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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 
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توزیع روغن
با کارت ملی!

3

پیش بینی ادامه کاهش قیمت دالر حداقل تا پایان هفته

بازار ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی

1

چرا آلودگی هوای 
کالن شهرها 

برگشت پذیر نیست؟

حواستان باشد سرتان 
کاله بنزینی نرود!

 طلب شستا کی 
پرداخت می شود؟

ناامنی بازارها برای 
سفته بازان

هما شریفی* ��
فعاالن اقتصادی، یکی 
مشکالت  بزرگترین  از 
بنگاه های  پیــش روی 
اقتصادی کشور را نبود 
نقدینگی و دسترسی به 
منابع مالی بیان کرده اند.

 در گزارش جدید سهولت انجام کسب 
و کار کــه هر ســاله از ســوی بانک 
جهانی منتشر می شــود، رتبه ایران در 
زمینه دسترسی بنگاه های اقتصادی به 
تسهیالت با 4 پله نزول به 104 جهان 
رسید. همچنین در خصوص توسعه بازار 
مالی، شــاخص رقابت پذیری جهانی 
منتشــر شده  از ســوی مجمع جهانی 
اقتصاد رتبه مناســبی برای کشورمان 
منظور نمی کند. عدم دسترسی به بازار 
مالی مناســب و انحراف منابع مالی از 
فضای تولید، موجب تشکیل بازارهای 
غیر رســمی تامین مالی بــا نرخ های 
تا 100 درصد ســاالنه شــده و وجود 
تقاضا بــرای منابع مالی بــا این نرخ، 
تسهیالت  فاصله  عمق  نشــان دهنده 
مالی تدارک دیده شــده در برنامه های 
دولــت با بنگاه های تقاضــا کننده آن 
اســت. تخصیص منابــع مالی دولتی 
و ردیف های بودجه در طول ســالیان 
گذشته نتوانســته نیاز صنعت به منابع 
مالی را رفع و این بخش را در دو حوزه 
تامین مالی ایجاد واحدهای صنعتی و 
ســرمایه در گردش خودکفا کند. این 
مهم نشان می دهد که می بایست تغییر 
پارادایم و روش تامیــن مالی، تعمیق 
بازارهای تسهیلی، استفاده از روش های 
نوین و توســعه ابزار مالــی جایگزین 

روش آزموده سال های متمادی شود.
بر اســاس آمارهــای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک ها و موسسه های 
اعتبــاری در ســال 1398 در مجموع  
818 هزار ۶00 میلیارد تومان تسهیالت 
بــه بخش هــای مختلــف اقتصادی 
پرداخــت کرده اند و بخــش خدمات 
بیشترین ســهم را از این تسهیالت به 
خود اختصاص داده اســت. بر اساس 
ایــن آمــار در این ســال ۲۵۵ هزار و 
300 میلیارد تومان تسهیالت از سوی 
بانک هــا و موسســه های اعتباری به 
بخش صنعت و معدن پرداخت شده که 
این مبلغ معادل 31.۲ درصد یا کمتر از 
یک سوم از تسهیالت بانکی پرداخت 
شــده به بخش های مختلف اقتصادی 

بوده است.
با توجه به افزایش هزینه های تولید به 
دلیل تورم سال های گذشته، می بایست 
سقف تسهیالت قابل اعطا به بنگاه های 
اقتصادی افزایش یابد. شــاخص قیمت 
تولیدکننده، میزان تغییر در قیمت کاالها 
و خدماتی اســت که توسط یک تولید 
کننــده خریداری شــده و پس از تولید 
محصــول نهایی به فروش می رســد. 
بنابراین این شــاخص تغییر در ســطح 
عمومــی قیمت ها را از دیــدگاه تولید 
کننــده و خریدار در بخش های مختلف 
اقتصــادی مانند کشــاورزی، صنعت، 
معدن و خدمات نشــان می دهد از این 
رو یک معیار مناسب برای تعیین میزان 
الزم برای تسهیالت اعطایی به فعاالن 
تولیدی اســت. شــاخص قیمت تولید 
کننده از ســال 1398 از ســوی بانک 
مرکــزی اعالم نشــده امــا مرکز آمار 
ایران همچنان به محاسبه و اعالم آن 
می پردازد.درصد تغییر شــاخص قیمت 
تولید کننده کل کشــور نشان می دهد 
در بخش هــای مختلــف از ســال 97 
تاکنون شاهد تورم 71 تا 138 درصدی 
بوده ایم و الزم اســت برای حفظ توان 
تولید کشــور به میزان سال 97، سقف 
تسهیالت اعطایی حداقل با همین روند 

افزایش یابد.
امور کمیســیون های تخصصی  *مدیر 

اتاق ایران

نگاه نخست

 مشکل تامین مالی 
بنگاه های تولیدی
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 هفت چالش داخلی 
که بایدن با آنها 
روبرو است

ظریف: 

در خط رهبری 
حرکت می کنیم
 از نظر ایشان برجام نه بوی گند می دهد و نه دفن شده است

بازتاب

ظریف: در خط رهبری 
حرکت می کنیم/ از نظر 
ایشان برجام نه بوی گند 

می دهد و نه دفن شده است
محمد جواد ظریف در جلســه علنی صبح دیروز 
مجلس شــورای اسالمی و در پاســخ به سوال 
محمدجواد کریمی قدوسی درباره ی مصاحبه وی 
با مجله اشــپیگل و اینکه چرا ســه هفته بعد از 
شهادت سردار ســلیمانی کد مذاکره با آمریکا را 
می دهید، اظهار کرد: ابتدا این را بگویم که این که 
من نتوانســتم برای پاســخگویی به این سوال 
خدمت دوســتان نماینده در کمیسیون شرف یاب 
شوم اصال جســارت به مجلس شورای اسالمی 
نبــوده بلکه به دلیل مشــغولیات بوده که گاهی 
امکان حضور به این دلیل فراهم نمی شــود، البته 
کمیســیون بار دوم بود که برنامه ریزی می کرد 
ولی من نتوانستم خدمت برسم و دلیلش اجالس 

سران آستانه بود.
وزیر امور خارجه همچنیــن اظهار کرد: من جلو 
کری نماز خواندم آن هم وســط مذاکره و به او 
گفتم می خواهم به خــودم یادآوری کنم که َقَدر 
قدرت خداســت نه شما، من با صدام هم مذاکره 
کردم خیــال می کنید از این که رو به روی صدام 
نشســتم لذت بردم کار من ایــن بود من ناگزیر 
بودم ایــن را به عنوان گناه مــن ثبت نکنید ان 

شاءاهلل این ها کفاره گناهانمان خواهد بود.
 وزیر امور خارجه اضافه کرد: تحلیلگران و وسائل 
ارتباط جمعی می گویند آمریکا در سیاســت فشار 
حداکثری خود شکســت خــورده و دلیلش هم 
مقاومت مردم ایران بوده است. دیپلماسی هم با 
استفاده از ابزار خود بر این موضوع تاثیر گذاشته 

است.
وی ادامــه داد: من مصاحبــه محکمی با مجله 
اشپیگل آلمان داشتم و چیزی نگفتم جز فرمایش 
رهبــری که گفتند اگر آمریکا به ۱+۵ بازگردد ما 
مذاکــره می کنیم و علتش کــه این را گفتم این 
بود که مانع شوم که آمریکایی ها ادعا کنند ایران 
به دنبال دیپلماســی نیســت، ابزار من در حوزه 
دیپلماسی هم کامال مشخص است و من وظیفه 
دارم از آن ابزار اســتفاده کنم امیدوارم که مورد 

قبول واقع شویم.
ظریف یادآور شــد: ما در واقع در خط مقام معظم 
رهبری حرکت می کنیم ایشــان هفته گذشته در 
سخنرانی شــان فرمودند که عجله ای به بازگشت 

آمریکا به برجام نداریم. از نظر ایشــان نه برجام 
بوی گند می دهد و نه دفن شــده است. مجلس 
هم قانونی که تصویــب کرد برای اجرای برجام 
اســت نه دفن آن الاقل ریاست مجلس شورای 
اســالمی این طور به ما گفتنــد آقا هم گفتند ما 
عجله نداریــم اگر آمریکا تعهــدات خود را اجرا 
کند و تحریم ها را بــردارد می تواند برگردد و در 
۱+۵ بنشــیند مبنای سیاست ما هم همین است 
و ریاســت مجلس شورای اســالمی هم در این 

جلسه بود.
وزیر امور خارجه یادآور شد: مالقات بنده نه یک 
هفته قبل از شهادت سردار بزرگ سلیمانی بلکه 
یک ســال و نیم قبل از آن و بــرای آزاد کردن 
مسعود سلیمانی دانشــمند بزرگ کشورمان بود 
که یک سال در بدترین شرایط اسیر آمریکا بود. 
فردی کــه از طرف آمریکا می خواســت مذاکره 
کند آقایی را همراه اش آورد که بعدا معلوم شــد 
او ۱۰ ســال در رژیم صهیونیســتی بود ما او را 
نمی شناختیم او در جلسه یادداشت بر می داشت و 

بعد هم با من عکس گرفت.
ظریف ادامه داد: مسعود سلیمانی دانشمند ماست 
که در بند آمریکایی هــا بود او در هواپیما هم به 
من گفت که چه اتفاقاتی در آمریکا برایش افتاده 
اســت گناه من هم این بود که برای آزادی اش 
باید با کسانی گفت وگو می کردم که از آنها هیچ 
خوشــم نمی آید اگر هم پشت میز مذاکره لبخند 
می زنــم برای این کــه مقاومت مــردم ایران در 
برابر زورگویی آنها را نشــان دهم. وی بخشی از 
مصاحبه خود با مجله اشپیگل را برای نمایندگان 
خوانــد و گفت: عیــن مصاحبه من با اشــپیگل 
موجود اســت و این از محکم ترین مصاحبه هایم 
اســت آقا هم بارها گفتند فالنــی محکم حرف 
می زند. من معتقد هســتم ایاالت متحده آمریکا 
از مردم ایران می ترســد مــردم ایران مایه عزت 
و اقتــدار ما هســتند و آنچه ایــاالت متحده را 
شکست داده موشک های ما نیست - اگرچه آن 
هم مهم اســت – بلکه فرهنگ ایثار و شــهادت 
این ملت اســت. وی ادامه داد: سیاست خارجی 
در واقع وظیفه و هدفــش جلوگیری از موفقیت 
سیاســت های آمریکا، رقبا و دیگران است. ابزار 
سیاســت خارجی هم ابزار مشخصی است. ابزار 
ما مذاکره، مصاحبه و ائتالف  سازی است و ابزار 
دیگری نداریم خدا را شــاکریم امروز که روز آخر 
ریاست جمهوری منحوس دونالد ترامپ است با 
پشتوانه مردم ایران توانستیم ترامپ را در سیاست 

خارجی شکست دهیم.

پایان زندگی سیاسی ترامپ؟

۶ ژانویــه کنگــره آمریکا، روز پر از خشــونتی را 
تجربه کرد که شرایط الزم برای استیضاح مجدد 
دونالــد ترامپ را رقم زد. در حمله هواداران ترامپ 
به کنگره ۵ نفر جان باخته اند و همین امر شــاید 
پایان کار سیاسی دونالد ترامپ را رقم بزند. اما آیا 
ترامپیســتی که کنگره آمریکا را به خون کشید و 
دموکراسی آمریکایی را به ســخره گرفت، پایان 

می یابد؟
۲0 ژانویه دوره ریاســت جمهــوری ترامپ تمام 
می شــود و جو بایدن و کاماال هریس سوگند یاد 
می کنند و وارد کاخ ســفید خواهند شد. اما شرایط 
این روزهای خیابان های واشنگتن بیشتر به پادگان 
نظامی شبیه است. زیرا تمام ارکان نظامی آمریکا 
نگران رفتارهای هواداران ترامپ در روز تحلیف جو 
بایدن به عنوان ریاست جمهوری منتخب آمریکا 
هستند. قرار است ۲۵ هزار نیرو در واشنگتن دی. 
سی مستقر شوند. در واقع امنیتی ترین تحلیف در 

تاریخ آمریکا رقم خواهد خورد.
نکته اصلی این است که آیا رفتارهای طرفداران و 
هواداران ترامپ که جامعه تندروهای آمریکا را در 

بر می گیرند با پایان یافتن زندگی سیاسی ترامپ، 
پایان می یابد؟

ترامپ بــا تهییج هواداران خــود و ورود آن ها به 
کنگره آمریکا به آن صورت وحشیانه، در واقع گور 
زندگی سیاسی خود را کند. دموکرات ها بعد از این 
جریان کمر بر استیضاح او بسته اند و حتی در این 
جریان برخی جمهوری خواهان نیز هم قدم با آنها 

هستند.
طبق گزارش ها، طرح استیضاح ترامپ 13 ژانویه 
در مجلس نمایندگان تحــت کنترل دموکرات ها 
تصویب شده است و به نظر می رسد حتی با خروج 
دونالد ترامپ از کاخ سفید باز رسیدگی به استیضاح 
ادامــه پیدا کند. در واقع با این روند می خواهند که 
خطر ترامپ که گفته است ۲0۲4 برمی گردد را از 
بین ببرند و کاماًل زندگی سیاســی ترامپ را تمام 
شده اعالم کنند؛ زیرا در صورت استیضاح ترامپ 
از تصدی مقامات دولتی در آینده منع خواهد شد. 
او اولین رئیس جمهوری آمریکاست که در دوران 

ریاست جمهوری خود دو بار استیضاح می شود.
اما نگرانــی بزرگ این روزهای کنگره و ســنای 
آمریکا طرفداران اســلحه به دســت ترامپ است 
که در صورت اســتیضاح او بهخ خیابان ها بریزند 
و اعتراضات مسلحانه انجام دهند؛ بنابراین به نظر 
نمی رســد تمام کردن کار ترامپ در حوزه سیاسی 

کار راحتی باشد.

بایدن وارث آشوب و تنش ��
جو بایدن که همین هفته به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا همراه همســرش وارد کاخ سفید می شود، 
وارث یک سیاست ویران شده به دست پوپولیست 
است. ترامپ یک پوپولیست ملی گراست که چهار 
سال در کاخ سفید دموکراسی آمریکایی را به ورطه 
نابودی کشاند. سیاســت های ترامپ در آمریکا و 

حتی جهان نتایج فاجعه باری به دنبال داشت.
حال بایدن وارث یک جامعه دو قطبی و پر از تنش 
و آشــوب است. برخی معتقد هســتند که ترامپ 
چهره مرســوم سیاست داخلی آمریکا را تغییر داده 
است و جامعه آمریکایی را با تندروهایی آشنا کرده 
که چهره دموکراسی آمریکایی را زیر سؤال برده اند. 
در واقع ترامــپ برای اثبات تقلــب در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲0۲0 و ماندن در قدرت دست 
به کارهایی زد که جامعه آمریکایی را به ســمت 
خشونت کشــاند. به همین دلیل جو بایدن در بدو 
ورود به کاخ سفید عالوه بر مشکالت شیوع کرونا 
و مســائل اقتصادی که کرونا ایجاد کرده، با یک 
دموکراسی ویران شــده و ترامپیستهای عصبانی 

روبه رو خواهد بود.
در واقع این روزها مسئله اصلی اسین است که آیا 
جو بایدن می تواند در مقابل ترامپیســتها در دوره 
ریاست جمهوری خود بیاستد و جامعه آمریکا را به 

آرامش نزدیک کند یا خیر؟

پرستوبهرامیراد

تندیس های بی روایت!

در دنیای امروز، مجسمه ها و تندیس ها کارکردهای 
مهم فرهنگی، تاریخی و حتی سیاسی دارند و دیگر 
نمی تــوان آنها را ترکیبی از ســنگ و آهن و چوب 
دانســت که فقط قرار اســت چهره یک شخصیت 
مشهور را بازنمایی کنند. شاید همین کارکردها است 
که باعث شــده در تحوالت سیاســی معاصر، اولین 
نمادهایی که پایین کشــیده می شــوند و یا بر اوج 
می نشینند، همین مجسمه ها و تندیس های به ظاهر 

بی روح باشند!
غالب مجسمه های مشــهور دوره معاصر، مفهومی 
هســتند و چیزی را روایت می کنند، گویی مخاطب 
خود را عالوه بر کنجکاوی به فهمی نو و هنرمندانه 
از ســوژه خود وادار می کنند. این دقت و ظرافت در 
مجســمه هایی که قهرمانان ملی و تاریخی را روایت 
می کنند، بســیار بیشتر است. مجسمه معروف یادبود 
»تفنگداران دریایی ایاالت متحده« و یا مجسمه »مام 
میهن« در ولگوگراد روســیه نمونه ای است از توجه 

به جنبه های مفهومی و حماسی در روایت قهرمانان 
بزرگ، که حتی گاهی می تواند شهرت و اهمیتی بیش 
از واقعیت تاریخی را باعث شود و جهانیان را وادار به 

توجه و احترام کند.
با این مقدمه، بســیار عجیب و البته ســئوال برانگیز 
اســت که چرا تندیس ها و مجسمه هایی که در طول 
یک سال گذشته از شخصیت قهرمان ملی ما سردار 
سلیمانی، در گوشه و کنار کشور نصب شده اند، چنین 
آشفته، زشت و بی معنا هستند؟! عجیب و تلخ نیست 
که مجسمه های ساخته شده هیچ نشانی از زیبایی و 

هنر ندارند و هیچ معنایی را روایت نمی کنند؟!
حتی همین مجســمه به ظاهر مقبــول که چند روز 
قبــل در برج میالد پرده برداری شــد، باز محل نقد 
است. صرف شــباهت کامل به تصویر سردار، دلیلی 
بر ارزشــمندی این مجسمه نمی تواند باشد! تندیسی 
که نهایت کمالش رســیدن به یک عکس باشد، چه 
لزومی به ساخته شــدن دارد؟! این تندیس پرزحمت 
شبه عکس، کدام جنبه از شخصیت حماسی و عرفانی 
ســردار را روایت می کند؟! کــدام جنگ از نبردهای 
قهرمانانــه و کدام جلوه از جایگاه منطقه ای و جهانی 
سردار در این تندیس نمود پیدا کرده است؟! در ذهن 

مخاطب آینده که ســردار را خوب نمی شناسد و چیز 
زیادی از خاطراتش نشنیده است، این تندیس ها چه 
معنا و مفهوم جدی می تواند بسازد؟! متاسفانه در این 
تندیس هم مثل آثار قبلی، نبرد بزرگ سردار با داعش 
و حامیانش، استکبارستیزی و شکست سیاست های 
آمریــکا در منطقه و درخشــش ایشــان در جایگاه 
قهرمان ملی ایرانیان و منجی کشورهای منطقه، هیچ 
انعکاس ملموس و هنرمندانه پیدا نکرده است! حال 
آنکه حماســه ها و رشادت های سردار به قدری غنا و 
ظرفیت دارد که به راحتی می توان صدها سوژه ناب 
و هنرمندانه از دوران زندگی حماسی ایشان انتخاب 
کرد و در قالب تندیس ها و مجسمه ها به آنها عینیت 

بخشید.
به نظر می رسد در طراحی و اجرای چنین سوژه های 
ملی، حساســیت بیشتری باید به خرج داد و با اعتماد 
بیشتر به هنرمندان خالق و ایده پرداز و بهره گرفتن از 
خاطرات مستند سردار، به سمت خلق آثار هنرمندانه، 

روایت آفرین و شاخص در سطح ملی قدم برداشت.
جای خالی هدایت گــری، هماهنگی و ایده پروری 
»بنیاد فرهنگی سردار سلیمانی« در چنین زمینه های 

مهم و مغفول، به وضوح دیده می شود!

نقشه های 
نقش بر آب ترامپ 
علیه ایران

مهدینورمحمدزاده
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یادداشت

صادقملکی

لزوم دوری از سرانجام تلخ

آلمان هراســی که از اواخر قرن نوزدهم شــروع و سرانجام به 
دو جنگ منجر شــد اگرچه با اشغال و تقسیم این کشور به دو 
بخش شــرقی و غربی سرانجام تلخی را برای ژرمن ها رقم زد 
اما توانســت به صلح مسلح پایان دهد و سایه جنگ را از اروپا 
دور کند. در گذر زمان آلمانی ها توانســتند با تقویت خویش و 
درک تغییرات معادالت بین المللی از یک سو و از سوی دیگر 
با تکیه بر سیســتم و فرهنگ خاص آلمانی و از همه مهمتر با 
بازتعریفی خود، ضمــن تحقق وحدت دو آلمان به بخش های 
مهمی از اهداف خود از جمله گسترش نفود در اروپایی شرقی 
نه با حربه نظامی، بلکه با قدرت اقتصادی و صنعتی دست یابند.

مــا به عنوان ایــران باید دقت و درک کنیم کــه در ترتیبات 
نظام بین الملل و منطقه ای بیش از نگاه و ارزیابی ما نسبت به 
خویش، نگرش نظام بین الملل به ما اهمیت دارد. چه دوســت 
داشــته باشیم چه نداشته باشــیم در حال حاضر ایران هراسی 
تبدیل به یک واقعیت در منطقه و سطح بین الملل شده است. 
این دست ماست که این نگرش را تبدیل به نگاه مسلط کنیم 

و یا تالش کنیم آن را سست کرده و از این دام خارج شویم.
معادالت نظام جهانی بر مبنای قدرت، ظرفیت و منطق ســود 
متقابل تنظیم می شود و نگاه حق و باطل و عدالت در آن جایی 
نــدارد. هر چند که این دو مفهوم ارزشــی نیز می تواند از نظر 

بازیگران تفاسیری متفاوت و بعضاً متضاد داشته باشد.
در صحنه سیاسی امریکا اگرچه میان دموکرات ها و جمهوری 
خواهــان تفاوت ماهوی وجود نــدارد و هر یک در یک اتوبان 
واحد از یک مســیر دیگر اما به یک هدف مــی رانند اما باید 
بدانیم دونالد ترامپ به عنوان یک استثنا در مسیر حرکت کلی 
این اتوبان حرکت نمی کرده اســت. و امــروز که دیگر ترامپ 
نیســت باید از فرصت ایجاد شده برای یافتن راهکارهایی که 
به خروج از ایران هراســی کمک می کنند اســتفاده کنیم و با 
یافتن و عمل بدانها از اتهام ایران هراسی دور شویم و چهره ای 

جدید ارائه دهیم.
پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در حالی که اروپا، خاورمیانه و... با تغییر سیاســت ها و رفتارها 
به استقبال این تحول رفته اند، در ایران زبان و رفتار سیاسی و 
نظامی نه تنها نشان از نرمی و استقبال از این تغییر ندارد، بلکه 

نشان از تندتر شدن مواضع دارد.
اگر دور شدن ایران از جنگ و ثبات و حفظ تمامیت ارضی ایران 
برای برخی از قدرت های جهانی اهمیت دارد، از شوق عاشقی 
نیست بلکه از ترس صدمات احتمالی ناامنی ایران بر ترتیبات 
امنیتی و تغییر معادالت به زیان آنان اســت. ایران کشــوری 
بزرگ با تاریخ و تمدنی تاثیرگذار بر مناطق پیرامونی است، اما 
برای آنانی که جهان را اداره می کنند آن قدر تافته جدا بافته ای 
نیستیم که با پر شدن کاسه صبر آنان همچنان پای ما بایستند.

در روابط پر فراز و نشــیب ایران و امریــکا در حالی که ما در 
سندروم گذشته بودیم، طالبان و صدام را حل کردند و خواستند 
با برجام روندی را آغاز کنند که با موشــک، خروج ترامپ و.... 

روند عقیم مانده و حتی به پروژه هم نرسید.
با تغییرات رخ داده در آمریکا که آثار آن بر بازار ایران منعکس 
شده است، امروز دوباره فرصتی فراهم شده که باید به بهترین 
وجــه از آن برای تأمیــن منافع ملی اســتفاده کنیم. اگر این 
موقعیت درک نشــود و فرصت ایجاد شــده را وجع المصلحه 
انتخابات ریاســت جمهوری و رقابــت جناح ها کنیم، می تواند 
سرنوشــت آلمان نصیب ما شــود. در حالی که رقبا و دشمنان 
خاورمیانه ای ایران نگران گشایشــی میان تهران و واشنگتن 
هســتند، با اقدامات انجام شده توســط ایران ادبیات سیاسی 
اروپا نســبت به ایران تندتر شده اســت. بدانیم اگر ما ابعاد و 
پیچیدگی های حاکم بر معادالت چندوجهی در ارتباط با ایران 
را درک نکنیم، این خاورمیانه و اروپای نگران از ایران، می تواند 
بایدنی را که قول داده اســت به برجــام برگردد، تغییر دهد و 
معادالت و آینده ســخت تری برای ایــران رقم بزند. اگر ما به 
عنــوان ایران مدیریت تغییر و بازتعریفی خــود را آغاز نکنیم، 
تغییر ایران می تواند به یک دستور کار مشترک آمریکا، اروپا و 
خاورمیانه تبدیل شود. تعمق کنیم خاورمیانه، اروپا و ایران آلمان 
نیستند و نتیجه سیاست تغییر ایران، می تواند نتایج بسیار بسیار 
تلخی داشته باشد. توجه کنیم اگر در زمان خود تغییر سیاست 
و راهبردها در ایران صــورت می گرفت، امروز نه بر جامی، نه 
قدرت موشــکی و نه نفوذ منطقه ای ایران محل مناقشه بود. 
ترکیه مطیع و سرسپرده آمریکا نیست و سال هاست که سیاست 
توانمندسازی هســته ای، نظامی، موشکی و نفود منطقه ای و 
حتی فرامنطقه ای را تعقیب می کند. آنکارا توانسته است با درک 
قواعد بازی و رعایت اصول آن حتی بیش از ظرفیت خود برای 
خویش دایره نفوذ و قدرت فراهم کند. اگر اندیشه ای نکنیم با 
توافق پنهان و آشــکار در سطح نظام بین الملل و منطقه ای در 
نگاه خوش بینانه ایران پس از تحمیل هزینه های سنگین ناشی 
از هجوم نظامی و یا تحریم ها به سرنوشتی چون آلمان عاری 
از توان هســته ای، نظامی و نفود منطقه ای سوق خواهد یافت 
و یا در باتالق خاورمیانه با خود بســیاری را غرق خواهد کرد.

اگر بخواهیم و بخواهند می شود سناریو سومی را هدف گذاری 
کرد و به ایرانی دست یافت که ضمن حفظ بزرگی به شکوه و 
توســعه دست بیابد. سرنوشت و آینده ایران بیش از دیگران به 
ما و سیاســت های ما بستگی دارد. باشد که هوشیار باشیم و با 
منبع: دیپلماسی ایرانی عقالنیت منافع محور عمل کنیم.  

 ترامــپ در یک ماه آخر مانده در کاخ ســفید تالش کرد تا 
مسیر بایدن برای بازگشت به برجام را دشوارتر کند. به اعتقاد 
بســیاری از ناظران او تنها کســی نبود که تمایل داشت که 
رییس جمهور بعدی ایاالت متحده نتواند موضوع ایران را به 
ســادگی حل و فصل کند. حمایت تالویو و ریاض به عنوان 
دو عنصری که دل خوشی از ایران در خاورمیانه ندارند، این 
جسارت را در ترامپ تقویت کرد که موضوع فشارحداکثری 
به ایران را تا آخرین لحظه پیگیری کند. با فریدون مجلسی 
دیپلمات پیشین و کارشــناس مسائل بین المللی به گفتگو 

نشسته ایم:
ترامپ در روزهای آخر مانده به ترک کاخ سفید سعی  ��

کرده تا آخرین ضربه ها را هم به ایران بزند. بایدن تا چند 
روز دیگــر قــدرت را از او تحویل می گیرد و پرونده ایران 
از نخســتین مواردی اســت که نیاز به پیگیری دارد. چرا 
رییس جمهور ایاالت متحده در شرایطی که دیگر باختش 
حتمی به نظر می رسید باز هم دست از ایجاد مشکل برای 

کشورمان برنداشت؟
ترامپ از روی استیصال و ناامیدی بعد از شکست های بزرگی 
که خورد و سعی کرد که دبه در بیاورد، دست به هر کاری می 
زنــد. او قباًل تهدید کرده بود که تا پایان دوره اش با ایران به 
تفاهم می رسد و به حالت تهدید افزوده بود که آنها خودشان 
برای مذاکره به سراغ من خواهند آمد. این حرف های اضافی 
باعث شده که االن در این روزها باقی مانده بخواهد واکنشی 
نشــان دهد. که بگوید اگر من شکست خوردم ضربه هایی 
هم زده ام. اما این ضربه ها تاثیری ندارند. نه وضع او را بهتر 
می کنــد و نه وضعیت روابط بین دو کشــور را بهتر یا بدتر 

می کند.
ایــا اقدامات آخر ترامپ علیه کشــورمان کار را برای  ��

دولت تازه آمریکا، به جهت برگشت به توافق هسته ای 
با ایران و برداشتن تحریم ها سخت تر خواهد کرد؟

تعدادی از این اشــخاص و سازمان ها که تحریم می شوند از 
قبل هم تحریم بودند. موقعیت ترامپ از نظر حیثیتی طوری 
تضعیف شده که در مورد نیروهای مسلح هم چنان اعتباری 
داشته باشه که بخواهد در این ساعت های اندک باقی مانده 

اقدامی کند.
ترامپ باید بساطش را جمع کند و به فلوریدا برود. کارهایی 

که از روی اســتیصال در این روزهای آخر می کند، بی اعتبار 
هســتند و چه بســا در همان اولین روزهای آمدن بایدن به 
دفترش باطل شوند. روابط ایران و آمریکا البته آشفته و دشوار 

است اما این اقدامات در مورد آنها تاثیری نخواهد داشت.
بحثی هست که می گویند اســراییل و عربستان از آنجایی 
که نگران وضعیت خود بعد از روی کار آمدن بایدن هستند، 
در این روزهای آخر به دنبال این موضوع بوده اند که بتوانند 
مشکالت بیشتری برای تهران ایجاد کنند و راه بایدن برای 
هر نوع کنار آمدن با ما را ببندند. چنین موضوعی تا چه اندازه 

می تواند صادق باشد؟
ترامپ هم از ســوی این دو و هم از ســوی خودش تمایل 
داشــت در راه بایدن سنگ اندازی کند. از لحاظ عربستان و 
اسراییل و اتحادی که بر اثر تبلیغاتی که در مورد خطر ایران 
وجود داشت، بین آنها پیش آمد و منجر به توافق ابراهیم شد، 
بایــد گفت که این دو دو حالت متضــاد دارند. از یک طرف 
تمایل داشــتند که شاید ترامپ ضربه حادی به ایران بزند و 
در موقعیت موجب تضعیف ما بشــود تا آنها بتوانند امتیازات 
سیاســی و.. کسب کنند و در عین حال نگران این بودند که 

برخورد ترامپ منجر به ضربه ها و آســیب هایی به خود این 
کشورها در منطقه شود.

دولت بایدن به زودی کارش را آغاز خواهد کرد و بخشــی از 
اقدامات نامعقول ترامپ مانند خروج از کنوانسیون پاریس را 
جبران می کند و بسیاری از دستورهای ترامپ در زمینه های 
نژادی و ممنوعیت ویزا برای کشورهای مسلمانی مانند ایران 
را هم لغــو خواهد کرد. اما آنچه باقی می ماند روابط با ایران 
اســت که به نظر می رسد مشــکالتش به این سادگی حل 

نشود.
پمپئــو به تازگی با یوســی کوهن در یک رســتوران و  ��

تقریباً مخفیانه دیداری داشــت کــه یکی از موضوعات 
مطــرح شــده در مورد ایران بود. موضــوع این دیدار چه 

بود و چرا در چنین موقعیتی انجام گرفت؟
مشخص بود که اســراییلی ها می خواستند از روزهای باقی 
مانده ترامپ در کاخ سفید استفاده کنند و از حمایت او یک بار 
دیگر برای مساله ایران استفاده کنند. تالویو از اینکه بایدن 
چه تصمیماتی ممکن است در مورد ایران بگیرد، نگران است 
و این مســاله آشکاری است و دیدار پمپئو با یوسی کوهن را 

هم در همین زمینه می توان توضیح داد.
مساله ای که بعد از این دیدار بیرون آمد اتهامی بود که پمپئو 
در مورد همکاری ایران و القاعده به ایران وارد کرد. القاعده 
را خود آمریکا به وجود آورد و می گوید این ابرازی بوده برای 
صدمه زدن به شــوروی و باالخره هم یکی از ابزارهایی بود 
که موجب شــد که شوروی فرو بپاشد. اما آنها می گویند ما 
بعد از این ماجراها القاعده را رها کردیم و این موجب شد که 
چنین گروهی تبدیل به دیوی شود که از شیشه بیرون آمده 

و به جان خود آمریکا افتاده بود.
 این ها حاال به دنبال آن هســتند که با اتهاماتی علیه ایران 
در مورد همــکاری با القاعده، بهانه جویــی کنند که دیگر 
برای دولت ترامپ دیر شــده. او عادت داشت به بهانه هایی 
خســارت بگیرد و دعاوی ها را تبدیل بــه پول کند. به نظر 
می رســید که تیم ترامپ و پمپئو بدش نمی آمد که این کار 
را دم رفتن دوباره انجام دهد و از محل دارایی های ایران به 
چنین بهانه ای خسارت بگیرد و آسیب اقتصادی به ایران وارد 
کند. دولت ترامپ به موازین سیاسی و سنتی و اخالقی پایبند 
نبــود. اما باید دید که ادامه این وضعیت در دوران بایدن چه 
آثاری باقی می گذارد. چون راه های اصالح چندان باز نیستند 
و اگر طرف آمریکایی زودتر برای جبران رفتار ترامپ دست 
به کاری نزند، فرصت ها از دســت برود و مسیر دشوارتری 

پیش پای هر دو کشور باشد.
برخــی معتقدنــد ایران سیاســت عقالنــی را در این  ��

ماه های آخر از خود نشــان داد که باعث شد نقشه های 
ترامپ برای بدتر کردن اوضاع به جایی نرسد. این موضوع 

تا چه اندازه صحت دارد؟
ترامپ و تیمش سیاســت مداران عادی نبودند ولی برای 
او دیگر دیر شــده که بخواهد عملی علیه ایران رقم بزند. 
او هر کاری که می توانســته تا پیش از انتخاب بایدن علیه 
ایران صورت داده و حاال میزان این تحریم ها و.. هر چقدر 
هم که باشــد، اگر بایدن بخواهد که آنهــا را لغو کرده و 
به ســمت تهران بچرخد، اقدامات ترامپ مانع سختی در 
مقابلش نیســت. اقدامات لحظه آخــری ترامپ آن چیزی 
نیســت که به روابط دو کشــور لطمه خاصی بزند. اوضاع 
بین تهران و واشنگتن دشواری های خودش را دارد و باید 
دیــد که بایدن با آن تیمی که ســاخته کــه اغلب هم در 
مذاکرات هسته ای نقشی داشته اند، چطور می تواند اوضاع 

را مدیریت کند.

مجلسی: ترامپ تاوان حرف های اضافی اش را می دهد

نقشه های نقش برآب شده ترامپ

محمود احمدی نــژاد می گوید: الیحه ای که درباره هدفمندی به 
مجلس وقت دادیم تغییر زیادی پیدا کرد.

محمود احمدی نــژاد، رئیس دولت های نهم و دهم در گفتگویی 
درباره پیدا و پنهان طرح هدفمندی یارانه ها صحبت کرده اســت. 
او با تکرار جمله جنجالی اش درباره اینکه یارانه ها پول امام زمان 
اســت، می گوید؛ اگر دســت من بود این طرح را در یک گام اجرا 

می کردم و خیال مردم را راحت می کردم.
بخش هایی از گفتگوی تصویری محمود احمدی نژاد با اکوایران 

را بخوانید؛
*ثروت طبیعی به طور مساوی برای مردم است.

*ما یک الیحه درباره هدفمنــدی یارانه ها به مجلس دادیم که 
مجلــس همه چیز آن را زد، کل آن را بهم ریختند، آن الیحه ای 

که ما دادیم با این الیحه زمین تا آسمان فرق دارد
*من به رهبری نامه زدم که این کار پدر کشــور را در می آورد و 

اقتصاد را نابود می کند، گفتم ما این کار را نمی کنیم.
*در 1۲ بند در مجلس به توافق رســیدیم و ما آن 1۲ بند را اجرا 
کردیم و بعداً در همان سال اول 11 اصالحیه زدند، یعنی مدام آن 

را قفل می کردند تا این طرح از حیز انتفاع افتاد.
*در الیحه اصاًل مبلغ یارانه نیامده بود. چیزی که ما می خواستیم 

بیشتر از یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی بود.
*کسانی بودند که مخالفت کردند و مصاحبه هایشان موجود است، 
آن ها گفتند ما سه فوریتی درست کردیم و پدرتان را در می آوریم و 

شما را به زندان می اندازیم.
*فاصله طبقاتی بخاطر اســتفاده از یارانه های پنهان است. وقتی 
یارانه پنهان آزاد شــود، از جیب پولدار برمیدارید به جیب بی پول 

می ریزید.
*نظر دولت این بود یارانه به شکل مساوی بین فقیر و غنی توزیع 

شود. نفت برای همه است و باید مساوی سهم بگیرند
*نمی شــود گفت شما از این سرزمین ســهم ندارید چون پولدار 

هستید، این کار تبعات سیاسی اجتماعی دارد.
* دست همه دولتها را می بوسم می گویم شما بیایید و کل کشور 
را اصالح کنید و همیشــه خودتان باشید و من حاضر هستم که 

تضمین محضری دهم و بگویم من حتی یک صندلی هم از شما 
نمی خواهم و شما فقط اصالحات ساختاری انجام دهید و همیشه 

خودتان رأی بیاورید.
*گفتم پول یارانه، مال امام زمان اســت، یعنی اگر بیایند مساوی 

پرداخت می کنند.
*به وزیر گفتم اگر پول یارانه ها را نمی دهی برو، خداحافظ

*گفتم با 10 وزارتخانه کشور را اداره می کنیم اما مجلس تصویب 
نکرد.

*به شورای نگهبان نامه نوشتم و گفتم شما اساس بودجه را اشتباه 
متوجه می شوید.

*اگر می توانســتم طرح را در یک گام اجــرا می کردم و ملت را 
راحت می کردم.

محمود احمدی نژاد: تهدید به زندان شدم

مهسامژدهی

جو بایدن در حالی روز چهارشنبه به طور رسمی قدرت را در دست 
می گیرد که جامعه آمریکا در چهارسال گذشته در اثر سیاست های 
ترامپ و همه گیری کرونا، بسیار متزلزل شده و چالش های اساسی 

را پیش روی رئیس جمهوری منتخب گذاشته است.
به گزارش ایرنا، بیش از یکسال رقابت درون حزبی و رقابت برون 
حزبی، ســرانجام جو بایدن را چهل و ششــمین رئیس جمهوری 
آمریکا ســاخت که ســهم مهم آن اتحــاد ارکان مختلف حزب 
دموکرات در برابر یک رقیب سرســخت به نــام دونالد ترامپ بود 
کــه نوع عملکرد وی در حزب جمهوری خواه، این حزب را به یک 
محفل خانوادگی آن هم در سایه فقدان یک شخصیت کاریزماتیک 

در حزب تبدیل کرد.
اما ترامپ چهار ســال با دمیدن در عوامگرایی و ملی گرایی، بخش 
زیادی از جامعه آمریکا را که وجه مشترک آنها برتری طلبی نژادی 
بود، تحریک کرد. این مســاله، جامعه آمریکا را به شدت دو قطبی 
کرد و اختالفات را از سطوح سیاسی به سطوح عوام منتقل ساخت 
تا جایی که در 17 دی ماه، پس از فراخوان ترامپ برای یک اجتماع 
اعتراضــی علیه نتیجه انتخابات که او متقلبانه می خواند، به کنگره 

یورش برده شد و در نتیجه آن دست کم پنج نفر کشته شدند.

تا کنون بیش از 100 نفر بازداشت و برای آنها پرونده تشکیل شده 
است که برخی از آنها با راجر استون، دوست صمیمی ترامپ که به 

تازگی مورد عفو او قرار گرفت، ارتباط داشته اند.
در کنار این مســاله، تبعیض نژادی ساختاری در آمریکا که با قتل 
جورج فلوید سیاه پوست توسط یک پلیس سفید رخ داد، همچنان 
مورد اعتراض در جامعه آمریکا اســت و راهپیمایی ها و تجمع های 
مربوط به شکل های مختلفی ادامه دارد. این موضوع یکی از نکات 
کلیدی در تمامی مناظره ها و برنامه های حزب دموکرات و همچنین 

مناظره بایدن-ترامپ بود.
بر همین اســاس هم بایدن یک زن و یک رنگین پوست را برای 
معاونت خود انتخاب کرد تا نشان دهد که نسبت به تبعیض نژادی 
حساسیت دارد و در برنامه های دولت خود آن را لحاظ خواهد کرد.

قطبی شدن شدید و همچنین تفرقه نژادی، تنها چالش های پیش 
روی بایدن در چهارسال آینده نیست، بلکه او با شورش فاشیستی 
هم روبرو اســت. هرچند رئیس جمهوری منتخب معتقد است کار 
این لحظه و کار چهار ســال آینده باید بازگرداندن دموکراســی، 

نجابت، عزت، احترام و حاکمیت قانون باشد.
ترس از شورش فاشیستی که یکی از گروه های اصلی آن را پسران 
مغرور و گروه کیوانان تشــکیل داده اند، مراســم تحلیف بایدن را 
آن قدر تحت تأثیر قرار داده اســت که عالوه بر اســتقرار تانک ها، 
نرده های پوشــیده از ســیم خاردار، بیش از ۲۵ هزار گارد ملی در 
اطراف کاخ ســفید و کنگره، باعث شده است اف بی آی نسبت به 

شورش مسلحانه در پایتخت ۵0 ایالت آمریکا هشدار صادر کند.
این مســاله در اظهارات دونالد ترامپ هم در شامگاه 17 دی ماه و 
هم دو روز پس از آن دیده می شد که از برپایی راهپیمایی حامیان 
خــود در روز تحلیف خبر می داد و به صراحت اعالم می کرد بازی 

تازه آغاز شده است.
ترامپ کشوری به شدت قطبی شده و متفرق را به ارث گذاشت، به 

خشونت دامن زد و نظریه توطئه را گسترش داد.
به همین دلیل هم دموکرات های مجلس نمایندگان، استیضاح او را 
کلید زدند و 10 عضو جمهوری خواه هم به آنها پیوستند که برخی 

از آنها در سطوح باالی این حزب بودند.
به این ترتیب، محکمه اســتیضاح دونالد ترامپ در ســنای آمریکا 
که از یکم بهمن ماه با اکثریت دموکرات ها خواهد بود و ســازوکار 
اســتیضاح را آنها تعیین می کنند، چالش دیگری برای دولت بایدن 
خواهد بود. این چالش از آن جهت اهمیت دارد که بایدن به دنبال 
تسریع ســنا در رسیدگی به گزینه های پیشنهادی وی برای دولت 
آینده اســت تا هرچه زودتر بتواند کار را آغاز و وعده هایی که برای 

100 روز آینده داده است، عملی سازد.
ورود سنا به محکمه استیضاح، اگرچه ممکن است به محروم کردن 
ترامپ از برخی فعالیت ها منجر شود که برای حزب جمهوری خواه 
هم مفید خواهد بود اما آنچه که مسلم است، کار برای بایدن سخت 
خواهد شــد چرا که جمهوری خواهان از این حربــه، در پی انتقام 
برخواهنــد آمد همچنانکه در رأی گیــری کاماًل حزبی در مجلس 
نمایندگان، دیده شد که آنها با استیضاح ترامپ مخالفت کردند و در 

تأیید پیروزی بایدن هم رأی منفی دادند.
از این رو، هر اقدام نادرست می تواند دو قطبی شدن جامعه را تشدید 

کند و شورش ها را گسترش دهد.
چالش بعدی دیگری که بایدن با آن مواجه است، همه گیری کرونا 
در این کشور است که تاکنون نزدیک به ۲4 میلیون مبتال و 400 

هزار جان باخته ناشی از این بیماری داشته است.
این ویروس مهلک، نه فقط جان انسان ها بلکه اقتصاد آمریکا را هم 

به ســرازیری سقوط کشانده است که به تبع آن، افزایش بیکاری، 
افزایش بی خانمانی و از دســت رفتن مشاغل کوچک ایجاد شده 

است.
بســیاری از صنایع همچون هواپیمایی، رســتوران ها، دانشگاه ها، 
گردشــگری، فروشــگاه های زنجیره ای و مشــاغل کوچک دچار 
ورشکستگی شده اند و همین مساله موجب رشد بیکاری در آمریکا 

شده است.
برخالف ادعاهای عمدتاً ساختگی ترامپ مبنی بر روند رو به رشد 
اقتصادی، اخراج کارگران همچنان ادامه دارد که این اخراج نه فقط 
منجر به از دســت دادن شــغل که باعث قطع بیمه درمانی سهم 

کارفرمایان هم می شود.
از این رو، توزیع واکســن و رساندن بسته حمایتی به خانواده های 
آمریکا، دیگر چالش پیش روی بایدن اســت که به اعتقاد بسیاری 
از دموکرات هــا، بهترین راه برای بایــدن در متحد کردن ملت و 
بازگرداندن اعتماد به دولت، دســتیابی بــه نتایج ملموس در مورد 
موضوعاتی همچون مهار کرونا و رشــد اقتصاداست که برای همه 

آمریکایی ها اهمیت دارد.
در این صورت، شــاید هوشــیاری بایدن در نیفتادن به دام بازی 
استیضاح ترامپ و واگذار کردن آن به کنگره، می تواند این فرصت 
را در اختیار او قرار دهد که با عبور از ترامپ، نشان دهد که اقدامات 

دو حزبی امکان پذیر است.
در کنار همه اینها، بایدن با یک چالش درون حزبی هم مواجه است 
و آن انتظارات جریان مترقی خواه اســت. این جریان با شروطی به 
حمایت از بایدن برخاســت و انتظار می رود با نشستن برنی سندرز 
در جایگاه رئیس کمیته مالی ســنا، پیشبرد برنامه های آنها به طور 
جدی باید مد نظر بایدن قرار گیرد تا بتواند جامعه متزلزل و در حال 
فروپاشــی را نجات دهد، در غیر این صورت برنامه های حمایتی و 
منبع: رویداد24 اقتصادی وی دچار مشکل خواهد شد. 

 هفت چالش داخلی که بایدن با آنها روبرو است

فرانسه: احیای برجام کافی نیست
»سیاست ترامپ علیه ایران، تنها تهدید و خطر را افزایش داد«.

 وزیر خارجه فرانســه، اظهار داشته اســت، ایران در حال »تقویت 
توانمندی تســلیحات هسته ای« خود اســت و ضروری است که 

»تهران و واشنگتن به برجام بازگردند«.
به گزارش دویچه وله، »ژان ایو لو دریان« روز شنبه ۲7 دی ماه در 
مصاحبه ای با نشــریه »ژورنال دو دی مانش« گفت: »دولت ترامپ 
در قبال ایران سیاســت موسوم به کارزار فشار حداکثری را در پیش 
گرفت. نتیجه این شد که این سیاست تنها تهدید و خطر را افزایش 

داد.«
او تأکید کرد: »این ]سیاســت[ می بایست متوقف شود، زیرا صریحًا 
می گویم، ایران در مرحله دستیابی به ظرفیت )تسلیحاتی( هسته ای 

است.«
جمهوری اســالمی به تازگی اعالم کرد غنی ســازی اورانیوم را به 
ســطح ۲0 درصد و به میزان پیش از توافق هسته ای و آغاز اجرای 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( رســانده است. در همین حال 
مؤسســه علوم و امنیت بین الملل آمریکا نیز با اســتناد به تصاویر 
ماهواره ای جدید گزارش داد ایران در حال ســاخت تأسیسات جدید 
زیرزمینی در نزدیکی سایت نطنز است.  ایرنا هم نوشت: وزیر خارجه 

فرانسه شنبه شب خواستار گفت وگو درباره فعالیت های موشکی ایران 
شــد. به گزارش الجزیره، ژان ایو لودریان مدعی شد: احیای توافق 
هســته ای )برجام( کافی نیســت. الزم است گفت وگوهای سختی 
درباره فعالیت های منطقه ای و موشکی بالستیک ایران داشته باشیم. 
وی افزود: مهم اســت که ترتیباتی برای بازگشــت ایران و آمریکا 
به توافق هسته ای انجام شــود. وزیر خارجه فرانسه در ادامه گفت: 
ایران در حال کار برای تقویت توانمندی های هســته ای خود است. 
اظهارات وزیر خارجه فرانســه در حالی مطرح می شود که ساعاتی 
پیش امانوئل مکرون رییس جمهوری این کشور با محمد بن سلمان 

ولیعهد سعودی درباره تحوالت منطقه گفت وگو کرده بودند.
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رشد اقتصادی قابل توجه چین

چین باالترین رشــد فصلی در بین ۲0 اقتصاد برتر جهان را تجربه 
کرد. به نقل از ســاوث چاینا مورنینگ پســت، اقتصاد چین در سه 
ماهه پایانی ســال ۲0۲0 رشد ۶.۵ درصدی را به ثبت رساند که در 
مقایسه با فصل قبل 1.۶ درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی 
هم چنین 0.4 درصد بیشــتر از نرخ پیش بینی شــده قبلی توسط 
کارشناســان است و بهترین رشــد اقتصادی فصلی چین در طول 
دو فصل اخیر محسوب می شــود. می ژین یو- کارشناس مسائل 
اقتصادی در وزارت بازرگانی چین گفت: به طور قطع میزان تولیدات 

ناخالص داخلی چین از آمریکا جلو زده و شــرایط ما بهتر از همتای 
آمریکایی است. پیش بینی ما این است که برای مجموع سال ۲0۲0 
نیز رشد اقتصادی چین باالتر از رشد آمریکا باشد که تحت شرایطی، 
این روند برای ســال آینده نیز تکرار خواهد شــد. پیش از این لی 
که کیانگ- نخســت وزیر چین گفته بود برای نخستین بار در سه 
دهه اخیر این کشــور برای سال جاری هیچ هدف گذاری رشدی را 
انجام نخواهد داد. هر چند که چین اولین کشــوری بود که به طرز 
گسترده ای با پیامدهای ویروس کرونا درگیر شد، با کاهش سرعت 
شیوع این ویروس و بازگشایی تدریجی کسب و کارها توانسته است 

تا حدودی به سطوح قبل از بحران بازگردد.

چین اکنون به نخستین کشور در بین 10 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل 
می شود که خروج از رکود عمیق را جشن می گیرد.

در بین بخشهای مختلف، رشد بخش تولیدات صنعتی با 7.۶ درصد 
بیشــتر از سایر بخش ها بوده است و پس از آن نیز خرده فروشی با 

رشد 7.0 درصدی و خدمات با 3.4 درصد قرار دارند.
متوسط رشــد اقتصادی چین در بازه زمانی 1989 تا ۲0۲0 برابر با 
8.9۲ درصد بوده اســت که باالترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به 
ســه ماهه نخست ســال 1993 با 1۵.3 درصد و کمترین نرخ رشد 
ثبت شده نیز مربوط به ســه ماهه چهارم سال 1990 با منفی 3.8 

درصد بوده است.

این روزها بازار ارز با شیب تندی در مدار نزولی قرار گرفته 
بــه طوریکه دالر پس از حدود هفت مــاه مجدداً به کانال 
۲1 هزار تومان بازگشــت و بیشــتر فعاالن بازار ارز بر این 
باورند که سقوط آزاد اســکناس آمریکایی حداقل تا پایان 
هفته جاری ادامه خواهد داشــت و کاهش نرخ تا ۲0 هزار 

تومان هم دیگر غیرمحتمل نیست.
حدود دو هفته ای است که بازار ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی 
و اقتصادی نزولی شده و این روند طی دو روز گذشته شدت 
گرفته به طوریکه در این مدت دالر با فاصله گرفتن از سه 
کانال حاال در آســتانه ۲0 هزار تومانی شدن قرار گرفته و 
یورو نیز از محدوده 31 به ۲۶ هزار تومان سقوط کرده است.

افت ۶ درصدی دالر و یورو در یک روز ��
دیروز دالر در بازار آزاد کار خود را با نرخ ۲۲300 یعنی ۶00 
تومان کمتر از آخرین نرخ روز شنبه شروع کرد و یورو نیز با 
800 تومان کاهش به ۲۶800 تومان رسید؛ صرافی ملی هم 
اولین نرخ دالر امروز را با افت ۶۵0 تومانی ۲۲300 و یورو را 
با 800 تومان افت قیمت ۲۶900 تومان اعالم کرد، در سایر 
صرافی ها نیز نرخ فروش دالر به ۲۲100 و یورو به ۲۶7۵0 
تومان کاهش یافت.اما روند نزولی که بازار ارز پیش گرفته 
در معامالت صبح متوقف نشــد و تا زمان انتشار این خبر 
ادامه داشته است؛ بر اساس جدیدترین نرخ های اعالم شده، 
قیمت دالر آزاد به ۲1۵۵0 و یورو به ۲۵800 تومان رسید 

که به این ترتیب می توان گفت دالر نسبت به شنبه 13۵0 و 
یورو 1700 تومان ارزان شده، صرافی ملی قیمت فروش دالر 

را تا ۲1790 و یورو را تا ۲۶390 تومان پایین آورده است.
پافشاری بازار متشکل در کاهش نرخ برخالف سامانه  ��

نیما

دیروز در بازار متشکل نرخ فروش دالر به ۲1080 و یورو به 
۲۵۵10 تومان کاهش یافته اما سامانه نیما همچنان نرخ ارز 
را باالتر از ســایر بازارهای اعالم می کند به طوریکه قیمت 
فروش دالر در این ســامانه ۲4980 و یورو 30897 تومان 

بود.

بازار ارز تحت تأثیر اخبار مثبت ��
این کاهش قیمت درحالی رخ داده که نه از لحاظ اقتصادی و 
نه سیاسی اتفاق خاصی نیفتاده و بازار فعاًل تحت تأثیر اخبار 
مثبت از جمله احتمال کاهش تحریم ها علیه ایران با روی 
کار آمدن بایدن و آزادسازی منابع بلوکه شده قرار دارد؛ البته 
گفتنی اســت که نرخ حواله درهم نیز وارد مدار نزولی شده 
و امروز به سطح ۶8۵۲ تومان رسیده که در این موضوع بر 
افت قیمت دالر تاثیرگذار بوده است.از طرفی بازار به شدت 
تحت تأثیر اظهارات روحانی درباره قیمت دالر قرار گرفته؛ 
رییس جمهور هفته پیش با غیرواقعی دانستن نرخ فعلی دالر 
اعالم کرد که درصورت بازگشت منابع ارزی به کشور قیمت 

دالر تا 1۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت.
خریداران فروشنده شدند ��

نگاهــی به وضعیت خرید و فروش در بازار ارز هم نشــان 
می دهد کــه با ریزش قیمت ها، معامله گرانی که تا چند ماه 
پیش به قصد سرمایه گذاری ارز خریده بودند حاال در نقش 
فروشــنده عمل می کنند و از آنجا که پیش بینی می شــود 
کاهش نرخ ارز ادامه دار باشــد، کسی سراغ خرید نمی رود و 

بازار فعاًل محل فروش ارزهای خانگی است.
به گفته بســیاری از فعاالن بــازار ارز، دالر حداقل تا پایان 
هفته جاری به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و حتی برخی 
پیش بینی می کنند که دالر تا ۲0 هزر تومان کاهش خواهد 
یافت، اما ماندگاری آن در کانال های پایین بستگی به اخبار 

سیاسی و رفتار بازارساز دارد.

پیش بینی ادامه کاهش قیمت دالر حداقل تا پایان هفته

بازار ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی
فاطمهاکبرخانی

رشــد اقتصادی ایران در شرایطی به سمت مثبت شدن حرکت 
کرده که وضعیت معیشــتی مردم شــرایط چندان مساعدی را 
تجربه می کنــد. با این حال عدم بهبود وضعیت معیشــتی به 

معنای مثبت نشدن رشد اقتصادی نیست.
با اعالم ارقام پیش بینی شــده از رشد اقتصادی از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس بحث هایی حول صحت و سقم این ارقام 
مطرح شده است. ابتدا باید پذیرفت پیش بینی گرچه یک روند 
علمی دارد اما نهایتاً پیش بینی اســت و مادامی که محقق نشود 
نمی توان ارزیابی های صورت گرفته حول آن را به محک داوری 

گذاشت.

با این حال برای رســیدن به جواب این پرســش از اینجا باید 
آغاز کرد که ارزیابی های مراکزی چون بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ طبیعی است این 
مؤسسات علی رغم تیم و کادر علمی با کیفیتی که دارند برای 
ارزیابی های خــود بیش از هر چیز به ارقامی نیاز دارند که باید 
از اقتصاد ایران اخذ کنند و درواقع از طریق مراکز موجود داخل 

کشور می توانند به این داده ها دست یابند.
از سوی دیگر هر پیش بینی نیازمند پیش فرض گرفتن یکسری 
از پارامترهاســت که تغییر این پارامترهــا می تواند نتایج یک 
پیش بینــی را به کلی تغییر می دهــد. در رابطه با پیش بینی از 

اقتصاد ایران هم تا پیش از شــیوع کرونا ارقام بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشور مثبت بود اما با 

شیوع کرونا این ارزیابی ها تغییر کردند.
با این حال اقتصاد ایران به ســمت مثبت شدن رشد اقتصادی 
کشــور حرکت می کند زیرا فشار اصلی بر دوش اقتصاد کشور 
ناشی از کاهش چشمگیر فروش نفت بود. این فشارها پس از دو 
سال مداومت به تدریج اثر خود را از دست دادند؛ به زبان ساده تر 
تحریم ها فروش نفت ایران در نیمه دوم سال 97 نسبت به سال 
9۶ و در تمام سال 98 نسبت به سال 97 را کاهش چشمگیری 
داده بود. این فشــارها نهایتاً برای سال جاری به گونه ای است 

که نمی تواند فروش نفت را به کمتر از ارقام پارســال برساند. 
حتی تغییر دولت در آمریکا چشم انداز فروش نفت را به سمت 

مثبت تر شدن هم برده است.
از سوی دیگر فشــار تحریم ها در بخش صنعت نیز به تدریج 
بی اثر شــدند. در دو سال گذشته بسیاری از بنگاه ها مجبور به 
تعطیلی شدند. حال تولید در ایران دوباره به ثبات خود رسیده و 
از کاهش چشمگیر تولید صنعتی هم در کشور کاسته می شود.

با این حال اگر بخواهیم از ســفره مردم شــاخص ها را ارزیابی 
کنیم طبیعی است که بهبود چشــمگیری دیده نمی شود ولی 
باید توجه داشــت برای اقتصادی با ابعاد ایران بهبود وضعیت 
معیشــتی مردم نیازمند رشدی کم نوسان و برای چند سال پی 

در پی است.

چگونه رشد اقتصادی در سال 99 مثبت می شود؟ محمدتقیفیاضی

نگاه روز

ناامنی بازارها برای سفته بازان

در هفته گذشته بازارهای داخلی سیر نزولی در پیش گرفتند. بازار سکه 
و ســهام به تبعیت از دالر کاهشی بوده و دالر نیز به دلیل کاهش 

ریسک های سیاسی روند نزولی در پیش گرفته است.
به عبارتی تحوالت هفته های گذشته ریسک های سیاسی را کاهش 
داده و بازار ارز و سکه را به بازارهای ناامن برای نوسان گیران تبدیل 

کرده است.
بازارهــای امن جهانی مانند طال و بیت کوین نیز با اصالح قیمتی 
مواجه بودند. رشد قیمت انواع نفت نیز به دلیل شیوع ویروس جهش 
یافته کرونا و قرنطینه کشورهای اروپایی و چین اندکی تعدیل یافت. 
به نظر می رســد تا زمانی که واکسیناسیون در کشورهای جهان با 
سرعت انجام نشود، نگرانی بابت بهبود اقتصاد جهانی وجود داشته 

باشد؛ نمی توان درباره ثبات بازارها پیش بینی دقیقی داشت.
قیمت دالر و سکه که در هفته منتهی به 19 دی ماه افزایشی بود، 
در آخرین روز کاری هفته روند کاهشی را آغاز کرد. این سیر نزولی 
در هفته گذشــته )منتهی به ۲۶ دی( نیز ادامه یافت و دالر و سکه 
بــه ترتیب کاهش 4.7 و 9.9 درصدی را به ثبت رســاندند. اگرچه 
قیمت سکه همواره در جهت حرکت دالر تغییر می کند اما کاهش 
10 درصدی آن ناشــی از افت قیمت اونس جهانی طال تا مرز هزار 

و 8۵0 دالر است.
 در ابتدای هفته دالر وارد کانال ۲4 هزار تومانی شــد و سکه نیز با 
افت بیش از یک میلیونی به 10 میلیون 900 هزار تومان رسید. بنا 
بر پیش بینی برخی فعــاالن، چنانچه دالر مرز حمایتی ۲4 هزار و 
400 تومانی را از دســت دهد احتمال وارد شدن به کانال ۲3 هزار 

تومانی نیز وجود دارد.
تأییــد انتخابات آمریکا توســط کنگره و پیــروزی دموکرات ها در 
انتخابات مجلس سنا از عوامل کاهش ریسک های سیاسی و افت 
قیمت در بازارها بوده است. همچنین سخنان رئیس جمهور مبنی بر 
احتمال افت قیمت دالر تا قیمت 1۵ هزار تومان در صورت آزادشدن 
منابع ارزی بلوکه شده کشور دلیل دیگر کاهش قیمت ها بوده است.

 پیش بینی می شــود دو موج کاهشی ارزش دالر در هفته های آتی 
رخ دهــد. اواًل با آغاز فعالیت بایدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت 
متحده آمریــکا در هفته آینده، دالر یک افــت دیگر و احتمااًل به 
پایین تر از ۲4 هزار تومان را تجربه خواهد کرد. ثانیاً در چند ماه باقی 
مانده دولت دوازدهم احتمال تزریق منابع ارزی قابل توجه و کاهش 
قیمت ها وجود دارد. برخی تحلیل گران معنقدند با توجه به باال بودن 
نرخ حواله درهم و ارزش دالر در کشــورهای همسایه و همچنین 
عدم گشایش واقعی در وضعیت اقتصادی کشور، احتمال یازگشت 

قیمت ها به مسیر صعودی وجود دارد.
شــاخص سهام نیز در ادامه مسیر کاهشی خود، در هفته منتهی به 
۲۶ دی ماه با افــت ۶.۲ درصدی از مرز 1 میلیون ۲30 هزار واحد 

نزول کرد.
 افت بیش از 40 هزار واحدی شــاخص کل در روز سه شنبه حاکی 
از افزایش شــدید فروش از سوی ســرمایه گذاران حقیقی است. 
افت شــاخص هم وزن در دو روز پایانی هفته نیز نشان از سنگینی 
صف های فروش در نمادهای کوچک تر و تشــدید جو نااطمینانی 
در بازار است. کاهش ارزش دالر و ادامه سیاست های خلق الساعه 
دولتی از مهم ترین عوامل ریزش شــاخص سهام در سومین هفته 

متوالی بوده است.
در هفته منتهی به 1۵ ژانویه ســرعت رشد قیمت انواع نفت در پی 
اعالم قرنطینه در کشورهای اروپایی و چین و نگرانی از آینده اقتصاد 

جهانی و تقاضای نفت اندکی تعدیل شد.
پیروزی دموکرات ها در انتخابات سنا و افزایش احتمال تصویب تدابیر 
محرک مالی می تواند بر تحریک تقاضا و رشد قیمت نفت مؤثر باشد.

از سوی دیگر انتشار گونه های جهش یافته ویروس کرونا و سرعت 
پایین واکسیناسیون در کشــورهای مختلف، نگرانی ها را از بهبود 
اقتصاد جهانی افزایش داده و می تواند کاهش قیمت نفت را به دنبال 

داشته باشد.
در هفته گذشــته ارزش جهانی طال با افــت 4.4 درصدی به رقم 
1830 دالر رســید. رشــد بازده اوراق خزانه و رشد شاخص دالر به 
باالی سطح 90 واحد از دالیل کاهش بهای طال بوده است. امضای 
توافق تجاری برگزیت و تصویب بســته کمــک مالی کرونایی در 
آمریکا منجر به افت شاخص دالر به پایین تر از 90 واحد شد. افزایش 
مبتالیان به ویروس کرونا و احتمال تصویب بسته های محرک مالی 
جدید در آمریکا می تواند بر رشد قیمت طالی جهانی تاثیرگذار باشد. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به گسترش سیاست های پولی 
انبساطی در سراسر جهان و اثرات تورمی آن احتمال جهش قیمتی 

طال بسیار محتمل است.
بیت کوین که در هفته های اخیر رشد بی سابقه ای را به ثبت رسانده 
بــود در هفته منتهی به 1۵ ژانویه مجدداً از مرز 39 هزار دالر عبور 
کرد. این در حالی است که روز دوشنبه تن به اصالح 8 هزار دالری 
داده بود. به عقیده برخی تحلیل گران بخشــی از ارزش این دارایی 
حباب بوده و احتمال ریزش قیمت بیت کوین وجود دارد. از ســوی 
دیگر احتمال تصویب بسته های مالی بیشتر، رشد تورم انتظاری و 
ریسک بازارها را در پی دارد و در نتیجه امکان جهش تقاضای بیت 
کوین دور از انتظار نیســت. در هفته منتهی به 8 ژانویه همه فلزات 
اساسی رشد مثبت به ثبت رساندند اما در هفته گذشته برخی فلزات 
روند اصالحی در پیش گرفتند. افزایش مبتالیان به ویروس کرونا و 
جهش این ویروس و اعالم قرنطینه در کشــورهای اروپایی و چین 
عامل اصالح قیمت برخی فلزات پایه بوده اســت. تقویت احتمال 
تصویب بسته -های مالی و ادامه تزریق نقدینگی از سوی دولت ها 

می تواند تداوم رشد قیمت فلزات پایه را در پی داشته باشد.
*رییس اتاق بازرگانی شیراز  

ماجرای کمبود روغن در شــهرهای مختلف جدی اســت. برخی 
می گوینــد توزیع روغن بــا کارت ملی انجام می شــود و برخی 
می گویند تنها در قبال خرید کاالهای دیگر فروشــنده یک عدد 
روغن در نایلون سیاه به آنها می فروشد. این در حالی است که دبیر 
انجمن صنفی صنایع روغن نباتی می گوید ماجرای فروش مشروط 

روغن را برای اولین بار است که می شنود.
بــه گزارش تجارت نیوز، گزارش های مردم از شــهرهای مختلف 
حاکی از کمبود و گرانی روغن اســت. گویا این مشکل در تهران 

کمتر دیده می شود و در شهرهای دیگر بیشتر است.
در برخی از شــهرها روغن گرانتر از قیمت درج شــده روی جعبه 
فروخته می شــود. یکی از اهالی پارس آباد مغان می گوید »۵ کیلو 
روغن را 1۵۵ هزار تومان خریده اســت. آن هم بعد از خرید ۵00 
هزار تومانی از فروشــگاه.« این مساله در یکی از شهرهای مشهد 
هم گزارش شده اســت. »در مغازه ها روغن 800 گرمی ۲۲ هزار 
تومان است. درفروشگاه زنجیرهای قیمت نصف است اما کم گیر 

می آید و اکثراً نیست.«
اهالی ســبزوار و کیش هم همین مشکل را دارند. در شهر سبزوار 

در فروشــگاه های بزرگ روغن های قیمت مناســب را از قفسه ها 
جمع کرده اند و به ازای هر خرید فقط یک عدد روغن می دهند. در 
کیش خرده فروشی ها ۲0 تا ۵0 درصد قیمت روغن را باال برده اند و 

در برخی از فروشگاه ها فقط روغن خارجی پیدا می شود.
در بهبهان هم روغن کم اســت. فرد دیگری هــم خبر داده که 
در یکی از شــهرهای کردســتان روغن فقط با کارت ملی توزیع 
می شود. یکی از اهالی مرودشت هم می گوید کم مانده در شهر ما 

روغن را قرعه کشی کنند!
گویا تأمین روغن برای برخی از اســتان ها دشــوار شده. از جمله 
اســتان فارس و شــهر شــیراز که مردم هنوز از وجود صف های 
طوالنی برای خرید روغن خبر می دهند. آن ها می گویند مسئوالنی 
که مدعی وجود روغن هستند به یکی از فروشگاه های شیراز بیایند 

و روغن بخرند که ببینند روغن هست یا نه!
ماجرای کمبود روغن در فارس به صحن علنی مجلس هم رفت. 

امروز محمدمهــدی فروردین، نماینده فیروزآبــاد در تذکری به 
وزیر صمت گفت: بعد از گذشــت پنج مــاه از بحران روغن هنوز 
مردم اســتان فارس از تأمین روغن عاجز هستند و هر روز شاهد 

صف های طوالنی آن هم در این شرایط کرونایی هستیم.
اما این مشکل فقط مربوط به شیراز نیست. در گرگان، هرمزگان، 
اهواز و کرمان هم مردم از نبود روغن گله دارند. یکی از مخاطبان 
تجارت نیوز می گوید »بنده از یک فروشــگاه با کلی سفارش یک 
روغــن گرفتم ردو بــدل روغن طوری بود آگه پلیــس مبارزه با 
مواد صحنه را می دید حتماً بازداشــتم می کرد.« افراد دیگری هم 
می گویند که خرید و فروش روغن سخت شده و فروشنده از پشت 
قفســه ها یک روغن در نایلون سیاه به مشتری می دهد. انگار در 

حال خرید و فروش قاچاقیم.
یکی از مردم اهواز هم می گوید روغن مایع نیســت و فقط روغن 

جامد وجود دارد آن هم با ماندن در صف های طوالنی.

چرا روغن دوباره نایاب شد؟ ��
اما مشکل کمبود روغن نباشی چیست؟ دبیر انجمن صنفی صنایع 
روغن نباتی گفته »مشــکلی در تولیــد و توزیع روغن مایع وجود 

ندارد و روزانه چهار هزار تن روغن در بازار توزیع می شود.«
پایگاه خبــری وزارت صمت هم به نقل از حســن حنان، معاون 
بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داده که در دو 
ماه آخر سال حدود 400 هزار تن روغن وارد کشور می شود و هیچ 

کمبودی وجود نخواهد داشت.
حمید آذرمند، کارشــناس اقتصادی اما در حســاب توییتری خود 
نوشــته ماجرای کمبود روغن و گرانی آن نوعی جوسازی است و 

پای دالالن و واردکنندگان روغن با ارز دولتی میان است.
او گفتــه »در مورد افزایش قیمت روغن جوســازی می شــود تا 
توجیهی بر تداوم واردات روغن با ارز رانتی 4۲00 باشــد. کشــور 
ظرفیت بســیار خوبی برای کشــت دانه های روغنی دارد که هم 
نیــاز کارخانجات روغن را تأمین می کنــد و هم کنجاله مورد نیاز 
صنعت طیور را. ارز رانتی 4۲00، مانع توســعه کشــت دانه های 

روغنی است.«

 چرا روغن دوباره نایاب شد؟

توزیع روغن با کارت ملی! 

طرح جاماندگان ســهام عدالت از ســوی اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، ساماندهی سهام عدالت نام گرفت و تدوین شد. براساس این طرح، سهام عدالت 
به ۲0 میلیون نفر از اشخاصی که در مرحله اول از دریافت آن بازماندند، اختصاص می یابد.

براساس آخرین آماری که از سوی برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی اعالم شــده، تعداد جاماندگان ســهام عدالت ۲0 میلیون نفر برآورد شده است. 
باوجود اینکه این طرح در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد، کمیسیون تلفیق با تصویب 
پیشنهادی در الیحه بودجه سال 1400، خبر از اختصاص سهام عدالت، تنها به 7 میلیون 
نفر از جاماندگان آن داده اســت.این در حالی اســت که محمدرضا پورابراهیمی، رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، آذرماه ســال جاری در گفت وگو با اقتصادآنالین گفته بود: 

طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس یازدهم در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور 
کار قرار گرفت و پس از چندین جلسه بررسی طرح جاماندگان، این طرح به صحن علنی 
مجلس رسیده اســت. از سوی دیگر از ابتدای آزادسازی این سهام تاکنون، هنوز تکلیف 
اشخاصی که به هر دلیل از سهام عدالت جا مانده اند، مشخص نشده است. درواقع می توان 
گفت با وجود تصویب طرح اختصاص ســهام عدالت به برخــی از دهک های کم درآمد 
جامعه، همچنان ابهامات و ســخنان ضد و نقیضی از سوی مسئوالن مربوطه وجود دارد. 
در رابطه با این موضوع با ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 

به گفت وگو پرداختیم.
عزیزی تصریح کرد: پیشــنهاد اختصاص سهام عدالت به 7 میلیون نفر از جاماندگان در 

کمیسیون تلفیق، تصویب شده و در انتظار رأی آوردن در صحن علنی مجلس است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت تنها منابع الزم برای اختصاص سهام عدالت به 7 
میلیون نفر را داشــته و چنین موضوعی بر اعالم تعداد 7 میلیون نفر بازمانده به جای ۲0 
میلیون نفر تأثیر داشته است یا خیر، گفت: ما اعتقاد داریم که دولت منابع قابل اتکا برای 

اختصاص سهام عدالت به اشخاص را دارد!
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: اختصاص سهام عدالت به 7 
میلیون نفر در کمیسیون تلفیق مطرح شده و رأی آورده است و با تمام شدن بررسی های 

الزم در کمیسیون تلفیق، طرح به صحن علنی خواهد رفت.
منبع: اقتصادآنالین

 سهام عدالت تنها به ۷ میلیون نفر 
جامانده اختصاص می یابد؟

سارامحسنی

* جمالرزاقی

از تزریق منابع جدید به 
بورس چه خبر؟

با ادامه روند ریزشــی در بازار ســرمایه، زمزمه های 
تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار در چند مرحله به گوش رسید و درحالی 
که مرحله نخست این قرار، به مبلغ یک هزار میلیارد 
تومان اجرا شد، به نظر می رسد صندوق توسعه ملی 
قصد تزریق منبع جدید بــه صندوق تثبیت بازار را 
ندارد. کاهش های پی در پی شــاخص بورس از بعد 
از مردادماه مســئوالن را بر آن داشت تا تصمیمات 

مختلفی برای به تعادل رســاندن بازار سرمایه اخذ 
کنند. یکــی از این تصمیمات تزریق منابع صندوق 

توسعه ملی به این بازار بود.
در این راستا، اواخر شهریورماه حسن قالیباف اصل 
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - اعالم کرد 
که این سازمان پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد 
از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
اســت و بر این موضوع تاکید کــرد که اجرای این 
مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم 
همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار 

خوبی است.

این ماجرا برای دو ماه ابهامات زیادی داشت تا اینکه 
در نهایت در دهه نخســت آذرماه یک هزار میلیارد 
تومان از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
تزریق و اعالم شــد که این منبع در شرایط بحران 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین وعده داده شــد که مبالــغ جدیدی طی 
مراحل دیگر تزریق خواهد شــد. حتی چندی پیش 
مدیرعامل صندوق توســعه ملــی از تزریق ۲۵00 
میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از 

بورس تا پایان سال، خبر داد.
صندوق تمایلی به تزیرق منابع جدید ندارد ��

با اینحال و درحالی که بازار ســرمایه این روزها با 
شتاب بیشتری نسبت به گذشته درحال ریزش است، 
خبرهایی به گوش می رســد مبنی بر اینکه صندوق 
توســعه ملی قصد تزریق منابع جدیدی به صندوق 

تثبیت بازار را ندارد.
در این راســتا محمد ابراهیم آقابابایی، رئیس هیئت 
عامــل صندوق تثبیــت بازار ســرمایه اظهار کرد: 
صندوق توسعه ملی تا کنون فقط هزار میلیارد تومان 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق کرده است و 
علی رغم اینکه مطابق مصوبه شورای عالی بورس و 
نهادهای باالدستی قرار بود بیش از 13 هزار میلیارد 

تومان در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری 
کنــد اما تا کنون فقط هرار میلیارد تومان آن را بعد 
از پیگیری های فراوان وزیر اقتصاد با نرخ 1۲ درصد 
ســاالنه ســپرده گذاری کرده و درخواست سپرده 
گذاری جدید صندوق تثبیت بازار ســرمایه را مورد 

توجه قرار نداده است.
وی تاکیــد کــرد: درواقع این صنــدوق علی رغم 
پیگیری های صندوق تثبیت بازار ســرمایه، سازمان 
بورس، معاونت بانکی و بیمــه ای وزارت اقتصاد و 
وزیر اقتصاد، همچنان تمایلی به ســپرده گذاری در 
صندوق تثبیت بازار سرمایه و اجرای قانون را ندارد.
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چرا آلودگی هوای 
کالن شهرها برگشت پذیر 

نیست؟

هر ســال که به زمســتان می رســیم و با پدیده 
وارونگی هوا یا همان Inversion روبرو می شویم، 
همه دنبال یک مقصر تازه که قباًل گفته نشده باشه 
می گردند و تقصیرها را گردن او یا آن می اندازند تا 
سر همه گرم شود و این مدت بگذرد و تا سال بعد 
هم خدا بزرگ است. همه دوست دارند هر طوری 
شــده واقعیات را کتمان کننــد و اجازه ندهند که 
حتی کسی راجع به واقعیات این امر سخنی بگوید. 
در زیر به چند واقعیت و بدیهیات اشــاره می کنم 
و ســپس علت یا علل واقعی را که متاســفانه در 
شرایط کنونی، برون رفتی از آنها نیست را عنوان 

خواهم کرد.
- ســؤال اول: آیا سوخت گاز که در حال حاضر در 
خانه ها و کارخانه ها و بقیه مراکز صنعتی و عمومی 
استفاده می شــود، پاک تر و دارای ایرادات زیست 
محیطی کمتری اســت، یا ســوخت نفت سفید و 
دیزلی که در قدیم و 40 سال پیش استفاده می شد؟

- سؤال دوم: آیا ســوخت های فعلی خودروها که 
تا حدودی اســتاندارهای بین المللی از قبیل یورو 
دو، یورو چهار و ... در آنها رعایت شــده، پاک ترند 
یا ســوخت های خودوریی که دارای سرب و بقیه 

آالینده ها در 40 سال پیش بودند؟
-ســؤال ســوم: آیا موتور خودروهای فعلی، حتی 
همیــن پرایدی که این همه اشــکال به آن وارد 
اســت، ســوخت را بهتر می ســوزاند و آالیندگی 
کمتری دارد، یا موتور خودروهای قدیمی 40 سال 

پیش، مانند پیکان؟
واقعیات وارونگی هوا در شهرهای بزرگ:

- اغلب کالن شهرها که دچار وارونگی شده اند، دور 
از دریا هســتند )بندر نیستند( تا جریان هوای دریا 
به خشــکی را در شب داشته باشند که از وارونگی 
جلوگیری می کند. بلکه این شهرها اغلب در دامنه 
کوه ها و در واقع، کوهپایه ها ســاخته شده اند و در 
فصل سرما، معمواًل جریان هوایی در بعدازظهرها 
از طرف ارتفاعات به سمت دامنه ها در قدیم وجود 
داشــت که به آن در تهران، ســوز پاییزی و سوز 

زمستانی می گفتند.
وارونگی هوا در فصول ســرد به این شکل پیش 
می آید که الیه ای با ضخامت قابل توجه از هوای 
گرم، در باالی هوای ســرِد در ســطح زمین قرار 
می گیرد و تله ای ایجاد می شــود کــه آالینده ها 
نمی تواننــد به ســمت باال برونــد و در نتیجه در 
ســطح تا مدت زیادی می مانند، تا بادی بوزد و یا 

بارندگی ای شود تا آنها را از تله رها سازد.
- بیش از ۲۵ ســال است که شــهرداری محترم 
پایتخت و کالن شــهرهای دیگر، اجازه ساخت و 
ســازهای گسترده ۵، ۶ و 7 طبقه را در همه جای 
شهر تحت عنوان »فروش تراکم« و ایجاد درآمد 
برای شــهرداری داده اند. که در اثر این عمل که 
همچنان با شــدت و حدت ادامه دارد، مسائل زیر 

پیش آمده و می آید.
1- آن جریــان هوایی که در مطالب باال وصفش 
رفت، کمتر و کمتر شــده و به صفر نزدیک شده 
اســت. در نتیجه یکی از عوامل مؤثر در جابجایی 
هــوا عماًل از میدان به در رفته اســت و در نتیجه 
دیگر آن circulation مؤثر هوا تقریباً وجود ندارد.

۲- تبدیل ســاختمان هایی که قباًل ارتفاع کمتری 
داشتند و سکنه کمتری هم داشتند به یک ساختمان 
بــا ۶، 10 و ... واحد که هر کدام با همین ضریب، 
گرمای بیشتری تولید می کنند و به سطحی تقریبًا 
با ارتفاع ۵0 متری به باالی زمین می فرســتند که 
تعداد بسیار بیشماری از این ساختمان ها هم اکنون 
در همه جای کالن شــهرها وجود دارند و هر روز 
هــم به تعداد آنها افزوده می شــود، آن تله هوایی 
را گسترده و گســترده تر می کنند. در حالی که در 
کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا، معمواًل اجازه 
چنین ساخت و ســازهای گسترده و وسیعی در » 
سطح« و بصورت افقی و در محدوده شهری داده 
نمی شود و بلکه ساخت و سازها در محدوده شهری 
اگر هم داده شود، بصورت بسیار عمودی است به 
این معنا که سازه هایی بسیار مرتفع با طبقات بسیار 
ساخته می شوند و ساخت و سازهای با طبقات ۵ و 
۶ و 7 در شــهرک های اقماری و در حومه شهرها 

آنهم با بزنامه ریزی های دقیق داده می شود.
این ها علت های اصلی وضعیت هوا و وارونگی در 
کالن شهرهای ما هســتند که متاسفانه برگشت 

پذیر نیستند.

 در هفته ای که گذشــت، دســتورالعملی از سوی وزیر 
آموزش و پرورش در رابطه با بازگشــایی مجدد مدارس 
در مناطــق زرد و آبــی با رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشتی منتشر شد که واکنش های مختلفی را از سوی 

معلمان، والدین و کارشناسان آموزشی برانگیخت.
این دستورالعمل شــامل دانش آموزان پایه های اول و 
دوم ابتدایی در مناطق دارای وضعیت زرد و آبی، دانش 
آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه دارای جمعیت کمتر 
از ۵0 نفر در وضعیت آبی وهنرجویان هنرستان های فنی 

وحرفه ای و کاردانش در وضعیت زرد و آبی می شود.
حضور در مدرسه اجباری نیست

انتشــار همین خبر، واکنش های زیــادی را به ویژه از 
سوی والدین دانش آموزان برانگیخت. برخی گفتند که 
آزموده را آزمودن خطاســت و تجربه بازگشایی مدارس 
در شهریور ماه نشان داد که این تصمیم احتمااًل تصمیم 
درســتی نیســت چرا که جدا از رعایت شدن یا نشدن 
پروتکل ها در مدارس، اغلب والدین حاضر به فرستادن 
فرزندان خود به مدرســه نیستند. برخی دیگر هم گفته 
بودند که بازگشــایی مدارس مســاوی بــا موج چهارم 

کروناست.
روز گذشته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا بــا تاکید بر اینکه حضــور در مدارس به هیچ 
عنوان اجباری نخواهد بود، گفت: برای پایه های اول و 
دوم در مناطــق آبی و زرد به صورت اختیاری خانواده ها 
می توانند دانش آموزان را به مدرســه بفرستند؛ کالس 
کمتر از 10 نفر و مدرسه با جمعیت کمتر از ۵0 نفر هم 
جزو شــاخص هایی بود که اعالم شد. برنامه ریزی خود 
آمــوزش و پروش حداکثــر دو روز در هفته و یکی دو 
ساعت در هرروز است که آن هم اصاًل اجباری نیست.

در همیــن رابطه محمد که معلم پایه چهارم دبســتان 
است، به خبرآنالین می گوید: من به عنوان معلم دلتنگ 
دانش آموزانم هســتم و فضای کالس های آنالین به 
کلی با کالس درس متفاوت اســت. در فضای کالس 
تعامل ها شکل دیگری دارند که در آموزش آنالین تنها 
به تالش برای انتقال مفهوم درس بسنده می شود و این 

تعامل ها از بین رفته است.
او ادامه می دهد: جدای از این موضوع، مســائل دیگری 
هم وجــود دارد که خود این آمــوزش را هم مخدوش 
می کنند. مانند قطعی اینترنت، برق یا نامناســب بودن 
بســتر آموزشی؛ اما واقعیت این است که به عنوان معلم 
فکر نمی کنم راهکار حل مســئله، بازگشــایی مدارس 
باشد. چرا که از طرفی حتی اگر پروتکل از سوی مدرسه 
رعایت شــود، بچه های دبستانی ممکن است چندان در 
رعایــت این پروتکل ها موفق نباشــند و اگر هم زیاد از 
حد برای آموختن این رفتارها به آنها اصرار کنیم، دچار 

اضطراب خواهند شد.
باید همه ابعاد را دید ��

ورود به فضای مدرسه و اجتماعی شدن برای کودکانی 

که تازه امســال قرار بود مدرســه را تجربه کنند، یکی 
از دالیل بازگشــایی مدارس اســت. چرا کــه به گفته 
کارشناســان این حــوزه، آموزش تنهــا وظیفه مدارس 
نیســت و عالوه بر این از آنجایی که مشــخص نیست 
وضعیت فعلی تا چه زمانی طول بکشــد باید کم کم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی به زندگی عادی برگشت. 

در همیــن باره هاجر نیک صفت، 
کارشــناس آموزشــی و رئیــس 
پژوهشــگاه مطالعــات آموزش و 
پرورش بــه خبرآنالین می گوید: 
اگــر از حوزه تعلیــم تربیتی نگاه 
کنیم، آسیب های بیشتری در حال 
وارد شدن به بچه هاست؛ به طور 
مثــال رابطــه رو در رو و ارتباط 
متقابل معلم و شــاگرد بین دانش 
آموزان، یادگیری روابط اجتماعی، 
ســحرخیزی، تحــرک و... برای 
بچه ها که در حال رشــد هستند، 
مفید است و اگر آسیب وارد شود، 

قابل جبران نخواهد بود.
او با تاکیــد بر اینکه هیچ چیزی جای آموزش حضوری 
را نمی گیرد، ادامه می دهد: بهترین راه آموزش، آموزش 
فرد به فرد اســت؛ یعنی تا این حد مسئله حضور اهمیت 
باالیی دارد و مؤثر اســت. ما قرار نیســت چهار کلمه و 
فرمول به بچه یاد بدهیــم. درس زندگی را بچه ها باید 
در مدرســه بیاموزند که در فضای مجازی نمی توان آن 
را یاد گرفت. چرا که مدرســه تنها برای درس نیست و 
بچه ها خیلی مسائل را در جمع همساالنشان می آموزند 
که این تأثیر خیلی بیشتر از معلمان و خانواده است.نیک 

صفت ادامه می دهد: اصل سالمتی مردم است، ولی امید 
است که مســئولین راه های آسان را انتخاب نکنند و در 
عین در نظر گرفتن سالمتی مردم، تالش کنند به ابعاد 
دیگر وجودی آنها آسیبی نرسد. ما مطیع تصمیمات ستاد 
ملی مقابله با کرونا هســتیم ولــی به عنوان متخصص 
درخواســت می کنم که تیم شان همه جانبه باشد و همه 

ابعاد را ببیند.
رعایــت پروتکل هــا شــعار  ��

است
با این حال الهام که مادر دو دانش 
آموز پایه چهارم و دوم اســت در 
این باره بــه خبرآنالین می گوید: 
من بــه هیچ عنــوان فرزندانم را 
به مدرســه نخواهم فرســتاد. به 
نظر من اســترس ابتال به کرونا و 
حضور در فضای مدرسه نمی ارزد. 
از طرفی وقتی کالس کمتر از ده 
نفر جمعیت داشــته باشد، همین 
فرایند اجتماعی شــدن هم برای 
اگر مسئله  اتفاق نمی افتد.  بچه ها 
آموزش باشــد که در خانه هم آموزش می بینند. شرایط 
فعلی طوری نیســت که بخواهم با جان فرزندانم بازی 
کنم.هرچند که به طور کلی متخصصان حوزه آموزش، 
نوع حضوری آموزش را بر نوع آنالین ارجح تر می دانند، 
امــا برخی معتقد اند که در حــال حاضر چیزی بیش از 
جنبه علمی مطرح اســت. مهدی بهلولی، کارشــناس 
آموزش در ایــن باره به خبرآنالین می گویــد: آیا واقعًا 
شــرایط جوری است که بخواهیم با این وضعیت دانش 
آموز و معلم را به مدرســه بکشانیم و مطمئن باشیم که 

برای کسی اتفاقی نمی افتد؟ من فکر نمی کنم اینطور 
باشد. در همین چند روز هم برخی از کارشناسان زمینه 

سالمت هشدار داده اند که این کار غلط است.
بهلولی رعایت پروتکل ها را در عمل چیزی شــبیه شعار 
می داند و ادامه می دهد: ما قباًل هم این را شــنیده ایم؛ 
می گویند مدارس با رعایت پروتکل ها باز می شود اما این 
حرف ها در عمل صحت ندارد و تجربه نشان داده است 

که این اتفاق نمی افتد.
این کارشناس آموزش توضیح می دهد: دفعه قبل گفتند 
مدارس باز شود؛ من خودم شخصًا رفتم مدرسه و دیدم 
برای ضدعفونی کردن دست حتی یک قطره الکل هم 
وجود ندارد. در حالی که گفته می شد پروتکل ها رعایت 
شــده است. قطعًا شــرایط، خصوصًا در مدارس دولتی، 

مناسب بازگشایی نیست.
بهلولی در پایان تاکید می کند: به نظر من این کار غلط 
اســت و به ریسک آن نمی ارزد. باید صبر کرد و امسال 
را هــم به همین صورت ادامه داد تا ببینیم در آینده چه 

اتفاقی می افتد.
ارزشیابی زیر سؤال است ��

برخی دیگر معتقــد اند که با ویژگی های خاص آموزش 
آنالین در این شــیوه آموزشــی خالهای بسیاری وجود 
دارد. شــیوه ارزیابی، قطعی و کنــدی اینترنت در برخی 
نقاط، عدم دسترســی به تلفن های هوشمند و... همه از 
دیگر مواردی هســتند که موافقان بازگشایی مدارس به 
آن اشاره می کنند. علیرضا پدر یک دانش آموز دبستانی 
است در این باره به خبرآنالین می گوید: ما قصد نداشتیم 
تا ســن خاصی برای پسرم تلفن هوشمند شخصی تهیه 
کنیم. به شخصه به علت های متعدد و خطرات مختلفی 
که برای بچه ها در این فضاها وجود دارد، فکر نمی کردم 
که خرید گوشــی برای یک پسر 11 ســاله کار درستی 
باشــد؛ در ابتدا هم برای پسرم تلفن شخصی نخریدم و 
با گوشــی من یا مادرش در کالس های آنالین شرکت 
می کرد اما رفته رفته دیدیم که اینطور نمی توان ادامه داد 
و مجبور به خرید موبایل شــدیم. او ادامه می دهد: علی 
رغم ســختگیری های ما برای فرزندم، کیفیت تحصیل 
برای او بســیار پایین آمده، از طرف دیگر کنترل استفاده 
از موبایل هم برای او ســخت شــده است. به شخصه 
ترجیح می دادم تــا در صورت رعایت پروتکل ها مدارس 
به صورت حضوری فعالیت کنند. زیر سؤال رفتن مرحله 
ارزشــیابی تحصیلی یــا امتحان، از دیگــر موضوعاتی 
اســت که به عنوان مشــکالت آمــوزش آنالین به آن 
اشــاره می شــود. نیک صفت در این باره می گوید: واقعًا 
یک معلم نمی تواند مطمئن شــود که این آزمون نتیجه 
آموخته های خود بچه است یا کسی کمکی به او کمک 
کرده است. ارزشیابی به ما نشان می دهد که دانش آموز 
ما به مرحله ای که قرار بوده برســد، رسیده یا نه که اگر 
نرسیده مشــکلش را برطرف کنیم. اما االن نمی توان با 
اطمینــان گفت که ارزیابی نشــان دهنده معلومات خود 
دانش آموز است و این مســائل است که به دانش آموز 
آســیب می زند و اثرات خودش را در دراز مدت نشــان 
می دهد که سختی های بیشتری را برای جبران نیاز دارد.

نظرات موافقان و مخالفان بازگشایی مدارس

آموزش آنالین یا بازگشایی مدارس؛ 
انتخاب بین بد و بدتر؟

پرداخت دســتمزد ویلموتس توسط شستا از همان ابتدا موجی از 
انتقادات را به دنبال داشــت و در نهایت قرار شــد تا پایان سال 

بدهی فدراسیون فوتبال به شستا پرداخت شود.
پاییز ســال گذشته بود که پرداخت دســتمزد ویلموتس سرمربی 
بلژیکی تیم ملی، جنجالی شد و وقتی مشخص شد ۲ میلیون یورو 
از شســتا )شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی( که صاحبان 
اصلی آن کارگران هستند، به فدراســیون فوتبال پرداخت شده، 

انتقادهای زیادی حواله مدیران تأمین اجتماعی شد.
اینکه مدیران تأمین اجتماعی با وجود وضعیت نامناســب قشــر 
کارگر اجازه دست درازی مدیران فوتبالی را به جیب کارگران داده 
بودند تا از حق آن ها بخشی از قرارداد یک مربی خارجی پرداخت 

شود، جای بحث و سؤال است.
این موضوع از همان ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد، نمایندگان 
مجلس با انتقادات تند نسبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و شستا خواهان پاسخگویی به این سؤال شدند که با چه مجوزی 
حق کارگران کشور را در قالب دستمزد از محل شرکت های تحت 
پوشش شستا )شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی( به 

مارک ویلموتس مربی سابق تیم ملی پرداخت می کنید؟
ماجرای ویلموتس و پول شستا دقیقاً چیست؟ ��

در اوایل پاییز 98، فدراســیون فوتبال بــرای پرداخت مطالبات 
مارک ویلموتــس، مبلغ ۲ میلیون یورو از یکی از شــرکت های 
وابســته به تأمین اجتماعی )شرکت پتروشیمی فن آوران( قرض 
می کنــد و یک فقــره چک به موعد 31 فروردین ماه به شســتا 
می دهد، اما در هنگام تســویه حساب، فدراسیون به تعهدات خود 
در قبال این شــرکت عمل نمی کند که ماجرا به دادگاه کشــیده 
می شود و فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود 
به شســتا محکوم و حکم توقیف اموال این فدراســیون در اوایل 
تابستان سال جاری صادر شد. بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال 
در دو مقطــع مبلغ 1۶ میلیارد تومــان به قیمت روز یورو در بازار 
ایران، به حســاب شستا منتقل کرد، اما این مبلغ جوابگوی بدهی 
۲ میلیون یورویی )حدود ۶0 میلیارد تومان( نیست. بعد از گذشت 

چندین ماه و آزاد نشــدن مطالبات این فدراســیون در فیفا که به 
گفته مســئوالن بالغ بر 8 میلیون دالر است، شستا برای فشار به 
این مجموعه و همین طور وزارت ورزش، امالک این فدراسیون 

را برای مزایده آماده کرده است.
مدیران فوتبالــی از همان ابتدا اعالم کردند کــه این مبلغ را از 
شستا قرض گرفته ایم و بازمی گردانیم، اما بعد از حدود یک سال 
و دو مــاه از اســتقراض ۲ میلیون یورویی فدراســیون فوتبال از 
شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شســتا( برای پرداخت 
اقساط قرارداد مارک ویلموتس، فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته 

به تعهدات خود در قبال این شرکت عمل کند.
از طرفــی موج انتقادات علیه شســتا و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی باال گرفت و مدتی پیش بود که حجت االسالم میرزایی، 
نماینــده مردم اصفهان و عضو کمیســیون اصل 90 مجلس در 
این باره گفت: ۲ میلیون یورو از اموال بازنشســتگان را به مارک 
ویلموتس، ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال داده اند، اگر تکلیف 

این پول مشخص نشود، وزیر کار را به مجلس احضار می کنیم.
همین واکنش ها و انتقادات باعث شــد شســتا بــدون توجه به 
خواهش و تمنای مدیران فعلی فدراسیون فوتبال، سفت و سخت 
پشت احیای حقوق به تاراج رفته کارگران توسط فوتبالی ها باشند. 
پس از پیگیری های حقوقی شســتا و در فرآیند رسیدگی به این 
پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به 

علت پرداخت نکردن مطالبات خود به شستا محکوم شد.
شستا این بار به بهانه بورسی شدن و حفظ منافع سهامداران خود 
ســفت و سخت پای پس گرفتن طلب خود از فدراسیون ایستاد و 
در همین راســتا، حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد 
و پس از طی شــدن تشریفات قانونی اجرای احکام مدنی، اموال 

توقیف شــده، کارشناسی و مراتب ابالغ و اعتراض قانونی طی و 
آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد.

 توضیحات شستا درخصوص مزایده مقر فدراسیون فوتبال ��
به دنبال آن صفی اهلل فغان پور مســئول حقوقی فدراسیون فوتبال 
گفت: تنها 9 میلیارد تومان از این بدهی باقی مانده است، از بابت 
بدهی در 8 ماه اخیر و در چنــد مرحله مبلغ 1۶ میلیارد تومان از 
اعتبارات فدراســیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است 
که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده 
و مبلغ 9 میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی 
مانده اســت. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود، الباقی 
نیز باید به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود. درخواست فدراسیون 
نیز از طریق مراجع ذی ربط در مســیر اداری قرار دارد و تاحصول 
نتیجه پیگیری خواهد شــد.در ادامه صحبت های فغان پور، حسن 
محمدی مدیر روابط عمومی شســتا، صحبت های مســئول امور 
حقوقی فدراســیون فوتبال درباره میزبان باقی مانده از بدهی را 
رد کرد و گفت: ما نباید درباره این مســائل توضیح بدهیم. همه 
چیز مشخص است و نمی دانم مســئوالن فدراسیون فوتبال چرا 
اینقدر موضوع را پیچیده می کنند. ما ۲ میلیون یورو به فدراسیون 
فوتبــال پرداخت کردیــم و از آن ها چــک ارزی گرفتیم. ریال 
ندادیم که ریال بگیریم و بازگرداندن پول هم یک سیر طبیعی و 
مشخص دارد. این پول سهامداران است و ما نمی توانیم از طرف 
چند میلیون ســهامدار شستا تصمیم بگیریم، برعکس باید پیگیر 

مطالبات آن ها باشیم.
هرچند کــه ماجرای توقیف ملک فدراســیون در نهایت با پا در 
میانی وزیر کار و وزیر ورزش حل شد و محمد شریعتمداری وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی )10 دی ماه( در جمع خبرنگاران در 

این باره، گفت: بخشی از طلب شستا از فدراسیون فوتبال وصول 
شده اســت، اما مصوبات شورای ستاد مقابله با تحریم، علت دیر 

شدن در پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال به شستا بود.
وی درباره به مزایده گذاشتن ملک فدراسیون فوتبال توسط شستا، 
بیان کرد: به لحاظ قانونی با توجه به وثیقه هایی که فدراسیون در 
این زمینه گذاشته بود، مکلف بودیم که این اقدام را انجام دهیم.

شریعتمداری گفت: طبق مذاکراتی که با وزیر ورزش داشتیم، قرار 
شد فدراسیون فوتبال تا پایان سال، نسبت به پرداخت بدهی خود 

به شستا اقدام کنند.
تا پایان ســال مدتی باقی نمانده اســت، اینکه فدراسیون فوتبال 
به وعده خود عمل می کند یا نه مشــخص نیســت، هرچند این 
بار شســتا از موضع خود کوتاه آمد و مجدد به فدراسیون فوتبال 
فرصــت داد تا برای پرداخت بدهی خود اقدام کنند، اما امیدواریم 
وعــده مدیران فوتبالی محقق شــود و بدهی خود را به شســتا 
پرداخــت کنند. شســتا هنوز دلیل قانع کننــده ای را برای انجام 
ایــن اقدام خود )پرداخت دســتمزد ویلموتس و قرض دادن پول 
به فدراسیون( اعالم نکرده اســت، اما صاحبان اصلی این اموال 
بازنشســتگان و کارگران هســتند و برای دریافت طلب خود باید 

اقدام قاطعانه ای داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران  

صفر تا صد ماجرای پرداخت دستمزد ویلموتس از جیب بازنشستگان

 طلب شستا کی پرداخت می شود؟

نقد هفته

امیراسدحسینی

الههصالحی

بهترین راه آموزش، آموزش فرد 
به فرد اســت؛ یعنی تا این حد 
مسئله حضور اهمیت باالیی دارد 
و مؤثر است. ما قرار نیست چهار 
کلمه و فرمول به بچه یاد بدهیم. 
درس زندگــی را بچه ها باید در 
مدرســه بیاموزند که در فضای 
مجازی نمی توان آن را یاد گرفت. 

مینو محرز: هر واکسن تأیید شده ای را 
باید تزریق کرد

برنا نوشــت: مینو محرز گفت: هر کشــوری هر نوع واکسن تاییده 
شــده ای که دارد مؤثر اســت و باید تزریق کرد چرا که باید سطح 

ایمنی دنیا باال برود.
مینو محرز، عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا و مسئول 
ارزیابی علمی واکســن کرونا گفت: آمریکا واکسیناسیون را از همه 
زودتر شــروع کرد اما 300 میلیون جمعیت دارد و باید حداقل ۲00 
میلیون نفر تزریق کنند تا میزان اثرگذاری و مقابله با احتمال مرگ 

و میر مشــخص شــود. او افزود: آمریکا هنوز به صورت سراسری 
این واکســن را تزریق نکرده و از سوی دیگر این بیماری در آن جا 
خاموش می شود و بعد دوباره شیوع پیدا می کند که در پی آن میزان 
مرگ و میر زیاد می شــود بنابراین تا همه افراد یک جامعه واکسینه 
نشوند و مصونیت نسبی پیدا نکنند نمی توان در خصوص اثرگذاری 
این واکســن بر کاهش میزان مــرگ و میر صحبت کرد. محرز در 
پاســخ به این سؤال که این واکسن در مقابل ویروس های دیگری 
ماننــد ویروس کرونای بریتانیایی هم مؤثر اســت یا نه، بیان کرد: 
برخی کشورها واکسن را شروع کردند و تا زمانی که واکسیناسیون 
به صورت کامل انجام نشود نمی توان اظهار نظر کرد اما اگر جهش 

بعدی پیدا نکند که تاکنون نداشــته ایم، می توان در خصوص تأثیر 
گذاری آن اظهار نظر کرد. عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با 
کرونا در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه افرادی که این واکسن 
را در سراسر جهان تزریق کرده اند به کرونا مبتال شدند یا نه، گفت: 
تاکنون گزارشــی در این خصوص نداشته ایم و تزریق این واکسن 
عمر کوتاهی دارد. باید زمان بگذرد تا وضعیت مشخص شود. او در 
خصوص انواع واکسن ها در دنیا گفت: هر کشوری هر نوع واکسن 
تاییده شده ای که دارد مؤثر است و باید تزریق کرد چرا که باید سطح 
ایمنی دنیا باال برود و این واکســن ها گرچه انواع مختلفی دارند اما 

همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می شوند.



فرناز یک زن پر رمزو راز اســت که از فرانسه نزد 
قاضی منصوری رفته بود و حتماً می داند چه بالیی بر 

سر قاضی منصوری آمده است.
قاضی منصوری در رومانــی تنها نبود و یک زن به 
نام فرناز که در همه ســمت های قاضی منصوری در 

دفترش کار می کرده است همراه او بوده است.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره نحوه ورودش به 
پرونــده مرگ قاضی منصوری گفت: برادر، خواهرها 
و همســر قاضی منصوری به ســراغ او رفته و به او 
گفته اند که آقای شــهریاری، سرپرســت دادسرای 

جنایی تاکید کرده که باید وکیل بگیرند.
به گفته این وکیل دادگســتری که حاال مدتی است 
وکالت خانواده منصوری را پذیرفته، ابتدا گفته شــده 
که پرونده ای در این زمینــه وجود ندارد اما در ادامه 
با تاکید بر ابهامــات در مرگ غالمرضا منصوری و 
لزوم رسیدگی به آن، پرونده ای تشکیل و به شعبه 8 

بازپرسی ارجاع می شود.
پس از آن گفته شده که گزارشی از دادستانی رومانی 
آمده است؛ »در گزارش دادستانی رومانی اعالم شده 
بود که قاضی منصوری خودکشی کرده ولی دالیل و 

مدارکی ارائه نداده است.«
قاضی منصوری زبان انگلیســی، فرانســوی و  ��

آلمانی نمی دانست
علیزاده طباطبایــی می گویــد: »بر اســاس گزارش 
دادســتانی، ایشــان قبل از این اتفاق با شخصی در 
ارتباط بوده و با حالــت خیلی هیجانی با او صحبت 
و بحــث می کرده که آنها نمی دانند کیســت. ما هم 
فایل های موبایل غالمرضا منصــوری را نداریم اما 
اگر موبایل به دست ما می رسید، حداقل می توانستیم 
بفهمیم که این شخص چه کسی بوده؛ چرا که قطعًا 
قاضی منصــوری با یک ایرانــی صحبت می کرده 
چون ایشان که زبان انگلیســی، فرانسوی و آلمانی 

نمی دانست.«
بنابر توضیحات ارائه شده ازسوی علیزاده طباطبایی، 
طبــق آنچه خانــواده منصوری ادعــا کرده اند و در 
فایل های صوتی ارسال شــده از سوی آقای قاضی 
به اعضای خانواده مشخص شده، غالمرضا منصوری 

خــود را قاضی معرفی کرده که »30 ســال در قوه 
قضاییه خدمت کرده، 10 ســال آخر خدمت را معاون 
دادستان تهران، سرپرست دادسرای ارشاد و سرپرست 
دادسرای شمیرانات بوده که مهم ترین و حساس ترین 

دادسرای تهران بود.
این وکیل دادگســتری از قاضی منصوری به عنوان 
یک قاضی »مورد اعتماد دســتگاه های امنیتی« یاد 

کرده که با آنها همراهی هم می کرده اســت.« او در 
فایل های صوتی ارسالی به اعضای خانواده گفته که 
آقای طبری ۶ ماه پیش از خروج منصوری از کشــور 
بازداشت شده و اگر اتهامی متوجه او بود، نباید اجازه 
می دادند که از کشــور خارج شــود. منصوری تاکید 
داشــته که دستگاه قضایی کاماًل اطالع داشته که او 

کجاست و برای درمان از کشور خارج شده است.

بر اســاس گفته های وکیل خانــواده منصوری، این 
قاضــی متوفی پس از اطــالع از اتهامش در پرونده 
طبری، فوراً با سفارت ایران در آلمان تماس گرفته و 
خواسته تا به ایران بازگردد اما از آلمان به او گفته اند 
که با توجه به شــرایط کرونا، امکان بازگشت وجود 
نــدارد. علیزاده طباطبایی می گویــد که منصوری به 
توصیه برخی به رومانی می رود تا از مسیر زمینی به 

ایران برگردد و بعد به ســفارت مــی رود و تا آخرین 
لحظه در سفارت بوده تا اینکه برای درمان از سفارت 
خارج شده و پلیس او را دستگیر می کند. او در تماس 
بــا خانواده گفته که پلیس او را به دادســتانی برده و 
دادستانی به او اعالم کرده که پلیس بین الملل برای 
او وضعیت قرمــز اعالم کرده و به او یک ماه مهلت 
داده انــد که یا رومانی را ترک کند یا پناهنده شــود. 

ظاهراً اما قاضــی منصوری پناهندگی را نپذیرفته 
و تاکیــد کرده که می خواهد بــدون یک روز اتالف 
وقت، به ایران بازگردد. او به همین دلیل به ســفارت 
برمی گردد اما او را به ساختمان سفارت راه نمی دهند.

علیــزاده طباطبایی می گویــد او و خانواده منصوری 
دربــاره وضعیت قاضی متوفــی از این لحظه به بعد 
خبر ندارند؛ نــه او و نه خانواده منصوری، هیچ کدام 
نمی دانند که قاضی منصوری اساســاً در هتل دوک 

ساکن بوده یا نه؟
این وکیل دادگســتری درباره زنــی که پیش از این 
درباره او توضیح داده بود و در گزارش اخیر »فرناز« 
نامیده شــده، چنین توضیــح می دهــد: »خانواده 
منصــوری ناراحتند که در رســانه ها درباره این زن 
طوری حرف زده شــده که انگار او با آقای منصوری 
ارتباط غیرمتعارف داشــته است. چنین چیزی نبوده؛ 
ایــن زن از مدت ها قبل از اینکــه آقای منصوری از 
کشور خارج شود، برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته 
ولی با قاضی منصوری در ارتباط بوده و او را از آلمان 
تا رومانی همراهی کرده است.« طباطبایی می گوید 
این زن اطالعات بسیار ارزشمندی دارد که می تواند 
به پرونده کمک کند اما کســی او را حتی به عنوان 
مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواســته است؛ »از 
هیچ کس درباره این پرونده ســؤال و جواب نشــده 
اســت!« به گفته وکیل خانواده منصوری، زمانی که 
جســد منصوری به ایران آمد، کاماًل منهدم شــده و 
بر اســاس گفته خانواده، از سِر قاضی منصوری فقط 
اســکلت باقی مانده بود و به همیــن دلیل هم آنها 
نتوانستند جسد را شناســایی کنند و ظاهراً ازطریق 
DNA هویت جســد تعیین شــده اســت: »خانواده 
می گویند که مسووالن یک لحظه کفن را کنار زدند و 
ما فرصت این را که کاماًل بررسی کنیم، نداشته ایم.«

علیزاده طباطبایی تاکید دارد که ابهامات بسیاری در 
پرونده وجود دارد و امیدوار است با دقتی که بازپرس 
به کار می برد، این قضیه روشن شود؛ چرا که به گفته 
او، خانواده منصوری تاکید دارند که آقای قاضی دست 
به خودکشی نزده و »جنایتی« اتفاق افتاده است اما تا 

پایان تحقیقات چیزی مشخص نخواهد شد.

 فرناز کیست؟!

این زن می داند قاضی منصوری 
خودکشی کرده یا نه؟!

w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r
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امیر تتلو که چندی می شود موزیک جدیدش را به 
نام می خوام برای فروش و انتشار گذاشته است با 
این آهنگ رکورد عجیبی را از خود به جای گذاشت.

امیر تتلو در چند ماه گذشته از هوادارانش خواهش 
می کرد بــرای پیگیری های کارهایــش از کانال 
یوتویوب او اســتفاده کنند و دلیل این اقدام را هم 
خیلی واضح مسائل مالی عنوان کرد. اما مثل اینکه 
تتلیتی ها زیاد عالقه به یوتویوب نداشــتند و امیر 
تتلو به بن بست رسید. خیلی ها فکر می کردند حتمًا 
امیر تتلو در ترکیه وضعیت مالی مناســبی ندارد و 
دلیل اینکه از هوادارنش خواست در یوتویوب او را 

همراهی کنند هم همین موضوع است.
پس از این حواشی ها تتلو تک آهنگی را به نام می 
خوام در وب سایت رسمی خود برای پیش خرید به 
اشتراک گذاشت که پس از گذشت یک ماه به مرز 
یک میلیارد تومان رسیده است که این رقم در بین 
خوانندگان ایرانی یک رکورد محسوب می شود. امیر 
تتلو پیش تر هم رکوردهای گوناگونی چه در فضای 
مجازی و چه در موسیقی حرفه ای از خود به جای 

گذاشته است.
جدیدترین حمله به امیر تتلو

در برنامــه زنده تلویزیونی عملکرد تتلو مورد انتقاد 
قرار گرفت. در این برنامه مطرح شــد که آدم هایی 
که به ســمت تتلو رفتند چه کسانی هستند، تعداد 
فالورها و حرف هایی که بر روی اســتیج می زند را 
نگاه کنید، توهینی که روی استیج به مادر خودش 
کرد را ببینید. همه رفتارش ســخیف است اما چرا 
طرفدارانش از خیلی از خواننده های داخل کشــور 

بیشتر است.
کارشناســی که در این برنامه حضور داشــت در 
این باره گفــت: به خودم و مملکت و مردمم اجازه 
نمی دهم عهده دار تولید و برگزاری هر کنسرت و 

موسیقی باشند.
»امیرحســین مقصودلو« با نام هنری »امیر تتلو« 
خواننده ایرانی اســت که در ســبک های مختلفی 
فعالیت می کند، او با تعداد بســیار زیادی فالوئر از 

چهره های پرمخاطب اینستاگرام بود.
او همیشه سعی کرده با رفتار و کارهای عجیبش، 

خــود را از دیگــران 
متمایز کند و به تازگی 
با انتشــار ویدئویی از 
تتوهای خود رونمایی 
واکنش  کــه  کــرده 
کاربران  از  بســیاری 
را بــه همراه داشــته 

است. البته خالکوبی های متعدد او برای بسیاری از 
کاربران در صفحات مجازی عادی شــده است، اما 
این بار تاتوی جدیــدش جنجالی دیگر به پا کرده 
است، چراکه خالکوبی های او عالوه بر تن و سرش، 

صورتش را نیز فرا گرفته است.
کاربران بسیار زیادی با نگاه ناباورانه و متعجب به 
خالکوبی های عجیب »امیر تتلو« نگاه کرده اند و به 
این که او صورتش را با دفتر نقاشــی اشتباه گرفته 

است.
تعدادی از کاربران معتقدند که او درگیر ناراحتی های 
روحی است که خود را با این تتو از »منفور بودن به 
قابل ترحم بودن« تبدیل کرده است و نیاز »ترحم« 

دارد.
ماجرای بازداشت تتلو چه بود؟

سه شنبه ۲8 ژانویه ۲0۲0، امیر تتلو در اینستاگرامش، 
تصویری از دست های دستبند خورده خود را منتشر 

کرد و گفت: در استانبول بازداشت شده است.
ســاعتی پس از انتشــار این خبر هادی شــیرزاد، 
رییس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران گفت: 
بازداشت تتلو در ترکیه با درخواست مراجع قضایی 

ایران انجام شده است.
او گفت: به دنبال درخواســت مراجــع قضایی، و 
به دلیل »ترغیب شــهروندان و بــه ویژه جوانان 
به اســتفاده از موادمخدر و روان گردان«، »پلیس 
اینترپل برای این فرد اعالن قرمز صادر کرده بوده 

است«.
اعالن قرمز در اینترپل از ســوی کشورهای عضو 
برای اشــخاصی صادر می شــود که تحت پیگرد 
قضایی قرار دارند یا رونــد قضایی از جمله صدور 
حکم محکومیــت در دادگاه علیه آن ها به مرحله 

قطعی و اجرای حکم رسیده است.

امیر تتلو رکورد میلیاردی زد!  تک آهنگ در ترکیه فروخته شد!

موسوی رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان

از هر هزار تولد زنده در ایران 5 نوزاد با 
اختالل ژنتیکی متولد می شوند

ســقط جنین براثر اختالالت ژنتیکی در ایران باعث شده که 1۲ هزار پرونده 
روی میز پزشکی قانونی قرار گیرد. موسوی رئیس انجمن متخصصان زنان 
و زایمــان درباره غربالگری های جنینی گفت: غربالگری های جنینی اجباری 
نیست هر چند برخی از این آزمایش ها هزینه های باالیی دارند و تحت پوشش 
بیمه نیستند؛ وزارت بهداشت هم به همین دلیل تصمیم داشت برخی از این 

آزمایش ها را در سال 1400 تحت پوشش بیمه قرار دهد.

اختالل های ژنتیکی که منجر به سقط می شوند؟ ��
وی ادامــه داد: تولد نوزادان معلول تحمیل هزینــه ملی، روانی، اجتماعی و 
عاطفی به خانواده و جامعه است و با رشد فناوری اکنون می توان با تست های 
تشــخیصی قطعی قبل از ولوج روح طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
ســال 1384 برای جنین هایی که منجر به عسر و حرج مادر می شود مجوز 
سقط درمانی صادر شود و لیســت بیماری های خاص ژنتیکی در این زمینه 
مشخص است و این مجوز سقط جنین با سن کمتر از 4 ماه از سوی پزشکی 
قانونی صادر می شــود. رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان گفت: باید 
توجه داشــت که برخی بیماری ها در دوران جنینی قابل تشخیص و درمان 
هســتند؛ ناســازگاری های خونی مادر و جنین، هیدروســفالی های خفیف، 

دوقلوهای بهم چســبیده کــه ارتباط خونی دارنــد و از خون یکدیگر تغذیه 
می کنند و همین موضوع باعث می شود که یک جنین زیاد رشد کند و دیگری 
جان خود را از دســت دهد، از جمله مواردی قابــل درمان در دوران جنینی 
هستند. موسوی یادآوری کرد: باید توجه داشت که برخی اختالالت ژنتیکی 
که در دوران جنینی قابل تشخیص هستند، درمان ندارند و باید مادر باردار با 
رعایت همه جوانبی تصمیم به نگذاشتن جنین یا سقط کند و مجلس شورای 
اســالمی فقط برای تولدهای منجر به عسر و حرج مجوز سقط درمانی داده 
است و آزمایش های ژنتیکی هم اغلب شامل غربالگری ترایزومی هاو عمدتًا 
ســندروم داون است زیرا این سندروم شــایع ترین اختالل ژنتیکی محسوب 
می شود و امیدواریم که همه این غربالگری ها تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

آگهــی تغییــرات شــرکت رســانه تجــارت نویــن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 236310 و شناسه 
ملی 10102772330 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اســتان تهــران - منطقه 14، شهرســتان 
تهــران، بخــش مرکزی، شــهر تهران، محلــه فاطمی، 
خیابــان ســین دخــت، کوچه خــزان، پــاک 2، طبقه 
چهــارم، واحــد 5 کدپســتی 1411853686 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080780(

 آگهــی تغییــرات شــرکت روبینــا ترابــر شــرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 392940 و شناسه 
ملی 10320426509 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فــوق العاده مــورخ 1399/06/30 و مجوز 
شــماره 41000/11 مــورخ 1399/07/29 اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان تهران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای اســمعیل بادســار 
دهخوارقانــی به شــماره ملــی: 1698606249 با 
پرداخــت 5.000.000 ریــال بــه صندوق شــرکت 
در زمــره شــرکاء در آمد. ســرمایه شــرکت از مبلغ 
ریــال   505.000.000 بــه  ریــال   500.000.000
افزایش یافت، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح مذکور اصاح گردید. - لیست شرکاء بعد از 
افزایش ســرمایه: - آقای محسن نصیری به شماره 
ملی: 0559040921 دارای 495.000.000 ریال 
سهم الشــرکه - آقای امیرحســن حیدری به شماره 
ریــال   5.000.000 دارای   4282118555 ملــی: 
سهم الشرکه - آقای اســمعیل بادسار دهخوارقانی 
به شماره ملی: 1698606249 دارای 5.000.000 

ریال سهم الشرکه
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080781(

 آگهــی تغییرات موسســه نمای مانــدگار ایرانیان 
ملــی  شناســه  و   33671 ثبــت  شــماره  بــه 
14003972832 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/10 و مجوز 
شماره 19500 / 1 / 99 مورخ 26 / 9 / 1399 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - تعداد اعضاء هیات مدیره به حداقل 
ســه نفر تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گردید - حق امضای کلیه اســناد مالی و تعهد آور 
و قراردادها و اســناد و اوراق بانکی از قبیل چک 
سفته برات با امضای مشترک مدیر عامل و رییس 
هیات مدیره همراه با مهر موسسه می باشد و سایر 
مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر 
موسسه معتبر میاشد و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید - محل موسسه در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اســتان تهران - منطقه 14، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله دانشگاه 
تهران، 16 آذر، کوچه پارسی، کوچه مهر، پاک 7، 
طبقه همکف، واحد 2 کدپســتی 1417964744 
تغییرو ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید. 
بــه موجب ســند صلح بــه شــماره 40939 مورخ 
28/ 1398/9 دفتر خانه اســناد رســمی شماره 
547 تهــران آقــای قهرمــان مؤمنــی روچی ک.م 
5809905714 مبلــغ 10000 ریــال از ســهم 
الشــرکه خــود را بــه آقــای مهــران انو شــه پور 
ک.م 0067413811 مصالحــه و میــزان ســهم 
الشــرکه خود را به 330000 ریــال کاهش داد. 
-در نتیجه ســرمایه موسســه مبلــغ 1000000 
ریــال می باشــد و در آن تغییری حاصــل نگردید 
لیســت شــرکا به شــرح ذیل قرارگرفــت: مهران 
انوشــه پور به کــد ملــی 0067413811 دارای 
340000 ریال ســهم الشرکه حمیدرضا میری به 
کدملــی 3621298525 دارای 330000 ریال 
ســهم الشــرکه قهرمان مؤمنی روچی بــه کد ملی 
ریــال ســهم  دارای 330000   5809905714

الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080782(

 آگهــی انحــال شــرکت اقتصــاد تجــارت ایرســا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 443240 و شناسه 
اســتناد صورتجلســه  بــه  ملــی 14003625662 
مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/10/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت مذکور در تاریخ 
فــوق منحل اعام و آقای ســیامک ارزیلی به شــماره 
ملی 1380759927 به ســمت مدیر تصفیه انتخاب 
گردید. نشــانی محــل تصفیــه بــه آدرس میرداماد 
نرســیده به میدان محســنی جنب گل فروشــی الله 
ســاختمان شــهرزاد طبقــه 2 واحــد 12 کدپســتی: 

1975866759 می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080784(

 آگهــی تغییرات شــرکت صنایع ارگ الســتیک پارت 
ســهامی خــاص )در حــال تصفیــه( بــه شــماره ثبت 
 10103240115 ملــی  شناســه  و   286371
 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
تصمیمــات   1397/08/12 مــورخ  العــاده  فــوق 
ذیــل اتخــاذ شــد: امیررضا ســلیمی به شــماره ملی 
0060589965 به نشانی تهران، کیلومتر 16 جاده 
مخصوص کرج، ابتدای بلوار کرمان خودرو، بلوار ارگ، 
مجتمع اداری صدف، کدپســتی 1388143913 به 

سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080785(

 آگهــی تغییرات موسســه توســعه راه حلهــای منابع 
انســانی چشــم انــداز خاورمیانــه بــه شــماره ثبت 
بــه   10320443807 ملــی  شناســه  و   26757
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/09/24 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران 
- منطقه 15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر 
تهــران، محله آرژانتین-ســاعی، خیابان شــهید خالد 
اسامبولی، خیابان بیست و یکم، پاک 4، طبقه پنجم، 

واحد 19 کد پســتی: 1513914344 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080786(

 آگهی تغییرات موسسه موزه موسیقی شهر آوا به شماره 
ثبت 21892 و شناســه ملــی 10103493584 به 
استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 22/09/1399 
و مجــوز شــماره 222498/99 مورخه 03/10/99 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: حمیدرضا نوربخش با کدملی 0380875721 
به عنوان بازرس اصلــی و آقای ایرج نعیمایی عالی با 
کد ملی 6269614491 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080787(

آگهی تغییرات شرکت نمای ماندگار ایرانیان موسسه 
غیر تجــاری به شــماره ثبت 33671 و شناســه ملی 
14003972832 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/10 
و مجوز شماره 19692 /99/1 مورخ 9/29/ 1399 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - آقای مهران انوشه پور ک.م 0067413811 
بــه ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیــره و آقای 
حمیدرضــا میــری ک.م 3621298525 بــه ســمت 
رئیــس هیئت مدیــره و آقای مهدی محبیــه ک.م به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخــاب گردیدند - خانم محبوبــه پرویزی نژاد ک.م 
3621587128 بــه ســمت بازرس بــرای مدت یک 
سال تعیین گردید -حق امضا کلیه اسناد مالی و تعهد 
آور و قرار دادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک 
ســفته برات با امضا مشــترک مدیر عامل جناب اقای 
مهران انوشــه پور و ریس هیات مدیــره جناب آقای 

حمید رضا میری با مهر موسسه می باشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1080783(
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نگاه روز

 چهارشنبه  1  بهمن ماه 1399، سال ششم،  شماره 206

 هیچ ایرالینی زیان ده نیستحمل و نقل
ایرالین ها مدرکی ارائه نکردند

در حالی همراه عنوان شده که تمامی شرکت های هواپیمایی 
زیان ده هستند، اما وزیر راه و شهرسازی این موضوع درست 
ندانسته و حتی گفته است هیچ ایرالینی مدارکی دال بر این 

ادعا ارائه نکرده است.
محمد اســالمی در این باره گفته اســت که اگر ایرالین ها 

زیان ده بودند تا کنون صورت های مالی حسابرســی شده را 
به وزارت راه و شهرســازی ارائه می کردند تا پس از بررسی 
توسط یک کمیته کارشناسی اگر دیدیم این ها واقعاً زیان ده 
هســتند برای آنها چاره ای بیاندیشیم. این در حالی است که 
هیچکدام از ایرالین ها صورت های مالی حسابرســی شده 

نیاوردند و استقبال هم نکردند.
اسالمی حتی در خصوص زیان ده بودن هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران »هما« که همواره از دولت به عنوان بزرگترین 

بدهکار این شرکت نام برده شده، به تسنیم گفته است: هیچ 
ایرالینی زیان ده نیست. ما مهرماه از شرکت ها خواستیم که 
صورت های مالی خود را برای بررسی به وزارت راه ارائه دهند 

که تاکنون این کار را انجام نداده اند.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرده اســت که نیازی به ارائه 
صورت های مالی حسابرســی شده نیســت،  اما وقتی ادعا 
می کنند زیان ده هســتند باید شواهد و مدارکی را برای این 

ادعا ارائه کنند که قابل رسیدگی باشد.

طبق مقررات آیین نامه چگونگی تشــکیل، حدود وظایف و 
اختیــارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های 
مربــوط موضوع تبصره )۵( ماده )131( قانون کار جمهوری 
اســالمی ایران مصوب 3/8/1389 هیئت وزیران، کانون از 
تجمیع حداقل )۵( انجمن صنفی تأسیس و تشکیل می شود.

هیئت مدیره انجمن های عضو کانون طی یک صورتجلسه 
یک نفر را به عنوان نماینده انجمن به کانون معرفی و افراد 
معرفی شده توســط انجمن های عضو همانند انجمن ها در 
مجمع عمومی و انتخابات افرادی را به عنوان هیئت مدیره 

انتخاب می کنند.
به نظر می رسد بدلیل عدم آگاهی و کوتاهی رانندگان ناوگان 
حمل کاالی جاده ای و عدم مشارکت در تشکیل انجمن های 
صنفی، اکثراً افرادی تحت هیئت مدیره به تشکالت رانندگان 
نفوذ کردند که هدفشان کسب درآمد و منافع شخصی بوده 
است. قاعدتاً این افراد برای پیشبرد اهداف خویش باید قوی 
می شدند تا بهتر بتوانند به اهداف شخصی و درآمدزایی مورد 

نظرشان برسند.
در ایــن میان عملکرد ســازمان های کارگری و کارفرمایی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هم ســهواً و از روی نا 
آگاهی یا عمداً به دالیلی که باید خودشان پاسخگو باشند به 
این نا کارآمدی دامن زده است. نتیجه عملکرد این ۲ بخش 
خصوصی و دولتی به اعتراضات و اعتصاب خرداد ماه سال 
1397 منجر شد که خســارات جبران ناپذیری را در درجه 
اول بــه خود رانندگان و بعد بــه جامعه تحمیل کرد. نتیجه 
کوتاهی و عدم نظارت دقیق و کافی سازمان های کارگری و 
کارفرمایی وزارت تعاون، از اوایل دهه هشتاد، حضور فردی 
غیر راننده به عنوان رئیس کانون کشوری رانندگان بود که 
سالیان سال بدون شــرایط عضویت در تشکالت کارگری 
رانندگان همراه با هیئت مدیره ای که اگر شرایطشان بررسی 

شود بعضی از آنها واجد شرایط نیستند، فعالیت می کرد.
در جریــان اعتراضــات رانندگان به شــرایط حمل و نقل، 
سازمان های کارگری و کارفرمایی ناچار شد در رفتار خویش 
تجدید نظر کرده و رئیس کانون فاقد شــرایط را از ســمت 
خود بر کنار نماید که به نوبه خود حرکتی مفید و مثبت بود 
که باعث فروکش کردن نسبی خشم رانندگان شد، ولی باز 
هم به دلیل کوتاهی همین سازمان در انجام وظایف خویش 
و عدم نظارت در رصد شــرایط سایر اعضای هیئت مدیره 
کانون کشوری، اشتباه دیگری رخ داد و شخص فاقد شرایط 

دیگری جایگزین رئیس قبلی شد.
بعد از اعتراضــات، مکاتبات و پیگیری های بســیار، نهایتًا 
انجمن صنفــی کارگری رانندگان کامیــون و تریلر اهواز، 
خاستگاه رئیس و دبیر جدید، در روز 1۶/09/1399 با حضور 
نمایندگان اداره کل تعاون اهواز مجمع عمومی و انتخابات 

خود را برگزار کرد.
در تاریخ ۲4/09/1399 صورتجلســه تعیین ســمت هیئت 
مدیــره جدید تحویل اداره کار اهــواز گردید و در نهایت در 

تاریــخ 0۶/10/1399 اداره کل تعــاون شــهر اهواز آگهی 
تغییرات و گواهینامه ثبت انجمن اهواز را صادر کرد. در این 
انتخابات رئیس کانون کشوری رانندگان که از انجمن اهواز 
بــه کانون معرفی و راه پیدا کرده بــود در انتخابات انجمن 
راننــدگان اهواز رأی نیاورد بنــا براین از عضو اصلی هیئت 

مدیره و رئیس انجمن کنار گذاشته شد.
طبــق )تبصره 3( )ماده ۵( شــرایط عضویــت و ماده )۲3( 
اساسنامه تشــکالت، ضوابط و مقررات آیین نامه چگونگی 
تشکیل، وقتی عضوی شــرایط عضویت در تشکالت را از 
دست می دهد مستعفی شناخته می شود و باید از سمت خود 

کنار گذاشته شود.
حال ایــن پرســش هایی اساســی مطرح اســت که چرا 
سازمان های کارگری و کارفرمایی با وجود گرفتن استعالم از 
اداره کار اهواز در مورد نامبرده و نامه پاســخ مبنی بر تجدید 
انتخابات، بــا علم و اطالع از بر کناری رئیس و دبیر کانون 
کشــوری رانندگان از هیئت مدیره و پس از گذشت حدوداً 
بیســت روز از صدور گواهینامه ثبت برای انجمن اهواز و از 
دست دادن شــرایط عضویت رئیس و دبیر کانون کشوری 
و درخواســت این انجمن برای جایگزینی فرد واجد شرایط، 
هیچ اقدامی نمی کند؟ چرا در مورد ســالمت و احراز شرایط 
کانونی که قرار است برای سرنوشت رانندگان حمل کاالی 

یک کشــور یعنی ۶00 هزار راننده و خانواده های ایشــان 
تصمیم های مهم و بزرگی بگیرند بی تفاوت هســتند؟ نکته 
جالب دیگر اینکه این تنها مورد سوء جریان در هیئت مدیره 
کانون کشوری رانندگان نیســت، طبق اطالعات اینجانب 
یکی دیگــر از اعضای اصلی هیئت مدیــره کانون و عضو 
اصلی هیئت مدیره کانون کشــوری نیز طی نامه شــماره 
413۵9 مورخ 0۲/0۶/1398 اداره کل تعاون شهرستان ..... 
آگهی عزل کلیه اعضای هیئت مدیره و علی البدل را منتشر 
نموده است و ایشان از هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری 
رانندگان حمل بار شهرســتان ....... عزل و بر کنار گردیده 

است.
در نامــه اداره کل تعــاون مذکــور آمده اســت به موجب 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲4/0۵/1398 
کلیه اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارگری رانندگان حمل بار شهرســتان مذکور از سمت خود 

عزل گردیده اند.
چرا ســازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون بعد از 
گذشت 1۶ ماه از صدور نامه اداره کل تعاون پیگیر موضوع 
عضویت و تعیین تکلیف این شــخص در کانون کشــوری 
نبوده اســت که اگر عضویت ایشان در هیئت مدیره انجمن 
باطل گردیده از کانون کشوری هم کنار گذاشته شود و اگر 

هم مجدداً حائز شــرایط شده اند در پرونده کانون کشوری 
منعکس گردد؟

وضعییت ســایر اعضــای هیئت مدیره کانــون هم از نظر 
وجاهت شرایط شفاف نیســت، کانون کشوری که باید سه 
عضو بازرس اصلی داشــته باشــد و تعدادی علی البدل، تا 
اعضای کانون بتوانند از طریق بازرسان پیگر مشکالت باشند 
و در صورت نیاز شــکایت خود را تحویل ایشان دهند، بیش 
از ۲ سال اســت که کانون کشوری رانندگان حمل کاالی 
جاده ای کشور هیچ بازرسی ندارد، این انجمن هم هر زمان 
اعتراضی کرده است در پاسخ گفته اند چون انجمن شما عضو 

کانون نیست نمی توانید اعتراضی داشته باشید.
حال باید پرســید مســئول نا کار آمدی تشکالت خصوصًا 
کانون های کشــوری چه ســازمانی یا چه کسانی هستند؟ 
آیا برای ســازمان های کارگری و کارفرمایی خیلی مشکل 
است که قبل از صدور گواهینامه ثبت برای کانون کشوری 
رانندگان در مورد شرایط و صالحیت چند نفر اعضای هیئت 
مدیــره از ادارات کل تعاون حوزه انتخابیه که زیر مجموعه 
خودشان است و از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
که متولی امور رانندگان حرفه ای اســت، در مورد داشــتن 

مدارک حرفه ای استعالم به عمل آورده شود؟
از آنجا که گواهینامه ثبت و پروانه فعالیت انجمن های صنفی 
و کانــون رانندگان را وزارت تعاون و ادرات کل تعاون تابعه 
صادر می کنند، مسئوالن سازمان راهداری اطالعاتی در مورد 
صحت و ســقم و چگونگی انتخاب هیئت مدیره تشکالت 
نداشته و نمی توانند در امور آنها دخالت نمایند که این شرایط 
موجود کانون، موجب سردرگمی مسئوالن و مدیران سازمان 

راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز گردیده است.
در پایان معتقدم در درجه اول مقصر اصلی وضعیت موجود 
خود رانندگان هســتند، اکثریت خاموش که به سرنوشــت 
خویش بســیار بی تفاوت هستند، در درجه دوم انجمن های 
صنفــی رانندگان عضو کانون که زاییــده بی تفاوتی راننده 
هســتند کــه در انتخاب هیئــت مدیره روابــط و منافع را 
بــر ضوابــط و قانون ترجیــح داده اند، در درجه ســوم این 
نابســامانی ها و نا کارآمدی ها نتیجه عملکرد سازمان های 
کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون و ادارات کل تعاون تابعه 
می باشــد که در انجام وظیفه ای که قانون بر عهده ایشان 
نهاده است، یعنی نظارت بر حســن اجرای امور کوتاهی و 
قصور می نمایند. قصوری هزینه ها و خسارات آن را رانندگان 
حرفه ای و سازمان راهداری یک کشور می پردازند، به عنوان 
مثال قانون گذار ماده 19 آیین نامه را برای برخورد با هیئت 
مدیره متخلف وضع نموده اســت، آیــا ادارت کل تعاون از 
این اختیارات قانونی خود جهت جلوگیری از تخلفات هیئت 
مدیره تشــکالت استفاده می کنند؟ عملکرد وزارت تعاون و 
ادارات کل تعاون تابعه نه بر اساس تعاریف نهاد جهانی )ای 
آل لو( است و نه بر اساس تعاریف قوانین، مقررات و ضوابط 

داخلی است.
* رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های 
یخچال دار استان تهران

 کانون کشوری رانندگان ناوگان
حمل کاالی جاده ای، چگونه ناکارآمد شد؟

عبداهللخانعلی*

در هفته هوای پاک مدیرکل محیط زیست استان تهران از متروی تهران بازدید کرد
متروی تهران دست رنج سی سال تالش است برای نگهداری آن نیازمند حمایت هستیم

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: 
متروی تهران دست رنج بیش از سی سال تالش افراد زیادی 
اســت و امروز نیازمند حمایت از ســوی بخش های مختلف 

هستیم تا این سرمایه را حفظ و نگهداری کنیم.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره 
برداری متروی تهران و حومــه همزمان با هفته هوای پاک 
جلسه مشترکی با حضور مدیرکل محیط زیست استان تهران 
با مدیرعامل شــرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و 

حومه برگزار شد.
فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه گفت: متروی تهران پاک ترین مجموعه حمل و نقل 
در کشــور است و توانسته جایگاه خوبی را در بین کشورهای 

دیگر کسب کند.
فرنوش نوبخت با اشــاره به اینکه متروی تهران از نظر تعداد 
ایســتگاه ها رتبه ۲9 و از نظر طول خطوط در جهان رتبه 1۵ 
و در آسیا 11 قرار دارد افزود: تعداد ناوگان ما از کل مجموعه 
راه آهن بیشــتر است اما هیچ قانونی حمایتی نداریم  حتی در 

شرایط کرونا نتوانستیم از هیچ بخشی کمکی دریافت کنیم.
وی تصریح کرد: افراد زیادی در زمینه ساخت و توسعه سامانه 
مترو زحمت کشیده اند وامروزدر دست ما قرار گرفته است باید 
در نگهــداری  ازآن تالش کنیم و در این راه نیازمند حمایت 

همه جانبه بخش های مختلف در کشور هستیم.
نوبخت با بیان اینکه در حال حاضر 140 قطار و هزار واگن در 
خطوط هفتگانه مترو فعال هستند گفت: بهره برداری از مترو 
کار سخت و پر مسئولیتی در کشور است در مناسبت های ملی 
و مذهبی خدمات زیادی انجام شــده از جمله روز تشیع پیکر 

ســردار سلیمانی 3 میلیون نفر از مترو استفاده کردند این آمار 
در حالیست که به علت حجم باالی مسافر در ایستگاه گیت ها 

بازشدند. و تمامی قطارها در حال سرویس دهی بودند.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در پایان 
از مدیرکل محیط زیست استان تهران خواست تا پیام متروی 
تهران را به دولتمردان برساند که محیط زیست و هوای پاک 

تنها با حمایت از حمل و نقل عمومی می تواند محقق شود.
وی در پایــان گفت:  اگر هوای پاک می خواهیم و خودمان را 
خادم مردم مــی دانیم باید به جای هزینه کردن برای درمان 
افرادی که از آلودگی هوا آسیب می بینند هزینه های الزم برای 
توسعه و نگه داشــت مترو را تأمین کنیم تا استقبال مردم به 

استفاده از حمل و نقل عمومی بیشترشود.
 در ادامه سعید محمودی مدیرکل محیط زیست استان تهران 
گفت: مسائل متروی بسیار پیچیده است و معتقدم این بار باید 
به مترو از این منظر نگاه شود که اگر مترو چند روز کار نکند 

چقدر به محیط زیست لطمه وارد می شود.
وی با اشــاره به اینکه ســرویس دهی بی منت شرکت بهره 
برداری متروی تهران و حومه در راستای اهداف زیست محیط 
زیستی قابل تقدیر است خاطرشان کرد: اهداف مترو با سازمان 
محیط زیست مشترک است و ما نیز به عنوان حامی، تالش 

خود را می کنیم تا در تمامی بخش ها از شما حمایت کنیم.
توسعه شــبکه مترو راه نجات آینده تهران از بحران آلودگی 

هواست  
 محمــودی در ادامه از بی توجهی بــه آموزش در خصوص 
توســعه پایدار ابراز تأســف کرد و افزود: مقوله های همچون 
توسعه پایدار، اصول محیط زیست و مدیریت شهری در نظام 

آموزشی کشــورهای دیگر از کودکی  آموزش داده می شود و 
افراد اصول ابتدایی را می فهمند و همین در تصمیم گیری های 
کالن تأثیر گذار اســت اما  در کشور ما بعضی افراد با داشتن 
سمت های مدیریتی هنوز اهداف توسعه پایدار را نمی شناسند.

مدیرکل محیط زیســت اســتان تهران گفــت: وقتی کمیته 
اضطرار برگزار می شود کسی از مترو دفاع نمی کند اما مطمعن 
باشید بعد از این از محیط زیست یک همراه و حامی خواهید 

داشت.
وی با تاکید بر اینکه  وضعیت آلودگی هوا نیاز به همراهی همه 
جانبه دارد تصریح کرد: در حال حاضر ســوخت یورو 4 تولید 
می شود اما خودروهایی که از این سوخت استفاده می کنند چه 
خودروهایی هستند مورد توجه نیست و همین باعث می شود  

خودروها خروجی آالینده داشته باشند.
محمودی گفت: باید بیشتر از مترو حمایت شود اگر این وسیله 
حمل و نقل تعطیل شود درصد زیادی گازهای آالینده افزایش 
می یاید اگر این موضوع را تسریع دهیم در یک سال می بینیم 
چه فاجعه ای پیش می آید اســتفاده از مترو خیلی مهم است 
و باید همه ما به فکر توســعه مترو در ســطح شــهر باشم و 
از مترو  حمایت کنیم. مدیرکل محیط زیســت استان تهران 
گفت: یکی از راه های نجات آینــده تهران از بحران آلودگی 
هوا توسعه شبکه مترو است اگر مترو چندین روز تعطیل شود 

درصد زیادی به آالینده های شهر اضافه می شود.
گفتنی است دکتر ناصری معاون سرمایه های انسانی شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه نیز گزارشی از فعالیت های 
زیست محیطی شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
ارائه داد و گفت: در حال حاضر متروی تهران و حومه با هفت 

خط و 130 ایســتگاه وذاتا منطبق بر اهداف زیست محیطی 
عمل می کند.

 وی در خصوص توســعه فضای ســبز در متــروی تهران و 
اقدامات زیســت محیطی توضیحاتی داد و افزود: ما الزامات 
زیست محیطی را رعایت می کنیم و توانستیم در سال گذشته 
7۵0 میلیون سفرشــهری با متروی تهران و حومه را به ثبت 
برسانیم که باعث شد ۵00 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه 
جویی شــده  و مانع  انتشــار حدود هزار و 400 تن Co۲ در 

هوای تهران نشود.
در پایان این جلسه از مرکز کنترل فرمان شرکت بهره برداری 

متروی تهران نیز بازدید بعمل آمد.

کمبود نقدینگی آسمان شهر زیر 
زمینی را هم مه آلود کرده است

نایب رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری متروی 
تهران و حومه کمبود نقدینگی را مهم ترین مشــکل متروی تهران عنوان 
کــرد و افــزود: با تمام توان برای ســرویس دهی مطلوب به مســافران 
 شــهر زیر زمینی تالش می کنیــم. به گزارش مدیریــت ارتباطات وامور

بین الملل شــرکت بهره برداری متروی تهــران و حومه فرنوش نوبخت 
ضمن گرامیداشت ۲9 دی و هفته هوای پاک گفت: تمامی تالش خود را 
کرده ایم تا بر اســاس چشم انداز پیش بینی شده به عنوان شرکتی سرآمد 
در حمل و نقل شهری با رویکرد دقت، سالمت و سرعت بهترین خدمات 
رسانی را داشته باشیم. وی تصریح کرد: در این سنوات گذشته تاکنون که به 
عنوان مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در حال خدمت رسانی 
به شــهروندان هستم همیشه ســعی کرد ه ام به جای بیان مشکالت راه 
کاری برای سرویس دهی مناسب تر ارائه دهیم و این موضوع را با کاهش 
سرفاصله حرکت قطارها به اثبات رسانده ایم. نوبخت گفت: کار در متروی 
تهران یک کار تیمی اســت و این مهم بدون همکاری و تک تک پرسنل 
محقق نمی شود اما توانسته ایم در این سال ها با تمام مشکالت و کمبودها 
طی ۲9 مرحله سرفاصله حرکت قطارها در خطوط هفتگانه را کاهش دهیم. 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه افزود: در حال حاضر 
ســرفاصله حرکت قطارها در خط ۲ سه دقیقه، درخطوط 1 و 4 سه و نیم 
دقیقه، در خط 3 شــش دقیقه، در خط ۶ ســرفاصله حرکت قطارها پانزده 
دقیقه و در خط 7 ده دقیقه اجرا می شود. این در حالیست که اگر منابع مالی 
الزم بــرای اورهال کردن قطارها تأمین و ناوگان مورد نیاز خریداری و در 
اختیار شــرکت بهره برداری مترو قرار گیرد و همچنین پایانه های خطوط 
تکمیل و تحویل این شــرکت شود، می توانیم سر فاصله حرکت قطارها را 
در خطوط مترو دو دقیقه هم اجرا کنیم. وی با اشــاره اینکه قبل از شیوع 
ویروس کرونا روزانه حدود ۲ میلیون و ۵00 هزار ســفر شهری در تهران و 
حومه انجام شد گفت: آمار جابجایی مسافر با مترو باید براساس چشم انداِز 
حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تا سال 1404 به رقم 7 میلیون سفر در 
روز برسد. وی تصریح کرد: متروی تهران و حومه به عنوان وسیله حمل و 
نقل سبز مطرح است و در کاهش مصرف سوخت های فسیلی بسیار تأثیر 
گذار است. مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران وحومه گفت: 
بیش از سه چهارم نیاز انرژی دنیا ازسوخت های فسیلی شامل نفت، بنزین 
و گاز تأمین می شــود که آالیندگی باالیی دارند و موجب افزایش آلودگی 
هوا و گرم شــدن زمین می شوند. نوبخت با بیان اینکه در شرایط حاضر با 
توجه به افزایش آلودگی هوا در دنیا کاهش استفاده از سوخت های فسیلی 
یک دغدغه جهانی است و بهترین راه کار برون رفت از این شرایط کاهش 
استفاده از خودرو شخصی و افزایش حمل و نقل عمومی پاک همچون مترو 
است خاطرنشان کرد: استفاده از مترو به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی 
درون شهری پاک، ایمن و سریع می تواند صرفه جویی بسیاری در مصرف 
سوخت های فسیلی داشته باشد که این امر تأثیر زیادی در کاهش آلودگی 
هوا دارد. نوبخت در پایان گفت: با اســتفاده حداکثری از تجهیزات تالش 
کرده ایم تا چرخ های متروی تهران حتی یک لحظه هم از حرکت باز نمانند.

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه از ایجاد زیرســاخت ها برای تبدیل شــهر زیر زمینی پایتخت به 
شهری هوشــمند خبر داد و گفت شهر زیرزمینی هوشمند گام نخست را 
برای اجرای برنامه های آتی هوشمند دیگر برداشته شده است. به گزارش 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه فرنوش نوبخت افزود: در شــرایط فعلی که با کمبود نقدینگی روبرو 
هســتیم با استفاده از امکانات دیگر تالش کرده ایم راه کاری ارائه دهیم تا 
مســافران شرایط مطلوب و بهتری را احساس کنند. وی با تاکید بر اینکه 
نباید مشکالت موجود را به مردم انتقال داد گفت: برای رسیدن به وضعیت 
مطلوب تر تمامی تالش خود را می کنیم. نوبخت افزود: یکی از اقداماتی که 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در این شرایط انجام داد استفاده 
از هوش مصنوعی و ابزاری برای مشاهده میزان مسافران در خطوط است با 
این ابزار شهروندان می توانند با انتخاب زمان مناسب سفر، سفری با آسایش 
بیشتر را تجربه کنند. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
گفت: یکی از اصلی ترین برنامه هایی که در این دوره مطالعه و اقدام شــد 
محقق کردن شــعارتهران هوشمند، در شهر زیر زمینی است که دو بخش 
عمده سنجش میزان مسافر و تهیه بلیت عملیاتی شده است. وی با اشاره 
به اینکه زیرساخت های نرم افزاری برای متروی هوشمند تا حدودی فراهم 
شده و وضعیت قابل قبول است. افزود: تهیه بلیت از طریق نرم افزار »تهران 
من« که سعی شده، همه ارتباطات بین مردم و شهرداری دیجیتال باشد و 
سرویس عمومی را ارائه دهد. وی با تاکید براینکه ما در شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه تمامی تالش خود را برای نشــان دادن وضعیت رو 
به بهبود کرده ایم تصریح کرد: مترو نیز از فضای عمومی کشور جدا نیست 
و نمی توانیم فضای عمومی کشــور را تغییر بدهیم. اما تمام تالش ما این 
اســت که در فضای کرونایی، تحریم و شرایط سخت اقتصادی که مردم 
در آن گرفتار هســتند، بهترین خدمات را ارائه دهیم و به عنوان بزرگترین 
شرکت بهره بردار مترو در کشور کارهایی را که برای جلب رضایت بیشتر 
مردم می توانیم، انجام دهیم. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه خاطرنشان کرد: کرونا در کنار تمام مشکالت و تهدیداتی که برای 
حمل و نقل عمومی بخصوص مترو داشــت فرصتی هایی را ایجاد کرد تا 
گام های سریع تری برای رسیدن به شهرزیر زمنی هوشمند برداشته شود. 
از تهدید به وجود آمده به عنوان یک فرصت استفاده کردیم تا در شرایطی 
که نمی توانیم تعداد ناوگان را اضافه کنیم با استفاده از حوزه it شرایطی را 
مهیاکنیم تا شهروندانی که مجبور به خارج شدن از خانه و استفاده از حمل 
و نقل عمومی مترو هستند با مدیریت زمان سفر خود از حضور در ساعات 

شلوغ خودداری کنند تا زنجیره انتقال قطع شود.

تبدیل متروی پایتخت به 
شهری هوشمند
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بازتاب

گردشگری

موزه ای برای سفر در زمان

شــهر تهران با توجه به این که پایتخت حکومت چندین 
سلسله در تاریخ بوده آثار تاریخی و همینطور خانه هایی با 
قدمت باال را در دل خود جای داده اســت. در میان کاخ ها 
و موزه های شــهر تهران موزه زمان یکــی از زیباترین و 
بهترین کاخ هایی اســت که می توانید اوقات فراغت خود 

را در آن بگذرانید.
در شــهر تهران تعداد زیادی مــوزه و کاخ وجود دارد که 
هــر کدام برای خــود از بهترین ها هســتند. در بین تمام 
آن ها موزه تماشــاگه زمان یکی از موزه هایی است که با 
موضوعی خاص، به نام زمــان آغاز به فعالیت کرد. موزه 
زمان حدود 1۶ ســال پیش به عنوان اولین موزه ساعت 

ایران در خیابان زعفرانیه تهران تأسیس شد.
معمــاری و تزیین این موزه بســیار جالب اســت و برای 
کســانی که به دنبال جاذبه های توریستی آرام در تهراِن 
پر ســر و صدا هســتند این مکان بسیار مناسب است. در 
این موزه، کافه بسیار مشــهوری وجود دارد که می توانید 
در میــان درختان و صدای پرندگان چای میل کنید. البته 
باید بدانیــد که صبحانه های کافه ای کــه در موزه زمان 
وجود دارد باعث نامدار کردن آن شده است پس اگر اهل 
خوردن صبحانه های بی نظیر هســتید ایــن کافه برایتان 

می تواند گزینه ای بسیار عالی به شمار بیاید.
قدمت این ساختمان به دوره قاجاریه باز می گردد و متعلق 
به دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار است. این ساختمان 
خانه حســین خداداد بازرگان، صنعتگر و کارآفرین ایرانی 
اســت و از وقوع انقالب اســالمی تاکنون در اختیار بنیاد 
مستضعفان قرار دارد. ساختمان موزه 700 متر زیربنا دارد 
و در محوطه ای زیبا به مســاحت ۶00 هزار مترمربع قرار 

گرفته است.
ساختمان موزه زمان در تهران یا همان خانه حسین خداداد 
دارای قدمتی بیش از 80 ســال است و در زمان قاجاریه 
ساخته شده است. باغی که این ساختمان در آن قرار دارد 
از اراضی باغ فردوس بود که در اختیار معیرالممالک داماد 
ناصرالدین شاه نیز قرار داشته اما پس از مرگ وی پسرش 
صاحب آن شــد و بــا توجه به این که عالقــه ای به باغ 
نداشت درختان آن را یک به یک قطع کرد و در کوره های 

تهران از آن به عنوان هیزم استفاده کرد.
حدود ســال 134۶ تا 1347 حســین خداداد این ملک را 
خرید و در آن زمان ساختمان داخل باغ عمارتی یک طبقه 
و از خشت و گل بود و اسکلتی چوبی داشت. خداداد دستور 
داد تا از اسکلت آهنی به جای اسکلت چوبی در ساختمان 
استفاده شــود و این تغییرات حدود 10 سال طول کشید. 
حسین خداد با مقاوم سازی ساختمان و احداث یک طبقه 
روی همکــف تغییرات قابل توجهی را در این ســاختمان 
پدیــد آورد و همینطور از بهترین اســتادان گچ بری ایران 
درخواست کرد تا برای تزیین دیوارهای خانه وی اقداماتی 
را انجــام دهنــد. معمــاری داخلی این خانــه ترکیبی از 
سبک های ایرانی و خارجی است و در سردرها و حاشیه ها 
می توانید ترکیبی از ســبک قاجاریه را مشاهده کنید. این 
ساختمان در خرداد 1378 با عنوان اولین موزه زمان ایران 

آغاز به فعالیت نمود.

طبق اعالم ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
1400 عوارض هوایی خروج از کشــور برای مسافران در 

سال آینده 400 هزار تومان خواهد بود.
رحیم زارع، ســخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
1400، از مصوبه این کمیسیون برای تعیین عوارض 400 
هزار تومانی خروج از کشــور برای مسافران در سال آینده 
خبر داد. تصویب این مبلغ در حالی اســت که پیش تر در 
الیحه بودجه سال 1400 عوارض خروج برای هر نفر ۲۶4 
هزار تومان پیش بینی شده بود. همچنین، عوارض خروج 
زائران حــج تمتع و حج عمره برابر بــا 13۲ هزار تومان 
تعیین شده بود. خروج زائران عتبات عالیات زائران اربعین 
مطابق تاریخ تعیین شــده در این قانــون که از مرزهای 
زمینی به مقصد کشــور عراق از کشور خارج می شوند، از 
پرداخت عوارض خروج معاف هســتند. همچنین، در سایر 
ایام ســال عوارض خروج هوایی زائران عتبات عالیات 4۵ 
هزار تومــان عوارض خروج زمینی و دریایی آن ها برابر با 

1۵ هزار تومان تعیین شده است.

اوکراین با داشتن طبیعتی منحصربه فرد، جاذبه های تاریخی 
و غنای فرهنگی عمیق در موســیقی یکی از بهترین های 
اروپای شــرقی اســت. در این مقاله قصــد داریم عجایب 

هفت گانه این کشور زیبا را معرفی کنیم.
»اوکراین« )Ukraine( کشــوری در اروپای شرقی است و 
در همسایگی کشورهای بسیاری همچون روسیه، بالروس، 
لهستان، مجارستان و اسلوواکی قرار دارد. پایتخت اوکراین 
شــهر و بزرگ ترین شــهر آن »کیف« )Kiev( اســت و 
زبان رســمی مردم آن زبان اوکراینی محســوب می شود. 
زمستان های این کشور بسیار سرد و تابستان های آن بسیار 
گرم اســت و بهترین زمان سفر به آنجا پاییز و بهار است. 
اوکراین با داشتن بناهای تاریخی با معماری های فوق العاده 
یکی از کشورهای مورد توجه گردشگران است که از آن ها 
می توان به عجایب هفت گانه اوکراین اشــاره کرد. عجایب 
هفت گانه اوکراین هفت بنای تاریخی و فرهنگی را شامل 
می شود که در سال ۲007 تحت مسابقه ای به همین عنوان، 
انتخاب شدند. این نظرسنجی به صورت آنالین و بر اساس 
معیارهایــی مانند قدمت تاریخی، گردشــگری و فرهنگی 
انجام شــد و رأی گیری، با بیــش از 77. 000 رأی انجام 
گرفت. با ما همراه باشید تا در این مقاله نگاهی به عجایب 

هفت گانه در کشور اوکراین داشته باشیم.
۱. پارک سوفیفسکی ��

»پارک ملی سوفیفســکی« )Sofiyivsky Park( در شهر 
»اومان« )Uman( و استان »چرکاسی« )Cherkasy( در 
سال 197۶ ساخته شد. این پارک زیبا توسط »استانیسالو 
پوتوتسکی« )Stanisław Szczęsny Potocki( فرمانده 
نظامی لهستانی برای همسرش سوفیا طراحی و ساخته شد 

و این پارک را با نام او نام گذاری کرد.
ســوفیا بانویی یونانی تبار بود که به خاطر زیباییش شهره 
مردم بود؛ با توجه به اطالعاتی که وجود دارد گفته می شود 
که سوفیا در طراحی بعضی از بخش ها دخالت داشته است 
و از طراحی های اساطیری یونانی بهره برده است. این پارک 
یکی از معروف ترین پارک های خلق شده هنری در جهان 
است و بخش های خوش منظره ای نظیر آبشارها، باغ سنگی 
و استخر را شامل می شــود. این باغ ساالنه بیش از ۵00. 

000 بازدیدکننده دارد.
۲. صومعه پچرسک الورا کیف ��

 )Kiev Pechersk Lavra( کیــف«  »پچرســک الورا 
صومعه تاریخی مسیحی ارتدکس در شهر کیف است. این 
صومعه که در فهرســت میراث تاریخی یونسکو قرار دارد 

یکی از قدیمی ترین و مهم ترین صومعه ها در کشور اوکراین 
و شــرق اروپا است؛ همچنین شامل آثار معماری باشکوه و 
بی نظیر اســت که هر فردی را مجذوب خود می کند. یکی 
از دیدنی ترین بخش های این مجموعه برج ناقوس کلیسا 

است.
موزه این مجموعه شامل اجناس گران بها، پرتره روحانیون و 
تصاویر سلسله مراتبی از کلیسا است. تورهای بسیاری برای 
دیدن این صومعه وجود دارد و این بخش از شــهر یکی از 

مهم ترین جاذبه های گردشگری محسوب می شود.
۳. شهر کامیانتس پودیلسکیی ��

 )Kamianets-Podilskyi( »شهر »کامیانتس پودیلسکیی
در اســتان »خملنیتســکی« )Khmelnytskyi( یکــی از 
قدیمی ترین شــهرها با قلعه های تاریخی در غرب اوکراین 
اســت. این شهر شــاهد زندگی ملیت های بســیاری در 
خود بوده اســت و تاریخچه فرهنگــی غنی و قوی دارد و 
مغازه های بســیاری با ملیت های ارمنی و لهســتانی وجود 
دارد. از جاذبه های گردشگری آن می توان به قلعه ها، خانه ها 
و عمارت های باشــکوه با معماری های زیبا در مرکز شهر 

اشاره کرد.
در اواخر 1990 این شهر به یکی از جاذبه های گردشگری 
پربازدید در غرب اوکراین تبدیل شد و ساالنه فستیوال های 

موسیقی، مسابقات اتومبیل رانی و بالون سواری در این شهر 
برگزار می شود و نزدیک به 140. 000 هزار گردشگر به این 

مکان سفر می کنند.
۴. جزیره خورتیتسیا ��

جزیــره »خورتیتســیا« )Khortytsia( یکی از بزرگ ترین 
جزایر در رودخانه »دنیپر« )Dnieper( اســت. این جزیره، 
طبیعت بکــر و زیبایی دارد و به عنــوان یک موزه طبیعی 
تلقی می شــود. همچنین این منطقه دیدنی، قلمرو زندگی 
بسیاری از جانوران است و شامل جنگل های بلوط و صنوبر 
است. بخش تاریخی این جزیره در شهر صنعتی »زاپروژیا« 
)Zaporizhia( قرار دارد و موزه ای با همین نام آثار تاریخی 
را نگهداری می کند؛ عالوه بر این، نمایش اسب سواری هم 

از کارهایی است که در این جزیره برگزار می شود.
۵. شهر باستانی خرسونسوس ��

»خرسونســوس« )Chersonesus( شــهری باستانی در 
شبه جزیره »کریمه« )Crimea( اوکراین است که نزدیک 
به ۲۵00 سال پیش تأسیس شد. این شبه جزیره در شمال 
دریای سیاه و در جنوب اوکراین واقع شده است و این شهر 
 )Sevastopol( »باستانی و باشکوه در شهر »سواستوپول
شهری بندری و در جنوب غربی شبه جزیره کریمه قرار دارد 
و معنی این شــهر به زبان یونانی، شهری ارجمند و محترم 

است. البته این شهر به اسم های مستعار دیگری همچون 
شهر »پامپی اوکراینی« )Ukrainian Pompeii( و »تروی 
روســیه« )Russian Troy( نیــز معروف اســت. امروزه 
خرسونســوس یکی از مهم ترین جاذبه های گردشــگری 
منطقه است که توسط دولت به پارک باستان شناسی تبدیل 

شده است.
ســاختمان های به جا مانده نشان دهنده ترکیبی از فرهنگ 
و هنر یونانی، رومی و »بیزانســی« )Byzantine( اســت. 
به طور کلی این شــهر تاریخی به سه قسمت دیوار دفاعی، 
آمفی تئاتر رومی و معبد یونانی تقســیم می شود؛ عالوه بر 
این کلیســایی هم در این مکان در قرن 19 ام ساخته شده 
اســت که هم اکنون موزه ای برای نگهداری آثار ارزشمند و 
تاریخی اســت. این مکان دیدنی و باشکوه در سال ۲013 
در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت و ساالنه افراد 
بسیاری برای دیدن این شهر باستانی به این شهر می آیند.

۶. کلیسای جامع سنت سوفیا ��
 Saint Sophia›s( »کلیســای جامــع ســنت ســوفیا«
Cathedral( در شــهر کیف دارای یک معماری برجسته 
 )Kievan Rus( »اســت که در زمان دولت »روس کیف
دولتی قرون وســطی ساخته شده اســت. این کلیسا یکی 
از اولین جاهای دیدنی کشــور اوکراین بود که در فهرست 
میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. این مجموعه بخش های 
زیادی را شــامل می شــود که از زیباترین و پربازدیدترین 
 House( »آن ها برج ناقوس کلیسا و »مجلس متروپولیتن
of Metropolitan( اســت. امــروزه این کلیســا یکی از 
معروف ترین بخش های شــهر اســت و به عنــوان موزه 

مسیحیت اوکراین شناخته می شود.
۷. قلعه خوتین ��

»قلعــه خوتین« )Khotyn( دژی در غــرب اوکراین و در 
کناره رودخانه »نیســتر« )Dniester( است. شروع ساخت 
این قلعه مستحکم به سال 13۲۵ باز می گردد. این قلعه در 
جنگ های متعدد در دست کشورهای مختلف بوده است و 

به همین دلیل اسم های بسیاری داشته است.
افسانه های بسیاری در مورد این قلعه نقل شده است؛ مانند 
اینکه نقطه هایی در قلعه وجود دارد که از اشــک سربازانی 
ایجاد شده که توسط دولت عثمانی در آنجا حبس و کشته 
شده اند یا افســانه ای که به دخترکی اشاره دارد که توسط 
دولت عثمانی زنده به گور شــده اســت. این قلعه یکی از 
جاذبه های گردشگری مهم در اوکراین است و فیلم سازان 
توجه بسیاری به این قلعه دارند و با توجه به فضای تاریخی 
که دارد از آن برای بســیاری از فیلم های تاریخی استفاده 

کرده اند.

با عجایب هفتگانه اوکراین آشنا شوید

کشف مجموعه ای از سکه های تاریخی 
در مجارستان

باستان شناســان هزاران ســکه تاریخی را در مزرعــه ای واقع در 
مجارستان کشف کردند.

به نقل از انشــنت اوریجینز، شــاید در قرن شــانزدهم حمله ای 
از ســوی امپراتــوری عثمانی، مجارســتانی ها را ناچــار به دفن 
مجموعه ای ارزشــمند از ســکه های نقره ای و طالیی کرده باشد؛ 
حاال باستان شناسان این گنجینه مدفون شده را در مزرعه ای واقع در 

مجارستان کشف کرده اند.
در ســال ۲019، باستان شناســان در »اویلنگل« روستایی در ۵0 
کیلومتری جنوب شرقی »بوداپســت« 1۵0 سکه باستانی کشف 
کردند. باستان شناســان در پایان دســامبر ۲0۲0 برای کشف آثار 

تاریخی بیشتری به همان مکان بازگشتند.
اکتشاف جدید باستان شناسان حدود هفت هزار سکه نقره ای و چهار 
سکه طالیی را شامل می شــود. کارشناسان تخمین می زنند این 
ســکه ها در سال 1۵۲0 میالدی دفن شده باشند. در آن زمان این 
سکه ها برای خرید هفت اسب و براساس معیارهای امروزی برای 

خرید یک خودرو لوکس کافی بوده است.
قدیمی ترین ســکه این مجموعه، یک سکه نقره ای »دناریوس« 
)ســکه نقره ای رومی امپراتور »لوسیوس وروس« که بین 1۶1 تا 

1۶9 میالدی فرمانروایی می کرد( است.
ســکه ای که به دوران »الیوش دوم« پادشــاه مجارستان و بوهم 
)بین سال های 1۵1۶ تا 1۵۲۶( تعلق دارد کم قدمت ترین سکه در 

این مجموعه محسوب می شود.
کارشناســان موزه فرنزی در مجارســتان قصد دارند برای کشف 

گنجینه های تاریخی بیشتر کاوش در این منطقه را ادامه دهند.

۱۱ کشور گرمسیر دنیا
معرفی کشورهای گرمسیر با هدف شناخت یک نقطه خوش 
آب و هوا برای مســافرت اهمیت دارد. اصواًل کشورهایی که 
در مناطق گرمســیر قرار دارند در فصل زمســتان از شرایط 
مســاعدی برای گردشــگری برخوردار هستند. این کشورها 
اغلب در حاشــیه خط استوا قرار داشــته و تابستان های داغ 
و بســیار گرمی را ســپری می کنند. هر چقدر مســافرت در 
طول تابستان به این کشورها مناسب نیست، می توانید برای 

مسافرت های زمستانی روی آنها حساب کنید.
بســیاری از ما با نام کشورهای گرمسیری آشنا هستیم. مثاًل 
می دانیم که عربســتان، عراق، مکزیک، لیبی، ســومالی و 
برخی دیگر از کشورها به عنوان گرم ترین نقاط جهان شناخته 
می شــوند، اما قطعاً ذکر نام برخی از کشورها در لیست امروز 

شما را شوکه خواهد کرد.
اغلب این موارد به علت پهناور بودن کشــورهای مربوطه و 
قرار گرفتن بخش عمده ای از آن ها در فواصل نزدیکی از خط 
استوا به عنوان گرم ترین نقاط زمین شناخته می شوند. در هر 
صورت بهتر است این کشورها را معرفی کرده و دمای آن ها 

را به عنوان گرم ترین کشورهای جهان ذکر کنیم.
۱-لیبی! گرم ترین کشور جهان ��

لیبی به عنوان گرم ترین کشــور جهان شناخته می شود، این 
امر باعث شده اســت صنعت گردشگری در این کشور حتی 
یک رونق جزیی را نیز تجربه نکند. اصواًل گردشــگرانی که 
به ســفرهای پر از چالش عالقه دارند ســفر به این کشور را 
انتخاب می کنند که البته تعداد محدودی دارند و نمی توان از 
آن به عنوان رونق صنعت گردشــگری یاد کرد. مردم کشور 
لیبی به علت تابش شــدید نور آفتاب با مشکالت پوستی نیز 
مواجه هســتند. گرمازدگی یکی از مشــکالت شایع در این 
کشور اســت. این کشور حتی دمای ۵7 درجه سانتی گراد را 

نیز تجربه کرده است.
۲-مکزیک ��

مکزیک در مرکــز قاره امریکا قرار دارد. این کشــور دارای 
بیابان های خشــک و بی آب و علفی است که در فیلم های 
هالیوودی نیز به کرات مورد اســتفاده واقع شــده اند. هرچند 
تابســتان های مکزیک بسیار گرم و سوزان است و دمای هوا 

به ۵0 درجه باالی صفر هم می رســد، بــا این حال صنعت 
گردشگری در این کشور رونق رو به رشدی را تجربه می کند. 
حتی میزان گردشگران این منطقه در روزهای گرم تابستان 

نیز رو به افزایش است.
۳-سومالی ��

این کشــور در شــاخ افریقا قــرار دارد و به عنــوان یکی از 
ناامن ترین کشورهای جهان شناخته می شود. دزدان دریایی، 
راهزن هــای میان جاده ها، درگیری هــای قومی، نبود آب و 
غذای کافی باعث شــده است این کشــور در زمره یکی از 
ناامن ترین کشورهای جهان قرار گیرد، با این حال همه ساله 
اکیپ های محدودی از سراسر جهان راهی سومالی می شوند 
تا وضعیت نابسامان این کشــور را از نزدیک ببینند. یکی از 
مهم ترین مسائلی که بسیاری از گردشگران بعد از مسافرت 
خود به ســومالی با آن مواجه می شوند افسردگی های حاد و 
حتی خودکشی است. دمای هوا در این کشور نابسامان به ۵0 

درجه باالی صفر می رسد.
۴-سودان ��

سودان نیز یکی دیگر از کشورهای افریقایی است که تقریبًا 
در تمام ایام سال رنگ باران را نمی بیند. بیابان های این کشور 
در حال گسترش هستند و به نظر می رسد در قرون بعد چیزی 

جز یک بیابان سوزان از این کشور نمانده باشد.
دمای هوا در بســیاری از روزهای ســال حتی به ۵۲ درجه 
سانتی گراد هم می رســد. خشکسالی های شدید و طوالنی 
مدت به اصلی ترین مســائل حیات در کشــور سودان مبدل 
شــده اند. بیابان زایی نیز این مسئله را تشدید کرده و روند رو 

به بهبودی ندارد.
۵-عمان ��

عمان یکی از کشــورهای حوزه خلیج فارس است که تقریبًا 
نیمی از سال را با دمای باالی ۵0 درجه سپری می کند با این 
حال بهتر است بدانید که این کشور صلح طلب و عربی بخش 
عمده ای از ثروت فوق العاده خود را صرف رفاه مردم و ایجاد 

شرایط مطلوب جهت مبارزه با گرمای هوا می کند.
اغلب ســاختمان های مسکونی و مؤسســات تجاری و غیر 
تجاری در این کشــور به سیســتم های سرمایشی پیشرفته 

مجهز شــده اند به گونه ای که در داخل ساختمان ها خبری از 
گرمای هوا یا رطوبت آزاردهنده نیست. نیمه دوم سال شرایط 

مطلوب تری برای مسافرت به کشور عمان خواهد داشت.
۶-امارات ��

امارات یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان است که البته 
در زمره گرم ترین نقاط جهان نیز قرار دارد. این کشــور طی 
یک قرن گذشته از یک منطقه بیابانی به یک کشور پیشرفته 
و الکچری مبدل شده است. میانگین دمای هوای امارات در 
فصل زمســتان ۲3 درجه سانتی گراد و در سایر فصل ها نیز 
دمای باالی 40 درجه را ســپری می کند. در اغلب ایام سال 
آســمان امارات کاماًل آفتابی است و شما با یک آسمان ابری 
مواجه نمی شوید با این حال امکانات سرمایشی در این کشور 
به گونه ای اســت که هرگز گرمای هوا شــما را آزرده خاطر 

نخواهد کرد.
۷-الجزایر ��

باز هم یک کشــور در قاره افریقا! الجزایر نیز همانند ســایر 
کشورهای افریقایی یک کشــور کاماًل گرم و خشک است. 
البته مناطق ســاحلی الجزایر رطوبت باالیی دارند و در طول 
سال نیز شاهد برخی از بارش های فصلی هستند با این حال 
سایر مناطق الجزایر آسمان آفتابی، روزهای داغ و شب های 
گرمــی را ســپری می کنند. میانگین دما در این کشــور نیز 
همانند سایر کشــورهای اروپایی از ۵0 الی ۵3 درجه باالی 

صفر متغیر است.
۸-عراق ��

عراق را به عنوان کشوری می شناسیم که طی چند سال اخیر 
بــا جنگ خارجی و بعد از آن با جنگ های داخلی مواجه بوده 
اســت. اختالف بر سر دو مذهب شیعه و اهل سنت نیز باعث 

شده است شرایط نامطلوبی در این کشور به وجود آید.
حال تمامی این مســائل را با آب و هــوای نامطلوب و عدم 
امکانات کافی جمع کنید تا متوجه شــوید چرا مردم عراق در 
زمره ناراضی ترین مردم جهان قرار دارند. در اغلب ایام سال 
دمای هوا بیش از 40 درجه است و در برخی از ایام سال نیز 

دمای هوا تا ۵4 درجه افزایش می یابد.
۹-عربستان سعودی ��

آب و هوای این کشــور نیز شباهت بســیار زیادی به کشور 
عراق دارد و حتی بهتر است بگوییم نامطلوب تر از این کشور 
اســت، با این حال قدرت اقتصادی و مدیریت اصولی باعث 
شــده اند تا این کشور در کنار آب و هوای گرم و طاقت فرسا 
در زمره یکی از تمیزترین و پاکیزه ترین کشورهای جهان قرار 
داشته باشد. رضایت از زندگی در میان مردم عربستان بسیار 
زیاد اســت و اصول مدیریتی باعث شده است این کشور در 
قلب روزهای داغ تابستان، مسافرت های مذهبی بسیار زیادی 

را به سمت خود جذب کند.
۱۰-هند ��

شــاید قدری برای شــما عجیب باشــد، اما گرمای هوا در 
بخش های جنوبی، غربی و مرکزی در کشور هند باعث شده 
اســت تا این کشور در زمره گرم ترین نقاط جهان قرار گیرد. 
مردم در این بخش ها با دمای باالی ۵0 درجه ســانتی گراد 

دست و پنجه نرم می کنند.
بخشی از نقاط این کشور همچون کراال و گوآ حتی در فصل 
زمستان نیز داغ و سوزان هستند. گرمای هوا در کنار جمعیت 
بسیار زیاد کشــور هند باعث شده است مشکالت بهداشتی 
بسیار زیادی رخ دهد و بسیاری از مردم و بخصوص کودکان 
در مناطق فقیر نشین با مشکالت عفونی و بیماری های واگیر 

دار رو به رو شوند.
۱۱-ایران ��

شاید از همه عجیب تر نام کشور ایران باشد که در این لیست 
معرفی می شــود. بسیاری از ما ایران را با زمستان های بسیار 
ســرد در شمال غرب کشــور و جنگل های سرسبز در نقاط 
شــمالی یا آب و هوای مطلــوب در برخی از مناطق غربی و 
مرکزی می شناســیم، اما در این میان نباید از وسعت بسیار 
زیاد مناطق گرمســیر همچون خوزستان، بوشهر، هرمزگان، 
سیســتان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، فارس، سمنان، یزد 

و … غافل شویم.
در بسیاری از این مناطق و بخصوص در فصل تابستان دمای 
هوا به باالی ۵0 درجه ســانتی گراد می رســد و با توجه به 
کمبود امکانات مناسب، بسیاری از مردم با مشکالت ناشی از 

شرایط آب و هوایی دست و پنجه نرم می کنند.

عادلهحقیقتحسینی

عوارض هوایی خروج از کشور 
 در سال جدید

 4۰۰ هزار تومان خواهد بود
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بازار مالی

مدیر عامل بانک سپه با اشاره به پیچیدگی های فرآیند ادغام پنج 
بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، به تشریح اقدامات 
مهــم این بانک در حوزه نیروی انســانی بانکهای فوق پرداخت. 
به گزارش هفته نامه تدبیر تازه و به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
بانک ســپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه با بیان 
اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک سپه در خصوص نیروی 
انسانی بانک های ادغامی، موضوع ساماندهی و صدور احکام آنان 
از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی بود افزود: به دلیل 
آنکه پنــج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک ســپه دارای نظام 
پرداخت حقوق و دســتمزد متفاوتی بوده ا ند، یکسان سازی انها 
و تطبیق با ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی ســپه زمان بر و 
پیچیده خواهد بود. مدیر عامل بانک سپه با تاکید بر اینکه به دلیل 
ماهیت خصوصی این بانکها هر یک از این بانکها دارای نظام های 
خاصی بوده اند و ســاماندهی و یکسان سازی نظام های پرداخت 
حقوق و دســتمزد و مزایا و رده بندی شغلی و مدیریتی کارکنان 
بانکهای مذکور در رأس اولویتهای بانک ســپه قرار داشته و دارد. 
وی افزود: همزمان با برگــزاری مجامع ادغام هر یک از بانکها، 
اقدامات الزم از ســوی بانک سپه صورت گرفت، در این راستا با 
توجه به اینکه مجمع ادغام بانکهای قوامین، انصار و موسسه کوثر 
طی ماه گذشته صورت گرفت لذا بانک برای تطبیق نظام پرداختی 
حقوق و دســتمزد این بانک ها با بانک سپه، به زمان بیشتری نیاز 
داشــت. مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: در خصوص بانکهای 
مهر اقتصــاد و حکمت ایرانیان که مجامع ادغــام آنها در خرداد 
ماه برگزار شــد به حمد اهلل با اقدامــات و مصوبات هیئت مدیره 
امور مربوط به حقوق و مزایای پرداختی آنان ســامان یافته و در 

مواردی نیز با اقدامات مثبت بانک حتی دریافتی های کارکنان آن 
بانک ها نسبت به وضعیت گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. 
چقازردی گفت: در این راســتا با توجــه به برگزاری مجمع بانک 
انصار، قوامین و کوثر در ماه گذشته و پیوستن مدیران و کارکنان 
عزیز این بانکها به بانک ســپه، موضوع تطبیق حقوق و مزایای 

کارکنان آن به قید فوریت و اهمیت در دستور کار واحدهای ذیربط 
بانک قرار گرفت و به حمد اهلل نتیجه این اقدامات به طرح موضوع 
در جلســه هیئت مدیره منتج شــد که بر اســاس آن تصمیمات 
مناسبی همچون استمرار پرداخت پاداشهای مناسبتی، پاداش های 
مبتنی بر عملکرد، پرداخت فوق العاده اضافه کار این بانک ها طبق 

روال گذشــته و ارائه کلیه خدمات رفاهی، بیمه ای، بهداشتی و 
درمانی به روال ســابق بانک های ادغام شده، اتخاذ و برای اجرا 
به واحدهای عملیاتی ابالغ شــد. همچنین برای بهبود دریافتی 
کارکنان این بانکها و موسسه کوثر مقرر گردید همانند بانک مهر 
اقتصاد و حکمت ایرانیان سابق در نحوه محاسبه اقساط تسهیالت 
دریافتی، وام های کارکنان مذکــور بازنگری الزم صورت پذیرد. 
بدیهی است مجموعه این اقدامات بر اساس اختیارات اخذ شده از 
مراجع ذیصالح تا پایان اسفند ماه سال جاری بوده و از ابتدای سال 
1400 برای کلیه کارکنان بانک بزرگ سپه یکسان سازی و یک 
پارچگی صورت می پذیرد. چقازردی گفت: حسب الزامات ناظر بر 
بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی نظام حقوق و دستمزد کلیه 
کارکنان اعم از ســپه و بانکهای ادغامــی تابع ضوابط و مقررات 
یکســان خواهد بود و هیچ گونه تفــاوت وتمایزی وجود نخواهد 
داشت. چقازردی در خصوص وضعیت کارکنان شرکتی بانکهای 
ادغامی نیز اظهار داشــت: همکاری کارکنان شــرکتی وابسته به 
موسسه و بانکهای ادغامی طبق قرارداد منعقد شده با شرکت خود 
بدون هیچ تغییری با بانک سپه نیز تداوم خواهد داشت. وی افزود: 
بیش از 3۵ هزار حکم پرســنلی کارکنان محترم بانکهای ادغامی 
تنها ظرف سه روز پس از برگزاری مجامع ادغام بانکهای مذکور 
صادر و ابالغ و تعیین تکلیف شــد کــه در نوع خود این اقدام بی 
ســابقه بوده و این در حالی است که هم زمان با صدور این احکام 
ظرف مدت کمتر از 48 ساعت بالغ بر ۲ هزار تابلو شعب بانکهای 
ادغامــی و نیز تابلوهای ادارات مرکزی این بانکها با عنوان بانک 
ســپه تعویض و اجرایی شد همچنین نشانها و فرم ها و تابلوهای 

بصری این بانکها به نام بانک سپه تغییر یافت.

توسط چقازردی صورت گرفت:

تشریح اقدامات مهم بانک سپه در حوزه 
نیروی انسانی

باجه خبر

مدیران بیمه آسیا از تالش مدیرعامل 
و هیات مدیره سابق قدردانی کردند

مسعود بادین گفت: عملکرد بیمه 
آســیا در دو سال اخیر با توجه به 
همدلی اعضای هیــات مدیره و 
بسیار درخشان  کارکنان شرکت، 
بوده است. به گزارش هفته نامه 
تدبیر تازه به نقل از روابط عمومی 
بیمه آسیا، آیین تقدیر از عملکرد 
و تــالش مدیرعامل و همچنین 

هیات مدیره سابق بیمه آسیا، با حضور مدیران این شرکت 
برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این مراسم که اعضای 
هیات مدیره، معاونان مدیر عامل و مدیران بیمه آسیا حضور 
داشتند، مسعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه آسیا در سخنانی، با قدردانی از زحمات اعضای پیشین 
هیات مدیره، اظهار داشت: بیمه آسیا در دوسال گذشته، در 
شرایط بسیار سختی اداره شــد. اما با وجود شیوع ویروس 
کرونا و فشــارهای اقتصادی، خدمات بسیار خوبی ارائه شد 
و عملکرد بیمه آســیا در این سال ها بســیار درخشان بود. 
مدیرعامل بیمه آسیا افزود: دستاوردهای ارزشمند بیمه آسیا 
حاصل تالش همه کارکنان و شــبکه فروش در اقصا نقاط 
کشــور بود که همواره هیات مدیره را در پیشبرد برنامه ها 
و تحقق اهداف، یــاری می کنند. نایب رئیس هیات مدیره 
بیمه آسیا، افزایش بی سابقه تسهیالت رفاهی و مالی برای 
کارکنان و شــبکه فروش را در این دوره، از دســتاوردهای 
مهم و حاصل توجــه و تالش ویژه هیات مدیره به نیروی 
انســانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت خواند و تاکیدکرد، 
در آینده نیز با عملکرد و هماهنگی مناســب در بخش های 
مختلف شرکت، این روند به صورت ایده آل تداوم پیدا کند. 
وی در ادامه، ماه های پایانی سال را با اهمیت خواند و گفت: 
کنترل و نظارت، ریسک سنجی مناسب و دقت در عملیات 
بیمه ای در این مدت را باید بســیار جدی بگیریم تا بتوانیم 
خود را برای سال آینده آماده کنیم. مسعود بادین در پایان، 
اظهار داشت: اینجانب و اعضای محترم هیات مدیره، دست 
همراهی کلیه همکاران و شــبکه فروش را در دستیابی به 
اهداف عالیه شرکت، به گرمی می فشاریم و از پیشنهادها و 

راهکارهای سازنده استقبال می کنیم.

مراسم معارفه دکتر علی جباری 
مدیرعامل بیمه رازی برگزار شد

معاونین،  با حضور هیئت مدیره، 
مدیران و جمعی از کارکنان بیمه 
رازی، مراسم معارفه مدیر عامل 
جدید بیمه رازی در سالن همایش 
برگزار  این شرکت  ستاد مرکزی 

گردید.
به گزارش هفته نامه تدبیر تازه به 
نقل از روابط عمومی بیمه رازی، 

مراسم تقدیر و تشکر از آقای مهندس سید مجید بختیاری 
و معارفه جناب آقای دکتر علی جباری در ساختمان مرکزی 
بیمه رازی برگزار گردید. آقای بهمن یزدخواســتی، رئیس 
هیئــت مدیره بیمه رازی در مراســم فــوق ضمن خوش 
آمدگویی به حضار و تقدیر و سپاس از جناب بختیاری گفت: 
با توجه به اهداف بلند مدتی که برای شــرکت بیمه رازی 
در نظر داشتیم، دکتر علی جباری را مناسب ترین فرد برای 
تصدی این جایگاه دیدیم. می توان از آقای دکتر علی جباری 
با توجه به برخورداری از سوابقی که در حوزه های بیمه ای و 
مالی در دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی و همچنین 
تحصیالت تکمیلی مرتبطی که دارند ایشــان مناسب ترین 

گزینه در این جایگاه می باشند.
پس از سخنان ریاست هیئت مدیره، آقای بختیاری، ضمن 
قدردانی از هئیت مدیره شرکت بیمه رازی به خاطر اعتمادی 
که در این مدت به ایشــان داشــتند، گزارشــی را مبنی بر 
فعالیت های دو سال اخیر خود ارائه نمودند. سپس دکتر علی 
جباری با دریافت حکم رسمی مدیر عاملی، با درود و سالم 
به میهمانان از شــروع همکاری خود با شرکت بیمه رازی 
ابراز خشــنودی نمودند و از این شرکت به عنوان شرکتی 

جوان، پویا، چابک و تحول گرا یاد کردند.
دکتــر علی جبــاری افزود: تأکیــد بنده بر ایجــاد برنامه 
اســتراتژیک بلند مدت می باشــد و امیدوارم با کمک شما 
عزیزان به پیاده سازی سریع اهداف شرکت و تحولی عظیم 

در صنعت بیمه کشور دست یابیم.
دکترعلی جباری مدیرعامل منتخب هیات مدیره بیمه رازی 
دارای مدرک کارشناسی مدیریت بیمه – کارشناسی ارشد 
مدیریت دولتی و دکترای مدیریت مالی است. جباری پیش 
از این مدیرعامل صندوق تأمین خســارت های بدنی بود و 
معاونت مالی – اداری شــرکت بیمه ایران را نیزدرکارنامه 
خود دارد. قابل ذکر اســت مهندس ســید مجید بختیاری 
مدیرعامل پیشــین بیمه رازی که از ســال 97 مدیرعامل 
این شــرکت بود در سمت مدیرعامل در شرکت دیگری به 

فعالیت خود ادامه خواهند داد.

دکتر شــایان مدیرعامل بانک مسکن به رسالت 
بانک مسکن در حمایت از اقشار آسیب پذیر اشاره 
کردو گفت: طرح اقــدام ملی می تواند در تحقق 
این امر مهم و تأمین مســکن اقشار آسیب پذیر 
و کم درآمد بسیار مؤثر باشد. به گزارش روزنامه 
نقش اقتصاد به نقل از پایگاه خبرنگار اســتانی 
پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در همایش 
روســای شعب بانک مسکن اســتان کردستان، 
دکتر محمود شــایان که به صــورت مجازی در 
این همایش حضور داشــت ضمــن تبریک 8۲ 
ســالروز تأسیس بانک مسکن به کارکنان استان 

کردستان گفت: نیروی انسانی رکن اصلی توسعه 
هر سازمانی است و تمام تالش ما تأمین سالمت 
و آســایش و آرامش نیروی انســانی جهت ارائه 
خدمات ممتاز به آحاد جامعه است. وی کارکنان 
استان را به رعایت تمامی دستورالعملهای بانک 
در راســتای مبارزه با پولشویی دعوت کرد و ابراز 
داشت: تمامی کارکنان می باید مبارزه با پولشویی 
را در راســتای اجرای قانون جــدی بگیرند و در 
کنار ارائه خدمات به مشــتریان، ضوابط، مقررات 
و دســتورالعمل ها را کاماًل رعایت کنند. شایان 
همچنین به اجرای طرح اقدام ملی در راســتای 

توسعه بخش مســکن و حمایت از اقشار آسیب 
پذیر اشاره کرد و ابراز داشت: رسالت بانک مسکن 
حمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه است و طرح 
اقدام ملــی می تواند در تحقق ایــن امر مهم و 
تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و کم درآمد بسیار 
مؤثر باشــد پس می باید با تمام توان و بصورت 
جهــادی در اجرای طرح اقدام ملی تالش کنیم. 
وی همچنیــن به آموزش کارکنان در راســتای 
توانمندسازی شــغلی آنان تصریح کرد و گفت: 
دربحــث آموزش کارکنان هدف بــه روز کردن 
دانش شــغلی کارکنان و آشنایی آنان با علم روز 

بانکداری اســت که می بایست این موضوع مهم 
بسیار جدی گرفته شــود. مرتضی صالحی مدیر 
امور شــعب غرب کشــور نیز در این همایش با 
ابراز رضایت از ارتقای ســطح عملکردی استان 
کردســتان در تمام حوزه هــای ارزیابی عملکرد 

گفت: تنها بــا برنامه ریزی منســجم، و هدف 
گــذاری و تالش و پی گیری مســتمر می توان 
اهداف را محقق کرد و کارکنان استان کردستان 
با قرارگرفتن در رده برترین مدیریتهای کشــور 

توانایی و شایستگی خود را ثابت کردند.

اجرای ضوابط مقابله با پول شویی هنگام ارائه خدمات بانکی
 در شعب بانک توسعه تعاون

بــه گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توســعه تعاون به منظور جلوگیری از تبعات 
احتمالــی، هنگام ارائــه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حســاب، وصول چک و 
امضاء اســناد تعهدآور از هویــت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناســایی 
حســاب های اجاره ای در شــعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این 
قبیل حســاب ها، مراتب را سریعًا به اداره کل مبارزه با پول شــویی و تأمین مالی تروریسم 

گزارش می کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، سید باقر فتاحی، رئیس هیئت مدیره با تأکید 
بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با پول شویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه 

تعاون مورد تأکید اســت، اظهار داشــت: بنا به گفته مســئولین قضایی و آمارهای موجود، در 
بررسی بســیاری از پرونده های قضایی مطرح شده در دادسرای عمومی و انقالب به ویژه در پرونده های مرتبط با قاچاق کاال و 
ارز و پرونده های فرار مالیاتی، مرتکبین جرائم با در اختیار گرفتن اوراق هویتی اشــخاص غیر که عمدتًا اشــخاص بی بضاعت 
و آســیب دیده اجتماعی هســتند اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام ایشــان کرده یا با سوءاستفاده از حساب اشخاص صغیر یا 
اتباع خارجه و... با در اختیار گرفتن حساب های بانکی متعدد به صورت اجاره ای عملیات خود را با تراکنش بسیار آن ها به منظور 

پول شویی و فرار مالیاتی استفاده می کنند.
وی افزود: بنابراین در حال حاضر اجاره کردن حســاب تنها باهدف انجــام فعالیت های مجرمانه صورت می گیرد. فتاحی تأکید 
کرد: اداره کل سازمان ها و روش های بانک توسعه تعاون به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، طی ابالغیه ای بر رعایت تمامی 
ضوابط و مقررات ناظر بر پول شــویی و دســتورالعمل های بانک مرکزی که طی بخشنامه ها و اطالعیه ها به واحدهای ستادی 

و اجرایی ابالغ شده، مجدداً تأکید کرده است.

 رشد 100 درصدی تسهیالت اعطایی اگزیم بانک
به دانش بنیان ها نسبت به سال گذشته

براساس گزارش اداره صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران تسهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات ایران در بخش دانش بنیان ها در ســال جاری نسبت به سال قبل افزایش 100 درصدی 
داشــته است. به گزارش روزنامه نقش اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران 
بر اساس بررسی های انجام شده از سوی بانک توسعه صادرات در حوزه دانش بنیان، این شرکت ها 
طی یک دهه اخیر حضور موفقی در محیط رقابت بین المللی داشته اند و با توجه به سرعت تبدیل 
ایــده دانش بنیان ها از مرحله آزمایشــگاهی به تولید انبوه و ظرفیت تجاری ســازی مطلوب این 
محصوالت، مشخص شد که این حوزه بستر مساعدی برای سرمایه گذاری است؛ از این رو بانک 
توســعه صادرات ایران برای متقاضیان تسهیالت در این حوزه با همکاری معاونت علمی و فناوری 

و صندوق پژوهش و شــکوفایی برنامه منسجمی را تدارک دید. بر اساس این گزارش نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک 
براساس آخرین بخشنامه های شورای پول و اعتبار 18% و برای تسهیالت پرداختی از محل منابع تلفیقی بانک و صندوق توسعه ملی به 
صورت ترکیبی 14.۵% است وبا توجه به همکاری های بعمل آمده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نرخ سود تسهیالت 
تلفیقی مذکور برای شــرکت های دانش بنیان 1۲% در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان با سایر 
شرکت ها متفاوت است، وظیفه اعتبارسنجی از این شرکت ها به شرکت های اعتبارسنجی خاص خود محول شده است. قرارداد این فرایند 
با بانک بسته شده و الزم است شعب در این زمینه اطالع رسانی الزم را به شرکت های دانش بنیان خواهان تسهیالت از بانک توسعه 
صادرات ایران داشته باشند؛ همچنین این امکان وجود دارد که دانش بنیان ها معادل 100 درصد ارزش وثیقه خود را در رهن بانک قرار 
دهند. بهره گیری از ظرفیت طرح گواهی اعتبار مولد )اوراق گام( برای صنایع مختلف از دیگر اقدامات بانک بوده که با همکاری سازمان 
بورس اوراق بهادار فرآیند عملیاتی آن در بانک طی شده و تشویق مشتریان توسط شعب بانک برای استفاده ترکیبی از منابع تسهالتی 

و اعتباری )تسهیالت و اوراق گام( برای متقاضیان ارقام باال در تسهیالت سرمایه درگردش در دستور کار قرار گرفته است.

 

  

 

  

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعب الیگودرز 
و خمین بر اســتفاده از تمامــی ظرفیت ها برای اعطای 
تســهیالت خرد در جهت حمایت از کســب و کارهای 
کوچک آســیب دیده از کرونا تاکید کرد. دکتر ایمانی با 
بیان آنکه بانک ســینا در ماه های اخیر و با شیوع کرونا، 
نهایت ســعی خود را در راســتای حمایــت از بنگاه ها و 
مشاغل آسیب دیده به کار گمارده است، خاطرنشان کرد: 
در شــرایط فعلی که شاهد خسارت های متعدد بنگاه های 

تولیدی به ویژه کســب و کارهــای کوچک از ویروس 
کرونا هســتیم ضروری اســت به صورت جدی تر برای 
حمایت از این مشاغل و جبران خسارت آنها تالش کنیم.

وی افــزود: بانک ســینا تاکنون اقدامــات متعددی را 
در قالــب طرح های احســان، ایثار، کریمانه، مواســات 
و مهرآفریــن در راســتای کمــک به رونــق بنگاه های 
آســیب دیده از طریق اعطای وام قرض الحســنه به اجرا 

رسانده است و این روند تداوم خواهد داشت.

مدیرعامــل بانک ســینا در ادامه با اشــاره به ضرورت 
تجهیز منابع شعب برای اجرای طرح های حمایتی اظهار 
داشــت: قطعًا برای تداوم نقش آفرینی در اقتصاد کشور 
و کمک به رونــق تولید، تأمین و تجهیز منابع با رویکرد 
منابع ارزان قیمت، یک ضرورت است و این امر با توجه 
به قرار داشــتن در ماه های پایانی ســال، مستلزم تالش 
مضاعف همــکاران با اتکا به تفکر جمعی و مشــارکت 
گروهی در استفاده از تمامی ظرفیت ها و خدمات رسانی 

مطلوب به هموطنان گرامی است.
گفتنی است در این دیدار که معاونین امور شعب و مناطق 
و مدیر منطقه مرکزی لرســتان و قم نیز حضور داشــتند 
عملکرد شــعب مورد بررســی قرار گرفت و کارکنان نیز 
نقطــه نظرات خود را در جهت پیشــبرد فعالیت ها مطرح 

کردند.

مسابقه های جذاب برای مخاطبان 
بانک ملی ایران در
شبکه های اجتماعی

 بانک ملی ایران در ادامه تعامالت خود با مخاطبان، مشــتریان 
و کاربران فضای مجازی، دو مســابقه هیجــان انگیز تازه را در 
شــبکه اجتماعی اینستاگرام طراحی کرده است. به گزارش هفته 
نامــه تدبیر تازه و به نقــل از روابط عمومی بانــک ملی ایران، 

#مسابقه_صبح_جمعه که نخستین قسمت آن به تازگی برگزار 
شد، با طرح یک سؤال ویدئویی همراه است و کاربران باید پس از 
پاسخ به آن، یکی از دوستان خود را نیز منشن کنند. این مسابقه 
هر هفته جمعه ها برگزار می شــود و 10 جایزه ۲00 هزار تومانی 
برای برندگان آن در نظر گرفته شــده است. قسمت نخست این 
مسابقه با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شده و ویدئوی آن 
بالغ بر 1۲ هزار بار دیده شــده و بالغ بر ۵۲ هزار کامنت دریافت 
شده است. مسابقه دوم در قالب »کوییز استوری« نیز سه شنبه ها 
 و جمعه هــا در صفحه اینســتاگرام بانک ملی ایران به نشــانی

 @bankmelli1307 برگزار می شــود. این مسابقه نیز با طرح 
ســواالتی از کاربر می خواهد پاسخ آن را در استوری درج کرده و 
منتظر قرعه کشــی برای برنده شدن دو جایزه ۲00 هزار تومانی 
باشــد. کانال بانک ملی ایران در اپلیکیشــن بله نیز به صورت 
هفتگی یک مســابقه مهیج با جایزه را برای مخاطبانش برگزار 
می کند. بانک ملی ایران با اســتفاده از ظرفیت مجازی توانسته 
ضمن ایجاد یک فضای تعاملی دو سویه میان خود و مخاطبان، 
عالوه بر معرفی محصوالت و امکانات بانک، به جذب مخاطب 
پرداخته و دامنه اثرگذاری اقداماتش را بیش از پیش افزایش دهد.

دکتر شایان در حضور مجازی در همایش کردستان:

رسالت بانک مسکن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه است

استفاده از تمامی ظرفیت ها برای حمایت از
کسب و کارهای تولیدی در بانک سینا
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شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با ورود به جایگاه 
سوخت با کارت سوخت های متعدد از سمت متصدی جایگاه 
و یا توصیه به استفاده از مکمل ها روبرو شده باشید اما باید 
توجه کنید تا با رد و بدل شــدن چند کارت و یا استفاده از 

مکمل های قالبی سرتان کاله نرود.
دو نرخی شــدن قیمت بنزین این امکان را برای برخی از 
افراد به وجود آورد تا از طریق فروش سهمیه خود سودجویی 
کنند، بدین ترتیب که فرد کارت ســوخت خود را به جایگاه 
دار به قیمت پایین تر از 3000 تومان می فروشد و اپراتور نیز 
با کمی ســود به همان قیمت مصوب یعنی هر لیتر 3000 

تومان، سوخت را به متقاضی به فروش می رساند. 
در یک حساب سرانگشــتی اگر فرض کنیم که اپراتور در 
هر سوخت گیری که به طور میاگین 30 لیتر است 1۵ هزار 
تومان ســود کند و در طول روز برای ۲0 نفر نیز این کار را 
انجام دهد، حداقل در یک روز 4۵0 هزار تومان سود خواهد 
کرد. دولت برای مقابله با این مســاله اقداماتی را همچون 
پیمایش میزان مصرف تاکســی ها و خودروهای حمل بار 
که سهمیه بیشــتری دارند انجام داده است اما بعضاً بازهم 
دیده می شــود که این کار در برخی از جایگاه های سوخت 
رواج دارد. گاهی نیز ممکن است متصدی جایگاه پیشنهاد 
استفاده از مکمل های سوخت را بدهد اما حاضر نباشد حتی 
قوطی خالی مکمل سوخت را به مشتری نشان دهد یا حتی 
دیده شــده که قوطی های خارجی با موادی نامعلوم از قبل 
پر شده و به مشتری با قیمت باال فروخته می شود و این در 
حالی است که مسووالن بارها اعالم کرده اند که هیچ کدام 

از خودروهای موجود به مکمل های بنزینی نیاز ندارند و الزم 
نیســت که افراد از این مــواد افزودنی و مکمل های بنزین 

استفاده کنند.

تاکید شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی این است که 
ســوخت توزیعی نیازی به مکمل ندارد، این موضوع مربوط 
به تمام خودروها حتی خودروهای خارجی می شود و عرضه 

مواد افزودنی و مکمل های بنزین در جایگاه های ســوخت 
مورد تأیید این شرکت نیست. حتی استفاده از مکمل هایی 
که استاندارد کافی نیز دارند، توصیه نمی شود؛ چراکه بنزین 
عرضه شده در تمام جایگاه های عرضه سوخت کشور مطابق 
با استانداردهای شرکت ملی پاالیش و پخش، تولید و توزیع 

می شود.
فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی – در خصوص اتفاقاتی که در این راســتا در جایگاه ها 
می افتد، گفت: در بازرســی هایی که به صورت دوره ای از 
جایگاه های ســوخت انجام می شود موضوع استفاده از چند 
کارت ســوخت نیز مورد توجه قــرار می گیرد و اگر موردی 
مشاهده شود قطعاً با آن برخورد خواهد شد.وی با بیان اینکه 
افراد نیز می توانند این مســاله را با سامانه 09۶۲7 در میان 
بگذارنــد، اظهار کرد: اگر در این زمینه افراد دچار مشــکل 
شدند و اپراتورها کارت جایگاه را در اختیار آن ها قرار ندادند 
می توانند شکایت خود را به این سامانه اعالم کنند و مطمئن 
باشــند که شکایت آن ها قطعاً پیگیری خواهد شد. کاهی با 
تاکید بر اینکه جایگاه ها موظف هستند کارت سوخت جایگاه 
را در اختیار افرادی که قصد دارند به صورت آزاد بنزین بزنند 
قرار دهند، گفت: روی عملکــرد اپراتورها نیز نظارت ویژه 
وجــود دارد اما با این حال افراد نیز می توانند هرگونه تخلف 
در پمپ بنزین ها را گزارش دهند. وی در خصوص استفاده 
از مکمل های بنزین نیز گفت: استفاده از این مکمل ها برای 
هیچ خودرویی توصیه نمی شــود و عرضــه مواد افزودنی و 

مکمل های بنزین مورد تأیید شرکت ملی پخش نیست.

مکمل های بنزین؛

حواستان باشد سرتان کاله بنزینی نرود!

ناپدید شدن 16 هزار میلیارد تومان از 
درآمد صادرات فرآورده ها

وزارت نفت با بیش برآورد عمدی مصرف داخلی بنزین، میزان 
صادرات این فرآورده نفتی را به شــدت کمتر اعالم کرده است 
تا عماًل امکان بیشــتری برای دور زدن تبصره 14 قانون بودجه 
سال آینده را داشته باشد و بخش بیشتری از درآمدهای صادرات 
فرآورده هــای نفتی را به خود اختصــاص دهد. در جدول منابع 
هدفمندی یارانه ها در تبصــره 14 الیحه بودجه 1400، میزان 
منابع ناشــی از فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی در 
ســال آینده به ترتیب ۶۶.۲ و 1۲0 هــزار میلیارد تومان درنظر 
گرفته شده اند. همچنین درآمد ناشــی از صادرات فرآورده های 
نفتــی معادل 7 میلیارد دالر با ارز 17 هزار تومانی بوده اســت. 
بخش اعظم درآمد ناشــی از فروش داخلی فرآورده های نفتی و 
بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از صادرات این فرآورده ها در 
سال آینده مشابه امسال، ناشی از فروش داخلی و صادرات بنزین 
است. براساس پیگیری های خبرنگار فارس از سازمان برنامه و 
بودجه، در محاسبه میزان منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات 
فرآورده های نفتی در سال آینده، میزان فروش داخلی و صادرات 
بنزین به ترتیب 91 و 1۵ میلیون لیتر در روز درنظر گرفته شده 
است. بررســی احتمال تحقق پیش بینی صورت گرفته توسط 
دولــت درباره میزان مصرف داخلی و صادرات بنزین در ســال 
1400 بدون اطالع از میزان مصرف داخلی بنزین در سال جاری 
ممکن نیســت. بعد از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه 
98 تاکنون، وزارت نفــت از اعالم میزان مصرف داخلی بنزین 
خودداری کرده و عماًل ماههاســت که هیچ آمار رسمی توسط 
این وزارتخانه درباره این موضوع منتشر نشده است. با این وجود، 
خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار گزارشی با عنوان »افزایش سهم 
CNG در سبد ســوخت همزمان با کاهش مصرف بنزین« در 
تاریخ 9 آبان ماه اعالم کرد که متوسط مصرف بنزین در شش 
ماهه امســال، 74.3 میلیون لیتر در روز بوده اســت. همچنین 
روزنامه دولتی ایران با انتشار گزارشی با عنوان »مصرف بنزین؛ 
یکسال پس از سهمیه بندی« در تاریخ 11 آبان ماه اعالم کرد 
که متوسط مصرف بنزین در هفت ماهه امسال، 7۵ میلیون لیتر 

در روز بوده است. 
*افزایــش ۲۰ درصــدی مصرف بنزین در ســال آینده در  ��

هاله ای از ابهام
پیش بینی افزایش میزان مصرف داخلی بنزین در سال آینده به 
91 میلیــون لیتر در روز در حالی که مصرف داخلی این فرآورده 
نفتی در ســال جاری حدود 7۵ میلیون لیتر در روز بوده است به 
معنای پیش بینی رشــد بیش از ۲0 درصدی مصرف بنزین در 
سال 1400 نسبت به امسال است. هرچند انتظار می رود افزایش 
مصرف بنزین در سال آینده قابل توجه باشد زیرا بخشی از کاهش 
مصرف بنزین در ســال جاری ناشی از بیماری کرونا بوده است 
و بخش زیادی از مردم عطش زیادی به مســافرت در صورت 
بهبود وضعیت این بیماری دارند ولی نگاهی به آمارهای وزارت 
نفت درباره روند مصرف بنزین در کشــور از ســال ۶8 تاکنون 
)اطالعات مندرج در »آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی 
زا-ســال 1397«( نشان می دهد که صرفاً رشد سالیانه مصرف 
در چهار ســال، دورقمی )باالی 10 درصد( بوده و باالترین رقم 
رشد سالیانه مصرف بنزین در سال 8۲ رخ داده است که مصرف 
بنزین نسبت به سال قبل آن، 11.4 درصد افزایش یافته است. با 
توجه به همین موضوع، احتمال تحقق پیش بینی دولت )بخوانید 
وزارت نفت( مبنی بر رشــد ۲0 درصدی مصرف بنزین در سال 
آینده، به شدت پایین بوده است. کارشناسان اعتقاد دارند حداکثر 
میزان مصرف بنزین در ســال 1400 با فرض رشد 10 درصدی 
که بدبینانه ترین حالت محســوب می شــود، 8۲.۵ میلیون لیتر 
خواهد بود یعنی میزان صادرات بنزین کشورمان در سال آینده 
8.۵ میلیون لیتــر افزایش می یابد و به جای 1۵ میلیون لیتر در 
روز، حدود ۲3.۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. محاسبات صورت 
گرفته نشــان می دهد که اگر این بیش برآورد مصرف داخلی و 
کم برآورد صادرات بنزیــن در بخش منابع هدفمندی یارانه ها 
در جدول تبصره 14 الیحه بودجه 1400 اصالح شــود، حدود 
7۵0 میلیون دالر معادل 1۶.۵ هزار میلیارد تومان )با ارز 17۵00 
تومانی( به منابع ناشــی از صــادرات فرآورده های نفتی افزوده 
خواهد شد. البته میزان درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده های 
نفتی با اصالح این وضعیت حدود 4.۲ هزار میلیارد تومان کاهش 
می یابد. در نتیجه، عماًل حدود 1۲.3 هزار میلیارد تومان به منابع 

هدفمندی یارانه ها افزوده خواهد شد.
*هدف وزارت نفت از بیش برآورد مصرف داخلی بنزین و  ��

کم برآورد صادرات این فرآورده نفتی چیست؟
در مجموع، به نظر می رسد وزارت نفت در این بخش، دچار بیش 
برآورد عمدی مصرف داخلی بنزین شــده تا میزان صادرات این 
فرآورده نفتی را به شدت کمتر اعالم کند و عماًل امکان بیشتری 
برای دور زدن تبصره 14 قانون بودجه سال آینده را داشته باشد و 
بخش بیشتری از درآمدهای صادرات فرآورده های نفتی را به خود 
اختصاص دهد بدون آنکه سهم دولت از این درآمدها را در قالب 
این تبصره پرداخت نماید. نکته قابل توجه این اســت که وزارت 
نفت در ســال جاری هم این اشتباه بزرگ را عمداً مرتکب شده 
بود و در محاســبه میزان منابع ناشی از فروش داخلی و صادرات 
فرآورده های نفتی در ســال 1399، میزان فروش داخلی بنزین را 
9۶.۵ میلیون لیتــر در روز در نظر گرفته بود، رقمی که حتی اگر 
کرونا هم رخ نداده بود، به شــدت دچــار بیش برآورد بود. انتظار 
می رود کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به اصالح منابع هدفمندی 
یارانه ها در تبصــره 14 الیحه بودجه 1400 اقدام نماید و جلوی 
این تالش های وزارت نفت برای دور زدن قوانین کشور را بگیرد.
منبع: فارس

در حالی که انتشــار تصویــر قبض بــرق 40 میلیاردی طی 
روزهای گذشته بحث داغ رسانه ها و شبکه های اجتماعی شده 
بود اما به نظر می رسد این موضوع به دردسر بزرگی برای یک 

مشترک دیگر تبدیل شده است.
بــه گزارش ایســنا، در روزهای اخیر قبــض برقی در فضای 
مجازی و رســانه ای کشور منتشر شــد که نشان می داد یک 
تولیدکننــده رمــز ارز بیش از 40 میلیــارد تومان بدهی بابت 
مصــرف برق دارد؛ اما ایــن همه ماجرا نبــود. رضا گلوی - 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری ایران و چین که قبض 
جنجالی به نام این شــرکت صادر شده، از یک اشتباه در درج 
نام شــرکت در این قبض خبر داد و گفت: قبض برق آبان ماه 
گروه توســعه ســرمایه گذاری ایران و چین )شرکت سهامی 
خاص( به شــماره شناسه ملی و با نام کامل این شرکت صادر 
نشــده و اشتباهًا به نام شرکت ســرمایه گذاری ایران و چین 
صادر شده است. شــرکت سرمایه گذاری ایران و چین دارای 

شماره شناسه ملی دیگری بوده و شرکتی با مسئولیت محدود 
و ثبت کیش است.

وی اظهار کرد: با وجود این تشــابه اسم میان دو شرکت هیچ 
گونه همکاری، نســبت، قرابت و مشــارکتی بیان آنها وجود 
ندارد و سهامداران این دو شــرکت کاماًل متفاوت از یکدیگر 
هســتند با بروز قطعی هــای متعدد برق طــی روزهای اخیر 
در نقاط مختلف کشــور و مطرح شــدن تأثیر فعالیت مجاز و 
غیرمجاز اســتخراج کنندگان ارزهای دیجیتال و انتشار قبضی 
منتســب به فعالیت مزرعه مجاز اســتخراج ارزهای دیجیتال 
شهرســتان رفســنجان در شــبکه های اجتماعی با نام این 
شــرکت، چالش های متعددی ایجاد کرده و روند فعالیت های 

این شرکت را تحت شعاع خود قرار داده است.
طبق اعالم، قبض برق صادره از سوی شرکت برق منطقه ای 

کرمــان به مبلــغ 40۶.87۶.800.000 ریال کــه به نام این 
شرکت ســرمایه گذاری صادر شده در اصل متعلق به شرکت 
دیگری به نام شــرکت گروه توسعه ســرمایه گذاری ایران و 
چین با شماره شناسه ملی دیگری بوده که در زمینه استخراج 

بیت کوین در ایران فعالیت می کند.
حال آنکه این دو شرکت هیچگونه ارتباطی با یکدیگر نداشته 
و عدم درج نام کامل شرکت اســتخراج کننده بیت کوین در 
قبض مذکور تبعات متعددی برای شــرکت به دنبال داشــته 
اســت. از همین رو این شــرکت طی نامه ای به شرکت برق 
منطقه ای کرمان خواستار شفاف سازی در این زمینه و اصالح 

نام مشترک بهره بردار شده است.
از طرفی طی روزهای گذشــته و پس از انتشار این قبض برق 
جنجالی شرکت برق منطقه ای کرمان اطالعیه ای در خصوص 

این مشــترک منتشر کرد که در آن اطالعیه نیز همان اشتباه 
مندرج در قبض تکرار شده و نام مشترک اصالح نشده بود.

در همین زمینه این شــرکت سرمایه که نام شرکت متبوعش 
به اشــتباه در این قبض برق منتشر شده با ارسال نامه ای به 
شــرکت برق منطقه ای کرمان خواستار اطالع رسانی دقیق و 

انجام اصالحات الزم شده است.

ماجرای دردسرساز قبض 40 میلیاردی برای استخراج بیت کوین

مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز گفت: مصرف گاز در بخش 
خانگی از روزانه ۵70 میلیون متر مکعب به ۶1۵ میلیون متر مکعب 
افزایش یافته اســت. همچنین نسبت به ســال گذشته 3 میلیارد 

مترمکعب گاز بیشتری به نیروگاه ها ارسال کرده ایم.
به گزارش فارس، محمدرضا جوالیی مدیر دیســپچینگ شرکت 
ملی گاز، با اشــاره به میزان تولید و مصرف گاز در کشــور گفت: 
در حال حاضر مجموع تولید گاز غنی در کشــور 930 میلیون متر 
مکعب در روز اســت. از این مقدار 830 میلیون مترمکعب آن گاز 

متان بوده و به شبکه خطوط لوله گاز طبیعی تزریق می شود.
وی اظهار داشــت: به طور متوسط روزانه ۶1۵ میلیون مترمکعب 
گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف می شــود. بین 90 الی 100 
میلیــون مترمکعب گاز نیز روزانه در نیروگاه ها مصرف می شــود 
و مابقی گاز در صنایع عمده مثل شــرکت های ســیمان، فوالد و 

پتروشیمی ها به مصرف می رسد.
جوالیی گفت: ما ســال گذشته از ابتدای سال تا بازه زمانی فعلی، 
۵3 میلیارد متر مکعب گاز تحویل نیروگاه ها داده بودیم، ولی امسال 
از ابتدای ســال تاکنون ۵۶ میلیارد متر مکعــب گاز به نیروگاه ها 
تحویل داده شــده است. یعنی نسبت به ســال گذشته 3 میلیارد 

مترمکعب گاز بیشتری به نیروگاه ها ارسال کرده ایم.
مصرف گاز در بخش خانگی

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز اظهار داشت: در صنایع عمده 
میزان مصرف گاز نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. در 
بخش خانگی نیز مصرف گاز در فصل زمســتان سال گذشته به 
طور متوسط ۵70 میلیون مترمکعب در روز بوده که امسال به ۶1۵ 

مترمکعب در روز افزایش یافته است.
وی ادامــه داد: از اول آذرماه تا به االن نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته به صورت تجمعی حدوداً ۵30 میلیون مترمکعب گاز 
بیشــتری به نیروگاه ها تحویل دادیم. تولید گاز امســال نسبت به 
سال گذشته هم حدوداً ۶0 میلیون مترمکعب در روز افزایش داشته 

است.
جوالیی افزود: تأمین ســوخت نیروگاه ها تمامــاً به عهده وزارت 
نفت اســت، نیاز کل نیروگاه های کشــور به سوخت، حدوداً 190 

میلیون مترمکعب در روز می باشــد که در حال حاضر بین 90 الی 
100 میلیون مترمکعب آن توســط شرکت ملی گاز تأمین می شود 
و مابقی آن را نیز شــرکت پاالیش و پخش تأمین می کند. یعنی 
حدود 3۵ میلیون لیتر مازوت و مابقی سوخت مورد نیاز نیز گازوئیل 

تأمین می شود.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز اظهار داشت: البته بنده تأکید 
کنم که ما االن در پیک مصرف برق نیستیم، در نتیجه الزم نیست 
صد درصد ظرفیت نیروگاهی ما فعال باشد و نیازی به تأمین روزانه 
190 میلیون مترمکعب سوخت برای نیروگاه ها نیست. در تابستان 
در پیک مصرف حدود ۵8 هزار مگاوات روزانه برق تولید می شود، 

ولی االن نیاز برق کشور روزانه حدود 40 هزار مگاوات است.
چرا با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاه ها مصرف گاز افزایش یافته 

است؟
وی ادامــه داد: مصرف گاز مورد نیــاز مربوط به بخش عمومی و 

آموزشــی مانند مساجد، دانشــگاه ها و مدارس خیلی جزئی است. 
یعنی شاید معادل تنها 3 درصد از کل مصرف گاز بخش خانگی و 
تجاری باشــد. در نتیجه این موضوع عامل تاثیرگذاری در کاهش 
یا افزایش مصرف گاز در کشــور نیســت. ضمن اینکه مدارس و 
دانشــگاه ها هم اکنون باز هســتند و کادر اداری این مراکز برای 

گرمایش از گاز استفاده می کنند.
جوالیــی گفت: یکی از دالیــل افزایش مصــرف گاز مربوط به 
اجرای پروژه های گازرسانی جدید است. دلیل دیگر ناظر به بحث 
کروناســت که مصرف آب گرم مردم برای شست و شو باال رفته 

است و همچنین مردم برای تهویه هوا پنجره ها را باز می گذارند.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز افزود: توجه داشته باشید که 
بحث افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به ناگهان پیش نیامده 
اســت، بلکه در سال های گذشــته نیز ما در نقطه سر به سر قرار 
داشتیم و حاال امســال با افزایش مصرف گاز ناشی از پروژه های 
جدید گازرسانی و تحت تأثیر شیوع کرونا با کمبود گاز مواجه شده 
و مجبور شدیم بخشی از سوخت نیروگاه ها را با مازوت و گازوئیل 
تأمین کنیم. این موضوع را ناظر به این قضیه گفتم که مردم فکر 

نکنند بحث کمبود گاز به ناگهانی در سال جاری رخ داده است.

پرسش از یک مقام مسئول؛

چرا با وجود تعطیلی ها مصرف گاز افزایش یافت؟

افزایش مبتالیان کرونا عرضه نفت را دچار مشکل کرد

 قیمت طالی سیاه چقدر کاهش یافت؟

بــه دنبــال افزایش موارد ابتال بــه ویروس کرونــا و تردید در 
خصوص زمان بازگشت تقاضای نفت به حالت عادی، قیمت این 

طالی ســیاه در روز دوشنبه باز هم روند نزولی در پیش گرفت.
به گــزارش رویترز، قیمت نفت در روز دوشــنبه، پس از تجربه 
باالترین حد خود در طول 11 ماه اخیر، با افت بیشــتری همراه 

شــد و پس از روند صعودی که در اواخر اکتبر به دنبال کاهش 
تولید و تقاضای قابل توجه از ســوی چین داشت، چشم انداز این 
بازار بر اثر افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا زیر ســؤال رفت.

نفت خام برنت پس از سقوط ۲.3 درصدی در روز جمعه، با افت 
0.۵ درصدی یا 30 ســنت مواجه شد و با قیمت ۵4.79 دالر در 
هر بشــکه مورد معامله قرار گرفت. نفت ایاالت متحده نیز پس 
از تجربه کاهش ۲.3 درصدی در جلســه معامالتی گذشته، روز 
دوشــنبه ۲1 سنت یا 0.4 درصد سقوط کرد و ۵۲.1۵ دالر در هر 

بشکه معامله شد.
ایــن معیارهــا در هفته های اخیر به دنبال آغاز عرضه واکســن 

کووید-19 و کاهش غافلگیرانه تولید نفت خام توسط بزرگترین 
صادرکننــده نفت در جهان، عربســتان ســعودی، قدرت گرفته 

بودند.
بــا این حال، افزایــش موارد ابتال به ویروس کرونا در سراســر 
جهان، ســبب افزایش تردیدها در خصوص اینکه وضعیت تقاضا 

تا چه زمانی با مشکل مواجه خواهد بود، شده است.
در چین، کــه موارد جدید ابتال به بیمــاری کووید-19 در حال 
افزایش است، بیش از ۲8 میلیون نفر در قرنطینه به سر می برند، 
زیــرا پکن در تالش اســت از احیای مجدد ویــروس کرونا در 

کشــوری که برای اولین بار آن را تجربه کرد، جلوگیری کند.

مهسانجاتی

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: ایران به طور متوســط در ســال 
۲0۲0 روزانه یک میلیون و 981 هزار بشکه نفت تولید کرده، درحالی که تولید 

نفت ایران در سال ۲019 روزانه ۲ میلیون و 3۵۶ هزار بشکه بوده است.
ســازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک در جدیدترین گزارش خود به 
نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران در ماه دسامبر ۲0۲0 برابر با آذر 
ماه 1399 به ۲ میلیون و ۲ هزار بشــکه در روز رســیده است که نسبت به ماه 

پیش از آن ۲0 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ایران در ماه نوامبر برابر با آبان 99 روزانه یک میلیون و 
98۲ هزار بشکه نفت تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی اکتبر 

۲0۲0 )مهر 99( یک میلیون و 9۵3 هزار بشکه در روز بوده است.
متوســط تولید نفت ایران در ســال ۲018 برابر با روزانه 3 میلیون و ۵۵3 هزار 
بشــکه و در سال ۲017 برابر با 3 میلیون و 813 هزار بشکه در روز بوده است 
که این رقم در سال ۲019 به روزانه ۲ میلیون و 3۵۶ هزار بشکه رسیده است.

ایران به طور متوسط در سال ۲0۲0 روزانه یک میلیون و 981 هزار بشکه نفت 
تولید کرده است. ایران در سه ماهه سوم ۲0۲0 روزانه یک میلیون و 94۵ هزار، 
در سه ماهه دوم، روزانه یک میلیون و 949 هزار و در سه ماهه نخست، روزانه 
۲ میلیون و ۵9 هزار بشکه نفت تولید کرده است. میزان تولید نفت ایران در سه 

ماهه چهارم سال ۲0۲0 روزانه 1 میلیون و 979 هزار بشکه نفت بوده است.
بر اســاس این گزارش، تولید نفت 13 کشور عضو این سازمان در ماه دسامبر 
۲0۲0 )آذر 99( ۲۵ میلیون و 3۶۲ هزار بشــکه در روز عنوان شــده است که 
افزایش روزانه ۲78 هزار بشــکه ای نسبت به ماه نوامبر را نشان می دهد. اوپک 

در ماه نوامبر روزانه ۲۵ میلیون و 83 هزار بشکه نفت تولید کرده بود.
عربستان نیز در ماه دسامبر روزانه ۲ هزار بشکه نفت کمتر تولید کرده و میزان 
تولیدش به 8 میلیون و 9۶4 هزار بشکه رسیده است. میزان تولید این کشور در 

ماه نوامبر 8 میلیون و 9۶۶ هزار بشکه در روز بود.
کشــورهای گینه استوایی، ایران، عراق، کویت، لیبی، امارات و ونزوئال افزایش 
تولید و باقی کشورها کاهش تولید داشتند. بیشترین کاهش برای نیجریه با ۲8 
هزار بشکه در روز و بیشترین افزایش مربوط به لیبی با 13۶ هزار بشکه در روز 

بوده است. ایران، لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف هستند.

 

 

طبق گــزارش جدیــد وزارت منابع آب چین، 
ســرمایه گذاری این کشور در تأسیسات ذخیره 
آب در سال گذشــته رکوردی تاریخی به ثبت 
رســانده و به 770 میلیارد یوآن )معادل 118.۵ 
میلیارد دالر( رسیده است. به گزارش شین هوا، 
طبق گــزارش جدیــد وزارت منابع آب چین، 
ســرمایه گذاری این کشور در تأسیسات ذخیره 
آب در سال گذشــته رکوردی تاریخی به ثبت 
رســانده و به 770 میلیارد یوآن )معادل 118.۵ 
میلیارد دالر( رسیده اســت. مقامات محلی با 
وجود تالش برای خنثی کردن تأثیرات بحران 
کرونا اســتفاده از اوراق ویژه دولتی و وام های 
بانک ها برای افزایش حجم سرمایه گذاری در 

ذخیره آب تا جای ممکن، را مورد تشویق قرار 
می دهند. در ســال ۲0۲0 حدود 1۵0.9 میلیارد 
یــوآن از اوراق قرضه ویــژه دولت های محلی 
برای تأمین مالی پروژه های ذخیره آب استفاده 

شد که این تقریباً ۶ برابر سال ۲019 است.
در سال گذشته چین عملیات ساخت 4۵ پروژه 
بزرگ ذخیــره آب، شــامل پروژه های کنترل 
سیل، مخازن بزرگ و تأسیسات آبیاری، را آغاز 
کرد.وزارت منابع آب چین اعالم کرد در ســال 
جاری عملیات ساخت پروژه های ذخیره آب را 
تسریع خواهد کرد و در تثبیت سرمایه گذاری و 
حفظ رشد اقتصادی به ذخیره سازی آب نقشی 

پررنگ و مهم خواهد داد.

 

 

تولید روزانه دو میلیون بشکه ای نفت ایران 
در سال ۲۰۲۰

وزارت منابع آب چین گزارش داد؛
رکورد سرمایه گذاری چین در ذخیره آب

رویداد
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زدن ماســک این روزها به جزئی جدایی ناپذیر از 
زندگی ما بدل شــده اســت. به همین دلیل اغلب 
افراد بیشتر ساعات روز را با ماسک سپری میکنند. 
امــا زدن ماســک به مدت طوالنی کار ســادهای 
نیســت. در ادامه به راهکارهایی خواهیم پرداخت 
که استفاده طوالنی مدت از ماسک را قابل تحمل 

تر میسازند.
۱- گهگاه به خودتان اســتراحت دهید ��

اگر مجبور به اســتفادٔه طوالنی مدت از ماســک 
هســتید باید مرتب به فضای بــاز بروید و در آنجا 
ماســک خود را بردارید. اما ســعی کنید دستتان با 
ماســک خیلی تماس نداشته باشــد. ماسک را از 
بندهایش بردارید و وقتی از ماسک استفاده نمیکنید 
آن را در یک کیســٔه تمیز بگذارید. مکالمات تلفنی 
طوالنــی خود را هم در فضای بــاز انجام دهید تا 
بتوانید ماســک خود را برداریــد. در غیر اینصورت 

نفس کشیدن با ماسک برایتان دشوار خواهد شد.
۲- از گوشهایتان مراقبت کنید ��

ماســکهایی که بندهای نازک کشــی دارند شاید 
برای آنکه ســری به فروشگاه مواد غذایی محلتان 
بزنید مناسب باشند اما برای استفادٔه طوالنی مدت 
باید به دنبال ماســکی باشــید کــه بندهای نرم و 
انعطاف پذیری داشــته باشد. ایده آل آن است که 
بند روی گوش اصاًل احســاس نشود. راحت نبودن 
بند ماســک ممکن است باعث شــود حالت سر و 
گردن خود را تغییر دهیــد، امری که میتواند روی 
فرم بدن تأثیر بگذارد، بنابراین سراغ بندهای کشی 

که راحت نیستند نروید.
۳- ماسک را درست بزنید ��

این روزهــا دیگر برای همه ســلیقهای ماســک 
هســت. چه به دنبال یک ماسک شیک باشید که 
با لباســهایتان ست شود و چه ماســکهایی بیشتر 
به شــکل ماســکهای جراحی را ترجیح دهید، باید 
ماســک خود را به درســتی بزنید تا هم از در امان 
ماندن خود از بیماری مطمئن شوید و هم بتوانید در 

طوالنی مدت ماسک خود را تحمل کنید.
۴- از پارچههایی استفاده کنید که هوا را عبور  ��

میدهند
گرچه اغلــب از پارچٔه کتان برای درســت کردن 
ماســکهای پارچهای استفاده میشــود اما به تراکم 
پارچٔه ماســک دقت داشته باشید چون بیشتر بودن 
ضخامت پارچه میتواند باعث گرم شدن آن به ویژه 
در تابستان شود. پارچههای ابریشمی قابل شستشو 
و بامبو بهترین گزینه هســتند. به گفتٔه کارشناسان 
بهترین ماســک آن اســت که متوجــه وجود آن 
نباشید. از اســتفاده از پارچههایی که باعث خارش 
میشــوند یا هوا را از خود عبور نمیدهند خودداری 
کنیــد. به دنبال پارچهای باشــید که نرم، بادوام و 
اندکی کشــی باشــد. ایرادی ندارد تعــداد زیادی 
باشید.  برای موقعیتهای مختلف داشــته  ماســک 
اما به خاطر داشته باشــید ماسکهای پزشکی یک 
بار مصرف برای اســتفادٔه مجدد طراحی نشدهاند. 
ماســکهای پارچهای باید هر روز پس از اســتفادٔه 

طوالنی مدت با داغترین آب ممکن شسته شوند.
۵- مراقب صورتتان باشید ��

کارشناسان به کسانی که مجبورند به مدت طوالنی 
ماســک بزنند توصیه میکنند از استفاده از هر گونه 
مادٔه فوق فعال مثل اسیدها و رتینولها برای پوست 
صورت خود خودداری کنند. اگر زیر ماســک حتمًا 
باید کرم پودر بزنید، بخاطر داشــته باشــید که هر 
چه کمتر باشد بهتر است یا از لوازم آرایشی ساخته 
شــده با مواد معنی استفاده کنید که به طور طبیعی 
ضد التهاباند و از توانایی جذب چربی اضافی درون 

پوست برخوردارند.

تبعات روانی آلودگی هوا

برای کاهش تبعات روانی آلودگی، همچون تشدید عصبانیت باید 
از حضور در اماکن پرجمعیت به ویژه در دوران شیوع بیماری های 

ویروسی پرهیز شود.
آلودگی هوا با اثرگذاری بر سیستم عصبی انسان سبب بی قراری، 
کالفگی، بی حوصلگی، عصبانیت، خشونت و پرخاشگری می شود. 
ایــن آلودگی همچنین بــا تضعیف روحیه ســبب بی انگیزگی و 
بی ارادگی، عدم توانایی پیشبرد فعالیت های اجتماعی و گاه ایجاد 

اختالف و ناسازگاری در خانواده می شود.
این تبعــات مخرب که آدمی را در مواجهه بــا کرونا نیز تضعیف 
می کند، نیازمند انجام برخی اقدامات بهداشــتی به منظور تقویت 

سالمت و سیستم عصبی بدن است.
در این ایام مصرف مایعات به ویژه شیر و آب هویج برای پاکسازی 
بدن ضروری اســت. همچنین استفاده از دستگاه تصفیه کننده هوا 
در محل کار می تواند یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش این 

آلودگی باشد.
در دوران آلودگی هوا بایــد از حضور در اماکن پرجمعیت به ویژه 

با شــیوع این بیماری ویروسی )کووید-19( پرهیز و جز در مواقع 
ضروری از منزل خارج نشد تا تبعات روانی آلودگی هوا را کاهش 

داد.
از ابتدا امســال 1۵ روز هوای پــاک، 18۲ روز هوای قابل قبول 
)سالم(، 90 روز هوای ناســالم برای گروه های حساس و 10 روز 

ناسالم برای همه گروه ها در تهران به ثبت رسیده است.
از لحــاظ غلظت آالیندگی، ذرات معلق کمتــر از ۲.۵ میکرون با 
شــاخص لحظه ای 1۵۲ در وضعیت ناســالم برای تمام گروه ها 

محسوب می شود.

خوابیدن در دو بازه زمانی جدا که به آن خواب دو شیفتی هم 
می گویند، در تاریخ زندگی انســان ها سابقه زیادی داشته و به 

نظر می رسد که چنین کاری برای ما مفید است.
خواب دو شــیفتی چیست؟ بررسی های تاریخی نشان داده که 
بشــریت از گذشته در دو بازه زمانی مجزا خواب روزانه خود را 
تکمیل می کرده و مسئله خوابیدن برای 8 ساعت بدون وقفه، 
تنها در قرن های اخیر به حالت نرمال تبدیل شده است. با این 
وجود برخی می گویند که جدا کردن خواب شبانه روزی به دو 
قسمت برای انســان مفید بوده و باید مجدداً این عادت را در 

خود به وجود بیاوریم.
حدوداً یک سوم از کل جمعیت استرالیا دچار اختالالت خواب 
هســتند و معمواًل در نیمه های شــب از خواب بیدار می شوند. 
مطمئنــاً چنین بیدار شــدنی برای بســیاری از مــا موضوع 
خوشــایندی نبوده، اما به نظر می رســد که بر اساس شواهد 
تاریخی، بیدار شــدن بین خواب اصلی شبانه روزی، سابقه ای 
طوالنــی دارد. متخصصــان می گویند که در طــول تاریخ، 
گزارش های بی شماری از تقسیم بندی مدت زمان خواب وجود 
دارد که از مقاله های پزشــکی گرفته تا خاطرات به جا مانده از 
افراد معروف و گواهی های دادگاهی، این موضوع را به صورت 

عادتی عادی بیان می کنند.
خواب دو شیفتی ��

حتی در قبایل آفریقایی و مردم بومی ساکن جنوب قاره آمریکا 
از اصطــالح خواب های اول و دوم بــرای توصیف خواب دو 
شیفتی اســتفاده می شود. بوم شناسان می گویند که مردم قاره 
اروپا قبل از دوران صنعتی شــدن، به صورت عادی در دو بازه 
زمانی جدا می خوابیدند و عماًل مدت زمان اســتراحت شــبانه 
آن ها بسته به کارهایی که باید انجام می دادند، به قسمت های 
 )Roger Ekirch( مختلف تقسیم می شد. تاریخ دان راجر اکریچ
هم در یکی از کتاب هــای معروف خود می گوید که اروپاییان 
آن دوران، چند ســاعت پس از زمان غروب قسمت اول خواب 
خود را آغاز می کردند و ســپس، برای یک یا دو ســاعت بیدار 
شــده و در نهایت تا زمان طلوع آفتاب قسمت دوم خواب خود 

را تکمیل می کردند.
اکریچ می گوید که فاصله بین دو قســمت خواب مورد نظر با 
فعالیت هایی مانند مطالعه، شکســتن هیزم یا دوخت و دوز پر 
می شد و بسته به دسترسی داشتن به نور چراغ های سوختنی یا 
روشنایی ماه، کارهای مختلفی در این زمان انجام می شد. این 
تاریخدان می گوید که عادت خواب دو شــیفتی حدوداً از قرن 
17 میالدی کم کم در طبقه ثروتمند شــمال اروپا ناپدید شد و 
در نهایت تا ۲00 سال بعد از این ماجرا، در سراسر جهان غرب 

کمتر کسی خواب شبانه خود را به دو قسمت تقسیم می کرد.
در واقع، در قرن 19 میــالدی اولین صحبت ها از بی خوابی و 
اختالالت خواب به صورت جدی در ژورنال های علمی مطرح 
شــد و می بینیم که از آن زمان به بعد، جامعه نوعی فشار غیر 
ضــروری را برای خوابیدن برای یک بازه زمانی واحد، به افراد 
وارد می کرد. در قرن 19 به نوعی این تصور به وجود آمده بود 
که افراد باید حتماً در تاریکی شــب به مدت حدودی 8 ساعت 
استراحت کنند و بروز هرگونه مشــکلی در این بازه زمانی به 

عنوان اختالل در نظر گرفته می شود.

بیولوژی انسان ��
البته موضوع تقســیم خواب شبانه به دو قسمت، کاماًل ناپدید 
نشده و در بسیاری از کشورهای جهان می بینیم که مردم بعد از 
ظهرها چرت می زنند. در چنین شرایطی وقتی فرد به خواب بعد 
از نهار عادت کند، میزان هوشیاری او در ساعت های مورد نظر 
کاهش یافته و پدیده ای که با نام خستگی پس از نهار شناخته 

می شود، رخ می دهد.
 Thomas( در دهه 90 میالدی روان پزشکی به نام توماس وهر
Wehr( آزمایــش جالب توجهی را در مورد خواب دو شــیفتی 
انجام داد. وهر برای مدت یک ماه تعدادی داوطلب را در شرایط 
ویــژه ای از نور محیطی قرار داد؛ این افراد باید هر روز به مدت 
14 ساعت در تاریکی قرار می گرفتند و وضعیت خواب آن ها با 
شرایط عادی سایر افرادی که معمواًل شب ها یک بازه زمانی 8 
ساعته خواب خود را در تاریکی به سر می بردند، تفاوت داشت.

جالب توجه ترین نکته در مورد آزمایش وهر این بود که الگوی 
دو قســمتی خواب در این افراد به صورت خود به خودی ظاهر 
شــده بود؛ با اینکه داوطلبان در روزهــا و هفته های اول برای 
عادت کردن به وضعیت جدید کمی به مشکل برخورده بودند، 
در هفته چهارم آزمایش دیده شد که هرکدام از افراد در ابتدای 
زمان خاموشی برای مدت میانگین 4 ساعت می خوابیدند و بعد 
از بیدار شدن برای 1 تا 3 ساعت، قسمت دوم خواب شبانه خود 
را برای چهار ســاعت دیگر تکمیل می کردند. چنین مسئله ای 
نشان می دهد که خواب دو شــیفتی عادتی عادی بوده که به 
صورت طبیعی و با نوعی هماهنگی با ویژگی های بیولوژیکی 

بدن انسان، رخ می دهد.
نکات مثبت و منفی خواب دو شیفتی ��

در جوامع امروز، انسان ها به اندازه کافی وقت آزاد ندارند که با 
چنین الگویی بخوابنــد و به همین دلیل، تقریباً در تمامی دنیا 
می بینیم که افراد در یک بازه زمانی واحد می خوابند. به صورت 
کلی تصور می شود که خوابیدن به مدت 7 تا 9 ساعت بهترین 
عادت ممکن برای اســتراحت کامل در طول یک شــبانه روز 

اســت، اما همان طور که تحقیقات گوناگون نشان می دهند، به 
نظر می رســد که ساعت طبیعی بدن انسان با چنین موضوعی 

موافق نیست.
با این حال اگر شــما امکان این را دارید تــا در دو بازه زمانی 
4 ســاعته بخوابید، باید در نظر داشته باشــید که زمان بندی 
مهم ترین بخش چنین عادتی است؛ متخصصان می گویند که 
بازه اولیه خواب دو شــیفتی باید در زمانی که شــخص تمایل 
زیادی به خوابیدن دارد، شــروع شــود و این مسئله هم باید با 
ســاعت طبیعی بدن هماهنگی داشته باشد. با این کار شخص 
سریع تر به خواب فرو می رود و از طرف دیگر، عمق خواب هم 

بیشتر خواهد بود.
در میــان نــکات مثبت این نوع ســبک خوابــی می توان به 
پتانســیل آن برای گذراندن زمان مفیدتر با خانواده اشاره کرد 
و در صورتی که چنین امکانی برای شــما فراهم باشد، احتمال 
افزایش بازدهی کاری با تقســیم کردن خواب شبانه به دو بازه 

مجزا وجود دارد.
با این حال در مناطق مختلفی از جهان هم کسانی هستند که 
این ســبک از خواب را به عــادت زندگی خود تبدیل کرده اند، 
چرا که از این طریق می توان اســتراحت شبانه روزی را به دو 
قسمت تقسیم کرد و زمان های باال بودن کارایی و بازدهی بدن 
و همچنین بهبود وضعیت هوشیاری را بیشتر کرد. در واقع این 
افراد معتقدند که بیدار بودن برای 1۶ ساعت می تواند بازدهی را 
کم کرده و هوشیاری فرد را مخصوصاً در ساعات پایانی زمان 

بیداری، به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
خواب دو شیفتی و شغل های مدرن ��

از طرف دیگر تحقیقات زیادی انجام شده اند که از مزایای چرت 
روزانه برای تقویت حافظــه و یادگیری صحبت می کنند و به 
نظر می رسد که چنین خوابی می تواند وضعیت روحی ما را بهتر 

کرده و همان طور که اشاره شد، هوشیاری ما را افزایش دهد.
برخی می گویند که مشکالتی مانند بی خوابی یا اختالالت دیگر 
خواب به دلیل تمایل بیولوژیکی بدن برای بهره بردن از خواب 

دو شیفتی بوده و کسانی که از چنین مشکالتی رنج می برند 
می توانند با تقسیم خواب شبانه به دو قسمت، وضعیت خود را 

بهبود ببخشند.
به عالوه، موضوع خواب دو قسمتی در شبانه روز با بیشتر شدن 
شیفت های شبانه کاری، رو به افزایش بوده و به نظر می رسد 
که چنین ســبکی از زندگی می تواند بسیاری از مشکالت به 
وجود آمده با این شــیفت ها را حل کنــد. معمواًل وقتی افراد 
مجبور باشند تا در بیمارستان ها یا محل های دیگر برای مدت 
8 تا 1۲ ســاعت، به صورت مداوم و در طول شب کار کنند، 
ساعت طبیعی بدن به واسطه بیدار بودن فرد در زمان خواب به 
هم می خورد و خستگی مضاعفی به وجود می آید. مشکلی که 

شاید خواب دو شیفتی راه حلی برای برطرف کردن آن باشد.
معمواًل کسانی که در شیفت های شب کار می کنند، از خستگی 
و کاهش بازدهی کاری خود شاکی هستند و تحقیقات نشان 
می دهند که این افراد بیشتر از بقیه در معرض خطر بیماری های 
مزمنــی مانند چاقی مفرط، دیابت نوع دو و مشــکالت قلبی 

عروقی قرار دارند.
افزایش بازدهی صنایع مختلف ��

به همین دلیل برخی از صنایع شــیفت های خود را به گونه ای 
تنظیــم می کنند که فرصت بــرای خواب های کوتاه تر در ۲4 
ساعت بیشــتر باشد و از این طریق، بازدهی کاری افراد حفظ 
شــود. به عنوان مثال دیده شده که شیفت های ۶ ساعت کار، 
۶ ســاعت استراحت و یا 4 ساعت کار، 8 ساعت استراحت در 
صنایعی اجرا می شــوند که بازدهی افراد در محیط کار برای 
مدیــران صنایع مــورد نظر مهم بوده و از این طریق ســعی 

می شود تا زمان بیدار بودن کارکنان کوتاه تر شود.
به این ترتیب وقتی شیفت های کاری به بازه های زمانی کوتاه 
برای خواب و کار تقسیم شود، کارکنان فرصت بیشتری برای 
اســتراحت داشــته و برای مدت های کوتاه تری مشغول کار 
خواهند بود. از طرف دیگر با این کار افراد می توانند به میزان 
مورد نیاز خود در طول ۲4 ساعت استراحت کرده و همچنین، 
کمتر در معرض بروز حوادث ناشــی از خســتگی در محیط 
کار قرار بگیرنــد. همچنین، این احتمال وجود دارد که اعمال 
ایده های مربوط به خواب دو شــیفتی در محیط کاری باعث 
کاهش خطر بروز بیماری های مزمن در افراد شــود. به تازگی 
چندین تحقیق نشان داده اند که با تقسیم کردن زمان های کار 
و استراحت در طول شبانه روز به قسمت های کوچک، می توان 
بازدهی افراد را به شکل قابل توجهی باال برد، به شرط اینکه 
مجموع میزان خواب کلی در طول شبانه روز همچنان بین 7 تا 
9 ساعت باقی بماند. با این وجود همچنان نمی توان با اطمینان 
در مورد تاثیرات مثبت چنین ســبکی از خواب برای سالمت 

افراد صحبت کرد.
با این وجود نکات مثبت کوتاه کردن شیفت های شبانه برای 
وضعیت بازدهی کارکنان بر کسی پوشیده نیست و اگر بتوان 
بــه این روش، از کار کردن برای بازه های زمانی بیشــتر از ۶ 
ســاعت جلوگیری کرد، می توان اطمینان داشت که بازدهی 
کلی صنایع مورد نظر بســیار بیشتر از وضعیت های قدیمی تر 

خواهد بود.
sciencealert:منبع

 استراحت دو شیفتی
اختالالت خواب شما را برطرف می کند

ویروس پاپیلومای انسانی یا به اختصار اچ پی وی )HPV( نوعی عفونت 
مقاربتی است که می تواند موجب سرطان دهانه رحم شود. ایمنی زایی 
گسترده با واکسن گارداسیل )Gardasil( یا همان واکسن اچ پی وی 

آمار این سرطان را در سراسر دنیا کاهش می دهد. 
چرا واکسن HPV مهم است؟ ��

ویروس پاپیلوما یا HPV تناســلی ویروس رایجی است که از طریق 
تماس مستقیم پوستی طی فعالیت جنسی از فردی به فرد دیگر منتقل 
می شود. بیشتِر افرادی که فعالیت جنسی دارند دچار HPV می شوند؛ 
البته بسیاری از افراد خودشــان ممکن است ندانند که مبتال به این 

ویروس شده اند.
عفونت HPV در اوایل ۲0 سالگی شایع است. بیش از 40 نوع ویروس 
HPV وجود دارد که می تواند ناحیهٔ تناســلی مردان و زنان را عفونی 
کند. بیشتِر انواع HPV عالئم خاصی ندارند و خودشان خودبه خود از 
بین می روند؛ اما بعضی از انواع آن ممکن است موجب سرطان دهانهٔ 
رحم در زنان یا بیماری های دیگری مثل سرطان مقعد، پنیس، واژن، 
فرج )ولو(، دهانهٔ حلق یا بیماری زگیل تناســلی شود. زگیل تناسلی 
زندگی را تهدید نمی کند؛ اما ممکن است موجب استرس عاطفی شود 
که درمان آن راحت نیست. به همین دلیل، واکسیناسیوِن بموقع تا حد 

زیادی شما را در برابر این بیماری ها ایمن می کند.
واکسن گارداسیل چه کاری انجام می دهد؟ ��

واکسن گارداسیِل 9 دارای تأییدیهٔ سازمان غذا و داروی آمریکاست و 
می تواند برای دختران و پسران استفاده شود. تزریق واکسن گارداسیل 
قبل از تماس با ویروس از آمار باالی ســرطان رحم و بیماری های 
دیگر مرتبط به ویروس پاپیلوما جلوگیری می کند؛ به طوری که نتایج 

تزریق واکسن نشان می دهد که:
 در دختــران نوجوان، عفونت HPV عامِل ســرطان های مربوط به 

پاپیلوما و زگیل تناسلی تا 8۶ درصد کاهش یافته است.
 در زنان بالغ جوان این آمار تا 71 درصد کاهش یافته است.

 همچنین پیش سرطان دهانهٔ رحم ناشی از انواع HPV، که با سرطان 
دهانهٔ رحم مرتبط اســت، در زنان مســن تری که از واکسیناسیون 

استفاده کرده اند کاهش 40 درصدی داشته است.
به عقیده دانشــمندان، واکسیناسیون پســران در برابر انواع ویروس 
HPV، با کاهش انتقال ویروس بعد از رابطه جنسی، ممکن است از 

دختران در برابر ویروس محافظت کرده و به کاهش ابتال به سرطان 
دهانــهٔ رحم کمک کند. از طرفی، انــواع خاصی از ویروس HPV با 
سرطان دهان و گلو در ارتباط است؛ بنابراین واکسن گارداسیل در برابر 

ابتال به این نوع سرطان هم محافظت ایجاد می کند.
واکســن گارداســیل برای چه افرادی اســت و چه زمانی باید  ��

استفاده شود؟
معمواًل واکســن گارداسیل برای دختران و پســران 11 تا 1۲ سال 
پیشنهاد می شــود؛ اما می تواند در اوایل 9 سالگی هم تجویز شود و 
برای افراد 13 تا 14 ســال هم مناسب است. بهتر است این واکسن 
قبل از تماس جنسی و برخورد با ویروس تزریق شود. تحقیقات نشان 
می دهند که تزریق واکسن در سنین جوانی با فعالیت جنسی زودرس 
مرتبط نیست. همچنین پاسخ به واکسن در افراد جوان تر بهتر از افراد 
مسن تر است. واکسیناسیون گارداسیل باید در ۲ مرحله )۲ دوز آمپول 
گارداسیل( باشد و دوز دوم طی ۶ تا 1۲ ماه بعد از اولین تزریق انجام 
شــود. افراد در سنین بین 1۵ تا ۲۶ سالی که تاکنون واکسن دریافت 
نکرده اند به 3 دوز تزریق واکســن گارداسیل نیاز دارند. سازمان غذا و 
داروی آمریکا اســتفاده از واکسن گارداسیل برای افراد 9 تا 4۵ سال 

را تأیید کرده است.
چه افرادی نباید از واکسن HPV استفاده کنند؟ ��

واکســن گارداســیل برای افراد باردار و افرادی که بیماری متوسط 
تا شــدید دارند توصیه نمی شــود. اگر هر نوع حساسیت شدید مثل 
حساسیت به مخمر دارید، حتماً با پزشک در میان بگذارید. همچنین 
اگر هر نوع واکنش حساسیتی تهدیدکنندهٔ زندگی به محتویات واکسن 
یا دوز قبلی واکســن داشتید، نباید واکســن بزنید. اگر فرد بارداری 
به اشــتباه واکسن HPV را دریافت کرد، الزم اســت دو مورد زیر را 

رعایت کند:
1. این موضوع را با پزشک در میان بگذارید؛

۲. تا اتمام دورهٔ بارداری و زایمان، دوز بعدی واکسن را دریافت نکند.
واکسن HPV چقدر مؤثر است؟ ��

واکســن گارداســیل انواع ویروس های HPV را که موجب سرطان 

دهانــهٔ رحم، فرج )ولــو(، واژن، مقعد، دهانهٔ حلق و زگیل تناســلی 
می شــوند هدف قرار می دهد. البته برای ویروســی های HPV که 
فرد از قبل در معرض آنها قرار گرفته اســت مؤثر نیست و نمی تواند 
عفونت های موجود و بیماری های مرتبط با آنها را درمان کند و فقط 

برای پیشگیری از ابتال به ویروس ساخته شده است.
اگر فعالیت جنسی داشتید، آیا همچنان واکسن گارداسیل برای  ��

شما مؤثر است؟
بله، حتی اگر یک نوع از HPV را داشــته باشــید، همچنان واکسن 
می تواند از شما در برابر انواع دیگر ویروس محافظت کند. با این حال، 
هیچ واکســنی نمی تواند عفونت HPV موجود را درمان کند و شما را 
فقط در برابر انواعی از ویروس که با آن مواجه نشده اید ایمن می کند.

واکسن گارداسیل از چه بیماری هایی جلوگیری نمی کند؟ ��
از آنجا که واکسن در برابر تمام انواع HPV محافظت نمی کند، بنابراین 
از تمام انواع ســرطان دهانهٔ رحم جلوگیری نمی کند. به همین دلیل، 
انجام تست های سرطان دهانه رحم الزم است. همچنین واکسن از 

سایر عفونت ها و بیماری های مقاربتی نیز جلوگیری نمی کند.
آیا واکسن HPV عوارض جانبی دارد؟ ��

به طور کلی، اثرات واکسن خفیف است و بیشترین عوارض جانبی آن 
شامل درد، ورم و قرمزی در ناحیهٔ تزریق واکسن گارداسیل )یعنی بازو( 
است. گاهی سرگیجه یا غش بعد از تزریق اتفاق می افتد )غش کردن 
بعد از واکسیناسیون بین افراد نوجوان شایع تر است(. اگر بعد از تزریق 
واکســن حدود 1۵ دقیقه بنشینید یا دراز بکشید، احتمال غش کردن 
کاهش می یابد. عالوه بر این، سردرد، حالت تهوع، استفراغ، خستگی 
یا ضعف هم ممکن است اتفاق بیفتد. همچنان مشکالت معمول یا 
شــدید بعد از تزریق واکسن در حال بررسی است؛ با این حال، فواید 

تزریق واکسن گارداسیل از عوارض جانبی آن بیشتر است.
آیــا خانم هایی که واکســن HPV را تزریق کرده اند همچنان به  ��

آزمایش پاپ اسمیر نیاز دارند؟
بله، واکسن گارداسیل جای تست پاپ اسمیر را نمی گیرد. انجام تست 
پاپ اسمیر، که ارزیابی معمول سرطان دهانهٔ رحم و بخشی ضروری 

از مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه در زنان است، باید به طور مرتب 
از ۲1 سالگی انجام شود. واکسن از تمام عوامل ایجاد سرطان دهانه 

رحم جلوگیری نمی کند.
مدت زمان محافظت در برابر ویروس چقدر است؟ ��

تحقیقات نشان می دهد حداقل تا 10 سال محافظت ویروسی با تزریق 
واکسن وجود دارد و شواهدی درمورد کاهش توان محافظتی واکسن 

با گذشت زمان وجود ندارد.
مراکز تهیه واکسن گارداسیل کجاست؟ ��

می توانید فهرست مراکز تهیه واکســن گارداسیل را از سایت مرکز 
تحقیقات ویروس شناســی تهیه کنید. حسین وطن پور )رئیس دفتر 
توســعه فناوری سالمت وزارت بهداشت( گفت: »امید داریم واکسن 
HPV )پاپیلومای انســانی( در نیمه اول ســال 99 تولید شود و وزیر 
هم قول داده اســت که این واکسن در برنامه واکسیناسیون کشوری 

قرار گیرد.«
قیمت واکسن گارداسیل در هالل احمر چقدر است؟ ��

دکتر مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران می گوید: اچ پی وی 
)ویروس زگیل تناســلی( در ایران فوق العاده شیوع پیدا کرده است. 
واکسن ضد این ویروس )گارداسیل( تا چندی پیش یک میلیون تومان 
قیمت داشــته، اما مشخص نیســت با افزایش قیمت ارز اکنون چه 
قیمتی دارد. قیمت واکسن گارداســیل در داروخانه هالل احمر ۲۶۵ 

هزار تومان است.
روش هــای دیگر بــرای حفاظت در برابر ویــروس پاپیلوما  ��

چیست؟
ویروس HPV از طریق تماس جنسی دهانی، واژنی یا مقعدی منتقل 
می شــود. برای محافظت از ابتال به HPV در زمان رابطهٔ جنسی از 
کاندوم استفاده کنید. البته کاندوم هم حافظت کاملی در برابر ویروس 
HPV ندارد و ویروس می تواند از مناطقی که توسط کاندوم پوشیده 

نمی شود منتقل شود.
ســیگار نکشید. سیگارکشیدن احتمال ابتال به سرطان دهانهٔ رحم را 

افزایش می دهد.
همچنین رابطهٔ جنسی متعهدانه و فقط با یک شریک جنسی احتمال 
ابتال به ویــروس را کاهش می دهد؛ البته در این صورت نیز احتمال 

ابتال به HPV وجود دارد.

 

 

باجه خبر

استفاده طوالنی 
مدت از ماسک 
را چطور قابل 
تحمل تر کنیم؟ گلریزبرهمند

هرآنچه باید درباره واکسن گارداسیل )HPV( بدانید



w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

11
 چهارشنبه  1  بهمن ماه 1399، سال ششم،  شماره 206

خواندنی مسواک هوشمند جدید فیلیپس با سبک 
مسواک زدن کاربر سازگار می شود

فیلیپس در CES ۲0۲1 نوعی مســواک هوشمند معرفی کرده است که 
 CES می تواند با سبک مســواک زدن کاربر سازگار شود. روز گذشته در
۲0۲1 اتفاقــات جذابی رخ داد و محصوالت جالبی معرفی شــد. در این 
نمایشگاه شرکت های مختلف چندین محصول معرفی کردند و موفق شدند 
توجه بسیاری را به خود جلب کنند. این بار نوبت به فیلیپس رسیده است که 
با جدیدترین کاالی خود، نگاه های بیشتری را به سوی این برند بکشاند. 
بر اساس گزارش Engadget، فیلیپس جدیدترین مسواک پرچم دار خود 

را معرفی کرده اســت. گفته می شود این شرکت با معرفی مسواک مذکور 
قصد دارد از رقبای همیشــگی خود از جمله Oral-B پیشــی بگیرد. این 
شرکت می گوید مسواک Prestige 9900 Sonicare از هوش مصنوعی 
برای نظارت بر بهداشت دهان و دندان و سبک مسواک زدن کاربر برای 
محافظت بهتر از دندان در برابر پوســیدگی استفاده می کند. با استفاده از 
SenseIQ، برس هوشــمند جدید متوجه می شود که چقدر دندان هایتان 
را فشــار می دهید و شدت لرزش را متناسب با آن تنظیم می کند. به گفته 
فیلیپس، بیشتر ما هنگام مسواک زدن فشار زیادی روی دندان و لثه وارد 
می کنیم، این مسواک هوشمند برای کاهش این مسئله طراحی شده است. 
برس این مسواک زاویه خاصی دارد که به گفته فیلیپس باعث می شود ۲0 

 Sonicare برابر در از بین بردن پالک های دندان مؤثرتر باشد. اپلیکیشن
در مورد چگونگی تمیز کردن دندان ها به بهترین شــکل در لحظه افراد را 
راهنمایی می کند و هرچه بیشتر از آن استفاده کنید، توصیه های ارائه شده 
شخصی تر می شود. با گذشــت زمان، این اپلیکیشن قادر به ارائه گزارش 
پیشرفت هفتگی، ماهانه و حتی ساالنه خواهد بود. این شرکت یک کیف 
مسافرتی چرمی برای این مسواک طراحی کرده است که می تواند استفاده 
از آن را از همیشه جذاب تر کند. این کیف با درگاه USB-C یکپارچه برای 
شارژ مجدد راحت تر همراه است. هنوز قیمت و زمان عرضه این محصول 
مشخص نیست؛ اما به نظر نمی رسد با امکانات یادشده، با دستگاه معمولی 

و قیمت پایینی روبه رو باشیم.

براساس یافته های جدید دانشــمندان، حجم عظیمی از میکروب 
در جو زمین وجود دارد که می تواند نشــانی از زندگی در فراسوی 
زمین باشد. اگر احساس تنهایی می کنید، به خاطر داشته باشید که 
موجودات زنده بی شماری وجود دارند که ده ها هزار کیلومتر باالی 

سر شما شناور هستند، پس آرامش خود را حفظ کنید.
به گفته دیوید اسمیت که زندگی در جو را در مرکز تحقیقات ایمز 
ناسا در کالیفرنیا مورد مطالعه قرار داده ما انسان ها واقعاً ساکنان زیر 
یک اقیانوسی از جو در باالی سر خود هستیم و واقعاً نمی دانیم که 

مرز بیوسفر زمین در ارتفاعات بسیار، کجا متوقف می شود.
حیات میکروبی در جو ��

او در میزگــردی که در 14 دســامبر در اجالس پاییزی ســاالنه 
اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا برگزار شد، گفت: به نظر می رسد تقریبًا 
در هر جایی که با هواپیماها و بالن های ناســا نمونه برداری کنیم، 

نشانه هایی از حیات میکروبی را می یابیم.
به نظر می رســد زندگی در جو زمین کامــاًل میکروبی و یک امر 
موقتی بوده و نه از اکوسیســتم مستقل، با زندگی در سطح زمین 
ارتباط نزدیک دارد. ارگانیسم های ریز و مقاوم بر اثر انتقالی ظریف 
در جایی که جو زمین با این ســیاره روبه رو می شود، در یک مسیر 

انحرافی حماسی به الیه های پایین جو منتقل می شوند.
کوین دیلون، دکترای پزشــکی گفت: براساس آنچه ما می دانیم، 
همــه چیز فقط در جو پیش مــی رود. میکروب ها تقریباً در حالتی 
مانند یک بزرگراه ســفر کرده و از جو اســتفاده می کنند و به طور 
خاص می توانند ابرها را سوار کنند. میکروب ها در انتها در دو الیه 

جو قرار می گیرند.
بــه اعتقاد برخی محققان در این زمینــه از جمله دیانا جنتری، در 
تروپوسفر پایین، میکروب ها بیشتر باید با خطر خشک شدن مقابله 

کنند. جذابیت ابرها از این روست.
جنتری گفت: اگر در جو شــما را بگیرند و معلق کنند، در معرض 
خطر از دســت دادن بســیار ســریع آب بدن خود قرار می گیرید، 
بنابراین ابرها در ســطح پایین عالی هستند، آن ها مانند این نقاط 
آب ســیار هستند که می توانند هنگام برداشتن و انتقال به اطراف، 
شما را مرطوب نگه دارند. در تروپوسفر، برخی از میکروب ها ممکن 
است کاماًل طبیعی، حتی زنده بمانند. به طور حتم، به دالیل عدم 
اطمینان در مورد زندگی در جو زمین، آن ها فقط در جوهای فراتر 

از زمین تکثیر می شوند.
سطح زمین بهشت میکروب هاست ��

یکی از محدودیت های اصلی این اســت کــه اگرچه ما به خوبی 
می دانیم ســطح زمین بهشــتی اســت که میکروب ها می توانند 
ماجراجویــی بزرگ خــود را در آن انجام دهند، اما ســایر مناطق 
سیاره ای منظومه شمسی به طور حتم یا به احتمال زیاد با زندگی 
خصمانه ترند، هرچند که ممکن اســت در گذشته های دور بسیار 
قابل ســکونت بوده باشــند. به عنوان مثال جذابیت مکانی مانند 
ونوس به عنوان مقصدی در جستجوی زندگی در جو است، جایی 
که برخی دانشمندان گفته اند که قطرات مایع در حدود )48 تا ۶0 
کیلومتر( باالتر می توانند به عنوان یک پناهگاه در محیطی اسیدی 

و گرم که ونوس به آن معروف است، وجود داشته باشند.

این سختی به این معناست که در دنیاهایی مانند زهره، زندگی به 
جای اینکه مانند آنچه در زمین انجام می شــود، برای همیشه در 
جو باقی بماند و این ماندگاری به معنای آن حفره هایی اســت که 
دانشــمندان درمورد اینکه آیا میکروب ها می توانند مثاًل در هنگام 

باال آمدن تولید مثل کنند، نیاز به پر کردن دارند.
جنتری متذکر شــد جاذبه به طور مــداوم برخی از میکروب های 
فرضی را از یک الیه دنج می دزدد. او گفت یک چالش زندگی که 
مختص زندگی در جو است این است که، چون شما شناور هستید، 
مدام مقداری از زندگی خود را در آنجا تنها به دلیل جاذبه با گذشت 
زمان از دست می دهید، برای اینکه زندگی بتواند در طوالنی مدت 
در جو پایدار بماند، باید بتواند به اندازه کافی سریع تولید مثل کند 

تا این خسارات را جبران کند؛ سپس آن مسئله آب وجود دارد.
ابرهای زمین ویژه هستند ��

ابرهای زمین ویژه هســتند؛ آن ها تنها ابرهــای مدرن جوی در 
منظومه شمسی هســتند که عمدتاً از بخار آب تشکیل شده اند و 
باعث می شود که آن ها برای زندگی بشر امیدوار کننده باشد. مریخ 
دارای برخی از موارد دی اکســید کربن است. ماه، نپتون، تریتون، 
ابرهای نیتروژن دار دارد. همه آن ها جذاب هســتند، اما هیچ آبی 

یک مانع واقعی نیست.
جنتری گفت یکی از موضوعات اصلی در نجوم شناسی »پیروی از 
آب« اســت، زیرا برای حیاتی مانند زمین که ما آن را می شناسیم، 
آب یک نیاز است. از آنجا که این ابرها بر پایه آب نیستند، به همین 

دلیل جالب نیستند.

درســت همانطور که زمین به عنوان الگویی برای در نظر گرفتن 
سایر جهان های منظومه شمسی عمل می کند، مکان ما نمونه های 
کهنــی را ارائه می دهد که برای جهان های فراتر از ســتاره ما در 
نظر گرفته می شــود البته با یک قدم دیگر در میزان شــناخت ما 
از آن ها، جایی که زمین زمینه روزانه ماســت و ســیارات مقصد 
سفینه های فضایی پیچیده هســتند، سیارات فراخورشیدی بیشتر 
لکه هایی هســتند که در مشاهدات نجومی در برابر ستاره هایشان 
نقش بســته اند، و به نظر می رسد، لکه بینی حیات جوی حتی در 

زمین نیز روی حیله و تزویر است.
در ابرها زندگی وجود دارد ��

اســمیت گفت: هر زمــان که ما در میان ابرها پــرواز می کنیم و 
مجموعه هــای آب ابر ایجاد می کنیم، این ســیگنال واقعاً قوی از 
زندگی زمین را داریم. ما می دانیم که زندگی در آن ابرها وجود دارد، 

اما هیچ ابزاری نداریم که به اندازه کافی حساس باشد بدون اینکه 
آب در ابر جمع شود، بنابراین انتظار نداشته باشید که دانشمندان به 
این زودی ها در مورد زندگی جوی در جهان های دیگر اعالمیه ای 

صادر کنند.
نوآم ایزنبرگ، دانشمند ســیاره ای در آزمایشگاه فیزیک کاربردی 
دانشگاه جانزهاپکینز در مریلند گفت اثبات یا فهمیدن اینکه یک 
سیاره فراخورشــیدی یک جهان زنده است بسیار دشوار است، اما 

کنکاش در این مورد را نیز متوقف نکنید.
ایزنبرگ گفت اگر فرصتی برای زندگی در ناهید وجود داشته باشد 
بله احتمااًل شــانس زندگی در جهان های شــبیه زهره در جاهای 
دیگر نیز وجود دارد. اگر روی زمین زندگی وجود داشــته باشــد، 
احتمااًل فرصتی برای زندگی در جهان های مانند زمین در جاهای 

 دیگر نیز وجود دارد.

 

بشر زیِر اقیانوسی از میکروب زندگی می کند

فناوری هایی که در سال ۲۰۲۰ منسوخ شدند

شــانه زدن موها شاید کاری ساده و بدیهی به نظر برسد اما در واقع روش های درست و غلطی برای 
انجام آن وجود دارد. نامناسب بودن نوع شانه ممکن است تارهای مو را ضعیف و مستعد شکستن کند، 
در حالی که شانه زدن صحیح موها می تواند آن ها را درخشان کند، وز آن ها را بگیرد و حتی رشد آن ها 
را زیاد کند. در ادامه به اشتباهاتی در خصوص شانه زدن موها می پردازیم که به آن ها صدمه می زنند.

۱- موهایتان را در جهت اشتباهی شانه می زنید ��
کشــیدن شانه از باال به پایین باعث می شود موها از فولیکول ها به بیرون کشیده شوند، امری که به 
صدمه دیدن موها و شکستن آن ها می انجامد. بهترین راه برای باز کردن گره موها این است که شانه 
زدن را از چند ســانتیمتر باالتر از نوک موها آغاز کنید و این کار را با دقت تا ریشــٔه موها ادامه دهید. 
مؤثرترین روش این اســت که موهای خود را به چند بخش تقســیم کنید و گره های هر بخش را به 

طور جداگانه باز کنید.
۲- فقط پایین موها را شانه می زنید ��

گرچه بهتر اســت که کار باز کردن گره موها را از پایین موها شــروع کنید اما این بدان معنی نیست 
که نباید باالی ســرتان را شانه بزنید. از پوست ســر چربی هایی تولید می شود که حاوی مواد مغذی 
برای مو اســت. این مواد مغذی برای زیبایی و سالمتی موها ضروری هستند. پخش این چربی ها به 
پایین موها آن ها را نرم و درخشــان می کند و ممکن است حتی اثر ضد وز بر آن ها داشته باشد. شانه 
زدن موها ماســاژ مختصری هم به پوست سر می دهد، امری که باعث افزایش گردش خون و رشد 

موهای سالم می شود.
۳- از شانٔه نامناسب استفاده می کنید ��

استفاده از برس مناسب می تواند موها را از شکنندگی حفظ کند و مانع از آسیب دیدن آن ها شود. اگر 
موهای مواج و فری دارید از برس پارویی اســتفاده کنید چون گره موها را به راحتی باز می کند. اگر 
موهای لخت و کم حجمی دارید، از برس موی طبیعی گراز استفاده کنید چون به آرامی الی تارهای 

مو سر می خورد بی آنکه صدمه ای به آن ها وارد کند یا موها را از ریشه بکشد.
۴- زیاد شانه می زنید ��

محکم و زیاد شانه زدن موها ممکن است باعث تضعیف و شکستن موها شود. سعی کنید به جای این 
کار روی کیفیت شانه زدن موهایتان تمرکز کنید. و به خاطر داشته باشید که هر قدر که روش خوبی 
برای شــانه زدن داشته باشید، برس خود را بایدد به طور منظم تمیز کنید. استفاده از برس کثیف به 

معنای پخش چربی های قدیمی و سلول های مردٔه پوست روی موها است.
۵- برای موهای خشک و خیستان از یک نوع شانه استفاده می کنید ��

موهای خیس مســتعد شکستن هستند و استفاده از شانٔه نامناسب می تواند به راحتی به آن ها صدمه 
بزند. بهترین ابزار برای شانه زدن موهای خیس، شانه دندانه درشت است. این نوع شانه گره های مو 
را به بدون مشکل باز می کند و اگر از نرم کنندٔه بدون نیاز به آبکشی استفاده می کنید آن را به خوبی 

روی موها پخش می کند.
۶- موهایتان را خشک شانه می زنید ��

متخصصان مراقبت از مو توصیه می کنند از شانه زدن موهای فر زمانی که خشک هستند خودداری 
کنید و پیش از آن از یک اسپری گره باز کن استفاده کنید. همچنین می توانید از یک گره باز کن بدون 
نیاز به آبکشی استفاده کنید و بدون وارد آوردن فشار بیش از اندازه، فر موهایتان را به آرامی از هم باز 

کنید. محکم شانه زدن موها ممکن است منجر به آسیب دیدن و شکستن آن ها شود.
۷- موهایتان را پیش از شستشو شانه نمی زنید ��

شــانه زدن موها پیش از شستشوی ســر می تواند جلوی گره خوردن آن ها را بگیرد. به جای ساییدن 
پوست سر، آن را با شامپو به آرامی ماساژ دهید و برای خشک کردن موهایتان حوله را به موها فشار 
دهید نه آنکه بکشید. کشیدن حوله به موها ممکن است باعث گره خوردن آن ها شود و مجبور شوید 

دوباره آن ها را شانه کنید.

7 اشتباه در شانه زدن که به موها صدمه می زند

در ســال ۲0۲0، بسیاری از فناوری های قدیمی به دالیل مختلفی منسوخ 
شدند. در این مقاله،  فهرســتی از فناوری ها و نرم افزارها و قابلیت هایی را 

بیان خواهیم کرد که در سال گذشته میالدی حذف شدند.
�� )FarmVille( ۱. فارم ویل

بازی فلش FarmVille در 31 دســامبر ۲0۲0 از رده خارج شد. این بازی 
در فیسبوک به محبوبیت رسیده بود. به گزارش نیویورک تایمز، ۶۲ میلیون 
کاربر بین ژوئن تا اکتبر ۲009، در این بازی ثبت نام کردند که در آن زمان 

یک پنجم کاربران فیسبوک را تشکیل می دادند.
کاربر فارم ویل می توانست مزرعه ای مجازی با دام و محصوالت کشاورزی 
بسازد و طراحی مزرعه را به دلخواه تغییر دهد. با کمی تالش بیشتر، کاربر 
می تواست مزرعه ای بهتر توسعه دهد و روند بازی را با پرداخت های داخلی 
بازی تســریع کند. بخش اعتیادآور فارم ویــل واقعی بودن زمان آن بود؛ 
به طوری که اعالن های متعدد در طول یک روز به برداشــت محصوالت 
اختصاص می یافت. حاال این بازی برای همیشــه از رده خارج شده است؛ 

اما اگر دلتنگش شدید، می توانید FarmVille 3 را امتحان کنید.
�� )Google Play music( ۲. گوگل پلی موزیک

گوگل پس از نزدیک به یک دهه، دســامبر ۲0۲0 را تاریخ تعطیلی نهایی 
گوگل پلــی موزیک )Google Play music( اعالم کرد. گوگل از ماه ها 
قبل بــه کاربرانش توصیه کرده بود به ســرویس دیگری به نام یوتیوب 
موزیک مهاجرت کنند. ماه آگوســت، گوگل بارگذاری ها و بارگیری های 
جدید اپلیکیشــن Music Manager را مســدود کرد و این فروشــگاه 
موسیقی بسته شد. ماه سپتامبر، سرویس پخش موسیقی کالد در سراسر 
جهان از دسترس خارج و تا آخر دسامبر، کل مجموعه های شخصی حذف 
شد. سرویس جایگزین گوگل پلی موزیک، یوتیوب موزیک، رایگان است 
و عضویت پولی هم در ازای دریافت موســیقی بــدون تبلیغات و قابلیت 

بارگیری موسیقی آفالین ارائه می دهد.
�� ۳DS ۳. نینتندو

پس از ۵/9 ســال و 7۶ میلیون واحد فروش، نیتنتدو رسماً در سال ۲0۲0 
با نیتنندو 3DS خداحافظی کرد. این دستگاه بازی دستی اولین بار در سال 
۲011 عرضه شــد و در نوع خود انقالبی محســوب می شد؛ زیرا تجربهٔ 

سه بُعدی بدون نیاز به عینک را امکان پذیر می ساخت.
با اینکه 3DS با هدف گیم طراحی شده بود، امکان ارتباط با دوستان، ثبت 
عکس، پخش ویدئو از انواع سرویس ها، ضبط صدا، مرور وب و بسیاری از 
کارهای دیگر را فراهم می کرد. این دستگاه نزدیک به یک دهه میلیون ها 
کاربر را به خود جذب کرد؛ اما درنهایت در سپتامبر ۲0۲0، نیتنتدو از توقف 

تولید خانوادهٔ سیستم های 3DS خبر داد.
�� )Wunderlist( ۴. واندرلیست

 Wunderlist ژوئن ۲01۵، مایکروسافت اپلیکیشن محبوب انجام وظایف
را خرید. ســپس از ســال ۲017، غیرفعال ســازی آن را بــا هدف تولید 
اپلیکیشــن وظیفهٔ انحصاری اش آغاز کرد. درنهایــت در می ۲0۲0، این 

شرکت پشتیبانی از واندرلیست را متوقف کرد.
�� AT&T DSL .۵

AT&T، بزرگ ترین ارائه کنندهٔ ســرویس اینترنت آمریکا، برای اتصاالت 
پهن باند دیگر از خطوط تلفن اســتفاده نخواهد کرد. سال ها پیش، خطوط 
DSL جایگزین اتصال های ُکند دایال آپ و زمینه ساز تحولی بزرگ شدند. 
بدین ترتیــب، کاربران می توانســتند از خطوط تلفن برای دسترســی به 
اینترنت پهن باند پرســرعت و همیشه آنالین استفاده کنند؛ اما حاال هدف 
شرکت های ارائه کنندهٔ ســرویس اینترنت، ارائهٔ اتصال های سریع فیبری 

است.
DLS مدت ها در صف حذف به سر می برد تا اینکه در سال ۲0۲0 شرکت 
AT&T رســماً وارد عمل شــد. ماه اکتبر، این شرکت فروش اتصال های 

جدید DSL را متوقف کرد. AT&T می گوید:

می خواهیم سرویس های منسوخی مثل DLS و سفارش های جدیدش را 
متوقف کنیم. این سرویس از 1 اکتبر پشتیبانی نخواهد شد.

مشــترکان موجود هنوز می توانند از DSL استفاده کنند؛ اما کاربران جدید 
نمی توانند آن را دریافت کنند. این تغییر برای مردم در مناطق روســتایی 

سخت است؛ زیرا در این مناطق، تنها گزینهٔ آن ها AT&T DSL است.
�� )Chrome Apps( ۶. کروم اپس

ژانویهٔ ۲0۲0، گوگل از پایان دادن به سرویس Chrome Apps خبر داد و 
اعالم کرد به جز افزونه ها، اپلیکیشــن های وب مستقل به جای اجرا در تب 
مرورگر، اپلیکیشــن دسکتاپ خود را خواهند داشت. این دومین بار بود که 
کروم از تعطیلی ســرویس Chrome Apps خبر می داد؛ زیرا سال ۲01۶ 
نیز، کروم اعالم کرده بود تا ســال ۲018 این ســرویس را حذف خواهد 
کرد. این اتفاق رخ نداد؛ اما این بار توانســت این تصمیم را عملی کند. از 
 Chrome Web ماه مارس، گوگل اپلیکیشن های جدید عمومی کروم در
Store را نپذیرفت و تا ژوئن ۲0۲1 هم پشــتیبانی Chrome App روی 
 Chrome OS ویندوز و مک و لینوکس به پایان خواهد رسید. ناگفته نماند

تا ژوئن ۲0۲۲ اپلیکیشن های کروم را اجرا خواهد کرد.
گوگل دلیل پایان دادن به سرویس Chrome Apps را پیشرفت چشمگیر 
وب مدرن و قابلیت انتقال تجربه های کاربری دسته اول به کاربران عنوان 
کــرد. با وجود PWA ها )Progressive Web Apps( و تجربهٔ کاربری 
مشــابه آن ها دیگر به Chrome Apps نیــازی نخواهد بود. عالوه براین 
باتوجه به اینکه اپلیکیشن های لینوکس و اندروید روی سیستم های جدیدتر 
Chrome OS اجرا می شــوند، به اپلیکیشــن های مرورگر گوگل نیازی 

نخواهد بود.
۷. اپلیکیشن فیسبوک ویندوز ۱۰ ��

اپلیکیشن ویندوزی فیســبوک در سال ۲0۲0 منسوخ شد. این اپلیکیشن 
اولین بار در سال ۲01۶ منتشر شد و هدفش نه تنها کامپیوترهای رومیزی، 
بلکه تلفن های هوشــمند و ویندوزی بود. اپلیکیشــن فیسبوک ویندوز از 
 Live مزایایی مثل اعالن های تعبیه شدهٔ ویندوز 10 و قابلیت پشتیبانی از
Tiles برخوردار بود؛ اما اپلیکیشن مربوط به پی سی چندان تأثیرگذار نبود؛ 
زیرا وب ســایت فیسبوک با تمرکز بر دسکتاپ طراحی شده بود. باتوجه به 
منسوخ شــدن تلفن های ویندوزی، فیســبوک به این اپلیکیشن در فوریهٔ 

۲0۲0 پایان داد.
فیســبوک یگانه شرکتی نیست که اپلیکیشــن UWP )پلتفرم ویندوزی 
سراســری( خود را حذف کرده است؛ چراکه به نظر می رسد مایکروسافت 
هم به مرحله ای رسیده است که در آینده ای نه چندان دور، به UWP پایان 
دهد. برای مثال این شــرکت در ژوئن ۲0۲0، به پلتفرم پرداخت تبلیغاتی 
UWP پایان داد. اپلیکیشن های UWP هنوز کاربرد دارند؛ اما ممکن است 

به زودی از رده خارج شوند.
�� )Mixer( ۸. میکسر

رؤیای مایکروسافت برای تبدیل به رقیب Twitch در ۲۲ جوالیی ۲0۲0 
به پایان رسید. در این تاریخ، میکسر متوقف شد و درعوض، مایکروسافت 
همــکاری اش بــا Facebook Gaming را آغاز کرد. میکســر یکی از 
ســرویس های پخش زندهٔ بازی ویدئویی مشابه توییچ بود؛ اما این رؤیای 

مایکروسافت در میان کاربران به محبوبیت چشمگیری نرسید.
مایکروســافت در ابتدا با خرید ســرویس پخش تعاملی Beam در سال 
۲01۶ در این مســیر گام برداشــت. سپس در ســال ۲017، نام آن را به 
میکسر تغییر داد. در ســال ۲019، مایکروسافت برای افزایش محبوبیت 
این سرویس قراردادهایی چندمیلیون دالری با استریمرهایی مثل Ninja و 
Shroud منعقد کرد؛ ولی این اقدام ها هم برای افزایش مخاطبان سرویس 
یادشــده کافی نبودند و درنهایت در تابســتان ۲0۲0، کل استریمرهای 

میکسر به پلتفرم های دیگر مهاجرت کردند.
�� VR ۹. امکانات

زمانی تصور می شد هدست های واقعیت مجازی بر دنیا تسلط پیدا کنند و 
راه تلویزیون های سه بُعدی و VR تلفن موبایل را ادامه دهند؛ اما هیچ کدام 
از این انتظارات محقق نشــدند. VR با تولید دســتگاه های جدیدی مثل 
Oculus Quest ۲ ادامه یافت که به پی ســی های گران قیمت گیمینگ 
وابسته نیســتند. بااین حال، برخی پلتفرم ها و دســتگاه های VR ازجمله 

هدست های Oculus Go و Oculus Rift S از رده خارج شدند.
در دســتگاه های موبایل، پلتفرم VR DayDream گوگل منســوخ شد. 
گوگل در پاییز اعالم کرد دیگر از نرم افزار Daydream VR پشــتیبانی 
نخواهد کرد و این اپلیکیشــن در اندرویــد 11 به خوبی کار نخواهد کرد. 
قبل از تصمیم گوگل، سامسونگ هم سرویس واقعیت مجازی XR خود 
را در 30 ســپتامبر ۲0۲0 متوقف کرد. پایــان پلتفرم XR پس از تصمیم 
سامسونگ برای توقف تولید هدست های Gear VR رقم خورد. درنهایت، 
Steam هم تصمیم گرفت پشتیبانی از Steam VR را برای مک متوقف 

کند.
۱۰. ادوبی فلش پلیر ��

در دههٔ 1990، ادوبی فلش فقط یکی از مؤلفه های کاربردی در وب نبود؛ 
بلکه بخش زیادی از وب با فلش اجرا می شد. برای مثال، بازی ها با فلش 
اجرا می شــدند و تمام وب سایت های سرگرمی از فلش و تبلیغات مبتنی بر 
فلش استفاده می کردند. در آن زمان، فلش ابزار خوبی بود؛ اما با مشکالت 
امنیتی و مســائل بهینه ســازی توان در لپ تاپ ها همراه بود؛ درنتیجه با 

توسعهٔ وب مدرن، نابودی فلش اجتناب ناپذیر بود.
بااین همه، فلش برخــالف انتظار به راهش ادامه داد تا اینکه رکود آن در 
سال ۲017 آغاز شد؛ یعنی زمانی که ادوبی از منسوخ کردن فلش تا انتهای 
سال ۲0۲0 خبر داد. تولیدکنندگان مرورگر هم محدودیت هایی روی فلش 

اعمال و درنهایت، آن را کاماًل از رده خارج کردند.
به دنبال این تصمیم ها، ادوبی رســماً در 31 دسامبر ۲0۲0 به پشتیبانی از 
فلش خاتمه داد و محتوای اجرایی در فلش پلیر را نیز از 1۲ ژانویهٔ ۲0۲1 

مسدود خواهد کرد. این خبر خوشی برای پیشرفت وب است؛
�� )Amazon Echo Look( ۱۱. آمازون اکو لوک

در دنیای اینترنت اشیاء، شرکت ها معمواًل ایده های بامزه ای ارائه می کنند. 
یکی از این ایده ها، دوربین Echo Look اســت که از الکســای آمازون 
استفاده می کند. این دوربین سلفی توصیه های ُمد را براساس نوع پوشش 
ارائــه می دهد. توصیهٔ ُمد ترکیبی از یادگیری ماشــین و متخصصان این 
حوزه است که ظاهرتان را براساس رنگ، شکل، تناسب و کفش ها ارزیابی 

می کنند.
بااین حال، این دســتگاه با موفقیت نه چندان رضایت بخش ُخرده فروشان 
روبه رو نشــد و درنهایت، فعالیتش در ۲4 جوالی متوقف شد. البته آمازون 
ایدهٔ توصیهٔ ُمد را متوقف نکرد و این قابلیت را به بخشی از اپلیکیشن خرید 

آمازون و دیگر دستگاه های الکسا تبدیل کرد.
۱۲. ویندوز ۷ ��

نسخه های مختلف سیستم عامل های ویندوز یکی پس از دیگری منسوخ 
و فروش و پشــتیبانی امنیتی و به روزرسانی آن ها متوقف می شود. آخرین 
نســخهٔ منسوخ ویندوز، ویندوز 7 بود که پشــتیبانی از آن رسمًا در ژانویهٔ 
۲0۲0 پایان یافت؛ البته کاربران ویندوز 7 همچنان مانند هواداران ویندوز 
XP می توانند صرف نظر از به روزرســانی های امنیتــی به کار با آن ادامه 

دهند.
ویندوز 7 پس از ویندوز ویســتا به میدان سیســتم عامل ها گام نهاد. این 
نسخه از ویندوز براساس برخی ویژگی های کاربرپسند ویستا ساخته شد و 
درعین حال ویژگی های آزاردهندهٔ ویستا را نداشت؛ درنتیجه تجربهٔ کاربری 
بهتری به ارمغان آورد. اگر از پی ســی ویندوز 7 اســتفاده می کنید، زمان 
مهاجرت فرارســیده است؛ البته اغلب پی ســی های ویندوز 7 می توانند با 

ویندوز 10 هم کار کنند.

ساراارجمند
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)آتلیه برنز(

»مسعود شجاعی« و توصیه »دیگو سیمئونه«
شجاعی ممکن است در این سن با توجه به تکنیک و تجربه غیرقابل انکارش 
در نیمه دوم یک بازیکن گره گشــا باشــد اما حضور 90 دقیقه ای به عنوان 
بازیکن-مربــی چندان حرفه ای به نظر نمی آیــد. حتی علی دایی که با این 

سبک سایپا را قهرمان لیگ برتر کرد هم خودش را تعویض می کرد. وقتی دقیقه 38 مسابقه با استقالل با یک پاس زمینی توپ 
را به شیخ دیاباته رساند، خودش قبل از همه فهمید که چه اشتباهی کرده، برای همین دست هایش را باال برد و روی سرش 
گذاشت و تماشا کرد که شیخ استقالل چطور گل برتری آبی پوشان را در نیمه اول زد. مسعود سلیمانی شجاعی آرخلو 3۶ سال 
دارد، یک بازیکن حرفه ای که سال 1381 با نفت آبادان دیده شد و بعد به سایپا، الشارجه، اوساسونا، الس پالماس، الشحانیه، 
الغرافه، پانانیونیوس، آ.ا.ک آتن و تراکتور پیوســت. نزدیک به 14 سال پیراهن تیم ملی را به تن کرد و کارلوس کی روش در 
همه حال به او اعتماد می کرد حتی وقتی با توپ لو دادن های مکرر صدای تماشاگران را در می آورد. از او قاب های زیادی به 
خاطر می آوریم: گل به عربستان در آزادی که در نهایت ۲-1 مغلوب شدیم و علی دایی برکنار شد، گل به کره جنوبی با مچ 
بند سبز در دیداری که به تساوی انجامید و از صعود به جام جهانی ۲010 بازماندیم، اخراج مقابل کره جنوبی در تهران، اخراج 
مقابل عراق در مقدماتی ۲0۲۲، درخواست به عنوان کاپیتان تیم ملی در مالقات حضوری با رئیس جمهور روحانی برای حضور 
بانوان در ورزشــگاه ها، تالش برای آبرسانی به خوزستان، دریبل های کشویی، فانتزی بازی ... اگر می خواهید اوج درخشش و 
کیفیت او را در چند ثانیه ببینید، گلش با لباس اوساسونا علیه لوانته را نگاه کنید. او بعد از برکناری علیرضا منصوریان هدایت 
تراکتور را برعهده گرفت. نتایجش هم خیلی بد نبود اما عملکردش مقابل استقالل به خاطر پخش زنده بازی بیشتر زیر ذره بین 
قرار گرفت. او در این بازی عالوه بر پاس گل به شیخ دیاباته، چندین بار توپ لو داد، تا دقیقه آخر در زمین ماند و باالخره یک 
پاس گل زیبا هم به محمد عباس زاده داد تا تک گل تبریزی ها را به ثمر برســاند. اما همین موضوع باعث شد در شبکه های 

اجتماعی به شدت مورد نقد قرار بگیرد. امری که معمواًل با خونسردی و بی اعتنایی از کنار آن می گذرد.
- مسعود شجاعی به تنهایی برای نابودی یک تیم کافی است هم فوتبالی هم شخصیتی!

- هر کس به جای مسعود شجاعی و چمنیان بود دقیقه ۵ مسعود شجاعی رو تعویض می کرد. سکانس برتر آژانس شیشه ای: 
دوره ات گذشته کاپیتان!

- به اندازه دریبل کشویی های ناموفق مسعود شجاعی دوستت دارم!
- مسعود شجاعی ده ساله چه تو سطح ملی چه یاشگاهی، توپ میاد زیر پاش به زور نگهش میداره که بگه تجربه داره.

- مسعود شجاعی بعد از پاس گل اولی که به دیاباته داد یه سر رفت لب خط و سر خودش داد کشید: حواستو جمع کن، بعد 
گفت ببخشید آقا.

- مسعود شجاعی مربی تراکتور با مسعود شجاعی بازیکن تراکتور به دلیل بازی ضعیف این بازیکن درگیر فیزیکی پیدا کردن.
- تنها مربی ای که به شجاعی 90 دقیقه بازی میده، مسعود شجاعیه.

- مسعود شجاعی اولین سرمربِی تاریِخ فوتباله که به بازیکِن حریف پاس گل میده.
انبوهی از این جمالت را می شــود لیســت کرد که گاهی البته منصفانه نیستند. شجاعی برابر آمار در بازی هفته دهم مقابل 
ذوب آهن یکی از سه بازیکن برتر لیگ بود. با این همه شاید بد نباشد او به بازنشستگی فکر کند. مقاومت در مقابل بازنشستگی 
ورای مسائل مالی، دالیل دیگری هم دارد. شجاعی ممکن است در این سن با توجه به تکنیک و تجربه غیرقابل انکارش در 
نیمه دوم یک بازیکن گره گشا باشد اما حضور 90 دقیقه ای به عنوان بازیکن-مربی چندان حرفه ای به نظر نمی آید. حتی علی 
دایی که با این سبک سایپا را قهرمان لیگ برتر کرد هم خودش را تعویض می کرد. دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو مادرید در 

مورد بازنشستگی بازیکنان در کتاب »باور« می نویسد:
- برای کهنه سربازان، بازیکنان و هر گروهی، پذیرفتن پایان شغل شان دشوار است، چون احساس می کنند که زمان زیادی را 
پشت سر گذاشته اند. اما در فوتبال مثل زندگی، زمان حال مهم است. وقتی بازیکنی بازنشسته می شود، می تواند با خاطراتش 
زندگی کند ولی نمی توان یک بازیکن را به فقط به خاطر گذشته اش در یک تیم نگه داشت، چرا که برای او و هم بازی هایش 

اتفاقات مثبتی نمی افتد. )باور، ص ۵۲، ترجمه رضا کریمی، نشر گلگشت(
- آن ها باید زمان رفتن شان را درک کنند. بهترین اتفاق برایشان این است که خودشان قبل از دیگران زمان خداحافظی شان 
را بفهمند. نه اینکه دیگران آن ها را به خداحافظی دعوت کنند. این تجربه برای همه دردناک است، اما از متشنج شدن فضای 
تیم جلوگیری می کند. )باور، ص 130( دشــوار بتوان مســعود شجاعی و بازیکنانی که به سن بازنشستگی رسیده اند را با این 
حرف ها متقاعد کرد اما فوتبال ورزش بی رحمی است، به راحتی و در چند دقیقه می تواند افتخاراتی که یک بازیکن با زحمت 
در طول ســالیان به دســت آورده را بر باد بدهد. حتی اگر مسعود شجاعی باشد که شخصیت اجتماعی دوست داشتنی دارد و 

حضور در سه جام جهانی را تجربه کرده است.

احسانمحمدی

ایســتگاه را انجام می دهد. برای هواکش های میان تونلی و دریچه هواسازها برنامه ای بر اساس 
ایجاد جریان هوای بیشــتر در ایستگاه ایجاد شده تا سیســتم های تهویه بر اساس کارکردی که 

نیاز اســت، تحت عنوان هواکش یا هواساز در مدار بهره برداری قرار گیرند.
سیستم تهویه پست های رانش از طریق فن های سانتریفوژ دوگانه انجام می شود که هوای خارج 
را به داخل پســت دمیده و ســپس هوای گرم شده از طریق جابجایی طبیعی به خارج از ایستگاه 
تخلیه می شــود. تمامی کانال های ورودی و خروجی هوا از سطح زمین تا پست رانش به صورت 

بتنی و کانال های واقع در داخل پســت رانش از ورق فوالدی گالوانیزه است.
سیستم تهویه مترو شرایط محیطی در ایستگاه ها و تونل ها را در دما و رطوبت مناسب حفظ کرده 
و هوای تازه و مناسب برای مسافران را تأمین می کند. ضمنًا این سیستم برای شرایط اضطراری 
همچون آتش ســوزی نیز دود را از ایستگاه خارج می کند. و در شرایط عادی، هوای تازه که دما، 
رطوبت آن تنظیم و آالینده هایش گرفته شــده به رمپ نیم تونل های طرفین ایســتگاه فرستاده 

می شــود و هوای گرم، آلوده از واحدهای تخلیه میانی تونل به بیرون منتقل می شود.

چگونگی عملکرد سیستم تهویه در واگن های مترو
سیستم تهویه قطارهای مترو همانند کولرهای گازی است و به دو گونه عمل می کند این سیستم 
با کنترل رطوبت و دمای داخل واگن، هوا را خنک کرده و رطوبت هوا را کاهش می دهد در واقع 
هم از هوای داخل استفاده می کند و هم از هوای بیرون، در نتیجه هوای داخل واگن گردش پیدا 
کرد و دوباره وارد واگن می شــود این وضعیت در شرایط حاضر که با همه گیری یک ویروس رو 
برو هستیم خطرناک است چرا که بخشی از هوای داخل واگن ها به سیستم تهویه منقل می شود 

و دوباره به داخل برمی گردد.

سیستم تهویه هوا درایستگاه های مترو در ایام کرونا
قبل از شــیوع ویروس کرونا اســتفاده از هواکش های ایستگاه ها با توجه به نیاز و در زمان بندی 
مشخص انجام می شــد اما در حال حاضر با افزایش زمان فعالیت هواکش ها و هواسازها و تغییر 

مســتمر در برنامه فعال آنها سعی شده جریان هوا در مترو افزایش یابد.

سیستم تهویه هوای واگن های مترو در شرایط کرونا
درروزهای ابتدایی شــیوع ویروس کرونا در کشــور، یکی از دغدغه های مســئوالن، انتقال این 
ویروس در مکان های پر ازدحام به خصوص ایســتگاه ها و قطارهای مترو بود به طوری که بحث 
تعطیلی مترو در روزهای اول همه گیری ویروس کرونا مطرح شــد و بیشــترین نگرانی نیز بابت 
عملکرد سیســتم تهویه هوا در مترو بود زیرا سامانه تهویه قطارهای مترو در حالت عادی طوری 
طراحی شده اســت که بخشی از هوای داخل واگن ها را گرفته و بعد از چرخش مجدداً در سطح 

واگن پخش می کند
لذا تغییر برنامه سیســتم های تهویه در قطارهای متروی تهران برای ایجاد گردش هوای بیشــتر 
یکی از اقدامات مهمی بود که با توجه به اولویت اصلی این شــرکت مبنی بر ایمنی و آســایش 
مســافران، با توجه به همه گیری ویروس کرونا در کشــور جهت حفظ سالمت مسافران مترو و 

کاهش انتشار ویروس کرونا انجام شده است..
در حــال حاضر دو نوع قطار AC و DC در خطوط متروی تهران فعال اســت. که در هر دو نوع 
قطار برای هر واگن دو سیســتم تهویه مجزا وجود دارد اما با توجه به سیســتم تهویه قطارهای 

DC بــرای افزایش جریان هوا دریچه های ورودی هوای سیســتم های تهویه، در حالت دائمًا باز 
قرار دارند و تعدادی از پنجره ها نیز باز گذاشــته شده است.

باز کردن پنجره های 45 درجه باالی سر مسافران
 اما در قطارهای AC به علت نداشتن پنجره، از مجموعه 14 سیستم تهویه که در کل قطار وجود 
دارد، ۵ سیســتم از حالت تهویه خارج و در حالت دمنده تنظیم و دریچه ورودی هوا نیز باز شــده 
تا هوای تازه بیشــتری به قطار وارد شــود همچنین در ابتدا و انتهای هر واگن فن های خروجی 
هوا قرار دارد که در شــرایط اضطراری کاربرد دارند اما با توجه به شرایط موجود تمامی فن های 

خروجی هوا روشن هستند.
در قطارهای کرج نیز همانند سیســتم های تهویه قطارهای DC تعدادی از پنجره ها باز شــده و 
دریچه ورودی هوای سیســتم های تهویه نیز در حالت دائم باز قــرار گرفته اند تا گردش هوا در 

داخل واگن بیشتر شود.

نتیجه گیری
امروزه در کالنشــهرها، مترو به عنوان شــاهرگ حمل ونقل عمومی شــناخته شده و اگر متوقف 
شــود نبض حمل ونقل عمومی در شــهرها از کار می افتد به همین دلیل در شــرایط حاضر که 
جهان با همه گیری ویروس کرونا مواجه اســت الزم اســت با تدابیر ویژه امکان استفاده ایمن و 
راحت از مترو برای مســافران فراهم شــود که یکی از این تدابیر تهویه مطلوب داخل ایستگاه ها 
و واگن های قطار اســت. همانطور که اشاره شد در این زمینه شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه اقدامات موثری انجام داد که ســبب شــد نه تنها فعالیت مترو متوقف نشود بلکه با توان 
بیشــتر به کار خود ادامه دهد و به شــهروندان تهرانی خدمات رسانی کند. این ایمنی را می توان 
ازمیزان اســتقبال مسافران مترو نسبت در مقایســه با دیگر وسایل حمل و نقل عمومی مشاهده 
کرد. امید اســت با افزایش ناوگان و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مسافران، تالش های 

پرسنل شرکت بهره بردرای مترو بی نتیجه نماند.

*مشــاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

مقدمه
پس از گذشــت نزدیک به یکسال از زمان شــیوع ویروس کرونا در جهان که تحوالت عظیمی 
را در تمامــی عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در پی داشــت، با اینکه پزشــکان، 
متخصصان و دانشمندان درمان مشــخصی برای مقابله با این ویروس پیدا نکرده اند اما راه های 
انتقال و همچنین پیشــگیری از ابتال به بیماری کرونا مشخص شده است. از آنجایی که ویروس 
کووید 19 از هوا ســرایت می یابد و به فضای اطراف منتشر می شود، طبق دستور العمل سازمان 
بهداشت جهانی مهمترین اقدام، برای مقابله با این ویروس، تهویه مناسب هوا در امکان عمومی 

است.
در همین راستا شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تالش کرده با اامکانات موجود سفری 
ایمن را برای مســافران شهر زیر زمینی در این شرایط خاص رقم بزند. اگرچه به علت شیوع این 
ویروس از مســافران مترو کاسته شــده، اما مترو همچنان انتخاب اول مسافران شهر تهران به 
حســاب می آید. عالوه بر این شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در این روزها با توجه به 
کمبود نقدینگی برای تجهیز و نگهداری ناوگان ریلی با مشــکالت بزرگی روبرو بوده است اما در 
راستای تحقق شعار تهران شــهری برای همه خود را موظف به حفظ ناوگان موجود و همچنین 
ارتقا کیفیت خدمات رسانی با توجه به شرایط کرونا می داند. اگرچه در شرایط فعلی تجهیز کردن 
ناوگان و توســعه خطوط با هزینه های باالیی روبرو است، لذا با استفاده حداقلی از امکانات، این 
شــرکت اقدام به بهبود سیستم های تهویه نموده تا امنیت ســالمت مسافران افزایش یافته و با 

اطمینان خاطر بیشــتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

چگونگی عملکرد سیستم تهویه در ایستگاه های مترو
برای اینکه بدانیم در ایام کرونا سیســتم تهویه متروی تهران به چه شــکل تغییر پیدا کرده ابتدا 

باید به چگونگی عملکرد سیســتم های تهویه در شهر زیر زمینی اشاره شود.
سیســتم تهویه مترو در ایســتگاه ها سیســتمی مکانیکی است. و هر ایســتگاه دارای ۵ هواساز 
می باشد. که دو هواکش بین مسیر )داخل تونل های منتهی به ایستگاه( تعبیه شده اند و دو هواساز 
در ابتدا و انتهای ســکوها )محل تالقی تونل و ایســتگاه( و یک هواســاز نیز عمل هوا دهی به 

محسنمحمدیان*

 بهینه سازی تهویه
قطارهای مترو در ایام کرونا

آقای رییس جمهور! نگذارید کاهش قیمت 
دالر با ریزش بورس به چشم نیاید

ســکوت دولت در مورد بورس درست 
زمانــی که دالر در حــال پایین آمدن 
است و به نظر می رســد آماده رسیدن 
به زیر ۲0 هزار تومان است، عجیب به 

نظر می رسد.
سواد اقتصادی ندارم و از بورس سر در 
نمی آورم. از نظر فنی نمی دانم االن در بورس چه اتفاقی افتاده است اما می دانم که 
بسیار از سرمایه گذاران فعلی در بورس به خاطر اعتماد به سخنان رییس جمهور 

وارد این میدان شدند.
شــاید برخی بگویند، »چشمشان کور، دندشــان نرم« می خواستند حرف رییس 
جمهور را گوش نکنند و پول شان را وارد بورس نکنند. لطفاً در قضاوت های خود 
کمی به این مردم حق بدهیم. سرمایه شان مثل کوه یخ در حال آب شدن است.

مردم نگران ارزش پول شــان هســتند. پولی که هــر روز بی ارزش تر از روز قبل 
می شود. پولی که نمی شود با آن برای فردا برنامه ریزی کرد. مردم ترسیده، پول 

خود را وارد بازارهایی می کنند که سرمایه شان سقوط نکند.
خیلی ها وارد بازار دالر و طال شدند. عده ای دیگر به حرف رییس جمهور و دیگر 
مقامات گوش دادند و وارد بورس شدند. حاال همین عده کاسه چه کنم چه کنم 

دست گرفته اند و قطعاً دیگر به حرف هیچ مقام رسمی اعتماد نخواهند کرد.
ســکوت دولت در مورد بورس درست زمانی که دالر در حال پایین آمدن است و 
به نظر می رسد آماده رسیدن به زیر ۲0 هزار تومان است، عجیب به نظر می رسد.

آنقدر اوضاع بورس خراب است و مردم نگران سرمایه خود هستند و از این وضیت 
شاکی هستند که پایین آمدن قیمت دالر در حاشیه قرار گرفته است.

نمی دانم در پاستور چه می گذرد اما بهتر است، دولت همین امروز وارد بورس شود 
و سروســامانی به وضعیت بدهد. اگر رییس جمهور مردم را تشویق به حضور در 
بورس نمی کرد، آنقدر وضعیت امروز به چشم نمی آمد اما حاال که خودشان گفته اند 

باید خودشان هم سروسامانی به آن بدهند.
بله، بورس هم مثل دیگر بازارها با باال و پایین اســت. قطعاً ســود و زیان دارد 
اما وضعیت به گونه ای شــده است که چند ماهی است همه در حال ضرر کردن 

هستند.
مــا به عنوان افرادی که هیچ حقوقی در جامعه نداریم و مســئولیت کشــور در 
دست مان نیست وقتی به دوســت و آشنایی توصیه اقتصادی می کنیم )که البته 
پیشــنهاد می کنم در این بازار به هیچ فردی حتی عزیزترین ها، توصیه اقتصادی 

نکنید( هر روز به او زنگ می زنیم و وضعیت پولش را می پرسیم.
من اگر جــای رییس جمهور بودم، زمین را به زمــان می دوختم تا اعتبار حرفم 
به همین راحتی ها زیر ســؤال نرود. آنهم در زمانی که در حال رســیدن به یک 
موفقیت نسبی یعنی پایین آمدن قیمت دالر و احتمااًل به آرامش رسیدن اقتصاد 

کشور هستیم.
شواهد از اختالف برخی از اعضای دولت در مورد بورس حکایت دارد و بهتر است 
رییس جمهور حداقل در این مورد برخالف خیلی از مسائل دیگر، ورود کند و اجازه 
ندهد اختالف وزارت خانه ها بر روی زندگی مردم تأثیر بگذارد. انشاهلل که اختالف 

وزارت خانه ها به سیاست خارجی و ترامپ ربط ندارد.

نقد روز

کافه کتاب

کتاب افسانه ســیزیف که جزء ســه گانٔه معروف پوچی است، پژوهشی 
فلســفی است که در آن نویسنده دیدگاه های خود را پیرامون اتفاقات بعد 
از رســیدن به پوچی بیان می کند. در واقع آلبر کامو بیشتر به این موضوع 
می پردازد که اگر انسان به پوچ بودن دنیا رسید، بعد از آن چه واکنشی باید 

نشان دهد و زندگی اش را چگونه ادامه دهد.
ســه گانه ای که به ســه گانٔه پوچی از آن ها یاد می شود شامل کتاب های: 
بیگانه، کالیگوال و افســانه سیزیف هستند. مطالعه این سه کتاب در کنار 
هم باعث می شــود خواننده درک بهتری از مسئله پوچی و نحوه برخورد 
با آن از دیدگاه کامو داشــته باشــد. در کتاب های بیگانه و کالیگوال، ما 
شاهد »تجربه احساس پوچی« به واسطه شخصیت های داستان هستیم. 
در حالی که در کتاب افســانه سیزیف، کامو نه به تجربه پوچی، بلکه به 
»مفهوم پوچی« می پردازد و به شــکل یــک پژوهش، موضوع پوچی را 

روشن می کند.
آلبر کامو در سال 1913 از پدری الجزایری و مادری اسپانیایی به دنیا آمد 
و سراسر کودکی خود را با مادرش در یک محله فقیرنشین الجزیره به سر 
برد. پدرش در ســال 1914 در جنگ جهانی اول کشته شد. مادر کامو در 
زندگی اش نقش پررنگی داشت و اهمیت جایگاه مادر در کتاب های او نیز 
مشخص است. هنگام انتشار رمان بیگانه، شهرت کامو اوج گرفت و نهایتًا 

در سال 19۵7 کامو توانست 
برنده جایزه نوبل ادبیات شود. 
موسسه نوبل در توصیف آثار 
او می نویسد: »آثار مهم ادبی 
او با روشــن بینی و شــنیدن 
وجدان  مشــکالت  دقیــق 
انســانی در زمان مــا همراه 

است.«
در قسمتی از متن پشت جلد 
آمده  افسانه ســیزیف  کتاب 

است:
افسانه سیزیف به نقد مدرنیته 
انســان متجدد می پردازد.  و 

در واقع، احســاس پوچی و شــوریده دلی نتیجه فقدان معنا و گســترش 
نیســت انگاری درون جامعه مدرن است. روند تجدد مآبی معاصر افسون 

زدایی را با خود می آورد و پی دیوارهای پوچی را می ریزد.
همان طور که اشاره شد، این کتاب پژوهشی فلسفی است که از 4 بخش 
اصلی تشکیل شده است: یک استدالل پوچ – انسان پوچ – آفرینش پوچ 
و افســانه سیزیف. آلبر کامو سال ها بعد پس از انتشار این کتاب با نوشتن 
کتاب عصیانگر به مبحث پوچی گسترش بیشتری داد و آن را کامل کرد.

تریبون بازتاب شهر موشکی جدید ایران در افکار عمومی وحشت زده رژیم صهیونیستیرحیمی

مصطفیداننده

کتاب افسانه سیزیف


