگزارم از 

بهزیستی!؟
0939...

۵سال است پول ریخته ام به حساب بانک 
سرمایه تاکنون هیچ وامی دریافت نکرده ام، 
گویا میلیاردها پول را برده اند و میلیاردها 

وام؟
0917...

سالروز شهادت مظلومانه حضرت آیت اهلل 
سیدحسن مدرس و سردار جنگل میرزا 
کوچک خان،دو مجاهد و مبارز حکومت 
دیکتاتوری و سکوالریسمی رضاخانی را 
گرامی می داریم. امثال این افتخارآفرینان 
تاریخ الگویی بــرای اصاح حال و آینده 
هســتند و در ایــن میــان نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اسامی با نظر 
به شــخصیت و حیات شهید مدرس)ره( 
می توانند تصمیم گیری ها را ارزشی تر و 

حماسی تر کنند.
0938...

باســام. در خصوص ترمینال مسافربری 
غرب می خواســتم عرض کنم متاسفانه 
سوار کردن مســافر در تعاونی... باند بازی 
شــده به این ترتیب که بــه محض ورود 
مسافر عده ای را اجیر می کنند و با ترفند 
بسیار ماهرانه مسافر را به سمت تعاونی...  
هدایت و سریعا برایش بلیت تهیه کرده و 
می گویند اتوبوس 1۵دقیقه دیگر حرکت 
می کند غافل از اینکه با یک ساعت و گاهی 
یک  ساعت و نیم تاخیر حرکت می کنند و 
این شده شیوه جدید و حتی داخل اتوبوس 
اول آبمیوه می دهند تا میل نکرده ای پولش 
را نمی گیرند به محض استفاده طلب پول 
می کنند، این در حالی اســت که در تمام 
دنیا از جمله در ایران پذیرایی در اتوبوسهای 
وی آی پی رایگان است. تقاضای رسیدگی 
داریم و از مسئولین امر که در این ترمینال 
حضور دارند انتظار داریم رسیدگی و جلو 

هر گونه اجحاف احتمالی را بگیرند. 
0919...

پیامبر گرامی اسام معرفی کننده صراط 
مستقیم به وســیله برنامه های حکیمانه 
قرآن کریم به امت خودشــان هستند تا 
آنها بر اثر جهالت و تبعیت از خواهش های 
نفسانی و شیطانی به ضالت کشیده نشوند 
و از عذاب های حتمی خداوند قهار بترسند. 
خجســته روز میاد پر برکت ختم رسل 
و فرزند گرامیشان صادق آل محمد)ص( 
مبارک باد.                             ...0938

از آنجایی که برنامه های گرامیداشت ایام 
مذهبی، توصیه های واجب و مؤکد مکتب 
نورانی اســام بوده اما احتیاج و وابستگی 
همه ما به دستورات وحیانی و هدایت بخش 
قرآن کریــم و حضــرات معصومین )ع( 
بی بدیــل، مادام العمر و در همه شــرایط 
است. لذا دستور خود قرآن مجید و پیامبر 
اعظم)ص( بزرگترین وجه شرعی است تا 
در ایام غیرمناسبتی هم رسانه ها باالخص 
رسانه ملی رسالت بی نهایت خطیر پخش 

آیات و روایات را متوقف یا کمرنگ نکنند.
0938...

فقدان شــاعر متعهد اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( مصیبتی بزرگ بود. آثار شعری 
بســیار ارزشمند ایشان که درباره مقامات 
شامخ و بی بدیل حضرات معصومین)ع( 
است، برای جامعه ما و نسل های آینده به 
منزله گنجی گرانقدر محســوب می شود. 
خداوند غفور درجــات عالی آن مرحوم را 
با پناه و شــفاعت حضرات معصومین)ع( 

متعالی بفرماید.
0938...

به عنوان یک زلزله زده قصر شــیرینی از 
مدیر عامل محترم سازمان بیمه سامت 
ایران و استاندار کرمانشاه تقاضا دارم، آقای 
مظفری مدیر کل بیمه سامت کرمانشاه 
که با مرخصــی اســتحقاقی و اتومبیل 
شخصی در راه کمک رسانی به زلزله زده ها 
ایثارکردند را تشــویق نماینــد تا باعث 
خوشحالی مردم شود. ضمنا ایشان تاکنون 
چندین اکیپ شــامل پزشک و پرستار به 
منطقه اعزام نموده اند.                ...0918

روی خط آفتاب

aloaftab@gmail.com 

88318۵۵۶-88318۵۵۵
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آفتاب  با  در گفت وگو  اقتصاددان  یک 
اقتصادی:

اگر فقط نام ســازمان هدفمندسازی 
تأمین  صندوق  و  کرده  تغییر  یارانه ها 
از  فقط  دهیم  تشکیل  امید  اجتماعی 
نظر شکلی تغییر داده ایم اما باید دید 
که از نظر ماهوی هــم تغییری ایجاد 
شده یا اینکه موازی با سایر نهادهای 
حمایتی یک نهاد حمایتی دیگر ایجاد 

شده است
یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با 

آفتاب یزد:
تجربیات ســال های گذشــته نشان 
داد که دولــت وقتی به مرحله اجرای 
حذف یارانه بگیران می رسد تن به آن 
نمی دهد.امیدواریم که دولت جسارت 
الزم برای حذف یارانه 20 میلیون نفر 

را داشته باشد

انقالب یارانه ای دولت در راه است؟

یارانه  20 میلیون نفر 
حذف می شود

*حدود 34 درصد بودجه ای که تقدیم مجلس می شود، بودجه عملیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند تا تمامی بودجه های ما عملیاتی 
شود.

*اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خالصه کنم، بودجه سال 97، بودجه ای بر مبنای اشتغال فراگیر و بر مبنای رفع فقر و ایجاد عدالت 
است.

*در دو فصل آغازین امسال، نسبت به سال گذشته اشتغال خالص ما یک رقم بسیار خوب و 750 هزار شغل است و این میزان تا پایان سال 
وابســته به فصل های بعدی است، البته این اشــتغال با رقم نیروهای فعال در بازار کار، فاصله دارد. پیش بینی ما این است که در سال آینده 
نیروهای فعال و جدید برای بازار کار، حدود 840 هزار نفر باشــد و معنی آن این است که باید یک حرکت بسیار بزرگی را برای اشتغال انجام 

دهیم.
*تالش ما برای اشــتغال این است که تســهیالت بانکی را در امور خاص و ویژه کاهش دهیم و در برخی از موارد، وظیفه ای که کارفرما برای 

پرداخت بیمه دارد را متقبل شویم و بر عهده بگیریم تا شاهد یک حرکت ارزشمند در بخش اشتغال باشیم.
* اساس و ریشه مسکن مهر، غلط و نادرست بود. باید مسکن مردم را به طور صحیح درست کنیم و در این راه نیاز به پول بانک مرکزی نداریم. 

|گزیده ای از سخنان دیروز روحانی در مجلس

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

یكشنبه- قیمت )تومان(
1364000
1418000
712000
410000
266000
124850

4217
5040

میز خبر

واردات ۶70 میلیون دالری سویا
آمار گمرک جمهوری اســامی ایران حاکی 
از واردات 67۰ میلیون دالر لوبیای ســویا در 
هشت ماهه سال جاری است.به گزارش ایسنا، 
بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت 
خارجی هشــت ماهه نخست سال جاری، در 
این مدت یک میلیون و 4۸3 هزار و ۸44 تن 
لوبیای سویا به جز دانه به ارزش 669 میلیون 
و 464 هزار و 97۲ دالر به ایران وارد شــده 
اســت.واردات این کاال، حدود شش درصد از 
حجــم و دو درصد از ارزش کل واردات ایران 

در این مدت را شامل می شود.

افزایش تعرفه واردات خودرو
با توافق وزرای اقتصاد، صنعت وکشــاورزی 
و روســای بانک مرکزی و ســازمان برنامه، 
تعرفه واردات خودرو بــا حجم موتور ۲۰۰۰ 
تا ۲۵۰۰ سی سی که تاکنون ۵۵ درصد بوده 
بــه 13۰ درصد افزایــش می یابد.به گزارش 
مهر، بر اساس تفاهم نامه ای که میان مسعود 
کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی اهلل 
ســیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا 
رسیده، مقرر شــده تا اصاح نظام تعرفه ای 

صورت گیرد. 

صادرات نفت كركوک به ایران 
وزیر نفت عراق از امضای قرارداد میان بغداد 
و تهران برای صادرات نفت کرکوک به ایران، 
خبر داد.به گزارش ایرنا، جبار اللعیبی افزود: بر 
اساس این قرار داد، روزانه بین 3۰ تا 6۰هزار 
بشــکه نفت که این مقــدار قابل افزایش نیز 
اســت، از میدان های نفتی کرکوک به ایران 

صادر خواهد شد.



در تبصره ســوم الیحه بودجه ســال ۹۷ کل کشــور که از سوی 
رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اســامی شد، آمده است: 
سقف استفاده از تســهیات تأمین مالی خارجی )فاینانس( برای 
طرح ها عاوه بر باقی مانده سهمیه سال گذشته، ۳۰ میلیارد دالر 
در الیحه پیشــنهادی بودجه سال ۱۳۹۷ تعیین شده است. براین 
اســاس در مواردی که استفاده از تسهیات مالی خارجی با مجوز 
قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسـامی ایـران مبنـی بـر 
بازپرداخت اصل و هزینه های تســهیات مالی أخذ شده از منابع 

بانک های کارگــزار خارجی و بانک ها و مؤسســات 
توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مجاز است پس از تصویب هیئت وزیـران به نمایندگی 
از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی مورد 
نیاز بــرای طرح های مذکــور را حداکثر ظرف مدت 

یک ماه صادر یا اختیار امضــای آن را با تصویب هیئت وزیران به 
مقام مسئول ذی ربط تفویض کند. طرح های بخش های خصوصی 
و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین های 

الزم به بانک های عامل می توانند از تسهیات مذکور 
استفاده کنند و بازپرداخت اصل و ســـود هر یـک از 
طـــرح های مذکور از محل عایدات طــرح تأمین و 
پرداخت خواهد شد. در خصوص طرح های غیردولتی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ 
تضمین الزم از بانک های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و 
کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه 

بازپرداخت اقدام کند.

رشد۸۶هزارمیلیاردتومانیداراییبانکها

سقف فاینانس خارجی ۳۰ میلیارد دالر تعیین شد 

دارایی های جاری بانک ها براساس بودجه ۹۷، بیش از ۸۶ هزار میلیارد تومان رشد خواهد 
داشت. جمع کل منابع بانک های دولتی شامل بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک 

مسکن، بانک ملی، بانک صنعت و معدن، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، پست بانک و 
بانک توسعه تعاون در بودجه سال آینده ۸۴۵۲۴۸۴۰۶ میلیون ریال است. از این میزان 

۸۲۰۲۷۷۵۰۶میلیون ریال برای هزینه ها در نظر گرفته شده است. 

رئیس جمهوری: ما وارد عمل شدیم، با کمک مقام معظم رهبری، رئیسان سه قوه، 
شورای عالی امنیت ملی، به بانک مرکزی اختیارات الزم را دادیم و کار بسیار 

عظیم و بزرگی تا امروز انجام گرفته است. تمام آنهایی که در این موسسات حساب 
داشتند 98 درصد سپرده گذاران یا پولشان را کامل گرفتند یا تا آخر این ماه 

خواهند گرفتند

آفتاب اقتصــادی – الهام عالئــی: یکی از 
مشکات اساســی در کشور ما همواره مشکات 
اقتصادی بوده اند و یکی از مهم ترین این مشکات 
اقتصادی، چالش های اخیر در سیســتم بانکی ما 
بــوده اســت. به عاوه، ریشــه بســیاری از این 
چالش های موجود در نظام بانکی به موسســات 
غیرمجاز برمــی گردد که موجب دردســرهای 
غیرقابــل توصیفی برای دولــت، بانک مرکزی و 
مردم شــده اند. خوشــبختانه اخیرا با اقدامات 
دولــت یازدهم و تداوم ایــن فعالیت ها در دولت 
دوازدهــم، بســیاری از این موسســات تعیین 
تکلیف شــده اند. آنگونه که بانک مرکزی اعام 
کرده، یکی از اقدامــات جدی نظارتی این بانک 
در طول چهار ســال اخیر، ساماندهی موسسات 
و تعاونی هــای موجــود فعــال در حــوزه بازار 
غیر متشــکل پولی و نیز جلوگیــری از ایجاد و 
توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر 
دستگاه های ذی ربط بوده است. اراده جدی بانک 
مرکــزی و دولت یازدهم، برخورد با موسســاتی 
بوده است که به شــیوه های غیر قانونی و دور از 
ضوابط و اســتانداردهای بازار پــول، در این بازار 
حســاس اختال ایجاد کرده و به هیچ مرجعی 
پاسخگو نبودند. در ســال های گذشته نهادهای 
پولی و اعتبــاری مختلفی از جملــه صرافی ها، 
تعاونی هــای اعتبار، صندوق های قرض الحســنه 
و شرکت های واســپاری )لیزینگ(، با اخذ مجوز 
از مراجع گوناگون و غیرمســئول مانند اتحادیه 
کشــوری طــا و جواهر، وزارت تعــاون، نیروی 
انتظامــی و بعضاً حتی بدون مجــوز از مرجعی 
خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده 
و برخاف قوانین و مقررات یا اساســنامه خود به 
فعالیت پولی و بانکی اقدام کرده اند. الزم به ذکر 
است که تاسیس و گســترش فعالیت موسسات 
اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار 
آزاد یا موسسات و صندوق های قرض الحسنه که 
عمدتاً در استان خراسان شکل گرفته اند، همگی 
قبل از دولت یازدهم بوده و عمدتاً در ســال های 
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسســات غیرمجاز نســبت به 
گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر 
کشــور اقدام کرده اند که متاســفانه این دولت 
وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شــدن این 
موسسات اســت. بانک مرکزی در دولت یازدهم 
با همــکاری مراجع قضایــی و انتظامی، ضمن 
جلوگیری از توسعه قارچ گونه موسسات اعتباری 
غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار 
غیرمتشــکل پولی، سهم  این بازار از سپرده های 
مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر 

از ۱۰ درصد تقلیل داده است.

25 درصد بازار پولی در اختیار غیرمجازها
در همین راســتا، روز گذشته حســن روحانی، 
رئیس جمهور کشــورمان در صحن علنی مجلس 
با ارائه توضیحاتی به صورت شــفاف گفت: »در 
آخر دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم همه 
تاش مان را به کار گرفتیم برای اینکه خســارتی 
که از طرف چند موسســه و تعاونی اعتباری در 
کشور به وجود آمده بود و جامعه را به هم ریخته 
و مردم را مستأصل و زندگی آنها را دچار مشکل 
کرده بود، جبران کنیم. شش تعاونی متخلف که 
۲5 درصد بازار پولی کشور در اختیارشان بود، نه 
تنها راجع به سود تسهیات هر روز اراده می کردند 
و تصمیم می گرفتند و به هم می ریختند، بلکه هر 
روز اراده می کردند و بازار ارز، سکه و اماک را هم 

به هم می زدند.«
روحانی افزود: »در اواخــر دولت یازدهم با مقام 
معظم رهبری به طــور مفصل صحبت کردم که 
ما دچار چه معضل بزرگی هستیم و حدود چهار 
میلیون نفر تمام زندگیشــان دارد تلف می شود 
و اینها چه کســانی هســتند، این صندوق ها چه 

کســانی هســتند و چقدر برخورد کردن با این 
صندوق ها ســخت بود.  اگر خدا کمک نمی کرد 
اینها رفته بودند همه جا را دیده بودند و همه جا 
به ما فشار می آوردند. از تمام ارگان ها به من نامه 
می نوشــتند که این آدم بــه این خوبی این همه 
خدمت کرده، چه کارش دارید، چرا دارید حساب 
و مؤسســه اش را می بندیــد؟ آدم های عجیب و 
غریب می آمدند ســفارش می کردند و معلوم بود 
اینها با چه دغل کاری رفته بودند افکار آدم های 

خوب را هم منحرف کرده بودند.«

حل مشکالت 98 درصد سپرده گذاران
رئیس جمهــوری ادامــه داد: »اما مــا وارد عمل 
شدیم، با کمک مقام معظم رهبری، رئیسان سه 
قوه، شــورای عالی امنیت ملی، به بانک مرکزی 
اختیــارات الزم را دادیــم و کار بســیار عظیم و 
بزرگی تا امروز انجام گرفته اســت. تمام آنهایی 
که در این موسســات حساب داشتند ۹۸ درصد 
سپرده گذاران، یا پولشان را کامل گرفتند یا تا آخر 
این ماه خواهند گرفتند.« وی در ادامه سخنانش 
افزود: » البته دو درصد باقی مانده اســت که این 
دو درصد هم بانک مرکزی و نمایندگان روســای 
ســه قوه و هم دادگاه ها دارنــد تاش می کنند، 
اموالشــان شناسایی شود و بتوانیم مشکل آن دو 
درصد را نیز حل کنیم. حل مشکل ۹۸ درصد از 
سپرده گذاران به یک معجزه شبیه بود و کار بسیار 
عظیم و بزرگی انجام شــده است. نباید بگذاریم 

این حادثه در کشــور تکرار شــود؛ شورای عالی 
امنیت ملی هر اختیاری بانک مرکزی می خواهد، 
می دهد بــرای اینکه جلو این کار گرفته شــود. 
مطمئنم اگر نیازی هم به قانون داشــته باشیم، 
همه نماینــدگان مجلس کمــک خواهند کرد؛ 
چراکه اینها اقتصاد کشور و زندگی مردم را نابود 

کرده بودند.«

بی انضباطی پولی در سیستم بانکی
آفتاب اقتصادی نظر یک کارشــناس اقتصادی را 
درباره اظهارات روحانی جویا شده است. پازوکی 
در خصوص نطــق رئیس جمهور معتقد اســت: 
»یکی از مشــکات اساسی که اقتصاد ایران طی 
سال های گذشته پیدا کرده، بی انضباطی اقتصادی 
اســت. این بی انضباطی اقتصادی شامل سه نوع 
بی انضباطی می شود؛ بی انضباطی پولی موجود در 
سیستم بانکی، بی انضباطی مالی موجود در سند 
بودجه و بی انضباطی اداری. سخنان جناب آقای 
رئیس جمهور به بی انضباطی پولی در اقتصاد ایران 
اشاره دارد که علی رغم مخالفت شدید ارزش های 
متعالی اســام با ربا، کشور ما یکی از بزرگترین 
نرخ های بهره در جهان را داشــته است. علت نیز 
وجود عده ای رانت خوار اســت که من نام آنها را 
»طبقه نوکیسه« گذاشته ام. اینها افرادی هستند 
کــه در نتیجه رانت های اقتصــادی، پول گزافی 
را صاحب شــده اند و متاســفانه خود را به برخی 
نهادهــای قدرت وصل کرده انــد؛ به گونه ای که 
رئیس جمهور به عنوان باالترین مقام اجرایی کشور 
اعام کرد که نفوذ این افراد به اندازه ای است که 
خواستار عدم برخورد با آنها بودند! همان گونه که 
آقای روحانی اشــاره کردند، ۲5 درصد از حجم 
نقدینگی کشــور در اختیار این شارالتان ها بوده 

است«.

شکست تعاونی ها در ایران
پازوکی ادامــه داد: »اینها از طریق وزارت تعاون 
وقت، اقدام به ثبت شرکت های تعاونی کرده اند. 
به اعتقاد من، در ایران شــرکت تعاونی نه تنها به 
اهدافی کــه تعاونی ها در جهان دارند جامه عمل 
نپوشانده، بلکه متاسفانه اکثر تعاونی ها به دکانی 
برای سوءاستفاده از اموال عمومی و حقوق مردم 
تبدیل شــده اند. بنا به گزارش های کارشناسی 
تعاونی ها نه تنها توزیع در آمد را در ایران عادالنه 

نکرده اند، بلکــه آن را ناعادالنه تــر نیز کرده اند! 
به عنوان مثــال، در بخش مســکن تعاونی های 
مســکن در آمد را توزیع نکرده اند و زمین ها را با 
قیمت پایین به افــرادی به صورت رانتی تحویل 
داده اند. به همین دلیل، بنده به شدت با تعاونی ها 
در ایران مخالف هســتم و تنها تعاونی موفق که 
تاکنون دیده ام، تعاونی تولید کنندگان در شهر 
رفســنجان اســت که در زمینه پســته فعالیت 
دارد. امــا باالی ۸۰ درصد تعاونی های مســکن 
پرونده های سوءاســتفاده مالی در دادگســتری 
دارند. چون افراد بــه نام خدمت می آیند ولی به 

رانت خواری می پردازند!«
این اقتصــاددان افزود: »عددی که رئیس جمهور 
به عنوان ســهم ۲5 درصدی این مؤسسات مالی 
ارائه داد، رقم بســیار باالیی است. این موسسات 
غیــر متشــکل پولــی می توانند هــر اقتصادی 
را دچار مشــکل کننــد. آنها بــا پرداخت بهره 
۲۸درصــدی، باعث جذب ســپرده های مردم و 
مانع سرمایه گذاری افراد در سایر بانک های مجاز 
می شدند. این در حالی است که پرداخت چنین 
سود بانکی به سپرده ها بسیار عجیب و ناممکن به 
نظر می رســد. این نرخ ۲۸درصدی در هیچ جای 
دنیا قابل پرداخت نیســت و هیچ تولید کننده ای 
نیز نمی تواند ۲۸ درصد سود از انجام یک فعالیت 

اقتصادی کسب کند.«

لزوم محاکمه مسئوالن صندوق های مالی
پازوکی تصریــح کرد: »گفته می شــود که این 
موسســات از بانک مرکزی مجوز نداشــته اند و 
وزارت تعاون مجوز آنها را صادر کرده بوده است. 
این در حالی اســت کــه وزارت تعاون حق ندارد 
وارد خلق پول در اقتصاد شود. متاسفانه سیستم 
این موسســات کاما ربوی اســت و مسئوالن و 
بنیانگذاران این صندوق ها مانند ثامن الحجج و... 
باید محاکمه شوند و به سزای اعمال ننگین خود 
برســند. چرا که موجب فلج شدن اقتصاد ایران 
شده اند و مشکات بســیار زیادی را ایجاد کرده 
اند. این افراد به دلیل داشــتن قدرت، نفوذ و پول 
هنگفت می توانند هــر اقدامی را انجام دهند. در 
حالی که افــراد عادی نمی توانند بــه راحتی با 
مقامات کشــور ماقــات کنند، مســئوالن این 
موسسات به ســادگی می توانند با رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، مقامات 
قوه مقننه و مقامات ارشــد دولتی دیدار داشته 

باشند و حتی به پیوست مراجع نفوذ دارند.«
این اقتصاددان با اشــاره به اقدامات مثبت بانک 
مرکزی در برخورد با موسســات غیر مجاز گفت: 
»خوشبختانه بانک مرکزی با این موسسات مقابله 
کرد و همان طور که رئیس جمهور نیز اشاره کرد، 
حدود ۹۸ درصد ســپرده گذاران آنها توانسته اند 
پول خود را پس بگیرند. حضور این موسســات 
غیر مجاز وبال گردن بانک مرکزی شــده و حتی 
موجب ایجاد مسائل و مشکاتی در امنیت کشور 
می شــوند. به عنوان یک کارشــناس اقتصادی از 
بانک مرکزی عاجزانــه تقاضامندم که بانک های 
موجود را اعتبارسنجی کند تا مردم بدانند کدام 
بانک دارای اعتبار بیشــتر و کــدام بانک دارای 
اعتبار کمتری اســت. مسلما بانکی که نرخ بهره 
باال پرداخــت می کند، دارای مشــکل در اعتبار 
است. در همه جای دنیا نیز این روال وجود دارد.« 
وی افزود: »مثا در ژاپن به عنوان سومین اقتصاد 
بزرگ جهان، تعداد شعب بانکی کمتر از یک سوم 
بانک های ما اســت. وقتی تعــداد بانک های یک 
کشور به شکل قارچ گونه ای افزایش می یابد، این 
بانک ها در رقابتی مخرب دســت به کاهبرداری 
می زننــد و حتــی وارد فعالیت های پولشــویی 
می شوند. اتفاقی که متاسفانه در سیستم بانکی ما 
افتاده است و اساسا یکی از دالیلی که باعث شده 
بانک های بین المللی با بانک های ما کار نمی کنند، 
عدم شفافیتی است که در برخی از بانک های ما 
وجود دارد. هر چند این مسئله قابل تعمیم نیست 
و بانک های بسیار موفقی مانند بانک پاسارگاد در 
کشور ما وجود دارند که یکی از بهترین بانک ها در 
میان بانک های خصوصی است؛ چرا که مدیریت و 

سیستم منظمی را داراست.«

مجوز بانکی متوقف شود
پازوکــی اظهار داشــت: »خیلــی از بانک ها در 
اقدامی عجیب به برخی موسسات بین المللی پول 
می دهند و در ازای آن برای خود اعتبار می خرند! 
ما باید ســعی کنیم به سیستم پولی کشور نظم 
ببخشــیم و در این راســتا بانک مرکزی و دولت 
باید حداقل به مدت ۱۰ ســال دادن مجوز بانکی 

را متوقف کند. همچنین خیلی از این بانک ها باید 
ادغام شــوند و صورت های مالی آنها شفاف شود. 
مثا بزرگترین نیروگاه برقی کشور به نام نیروگاه 
شهدای پاکدشت که نام سابق آن نیروگاه دماوند 
بود، به بنیاد شهید سپرده شده و بنیاد شهید نیز 
آن را به بانک دی واگذار کرده است. این در حالی 
اســت که بانک دی تخصصی در این امر ندارد و 

نباید وارد بنگاهداری شود«.
این اقتصاددان افــزود: »بانک مرکزی با حمایت 
شــورای امنیت ملی باید ریشه این موسسات را 
از بین ببرد؛ چرا که در غیر این صورت می توانند 
برای امنیت ملی کشورمان نیز مشکل ساز شوند. 
همچنیــن بانک مرکزی بایــد صورت های مالی 
بانک ها و موسســات مالی را به صورت شــفاف 
منتشــر کند، اعتبار سنجی آنها را صورت دهد و 
نتایج را در ســایت رســمی خود در معرض دید 
عمــوم قرار دهد تا مردم اعتبــار بانک ها را رصد 

کنند.«
اما چشم امید ســپرده گذاران و مردم به دستان 
دولت و بانک مرکزی اســت. خشــکاندن ریشه 
موسسات غیرمجاز می تواند حتی در کوتاه مدت 
نیز بــه یاری اقتصــاد ایــران شــتافته و مانع 
رانت خواری و فساد مالی در کشور شود. عزم جزم 
دولــت دوازدهم در این راســتا قطعا به حل این 

مشکل اساسی کمک خواهد کرد. 

پازوکی: مسئوالن مؤسسات غیر مجاز، 
افرادی هستند که در نتیجه رانت های 
اقتصادی، پول گزافی را صاحب شده اند 
نهادهای  برخی  به  را  و متاسفانه خود 
قدرت وصل کــرده اند؛ به گونه ای که 
مقام  باالترین  به عنوان  رئیس جمهور 
اجرایی کشور اعالم کرد که نفوذ این 
افراد به اندازه ای اســت که خواستار 
بودند! همان گونه  آنها  با  برخورد  عدم 
کــه آقــای روحانی اشــاره کردند، 
۲۵درصد از حجم نقدینگی کشور در 

اختیار این شارالتان ها بوده است

خوشــبختانه بانک مرکــزی با این 
مؤسســات مقابله کــرد و همان طور 
که رئیس جمهــور نیز اشــاره کرد، 
حدود ۹۸درصد ســپرده گذاران آنها 
توانســته اند پول خود را پس بگیرند. 
حضور این موسســات غیر مجاز وبال 
گردن بانک مرکزی شده و حتی موجب 
ایجاد مســائل و مشکالتی در امنیت 

کشور می شوند

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3۰۰۰1۴1۴۲۸ در میان بگذارید.

3  بازار پول

تایید صورت های مالی بانك 
كشاورزی در مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی ســاالنه بانک کشاورزی 
برگزار و طی آن صورت های مالی منتهی به ۲۹ 
اسفند ۱۳۹5 این بانک تایید شد. در این نشست 
که با حضور دکتر مســعود کرباسیان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، مهندس محمود حجتی وزیر 
جهاد کشاورزی، دکتر سید حمید پورمحمدی 
معاون امور توســعه تولیدی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون 
امــور برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهاد 
کشــاورزی، دکترعبدالرحمن ندیمی بوشهری 
معاون اموربانکی، بیمه و شــرکت های وزارت 
امور اقتصادی ودارایی، دکتر فرشــاد حیدری 
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران، معاونــان و نماینــدگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان سازمان 
حسابرسی کل کشــور و اعضای هیئت مدیره، 
مدیران امور و رؤســای ادارات بانک کشاورزی 
برگزار شــد، دکتر مرتضی شــهیدزاده رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی  سند 
راهبردی و گزارش شاخص های عملکردی این 

بانک در سال ۹5 را ارائه کرد.

تسهیالت بانک صنعت و معدن 
به خراسان رضوی 

مبلــغ ۲۸۰ میلیارد تومان در ســال ۱۳۹5 از 
سوی بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی 
اســتان خراســان رضوی پرداخت شده است. 
سهم استان خراســان رضوی از کل تسهیات 
پرداختی این بانک به اســتان های کشــور در 
سال گذشته ۳.5 درصد است. این تسهیات به 
منظور ایجاد، توسعه و تکمیل، بازسازی و تأمین 
ســرمایه در گردش واحدهای مختلف صنعتی 
اســتان خراســان رضوی پرداخت شده است. 
گفتنی اســت، بانک صنعت و معدن از ابتدای 
اجرای طرح رونــق تولید تاکنون بیش از ۱۰۹ 
میلیارد تومان تسهیات نیز در قالب این طرح به 
صنایع کوچک و متوسط استان خراسان رضوی 

پرداخت کرده است.

بانک

دوشنبه  ۲۰ آذر 13۹۶    شماره  ۶۴۶

دولت روحانی چگونه 
بساط موسسات غیرمجاز را 

جمع کرد؟

حقوقى  عمومى  44دادگاه  شعبه   8709982160900109 كالسه  پرونده  دادنامه    
 – مجتمع قضايى صدر تهران تصميم نهايى شماره 8809972160900686 خواهان 
بانك تجارت با نمايندگى مريم زمانى  خواندگان – فاطمه دادور –محمد حسين عباسى –
غالمرضا جليل زاده –شركت مواد غذائى زرين دانه –مجتبى عباسى  خواسته ها –مطالبه 
باال تقديم  –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده  طلب   گردشكار 
داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در 
وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير با استعانت از ذات اقدس كبريائى و ذوات 

مطهر معصومين مبادرت به اتخاذ تصميم و اصدار راى مى نمايد . 
نمايندگى  با  تجارت  بانك  از سوى خواهان  يمطروحه  دعو  در خصو ص   – دادگاه  راى    
قضايى خانم مريم زمانى بطرفيت خواندگان شركت مواد غذايى زرين دانه فريدون شهر 
به  دائر  عباسى  مجتبى   – عباسى  –محمد حسين  دادور  فاطمه   – زاده  و غالمرضا جليل 
خواسته مطالبه مبلغ 1700000000 ريال وجه 17 فقره سفته ونيز مطالبه خسارات 
قانونى از حيث ابطال تمبر دادرسى هزينه واخواست و خسارات ناشى از تاخير در امر 
تاديه لذا دادگاه با عنايت به جميع محتويات پرونده و به ويژه متن دادخواست تقديمى 
واخواست  نيز  و  مرقوم  ى  ها  سفته  مصدق  رونوشت  بر  مشتمل  ابرازى  مستندات  و 
نامه هاى مربوطه و وجه به عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسى عليرغم ابالغ وقت 
رسيدگى به نحو قانونى وعد ابراز هر گونه تعرض و خدشه و مستفاد از ماده 307 قانون 
تجارت از آنجا كه صرف صدور يا ظهرنويسى سفته ظهور و داللت بر اشتغال ذمه صادر 
كننده و به همين جهت نيز قانونا مكلف به پرداخت وجه آن بوده و لذا با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقا آن به علت عدم تقديم هر گونه ادله اى به منظور اثبات 
برائت ذمه و مستفاد از ماده 307 قانون تجارت از آنجا كه سفته نيز مانند برات وسيله 
پرداخت دين مى باشد و با استناد به اصل تجريدى و منجر بودن امضا اسناد تجارى كه 
با حسن نيت لذا دادگاه دعوى  سفته نيز جز آنها محسو ب مى شود در مقابل دارنده 
مطروحه را وارد و موجه تشخيص و مستندا به مواد 307 الى 309 قانون ياد شده و 
رعايت مواد 198 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 
به  الذكر حكم به محكوميت خواندگان  به ماده 519-522 قانون اخير  79 و مستندا 
پرداخت مبلغ 1700000000 ريال بابت اصل خواسته و به نحو تضامن و نيز مبلغ بابت 
اوراق  و تصديق  تمبر  ابطال  بابت هزينه  ريال  مبلغ 33950000  و  واخواست  هزينه 
دفترى با احتساب خسارات ناشى از تاخير در امر تاديه از تاريخ سر رسيد تا اجراى حكم 
بر مبناى قرارداد فيما بين خواهان و خواندگان به ماخذ 24 درصد در سال كه از ناحيه 
واحد اجراى محاسبه و وصول خواهد شد و در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى واخواهى در اين دادگاه و سپس 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد . 
تهران  عمومى  دادگاه   44 شعبه  رئيس     110/118492  

دادنامه پرونده كالسه 9609982163100535 شعبه 206 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972163101106 خواهان- سيد 
محسن طباطبائى فرد فرزند سيد محمد با وكالت كاظم ابشى ف ابراهيم  خوانده- مجيد 
لنگرى ف فرج اله  خواسته ها- مطالبه خسارت دادرسى- مطالبه وجه چك- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه  راى دادگاه – در خصوص دعوى سيد محسن طباطبائى فرد فرزند سيد محمد 
با وكالت كاظم ابشى بطرفيت مجيد لنگرى بخواسته مطالبه مبلغ 664000000 ريال بابت 
4 فقره چك به شماره هاى مندرج در دادخواست به انضمام هزينه دادرسى و خسارات 
تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل را تقديم كردند  و مختصر ادعا بر اين مبناست خوانده وجه 
چك موصوف را به موكل ايشان بدهكار هستند واز پرداخت آن امتناع مى نمايند لذا از 
دادگاه درخواست محكوميت ايشان را بشرح محتويات پرونده نمودند نظر به اينكه خوانده 
دعوى در مقا م دفاع عليرغم ابالغ قانونيدر جلسه حاضر نشدند و اليحه دفاعيه هم تقديم 
نكرده است و مستند ابرازى خواهان كه مويد واخواست چك از ناحيه بانك محال عليه و 
همچنين نكول از پرداخت توسط صادر كننده مى باشد و نظر به مدلول ماده 1301 قانون 
مدنى كه امضا ذيل سند را عليه امضا كننده دليل محسوب نموده است با عنايت به اصل 
صحت صدور اسناد و با توجه به اينكه وجود سند تجارى در يد دارنده داللت و ظهور بر 
اشتغال ذمه داشته و خوانده دعوى هم در مقام دفاع و ابراز و دليل و رفع اشتغال ذمه 
اقدامى به عمل نياورده است ونظر به اصل استصحاب دين با رعايت قاعده فقهى الغائب 
على الحجه دادگاه دعو يخواهان را محمول بر مجمع تشخيص مصلحت نظام در باب تجويز 
مطالبه خسارات و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آئين دادرسى مدنى 
حك بر محكوميت خوانده دعوى به پرداخت مبلغ 664000000 ريال بابت اصل خواسته 
و به پرداخت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك عدم پرداخت 
و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد . 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   206 شعبه  دادرس     110/118490  

  آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده  كالسه پرونده  206/960837 وقت رسيدگى 
-  96/11/1 ساعت 10 خواهان –  مسلم برى  خوانده –  كمال امينى بالكانلو – افشين 
خواهان  اجرايى   عمليات  به  اعتراض    – خواسته  پارس   جويان  شفا   – فرخ  نديمى 
به  به مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تقديم نموده كه جهت رسيدگى  دادخواستى  
شعبه 206 دادگاه حقوقى تهران   ارجاع گرديده   بعلت مجهول المكان بودن خوانده بنا 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه وفق ماده 73    قانون آد م مفاد دادخواست   يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى مى شود تا خوانده 
جهت رسيدگى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه 206 دادگاه 
حقوقى تهران واقع در بلوار آيت اله كاشانى نرسيده به ميدان شهرزيبا خ مخابرات مجمع 

قضايى شهيد مفتح مراجعه نمايد. 
تهران  حقوقى  دادگاه    206 شعبه   دفتر  مدير     110/118488   

پرونده  206/960839 وقت رسيدگى  به خوانده  كالسه  ابالغ وقت دادرسى  آگهى 
-  96/11/1 ساعت 8:30 خواهان –  ولى كائيد   خوانده – احمد سليمى  خواسته –  
تسليم مبيع  خواهان دادخواستى  به مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تقديم نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 206 دادگاه حقوقى تهران   ارجاع گرديده   بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه وفق ماده 73    قانون آد م مفاد 
دادخواست   يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى مى 
شود تا خوانده جهت رسيدگى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه 
206 دادگاه حقوقى تهران واقع در بلوار آيت اله كاشانى نرسيده به ميدان شهرزيبا خ 

مخابرات مجمع قضايى شهيد مفتح مراجعه نمايد. 
تهران  حقوقى  دادگاه    206 شعبه   دفتر  مدير     110/118484   

 آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده  كالسه پرونده  206/960825 وقت رسيدگى 
-  96/11/1 ساعت 9 خواهان –  مجتبى خواجه حسنى رابرى   خوانده – فاطمه نبى 
خواهان  قرارداد   فسخ  تائيد   – خواسته  زاده   سيد  معيد   – زاده  سيد  نيلوفر  پور- 
به  به مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تقديم نموده كه جهت رسيدگى  دادخواستى  
شعبه 206 دادگاه حقوقى تهران   ارجاع گرديده   بعلت مجهول المكان بودن خوانده بنا 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه وفق ماده 73    قانون آد م مفاد دادخواست   يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى مى شود تا خوانده 
جهت رسيدگى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه 206 دادگاه 
حقوقى تهران واقع در بلوار آيت اله كاشانى نرسيده به ميدان شهرزيبا خ مخابرات مجمع 

قضايى شهيد مفتح مراجعه نمايد. 
تهران حقوقى  دادگاه    206 شعبه   دفتر  مدير     110/118484   

  آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده  كالسه پرونده  206/960831 وقت رسيدگى 
-  96/11/4 ساعت 9 خواهان – سياره كلجاهى  خوانده – اصغر شيرخانلو – مرتضى 
شيرخانلو- عصمت شيرخانلو- نازنين شيرخانلو- ليال شيرخانلو  خواسته –  ابطال مبايعه 
نامه  خواهان دادخواستى  به مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تقديم نموده كه جهت 
المكان  بعلت مجهول  ارجاع گرديده    تهران    به شعبه 206 دادگاه حقوقى  رسيدگى 
بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه وفق ماده 73    قانون آد م مفاد 
دادخواست   يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى مى 
شود تا خوانده جهت رسيدگى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه 
206 دادگاه حقوقى تهران واقع در بلوار آيت اله كاشانى نرسيده به ميدان شهرزيبا خ 

مخابرات مجمع قضايى شهيد مفتح مراجعه نمايد. 
تهران  حقوقى  دادگاه    206 شعبه   دفتر  مدير     110/118482   

 آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده  كالسه پرونده  206/960314 وقت رسيدگى 
-  96/10/27 ساعت 8:30 خواهان –  وحيد حسن زاده   خوانده –  محمد سعيد 
شيخى  خواسته –مطالبه وجه چك  خواهان دادخواستى  به مجتمع قضايى شهيد مفتح 
تهران تقديم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 206 دادگاه حقوقى تهران   ارجاع 
گرديده   بعلت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
هاى  روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  دادخواست    مفاد  م  آد  قانون      73 ماده  وفق 
دريافت  و  رسيدگى  جهت  خوانده  تا  شود  مى  آگهى  خواهان  هزينه  به  كثيراالنتشار 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه 206 دادگاه حقوقى تهران واقع در 
شهيد  قضايى  مجمع  مخابرات  خ  شهرزيبا  ميدان  به  نرسيده  كاشانى  اله  آيت  بلوار 

مفتح مراجعه نمايد. 

تهران  حقوقى  دادگاه    206 شعبه   دفتر  مدير     110/118481   

 آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده  كالسه پرونده  206/960838 وقت رسيدگى -  
96/10/30 ساعت 10 خواهان –بانك مهر اقتصاد   خوانده –  وحيد حميده ابوالمعالى- 
خواهان  وجه چك   مطالبه    – خواسته  زاده   زينال  ايرج  غفورى-  ساناز  محمدى-  زيبا 
به  به مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تقديم نموده كه جهت رسيدگى  دادخواستى  
شعبه 206 دادگاه حقوقى تهران   ارجاع گرديده   بعلت مجهول المكان بودن خوانده بنا 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه وفق ماده 73    قانون آد م مفاد دادخواست   يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى مى شود تا خوانده 
جهت رسيدگى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه 206 دادگاه 
حقوقى تهران واقع در بلوار آيت اله كاشانى نرسيده به ميدان شهرزيبا خ مخابرات مجمع 

قضايى شهيد مفتح مراجعه نمايد. 
تهران  حقوقى  دادگاه    206 شعبه   دفتر  مدير     110/118479   

سال ها پیش ورشکستگی برای کاسبان و فعاالن 
بــازار و عرصه تجارت، چنان قبحی داشــت که 
هیچ کــس حاضر نبــود مهر»ورشکســته« به 
پیشانیش بخورد. درشرایطی هم که یکی از تجار 
با مشکل مالی مواجه می شد، سایر هم مسلکان 
دست به دســت هم می دادند تا اصطاحا او در 
بازار زمین نخورد. امروزه اما شرایط به کلی عوض 
شده، به طوری که برخی بدهکاران بانکی تاش 
می کنند به هر شکل ممکن و با استفاده از خألهای 
قانونی، خودشــان را به شکل صوری، ورشکسته 
معرفی کنند تا بدهی به بانک ها را نپردازند. این 
روش فارغ از این که یک اقدام ناجوانمردانه علیه 
بیت المال و دست درازی به منابع عمومی است، 
یک آسیب اجتماعی هم هست و جا دارد جامعه 

شناسان به بررسی این پدیده بپردازند.
البتــه مدت کوتاهی پس از این که این روش در 
میان بدهکاران بانکی رایج شــد، بانک ها متوجه 
شــدند و موضوع را به مقامات مسئول منعکس 
کردند؛ چرا که حجم این بدهی ها پیوســته در 
حال ازدیاد بوده و هســت و بخش قابل توجهی 
از مطالبات معوق نظام بانکی را تشکیل می دهد. 
مدیران عامل بانک ها جلسات متعددی با بانک 
مرکزی داشــته و در این باره هشدارهای الزم را 
داده اند. بانک مرکزی نیــز موضوع را در دولت 
مطرح و پاسخ های مناسبی برای آن دریافت کرده 
اســت، به طوری که الیحه اصاح قانون تجارت 
متضمــن بندهای اصاحی به مجلس شــورای 

اسامی رفته و امیدواریم به زودی تصویب شود.
البته دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی 
نیز در این باره بســیار خوب عمل کرده و تا حد 
قابل توجهی جلو اقدامات سوءاســتفاده گران را 
گرفته است. با این حال حقوقدانان با همفکری 
هم و تا زمان اصاح قانون، می توانند راهکارهای 
الزم برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات را 
ارائه دهند. به هر حال اقدامات قانونی در این باره 
اعمال و در نهایت راه بر سوءاســتفاده بدهکاران 
بانکی از شرایط موجود بسته خواهد شد، اما جای 
تاسف است که قبح »ورشکستگی« در اقتصاد ما 
شکسته اســت؛ همان طور که قبح بازنگرداندن 

تسهیات دریافتی از بانک شکسته است.

یادداشت 
قبح  »ورشکستگی«

 شکسته است
محمد رضا حسین زاده   مدیرعامل بانک ملی
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رئیس بیســت و یکمین کنگــره طب فیزیکی، توانبخشــی و 
الکترودیاگنوز ایران در  آســتانه برگزاری بیست و یکمین کنگره 
بین المللی طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران با بیان 
اینکه دردهای اسکلتی- عضالنی شایع ترین علت مراجعه بیماران 
به مطب های طب فیزیکی است، گفت: دردهای اسکلتی- عضالنی 
در ناحیه گردن، کمر و زانو شایع تر از سایر قسمت های بدن است.

وی افزود: کمردرد از شایع ترین دردهای اسکلتی-عضالنی است 
بــه گونه ای که می تــوان اعالم کرد تمام افــراد یکبار در زندگی 

خود این درد را تجربه کرده اند.دکتر 
ســید منصور رایگانی در ادامه یادآور 
شد: بیمارانی که دچار سکته مغزی 
و ضربــه مغزی، ضایعــات نخاعی و 
نیز  می شــوند  حرکتی  اختــالالت 
جزو مراجعان طب فیزیکی هستند 

کــه به دنبال بروز بیماری و عدم توانایــی حرکت اندام ها نیاز به 
توانبخشی پیدا می کنند.وی خاطرنشان کرد: افرادی که به دنبال 

برخی بیماری ها مانند سکته مغزی و حوادثی از قبیل ضربه مغزی 
دچار معلولیت می شوند عالوه بر اقدامات جراحی و داخلی نیازمند 
به اقدامات طب توانبخشــی نیز خواهند بود.وی خاطرنشان کرد: 
برخی دردهای عضالنی-اسکلتی به دنبال سبک زندگی در افراد 
بروز می یابد. وی افزود: به افراد به خصوص توصیه می شــود برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری های اسکلتی- عضالنی هر 30  دقیقه 
از جــای خود برخیزند و حرکات کششــی انجام دهند یا فاصله 

کوتاهی را پیاده رویی کنند.

پشت میزنشینان مراقب دردهای عضالنی-اسکلتی باشند
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
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آفتاب اقتصادی – نجمه حمزه نیا : طب ســوزنی 
از قرن ها پیش به عنوان یک سیســتم درمانی در 
فرهنگ چین و آســیای شــرقی استفاده می شد. 
در آن زمان، سوزن ها از سنگ یا استخوان ساخته 
می شــد و به آن Bian به معنی ابزار تیز و باریک 
برای درمان می گفتند. در عصر برنز، ســوزن های 
برنزی و آهنی جایگزین آن ها شد و امروزه به طور 
عمده سوزن های طب ســوزنی از فوالد ضد زنگ 
ســاخته می شــود. در حال حاضر در بسیاری از 
بیمارستان های دنیا ترکیبی از طب سنتی چینی، 
طب غربی و طب سوزنی اســتفاده می شود.حال 
با توجه که به اینکه اســتفاده از طب ســوزنی در 
بین افراد برای درمان و زیبایــی و.. رو به افزایش 
اســت آفتاب اقتصادی در این باره با دکتر کیارش 
ساعتچی، پزشک طب سوزنی، عضو هئیت مدیره 
انجمن علمی طب سوزنی ایران به گفت وگو نشسته 

که در ادامه می خوانید.
وی در ابتدا گفت : ارتقاء ســطح سالمت و درمان 
بیماری ها به روش تحریــک نقاط خاصی از بدن 
توسط سوزن های فلزی بر مبنای الگوی پیچیده و 
نظام مند طب سنتی چین با سابقه ای بالغ بر 2500 

سال است. 
این پزشک طب ســوزنی ادامه داد : سایر اجزای 
طب سنتی چین نیز شــامل درمان های گیاهی، 
بادکش گذاری، موکســا ) اعمال حرارت (، ماساژو 
تمرینــات هماهنگ کننــده ذهن- بدن شــامل 

چی کونگ و تای چی است.
دکتر ســاعتچی در ادامــه برخــی از رایج ترین 
کاربردهای بالینی طب سوزنی را این گونه تشریح 
کرد :  از ســال 1979 میالدی، سازمان بهداشت 
جهانی )W.H.O.( به دنبال تجربیات موفق به کار 
گیری طب سوزنی در تکمیل درمان های پزشکی 
در کشــورهای اروپایی و آمریکا، لیســتی شامل 
حدود 40 مورد از بیماری های قابل مدیریت توسط 
طب سوزنی را ارائه کرده است. امروزه، پزشکان با 
اســتفاده از این طب، به رونــد درمان غیر دارویی 
و بهبود کیفیت زندگی درمبتالیان به بیماریهای 
بســیار رایج کمک بســیاری می کنند به عنوان 
مثــال از این بیماری ها عبارتنــد از:  از  کمر درد، 
زانو درد، ســردرد ) از جمله میگرن(، بیماری های 
گوارشی نظیر التهاب مزمن معده و نشانگان روده 
تحریک پذیر، بیماری های تنفســی مانند آســم، 
اختالالت خلقی نظیر اضطراب و افسردگی خفیف 
تا متوســط، اختالالت عملکردی ارگان ها ناشی از 
استرس ) اختالالت روان تنی یا سایکو سوماتیک(، 
خســتگی مزمن، تهوع ناشی از شــیمی درمانی، 
اختــالالت دوره ماهیانــه،  اضافــه وزن و ضعف 

متابولیسم )سوخت وساز(.
وی در پاســخ به این پرسش که مبنای نظری  و 
علمی طب ســوزنی  چیســت، خاطرنشان کرد : 
بیماری ناشی از انسداد جریان طبیعی انرژی حیاتی 

در ارگان ها و مســیرهای 
انتقال این جریان می باشد 
با تحریک  و طب سوزنی 
مهم تریــن و تأثیرگــذار 
مسیرهای  در  نقاط  ترین 
دچار اختالل نظیر کمبود 
فعالیت یا تجمع استرس، 
موجب تقویت کارکردهای 
طبیعی بدن و رفع انسداد 
یا تجمع غیر عادی تنش 
در ذهن  و بدن می شــود. 
متعدد  پزشکی  تحقیقات 
را  مختلفی  مکانیسم های 
برای نحوه تأثیرگذاری طب 
انسان  سالمت  بر  سوزنی 

توضیح داده اند. برخی از این مکانیســم ها عبارتند 
از تنظیم فعالیت شیمیایی مغز ) نوروهورمون ها و 
نوروترنسمیترها(، ترشح اوپیوئید های طبیعی بدن 
نظیر اندورفین در مغز و نخاع، تســهیل بازپخش 
سیگنال های الکترومغناطیسی در بافت ها و تقویت 

فعالیت سیستم ایمنی .
این عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب سوزنی 
ایران اظهار کرد : اخیرا مروری بر 22 مطالعه بالینی 
با موضوع تاثیر طب ســوزنی در درمان کمر درد 
که یکی از شــایع ترین دالیل مراجعه به پزشکان 

می باشــد، نشان داده است که این طب در کاهش 
شــدت کمر درد و بهبود کیفیت زندگی مبتالیان 
به این عارضه، بســیار موثر اســت. توصیه انجمن 
درد آمریکا به پزشــکان از ســال  2007 تا کنون 
در بیمارانی که درمان های 
برای  پزشــکی  روتیــن 
کمردرد آنها رضایت بخش 
نبــوده، اســتفاده از طب 
چنین  اســت.  ســوزنی 
شــده  موجب  تجربیاتی 
کــه پزشــکان و بیماران 
در بســیاری از کشورها از 
جمله ایران به طب سوزنی 
روی بیاورنــد. از جملــه،  
انجمن علمی طب سوزنی 
 1387 ســال  از  ایــران 
بهداشت  وزارت  توســط 
پزشکی  آموزش  و  درمان 
به رسمیت شناخته شده 
اســت و همین امر نقش بســیار مهمی در زمینه 
معرفی علمی و صحیح طب سوزنی در کشورمان 

داشته است.
دکتر ســاعتچی  روند یک جلسه تشخیصی طب 
ســوزنی را اینگونه تشریح کرد : ابتدا پزشک طب 
سوزنی، فرصت کافی در اختیار بیمار می گذارد تا 
شرح حال بیماری خود را بازگو کند. سپس نوبت 
به معاینه زبان و نبض می رسد. بر مبنای سه رکن 
اشاره شده، پزشک قادر خواهد بود الگوی به وجود 
آورنده بیماری را تشــخیص دهد و بر این اساس، 

طــرح درمان  را پایه ریــزی و نقاط مورد نیاز طب 
ســوزنی برای فرد مراجعه کننــده را از بین بالغ بر 
سیصد و شصت نقطه استاندارد، انتخاب کند.طی 
دو دهه گذشته، دستگاه های پیشرفته تشخیصی با 
ماهیت الکترونیکی برای دقیق تر کردن تشخیص 
پزشک نیز در اختیار بسیاری از پزشکان قرار گرفته 
تا مسیر تشخیص و درمان در طب سوزنی مطمئن 

تر باشد.
وی در پاســخ به این پرسش که روند یک جلسه 
درمانــی طب ســوزنی بعد از تشــخیص چگونه 
می گــذرد، عنوان کــرد :  در مرحله درمان، نقاط 
انتخاب شــده طی یک یا چند دوره درمانی، پس 
از استریل کردن پوست با الکل، توسط سوزن های 
بســیار باریک اســتریل و یک بارمصرف از جنس 
استیل منعطف تحریک می شود. نحوه ورود سوزن 
به بافت زیر پوست بستگی به محل آناتومیک نقطه 
دارد و ممکن است به صورت عمودی یا مایل باشد. 
عمق نفوذ ســوزن ها هم غالبا حداکثر 5 میلیمتر 
است تا ضمن دستیابی به بیشترین تاثیر بالینی، 
آسیبی به بافت های زیرین وارد نشود. الزم به ذکر 
است که پاکسازی پوست، یک بار مصرف بودن و 
استریل بودن ســوزن ها، نگرانی پزشک و بیمار را 
از انتقال بیماری هایی نظیر هپاتیت یا ایدز از یک 
بیمار به بیمار دیگر، به طور کامل برطرف می کند. 
نگرانی از دردناک بودن سوزن ها هم غالبا در شروع 

جلسه از بین می رود.
این پزشــک طب سوزنی،نحوه تحریک نقاط طب 
سوزنی را این گونه بیان کرد :  تحریک نقاط بسته 
به تشخیص پزشک معالج ممکن است با وارد کردن 
جریان الکتریکی به سوزن ها انجام شود. امروزه در 
بســیاری موارد نیز به جای سوزن از تحریک موثر 
نقــاط با لیــزر کم توان، میدان های مغناطیســی 
ضرباندار و پالس های نوری اســتفاده می شود که 
وابستگی پزشــک به استفاده از سوزن های سنتی 
را تــا حدودی کاهــش می دهد. ایــن روش های 
جدیــد تر برای کودکان و همچنین افرادی که در 
جلسات نخست با نگرانی ذهنی در مورد دردناک 
بودن سوزن روبه رو هستند، روند پذیرش درمان را 

تسهیل می کند. 
دکتر ساعتچی در پایان گفت : طب سوزنی روشی 
بدون درد و بســیار آرامش بخش اســت و ضمن 
استرس زدایی از سیســتم ذهنی و جسمی افراد، 
منجر به هماهنگی بیشــتر در کارکرد ارگان های 
بدن می شــود.به همین دلیل، طب سوزنی برای 
عمــده مراجعین، با تجربه رفع خســتگی، بهبود 
خواب، افزایش نیروی حیاتی و احســاس سبکی 

همراه است. 

آفتاب اقتصادی در گفت وگو با عضو هئیت مدیره انجمن علمی طب سوزنی ایران بررسی کرد

طب سوزنی چیست؟

امروزه در بســیاری موارد نیز به جای 
ســوزن از تحریک موثر نقاط با لیزر 
مغناطیســی  میدان های  کم تــوان، 
ضرباندار و پالس های نوری اســتفاده 
می شــود که وابســتگی پزشک به 
اســتفاده از سوزن های ســنتی را تا 
حدودی کاهش می دهد. این روش های 
برای کــودکان و همچنین  تر  جدید 
افرادی که در جلسات نخست با نگرانی 
ذهنی در مورد دردناک بودن ســوزن 
روبه رو هستند، روند پذیرش درمان را 

تسهیل می کند

آبله مرغان نوعی بیماری ویروسی و بسیار واگیردار 
است که در کودکان شیوع بیشتری دارد، از عالئم 
این بیماری می توان به تب، سردرد و جوش های 
پوستی در هر قسمت از بدن اشاره کرد؛ به گزارش 
باشگاه خبرنگاران؛ در این مطلب گیاهان دارویی را 
معرفی می کنیم که تاثیر بسزایی در تسکین عالئم 

آبله مرغان دارند.

جوش شیرین
جــوش شــیرین خارش 
و ســوزش ناشــی از آبله 
مرغان را تسکین می دهد؛ 
برای این منظور باید نصف 
جوش  غذاخوری  قاشــق 
شیرین را در یک لیوان آب 
حل و لیف نرمی را به محلول آغشته کنید؛ آن را 
روی قسمت هایی که دچار خارش و سوزش است، 
بگذارید و اجازه دهید که خشک شود همچنین 
می توانید نصف تا یک فنجان جوش شیرین را در 
آب وان حمام حل و داخل این محلول استحمام 

کنید.

یاس بنفش هندی
یاس بنفش هندی به علت 
خاصیت ضد ویروسی که 
دارد، در درمان آبله مرغان 
بسیار مؤثر است؛ این گیاه 
همچنین به خشک شدن 
تاول هــا و رفع خارش نیز 
کمک شــایانی می کند؛ تعداد کمی از برگ یاس 
بنفش هنــدی را له کنید و روی جوش و تاول ها 
را قرار دهید همچنین می توانید چند برگ از این 

گیاه را به آب وان حمام اضافه کنید.

هویج و گشنیز
سوپ گشــنیز و هویج در 
درمان آبله مرغان بســیار 
مفید اســت. این ســوپ 
سرشــار از آنتی اکسیدان 
است که سبب بهبود این 
بیماری می شود؛ برای این 
منظور باید حدود 100 گرم هویج خرد شــده را 
با ۶0 گرم برگ تازه گشــنیز در دو و یک چهارم 
فنجان آب بجوشــانید تا نصــف آب آن تبخیر 
شود،این ســوپ را روزانه یک بار به مدت یک ماه 
میل و برای تقویــت قوای بدنی خود نیز هویج و 

برگ گشنیز آب پز مصرف کنید.

جو دو سر
برای تسکین خارش ناشی 
از آبله مرغان از جو دوسر 
کمک بگیرید، برای این کار 
باید 2 فنجان جو دو سر را 
بکوبید تا به شــکل پودر 
درآید، ســپس آن را در 2 
لیتر آب ولرم بریزید و بدنتان را به مدت 15 تا 20 

دقیقه با این محلول خیس کنید.

سرکه قهوه ای
یکــی از راه حل های مؤثر 
آبله مرغان  برای درمــان 
قهوه ای  سرکه  از  استفاده 
قهوه ای  ســرکه  اســت؛ 
خارش پوســت را از بین 
می برد و به بهبود زخم ها 
و جلوگیــری از ایجاد جاِی زخم کمک شــایانی 
می کند. برای این منظور باید نصف فنجان سرکه 

قهوه ای را بــه آب ولــرم درون وان حمام اضافه 
کنید و حدود 10 تا 15 دقیقه درون این محلول 

استحمام کنید.

عسل
عســل در بهبود خارش و 
از  ناشی  التیام جوش های 
آبله مرغــان نقش موثری 
دارد؛ برای این منظور باید 
عســل طبیعی را بر روی 
جوش و تاول ها قرار و این 
کار را روزانه 2 تا ســه بــار تا بهبود کامل زخم ها 

انجام دهید.

دمنوش های خانگی
آبله مرغان  برای درمــان 
انــواع  از  می توانیــد 
دمنوش های گیاهی مالیم 
و آرام بخش مانند دمنوش 
بابونه، ریحان، گل همیشه 
بهار و بادرنجبویه استفاده 
کنید؛ برای این منظور باید یک قاشق غذاخوری از 
هر یک از گیاهان بابونه، ریحان، گل همیشه بهار و 
بادرنجبویه را داخل یک فنجان آب جوش بریزید 
و اجازه دهید تا َدم بکشــد سپس این محلول را 
از صافی عبور دهید. مقدار بسیار کمی دارچین، 
عسل و آب لیمو ترش به آن اضافه و روزانه چند 

بار میل کنید.

روغن اسطوخودوس
روغن اســطوخودوس از دیگــر درمان های مؤثر 
برای کاهش سوزش و خارش ناشی از آبله مرغان 
اســت؛ روغن عصاره اســطوخودوس را با مقدار 

کمی از روغــن نارگیل یا 
بــادام ترکیب کنید، آن را 
بر روی جــوش و تاول ها 
ماســاژ دهید و صبر کنید 
تا خشک شود، این کار را 
روزانه دو بار انجام دهید؛ همچنین می توانید چند 
قطره روغن عصاره اسطوخودوس و بابونه را داخل 
آب ولرم بریزید و به مدت 10 دقیقه بدن خود را 

با آن خیس کنید.

روغن چوب صندل
روغن چوب صندل به علت 
خــواص ضدعفونی کننده 
و ضدالتهابــی کــه دارد، 
را  مرغان  آبلــه  زخم های 
درمان می کند، این روغن 
جای زخم ها را نیز از بین 
می بــرد. چند قطره روغن چوب صندل خالص را 
به یک قاشق چای خوری روغن بادام اضافه کنید 
سپس آن را بر روی جوش ها ماساژ و این کار را تا 

بهبود کامل زخم ها انجام دهید.

کاالندوال )گل همیشه بهار(
کاالنــدوال در از بین بردن 
خــارش ناشــی از آبلــه 
مرغــان موثر اســت؛ دو 
قاشق غذاخوری کاالندوال 
و یک قاشــق چای خوری 
برگ عنبر سائل را در یک 
فنجان آب بریزید و بگذارید یک شب بماند، صبح 
این مخلوط را آسیاب کنید و آن را مستقیم روی 
جوش ها بگذارید، زمانی که به طور کامل خشک 

شد، زخم ها را بشویید.

تسکین عالئم آبله مرغان با راهکارهای خانگی

دکتــر وحید مســگرزاده؛ جراح دهــان، فک و 
صورت  در آســتانه برگزاری دوازدهمین کنگره 
علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 
در اراتباط با میزان شیوع شکاف های لب و کام 
اظهارداشــت: در مورد آمار این بیماری در ایران 
اطالعات دقیقــی ندارم ولی طبــق کتاب های 
مرجع این آمار در آمریکای شمالی یک مورد در 
700زایمان است.وی افزود:  بر همین اساس یک 
نوزاد در 700 نوزاد دارای شکاف لب یا کام یا هر 
دو هستند و این آمار به نسبت نژاد های مختلف 
یا عوامل زمینه ای دیگر دارای تغییر اســت.دبیر 

مشــاور علمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه 
انجمن دندانپزشــکان عمومی ایــران  در مورد 
تومورها و کیســت های حفره دهان عنوان کرد: 
این ضایعات شیوع باالیی دارند که خوشبختانه 
اکثریت آنها دارای ماهیتی خوش خیم هستند. 
شــایع ترین دالیلی که در تشــکیل کیست ها 
و تومورها دیده می شــود علت عفونی داشته و 
به دنبال آلوده شــدن پالــپ دندان ها در انتهای 
ریشــه دنــدان و در داخل اســتخوان به وجود 
می آیند.وی بیان داشــت: تومورها و کیست ها 
با عللی دیگر مثل ازدیاد ســلول های ســازنده 

بافت های دندانی یا ســلول های غدد بزاقی نیز 
می توانند تشــکیل و اینگونه مشکل ها را ایجاد 
کنند، البته اکثر این ضایعات باید درمان شــوند 
تا مشــکلی برای بیمار در آینــده ایجاد نکنند. 
وی با تاکید بر اینکه بسیار مهم است که روش 
درمانی صحیح در این زمینه نیز اعمال شــود، 
تصریح کــرد: در مورد ضایعــات بدخیم ناحیه 
دهان با وجود شــیوع کمتر نیز باید بسیار آگاه 
باشیم. به صورت یک قانون کلی هر گونه تغییر 
در رنگ یا حالت الیه های مخاطی دهان، ایجاد 
هرگونه زخم در محیط دهان و یا ایجاد هر گونه 

توده، اگر بدون علت واضح و باالی دو هفته باشد 
باید تحت معاینه و آزمایش حهت تشخیص قرار 
بگیرد. جراح دهان، فک و صورت گفت: متاسفانه 
درصد باالیی از مراجعان مبتال به ضایعات بدخیم 
حفره دهان بســیار دیر اقدام به درمان می کنند 
که هرگونه تعلل در این امر باعث سخت تر شدن 
درمان و پایین تر آمدن شــانس موفقیت درمان 
می شود.دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن 
دندانپزشــکان عمومی ایــران 19-22 دی ماه 
139۶ در مرکز همایش های برج میالد در تهران 

برگزار می گردد.

شایع ترین علت بروز کیست و تومور در ناحیه دهان

نوزادان IVF در معرض 
ریسک بیماری قلبی قرار دارند

مطالعــه اخیــر نشــان داده اســت »لقاح 
آزمایشــگاهی« )IVF( با افزایش ریســک 
نقایص قلبی مــادرزادی در نوزادان مرتبط 
است.به گزارش مهر، بررسی مطالعات نشان 
داده اســت نوزاد زنانی که به شیوه IVF یا 
ICSI )تزریق اســپرم داخل سیتوپالسمی( 
باردار شــده اند در مقایسه با بارداری عادی 
و خودبه خودی 45 درصد بیشتر در معرض 
نقایص قلبی مادرزادی هســتند.این تحلیل 
شــامل 8 مطالعه با 25,85۶ کودک متولد 
شده به شــیوه IVF و 287,995 کودک به 
شــیوه بارداری طبیعی و در مجموع 2289 
کــودک دچار نقایص قلبی مــادرزادی بود.
نقایص قلبی مادرزادی در 1.30 درصد گروه 
کودکان IVF/ICSI و 0.۶8 درصد کودکان 
متولدشده به شــیوه بارداری خودبه خودی 
مشخص شــد.پائولو کاوورتو، سرپرست تیم 
تحقیق از بیمارســتان سن رافائل ایتالیا، در 
این باره می گوید: »ما معتقدیم بارداری های 
IVF/ICSI در نتیجــه اختالل عملکرد در 
جفت ریسک افزایش نقایص قلبی مادرزادی 
را افزایــش می دهند؛ ما توصیه می کنیم در 
تمامــی بارداری ها به شــیوه IVF/ICSI از 

نوزاد اکوکاردیوگرافی گرفته شود.«

افزایش خطر مرگ 
آلزایمری ها با مصرف 
داروهای ضد اضطراب

محققان دریافته اند خطر مرگ بیماران آلزایمری 
با آغاز مصرف داروهای ســایکواکتیو افزایش 
می یابد.به گزارش مهــر، »بنزودیازپین« جزء 
گروه داروهای ســایکواکتیو که به عنوان اولین 
راه درمان اضطراب، بیقراری و بیخوابی در بین 
افراد مبتال به آلزایمر استفاده می شود، ممکن 
است ریسک مرگ را تا 40 درصد افزایش دهد.

بیماری آلزایمر یک بیماری پیشــرونده است 
که حافظه و ســایر عملکردهای مهم روانی را 
نابود می کند.محققان دانشــگاه فنالند شرقی 
دریافته اند ریسک مرگ درست بعد از آغاز به 
مصرف بنزودیازپین و داروهای مرتبط افزایش 
می یابد.افزایش ریسک مرگ ناشی از عوارض 
معکوس این داروها نظیر صدمات ناشی از زمین 
خوردن از جمله شکستگی لگن، و همچنین 
ذات الریه و سکته مغزی است.در این مطالعه، 
تیم تحقیــق 10,380 بیمــار مصرف کننده 
بنزودیازپین و داروهای مرتبط را مورد بررسی 
قرار دادند. آنها این گروه را با 20,7۶0 بیماری 
کــه این دارو را مصرف نکرده بودند مقایســه 
کردند.محققــان تاکید می کننــد در صورت 
ضرورت تجویز این گروه از داروها، بهتر اســت 

فقط برای مصرف کوتاه مدت باشد.

تازههایافته

توصیه های مفید
 برای درمان زخم دهان

زخم دهان عارضه دردناکی است که شرایط 
ناخوشایندی را برای فرد ایجاد می کند اما با 
اســتفاده از روش های خانگی و طب سنتی 
می توان ســریع تر از شــر آن خالص شد.به 
گزارش ایســنا، تقریبا همه ما هر از گاهی به 
این عارضه دچار شــده ایم. این زخم ها اغلب 
داخل لــب، در فضای داخل دهان، روی لثه 
یا کام دهــان ظاهر می شــوند. اگرچه این 
زخم ها مضر نیســتند اما گاهــی بی نهایت 
دردناک و رنج آور می شوند تا جایی که حتی 
اشتهای فرد را به کلی از بین می برند.عوامل 
مختلفی از جمله یبوست، نوسانات هورمونی 
و افزایش اسیدیته در بروز زخم دهان نقش 
دارند. گاهی نیز این عارضه از کمبود آهن و 
ویتامین های ب و ث ناشی می شود.البته در 
موارد محدودتر ممکن است این عارضه نشانه 
یک مشــکل یا بیماری جدی تر باشد اما در 
غیر این صورت خوشــبختانه به سادگی و با 
استفاده از چند ماده مفید می توان زخم های 
دهان را درمان کرد.گزینه های زیر می توانند 
هر چه ســریعتر شــما را از رنج و درد این 

زخم ها رهایی دهند:
- عسل به دلیل خواص آنتی باکتریال تاثیر 

مهمی در بهبود زخم دهان دارد.
- روغن نارگیل نیز دارای خواص ضد التهابی 
اســت و در نتیجــه التهاب و تــورم زخم را 

کاهش می دهد.
- سرکه سیب ترکیبی قوی برای درمان زخم 
دهان است. فقط یک قاشق غذاخوری از آن 
را در نیم فنجان آب حل کرده و چند دقیقه 
دهان خود را با محلول فوق شســت و شــو 
دهید. هر صبح و شب این کار را انجام دهید 

تا زخم  بهبود پیدا کند.
- محلــول آب نمک نیز انتخابی پرطرفدار و 

مفید برای درمان زخم های دهان است.
- خمیردنــدان به دلیــل دارا بودن خواص 
ضدمیکروبی به نابــودی عفونت  عامل بروز 
زخم کمــک می کند. همچنیــن خاصیت 
خنک کنندگی دارد که از سوختگی و تشدید 
ناراحتــی ناشــی از زخم دهــان جلوگیری 

می کند.
- آب پرتقــال غنی شــده در صورتی برای 
درمان زخم دهان مفید است که عامل بروز 

زخم، کمبود ویتامین ث باشد.
- ســیر یکی از پرکاربردتریــن درمان های 
خانگی است که برای درمان زخم دهان نیز 
توصیه می شــود. کافیست برشی از آن را به 
آرامی و یک تا دو دقیقه روی زخم بمالید و 
پس از 30 دقیقه دهانتان را بشویید. با تکرار 

این کار زخم دهان برطرف می شود.

توصیه

مسمومیت با قرص 
استامینوفن را جدی بگیرید

پریسا اعتصام، کارشــناس دارویی کارشناس 
سازمان غذا و دارو گفت: یکی از متداول ترین 
داروهایی که مســمومیت بــا آن وجود دارد 
استامینوفن است.به طوری که در هر بیماری 
که با نارســایی حاد کبدی مراجعه کند باید 
مسمومیت کبدی ناشی از اووردوز استامینوفن 
را در نظــر گرفت. به گزارش فارس، وی افزود: 
در صورتی که پزشــک برای شما یا فرزندتان 
استامینوفن تجویزکرده باشد، دارو را براساس 
دوز دقیق درمانی آن و نه بیشــتر آن مصرف 
کنیــد و از مصرف مقادیر بیش از حد درمانی 
یا قرار دادن دارو در دسترس کودک خودداری 
کنید تا از بروز مسمومیت با آن خودداری کنید.

این کارشــناس دارویی ادامه داد: عالیم اولیه 
مسمومیت با استامینوفن که نیم تا 24 ساعت 
بعد از بلع ممکن است بروز کند، عمدتا به شکل 
تهوع، استفراغ، بی اشــتهایی می باشد.ممکن 
است عالیمی مانند خستگی، ضعف عضالنی، 
تعریق و...پیش بیاید. ظاهر بیمار ممکن است 
عادی باشــد.اعتصام افزود: عالیم ثانویه بیمار 
مسموم، 24 تا 72 ســاعت بعد از مصرف، به 
شکل درد در یک چهارم باالیی سمت راست 
شکم، افزایش سطح بیلی روبین و... بروز پیدا 
می کند.عالیم تهوع، اســتفراغ و بی اشتهایی 
کمتر می شــود.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
بســیاری از اقداماتی که بــرای بیماران انجام 
می شــود در ســاعات اولیه بروز مسمومیت 
اثربخشی بهتردارند، لذا در صورت مسمومیت 
با استامینوفن اهمیت دارد که هرچه زودتر به 

اورژانس مسمومین مراجعه شود.

هشدار

درمان دیابت و دیستروفی 
عضالنی با مهندسی ژنتیک

محققــان موفق بــه ابداع شــکل جدیدی از 
مهندســی ژنتیک شــده اند که پتانســیل 
درمان انواع بیماری هــای جدی مانند دیابت 
و دیســتروفی عضالنی را دارد.به گزارش ایرنا ، 
محققان می گویند: از این شیوه جدید می توان 
برای درمان وضعیت های مغزی مانند بیماری 
آلزایمر و پارکینســون نیز اســتفاده کرد.هم 
اکنون اغلب شیوه های مهندسی های ژنتیک 
که بر یک موجود زنده انجام می شــود، حذف 
و یا جایگزینی ژن هایی را که بد عمل می کنند، 
هــدف قرار می دهند و یکــی از متداول ترین 
شیوه های اصالح ژنتیکی موسوم به 'کریسپر' 
که شبیه یک 'قیچی مولکولی' عمل می کند، 
در این زمینه عملکرد ســریع و دقیق دارد. در 
تحقیق جدید، محققان ، کریسپر را به گونه ای 
تغییر دادند که بــه جای حذف ژن ها، موجب 
فعال ســازی سایر ژن هایی شود که می توانند 
برخی اثرات بیماری را معکوس کنند.این قابلیت 
می تواند اثرات مضر برخی از بیماری های غیر 
قابــل درمان را مختل کند. پروفســور 'جوان 
کارلوس ایزپیزوا بلمونت' از محققان اصلی در 
ایــن پروژه گفت: حذف ژن هــا زمینه را برای 
جهش های جدید باز می کند. اما با استفاده از 
این روش جدید نیازی به اصالح دائمی ژنتیک 
نیســت. وی و همکارانش از این شیوه اصالح 
شده کریســپر برای ارائه یک بسته مولکولی 
در یک منطقه ناکارآمد از دی.ان.ای اســتفاده 
کردند. زمانی که این بسته مولکولی در آنجا قرار 
داشت، فعالیت ژن مورد نظر را تقویت می کرد.

نوآوری


