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خصوصی ســازی یــک ضلع از 
توســعه  و  پویا  اقتصــاد  مثلث 
گراســت، دو ضلــع دیگر این 
مثلث آزادســازی و نهادســازی 

هســتند که قاعده این 
است؛  آزادسازی  مثلث 
زیربنــای  آزادســازی 

ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست.
خصوصی سازی در ایران پروژه ای شکست خورده است 
زیرا در جایگاه یک سیاســت، نه فلسفه و هدف آن به 
درستی از سوی سیاســت گذاران و افکارعمومی درک 
شــد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت. مردم و 
سیاســت مداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست 
را می خواســتند و می خواهند )پول نقد در خزانه دولت 
و معــاش مرفه برای ملت( بــدون اینکه آماده پذیرش 
الزامات و قیودی باشــند که در فلسفه آن نهفته است. 
درست مانند کودکی که می خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی 
فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر 
و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رســاندن خودش 
به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار 
صحیح برای پرواز ندارد. خصوصی ســازی یک ضلع از 
مثلث اقتصاد پویا و توســعه گراست، دو ضلع دیگر این 
مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند که قاعده این مثلث 
آزادسازی است؛ آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا 
و توسعه گراست، آزادسازی اقتصادی اجازه می دهد بازار 
بــه وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در 
نظام اقتصادی عمل کند و از سوی دیگر »کارآفرینی« 
را بــه عنوان یک نهاده حیاتی تولیــد ارزش افزوده در 
اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می کند.

قاعــده مثلث اما در ایران به دالیل مختلفی مشــمول 
بی مهری و حتی دشــمنی اســت، دالیل مفصلی که 
شرح آنها در این مقال کوتاه نمی گنجد اما، خروجی این 
بی عالقگی و بی اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، 
همین شــیر بی یال و دم و اشــکمی اســت که ما نام 

خصوصی سازی بر روی آن گذاشته ایم.
کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی 
واگذار می شــود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از 
تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی 
با تمســک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و 
مزاحم تولید کشــور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه 
حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند به سراغ 
خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می آیند که اینجا را 
باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط ها حتی 

در خود قرارداد واگذاری درج می شود!
یک نفر هم نیســت که محض رضای خدا به حضرات 
بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می دانید؟ شما، 
بــه ویژه عزیزان دولتی، اگر بــه رموز و فنون مدیریت 
بنــگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجــارت واقف بودید 
که کار بنگاه و کارخانه تحــت مدیریت مدبرانه تان به 
ورشکستگی و افالس و رکود نمی رسید که بعد از به ته 
دیگ خــوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش به 
دنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال 
مرده نقد شود. شکی نیست که در این واگذاری ها باید 
نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی )یا همان حق دولت 
به معنای وســیع کلمه( و حقوق جامعه انجام شود؛ اما 
راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی 
یا تعیین تکلیف برای اموالــی که خودتان همین چند 
صباح پیش به دیگری واگذار کرده اید نیســت. حقوق 
عمومی از مســیر تقویت نظام حکمرانی شــرکتی در 
دولت )قوه مجریه( و ارتقــای نظام مدیریت و نظارت 
مالیه عمومی در هر ســه قوه محقق می شود و تضمین 
کننده حقوق جامعه نیز ســاختن یک نظام حسابداری 
اجتماعی کارامد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات 
سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت 
و نظارت مالیه عمومی و حســابداری اجتماعی، که دو 
تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، 
قهرمان بازی سیاست مداران و سیاست گذاران و گرفتن 
یقه خریدار اموال ســابقاً دولتی به اســم احقاق حقوق 
مردم تنها خصوصی ســازی را از اهداف سیاستی خود 
دورتر و دورتر می کند. ســاختن این سه گانه اخیر هم 
البته الزاماتی دارد که ریشه ای ترین آن ها، همانطور که 
در ابتدای این یادداشــت ذکر شد اعتقاد سیاست گذاران 
اقتصادی کشــور به »آزادی اقتصادی« به عنوان یک 
اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه 
کشــور اســت. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در 
بازتعریــف وظایف و حقــوق و محدودیت های متقابل 
دولت و فعــاالن بخش خصوصی و نیــز در بازتعریف 
مناسبات اقتصاد سیاسی کشــور نشان داد، می توان به 
آینده پروژه خصوصی سازی و البته به قرار گرفتن کشور 
در مسیر تحقق آرمان »پیشرفت و عدالت« امیدوار شد. 
پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و 

هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران  

نگاه نخست

 یک ضلع مثلث  اقتصاد پویا

دالیل مسکو برای مخالفت با برجام

وبگاه شورای آتالنتیک در گزارشی با عنوان »چرایی 
هراس پنهان روســیه از برجام« بــه قلم مارک کاتز 
استاد دانشگاه جرج میسن و تحلیلگر مسائل روسیه در 

شورای آتالنتیک نوشت:
نوار صوتی افشا شده از ســخنان محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران فقط نشــان دهنده اصطکاک 
در سیاســت داخلــی ایران در مورد توافق هســته ای 
نبود، همچنین نشــان داد که به گفته ظریف، »روسیه 
نمی خواســت توافق انجام شــود ... زیرا عادی سازی 

روابط ایران با غرب به نفع مسکو نبود«.
این موضوع با گزارش ها در ســال 2015 
که مســکو بســیار عصبی بود که برنامه 
 )JCPOA/برجام( اقدام مشترک  جامع 
بر روســیه تأثیر منفی می گذارد، مطابقت 
دارد. مســکو بــرای بدبینی بــه توافق 
هســته ای دالیل مبتنی بر منافع خود را 
داشت که قرار نبود سازگاری یا همسویی 
ویژه ای با دالیل و انگیزه های تهران برای 
توافق داشته باشد و منافع ایران را تأمین 

کند.
 کمرنــگ شــدن نقــش مســکو در  ��

معادالت تهران
1. نخســتین )و شاید مهم ترین( دلیل نگرانی روس ها 
این بود که این توافق منجر به ایجاد روابط گسترده تری 
بین آمریکا و ایران می شود و این امر نقش روسیه را در 
معادالت ایران به حاشیه رانده و حتی جایگاه این کشور 
را به عنوان یک ابرقدرت تضعیف می کند.شــاید این 
احتمال چیزی نبود که تحلیلگران غربی حتی در نظر 
داشته باشند، اما احتماالتی بود که تحلیلگران روسی به 

طور جدی درباره اش گمانه زنی می کردند.
 بازگشت رقیب بزرگ به بازار نفت و گاز ��

2. دومین دلیلی که ناظران روسی را نسبت به حصول 
توافق نگران می کرد، این بــود که با لغو تحریم های 
اقتصــادی و افزایش صادرات نفت ایــران، احتمااًل از 
قیمت نفت و گاز طبیعی کاسته شود، و در نتیجه درآمد 
حاصل از صادرات نفت که مســکو به شــدت به آن 

وابسته است، تنزل یابد.
 ترس از تنهایی در سوریه ��

۳. دلیل دیگر را باید در منازعات سوریه جستجو کرد. 
در مکالمات خصوصی که با ناظران روســی در زمان 
مذاکره برجام داشــتم، به مــن می گفتند که اگر یک 
آشــتی عمومی تر میان ایران و آمریکا رخ دهد، تهران 

ممکن اســت نیروهای خود را از ســوریه خارج کند و 
روســیه را برای دفاع از رژیم بشار اسد در این کشور 

تنها بگذارد.
تنها ماندن در ســوریه چیزی بود که مســکو به ویژه 
وقتی در حال برنامه ریزی برای مداخله در ســوریه بود 
و سپس در سال 2015 که ورود مستقیم به مناقشات 

سوریه را آغاز کرد، از وقوع آن بر حذر بود.
آن ها همچنین به من گفتند که تهران ممکن اســت 
درباره ســوریه با توافق صلحی موافقت کند که در آن 

هیچ نقشی برای مسکو در نظر گرفته نشده باشد.
 تضعیف روابط تجاری

۴. تحلیلگران روسی همچنین ترس این را داشتند که 
در فضای جدید، اولویــت ایران برای روابط تجاری و 

اقتصــادی، در درجه اول غــرب و چین خواهند بود و 
تهران دیگر احتیاج چندانی به روابط اقتصادی با مسکو 

نداشته باشد.
در واقع، به نظر می رســید برای تحلیلگران روســی، 
شکل گیری نوعی نزدیکی میان آمریکا و ایران، حتی 
نسبت به چشم انداز ایران مجهز به تسلیحات هسته ای، 

یک سناریوی بسیار ناگوار تلقی می شد.
چرا مسکو برجام را پذیرفت؟ ��

حال سؤال اینجاست که اگر توافق هسته ای ایران در 
روسیه بسیار بدبینانه دیده می شد، چرا مسکو با برجام 

موافقت کرد؟
در سال 2015 ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روســیه گفت که به منتقدان توافق در وزارت خارجه 
روسیه گفته اســت که »برجام محقق می شود، خواه 
مسکو در مذاکرات شرکت کند یا نه«. به عبارت دیگر، 
مسکو باید از توافق حمایت کند زیرا تهران این توافق 
را می خواهد و ادامه مخالفت روسیه با توافقی که تهران 

به شدت خواستار آن است، غیرسازنده و بی ثمر است.
با توجه به اینکه از نگاه مسکو، احتمال نزدیکی آمریکا 
و ایران به عنوان یکی از بدترین سناریوها دیده می شد، 
تعجب آور نیست که کرملین از خروج آمریکا از توافق 

در ســال 2018 در زمان رئیس جمهور دونالد ترامپ 
بسیار خوشحال شده باشــد یا حتی با توجه به روابط 
خاص با ترامپ، در راستای آن تالشی هم کرده باشد.

چنانچه جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ترامپ، 
در کتاب خاطرات خود در سال 2020 با عنوان »اتاقی 
که اتفاق در آن افتاد« با انزجار توصیف کرده است؛ اگر 
مسکو از امیدهای ترامپ برای رسیدن به نوعی توافق 

اساسی با ایران اطالع پیدا کند، ناراحت خواهد شد.
کرملین از شکســت رونــد احیای برجام ناراحت  ��

نخواهد شد
در حالی که مســکو اکنون از نظــر ظاهری از احیای 
برجام که توســط دولــت جو بایدن دنبال می شــود، 
حمایــت می کند، اما منطق روســیه مبنی بر »منافع 
ناشــی از روابط نامطلوب آمریکا و ایران 
برای مسکو« ]و یا خسارت ناشی از روابط 
مطلوب این دو[ حاکی از آن است که اگر 
تالش های جاری برای احیای برجام ناکام 

بماند، کرملین ناراحت نخواهد شد.
حتی اگر ایــاالت متحده و ایران در مورد 
برجام، به نقاط مشــترکی دســت یابند، 
مسکو دیگر نیازی به ترسیدن از اینکه این 
تفاهم منجر به یک تنش زدایی گسترده تر 
میان ایران و آمریکا شــود، ندارد. چراکه 
آنچنان که در دور قبل دیدیم، بسیاری از 
موضوعات دیگــر که محل اختالف نظر 
جدی واشنگتن و تهران هســتند، به قوت خود باقی 

خواهند ماند.
عالقه مسکو به حضور نظامی ایران در سوریه

در واقع، مسکو عالقه مند است که ایران به طور نظامی 
درگیر ســوریه باشــد، نه فقط برای تقسیم بار دفاع از 
دولت اســد در آنجا، بلکه همچنیــن به این دلیل که 
این امــر، مانع بهبود روابط آمریکا و ایران می شــود؛ 
چیزی که مدت هاســت روس ها از آن می ترسند.آنچه 
از همه این ها متبادر می شود این است که دولت بایدن 
نمی تواند در پروســه احیای توافق هســته ای، انتظار 
کمک قابل توجهی از جانب مسکو جهت ترغیب ایران 
برای پایان دادن به درگیری خود در ســوریه و ســایر 
درگیری هــای منطقه ای یا بهبودی روابط بین ایران و 
ایاالت متحده و متحدان خاورمیانه ای اش داشته باشد. 
اما، اگر مســکو از ادامه خصومت آمریکا و ایران سود 
ببرد، یا فکر می کند که سود می برد، تمایل دولت بایدن 
برای خنثی کردن جاه طلبی های روسیه باید به عنوان 
انگیزه ای باشد که کاخ سفید عالوه بر احیای برجام، به 
طور گسترده تر برای تنش زدایی بین واشنگتن و تهران 

تالش کند.
منبع: اقتصاد نیوز  

علی آزادی

گزارش

نبرد برجامی بایدن و شاهین ها

جمهوری خواهان و برخی چهره های دست راستی حزب 
دموکرات همانگونه که در دولت باراک اوباما مخالف این 
توافق بوده وهیچ فرصتی را برای کارشکنی در مذاکرات و 
اجرایی شدن برجام را از دست نداند، اکنون حتی جدی تر 
از دوره اوباما مصمم هســتند تا هرگونه رفع تحریم های 
ایران در راستای بازگشت دولت بایدن به توافق هسته ای 

2015 را مختل کنند.
شاهین های جمهوری خواهان و دموکرات های محافظه کار 
در مجالس سنا و نمایندگان قصد ایجاد مانع مقابل هرگونه 
تالش دولت بایدن در رفع تحریم های سختی که توسط 
دونالد ترامپ علیه ایران اعمال شده بود، خواهند داشت تا 
اطمینان حاصل کنند که بایدن حتی در صورت بازگشــت 
به برجــام، تحریم ها علیه ایــران را نتواند بطور مؤثر لغو 
کند. حتی دموکرات هــای میانه رو تر می خواهند بایدن در 
برابر مطالبات ایران برای اعطای امتیازات بیشتر مقاومت 
کند، چراکه به زعم آن ها، این امر از توان کاخ ســفید در 
تعامل با ایران بر سر سایر مسائل مورد اختالف –باألخص 

فعالیت های منطقه ای و موشکی ایران- می کاهد.
با این حال به نظر می رسد دولت بایدن قصد دارد با حداقل 
هزینه و اصطکاک با متحدان کنطقه ای و منتقدان داخلی، 
برجام را احیا کند تا هم با خیال آسوده تر و منابع متمرکز تر، 
سیاســت خارجی را رهســپار مأموریــت حیاتی تر ایاالت 
متحده در شــرق آسیا کند. با این حال تقابل دولت بایدن 
و نمایندگان کنگره درباره بازگشت به توافق هسته ای که 
مستلزم رفع برخی تحریم هاست، تا حدودی ناگزیر به نظر 
می رســد. با فرض اینکه دولت بایدن و ایران به تفاهمی 
درباره بازگشت به برجام )شامل اقدامات معکوس هسته ای 
ایران، تحریم هایی که باید رفع شــوند، و ترتیب و توالی 
اقدامات( برســند، ۳ پرســش در این زمینه قابل طرح و 

بررسی است.
نخست، مخالفان برجام در کنگره از چه راه هایی می توانند 
مانع رفع مؤثر تحریم های مورد توافق شوند یا بطور کلی 

در این فرآیند اخالل قانونی ایجاد کنند؟
کنگره آمریکا می توانــد قوانین مختلفی تصویب کند که 
جلوگیری از رفع مؤثر تحریم ها علیه ایران باشــد. کنگره 
در دوران اوباما و حتی بعد از امضای برجام نیز به اقدامات 
مخربانه ای دست زد. چنین قوانینی دست رئیس جمهور 
را در لغــو تحریم ها می بندند و در بهترین شــرایط رئیس 
جمهور می تواند برخی از تحریمها را تعلیق کند و نه بطور 
کامل لغو کند. چنین قوانینی در چهار چوب مسائلی مانند 
مبارزه به تروریسم, همکاری با همپیمانان, ایجاد صلح در 
منطقه, و حفاظت منافع آمریکا به راحتی می توانند تصویب 
بشوند. چنین قوانینی حتی نبایند فقط در مورد ایران باشند 

یا اســم ایران در آنها گنجانده شود. به طور مثال, کمیته 
سیاست خارجی ســنای آمریکا هفته گذشته الیحه ای را 
تصویب کرد که در صورت تصویب آن در کل سنا رئیس 
جمهور امریکا را مجبور می کند که حد اکثر پنج روز از آغاز 
مذاکرات با کشوری خارجی اطالعات دقیق این مذاکرات 
را به ســنا گزارش دهد تا سنا بتواند اقدامات الزم را برای 
جلوگیری از مفاد این مذاکرات انجام دهد. متأســفانه در 
ایران آنطور که باید نقش کنگره بخصوص نقش ســنا را 

جدی نگرفته اند.
بــاب منندز رئیس و جیم ریش عضو کمیته روابط خارجه 
سنا کمی پیش از اینکه الیحه رقابت استراتژیک با چین 
بــه تأیید کمیته برســد، اصالحیــه ای را وارد کردند که 
شرایط گزارش دهی موافقت نامه های بین المللی را بسیار 
گســترش می دهد. به گفته برخی ناظران این اصالحیه با 
آن که ذیل الیحه رقابت استراتژیک با چین تعریف شده، 
ولی در واقع مذاکرات وین و به بن بســت کشاندن آن را 

هدف گرفته است.
پرسش دوم اینکه دولت بایدن چه ابتکارعمل هایی برای 
تعامل با مخالفان در واشــنگتن و عبور از موانع احتمالی 

قانون گذاران جمهوری خواه دارد؟
دولت بایدن بــا موانع زیادی در مقابله بــا قانون گذاران 
جمهــوری خواه مواجه اســت ولی مخالفت بــا ایران به 
قانون گذاران حزب جمهوری خواه محدود نمی شــود. اکثر 
ســناتورهای دموکرات هم مواضعی شــبیه به همکاران 
جمهوری خواه در مورد مســائل مربوط به ایــران دارند. 
چاک شــومر رئیس کنونی اکثریت سنای آمریکا که یک 
دموکرات اســت و با بایدن همکاری هــای نزدیکی دارد 
سال ها است که یکی از مخالفان ایران در سنا بوده است. 
رئیس کمیته روابط خارجی ســنا یعنــی رابرت منندز نه 
تنها یکی از مخالفان سرسخت برجام است بلکه دشمنی 
دیرینه با ایران دارد. این اشتباه محض است که تصور کنیم 
مخالفت در کنگره آمریکا در تعامل با ایران به قانون گذاران 

جمهوری خواه محدود می شود.
به همین دالیل اســت که موانع سر راه بایدن در کنگره 
بسیار زیاد هستند و سنای آمریکا از اجرای کامل هرگونه 
توافقــی جامع بین ایران و دولت بایدن به راحتی می تواند 
جلوگیری کند. وقتی به ایران مربوط می شود، به استثنای 
معدودی، قانون گــذاران جمهوری خواه و دموکرات با هم 
یک صدا هستند و ما نباید رابطه ایران و آمریکا را در چار 
چوب اختالفــات و رقابت بین این دو حزب حاکم تحلیل 

کنیم.
ســومین مسئله به سال 2015 برمی گردد که آن زمان نیز 
چنین فضایی را شاهد بودیم و طرفین تجربه مشابهی در 
اواخر دوره اوباما داشته اند. نظر به اینکه بایدن، اوباما نیست 
و کنگــره 2015 نیز تفاوت هایی با کنگره 2021 دارد، چه 

نسبتی میان این دو فضا می توان قائل شد؟

دکتر نادر انتصار 

نگاه روز

 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 

خودروسازان به افزایش حدود9 درصدی قیمت خودرو راضی نیستند

انحصاردر بازارخودرو
افزایش  با وجود تصویــب  گروه اقتصــادی: 
قیمت کارخانه ای خودرو، ظاهراً خودروســازان 
به افزایش ۹ درصدی قیمت محصوالتشــان 
رضایت نــداده و در حال نامه نگاری و رایزنی 

برای آزادسازی قیمت خودرو هستند.
شــورای رقابت در جلســه هفته گذشته خود 
افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا 
را مصوب کرد، به طوری که قیمت محصوالت 
ایران خــودرو به طور متوســط 8.2 درصد و 
محصوالت ســایپا به طور متوسط 8.۹ درصد 
افزایش یافت. بر اساس مصوبه شورای رقابت، 

طبق تورم بخشی یک ساله اعالم شده توسط 
بانک مرکزی و پس از کســر تورم های اعمال 
شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1۳۹۹ 
و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری 
در نهایت برای شــرکت ایران خودرو به طور 
متوسط 8.2 درصد و برای شرکت سایپا به طور 
متوسط 8.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شده 
که با در نظر گرفتــن بند 1 فوق برای تمامی 
خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری 
شــورا، تا پایان شــهریور 1۴00 اعمال و اجرا 
می شــود.برای تمام افرادی که تا پایان سال 

1۳۹۹ جهــت خرید خودرو ثبــت نام کرده و 
پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود 
نیســتند، افزایش قیمت تعلق نمی گیرد.با این 
مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می توانند 
قیمت محصوالتشــان را مطابق با درصدهای 
تعیین شده، افزایش دهند و بر این مبنا نسبت 
به تحویل خــودرو به خریداران اقدام کنند، اما 
شــواهد حاکی از آن است که ارسال دعوتنامه 
برای تحویل خودروها بــا روند کندی همراه 
است و همین موضوع شکایت برخی خریداران 

را به همراه داشته است.

2

آنچه بر فضای سیاسی 
کشور برای انتخابات  1400 می گذرد

جنجال 
برسرمصوبه 

 انتخاباتی 
شورای نگهبان

9

پس لرزه های اتحاد 
تهران و ریاض در بازار جهانی نفت

فصل 
امتیازگیری  
طالی  سیاه

3

درگفت و گو با یک 
کارشناس اقتصادی بررسی شد

چشم انداز 
 لغو تحریم ها 

در اقتصاد 
ایران

3

4

روایت یک بیمار کرونایی 
از زیر و بم خرید رمدسیویر

نفس های 
به شماره 
افتاده...

برخی حاضرند به دلیل مشکالت مالی با هر قیمتی کلیه خود را بفروشند

تجارت دردناک
4

رمزگشایی از 
پشت پرده 
شهادت سردار 
سلیمانی

نوبخت در گفت و گو با تدبیر تازه:

تعمیر و نگهداری 
ناوگان مهم ترین 

 چالش شركت 
بهره برداری است

2 12

آیا  بدهی دولت به بانک مرکزی صحت دارد

ابهام
  13 میلیارد دالری

احتمال بازگشت خارجی ها

چین مشتری جدی 
آزادراه تهران - شمال

10
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حسین سالح ورزی*

عید سعید فطر به تمامی مسلمانان 
جهان تهنیت باد
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سیاست 2
چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1400، سال ششم،  شماره 219

رمزگشایی از پشت پرده 
شهادت سردار سلیمانی

باور می کنید اولین عکس از دســت و پیکر شهید قاسم 
ســلیمانی که در دنیا منتشر شد توسط یک تروریست از 

اقلیم کردستان عراق عکاسی شده بود.
نهاد مبارزه با تروریســم اتحادیه میهنی کردستان عراق 
در بیانیه ای هرگونه اطالع و مشــارکت در ترور ســردار 

سلیمانی را تکذیب کرد.
روزشنبه 18 اردیبهشــت ماه، پایگاه خبری »یاهو نیوز« 
گزارشی تفصیلی از عملیات قتل قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه انقالب اسالمی، منتشر کرد. گزارشی 
که جزئیات بســیار زیــادی را از عملیات و شــیوه ها و 
شــگردهای امنیتی به کار رفتــه در آن عیان می کند که 

گواهی بر پیچیده بودن این عملیات دارد.
در بخشی از این گزارش و درخصوص همکاری گروه ها و 
سازمان های امنیتی دخیل در این عملیات آمده است که 
»واحد مبارزه با تروریسم )سی تی جی( کردستان عراق« 
در ارائه اطالعات محلی و همچنین شناســایی قاســم 

سلیمانی به نیروهای آمریکایی کمک می کردند.
در این گزارش آمده است که اولین کسی که بعد از انجام 
عملیات به محل حادثه رفته و عکس  برداری کرده است 
یکی از نیروهای »واحد مبارزه با تروریســم )سی تی جی( 

کردستان عراق« بوده است.
براســاس گزارش پایگاه خبری یاهو نیوز که براســاس 
گفت وگو با مقامات سابق و کنونی نظامی در آمریکا تهیه 
شده اســت، آمده که در روند اجرایی عملیات در فرودگاه 
بغداد سه گروه از نیروهای ویژه ارتش آمریکا، به نام »دلتا 
فورس«، حضور داشــتند و تعدادی از نیروها با لباس های 
مبدل در ســاختمان ها و خودروهای کنــار جاده حضور 
داشتند. به غیر از بر گروه های یاد شده سه پهپاد آمریکایی 
هم بر فراز محل در پرواز بودند. پهپاد هایی که دو فروند از 

آنها به موشک های هل فایر مسلح بودند.
این گزارش می گوید که هواپیمای حامل قاسم سلیمانی 
از مبدأ دمشق، پایتخت سوریه، با چندین ساعت تأخیر در 

فرودگاه بغداد به زمین نشست.
این گزارش می گوید که »اسرائیلی ها به شماره تلفن های 
سلیمانی دسترسی داشتند«. به نوشته این گزارش قاسم 
سلیمانی در ساعات پایانی پیش از پرواز از فرودگاه دمشق، 
سه بار شماره موبایل خود را تغییر داد با این حال نیروهای 
امنیتی اسرائیل تلفن همراه قاســم سلیمانی را ردگیری 

کردند و به مقامات آمریکایی گزارش کردند.
این گزارش هم چنین در شــرح لحظه کشتن »شهادت« 
قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس هم نوشته است 
هنگامی که دو خودرو حامل قاسم سلیمانی و همراهانش 
وارد منطقه مورد نظر شــدند، یکی از پهپادها دو موشک 
به سمت خودروی حامل قاسم سلیمانی شلیک می کند در 
این لحظه راننده خودرو دوم که بر شدت سرعت اتومبیل 
افزوده اما پس از حــدود صد متر، نیروهای آمریکایی به 
ســمت این خودرو تیراندازی کردند و موشک دیگری از 
ســوی پهپادها نیز به ســمت خودروی دوم شلیک شده 

است.
واکنش اقیلم کردســتان عــراق به خبر همکاری با  ��

اسرائیل
 در پی انتشار خبر مشارکت اقلیم کردستان عراق در ترور 
شــهید قاسم ســلیمانی، نهاد مبارزه با تروریسم اتحادیه 

میهنی کردستان عراق این خبر را تکذیب کرد.
یکی از سخنگویان این نهاد در بیانیه تاکید کرد: گزارشی 
منتشــر شده اســت که به طور غیرمســتقیم تعدادی از 
افسران اقلیم  کردستان را به مشارکت در ترور ژنرال قاسم 
ســلیمانی متهم می کند و در بخش دیگری نام موسسه 
مبارزه با تروریسم وابســته به اتحادیه میهنی کردستان 
وارد شده اســت، ما هرگونه آگاهی و اطالع و مشارکت 
نیروهای مبارزه با تروریســم در این اقدام را به طور قاطع 

رد می کنیم.
در این بیانیه آمده اســت: ژنرال قاســم سلیمانی دوست 
نزدیک مام جالل )جالل طالبانی( بود و ســردار سلیمانی 
و نیروهای مبارزه با تروریســم در یک سنگر در کنار هم 
مبارزه می کردند. بــا ترور فرمانده بزرگی مانند ســردار 
ســلیمانی اقلیم کردستان یک دوست تاریخی و اتحادیه 

میهنی رفیق و همراه مام جالل را از دست داد.
بر اساس این گزارش، پیش از این پایگاه خبری یاهونیوز 
در گزارشی تفصیلی مدعی مشارکت رژیم صهیونیستی و 
فرماندهانی از اقلیم کردستان عراق در عملیات ترور سردار 

سلیمانی شده بود.
منبع: رکنا  

رویداد

ابراهیم رئیسی روز عید فطر 
اعالم کاندیداتوری می کند

برنا نوشــت: نماینده پیشــین مجلس و یک فعال 
سیاســی اصولگرا گفت: آقای رئیســی عزم خود را 

برای ورود به عرصه انتخابات جزم کرده است.
»سید حسین نقوی حسینی«، نماینده مجلس دهم، 
در رابطــه با حضــور ابراهیم رئیســی در انتخابات 
1۴00 گفــت: رئیســی عزم خود را بــرای ورود به 
عرصه انتخابات جزم کرده است و احتمااًل به جهت 
سیادتشــان در روز عیــد فطر اعــالم کاندیداتوری 
می کنند و روز جمعه هم که روز بزرگی اســت برای 

ثبت نام به محل وزارت کشور تشریف می آورند.

آمریکا لغو تحریم های ذیل 
برجام را پذیرفت 

سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا لغو تحریم های 
ذیل برجام را پذیرفت.

خطیب زاده در نشســت خبری گفت: ایاالت متحده 
در چارچوب تعهداتش، بخــش عمده ای از آنچه را 
باید انجام دهد و ما قطعًا الزم و ضروری می دانیم، 
تا امروز پذیرفته اســت. آن بخشی را هم که قبول 
نکرده، ما اعالم کردیم همه مواردی که در لیســت 
جمهوری اسالمی ایران است تحریم هایی است که 
برای از بین بردن برجام و محروم ســاختن ایران از 

مزایای این توافق بوده است.

ادعای جنجالی درباره ظریف 
صحت دارد؟ 

ایسنا: یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس درباره انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه 
ظریف در کمیســیون امنیت ملی دست روی قرآن 
گذاشــته و گفته که در انتخابات کاندیدا نمی شــود، 
گفت: به هیچ وجه چنین چیزی نبوده اســت و کاماًل 

آن را تکذیب می کنم.
 آقای ظریف پیش از این هم در کمیســیون تاکید 

کرده بود که کاندیدا نمی شود.
ابراهیم رضایی با اشــاره به جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس با وزیر خارجه و به 
دنبال آن انتشار برخی مطالب درباره تأکید ظریف بر 
کاندیدا نشــدن در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
آقای ظریف پیش از این در جلسات کمیسیون امنیت 
ملی گفته بود که کاندیدا نمی شــود و روز گذشــته 
هم این را بــرای چندمین بار تکرار کرد. وی افزود: 
آقای ظریــف توضیح داد که برایش حجت نشــده 
که کاندیدا شــود. او گفت که نمی خواهد مذاکرات 
انتخاباتی باشــد و نباید مذاکرات را به انتخابات گره 
زد و قصد و بنایی برای حضــور در انتخابات ندارد. 
رضایی همچنین اظهار کرد: آقای ظریف این را هم 
بیان داشت که هیچ گاه خطی و اصالح طلب نبوده. 
حتی گفت به اصالح طلبان بگویید دســت از سرم 
بردارند. آن ها قباًل هم ســراغ من آمده بودند. هشت 
ســال پیش هم آمدند و به آن ها گفتم که یک نفر 
دیگر را پیدا کنید. وی در پایان درباره انتشار شایعاتی 
مبنی بر اینکه ظریف در کمیسیون امنیت ملی دست 
روی قرآن گذاشــته و گفته که در انتخابات کاندیدا 
نمی شود، اظهار کرد: به هیچ وجه چنین چیزی نبوده 

است کاماًل آن را تکذیب می کنم.

حمالت تند احمدی نژاد 
به شورای نگهبان

خبرآنالیــن: محمود احمدی نژاد بــه مصوبه جدید 
شــورای نگهبان درباره تعیین شــرایط سنی برای 

داوطلبان انتخابات واکنش نشان داد.
فیلمی از ســخنرانی محمود احمدی نــژاد، رئیس 
جمهــور دولت های نهم و دهــم در فضای مجازی 
منتشر شده اســت که به ابالغیه انتخاباتی شورای 
نگهبان و تعیین شــرایط ســنی بــرای داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داده است.

احمدی نژاد گفت: می گویند چون قانون اساسی گفته 
است نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر شورای 
نگهبان اســت پس می توانیم قانون بنویســیم! این 
همه اختیارات برای نهادها در قانون اساســی تعریف 
شــده اســت، آیا هر نهادی می تواند برای خودش 
قانون بنویســد؟ یعنی هر نهادی حوزه اختیاراتش را 
خــودش را تعریف کند؟ این چه منطقی اســت و با 
کدام منطق حقوقی جهان سازگار است؟ این جز نابود 
کردن ساختارهای کشور هیچ تاثیری ندارد. وی ادامه 
داد: آشــکارا قانون اساسی را زیر پا می گذارند! قانون 
اساسی شرایط رئیس جمهور را مشخص کرده است. 
تمام شد. شما دارید شــرایط جدید درست می کنید! 
قانون جدید وضع می کنید! جالب است، می گویند که 
حاال رجال مذهبــی را تعریف کرده اند و زنان را هم 

حذف کرده اند. من فعاًل نمی خواهم به آن بپردازم.

بازتاب

در حالی فضای سیاسی کشور خود را برای 
28 خرداد 1۴00 آماده می کند که ابالغیه 
انتخاباتی شورای نگهبان به وزارت کشور 

جنجال به پا کرده است.
 زنگ رســمی انتخابات به صــدا در آمد 
راضی کردن  تکاپــوی  در  اصولگرایــان 
رئیسی برای کاندیداتوری هستند و اصالح 
طلبان هم در جستجوی کاندیدایی که هم 
از گیت نظارت استصوابی شورای نگهبان 
عبور کند هم بدنه رأی دلسرد شده را پای 

صندوق های رأی بیاورد.
در این میان ابالغیه اخیر شورای نگهبان 
فضای انتخاباتی کشــور را تحت الشعاع 
خود قرار داد. براســاس این مصوبه برخی 
کاندیداهای احتمالی انتخابات زودهنگام از 

دایره رقابت کنار گذاشته شدند.
براســاس ابالغیه جدید شــورای نگهبان 
حداقل ســن داوطلبان انتخابات، ۴0 سال 
و حداکثر سن ۷5 سال در هنگام ثبت نام 
تعیین شده اســت. برهمین اساس محمد 
جواد آذری جهرمی، حجت اهلل عبدالملکی 
که متولد ســال 1۳۶0 هســتند و محمد 
غرضی با ۷۹ ســال و اسداهلل بادامچیان با 
80 سال سن از حضور در انتخابات 1۴00 
منع شــدند. شــورای نگهبان در ابالغیه 
جدیدش درباره انتخابات ریاست جمهوری، 
در بند 11 به وابســته نبودن به گروه های 
غیرقانونی و فقدان ســوابق سوء امنیتی از 
جمله حوادث سال 1۳88 اشاره کرده است 
که می تواند مجــوز کاندیداتوری به برخی 

چهره ها چون تاج زاده ندهد.
محمد غرضی در واکنش به ابالغیه شورای 
نگهبان هرچند گفت که اعتراضی به این 
تصمیم نمی کند اما ایــن را هم گفت که 
»انقالب اســالمی زمانــی رخ داد که من 
بین ۳0 تا ۴0 ســاله بــودم و در آن زمان 
5 مرتبــه حضرت امــام )ره( بنــده را به 
عنوان نخســت وزیر معرفی کردند اما بقیه 
دستگاه ها به خصوص دستگاه های ستادی 
مخالــف بودند. جوان که بــودم می گفتند 
جوان است و نمی شود و حاال هم می گویند 

پیر است و نمی شود.«
چهره های سیاســی نیز ســکوت نکرده و 
نسبت به این تصمیم شورای نگهبان لب 
به اعتراض گشــودند، آنچنان که عباس 
عبدی در یادداشــتی نوشت »متنی که از 
ســوی شــورای نگهبان ابالغ شد، اتفاق 
نادری در تاریخ ۴2 ســال پس از انقالب 
بود. به نظرم خودشــان نیز خوب می دانند 
که این متن واجد اعتبار حقوقی نیســت و 
به هیچ وجه الزام آور برای وزارت کشــور و 
هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای 
توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی 

جز ادعای فوق را ثابت نمی کند.«
روزنامــه جمهوری اســالمی هــم با نقد 
مصوبه شورای نگهبان این توصیه را کرد 
که »انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری 
وقتــی اتفاق خواهــد افتاد که این ســه 
مجموعه اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی فقط 

در چارچوب قانون عمل کنند.«
وزیر کشــور هم در واکنشی گفت: منتظر 
تفســیر حقوقی معاونت حقوقی ریاســت 
اخیر شــورای  دربــاره مصوبه  جمهوری 

نگهبان هستیم.
ســیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای 
نگهبان امــا در گفتگویی بــا یک برنامه 
تلویزیونی بــه نقدها پاســخ داد و درباره 
شرایط جدید ثبت نام کاندیداهای انتخابات 
گفت: »براساس اصل 115 قانون اساسی 
رییس جمهوری باید شرایطی چون رجل 
سیاســی- مذهبی، مدیر و مدبر و شرایط 
دیگــری در این اصل را داشــته باشــد. 
 براســاس بند ۹ اصل 110 قانون اساسی 
تشــخیص و تأیید صالحیت داوطلبان از 
جهت این شــرایط که در اصل 115 آمده 
برعهده شــورای نگهبان است. روال هم 
همین گونه بوده که داوطلبان نام نویســی 

می کردند و شــورای نگهبان تشــخیص 
می داد که آنها دارای شرایطی چون مدیر، 
مدبر و  رجل سیاسی - مذهبی و... هستند 

یا خیر.«
سعید محمد افشاگری کرد ��

امــا فضــای انتخابات زده سیاســت طی 
چند روز اخیر محصور در ابالغیه شــورای 
نگهبان نبود، کاندیداهای احتمالی که این 
روزها حضورشان در رســانه ها اوج گرفته 
اســت، یکی بعد از دیگری نشست خبری 
می گذارنــد و از برنامه های انتخاباتی خود 
رونمایی می کنند. ســردار سعید محمد هم 
که مدتی قبل درگیر حواشــی استعفایش 
از قرارگاه خاتم االنبیاء شــده بود باالخره 
رودروی اهالی رسانه نشست تا سکوتش را 

شکسته و از حواشی بگوید.
او در این نشست درباره خروجش از قرارگاه 
خاتم گفت؛ »در آذر ماه خدمت فرمانده کل 
سپاه رســیدیم و درخواست کردیم که اگر 
ورود من آســیبی به سپاه بزند کنار بروم و 
اعــالم آمادگی کردم کــه از قرارگاه خاتم 
جدا شوم و در نهایتاً در بهمن ماه قرار شد 
با توجه به جدیت من این مســئله دوباره 
بررسی شود، در اسفند ماه اعالم کردند که 
این جا به جایی صورت بگیرد و 1۷ اسفند 
ما از ســپاه جدا شدم. حتی یک استعفا هم 
ارســال کردم و از این مجموعه جدا شدم. 
اما حقیقتاً اگر بخواهــم برخی جزئیات را 
مطــرح کنم دلم نمی خواهد لکه ســیاهی 
بر ســپاه پاســداران که برای من ارزشمند 
اســت بیفتد. سنگ اندازی جلوی پای من 
خیلی رخ داده و یکی از مشکالت تبعیض 
بین کاندیداهای نظامی اســت و آنها حتی 
از کار خود کنار نکشــیدند ولی این مسائل 
برای آنها مطرح نشــد. ابتــدا فکر کردیم 
شیطنت رسانه ای است اما بعد که پرسیدیم 
چرا با من ایــن گونه برخورد کردید گفتند 
درخواست شده این گونه تیتر شود که سعید 
محمد به دلیل تخلفات از قرارگاه خاتم سپاه 

پاسداران برکنار شد.
سعید محمد شائبه ها درباره تخلفات مالی 
را هم بی پاســخ نگذاشــت و گفت؛ »اگر 
کســی کوچکترین تخلفی از من ســراغ 
دارد با اســناد و مدارک اجازه دارد منتشر 
کند و از آنها شــکایت هم نمی کنم. مطرح 
کردند هلدینــگ دارم و دخترم آن را اداره 
می کنــد در حالی که من اصاًل دختر ندارم 
که هلدینگ مرا اداره کند. ۳0 ســال کار 
اقتصادی کردم و یک لکه سیاه در پرونده 
من نیســت.« اما ســعید محمد که همین 
روزها عکس یادگاری اش با محسن رضایی 
و رستم قاسمی خبرســاز شده بود در این 
نشســت احتماالت بر سر دولت ائتالفی را 

رد کرد.
ظریف هم خداحافظی کرد ��

پس از شوک سید حسن خمینی به اردوگاه 
چپ و اعــالم عدم حضــور در انتخابات 
1۴00، اصالح طلبان با لیســتی 1۴ نفره 
گام اول برای کاندیدای نهایی را برداشتند. 
لیستی که براساس آن محمدجواد ظریف 
در صدر پیشــنهادات احزاب و تشکل های 
اصالح طلب قرار داشت. اما دومین شوک 
هــم به اصالح طلبان وارد شــد، چه آنکه 
وزیرخارجه در نشســتی که در کمیسیون 
امنیت داشــت با قاطعیــت اعالم کرد که 
کاندیــدای انتخابــات نمی شــود. ظریف 
درحالی از کاندیدا نشــدن خود خبر داد که 

جبهه اصالحات ایران منتظر بود تا ظریف 
هم به مانند دیگر کاندیداها در جلســه این 
جبهه حضور یافته و از برنامه انتخاباتی خود 
رونمایی کند. بنا بــه روایت آذر منصوری، 
سخنگوی جبهه اصالحات ایران تا کنون 
11 نفر از فهرست 1۴ نفره نامزدهای نهایی 
اصالح طلبــان برنامه خــود را به اعضای 
مجمع ارائه کرده اند که جدا از ظریف عدم 
حضور عارف در جلســات این جبهه تا این 
لحظه ســؤال برانگیز شده است. در هفته 
جاری البتــه این محمد شــریعتمداری و 
آخوندی بودند که رسماً برنامه های خود را 

برای اصالح طلبان تشریح کردند.
موســوی الری، عضــو شــاخص مجمع 
روحانیــون مبــارز امــا در گفتگویــی با 
خبرآنالین به اصــالح طلبانی که مدعی 
کاندیداتوری کردنــد توصیه کرد که همه 
کاندیــدا شــوند و در این مرحلــه جریان 
اصالحات به مثابه یک شــورای نگهبان 
عمــل نکند.اولین کاندیداتــوری خارج از 
این لیســت را هم شاهد بودیم که محسن 
مهرعلیزاده رسماً از سوی حزب اراده ملت 

کاندیدای ریاست جمهوری شد.
قالیباف زیر سایه رئیسی ��

اما اصولگرایان همچنان در انتظار پاســخ 
نهایی ابراهیم رئیسی برای حضور یا عدم 
حضورش در انتخابات هســتند؛ رئیســی 
که در دوازدهمین دور انتخابات ریاســت 
جمهوری توانســته بود 1۶ میلیون رأی به 
سبد اصولگرایان بریزد همچنان در آمدن یا 

نیامدن مردد است.
علی رغم تردید رئیسی برای کاندیداتوری، 
روایتی از جلســه دو نفره قالیباف و رئیسی 
منتشر شد که براساس آن قالیباف قول داده 
بود در صورت کاندیداتوری رئیســی وارد 
میدان نشود. این خبر درحالی منتشر شد که 
ابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتالف 
نیروهای انقالب درباره برخی گمانه زنی ها 
درمــورد حضور قالیبــاف در انتخابات 28 
خرداد، گفته بود؛ »گرچه برخی از نزدیکان 
قالیباف اعالم کردند او منتظر شکل گیری 
فضای انتخابات و بررسی همه جانبه فضا 
است؛ ولی به نظر می رسد قالیباف تصمیم 
خــود را در ایام ثبت نــام داوطلبان خواهد 

گرفت.«
از ســوی دیگــر اللــه افتخــاری، عضو 
شــورای وحدت اصولگرایان درباره حضور 
ریاست  انتخابات  در  رئیســی  سیدابراهیم 
جمهوری گفت: شــواهدی وجود دارد که 
این موضوع را قوت می بخشد که احتمال 
حضور ایشان بسیار باالست. آقای رئیسی 
حضور خــود در انتخابات را نفی نکردند و 
این نکته قابل توجهــی در موضوع حضور 

ایشان در انتخابات است.
پورمحمدی دبیر شــورای وحــدت هم با 
اشــاره به تمایــل اجتماعــی و محبوبیت 
بیشتر رئیسی در بین نامزدهای احتمالی و 
همچنین ظرفیت ویــژه او برای رای آوری 
و اجماع سازی در انتخابات گفت: »ایشان 
تا االن حرفی مبنی بر حضور در انتخابات 
نــزده؛ امــا مخالفتی هــم نکرده اند. ولی 
حضور ایشــان به شدت بســته به شرایط 
است. علی الخصوص که ایشان مسئولیتی 
انتصابــی دارند و بــدون رضایت رهبری 
هم نمی تواند مســئولیت خود را رها کند.« 
موضوعی کــه از دیگر اعضای شــورای 
وحدت هم مورد اشاره قرار گرفته بود. آنجا 

که مصباحی مقدم و باهنر تاکید کردند که 
رئیسی منتظر اذن رهبری است.
ائتالف نظامیان شکست خورد؟

پنج شنبه گذشته بود که محسن رضایی، 
کاندیــدای احتمالی انتخابــات 1۴00، با 
انتشــار عکسی از خود، رســتم قاسمی و 
سعید محمد در توئیتی نوشت: »در نگرش 
اسالمی ایران به مدیریت، »داوطلبی برای 
مسئولیت« با »تالش برای کسب قدرت« 
کاماًل متفاوت اســت. در انتخابات 1۴00 
فارغ از هر نتیجه ای، قرار اســت برادرانه و 

همه باهم ایران را بسازیم.«
توئیتی که از یک جلســه میان ۳ فرمانده 
سابق سپاه برای ائتالف در انتخابات خبر 
می داد اما ســایت قرن نو در خبری کوتاه 
نوشــت: »انتظار می رفت دیدار محســن 
رضایی، رســتم قاسمی و سعید محمد که 
به دعوت ســردار حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه و در روز پنشنبه انجام شد، منجر 
به نتیجه خاصی شــود. محافل سیاســی 
پیش بینــی می کردند نتیجه این جلســه، 
نوعی ائتالف باشد، اما اواًل حسین دهقان، 
وزیر پیشین دفاع از حضور در جلسه امتناع 
کرد و ســه نامزد دیگر هــم توافقی برای 
اتحاد )دست کم تا زمان ثبت نام( نداشته اند. 
معهذا گفته می شود این سه کاندیدا توافق 
کرده اند که فعالیت سیاسی شان با یکدیگر 

و فرماندهی سپاه هماهنگ باشد.«
این احتمال را ســعید محمد در نشســت 
خبری که داشــت تا حدودی تأیید کرد و 

گفت که تن به دولت ائتالفی نمی دهد.
علی مطهری فعال اســت، ناظمی شرط 

انصراف را اعالم کرد
اما از دیگر کاندیداهای انتخابات چه خبر؟ 
علی مطهری که این روزها فعال شده است 
و حضوری پررنگ در فضای رســانه ای و 
مجازی دارد شب گذشته، در اولین کالب 
هاوس انتخاباتی خبرآنالین، به ســؤاالت 
چهره های سیاســی و خبرنگاران پاســخ 
داد. مطهری خــود و برنامه هایش را برای 
جوانان متولد دهه ۷0 و 80 تعریف کرد و 
همچنین برای اصالح طلبان و اصولگرایان 
شرط گذاشت که هر فرد اصلحی که باشد، 
چه خانم و چه ســنی در کابینه خود از او 

استفاده خواهد کرد.
این کاندیدای انتخابات 1۴00 بر این باور 
بود کــه کم کم که آمریکا به برجام برمی 
گردد، باید با آمریکا رابطه اقتصادی برقرار 
کنیم. مطهــری در این گفتگو هم از ورود 
زنان به اســتادیوم دفاع کرد هم نگاه خود 
به اقتصــاد، ورزش و فرهنــگ را مطرح 
کرد.محمد ناظمی اردکانی از کاندیداهای 
احتمالــی انتخابــات ریاســت جمهوری 
1۴00 اســت و ســابقه وزارت دولت نهم 
را در کارنامــه اش دارد هــم در گفتگویی 
که بــا خبرآنالین داشــت در کنار دیگر 
کاندیداهایــی قرار گرفــت که در صورت 

کاندیداتوری رئیسی انصراف خواهد داد.
سردار حســین دهقان هم که غیبتش در 
عکس دســته جمعی کاندیداهای نظامی 
ســؤال برانگیز شــده بود در گفتگویی از 
برنامه های اقتصادی خــود روایت کرد و 
تاکید کرد »ما حتمــاً و اکیداً بودجه ارزی 
کشور را از بودجه ریالی جدا خواهیم کرد به 
این معنا که جایی که قرار اســت ارز برای 
توســعه و ســرمایه گذاری تأمین کنیم را 

تخصیص ارزی می دهیم.«
صادق خرازی هم که معتقد اســت با علم 
به توانایی اش کاندیدا شده معتقد است که 
باید درباره مسائلی چون صداوسیما باید با 

رهبری گفتگو کرد.
همچنیــن در پی ابالغ مصوبه شــورای 
داوطلبان  شــرایط  درخصــوص  نگهبان 
ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری به 
وزارت کشور، رئیس جمهور به وزارت کشور 
دســتور داد که در برگــزاری انتخابات بر 
اساس جمع بندی نظریه تفسیری معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری و طبق قوانین 

موجود عمل نماید.

آنچه بر فضای سیاسی کشور برای انتخابات ریاست جمهوری می گذرد

جنجال برسرمصوبه انتخاباتی شورای نگهبان
نیلوفر موالیی

رئیس قوه قضاییه: 
گر کسی تمکن مالی ندارد، 

مهریه تقسیط می شود

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به دریافت گزارشاتی 
مبنی بر اســتنکاف برخی از افراد در پرداخت حق 
زوجــه به موجــب رأی دادگاه، گفت: مهریه حق 
زوجه اســت که مرد موظف است پرداخت کند و 
دادگســتری باید با مردانی که با قلدری از ایفای 

تعهدات خود در قبال همسرانشــان اســتنکاف 
می کنند، برخورد کند.

به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، سید ابراهیم 
رئیسی در جلســه صبح  دیروز  شورای عالی قوه 
قضاییه، ماه رمضان را فرصتی برای تعالی انسان 
دانســت و گفت: ماه رمضان بستری برای توجه 
بــه حضرت حق و توجه به دیگــران در پرتو این 
خداخواهی است که در تمام آموخته های رمضانی 
و عید فطر موج می زند و وداع با این ماه پر فضیلت 
برای مومنان و کســانی کــه حقیقت آن را درک 

کردند دشوار است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع 
تحــول قضایی در بســتر گام دوم اشــاره کرد و 
مهم ترین اقدام برای تحقق تحول را رفع نواقص 
و معایب در انجام وظایــف و مأموریت های یک 
ســازمان اداری دانست.رئیسی همچنین با اشاره 
به دریافت گزارشــاتی مبنی بر استنکاف برخی از 
افراد در پرداخت حق زوجه به موجب رأی دادگاه، 
گفت: مهریه حق زوجه است که مرد موظف است 
پرداخت کند و دادگســتری بایــد با مردانی که با 

قلدری از ایفای تعهدات خود در قبال همسرانشان 
استنکاف می کنند، برخورد کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر کســی تمکن مالی 
پرداخت مهریه را ندارد، بر اســاس ضوابط قانونی 
تقسیط صورت می گیرد، اما اگر کسی تمکن دارد 
و پرداخت نمی کند، باید با آن برخورد شود؛ چرا که 
مهریه حق زوجه اســت و ما موظفیم کسانی که 
همسرانشان با قلدری حق آن ها را نمی دهند و به 
عدلیه پناه آورده اند، در گرفتن حقشان یاری کنیم 

و نگذاریم حق او ضایع شود.
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اقتصاد

درگفت و گو با یک کارشناس اقتصادی 
بررسی شد

 چشم انداز لغو تحریم ها 
در اقتصاد ایران

 
بسیاری از کارشناســان و فعاالن اقتصادی معتقدند توافق در 
وین می تواند اقتصاد ایران را از پس چند سال سخت، مهیای 
بازگشــت به مدار رشــد کند. با این حال تالش برخی برای 
تاثیرگذاری بر روند این مذاکرات و انتشــارات اخبار منفی به 
نقل از منابع آگاه، نگرانی برخی از دســتیابی به توافق در این 

حوزه را نشان می دهد.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین الملل با اشار به این نکته 
که صف آرایی مخالفان در شرایط کنونی بسیار محسوس تر از 
گذشته می شود، گفت: نشست های وین در اصل دنباله برجام 
اســت اما باید توجه داشت اشکاالتی در توافق قبلی به چشم 

می خورد و همین امر سبب شد برجام در واقع شکننده باشد.
وی افزود: همین مشــکالت بود که سبب شد ترامپ، رییس 
جمهــور قبلی آمریکا بتواند این توافــق را نقض کند بنابراین 
به جای آن که تمرکز بر مذاکره یا عدم مذاکره باشــد، باید بر 
این نکته دقت کرد که نقص هــای موجود در توافق برطرف 
شــود اما متاســفانه شــاهدیم برخی به جای تمرکز بر اصل 
موضوع، فرعیات را پیش می کشــند و از اصل مذاکره با بدی 

یاد می نمایند.
وی ادامه داد: در اصل تداوم نشســت های وین، تداوم برجام 
محسوب می شود اما مذاکرات باید به شکل عمیق و پیش رفته 
دنبال شود تا بتواند عوامل پیوند دهنده مذاکرات فعلی با برجام 
را تقویــت کند تا مانع از نقــض و بی اعتمادی و بدعهدی در 
آینده شود. وی تصریح کرد: این موضوع بسیار مهم است زیرا 
هنگامی کــه امکان عدول و نقض از این توافق به بهانه های 
مختلف همانند دوران ترامپ اتفاق افتاد، وجود داشــته باشد، 

تبعات و آثار بد اقتصادی برجا می گذارد.
چشــم انداز مثبت اقتصاد ایران در آینده نزدیک ��

طیبــی درباره تأثیر لغو تحریمها بر اقتصــاد ایران تاکید کرد: 
اثرات مذاکرات می تواند چشم انداز جدیدی برای اقتصاد ایران 
بــه وجود آورد که بر اســاس آن می توان به رشــد اقتصادی 
امیدوار باشیم زیرا در این صورت امکان سرمایه گذاری، ایجاد 
شــغل و افزایش نرخ اشــتغال را به دنبال دارد و موجب ثبات 
در بازارهای داخلی می شــود. از ســوی دیگر برداشته شدن 
تحریم های نفتی عامل مهمــی در ایجاد منابع ارزی جدید و 
جلوگیری از نوســان بازار ارز و سایر بازار دارایی ها خواهد شد. 
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: با برداشــته شدن تحریم 
همچنین روابط بین بانکی ایران و ســایر کشــورها می تواند 
برقرار باشد تا جریان سرمایه را که الزمه توسعه تجارت است، 

تسهیل کند.
وی گفت: در این صورت امکان جلب سرمایه گذاری خارجی 
بــه وجود می آید زیرا اکنون بخش هــای زیربنایی مانند نفت 
نیازمند ســرمایه گذاری زیربنایی هستند و به این حوزه ها باید 
انتقال تکنولوژی اتفاق بیافتد و ســرمایه های جدید وارد آنها 
شود تا در آینده بخش نفت برای صادرات بتواند قابلیت رقابت 
با ســایر رقبای عضو اوپک و خارج از اوپک را دارا باشد. وی 
عنوان کرد: این مســاله از طریق ســرمایه گذاری های مجدد 
و انتقال تکنولوژی امکان پذیر اســت. طیبی خاطرنشان کرد: 
اگر قرار باشــد تحریم ها لغو شود اما سرمایه گذاری در بخش 
نفت صورت نگیرد، صادرات نفت ایران دچار مشــکل می شود 
زیرا هزینه های تولید نفت در کشور باالست و ممکن است در 
نهایت در بازارهای بیــن المللی خریداری برای این محصول 

وجود نداشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: 
ابعاد اثرگذاری لغو تحریم ها بر اســاس چشم انداز جدیدی که 
به وجود می آید، بســیار زیاد است و در درجه نخست این ابعاد 
شاخص های اقتصاد کالن مانند رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و 
... را تحت تأثیر قرار می دهد و در مرحله بعد می تواند در قلمرو 
خرد، بر فضای کسب و کار تاثیرگذار شود. این موارد می تواند 

به اقتصاد ایران در خارج شدن از مشکالت فعلی کمک کند.
طیبی درباره سیگنال های ارسال شده از روند نشست های وین 
و احتمال به نتیجه رســیدن این مذاکــرات توضیح داد: روند 
کنونی نشــان دهنده به نتیجه رسیدن مذاکرات در هفته های 
آینده اســت و علیرغم اینکــه تندروهای داخلــی و خارجی 
مشــکالت زیادی ایجاد می کنند. برای نمونه اسرائیل درحال 
ایجاد مشکالتی است تا خللی در روند مذاکرات ایجاد شود اما 
سینگال ها نشان دهنده وجود اراده بین ایران و کشورهای طرف 
مقابل دراین نشســت ها وجود دارد و روز به روز به توافقات و 
حل مشکالت نزدیک تر می شوند و روند نشست ها در اصل رو 
به جلو و امیدوار کننده مشاهده می شود اگر همین شرایط فعلی 
حفظ شود و مساله خاصی به وجود نیاید؛ امیدها نسبت به یک 

توافق جدید و برداشته شدن تحریم ها بسیار زیاد است.
این کارشناس اقتصادی درباره مساله الزم و ملزوم بودن رفع 
تحریم ها و عضویت در اف ای تی اف توضیح داد: اگر تحریم ها 
برداشــته شــود اما به اف ای تی اف که یک ابزاری است برای 
سیال کردن جریان سرمایه و مراودات مالی نپیوندیم، طبیعی 
اســت که دچار نوعی خود تحریمی خواهیم شد. از این رو در 
شرایط کنونی تصمیم برای پیوستن به اف ای تی اف به همان 
انــدازه اهمیت دارد که مذاکرات ویــن اقتصاد ایران را تحت 

تأثیر قرار می دهد.

بازتاب

رفع تحریم؟

ایــن خبر بــر روی آنتن بــود؛ “فرارو-حســن روحانی 
رییس جمهور در جلســه هیات دولــت گفت: »به عنوان 
رییس دولت به مردم اعالم می کنم تحریم شکسته شده 
اســت و اگر همه با هم متحد باشــیم به زودی تحریم 
برداشــته می شود، طرف ما می داند راهی جز بازگشت به 
قانون مقررات و تعهــدات خود و موافقتنامه برجام وجود 
ندارد.« برجــام برخالف گفته و موضع برخی افراد، اقدام 
مفید این دولت بود، ایرادی اگر قابل طرح اســت این که 
قدم های بعدی بر داشته نشد. همچنین باید منتظر بود و 
دید که عوامل پشت پرده و تعیین کننده خروج ترامپ چه 
بوده و چه درســی از این دانش قابل یادگیری است. به 
هر حال قرار دادهای بین المللی نشــیب و فراز دارند و بر 
خــالف قرارهای بین افراد نهاد خاصی به جز تراز قدرت 
و مهارت دیپلماتیک و حسن نیت طرفین برای حفظ آن 
موجود نیست. این خبر آقای رییس جمهور هم به هر حال 
خبر خوبی است حتی اگر در سطح باز گشت به وضعیت 

موجود قبل از خروج آمریکا باشد.
البته جزییاتی از مطالب مورد بحث در دسترس نیست که 
بتوان در مــورد توافق جدید اظهار نظر کرد. اما اینجانب 
توافق قبلی را چنانکه در منابع اینترنتی بود خوانده بودم. 
یک غایب اساسی در آن نبودن بندهای مربوط به برداشته 
شدن مواثر تحریم های بانکی بود. باز هم به نظر اینجانب 
بر قرار ماندن تحریم های بانکی اثر بخشی سایر موارد را 
بسیار کاهش می دهد. اگر فقط به رفع تحریم های بانکی 
توجه می شد سایر تحریم های اقتصادی خوددبخود تا حد 
زیادی قابل خنثی شــدن بود، زیرا طبق قوانین و دستور 
العمل های تحریمی ناظر بر کار کرد بانک ها آن ها موظف 
هســتند به صورت پلیس نظارت بر سایر محدودیت های 
تحریمی نیز باشند، یعنی تضمین )due diligence( در امر 
معامالت نیز به عهده بانک اســت. و همین یک عامل 
برای ســخت گیری بانک های بیــن المللی و حتی عدم 

آمادگی کار با ایران در موارد غیر تحریمی نیز بود.
متاســفانه تیم قبلی کارشناس بانکی در بر نداشت و یک 
کارشناس مستقل مالی به تیم کمک می کرد که مجازات 
درخور این همکاری را دریافت کرد. تا جایی که در اخبار 
آمده تیم موجود نیز کارشــناس بانکداری بین الملل در 
بــر ندارد.اگر موارد مذاکره برداشــتن نام نهادها وافراد از 
فهرست تحریم ها باشد و وقت تیم مذاکره کننده بر این 
صرف شود و در رفع تحریم بانکی و بخش انرژی دست 
آورد نداشته باشد و شرایط ورود بخش خصوصی ایران به 
تجارت بین الملل رسمی را فراهم نکند، این خبر برای آن 
افراد و نهادها که ازفهرســت تحریم خارج می شوند خبر 
خوبی هست اما برای کشــور چندان دست آورد نیست، 

باید صبر کرد و دید.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده  

توصیه یک فعال بازار طال به 
خریداران

دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
در حال حاضر قیمت طال و ســکه مناسب است گفت: مردم 
می توانند معامالت خرید و فروش خود را شروع کنند چراکه 

به نظر من قیمت ها به ثبات رسیده است.
نادر بذرافشــان درباره دالیل افزایش قیمت طال و ســکه 
توضیح داد: از ابتدای هفته با افزایش نرخ ارز و اونس جهانی، 
برخــالف انتظار عده ای از مردم رونــد نزولی قیمت طال و 
سکه متوقف شده و طی این مدت طال حدود 52هزار و سکه 

۴00هزار تومان گران شده است.
این فعال بازار طال با اشــاره به وضعیت تقاضا بیان کرد: با 
وجود گذشــت چهار روز از آغاز به کار بازار پس از یک ماه 
تعطیلی، همچنان تقاضایی برای خرید طال و ســکه وجود 

ندارد و نوسانات اخیر باعث شده مردم دست نگه دارند.
وی افزود: البته به رغم نبود تقاضا حباب سکه امروز متاثر از 
کاهش عرضه، به حدود ۴00هزار تومان افزایش یافته است 
درحالی که هفته پیش حباب به 150هزار تومان هم رسیده 
بود.به گفته بذرافشان، هفته گذشته با ریزش قیمت ها میزان 
فروشندگان افزایش یافته بود اما از ابتدای هفته جاری بازار 
به حالت رکود بازگشته و نه تنها خریداری وجود ندارد بلکه 

فروشندگان هم منتظر افزایش بیشتر قیمت ها هستند.
این عضو اتحادیه طال توصیه کرد: به نظر من در حال حاضر 
قیمت طال و سکه مناسب است و مردم می توانند معامالت 
خرید را آغاز کنند چراکه در صورت ثبات شرایط فعلی، قیمت 
طال در محدوده ۹50هزار تا یک میلیون و بهای ســکه هم 
در محدوده ۹میلیون و 500هزار تا 10میلیون تومان نوسان 
خواهد داشــت. وی تصریح کرد: البتــه چنانچه تغییری در 
شــرایط رخ دهد یعنی ارزش اونس یــا نرخ ارز باال و پایین 
شود و یا خبری درمورد برجام به گوش برسد، قیمت طال و 

سکه تا 10درصد نوسان کاهشی یا افزایشی خواهد داشت.

نگاه روز

گزارش
گروه اقتصادی: سازمان برنامه و بودجه معتقد است 
که« دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته و این 
حرف بی اساسی است که رییس کل بانک مرکزی 
هم آن را تأیید می کند و در عین حال این سازمان 
1.2 میلیارد دالر نیز از بانک طلبکار اســت«. اما از 
ســوی دیگر همتی نه تنها عدم استقراض را تأیید 
نکرده بلکه آن را شــوخی دانسته و گفته که » 1۳ 
میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی اختصاص داده 
شــده که این بدهی دولت به بانک مرکزی است 
و باید برگردانده شود«.جریان ادعای استقراض از 
بانک مرکزی و اعتراف به چاپ پول از طرف بانک 
و رد این موضوع از ســوی دولت هنوز ادامه دارد 
و تکلیف آن مشخص نیست. ولی اظهارات جدید 
روسای ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 

مسائل دیگری را مطرح می کند.
استقراض یک سالی است که علنی شده ��

ماجرا از سال گذشته شــروع شد؛ زمانی که تورم 
رو به افزایش بود و بحث تأمین کســری بودجه و 
اثرگذاری آن بر تورم مطرح شــد و سازمان برنامه 
و بودجه بــا رد این موضوع اعــالم کرد که هیچ 
اســتقراضی از بانک مرکزی جهت تأمین کسری 
بودجه صورت نگرفته و دولت انضباط مالی کاملی 
داشــته است.اما همتی - رئیس کل بانک مرکزی 
- اینگونه توضیح داد که منابعی که دولت براساس 
قانون بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت و آن 
را باید بانک به ریال تبدیل کند در شــرایطی که 
دالری در دســترس نیست، به نوعی استقراض از 
بانک مرکزی به شمار می رود که خود بر پایه پولی 

و تورم اثرگذار بوده است.
این جریان ادامه داشــت تا اینکه در ابتدای ســال 
جاری همتی رســماً به چاپ پول در بانک مرکزی 
بــرای پرداخت منابع ریالی دولــت اعتراف کرد و 
نوبخت - رئیس ســازمان برنامــه و بودجه - این 
موضــوع را تأیید نکــرده و جریــان بدهی بانک 
مرکــزی به دولت و اینکــه آن بزرگترین بدهکار 

دولت است را مطرح کرد.
جریان مکالمات کالب هاوس و تلویزیون در مورد 

استقراض و بدهی
اما در هر صورت توضیح کاملی در رابطه با این که 
این طلب چگونه و تا چه میزان اســت ارائه نشد تا 
این که اخیراً اظهارات همزمان مسئوالن مربوطه 
در کالب هاوس و تلویزیون گویای ارقام تازه ای از 
بدهی های دولــت و بانک مرکزی بود. بدهی 1.2 

میلیارد دالری بانک مرکزی به دولت
نوبخت که در کالب هاوس حضور داشت در رابطه 
با بدهی بانک مرکزی به دولت توضیح داد و رقم 

آن را 1.2 میلیارد دالر اعالم کرد.
وی گفت که اگر تالش نشود بین سازمان برنامه و 
بانک مرکزی اختالفی ایجاد شود، رقم قابل توجهی 
از محل فروش و صادرات فرآورده های نفتی ایجاد 
می شــود که برای پرداخت هایی از جمله یارانه به 
حســاب بانک مرکزی واریز می شود، اما مشکلی 
که بانک مرکزی دارد این است که نمی تواند این 
رقم را به ریال تبدیل کند که البته این طور نیست 
که بانک مرکــزی نخواهد ولی نمی تواند به دلیل 
مراقبت هایی که بــرای پایه پولی و تورم دارد این 

1.2 میلیارد ریال را به ریال تبدیل کند.
استقراض دولت از بانک بی اساس است و همتی 

تأیید می کند
نوبخــت در اظهاراتــش گفت کــه دکتر همتی 
ایــن بدهی را قبــول دارد، وی همچنی گفت که 
استقراض دولت از بانک مرکزی حرف بی اساسی 

است و دکتر همتی نیز این را تأیید می کند.
عدم اســتقراض شوخی اســت، ۱۳ میلیارد  ��

دالر طلبکاریم
اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه دقایقی 
بعد از سوی رییس کل بانک مرکزی که همزمان 
در یک برنامه تلویزیونی حضور داشــت پاسخ داده 
شد و وی گفت که آقای نوبخت شوخی کرده است 
که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است. 

وی این استقراض را به جریان تامین ارز کاالهای 
اساسی نیز ربط داده و گفته که در دو سال گذشته 
1۳ میلیارد دالر به کاالهای اساسی اختصاص داده 
شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به شمار 

می رود و باید ظرف سه سال به بانک برگردد.
همتــی البته در این باره توضیح کاملی ارائه نکرده 
ولی بــه نظر می رســد این ماجرا مربــوط به ارز 
ترجیحی تأمین شده برای کاالهای اساسی است 
که عمدتاً از محل فروش نفت تأمین می شــود و 
بــا توجه به تاخیری که در برگشــت ارز حاصل از 
صادرات نفت وجود دارد بانک مرکزی در این رابطه 

از دولت طلبکار می شود.
همتی معتقد است که زمانی دولت می تواند از بانک 
مرکزی طلبکار باشــد کــه فاکتورهای اقتصادی 
اصالح شــده و این بدهــی می توانــد به معنی 

حکمرانی درست و صحیح اقتصادی باشد.
دولــت بــاالی ۱۰۰ هزار میلیــارد به بانک ها  ��

بدهی دارد
رئیس کل بانک مرکــزی جریان بدهی دولت به 
شبکه بانکی را هم مطرح کرده و گفته که ما بیش 

از 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم.
تاکیــد دوباره نوبخت بر عدم امــکان بانک برای 

تبدیل منابع ارزی دولت به ریال و عدم استقراض
اما بار دیگــر این صحبت همتی در کالب هاوس 
مطرح و با واکنش نوبخت مواجه شــد و او دوباره 
تاکید کرد کــه حتماً آقای همتی تأیید می کند که 
1.2 میلیارد دالر ناشــی از صادرات نفت از سوی 
وزارت نفت به بانک مرکزی واریز شــده و بانک 
نتوانســته آن را تبدیل و تســعیر کند برای همین 
بخشی از منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است ولی 
برای مدیریت پایه پولی کشــور مطالبات سازمان 

هدفمندی یارانه ها را پرداخت نکرده است.
وی در مورد بدهــی 100 هزار میلیاردی دولت به 
بانک هــا نیز گفت که دولت اســتقراضی از بانک 
مرکزی نداشــته و بخشــی از طلب برخی افراد از 

دولت، تهاترشــده اســت، یعنی بدهی های برخی 
شــرکت های دولتی مثل جی تی ســی به دولت 
منتقل شد و آنچه که در رقم بدهی دولت به بانک 
مرکزی است ناشی از این موارد است نه اینکه برای 

تصویب بودجه از بانک مرکزی استقراض کنیم.
جریان این اختالف نظرها چیست؟ ��

حدود یکســال از اظهــارات علنی و رســانه ای 
مسئوالن ارشــد دولت در سازمان برنامه و بودجه، 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با استقراض 
دولت از بانک مرکزی، چاپ پول و البته بدهی های 
طرفین به یکدیگر گذشته و هر بار مسایلی مطرح 
می شود که به حواشی و ابهامات دامن می زند، در 
حالی که اصل ماجرا می تواند به شــرایط تحریمی 
برای دسترســی به ارز حاصــل از صادرات نفت و 
فرآورده های آن و همچنین ارزهای صندوق توسعه 
بر گردد که با توجه به نیاز به تأمین کاالی اساسی 
و با ســایر هزینه های دولت بانک مرکزی مجبور 
به پرداخــت ارز از محل منابع خود و یا تبدیل آن 
به ریال است.این در حالی است که بانک مرکزی 
رســماً ارز حاصل از صادرات نفــت فوراً در اختیار 
نــدارد و پیش از این اینطور بوده که منابع ریالی را 
در اختیار دولت قرار داده ولی اکنون سخت گیری 
بیشــتری در این مورد وجود دارد در عین حال که 
در تبدیــل دالر به ریال با توجه به حجم باالی آن 
و تاثیری که بر پایه پولی و تورم خواهد داشــت به 
کندی صــورت می گیرد و موجب نارضایتی دولت 
شده اســت.اما به هر حال این می تواند با توجه به 
اظهارات مطرح شــده بخشــی از ماجرا باشد ولی 
اینکه واقعیت این بدهی های 1.2 میلیارد دالری و 
1۳ میلیارد دالری چیست و آیا ابعاد دیگری را نیز 
به همراه دارد موضوعی است که باید شفاف سازی 
آن از ســوی مســئوالنی که آن را مطرح کرده اند 
انجام شــود چرا که بحث ارقــام هنگفتی از منابع 
ارزی و ریالی مطرح اســت که دائم بر ابهامات آن 

افزوده می شود.

ابهام  13 میلیارد دالری
آیا  بدهی دولت به بانک مرکزی صحت دارد

محمد میرزائی 

محمد طبیبیان

فاطمه اکبرخانی

گروه اقتصادی: با وجــود تصویب افزایش 
قیمت کارخانه ای خودرو، ظاهراً خودروسازان 
به افزایش ۹ درصدی قیمت محصوالتشان 
رضایت نداده و در حال نامه نگاری و رایزنی 
برای آزادسازی قیمت خودرو هستند. شورای 
رقابت در جلســه هفته گذشته خود افزایش 
قیمــت محصوالت ایران خودرو و ســایپا را 
مصوب کرد، به طوری که قیمت محصوالت 
ایــران خودرو به طور متوســط 8.2 درصد و 
محصوالت سایپا به طور متوسط 8.۹ درصد 
افزایش یافت. بر اســاس مصوبه شــورای 
رقابت، طبق تورم بخشــی یک ساله اعالم 
شــده توســط بانک مرکزی و پس از کسر 
تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول 
و دوم سال 1۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای 
کیفیت و بهره وری در نهایت برای شــرکت 
ایــران خودرو به طور متوســط 8.2 درصد و 
برای شرکت سایپا به طور متوسط 8.۹ درصد 
افزایش قیمت محاسبه شــده که با در نظر 
گرفتن بند 1 فوق بــرای تمامی خودروهای 
مشمول دســتورالعمل قیمت گذاری شورا، تا 

پایان شهریور 1۴00 اعمال و اجرا می شود.
برای تمام افرادی که تا پایان ســال 1۳۹۹ 
جهــت خرید خودرو ثبت نــام کرده و پیش 
پرداخت داشــته اند و مشــمول دریافت سود 
نیســتند، افزایــش قیمت تعلــق نمی گیرد.

با این مصوبه شــورای رقابت، خودروسازان 
می توانند قیمت محصوالتشــان را مطابق با 
درصدهای تعیین شــده، افزایش دهند و بر 
این مبنا نسبت به تحویل خودرو به خریداران 
اقدام کنند، اما شــواهد حاکی از آن است که 
ارسال دعوتنامه برای تحویل خودروها با روند 
کندی همراه است و همین موضوع شکایت 
برخی خریداران را به همراه داشــته اســت.

یــک مقام آگاه در این رابطه به فارس گفت: 
خودروســازان چندان از این مصوبه شورای 
رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادســازی 
قیمت خودروها هســتند. وی افزود: در این 
رابطه نامه نگاری هایی را نیز با دستگاه های 
مختلــف انجام داده و در حــال رایزنی برای 

عملی کردن خواسته خود هستند.
گرانی ۹ درصدی خودرو کافی نیست ��

در کنار خودروســازان، برخی مدیران وزارت 
صنعت نیز از مصوبه شــورای رقابت رضایت 
نداشته و این موضوع را رسما اعالم کرده اند. 
در این رابطه ســهیل معمارباشــی، مدیرکل 
صنایع حمــل و نقــل وزارت صمت با بیان 
اینکه افزایش قیمت خــودرو واقعا چاره کار 
خودروسازان و مشکالت آنها نیست، از کاهش 
تولید خودروهای ارزان تر و زیان ده توســط 
خودروسازان خبر داد. وی افزود: این که بازار 
روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه ای 
محصوالت ندارد. روند نزولی قیمت ها در بازار 
به دلیل افزایش ثبــات اقتصادی و انتظارات 
روابط بین الملل است. خودرو از سر هم بندی 
قطعات، تولید می شــود و باید قیمت قطعات 
بررسی شود. تورم بخشــی را بانک مرکزی 
اعالم کرده که سال گذشته خودروسازان به 
چه میزان تورم تجربه کرده اند. شورای رقابت 
بر اســاس این تورم اعالمی، عدد را محاسبه 
کــرده و بعد از کم کردن افزایش قیمت های 
قبلی به رقم اعالم شــده، رسیده است. وی 
با تاکید بر اینکه تعلل شــورای رقابت، ضرر 
و زیان هایی را به خودروسازان تحمیل کرده 
است، گفت: این افزایش قیمت ها واقعا چاره 
کار خودروسازان نیست. اصال فرمول قیمت 
گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت 
جوابگوی مشــکالت خودروســازها نیست. 

قیمت قطعــات الکترونیکی که جزو قطعات 
خودرو اســت و همه خودرو ســازان دنیا آن 
را از طریــق واردات تامین می کنند از 2 یورو 
به حدود 25 یورو رســیده است. مس و ورق 
فوالد افزایش قیمت چشم گیری داشته است.

معمارباشی ادامه داد: به جز خودروهایی مثل 
کوئیک که با قیمت بازار متعادل شــده اند در 
اغلب خودروها شرکت ها در حال زیان دادن 
هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش 
تیراژ تولید پژو پارس شــده اســت، چرا که 
روی هــر خودرو پژو پارس حدود ۳0 میلیون 
تومان ضرر می دهد. این زیان باعث می شود 
ســبد محصوالت تولیدی خود را به ســمت 
محصوالت با زیان کمتر سوق دهد و ممکن 
این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.

 شورای رقابت، تخصص ندارد ��
شــورای رقابت در حالی قیمــت خودروها را 
افزایش داد که با روند کاهشی نرخ ارز روبرو 
هستیم و به گفته مســئوالن دولتی و بانک 
مرکزی، چشــم انداز نرخ ارز فعاًل افزایشــی 
نیست. مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس 
در شــورای رقابت با بیان اینکه در شهریور 
سال گذشــته نیز قیمت خودروها با مصوبه 
شــورای رقابــت افزایش یافته بــود، گفت: 
ســناریوهای مطرح در شــورا برای افزایش 
قیمــت خــودرو، غیر علمی بــود و در عین 

حال، شورای رقابت تخصص الزم را برای 
قیمت گذاری خودرو ندارد. این شورا به عنوان 
یک نهــاد عمومی در موارد مختلف از جمله 
نرخ اینترنت و قیمــت خودرو تصمیم گیری 
می کند، در حالی که به جزئیات مسائل مسلط 
نیست. رضاخواه تصریح کرد: شورای رقابت 
قیمــت خودروها را بر مبنای تورم بخشــی 
خودروهــا در ۶ ماهه دوم ســال قبل تعیین 
کرده، در حالی کــه در آن زمان نرخ ارز باال 
بود اما حاال پایین آمده است و معنایی ندارد 
که قیمت خودروها را به دلیل گرانی ســال 
قبل، افزایش دهیم. وی تاکید کرد: اگر قرار 
اســت نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل 
تولید توجه شود، در این رابطه نرخ ارز کاهش 
یافتــه، هرچند می توان بــه افزایش هزینه 
حقوق و دســتمزد توجه کرد. محمد باقری، 
عضو ناظر مجلس در شــورای رقابت نیز در 
مــورد انحصار خودروســازان در بازار خودرو 
معتقد اســت: تا زمانی که قیمت ها تکلیفی 
باشــند و انحصار وجود داشــته باشد، بحث 
رانت هم مطرح است. وی، شکست انحصار 
از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و 
افزود: قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و 
تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی و از طرف 
دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی 
داشــته باشد تا خودروســازان گران فروشی 
نکنند. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با 
بیان اینکه مجلس مخالــف افزایش قیمت 
خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای 
رقابت اعالم کرده بود، گفت: سرمایه گذاری 
شرکت های خارجی خودروســاز در ایران و 
واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست 
انحصار از دســت دو خودروساز داخلی است. 
اگــر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دالری 
از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، 
اتفاق مبارکی خواهد بود. با توجه به نارضایتی 
عمومی از قیمت و عملکرد خودروسازان بهتر 
اســت نهادی برای نظارت بر خودروسازان و 
قیمت گذاری محصوالتشان تعیین شود که از 
تخصص باالیی برخوردار باشد و ضمن بررسی 
دقیق دالیل خودروسازان برای افزایش قیمت 
محصوالتشان، به نظرات مردم نیز توجه کند.

خودروسازان به افزایش حدود9 درصدی قیمت خودرو راضی نیستند

انحصار در بازار خودرو

بازار خودرو از مشتری 
خالی شد

بررســی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از تداوم 
رکود در این بازار با وجود اجازه بازگشایی نمایشگاه ها 
از ابتدای هفته جاری است؛ فروشندگانی که نیازمند 
پول بوده اند حتی حاضر شــده اند که خودروی خود 
را تــا ۳0 درصد زیر قیمت ســایت های خودرویی 

بفروشند.

حتی پایان یافتن تعطیالت کرونایی ســه هفته ای 
نمایشــگاه های خودرو نتوانســت قفل معامالت را 
باز کند و با حرکت تدریجی ارز در مدار کاهشــی، 
به نظر می رســد رکود این بازار عمیق تر شده باشد. 
نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس  موتمنی«  »ســعید 
خــودروی تهران گفــت: عامل اصلی تــداوم این 
رکــود، کاهش نرخ ارز اســت.به گفتــه این مقام 
صنفــی، با توجه به اخبار مثبــت واصله از توافقات 
خارجی و احتمال برداشته شــدن تحریم ها، مردم 

همچنان از خرید دســت نگه داشته اند و امیدوار به 
کاهش قیمت های بیشتر هستند.وی اظهار داشت: 
فروشــندگانی که نیازمند پــول بوده اند حتی تا ۳0 
درصد زیر قیمــت -البته قیمت هایی که در فضای 
مجازی و سایت های خودرویی شاهد آن هستیم- 
خودروی خود را فروخته اند.موتمنی تصریح کرد:  در 
این روزها مراجعه کننــده به بنگاه ها به حدود صفر 
رســیده و افرادی که قصد خرید داشــته باشند، با 
چانه زنی می توانند زیر همین قیمت ها خودرو بخرند. 

گفتنی اســت: اواخر هفته گذشته با جو روانی ایجاد 
شــده در پی ریزش نرخ ارز، کاهش شدید قیمت ها 
در بازار خودروهای خارجــی رقم زد، به طوری که 
شــاهد افت 10 تا 15 درصدی قیمت ها در مقایسه 
با اواخر اســفندماه ۹۹ بودیم. به اعتقاد کارشناسان، 
در صورت تــداوم این روند به ویژه ثابت ماندن نرخ 
دالر در کانال 20 هزار تومانی، ریزش بیش از پیش 
قیمت ها اجتناب ناپذیر اســت و به همین دلیل هیچ 

کس در این روزها برای خرید اقدام نمی کند.
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سیل و خشکسالی دو دیو هولناک
خشکسالی سال هاست امان کشاورزان و صنعتگران یزد را بریده 
اما در همین شرایط، سیالب به جان خانه و زندگی مردم افتاده و 
از آنها قربانی می گیرد. استان کویری یزد 20 سال است که درگیر 
خشکسالی شدید شــده و در طول این مدت، تنها دو سال نسبتًا 
پربارش را تجربه کرده به نحوی که طی چند ســال اخیر، لقب 
خشک ترین استان کشور را به خود اختصاص داده و در این میان 
وضعیت مرکز استان، به مراتب وخیم تر از سایر شهرستان هاست.

البته یزد از دیرباز هم منطقه ای کویری، خشک و بی آب و علف 
بوده اما به همت مردمان سختکوش و خالقش، آب از کوهپایه ها 
و نقاط دوردست به وســیله قنات به محل زندگی، کسب وکار و 

مزارع کشاورزی آنها آورده شده است.
با خشــک شدن چشــمه ها و چاه ها و افت شدید سفره های آب 
زیرزمینی، قنات ها نیز یکی پس از دیگری از مدار آبرسانی خارج 
شــدند تا خشکسالی یزد، چهره خشن و هولناک خود را به مردم 
این دیار نشان دهد. بارش های بهاره امسال و پاییز و زمستان ۹۹ 
نیز چنگی به دل طبیعت خشک یزد نزد و این خشکسالی می رود 
تا وارد بیســت و یکمین سال خود شــود. گرچه هنوز مشکالت 
جدی در زمینه آب شــرب، به واسطه اســتفاده از آب انتقالی در 
یزد بروز نکرده اما به محض حاکم شدن گرمای شدید و افزایش 
دما و راه افتادن شــبانه روزی کولرهــا، کم کم بحران کمبود آب 
شــرب نیز خود را نشان می دهد. کشاورزان هم فقط دلخوش به 
بارش باران هستند و پس از سپری کردن فروردین بی باران، امید 
به سخاوت اردیبهشــت دارند، امیدی که البته این روزها به بیم 
تبدیل شده است. دست کشاورزان زحمتکش استان یزد هنوز از 
شــکرگزاری نعمت باران پایین نیامده که سیل، بنیان کشاورزی 
و دامداری آنها را از ریشــه می زند، اتفاقی که حداقل سالی دو بار 
گریبان مردمان این دیــار در مناطق مختلف را می گیرد. در این 
واویالی خشکسالی، هنوز خسارت های سیل آذرماه ابرکوه جبران 
نشــده که بار دیگر بارش دو سه ســاعته باران، سیلی بنیان کن 
در اردکان بــه راه می اندازد و زندگی مردم چند روســتا را مختل 
می کند. حاال این روزها، ســیل و خشکسالی، دو دیو هولناک که 
هر دو زندگی مردم را در مرکز کشــور را به مخاطره انداخته اند، 
دســت به دســت هم داده اند تا حاصل ســال ها تالش مردمان 
ســختکوش این دیار را از بیــن ببرند. گرچه هر بار هم در بحث 
خشکسالی و هم سیل، توپ به زمین مردم افتاده و مسئوالن امر 
از مسئولیت این دو پدیده شانه خالی کرده اند اما واقعیت این است 
که سیل و خشکسالی دو روی سکه بی تدبیری مسئوالنی هستند 
کــه توان مدیریت هیچ یک از این پدیده ها را نداشــته اند و مدام 
توپ را به زمین دیگری انداخته اند. مســئوالنی که نه راهکاری 
برای کنترل خشکسالی و مدیریت مصرف آب داشتند نه طرحی 
قابل اجرا برای کنترل سیالب و استفاده از نعمت الهی و به قول 

معروف نعمت را تبدیل به نقمت کردند.
سیل و خشکسالی ��

رضا باقری، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان یزد چندی پیش در مورد وقوع سیل ابرکوه گفته بود: ۹0 
درصد اتفاقاتی که در ســیل ابرکوه رخ داد، مربوط به دستکاری 
اراضی و تغییر کاربری هایی است که توسط دستگاه های مختلف 
و گاه خود مردم انجام می شــود. وی همچنین اعالم کرده بود: 
وقتی مسیر سیل یا رودخانه فصلی به جاده تبدیل می شود، وقوع 
چنیــن حوادثی دور از انتظار نیســت زیرا بندهای انحرافی نیز تا 
حدی امکان کنترل و مهار آب را دارند آن هم در منطقه ای مانند 
ابرکوه که با یک متر حفر زمین، به سنگ می رسیم و نفوذ آب در 

زمین تقریباً غیرممکن است.
همه به دنبال مقصر ��

ســیل اردکان و بهاباد و میبد هم شــرایطی نظیر سیل ابرکوه را 
داشتند و حال که این سیالب مهیب، جان چهار نفر از جمله یک 
راهدار که برای امدادرســانی به منطقه رفته بود را گرفته، همه به 
دنبال مقصر حادثه می گردند. در سیلی در جاده چوپانان اردکان رخ 
داد، شکسته شدن بند خاکی و سرریز شدن آن عامل وقوع سیلی 
پرقدرت شد تا جایی که ۹ خودرو از جمله دو تریلی را با خود برد.

وقتی وظیفه مدیریت بحران به هشدار خالصه می شود ��
پیگیری علت وقوع این سیل توسط خبرگزاری مهر استان یزد از 
سوی مسئوالن به نتیجه چندانی نرسید، مدیرکل مدیریت بحران 
استان یزد، وظیفه خود را اعالم در پیش بودن بحران اعالم کرد و 
گفت: با هشدارهای هواشناسی، خطر وقوع سیل را به فرمانداران 
گوشــزد کردیم و پس از وقوع حادثه نیز به ســرعت نیروهای 
امدادی در محل حاضر شدند. احسان باالکتفی با اشاره به اینکه 
بیشترین خسارت سیل به راه های اصلی، فرعی و روستایی وارد 
شده است، افزود: روستای شمس آباد نیز خسارت های جدی دیده 
و عالوه بر آبگرفتگی خانه ها و تخریب چند خانه، دام و کشاورزی 
بسیاری از مردم نیز از بین رفته است. وی اما به بیمه بودن تمام 
خانه های روستایی بسنده می کند و معتقد است: چون روستاهای 
استان بیمه هستند، هیچ مشکلی برای جبران خسارت آنها وجود 
ندارد. این در حالی است که بیمه ها همیشه برای جبران خسارت، 
اما و اگرهای بســیار دارند و تا مردم به حق و حقوق خود برسند، 
زمان زیادی سپری می شــود. نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه یزد در این مورد گفت: در استانی نظیر یزد که با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کند، مسئوالن باید از این هرزآب ها بهترین 
اســتفاده را کنند نه اینکه با بی تدبیری شرایطی فراهم کنند که 
این نعمت الهی، به مردم خسارت بزند. آیت اهلل محمدرضا ناصری 
بیان کرد: باید برای پیشگیری از خسارت های سیل، چاره اندیشی 
جدی کرد زیرا جبران برخی خسارت ها هزینه هایی بیشتر از هزینه 
پیشگیری دارد و برخی خسارت ها نیز هرگز جبران نمی شود نظیر 

سیل اخیر که جان چهار انسان را گرفت.

نگاه روز

روایت یک بیمارکرونایی 
از زیر و بم خرید رمدسیویر

نفس های به شماره افتاده...

نفس باال نمی آید، داروخانه بــه داروخانه می روم، برای خرید 
آمپولی که می گوینــد برای ریه ای که ۴0 درصد درگیر کرونا 

شده باید تزریق شود. آمپولی با قیمت میلیونی.
»۴0 درصد درگیری ریــه«؛ این عکس برای کیه؟ برای من! 

دودو نگاه بین من و دکتر...
حرف مهمی می خواست بزند. بی جهت خودکار را توی دستش 
می چرخاند. مردد بود برای گفتن؛ »ببین جوان، از پس هزینه ها 
برمی آیی؟ اگر بر می آیی رمدســیویر بنویسم.« بنویس دکتر 
بنویس اما اگر نداشــته باشــم چطور؟ نگاهــی کرد و چیزی 

نگفت...
شاید رویش نشــد بگوید: »اگر نداشته باشــی باید بمیری و 

خالص.«
نسخه پیچی، رمدسیویر و یک داللی عجیب ��

نفس باال نمی آید. دکتر گفت اگر همین داروخانه بغل بیمارستان 
نداشت بروید 1۳ آبان. رفتیم 1۳ آبان. صفی 100 متری که پیچ 
در پیچ بــود و در نهایت جوابش به همه آنهایی که آن روز در 

صف ایستاده بودند یک چیز بود: »رمدسیویر نداریم.«
قرار بود داشته باشــند، وزارت بهداشت گفته بود در دسترس 
اســت و پیدا می شــود اما زهی خیال باطل، رمدســیویر پیدا 

نمی شود.
وجــب به وجب پایتخت، بیمارســتان های مهم تهران و یک 

جواب آشنا؛ »رمدسیویر نیست.«
شش ســاعت درماندگی در سطح تهران. رســیدیم به یکی 
مهمترین بیمارستان های تهران. رمدســیویر داشتند اما فقط 
برای بیمارانی که آنجا پذیرش شده باشند تزریق می شود، آن 

هم نه در این ساعت فقط تا ساعت 1۴ بعد از ظهر.
ناامید در حال برگشت بودیم که صدایی متوقفمان کرد: »آمپول 
می خواهیــد؟ به این شــماره زنگ بزن.« می پرســم مطمئن 
هســت؟ ســریع می گوید؛ »خیالت راحت، برای بیمارستان و 

بیماران آمپول می آورد.«
می پرسم: »دالل؟«

با لحن بی تفاوتی می گوید؛ »هر اسمی که می خواهی رویش 
بگذار، مهم این است که کارت راه می افتد.«

زنگ می زنم، قیمت پرت و باالیی می گوید. تازه شــک داشت 
کــه برایمان بیاورد یا نه، معامله جوش نخورد...نخواســتیم و 

نیاورد.
یک آشنا و دریافت قاچاقی رمدسیویر ��

تلفنم زنگ می خورد، یکی از دوســتان نزدیکم است: »موری 
ســریع برو داروخانه بیمارســتان )...( یکی از بچه ها آشناست. 
گفتم رمدسیویر دارند؟ می گوید »دارند اما اگر نداد بگو از طرف 
فالنی هســتی.« داروخانه نیمه باز بود، کسی را راه نمی دادند؛ 
»آقا رمدســیویر دارید؟« نگاهی به ما انداخت و تا آمد بگوید 
نداریم گفتم؛ »از طرف فالنی آمده ام.« دســت را تکان داد و 
خواســت صبر کنم. نتیجه صبر شد خرید آمپول رمدسیویر که 

هرعدد آن را ۷50 هزار تومان پول دادیم...
شروع تزریق با قیمتی نجومی ��

فیش اولیه را که دیدم فکر کردم ۷0 هزار تومان است اما بازهم 
زهی خیال باطل... ۷00 هزارتومــان پول تزریق آمپول ۷50 
هزار تومانی رمدســیویر. 500 هزارتومان برای تزریق آمپول و 

200 هزار تومان برای انجام آزمایش.
آزمایش برای اینکه مطمئن شوند بعد از تزریق دارو اثرات منفی 
نداشته است. دکتر که می آید سؤال می کنم؛ »چرا هزینه تزریق 
انقدر باالست؟« می گوید؛ »داروی خاصی است...« کنجکاوانه 
و متعجب از این پاسخ می گویم؛ »اما این دارو را هم مثل سایر 
داروها داخل سرم می ریزید؟ خاص بودنش به چیست؟« جواب 

نمی دهد و می رود...
خاص بودنی برای تزریق ندیدم که بخواهد دســتمزدی 500 

هزارتومانی داشته باشد. اما باید پرداخت کرد.
بازار 7 میلیونی رمدسیویر ��

رفت و آمد در مجمتع پزشــکی )...( زیاد اســت. مردم درگیر 
هســتند و هر کسی به طریقی رمدسیویر را گیرآورده است اما 
نشــنیدم و یا ندیدم کســی بگوید که خیلی راحت رفته فالن 

داروخانه و با کارت ملی و نسخه پزشک دارو را خریده است.
جالب تر اینکه بنــده خدایی آنجا بود که داروهــا را دانه ای ۷ 
میلیون تومان خریده بود. البته بود پیرزنی که هزینه واکســن 

برایش رایگان درآمده بود چون...بگذریم.
گالیه مردم از به دست آوردن رمدسیویر یک طرف و دستمزد 
باال برای تزریق از ســوی دیگر به شدت آنها را آزار می دهد. 
شــاید اگر نفس باال می آمد و مجالی بود آنها انتخاب دیگری 
می کردند اما مرگ و زندگی است و شوخی بردار نیست. شاید 
اگر می گفتند هر تزریق یک میلیون تومان خیلی از همان هایی 

که روی تخت خوابیده بودند پرداخت می کردند.
نفس باال نمی آمد...

گزارش

لیست ناقص یارانه بگیران مرجع واکسیناسیون؟!
در حالی ســتاد مقابله با کرونای اســتان تهران از 
ســازمان هدفمندی یارانه ها خواسته تا اطالعات 
گروه های ســنی به ویژه افراد باالی ۶5 ســال را 
جهت واکسیناســیون در اختیار آنها قرار دهد که 
پاســخ سازمان هدفمندی به آن، منفی بوده است. 
اما جای سؤال است چگونه لیستی که حدود هفت 
میلیون از جمعیت کشــور در آن نیست، می تواند 
قابل اســتناد و تکمیل کننده اطالعات باشد؟ اخیراً 
زالی - رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران - 
اعالم کرده که »طی نامه ای به سازمان هدفمندی 
یارانه هــا از آن خواســته اند تــا اطالعــات تمام 
گروه های سنی به ویژه افراد باالی ۶5 سال را در 
اختیارشان قرار دهند تا طبق آن لیست تمام افراد 
براساس گروه سنی و کد ملی مرتب سازی شوند 
تا دیگر حتی اگر نام کسی در سامانه »سیب« ثبت 
نشده باشــد اطالعات از این طریق به طور کامل 
در دســترس قرار بگیرد تا بتوانند واکسیناسیون را 

انجام دهند«.
سازمان هدفمندی: ما هیچ مسئولیتی در این  ��

رابطه نداریم

اما این درخواســت با واکنش سازمان هدفمندی 
یارانه ها همراه شده و این سازمان اعالم کرده که 
»اطالعات گروه های ســنی مختلــف که در نامه 
رئیس ســتاد مقابله با کرونای استان تهران ذکر 
شده صرفاً مربوط به افراد سرپرست خانوار مشمول 
دریافت یارانه نقدی بوده و اگر قرار اســت جامعه 
هدف از گروه ســنی باالی ۶5 ســال شناسایی و 
مورد واکسیناسیون قرار گیرد، از مرجع رسمی یعنی 

اداره کل ثبت احوال اســتان باید پیگیری شود«.
ســازمان هدفمندی یارانه ها همچنین تاکید کرده 
که »مرجع رسمی اطالعات درخواستی ستاد کرونا 
ســازمان هدفمندی یارانه ها نیســت و هیچ گونه 

مسئولیتی در قبال این ادعا ندارد«.
تکلیف کسانی که یارانه نمی گیرند، چیست؟ ��

در کنار آنچه ســازمان هدفمنــدی یارانه ها به آن 
اشاره داشته موارد دیگری نیز در رابطه با درخواست 

ستاد کرونای استان تهران قابل تأمل است. این در 
حالی است که گرچه در لیست سازمان هدفمندی 
یارانه هــا حدود ۷8 میلیون ایرانی قــرار دارند، اما 
مجموع جمعیت ایــران به بیش از 85 میلیون نفر 
می رسد؛ بنابراین این اختالف حداقل هفت میلیون 
نفری که در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار 
ندارد را چطور ســتاد مقابله بــا کرونا می خواهد از 

لیست سازمان هدفمندی یارانه ها شناسایی کند؟
از سوی دیگر در حال حاضر در مورد افراد باالی 
۶5 ســال چه تضمینی وجود دارد که تمامی این 
افراد در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها و بین 
همین ۷8 میلیون یارانه بگیر قرار داشته باشند که 
از این طریق شناسایی شوند و مورد واکسیناسیون 
قــرار گیرند. بنابرایــن با توجه بــه اینکه بارها 
درخواســت هایی برای ثبت نام متقاضیان دریافت 
یارانه نقدی وجود داشــته، نشــان دهنده ناقص 
بودن لیست ســازمان هدفمندی یارانه ها و عدم 
پوشــش کامل جمعیتی و گروه های سنی است و 
نمی تواند برای واکسیناسیون لیستی قابل استناد 

باشد.

برخی از فروشندگان کلیه اذعان دارند به دلیل 
مشکالت مالی حاضرند با 500 میلیون تومان 
کلیه خود را به فروش برســانند؛ البته هستند 
بسیاری از افراد که آنچنان غرق در مشکالت 
شــده اند که حاضرند با هر قیمتی که خریدار 

بتواند پرداخت کند، کلیه خود را بفروشند.
هر ســاله بیماران کلیوی زیادی در سرتاســر 
جهــان جان خود را از دســت می دهند؛ پیوند 
کلیه تنها راه زندگی بخشیدن به برخی از این 
بیماران اســت؛ در سایر کشــورهای دنیا، اگر 
بیماری بخواهد با پیوند کلیه به زندگی بازگردد، 
چاره ای ندارد جــز اینکه در صف اهدای کلیه 
منتظر بماند؛ اما در ایران موضوع کمی متفاوت 
بوده و چند سالی است که خرید و فروش کلیه 
در کشــور رونق فراوانی گرفته و این تجارت 

دردناک روز به روز پررونق تر از قبل می شود.
چوب حراج بر اعضای بدن ��

قطعاً چند ســال قبل و با راه رفتن در خیابان، 
آگهی هایی تحت عنوان خرید و فروش کلیه را 
دیده اید. هرچند هنوز هم در برخی از خیابان ها 
آگهی های کاغذی وجــود دارد، اما رفته رفته 
و با گسترش اســتفاده از فضای مجازی، این 
آگهی ها هم به روز شده و پا به فضای مجازی 
گذاشته اند. جالب است بدانید ایران تقریباً تنها 
کشوری است که خرید و فروش اعضای بدن 
در آن منع قانونی ندارد و در ســایر کشــورها 
نمی توان با نصب و منتشر کردن یک آگهی به 

راحتی چوب حراج بر اعضای بدن زد.
تجارتی که در کمتر از نیم قرن رونقی صد  ��

ساله گرفت!
شاید به درستی نتوان زمان آغاز خرید و فروش 
کلیه را مشخص کرد؛ اما اولین عمل پیوند کلیه 
در جهان سال 1۹5۴، یعنی حدود ۶۷ سال قبل 
انجام شد؛ اولین عمل پیوند کلیه در ایران هم 
در سال 1۳۴۷ و یا 5۳ سال پیش ثبت شد و از 
آن زمــان تاکنون بیش از ۴0 هزار عمل پیوند 
کلیه در ایران انجام شده است. همچنین گفته 
می شود که نقطه آغاز خرید و فروش کلیه در 
کشور ما، به سال های بعد از انقالب برمی گردد؛ 
در نتیجه می تــوان گفت: عمر این تجارت در 
کشور به نیم قرن هم نمی رسد؛ اما این تجارت 
جوان، در کشور و خصوصاً در سال های اخیر، 
چنان رونقی گرفته که دیگر هیچ چیز نمی تواند 
جلودار آن باشــد و حتی سال های گذشته در 
مصاحبه برخی از مســئوالن گفته شده که ما 
دیگر حریف برخی از مؤسسات برای جلوگیری 

از خرید و فروش کلیه نیستیم.
خرید و فروش کلیه در ایران از کجا شــروع  ��

شد؟
اگر بخواهیم به طور دقیق به این پرســش که 
خرید و فروش کلیه در کشور از کجا آغاز شد، 
پاســخ دهیم، باید به اواخر دهه ۶0 بازگردیم؛ 
ایران تا پیش از انقالب در شــبکه تبادل اعضا 
حضور داشت؛ اما پس از انقالب این امکان از 
کشــور سلب شد و در نتیجه اعضای بدن باید 
در خود کشور تأمین می شد. در اواخر دهه ۶0، 
تقاضا برای کلیه بسیار باالتر از عرضه آن بود و 

به همین دلیل نیز دولت برای تشویق افراد به 
اهدای کلیه، مبلغی به عنوان حق ایثار به افراد 
اهدا می کرد. مبلغ حق ایثار در آن زمان چیزی 
حدود یک میلیون تومان بود؛ اما به مرور زمان، 
این رقم نمی توانست مشوقی برای ترغیب افراد 
به اهدای کلیه باشد و به همین دلیل اهداکننده 
و دریافت کننده کلیه، بین خود نیز مبلغی رد و 
بدل می کردند و این آغازی بر شکل گیری بازار 

خرید و فروش کلیه به شکل کنونی بود.
راه هــای خریــد و فروش کلیــه در ایران  ��

چیست؟
همانطور که گفته شــد خرید و فروش کلیه در 
ایران منع قانونی ندارد؛ به همین دلیل افراد از 
طــرق مختلف اقدام به این کار می کنند؛ یکی 
از راه های خرید و فــروش کلیه نصب آگهی 
در فضای مجازی و یا خیابان ها اســت؛ در این 
صورت خریدار و فروشــنده به صورت مستقیم 
با یکدیگر ارتباط گرفته و خرید و فروش کلیه 

انجام می شود.
فروش کلیه ��

همچنین برخی از موسسه های غیرقانونی نیز 
بــرای خرید و فروش کلیه در کشــور فعالیت 
دارند؛ یکــی از دالالن که در حــوزه خرید و 
فــروش اعضای بدن فعالیــت دارد به اقتصاد 
آنالیــن گفت: برای فروش کلیه شــما دو راه 
بیشتر ندارید؛ یا از طریق انجمن اقدام می کنید 
و مبلغ پایینی دریافــت خواهید کرد و یا ما با 
قیمت باال کلیه را از شــما خواهیم خرید؛ هر 
چند این مؤسســات کلیه را با قیمتی باالتر از 
انجمن خریداری می کنند، اما ریســک اعتماد 
به آن ها بســیار باالســت. مراجعه به انجمن 
خیریه کلیه ایران روش دیگری است که افراد 
می توانند برای اهدای کلیه از آن استفاده کنند؛ 
این انجمن در ازای اهدای کلیه، مبلغی را هم 
به فرد اهداکننــده پرداخت می کند و حتی در 
این بین ممکن اســت دریافت کننده مبلغی به 
جــز مبلغ انجمن به اهداکننــده اعطا کند؛ در 
میان روش های خرید و فروش کلیه در ایران، 
این روش ریســک بســیار پایین تری را برای 

اهداکننــده و دریافت کننده بــه همراه خواهد 
داشت.

یک کلیه در ایران چند؟ ��
قیمــت یک کلیه بیــن 18 تــا 500 میلیون 
تومان متغیر اســت و بســته به اینکه فرد چه 
طــور کلیه خود را بفروشــد، مبالغ متفاوتی به 
او پرداخــت خواهد شــد؛ هنگامی که کلیه به 
صــورت توافقی بین دو فــرد خرید و فروش 
شــود، مبلغ پرداخت شده، همانی است که بین 
دو طرف توافق می شــود و به صورت معمول 
این رقم از 100 میلیون تومان شــروع شده و 
می تواند تا ۴00 میلیون تومان و حتی بیشــتر 
هم برســد و همه چیز کاماًل بستگی به خود 
فروشنده و خریدار دارد. برای مثال در یکی از 
آگهی های فضای مجازی یک فروشنده نوشته 
بود به علت مشــکالت مالی حاضر است کلیه 
خود را با 100 میلیون تومان به فروش برساند 
و اگــر خریدار نتواند این مبلــغ را بدهد، کمتر 
هم می فروشد؛ در مقابل فرد دیگری نیز نوشته 
بــود: کلیه خود را با قیمت 500 میلیون تومان 
می فروشــم؛ بنابراین قیمت کلیه وقتی خریدار 
و فروشــنده مســتقیم با هم ارتباط گرفته اند، 
کاماًل بســتگی به توافقــی دارد که میان آنها 
صورت گرفته اســت. در مؤسسات غیر قانونی 
هم ارقام متفاوتی عنوان می شــود و این رقم 
از 150 میلیون تومان شــروع شده و باتوجه به 
گروه خونی باال می رود. همچنین در مؤسسات 
قانونی خیریه کلیه هم این رقم بین 18 تا ۳5 

میلیون تومان متغیر خواهد بود.
فروش کلیه ایرانی در خارج از کشور ��

در میــان آگهی هــای خرید و فــروش کلیه، 
چند آگهی کمی عجیــب و متفاوت تر به نظر 
می رســد؛ متفاوت بودن ایــن آگهی ها از آن 
جهت اســت که آگهی کننده در آن گفته بود 
حتی حاضر اســت برای فروش کلیه به خارج 
از کشور بیاید؛ اما همانطور که گفتیم، در خارج 
از کشــور امکان خرید و فروش کلیه نیست؛ 
پس دلیل این آگهی ها چیســت؟ در پاسخ باید 
گفت: در خارج از کشور امکان خرید و فروش 

کلیه وجود ندارد و کسی نمی تواند نه کلیه و 
نــه هیچ یک از اعضای بدن خود را به فروش 
برســاند؛ اما آشنایان بیمار می توانند به او کلیه 
اهدا کنند؛ از این رو این افراد به جای آشــنای 
فرد به بیمارستان رفته و ادعا می کنند که قصد 
اهدای کلیه دارند؛ اگر فرد خوش شانس باشد و 
بیمارستان متوجه نشود که ادعای فرد صحت 
نداشته، فروشــنده کلیه می تواند کلیه خود را 
اهدا کنــد و از دریافت کننده هزینه بگیرد. اما 
همیشه اینگونه خاتمه نمی یابد و در صورتی که 
بیمارستان متوجه عدم صحت ادعای فرد شود، 
دیگر امکان اهدای کلیه وجود ندارد و فروشنده 
چاره ای جز بازگشت به کشور نخواهد داشت؛ 
به بیان دیگر، فروش کلیه در خارج از کشــور، 
یک ریسک است و گاه برخی از فروشندگان و 
خریداران به نقطه ای می رسند که چاره ای جز 

پذیرش این ریسک ندارند.
چرا کلیه خرید و فروش می شود؟ ��

در خصوص خریداران که تکلیف مشــخص 
اســت و افراد به علت نیاز به پیوند کلیه اقدام 
به خرید می کنند؛ اما درباره فروشــندگان علل 
بسیار زیادی برای فروش کلیه عنوان می شود 
که منشــأ تمام این دالیل، به نیازهای مالی 
بازمی گردد و گاه حتی دیده می شــود که افراد 
بسیار جوانی که سنشان کمتر از 25 است اقدام 
به درج آگهی برای فروش کلیه می کنند و همه 
آنها نیز نیاز مالی و بدهی را دلیل فروش کلیه 

عنوان می کنند.
موافقــان و مخالفان خرید و فروش کلیه  ��

در ایران
باتوجه به دو روی ســکه خرید و فروش کلیه، 
این عمل موافقان و مخالفانی در ایران دارد؛ از 
نظر موافقان خرید و فروش کلیه شاید نشان از 
مشکالت اقتصادی برای افراد زیادی در داخل 
کشور باشــد؛ اما هم به بیماران کلیوی زندگی 
دوباره می بخشد و هم مانع از به خالف کشیده 
شدن نیازمندان خواهد شد؛ در واقع افرادی که 
قصد دارند کلیه خود را بفروشند، اگر امکان این 
کار را نداشته باشند، شــاید به خالف کشیده 
شوند و یا شاید به علت بدهی و... راهی زندان 
شوند.از ســویی دیگر مخالفان فروش کلیه را 
مغایر با اخالق و شان انسان می دانند و معتقدند 
دولت باید جلوی ایــن امر را بگیرد؛ باتوجه به 
پیچیده بودن بحث، اظهار نظر در خصوص آن 
سخت می شود؛ موافقان بر نظر خود مصرند و 
مخالفان هم بــر مذموم بودن این عمل اصرار 

می ورزند.
خرید و فروش کلیه؛ خوب یا بد؟ ��

سکه خرید و فروش کلیه دو رو دارد؛ از سویی 
عده زیادی از بیماران کلیوی مدت طوالنی در 
صف اهدا نمی مانند و به سرعت به زندگی باز 
خواهند گشت؛ اما از سویی دیگر شاهد افرادی 
هستیم که با وجود سن کم، به جایی رسیده اند 
که فروش اعضای بــدن تنها راه نجات برای 
آن هاست؛ تعداد این افراد هم کم نیست و این 
موضوع کمی نگران کننده به نظر می رســد؛ 
بنابراین باتوجه به دو روی متفاوت این سکه، 
خــوب یا بد بودن این عمــل در نظر هر فرد 

متفاوت خواهد بود.

برخی حاضرند به دلیل مشکالت مالی با هر قیمتی کلیه خود را بفروشند

تجارت دردناک
سیده زهرا محمودی

وجود بیش از 9 میلیون جوان 
در سن ازدواج و مجرد 

در کشور

یک جمعیت شــناس گفت: ۹ میلیون و 800 هزار 
نفر جوان در سن ازدواج و مجرد در ایران وجود دارد 
و 220 هزار نفر از جمعیت کشــور هم تا 50 سالگی 
ازدواج نکردند و مجرد قطعی محســوب می شوند. 
علی اکبر معصوم روز سه شنبه در نشست خبری روز 

ملی جمعیت که در دبیرخانه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی برگزار شــد، اظهار داشت: طبق آمارهای 
ســال ۹۹ در حال حاضر جمعیت کشور بیش از 8۴ 
میلیون نفر است و در کل 2۶ میلیون خانواده با تعداد 
افراد ۳.1 نفر در کشور زندگی می کنند. وی تصریح 
کرد: در حال حاضر ۴5 درصد والدت های کشور از 
مادران باالی ۳0 ســال است؛ به عالوه ۹ میلیون و 
800 هزار جوان در ســن ازدواج و مجرد در کشــور 
داریم و 220 هزار نفر از جمعیت کشور تا 50 سالگی 
ازدواج نکرده و مجرد قطعی محسوب می شوند. این 

کارشناس جمعیت شناسی تاکید کرد: این تأخیر در 
ازدواج و باال رفتن سن فرزند آوری منجر به محدود 
شدن باروری و کاهش جمعیت شده است. معصوم 
در ادامه به آمار زنان در ســن باروری اشــاره کرد و 
گفت: تا ســال 1۴08 رشــد آمار زنان در این سن 
متوقف می شود و ســپس با کاهش آمار زنان بارور 
مواجه می شــویم.این کارشناس جمعیت درباره آمار 
جوانان کشور خاطرنشان کرد: جمعیت جوانان 15 تا 
2۹ سال کشور در سال ۹0 برابر 2۳ میلیون و ۷00 
هزار نفر، سال ۹5 برابر با 20 میلیون و 51 هزار نفر 

و سال ۹۹ برابر با 1۷ میلیون و 81۷ نفر بود که این 
امر حاکی از کاهش شدید جمعیت جوان کشور است. 
معصوم در خصوص آمار جمعیت ســالمندان اعالم 
کرد که شمار سالمندان باالی ۶0 سال در سال ۹5، 
هفت میلیون و ۴1۴ هزار نفر و در ســال ۹۹ هشت 
میلیون و 5۴2 هزار نفر بود.وی به آمار موالید کشور 
اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۹۷، یک میلیون 
و ۳۶۷ هزار موالید داشــتیم که این رقم در سال ۹8 
با کاهش روبرو شــد و به رقــم یک میلیون و 1۹۷ 

هزار نفر رسید.
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حوادث

این روان شناس
دسیسه شومی داشت!

روانشناس آنالین با سواستفاده از بیماران از آن ها کالهبرداری 
می کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با 
درج آگهی در یکی از صفحات اینستاگرامی با عنوان روانشناسی 
آنالین از اعتماد شهروندان سوء استفاده و کالهبرداری می کرد.

پایگاه اطالع رســانی پلیس فتا: ســرهنگ مرتضوی، رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان 
اصفهــان در تشــریح این خبر گفت: در پی شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی تحت عنوان روانشناس وی را 
فریــب داده و با دریافت مبلغ 5 میلیون ریال از او کالهبرداری 
کرده است، بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی صورت گرفته مشــخص شد شاکیه 
مدتی پیش در اینســتاگرام یک آگهی با عنوان روانشناســی 
آنالین و تضمینی مشــاهده کرده و به منظور اخذ نوبت مبلغ 
مورد نظر را به حساب شخص آگهی دهنده واریز کرده بود ولی 
پس از آن نه تنها خدماتی دریافت نکرده بلکه صفحه مربوطه 

نیز حذف شده است.
ســرهنگ مرتضوی در این رابطه گفت: با بررسی های فنی و 
تخصصی و اخد دستور مقام قضایی، متهم مورد شناسایی قرار 

گرفت و طی یک عملیات پلیسی دستگیر شد.
وی عنوان داشت: در بازجویی های صورت گرفته مشخص شد 
متهم هیچ تخصص و مدرکی در حوزه روانشناختی نداشته و در 
اعترافات خود انگیزه اش را کالهبرداری و کسب درآمد عنوان 

داشت.
ســرهنگ مرتضوی به شــهروندان توصیه کرد: شبکه های 
اجتماعی خارجی مــکان امنی برای دریافــت خدمات، داد و 
ســتد کاال و خریدهای اینترنتی نمی باشــد؛ چه بسا بسیاری 
از افراد ســودجویی که قصد کالهبــرداری از کاربران را دارند 
در شــبکه های اجتماعی غیربومی فعالیــت می کنند، بنابراین 
شهروندان باید پس از رویت کاال یا خدمات و احراز هویت هر 
یک از طرفین معامله هرگونه تبادل وجهی را به صورت رو در رو 
و پس از اتمام کار یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کالهبرداران 
نشوند، همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک از طریق 
سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز 
فوریت های ســایبری لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در 

میان بگذارند.

افزایش رضایتمندی مردم هدف 
اجرای طرح تحول در کالنتری ها

جانشین فرمانده ناجا گفت: باید یکی از دستاوردهای اجرای طرح 
تحول کالنتری و پاسگاه ها، افزایش رضایت مندی مردم از نحوه 
دریافت خدمات انتظامی و همچنین ارتقاء جایگاه و منزلت پلیس 
در منظر مردم و جامعه باشد. ســردار قاسم رضایی در شمشین 
جلسه قرارگاه مرکزی تحول کالنتری و پاسگاه ها بکه با حضور 
روســای کمیته های تخصصی )10 کمیته( در ستاد ناجا برگزار 
شد، افزود: کالنتری ها و پاسگاه ها ویترین نیروی انتظامی هستند 
و کارکنان این مراکز انتظامی بیشــترین سطح ارتباط و تعامل با 
مــردم را دارند. بنابر این پشــتیبانی از کالنتری ها و تقویت این 
مراکز در ابعاد گوناگون اعم از نیروی انســانی متعهد و کارآمد، 
تزریق امکانات لجستیکی و تجهیزات نوین همچنان از اولویت ها 
و در دســتور کار مداوم اســت. وی با اشاره به ارائه ساالنه بیش 
از ۷0 میلیــون انواع خدمات توســط نیــروی انتظامی به مردم 
افزود: فرصت و توفیق خدمت به مــردم را باید قدر بدانیم و در 
راستای افزایش رضایت مندی مراجعان به کالنتری و پاسگاه ها 
نهایــت تمرکز، برنامه ریزی، تالش و اقدام الزم را انجام دهیم. 
جانشــین فرمانده ناجا ادامه داد: در پاسخ به این مطالبه، تاکید و 
توصیه مقــام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر توجه جدی 
به کالنتری ها به منظور بهبــود روند خدمات دهی به مراجعان، 
طرح تحول کاتنری و پاســگاه ها از ســنوات قبل کلید خورده و 
امروز با تکیــه بر عملکرد کمیته های 10 گانه تخصصی، فرایند 
اصالح روندها در این مراکز شتاب گرفته ودر ریل بهبود بخشی 
خدمات دهی انتظامی در کالنتری ها و پاسگاه ها هستیم. سردار 
رضایی با بیان اینکه خروجی جلسات قرارگاه مرکزی طرح تحول 
کالنتری ها و پاسگاه ها باید تصمیمات راهبردی و عملیاتی باشد، 
تاکیــد کرد: در پی برگزاری این جلســات به هیچ وجه به دنبال 
»مصوبه نویسی« نیستیم؛ بلکه برآیند تصمیم گیری ها باید در 
فرایند تحول کالنتری ها، بهبود و تعالی رفتار کارکنان و افزایش 
رضایت مندی مردم مشــهود و محســوس باشــد. وی بر لزوم 
بازخوردگیری، ارزیابی و نتیجه آزمایی از اهم اقدامات کمیته های 
10 گانــه طرح تحول کالنتری و پاســگاه ها تاکید و بیان کرد: 
همه کمیته های تخصصی در قبال عملیاتی شدن طرح تحولی، 
مســئولند و تکلیف دارند بنابر این باید اقدامــات »اثرگذار« و 
»مشهود« انجام دهند. جانشین فرمانده ناجا ادامه داد: آموزش ها 
به منظور استاندارد سازی و تعالی رفتار کارکنان، مهارت و دانش 
افزایی آنان باید مستمر متناسب با سطح دربرگیری ماموریت های 

فردی و سازمانی شاغالن در کالنتری ها تدوین و اجرایی شود.

رئیــس اداره تصادفــات پلیس راهور 
تهران بزرگ گفت: نقش کیفیت خودرو 
در تصادفات شــهر تهــران با جاده ها 
از ســر تا پا فــرق دارد. در جاده های 
به  مربوط  تصادفــات  شــهری  برون 
جانی اش  خسارت های  و  خودروهاست 
اما  خودروهاســت.  سرنشــینان  برای 
در تصادفــات داخل شــهر خطر جانی 
مربوط به عابران پیاده یا موتورسواران 

است.
احســان مؤمنی رئیس اداره تصادفات 
تأثیر  راهور تهران بزرگ درباره  پلیس 
کیفیت خودرو در خســارت های ناشی 
از تصادفــات رانندگی به میزان گفت: 
در جاده ها و مســیرهای برون شهری 
مســاله کیفیت خودرو بســیار اثرگذار 
خواهــد بود. اما در جایی مثل ســطح 
شــهر تهران هشــتاد و شــش درصد 
و  موتورسیکلت ها  به  مربوط  تصادفات 

عابران پیاده است. 
پس مساله تصادفات رانندگی در سطح 
شــهر تهران چندان ارتباطی با کیفیت 
خودروها نــدارد. اهمیت و تاثیرگذاری 
کیفیت خــودرو در تصادفــات مربوط 
بــه زمانی اســت که تصــادف منجر 
به واژگونی خودرو بشــود و در چنان 
ترمز  سیســتم  و  ایربک ها  وضعیتــی 
اتوموبیل باید بتوانند جان سرنشــینان 

و راننده را حفظ کنند. 
در این وضعیت اگــر خودرو از کیفیت 
پیش  تصادف  باشــد  برخوردار  باالیی 
می آید، اما سیستم ایمنی خودرو جلوی 

فوت سرنشینان را می گیرد.

مؤمنی در پاسخ به اینکه چرا در کشور 
ما به مســاله ایمنی خــودرو، با دوام 
بودن قطعات و تجهیــزات و مقاومت 
بدنه بی توجهی می شــود گفت: ما به 
این مســاله بی توجه نیستیم و مرتب 
نظراتمان را به پلیس راهور ناجا انتقال 
می دهیــم. چون مرجع ما در این زمینه 
پلیس راهور ناجا کل کشــور اســت و 
این موضوعات را پلیس راهور پیگیری 

می کند. 
ما حتی در بحث کیفیت موتورسیکلت، 
کاله ایمنــی و آشکارســازی عالئــم 
را  مــوارد  همــه  موتورســیکلت ها 
در نظــر داریم. مــا در مورد مســاله 
موتورســیکلت ها  و  خودروها  ایمنــی 
حرف های زیــادی برای گفتن داریم و 

پیگیری هایمان را داریم.

وی ادامه داد: این طور نیســت که ما 
اتفاقًا خیلی  بلکــه  باشــیم  بی تفاوت 
هم حساســیم. اما مساله اینجاست که 
نقش کیفیت خودرو در تصادفات شهر 
تهران با جاده ها از ســر تا پا فرق دارد. 
در جاده های برون شهری عابر پیاده یا 

موتورسواری به چشم نمی آید. 
آنجا تصادفات مربوط به خودروهاست و 
خسارت های جانی اش برای سرنشینان 
خودروهاســت. اما در تصادفات داخل 
شهر خطر جانی مربوط به عابران پیاده 

یا موتورسواران است. 
اما این طور نیســت که مــا به ایمنی 
خودروها بی توجه باشــیم. ما نه تنها 
نظراتمــان را منتقــل می کنیــم بلکه 

پیگیری های الزم را هم داریم.
مؤمنی درخصوص اقدامات پلیس برای 

اســتاندارد  به  رانندگان  وادار کــردن 
اینکه  و  ایمنی خودرو  کردن وســایل 
آیا صرف تهدید کردن به عدم شماره 
اظهار  گذاری خودروها کفایت می کند 
دشــت: این مســاله زیر نظــر پلیس 
راهور ناجاســت و در اختیار همکاران 
اصاًل  بزرگ  تهران  پلیس  نیســت.  ما 

شماره گذاری انجام نمی دهد. 
مــا در تهران بزرگ، چــون با معضل 
در حوزه  مواجــه هســتیم  ترافیــک 
عملیاتی این موضوع وارد می شــویم. 
اما در مــورد بحث شــماره گذاری ها 
راهــور ناجــا می تواند صحبــت کند. 
درواقــع استانداردســازی خودروها در 

اختیار ناجا و شهرک آزمایش است.
وی درباره اقدامات پلیس تهران بزرگ 
استانداردســازی خودروها  زمینــه  در 
گفت: ما نظرات کارشناســی خودمان 
را به مســووالن ناجــا ارائه می دهیم. 
شهرک آزمایش یک معاونت فنی دارد 
که اقدامات بســیار مطلوبی هم انجام 

می دهند و خیلی هم پیگیر هستند. 
اداره  بــا  مســتمری  جلســات  آن ها 
اســتاندارد دارنــد و دیدگاه ها را جمع 
بنــدی می کنند و به مســووالن ناجا 
ارائه می دهند. بین ما و آن ها در رابطه 
با این موضوع هم افزایی وجود دارد. 

مــا اطالعــات و نظرات کارشناســی 
خودمــان را به آن ها ارائه می دهیم. ما 
تمام اقداماتمان را انجام می دهیم، اما 
مرجع ما در این کار پلیس راهور ناجا و 
معاونت فنی و مهندسی ناجاست. این 

کارها را آن نهاد انجام می دهد.

نقش کیفیت خودرو در تصادفات شهر تهران

زنده سوزاندن همسر به دست
شوهر شکاک در غرب فرانسه

مردی در غرب فرانسه پس از سوزاندن همسر زنده خود، خانه آن را 
نیز به آتش کشید. دولت فرانسه اعالم کرد که درباره پرونده مردی 
که روز سه شنبه در نزدیکی شهر بوردو در غرب این کشور همسرش 

را زنده سوزاند تحقیق خواهد کرد.
این مرد ۴۴ ساله کمتر از یک سال پیش به جرم خشونت خانگی به 
زندان محکوم شــده بود. وزارتخانه های دادگستری و کشور فرانسه 

قرار است درباره محکومیت قضائی او، شرایط آزادی اش از زندان و 
نحوه نظارت بــر وی تحقیق کنند. این مرد که »منیر ب« نام دارد 
حدود ســاعت 18 روز سه شنبه بر روی همسر ۳1 ساله اش در یکی 
از خیابان های خلوت مرینیاک در حومه بوردو مایعی مشتعل شونده 

ریخت و سپس او را آتش زد.
او دقایقی قبل همســرش را که مادر ســه فرزند بود با سالح گرم 
مجروح کرده بود. این مرد دوتابعیتی پس از سوزاندن مقتول خانه او 
را نیز آتش زد. پلیس فرانســه حدود نیم ساعت پس از قتل توانست 

این مرد را بازداشت کند.
وی پس از بازداشــت به ماموران پلیس فرانســه گفت که اطمینان 

داشته است که همسرش با فرد دیگری رابطه عاشقانه دارد. او با این 
حال مدعی شد که قصد کشتن همسرش را نداشته و تنها به دنبال 

»تنبیه« وی بوده است.
این مرد فرانسوی-الجزایری سابقه هفت مورد محکومیت قضائی از 
جمله حبس به جرم خشونت خانگی را دارد. او حدود 11 ماه پیش به 
جرم »خشونت عامدانه علیه همسر« به 18 ماه زندان از جمله ۹ ماه 
حبس تعزیری محکوم شده بود. وی از ماه دسامبر )آذر/دی( از زندان 
آزاد شده بود اما اجازه نزدیک شدن به همسرش یا خانه او را نداشت.

با این حال همسر این مرد حدود دو ماه پیش با مراجعه به پلیس از 
خشونت های جدید شوهرش شکایت کرده بود.

آگهی تغییرات شــرکت اوکســین داروی وشــت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 434270 و شناسه 
ملی 14003230804 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1400 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران - شهرستان تهران- بخش 
مرکزی- شــهر تهران- محله ونک- خیابان شــهید 
حجت االســام عباس شــیرازی- خیابان گرمســار 
شرقی- پاک 26- طبقه 4- واحد 14 با کد پستی 
1435883674 تغییــر یافــت و مــاده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1132672(

 آگهی تغییرات شرکت پاک فن شرکت با مسئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 71792 و شناســه ملی 
10101167113 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1399 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: 1 - محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهــران بــه آدرس اســتان تهــران، منطقــه 19 –

شهرستان تهران- بخش مرکزی شهر تهران-محله 
کاووســیه-خیابان ولیعصر –خیابان شهید صانعی –

پــاک 44 طبقه دوم – کد پســتی 1969913384 
تغییــر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح 
فوق اصاح گردید. -خانم سهیا احمدی با پرداخت 
مبلــغ 5763750000 ریــال به صندوق شــرکت 
ســهم الشــرکه خود را به مبلــغ 5800000000 
ریال افزایش دادند -خانم سهی احمدی ندوشن با 
پرداخت 2663750000 ریال به صندوق شرکت 
ســهم الشــرکه خود را به مبلــغ 2700000000 
ریــال افزایــش دادنــد -خانــم شــها فیــروز بــا 
پرداخت 1472500000 ریال به صندوق شرکت 
ســهم الشــرکه خود را به مبلــغ 1500000000 

ریــال افزایــش دادنــد ســرمایه شــرکت از مبلغ 
100000000 ریــال به مبلــغ 10000000000 
ریــال افزایــش یافت کــه در نتیجه مــاده مربوطه 
در اساســنامه به شــرح فوق اصاح گردید: پس از 
افزایش ســرمایه سهم الشرکه شــرکا بشرح ذیل 
می باشد: 1-خانم ســهیا احمدی 0070629285 
دارای 5800000000 ریال سهم الشرکه 2-خانم 
دارای   0045153469 ندوشــن  احمــدی  ســهی 
2700000000 ریال سهم الشرکه 3-خانم شها 
 1500000000 دارای   0039642623 فیــروز 

ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1132673(

 آگهــی تغییرات شــرکت آرمن راه پــارت صنعت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 429426 و شناسه 
ملی 14002911770 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1399 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: 1- آقای آرمن الکســاندریان به 
شــماره ملی 1288718179 بــا پرداخت مبلغی از 
محل مطالبات حال شــده ســهم الشــرکه خود را به 
23.400.000.000 ریــال افزایــش داد. 2- آقای 
آرن الکســاندریان به شماره ملی 0063555867 
با پرداخت مبلغی از محل مطالبات حال شــده ســهم 
ریــال  بــه 15.600.000.000  را  خــود  الشــرکه 
افزایــش داد. 3- آقــای میــرو الکســاندریان بــه 
شــماره ملی 0079243101 بــا پرداخت مبلغی از 
محل مطالبات حال شــده ســهم الشــرکه خود را به 
7.800.000.000 ریــال افزایــش داد. 4- خانــم 
افیک داوودی به شــماره ملــی 0050729063 با 
پرداخــت مبلغی از محل مطالبات حال شــده ســهم 
الشرکه خود را به 5.200.000.000 ریال افزایش 
داد. - ســرمایه موسسه از 2.000.000.000 ریال 

بــه 52.000.000.000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطــه اساســنامه اصاح گردید. اســامی شــرکا 
و میزان ســهم الشــرکه هریــک پــس از افزایش 
بشرح ذیل می باشــد: 1- آقای آرمن الکساندریان 
ســهم  ریــال   23.400.000.000 مبلــغ  دارای 
الشــرکه 2- آقــای آرن الکســاندریان دارای مبلغ 
15.600.000.000 ریال ســهم الشــرکه 3- آقای 
میرو الکســاندریان دارای مبلغ 7.800.000.000 
ریال سهم الشــرکه 4- خانم افیک داوودی دارای 

مبلغ 5.200.000.000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1132674(

 آگهــی تغییرات شــرکت فنی مهندســی فــرا دید 
افزار گســتر با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
212832 و شناســه ملــی 10102542602 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 31/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای حامد عظیمی به کد ملی 0451295226 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ناربه 
ناهاپطیان بــه کد ملی 0071627618 به ســمت 
رئیــس و عضــو هیئت مدیره برای مــدت نامحدود 
انتخــاب گردیدند حق امضای کلیــه اوراق بهادار و 
اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسامی و هرگونه قراردادی که 
برای شرکت ایجاد تعهد نماید و امضای کلیه اوراق 
عادی و مکاتبات اداری و مراسات با امضا مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1132675(

 آگهــی تغییــرات شــرکت پژوهش عمران و ســازه 
سورن شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
485371 و شناســه ملــی 14005524592 بــه 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
04/12/1399 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: به 
موضوع شرکت: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرایی 
کلیه پروژه های عمرانی، احداث پارک و بوســتان و 
زمین های ورزشــی و چمــن مصنوعی، تاسیســاتی، 
پیمانکاری، ســاخت ابنیه ســبک و ســنگین اعم از 
فلزی و بتنی، تاسیسات حرارتی و برودتی، مکانیکی 
و برقــی، تاسیســات آب و فاضاب، محوطه ســازی، 
جدول کشــی و زه کشی، ساخت آبنما، خاکبرداری و 
خاکریزی، آســفالت کاری، طراحی و ســاخت و نصب 
مبلمان و المان شهری، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، 
ایجاد و نگهداری فنی فضای سبز، خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی، اخذ 
و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، 
انعقاد قــرارداد و مشــارکت با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی، اخذ وام و تســهیات به صورت ارزی و 
ریالــی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری، کلیه 
امور خدمات شــهری اعم از نظافت و رفت و روب و 
برفروبی و پاکیزگی سازی معابر شهری و جمع آوری 
و تفکیک پســماندها و رفع ســد معبــر، انجام کلیه 
امــور مربوط به عملیات شــهربان، حریم بان و معبر 
بــان و نصب و بهره برداری کلیه تجهیزات مربوط به 
این پروژه ها، تجهیز و بهره برداری از پارکینگ های 
عمومــی و تأمیــن نیروی انســانی هرگونــه فعالیت 
خدماتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
فعایت پس از اخــذ مجوزهای الزم ارمراجع ذیربط 
الحاق شد وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور 

اصاح شد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1132676(
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چای ماساال جدا از سنت و فرهنگ و غذا، 
هند یکی از شناخته  شده  ترین کشورها در 
زمینه چایی است. هند یکی از کشورهایی 
است که جمعیت میان ساالن در آن در حال 
افزایش اســت همین طور بیمــاری در این 
افراد. با هرسال که از عمر انسان می  گذرد 
ساالنه بدن هر فرد ضعیف تر می شود. در 
میان سالی شانس ابتال به خطرات سالمتی 
در آن ها افزایش می  یابد. چای ماســاال و 
ادویه های خاص آن و ترکیباتش به افراد 
در ســن های باال کمک می کند تا سالم 
و ســالمت باقی بمانند. چای ماســاال از 
دارچین، فلفل سیاه، زنجبیل، ریحان، هل 

و دیگر مواد تشکیل شده است.
چای ماساال برای سالمندان ��

بیشــتر سالمندان ما انواع مختلفی چای با 
ادویه ها و ترکیبات متفاوت درست می کنند 
و بیشتر هم به دلیل سنشان است. همه ما 
می دانیم که میان سالی حساس ترین دوره 
زندگی هر فردی است و محافظت از آن ها 
در برابر بیماری ها و عفونت ها کار دشــواری 
اســت. اگرچه که چای ماســاال می تواند 
میان ساالن را از بیماری ها سالم نگه دارد 
به خاطر خاصیت طبی و آنتی اکسیدان آن. 
اگر می پرســید چرا چای ماساال، به نکات 
زیر توجه کنیــد و آنها را دنبال کنید تا به 
اهمیت چای ماساال پی ببرید. اضطراب و 
استرس در میان سالمندان رایج ترین است. 
مصرف مرتب چای ماســاال یا چای سیاه 
به کاهش اســترس آنها کمک می کند و 
کمک می کند تا زندگــی بدون اضطراب 
داشته باشند. افراد سالمندی که روزانه یک 
فنجان چای ماساال مصرف می کنند آرام تر 
و بدون اضطراب تر از بقیه هســتند. برای 
تراکم استخوانی باال افراد سالمند باید چای 
ماساال را با شیر مصرف کنند. افزودن شیر 
و ادویه ها تأثیر آن را دوبرابر می کند. شیر 
سرشــار از پروتئین است که به استحکام 
استخوان کمک می کند. چای ماساال برای 
دردهای مفصلی هم خیلی مفید اســت. 
وزن یکی دیگر از مشــکالتی اســت که 
سالمندان دارند اضافه وزن و یا کمبود وزن 
هر دو برای سالمندان مضر هستند. ماندن 
در یک مزن ســالم برای همه سالمندان 
ضروری است. هنگام اضافه وزن سالمندان 

باید چای سبز استفاده کنند که به کاهش 
سوخت وساز و سوختن چربی ها به سرعت 
کمک می کند. در مقابل کسانی که کمبود 
وزن دارند باید روزانه چای ماســاال با شیر 
مصرف کنند و از فواید آن لذت ببرند. فواید 
پذیرفته شده چای ماساال برای سالمندان به 

شرح زیر می باشد:
خاصیت آنتی اکسیدانی ��

چای ماساال خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی 
دارد. چون از ادویه های مختلفی تشــکیل 
شده است از بسیاری از بیماری ها سالمندان 
جلوگیــری می کند مانند ســرماخوردگی، 
سرفه، ســرطان، کلســترول و به تنظیم 

فشارخون و قلب کمک می کند.
افزایش ایمنی بدن ��

چون چای ماســاال از دارچیــن و ریحان 
تشکیل شــده است یک ماده  طبیعی برای 
باالبردن ایمنی بدن شــناخته می شود. به 
سالمندان کمک می کند برای جلوگیری از 
بیماری ها و فواید طبی بســیاری دارد. در 
سنین باال دارچین و ریحان از حمله قلبی 
و لخته شدن خون جلوگیری می کند. این 
جا بررسی کنید تا یاد بگیرید بیشتر درباره 
نوشــیدنی های مخصوص ســالمندان که 

ایمنی را افزایش می دهند.
بهبود هضم ��

هضم نامناســب در میان سالمندان بسیار 
رایج اســت و ناراحتی معده یکی دیگر از 

مشــکالت آنها اســت که چای ماساال با 
دارچین راه حلی برای آنها بشــمار میاید. 
به خاطر داشــتن ترکیبــات متفاوت چای 
ماســاال کمک می کند به مشکالت هضم 
و شــکمی و عروقی. چای ماســاال خیلی 
طراوت بخش اســت و کمــک می کند تا 

استرس از سالمندان دور شود.
درمان سرطان ��

بر اســاس مطالعات متفاوت چای ماساال 
آنتی اکسیدانی  داشــتن خاصیت  دلیل  به 
به شــدت از ســرطان جلوگیری می کند. 
ترکیباتی ماننــد ریحان میخک و دارچین 
به بدن شــما این انــرژی را می دهد تا با 
سلول های سرطانی مبارزه کنید. چک کنید 
تا بیشــتر بدانید درباره مراقبت از خود در 

برابر سرطان در دوران کووید 1۹.
سالمت قلب ��

چای ماســاال بهترین تجویز اســت برای 
بیماران قلبــی. دارچین یکی از ادویه های 
ضروری برای کاهش کلســترول بد خون 
می شــود تا بدن فرد ســالمند از فشارخون 
حفظ شــود. به عالوه به سالمت کلی قلب 

کمک می کند.
درد مفاصل ��

درد مفصلی یکی از رایج ترین مشــکالت 
سالمندان است. افراد که ۴5 سالگی را رد 
می کنند تراکم استخوانی آنها کم می شود و 
دچار مشکالت استخوانی ضعیف می شوند. 

تنها ترکیب میخک و زنجبیل به درمان 
درد سالمندان کمک می کند. چای ماساال با 
خاصیت ضدالتهابی به کاهش اســترس و 

افزایش فشارخون کمک می کند.
مشکالت خواب ��

مشکالت خواب یکی دیگر از مشکالتی است 
که در میان مردم رواج پیدا کرده اســت. اما 
نگران نباشــید شما می توانید ان را با خوردن 
چای ماساال کنترل کنید. مصرف چای بابونه 
قبــل از خواب خیلی می تواند به مشــکالت 
خواب کمــک کند. این از شــکوفه گیاهی 
تشکیل شــده اســت که از خانواده گیاهان 
روزانه است. عالوه بر مشکالت خواب برای 

مشکالت هضم هم مناسب است.
جلوگیری از دیابت ��

دیابت در میان ســالمندان رایج اســت و 
می تــوان گفت مخرب زندگی اســت اگر 
به موقع درمان نشود. دیابت شدید و عروقی 
است و باعث بســیاری از بیماری ها مانند 
مشــکالت قلبی و شــکمی و فشارخون 
و مــوارد بیشــتر می شــود. مصرف چای 
ماساال بدون شیر ریسک ابتال به دیابت را 
خیلی کاهش می دهد، افزایش متابولیسم 
و کنترل میزان قند خــون و جلوگیری از 
دیابت و دیگر موارد از اعجاز چای ماساال 
است. چک کنید تا بیشــتر بدانید درمورد 

دیابت سالمندان در دوران کووید 1۹.
درمان آلزایمر و زوال عقل ��

در بیماری هایی مانند آلزایمر چای رزماری 
معجزه می کند. شــامل آنتی اکسیدانی به 
نام کارسونیک اسید است که به سالمندان 
کمک می کند تا مغزشــان از سموم آسیب 
نبیند. همچنیــن به بزرگســاالنی که از 
بیماری زوال عقل ارثی رنج می برند کمک 
می کند. چــای رزمــاری از درختچه های 

همیشه سبز درست می شود.
کنترل مشکالت تنفسی ��

بزرگســاالنی که از اســم و بیماری های 
تنفســی رنج می برند باید روزانه نوشیدنی 
اوکالیپتوس اســتفاده کنند. آنها همچنین 
از بیماری هایی مانند سرماخوردگی سرفه 
و تب به صورت مداوم جلوگیری می کند. 
بزرگساالنی که از دیابت رنج می برند باید 
چــای اکالیپتوس را به رژیــم روزانه خود 

اضافه کنند.

چای ماساال؛ نوشیدنی معجزه آسا 

برای سالمت در دوران میان سالی

چطور بدن ما توسط ویروس ها و باکتری ها آلوده می شود؟
نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که بیشتر باکتری 
ها و ویروس هــای عفونی به قندهای موجود در ســطح 
سلول های بدن انسان متصل می شوند. قند فقط یک ماده 
خوردنی نیست؛ بلکه یکی از طبیعی ترین مولکول ها است 
و همه ســلول های بدن با یک الیه ضخیم قند پوشــیده 
شــده اند که از آنها در برابر حمالت باکتری ها و ویروس 
هــا محافظت می کند. در واقع، حــدود 80 درصد ویروس 
ها و باکتری ها، به قندهای موجود در ســطح سلول های 
انسان متصل می شوند. قند آنقدر مهم است که محققان از 
آن به عنوان ســومین ماده حیاتی پس از »دی. ان. ای« و 
پروتئین یاد می کنند. گروهی از محققان دانشگاه کپنهاگ 
)UCPH( در دانمارک در پاییز سال گذشته متوجه شدند که 
پروتئیــن خوش های ویروس کرونا به قند خاصی نیاز دارد 
تا به صورت کارآمد به سلول های بدن ما متصل شود. این 
گروه از محققان مطالعه جدیدی انجام داده اند که بیشتر به 
گیرنده های سلولی می پردازد که قندها و در نتیجه باکتری 

ها و ویروس ها به آن متصل می شوند.
نقش مهم گیرنده ها در سیستم ایمنی بدن ��

کریستین بول محقق ارشد این مطالعه گفت: ما نحوه اتصال 
این قندها به گیرنده های به اصطالح Siglec که ایمنی را 
تنظیم می کنند، مورد بررســی قــرار دادیم. این گیرنده ها 
نقش مهمی بر عهده دارند زیرا کاهش یا افزایش فعالیت ها 
را به سیستم ایمنی بدن اطالع می دهند. این یک مکانیسم 

مهم در ارتباط با بیماری های خودایمنی است.
وی تاکید کرد: این دانش گام مهمی به جلو در درک نقایص 
ژنتیکی اســت که باعث می شود فرد به این بیماری مبتال 

شود.
بروز بیماری های خود ایمن ��

هنگامی که سیســتم ایمنی بدن، سیگنال های اشتباهی را 
دریافــت می کند، می تواند به بروز بیماری های خود ایمن 

منجر شود. در این هنگام، سیستم ایمنی بدن به خود حمله 
می کند. هنگامی که گیرنده های Siglec به واســطه قند 
»اسید سیالیک« زنجیره های قندی درست را مالقات می 
کنند به سیســتم ایمنی بدن گفته می شود که فعال شده یا 
فعالیت خود را کاهش دهد. یوشــیکی نریماتسو از محققان 
ایــن تحقیق هم گفت: ما در بخشــی از این مطالعه، یک 
کتابخانه سلولی ایجاد کردیم تا از آن برای بررسی قندهای 
گوناگونی که به گیرنده ها متصل می شوند و با آنها تعامل 
دارند، استفاده کنیم. ما این کار را با ایجاد ده ها هزار سلول 
انجام داده ایم که هر کدام، زبان قندی منحصر به فرد خود 
را دارند و به ما امکان می دهند که آنها را از یکدیگر تفکیک 

کنیم و به بررسی تأثیر آنها بپردازیم.
وی ادامه داد: این دانش می تواند به ما کمک کند تا گزینه 
های درمانی بهتری را در آینده ارائه دهیم. وی افزود: سطح 

سلول های کتابخانه، همان سطحی بود که در سلول های 
محیط طبیعی وجود داشت. این بدان معناست که می توانیم 
قندها را در محیط طبیعی بررســی کنیم؛ بنابراین می توان 
ســلول ها را در شکلی مورد بررسی قرار دهیم که ویروس 
هــا و باکتری ها آنها را پیدا می کنند. محققان همچنین در 
این مطالعه موفق به شناسایی قندهایی شدند که به گیرنده 
خاصی متصل می شــوند و نقش اصلی را در ایجاد بیماری 
آلزایمر دارند. آنها می گویند: یافته اصلی ما مربوط به گیرنده 
Siglec-۳ اســت. در حال حاضر مشــخص شده است که 
جهش در گیرنده Siglec-۳ بــا ابتال به آلزایمر نقش دارد 
اما نمی دانستیم که این گیرنده به طور خاص به چه متصل 
می شود. کتابخانه سلولی ما اکنون یک قند طبیعی بالقوه را 
 ۳-Siglec شناسایی کرده است که به طور خاص به گیرنده

متصل می شود.

نیاز به “خون” در تهران
بیماران چشم به راه اهداکنندگان

مدیر کل انتقال خون اســتان تهران ضمــن تقدیر از اهدا کنندگانی 
که طی شــب های قدر و ماه مبارک رمضان اهدای خون را در برنامه 
خود قرار دادند، گفت: نیاز به خون در اســتان تهران هنوز رفع نشده 

و بیماران نیازمند به خون چشم به راه اهدا کنندگان عزیز هستند.
دکتر مهدی زاده با اعالم این مطلب افزود: همه ســاله با ورود به ماه 
مبارک رمضان آمار اهدای خون کاهش می یابد و امســال نیز وجود 
موج چهارم همه گیری کرونا سبب کاهش تردد مردم و مراجعه کمتر 

شده است در حالی که نیاز به خون مستمر و همیشگی است و بیماران 
همه روزه نیازمند به خون اهدایی و فراورده های آن هستند.

مهدی زاده با اشاره به عمر سه روزه پالکت گفت: کسانی که به این 
فراورده خونی نیاز مبرم پیدا می کنند معموال مشــکالت انعقادی یا 
ســرطان دارند و در صورت کمبود این فراورده همکاران انتقال خون 
با تمــاس و فراخوان اهدا کنندگان و دریافت مســتقیم پالکت این 
نیاز را رفع می کنند. وی با اشــاره به بیماری های مزمن نیازمند به 
خون و فراورده مثل تاالســمی و هموفیلی و سرطان و حجم باالی 
جراحی هایی که در مراکز درمانی استان تهران انجام می شود، تاکید 
کرد: ذخایر خون در اســتان تهران با توجه به شــرایط موجود بسیار 

شکننده است و شهروندان تهرانی در کمک به همشهریان و هموطنان 
خود و حفظ وضعیت پایدار ذخایر خونی اقدام کنند.مهدی زاده ضمن 
فرا رســیدن ایام عید سعید فطر، در عین حال از شهروندان خواست 
این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان با اهدای خون جلوی کاهش 
ذخایــر خون را بگیرند و به درمان بیمــاران کمک کنند. بنابر اعالم 
روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان تهران، مراکز اهدای خون 

در تعطیالت عید سعید فطر به شرح زیر فعال است:
مرکز جامع وصال از ســاعت 8 صبح تــا 20:۳0، مرکز جامع منطقه 
5 )ستاری( از ســاعت ۹ تا 1۶، مرکز جامع منطقه ۴ )تهرانپارس( از 

ساعت ۹ تا 1۶، مرکز منطقه 20) شهر ری( از ساعت ۹ تا 1۶

در قدیــم معتقد بودند اگر زنــی در دوران بارداری دچار 
سوزش معده شــود فرزندش با سری پرمو متولد خواهد 
شد. در ســال 200۶ محققان به این موضوع پرداختند و 
متوجه شــدند از 28 زن بارداری که دچار ســوزش معده 
بودند، 2۳ تای آنها صاحب فرزند پرمویی شــده بودند. به 
عقیــدٔه محققان، هورمونهایی کــه در دوران بارداری در 
بدن مادر ترشــح میشود هم ممکن است در رشد موهای 
نوزادان اثرگذار باشــد. فارغ از صحت داشتن یا نداشتن 
این موضوع، برخی نوزادان با مو پا به این دنیا میگذارند و 
برخی بی مو، گرچه هر دو به یک اندازه ارزشمند هستند.

نوزادان با همٔه آن فولیکولهای مویی متولد میشــوند که 
تا پایان عمر خواهند داشت. با این حال، اینکه نوزادی با 
مو متولد شود یا بی مو معنایش این نیست که موهایش 
بعداً هم حتماً همانطور خواهد بود. مثاًل نوزادی که با سر 
پرمویی متولد شده ممکن است بعد از چند ماه بی مو شود 
و نوزادی که با سری بی مو متولد شده ممکن است بعد از 
مدتی صاحب موهای پرپشتی شود. این موهای جدید هم 

ممکن است بعداً شکل دیگری پیدا کنند.
ممکن اســت ژنتیک در این مســأله نقش داشــته  ��

باشد
گرچه محققان کاماًل مطمئن نیســتند کــه چرا بعضی 
نــوزادان با مو متولد میشــوند و بعضی نــه، اما معتقدند 
احتمــااًل ژنها و دیانای در این مســأله نقش دارند. موها 
معمواًل حوالی هفتٔه ســیزدهم بارداری رشد میکنند. اگر 
موهای بچهای در رحم مادر رشد کند، آن بچه احتمااًل با 

سر پرمویی متولد خواهد شد.
ممکن است به خاطر هورمونهای درون بدن باشد ��

ســطح هورمونها در رحم مادر باال است، بنابراین ممکن 
است باعث رشد موهای بچه هم شوند. با این حال، بعد از 
زایمان، سطح هورمونها در بدن بچه به میزان چشمگیری 
افت میکند. این امر باعث کاهش ســرعت رشد موهای 

نوزاد میشود.
نوزادان بی مو لزوماً کمبود مواد مغذی ندارند ��

بعضی بچهها با مقدار متفاوتی مو متولد میشوند و بعضی 
پدر و مادرها ممکن اســت نگران شــوند که علتش این 
است که در دوران بارداری مواد مغذی به اندازٔه کافی به 
بدن مادر نرســیده یا بچه کمبود کلسیم دارد. اما اینگونه 
نیســت و طبیعی است که نوزادان تا یک سالگی موهای 
کم پشتی داشته باشند. تنها کمبود آهن یا ابتال به بیماری 
است که ممکن است بر رشد موهای بچه تأثیر بگذارد، اما 
این مشکالت هم معمواًل عالئم دیگری دارند که چندان 

با موها مرتبط نیستند.
بعضی نوزادان موهای نازکی دارند که بعد از مدتی  ��

خواهد ریخت
النگو یا کرک جنین به موهایی گفته میشــود که بعضی 
نوزادان روی بدن خود دارند. این موها حوالی ماه چهارم 
یا پنجم بارداری روی بدن جنین رشــد میکنند و حوالی 
ماه ششم یا هفتم بارداری میریزند. این موها گرچه اغلب 
پیش از تولد میریزند اما بعضی نوزادان نارس ممکن است 

با این موها به دنیا بیایند.
ریزش مو در نوزادان امری طبیعی است ��

بیشــتر نوزادان بخشی از موهای خود یا تمام آن را در ۶ 
ماه نخست زندگیشان از دست میدهند. این ریزش مو در 
نوزادان به دلیل ساییده شدن سر به تشک یا عادت ضربه 
با ســر، امری رایج است. وقتی تحرک نوزاد بیشتر شود، 
بتواند بنشــیند یا صرفاً عادتش را ترک کند، این سایشها 

کمتر خواهد شد.

ویروس کرونا عــوارض غیرمنتظرهای را با تأثیر بر غدد 
بدن به جا میگذارد.

رشد بیماریهای غده تیروئید، هم التهابی و هم خود ایمنی 
میتواند با کرونا مرتبط باشد.

پزشکان فرانسوی اعالم کردند که ویروس کرونا میتواند 
دلیل رشــد بیماریهای غده تیروئید هــم التهابی و هم 

خودایمنی باشد.
پزشکان بیمارستان CHU-Larrey مشخص کردند که 
یکی از تأثیرات بیماری کووید -1۹ میتواند تأثیر بر غدد، 

غده تیروئید، هیپوفیز و غدد جنسی یا گناد باشد.
دانشــمندان در بــاره فراوانی تیروئیدیت حــاد و مزمن 
)التهاب غده تیروئید( و بیماری تیروئید هاشیموتو و دیگر 
بیماریهای غدد در بیماران مبتال به ویروس کرونا تعریف 

کردند.

چرا بعضی نوزادان مو دارند و 
بعضی نه؟

برخی مطالعات نشان میدهند کم خوابی نیز میتواند یکی 
از عوامل اصلی بروز تیرگی چشم محسوب شده و داشتن 
خواب و اســتراحت کافی از ایجاد تیرگی اطراف چشــم 

پیشگیری میکند.
ممکن اســت در مرحلهــای از عمر خــود متوجه ظاهر 
شــدن سیاهی در اطراف چشم خود شده و با ظاهر شدن 
لکههای تیره در زیر چشــم، ظاهرتان تغییر کرده و شبیه 

به افراد بیمار شوید.
در ابتــدا باید به این نکته اشــاره کنیم که ظاهر شــدن 
حلقههای تیره یک موضوع فوق العاده رایج بوده و افراد 
زیادی با آن درگیر شده و البته این عارضه اگرچه تهدید 
کننده زندگی نیســت اما ممکن است در سالمت عاطفی 

فرد تأثیر گذار باشد.
در توضیح بروز این مشــکل باید اعالم کرد که پوســت 
اطراف چشــم نازک و لطیف بوده و عروق خونی تیره و 
عضلههای مسئول حرکت پلک در این بخش قرار داشته 
که چشم شما را پوشــانده است. متاسفانه به دلیل نازک 
بودن پوســت این بخش از صورت، هــر نوع رنگ تیره 
میتوانــد به راحتی دیده شــده و ظاهر فرد را تحت تأثیر 

قرار دهد.
دالیل تیرگی دور چشم ��

ایجاد شــدن حلقههای تیره یا هایپرپیگمانتیشن اطراف 
چشــم، دالیل زیادی از جمله ژنتیک، آلرژی، رســوب 
رنگدانه های اضافی پوســت، افزایش ســن، کم خونی، 
هورمونها، اســترس و البته کمبود خواب دارد. ه گزارش 
ســیناپرس، گاهی تنها یک عامل و گاهــی ترکیبی از 
عوامل فوق باعث بروز تیرگی اطراف چشــم شــده و به 
همین دلیل هر یک، نیازمنــد روش درمانی خاص خود 

است.
به گفته پزشــکان، ابتدا الزم است پیش از انتخاب روش 
درمانی مناســب، علت این عارضه در فرد مشخص شود. 
به عنوان مثال، اگر رنگدانه ســازی بیش از حد پوســت 
عامل این مشــکل باشــد، شــما میتوانید با استفاده از 
کرمهای ضد آفتاب از رسوب بیشتر رنگدانه های پوست 

در این بخش جلوگیری کنید.
کنترل تیرگی اطراف چشم با چای ��

کمپرس کیسه چای ســرد نیز ممکن است برای کنترل 
تیرگی اطراف چشم مفید باشد. اگرچه تحقیقات محدودی 
در مورد کافئین برای کاهش ســیاهی حلقه چشم وجود 
دارد اما این نوع کمپرس میتواند رگهای خونی را باریک 
کرده و گردش خود را بیشــتر کند. به عالوه در مطالعات 
و پژوهشــهای متعددی نشان داده شــده است که آنتی 
اکسیدان هایی که در چای سبز و سیاه وجود دارند، باعث 

بهبود سالمت پوست و جلوگیری از پیری میشوند.
برخی مطالعات نشان میدهند کم خوابی نیز میتواند یکی 
از عوامل اصلی بروز تیرگی چشم محسوب شده و داشتن 
خواب و اســتراحت کافی از ایجاد تیرگی اطراف چشــم 

پیشگیری میکند.
در خاتمه باید به این مســاله نیز اشــاره کنیم که برای 
درمان این عارضه بهتر است از مشورت پزشک استفاده 
کرده و به خاطر داشته باشیم گاهی تیرگی اطراف چشم 
میتواند دلیل بروز یک بیماری پنهان در بدن باشــد که 

نیازمند توجه و تشخیص توسط پزشک است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت احتمال کاذب 
بودن نتیجه تستهای کرونا را تا ۳5 درصد عنوان کرد.

کرونا در کشــورمان وارد موج چهارم شده است و رعایت 
شیوه نامههای بهداشتی ضروریتر از قبل است.

جعفر صادق تبریــزی با بیان اینکــه در حال حاضر در 
پیک کرونا هســتیم و تمام افرادی که در تماس نزدیک 
با بیماران مبتال به کرونا بودهاند باید به مدت یک هفته 
خود را از سایر اعضای خانواده جدا کنند، اظهار کرد: اگر 
در یک هفته، عالئم کرونا در ایــن افراد بروز کرد، باید 
برای انجام تســت کرونا به مراکز خدمات جامع سالمت 

منتخب کووید 1۹ مراجعه کنند.
وی در پاســخ به این سؤال که احتمال بروز منفی کاذب 
در تســتهای کرونا چه قدر است، تصریح کرد: حدود ۳5 
درصد از افراد علیرغــم اینکه عالئم کرونا دارند، ممکن 

است تستشان به طور کاذب منفی باشد.
وی ادامه داد: افرادی که عالئم کرونا دارند اما تست آنها 
منفی شده اســت را نیز باید مثبت فرض کنیم زیرا این 
تست منفی، کاذب اســت و این افراد نیز مانند مبتالیان 

کرونا باید جداسازی و درمان شوند.

چطور از تیرگی دور چشم
خالص شویم؟

نتیجه تستهای کرونا تا چند درصد 
خطاست؟

کرونا بر کدام غدد بدن
تأثیر میگذارد؟

گلریز برهمند
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علت طالق بیل گیتس و همسرش لو رفت

همســر ثروتمندترین فرد دنیا و پیش از اقدام رســمی برای جدایی، با 
وکالی طالق گفتگو داشــته اســت. این زوج مشهور پس از 2۷ سال 
زندگی مشــترک روز ســوم ماه مه از تصمیم خود بــرای پایان دادن 
ازدواجشــان خبر دادند. بر اساس اسناد به دســت آمده، پس از انتشار 
گزارشی دربارٔه مالقات بیل گیتس با اپستین در نشریٔه نیویورک تایمز در 
اکتبر 201۹، ملیندا بارها مشاوران خود را فراخوانده بود. بیل و نه ملیندا 
گیتس حرفی از علت طالق خود نزده اند. اما بر اساس گزارشات، ماجرای 

ارتباط بیل گیتس با جفری اپستین که متهم به قاچاق جنسی کودکان 
بود، ملیندا را آشــفته کرده بود و به گفتٔه وال اســتریت ژورنال، گمان 
می رود همین مسأله یکی از دالیل اصلی طالق این زوج مشهور باشد. 
به گفتٔه وال استریت ژورنال، این زوج مشهور در سپتامبر 201۳ در شهر 
نیویورک در عمارت آپر ایست ساید ِ اپستین با او مالقات کردند. برخی 
منابع به نشــریٔه دیلی بیست گفته اند کمی پس از این مالقات ملیندا با 
دوستان خود از ناراحتی اش از این دیدار صحبت کرده بود. گفته می شود 
تعدادی از دوســتان نزدیک این زوج گفته اند ملیندا از رابطٔه همسرش 
با اپســتین »برآشفته« بود. ملیندا گیتس از سال 201۹ و پیش از اقدام 
رسمی برای جدایی، با وکالی طالق گفتگو داشته است. او تالش کرد 

با کمک وکالی چندین شرکت مختلف ازدواجی را ترمیم کند که »به 
شکل جبران ناپذیری از هم پاشیده بود.« وال استریت ژورنال نوشت که 
نماینــدگان بیل و ملیندا گیتس از اظهار نظر در خصوص دالیل جدایی 
آنها خودداری کردند. گفتنی این زوج مشــهور پس از 2۷ سال زندگی 
مشترک روز سوم ماه مه از تصمیم خود برای پایان دادن ازدواجشان خبر 
دادند. بیل و ملیندا گیتس در بیانیٔه مشترکی که در توییتر منتشر شد بیان 
کردنــد: »پس از فکر و تالش فراوان برای رابطٔه خود، تصمیم گرفتیم 
به ازدواجمان پایان دهیم. در 2۷ سال گذشته، ۳ فرزند فوق العاده بزرگ 
کردیم و بنیادی ساختیم که در سرتاسر دنیا تالش می کند تا مردم را از 

زندگی ای سالم و پرثمر برخوردار سازد.«

با وجود تعداد زیاد کهکشان ها و ستاره ها این پرسش مطرح 
می شود: در آن سوی تمام کهکشان ها چه می گذرد؟ تالش 
برای پاســخ به این پرســش تا اندازه ای گیج کننده و البته 

هیجان انگیز است.
یکی از جذاب ترین پرسش هایی که شاید برای هر شخصی 
مطرح شود و پرسشی که بشر همواره به دنبال پاسخی برای 
آن بوده، این اســت: آن سوی ناشــناخته ها چیست؟ در آن 
ســوی مرز نقشه ها چه چیزی وجود دارد؟ نسخٔه نهایی این 
سؤال این اســت: در آن سوی مرز نهان چه رازهایی نهفته 

است؟ پاسخ به این پرسش، البته پیچیده است.
برای پاســخ به پرســش فوق، در ابتدا باید مفهوم »جهان« 
را تعریــف کنیم. اگــر مفهوم جهــان به تمــام عناصر و 
موجودیت های فضا و زمان اشاره داشته باشد، هیچ چیز خارج 
از جهان وجود ندارد. حتی اگر اندازٔه جهان را متناهی در نظر 
بگیریــم و تصور کنیم چیزی خــارج از این حجم قرار دارد، 
بــاز هم هر چیزی خارج از آن بایــد در محدوده های جهان 

قرار بگیرد.
حتی اگر جهان موجودیتی بدون شــکل و فضایی خالی از 
هیچ مطلق باشــد، باز هم یک »چیز« به شمار می رود و در 
فهرست تمام موجودیت ها قرار می گیرد و بر اساس تعریف، 
بخشی از جهان هستی به شــمار می رود. اگر جهان از نظر 
اندازه نامتناهی باشد، نیازی به نگرانی دربارٔه این پیچیدگی 
نیست. جهان، به شکلی نامتناهی بزرگ است و هیچ مرزی 

ندارد؛ در نتیجه هیچ چیز خارج از آن قرار ندارد.
البته مرزی خارج از محدودٔه قابــل رصد جهان وجود دارد. 
کیهان کهن ســال است و نور با ســرعتی باال سفر می کند. 
در نتیجه در تاریخچٔه جهان هنوز نورهای تمام کهکشان ها 
را دریافــت نکرده ایم. احتمــااًل در آن ســوی این مرزها، 
مجموعه ای از ستاره ها و کهکشان ها به صورت تصادفی قرار 
می گیرند؛ اما در آن ســوی این کهکشان ها چه چیزی قرار 

دارد؟ به سختی می توان پاسخ داد.
مسئلٔه خمیدگی ��

کیهان شناســان مطمئن نیســتند که جهان بی نهایت یا به 
شکل محدودی بزرگ است. ستاره شناسان برای اندازه گیری 
جهان به خمیدگی آن نگاه می کنند. خمیدگی هندســی در 
مقیاس های بزرگ جهان، نکاتی دربارٔه شکل کلی آن بازگو 
می کند. اگر جهان به شکل بی نقصی از نظر هندسی مسطح 
است، می تواند متناهی باشد؛ اما اگر مانند سطح زمین دارای 

انحنا و خمیدگی باشد، حجمی متناهی است.
رصدها و اندازه گیری های فعلی از خمیدگی جهان نشان دهندٔه 
مسطح بودن آن هستند. شاید با این فرض تصور کنید جهان 
نامتناهی است؛ اما مســئله به این سادگی نیست. حتی اگر 
جهان مسطح باشد، لزوماً بی نهایت نیست. برای مثال سطح 
یک اســتوانه را در نظر بگیرید؛ از نظر هندسی مسطح است 
زیرا خطوط موازی ترسیم شده روی سطح همچنان با یکدیگر 
موازی می مانند و از نظر اندازه هم متناهی است. این مسئله 
می تواند برای جهان هم صدق کند: کاماًل مسطح و محصور.

اما حتی اگر جهان متناهی باشد، لزوماً به معنی وجود مرز یا 
ماهیت بیرونی نیست. ممکن اســت جهان سه بعدی ما در 
ســاختاری چندبعدی و بزرگ تر تعبیه شده باشد. این تعریف 
بخشی از مدل های عجیب فیزیکی است؛ اما در حال حاضر 
هیچ روشــی برای آزمودن آن وجود ندارد. این مفاهیم واقعًا 
گیج کننده هستند؛ اما حتی اگر جهان حجمی متناهی باشد، 

لزوماً به معنی تعبیه شدنش در ساختاری دیگر نیست.
مسئلٔه پرسپکتیو ��

وقتی جهان را تصور می کنید، ممکن است به توپی غول آسا 
فکر کنید که با ســتاره ها، کهکشــان ها و انواع اجرام جالب 
فیزیکی پر شده است. حتی ممکن است ظاهر جهان از خارج 
را هم تصور کنید. درست مانند فضانوردی که از فضا زمین 
را می بیند؛ اما جهان برای وجود نیازی به پرسپکتیو خارجی 
ندارد. از لحاظ ریاضی می توان ســاختار سه بعدی جهان را 
بــدون نیاز به محیط خارجی آن تعریــف کرد. اگر جهان را 
به صورت توپی که در میانٔه هیچ شناور است تصور کنید، خود 
را از نظر ذهنی فریب داده اید؛ درحالی که در ریاضی نیازی به 

وجود ماهیت خارجی برای جهان نیست.
شاید وجود جهان متناهی که هیچ ارتباطی با محیط بیرون 
ندارد، کمی غیر ممکن به نظر برســد. در واقع این ســؤال 
که چه چیــزی خارج از جهان وجود دارد، مانند این اســت 
که بپرســید: رنگ بنفش چه صدایی تولید می کند؟ پرسشی 
بی ربطی است؛ زیرا تالش می کنید دو مفهوم کاماًل بی ربط 

را به یکدیگر ربط بدهید.
خیلی خوب است اگر جهان ما هیچ بیرونی نداشته باشد؛ اما 
همین جملٔه »نداشته باشد« به آن مالکیت می بخشد. هیچ 
چیز در ریاضی وجود ندارد که جهان را مستلزم محیط بیرونی 
بداند. اگر کل این مطلب برایتــان گیج کننده و پیچیده بود 
نگران نباشید. کل هدف توسعٔه ریاضیات پیچیده، رسیدن به 
ابزاری برای توصیف تعاریف در محدودٔه تصور انسان است 
و این قدرت کیهان شناســی مدرن است: اجازه می دهد غیر 

ممکن ها را مطالعه کنیم.

تاریخ پخش یک ســریال مســتند از اپرا وینفری و هری، 
دوک ساســکس، اعالم شــده اســت. وینفری و هری کار 
تهیه کنندگی این ســریال را به طور مشترک برعهده دارند. 
اپل تی وی پالس اعالم کرد ســریال مستند »آن منی که 
نمی توانی ببینی« )The Me You Can’t See( از روز 21 
ماه مه از این سرویس پخش خواهد شد. این مستند به مقولٔه 
ســالمت روانی و عاطفی می پردازد و با روایت داستان هایی 
قصد آگاهی بخشی دربارٔه این مسأله را دارد. بر اساس اخبار 
منتشر شده دربارٔه این ســریال، اپرا وینفری و پرنس هری 
هدایت گر گفتگوهایی صادقانه ای دربارٔه ســالمت روانی و 
عاطفی خواهند بود و خود نیز از تجربه ها و مشکالتی که در 
رابطه با مقولٔه سالمت روان داشته اند، صحبت خواهند کرد. 
در این مستند عالوه بر چهره های مشهور، افرادی از سرتاسر 
دنیا حضور خواهند داشت که با چالش های مرتبط با سالمت 
روان دست و پنجه می کنند و به صحبت دربارٔه این موضوع 
خواهند پرداخت. این ســریال قصد دارد از مســائلی چون 
فرهنگ، سن، جنسیت و موقعیت اجتماعی – اقتصادی فراتر 
رود تا باورهای رایــج منفی را دربارٔه موضوعی از میان ببرد 
که به شدت مورد سوء تعبیر قرار گرفته است و به بینندگان 
خود که متوجه خواهند شــد تنها نیســتند، امید دهد. تهیه 
کنندگان این سریال از همکاری 1۴ کارشناس و نهاد معتبر 
و مورد احترام از سرتاسر دنیا بهره برده اند تا درباره روش های 
درمانی مختلف روشنگری کنند. وینفری در بیانیه ای اظهار 
کــرد: »حاال بیش از هر زمان دیگر نیاز مبرمی وجود دارد تا 
ننگ و شرمســاری پیرامون مقولٔه ســالمت روان با درایت، 
همدردی و صداقت جایگزین شــود. هدف سریال ما به راه 
انداختن گفتگو درباره این موضوع است.« پرنس هری، دوک 
ساســکس نیز دراینباره گفت: »هر کدام ما زندگی متفاوتی 
داریم، در محیط های متفاوتی پرورش یافتیم و در نتیجه در 
معرض تجارب مختلفی قرار داریم. اما تجربٔه مشترکمان این 
اســت که همٔه ما انسان هستیم. بیشــتر ما ضربات روحی، 
کمبودها یا غم هایی داریم که شــخصی به نظر می رسند و 
همینطور هم هست. اما سالی که گذشت به ما نشان داد همٔه 
ما باهم مرتبط هســتیم و امیدوارم این سریال بتواند نشان 
که در آســیب پذیری قدرت، در یکدلی ارتباط و در صداقت 
استواری هست.« لیدی گاگا، گلن کلور و سن آنتونیو اسپرز 
برخی از چهره های مشهوری هستند که در این سریال مستند 

حضور خواهند داشت.

اخیراً معامله گران چینی بازار رمزارزها از شیبا کوین به عنوان 
از بین برنده دوج کوین نام می برند و نگرانی های دوست داران 
دوج کوین راجع به این توکن جدید باال رفته است چرا که از 
این رمزارز جدید به عنوان »قاتل دوج« نام برده می شود. نام 
توکن شیبا که با نام SHIB از آن یاد می شود از سگی چینی 
با نام شــیبا اینو )Shiba Inu( الهام گرفته شــده است. شیبا 
کوین اخیراً در لیســت محبوب ترین صرافی های رمزارز در 
بین کاربران چینی مانند بایننس، هوبی و OKEx قرار گرفته 
است. همین موضوع باعث شده است که قیمت و ارزش این 
رمزارز 150 درصد باالتر برود. معامله گران نیز گویی از باال و 
پایین شدن قیمت دوج کوین خوشحال هستند. در روزهای 
گذشــته بود که ایالن ماسک با توییت های خود و حضور در 
برنامه SNL و »فریب« خواندن دوج کوین باعث فرو ریختن 
ارزش آن شد. میزبانی ایالن ماسک از برنامه SNL باعث شد 

تا ارزش دوج کوین افتی ۳0 درصدی داشته باشد.
صرافــی OKEx و بایننس به تازگی و به فاصله چند روز از 
یکدیگر شــیبا کوین را در لیست رمزارزهای خود قرار دادند. 
اما باید در نظر داشــت که هوبی تاکنون بیشترین حجم از 
خرید و فروش شــیبا کوین را داشــته است. شیبا اینو کوین 
یا توکن شــیب هم اکنون و به شکل رسمی 0.00002۷۶۶ 
دالر قیمت دارد. همین باعث شده تا بسیاری از افراد به فکر 

سرمایه گذاری میلیونی روی آن باشند.
شیبا کوین چیست؟ ��

شــیبا اینو نام یک نژاد سگ ژاپنی است. تصویر این سگ را 
قبل تر و با معرفی دوج کوین دیده بودیم چرا که لوگوی دوج 
کوین در واقع همان ســگ شــیبا اینو است. حال این سگ 
ژاپنــی و حتی خود دوج کوین الهام بخش رمزارز دیگری به 
نام شیبا اینو یا شیب کوین شده است. بر خالف دوج کوین 
که سازندگان و وایت پیپر مشخصی دارد، شیبا کوین سازنده 
مشــخصی نداشته و شخصی با نام مســتعار آن را به وجود 
آورده است. چیزی که مشــخص می باشد این که است که 
تاکنون و تا به اینجای کار شــیبا کوین رمزارزی به تقلید از 
دوج کوین است. باید بدانید که برخالف دوج کوین که بالک 
چین خاص خود را دارد، شیبا کوین بالک چین خود را ندارد و 
در واقع یک سکه یا کوین محسوب نمی شود. این کوین یک 
توکن از نوع ERC-20 بالک چین اتریوم محسوب می شود.

گرچه اعضای خاندان ســلطنتی بریتانیا 
هم مانند ما انســان هستند، اما آن ها ملزم 
به رعایــت قوانینی در خصــوص غذای 
خود هستند که شاید برای بقیٔه مردم دنیا 
عجیب به نظر برســد. مثــاًل آن ها اجازه 
ندارند مثل ما موز را پوســت بکنند و برای 
آن ها گرسنگی دلیل کافی ای برای شروع 
به غذا خوردن نیست، چون ترتیبی هست 

که باید رعایت شود.
۱- ملکه برگر را بدون نان می خورد ��

ملکه انگلیس برگر خود را با کارد و چنگال 
می خورد و نانی هم در کار نیست. به گفتٔه 
آشپز سابق ملکه، از دید ملکه تنها چیزی 
که باید با انگشــت گرفته و خورده شود، 

چای عصرگاهی است.
۲- خوردن صدف ممنوع است ��

صدف خوراکی می تواند خیلی زود شما را 
بیمار کند و اصاًل به اینکه به سرعت باعث 
مسمویت غذایی می شود معروف است. به 
همین خاطر به اعضای خاندان ســلطنتی 
توصیه می شــود از خــوردن آن خودداری 
کنند. با این حال، پرنس ویلیام یک بار به 
عالقٔه خود و همسرش، کیت میدلتون، به 

سوشی اذعان کرد.
۳- همٔه غذاها باید بدون سیر باشد ��

ملکه الیزابت اصاًل دل خوشی از سیر ندارد، 
که بیشتر به خاطر بوی آن است. به همین 
دلیل به دستور او مصرف سیر و استفاده از 
آن در پخت غذا در کاخ باکینگهام ممنوع 
شده است. این مســأله را نه تنها یکی از 
آشــپزهای سابق خاندان ســلطنتی، بلکه 
کامیال پارکر- بولز همســر پرنس چارلز، 

پسر ملکه، هم تأیید کرده است.
۴- هیچ کربوهیدراتی در وعدٔه شام  ��

نباید وجود داشته باشد
ملکه الیزابت وقت هایی که به تنهایی شام 
می خورد قانون بسیار سفت و سختی دارد: 
او دوســت ندارد در بشقابش سیب زمینی، 
پاستا یا برنج ببیند. به جای این نشاسته ها، 
او ماهی یا مرغ با سبزیجات فصل را ترجیح 

می دهد.
۵- هیچ کســی نمی تواند قبل از ملکه  ��

شروع به غذا خوردن کند
هر کســی که با ملکه پشت یک میز برای 
خوردن غذا بنشــیند باید حواســش باشد 
که ملکه چه زمانی شــروع به غذا خوردن 
می کنــد و چــه زمانی دســت از این کار 
می کشــد. ملکه باید اولین کسی باشد که 
خوردن غذا را شــروع می کند و هر زمان 
که دست از خوردن بکشــد، بقیٔه کسانی 
که مشــغول خوردن غذا هستند هم باید 
دســت نگه دارند. مهم نیست غذایشان را 

تمام کرده باشند یا نه، در هر حال باید پیرو 
ملکه باشند.

۶- ملکه موز پوست نمی کند ��
همٔه مــا برای خوردن موز پوســت آن را 
می کنیم، اما ملکه ترجیح می دهد از روش 
دیگری برای خوردن این میوه استفاده کند. 
اول از همه با استفاده از کارد و چنگال، سر 
و ته پوست موز را می برد. بعد از آن، پوست 
را از سر تا ته برش می زند و سپس قسمت 
گوشــتی موز را بیرون می آورد. در آخر هم 
گوشــت موز را از پهنا به تکه های کوچک 

برش می زند و با چنگال آن را می خورد.
7- هــر جــا ملکه باشــد یــک کیک  ��

بیسکوییتی شکالتی هم هست
به گفتٔه آشــپز ســابق خاندان سلطنتی، 
ملکه عادت دارد هــر روز یک تکه کیک 
بیسکوییتی شکالتی بخورد به همین دلیل 
هر زمان که مجبور به ســفر باشــد، این 

شیرینی هم همراهش خواهد بود.
۸- پرنس چارلز ناهار نمی خورد ��

پرنــس چارلز فقــط دو بــار در روز غذا 
می خورد: صبحانه و شــام که از وعده های 
اصلــی غذای روز هســتند. او هرگز ناهار 
نمی خــورد به همین خاطر هر زمان که به 
سفر یا بازدیدی برود، کارکنانش هم ناهار 

نمی خورند.
۹- ملکه دوســت دارد در ظرف های  ��

پالستیکی میوه بخورد
همــٔه غذاها در ظــروف طالیی یا الماس 
نشان سرو نمی شوند. به گفتٔه آشپز شخصی 
سابق ملکه، یک ظرف پالستیکی زرد رنگ 

هست که ملکه در آن میوه می خورد.
۱۰- از تــه ماندٔه همــٔه غذاها دوباره  ��

استفاده می شود
در کاخ باکینگهام هیچ غذایی هدر نمی رود. 
ملکه به کارکنان خود دستور داده ته ماندٔه 
غذاهای دســت نخــورده را دور نریزند و 

دوباره از آن ها استفاده کنند.
۱۱- هری و ویلیام عاشــق فست فود  ��

به خصوص غذاهای مک دونالد بودند
پرنس ویلیام و هــری وقتی بچه بودند از 
طرفداران پر و پاقرص برگر و سیب زمینی 
ســرخ کرده بودند و گاهــی برای خوردن 
فســت فود به خصوص مک دونالد بیرون 

می رفتند.
۱۲- پرنســس دایانا خیلی از گوشــت  ��

قرمز خوشش نمی آمد
به گفتٔه دارن مک گریدی، آشــپز شخصی 
سابق پرنســس دایانا، او نه گوشت خوک 
می خورد نه گوشــت گاو. پرنسس دایانا از 
خوردن این غذاها خودداری می کرد و تنها 
در موقعیت های خاص گوشت بره می خورد.

عادت های غذایی عجیب و غریب 
اعضای خاندان سلطنتی انگلیس

افزایش نمره آزمون های بهره هوشی؛

آیا انسان ها باهوش تر می شوند؟

با توجه به باالتر رفتن میانگین نمرات آزمون های بهره 
هوشی در دهه های اخیر، این سؤال مطرح می شود که 

آیا هوش انسان در حال افزایش است؟
از الگوریتم هایی که توابع پشــت صحنٔه حســاب های 
رســانه های اجتماعی ما را می ســازند تا فناوری های 
ردیابی خواب در ســاعت های هوشمند ما، جهان هرگز 
تا این حد ازنظر تکنولوژیکی پیشــرفته و توســعه یافته 
نبوده اســت. به همین دلیل، تصور اینکه انسان ها طی 
هر نســل باهوش تر می شوند، آسان است؛ اما آیا چنین 

چیزی واقعیت دارد؟
این پرسشــی است که بسیاری از دانشمندان دربارٔه آن 
تأمل کرده اند، به خصوص با توجه به این مسئله که در 
طول قرن بیستم، متوسط نمره آزمون های بهره هوشی 
)IQ( در سراســر جهان افزایش قابل توجهی داشــته 
اســت. این افزایش حدود سه نمره بهره هوشی در هر 
دهه بوده است؛ یعنی ما اکنون عماًل در جهانی زندگی 
می کنیم که بیش از هر زمــان دیگری نابغه دارد. این 
افزایش در نمره بهره هوشــی و روند ظاهری افزایش 

هوش در طول زمان »اثر فلین« نام دارد.
بهبود بهداشــت و تغذیه، آموزش و شرایط کار بهتر در 
کنار دسترســی اخیر به فناوری، همه در افزایش بهره 
هوشــی نقش داشــته اند. برای مثال، در قرن نوزدهم، 
صنعتی شدن شهرهای پرازدحام با پیامدهای بهداشت 
ضعیــف و مرگ زودهنــگام ایجاد کرد؛ امــا بهبود در 
زمینه مسکن، سالمتی و بهداشت و پرورش فرزندان با 
دسترسی بیشتر به آموزش رایگان و پیشرفت تدریجی 
از مشــاغل یدی به مشــاغلی که به نیروی ذهنی نیاز 
داشت، موجب شد بســیاری از مردم زندگی سالم تری 

داشته باشند و برای مدت بیشتری زندگی کنند.
نتیجٔه پژوهش ها حتی نشــان می دهد افراد باهوش تر 
اغلب بیشــتر عمر می کنند. پژوهش های انجام شده در 
کشورهایی که رشد پس از صنعتی شدن در آن ها اتفاق 
نیفتاده اســت، همچنین از این ایده حمایت می کند که 
بهبود دسترســی به آموزش، مســکن و تغذیه عوامل 
اصلــی در افزایش بهره هوشــی هســتند. برای مثال، 
مطالعه ای از کشــورهای آفریقای ســیاه نشان داد اثر 

فلین هنوز در آنجا رخ نداده است. به عبارت دیگر، نتایج 
آزمون های بهره هوشــی افزایش قابل توجهی نداشته 
است، زیرا شــرایط زندگی برای مردم بسیاری بهبودی 

چشمگیری نداشته است.
اما این تمام ماجرا نیســت؛ زیرا طی ۳0 سال گذشته، 
گزارش هایــی از کاهش عملکــرد در آزمون های بهره 
هوشــی در برخی کشورها وجود داشــته است. بر این 
اساس، منصفانه است که تصور کنیم انسان ها در غرب 

به اوج هوش رسیده اند؟
آزمون های بهره هوشــی یا IQ معیاری از اســتدالل و 
توانایی استفاده سریع از اطالعات و منطق هستند. این 
آزمون هــا حافظه کوتاه مدت و بلندمدت را با اســتفاده 
از معماهــا و آزمودن توانایی فــرد در به خاطر آوردن 
اطالعات ارزیابــی می کنند. نتایج آزمون های IQ برای 
مدتی رو به افزایش بــوده؛ اما برخی پژوهش ها حاکی 
از وارونگی اثر فلین اســت که نشان می دهد این روند 

صعودی ممکن است در حال کند شدن باشد.
به عنوان مثال، مطالعه ای نروژی نشان داد مردان متولد 
قبل از ســال 1۹۷5، اثر فلین مثبت مورد انتظار ســه 
نمره بــه ازای هر دهه متوالی را نشــان می دادند؛ اما 
برای متولدین پس از ســال 1۹۷5، کاهش پیوسته ای 
در بهره هوشی وجود داشــت. این مقدار معادل تفاوت 
۷ نمره ای بین نســل ها می شــود، یعنی میانگین بهره 
هوشی حدود 0٫2 نمره در سال کاهش پیدا کرده است. 
سایر مطالعات انجام شده بین سال های 2005 تا 201۳ 
در بریتانیا، سوئد و فرانسه نتایج مشابهی نشان داده اند.

توضیح این نتایج دشــوار اســت؛ اما پیشنهاد شده که 
شــاید با تغییر در نحؤه آموزش کــودکان در مدارس 
مرتبــط باشــد. در ایــن دوران تغییرات عمــده ای از 
روش هــای آموزش گذشــته ازجمله خوانــدن ادبیات 
جــدی و یادگیری طوطی وار )روش به خاطر ســپردن 
مبتنی بر تکرار( به رویکرد علمی جمعی تری برای حل 
مسئله صورت گرفته است که اکنون در غرب به بیشتر 

کودکان آموزش داده می شود.
روش هــای آموزشــی دانش آموز-محــور کنونــی با 
مهارت های بین فردی و کار گروهی همراه با تشــویق 
دانش آموزان بــرای درک بینش عاطفی دیگران همراه 
اســت. تأثیر کلی این روش ممکن اســت تشویق کار 

هوشــمندانه تر و مؤثرتر باشــد؛ اما تأکید کمتری روی 
مهارت های فردی موردنیاز در آزمون های بهره هوشی 
دارد. در نتیجــه از ایــن نظر، شــاید دیگــر در زمینٔه 

آزمون های بهره هوشی خوب نباشیم.
پیشنهاد شده اســت که کاهش استانداردهای تغذیه ای 
نیز می تواند نقش داشــته باشد. برای مثال، در بریتانیا، 
به راحتــی نمی تواننــد توصیه های  از مردم  بســیاری 
تغذیه ای مناســب را رعایت کنند. مهاجرت افرادی که 
در شرایط فقر بیشتر رشد کرده اند، همراه با تمایل کمتر 
افراد باهوش تر برای داشتن فرزندان کمتر نیز به عنوان 

تئوری های ممکن دیگر پیشنهاد شده است.
یکی از موضوعات مهم این اســت که طی 50 ســال 
گذشته، ســؤاالتی در مورد مناســب بودن آزمون های 
بهره هوشــی مطرح شــده و آن ها را بــرای برخی از 
اقشــار جامعه دارای سوگیری، غیر منصفانه و نامناسب 
توصیف کرده است. درواقع، در سال های اخیر استفاده 
از آزمون هــای بهره هوشــی برای انتخاب مدرســه و 
شغل کم شده است. این احتمال وجود دارد که کاهش 
اســتفاده از نتایج ایــن آزمون ها، همراه بــا کاهش در 
آموزش برای مهــارت در چنین آزمون هایی به کاهش 

عملکرد در آزمون ها منجر شده باشد.
بنابراین پاســخ به این سؤال که آیا انسان ها باهوش تر 
می شــوند، آسان نیســت؛ اما نکتٔه مسلم این است که 
نمرات پایین تر بهره هوشــی لزومًا نشــانٔه کم هوش تر 
بودن انسان نیســت. از این نظر، دالیل بالقوه کاهش 
بهره هوشــی را باید در شــرایط جدید بررسی کرد که 
در آن دیــدگاه رایج در مورد آزمون های بهره هوشــی 

تغییر کرده است.
همچنین مهم اســت در مورد آنچــه واقعًا آزمون های 
بهره هوشــی اندازه گیری می کنند )و آنچه اندازه گیری 
نمی کننــد(، فکر کنیــم و این موضــوع را نیز در نظر 
بگیریم که وقتی درباره هوش صحبت می کنیم، منظور 
ما چیســت. برای مثال، آزمون های بهره هوشــی در 
اندازه گیری مواردی مانند شخصیت، خالقیت یا هوش 
هیجانــی و اجتماعی و حتی خرد عملکرد خوبی ندارند. 
این هــا ویژگی هایی هســتند که برای بســیاری از ما 
ممکن اســت نسبت به نتایج باالی آزمون بهره هوشی 

ارزش باالتری داشته باشند.

اعالم تاریخ انتشار سریال مشترک 
اپرا وینفری و پرنس هری

در آن سوی مرزهای جهان چه 
چیزی وجود دارد؟

مریم صفدری

سارا ارجمند

از شیبا اینو یا »قاتل دوج کوین«
چه می دانید؟
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افزایش مانده تسهیالت شعب بانک 
توسعه صادرات ایران تا پایان 1400

ایران  بانک توسعه صادرات 
در نظــر دارد بــا اولویــت 
جذب مشتریان جدید، مانده 
مانده  با  شــعب  تسهیالت 
از 2500  تســهیالت کمتر 
میلیارد ریال را تا پایان 1۴00 
به مانــده ای باالتر افزایش 
دهد. به گــزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بر اســاس 
سیاست های اعتباری اتخاذ شده در بانک توسعه صادرات 
ایران، تأمین مالی در بخش خدمات فنی و مهندسی با در 
نظر گرفتن مقیاس پروژه از طریق تجهیز کارگاه، از محل 
منابع صندوق توســعه ملی، بانک مرکزی و منابع بانک 
انجام خواهد شد. رضا ساعدی فر معاون اعتبارات بانک 
توســعه صادرات ایران در اینباره گفت: تسریع در تعیین 
تکلیف تسهیالت غیرجاری با در نظر گرفتن شرایط روز 
کشــور و گسترش پوشش خدمت رسانی به مشتریان از 
دیگر سیاســت های اعتباری بانک توسعه صادرات است 
که بــا افزایش میزان پذیرش تعهــدات بانک از طریق 
گشــایش اعتبارات اسنادی داخلی و صدور ضمانت های 
ریالی پیگیری می شود. ساعدی فر افزود: در سال جاری 
در فرایند اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملی از طریق بانک توسعه صادرات ایران، سرعت عمل 
بیشــتری به کار بسته خواهد شــد. به گفته ساعدی فر، 
افزایش اختیارات شعب برای تصمیم گیری های اعتباری، 
تأمین ســرمایه درگردش واحدهای تولیدی صادراتی و 
اعطای تسهیالت تولیدی صادراتی با »حداقل نرخ سود« 
با هدف پشــتیبانی بیشتر از تولید در کشور در دستور کار 
بانک توســعه صادرات ایران قرار دارد. وی اظهار داشت: 
تأمین مالی ریالی طرح های کوچک و متوسط با رویکرد 
اشتغال زایی و در راســتای تولید محصوالت صادراتی از 
دیگر سیاســت های اعتباری بانک اســت. ساعدی فر 
با تاکید بر توجه بیشــتر بانک توسعه صادرات ایران به 
شــرکت های دانش بنیان در تمامی ارکان بانک، گفت: در 
ایــن رابطه برنامه ویژه ای برای جــذب منابع مختلف و 
تأمین مالی این شرکت ها به خصوص شرکت های دانش 

بنیان صادرات محور را دنبال می کنیم.

صدور انواع ضمانت نامه بانکی 
در موسسه اعتباری ملل

با  ملل  اعتباری  موسســه 
هدف کمــک به بنگاه ها و 
فعاالن اقتصادی و تسهیل 
و تسریع در انجام معامالت 
و قراردادها نسبت به صدور 
اقدام  نامه  ضمانــت  انواع 
می نماید. به گزارش روابط 
عمومی موسسه اعتباری ملل: تجار، فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان می توانند برای جایگزین نمودن ضمانت 
نامه در قبال نقدینگی نســبت به کاهش بلوکه شدن 
سرمایه و استفاده بهینه از آن اقدام نمایند. این گزارش 
می افزاید: کلیه ســرمایه گذاران نیز می توانند با دریافت 
ضمانت نامه از موسسه اعتباری ملل سهولت بیشتری 
در چرخه امــور اقتصادی و بازرگانی خود ایجاد نمایند. 
موسســه اعتباری ملل در راســتای گسترش خدمات 
بانکــداری الکترونیک و تســهیل در ارائه خدمات به 
مشتریان، سامانه اســتعالم ضمانت نامه بانکی را راه 
اندازی نموده اســت. اصالت ضمانت نامه های صادره 
موسســه اعتباری ملل از طریق کد سپام )سامانه پیام 
رسانی الکترونیکی مالی( بصورت آنالین قابل استعالم 

است.

تقدیر آسایشگاه خیریه کهریزک 
از مدیرعامل بیمه تجارت نو

مســئولیت  راســتای  در 
کمــک  و  اجتماعــی 
بیمه  خداپســندانٔه شرکت 
آسایشــگاه  تجارت نــو، 
دکتر  از  کهریــزک  خیریه 
نیمانوراللهــی مدیرعامل و 
نایب رئیــس هیات مدیره 
شــرکت بیمه تجارت نو، با اهدای تقدیرنامه و تندیس 
بانیان خیراندیش تقدیر به عمل آورد. به گزارش روابط 
عمومی، مدیر اجرائی بانوان نیکوکار آسایشگاه خیریه 
کهریزک در نامه تقدیر خود نوشت: از اینکه نیت دلتان 
را با این خانه همراه ســاختید و بابت همکاری در سال 
گذشته با دفتر گروه بانوان نیکوکار به منظور کمک به 
آسایشگاه خیریه کهریزک ما را صمیمانه حمایت کردید 
از شما قلباً سپاسگزاریم و به وجودتان افتخار می کنیم.

کار گشایی با بانک کارگشایی!

 بانک کارگشایی به منظور 
نیازهای خرد مردم،  تأمین 
بیــش از ۳02 هــزار فقره 
تســهیالت قرض الحسنه 
و جعاله طی ســال گذشته 
پرداخــت کرده اســت. به 
گــزارش روابــط عمومی 

بانک ملی ایران، بانک کارگشــایی از واحدهای تابعه 
بانک ملی ایران به منظور تحقق مســئولیت اجتماعی 
خود اقدام به پرداخت وام قرض الحســنه و تسهیالت 
جعاله احتیاجــات ضروری می کند که عــالوه بر آن 
خدمــات دیگری از قبیل نگهــداری و حفاظت از طال 
و جواهــرات مشــتریان به ویــژه تولیدکنندگان طال، 
تخصیص صنــدوق امانت به مشــتریان، افتتاح انواع 
حساب های بانکی، خدمات بانکداری الکترونیک، حراج 
ســکه با دســتور بانک مرکزی به منظور تنظیم بازار 
و ... نیز به مشــتریان ارائه می شــود. تسهیالت قرض 
الحســنه بانک کارگشایی در ازای ترهین ۳0 گرم طال 
در قالب یک فقره سند 20 میلیون ریالی در هر قرارداد و 
تسهیالت جعاله در ازای ترهین 100 گرم طال تا سقف 
200 میلیون ریال است. این بانک در یک سال گذشته 
بالغ بر 2۳8 هزار و ۹۴5 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به ارزش ســه هزار و ۹12 میلیارد ریال جهت نیازهای 
ضروری متقاضیان اعطا کرده است. همچنین تعداد ۶۳ 
هزار و ۹2۷ فقره تسهیالت جعاله به ارزش هفت هزار 

و ۴2۷ میلیارد ریال پرداخت شده است. 

تسهیالت ۳09 هزار میلیارد ریالی 
بانک صادرات ایران به ۵0 هزار بنگاه

به  ایران  صــادرات  بانک 
منظور حمایــت از تولید و 
کمک بــه افزایش میزان 
اشتغال در کشور طی سال 
گذشته به بیش از 50 هزار 
و  کوچک  تولیــدی  واحد 
بر  بالغ   )SME( متوســط 

۳0۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی پرداخت کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، پشتیبانی 
از بنگاه های کوچک و متوســط از ســال های گذشته 
تاکنون در اجرای سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 
مورد توجه بانک صادرات ایران بوده و همچنان در قالب 
محصوالت و طرح های متنوع بانکی اجرا می شود. بانک 
صادرات ایران در سال گذشته ۳0۹ هزار و 5۴1 میلیارد 
ریال تسهیالت حمایتی برای استمرار تولید و افزایش 
اشــتغال در 50 هزار و 50۷ بنگاه کوچک و متوســط 
پرداخت کرد. اعطای این تســهیالت که به دو صورت 
پرداختاز طریق ســامانه هماهنگ با وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی )بهین یاب( و پرداخت مســتقیم توسط 
بانک صادرات ایــران به این بنگاه ها صورت گرفته، از 
سال های گذشته تاکنون همچنان ادامه یافته به نحوی 
که مجموع پرداختی های بانک به این بنگاه ها طی دو 
سال ۹۷ و ۹8 به بیش از 2۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده 
و تعــداد بنگاه های کوچک و متوســط دریافت کننده 
تســهیالت حمایتی از بانک صادرات ایران در این دو 

سال به 5۷ هزار و ۶۳1 واحد بالغ گردیده است. 

حمایت بانک ایران زمین از 
پویش #سهم_من_برای_تاالب

سالیان ســال است که ما 
از برکــت و نــور تاالب ها 
فرقی  می کنیم،  اســتفاده 
نمی کند که در کجا زندگی 
می کنیم. در روستاها باشیم 
یــا در شــهرهای دور از 
تاالب. برای یکی معیشت 
یکی  برای  اســت.  تاالب 

آب و هــوای خوب. برای دیگری، تماشــای پرندگان 
بی نظیری اســت کــه به امید تاالب پــر آب می آیند. 
هوای ســالم و دور از گرد و غبار هم شاید سهم کسی 
باشــد که کیلومترها از تاالب فاصله دارد. ســهم های 
تاالب ها بی شمارند. باید چشم هایمان را بیناتر کنیم و 
گوش هایمان را شنواتر تا ببینیم و بشنویم. این بار نوبت 
ماســت که ســهممان را به تاالب ها ادا کنیم.  سهمی 
برای ادامه زندگی تاالب ها و زیست اطراف آن، سهمی 
برای آیندگان.#سهم_من_برای_تاالب، پویشی است 
برای تمام کسانیکه تاالب ها را دوست دارند و به دنبال 
زندگی تاالب ها هستند. کسانی که احساس مسئولیت 
می کنند و آســتین ها را باال می زنندتا اقدامی هر چند 

کوچک برای تاالب ها انجام دهند.

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی و 
آموزش بیمه رازی منصوب شد

دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی، طی حکمی هما شاهانیان 
را به سمت “سرپرست مدیریت ســرمایه انسانی و آموزش” بیمه 

رازی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی، شاهانیان سوابقی 
از جمله: کارشــناس مالی و اداری و سرپرست امور اداری و منابع 
انســانی از ســال 1۳8۳ لغایت 1۳۹۳ به مدت ده سال در شرکت 

جرثقیل ســازی و پل صنعت فلز و از اردیبهشــت ۹۳ لغایت ۹۹ 
با ســمت مدیریت اداری و منابع انسانی شرکت توسعه ساختمانی 
البرز تات را در کارنامــه خود دارد. علی جباری با تقدیر از زحمات 
آقای رحیمی در زمان تصدی مدیریت منابع انســانی بیمه رازی، 
ابراز امیدواری کرد با حضور شاهانیان و با بکارگیری همه پتانسیل 
و ظرفیت نیروی انسانی، نســبت به تحقق اهداف بنیادین، ارتقاء 
جایگاه بیمــه رازی در صنعت بیمه و افزایش کارآمدی شــرکت 
بعنوان بیمه گر حرفه ای برای بیمه گذاران، آحاد مردم و سهامداران، 
تمــام تالش ممکن صورت پذیرد. وی تصریح کرد: در راســتای 
چرخش های اســتراتژیک، اهداف و استراتژی های کالن مصوب 

هیــات مدیره بعنــوان رویکردها و راهبردهای بنیادین شــرکت 
بیمه رازی در این تحول ضروری اســت برای سرمایه انسانی که 
مهمترین رکن هر سازمانی می باشد با تدوین برنامه جامع سرمایه 
انسانی شرکت و با اتخاذ رویکرد شعبه محوری و ارتقای توان فنی 
و کارشناسی همکاران، زمینه ارتقاء مادی و معنوی همه کارکنان 
شــرکت مهیا گردد. جباری با تاکید بر خط و مشی های سه گانه: 
افزایش ســهم بازار و توسعه کمی و کیفی پرتفوی، پرداخت بهینه 
خسارت و سودآوری شعب و نمایندگی ها توام با خالقیت و نوآوری 
در راستای تحول و سرآمدی شــرکت و اقدامات ابتکارانه در این 

خصوص را خواستار شد.

امکان جدید برای ســرمایه گذاری در 
بانک مســکن با انتشار بالغ بر ۴1 هزار 
میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت 

دار فراهم شد.
بانک مســکن در ابالغیــه ای، از آغاز 
انتشــار اوراق گواهی ســپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری عام یکساله با نرخ 
ســود علی الحساب 18 درصد ساالنه و 
نرخ ســود بازخرید 10 درصد ساالنه را 
به تاریخ انتشــار 20 اردیبهشت 1۴00 
در دســتور کار قرار داد. بر این اساس، 
شعب بانک مســکن قادر خواهند بود، 
نسبت به فروش اولیه اوراق یاد شده از 
روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1۴00 اقدام 

کنند. 
موضوع،  این  دســتورالعمل  براســاس 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری عام یکساله منتشر شده به تاریخ 
20 اردیبهشــت ماه 1۳۹۹ -یکســال 
قبــل- متعلق بــه تمامــی دارندگان 
این گواهی ســپرده، کــه در تاریخ 20 
اردیبهشــت 1۴00 سررسید می شود به 
صورت سیستمی و اتوماتیک به گواهی 
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام 

یکساله جدید تبدیل می شود. 
هدف اولیه از انتشــار بالــغ بر ۴1 هزار 

ســپرده  گواهــی  اوراق   میلیاردریــال 
مــدت دار ویژه ســرمایه گــذاری عام 
یکســاله، در تاریخ بیســتم اردیبهشت 
1۴00، تمدید اوراق گواهی سپرده مدت 
دار ویژه ســرمایه گذاری عام یکســاله 
منتشر شده در تاریخ بیستم اردیبهشت 
ماه 1۳۹۹ اســت.  از آنجا که این اوراق 
در تاریخ 20 اردیبهشت 1۴00 سررسید 
می شوند با انتشــار اوراق جدید، امکان 
تمدید سرمایه گذاری از این طریق برای 
ســرمایه گذاران در سال گذشته فراهم 

می شود.  آن دســته از دارندگان اوراق 
گواهی ســپرده مدت دار ویژه ســرمایه 
گذاری عام که ســال گذشــته اقدام به 
سرمایه گذاری از این طریق کرده اند اما 
تمایلی به تمدید برای یکســال پیش رو 
ندارند، می توانند سرمایه خود را از طریق 
بازخرید و متعاقبًا واریز به حساب دریافت 
کننــد.  ایــن در حالی اســت که بانک 
مســکن با اخذ مجــوز از بانک مرکزی 
امکان تمدید گواهی ســپرده مدت دار 
ســال گذشــته را بدون نیز به مراجعه 

حضوری فراهم کرده است. 
بنابرایــن متقاضیان در صورت تمایل به 
تمدید اوراق گواهی سپرده مدت دار خود 
در ســال قبل می توانند سرمایه گذاری 

خود را برای یکسال دیگر ادامه دهند. 
مهم ترین مزیت سرمایه گذری از طریق 
اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه 
ســرمایه گذاری عام مربوط به نرخ سود 

18 درصدی آن است. 
هم اکنون این ســپرده بهترین ســپرده 
گذاری یکســاله با باالترین نرخ ســود 
محسوب می شود. درحال حاضربا عنایت 
به نرخ ســود 1۶ درصدی سایرســپرده 
ها با مدت زمان مشــابه، گواهی سپرده 
نسبت به دیگر محصوالت بانک دارای 

بازدهی مطلوب تری می باشد. 
از این رو، ســرمایه گذاران در این قالب 
می توانند در مدت زمــان کمتر به نرخ 
ســود بیشتری دســت پیدا کنند. ضمن 
آنکــه در پایان مدت زمان یکســال در 
حالیکه ســود ســرمایه گذاری به آن ها 
اختصاص یافته اســت اصل سرمایه نیز 

قابل وصول است. 
در صورت انتشــار مجدد نیز، به صورت 
ادامه فرآیند ســرمایه  امکان  اتوماتیک 

گذاری وجود دارد.

امکان جدید برای سرمایه گذاری در بانک مسکن فراهم شد

انتشار 41 هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار

چقازردی:16 پروژه کالن و استراتژیک اقتصادی کشور 
که با کمک بانک سپه به اجرا درآمد

رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ســپه با تأکید بر 
ایفای نقش مؤثر و حمایتی بانک سپه در پروژه های مختلف 
اقتصادی کالن کشور شامل نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع 
مولد تولیدی از حضور در 1۶ پروژه بزرگ و اســتراتژیک 
اقتصادی کشور به ارزش بیش از 10 میلیارد دالر خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه محمد کاظم 
چقازردی با ارائه آماری از میزان سرمایه گذاری های بانک 
سپه طی سنوات اخیر در پروژه های مختلف اقتصادی گفت: 
بانک سپه با حمایت مالی از پروژه های راهبردی نفت وگاز، 

پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فوالد، کشاورزی و صنایع غذایی، بهداشت ودرمان، گردشگری عالوه بر 
افزایش تولید و اشتغال، سهم بسزایی در ایجاد درآمدهای ارزی در کشور داشته است. چقازردی اضافه 
کرد: بانک ســپه در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و همسویی با راهبردهای اقتصادی 
کشور با مشــارکت و تأمین مالی پروژه کالن اقتصادی برای بیش از 10 هزار نفر به صورت مستقیم 
ایجاد اشتغال کرده است. وی با عنوان اینکه بانک سپه استفاده مؤثری از منابع ارزی و ریالی صندوق 
توسعه ملی داشته است افزود: میزان ۷00 میلیون دالر تسهیالت در مرحله اخذ مجوز از صندوق توسعه 
ملی با عاملیت بانک سپه و مشارکت بانک ملت، تجارت و پارسیان به منظور بهسازی طرح تأسیسات و 
جمع آوری گازهای مشعل فلر یا سر چاهی مربوط به فاز دوم پاالیش گاز بید بلند به صورت سندیکایی 
در دست اقدام است. چقازردی به حمایت بانک سپه از شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر با پیشرفت 
۹8 درصدی که در حال اتمام اســت اشــاره کرد و تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر به تولید زود 
هنگام ۳5 هزار بشکه نفت در روز رسیده است که درصورت فراهم شدن زمینه های جذب تسهیالت 
به ظرفیت نهایی ۶5 هزار بشکه در روز خواهد رسید. وی هم چنین رویکرد بانک سپه را تقویت توان 
داخلی و اســتفاده از ظرفیت های بالقوه عنوان کرد و افزود: پیشرفت ۹۹ درصدی شرکت حفاری دانا 
کیش و پروژه های 18A و 18B میدان مشترک گازی پارس جنوبی مشترک بین ایران و قطر، حضور 
در تســهیالت سندیکایی برای اجرای پروژه های شرکت توسعه نفت وگاز صبای کنگان با 80 درصد 

پیشرفت فیزیکی بخش دیگری از اقدامات بانک سپه است.

 

 

موفقیت بانک دی در ارائه خدمات بانکی به صورت 
غیرحضوری در دوره کرونا

معاون فناوری اطالعات بانک دی از موفقیت بانک در 
ارائه خدمات شعبه ای به صورت غیرحضوری در دوران 

شیوع کرونا خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک دی، محمود زمان زاده 
در نشســتی مجازی با نمایندگان شعب سراسر کشور 
گفت: در حال حاضر بانک دی با داشتن دستگاه های 
خودپرداز، خودگردان، کیوســک صدور کارت هدیه، 
خودبانک و َکش لِس، سبد محصوالت خود را در حوزه 
ماشین های بانکی به بیش از 1200 دستگاه در سطح 

کشور رسانده است که با توجه به نسبت تعداد ماشین های بانکی به شعب یک اتفاق منحصربه 
فرد اتفاق افتاده است. 

وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در توسعه زیرســاخت های بانکداری دیجیتال در بانک 
دی گفت: از زمانی که بانک پیاده ســازی بانکداری دیجیتال را در دســتور کار قرار داده است، 
ارائه API به ســازمان ها و فین تک ها از طریق پلتفــرم بانکداری باز فرابوم، قابلیت های احراز 
هویت غیرحضوری ســجام، تعریف و ارائه امضای دیجیتــال، بحث هویت دیجیتال، ثبت نام 
غیرحضوری اینترنت بانک، درخواســت فراموشــی رمز اینترنت بانک به صورت غیرحضوری، 
افتتاح حســاب غیرحضوری، تکمیل ماشــین های بانکی )خودپــرداز، کش لس، خودگردان و 
کیوسک( با قابلیت ارائه خدمات ساتنا، پایا و دریافت رمز کانال های مدرن را برای مشتریان در 

بستری امن و راحت فراهم کرده است. 
معاون فناوری اطالعات بانک دی در پایان با اشــاره به ســرعت عمل و چابکی بانک دی در 
توسعه زیرســاخت های بانکداری دیجیتال در دوره شــیوع کرونا تصریح کرد: در دوره شیوع 
ویروس کرونا با توســعه بانکــداری دیجیتال در بانک دی، ضمــن کاهش مراجعه حضوری 
مشــتریان به شعبه، قسمت عمده ای از خدمات شعبه ای به آسانی و در نهایت سرعت و امنیت 
به صورت غیرحضوری ارائه شــده اســت که امیدواریم با رهنمودهای همکاران شعب، شاهد 

افزایش استقبال مشتریان از خدمات غیرحضوری باشیم.

 

 

افزایش 8۵ درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد
بیمه آسیا در سال 99

مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آســیا، در ســال گذشته 85 درصد افزایش یافته اند. به گزارش 
روابط عمومی و به نقل از مدیریت بیمه های درمان بیمه آسیا، توسعه ارائه خدمات بیمه ای مناسب 
به بیمه گذاران از اولویت های این شــرکت در ســال 1۳۹۹ بود که می توان در این خصوص به 

افزایش 85 درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا در سراسر کشور اشاره کرد.
این مراکز از 21۷۶ مورد در ســال 1۳۹8 به ۴021 مرکز درمانی در سال 1۳۹۹ افزایش پیدا کرد 
ه اند که در این میان اســتان تهران با 10۹۷ مرجع درمانی و افزایش ۶۴ درصدی، رتبه نخست 

را به خود اختصاص داد.
این گزارش با اشاره به شیوع ویروس کرونا و جهت تالش در راستای کاهش پرداخت نقدی بیمه 
شــدگان، می افزاید: ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و تنها از طریق ارائه کارت ملی، ارسال 
پیامک صدور معرفی نامه با ذکر مبلغ هزینه و ارسال پیامک بررسی، ارزیابی و پرداخت خسارت 
به بیمه شده، راه اندازی شبکه ملی کارشناسان آنکال درمان بیمه آسیا در راستای حل مشکالت 
احتمالی بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی، از برنامه های مهم بیمه آسیا در سال 1۳۹۹ بود 

که به نحو شایسته ای به اجرا درآمد.

 

 

آزادی 14 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با حمایت مالی 
بانک توسعه تعاون

حجت اله مهدیان در دیدار با اعضای ســتاد دیه ضمن اعــالم پرداخت تعهدات مالی 1۴ نفر از 
محکومین مالی و جرائم غیر عمد از ســوی بانک توسعه تعاون، بر حمایت جدی از این ستاد در 
حمایت و آزادسازی زندانیان مشــمول حمایت تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون که در محل ساختمان مرکزی این بانک با حضور اعضای هیات مدیره بانک 
و دکتر مهربان قائم مقام ستاد دیه برگزار شد، با اشاره به ماهیت دولتی و توسعه ای بانک توسعه 
تعاون، گفت: با توجه به اینکه بانک های توسعه ای باهدف انتفاع صرف تشکیل نمی شوند، یکی 
از مهم ترین برنامه های بانک توســعه تعاون در بخش مسئولیت های اجتماعی تمرکزیافته و ما 
در بانک عالوه بر وظایف تکلیفی از ســوی قانون گذار و نهادهای باالدستی، جایگاه ویژه ای در 
برنامه های عملیاتی برای حمایت از بخش ها و اقشار مختلف در نظر داشته و داریم. مهدیان افزود: 
بانک توسعه تعاون در سال های کوتاه فعالیت خود همواره با تخصیص اعتبار در حمایت از آسیب 
دیدگان سیل، زلزله و بحران های اقتصادی از جمله حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در ایام 
فراگیری بیماری کرونا، تالش های موثری در جهت تحقق رسالت حمایتی خود به انجام رسانده 

و همچنان در این بخش وظایف جدی برای خود قائلیم.
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انرژی

تولید نفت ایران به باالترین رقم 
طی 2 سال گذشته رسید

ایران در ماه میالدی گذشته 2.۳5 میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرده است که این باالترین تولید نفت ایران 

از ماه مه 201۹ تاکنون است.
به گزارش اویل پرایس، تخمین زده می شــود به خاطر 
افزایــش تولید نفت ایران، تولید نفت اوپک هم در ماه 
آوریل به باالترین رقم طی سه ماه گذشته یعنی 2۴,۹۶ 

میلیون بشکه در روز رسیده باشد.
تحقیقات تحلیلگران و اطالعات ردیابی کشتی ها نشان 
می دهد تولید نفت خام اوپک در ماه گذشــته میالدی 
از ۶00 هزار بشــکه در روز افزایش برنامه ریزی شــده 
اوپک پالس در ماه مه، یا تغییری نداشــته و یا افزایش 

ناچیزی داشته است.
تحلیلگران تخمین می زننــد تولید نفت خام اوپک ۷0 
هزار بشــکه در روز در آوریل افزایش یافته باشــد که 
نتیجه 80 هزار بشــکه در روز افزایش تولید نفت ایران 

است.
ایران که از قرارداد کاهش تولید اوپک پالس معاف شده 
است، احتمااًل 2,۳5 میلیون بشکه در روز در آوریل تولید 
داشته و کویت را به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ 
نفت اوپک پشت ســر گذشته است، این باالترین تولید 

نفت ایران از ماه مه 201۹ تاکنون است.
ایران قبل از آغاز تحریم های آمریکا در 2018، سومین 

تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان و عراق بود.
تحقیقات رویترز هم نشان می دهد تولید نفت اوپک در 
آوریل به خاطر افزایش 200 هزار بشــکه ای تولید نفت 

ایران نسبت به ماه مارس، افزایش یافته است.
ایران طی ماه های اخیــر علی رغم تحریم های آمریکا 
علیه صادرات نفت خام این کشــور، نه تنها تولید نفت 
بلکه صادرات آن را هم افزایش داده است. گفته می شود 
پاالیشگاه های مستقل چین، بزرگ ترین واردکننده نفت 
دنیا، بیشــتر نفت ایران را در نقض تحریم های آمریکا 

خریداری می کنند.

عطش در سدهای پایتخت
ورودی ســدهای تأمین کننده آب شــرب پایتخت از 
ابتدای ســال آبی جاری تاکنــون )اول مهر 1۳۹۹ تا 
1۹ اردیبهشــت 1۴00( در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته با 20 درصد کاهش مواجه بوده؛ به گونه ای که 
حجم آب ورودی به سدهای پنج گانه استان تهران در 
این دوره زمانی ۹۳1 میلیون مترمکعب اســت که در 
مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته )115۹ میلیون 

مترمکعب( 20 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین حجم آب ورودی سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، 
طالقان و ماملو از ابتدای اردیبهشت سال جاری تاکنون 
به ترتیب ۳8، 2۴، 52، ۴1 و 12 میلیون مترمکعب بوده 
که در مقایسه با ورودی آب در مدت مشابه سال گذشته 

به ترتیب 51، 5۹، ۴2، 5۹ و 82 درصد کمتر است.
محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از 
تأسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران با 
اشــاره به اینکه فعاًل حجم کل مخازن سدهای تهران 
80۶ میلیون مترمکعب اســت، می گوید: حجم ذخیره 
آب ســدهای پنج گانه تهــران 1۷8 میلیون مترمکعب 
نســبت به روز مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده 
است. او می افزاید: با توجه به بارش های اردیبهشت ماه 
و روزهــای اخیر، میزان بارندگی تهران در مقایســه با 
اردیبهشت سال گذشــته افزایش 1۳ درصدی داشته؛ 
اما به دلیل نبود ذخیره برفی در حوضه آبریز ســدهای 
تأمین کننده آب شرب تهران، این میزان بارندگی تأثیر 
چندانی در حجم ورودی آب به مخازن ســدها نداشته 
و میزان بارش های ســال آبی جاری در حوزه عملکرد 
استان تهران در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 

با کاهش ۳۷ درصدی مواجه شده است.
براساس گزارش وزارت نیرو، با توجه به وضعیت منابع 
آبی و ذخایر آب های ســطحی در ســدهای پنج گانه 
تهران و روند کاهشــی ورودی آب به سدهای مذکور 
و همچنین شرایط کرونایی حاکم بر استان و تأثیر آن 
بر افزایش مصرف آب، از شهروندان درخواست می شود 
که صرفه جویــی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر 
داشته باشــند تا بتوان براساس برنامه ریزی های انجام 
شــده در تابستان امســال و روزهای اوج مصرف آب، 

تأمین مطمئن و پایدار آب را ادامه داد.

رویداد

پرواز هواپیماها در آمریکا به دلیل 
کمبود سوخت متوقف شد

تسنیم:  شرکت هواپیمایی امریکن ایرالینز اعالم کرد پس 
از آن کــه فعالیت خط لوله کلونیال با یک حمله ســایبری 
متوقف شد، دو مســیر پروازی روزانه این شرکت به دلیل 

کمبود سوخت مجبور به فرود و توقف خواهند بود.
شــرکت هواپیمایی »امریکن ایرالینز« روز دوشنبه اعالم 
کرد پس از آن که فعالیت خط لوله »کلونیال« با یک حمله 
سایبری متوقف شد، دو مســیر پروازی روزانه این شرکت 
از مبدأ شــارلوت در ایالت کارولینای شمالی به دلیل کمبود 

سوخت مجبور به فرود و توقف خواهند بود.
امریکن ایرالینز اولین شــرکت هواپیمایی ایاالت متحده 
است که تأثیر حمله سایبری به خط لوله کلونیال را گزارش 
می دهد. این خط لوله تقریباً نیمی از ســوخت مصرفی در 

ایالت های ساحل شرقی آمریکا را تآمین می کند.
بزرگ ترین شــرکت هواپیمایی آمریکا گفت: ما از نزدیک 
اوضاع را رصد می کنیم و شبانه روز کار می کنیم تا اطمینان 
حاصل کنیم که از طریق شبکه خود به میزان کافی سوخت 

تأمین می کنیم.
امریکن ایرالینز در ادامه اعالم کرد که برنامه دو پروازی که 
تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته اند در تاریخ 15 مه به حالت 

اولیه خود باز خواهد گشت.
این شــرکت همچنیــن تأکید کرد که پــرواز روزانه آن از 
شــارلوت به هونولولو اکنون در داالس متوقف می شــود، 
جایی که مسافران قبل از پرواز به هونولولو هواپیما را تغییر 

می دهند.
پرواز روزانه این شرکت از شارلوت به لندن نیز برای سوخت 

گیری در بوستون توقف می کند.

تهرانی ها منتظر نوبت بندی آب 
باشند

تدبیــر تازه نیوز: با توجه به کاهش 50 درصدی بارندگی ها 
در کشور نسبت به سال گذشته وضعیت تامین آب تهران در 
مرحله هشدار قرار گرفته تا جایی که طبق اعالم مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران اگر وضعیت مصرف به 
شــکل کنونی تداوم یابد، تامین آب تهران با مشکل جدی 

مواجه می شود.
 از ابتدای امســال تاکنــون 10۴ میلیون مترمکعب آب در 
تهران مصرف شده است. سرانه تولید در شهر تهران حدود 
۳00 لیتر و ســرانه مصرف 2۴0 لیتر اســت و مابه التفاوت 
سرانه مصرف و تولید در رقم آب به حساب نیامده محاسبه 
می شود. در شــهر تهران هر فرد به طور متوسط 2۴0 لیتر 
آب در شــبانه روز مصرف می کند که ایــن رقم 20 تا 25 
درصد بیش تر از حد استاندارد است.  در این راستا محمدرضا 
بختیاری- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
با اشــاره به افزایش ۴5 درصدی مصرف آب در بازه زمانی 
ابتدای شیوع ویروس کرونا گفت: همه ساله مصرف آب در 
زمستان به حدود دو میلیون و ۶00 مترمکعب می رسید، اما 
امسال در هیچ روزی مصرف  آب تهران کم تر از سه میلیون 
مترمکعب نبوده است. به گفته وی در حال حاضر ۶0 درصد 
مردم تهران زیر الگــوی مصرف، 20 درصد برابر با الگوی 
مصــرف و 20 درصد باالی الگوی مصــرف آب مصرف 
می کنند. چنان چه در آمارها مشاهده می شود، متوسط بیشینه 
دمای هوا هفته منتهی به 10 اردیبهشــت ماه 2۹.۹ درجه 
بوده که این رقم نســبت به مشــابه سال قبل هفت درجه 
افزایش داشته است. تا تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1۴00حجم 
ذخیره سدهای اســتان تهران ۷۹۴ میلیون مترمکعب بوده 
اســت که این رقم در سال گذشته ۹۳2 میلیون مترمکعب 
بوده است. هم اکنون حجم سد الر 11۴ میلیون مترمکعب، 
ســد لتیان 5۶ میلیون مترمکعب، ســد ماملو 125 میلیون 
مترمکعب، سد طالقان ۳22 میلیون مترمکعب و سد امیرکبیر 

1۷۷ میلیون مترمکعب است. 

برد نفت از گردشگری واکسن

ایســنا: یک ســال محدودیتهــای کرونایی بــه صنعت 
گردشگری خســارت زد و باعث لغو پروازها و ورشکستگی 
ایرالینها شــد اما پیشــنهادهای اخیر درباره گذرنامه های 
واکســن و گردشگری واکسن می تواند حیات دوباره ای به 

صنعت هواپیمایی ببخشد.
شمار گردشگران به ایالتهای آمریکا نظیر تگزاس، لوییزیانا 
و آریزونا طی هفته های اخیر از زمانی که اعالم شــد افراد 
غیربومی می توانند به طور قانونی واکسن کووید 1۹ دریافت 
کنند، افزایش پیدا کرده است. اینها نخستین ایالتهای آمریکا 
بودند که اعالم کردند به گردشگران اجازه می دهند واکسینه 
شوند. از ماه مارس، ثروتمندان آمریکای التین به خصوص 
مکزیکیها به دلیل نزدیکی بــه ایالتهای جنوبی آمریکا به 
شــهرهای تگزاس ســفر می کنند تا واکسن بزنند و دیگر 
منتظر واکسینه شــدن در کشورشان نمی مانند. نشریه یو 
اس ای تودی از اتوبوسهایی صحبت کرده که گردشگران 
را مســتقیما از فرودگاه به مراکز تزریق واکســن می برند. 
بســیاری از آنها تمایل دارند دو ســفر برای تزریق واکسن 

انجام دهند و زودتر خود را در برابر ویروس ایمن کنند.

بازتاب

سقوط قیمت نفت به دنبال کاهش ترس از طوالنی شدن تعطیلی خط لوله سوخت آمریکا

زوال خاک فاجعه بارتر از ورشکستگی آبی

بــه دنبال امیدواری به از ســرگیری فعالیت بزرگترین خط لوله 
انتقال ســوخت ایاالت متحده در هفته جاری، قیمت نفت روز 

سه شنبه افت کرد.
به گــزارش رویترز، قیمت نفت روز سه شــنبه به دنبال کاهش 
تــرس از طوالنی شــدن تعطیلی بزرگترین سیســتم خط لوله 
ســوخت ایاالت متحده، کلونیال پایپالین، سقوط کرد، در حالی 
که برخی از پاالیشــگاه های ساحل شرقی آمریکا نیز تولید خود 

را کاهش دادند.
معامالت آتی نفت خام وســت تگزاس اینترمیدیت آمریکا پس 
از 2 سنت افزایش در روز دوشنبه، امروز ۴5 سنت معادل 0,۶۹ 
درصــد کاهش یافت و به ۶۴ دالر و ۴۷ ســنت در هر بشــکه 

رسید.
همچنین، معامالت آتی نفت خام برنت به دنبال تجربه 2 سنت 
رشــد در روز گذشته، با ۴۳ ســنت معادل 0,۶۳ درصد افت، به 
قیمت ۶۷ دالر و 8۹ سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد بازار در OANDA، روز سه شنبه 
در یادداشتی اذعان داشت: »از آنجا که به نظر می رسد اختالل 
خط لوله ســوخت کلونیال اثر طوالنی مدت نداشته باشد، رالی 

قیمت نفت عمر کوتاهی داشت.«

قراردادهای آتــی بنزین ایاالت متحــده و معامالت آتی نفت 
گرمایشــی ایاالت متحده، که پس از تعطیلــی افزایش یافت، 
با احتمال از ســر گیری فعالیت، به ســطح پیــش از روز جمعه 

عقب نشینی کرد.
خط لوله کلونیال، که روزانه بیش از 2,5 میلیون بشــکه بنزین، 
گازوئیل و ســوخت جت انتقال می دهد، روز جمعه شبکه خود را 

پس از یک حمله سایبری تعطیل کرد.
این شــرکت خصوصی روز دوشــنبه اعالم کرد که در حال کار 
بر روی راه اندازی مجــدد فعالیت ها، با هدف اصلی بازگرداندن 

خدمات عملیاتی تا پایان هفته جاری بوده است.
این شــرکت با اســتفاده از ذخایر موجود، به صورت دستی خط 
ســوخت چند محصولی ۷00 هزار بشــکه ای خــود در روز را 
بیــن گرینزبورو، کارولینای شــمالی و مریلند برای مدت زمان 

محدودی آغاز کرده است.
 Motiva Enterprises با این حال، این تعطیلی باعث شد
LLC دو واحد از سه واحد نفت خام خود، به میزان ۶0۷ هزار 
بشــکه در روز در پاالیشگاه پورت آرتور در تگزاس، بزرگ ترین 

واحد در ایاالت متحده را متوقف کند.
از طرفی، Total SE نیــز به دلیل تعطیلی خط لوله کلونیال، 
تولید بنزین در پاالیشــگاه پورت آرتور را به میزان 225 هزار و 

500 بشکه در روز کاهش داد.
الچالن شاو، رییس تحقیقات کاال در بانک ملی استرالیا گفت: 

»کاماًل ممکن است که شاهد کاهش تقاضای نفت خام باشیم. 
برخی از پاالیشگاه ها در تگزاس به دلیل تعطیل شدن خط لوله، 

فعالیت خود را کاهش داده اند.«
در همین حال، با گســترش سریع موارد ابتال به ویروس کرونا 
در هند، که باعث افزایش درخواســت برای قرنطینه در دومین 
کشــور پرجمعیت جهان شــده، بازار تحت تأثیر جو منفی قرار 
گرفت. سازمان بهداشت جهانی در سال گذشته، دو گونه جدید 
ویروس کرونا را برای نخســتین بار در هند شناســایی کرد که 
بــه عنوان یکــی از نگرانی های جهانی اعالم شــد و مطالعات 

مقدماتی نشان داد که شیوع آن آسان تر است.
از مــوارد مثبت برای بازار، می توان به این موضوع اشــاره کرد 
کــه تحلیلگران انتظار دارند داده ها کاهش 2,۳ میلیون بشــکه 
در موجــودی نفت خام ایاالت متحده در هفته منتهی به ۷ میرا 
نشــان دهد که باید اشاره کرد هفته گذشته نیز شاهد کاهش 8 

میلیون بشکه بوده است.
شــش تحلیلگر پیش از گزارش های گروه صنعتی موسسه نفت 
آمریکا در روز سه شــنبه و اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده 
در روز چهارشــنبه تخمین زده اند که پیش بینی می شــود ذخایر 
بنزین به طور متوسط حدود ۴00 هزار بشکه کاهش یافته باشد.

همچنین، انتظار می رود اوپک، گــزارش ماهانه بازار نفت خود 
را که شــامل ارقام تولید ماه آوریل نیز می شــود، روز سه شنبه 

منتشر کند.

یک پژوهشــگر آب گفت: به دلیل ســوء مدیریت، 
تغییرات اقلیمی، توسعه غیر اصولی، برداشت بی رویه 
و توســعه پدیده فرونشســت زمین در دشت های 
کشــور، حدود 25 درصد از منابــع آب تجدیدپذیر 

کشور نابود شده است.
به گــزارش مهر، مصطفی فدایی فرد، کارشــناس 
حوزه آب با بیــان اینکه مقوله ورشکســتگی آب 
)زمانی که میزان مصــرف آب بیش از منابع قابل 
بهره برداری آب باشد( شامل وضعیت بحرانی حجم 
منابع آب تجدیدپذیر و اســتراتژیک زیرزمینی نیز 
می شود، گفت: از وضعیت ورشکستگی آبی وخیم تر 
و نگران کننده تر، اُفت شدید کیفیت شیمیایی منابع 
آب و به خصوص منابع زیرزمینی است که منجر به 
کاهش کیفیت خاک هم می شود. هرچند افت شدید 
سطح آب زیرزمینی موجب فرونشست های فراوان 
و نابودی مخازن آب زیرزمینی می شــود و بازگشت 
ناپذیر و به تنهایی نیز فاجعه بار است ولی اُفت شدید 
کیفیت شــیمیایی منابع آب، نه تنها آب تجدیدپذیر 
باقی مانده را غیر قابل اســتفاده می کند بلکه باعث 
آلودگی خاک هم می شــود که در نوع خود جبران 

ناپذیر است.
وی افزود: بی توجهی به وضعیت وخیم فرســایش 
خاک در کشور نیز مزید بر علت شده و در نهایت هم 
افزایی و تلفیق تبعات کاهش کمی و کیفی منابع آب 
و خاک منجر به ورشکستگی محیط زیست می شود.

فدایی فرد با اشاره به اینکه مهمترین دغدغه جامعه 

بین المللی از جمله ایران در ســال گذشــته و سال 
جاری، شــیوع ویروس کووید 1۹ و گســترش این 
بیماری اســت، ادامه داد: باوجود مرگ و میر شدید 
و به خطر افتادن سالمتی و معیشت اقتصادی مردم 
جهان، به دلیل آشکار بودن و گزارش ابعاد خسارات 
آن توســط دولت هــا، روز به روز شــاهد افزایش 
فعالیت های بین المللی برای مهار بیماری هستیم و 
با گذشت زمان و پیشرفت های شگرف علم پزشکی، 

امیدواری به بهبود شرایط روزافزون است.
به گفته این پژوهشــگر حوزه آب، طوالنی شــدن 
زمان کنترل این بیماری، نه تنها برای محیط زیست 
مخرب نیســت بلکه همچنین در طی این دو سال، 
به دلیل کاهش ســرعت زندگی صنعتی و ماشینی 
انســان، شرایط محیط زیســت جهان کمی بهبود 
یافته اســت و به همین دلیل برخی از کارشناسان 
محیط زیست، شیوع ویروس کرونا را انتقام طبیعت 

از انسان معرفی می کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به این که حال بد کمیت 
منابع آب و از آن مهمتر افت شدید کیفیت شیمیایی 
آب های سطحی و زیرزمینی ناپیداست و خسارات و 
تبعات آن نیز به میزان الزم و کافی آشــکار نیست، 
متأســفانه در ایران اقدامات مؤثــری برای بهبود 
شرایط منابع آب انجام نمی شود و بر خالف تبعات 
تداوم شیوع کرونا بر محیط زیست، استمرار این بی 
توجهی می تواند منجر به نابودی محیط زیســت و 

تمدن ایران شود.

وضعیت وخیم آب تجدید پذیر کشور ��
رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیالب کمیته ملی 
ســدهای بزرگ ایران با بیان اینکه هرچند به دلیل 
کم اهمیــت بودن تولید آمــار و اطالعات و انجام 
مطالعات پایه منابع و مصارف آب در کشــور، آمار 
قابل استنادی از منابع آب تجدید پذیر در دسترس 
نیست و آمار بسیار متفاوتی در این خصوص وجود 
دارد، توضیــح داد: ولی در حالت خوشــبینانه حجم 
منابع آب تجدیدپذیر کشــور در طی دو دهه اخیر از 
حدود 120 میلیارد متر مکعب در سال به حدود ۹0 
میلیارد متر مکعب در سال کاهش یافته است. یعنی 
به دلیل ســو مدیریت، تغییرات اقلیمی، توسعه غیر 
اصولی، برداشــت بی رویه و از همه مهم تر، توسعه 
پدیده فرونشست زمین در دشت های کشور، حدود 
25 درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور نابود شده 

است.
وی گفت: به عبارت دیگر مقدار ســرانه ســاالنه 
مصــرف آب از حدود 1۷00 متــر مکعب به حدود 
1100 متر مکعب کاهش یافته اســت که بر اساس 
شــاخصهای جهانی مانند معیــار فالِکن مارک، در 
ُزمره کشــورهای با کمبود آب و تنش شــدید آبی 
قرار گرفته ایم. از طرفی، بر اســاس شاخص و معیار 
سازمان ملل، هرگاه جمع مصرف آب در هر کشور 
بیشــتر از ۴0 درصد از کل منابــع آب تجدید پذیر 
ساالنه باشد، آن کشــور با چالش شدید آب روبرو 
اســت. این در حالی است که ما ســاالنه کل آب 

تجدیدپذیر کشور را استفاده می کنیم.
وضعیت زوال منابع خاک ��

فدایی فرد با بیان اینکه برای تشــکیل خاک قابل 
کشاورزی به عمق یک ســانتیمتر در سطح کشور 
در شــرایط گوناگون، حدود 100 تا 200 سال زمان 
الزم است، تصریح کرد: یعنی این که اّبر و باد و َمه 
و خورشــید و فلک باید حدود 200 سال کار کنند 
تــا در حدود 10 میلیمتر خاک بــرای بهره برداری 
تولید شود ولی متأسفانه باز هم به دلیل سو مدیریت 
همیــن میزان خاک و بیشــتر از آن را در اثر وقوع 
یک سیالب و در قالب فرسایش از دست می دهیم.

طبق گفته های این پژوهشــگر حوزه آب فرسایش 
خاک عالوه بر این که منجر به نابودی منابع خاک 
ارزشــمند و کیمیای کشور می شود، منجر به ایجاد 
مسائل و مشــکالت فراوان برای شهرها، روستاها، 
زیرســاخت ها و به خصوص برای ســازه های آبی 
طرح های توســعه منابع آب شده و به دلیل افزایش 
غلظت جریان های سیالبی، موجب افزایش خسارات 
جانی و مالی ســیالب نیز می شود. به عنوان نمونه 
ســیالب مخرب مرداد ماه 1۳۶۶ تجریش )گالب 
دره( در تهران، ســیالب مرداد ماه 1۳۷۷ ماسوله در 
گیالن و سیالب فروردین ماه 1۳۹8 حوضه کشکان 
در شــهرهای پلدختر و معموالن اســتان لرستان 
بوده اند که خســارات جانی و مالی در پی داشــت، 
نمونه های بــارزی از جریان های ســیالبی غلیظ 

گسترده )mudflow( هستند.

مهسا نجاتی

اتمام حجت با پرمصرف ها
وضعیت منابع آبی در تهران به مرحله هشدار رسیده 
است؛ تا جایی که طبق اعالم مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان تهران ممکن است در تابستان 
برای تامین آب با چالش هایی روبرو شویم. از این رو 
قرار شده که از اول خرداد برای مشترکان پر مصرف 

برنامه های جدی اعمال شود.
به گزارش ایسنا، تهران یکی از شهرهای پرمصرف 
منابع آبی شــناخته می شــود؛ تا جایی که ســرانه 
مصرف آب شرب در این شهر 2۴0 لیتر در شبانه روز 

به ازای هر نفر اســت که باتوجه به سرانه 1۷0 لیتر 
کشــوری، تهرانی ها ۷0 لیتر بیشتر از سرانه کشور 
مصــرف می کنند که طبق گفته کارشناســان، این 
مساله یک فاجعه آبی است و باید مدیریت مصرف 
صورت گیرد.سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا 
۳10 لیتر در شبانه روز نیز می رسد که این رقم بسیار 
بزرگی اســت. درحال حاضر شهر تهران روزانه ۳۷ 
هزار لیتر آب مصرف می کند که این رقم در تابستان 
به بیش از ۴۴ هزار لیتر خواهد رسید که با توجه به 
کاهش چشمگیر بارندگی ها بر لزوم مدیریت مصرف 

در این کالن شهر تاکید می شود. مصارف فعلی در 
شهر تهران نشان می دهد که مصرف آب شرب این 
کالنشهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 
درصد بیشــتر شده است که با توجه به گزارش های 
سازمان هواشناسی و بارش های انجام شده، تهران 

شرایط خوبی به لحاظ آبی نخواهد داشت.
 تامین آب شــرب تهران ۷0 درصــد از منابع آب 
ســطحی و ۳0 درصد از منابــع آب های زیرزمینی 
صورت می گیرد که با کاهش بارش ها، سهم آب های 
سطحی کاهش و سهم منابع آب زیرزمینی افزایش 

می یابد که این روند به معنای استفاده از ذخایر آب 
نسل آینده است اما این مساله برای پایتخت نشینان 
چندان جدی نیســت.افزایش مصرف آب در تهران 
موجب شــده تا تصمیمات جدی برای کنترل این 
موضوع اتخاذ شود. سیدرسول باقری، معاون درآمد 
و امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان تهران 
در این باره اعــالم کرد: از اول خرداد  ماه به تمامی 
مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال خواهد 
شد و در صورت تداوم، محدودیت مصرف را اعمال 

خواهیم کرد.

گروه نفت و انرژی: مشــاور اقتصادی 
اتحادیه اروپــا گفت: اگر افق همکاری 
ایــران و عربســتان توســعه پیدا کند 
می توانند بازار و قیمــت نفت را تکان 
دهند و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از 
جهان امتیازگیری کنند. مهرداد عمادی 
با بیان اینکــه کاهش تنش بین ایران 
و عربستان بســیار اهمیت دارد، اظهار 
داشــت: شاید شــاه گره روابط ایران از 
منطقه شروع می شــود اگر دشواری و 
چالش های منطقه ای را از بن بست خارج 
کنیم خیلــی از رودررویی ها کمرنگ و 
بعد از مدتی محو خواهند شــد، چراکه 

انرژی تنش ها از منطقه تهیه می شود.
وی با بیان اینکــه همکاری اقتصادی 
با عربســتان حداقــل در کوتاه مدت 
مدنظر نیســت، افزود: زیــرا همکاری 
اقتصــادی باید برد-برد باشــد، اکنون 
ژاپنی، کره ای،  تکنولوژی  به  عربستان 
امریکایی و اروپایی دسترسی آزاد دارد، 
به لحاظ انرژی نیز نسبت به ما از انرژی 
ارزان تری برخوردارند. از تزریق سرمایه 
هم که ایران بسیار فقیر است به طوری 
که حتــی عراق هم اکنــون ۶ برابر ما 
تزریق سرمایه به بخش نفت و گاز دارد.

مشــاور اقتصــادی در اتحادیــه اروپا 
تصریح کرد: پــس همکاری اقتصادی 
دو کشور امکانپذیر نیست، اما می توانیم 

هماهنگی در اوپک داشته باشیم. هرچند 
در آنجــا هم مــا در کوتاه مدت کارت 
برنــده ای نخواهیم داشــت، زیرا ایران 
به کشــور درجه دو این سازمان تبدیل 
شــده اســت. اما در هرحال عربستان 
هماننــد قطر، امــارات و حتی عراق از 
میادین مشترک نفت و گازی بصورت 
یکی  بنابراین  برداشت می کنند،  نابرابر 
از کارت هایی که ایران می تواند استفاده 
کند حرکت به ســوی یافتــن راه حل 
و پایدار در یمن و افغانســتان اســت تا 

یک ســناریوی برد-برد داشته باشیم. 
وی یادآور شــد: اکنون عربستان بدون 
همکاری ما پروژه ها را پیش می برد اما 
پتانسیل برای رســیدن به گره گشایی 
وجود دارد و این مهم است که از ایجاد 
چارچوب همکاری واقعی با عربســتان 
بــرای برگردانــدن صلح بــه منطقه 
اســتفاده کرده و برای همکاری نفتی 
در حوزه های مشترک بصورت برد-برد 
بهره ببریم. عمــادی تاکید کرد: هر دو 
عرضه کنندگان  بزرگ ترین  از  کشــور 

لیبی  نفتی جهان هستند.  کارتل های 
و ونزوئال برای حضور در بازار نفت فلج 
شده اند، روس ها مشــکالت خودشان 
را در حــوزه نفت دارند و بیشــتر روی 
گاز برای پروژه نورد اســتریم 2 تمرکز 
کرده اند، عراق هم به سمت ۶ میلیون 
بشکه باشتاب در حرکت است اما هنوز 
چندان موفق نیســتند. ایران در شرایط 
فراتحریم، تزریق ســرمایه و بازسازی 
حوزه های نفتی می تواند سریع به تولید 
۶.5 میلیون بشــکه در روز دسترســی 
پیدا کند و عربستان هم نشان داده 11 
میلیون بشکه کاماًل در دسترس است. 
وی خاطرنشان کرد: دو بازیکن ایران-

عربستان در میدان نفت می توانند خیلی 
مهم باشند و با تصمیماتی که می گیرند 
اعضای دیگر را تحت فشار قرار دهند 
که همکاری کنند و در غیر این صورت 
در انتظار پاسخ منفی از تهران و ریاض 
باشند. البته این را هم فراموش نکنیم 
کــه دو عرضه کننده عمده روســیه و 
امریکا را هم در مقابــل داریم، ولی با 
وجود این موضوعات اگر افق همکاری 
ایــران و عربســتان توســعه پیدا کند 
می توانند بازار و قیمــت نفت را تکان 
دهند، و توانمندانه نه تنها از غرب بلکه 
از جهان امتیازگیــری کنند و این امر 
می تواند برای اقتصاد ایران مثبت باشد.

پس لرزه های اتحاد تهران و ریاض در بازار جهانی نفت

فصل امتیازگیری  طالی  سیاه
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مدیرعامل شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل از 
پیشــرفت 8۳ درصدی خط آهن یزد-اقلید و افتتاح این پروژه تا 

پایان بهار 1۴00 یعنی ۴۴ روز دیگر خبر داد.
خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از راه آهن 
یزد- اقلید این پروژه را بخش مهمی از کریدور ریلی شــمال- 
شرق به جنوب غرب و همچنین جنوب- شرق به جنوب غرب 
کشور دانست و اظهار کرد: این محور ریلی موجب کاهش ۳20 
کیلومتری فاصله ریلی بین استان های بوشهر، فارس، کهگیلویه 
و بویر احمد با استان های یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

کرمان و سیستان وبلوچستان و هرمزگان می شود.
وی پیشرفت فیزیکی کل این خط آهن را 88 درصد اعالم کرد و 
افزود: راه آهن یزد- اقلید در بخش زیرسازی ۹۴ درصد، روسازی 
81 درصد و ساخت ایستگاه ها ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

پیشرفت کل پروژه با احتساب اعداد اعالم شده از سوی معاون 
وزیر راه و شهرسازی 8۳,۶ درصد می شود نه 88 درصد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه از تکمیل این 
مسیر ریلی تا پایان بهار سالجاری خبر داد و افزود: بخش عمده 
عملیات اجرایی مسیر تکمیل شده است و در صورت تأمین اعتبار 
مــورد نیاز به ارزش ۳00 میلیارد تومان این محور در موعد مقرر 

به بهره برداری می رسد.
خادمی طول این محور ریلی با احتســاب خطوط ایستگاهی را 
280 کیلومتر اعالم کــرد و افزود: تاکنون 2۶۶ کیلومتر از ریل 
مســیر تأمین و 250 کیلومتر از مسیر ریلگذاری صورت گرفته 

است.
وی در خصوص روند عملیات اجرایی در این مسیر ریلی توضیح 
داد و اظهار کرد: ۹۹ درصد از باالست مورد نیاز تأمین و بیش از 
۹۴ درصد از مســیر باالست ریزی صورت گرفته است. در حال 
حاضر ۷2 درصد از رلواژ مسیر و ۶0 درصد فیبر نوری این محور 

ریلی نیز تکمیل شده است.
مدیرعامل شــرکت ساخت وتوســعه در رابطه با روند عملیات 
اجرایی ایستگاه های محور اظهار کرد: راه آهن یزد- اقلید دارای 
12 ایستگاه شامل دو ایستگاه مبدأ و مقصد در حال بهره برداری، 
یک ایستگاه مسافری به نام مهریز، یک ایستگاه تشکیالتی در 

ابرکوه و هشت ایستگاه ترافیکی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی ساخت ایستگاه های 
این محور ریلی در فاز اول ۷۶ درصد است و عملیات اجرایی در 

ایستگاه مهریز نیز به اتمام رسیده است.
خادمی جابجایی بار و مســافر در مراکــز مهم صنعتی، معدنی، 
کشــاورزی و جمعیتی از طریق این خــط آهن را موجب رونق 
اقتصادی و توسعه در کشور دانست و افزود: پیش بینی می شود 
۴ میلیون تن بار و 1 میلیون نفر مسافر در سال اول بهره برداری 
و ۷ میلیون تن بار و ۳ میلیون نفر مســافر در سال بیستم بهره 

برداری از طریق این مسیر ریلی جابجا شود.

با وجود مصوبات و ابالغیه های مختلف از ســوی دولت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا مبنی بر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، 
تنها ۳0 درصد آزادراه های کشور ایستگاه های عوارضی خودشان 

را جمع کرده و تعرفه ها را الکترونیکی از مردم می گیرند.
مسئله ای که وجود دارد این است که در پی شیوع ویروس کرونا 
و گسترش آن در کشور بارها ستاد ملی مقابله با کرونا و دولت، 
الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی را مانند دیگر پرداخت های 
مردم تکلیف کرده اند و مقرر شد تا این طرح تا پایان سال گذشته 
اجرایی شود و در سال 1۴00 همه عوارضی ها جمع شوند و جای 
خودشان را به دوربین های ثبت پالک بدهند اما این اتفاق نیافتاد.

چــرا که به گفته محمد پور تیموری - مدیر کل دفتر نظارت بر 
بهره برداری از آزادراه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کشور - عوارض آزادراهی تا پایان سال گذشته باید الکترونیکی 

می شدند.
پور تیموری اظهار کرد: همه سرمایه گذاران از الکترونیکی شدن 
عوارض آزادراهی اســتقبال کرده اند چرا که اجرای این طرح به 
بازگشــت ســریعتر و کیفیت بهتر آزادراها می تواند کمک کند. 

بنابراین اجرای طرح الکترونیکی شدن را تسریع کرده ایم.
اما به نظر می رسد، مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم نتوانست 
عوارض آزادراهی را از حالت دستی خارجی کرده و الکترونیکی 
کند و شــاید واقعاً عزمی جدی و برنامه ای حســاب شده برای 

اجرای این طرح نیاز است که همچنان خبری از آن نیست.

مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهــره برداری 
متروی تهــران و حومه از اعالم آمادگی شــرکت بهره برداری 
متروی تهران به درخواســت کمیته ملی مبارزه با کرونا مبنی بر 
مشارکت حداکثری ارگان ها و نهادهای کشور در طرح سراسری 

واکسیناسیون کرونا خبر داد.
فرماندهی ســتاد عملیات مبارزه با کرونا طی نامه ای به وزارت 
بهداشــت و درمان آموزش پزشکی خواستار استفاده از ظرفیت 
ســایر بخش ها نظیر آمــوزش و پــرورش، ورزش و جوانان و 
شــهرداری تهران برای اجرای طرح واکسیناسیون کرونا شده 
است. به همین منظور و با توجه به دستور شهردار تهران، شرکت 
بهره برداری متروی تهران با ارسال نامه ای به ستاد ملی مبارزه با 
کرونا آمادگی خود را برای در اختیار قراردادن ظرفیت های موجود 
ایســتگاه های مترو جهت اجرای طرح سراسری واکسیناسیون 

کرونا اعالم کرد.
در حال حاضر ایستگاه های شوش، علی آباد، جوانمرد، شهرری، 
شــاهد، حرم مطهر امام خمینی )ره(، کهریزک، میدان حضرت 
ولی عصر )عج(، شهید حقانی، ورزشــگاه آزادی، چیتگر، ایران 
خودرو، وردآورد، گرم دره، اتمســفر، کرج، محمدشهر و گلشهر 
آماده اجرای این طرح هســتند و در صورت لزوم شــرکت بهره 
برداری متروی تهران نســبت به افزایش تعداد ایســتگاه ها نیز 

آمادگی دارد.
گفتنی است این شرکت در طول دوره مبارزه با بیماری کرونا و به 
منظور کاهش زنجیره بیماری و آگاهی بخشی به مسافران مترو 
عالوه بر ضد عفونــی روزانه قطارها اجرای برنامه های مختلف 
فرهنگی، از جمله استقرار غرفه های فروش ماسک، طرح تست 
سریع و رایگان کرونا در ایستگاه های منتخب را اجرای کرد که با 

استقبال شهروندان و مسافران شهر زیرزمینی روبرو شد.

 مشــاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شــرکت
بهره برداری متروی تهران و حومه از راه اندازی اولین وب سایت 
انگلیســی زبان شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه خبر 
داد. محســن محمدیان گفت: با راه انــدازی این بخش، معرفی 
فعالیت های شــرکت، اطالعات خطوط و ایستگاه ها، زمانبندی 
حرکت قطارها، قیمت انواع بلیت و راهنمای نحوه در یافت آن، 
راهنمای دسترســی به فرودگاه و راه آهن توسط شبکه متروی 
تهران، قوانین دوچرخه ســواری با مترو و سایر اطالعات مورد 
نیاز مسافران انگلیســی زبان، در خصوص شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه در سراســر دنیا قابل استفاده خواهد بود. 
وی با اشــاره به اینکه سایت انگلیسی از ملزومات یک شرکت 
خدماتی مانند مترو است که روزانه با حجم زیادی از افراد روبرو 
اســت تصریح کرد: این اقدام تالشــی دیگر از سوی مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومــه و با همکاری مدیریت فناوری اطالعات این شــرکت 
و ســازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران در جهت توسعه 
فضای اطالع رســانی و معرفی اقدامات شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر به 

مخاطبان انگلیسی زبان در نقاط مختلف جهان است.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه گفت: با راه اندازه بخش انگلیســی دسترسی به 
اطالعات و مشخصات ایستگاه ها و خطوط همچنین زمانبندی 
حرکــت قطارها و اخبار برای تمامی مخاطبان از هر کجای دنیا 

آسان تر شده است.
وی افزود: عالقمندان جهت بازدید از این وب سایت می توانند 

به آدرس https://metro.tehran.ir/en مراجعه کنند.

الهیار گفت: ۴ قرارداد همکاری برای تولید تجهیزات مخابراتی 
و الکترونیکی با شــرکت های دانش بنیان به امضا رسید. محمد 
الهیار معاون مهندســی ســازمان بنادر و دریانوردی در مراسم 
امضای ۴ قرارداد تولید تجهیزات فناورانه الکترونیکی و مخابراتی 
بنادر کشــور با شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه در دو سال 
گذشــته از پتانسیل شــرکت های دانش بنیان در بحث تأمین 
تجهیزات استفاده کرده ایم، گفت: نیاز ما به تجهیزات مخابراتی و 
الکترونیکی در حوزه بنادر و دریانوردی بسیار زیاد بوده که پیش 
از این از طریق واردات بخشی از آن ها تأمین می کردیم، اما هم 
اکنون با همکاری شرکت های دانش بنیان از این پتانسیل ها در 

حوزه مخابرات و فناوری استفاده خواهیم کرد.
او ادامه داد: در چند جلسه این نیازها احصا شده و بخش زیادی 
از قطعات و تجهیزات به مــرور از طریق تولیدات داخل تأمین 

خواهد شد.

در شــرایطی که آزادراه تهران-شمال 
فیزیکــی  پیشــرفت  دو  منطقــه  در 
مناســبی داشته و به نظر می رسد طی 
ماه های پیش رو افتتاح شــود، احتمال 
بازگشــت ســرمایه گذاران خارجی به 
ویژه از کشــورهای چین و کره برای 
ســاخت منطقه سوم این آزادراه وجود 

دارد.
آزادراه تهران-شــمال پروژه بیست و 
چندســاله ای که در قالب چهار منطقه 
تعریــف شــده اســت و می تواند گره 
ترافیکی سنتی و قدیمی جاده چالوس 
را باز کند وارد فازهای جدیدی شــده 
اســت چرا که در سال های گذشته فاز 
چهار و پس از فاز اول آن افتتاح شــد 
و طی ســال گذشــته فاز دوم آن نیز 
قرار شــد به صورت یکطرفه و توامان 
با جاده چالوس مورد بهره برداری قرار 

گیرد. 
البته مشکالتی از جمله افزایش هزینه 
ساخت سر راه فاز دوم آزادراه تهران-

شــمال قرار گرفت برای تکمیل شدن 
فاز دوم هم دولت باید در سال جاری 

و سال های فکری کند. 
البتــه پس از ایــن مرحلــه نوبت به 
تکمیــل آزادراه و ســاخت فاز ســوم 
آن به طول ۴۷ کیلومتر می رســد که 
بــرای این فاز نیاز به ســرمایه گذاری 
هنگفتی اســت که از ســرمایه گذاران 
داخلی چنین حجمی سرمایه گذاری بر 
نمی آید و تاکنون نیز کسی برای آن پا 

پیش نگذاشته است.
بر اســاس اطالعات به دســت آمده، 

در پی پیشــرفت مذاکــرات وین و در 
برداشــته  صورت 
و  موانــع  شــدن 
بانکی  تحریم های 
کشورهای خارجی 
به  مایل  متعددی 
ی  ر ا یه گذ ما ســر
طــی  و  هســتند 
گذشته  سال های 
نقشــه های  حتی 
خودشان  عملیاتی 
را نیز ارائه داده اند 
و  مســائل  امــا 
مســکالت بانکی 
آن ها  ورود  مانــع 
تهران- آزادراه  به 

شمال شد. 
راســتا  ایــن  در 
شــرکت  شــش 

خارجــی از کره جنوبــی، چین و غیره 
از ســرمایه گذاری در فاز سوم آزادراه 
ل  شــما - ن ا تهر
و  کردند  استقبال 
طرح های  حتــی 
و  مطالعاتــی 
ی  نقشــه ها
را  عملیاتی شــان 
در  دادنــد  ارائــه 
همــان زمانی که 
این  نخســت  فاز 
حــال  در  آزادراه 
مقرر  بود،  ساخت 
شد تا تاییدیه های 
بانک های کشــور 
ن  ع شــا متبو
آغــاز  بــرای  را 
ی  ر ا یه گذ ما ســر
تا  کــه  بیاورنــد 

کنون این اقدام انجام نشــده است و 
حتی مســئوالن بانکی کشور تضامین 
الزم را بــرای ایــن پــروژه بــه این 

سرمایه گذاران ارائه دادند. 
گرچه برای برآورد عددی در این پروژه 
نیاز به ارائه طرح مطالعاتی و بررســی 
مجدد آن ها از سوی کشورهای مذکور 
اســت و با توجه به افزایش هزینه ها، 
عدد دقیقی را نمی توان در حال حاضر 
برای آن اعالم کرد اما به نظر می رسد 
که احتمال ســرمایه گذاری خارجی به 
ویژه برای چینی ها وجود دارد و آن ها 
دوباره بــه آزادراه تهران-شــمال باز 

خواهند گشت. 
چــرا که خیراله خادمــی –مدیرعامل 
شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور- اخیراً در این باره 
اظهار کرد: برای ساخت قطعه سوم از 
منابع خارجی اســتفاده خواهد شد چرا 
که برای تأمین مالی قطعه سوم آزادراه 
تهران- شمال با 5 شرکت چینی وارد 
مذاکره شــدیم که مذاکــره با یکی از 
این شــرکت ها بســیار جدی است و 
دور جدیدی از مذاکرات فشرده با این 

شرکت در حال انجام است. 
وی ادامه داد: اگر با این شرکت چینی 
برای تأمین مالی سهم دولت به توافق 
برســیم، طرح اجرایی این قطعه را هم 

به سرعت آماده می کنیم.
حاال باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد 
افتاد و در ادامه شــاهد بازگشت مجدد 
چینی ها البته به عنوان سرمایه گذار به 

آزادراه تهران-شمال خواهیم بود؟

احتمال بازگشت خارجی ها

چین مشتری جدی آزادراه تهران - شمال

بیش از 1600 کامیون دست دوم 
وارداتی ترخیص شد

ســازمان راهداری از ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم از 
گمرکات کشور و آغاز شماره گذاری آنها خبر داد.

مجموع کامیون های فرســوده باالی ۴0 ســال در کشور به 50 
هزار دستگاه می رسد که قرار است 10 درصد آنها از محل واردات 
کامیون های دست دوم وارداتی اروپایی یا کره ای و ژاپنی نوسازی 

شوند.
اتفاقــی که با انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شــده و قرار 
اســت به زودی وزیر راه و شهرســازی برای پاسخ به سؤال ملی 
تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص علت واردات کامیون، در 

کمیسیون عمران مجلس حاضر شود.
یکی از برنامه های سازمان راهداری، صدور مجوز واردات کامیون 
به متقاضیان نوســازی ناوگان و بر اساس قانون مصوب مجلس 
است که در برابر اسقاط هر یک دستگاه کامیون باالی ۴0 سال، 
امکان ترخیص یک کامیون زیر ۳ ســال ســاخت وجود خواهد 

داشت.
گفته می شود در سال گذشته 2 هزار دستگاه کامیون در گمرکات 
کشــور برای دریافت مجوز ترخیص از گمرک و طی شدن روند 
قانونی آن، دپو شده بود که 1۶50 دستگاه آن مدل 201۷ بود که 
با توجه به اتمام زمان قانونی ترخیص آنها در زمستان سال گذشته 
و تــا پیش از آغاز 2021، مجوزهای مربوطه صادر شــد، فرآیند 

ترخیص آنها به فروردین و اردیبهشت امسال منتقل شد.
 ســازمان راهداری: بــه زودی کامیون های وارداتــی به چرخه 

حمل و نقل وارد می شوند.

رئیس اتحادیه مســافربری استان 
تهران گفــت: با شــیوع کرونا از 
مجمــوع 10 هزار راننــده ناوگان 
مسافربری، ۶0 درصد به طورکامل 

بیکار شده اند.
علــی انصافــی افــزود: صنــف 
آسیب  جمله صنوف  از  مسافربری 
دیده در شــرایط کرونا بوده است، 
به طوری که بــا تعطیلی مدارس، 
مسافرتی،  تورهای  و  دانشــگاه ها 
رانندگان و  از  فعالیــت بســیاری 
مسافربری  نقلیه  وسایل  دارندگان 
که عضو ایــن اتحادیــه بوده اند، 

تعطیل شد.
وی ادامه داد: فقــط ۴0 درصد از 
رانندگان ما همچنان فعال هستند 
و ۶0 درصد بیکار شده اند. از 120 
اتحادیه هم،  شرکت زیر مجموعه 
شب عید یکی از شرکت ها مجبور 

به تعطیلی و انحالل شد.
انصافی همچنیــن گفت: تا کنون 
از 10 هزار راننده تحت پوشــش 
اتحادیــه، بیش از 2 هــزار نفر از 
رانندگان به بیمــاری کرونا مبتال 
شده اند و بیش از 200 نفر نیز جان 
خود را ازدست داده اند. فقط در یک 
ماه گذشــته در شرکت مسافربری 

ما، ۳ نفر از کرونا فوت کردند.
وی افزود: شــرایط کار و معیشت 
رانندگان بســیار ســخت اســت، 
حتــی راننــدگان ســرویس های 
اولویــت  بیمارســتان ها هــم در 
واکســن کرونا  دریافت  نخســت 
قرار نگرفته اند و همه رانندگان در 

اولویت سوم هستند.
رئیس اتحادیه مســافربری تهران 
تصریح کــرد: بهتر بود که در کنار 
تسهیالت حمایتی یا حتی به جای 

پرداخت  و  مالیاتی  بخشودگی  آن، 
بیمه رانندگان و تســهیل در تهیه 
الستیک و لوازم جانبی مورد توجه 
قرار می گرفــت. انصافی ادامه داد: 
نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری 
و برون شــهری بیش از پنج سال 
است که متوقف شده، کارخانجات 
مینی  اتوبوس،  انــواع  تولیدکننده 
بــوس و ون، تولیدشــان به صفر 
نزدیک اســت و واردات هم انجام 

نشده است.
وی افزود: در بازار قطعات موردنیاز 
و روغن و وســایل جانبی اصل به 
آســانی پیدا نمی شــود و برخی از 
فروشندگان نیز اجناس غیر اصل را 

با قیمت اجناس اصل می فروشند.
رئیس اتحادیه مســافربری استان 
تهران گفــت: در جهت جلوگیری 
از دخالت دالالن و واســطه ها که 

نتیجه ای جز گرانــی ندارد، دولت 
توزیع الســتیک، روغــن و اقالم 
اســتهالکی را از طریــق اتحادیه 
انجام دهــد این تنها راهکار جهت 
سوداگران  و  واسطه ها  دست  قطع 

است.

وی ادامه داد: قطع کردن دســت 
دالالن و رفــع تبعیض مهمترین 
خواســته ما از دولت است تا در 
این شــرایط ســخت اقتصادی، 
امــکان ادامه فعالیت این قشــر 

فراهم شود.

با شیوع کرونا؛

۶ هزار راننده ناوگان برون شهری تهران بیکار شده اند

شــنبه هفتــه آینــده 25 
 1۴00 مــاه  اردیبهشــت 
ایســتگاه های اقدســیه و 
مــرزداران در خطــوط ۳ 
و ۶ مترو تهــران به طور 
همزمــان افتتــاح خواهند 

شد.
علــی امــام مدیرعامــل 
افزود:  تهران  مترو  شرکت 
ریزی  برنامه  بــه  توجه  با 
صــورت گرفتــه مبنی بر 
افتتاح ۶ ایســتگاه دیگر تا 
سال  نخســت  نیمه  پایان 
جــاری، در هفتــه پایانی 

اردیبهشــت مــاه شــاهد 
از  بــرداری همزمان  بهره 
ایســتگاه های اقدســیه از 
خــط ۳ و مرزداران از خط 
۶ خواهیم بــود و با افتتاح 
ایســتگاه، شــمار  این دو 
ایســتگاه های فعال شبکه 
خطــوط متــرو بــه 1۳۹ 

ایستگاه خواهد رسید.
مترو  شــرکت  مدیرعامل 
از  دیگــری  بخــش  در 
با  گفت:  خود  صحبت های 
افزون  روز  به هزینه  توجه 
تجهیزات  نصــب  و  خرید 

کارهای  طــور  همیــن  و 
تکمیل  روند  ســاختمانی، 
در  متــرو  ایســتگاه های 
کنونی  اقتصادی  شــرایط 
است،  شده  دشــوار  بسیار 

با این حال تمام دست  اما 
انــدرکاران امــر تــالش 
داشــته اند  مبذول  را  خود 
ایســتگاه های  افتتاح  با  تا 
هفتگانه،  خطوط  در  بیشتر 

دسترسی شهروندان اقصی 
نقــاط پایتخت به شــبکه 
نقــل ریلی درون  حمل و 
به  شود.  تســهیل  شهری 
هزینه  میــزان  مثال  طور 
افتتاح  برای  گرفته  صورت 
اقدسیه  ایستگاه  دو  همین 
و مــرزداران در مقیــاس 
روز در مجموع  قیمت های 
رقمی بیش از 5۴0 میلیارد 
در  که  اســت  بوده  تومان 
آمدهای  در  فعلی  وضعیت 
رقم  تهــران،  شــهرداری 
قابــل توجهی به حســاب 

می آید.
امیدواریم  این اوصــاف  با 
ایســتگاه های ذکر  از  غیر 
باقیمانده  شده، در ماه های 
مدیریت  کنونــی  دوره  از 
شــهری، هرماه بــه طور 
میانگین یک ایستگاه مترو 
برســانیم  برداری  بهره  به 
محدودیت های  علیرغم  تا 
توانســته  موجــود،  مالی 
از روی دوش  باری  باشیم 
مردم برداریم و تا حدودی 
از دغدغه هــای حمــل و 

نقلی آن ها بکاهیم.

هفته آینده زمان افتتاح همزمان ۲ ایستگاه مترو در تهران

اعالم آمادگی متروی تهران برای 
طرح سراسری واکسیناسیون کرونا

راه اندازی وب سایت انگلیسی زبان 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر مطرح کرد؛

انعقاد 4 قرارداد تولید تجهیزات 
مخابراتی با شرکت های دانش بنیان

پیشرفت فیزیکی 8۳ درصدی خط آهن یزد-اقلید
وعده افتتاح پروژه تا 44 روز دیگر

کرونا هم زورش به باجه های 
عوارضی آزادراه ها نرسید

مقرر شد تا تاییدیه های بانک های 
آغــاز  بــرای  را  متبوع شــان  کشــور 
ســرمایه گذاری بیاورنــد کــه تا کنون 
این اقدام انجام نشده است و حتی 
مســئوالن بانکــی کشــور تضامیــن 
ایــن  بــه  پــروژه  ایــن  بــرای  الزم را 

سرمایه گذاران ارائه دادند
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بدترین موضوع برای یک مســافر حاضر در فرودگاه مواجه 
شــدن با تأخیر پرواز اســت. در این مقاله روش هایی برای 
برطرف کردن استرس ناشی از تأخیر پروازها را بیان می کنیم.

بخــش مهم تأخیر در فرودگاه هــای بین المللی به دلیل این 
است که این فرودگاه ها محل اتصال هواپیماهای با سفرهای 
طوالنی محسوب می شود. به عبارت دیگر، هواپیماهایی که 
دارای مسیرهای طوالنی هستند، مجبورند در این فرودگاه ها 
توقف کنند؛ البته پروازهای مستقیم بسیاری از این مشکالت 
را حل کرده اســت. توقف ایــن هواپیماها منجر به تأخیر و 
ســردرگمی مسافران خواهد شــد و خود این امر یک دلیل 
عمده تأخیر در پروازها است. از همین رو، برخی تدابیر برای 
سرگرم کردن مسافران هنگام تأخیر پرواز به کار گرفته شده 

است که در ادامه به مرور آن ها خواهیم پرداخت.
ساختن پروازی آرام ��

در برخی از کشورها خدمه پرواز از اطالعات پرواز مانند تغییر 
جهت حرکت یا مشکالت موجود در پرواز خبر ندارند. برخی 
اطالعات در ایــن زمینه بین خلبان و افراد موجود در کابین 
محرمانه است. در این صورت محیط آرام تر و راهی مناسب 

برای کاهش استرس ناشی از پرواز مسافران خواهد بود.
استفاده از وای فای در هواپیما ��

برخــی از خطوط هواپیمایی بین المللی در حال حاضر در هر 
صندلی یک ایستگاه شــارژ به مدت ۳0 دقیقه قرار داده اند. 
همچنین تجربه نشــان داده اضافه کــردن WiFi منجر به 
فراموشــی مدت زمان موجود در هواپیما و کاهش استرس 

مسافران می شود.
افزایــش نظارت بــر رقابت های هواپیمایی و ادغام  ��

آن ها
برخی از ما ممکن اســت تاکنون خطوط هوایی مختلفی را 
انتخاب کرده باشــیم، در صورتی که باید بدانید، اساساً فقط 
هفت ایرالین مجزا وجود دارد و هر ســاله خطوط هوایی در 
حال ادغام باهم هســتند. این امر منجر به رقابت بیشــتر و 
در عوض راحتی مسافران برای خرید بلیط هواپیما می شود.

در حقیقت این یک کسب و کار است. شرکت های هواپیمایی 
با خلبان های ناشــناس با این خطوط ادغام شده اند؛ بنابراین 
مــردم برای اســتفاده از این هواپیما راغب تر شــده اند و از 
ترافیک فرودگاه ها و ماندن هواپیما در آشیانه کاسته می شود.

پیشنهاد غذای بیشتر برای مسافران ��
اگر قرار است هنگام ورود به هواپیما، هواپیما را تا ۹ ساعت 
دیگر ترک نکنید، بهتر اســت یک شیرینی گرم خوشمزه به 
شــما تعارف کنند. هرچند که برخالف آنچه شــنیده اید، در 
هنگام تأخیر باید به شــما یک وعده غذای اضافه داده شود؛ 
ولی این امر در صورتی امکان پذیر اســت که مســیر مقصد 
طوالنی باشد. در واقع ارائه یک قوطی نوشابه همراه با چوب 
شور به مسافران انجام می شود و در مسیرهای طوالنی )بیش 
از ۴ ســاعت پرواز( یک وعده غذایی سبک نیز ارائه خواهد 

شد.
رازهای شــناخته شده در تأخیر پروازها بسیار محدودند و راه 
حل های نســبتاً مناسب برای آرام کردن مسافران ارائه شده 
است، با این وجود تأخیر منجر به ناراحتی و متخاصم شدن 

مسافران خواهد شد.

دولت استرالیا ورود شهروندان استرالیایی از هند به این کشور 
را ممنوع و برای متخلفان مجــازات جریمه نقدی و زندان 

تعیین کرد.
به نقل از رویترز، دولت استرالیا اعالم کرد از روز دوشنبه ورود 
ساکنان و شهروندان استرالیا که طی 1۴ روز پیش از سفر به 
استرالیا در هند حضور داشته اند ممنوع خواهد بود و متخلفان 

با جریمه نقدی و زندان مجازات خواهند شد.
با اجرا شدن این محدودیت، این نخستین باری خواهد بود که 
بازگشت شهروندان استرالیا به کشور جرم محسوب می شود.

به گفته وزیر بهداشت استرالیا این محدودیت سفری از سوم 
»می« اجرا خواهد شد و برای متخلفان جریمه و تا پنج سال 

زندان در نظر گرفته شده است.
دولت اســترالیا این محدودیــت را در پانزدهم »می« مورد 

بازبینی قرار خواهد داد.
از طرفــی گروه های حمایت از حقوق بشــر ضمن انتقاد به 
تصمیم جدید استرالیا اعالم کردند دولت استرالیا باید به جای 
تمرکز بر تعیین مجازات، سیســتم قرنطینه کشور را بهبود 

ببخشد.

خوردن برخی از داروها در هنگام ســفرهای هوایی، سالمت 
مسافر را به خطر می اندازد و ســؤال این است که آیا مصرف 
قرص های خواب آور می تواند برای سالمتی مسافر مضر باشد؟

برخــی از افراد بنا به دالیلی مانند تنگی فضا و فاصله کم بین 
صندلی ها، دســته صندلی مشترک و... برای خوابیدن در پرواز 
مشکل دارند؛بنابراین، مصرف داروهای خواب آور به خصوص در 
ســفرهای طوالنی محتمل ترین گزینه است. از طرفی، پس از 
رسیدن به مقصد مسافران برای گردش یا رسیدگی به کارهای 
خود نیاز دارند تا ســرحال و هوشیار باشند. بنابراین، استراحت 
در پرواز به ویژه در پروازهای طوالنی اجتناب ناپذیر است؛ ولی 
آیا استفاده از قرص های خواب آور در پرواز برای سالمتی مضر 
 )FDA( است؟ طبق گزارش منتشر شده ســازمان غذا و دارو
درباره عوارض جانبی قرص های خواب آور، مصرف این قرص ها 
در طوالنی مدت می تواند عوارض جدی مانند خواب گردی را در 
بر داشته باشــد که در برخی موارد منجر به جراحات یا مرگ 
می شود. دکترند شــارپلس )Dr. Ned Sharpless( دراین باره 
می گوید: این عوارض حتی می توانند پس از اولین نوبت مصرف 
ظاهر شوند؛ حتی پس از دوره درمان طوالنی نیز می توانند در 
بیماران بدون پیشــینه این رفتارها و بــا دوز پایین این داروها 
اتفاق بیفتند. جای تردیدی نیست که داروهایی که برای درمان 
بی خوابی استفاده می شــوند، در دراز مدت می توانند منجر به 
مرگ و میر، عفونت، ســرطان و افســردگی شوند. طبق نظر 
ســازمان غذا و دارو، عوارض جانبی این داروها بسیار قوی تر و 
شدیدتر است و از شرکت های دارویی خواسته شده تا در جعبه 
دارو حتماً به این موارد اشاره کنند. اگرچه عوارض ذکر شده در 
این گزارش تاحدودی نگران کننده است، لزوماً به معنی توقف 
مصرف آن ها در پرواز نیست. به هر حال بهتر است تا نکته های 
زیر را به هنگام مصرف این قرص ها رعایت کنید؛ برای درمان 
بی خوابی انواع مختلفی از قرص ها متناســب با شدت بیماری 
در بازار وجود دارد و تعداد محدودی از آن ها برای اســتفاده در 
سفرهای هوایی مناسب هستند. ازاین رو، مسافر باید متناسب با 
مدت پرواز خود داروی مناسب را تهیه و مصرف کند. همچنین، 
تعدادی از این قرص ها تأثیر طوالنی تری دارند، بنابراین بهتر 
اســت تا برای ســفرهای کوتاه تر این قرص ها مورد استفاده 
قرار نگیرند. البته برای پروازهای طوالنی نیز اســتفاده از این 
قرص ها چندان توصیه نمی شود و پزشکان توصیه می کنند تا 
 )Xanax( از قرص های با اثربخشی کوتاه مدت مانند زاناکس
 Dr.( استفاده کنید. طبق نظر دکتر کنتاکسا )Ativan( یا آتیوان
Contacessa( ایــن قرص ها معمواًل برای درمان اختالالت 
اضطراب، وحشت و همچنین استرس ناشی از افسردگی به کار 
برده می شــوند؛ ولی برای کمک به خواب و البته برای کاهش 
استرس ناشی از سفر با هواپیما نیز مورد استفاده قرار می گیرند. 
دکتر نیت فاوینــی )Dr. Nate Favini( نیز توصیه می کند تا 
مصرف قرص ها با تجویز پزشــک انجام شود؛ ولی در صورت 
نیاز و اصرار به اســتفاده از این قرص ها حتماً قبل از سفر و در 
منزل برای مشاهده تأثیر و عوارض احتمالی آن یک بار امتحان 
شــوند. البته اگر به دنبال راه های امن تر برای داشــتن خواب 
راحت در هواپیما بدون اســتفاده از قرص هســتید، به توصیه 
دکتر فاوینی می توانید از مالتونین برای خواب و پیشگیری از 
جت لگ اســتفاده کنید. کافی است تا چند روز قبل از سفر بر 
اســاس وقت محلی مقصد مورد نظرتان )زمانی که قرار است 
تا در آنجا اســتراحت کنید( مالتونین مصرف کنید. این کار به 
شما کمک می کند تا ساعت بیولوژیک بدنتان را بر اساس وقت 
محلی تنظیم کنید و دچار مشــکل نشوید. همچنین، مصرف 
مالتونین کمک می کند تا در طول پرواز به راحتی اســتراحت 
کنید. نکته مهم و قابل توجه این اســت که قبل از مصرف هر 
نوع قرصی پیش از ســفر درباره نوع، میزان مصرف و عوارض 

جانبی آن حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

اغلب مسافران سلیقه خاصی در انتخاب صندلی هواپیما دارند 
و البتــه معیار خاصی هم برای این انتخاب وجود ندارد. ولی در 

بعضی قسمت ها کیفیت خدمات نسبت به بقیه باالتر است.
سلیقه مسافران در انتخاب صندلی هواپیما متغیر است. تعدادی 
از مســافران صندلی های راهرو را به دلیل فضای بیشتر برای 
پاها انتخــاب می کنند، در حالی که تعدادی دیگر فقط به دلیل 
تماشــای منظره آسمان در حال پرواز صندلی های کنار پنجره 
را ترجیــح می دهند. از طرفی، افرادی که مداوم پرواز می کنند 
در این خصوص اتفاق نظر دارند که صندلی های وسط به هیچ 

عنوان جای مناسبی نیستند.
اگر به اندازه کافی خوش شــانس هســتید که پیش از پرشدن 
ظرفیــت هواپیما به موقع برای دریافــت کارت پرواز مراجعه 
کرده ایــد، باید بین این دو گزینه تصمیم بگیرید، ولی نکته ای 
که اغلب مســافران از آن غافل هستند این است که در بخش 
اکونومی هم می توان خدماتی در حد فرســت کالس دریافت 

کرد.

تاکنون حدود 800 سازه مربوط به آب 
در سراســر استان خوزســتان در جنوب 
غربی ایران شناسایی شده است. در ادامه 
با هم ســفری به سازه های آبی شوشتر 

داشته باشیم.
تاریخچه ســاخت ســازه های آبی  ��

شوشتر
ساخت اولیه این مجموعه به قرن پنجم 
بزرگ  داریوش  هخامنشی و ســلطنت 
برمی گردد، اما بیشــتر ســاخت آن در 
دوره ساســانی با هدف استفاده بهینه از 
آب و تصفیه آن بــا روش های قدیمی 
انجام شده است. سازه های آبی شوشتر 
مجموعــه ای از پل ها، برکه ها، ســدها، 
کانال ها و تونل ها است. حتی این مکان 
به عنوان بزرگترین مجتمع صنعتی قبل 
از انقالب صنعتی در نظر گرفته شــده 

است.
قدیمی ترین آثار یافت شده در این منطقه 
مربوط به دوران پارینه ســنگی و ماقبل 
تاریخ است. به دلیل قرار گرفتن رودخانه 
کارون در کنار شــهر شوشتر، موقعیت 
ایده آل و شــرایط زندگی در این مکان 
فراهم شــده و اقوام مختلف نیز خواهان 
اقامت در این مکان بودند. طبق اسناد به 
دست آمده، شهر شوشتر در دوره ایالمی 
به دلیل همجــواری با معبد چغازنبیل از 

اهمیت زیادی برخوردار بود.
در زمان اردشیر اول، این شهر بازسازی 
شــد و به جزیره ای در آب تبدیل شــد 
که اهمیت ســاخت مجموعه عظیمی از 
سازه های آبی در شوشتر را افزایش داد. 
با احداث این مجموعه چهره شهر تغییر 
کرد، البته ســنگ بنای اولیه آن توسط 
داریوش بزرگ گذاشــته شد، که در این 
دوره به پیشرفت چشمگیری دست یافت. 
شهر شوشتر در دوره اشکانیان به عنوان 
پایتخت حکام محلی خوزستان انتخاب 
شــد و یکی از مراکز مهم خوزستان در 

دوره ساسانی بود.
زمان ســاخت سازه های آبی شهر  ��

شوشتر
این شهر در زمان شاپور ساسانی به اوج 
شهرت خود رســیده و در باشکوه ترین 
دوره تاریخی خود به سر می برد. در حال 
حاضر از شهر شوشتر به عنوان موزه بناها 
و ســازه ها یاد می شود، به همین دلیل از 
آن به عنوان یک شهر منحصر به فرد در 

جهان یاد می شود.
کارون یکــی از بزرگتریــن و مهمترین 
رودخانه های ایران اســت کــه قبل از 
ورود به شوشــتر به دو شــاخه گرگر و 
شطیط تقسیم می شود. گرگر رودخانه ای 
مصنوعی اســت که مربوط بــه زمان 
اردشیر اول، بنیانگذار امپراتوری ساسانی 
است. ســه تونل آب را از رودخانه گرگر 
به ســازه های آبی منتقل می کنند. آب 
ورودی از طریق چندین کانال تقســیم 
می شــود، چرخ آســیاب را می چرخاند 
و سپس به شــکل یک آبشار به داخل 

حوضچه می ریزد.
سیســتم هیدرولیک باســتانی شوشتر 
منظره شــگفت انگیزی دارد و یکی از 
شاهکارهای مهندسی عمران در جهان 

است. ساسانیان برای تقسیم آب رودخانه 
بین مناطق مختلف شوشتر و حتی برخی 
از شهرهای اطراف از تکنیک های قدیمی 
اســتفاده می کردند که بخشی از آنها با 

گذشت چندین قرن هنوز کار می کنند.
بناهــای موجــود در محوطه باســتانی 
ســازه های آبی شوشــتر به سه قسمت 

تقسیم می شوند:
منطقه شــرقی: حدود 10 آسیاب در این 
منطقه وجود دارد. برخی از آنها آســیاب 
دو بــرادران هســتند، داراب خان، حاج 
مندل، راتق و دهانه شهر. هر یک از این 
آسیاب ها دارای دو سنگ آسیاب هستند. 
آب مــورد نیــاز این آســیاب ها از تونل 

ورودی تأمین می شود.
منطقه شــمالی: در این منطقه عالوه بر 
آسیاب های خدایی، رضا گالب یا آسیاب 
پنیر و رضــوان، تاسیســات مربوط به 
نیروگاه مســتوفی وجود دارد که در سال 
1۳۳2 احداث شــده و یــک پمپ خانه 

تأمین آب شهر است.
منطقه غربی: 21 آســیاب در این منطقه 
وجود دارد و آب مورد نیاز این آســیاب ها 
از طریق یک تونل ســه کوره ای تأمین 
می شد. راه ورود به منطقه غربی از طریق 
پلی به نام دوپلون است. آسیاب های این 
منطقه در دو نوع مدل شــیب دار و ساده 
ساخته می شوند. عالوه بر آسیاب ها، یک 
کارخانه تولیــد یخ و یک خانه پمپ آب 

نیز وجود دارد.
زیر پله ها در منطقــه غربی )این راه پله 
راه اتصال قسمت قدیمی شهر با منطقه 
غربی بود( و در سقف آسیاب بنام لوآلی 
ساختمانی با نقشه مربع و سقف گنبدی 
به ســبک آتشــکده ها، که به نمازخانه 
نسبت داده می شود. در انتهای منطقه ای 
به نام سیکا واقع شده است. ورودی این 
محفظه ها از طریــق پله هایی که داخل 

صخره تعبیه شده اند، تأمین می شود.
آسیاب ها و آبشارهای شوشتر از منحصر 
به فردترین نمونه هایی اســت که برای 
اســتفاده بهینه از آب در دوران باستان 
اســتفاده می شــده اســت. این منطقه 
مجموعه ای از سدها، تونل ها، کانال ها و 
آسیاب های آبی است که یک مجموعه 

اقتصادی اســت و بخشــی از مجموعه 
بزرگ سازه های آبی شوشتر است که به 

کرات در کتب تاریخی ذکر شده است.
اساس مجموعه این است که سد گرگر 
مســیر رودخانه را مسدود کرده و سطح 
آب را بــاال می برد تا از ســه تونل حفر 
شده در تخته ســنگ آب برداشت کند. 
این ســه تونل آب را به سمت مجموعه 
هدایت می کنند و به چندین کانال تقسیم 
می شوند که پس از چرخاندن آسیاب ها، 
آب در آبشــارها به مناطق شبیه استخر 

جریان می یابد.
ویژگیهای مجموعه  بارزتریــن  از  یکی 
آســیاب ها و آبشــارها مجــاورت آن با 
قســمت تاریخی شهر شوشتر است. این 
منطقه عالوه بر مصــارف صنعتی، آب 
مورد نیاز ساکنان در روزهای کمبود آب 

را نیز تأمین می کند.
یک ویژگی بصری بسیار زیبا و منحصر 
بــه فرد که در این مجموعه وجود دارد و 
جلوه ای خاص به آن می بخشد این است 
که پساب آسیاب ها به صورت آبشارهای 
مصنوعی زیبا به مناطــق حوض مانند 
می ریزد که منظره ای چشم نواز و دلپذیر 

را ایجاد می کند.
پل های رود گرگر ��

سازه های آبی شوشتر در فهرست میراث 
جهانی یونسکو شامل چندین اثر است که 

قصد معرفی آنها را داریم:
1. ســد ســطح: همانطور که می دانید، 
برای کشاورزی، زمین باید با آب رودخانه 
آبیاری شود و به دلیل پایین بودن سطح 
رودخانــه از زمین، آب باید بــاال برود. 
امروز آب از رودخانه پمپاژ می شــود اما 
در گذشــته پمپ وجود نداشت! بنابراین 
آنها ساختاری به نام سد ایجاد کردند که 
عمود بر رودخانه ساخته شده و با مسدود 
کردن جریان آب ســطح آن را باال نگه 

می دارد.
2. برج کاله فرنگی: ایــن برج در دوره 
قاجار ســاخته شــده و در کنار رودخانه 
شطیط واقع شده است. این مکان محلی 
بود که امپراتور روم یا شاپور ساسانی بر 
رودخانــه و کار کارگران نظارت می کرد. 
البته برخی آن را محلی برای نظارت بر 

میزان و شدت جریان رودخانه می دانند.
۳. رودخانه گرگــر: این رودخانه در دوره 
هخامنشیان در شمال شهر شوشتر برای 
توسعه ســازه های آبی در این شهر حفر 
شده است. از دالیل ساخت این رودخانه 
می توان به کاهش حجــم آب رودخانه 
کارون، آبیــاری اراضی بــاالی رودخانه 

کارون و امنیت شهر اشاره کرد.
۴. پل گرگر: تاریخچه ساخت این پل به 
دوره ساسانیان برمی گردد و دلیل ساخت 
آن منحرف شــدن مسیر آب از رودخانه 
دســت ســاز و تاریخی گرگر و آب به 

تونل های آسیاب بادی است.
آبــی:  آســیاب های  و  آبشــارها   .5
مجموعه  این  قسمت های  شاخص ترین 
در کنــار پل گرگــر و در امتداد رودخانه 
گرگر واقع شده است. تعداد زیادی آسیاب 
بادی در این مجموعه وجود دارد که نمونه 
بارز استفاده از نیروی آب برای چرخش 
آسیاب های بادی است. این مجموعه به 
سه قسمت حیاط شرقی، حیاط شمالی و 

حیاط غربی تقسیم شده است.
از دیگــر بناهای ایــن مجموعه عظیم 
و بــزرگ می تــوان به پل بــرج عیار یا 
صائبی اشــاره کرد که در رودخانه گرگر 
و در پایین آبشــارها واقع شده است که 
در دوره ساسانی ساخته شده است. قلعه 
شوشتر سالسل نیز یک قلعه بسیار بزرگ 
اســت که در کنار رودخانه شطیط واقع 
شده اســت و دارای بخش های مختلفی 
از جمله حیــاط، پادگان، اصطبل، حمام، 
شبستان، برج، باغ، قلعه خانه، خانه حرم، 
آشپزخانه و دروازه های متعدد است. قلعه 
سالســل محل اقامت رســمی استاندار 
خوزستان اســت و در کوهی واقع شده 
اســت که مانند فالت کوچکی است و 

بارها مورد بازسازی قرار گرفته است.
پل شادروان قسمت دیگری از مجموعه 
عظیم ســازه های آبی شوشتر است که 
برخی از آنها قدیمی ترین پل های جهان 
نامیده می شــوند. این پل دارای ۴۴ عدد 
دهانه بود که از این تعداد تنها 1۶ دهانه 
طاق و 8 دهانه بدون طاق قابل مشاهده 
است. پل شاه علی نیز از دوره صفویه به 
جا مانده و در نهر داریون واقع شده است.

این پل که پس از احداث پل جدید بین 
اهواز و شوشــتر، دیگر مورد استفاده قرار 
نمی گیــرد دارای چندین طــاق بود که 
امــروزه تنها ۳ طاق از آنهــا باقی مانده 
اســت. پل بند لشــکر که قدمت آن به 
دوره ساسانیان برمی گردد، در کنار یکی 
از شش دروازه تاریخی شوشتر قرار دارد.

پل شادروان، معروف به بند قیصر ��
در حــال حاضر این پل ســالم ترین پل 
باقی مانده از دوره ساســانیان به حساب 
می آید که گردشگران زیادی از آن بازدید 

می کنند.
آسیاب ها و آبشــارهای شوشتر به دلیل 
زمان ساخت یکی از شاهکارهای فنی و 
مهندسی در جهان هستند. این شاهکار 
مهندســی هم در ایران و هم در جهان 
بی نظیر است. و همیشــه تعداد زیادی 
از گردشــگران از این بناهای با شــکوه 

تاریخی بازدید می کنند.

سفری به 
سازه های آبی شوشتر

دستمال آغشته به خون ناصرالدین شاه

مجموعه جهانی کاخ گلستان در مناسبت سالروز ترور ناصرالدین شاه، 
تصویری از دستمال آغشته به خون این شاه قاجاری را رونمایی کرد.

این دســتمال با شــماره اموال 1۳02 به ابعاد ۳8 در 28 سانتی متر 
هم اکنون در گنجینه کاخ گلستان نگهداری می شود که تصویری از 
آن به نمایش گذاشته شده است. روی دستمال نوشته شده: »دستمال 
شاه شهید اســت که در هفدهم ذیقعده روز جمعه برای بستن خون 
دهان زخم تپانچه که به زیر سینه چپ خورده از جیبش درآورده کنار 

آنرا پاره کرده به توی زخک داخل نموده که برای حرکت دادن جسد 
خون نیاید و این قسمت دیگر را بطور یادگار خون آلوده نگاه داشتم. 

بعدازظهر جمعه 1۷ ذیقعده 1۳1۳/ دکتر شیخ محمد«
امضای زیر متن به دکتر شیخ محمد خان احیاء الملک اشاره دارد که در 
روز حادثه ترور ناصرالدین شــاه قاجار در حرم عبدالعظیم حضور داشت.

درباره ترور ناصرالدین شــاه در منابع تاریخی آمده اســت: صبح جمعه 
هجدهم ذیقعــده 1۳1۳ قمری )برابر با دوازدهم اردیبهشــت ماه 12۷5 
خورشیدی( ناصرالدین شاه قاجار به شکرانه پنجاهمین سالگرد سلطنت 
به زیارت حضرت عبدالعظیم در شهر ری رفت اما رویای جشن پنجاهمین 

سال سلطنت را واقعیت هولناک قتل او درهم شکست. میرزا رضا کرمانی، 
قاتل ناصرالدین شاه، در نقطه ای او را به گلوله بست که چندسالی پیش تر 
به دستور شاه قاجار، سیدجمال الدین اسدآبادی را بازداشت و خوار و خفیف 
کرده بودند و بدین ترتیب میرزا رضا در آن روز هم انتقام ستم کشی های 
خود از شاه گرفت و هم انتقام بدرفتاری ها با مرشد خود را...میرزا رضای 
کرمامی بعد از ترور شــاه دستگیر شد و او را به تهران آوردند. نخست در 
اتاق کوچکی در حیاط آبدارخانه زندانی اش کردند و زنجیر دانه درشتی به 
گردن او آویختند و به آن قفل زدند. با این که او را جسماً و روحا شکنجه 

کردند، نام کسی جز مراد خویش سیدجمال الدین اسدآبادی را نبرد.

آیا مصرف قرص های خواب آور
در پرواز مضر است؟

در کدام قسمت هواپیما خدمات 
بهتری دریافت کنیم؟

ایرالین ها چگونه مسافران را هنگام 
تأخیر پروازها سرگرم می کنند؟

جریمه و زندان برای استرالیایی های 
بازگشتی از هند

روزی روزگاری »ملک قاســم 
میــرزا« که شــاهزاده قاجاری 
بود حاکم ارومیه شــد و دریاچه 
ارومیه هم که دریاچه شــاهی 
نامیده می شد مال خودش شد! 
راحــت دســتور داد قایق های 
ســواحل  روســتاییان  کوچک 
و خودش  را شکســتند  ارومیه 
با کمــک صنعتگران روســی 
و باکویــی 2 کشــتی بــزرگ 
ساخت و انداخت داخل دریاچه. 
همین طور زمان گذشت و محمد 
شــاه رفت و پسرش ناصرالدین 
هم رفــت و مظفرالدین آمد و 
»ملک قاســم میرزا« هم رفت 
و پسرش »امامقلی میرزا« آمد 

که ۳ کشــتی بادبانی داشــت 
کــه هر یک 20 تــن بار حمل 
می کردند. دریاچه هم دیگر مال 
خودش نبود و در اجاره اش بود 
و ســاالنه یک هزار تومان به 
دولت می پرداخــت. حاال اصال 
این کشــتی ها چــه می کردند 
در دریاچــه ارومیــه؟ بار حمل 
می کردند و کشتی تجاری بودند. 
این سو  از  مال التجاره می بردند 
به آن سوی دریاچه چون حمل 
بار با کشــتی ارزان تر و سریع تر 
بود از حمل بار بــا گاری. البته 
تجارت خارجــی هم می کردند 
و به نوشــته »اوژن اوبن« وزیر 
مختار فرانسه در ایران: »ناوگان 

او شامل ۳ قایق بزرگ بادی، هر 
یک با ۹ خدمه بود. این شناورها 
آهن آالت و منســوجات روسی 
کــه از اردبیل بــه مراغه وارد 
می شد به ارومیه انتقال می دادند 
و در بازگشت تولیدات کشاورزی 

ارومیه را حمل می کردند«.
دعوا شروع شد ��

تــا اواخــر دوره قاجــار ارومیه 
برای خودش شهر مهمی شده 
بود و تجارت پررونقی داشــت؛ 
تجار شــهر کاالهــای اروپایی 
وارد می کردند  اســتانبول  از  را 
ایران  دیگــر  به شــهرهای  و 
می فرســتادند و ادویه هندی و 
پارچــه و خشــکبار ایرانی را از 

همدان وارد می کردند و به اروپا 
می فرستادند. این طوری بود که 
تجارت دریایی در دریاچه ارومیه 
نیز رونــق گرفت و امامقلی هم 
یک کشــتی از آلمان خرید که 
بتواند  بیشــتری  بــار  بیاورد و 
جابه جا کند و کسب و کارش را 
البته روسیه تزاری  رونق بدهد. 
هم چون خواهان حق انحصاری 
کشــتی رانی در این دریاچه بود 
و گمان کــرد کــه امامقلی با 
خارجی ها گرم گرفته و خبرهایی 
هست، نگذاشت قطعات کشتی 
از خاک روسیه بگذرد. دعوا شد 
و دولــت ایران هــم وارد ماجر 
شــد که چه خبر است. عاقبت 

دولت اعالم کــرد که واگذاری 
امتیاز کشــتی رانی در ارومیه به 
خارجی ها ممنوع است و روسیه 
راحت  تزاری هم خیالش کمی 
شــد و باالخره کشتی از مسیر 

روسیه به ارومیه رسید.
دعوا باال گرفت ��

کشتی جدید توسط یک مهندس 
آلمانی کنار دریاچه ارومیه مونتاژ 
شد و به آب انداخته شد و پس از 
آن به تدریج کشتی های بخار هم 
از روسیه و اروپا از راه رسیدند و 
بزرگ هم  و  قایق های کوچک 
بودند و دریاچه ارومیه شد مسیر 
بار بــرای تجارت  اصلی حمل 
پررونق شهر ارومیه. از آن موقع 

هم بر ســر حق کشــتی رانی 
در دریاچه ارومیه دعوا بیشــتر 
شــد و این دعواها بخشــی از 
مناقشات سیاســی و اجتماعی 
در تاریخ ایران شد. نکته جالب 
هم این کــه در دوره قاجار که 
راهزنــان در راه ها زیــاد بودند 
دریاچــه ارومیه مســیری امن 
برای حمل بار و کاالی تجاری 
و  بود  دریاچه  محسوب می شد؛ 
دزد دریایی هم نداشت که! این 
وسط امامقلی که خیلی ناقال بود 
حق کشتی رانی را که خودش از 
دولت ایــران اجاره کرده بود به 
دیگران و حتی خارجی ها اجاره 

می داد.

دریاچه ارومیه روزگاری خطوط کشتی رانی داشت!
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مهنـدس فرنـوش نوبخـت نايـب رييـس 
 هيـــات مديـــره و مديرعامـل شـرکت

بهره بـرداری متـــروی تهـران و حومـه 
گفت: بـــراي ايجـــاد و توسـعه شـبكه 
متـرو بـا ايـــن وسـعت و عظمـت طـي 
ســـي سـال گذشـــته خيلـــي هزينـه 
شـده اســـت در حـال حاضـر نيـز بـراي 
نگهـــداري آن نيـــاز بـــه هزينه هـاي 
زيـادي اسـت. پرسـنل بايـد چشـم انـداز 
بايـد  باشـند همـــواره  داشـــته  مثبتـي 
بـراي جايگزينـــي پرسـنل، برنامـه دراز 
مدتـي داشـته باشـيم ايـن شـرکت يـك 
شـــرکت تخصصـي اسـت ايـن گـردش 
اطاعـات و تجربـــه بايـد متفـاوت ديـده 
شـود مـــا در رنكينـگ جهانـي توانسـته 
ايم رتبـه ۱5 را در دنيـا کسـب کنيـم کـه 

جايـگاه خوبـي اسـت.
تخصــص و آشــنایی بــا سیســتم  ��

مهم ترین نقطه قوت کار من است
 فرنــوش نوبخت نقطه قــوت کار خود را 
آشــنايی با سيستم مترو بيان کرد و افزود: 
يك مدير برای اين جايگاه بايد آموزش های 
زيادی ديده باشــد و با بحث های مالی و 
چالش های مسافری آشنا باشد. در اين 42 
ماه که به عنوان مدير عامل در شــرکت 
مشغول به کار هستم برای من هرماه يك 

تجربه جديد بوده است
تا ســال گذشته تمام دیون پرسنل را  ��

پرداخت کرده ایم
امســال رويكــرد جديدی بــرای تعيين 
نگاهمان  آغاز کرده ايم،  استراتژی شرکت 
را از اجــاره دادن غرفه هــا تغيير داده ايم، 
امسال مســائل رفاهی مد نظر ما است تا 
کسانی که کار می کنند نيازهايشان تأمين 
شــود و نبايد با عنوان کردن مشــكالت 
و نبــود منابع، کار به تأخيــر بيفتد. اما ا با 
توجه به ساختاری که وجود دارد، اميدوارم 
بتوانيم کمك هــای دولتی را هم به موقع 

دريافت کنيم.
پرسنل شــرکت بهره برداری متروی  ��

تهران و حومه خیلی زحمت می کشند
من در هنگام کار هيچ زمانی نا اميد نشده ام، 
پرسنل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومــه خيلی زحمت می کشــند من نيز 
يكی از کارمندان اين شرکت هستم شايد 
به دليل اينكه در زير زمين هستند کارهای 

آنها به چشم نمی آيد.
این شرکت یک شرکت تخصصی است ��

برای ايجاد و توســعه شــبكه مترو با اين 
وســعت و عظمت طی بيســت سی سال 
گذشــته خيلی هزينه شــده است در حال 
حاضــر نيز بــرای نگهــداری آن نياز به 
هزينه های زيادی است. پرسنل بايد چشم 
انداز مثبتی داشته باشند همواره بايد برای 
جايگزينی پرسنل برنامه دراز مدتی داشته 
باشــيم اين شرکت يك شرکت تخصصی 
اســت اين گردش اطالعات و تجربه بايد 

متفاوت ديده شــود ما در رنكينگ جهانی 
توانسته ايم رتبه ۱5 را در دنيا کسب کنيم 

که جايگاه خوبی است.
خط محوری یکی از کارهای خوبی بود  ��

که در این مدت انجام شد
خط محوری يكــی از کارهای خوبی بود 
که در اين مدت انجام شــد و همكاران ما 
در متروی تهران در حال حاضر در خطوط 
بــه اندازه هرکدام از مديــران عامل مترو 
و شــهرهای مختلف امكانــات، اختيارات 
و مســئوليت دارند بعضــی از خطوط ما 
بزرگ تر از مترو ســاير شهرها است ما در 
حال حاضــر به ديگر کالن شــهرها هم 

مشاوره می دهيم.
کاهش ســرفاصله حرکت قطارها يكی از 
اولويت های اين شــرکت در اين دوره بود. 
برای ســال ۱400 نيز با رويكردی جديد 
کار را شــروع کرده ايــم و در حال تعيين 

استراتژی هستيم.
وی با بيان اينكه تعيين سرفاصله حرکت 
قطارهای متــرو معيارهای زيادی دارد که 
به مسائلی همچون تعداد ناوگان، استقبال 
مسافران و منابع موجود ارتباط دارد گفت: 
ســرفاصله حرکت قطارهای مترو در طی 
سه ســال گذشــته در 29 مرحله کاهش 
يافتــه و در حال حاضــر درخطوط يك و 
چهار به ســه و نيم دقيقــه، خط دو به 3 
دقيقــه کاهش پيدا کرده و اين کار بخاطر 
تفــاوت ظرفيت خطوط دو و پنج اســت. 
همچنين توانســتيم ســرفاصله شمالی و 
جنوبی خط ســه را يكسان سازی کنيم و 
سرفاصله حرکت قطارهای اين خط را هم 

به ۶ دقيقه کاهش داديم.

ســرفاصله حرکت قطارها متعادل  ��
شده است

وی خاطرنشــان کرد: ســرفاصله حرکت 
قطارها متعادل شــده و حرکت های خط 
5 نيم ســاعت زودتر آغاز می شود و همين 
باعث می شود افرادی که در تهران کارمی 

کنند به موقع به محل کار خود برسند.
فرنوش نوبخــت گفت: در حــال حاضر 
کمتريــن ســرفاصله حرکــت قطارهای 

متــروی تهــران مربوط به خط 2 اســت 
و در حــال برنامه ريزی هســتيم تا با رفع 
مشكالت مانند تكميل پارکينگ قطارهای 
مترو ســرفاصله خطوط ديگر را هم کمتر 
کنيم. وی تصريح کرد: کاهش ســرفاصله 
قطارهای مترو کاماًل متناســب با امكانات 
موجود و تعداد ناوگان و امكانات در اختيار 
انجام شــده و در حال حاضر هيچ يك از 
تجهيزات به علت نبود قطعه بدون استفاده 

نمانده اند.
بــه دنبــال یــک بازتعریف هایی بــرای خطوط  ��

هســتیم تا بتوانیم از منابع موجود بیشــتر و بهتر 
استفاده کنیم

مدير عامل شــرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه گفت: در حال حاضر کارها 
تنظيم شــده و طبق برنامه در حال انجام 
است. در تالش هســتيم وضعيت موجود 
را حفظ کنيــم. بهره برداری در هفت خط 
مترو تثبيت شده و يك مقداری افق آينده 
خطوط را ترسيم می کنيم تا ببينيم خطوط 
در چه جايگاهی قرار می گيرند و به دنبال 
يك بازتعريف هايی برای خطوط هســتيم 
تــا بتوانيم از منابع موجود بيشــتر و بهتر 

استفاده کنيم.
هــم اکنون نيز در حال بررســی يك نوع 
تغيــرات تكنولــوژی بــرروی تجهيزات 
می باشيم تا انتقال اطالعات آسان تر شود 
با توجه به اينكه قطارها در خطوط مختلف 
گسترده شده اند با اين پروژه به دنبال اين 
هستيم تا در صورت بروز خرابی ها با کمك 
مديريت نرم افزار کارکرد و نگهداری را با 

سهولت بيشتری انجام دهيم.
وی بــا بيان اينكه برای به ثمر رســيدن 
مترو زمان، هزينــه و افراد زيادی زحمت 
کشــيده اند خاطرنشــان کرد:: ما بايد به 
گونه ای خدمات رســانی کنيم که بتوانيم 
منابع موجود خودمــان را حفظ کنيم اگر 
ايــن محدوديت های موجــود را در نظر 
نگيريــم امكاناتی را کــه در اختيار داريم، 

هدر داده ايم.
فرنوش نوبخت از تالش های اين شرکت 
برای تحقق شعار ســال خبر داد و گفت: 
به عنوان اولين بهره بردار مترو در کشــور 
همانند سال های گذشته با تمام توان کار 

خواهيم کرد.
حمایت از تولید داخلی ��

سال گذشــته گام های خوبی برای توليد 
داخل برداشتيم يكی از مهم ترين اقالمی 
که از توليدات داخلــی تأمين کرديم ريل 
بود اگرچه ســخاوت شــرکت ذوب آهن 
برای تحقق اين موضوع را نبايد فراموش 
کنيم چرا که بخاطر مــا ريل 54 را توليد 
زنجير  ديسك،  توانسته ايم  همچنين  کرد. 
پلــه برقی و غيــره را هم توليــد داخلی 
کنيم ما تــالش می کنيم موانــع را کنار 
بزنيم تا کارها به خوبی پيش رو امســال 
نيز فرمايشــات حضرت آقا فصل الخطاب 
تمام حرف هاســت و بايد بيشتر از اين ها 

تــالش کنيــم تــا توليداتی کــه داخلی 
ســازی شــده را بهتر و بيشــتر استفاده 
 کنيم تقريبًا به افقی که داشــتيم نزديك

شده ايم.
مدير عامل شــرکت بهره برداری متروی 
بتوانيم کمك  اميدواريــم  تهران گفــت: 
کنيم تا بومی ســازی مترو بيشــتر شكل 
بگيرد، ضمن اينكه تأمين قطعات را از هر 
مسيری که ميسر باشد، انجام می دهيم و 
اجازه نخواهيم داد نــاوگان مترو به علت 

نبود قطعات از کار بيفتند.
امســال با توجه به اينكه انتخابات شورای 
شــهر و رياســت جمهموری را در پيش 
داريــم، در تالش هســتم ببينيم با برنامه 
ريزی چگونه می توانيــم بهترين خدامت 
رسانی را داشــته باشيم. اميدوارم وضعيت 
اقتصادی بهبود پيدا کند تا شهروندان نيز 
بتوانند بهتر و راحتر از مترو استفاده کنند.

تحریم ها، افزایش قیمت ارز و وجود  ��
کرونا سال سخت و متفاوتی رارقم زد

وی افــزود: با توجه بــه وجود تحريم ها و 
افزايش قيمــت ارز و وجود کرونا ســال 
ســخت و متفاوتی را پشــت سر گذاشتيم 
تأميــن قطعات  را در  مشــكالت زيادی 
داشــتيم چرا که صنعت مترو در کشور ما 
صنعتی جديد است، اما سيستم حمل ونقل 
ريلی شــهری )مترو( توانسته جای خود را 
در ميان شهروندان به عنوان يك سيستم 
قابل قبــول که می تواند به حل مشــكل 
ترافيــك و آلودگی هوا کمــك کند پيدا 
کرده است. و بدون وقفه در اين ۱4 ماه در 
روزهای تعطيل و غير تعطيل به شهروندان 

خدمات رسانی داشته است.
سال ۱399 خيلی سال متفاوتی بود و همه 
برآن اذعان دارنــد با توجه به ويژگی های 
مالی که داشــت مشكالت افزايش قيمت 
و همزمانی آن با شيوع ويروس کرونا يك 
پيك خيلــی جدی دربحث تحريم ها را در 
کنار پيك های کرونا شاهد بوديم تغييرات 
رياست جمهوری آمريكا نوع تحريم هايی 
کــه در دوره ترامــپ اعمال شــد خيلی 
متفاوت بود و اسمش را گذاشته بودند فشار 
حداکثری اين برای ما هم متفاوت بود اما 
ناچار بوديم ايــن محدوديت ها را مديريت 
کنيــم اگرچه خيلــی از کشــورها با آنها 
همكاری کردنــد و ما برای تأمين قطعات 
يدکــی بر خــالف انتظاری که داشــتيم 
همراهی نكردند و باعث شد همكاران در 
خيلی از بخش ها، ايســتگاه ها و تعميرات 
قطار دچار مشكل شــوند اما سال گذشته 
توسعه خوبی داشــتيم و با تمام مشكالت 
9 ايستگاه جديد نيز به بهره برداری رسيد.

مشکالت را با حمایت همه همکاران  ��
پشت سر گذاشتیم

وی گفت: ما بايد ســال گذشــته را مرور 
کنيم و دســت مريــزادی بگويم به همه 
همكاران که همراهی کردند تا توانســتيم 

اين روزهای ســخت را با سر بلندی پشت 
سر بگذاريم.

نوبخت با اشــاره به اينكه همه از شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه انتظار 
دارند، افزود: به علت شيوع ويروس کرونا 
با کاهش درآمد روبرو شــديم در مقابل با 
افزايــش قيمت ها و افزايــش پرداختی ها 
رو برو بوديم اگر اين ليســت ها را مقايسه 
کنيد متوجه می شــويد چه سال سختی را 
پشت سر گذشته ايم اما همه اين مشكالت 
را بــا حمايــت همه همــكاران به خوبی 
اين فرصت استفادده می کنم  از  گذرانديم 
تا از همه همكاران تشــكر و قدردانی کنم 
اگر اين موج عظيم همراهی را نداشــتيم 

نمی توانستيم به کار خود ادامه دهيم.
برنامــه ریــزی اســتراتژیکی بــرای  ��

افزایش درآمد در سال ۱۴۰۰
برای ســال جديد ســعی کرده ايم برنامه 
ريزی اســتراتژيكی بــرای افزايش درآمد 
داشته باشــيم و طی جلسات مختلفی که 
با معاونين شــرکت داشتيم در حال برنامه 
ريزی هستيم تا بهينه سازی در بخش های 
مختلف از جمله تأميــن قطعات يدکی و 

ناوگان انجام شود.
امسال به مســائل رفاهی پرسنل و  ��

پیمانکاران بیشتر توجه می کنیم
امســال ســعی داريم به مســائل رفاهی 
پرســنل و پيمانكاران توجه بيشتری کنيم 
در پايان ســال توانسته ايم ديون خود را به 
پيمانكاران پرداخت کنيــم و از همكاران 
مالی، بازرســی و حراســت خواســتم که 
پيمانــكاران را کنترل کننــد تا فردی در 

روزهای پايانی سال بدون اجر مزد نماند.

سال ۱400 نيز سال متفاوتی است با يك 
اميد جديد سال را آغاز کرده ايم و در حال 
برنامه ريزی هســتيم اگرچه اثر تحريم ها 
منابع  از  اميدواريــم  کمرنگ تر می شــود 
 و منافع قرار دارد 25 ســال بــا چين نيز

بهره مند شــويم و در حال بررس هستيم 
که چگونه از اين منابع استفاده کنيم.

سال گذشــته با تالش و کمك های دکتر 

هاشــمی 4۱3 ميليارد از محل تبصره ۱8 
بــرای تعميــرات نــاوگان و 300 ميليارد 
اوراق مشــارکت اختصاص داده شد که در 
حال پيگيری هســتيم وقتی ناوگان ما با 
مشــكالت فنی کمتری روبرو باشد باعث 
راحتی و آســايش مســافران، راهبران و 
همكاران در ايســتگاه ها و مرکز فرمان و 
حتی روابط عمومی هستيم و يك ارامش 

نسبی در کل شرکت برقرار خواهد شد.
واکسیناســیون همــکاران را دنبال  ��

می کنم
اثراتش  کرونــا  نيــز  امســال  اميدواريم 
واکسيناسيون  پيگير  اما  کمرنگ تر شــود 
همكاران هســتيم چرا که همكاران ما در 
ايستگاه ها و راهبران قطارها نيز در جبهه 
مقابله هســتند ســال گذشــته پليس نيز 
همراهی و همكاری خوبی با شــرکت در 
اجرا شدن پروتكل های بهداشتی و مقابله 

دستفروشان داشت.
شــرکت ما همان طــور که از اســمش 
مشخص اســت بهره بردار است و توسط 
افراد انجام می شود ما ايستگاه های داريم 
که روزانه 70 تا 80 هزار نفر ورودی دارند 
اگر کرونا برچيده شود مسافران بيشتر هم 
می شود و اين حجم مخاطب باعث شد با 
مشــكالت مختلف پرسنلی و مسافری رو 
برو باشــيم و بايد پيگير همه موارد باشيم 
ما ســعی می کنيم يك بعــدی نبينيم هم 
مســافران و هم همكاران را مد نظر قرار 

داده ايم..
تعمیر و نگهــداری ناوگان مهم ترین  ��

چالش شرکت بهره برداری است
ما پيگير تكميل پايانه ها هستيم تا بتوانيم 
اولويــت کاری که تعميــرات و نگهداری 

است را به خوبی انجام دهيم.
بســياری از قطعاتی که در تأمين آن دچار 

مشكل بوديم ساخت داخل کرديم.
ما بســياری از قطعاتی را که در تأمين آن 
دچار مشــكل بوديم ساخت داخل کرديم. 
با هر ســختی بود ساختيم، توليد کرديم و 
استفاده کرديم برای اولين بار اول اورهال 
پله برقی ها را انجام داديم و شــكايات در 

اين بخش بسيار کاهش يافت
کار ماندگار ��

ما چند نمودار ســازمانی جاری در شرکت 
داشــتيم برای رفع اين مشــكل ساختار 
تغيير داده ايم، همه پرســنل  را  شــرکت 
انتصاب هايشــان انجام شد، سعی کرديم 
بــا جلوگيری از انتصابــات چند مرحله ای 
جلوی ناعدالتی ها را بگيريم تا يك تعادلی 
برقرار شــود اگرچه هنوز خيلــی از جاها 
کوتاهی های هســت اگــر بخواهم اولين 
کاری خوبی که به نفع و صالح شرکت بود 
را بيان کنم همين تغيير نمودار ســازمانی 
بود که در ابتدا انجام شــد به اطمينان می 
گويم اگر اين کار انجام نمی شــد در حال 

حاضر نمی توانستيم شرکت را اداره کنيم.

امســال ســعی داریــم بــه مســائل 
پیمانــکاران  و  پرســنل  رفاهــی 
پایــان  در  کنیــم  بیشــتری  توجــه 
ســال توانســته ایم دیــون خــود را 
بــه پیمانــکاران پرداخــت کنیــم و از 
همکاران مالی، بازرسی و حراست 
خواســتم کــه پیمانــکاران را کنتــرل 
کننــد تــا فــردی در روزهــای پایانــی 

سال بدون اجر مزد نماند.

سرفاصله حرکت قطارهای مترو در 
طی سه سال گذشته در 29 مرحله 
کاهــش یافتــه و در حــال حاضــر 
درخطوط یک و چهار به ســه و نیم 
دقیقه، خط دو به 3 دقیقه کاهش 
پیــدا کــرده و ایــن کار بخاطــر تفاوت 

ظرفیت خطوط دو و پنج است.

نايـب ريیـس هیـات مديـره و مديرعامـل شـرکت بهره بـرداری متـروی تهـران و حومـه در گفت و گو با تدبیر تازه:

تعمیر و نگهداري ناوگان مهم ترين چالش شرکت بهره برداري است


