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احتمال لغو شدن توافق اخیر ایران با آژانس با صدور قطعنامه جدید
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همه چیز 
درباره واکسن کرونا 

در ایران 

بازار ارز در 
دوراهی اخبار 

متناقض

سراب بی آبی 
در چابهار

  گردش مالی
 ۲ میلیارد دالری 

قاچاق لوازم خانگی

روزهای چــراغ قرمز بازار ســرمایه با همه 
تدابیری که برای بهبــود وضعیت این بازار 
به کار گرفته شده تمامی ندارد و روز گذشته 
شاخص کل این بازار برای چندمین بار طی 
ماه های قبــل، به کانال یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد عقبگــرد کرد. می توان گفت قرر 
گرفتن چنــد دلیل در کنار هــم در نهایت 
باعــث خروج نقدینگی از این بازار شــده تا 
صف فروش سهم ها دیگر خریداری نداشته 
باشــند! حتی نگاه بلند مدت به بازار سرمایه 
که از سوی مسئوالن به سهام داران توصیه 
می شد کارآمد نبود و روزهای قرمز بازار وارد 
هفتمین ماه خود شــده است. ریزشی که از 
مردادماه آغاز شد و شاخص کل بورس را از 
دو میلیــون واحد تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد کاهش داد و هرچند در میانه های راه تا 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت 
اما در این کانال دوام نیاورد و هفته هاســت 
که بین دو کانال یک میلیون و ۱۰۰ و یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوسان است.
حتی تغییر دامنه نوسان و تبدیل آن به دامنه 
نوســان نامتقارن مثبت شــش و منفی دو 
درصد نیز کارساز نبود و هرچند ترمز ریزش 
شارپی بازار کشیده شد اما در نهایت شاخص 
کل بورس دوباره به کانــال یک میلیون و 
۱۰۰ هزار واحد عقب گرد کرد. این درحالی 
است که در ماه های ابتدایی سال دولتمردان 
مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق 
می کردنــد و درحالی کــه بازارهای موازی 
جذابیتی نداشــتند، مردم تحــت تأثیر این 
تشویق ها، سرمایه های سرگردان و خرد خود 
را وارد بازار ســرمایه کردند به امید اینکه از 
تورم موجود در جامعه عقب نمانند و بتوانند 
سرمایه های خود را حفظ کنند. در آن ماه ها 
نقدینگی بســیاری وارد بازار سرمایه شد، به 
طوریکه ارزش معامــات تا حدود ۲۴ هزار 

میلیارد در روز افزایش یافت.
این در شــرایطی بود کــه درهای صادرات 
نفت به دلیل تحریم و صادرات غیرنفتی به 
دلیل شیوع کرونا روی دولت بسته شده بود 
و دولت از نظر تأمیــن منابع مالی در تنگنا 
قرار داشــت. بنابراین در روزهای رونق بازار 
سرمایه، دولت توانست بخشی از منابع مالی 
مــورد نیاز خود را از این بازار تأمین کند. اما 
در نهایــت و با تلنگر اختاف وزرای نفت و 
اقتصاد درمورد عرضه پاالیشی یکم، استارت 
ریزش بازار در مردادماه زده شــد و تا کنون 
نیــز ادامه دارد. اتفاقی کــه منجر به از بین 
رفتن سرمایه و در نهایت اعتماد سهام داران 
شــد و در حال حاضر کار به جایی رســیده 
اســت که حجم روزانه معامــات تا دو تا 
ســه هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، 
یعنی چیزی حدود یک دهم حجم معامات 
تیرماه. در واقع بایــد گفت نقدینگی از بازار 

سرمایه خارج شده است.
از ســوی دیگر انگیزه خریــد در بازار وجود 
نــدارد. حقوقی ها درحال فروش هســتند تا 
سود شناسایی کنند و صورت مالی را با سود 
شناســایی خوب ببندنــد. درواقع این روزها 
بیشتر از آنکه فروشــنده ها به چشم بیایند، 
نبود خریدار به چشــم می آید! در بســیاری 
از روزهــا صف فروش ســهم های بزرگ و 
شاخص ساز توسط حقوقی ها جمع می شود 
اما خریدار نیســت و همه اقــدام به فروش 
ســهم می کنند، در نهایت منابعی که برای 
جمع کردن صف های فروش در نظر گرفته 

شده بود تمام می شود!
همه این عوامل در کنار شرایط اقتصاد کان 
و سیاست خارجه قرار می گیرد تا به روزهای 
قرمز بازار بیشــتر دامن بزند! وضعیت برجام 
همچنان مشخص نیست و به نظر می رسد 
ایران قصد دارد برنامه های هســته ای صلح 
آمیز خود را توســعه دهد و همواره ابهامات 
بازار سرمایه را از حالت تعادل خارج می کند. 
این درحالی اســت که دولت درحال فروش 
اوراق خود در بازار ابزارهای نوین فرابورس 
اســت و از این طریق تأمین مالی می کند، 
بنابراین فعًا به بخش ســهام کاری ندارد؛ 
بنابراین به نظر نمی رســد با حفظ شــرایط 
موجود، بازار ســرمایه تا پایان سال وضعیت 

متفاوتی با این روزها پیدا کند.

نگاه نخست

چرایی  سقوط تاالر شیشه ای

2 2

2

پرونده هسته ای 
ایران نباید قربانی 
بده بستان های 
سیاسی شود

پیام بایدن 
به ایران: 
مراقب باشید!
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سیده پونه ترابی

 نظام بین الملل سه قطبی

بیش از صد و پنجاه ســال است که زندگی ایرانیان 
درگیر روابط خارجی اســت. امید است که ایرانیان 
بتواننــد خــود را از مدارهای سیاســی قدرت های 
بزرگ خارج کنند و به ســوی تنوع سازی در روابط 
بین الملل خود بروند. نه فقــط در دولت جو بایدن 
بلکه در مجموعــة حاکمیِت آمریکا، اجماع جدیدی 
در رابطه با چین و روسیه شکل گرفته است: تنظیم 
سیاســت گذاری ها از رقابت به تقابل محاسبه شده 
)Measured Confrontation(. مدت هاست روسیه 
و چین، فضــای »همکاری و تقابل هم زمان« را با 
آمریکا پیش گرفته اند ولی مماشاِت دولت های بوش 
پسر و بخصوص اوباما باعث شده بود تا آمریکایی ها 
عمدتــاً همکاری کنند تا تقابل. شــاید بتوان تقابِل 
محاسبه شده را اینگونه جمع بندی کرد: آمریکا هر 
رفتار منفی را پاســخ خواهد داد. به عبارتی، سیاست 

خارجی آمریکا مجموعه ای از سیاست گذاری ها و 
واکنش های تشویق و تنبیه هم زمان خواهد بود. به 
نظر می رســد این اجماع جدید نه استراتژی است و 
نه تاکتیک بلکه نوعی انطبــاق با نظاِم بین المللی 
سه قطبی اســت که آمریکا می خواهد میداِن عمِل 

دو قطب دیگر را 
حتی المقدور محدود کند. این نظام سه قطبی چند 
دهه ادامه خواهد داشــت و توأم با ابهام، فرصت و 
رفتارهای متناقض کشــورها خواهد بود. آمریکا در 
این رهیافت، شــش شریک نســبتاً قابِل اتکا دارد: 
انگلســتان، کانادا، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و هند. 
شواهد نشان می دهد آمریکا تصمیم گرفته با ترکیه، 
عربستان، عراق و افغانستان نیز روش تشویق و تنبیه 
هــم زمان را پیش گیرد. قابل توجه این که آلمان و 
فرانســه بدون آنکه تبلیغ کنند به صورت خزنده و 
آرام، روابط اقتصادی/سیاســی مهمی را با روسیه و 
چین تدارک دیده اند و می خواهند در نظام بین الملل 
ســه قطبی با هر سه قطب همکاری دوجانبه داشته 
باشند. همان گونه که در یادداشت اول دولت بایدن و 
ایران ذکر شد )لینک مطلب(، متدلوژی دولت بایدن، 
 Navigation( ســنجیده و قدم قدم جلو رفتن است
and Piecemeal(. تیم سیاســت خارجی و امنیت 
ملی بایدن نه تئوریســین هستند )مانند برژینسکی( 
و نه ایدئولوگ )مانند بولتون(. بلکه با اجماع، شبکه 
سازی و روش پلکانی )Cascading( عمل خواهند 
کرد. این متدلوژی با تقابِل محاســبه شده سازگاری 
دارد زیرا در شرایِط ابهام و تناقض، اصواًل نمی توان 

اســتراتژی داشــت، اما می توان افق هایی را هدف 
گذاری کرد. با توجه به کلیت »تقابل محاسبه شده« 
و متدلــوژی پلکانی، چه نوع تصوراتی نســبت به 
رهیافِت دولــِت ُجو بایدن با ایران را می توان مطرح 

کرد؟
گاهــی اوقات از یک واژه می توان به عمِق تئوریک 
آنچه در جلساِت محرمانة کشورها گفته می شود پی 
برد. در حالی کــه دولِت ترامپ با افزایِش تحریم ها 
در پــی برجاِم جدید بود، اخیراً یکی از مقاماِت دولت 
بایــدن، از عبــارت )Boxing them In( در جعبــه 
گذاشتن و یا محصور کردن ایران برای برجاِم جدید 
ســخن گفته اســت بدون آنکه بخواهیم پیراموِن 
صحت و ُسقِم آنها قضاوت کنیم، ابتدا ضروری است 
فرض های تیِم سیاسِت خارجی بایدن در مورد ایران 
را بر اســاس روِش تحلیل محتوا، وبینارها و نجواها 

بیان کنیم:
۱. فشار بر ایران جواب می دهد؛

۲. وضعیــت مالی، اقتصادی و فروش نفت ایران در 
نامساعدترین شرایط خود است؛

3. سیاست گذاری هسته ای و اصواًل سیاست خارجی 
ایران فراتر از نهاِد دولت اســت. تفاوتی نمی کند آن 
طرف میز مذاکره، کدام جریان سیاسی نشسته باشد؛

۴. توقِف کامِل برنامة هسته ای ایران محتاِج برجام 
جدید است؛

۵. جبهة واحد آمریــکا، اتحادیه اروپا، اســرائیل و 
عربســتان، انتخاب های ایران را فوق العاده محدود 

خواهند کرد.
با توجه بــه این فرض ها، به نظر می رســد مراحِل 
تدریجی و پلکانی دولت بایدن در فرایند و تحوالت 
آتی به شــرح زیر باشند و آمریکا تاش خواهد کرد 
موضوع هســته ای و ایران را به صــورت رهیافت 

تشویق و تنبیه به پیش ببرد:
ایجاِد یک جبهة متحد و منســجم میــان آمریکا، 

اتحادیة اروپا، اسرائیل و عربستان؛
تشــویق و تنبیه روسیه و چین که از کارت ایران در 
تعامات آتی خود با آمریکا اســتفاده نکنند و حتی 
اگر اعام هم نمی کنند در عمل همراه جبهة آمریکا 

باشند؛
با حفِظ ســاختاِر تحریم ها، آمریکا آنقدر صبر کند تا 
نمایندگاِن حاکمیت ایران، چه فعلی و چه در شهریور 
۱۴۰۰، راضی به مذاکره شــوند و با توجه به اجماع 

حاصل شده، مفاد برجاِم جدید را بحث کنند؛
به ازای هر قــدِم مثبِت ایران در همکاری با آژانس 
و قبول تدریجی مفاد برجام جدید، به صورت قطره 
چکانی تعــدادی از تحریم های اولیــه و مربوط به 
هســته ای، مورد تخفیف، تعلیق و شاید حذف قرار 

گیرند؛
به ازای هر قدم مثبت ایران در همکاری با آژانس و 
قبــول تدریجی مفاد برجام جدید، آمریکا به صورت 
بسیار تدریجی، منابع مالی مسدود ایران را با شرایط 
ویژه آزاد کند، دخالِت سیستم های امنیتی خارجی در 
ایران محدود شود ولی فشار حقوق بشری حفظ شود؛

انســداد روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس حفظ شــود و بازگشایی روابط اقتصادی اروپا 
با ایران به میزاِن پیشــرفِت مذاکــراِت برجام جدید 

مشروط شود؛
اطمینان بخشی به اســرائیل که با مذاکرات برجاِم 
جدید، تمایات عربســتان، مصر و ترکیه در ایجاد 
برنامه هسته ای و در نتیجه اشاعه تسلیحات هسته ای 

در منطقه خاورمیانه به حداقل و حتی صفر برسد؛
در فراینِد مذاکرات، هرگونه رفتار »غیر قابل قبول« 
ایران در منطقه می تواند مشمول رهیافت »تشویق 

و تنبیه« باشد؛
از آنجا که دولِت بایدن، کنگرة آمریکا، اتحادیة اروپا 
و کشــورهای منطقه، برجام ۲۰۱۵ را قبول ندارند، 
برجــاِم جدید بایــد ابهاماِت غیر هســته ای را رفع 
کند، نقش آژانس را همیشــگی کند و حتی المقدور 
اهرم های ایران برای بازگشــت و فعال شدن برنامة 
هسته ای را به حداقل برساند. کانون تئوریک »تقابل 
محاســبه شده و رهیافت تشویق و تنبیه هم زمان« 
نســبت به ایران شــاید بدین صورت قابل خاصه 
باشد: رشد و توسعة اقتصادی و کاهِش بحران های 
اجتماعی در ایران تابع بازبینی در برنامة هســته ای 
و سیاســت خارجی ایــران خواهد بود. آن ســوی 
برخوردهای آمریکا، واقعیت های فکری و سیاســی 
ایران است. مواضع و اندیشه های موجود کشور، هم 
پوشــانی محدودی با این برخوردهای خارجی دارد 
)Opposing Inertia(. حداقل نتیجه ای که می توان 
گرفت این است که این پروسة کش و قوس، زمان 
بر خواهد بود. هرچند احتماِل ظهوِر اجماِع داخلی بعد 
از شــهریور ۱۴۰۰ وجود دارد، در عین حال، انسداد 
رشد و توسعه اقتصادی از یک طرف و تداوِم فقداِن 
سرمایه گذاری و همکاری بانکی و تجاری خارجی 
از طــرف دیگر ادامه خواهد داشــت. بیش از صد و 
پنجاه سال اســت که زندگی ایرانیان درگیر روابط 
خارجی اســت. امید است که ایرانیان بتوانند خود را 
از مدارهای سیاســی قدرت های بزرگ خارج کنند و 
به سوی تنوع سازی در روابط بین الملل خود بروند. 
اندونزی که خود از بنیان گذاران نهضِت غیرمتعهد 
ها بوده از دو طریق به این هدف دست یافته است: 
انسجاِم فکری پایداِر میان جامعه و حاکمیت در داخل 

و تفسیِر اقتصادی از ماهیِت نظام بین الملل.

محمود سریع القلم

دیدگاه

با افزایش افسردگی و 
پرخاشگری در جامعه چه کنیم؟

کارشناسان مســائل روان شــناختی و اجتماعی 
تاکنون بارها از ضرورت توسعه شادی در جامعه به 
منظور افزایش میزان شادی مردم سخن گفته اند.

هر چند تحقیقات مســتند و مستدلی در خصوص 
میزان شــادی در جامعه انجام نشــده است، اما 
اکثر آمارهایی که تاکنون منتشــر شــده اســت، 
میزان شــادی در جامعه ایران را کم و پایین تر از 
میانگین های جهانــی ارزیابی کرده اند. در مقابل، 
گزارش ها از رشــد آمار بیماری های روانی، میزان 
افسردگی و پرخاشگری در میان ساکنین شهرهای 

بزرگ و پرتراکم کشور حکایت می کنند.
بر اســاس مطالعات و پژوهش های بی شــمار در 
سراســر جهان بی گمان باید پذیرفت که شادی 
و غــم در زندگی اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی انســانها، تأثیرات عمده ای دارد و چه 
بســا که بسیاری از کشورها در راه افزایش شادی 
همگانی و فردی در کشــور خــود برنامه ریزی 
های دقیقی انجام می دهند. به رغم وجود صدها 
مطالعه در حوزه شــادی و بعد اجتماعی آن نشاط 
و تاکید این مطالعات بر طراحی و ایجاد شــادی 
در زندگی ایرانیان، اما به نظر می¬رسد در کشور 
ما این مهم با توجه چندانی روبه¬رو نبوده اســت 
و گاه در کشــور بنا به تعبیرهای نادرست و بدون 
استدالل  مقامات، شادی امری متروک شده و به 
حاشیه گذاشته شده است، در حالی که این امر نه 
با فرهنگ ملی ایرانیان چندان تناسبی دارد و نه با 
فرهنگ دینی کشور. با وجود پتانسیلهای گوناگون 
در کشــور، سن امید به زندگی در ایران حدود ۷۲ 
سال اســت که خود حکایت از فاصله بسیار ما با 

کشورهای پیشرفته و اروپایی است.
در حالی که به نظر می رســد در چارچوب برنامه 
ای اصولی و اصاح برخی روشها می توان با یاری 
گرفتن از رســانه های گروهی و اجتماعی مانند 
صدا و سیما، سینما و رسانه های جمعی و طراحی 
شهری شــاد ... به سوی جامعه ای شادتر حرکت 
کرد جامعه ای که در کنار شــادی بیشــتر مسلمًا 
نتایج مثبتی از تاش و حرکت به ســمت جلو را 
همراه خود دارد و همچنین باعث جذب حداکثری 
جوانان به مشــارکت، افزایش امید، نوع دوستی، 
جامعه پسندی و فرایض دینی خواهد شد، چرا که 

جوان به دنبال شــادی و تفریح است و عدم وجود 
بســترهای مناسب برای شــادی می تواند تبعات 
بدی را برای جوانان و جامعه ماند اعتیاد و مصرف 

الکل به همراه داشته باشد.
زندگی در شــهر های شــاد دلبســتگی بیشتری 
را بــه محله ها و همســایگان ایجــاد می کند و 
 ساکنین شهر های شاد معموال از مهاجرت پرهیز 
می کنند. نوع دوســت ترنــد، امیدوارند، آرامش 
بیشــتری را تجربه می کنند و از سبک زندگی و 
کیفیت مطلوب تری برخوردارند. اگرچه اشــتغال 
و درآمد ماهیانه و ســطح تولیــد ناخالص داخلی 
مردم کشورها با سطح شادی آنها در ارتباط است 
و اغلب کشــورهای شــاد جهان از استانداردهای 
ســامت اجتماعی باال و سطح اشــتغال و درآمد 
باالیی برخوردارند ولی با روش های بســیار ساده 
و آسانی می توان ســطح شادی و امید را در بین 
مردم شــهرهای کشور نســبت به وضع موجود 
افزایش داد به عنوان نمونه بعضی از این راهکارها 

فهرست وار مطرح می شود:
ورزش همگانــی، نمایش جنگ هــا ، فیلم ها و 
برنامه های طنز و فکاهی از رسانه های تصویری، 
تقویت روحیه امید و توکل، جشنواره های خیابانی، 
تشویق به پیاده روی و طراحی پیاده راه، جشنواره 
های اقــوام، مســابقات کتاب خوانــی، طراحی 
بازارهای محلی و خیریه، توسعه و طراحی استریت 
فودها، خدمات سامت، افزایش موزه ها، آموزش 
مهارتهای زندگی، توسعه سینماها و نمایش تاترها 
و فیلم های کمدی، ســیرک هــا، نمایش های 
خیابانی، نمایش حیوانات دســت آموز، ساماندهی 
ترافیک و حمل و نقل، پخش موسیقی در اماکن 
عمومی، نظارت بــر خدمات به مــردم، اموزش 
مهارت های قدردانی و بخشش، تندیس مشاهیر، 
جشــنواره های نوع دوستی، مشــارکت مردم در 
تصمیــم گیری، احتــرام به حقوق شــهروندی، 
 کاهش فساد اداری، اجازه ابراز هیجانات مثبت در 
مناسبت ها و مراسم شاد،زیست شبانه، جشنوارهای 
اقلیت ها و اقوام، طراحی محیط های شاد، طراحی 
محات با توجه به حس هویت مکان و دلبستگی 
مکان، کنســرت های محلی، افزایش اشــتغال، 
سطح رفاه و اســتانداردهای سامت اجتماعی با 
تاش و احتمام جدی حکمرانی  و... ده ها راهکار 
دیگر که بســیاری از آنها ممکن است حتی بدون 
هزینه باشــد.و سطح امید و نشــاط اجتماعی را 

افزایش دهد.

* استاد روان شناسی اجتماعی  

مجید صفاری نیا* 

دیدگاه

پنجره های دیپلماسی در حال بسته شدن 

کوچ دالالن از بازار خودرو
شمارش معکوس برای کاهش قیمت خودرو آغاز شد
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واکنش اتحادیه اروپا به توقف 
اجرای پروتکل الحاقی 

از سوی ایران
ایسنا: مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای از 
تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از ســوی ایــران ابراز نگرانی 
کــرد.در بیانیه جــوزپ بورل که روز پنج شــنبه در خروجی 
سایت سرویس اقدامات خارجی اروپا قرار گرفته، آمده است: 
»اتحادیه اروپا بر تعهــد قوی و حمایت مداوم خود از برنامه 
جامع اقدام مشترک در این برهه زمانی حیاتی تاکید می کند. 
ما مصمم هســتیم تا به همکاری با جامعه بین المللی برای 
حفظ برجــام و اطمینان حاصل کــردن از اجرای کامل آن 
ادامه دهیم.« در ادامه این بیانیه آمده است: »ما عمیقاً نگران 
تصمیم ایران مبنی بر تعلیق موقت اجرای پروتکل الحاقی و 
همچنین مفاد شفافیت اضافی ذیل برجام از تاریخ ۲3 فوریه 
۲۰۲۱ هستیم. اگر این تصمیم معکوس نشود، به طور عمده 
توانایی آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای راســتی آزمایی 
این که مواد هســته ای و فعالیت ها در ایران تنها در راستای 
اهداف صلح آمیــز باقی می مانند، محدود خواهد کرد. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از بخش ضروری از اطاعاتش درباره 
فعالیت های ایران در زمینه چرخه سوخت هسته ای از جمله 
تحقیقات و توسعه ســانتریفیوژهای پیشرفته ایرانی محروم 
خواهد شــد. در این باره ما تفاهــم فنی دوجانبه موقت میان 
آژانس اتمی و ایــران را مد نظر داریم که به گفته مدیر کل 
آژانس اتمی، رافائل گروسی، دسترسی کاهش یافته را کمتر 
خواهد کرد و اجازه نظارت های ضروری و تداوم فعالیت های 
راستی آزمایی برای ســه ماه را ممکن خواهد کرد.«مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه نوشته است: »اتحادیه 
اروپا کامًا از کار عینی، مستقل و بی طرف آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره نظارت و راستی آزمایی تعهدات هسته ای 
ایران حمایت می کند. ما سخت باور داریم که همکاری کامل 
و به موقع ایران با آژانس اتمی برای اطمینان حاصل کردن از 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ضروری است.« بورل 
همچنین نوشت: »ما اعامیه مسئول سیاست خارجی را که 
از سوی اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۱ ژانویه منتشر کرد یادآوری 
می کنیم که در آن تأسف عمیق خود را از اقدامات نگران کننده 
ایران در طی دو ســال اخیر ابراز کــرده بودیم. ما همچنان 
از ایران می خواهیــم که تمامی اقداماتی را که در مغایرت با 

تعهداتش ذیل برجام هستند، متوقف و معکوس کند.«

پیام بایدن به ایران: مراقب باشید!
رویتــرز: رئیس جمهور جدید آمریکا مدعی شــد که هدف 
از حمله شــامگاه پنجشنبه جنگنده های این کشور به شرق 

سوریه، انتقال پیامی به ایران بوده است.
بــه گزارش رویترز، جو بایدن رئیــس جمهور جدید آمریکا 
مدعی اســت که حمات شامگاه پنجشــنبه جنگنده های 
آمریکایی علیه مواضعی در سوریه، حاوی پیامی برای ایران 
بوده اســت مبنی بر اینکه: نمی توانید بدون مجازات عمل 
کنید؛ پس مراقب باشــید. ادعا می شود که آمریکایی ها این 
حمات را که علیه مواضــع مقاومت در منطقه بوکمال در 
شرق ســوریه انجام شــد؛ به تافی حمات هفته گذشته 
به پایگاه نظامیان آمریکایی در شــهر اربیل اقلیم کردستان 
عــراق انجام داده اند. در حالی که گفته می شــود طی حمله 
جنگنده های آمریکایی به شرق سوریه، ۹ تاسیسات متعلق 
به مقاومت ویران شــده اســت؛ مایک پمپئــو وزیر خارجه 
ســابق آمریکا، اهمیت این اقدام را زیر سؤال برد و با لحنی 
تمسخرآمیز خطاب به دولت جدید واشنگتن گفت: امیدوارم 
)جایی را هم زده باشید و( فقط بیابان را بمباران نکرده باشید. 
اگــر دنبال چیزی که واقعاً آمریــکا را تهدید می کند، نرفته 

باشید؛ کارتان بیهوده است. 

ادعای جنجالی احمدی نژاد: 
بحث ترور من جدی است

همشــهری آنالین: محمود احمدی نــژاد در ادامه اظهارات 
جنجالی اش اینبار از تهدید به ترورش حرف زده است.

محمود احمدی نژاد در پاســخ به سوالی درباره تهدیدش به 
 ترور گفت: ســتاد درســت می کنند، برنامه تبلیغی درست 
می کنند برای تخریب دیگران. خوشبختانه سهم من خیلی 
زیاد است، از زمین و زمان می زنند! چه خبر است؟ چه شده 
است؟ وی گفت: من هم معتقد هستم که بحث ترور جدی 
است. خودشان می کشند، خودشان هم مراسم عزاداری برپا 
مــی کنند و بعد دیگران را متهم مــی کنند! رئیس جمهور 
ســابق گفت: البته من یک جان ناقابلی دارم که فدای ملت 
ایران است. پای ملت ایران ایستاده ام، پای حقوق ملت ایران 
ایســتاده ام، کوچک ملت ایران هستم. جان ما ناقابل است، 
فدای ملت ایران، فدای عظمت ایران. بروید و ببینید که آن 
کانال تلگرامی مال چه کســی است که رسما تهدید کرده 

است که ما می خواهیم ترور کنیم، پیدا می شود.
وی گفــت: البته من مســائل را گفته و تشــریح کرده ام 
چون اطاع دارم که کجاها، چه کســانی می نشینند و چه 
تصمیماتــی می گیرند. اینها را گفتــه ام، ضبط کرده ام و 
در چندیــن جای مطمئن قــرار داده ام. همان هایی را که 
نوشــته ام دنبال کنید، می توانید متوجه بشوید که وابسته 

به کجاها هستند.

بازتاب

 نرمش در بزنگاه

علی رغم موضع مجلــس، توافق ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  مورد استقبال محافل سیاسی داخلی و خارجی 
قرار گرفته و ســبب رفع نسبی نگرانی ها در ابعاد مختلف 
سیاســی، امنیتی و اقتصادی شده اســت. بی شک توافق 
با مدیرکل آژانس نتیجه نرمشــی غیراعامی است که در 
صورت فراهم شــدن زمینه ها نقطه آغاز برای خروج از بن 
بستی خواهد بود که رهایی از آن عامل ورود قدرتمند ایران 
به معادالت نه بر اساس رویا بلکه بر مبنای ظرفیت خواهد 
شد. رویدادی که بسیاری از کشورها را آزرده خاطر خواهد 
کرد.در اینکه توان هسته ای یک مولفه تعیین کننده قدرت 
است تردیدی وجود ندارد ، لذا هر کس که آرزوی ایران اتمی 
را نداشــته باشد باید در ایرانیت وی شک کرد. اما علی رغم 
ایــن  آرزو، در صحنه عمل واقعیت ها  تلخی های عریان 
خویش را چنان به رخ می کشــد کــه راهی جز تن دادن 
بدان باقی نمی ماند. آرزوها در عرصه سیاست و کشورداری 
جایی ندارند     و هرَکس و کشوری بدنبال رویا رفته، شکست 
و ناکامی نتیجه قطعی آن بوده است. همانگونه که جنگ، 
جنگ تا پیروزی به علت عدم درک مولفه های تاثیرگذار بر 
روند جنگ، منجر به پذیرش جام زهر شد، سیاست هسته 
ای کشور نیز با عدم درک واقعیت حاکم بر نظام بین الملل، 
بعد از تحمیل هزینه های سنگین بر کشور با دستور عمل 
نرمــش قهرمانانه به پذیرش برجام منجر شــد.باید اذهان 
کرد که خدشــه وارد شدن و یا شکست برجام بیش از آنکه 
حاصل موشــک پرانی ها و یا خروج ترامپ از آن باشــد، 
حاصل  برداشت متفاوت دو عنصر اصلی آن، ایران و امریکا، 
نســبت به برجام بود.  از منظر تهران برجام یک پروژه بود، 
در حالی که واشــنگتن به آن به عنوان آغاز یک روند می 
نگریســت. با روی کار آمدن دونالد ترامپ ، وی از آن خارج 
شــد اما ما ماندیم تا کشور از  خطرات باالتر مصون بماند .

پس از خروج ترامپ از کاخ سفید و آمدن بایدن با وجود این 
که بازگشــت آمریکا به برجام در دستور کار قرار گرفته اما 
اختاف بینش نسبت به برجام همچنان مهمترین گره کور 
برجام  اســت. واشنگتن همچنان برجام را آغاز یک پروسه 
می بیند و مــا همچنان به آن به عنــوان یک پروژه نظر 
داریم   .با وجود تجربه های تلخ دیروز، امروز نیز ما همچنان 
درک درستی از ظرفیت های خویش و تاثیرات نهایی قدرت 
مسلط آمریکا بر معادالت نداریم و در بن بستی گرفتار شده 
ایم که راه پیش و پس را بر ما بسته است. با این وجود اگر 
جنگ ها میدان ســنجش توان نظامیان است، بحران ها و 
بن بست ها در صحنه سیاست، محل آزمون میزان قدرت 
بازی سیاســتمداران است. توافق ایران و آژانس بین المللی 
انرژی نشان می دهد راه دیپلماسی در جهت مدیریت حل 
بحران با مدنظر قرار دادن منافع ملی گشــوده شــده و در 
رویکردی برد – برد بــا توجه به ظرفیت طرفین، با فراز و 
نشیب هایی به پیش خواهد رفت. نکته آن که در ارتباط با 
موضوع برجام و رویکردهای هسته ای اخیر، پس از اظهارات 
وزیر اطاعات در ارتباط با تحت فشــار قرار گرفتن ایران 
و امکان تغییر ریل در سیاســت هسته ای، برخی محافل با 
تعبیــر »یا رومی رومی یا زنگی زنگــی« از این تغییر ریل 
اســتقبال کردند. این در حالی اســت که سرنوشت ملت و 
ســرزمین تاریخی ایران را نمی توان با این نگاه عامیانه به 
به ریسکی دچار کرد که با حیات و ممات کشور بازی کند.

ایران هسته ای برای هیچ کشوری اعم از قدرت های منطقه 
ای و فرامنطقه ای قابل قبول نبوده و گام نهادن بر این مسیر 
مقدمه چینی برای نابودی کشور است.به یقین اگر سیاست 
های کان ایران در روابط بین الملل و منطقه ای به واقعیت 
های معــادالت قدرت تن داده و به جای اتخاذ سیاســت 
های سلبی وارد فاز ایجابی و تعاملی می شد، امروز نه توان 
موشکی و نه سیاست منطقه ای ایران در کنار برجام، بدین 
شکل در دستور کار مذاکرات نبود. بدانیم اصرار بر راه رفته 
و عدم تغییر سیاســت های گذشته ایران سبب خواهد شد 
فردا حقوق بشر و... دستور کار قدرت هایی شود که توانستند 
برجامی را مدیریت کنند که ما بیش از آنان امروز به دنبال 
احیای آن هســتیم.فارغ از تاثیرگذاری دشــمنان ایران در 
پدیده ایران هراسی در نظام بین الملل، بخش مهمی از ایران 
هراسی حاصل رفتار ما بوده است. کسانی  که نگاه مثبت به 
آزمایش هسته ای دارند بدانند که در این مسیر مشکل  فتوا 
نیست، زیرا فتوا قابل تغییر و تفسیر است. مهمترین چالش، 
ظهور ایران هسته ای، تغییر سطح منازعه به ابعادی جهانی 
و منطقه ای اســت. توان هسته ای یک قابلیت استراتژیک 
است که تاثیرات تعیین کننده ژئوپلتیک دارد و رسیدن ایران 
به این توان نه تنها برای غرب و منطقه بلکه برای روســیه 
و چین هم قابل قبول نخواهد بود.قیاس نکنید در شاخصه 
های مختلف ما نه پاکستان نه کره شمالی هستیم.تنهایی 
اســتراتژیک ایران اگرچه با تغییر رویکردها می توانســت 
فرصت ســاز باشــد اما امروز یک تهدید است و در شرایط 
دشــواری که ایران قرار دارد بدانیم که آزمایش هســته ای 
بیش از تضمین امنیت ما ، مخل امنیت و جدی ترین عامل 
خطر برای ایرانی خواهد بود که قرن هاست بر جا ایستاده 
اســت. عقانیت زمامداری حکم می کند کاری نکنیم که 
بهانه های الزم برای رسیدن به گزینه های آخر پیش روی 

جهانیان در قبال ایران فراهم شود.

نگاه روز

نشست  آستانه  در  »محمدجواد ظریف« 
دوشــنبه ۲۹ فوریه شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای هشدار داد که 
صدور قطعنامه توبیخی علیه ایران در این 
نشســت، می تواند سبب به هم ریختگی 
اوضاع شود. وزیر امورخارجه رأی مثبت 
اعضای شــورای حکام را به قطعنامه ای 
که از ســوی دولت امریکا ارائه شــده، 
اختال جدی در فرایندی می داند که قرار 
بود تهران و واشــنگتن را برای بازگشت 
کامــل به برجــام و هرگونه گفت وگوی 
سازنده میان دولت های دو کشور مجاب 
کند. اما به نظر می رسد بهار امید به تغییر 
در سیاست های امریکا در قبال ایران پس 
از تغییر مستأجر کاخ ســفید، زودگذرتر 
از آنچــه بود که برخی ناظران پیش بینی 

می کردند.
اکنون به مانند گذشته نزدیک، تهران و 
واشنگتن به عرصه »رقابت اراده ها« وارد 
شده اند؛ اینکه سرانجام کدام طرف خواهد 
توانســت دیگری را به قبول شرط های 
خود وادار کند. صورت مسأله با یک تغییر 
شکلی همان اســت که بود. »نه جنگ 
و نه مذاکره« تنش هــا را تا پایان دولت 
»دونالــد ترامپ« در نقطــه انجماد نگه 
داشــت. حاال بحث برسر »اول تو ـ بعد 
من« است. تهران می گوید: نخست لغو 
کامل تحریم ها، سپس مذاکره. واشنگتن 
اصرار دارد: بازگشت کامل تهران به همه 

تعهدات برجامی و آنگاه گفت وگو.
تهران در توجیه مقاومت خود و برحسب 

تجربه، به بی اعتبــاری تعهدات کامی 
دولت امریــکا و به تبع آن دیگر اعضای 
گروه ۴+۱ تأکید دارد. بازگشت کامل به 
بدون دستاورد ملموس  برجامی  تعهدات 
در رفع تنگناهایی که »سیاســت فشــار 
حداکثری« بر ایران وارد کرده، نمی تواند 
تأمین کننــده منافعی باشــد که برجام 
می توانست و می تواند برای این کشور به 
همراه آورد. واقعیت آن اســت که خروج 
یکجانبه دولت ترامپ از برجام، همه آنچه 
دیپلماســی تعامل گرای دولت »حســن 
روحانی« می توانســت برای فروش نزد 
افکار عمومی و حتی مخالفان برجام ارائه 
کند، دچار کســاد کرد.خروج از پروتکل 
الحاقی که از ســوی مجلــس ایران به 
صورت قانون به دولت اباغ شــد، تنها 
یکی از آخرین پیامدهای اقدام واشنگتن 
در خــروج از برجام و انجماد حاکم بر آن 
بوده اســت. تهران از سال ۲۰۱۷ تاکنون 
متحمل خســارت های سنگین اقتصادی 
بوده که به طور مســتقیم اعتبار نه تنها 
دولــت بلکه نظام سیاســی را نزد افکار 
عمومی خود هدف قرار داده است. ازاین رو 
تهران بر سیاســت »اول لغو تحریم، بعد 

مذاکره« اصرار دارد. زمان و شــرایط لغو 
تحریم ها برای تصمیم سازان ایرانی نقش 
کلیدی دارد. تهران از »صبر استراتژیک« 
مقابل »سیاست فشار حداکثری« نتیجه 
دلخواه را می خواهد.دولت »جو بایدن« با 
گذشت یک ماه و چند روز از استقرار خود 
اما، به نظر می رسد در همان مسیری گام 
برمی دارد که ترامپ برای او فراهم آورده 
اســت. بایدن اگرچه بازگشت به برجام 
را به عنوان تعهدی انتخاباتی در دســتور 
کار خود قرار داده ولی این بازگشــت را 
دنبال می کند  راهنمایی  تابلوی  براساس 
که »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه سابق 
امریکا در شــرایط دوازده گانه اش تعیین 
کرده بــود. تفاوت سیاســت دولت های 
اکنون و ســابق امریکا، دیپلماسی فعالی 
اســت که دولــت ترامپ فاقــد آن بود. 
بایدن با بازگشــت به رویکرد مشارکتی 
بــا متحدان خــود در جامعــه جهانی و 
به ویژه اروپا، درصدد اجماع ســازی مقابل 
ایران اســت. به نظر می رسد در این کار 
نیــز با مانع قابل توجهی روبه رو نخواهد 
بود. ســکوت اعضای گروه ۴+۱ و حتی 
همراهی تروئیــکای اروپایی با قطعنامه 

به شــورای حکام،  امریکا  پیشــنهادی 
FATF، اقدام نظامی پنج شــنبه گذشته 
در نزدیکی مرز مشــترک عراقـ  سوریه 
و ســخنان تهدیدآمیز بایدن علیه تهران، 
نشــان از وضع تازه ای دارد که با پیش از 
ژانویه ســال میادی جاری تفاوت قابل 
تأمــل دارد. مهم تر اینکه دولت بایدن در 
ایجاد شــرایط عینی و ذهنی الزم برای 
منــزوی کردن ایــران در جامعه جهانی 
هوشــیارانه عمــل می کند. او بــا اتخاذ 
سیاست »چماق و شــیرینی« از یک سو 
می کوشد به جامعه جهانی این باور را القاء 
کند که خواستار حل و فصل مسالمت آمیز 
پرونده هسته ای و دیگر موارد اختافی با 
ایران است. از سوی دیگر با بهره گرفتن 
از نتایج اقدام های نمایشی خود، تهران را 

زیر فشار تهدید قرار دهد.
تصویب قطعنامه پیشــنهادی امریکا در 
نشست شورای حکام پس از اقدام نظامی 
پنج شنبه گذشــته ارتش این کشور علیه 
نیروهای عراقی هم سو با ایران در خاک 
سوریه، دو احتمال را با خود دارد: نخست؛ 
بایدن سیاســت تهدید را در همین اندازه 
محدود می کند. دوم؛ می کوشد با امنیتی 
کردن پرونــده ایران، فرصــت را برای 

اقدام های شدیدتر بعدی فراهم کند.
تهــران آیا خواهد توانســت مانع امنیتی 
شــدن پرونــده هســته ای و سیاســت 
اجماع ســازی بایدن شود؟ نتیجه نشست 
شورای حکام، چشم انداز را روشن خواهد 
کرد. آنچه مسلم است اینکه تنش ها میان 
تهران ـ واشــنگتن و فرایند بازگشت به 
برجام به مثابه گام برداشــتن بر لبه تیغ 
اســت. محمد جواد ظریف گفته اســت: 
صدور قطعنامه شــورای حکام می تواند 

سبب به هم ریختگی اوضاع شود.

تهران و واشنگتن به عرصه »رقابت اراده ها« وارد شده اند

ایران و امریکا بر لبه تیغ

جالل خوش چهره

صادق ملکی

مهسا مژدهی

احتمال لغو شدن توافق اخیر ایران با آژانس با صدور قطعنامه جدید

پنجره های دیپلماسی در حال بسته شدن 

نشست شورای حکام که دوشنبه عصر آغاز شد یک خبر 
هم با خود داشــت. کشورهای اروپایی با همراهی آمریکا 
و با وجود مخالفت روســیه پیش نویس قطعنامه ای علیه 
ایران را تحویل ســی و پنج کشــور عضو دادند تا در روز 

جمعه در مورد آن رأی گیری کنند.
: جلسه دوشنبه شب شورای حکام در حالی برگزار شد که 
سه کشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس در میان 
هشــدارهای روسیه و چین پیش نویس قطعنامه ای علیه 
کشورمان را به نمایندگان سی و پنج کشور عضو این شورا 
ارائه دادند و قرار اســت ایــن قطعنامه در روز جمعه رأی 
گیری شود. این دومین بار در هشت سال گذشته است که 

ایران در چنین شرایطی قرار می گیرد.
جلســه دوشنبه شــب با هدف گفتگو بر سر خروج ایران 

از پروتکل الحاقی و پس از ســفر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تهران و ایجاد یک توافق بین دو طرف شــکل 
گرفت. غربی ها مــی گویند با ایجاد یک قطعنامه علیه ایران به دنبال 
محدود کردن فعالیت های هسته ای هستند و در عین حال نمی خواهند 
تاش هــا برای احیای توافق برجام اســیبی ببیند. این رویکرد دوگانه 
در حالی شــکل گرفته که آنها اشــاره ای به بی عملــی خود در قبال 
تعهداتشان در برجام در سال های اخیر نداشته و تهران را متهم می کنند 

که با برداشتن گام هایی به عقب در مسیر خطرناکی گام بر می دارد.
خبرگزاری ها نوشــته اند دیپلمات های آمریکایی روز پنجشــنبه پیش 
نویس قطعنامه ای را توزیع کرده بودند که اعتراض آمریکا را تشــریح 
کرده و از ایران می خواهد به طور کامل با بازرســان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همکاری کند. بلومبرگ می گوید در این ســند آمده است 
که بایدن روشن کرده که اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام 
برگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. این در شــرایطی است که ایران 
بازگشــت به تعهداتش را منوط به لغو همه تحریم های ایاالت متحده 
می دانــد که با خروج از برجام و وضع آنها در دوره ترامپ به این توافق 

و ایران لطمه های بسیاری زده است.
گزارش گروسی چه بود؟ ��

گزارش رافائل گروسی در مورد فعالیت های هسته ای ایران محور اصلی 
بود که گفتگوها و عکس العمل ها بر اســاس آن اتفــاق افتاد. او در 
حالیکه درگزارشــش تاش داشــت تا اعام کند آژانس به دنبال حل 
مسائل با گفتگو بین طرفین است و شورای حکام هم از گفتگوی اعضا 
حمایت می کند، در ابتدای نشست او از وجود ذارت تحول یافته ایزوتوپ 
در مکان اعام نشده گفت از این بابت ابراز نگرانی عمیق کرد. گروسی 

مدعی شــد که ایران در سه محل دیگر هم به سؤاالت آژانس جوابی 
نداده است و ادعای وجود مواد رادیواکتیو در تاسیسات اعام نشده در 
ایران را بار دیگر مطرح کرد و گفت: وجود ذرات متعدد اورانیوم با منشأ 
انسانی، از جمله ذرات تغییر یافته ایزوتوپی، در مکانی که از سوی ایران 
اعام نشده بود، نشانه واضحی از این است که مواد اتمی یا تجهیزات 

آلوده به مواد اتمی در آن مکان وجود داشتند.
رافائل گروســی با ادعای تحوالت قابل توجه طرح های اتمی ایران در 
ماه های گذشته، تاکید کرد که ایران باید دستورالعمل اصاح شده 3.۱ 
مقررات متمم این توافق را اجرا کند. او یادآور شــد که عدم انجام این 

کار، با تعهدات ایران در مقررات متمم توافق پادمانی مغایرت دارد.
او همچنین در مورد توافقش با ایران گفت: قبًا گفته بودم که توقف یا 
محدود شدن فعالیت های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در این مرحله، 
باعث تأثیر جدی بر توانایی آژانس جهت گزارش درباره اجرای تعهدات 
ایران می شــود. در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱، مکالمــه ای با ]علی اکبر[ 
صالحی و ]محمدجواد[ ظریف در تهران داشــتم تا به راهکار دوجانبه 
قابل قبولی بــرای تداوم فعالیت های ضروری راســتی آزمایی آژانس 
برســیم. همان طور که اعام شد، توانستیم به یک تفاهم فنی موقت 
برسیم... تاکید می کنم که این، یک تفاهم فنی موقت است و با قانون 
ایران نیز همخوانی دارد. این تفاهم همچنین آژانس را قادر می سازد که 
در صورت از سرگیری اجرای تعهدات هسته ای ذیل برجام توسط ایران، 

نظارت و راستی آزمایی کامل از آن تعهدات را ادامه بدهد.
 عواقب قطعنامه علیه ایران ��

در صورت صدور قطعنامه علیه جمهوری اســامی ایران در شــورای 
حکام، پرونده ایران می تواند به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود. 

این اتفاق در حالی رخ می دهد که کارشناســان پیش از این 
هم از احتمال اینکه دولت بایــدن راحت تر از دولت ترامپ 

بتواند به اجماع با اروپایی ها دست یابد اشاره کرده بودند.
در قطعنامه ای که نســخه ای از آن در اختیار خبرگزاری های 
فرانســه و رویترز قرار گرفته، قدرت های اروپایی نسبت به 
عدم توضیح قابل قبول از ســوی تهران درخصوص ذرات 
اورانیوم یافت شــده در دو سایت پیشــین هسته ای ایران، 
ابراز »نگرانی عمیق« کرده اند. این در حالیســت که روسیه 
از همان ســاعات اول مطرح شدن این بحث با آن مخالفت 
کرد و این اقدام را عاملی برای تیره و تار شــدن چشم انداز 

برجام دانست.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان هم در آستانه 
اجاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار 
داد و گفت: حرکت غلطی را اروپایی ها با حمایت از آمریکا در 
شورای حکام شروع کرده اند، فکر می کنیم این حرکت باعث 
به هم ریخته شــدن شرایط خواهد شد. به هم ریختگی شرایط کنونی 
را از طریق ســفیر ایران در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح 
داده ایم، امیدواریم عقل غلبه کند و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم.

آیا پنجره های دیپلماســی در حال بسته شدن هستند؟ ��
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در دو روز گذشته درباره 
عواقب تصویب این قطعنامه هشدار داده و گفت که ایران واکنش جدی 
نشان خواهد داد. او همچنینی اعام کرده بود ایران در این زمینه نامه 
مکتوب برای اعضای شورای حکام فرستاده ولی به جزئیات آن اشاره 
نکرد. در شــرایطی که انتظار می رفت دولت بایدن نگاه جدی تری به 
برجام داشته باشد، قطعنامه علیه ایران به پیشنهاد اروپایی ها و همراهی 
ایاالت متحده می تواند آسیب های جبران ناپذیری به روند اتفاقات زده 
و اوضاع را از شرایط فعلی بدتر کند. این کشورها در حالی ایران را بابت 
برداشــتن گام هایی به عقب و توقف اجرای پروتکل الحاقی سرزنش 
می کنند که خود با بی عملی در مقابل دستورات ترامپ، عمًا پایشان 
را از ماجرای برجام کنار کشــیده بودند. خبرگزاری رویترز در گزارشی 
تحلیل کرده که ممکن اســت ایران در واکنش به این قطعنامه، توافق 
ســه ماهه اخیر خود با آژانس انرژی اتمــی را لغو کند. این احتمال به 
ویژه با رویکرد منفعانه گروســی که هفته گذشته در تهران راضی از 
توافق به نظر می رسید و حاال در وین لب به کنایه باز و ایران را متهم 
به استفاده از بازرســی های فنی برای چانه زنی های سیاسی می کند،  

تشدید می شود.
به نظر می رسد که قطعنامه شورای حکام در صورت تصویب می تواند 
پنجره های نیمه باز دیپلماســی را حداقل برای مدتی کامًا بســته و 

اوضاع را به سمت بگومگوهای سیاسی بیشتر ببرد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

پرونده هسته ای ایران نباید 
قربانی بده بستان های سیاسی شود

مدیــر کل آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی با 
بیــان اینکه صــدور هرگونه قطعنامــه در حوزه 
تصمیم گیری اعضای شورای حکام است، تصریح 
کرد کــه هیچ اقدامی نباید کار بازرســان آژانس 
را تحت تأثیر قرار دهد و پرونده هســته ای ایران 

نباید قربانی بده بســتان های سیاسی شود. رافائل 
گروســی این مطلب را روز دوشنبه و در نشست 
خبری روز نخســت نشست شورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی در واکنــش به احتمال 
صدور هرگونه قطعنامه ضدایرانی در نشست این 
شورا مطرح کرد. گروسی در نشستی با خبرنگاران 
درباره اخبار منتشــر شــده پیرامون برنامه آمریکا 
برای صدور قطعنامه ضــد ایرانی توضیح داد که 
این مســاله در حوزه کاری اعضای شورا است و 

مدیر کل آژانس بی طرف اســت. اعضا به گفته 
او درباره گزارش هایی که آژانس منتشر می کند با 
صدور بیانیه اعام نظر می کنند. مدیرکل آژانس با 
این حال تصریح کرد: من از تمام اعضا می خواهم 
گفت وگوهای ســازنده ای را داشته و کار آژانس را 
حفظ کنند. برای من این مساله مهم است. وی با 
بیان اینکه پرونده ایران پیچیده و دارای جنبه های 
متفاوتی اســت، ابراز امیدواری کــرد که به رغم 
دیدگاه های مختلف اعضای شــورای حکام، کار 

بازرسی آژانس لطمه ای نبیند. »این مهم است«.
گروســی در ادامه گفت وگو با خبرنگاران تصریح 
کرد کــه پرونده هســته ای ایران نبایــد قربانی 

بده بستان های سیاسی شود.
وی افزود:  همه می دانیم که در شرایط جدی قرار 
داریم و هــر گام به جلو نباید به کار آژانس لطمه 
بزند. به همین خاطر اســت که به اعضای شورای 
حکام اعام کردم فعالیت های نظارتی آژانس باید 

حفظ شود.
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اقتصاد

کاهش ۳۰ درصدی 
قیمت لوازم خانگی

تســنیم: روند نزولی قیمــت دالر و بی رغبتی مردم به 
خرید لوازم خانگی باعث شــده تا تولیدکنندگان برای 
تأمین نقدینگی خود ترمز افزایش قیمتها را کشــیده و 
حتی تخفیف هایی را نیز به مشــتریان ارائه کنند با این 

وجود خریداری در بازار نیست.
براســاس روال هر ســال خرید و فروش لوازم خانگی 
در ماه پایانی ســال رونق قابل توجهی داشت به نحوی 
که هر کــس در حد توان خود درصــدد تغییر یا خرید 
چند قلم لوازم خانگی جدید بــرای خانه های خود بود. 
اما متاســفانه امســال وضعیت فروش لــوازم خانگی 
نسبت به سال گذشــته با تغییرات بسیاری روبرو شده 
اســت چرا که به اعتقاد فروشــندگان کاال به وفور در 
بازار یافت می شــود اما خریداری نیست. کسبه معتقدند 
روند نزولی قیمت دالر و بی رغبتی مردم به خرید کاال 
باعث شــده تا تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی خود 
ترمز افزایش قیمتها را کشــیده و حتی تخفیف هایی را 
نیز به مشــتریان ارائه کنند با ایــن وجود امید مردم به 
کاهش بیشتر قیمت ها باعث شــده تا فروشی در بازار 
وجود نداشته باشد. در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان 
حتی کاهــش قیمت هایی را در محصوالت خود اعمال 
کرده اند به عبارتی سایدبای ساید 3۲ میلیونی با کاهش 
3۰ درصدی فروخته می شــود و حتی برخی از شرکتها 
تخفیفاتی را برای خریداران درنظر گرفته اند اما خبری از 
خریدار نیست و همین موضوع عاملی شده تا بازار لوازم 

خانگی در رکود مطلق قرار گیرد.

دالر به 2۶ هزار تومان می رسد؟
بازار ارز در دوراهی اخبار متناقض

قیمــت دالر روز جمعه در معامات پشــت خطی متأثر از 
انتشار اخبار سیاســی منفی، تغییر انتظارات معامله گران و 
همچنین افزایش خریدها تا ۲۵۵۵۰ تومان رســید و باعث 
شــد  دیروز  این ارز کار خود را با نرخ ۲۵۶۵۰ تومان آغاز 
کند. بازار ارز هفته گذشته مسیر صعودی را طی کرد و دالر 
با قیمت ۲۵۴۰۰ تومان به کار خود در معامات نقدی پایان 
داد اما باتوجه به انتشار پی درپی اخبار سیاسی منفی، نرخ این 
ارز در معامات پشت خطی روز جمعه درنتیجه تغییر انتظار 
معامله گران و هجوم به سمت خرید، تا ۲۵۵۵۰ تومان هم 
پیش رفت. حمله آمریکا به سوریه و خط ونشان های بایدن به 
ایران و همچنین تاکید سخنگوی کاخ سفید بر عدم کاهش 
تحریم ها باوجود آمادگی بــرای گفت وگوی دیپلماتیک با 
ایران از مهم ترین اتفاقات سیاســی بود که باعث تشــدید 
نگرانی نسبت به رابطه ایران و غرب و افزایش قیمت دالر 
شد.از طرفی روز جمعه واعظی رییس دفتر رییس جمهور 
اعام کرد که از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار 
تومان نیست و ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور 
را اداره کنیــم، درمقابل همتی رییس کل بانک مرکزی به 
این ادعا واکنش نشــان داد و بیان کرد کــه بازار ارز، بازار 
حساس و تخصصی است و برای جلوگیری از سوءاستفاده و 
سوءبرداشت از صحبت های مسئوالن محترم، شایسته است 
که اظهارنظر درخصوص مســائل تخصصی پولی و ارزی 
به بانک مرکزی واگذار شــود. اگرچه بعد از این صحبت ها 
مجدداً واعظی اعام کــرد که منظور او از صحبت هایش 
این نبوده که دولــت ارز را گران کرده اما اظهارات اولیه او 
باعث سوءاستفاده نوسان گیران و جوسازی پیرامون دخالت 
دولت در نــرخ ارز و دامن زدن به رونــد صعودی بازار ارز 
شــد.همچنین از دیگر عواملی که باعث تشــدید افزایش 
قیمت دالر شد، مخالفت اکثریت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تصویب FATF و تاکید برخی مســئوالن به بی اثر 
بودن تصویب این قرارداد بود، درحالیکه پیش بینی می شد 
مجمع با برخی شروط حاضر به تصویب FATF شود. البته 
بعد از انتشــار خبر توافق ایران و کره برای آزادسازی یک 
میلیارد دالر از منابع بلوکه شــده کشور و مذاکره با ژاپن در 
همین راســتا انتظار می رفت که قیمت دالر اندکی کاهش 
یابد ولی هجــوم خبرهای منفی به بازار ارز مانع از حرکت 
دالر در مسیر نزولی شــد؛ در این میان امروز وزیر خارجه 
عراق هم اعام کرده که با تاش مستمر حوزه های مالی و 
بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع 
مهم برداشــته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو 

کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز می شود.
مقصد بعدی دالر ��

در راستای این روند صعودی بازار ارز، بسیاری از تحلیلگران 
بر ایــن باورند که دالر کانال حســاس ۲۶ هزار تومان را 
نخواهید دید و احتمال دارد بانک مرکزی به دلیل اتهام وارد 
شده، با تزریق ارز مانع از صعود دالر به این قیمت شود، از 
طرف دیگر عده ای هم معتقدند که دالر از سطح حمایتی 
بعــدی یعنی ۲۵۸۰۰ تومان هم عبور می کند و تا ۲۶ هزار 
تومان پیش خواهد رفت و بعــد از آن بازار مجدداً وارد فاز 

اصاح قیمت و مسیر نزولی خواهد شد.

بازتاب

 گردش مالی 2 میلیارد دالری 
قاچاق لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: گردش مالی صنعت 
لــوازم خانگی در کشــور با در نظر گرفتــن ظروف چینی، 
کریستال و ... ۶.۵ تا ۷ میلیارد دالر است که برآورد می شود 

۲ میلیارد دالر از آن قاچاق باشد.
عباس هاشــمی دیروز در نشســتی خبری اظهار داشــت: 
مهم ترین مشــکل صنعت لوازم خانگــی، تأمین مواد اولیه 
پتروشــیمی از واحدهای تولیدکننده است؛ به عنوان نمونه 
تولیدکنندگان یخچــال و فریزر در تولید قطعه ای بی اس به 
مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند که تخصیص فعلی جوابگوی 
نیاز تولید کنندگان یخچال و فریزر نیست، از این رو وزارت 
صمت باید با هماهنگی با متولیان پتروشیمی، مواد مورد نیاز 

این صنعت را تأمین کند.
هاشمی ادامه داد: همچنین به دلیل نبود اطمینان از استمرار 
تأمین مواد اولیه پتروشیمی برای تولید، تولیدکنندگان لوازم 

خانگی نتوانستند قراردادهای صادراتی منعقد کنند.
دبیــر انجمن صنایع لوازم خانگی ایــران افزود: تأمین ورق 
فــوالدی، مقاطع مســی و مقاطع آلومینیومــی، همچنین 
تخصیص ارز برای قطعات و ماشــین آالت وارداتی صنعت 
لوازم خانگی از دیگر مشــکات این صنعت است که البته 
در توافق با وزارت صمت مقرر شــد این قبیل مواد اولیه در 
رینگ فرعی بورس و به صورت عرضه اختصاصی متناسب 
با سامانه بهین یاب در اختیار تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار 
بگیرد.وی همچنین در خصوص قاچاق لوازم خانگی گفت: 
قاچــاق پذیر بودن برخی از کاالها، عدم تکافوی نیاز داخلی 
برای تقاضاهای موجود، سلیقه مشتری و انتقاع شبکه قاچاق 
از جمله مهم ترین دالیل قاچاق لوازم خانگی است. از سویی 
دیگــر پول هایی وجود دارد که باید در اقتصاد بچرخد از این 
رو وارد سیســتم قاچاق می شود و به تولید آسیب می رساند. 
هاشــمی تصریح کرد: گردش مالی صنعــت لوازم خانگی 
بــا در نظر گرفتن ظروف چینی، کریســتال و … ۶.۵ تا ۷ 
میلیارد دالر اســت که برآورد می شــود ۲ میلیارد دالر از آن 
قاچاق باشد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین 
در مــورد میزان تولید لوازم خانگی، اظهار داشــت: طی ۱۰ 
ماه ســال جاری یک میلیون و ۷۰۰ هزار دســتگاه یخچال 
تولید شد که در مقایســه با مدت مشابه سال ۹۸، رشد 3۰ 
درصدی داشته است. وی افزود: همچنین در این مدت ۸۸۰ 
هزار دســتگاه ماشین لباسشویی تولید شد که رشد تولید ۵3 
درصدی را در مقایســه با مدت مشــابه رقم زد. ۸۵۴ هزار 
دستگاه کولر آبی نیز تولید شد که در مقایسه با ۱۰ ماه سال 

گذشته از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده است.

هجوم متضررین بورسی به رمزارزها

پس از اتفاقاتی که امســال در بازار ســهام رخ داد و ریزش 
شــدید بورس و ضرر کردن تعداد زیادی از مردم، ایده های 
مختلفــی برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات مطرح شــد. 
یکی از آن ایده ها برگزاری آزمون پیش از ثبت نام در سجام 
و ورود بــه بورس بود که به نظر می رســد به صورت جدی 
در حال پیگیری اســت. اما به نظر یک کارشــناس اقتصاد 
این طرح، مســیر درســتی برای کنترل ورود افراد هیجانی 
به بورس نیست.محمدعلی شــهدایی در پاسخ به پرسشی 
در ارتباط با آزمون ورود به بورس و ســجامی شــدن گفت: 
واقعیت این اســت که این چند وقــت برای تلطیف فضای 
منفی بازار، نظرات مختلفــی ارائه می گردد. اما واقعیت این 
اســت که هم کنون نیز آزمون به منظور در اختیار قراردادن 
کد آناین وجود دارد که بیشتر تبدیل به یک امر صرفاً اداری 
و بروکراتیک شده اســت. در حالی که در سال های گذشته 
زمانی که می خواستند به فعالین بازار دسترسی آناین بدهند، 

شاهد سختگیری های بسیار بیشتری بودیم.
شــهدایی تصریح کرد: اگر قصد سیاست گذار این است با 
برگزاری آزمون فضای بازار را تخصصی کنند، یقیناً صرف 
آزمون نمی تواند این ساختار را ایجاد نماید. مگر پیش تر به 
دانش آموزان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه که به بازار 
دعوت شــدند، آموزشی داده شــده بود که امروز به دنبال 
آزمون گرفتن هســتند؟ مگر آزمون هایی که اکنون برای 
سطوح مختلف تحلیلگری، معامله گری و.... توسط سازمان 
برگزار می گردد جز برای انتصاب در پســت های سازمانی 
کاربردی دارد؟ شهدایی افزود: طرح برگزاری آزمون پیش 
از ورود به بورس را باید ســال گذشــته و پیش از دعوت 
گســترده اجرا می کردند. این طرح شاید برای آن باشد که 
ســهامداران ضرر نکنند اما تصور می کنم کمی دیر شده 
است. ســهامداران نه تنها االن ضرر کرده اند بلکه باعث 
باال رفتن ریسک در بازار شده اند. طرح آزمون می توانست 
یک طرح پیشگیرانه باشد در حالی که امروز دیگر نوبت به 
درمان رسیده است. این در حالی است که طرح ای درمانی 
چون همچنین طرح تغییر دامنه نوسان نیز موجب گردیده 
ســهامداران را به اجبار در بازار نگه دارد در حالی که باید 
اجازه خروج را به هر که می خواهد از این بازار خارج شود، 
بدهند. حبس ســرمایه باعث تشدید پنیک و ترس در بازار 

خواهد شد.

گزارش بازار

گروه اقتصادی:  مجلس به دولت مجوز 
داد برای پرداخت به موقع یارانه نقدی و 
معیشتی از بانک مرکزی در قالب تنخواه 

قرض بگیرد.
بر اســاس الیحه بودجــه ۱۴۰۰، بانک 
مرکــزی جمهوری موظف اســت برای 
پرداخــت به موقع مصــارف هدفمندی 
و براساس درخواست ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور معادل یــک درصد )%۱( 
جمع مصارف جــدول تبصره )۱۴( را به 
صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند 
سازی یارانه ها قراردهد البته بودجه شرط 
گذاشته تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو 
ماه پس از دریافت از محل منابع جدول 
مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد 

از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است.
قانونگذار تاکید کرده این حکم مشمول 
تنخواه خزانه داری کل کشــور نمی شود 
و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در 
صورت کســری منابع یارانه نقدی منابع 
را از ســایر محل ها تأمین و به حســاب 
سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه 
واریــز کند و حداکثر تا دو ماه پس از آن 
تسویه کند. شــرط استفاده مجدد از این 

محل تسویه منابع قبلی است.
به زبان ســاده این حکــم می گوید: اگر 
دولت برای پرداخت سر وقت یارانه نقدی 
و یارانه معیشتی به مشکل خورد از بانک 
مرکزی اســتقراض کند. اســتقراض از 
بانک مرکــزی هم یعنی چاپ پول. زیرا 
اســتقراض از بانک مرکزی موجب خلق 
پول توسط این نهاد و افزایش پایه پولی 
خواهد شد و افزایش پایه پولی نیز با توجه 
به رقم ضریب فزاینــده بر نقدینگی اثر 
اقتصاددانان تاکید دارند  خواهد گذاشت. 
افزایش نقدینگی نیز تورم به دنبال دارد.

تنخــواه گردانی دولت بــرای پرداخت 
یارانه ها در ۱۴۰۰

بر اســاس بخش درآمــدی تبصره ۱۴ 
الیحــه بودجه ۱۴۰۰، معادل یک درصد 
از بودجــه عمومی برای تنخواه دولت در 
جهت پرداخت یارانه ها در سال آینده در 

نظر گرفته شد.

جدول ۱۴ در الیحــه دولت حدود ۲۶۷ 
هزار میلیارد تومــان بود یک درصد این 
رقم عددی در حدود ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد 
تومان اســت. با این حساب اگر ضریب 
فزاینده ۷.۷ باشــد اســتفاده از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به نقدینگی کشــور اضافه 
می کند. در متن قانون تاکید شــده است 
یک درصد مشــمول تنخواه خزانه داری 
کل کشور نمی شود یعنی دولت کماکان 
می تواند از تنخــواه خزانه گردان بودجه 
استفاده کند.تنخواه بودجه اعتباری است 
که بانک مرکزی در هر سال مالی برای 
رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال 
بــه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرض 
می دهد و این اعتبار تا پایان همان سال 
باید تسویه شود.رقم تنخواه در سال های 
قبــل در حدود 3 درصد از بودجه عمومی 
بود اما در ســال جاری این رقم این نرخ 
به ۶ درصــد افزایش پیدا کرده اســت. 
اگر مجوز ۶ درصدی برای ســال آینده 
نیز برقرار بماند دولت می تواند در ســال 
آینده معادل ۶ درصد از ۸۴۱ هزار میلیارد 
تومان بودجه عمومی کشور را قرض کند، 
به بیان دیگر ســال آینده دولت می تواند 
۵۰ هزار میلیــارد تومان از بانک مرکزی 
استقراض کند. از آنجایی که عرضه پول 
توسط بانک مرکزی تحت عنوان افزایش 
در پایه پولی است، در سال آینده چنانچه 
دولت از این قانون استقراض استفاده کند، 

به میــزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه 
پولی افزوده خواهد شد.

عواقب وجود قانــون تنخواه دولت برای 
اقتصاد ایران

علی رغم اینکه در جلســه علنی مجلس 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه به عنوان 
نماینده دولت گفته است تنخواه گردانی 
دولــت برای پوشــش هزینه های جاری 
کشــور خللــی در اقتصاد کشــور ایجاد 
نمی کند، شــواهد نشــان می دهد چنین 
نیست. به طور کلی استفاده قانون تنخواه 
خزانه توســط دولت به این منزله است 
دولت در تآمین هزینه های خود به مشکل 
یا اصطاحاً به کســری بودجه برخورده 
است. از جمله اشــکاالتی قانون تنخواه 
گردانی دولت می تواند برای اقتصاد ایران 

به وجود آورد عبارت است از:
اول؛ اثر اقتصادی ��

 اســتقراض دولت از بانــک مرکزی به 
منزله خلق پول اســت. تنخواه معادل ۶ 
درصدی بودجه عمومی، باعث خلق ۵۰ 
هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید است 
ّبا توجه به اینکــه ضریب فزاینده )خلق 
پول توســط بانک ها( در حال حاضر ۷.۷ 
است، این مقدار پایه پولی به میزان 3۸۵ 
هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی جدید 
می شــود عاوه بر این اگر قرار باشد در 
ســال آینده برای پرداخت به موقع یارانه 
از بانک مرکزی استقراض شود ۲.۶ هزار 

میلیارد تومان به پایه پولی اضافه خواهد 
شد با احتساب ضریب فزاینده، حدود ۲۰ 
هزار میلیارد تومان نیــز از این محل به 

نقدینگی افزوده خواهد شد.
همانگونه که مشــاهده شد افزایش نرخ 
تنخواه دولت سبب افزایش در متغیرهای 
پولی و افزایش در این متغیرها اثر تورمی 
خواهد داشت. البته برخی اذعان دارند که 
چون این خلق پول قرار اســت به بانک 
مرکزی پس داده شــود، از اثر تورمی آن 
در بلند مدت کاســته خواهد شــد. اما به 
هر حال این عمــل اثر تورمی خود را در 

اقتصاد ایران حفظ خواهد کرد.
دوم؛ به هم ریختگی انضباط مالی ��

تا قبــل از مصوبه دیــروز مجلس برای 
یارانه ها قانون محاســبات عمومی تاکید 
داشــت از تنخواه گــردان بــرای رفع 
احتیاجات نقدی خزانه اســتفاده شود. به 
دلیل آنکه مسئولیت خزانه بر عده وزارت 
امور اقتصادی و دارائی بود این نهاد طرف 
حســاب بانک مرکزی قرار داده بود. اما 
مصوبه دیروز ســازمان برنامه و بودجه را 
نیز به فهرست تنخواه بگیران اضافه کرد.

در واقع برای استثنای قانون یک استثنای 
دیگر نیز قائل شــد و اگر این تبصره بر 
استثنا ادامه یابد در نهایت مسابقه ای بین 
دستگاههایی که مسئولیت کلیدی دارند 
به راه خواهــد افتاد تــا از طریق قانون 
مشمول تنخواه شوند در نهایت نیز بانک 
مرکزی با فهرســتی از اســتقراض های 
تکلیفی مواجه می شود که نهایتاً اثر خود 
را در پایــه پولی و بعد نقدینگی نشــان 
می دهد این مصوبه می تواند نقطه عطفی 
در بــی انضباطــی نظام مالــی و اداری 
کشور باشــد. بی انضباطی هایی که مدام 
متغیرهای پولــی را مؤثر می کند اثر خود 
را افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد 

گذاشت.
در واقــع یارانه ۴۵ هــزار تومانی از یک 
طرف بــه درامد دهک هــای کم درآمد 
می افزایــد و از طرف دیگر به دلیل نحوه 
تأمین مالیان به جهت پرداخت به موقع بر 

هزینه های آنان اضافه می کند

 اشکاالتی قانون تنخواه گردانی دولت برای اقتصاد ایران
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گزارش

ثبات نرخ ارز طی روزهای اخیر آرامش را به بازار 
خودرو بازگردانده است و حال با پیش بینی عرضه 
خودروهای ۱۴۰۰ در ماه های ابتدایی سال آینده 
فروشندگان نسبت به فروش خودروهای خود در 
روزهای پایانی امسال تمایل بیشتری پیدا کردند.

در حالی که بازار خودرو در بهمن ماه نوســانات 
شــدید قیمتی را تحت تاثیر نرخ ارز تجربه کرده 
است، اسفندماه تاکنون برای بازار خودرو آرامش 
نســبی را به همراه داشته اســت و قیمت های 
خودرو در این روزها همســو با بازارهای موازی 

طا، سکه و حتی موبایل به ثبات رسیده اند.
با کاهش نوســانات قیمت ها در بازار خودرو طی 
چند روز اخیر دالالن از این بازار رخت بربســتند 
و به گفته کاشانی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو در حال حاضر تنها توسط خریداران واقعی 

معامله ای در این بازار شکل می گیرد.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو در 

گفت وگویــی گفت: در حال حاضــر بازار خودرو 
روند طبیعی را در پیش گرفته اســت و مصرف 
کنندگان واقعی معامات خود را از سر گرفته اند 
امــا با توجه به ثبات قیمت ها دالالن از این بازار 
خارج شده اند چراکه امیدی به افزایش قیمت ها 
ندارند.وی افزود: در حال حاضر مصرف کنندگان 
بیشتر به دنبال خودروهای داخلی هستند چراکه 
توان خرید خودروهای خارجی با این قیمت های 
نجومی را ندارند.در حالــی که مصرف کنندگان 
واقعی دوباره به بازار بازگشــته اند احتمال عرضه 
خودروهای ۱۴۰۰ در ماه های ابتدایی سال آینده 
تمایل فروشندگان را نیز در این روزها به فروش 
خودرو افزایش داده اســت و با توجه به افزایش 
عرضه خودرو طی این روزها پیش بینی می شود 
که ریزش قیمت ها دوباره در این بازار اســتارت 

بخورد.
چرا خریــداران از خرید خودروهای خارجی  ��

منصرف شدند؟
پــس از برجام شــرکت های زیادی از فرانســه 

به ایران آمده بودند و شــروع به سرمایه گذاری 
مســتقیم در کشــور کرده بودند. پــژو و رنو دو 
خودروساز شناخته شده در این قالب بودند اما در 
اردیبهشــت سال ۱3۹۷ همزمان با خروج دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا این شرکت ها 
نیز مجبور به خروج از کشور شدند.حال افزایش 
امیدهــا مبنی بر بازگشــت آمریکا بــه برجام و 
چشم انداز روشن بازگشت خودروسازهای اروپایی 
و یا کره ای به کشــور بازار خودروهای چینی را 
راکد کرده اســت و خرید و فروش این خودروها 
در بازار شــب عید نســبت به ماه های گذشــته 
کاهش یافته اســت و از طرف دیگر چشم انداز 
روشن قیمت ارز نیز بی تأثیر در خروج خریداران 
از بازار خودروهای خارجی نبوده است و در حال 
حاضر مصرف کنندگان بــه امید کاهش قیمت 
خودروهای خارجی تحت ریزش نرخ ارز از خرید 

خودروهای خارجی دست کشیده اند.
تالش ســایت ها برای برهم زدن آرامش  ��

نسبی بازار خودرو

طبق بررسی های میدانی صورت گرفته از ابتدای 
هفتــه تاکنون قیمت هــا در بازار خــودرو ثابت 
بوده اســت این در حالی اســت که سایت های 
اعام کننده قیمت خــودرو در این مدت روزانه 
قیمت های خودرو را با نوســانات میلیونی اعام 
می کنند؛ بــه عنوان مثــال در حالی که قیمت 
خودرو پــژو پارس از ابتدای هفته جاری بر روی 
۲۱۸ میلیون تومان ثابت بوده اســت براســاس 
اعام سایت ها این خودرو از ابتدای هفته تاکنون 
در رنــج قیمتی ۲۱۴ تــا ۲۲۰ میلیون تومان در 
نوسان بوده اســت.در حالی که قیمت ها در بازار 
خودرو به ثبات رســیده اند اما اختافات قیمتی 
کماکان در این بازار دیده می شود با این وجود که 
این اختافات قیمتی نســبت به ماه های گذشته 
بسیار کاهش یافته است و به یک تا سه میلیون 
تومان رســیده است اما در برخی از خودروها این 
اختافات قیمتی کماکان باال هستند و به عنوان 
مثــال اختاف قیمتی پــژو ۲۰۷ اتوماتیک این 

روزها به ۱۰ میلیون تومان می رسد.

کوچ دالالن از بازار خودرو
شمارش معکوس برای کاهش قیمت خودرو آغاز شد

نگار علی

سیده زینب رزم گیر

فاطمه اکبرخانی

گزارش

سقوط قیمت نفت 
با قدرت گرفتن دالر

به دنبال کاهش ارزش اوراق قرضه که ســبب 
قدرت گرفتن دالر آمریکا شــد، قیمت نفت روز 
جمعه ســقوط کرد.به گزارش رویترز، به دنبال 
ســقوط ارزش اوراق قرضه که منجر به رشــد 

دالر آمریکا شــد، و همچنین افزایش انتظارات 
در خصوص اینکه بازگشت قیمت نفت به بیش 
از آغاز بیماری همه گیر کووید-۱۹ احتمااًل سبب 
افزایــش عرضه در بازار می شــود، قیمت نفت 
روز جمعه کاهش یافت.معامات آتی نفت خام 
وســت تگزاس اینترمیدیت آمریکا ۷۲ سنت یا 
۱.۱ درصد کاهش یافت و به ۶۲.۸۱ دالر در هر 
بشکه رســید و تمام دستاوردهای روز پنجشنبه 
را از دست داد.معامات آتی نفت خام برنت نیز 
در پی از دســت دادن ۱۶ ســنت از ارزش خود 

در روز پنجشنبه، ۶3 سنت یا ۰.۹ درصد سقوط 
کرد و با قیمت ۶۶.۲۵ دالر در هر بشــکه مورد 
معامله قرار گرفــت. معامات آتی برای ماه مه 
نیز ۷۷ ســنت یا ۱.۲ درصد کاهش یافت و به 
۶۵.3۴ دالر در هر بشــکه رسید. گفتنی است 
که کاهش ارزش اوراق قرضه، منجر به تقویت 
دالر آمریکا و همچنین افزایش بازده شــد که 
توانســت اقام بدون بــازده را تحت تأثیر قرار 
دهد. افزایش ارزش دالر باعث می شود نفتی که 
با دالر آمریکا قیمت گذاری شده، برای خریداران 

با ارزهای دیگر گران تر تمام شــود.به رغم افت 
قیمت ها در روز جمعه، هر دو معیار برنت و وست 
تگزاس اینترمیدیت در مســیر دستیابی به سود 
تقریباً ۲۰ درصدی در ماه جاری قرار دارند؛ زیرا 
با وجود اینکه بازارها با اختاالت عرضه از سوی 
آمریکا مواجه شــده اند، خوش بینی برای بهبود 
تقاضا به دنبال عرضه واکسن ایجاد شده است.

ســرمایه گذاران پیش بینی می کنند که اعضای 
اوپک پاس در جلسه هفته آینده سبب بازگشت 

عرضه بیشتر به بازار شوند.

مهسا نجاتی

دالر ارزان مستلزم فروش 
2/5 میلیون بشکه نفت 

معــاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: 
اگر در سال ۱۴۰۰ بتوانیم ۲.۵ میلیون بشکه نفت 
را صادر کنیــم، قیمت دالر معادل ۱۵ هزار تومان 
می شود و در غیر اینصورت، نرخ ارز در سال آینده 
باالی 3۰ هزار تومان خواهد بود.رضا بوستانی در 

نشست موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
با عنوان »چشــم انداز نرخ ارز در ســال ۱۴۰۰«، 
گفت: اینکه نرخ ارز تحــت تاثیر چه عواملی قرار 
می گیرد، بسیار مهم است که طبق تئوری  برابری 
قدرت خرید وابســته به این است چه سال پایه ای 
انتخاب و چه نرخ تورمی در نظر گرفته می شود. از 
فروردین ۱3۶۹ تا دی ۱3۹۹ نرخ ارز تعادلی که از 
این طریق بدســت می آید  در دو قله ۱۴ تا ۱۵ و 
۲۲ تا ۲3 هــزار تومان قرار دارد.وی افزود: در این 

زمینه صادرات نفت یکی از متغیرهای کلیدی موثر 
بر نرخ ارز اســت به گونه ای کــه هر زمان میزان 
صادرات نفت کم شده، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش 
پیدا کرده اســت. عاوه براین، نرخ ارز تحت تاثیر 
تورم نیز است که تاکنون امکان مدیریت آن فراهم 
نشده اســت بنابراین، در کنار متغیرهای اقتصادی 
چون تورم، نقدینگی و سیاســت های پولی و ارزی 
در راستای نرخ ارز باید به صادرات نفت هم توجه 
شــود که خارج از کنترل ایران اســت.معاون اداره 

عملیات بازار باز بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه 
و تقاضا تنها عامل تعیین کننده در نرخ ارز نیست، 
ادامه داد: با توجه به اینکه بین اکتشاف نفت، تولید 
و صادرت نفت وقفه ۵ ساله وجود دارد اما زمانی که 
خبری مبنی بر اکتشاف نفت منتشر می شود، نرخ 
ارز شــروع به کاهش قیمت می کند بنابراین، یک 
متغیر به شــدت اثر گذار در کنار تورم های داخلی 
و خارجی که صادرات نفت اســت نوسانات ارز را 

ایجاد می کند.
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افشای اپیدمی زورگویی
برای واکسن آمریکایی

کشــف پاره ای از حقایق پنهان در آژانــس دارویی اروپا درباره 
واکســن فایزر، بار دیگر ماهیت آمریکایی ها در تحمیل خواسته 

هایشان به کشورهای جهان را به اثبات رساند.
حرف و حدیث ها درباره واکســن فایزر همچنان ادامه دارد و هر 
روز برگ تازه ای از رسوایی های این واکسن آمریکایی و کشور 

تولید کننده آن در رسانه های جهان مخابره می شود.
هنوز موضوع مشکات کشــورها در نگهداری واکسن در دمای 
منفی ۷۰ درجه و مشــکات حمل و نقل آن،بدعهدی شــرکت 
تولید کننده در تامین واکســن های کشورهای متقاضی،عوارض 
فراوان بالینی برای استفاده کنندگان از فایزر و نیز تردیهای فراوان 
در اثربخشــی این واکسن دربرابر گونه های جدید ویروس کرونا 
حل نشــده است که خبرهای منتشر شــده در رسانه های معتبر 
جهان حکایت از تایید این واکســن در سازمان بهداشت اتحادیه 

اروپا با استفاده از ابزار فشار آمریکا و برخی سران اروپایی دارد.
رسانه های جهان این روزها با دقت فراوانی موضوعات مرتبط با 
واکســن فایزر را پیگیری می کنند و پس از آنکه برخی اسناد از 
سازمان بهداشت اروپا کشف شد که خبر از تحت فشار قرارگرفتن 
اتحادیــه اروپا برای تایید این واکســن مــی داد توجه جهان به 
یکجانبه گرایی آمریکایی ها حتی در زمینه اســتفاده از واکسن 

های تولیدی این کشور بیش از پیش جلب شد.
مروری بر این اخبار نشــان می دهد که فایزر آمریکایی تنها به 
لطف فشار و زورگویی تاکنون توانسته است در جمع واکسن های 
مقابله کننده با کرونا حضور داشته باشد و این واکسن هنوز هم از 

منظر علمی جایگاه تثبیت شده ای ندارد.
در همین زمینه شــبکه تلویزیونــی »ان او اس« هلند با پخش 
گزارشــی اعام کرد در اطاعات فاش شده توسط هکرها ، افشا 
شده است که آمریکا آژانس دارویی اروپا را تحت فشار قرار داده 
است تا هر چه سریع تر واکسن های تولید شده علیه کرونا را تایید 

و استفاده از آن ها را تصویب کند.
هرچند آژانس دارویی اتحادیه اروپا مدعی شــد اسناد کشف شده 
قبل از انتشــار دستکاری شــده اند اما این فایل ها ظاهرا شامل 
۱۹ نامه اســت که بین ۱۰ تا ۲۵ نوامبــر )۱۹ آبان تا ۷ آذر( بین 
کارمندان آژانس رد و بدل شــده است و ظاهرا به آژانس دارویی 
اتحادیه به عنوان نهاد تنظیم کننده مقررات دارویی گفته شده که 
کشــورهای اروپایی باید به طور همزمان واکسن دریافت کنند و 
به آنها توصیه می شود که  باید کشورها  را برای تایید روند های 
نظارتی ملی به منظور جلوگیری از تاخیر بیشــتر در تایید واکسن 

تحت فشار قرار دهد.
در نامــه دیگری که مــورخ ۱۹ نوامبر )۲۸ آبان( اســت به نقل 
از یک مقام ارشــد آژانس دارویی اتحادیــه اروپا با لحنی جدی 
و حتی ناخوشــایند بیان می شــود که از مقامات کمیسیون اروپا 
خواسته شــده به این موضوع توجه کنند که اگر انتظارات -واقع 
گرایانه یا غیرواقع گرایانه-  در چارچوب تایید شــده برای تایید 
واکسن برآورده نشود آژانس دارویی اتحادیه با چه اتفاقاتی مواجه 
خواهد شد. همین مقام آژانس در نامه دیگری به اعضای آژانس 
دارویی دانمارک گفته است که اقدام اورسا فون در الین رئیس 
کمیسیون اروپا در اعام این که واکسن های شرکت های فایزر 
و بیون تک تا قبل از ســال ۲۰۲۰ تایید خواهد شد آنها را شوکه 
کرده است. به ویژه این که آژانس دارویی اتحادیه اروپا درباره هر 

دوی این واکسن ها ابراز نگرانی کرده بود.
این مطالب به صورت گســترده در سایت های مختلف و رسانه 
های معتبر جهان بازنشر شده است و اسناد کشف شده همچنین 
نشان داده است که عاوه بر مقامات آمریکایی برخی مسئوالن 
اروپایی هم در فشــار به اتحادیه اروپا بــرای تایید اجباری فایزر 
نقش داشته اند. از جمله روزنامه آلمانی ”بیلد“ در گزارش روز سه 
شنبه خود به نقل از منابع نزدیک به دولت نوشت: آنگا مرکل، 
صدراعظم آلمان و وزارت بهداشت این کشور آژانس دارویی اروپا 
)EMA( و اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دادند تا واکسن ”فایزر 
Pfizer“ آمریکایی و ”بیون تک BionNTech“ ساخت آلمان تا 

بیست و سوم دسامبر تأیید شود.
ناظران اروپایی ۲۱ دســامبر ۲۰۲۰ )3۰ آذر( واکسن های فایزر و 
بیــون تک را تایید کرده بودند و تا قبل از این مجوز اســتفاده از 
این واکســن ها در انگلیس و آمریکا هم صادر شده بود و همین 
امر نشــان می دهد که آمریکا باز هم توانسته است با استفاده از 
اهرم فشار خواســته های خود در قبال اروپا را به کرسی بنشاند 
و مردم اروپا را قربانی زیاده خواهی شــرکت های آمریکایی قرار 
دهد. هر چند بســیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیا با توجه به 
اثرات منفی فایزر از تقاضای خرید این واکسن انصراف داده اند و 
ترجیح داده اند از واکسن های ساخت روسیه،هند و یا چین بهره 
ببرند اما حقیقت فاش شــده از اسناد کشف شده آژانس بهداشت 
اروپا نشان می دهد که اروپایی ها باز هم فریب آمریکا را خورده 
اند و با هراس از این کشــور عنان اختیار خود و مردمشــان را به 
دست آزمون و خطای شرکت های پزشکی آمریکایی سپرده اند. 
به نظر می رسد زیاده خواهی های آمریکا تنها به حوزه سیاسی و 
اقتصادی محدود نمی شود و این کشور از هر فرصتی برای اعمال 
فشــار و ظلم به سایر کشورهای جهان استفاده می کند و در این 
میان فرقی ندارد که قربانیان جامعه هدف در کشورهای پیشرفته 
باشند و یا در کشورهای توسعه یافته.آنچه این روزها برای آمریکا 
و شرکت های آمریکایی مهم است منفعت طلبی هایی است که 
به بهانه کنترل ویروس کرونا بار دیگر در صدر برنامه های آنان 

قرار گرفته است.

بازتاب

آیا تعیین بیت کوین
به عنوان مهریه قانونی است؟

چند روزی است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال 
بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دســت 
به دست می شــود، خبری که عده ای درباره آن تحت 
عنوان موضوعی طنز آمیز و عده ای دیگر تحت عنوان 

موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.
ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت 
کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده اند و همین ســند 

ازدواج نگاه ها را به خود جلب کرده است.
مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگســتری در 
پاســخ به این ســؤال که آیا می توان بیت کوین را به 
عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر 
چیزی که مالیت داشته باشد می تواند به عنوان مهریه 
تعیین شود. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال 
که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد 
یا خیر اظهار کرد: شــرع انتخاب بیت کوین را ممنوع 

نکرده است و می تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.

دولت قرنطینه خوزستان را 
قبول نکرد

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اهواز گفت: درخواست 
تعطیلی و در قرنطینه قرار گرفتن اســتان خوزســتان 

به مدت ۲ هفته مورد موافقت قرار نگرفت.
فرهــاد ابول نژادیان درباره جزئیــات این نوع کرونا در 
خوزســتان و اقدامات وزارت بهداشت اظهار داشت: با 
توجه به شــرایط استان به لحاظ شیوع بیماری و انتشار 
ســریع ویروس جهش یافته انگلیسی پیشنهاد تعطیلی 
اســتان خوزستان مطرح شد که تاکنون با این موضوع 
موافقت نشده اســت. وی با بیان اینکه چندین نمونه 
ویروس جهش یافته انگلیســی در استان مشاهده شده 
و این موضوع نگران کننده اســت افزود: ما در جایگاه 
تصمیم گیرنده نیســتیم و تنها می توانیم پیشنهاد ارائه 
دهیم. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: 
انتظار داریم محدودیت ها به طور کامل در سطح استان 
اجرا شــود و مــردم از حضور در تجمــع خانوادگی و 
ترددهای درون شهری پرهیز کنند تا پیک سوم بیماری 

کووید ۱۹ از خوزستان خارج شود.

 آزادی دختران ربوده شده 
در نیجریه

طراح ربودن 3۰۰ دانش آموز در ایالت »کاتسینا« اخیرا 
»توبه کرد« و پس از تحویل اســلحه خود به مقامات 
مورد بخشــش قرار گرفت. در سه ماهه گذشته بیش 
از ۶۰۰ دانش آمــوز از مدارس شــمال غربی نیجریه 
ربوده شــدند که حکایت از توسعه بحران نگران کننده 
باج خواهــی در ایــن کشــور دارد. ۵ روز پیــش 3۱۷ 
دانش آموز از یک مدرسه دولتی دخترانه در »جانگبه« 
)Jangebe( استان زامفارا )Zamfara( نیجیریه دزدیده 
شــدند. ۱۰ روز پیش از این اتفاق نیز ۲۷  پسربچه به 
همراه معلمشــان در »کاگارا«ی ایالت »نایجر« ربوده 
شدند. دانش آموزان پسر ربوده شده،  شنبه گذشته آزاد 
شدند. مقامات اســتان »زامفارا« نیز در اوایل روز سه 
شنبه )۱۹ بهمن( در پیامی توییتری خبر از آزادی ۲۷۹ 
دختر محجبه دادند. فرماندار ایالت زامفارا، روز سه شنبه 
به خبرگزاری فرانسه گفت که افراد ربوده شده آزاد شده 
و هم اکنون در ساختمان فرمانداری نگه داری می شوند.   
این مقام ارشد محلی در ایالت زامفارا شمار دانش آموزان 
ربوده شده را ۲۷۹ نفر اعام کرد و یادآور شد که برخی 
از  دختران خوابگاه هنگام حمله مسلحانه فرار کرده و 
بین بوته های اطراف مخفی شده بودند. او افزود: کلیه 

افراد آزاد شده در سامتی کامل به سر می برند.

افزایش نرخ کرایه تاکسی، مترو 
و اتوبوس برای سال آینده

اعضای شــورای اسامی شــهر تهران با افزایش نرخ 
کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس برای سال آینده موافقت 
کردند.اعضای شورای اسامی شهر تهران در دویست 
و هفتاد و هفتمین جلســه این شورا افزایش نرخ کرایه 
حمل و نقل عمومی را در دســتور کار داشــتند که در 
همین راســتا محمد علیخانی رییس کمیسیون حمل 
و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران با قرائت گزارش 
کمیسیون عمران و حمل و نقل درباره قیمت بلیت مترو 
گفت: با توجه به کاهش مســافر و افزایش هزینه ها، 
قیمت تمام شــده بلیت در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۹ هزار 
و ۸۵۹ تومان در شــرایط کرونایی برآورد شده است. با 
توجه به اینکه ۹ درصد از آن ســهم شهروندان در نظر 
گرفته شده است، متوســط افزایش نرخ بلیت مترو در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱3۹۹ برابر با ۲۴.۷۵ درصد 
می باشــد. وی درباره نرخ تاکسی نیز گفت: نرخ گذاری 
تاکسی متفاوت با مترو و اتوبوس است، چرا که وسیله 

نقلیه شخصی است و یارانه مترو و اتوبوس را ندارد. 

رویداد

ایرانی  برای شهروندان  واکسن هایی  چه 
آماده شــده و این واکســنها دارای چه 
خصوصیاتی است؟ این سئوالی است که 

ایرانیان مدام از خود می پرسند.
 به طــور کلی می توان گفــت دو گروه 
واکسن برای ایرانیان در حال تهیه است. 
گروه اول، واکسن های خارجی و وارداتی 
است که از طریق کشورهای دیگر تولید 
شده و از سوی وزارت بهداشت خریداری 
و بخشــی از آن تاکنون به مصرف ایمن 
سازی گروه های در معرض خطر از جمله 
عده ای از کارکنان بهداشــتی و درمانی 
کــه در خط اول مبارزه با کرونا قرار دارد، 

رسیده است.
گــروه دوم هــم واکســن های تولیــد 
شــرکتهای داخلی اســت که به صورت 
پروژه های مشــترک یا کامًا ایرانی در 

حال انجام است.
واکسن های وارداتی چه خصوصیاتی  ��

دارند؟
اولین بخش از واکســنهای وارداتی که 
وزارت بهداشت قرارداد خرید آنها را بسته 
است، از کشور چین می آید. به طور کلی 
چین دارای دو نوع تولید واکســن است. 
یکی تولید شرکت سینوفارم ووهان چین 
اســت که در کشورهای امارات و بحرین 
و آمریکای جنوبی تســت شده و قابلیت 
خود را نشان داده اســت.بخش دیگر از 
واکســن های وارداتی هم از کشور چین 
می آید، واکسن شرکتی به نام سینوویک 
که این محصــول هم در ترکیه و برزیل 
در حال تست اســت. واقعیت این است 
که اثرگذاری واکسن سینوفارم پایین تر از 
واکسن سینوویک است و به همین دلیل 
وزارت بهداشت اجازه استفاده از آن را در 

ایران صادر نکرده است.
همچنین وزارت بهداشت از موسسه وارت 
بیوتک هندوســتان هم واکسن دریافت 
می کنــد. ایــن واکســن دارای فناوری 
ویروس غیرفعال یا کشــته شــده است 
که از سوی ســازمان غذا و داروی ایران 

تأیید شده است. سازمان غذا و دارو اسناد 
کارآزمایی واکســن ها را دریافت کرده و 
پس از بررســی های الزم، استفاده از این 
واکسن را تأیید و سفارشهای اولیه خرید 

هم داده شده است.
استفاده از ویروس کشته شده در ساخت 
واکســن، در اروپا و آمریکا چندان مورد 
اســتقبال قرار نگرفته است. برای ساخت 
واکســن از این طریق تنها یک شرکت 
فرانسوی وارد شده است که فناوری این 
واکسن را ساخته و گسترش داده است. لذا 
به نظر می رسد از نظر استفاده از ویروس 
کشته شده در ســاخت واکسن، ایران در 
جهان عقب نمانده است. با این حال اگر 

فناوری واکسن سینوفارم ووهان در ایران 
قابل تولید باشد برای شهروندان کشور ما 
سودمند است چون تست این واکسن در 

کشورهای مختلف انجام شده است.
می تــوان گفت به طور کلی در اســتفاده 
از این نوع واکســن، باید ابتدا دوز اول به 
دریافت کنندگان تزریق شــود و پس از 
سنجش اثربخشــی، واکسیناسیون ادامه 
خواهد یافت. در این روش در صورتی که 
واکسن در دوز اول اثربخشی الزم را نشان 
ندهد، تزریق دوز یادآوری متوقف می شود.

در فنــاوری نوع دوم ســاخت واکســن، 
از ویروس ضعیف شــده کرونا اســتفاده 
می شود. آمریکا و روسیه از این فناوری در 
ساخت واکسن خود استفاده می کنند. در 
ایران نیز موسسه رازی روی این فناوری 
در حال کار کردن است و مجوز کارآزمایی 
واکســن ایرانی بر اساس ویروس ضعیف 
شــده را از وزارت بهداشت گرفته است. 
در واکسن ســازی رازی، فاز اول و دوم 
آزمایش واکســن به صورت تزریقی و فاز 
سوم به صورت استنشــاقی است که در 

حال انجام است.
واکسن مشــترک کوبایی ایرانی روی  ��

۵۰ هزار نفر آزمایش می شود
یکی دیگر از مســائل مطرح شده درباره 
واکسیناســیون کرونا در ایران، واکســن 
در مورد  اســت.  ایرانی-کوبایی  کرونای 
کشــورهای کوبا که در حال همکاری با 
ایران در ساخت واکسن است، باید گفت 
این همکاری موضوع تازه ای نیست چون 
قبًا هم در بحث ذات الریه کودکان با این 
موسسه کوبایی همکاری داشته و واکسن 
تولید کرده ایــم و در حال حاضر هم این 

همکاری ادامه دارد.
واکسن سازی در کوبا، فناوری پیشرفته ای 
دارد. در روش واکسن سازی کوبایی برای 
کرونا، آنتی ژن نوترکیــب کرونا با آنتی 
ژنی که روی مولکول واکسن کزاز وجود 
دارد ترکیب می کنند که روش اختصاصی 
کوبا برای ســاخت واکسن است. واقعیت 
این اســت که شــرکت دولتی ســازنده 
واکســن کرونای کوبایی هم تاکنون 3۵ 
نوع واکســن را در دنیا توسعه داده است. 
بنابر این نباید تصور کرد کوبا یک کشور 
آمریکای التین اســت و واکسن سازی 
بلد نیست. کوبا باالترین استاندارد سرانه 
پزشک در دنیا را دارد. به ازای هر ۱۰۰۰ 
نفر در کوبا، ۷ نفر پزشــک وجود دارد که 
باالترین سرانه در دنیا محسوب می شود. 
این کشور توجه ویژه ای به بحث بهداشت 
و درمان داشــته و 3۲ موسســه پژوهش 
پزشــکی با ۲۰ هزار پژوهشــگر در کوبا 
فعالیت دارند.از ســوی دیگر باید در نظر 
داشت کوبا عاوه بر آنکه دانش فنی دارد، 
امکان تولید وسیع واکســن را در اختیار 
دارد. به طور مثال اگر کشوری به یکی از 
سازندگان واکسن در دنیا سفارش دریافت 
۲۰ میلیون دوز واکسن بدهد، ممکن است 
مجبور شــود ۸ ماه در نوبت انتظار بماند 
ولی کوبا امکان تولید ســریع واکسن در 
مقیاس وســیع را دارد و در نوبت ماندن 
برای دریافت واکســن از این کشور وجود 

ندارد.
واکســن کوبایی کرونا آزمایشات بالینی 

روی افراد ۱۸ تا ۸۰ ســال را پشــت سر 
گذاشــته و در حــال حاضر فاز رســمی 
آزمایش روی اطفال را که برای کشور ما 
بسیار مهم است، آغاز کرده است. باید به 
این نکته اشاره کرد در اغلب کشورهایی 
که واکسن کرونا می سازند هنوز فرصت 
نیافته اند تست اطفال این واکسن را انجام 
دهند. تقریباً همگی واکســنهای موجود 
در دنیا برای اســتفاده اضطراری تأییدیه 
گرفته اند و اســتفاده اضطراری هم برای 
تزریق به سنین بزرگسال است ولی کوبا 
در حال حاضر وارد فاز آزمایش واکســن 

روی اطفال شده است.
نکته اینجاست که وزارت بهداشت موافقت 
کرده است واکسن کوبایی در کارآزمایی 
بالینی روی ۲۰ تــا ۵۰ هزار نفر در ایران 
تست شــود. از آنجایی که اثربخشی این 
واکســن ۹۴ تا ۹۶ درصد برآورد شــده و 
می توان گفت حتی اثربخشی این واکسن 
از واکســن تولید ایران هــم برابر باالتر 
است. این نکته را هم باید در نظر گرفت 
به دلیل فناوری خاص واکســن ایرانی-

کوبایی، محصول مزبور قابلیت آن را دارد 
که همزمــان بیماری کووید ۱۹ و کزاز را 
فرد دریافت کننده مقاوم ســازی می کند. 
همچنیــن در یک ســال اول با وضعیت 
موجــود امــکان تولید ۲۴ میلیــون دوز 

واکسن ایرانی-کوبایی وجود دارد.
دریافت واکسن آسترازنکا ��

نــوع دیگر واکســن وارداتی، واکســن 
آسترازنکاست که گفته شــد از انگلیس 
می آید، مشــکل این بود کــه نباید این 
واکسن مســتقیماً از انگلیس وارد می شد 
که در نهایت این مشــکل هم با اقدامات 

وزارت بهداشت حل شد.
ایــران از طریق اتحادیــه کوواکس هم 
واردات واکســن خواهد داشــت. در حال 
حاضــر ایران از کــره جنوبی پول زیادی 
بابت بلوکه شــدن دالرهای نفتی طلبکار 
اســت و از طریق این ارز، توانست پیش 
خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن 
را انجام داده که احتمااًل از مبدأ کشورهای 
آمریکا، انگلیس و فرانســه واکســنهای 
مزبور دریافت خواهد شــد. چون اتحادیه 
کوواکــس واکســن ها را تأمین می کند، 

مشکلی وجود ندارد.
نکته دیگری که درباره واکسن اسپاتنیک 
وی وجود دارد این اســت که خود روسها 
اعام کردند اگر حساسیت در فرد دریافت 
کننده پس از تزریق دوز اول ایجاد نشود، 
باید دوز دوم تزریق شود. در حالی که در 
واکسن اســترازنکا تزریق دوز اول و دوم 
تفاوت ندارد و مانند همدیگر است. یعنی 
تفاوتی در ایجاد حساســیت بین دوز اول 
و دوم واکســن وجود ندارد و از این لحاظ 
می توان گفت آسترازنکا از واکسن روسی 

پیشرفته تر است.
چه زمانی واکسیناسیون عمومی آغاز  ��

می شود؟
با وجود اقدامات انجــام گرفته و واردات 
واکسن، باید گفت واکسیناسیون عمومی 
در ایران زودتر از پایان بهار مقدور نیست. 
از آنجایی که اقدامات الزم برای واردات و 
تولید واکسن کرونا در داخل کشور انجام 
شده، با این حال تا پیش از پایان بهار ۱۰ 

تا ۱۵ میلیون دوز واکسن در کشور موجود 
خواهد بود که طبیعی اســت با این میزان 
واکسن، واکسیناســیون عمومی صورت 
بگیــرد. همچنین وزارت بهداشــت یک 
شهرک واکسن ســازی برای دو موسسه 
رازی و پاستور راه اندازی کرده که در این 
شهرک، موسسه رازی اعام کرده است 
در صورت راه اندازی خط تولید واکســن، 
به تنهایی ظرفیت تولید ماهانه ۲ میلیون 
دوز واکسن را دارد. همزمان با تولید داخل 
واکسن، سایر اقدامات الزم برای واردات 
واکسن از ۴ کشور روســیه، هند و چین 
و ســازنده واکسن اســترازنکا هم دنبال 

می شود.
این نکته هم باید اشاره شود که موسسه 
رازی بــه وزارت بهداشــت اعام کرده 
اســت تا پایان شــهریورماه ۱۲۰ میلیون 
دوز واکسن تولید خواهد کرد. باید در نظر 
داشــت تعداد باالی دوز واکسن برای هر 
کشوری نیاز اســت. مثًا کانادا سه برابر 
جمعیت کشور خود واکسن پیشخرید کرده 
اســت. این تعداد باال برای آن است که 
بتواند در صورت جهش های بعدی کرونا 
واکســن به تعداد کافی در اختیار داشته 
باشد و هم اینکه چون این قبیل کشورها 
توان اقتصــادی باالیی دارند نمی خواهند 
نگرانــی از بابــت کمبود واکســن برای 

جمعیت خود داشته باشند.
قیمت واکسن کرونا چقدر است؟ ��

یکی از سئواالتی که ذهن مردم را به خود 
مشــغول کرده قیمت واکسن کروناست. 
طبق برنامه ریزی های وزارت بهداشــت، 
واکســن کرونــا در داخل کشــور برای 
گروه های پرخطــر و در معرض خطر به 
صورت رایگان توزیع می شود، برای سایر 
گروهها اســتفاده از این واکسن اختیاری 
است و اگر کسی نیاز داشت واکسن کرونا 
استفاده کند مانند واکســن آنفلوآنزا باید 
هزینــه آن را بپــردازد و البته طبق قولی 
که مسئوالن بهداشتی داده اند این هزینه 

بسیار اندک خواهد بود.
واقعیت این اســت که پیشخرید وزارت 

بهداشــت بــرای واردات ۱۵ میلیون دوز 
از شرکت های تأیید شــده هزینه زیادی 
بردده اســت و واکســن تولید ایران هم 
قطعاً هزینه بر خواهد بود. نکته دیگر این 
که تاکنون در ســطح کشور حساسیتی از 
ســوی گروه های دریافت کننده واکسن 
اســپوتنیک وی روسیه مشاهده نشده در 
حالی که در کشــور روســیه ۲ یا 3 مورد 
حساسیت به این واکسن در حد افت فشار 
و ســایر مشــکات در دریافت کنندگان 
گزارش شــده اســت. همچنین شایسته 
یادآوری اســت در ایران، هیچ گزارشی از 
فروش واکسن تقلبی روســی در بازار از 

سوی مراجع قانونی دریافت نشده است.

دو گروه واکسن در کشور در حال تهیه است

همه چیز درباره واکسن کرونا در ایران 
مریم صدراالدبایی

نوشین ثانی

وزارت بهداشت موافقت 
کرده است واکسن کوبایی 

در کارآزمایی بالینی روی 
۲۰ تا ۵۰ هزار نفر در ایران 
تست شود. از آنجایی که 

اثربخشی این واکسن 
۹۴ تا ۹۶ درصد برآورد 

شده و می توان گفت حتی 
اثربخشی این واکسن از 

واکسن تولید ایران هم برابر 
باالتر است.

 موسسه رازی به وزارت 
بهداشت اعالم کرده 

است تا پایان شهریورماه 
۱۲۰ میلیون دوز واکسن 

تولید خواهد کرد. باید در 
نظر داشت تعداد باالی 

دوز واکسن برای هر 
کشوری نیاز است. مثالً 
کانادا سه برابر جمعیت 

کشور خود واکسن پیش 
خرید کرده است.

حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی؛

 طرحی که به بُن بست رسید!
طرح حــذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی طی یک 
هفته گذشــته در مراکز درمانی آغاز شده است اما 
این طرح نه تنها گره ای از بیمه شدگان این سازمان 
را باز نکرده است بلکه مشکات آنها را نیز افزایش 
داده اســت. حدود یک هفتــه از اجرای طرح حذف 
دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی و 
بیمارستانی می گذرد و بیمه شدگان این سازمان هر 
روز با چالش ها و مشــکات بیشتری روبرو شده اند 

به طوری که بسیاری از مراکز درمانی و داروخانه ها 
در مناطــق مختلف با نصب از » ارائه خدمات بدون 
دفترچه بیمه معذوریم« به گونه ای مخالفت خود را 
از اجرای این طرح اعام کرده اند. همچنین بسیاری 
از درمانگاه هــا نیز طی یک هفته گذشــته اقدام به 
پذیــرش بیماران به صــورت آزاد کرده اند و همین 
مسئله گایه های بیمه شدگان را در پی داشته است 
اما با همه این مشکات مسئوالن تأمین اجتماعی 
اذعــان می کنند که همه چــی آرام و تحت کنترل 
اســت. گایه بیمه شــدگان از اجرای این طرح به 

جایی رسیده است که پیگیری آنها از طریق سامانه 
۱۴۲۰ نیز به در بســته خورده است و کسی در این 
بخش نمی توان گره ای از مشکات باز کند اما بازهم 
مسئوالن تأمین اجتماعی اذعان می کنند که مشکلی 
در فرایند طرح وجود ندارد. مصصطفی ساالری مدیر 
عامل سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به اینکه 
تمامی اجزای نظام درمانی کشور براساس ماده ۷۴ 
قانون برنامه ششم توسعه و بند ز تبصره ۱۷ قانون 
بودجه سال جاری کشــور مکلف به استقرار نسخه 
الکترونیــک و حذف کامــل دفترچه های کاغذی 

هستند، گفت: ســازمان تأمین اجتماعی به منظور 
همکاری حداکثری با مراکــز درمانی طرف قرارداد 
صدور دفترچه های جدید را متوقف کرده اســت اما 
دفترچه های موجود در دســت مردم معتبر اســت و 
امکان استفاده از سرنسخه پزشکان نیز وجود دارد و 
سازمان تأمین اجتماعی تعهدات قانونی را درباره این 
نسخه ها قبول می کند.ساالری با تأکید بر اجرای این 
برنامه، عنوان کرد: توقف صدور دفترچه های کاغذی 
تکلیف قانونی اســت که با همــکاری خوب مراکز 

درمانی طرف قرارداد درحال انجام است.
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حوادث

خودروی تیبای همسر سابق
در آتش انتقام سوخت

ســرهنگ کارآگاه »مرتضی نثاری » در توضیــح این خبر بیان 
داشت: ســاعت 3 صبح ۴ آبان امسال، گزارش حریق خودرویی 
در منطقه جنوب تهران به پلیس و ماموران آتش نشانی اعام و 
ماموران راهی محل شده و پس از اطفای حریق با صاحب خودرو 
که زن جوانی بود مواجه شــدند. زن جوان در تحقیقات پلیسی با 
بیان اینکه نمی داند چه کسی خودرویش را آتش زده، به ماموران 
گفت: داخل خانه خواب بودم که با صدای همسایه ها بیدار شده و 
متوجه آتش سوزی در خیابان شدم. خودم را بافاصله به خیابان 
رســاندم و خودرو تیبای سفید رنگم را دیدم که در حال سوختن 
بود. سرهنگ نثاری ادامه داد: بدنبال این آتش سوزی، کارآگاهان 
اداره ۱۶ پلیــس آگاهی تهران تحقیقــات خود را آغاز کرده و در 
نخستین گام به سراغ دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه 
رفتند. بازبینی دوربین ها نشــان می داد که خودروی لیفان قرمز 
رنگی لحظاتی قبل از آتش سوزی در مقابل خودروی تیبا توقف 
کرده و یکی از سرنشینان خودرو از داخل آن پیاده شده و بنزین 
روی خــودروی تیبا ریخته و پس از به آتش کشــیدن خودرو از 
آنجا متواری می شود. بدین ترتیب شماره پاک خودرو استعام 
شده و هویت مالک خودرو که مرد جوانی به نام امیر بود بدست 
می آیــد. در تحقیقات کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 
تهران از مالک خودرو، مرد جوان ابتدا مدعی شــد که از هویت 
مرد آتش افروز بی خبر است. مالک خودرو افزود: شب حادثه در 
خیابان بودم مردی را دیدم که منتظر تاکسی بود. چون دیر وقت 
بود او را ســوار کردم؛ مرد جوان از من خواســت او را در همان 
حوالی پیاده کنم و بعد هم من آنجا را ترک کردم و نمی دانم چه 
اتفاقی افتاد. با توجه به اینکه اظهارات صاحب خودروی لیفان با 
حقیقت متفاوت بود با نمایش فیلم دوربین های مداربســته امیر 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و گفت: یکی از دوســتانم به نام 
شایان ۲ سال قبل از همسرش جدا شده است. او کینه زیادی از 
همسرش به دل داشــت و چند روز قبل به من گفت می خواهد 
از همســرش انتقام بگیرد. درنهایت از من خواست در این انتقام 
گیری با او همراه شــوم. برای این کار ۵۰۰ هزار تومان به من و 
یکی از دوستانم داد و آدرس محل زندگی همسرش و مشخصات 
خودروی او را نیز به ما داد تا خودرو را به آتش بکشیم. سرهنگ 
نثاری اعام کرد: با اعتراف مرد جوان، شایان که دستور این آتش 
سوزی را داده بود به همراه همدست دیگر امیر بازداشت شده و در 
اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفته 

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

انهدام شبکه عکاسان مدل های برهنه

شبکه ســازمان یافته عناصر هنجارشــکن فرهنگی )آتلیه ها، 
عکاســان و مدلینگ سایبری( توسط ســربازان گمنام سازمان 
اطاعات سپاه همدان منهدم شد. علی اکبر کریمپور اظهار کرد: 
شبکه ســازمان یافته هنجارشکن فرهنگی )آتلیه ها، عکاسان و 
مدلینگ سایبری( توسط سربازان گمنام سازمان اطاعات سپاه 
همدان منهدم شد. وی گفت: این شبکه از طریق ارتباط گیری 
با زنان و دختران جــوان در فضای مجازی و حقیقی، با اغفال 
آنها اقدام به تولید و انتشار محتوی مستهجن و خاف موازین 
شرعی و فرهنگ اسامی در فضای رسانه ای و مجازی می کرد. 

ایران ماه گذشته ۸00 بار لرزید

به نقل از مرز ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، شبکه های لرزه نگاری 
مرکز لرزه نگاری کشوری وابســته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران در بهمن ماه ۱3۹۹ تعداد ۷۹۲ زمین لرزه را ثبت کردند. این 
زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط 
شــبکه های لرزه نگاری ثبت و تعیین محل شــده اند. در بهمن ماه 
۱3۹۹ تعــداد ۱۸ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در داخل کشــور 
توسط مرکز لرزه نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ ترین 
آن ها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱3۹۹ با بزرگی ۴/۵ حوالی سی ســخت 
واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد رخ داده است. از لحاظ آماری 
۷۱۰ زمین لــرزه دارای بزرگای کوچک تــر 3، تعداد ۶۴ زمین لرزه 
دارای بزرگای بیــن 3 و ۴، تعداد ۱۷ زمین لرزه دارای بزرگای بین 

۴ و ۵ و تعداد یک زمین لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.

برای بیژن مرتضوی دعا کنید

وضعیت بیژن مرتضوی، آهنگســاز و نوازنده ویولن که در پی ابتا 
به کرونا در بیمارستانی در آمریکا بستری شد، بحرانی شده است و 
خانواده وی از مردم درخواست کردند برای بهبود حال وی دعا کنند. 
بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موســیقی در توییترش نوشت: به دلیل 
پایین آمدن سطح اکسیژن بیژن مرتضوی موزیسین و نوازنده مطرح 
ایرانی که در بیمارستانی در آمریکا بستری شده، به اتاق مراقبت های 
ویژه منتقل شــد. همچنین ادمین پیج ستاره سعیدی همسر بیژن 
مرتضوی با انتشار استوری از پایین آمدن سطح اکسیژن خون بیژن 
مرتضوی و انتقال وی به بخــش مراقبت های ویژه خبر دادند و از 

دوستداران خواستند برای سامتی ایشان دعا کنند.

در حالی که برخــی از زوجین به خاطر 
بیکاری  از  ناشــی  اقتصادی  مشکات 
ادامــه زندگی مشــترک را غیرممکن 
می دانند، این بار داستان زندگی میترا و 
بابک که پس از یک ســال به خاطر کار 
شوهر به بن بست ظاهری رسیده بیشتر 

شبیه طنز است.
میترا زن ۲3 ســاله تا لحظــه ورود به 
شــعبه فقط یک خواسته دارد و یک راه 
پیش روی همســر جوانش گذاشــته یا 

بیکار شو یا من را طاق بده!
پاســخ بابک ۲۵ ســاله هــم فقط در 
محدوده این جمات خاصه می شــود 
کــه اگر بیــکار شــوم از کجــا خرج 

زندگی مان را بدهیم؟
منشــی شــعبه باالخره آنها را به اتاق 
قاضــی هدایت کرد. قاضی میانســال 
همان طوری که به پرونده و دادخواست 
زن جوان نگاه می کرد رو به میترا گفت: 

کجا با همسرت آشنا شدی؟
میترا جواب داد: بابک انتخاب من نبود 
و به صورت ســنتی و به خواست پدرم 
بــا او ازدواج کردم. خانــواده ام پیش از 
ازدواج مدام به من می گفتند که خانواده 
خوبی دارد و حتمًا خوشــبختت می کند 
و مــن هم بعد از ۲ جلســه رفت و آمد 
در نهایت به عقد او در آمدم و یک ماه 
بعد هم عروسی کردیم و در طبقه پایین 
خانه پدر بابک ســاکن شدیم. بــــــا 
اینکه یک سال از زندگی مان گذشته اما 
هنوز نه من بابک را به خوبی شناخته ام 
و نه او مرا. بعد همسرم از من می خواهد 

که به او اعتماد داشته باشم.

در این میــان بابک حرف میترا را قطع 
کرد و گفت: جناب قاضی بحث شناخت 
نیست. همســرم بعد از یک سال هنوز 
به من شــک دارد. من در یک تولیدی 
لباس کار می کنــم که اغلب همکارانم 
خانم هســتند و به خاطر شرایط کارم با 
آنها به صورت تلفنی در ارتباط هســتم 
اما هربار که هرکدام از آنها با من تماس 
می گیرند ما باهم جــر و بحث داریم و 
همسرم من را متهم به ارتباطات پنهانی 

می کند. 
میترا گفت: روز خواستگاری غیر از چند 
کلمه با من حــرف نزدی و خانواده ات 
تأکید داشــتند که تــو آدم محجوب و 
خجالتی ای هســتی اما بعــد از ازدواج 
نه از آن حجــب و حیا خبری بود و نه 
از خجالتــی بودنت. جناب قاضی وقتی 

یکــی از همکارانش تمــاس می گیرد 
آنقدر با آنها راحت صحبت می کند که 
حرف هایــش آزارم می دهد هربار هم 
که اعتراض می کنم به شکاک بودن و 

سوءتفاهم متهم می شوم.
بابــک جواب داد: این ادبیات کام من 
اســت و من هیچ محبتی به همکارانم 
ندارم. اما چون تو من را نمی شناســی 
فکر می کنی بــا آنها رابطه غیرمعمول 
دارم وگرنه من فقط با آنها رابطه کاری 

دارم.
میترا نگاه معناداری به بابک کرد و به 
قاضی گفت: جناب قاضی چه ضرورتی 
دارد که همــکاران همســرم وقت و 
بی وقت با او تمــاس بگیرند و پیامک 
بدهند. مگر زمانی که ســاعت کاری 
تمام شــده چند بار باید برای امور فردا 

باهم هماهنگ شــوند. مگر نمی توانند 
در همــان محیــط کار برنامه هــای 
روزهــای بعد را مشــخص کنند. من 
دیگر تحمل رفتارهــای او را ندارم و 
حاال هم اگر مــن را می خواهد یا باید 
از کارش استعفا بدهد و به کار دیگری 

مشغول شود یا من را طاق بدهد.
بابک جواب داد: در این وضعیت آشفته 
بازار از کارم استعفا بدهم چگونه خرج 
قاضی  جناب  دربیاوریم.  را  زندگی مان 
همســر من با افکار منفــی خیالبافی 
می کنــد وگرنه من هیــچ کار خافی 

نکرده ام.
میترا گفت: بیکار شــوی و با ســختی 
زندگی کنیم بهتر از آن اســت که هر 
روز از ترس خیانــت به من تنم بلرزد 
و در ســاعاتی که سر کار هستی هزار 
جور فکر و خیــال کنم. اصًا چرا باید 
در جایی کار کنی که تنها مرد آنجا تو 

باشی و با ۵-۶ زن همکار باشی.
در این لحظه بابک که عصبانی شــده 
بود گفت: اصــًا فکر کن طبق قانون 
می خواهم چند تا زن دیگر هم بگیرم 
و اگر مشکلی با این قضیه داری از من 
جدا شو و بزار من راحت زندگی بکنم.

قاضــی حرف های بابک را قطع کرد و 
گفت: این شیوه حرف زدن با همسرت 
اشتباه است مشــکل شما آنقدر شدید 
نیســت که بخواهید طاق بگیرید. ۲ 
ماه به واحد مشاوره بروید تا مشکلتان 
حــل شــود و در غیر این صــورت در 
تصمیم گیری  پرونده تــان  خصــوص 

می کنم.

تهدید همسر در دادگاه:

حاال که اینقدر شکاک هستی می روم طبق قانون چندتا زن می گیرم

راه اندازی مرکز حمایت های اجتماعی
 و اشتغال محرومان

در راســتای کمک به توانمندی نیازمندان به ویژه مددجویان کمیته 
امداد، مرکز حمایت های اجتماعی و اشــتغال محرومان در یکی از 

بانک ها راه اندازی شد.
اســماعیل هلل گانی گفت: در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی 
یکی از بانک ها، با توجه به اینکه سهامدار این بانک سازمان تأمین 
اجتماعی و ۴۲ میلیون نفر از بازنشستگان و کارگران هستند، همیشه 

به محرومان و رفع مشکات آنها توجه ویژه ای شده است.
وی با بیان اینکه مرکز حمایت اجتماعی و اشتغال محرومان در یکی 
از بانک ها راه اندازی شــده است، افزود: فعالیت این مرکز با رویکرد 
تقویت اشــتغال در مناطق محروم فعالیت خود را آغاز کرده است و 

برای کمک به رفع مشکات در این حوزه تاش می کنیم.
مدیرعامل یکی از بانک ها با اشــاره به اینکه کارهای مشــترکی با 
همکاری کمیته امداد انجام شــده اســت، بیان کــرد: از جمله این 
همکاری ها می توان به پرداخت تســهیات قرض الحســنه برای 
افزایش توانمندی مددجویان در زمینه اشتغال و همچنین طرح های 

ایتام و محسنین اشاره کرد. 

وی تاکید کرد: این بانک در ۱۰ ماهه امســال تعداد ۱۱.3۷۶ فقره 
تسهیات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان 
طرح هــای مددجویــی به مبلغ بیــش از 3.۹۰۷ میلیــارد ریال به 
معرفی شــدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است. 
هلل گانی با اشــاره به اینکه در زمان کرونــا نیز اقدامات مختلفی در 
راســتای کمک به بخش درمان محرومان و نیازمندان انجام شده 
اســت، تصریح کرد: کمک به مراکز درمانــی با خرید آمبوالنس و 
تجهیزات پزشــکی از دیگر کارهای انجام شده بود که با محوریت 

مناطق محروم انجام شد.

آگهــی تغییــرات شــرکت ایده هــای پایــش ســارمه بــا 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 387136 و شناســه 
ملــی 10320378108 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
اســتان تهران، شهرســتان تهــران، بخش مرکزی، شــهر 
تهران، محله سعادت آباد، خیابان مسیل رودخانه، خیابان 
ششــم، پالک 1، مجتمع آتی پارس، طبقه سوم کد پستی: 
1998657497 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1102099(

 آگهــی تغییرات شــرکت صــادق تجارت وحید شــرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 319706 و شناســه 
ملــی 10103574392 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای وحید پور صادق صوفیانی به شماره ملی 
6230006278 فرزنــد احــد متولــد 25/ 5/ 1371 با 
پرداخت مبلغ 49000000000 ریال به صندوق شرکت 
در ردیف شــرکاء شــرکت قرار گرفت. خانم فاطمه صغری 
ایروانی صوفیانی به شــماره ملی 6239701874 فرزند 
علی متولد 1/1/ 1344 با پرداخت مبلغ 1000000000 
ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء شــرکت قرار 
گرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ 100000000000 ریال 
به مبلــغ 150000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. لیست 
شــرکاء شــرکت بعد از افزایش ســرمایه: آقای امیر پور 
صادق صوفیانی به شــماره ملــی 6239713635 دارای 
50000000000 ریال ســهم الشــرکه آقای سعید پور 
صادق صوفیانی به شــماره ملــی 6239719625 دارای 
50000000000 ریال ســهم الشــرکه آقــای وحید پور 

صادق صوفیانی به شــماره ملــی 6230006278 دارای 
49000000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه صغری 
ایروانی صوفیانی به شــماره ملی 6239701874 دارای 

1000000000 ریال سهم الشرکه.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1102098(

 آگهی تغییرات شــرکت انبوه ســازان شــاهین اســپادانا 
شــرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 449402 و 
شناســه ملی 14003870800 به اســتناد صورتجلسه 
 1399/11/15 مــورخ  العــاده  فــوق  عمومــی  مجمــع 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عبدالمحمد ممبینی به شماره 
ملــی: 1987600738 بــا دریافت کلیه ســهم الشــرکه 
خود از صندوق شــرکت از شــرکت خارج شــد. در نتیجه 
ســرمایه شــرکت از مبلــغ 202100000 ریــال به مبلغ 
200100000 ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطه در 
اساســنامه به شــرح فوق اصــالح گردید. تعــداد اعضای 
هیئــت مدیــره از 3 نفــر به 2 نفــر کاهش یافــت و ماده 
مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح گردید. لیست 
شرکا بعد از کاهش ســرمایه: رضا شاهین به شماره ملی 
1130260410 دارنده 100000 ریال ســهم الشــرکه 
مهدی شــاهین به شــماره ملــی 1140233866 دارنده 

200000000 ریال. 
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )1102097(

 آگهی تغییرات شرکت نساجی دیبا ریس سهامی خاص به 
شــماره ثبت 227022 و شناسه ملی 10102681815 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق 
العــاده مورخ 1399/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 

موسســه حسابرســی رهیافت حســاب تهران به شناسه 
ملــی 10100474104 و آقــای مهــرداد روح نوازفــر 
ش.ملــی 0062903081 بترتیــب بعنــوان بازرســین 
اصلــی و علــی البدل بــرای مدت یکســال مالــی انتخاب 
گردیدنــد. ترازنامــه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 
1398 بتصویــب رســید. آقایــان امیــر احــدی ش.ملی 
اعضــا  از  )خــارج  مدیرعامــل  بســمت   0030797225
هیئــت مدیــره( و محمدرضاحریــری اردبیلی به شــماره 
ملی 1465647015 بســمت رئیس هیئت مدیره وعلی 
رفیعی نصرآباد به شــماره ملی 0453577415 بســمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره و امیرافضــل حریری اردبیلی 
به شــماره ملی 1450400663 و رزا رفیعی نصرآباد به 
شــماره ملی 2593457961 بسمت اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد 
بهادار و تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و قراردادها 
و عقود اســالمی با امضاء ثابت مدیرعامل بهمراه رئیس و 
نایب رئیس هیئت مدیره متفقًا« همراه با مهر شــرکت در 
غیاب رئیس با امضاء مدیرعامل بهمراه نایب رئیس هیئت 
مدیره و امیرافضل حریــری اردبیلی متفقًا« همراه با مهر 
شــرکت ودر غیاب نایب رئیس با امضاء مدیرعامل بهمراه 
رئیس و رزا رفیعی نصرآباد متفقًا« همراه با مهر شــرکت 
و کلیه اوراق عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره هریک منفردا« همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1102096(

 آگهــی تغییــرات شــرکت افــالک عمــران کیمیا شــرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 270022 و شناســه ملی 
10103028577 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا 
ســاکی بشــماره ملی: 0451683250 بسمت مدیرعامل 
و عضو هئیت مدیره و خانم ســمیه ســاکی بشــماره ملی: 

0064723496 بســمت رئیــس هئیــت مدیــره و آقای 
پژمان ســاکی بشماره ملی: 0014702649 بسمت نایب 
رئیس هئیت مدیره شــرکت تعییــن گردیدند حق امضاء 
کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور از قبیل چک، سفته، 
بروات، عقود اســالمی، قراردادها، مکاتبات عادی و اداری 
با امضــای مدیرعامل منفردا«همراه با مهرشــرکت معتبر 

است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1102095(

 آگهــی تغییــرات شــرکت پیمــان اعتمــاد آگاه شــرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 241212 و شناســه ملی 
10102819661 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فــوق العاده مــورخ 1399/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از 9 نفر به 5 نفر کاهش 
یافــت وماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 

گردید.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1102094(

 آگهــی تغییرات شــرکت تولیــدی وصنعتی مهــران نوین 
پالستیک سهامی خاص به شماره ثبت 175036 و شناسه 
ملــی 10102174218 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 30/09/1399 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 6000000000 ریال 
بــه مبلــغ 36000000000 ریال منقســم بــه 10000 
ســهم 3600000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده 
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 
اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش ســرمایه در تاریخ فوق 

الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1102093(
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بیوتیک  آنتــی  یک  آزیترومایســین 
تجویزی است. از این دارو برای درمان 
عفونت های ســینه مانند ســینه پهلو، 
عفونت های بینــی و گلو مانند عفونت 
عفونت های  )ســینوزیت(،  ســینوس 
پوســت، بیمــاری الیــم، و برخــی 

عفونت های آمیزشی استفاده می شود.
به نقل از “ان اچ اس”، آزیترومایســین 
برای کودکان نیز تجویز می شــود که 
اغلب بــرای درمان عفونت های گوش 

یا عفونت های سینه استفاده می شود.
می تواند  آزیترومایســین  همچنیــن، 
در بلنــد مدت بــرای پیشــگیری از 
عفونت هــای ســینه در افــرادی که 
به طور مــداوم به این شــرایط مبتا 

می شوند، استفاده شود.
آزیترومایسین به شکل کپسول، قرص 
و مایع در دســترس اســت. همچنین، 
این دارو به شــکل تزریقی نیز استفاده 
می شــود، اما این مورد به طور معمول 

در بیمارستان انجام می شود.
حقایق کلیدی ��

آزیترومایســین به طور معمول یک بار 
در روز مصرف می شود. بهتر است این 
دارو هر روز در زمانی یکسان مصرف 

شود.
اگــر پزشــک برای شــما کپســول 
آزیترومایســین تجویز کرده است، باید 
آن را حداقل یک ساعت پیش از غذا یا 
دو ساعت پس از غذا مصرف کنید. اگر 
انواع قرص یا مایع برای شــما تجویز 
شده است، می توانید آنها را با یا بدون 

غذا مصرف کنید.
پس از گذشت چند روز از درمان بیشتر 
بهتری  احســاس  احتمااًل  عفونت هــا 
خواهید داشت، اما دوره درمان با دارو 

باید کامل شود.
جانبــی  عــوارض  شــایع ترین 
تهوع،  حالت  شــامل  آزیترومایســین 
استفراغ، اسهال، سردرد، و تغییرات در 

حس چشایی می شوند.
چــه افرادی می توانند و نمی توانند  ��

آزیترومایسین مصرف کنند
بزرگســاالن می تواننــد  و  کــودکان 
آزیترومایســین مصرف کنند. این دارو 

برای برخی افراد مناســب نیست. اگر 
دارای موارد زیر هســتید، برای کسب 
اطمینــان از بی خطر بــودن مصرف 
آزیترومایســین با پزشک خود مشورت 

کنید:
– در گذشــته به آزیترومایســین یا هر 
داروی دیگر واکنش آلرژیک داشته اید

– به مشــکات کبدی یا کلیوی مبتا 
هستید

– به مشــکات قلبی از جمله ضربان 
نامنظم قلب )آریتمی( مبتا هستید

– در گذشته به واســطه مصرف آنتی 
بیوتیک ها به اسهال مبتا شده اید

– به میاســتنی گراویس مبتا هستید 
این  آزیترومایســین می تواند عائم   –
را  کننــده عضات  بیمــاری تضعیف 

تشدید کند
 – هســتید  مبتــا  دیابــت  بــه   –

آزیترومایسین مایع حاوی شکر است
چگونه و چه زمانی آزیترومایســین  ��

را مصرف کنید
آزیترومایســین به طــور معمول یک 
بار در روز مصرف می شــود، مگر این 
که اســتفاده از دارو به صورت تزریقی 
باشد. بهتر است هر روز دارو در زمانی 
یکســان مصرف شــود. بــا توجه به 

عفونتی که تحت درمان قرار دارد، دوز 
معمول ۵۰۰ میلی گرم در روز برای 3 
تا ۱۰ روز است. برای برخی عفونت ها، 
یک دوز باالتر یک یا دو گرم استفاده 

خواهد شد.
برای  آزیترومایســین  اوقــات،  گاهی 
اســتفاده بلند مدت با هدف پیشگیری 
از عفونت های ســینه کــه فرد به طور 
مــداوم آنها را تجربــه می کند، تجویز 
می شــود. در این مــورد، دارو به طور 
معمول سه بار در هفته اغلب دوشنبه، 

چهارشنبه و جمعه مصرف می شود.
عوارض جانبی ��

همانند همــه داروها، آزیترومایســین 
می توانــد موجب برخی عوارض جانبی 
شــود، اگرچه همه افراد این شرایط را 

نمی کنند. تجربه 
واکنش آلرژیک شدید ��

در موارد نادر، ممکن است یک واکنش 
به  )آنافیاکســی(  شــدید  آلرژیــک 

آزیترومایسین شکل بگیرد.
در صــورت مواجهــه بــا مــوارد زیر 
تماس  اورژانس  مرکــز  بــا  بافاصله 
گرفتــه یــا بــه نزدیک تریــن بخش 

اورژانس مراجعه کنید:
– بروز راش پوســتی که ممکن است 

خارش دار، قرمــز، متورم، تاول زده یا 
پوسته پوسته باشد
– خس خس سینه

– احساس تنگی در سینه یا گلو
– دشواری در تنفس یا صحبت کردن

– تورم گلو، دهــان، صورت، لب ها، یا 
زبان

شما ممکن است یک واکنش آلرژیک 
شــدید داشــته و به درمان فوری در 

بیمارستان نیاز داشته باشید.
بارداری و شیردی ��

مصرف آزیترومایســین به طور معمول 
حیــن بارداری یــا شــیردهی توصیه 
نمی شــود. اما اگر فواید آن بیشــتر از 
خطراتش باشــد، پزشــک شما ممکن 
است این دارو را برای شما تجویز کند.

اگر دارویی مانند آمیودارون یا سوتالول 
را بــرای ضربان قلب نامنظم )آریتمی( 
مصرف می کنید، پزشک خود را از این 

شرایط آگاه کنید.
آزیترومایسین می تواند گاهی اوقات بر 
ضربان قلب تاثیرگذار باشد، از این رو، 
بهتر اســت با داروهای دیگر که اثری 

مشابه دارند، مصرف نشود.
از جمله ایــن داروها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
– داروهــای ضــد افســردگی، مانند 

سیتالوپرام
– داروهــای ضــد روان پریشــی که 
برای درمان مشــکات سامت روانی 

استفاده می شوند
– برخی داروهای ضــد حالت تهوع و 

استفراغ، مانند دومپریدون
– برخــی آنتــی بیوتیــک هــا، مانند 

فلوکساسین موکسی 
ترکیب آزیترومایســین بــا درمان های 

گیاهی و مکمل ها
مشکل شناخته شده ای برای استفاده از 
درمان های گیاهی یا مکمل ها همراه با 

آزیترومایسین وجود ندارد.
ایمنی دارو ��

پزشک یا داروســاز خود را از هر گونه 
داروی دیگری که مصرف می کنید، از 
جمله داروهای گیاهــی، ویتامین ها یا 

مکمل ها آگاه کنید.

آزیترومایسین و دانستنی هایی 

درباره این آنتی بیوتیک

۸ غذایی که باعث عمر باالی ۱۰۰ سال می شوند
گاهی برایمان سؤال می شود آن هایی که ۱۰۰ سال عمر 
می کنند چه عادات غذایی دارند. به طور معمول ما انتظار 
جوابی مانند میوه، ســبزیجات و یک رژیم غذایی معتدل 
را داریــم. با این حال افرادی هســتند که جوابی مغایر و 
خــاص و حتی بعضی اوقات عجیبی برایمان دارند. با هم 

نگاهی به این مواد و خوراکی ها می اندازیم.
۱- بیکن ��

ســوزانا جونز توانست ۱۱۶ ســال زندگی کند. او بخاطر 
خــوردن ۴ تکه بیکــن، تخم مرغ و بلغــور در صبحانه 
مشهور بود. به گفته خواهرزاده سوزانا، این خانم همیشه 
یک تکه از بیکن را برای بعداً نگه می داشت. البته ناگفته 
نماند که خواب باالی ۱۰ ســاعت وی هم تأثیر بسزایی 

در عمر طوالنیش داشت.
۲- تخم مرغ خام ��

اما مورانو که درســال ۱۸۹۹ به دنیا آمد توانست تا ۱۱۷ 
ســالگی زندگی کند. او از دوران نوجوانی به رژیم غذایی 
عجیبی عادت داشــت. مورانو ۹۰ سال به خوردن 3 تخم 
مرغ در روز مشــغول بود که ۲ تای آن خام بودند. وی به 

پختن کلوچه نیز بسیار عاقه داشت.
۳- شکالت ��

جین کالمنت با ۱۲۲ سال ســن احتمااًل پیرترین انسانی 
باشد که زمین به خود دیده. او در زندگی خود بسیار فعال 
بود و در ۱۰۰ ســالگی نیز می توانســت دوچرخه سواری 
کند. گفته ها حاکی از آن اســت که او از خوردن شکات 
بســیار لذت می بــرد و بصورت هفتگی نیــز تقریبًا یک 

کیلوگرم شکات مصرف می کرد.
۴- چیپس ��

مصاحبه های موجود از ماتیلدا کورســیا که توانست ۱۰۱ 
سال عمر کند نشــان می دهد او هم یک غذای نامعقول 
در ســبد غذایی اش داشــت. وی در این مصاحبه ها بیان 

می کند کــه طول عمر زیاد خود را مدیون خوردن ســه 
چیپس سیب زمینی در هر شب است.

۵- سوشی ��
میســائو اوکاو ۱۱۷ ســاله معتقد بــود دو چیز این طول 
عمر بسیار زیاد را به زندگیش بخشیده: خواب و سوشی. 
گذشــته از این که او هر روز حداقل ۸ ساعت می خوابید، 
از نوع ویژه ای سوشی که با سرکه و برنج بخارپز می شد 

لذت می برد.
۶- شاه ماهی ��

یکی دیگر از افرادی که توانســت ۱۱۵ ســال عمر کند 
به این اشــاره کرد که در طول عمر خود به خوردن شاه 
ماهی و آب پرتقال مشــغول بوده است. این فرد تصمیم 
گرفت پــس از مرگ بدن خود در اختیــار مراجع علمی 

قرار دهد.

۷- مرغ سوخاری و بستنی ��
برای گرترود بینز ۱۱۵ ســاله فقط خــوردن بیکن کافی 
نبود. بســتنی و مرغ ســوخاری هــم در رژیم وی نقش 
مهمی را ایفا می کردند. به گفته مسئولین خانه سالمندان، 
او فردی فروتن بوده و مجموعه های تلویزیونی را دوست 

داشته است.
۸- نوشابه رژیمی ��

ترزا رولی هــر روز از خوردن یک قوطی کوکاکوال لذت 
می برد. البته در این مورد نمی توانیم بگوییم که شــخص 
مــورد بحــث تمام ســال های عمر خود را مشــغول به 
نوشــیدن نوشابه بوده. به این دلیل که وی ۶۸ سال قبل 
از فروخته شدن نوشابه و در سال ۱۹۱۴ به دنیا آمده. وی 
در یک مصاحبه در ۱۰۴ سالگی به این اشاره می کند که 

از خوردن نوشابه بسیار لذت می برده است.

اسپاسم قلبی می تواند منجر به مرگ شود؟

متخصص قلب و عروق کشــورمان به افرادی که اسپاســم قلبی دارند 
توصیه کرد: حتماً تحت نظر پزشــک باشــند تا عوامل ایجاد اسپاســم 
مشــخص شود چون اسپاســم قلبی می تواند در مواردی منجر به مرگ 
شــود. اسیدعلی جمالیان متخصص قلب و عروق درباره اسپاسم قلبی و 
تفاوت آن با حمله قلبی اظهار داشــت: اسپاسم قلبی به معنی اسپاسم در 
عضله قلب نیست ولی اسپاسم در عروق تغذیه کننده قلب و عضله قلب 
اتفاق می افتد. هر گونه اسپاســم و گرفتگی در عروق کرونر که وظیفه 
خونرسانی به قلب را بر عهده دارند می تواند منجر به سکته یا حمله قلبی 

شود. البته معمواًل این انقباض شدید جدار عروق کرونر در بیماران فشار 
خونی، آرترواســکلروزی، کسانی که رسوب چربی در عروق دارند بیشتر 
اســت ولی عواملی مانند استرس و سرمای شــدید و استفاده از الکل و 
دخانیات، چربی باال و فشــار خون هم در بروز آن مؤثر است. متخصص 
قلب و عروق درباره عامت های اسپاســم قلبی خاطر نشــان کرد: این 
اسپاســم می تواند عامت های آنژین صدری یا گرفتگی عروق را تقلید 
کند. می تواند با درد ناگهانی قفسه سینه شروع شود. عامت های سکته 
قلبی را ایجاد کند و حتی به ســکته قلبی منجر شــده و حتی به مرگی 
ناگهانی منتهی شود. معمواًل این اسپاسم ها خیلی کوتاه و در حد ۱۵ ثانیه 
رخ می دهند اما اگر اسپاســم طوالنی و خیلی شدید باشد می تواند سکته 

یا آریتمی و حتی ایست ناگهانی ایجاد کند. اکثر موارد بیماران از این فاز 
نجات پیدا می کنند و تمامی توصیه هــا را فراموش می کنند. وی افزود: 
معمواًل این بیماران آسپیرین و نیتروگلیسیرین به همراه دارند که موجب 
کاهش اسپاسم می شود اگر سریعاً به اورژانس هم منتقل شوند که ظرف 
چند دقیقه با استفاده از داروهای تزریقی حال آنها بهبود می یابد. جمالیان 
با اشــاره به اینکه اسپاسم قلبی در جوانان شایع است و در مردان و زنان 
به صورت یکسان اتفاق می افتد گفت: جوانان استرس و فعالیت بیشتری 
دارند. مصرف کوکایین و آمفتامین شــانس بروز آن را افزایش می دهد. 
افراد مسن معمواًل بیماری های زمینه ای دارند که برای آنها دارو مصرف 

می کنند به همین دلیل کمتر به اسپاسم قلبی دچار می شوند.

سازمان جهانی بهداشت توصیه هایی برای تغذیه مناسب به 
منظور پیشگیری از کرونا دارد. کارشناسان سازمان جهانی 
بهداشت می گویند، برای پیشگیری از ابتا به بیماری کووید 
۱۹ و البته درمان سریع تر بیماران مبتا به این ویروس، باید 

موارد زیر را رعایت کنید:
۱. خوراکی های تازه و فرآوری نشده مصرف کنید ��

میوه، ســبزیجات، حبوباتی مانند عدس و لوبیاها، آجیل و 
غات کامل، گوشت، ماهی، تخم مرغ و شیر از خوراکی هایی 
اســت که باید مصرف شــوند. به جای خوردن مواد قندی، 

چرب یا شور از سبزیجات و میوه استفاده کنید.
۲. در حد متعادل روغن و چربی مصرف کنید ��

از چربی های غیراشباع شــده مانند چربی هــای موجود در 
ماهی، آووکادو، آجیل، زیتون، ســویا، کانوال و آفتابگردان 
اســتفاده کنید. به جای گوشــت قرمز از گوشت های سفید 
ماننــد مرغ و ماهی مصرف کنید. از مصرف گوشــت های 
فرآوری شده که حاوی چربی و نمک فراوان هستند، پرهیز 
کنید. از لبنیات کم چرب مصرف کنید. تا جایی که می توانید 
از سرخ کردنی ها، پیتزاهای یخ زده، شیرینی ها و فست فودها 
دوری کنید. درضمن مــواد خوراکی را بیش از حد نپزید تا 

ویتامین های آن از بین نروند.
۳. نمک و شکر کمتر مصرف کنید ��

هنگام پخت وپز از چاشــنی های سرشار از سدیم و نمک به 
مقدار کم اســتفاده کنید. از خوراکی هایی که حاوی مقدار 
فراوانی نمک و قند هستند، بپرهیزید. از نوشیدنی های گازدار 
و بدون گاز، مانند انواع نوشــابه ها و آب میوه ها و همچنین 
دوغ و ماســت طعم دارشــده که حاوی قند بســیار هستند 
اجتناب کنید. به جای مصرف شــیرینی، کیک و شکات از 

میوه های تازه استفاده کنید.
۴. به اندازه کافی آب بنوشید ��

آب مایه حیات است و مواد مغذی و ترکیبات درون خون را 
به سراســر بدن منتقل می کند، دمای بدن را تنظیم کرده و 
مواد زاید را از بدن بیرون می کند. درضمن این مایع حیاتی 
حرکت مفاصل را بهبود می بخشد. بهتر است روزانه ۸ تا ۱۰ 
فنجان آب بنوشید. همچنین می توانید نوشیدنی های دیگر 
مانند آب سبزیجات، آب لیمو که در آب رقیق شده و شیرین 
نشــده اســت و چای و قهوه مصرف کنید. اما باید مراقب 
باشید که بیش از حد کافئین و آب میوه مصرف نکنید. بنابه 
گفته متخصصان بهداشت و سامت با مصرف صحیح مواد 
مغذی می توان از ابتا به بیمــاری کووید ۱۹ اجتناب و به 

درمان مبتایان کمک بسیاری کرد.

بیماری فشــار خون، شایع ترین عامل خطر قابل پیشگیری 
برای بیماری های قلبی است، به طوری که بیش از ۱ میلیارد 
نفر با آن درگیر هستند. برای کاهش فشار خون، از داروهای 
مختلفی استفاده می شود، اگرچه تغییر سبک زندگی و رژیم 
غذایی می تواند فشــار خون را کاهش داده و خطر درگیری 
افراد با بیماری های مختلف قلبــی را کمتر کند. در همین 
راستا با برخی از مواد غذایی که به کاهش فشار خون کمک 

می کند، آشنا شوید:
مرکبات ��

میوه های خانواده مرکبات مثل لیمو، پرتقال و گریپ فروت، 
می توانند تأثیر قوی در کاهش فشار خون داشته باشند. آن ها 
سرشار ویتامین ها و مواد غذایی هستند که می تواند قلب شما 

را سالم نگه دارد.
سالمون و ماهی های چرب ��

ماهی های چرب یک منبع سرشــار از امگا-3 هستند، ماده 
عذایی که تأثیر قابل توجهی در سامت قلب دارد و این نوع 

چربی ها می تواند به کاهش فشار خون کمک کند.
پسته ��

پسته سرشار مواد غذایی مختلف است و تغذیه آن می تواند 
به کاهش فشار خون کمک کند. مطالعه ۲۱ تحقیق مختلف 
نشــان داده است که در میان تمام آجیل ها، پسته بیشترین 

تأثیر را در فشار خون دارد.
هویج ��

اگرچه هویــج را می توان به شــکل های معمولی و پخته 
مصرف کرد، اما یک مطالعه روی ۲۱۹۵ نفر از ســن ۴۰ تا 
۵۹ نشــان می دهد که مصرف هویج نپخته تأثیر زیادی در 

کاهش فشار خون دارد.
بروکلی ��

بروکلی مملو از آنتی اکسیدان است، ماده غذایی که به کاهش 
فشــار خون کمک می کند. یک مطالعه روی ۱۸۷۴۵3 نفر 
نشان می دهد کسانی که هفته ای چهار بروکلی می خورند، به 

احتمال کمتری با خطر فشار خون درگیر می شوند.

توصیه های سازمان جهانی بهداشت
چه بخوریم کرونا نگیریم؟

این واکســن تک ُدز کرونا که ۸۵ درصد در جلوگیری از ابتا 
به کرونا مؤثر است می تواند در طی چند روز آینده مجوز گرفته 
و پس از تأیید ایمنی و اثربخشــی آن، می تواند جان میلیون ها 
نفــر را با تنها یک بار تزریق نجات دهد. کمپانی جانســون اند 
جانسون موافقت کرده که تا پایان ماه ژوئن ۱۰۰ میلیون ُدز از 
واکســن خود را در اختیار ایاالت متحده قرار داده در حالی که 
بریتانیا با سفارش 3۰ میلیون ُدز، می تواند نیمی از جمعیت خود 
را با این واکسن و در زمانی کوتاه تر واکسینه نماید. در شرایطی 
که نگرانی های جدی در مورد توزیع بســیار کند واکسن های 
کرونا در سراســر جهان وجود دارد، دریافت مجوز برای واکسن 
جانسون اند جانسون می تواند به تسریع ایمنی سازی مردم جهان 
کمک کند. برخاف واکسن های فایزر و آکسفورد- آسترازنکا، 
در این نوع واکســن تنها یک بار تزریق برای ایمن کردن فرد 
در برابر ویروس کرونا کافی است. در حالی که نتایج تست های 
بالینی واکسن جانسون اند جانســون بسیار امیدوار کننده بوده، 
این واکســن هنوز مجوز ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده 
را دریافت نکرده اســت، اتفاقی که انتظــار می رود در روزهای 
پیش رو اتفاق بیفتد. برتری دیگر واکسن جانسون اند جانسون 
این است که نسبت به واکسن های دیگر مانند فایزر بسیار کم 
هزینه تر است زیرا نیازی به نگهداری در دماهای بسیار سرد و 
فریز شــدن ندارد. عاوه بر این، هزینه هر ُدز از این واکسن ۷ 
پوند است و این یعنی هزینه یک ُدز از این دارو به اندازه دو ُدز از 
واکسن آکسفورد اما ارزان تر از واکسن های دیگری است. نیاز به 
تنها یک ُدز برای ایمن شدن نیز بدین معناست که تنها یک بار 
مراجعه برای دریافت واکسن کافی بوده و هزینه و زمان تزریق 
نیز به شدت کاهش خواهد یافت. سازمان غذا و داروی ایاالت 
متحده اعام کرده که واکسن جانسون اند جانسون تا ۸۵ درصد 
در جلوگیری از ابتا به کرونا مؤثر بوده و میزان تأثیر آن در برابر 

ابتای خفیف به این بیماری ۶۶ درصد است. 

لخته شــدن خون در بدن می تواند موضوع جدی باشد که 
به حمله قلبی، سکته مغزی یا حتی مرگ منجر می شود.

لخته به این دلیل ایجاد می شود که رگ های خونی انسداد 
دارند و خون در انبوهی از سلول ها منعقد می شود. در غالب 

موارد، لخته خشک می شود. نشانه های لخته شدن خون:
۱- تورم و درد در ساق پا ��

لخته هــای خون از ناحیه پا نشــات می گیرند و در صورت 
تشکیل، تورم در رگ ها وجود دارد. این امر منجر به درد در 

عضات ساق پا می شود.
۲- احساس گرما ��

یکی از نشانه های لخته شدن خون در بدن افزایش دما در 
منطقه آسیب دیده و اطراف آن است. عاوه بر این، منطقه 

دارای خارش و زخم خواهد بود.
۳- خستگی غیر قابل توضیح ��

اگر برنامه زندگی تان شــلوغ است، خستگی طبیعی به نظر 
می رسد، اما در غیر این صورت، خستگی ممکن است نشانه 
لخته خونی باشد که بدن در تاش است آن را از بین ببرد. 
برای انجام این کار، قلب باید بیش از حد کار کند و همین 

باعث خستگی غیرقابل توضیح می شود.
۴- تنگی نفس ��

اگر قلب و ریه ها به دلیل لخته خون تحت فشــار باشــند، 
ممکن است تنگی نفس ایجاد شود. این وضعیت )به عاوه 
عائم اضافی مرتبط با تشــکیل لخته خون( نشانه جدی 

بودن مشکل است و باید سریعاً رفع شود.
۵- درد قفسه سینه ��

وقتی لخته خون به ریه ها برســد، فرد دچار درد شدیدی در 
قفسه سینه و پهلوها خواهد شد. این درد شدید و سوزاننده 

خواهد بود.
۶- درد در زمان حرکت ��

یکی از نشــانه های لخته شــدن خون این است که یک 
حرکت ساده باعث درد می شود. اینکه فرد با انجام کارهای 
عادی مانند خم شــدن، خندیدن یا ســرفه احســاس درد 
می کند، نشــانه آن اســت که لخته به ریه ها رسیده و باید 

سریعاً درمان شود.
۷- سرفه های غیر منتظره ��

سرفه هایی ناگهان از راه می رسند و شدید می شوند، می توانند 
نشانه تشکیل لخته، هرچند کوچک، در ریه ها باشند. عائم 
جدی تر بودن شامل ســرفه خون یا تولید موکوس حاوی 

خون است.
۸- گرفتگی عضله ��

اگر گرفتگی های عضات شــدید و مکرراً رخ دهد، نشانه 
جدی وجود لخته خون است. همه افراد گاه به گاه گرفتگی 
عضانی را تجربه می کنند، اما دهیدراته شدن بدن همراه با 
لخته شدن خون می تواند منجر به گرفتگی عضات شود. 

این گرفتگی بیشتر در ماهیچه پشت ساق پا رخ می دهد.

مزایای واکسن کرونا بی رقیب و 
متفاوت جانسون اند جانسون

مزایای واکسن کرونا بی رقیب و 
متفاوت جانسون اند جانسون

برای کاهش فشار خون
 این مواد غذایی را مصرف کنید
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بزرگ ترین انگشتر الماس جهان که 
رکورد گینس را شکست

بزرگ ترین انگشتر الماس جهان ساخته شد. یک جواهر ساز هندی 
با ســاختن این انگشــتر الماس رکورد گینس را شکست. هارشیت 
بانسال، پایه گذار جواهرســازی رنانی در هند، رکورد جهانی گینس 
برای بیشــترین الماس به کار رفته در یک انگشتر را شکسته است. 
هارشــیت اولین بار در سال ۲۰۱۸ یعنی زمانی که مشغول تحصیل 
در رشتهٔ طراحی جواهر در هند بود به فکر شکستن این رکورد افتاد.

رکوردشکنی جهانی جواهرســاز هندی با ساخت انگشتری منحصر 
به فردچند سال بعد در ســی ام نوامبر سال ۲۰۲۰، شرکت هارشیت 
با اســتفاده از ۱۲، ۶3۸ قطعه الماس در یک انگشتر رسماً موفق به 

شکستن این رکورد شد.
انگشتر ماریگلد یا همان گل جعفری که با نام »انگشتر شکوفایی« 
هم شناخته می شــوند، نگینی مدور به شکل یک گل پرزرق و برق 
دارد و مزین به هزاران الماس طبیعی ۰۸/3۸ قیراطی است. هندی ها 

اعتقاد دارند گل جعفری برای آدم ها موفقیت و شانس می آورد.
کل انگشتر کمی بیش از ۱۶۵ گرم وزن دارد و هر گلبرگ این طرح 
گل مانند ۸ الیه، شــکل منحصر به خود را دارد. هارشیت ۲۵ ساله 

اولین کار خود را در ســال ۲۰۱۸ با یک انگشتر طای ۱۸ قیراطی 
آغاز کرد. هارشیت بانسال می گوید: »هدفم همیشه بیشتر از ۱۰ هزار 
الماس بود. خیلی طرح ها را در این سال ها خراب کردم تا باالخره همهٔ 
تمرکزم را روی این طرح بگذارم.« اما رویای هارشــیت باالخره ماه 
گذشته، بعد از دریافت رکورد جهانی گینس و کسب شهرتی جهانی 

به خاطر ساخت این انگشتر الماس نشان خارق العاده، محقق شد.
رکورد قبلی بیشــترین الماس به کار رفته در یک انگشتر هم متعلق 
یک جواهرســازی هندی به نام جواهرســازی هالمــارک بود. این 
جواهرسازی انگشتری به شــکل گل کاملیا مزین به ۷، ۸۰۱ قطعه 

الماس ساخته بود.

براســاس یافته های جدید، تغییرات اقلیمی نقشــی مستقیم 
در ظهور دنیاگیری کوویــد ۱۹ می توانند ایفا کند؛ زیرا یکی 
از پیامدهــای تغییــرات اقلیمی، تغییر زیســتگاه خفاش ها و 

نزدیک شدن آن ها به انسان است.
نشر گازهای گلخانه ای در سراسر جهان در طول قرن گذشته، 
جنــوب چین را به یکی از نقاط اصلــی ظهور ویروس کرونا 
تبدیل کرده است. در این مناطق تعداد خفاش ها رو به افزایش 
 Scienct of the ٔاست. طبق پژوهشــی جدید که در مجله
Total Environment منتشر شد، اولین شواهد در زمینهٔ تأثیر 
تغییرات اقلیمی و نقش مســتقیم آن در ظهور ویروس کووید 
۱۹ منتشر شدند. این پژوهش نشان دهندهٔ تغییرات بزرگی مثل 
تغییر پوشش گیاهی اســتان یونان در جنوب چین و مناطق 

مجاور مثل میانمار و الئوس در طول قرن گذشته است.
تغییــرات اقلیمــی ازجمله افزایــش دما و نور خورشــید و 
کربن دی اکســید جو که بر رشــد گیاهــان و درختان تأثیر 
می گذارند، باعث تغییر زیســتگاه های طبیعی از بوته زارهای 
گرم سیری به ســاوانا و جنگل های برگ ریز شد. بدین ترتیب، 
محیط مســاعدی برای زندگی غالب بســیاری از خفاش ها 
در جنگ فراهم شــد. تعداد ویروس های کرونا در هر منطقه 
رابطهٔ مســتقیمی با تعداد گونه های خفــاش آن منطقه دارد. 
طبق یافته های پژوهش، در قرن گذشــته بیش از چهل گونه 
خفاش چینی به استان یونان در جنوب چین مهاجرت کرده اند 
و میزبان صد نــوع ویروس کرونای خفاشــی بوده اند. دکتر 
رابرت بئر، پژوهشــگر دانشــگاه کمبریج و نویسندهٔ اول این 
مقاله می گوید: تغییرات اقلیمی در طول قرن گذشته زیستگاه 
استان یونان در جنوب چین را به موقعیتی مناسب برای رشد 
گونه های بیشتری از خفاش ها تبدیل کرده است. درک توزیع 
جهانــی گونه های خفاش و انتقال آن ها براثر تغییرات اقلیمی 

می تواند گامی مهم در بازسازی منشأ شیوع کووید ۱۹ باشد.
پژوهشگران برای رســیدن به نتیجه با استفاده از سوابق دما 
و بارش و پوشــش ابری، نقشــه ای از پوشش گیاهی جهان 
در قرن بیســتم تهیــه کردند. آن ها از اطاعــات مربوط به 
پیش نیازهای پوشــش گیاهانی گونه های خفاش جهان برای 
محاســبهٔ توزیع جهانی هرگونه در اوایل سدهٔ بیستم استفاده 
کردند. آن ها با مقایسهٔ این نتایج با توزیع های فعلی توانستند 
تغییرات تعداد گونه های سراســر جهان بر اثر تغییرات اقلیمی 
قرن گذشته را محاســبه کنند. بئر دراین باره بیان می کند: با 
تغییر زیستگاه ها براثر تغییرات اقلیمی، گونه ها به مناطق دیگر 
مهاجرت کردند و ویروس هــا را هم با خود انتقال دادند. این 
مســئله نه تنها منطقهٔ شیوع ویروس را تغییر داد؛ بلکه امکان 
تعامل بین حیــوان و ویروس ها را افزایش داد و باعث شــد 

ویروس های مضرتری منتقل شوند یا به تکامل برسند.
جمعیت خفاش های جهان شامل سه هزار نوع مختلف ویروس 
کرونا اســت که هرکدام به طور میانگین میزبان ۷/۲ ویروس 
کرونا هســتند و اغلب هیچ عامتی ندارنــد. افزایش تعداد 
گونه های خفاش در منطقه ای مشخص براثر تغییرات اقلیمی 
می تواند احتمال شیوع یا تکامل ویروس کرونای مهلک برای 
انســان را افزایش دهد. اغلب ویروس های کرونای خفاشی 
نمی توانند به انسان منتقل شوند؛ اما بسیاری از ویروس های 
کرونای شناخته شــدهٔ مضر برای انســان ممکن است منشأ 
خفاشی داشــته باشند. سه نوع شناخته شــده از این ویروس 
عبارت اند از: سندم تنفسی خاورمیانه )مرس( و سندرم تنفسی 
حاد )سارس( و ویروس کووید ۱۹. منطقهٔ یونان چین که یکی 
از نقاط تمرکز افزایش گونه های خفاش شناسایی شده، خانهٔ 
پانگولین ها هم است. پانگولین ها از میزبان های واسطهٔ انتقال 
ویروس کووید ۱۹ هستند. این ویروس احتمااًل از خفاش ها به 
این حیوانات منتقل شده است که طبق گزارش ها در بازارهای 
ووهان فروخته شــده اند و زمینه ساز انتقال ویروس به انسان 

شده اند.
پژوهشگران از پژوهش های قبلی برای تأکید بر نقش تغییرات 
اقلیمی در شیوع بیماری های ویروسی و حل مشکل تغییرات 
اقلیمی به عنوان بخشــی از برنامه های بازیابی اقتصادی پس 
از دنیاگیری کرونا اســتفاده کردند. پروفســور آندره مانیکا، از 

دانشگاه کمبریج و یکی از مؤلفان این مقاله می گوید:
دنیاگیری کووید  ۱۹ عامل آســیب های اقتصادی و اجتماعی 
متعددی بود. دولت ها باید با اتخاذ تصمیم قطعی برای کاهش 
تغییرات اقلیمی برای کاهش ریســک های سامتی ناشی از 

بیماری های عفونی تاش کنند.
پروفسور کامیلو مورا، از دانشگاه هاوایی، معتقد است:

ایــن حقیقت که تغییــرات اقلیمی می توانند ســرعت انتقال 
پاتوژن های حیات وحش به انســان را افزایش دهند، تلنگری 
برای کاهش نشر گازهای گلخانه ای در سراسر جهان می تواند 

باشد.
پژوهشــگران بر نیاز به محدودکردن توسعهٔ مناطق شهری و 
کشاورزی و شکار در زیستگاه های طبیعی برای کاهش تماس 
بین انسان و حیوان های حامل بیماری نیز تأکید می کنند. این 
پژوهش نشــان می دهد در طول قرن گذشته، تغییرات اقلیمی 
عامل افزایش تعداد گونه های خفاش در مناطق اطراف آفریقای 

مرکزی و بخش هایی از آمریکای جنوبی و مرکزی بوده اند.

طا فلزی کمیاب بوده، ارزش بسیار باالیی دارد و امروزه در 
ساخت جواهرات و ضرب سکه از آن استفاده می کنیم. 

۱- طالی خالص حالت چسبانکی دارد ��
طای خالص می تواند بســیار کش بیاید و نشــکند. برای 
مثال یک اونس طای خالص می تواند تا ۸۰ کیلومتر بدون 
شکستن، کشیده شود. اگر این کار را با تمام طاهای ناخالص 

دنیا انجام دهید می توانید ۱۱ میلیون بار دور زمین بچرخید.
۲- نباید طال را گاز بزنید ��

برخاف بــاور عمــوم، گاز گرفتن طا راه درســتی برای 
تشخیص اصل بودن طا نیست. سایر فلزات به اندازه کافی 
نرم هستند تا جای دندان روی آن ها بیفتد. شاید گاز گرفتن 
مدال طا کار شــایعی بین قهرمان های المپیک باشد اما از 
بازی های تابستانی سال ۱۹۱۲ مدال های طای المپیک از 
آن فلز ساخته نمی شوند. مدال های طای امروزی بیشتر از 
نقره ساخته می شوند. در المپیک ۲۰۱۶ ریو فقط ۱.۲ درصد 

طا در مدال های طا وجود داشت.
۳- جایزه نوبل با طال ساخته می شود ��

جایزه نوبل همه ســاله از طا ساخته می شود. اما ۱۹۸۰ به 
بعد عیار این جوایــز از ۲۴ عیار به ۱۸ عیار نزول کردند و با 
طای ۲۴ عیار روکش شــدند. هر جایزه نوبل ارزشی برابر 

۸۰۰۰ دالر دارد.
۴- طال می تواند تغییر رنگ دهد ��

طا که به طور طبیعی به رنگ زرد است وقتی با بقیه فلزات 
ترکیب می شــود رنگش تغییر می کند و اســتحکامش باال 
می رود. طای سفید حاوی نیکل یا پاالدیوم است. طای رز 
)Rose Gold( رنگ گرمش را از مس می گیرد. حتی طای 
ســبز رنگ نیز داریم که بخاطر نقره و بعضی اوقات روی و 

کادمیم رنگش عوض می شود.
۵- هزاران ســال پیش از طال در پزشــکی اســتفاده  ��

می شد
رومیان باستان از طا برای بریج کردن بین دندان ها استفاده 
می کردند. آن ها این کار را از اتروســکی ها یاد گرفته بودند. 
در قرن بیســتم پزشــکان با تزریق طا که دارای خواص 
ضد التهابی اســت درد بیماران روماتیسم مفصلی را کاهش 
می دادنــد. امروزه از طــا برای کوچک کــردن توده های 

سرطانی استفاده می شود.
۶- طــال بــرای حــذف ناخالصی هایش بــه طور قابل  ��

توجهی داغ می شود
اصطاح شمش طا از کلمه جوشیدن )boil( در زبان التین 
می آیــد. ناخالصی های طا در کوره با ۲۷۶۰ درجه ســانتی 

گراد گرفته می شود
۷- در حــال حاضــر خزانه داری آمریکا ۱۴۷.۳ میلیون  ��

اونس شمش طال در اختیار دارد
 Fort Knox چیزی حدود نصفی از این شمش های طا در
)فورت ناکس، یک پایگاه ارتش آمریکا( نگه داری می شود. 
انباری که ۱3۰ میلیارد دالر ارزش دارد. امنیت فورت ناکس 
بســیار باالســت. فقط یک رییس جمهور یعنی آن فرانک 

روزولت، از داخل این خزانه دیدن کرده است.
۸- بیشتر طالی جهان در چین استخراج می شود ��

چین در ســال ۲۰۱۷ در تولید طا از آفریقای جنوبی پیشی 
گرفت. اما بزرگترین کریستال طای دنیا که شکل آن بسیار 
نادر است چندین دهه پیش در ونزوئا کشف شد. این سنگ 

طای نادر وزنی برابر با ۷.۷ اونس داشت.
۹- بعضــی از طالهــا از فاضالب شــهری اســتخراج  ��

می شوند
گرچه این منبع تعجب آور و ناخوشــایندی است اما این هم 
از مکان هایی است که می توان طا از آن استخراج کرد. در 
ســال ۲۰۱۵ طی تحقیقی که روی تصفیه خانه ها انجام شد 
محققان در دانشــگاه آریزونا بــه این پی بردند که فاضاب 
تولید شــده در طی یک ســال ۲.۶ میلیون دالر طا و نقره 

در خود دارد.
۱۰- ما تاکنون ۸۰ درصد طالی جهان را استخراج کرده ایم ��

تا االن ۸۰ درصد از ۲۴۴۰۰۰ تن طای قابل اســتخراج، از 
معدن ها بیرون کشیده شده است. در زیر آب ها و اقیانوس ها 
نیز ۲۰ میلیــون تن طا وجود دارد اما چون اســتخراج آن 
هزینه بســیار باالیی دارد، کار استخراج آن تا به حال انجام 

نشده است.
۱۱- ما طال را به فضا برده ایم ��

در لبــاس فضانوردان از طا برای جلوگیری از تابش مادون 
قرمز استفاده می شود. ناسا ابزارهایی که باید خنک بمانند را 

با ورق طا می پوشاند.
۱۲- پیریت، سنگ معدنی است که آن را طالی احمق ها  ��

می نامند
پیریت، ســنگ کانی که بیشتر از آن به نام طای احمق ها 
نام برده می شــود، چون بخاطر شکل و ظاهرش که بسیار 
شــبیه به طاست خیلی ها با دیدن آن فکر می کردند معدن 
طایی کشــف کرده اند. از جمله کریستوفر نیوپورت که در 
دهه ۱۶۰۰ آن را با کشتی به لندن فرستاد. پیریت یک کشف 
ناامید کننده است و اغلب در کنار معادن طای واقعی یافت 

می شود.

از آســیب هایی که متأســفانه به جان 
بعضــی از افــراد و مــردم ایــن مرز و 
اســت.  افتــاده، فضــای مجازی  بوم 
بعضًا  متأســفانه  سالم  شب نشینی های 
جای خــود را به فضای مجــازی داده 
است. این یعنی اعتیاد و عادت بسیار بد 
به فضای مجــازی و دنیای جدیدی که 
چندی اســت پنجره اش به روی بشر باز 
شده است. دنیای پر زرق و برق فضای 
مجازی به رغم منافعی که دارد، اما اگر 
مراقب نباشیم، آسیب هایی نیز به وجود 
مــی آورد، اما چرا فضــای مجازی مثل 
چاقوی دو لبه ای اســت که باید مراقب 

آن بود.
۱- فضایــی بــرای خلق اســارت یا  ��

کشف هویت؟!
درست اســت که باید از دنیا و شناخت 
اتفاقات پیرامون آن غافل نشویم، اما آیا 
باید فریب بخوریم؟ گاهی اوقات به بهانه 
عقب نیفتادن از یکدیگــر، در فهمیدن 
اطاعات ساعت ها در فضای مجازی به 
جســت وجو می پردازیم، اما غافل از این 
هســتیم که به نوعی تحت تربیت این 
فضا قرار گرفته ایم. عمر انسان می تواند 
صرف خلق فرصت هایی شود و همه را 
در مسیر شــکوفایی قرار دهد نه اینکه 
جلوی شــکوفایی فکر و اندیشه گرفته 
شود. وقتی فکرمان را در اختیار دیگران 
در فضای مجازی قرار می دهیم، در واقع 
خود را اســیر کرده ایم، اما اگر به اندازه 
ضرورت و برای ارتقای فکر و اندیشــه 
خود در این فضا وارد شدیم، ما صاحب 

برای دیگــران خواهیم  خلق فرصت ها 
بود. جوانی که در حال نوشتن یک پروژه 
تحقیقاتی و در نهایت اجرایی اســت، در 
فضای مجــازی فقط در مورد این پروژه 
و تقویــت آن به جســت وجو و کنکاش 
می پــردازد تا بتواند در خلــق اثر از خود 
در جامعه عده ای را به شکوفایی برساند. 
چنیــن فردی دیگر فرصــت تلف کردن 
وقت در فضاهای دیگر را ندارد. در نتیجه 

احساس هویت می کند.
از  �� دوری  و  مجــازی  فضــای   -۲

فرهنگ های سنتی
مراقب باشــیم با بیش از حد پرداختن به 
مجازستان، فرهنگ ملی و زندگی ایرانی 
– اسامی مان را تحت تأثیر قرار ندهیم؛ 
چراکه از آسیب های بزرگ فضای مجازی 
دورکردن مردم از فرهنگ های سنتی و 
دیرینه خودشان است و در مقابل آن قرار 
دادن خانواده ها در فضای زندگی مدرن 
و حتی غیرایرانی و سنت های غیرایرانی 
- اســامی و نهایتاً از دست دادن هویت 
ایرانی است. پس باید بیشتر احتیاط کرده 
و مراقب باشــیم. مــا فرهنگی اصیل و 
پایدار داریم و زمانی اقوام مختلف تحت 

تأثیر این فرهنگ غنی بودند.
۳- فضــای مجازی و نشــانه های  ��

بی هویتی
اخاق و رفتارهای ارزشــی و انســانی 
با عادت بــه الگوبــرداری از رفتارهای 
ناهنجار، از آفت های دیگر فضای مجازی 
اســت؛ فضایی که اجازه نمی دهد انسان 
برای خودش تصمیم بگیــرد و به قول 
معروف خودش باشــد. باید دید دیگران 
چطور هستند تا ما هم آنطور باشیم. یعنی 
گاهی آنقدر این رفتارهــا در وجود افراد 
اثر می گذارد، لباسی که به تن انسانی در 
کشــور غربی آن هم با آداب و رسوم و 
ســنت هایی که مختص خودشان است، 
باید در قد و قامــت جوان ما خودنمایی 
کند. گاهی عمل های جراحی عجیب بر 
اعضای بدن انسان ها در آن طرف مرزها، 
نشــان از بی هویتی اســت و این نماد و 
نشــانه ها بر اعضای بدن جوانان ما نیز 

باعث نگرانی است.
۴- فضای مجازی و ســالخی هویت  ��

اخالقی
نکتــه دیگر این اســت با بیــش از حد 
پرداختن و وقت صرف کــردن در دیوار 
مجازستان، بی تردید فرصت شناخت خود 
را از دست خواهیم داد. انسان جایگاهی 
عظیــم در بیــن مخلوقــات دارد، امــا 
غرق شدن در فضاهای مخرب شبکه های 

مختلف مجازی مجال دیدن این جایگاه 
را از انســان می گیرد. آیا ما همان احسن 

الخالقین نیستیم؟
۵- زندگــی حقیقــی بــا آدم های  ��

واقعی
بی نظمی در خــواب و برنامه های روزانه 
از جمله آفات عادت های بیجا به اینترنت 
و فضای مجازی اســت. متأسفانه زنان 
خانه داری که زمانی بهترین مدیریت ها را 
در زندگی برای خود به ثبت رسانده بودند، 
امــروزه به خاطر عادت بــه این فضاها 
بی برنامگی  تلف کردن،  رکوردهای وقت 
و بی نظمی و ضعف تربیت فرزند و حتی 
شوهرداری را در عصر جدید رسانه ها از 
خود بر جای گذاشته و به ثبت رسانده اند. 
از همین رو خوب اســت در داستانی که 
در پی می آید، تأملی شود: زندگی بسیار 
امکانات یک  راحتی داشــتم. هرچنــد 
زندگــی اولیه آرامم کرده بــود و تنها با 
تک فرزندم و همســر مهربانم روزهای 
بسیار خوشی را پشت سر می گذاشتم، اما 
آرام آرام این زندگی شیرین و بی دردسر، 
روزبه روز به کامم تلخ تر می شــد. شاید 
برایتان این سؤال پیش بیاید که امکانات 
مادی و مشکات اقتصادی یا تنهایی من 
در منزل مرا دلتنگ کرده بود و به همین 
خاطر من نسبت به زندگی دلسرد شدم، 
اما اینطور نیست. این ناآرامی زمانی اتفاق 
افتاد که ارتباط من با یکی از زنان فامیل 
و عــادت او به فضای مجازی و اینترنت 
و دنیای به ظاهر جذاب مجازی، فضایی 

دیگر جلوی من باز کرد.

در شبکه های اجتماعی
گم نشویم

پنج جسم عجیبی که پرسویرنس ناسا با خود به مریخ برده است

مریخ نورد پرسویرنس بامداد روز جمعه در ساعت ۰۰: ۲۵ 
به ســامت روی مریخ فرود آمد و به همراه خود اشــیایی 

تزیینی و گران بها را به این سیاره برد.
به مدت دهه ها، ناسا در پیروی از سنتی به نام »زینت آرایی«، 
اشیایی بامزه را به فضاپیماها و کاوشگرهای عازم کیهان 
افزوده اســت. پایونیر ۱۰ و ۱۱، دو فضاپیمایی که در دههٔ 
۱۹۷۰ به فضا پرتاب شدند، پاکی را حمل می کردند که 
موقعیت زمین در کهکشان و همچنین تصاویری از مردان 
و زنان برهنه را به تصویر کشــیده بود. این تصاویر، زاییدهٔ 
افکار کارل ســیگن، اخترشناس مشهور آمریکایی بود. او 
می خواست هر حیاتی فراتر از زمین که ممکن بود فضاپیما 

را پیدا کند، با ما و نحوهٔ ارتباط با انسان ها آشنا شود.
یکی از اجســامی که مریخ نورد پرسویرنس به همراه دارد، 
به تاریخ یادشــده ادای احترام می کند. صفحه ای که روی 
مریخ نورد نصب شــده اســت، از همان نــوع هنر خطی 
ظریف به کاررفته در پاک پایونیر استفاده می کند و زمین، 
خورشید و مریخ را به تصویر می کشد. این سه جرم به وسیلهٔ 
خطوطی از کد مورس به یکدیگر پیوســته اند که ترجمهٔ 
آن »کاوش همه با هم« اســت. این صفحه تنها یکی از 
چند جسم مخفی نصب شــده روی مریخ نورد پرسویرنس 

محسوب می شود.
۹/۱۰ میلیون اسم ��

همان صفحهٔ حاوی اشارات به پاک های وویجر و پایونیر، 
پیغام مخصوص دیگری دربردارد که سه ریزتراشهٔ حاوی 
۱۰٬۹3۲٬۲۹۵ اســم از کارزار »نامت را به مریخ بفرست« 
اســت. حمل اسامی، سنت ســطح نوردهای مریخی ناسا 
محســوب می شــود و مریخ نورد قبلی این سازمان به نام 
کیوراسیتی نیز حامل ریزتراشه ای با ۲/۱ میلیون اسم بود. 
عاوه براین، در ریزتراشه ۱۵۵ مقاله از دانش آموزانی قرار 
گرفته است که به مرحلهٔ پایانی رقابت نام گذاری مریخ نورد 
ناســا راه یافتند. الکس ماتــر، دانش آموز کاس هفتم از 

ویرجینیا برندهٔ این مسابقه شد.
نشان بزرگداشت مبارزان با کووید ۱۹ ��

روی مریخ نورد پرســویرنس، نشــانی برای بزرگداشــت 
کارکنان مراقبت های بهداشــتی کــه روی زمین درحال 
مبارزه با دنیاگیری ویروس کرونا هستند، نصب شده است. 
مریخ نورد در مرداد امسال و تنها چند ماه پس از همه گیری 

ویروس کرونا در ایاالت متحده پرتاب شد.
تیم مریخ نورد می خواست تأثیر سالی که مریخ نورد در آن 
پرتاب شد و به خصوص زحمات افراد حاضر در خط مقدم 

دنیاگیری به رسمیت شناخته شود. ازاین رو، تیم صفحه ای 
آلومینیومی به ســمت چپ مریخ نورد چسباند که عصای 
چاوش )تصویر ماری پیچیده به دور چوبدســتی که نماد 

پزشکی است( را درحال نگه داشتن زمین نشان می دهد.
آیا ما تنها هستیم؟ ��

هرچند صفحاتی نظیر نمونه های حاوی نام ها و بزرگداشت 
کارکنان مراقبت های بهداشتی، جنبهٔ کامًا زینتی دارند، 
برخی از اشــیاء مخفی روی پرســویرنس هم تزیینی و 
هم کاربردی هســتند. یکی از این نمونه ها، مست کم زد 
)Mastcam-Z( اســت؛ جفتی دوربین زوم شــدنی روی 
مریخ نورد برای ثبت تصاویر پانارومای رنگی از سیارهٔ سرخ.

مســت کم زد دوربینی کامًا کاربردی است؛ اما به نقل از 
ناســا، پیغام بسیار مهمی نیز دارد: »آیا ما تنها هستیم؟ ما 
برای جستجوی نشانه های حیات و جمع آوری نمونه های 
مریخ به منظور مطالعــه روی زمین به اینجا آمدیم. برای 
کســانی که بعداً خواهند آمد، سفری ایمن و لذت کاوش 

را آرزومندیم.«
واژه های »لذت کاوش« نیــز پیرامون پیغام به زبان های 
مختلف نوشته است. مســت کم زد با تصاویری از اشکال 
اولیهٔ حیات زمینی نظیر ســیانوباکتر، سرخس و دایناسور 
جا پای برنامهٔ پایونیر می گذارد. روی این دوربین، همانند 
پاک های پایونیر طراحی هایی از یک مرد و زن نیز حک 

شده است.
شرلوک ��

طرفداران جغراگنج بازی )یک بازی جستجوی گنج که در 

آن افراد با اســتفاده از جی پی اس اشیایی را به عنوان گنج 
پنهان و پیدا می کنند(، خوشــحال خواهند شد اگر بدانند 
تیم مریخ نورد سکه ای مخصوص ساخته شده از مواد کاه 
ایمنی را در یکی از ابزارهای کاوشــگر پنهان کرده است. 
بیانیهٔ ناسا، این جغراگنج را »بسیار دوردست تر از هر نمونهٔ 
دیگر« می نامد. سکهٔ مخفی بخشی از هدف کالیبراسیون 
برای ابزار شرلوک )مخفف اسکن محیط های سکونت پذیر 
با طیف ســنجی رامان و تابناکی به منظور یافتن مواد آلی 
و شــیمیایی( محسوب می شود و نشانی خانهٔ این کارآگاه 
معروف )خیابان بیکر خانهٔ شمارهٔ ۲۲۱( روی آن حک شده 

است. 
شرلوک همچنین با تکه ای از شهاب سنگ مریخی و چهار 
نمونهٔ دیگر از مواد لباس فضانوردی تزیین شــده اســت. 
هرچند قراردادن تاریخچهٔ پروازهای فضانوردی ناسا روی 
مریخ هیجان انگیز است، سازمان فضایی آمریکا از این مواد 
اســتفاده کرد تا به میزان پایداری آن ها روی سطح مریخ 

پی ببرد.
شهاب سنگ مریخی ��

درنهایت، دانشمندان ســازندهٔ ابزار سوپرکم پرسویرنس، 
تکهٔ خودشان از شهاب ســنگی مریخی را به آن افزودند. 
سوپرکم لیزری روی کاوشگر برای تبخیر قطعاتی از سطح 
مریخ با هدف تعیین ترکیبات آن ها است. تکهٔ به خصوص 
شهاب سنگی که دانشــمندان به ابزارشان اضافه کردند، 
پیش آر رســیدن به مریخ سوار بر پرسویرنس، یک دور به 

ایستگاه فضایی بین المللی سفر کرده بود.

حقایق جالب در مورد طال
تغییرات اقلیمی یکی از عوامل 

زمینه ساز ظهور کووید 19 است

میالد میرکانی

سارا ارجمند
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بیمه رازی “تقدیرنامه 4 ستاره” 
دریافت کرد

عمومی  روابط  گزارش  به 
هجدهمین  رازی،  بیمــه 
ســازمانی  تعالی  همایش 
روز سه شنبه ۵ اسفندماه، 
با حضــور ســازمان های 
ســرآمد ایرانــی در مرکز 
ســازمان  همایش هــای 
مدیریت صنعتی برگزار و از برندهای متعالی تجلیل 
شــد. بیمه رازی با هدف تعمیق مفاهیم مدل تعالی 
در سازمان برای دومین بار به منظور کسب باالترین 
ســطح تقدیرنامه جایــزه ملی تعالی ســازمانی در 
این رویداد ملی شــرکت نمــود و موفق به دریافت 
تقدیرنامه در سطح چهارســتاره گردید. از مهمترین 
اهداف شرکت بیمه رازی برای شرکت در این رویداد 
می توان به ایجاد فرهنگ انجام کار تیمی در ســطح 
ســازمان، مشخص شدن جایگاه شــرکت نسبت به 
مفاهیم مدل تعالی و تعریــف پروژه ها و برنامه های 
بهبود در چارچوب این مدل اشاره کرد. رویداد جایزه 
ملی تعالی ســازمانی برگرفته از مدل EFQM اروپا 
اســت که هر سال با حضور سازمان ها و شرکت های 
بــزرگ و مطرح کشــور از صنایع مختلف توســط 
ســازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود و یکی از 
معتبرترین و با قدمت ترین جوایز در ســطح ملی به 

شمار می رود.

تقدیر از همکار امدادگر توسط
 بیمه پاسارگاد

شــرکت بیمه پاسارگاد در 
تعهدات  ایفای  راســتای 
مســئولیت  امر  در  خــود 
به  کمــک  و  اجتماعــی 
در  دیده  آسیب  هموطنان 
حادثــه ارتفاعات شــمال 
و  زحمــات  از  تهــران 
تاش های هادی سرور کارشناس فناوری اطاعات 
به عنوان نجات گر داوطلب و مربی رسمی فعال در 
حــوزه امداد و نجات کوهســتان در حوادث مختلف 
از جمله حادثــه ریزش بهمن اخیر و مفقود شــدن 
تعــدادی از هموطنان قدردانی کرد. هادی ســرور 
همکار توانمند و ورزشکارمان که به عنوان نجات گر 
یک داوطلب جمعیت هــال احمر نیز فعالیت دارد، 
ســابقه طوالنی در امر کوه نوردی در کوهستان های 
متعدد کشــورمان را از خود به ثبت رســانده است. 
ایشان در عملیات نجات حادثه روز ۵ دی ماه گذشته 
که منجر به از دست دادن جان تعدادی از هموطنان 

مان شد در امر امدادرسانی حضوری فعال داشت.

تقدیر اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان 

فارس از بیمه ملت

راهداری و حمل  مدیرکل 
اســتان  جاده ای  نقــل  و 
فارس مراتب رضایت این 
همــکاری  از  را  اداره کل 
بــا بیمــه ملت بــا ارائه 
مدیر  بــه  تقدیری  لــوح 
این  مســئولیت  بیمه های 
شــرکت اعام کرد. به گزارش هفته نامه تدبیر تازه 
به نقل از روابط عمومــی بیمه ملت؛ مدیر بیمه های 
مســئولیت بیمه ملت روز چهارشنبه ششم اسفند ۹۹ 
بــه منظور ارزیابــی روند ارائه خدمــات، جمع بندی 
خســارات معوق بیمه گزار و بررسی مشکات موجود 
و بهبود فرآیندها با مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان فارس در این استان دیدار کرد. در 
این دیدار، مجید حســن پور گزارشی از عملکرد بیمه 
ملت در رسیدگی به خسارات مربوط به قرارداد ارائه 
داد و مهندس ســیاهپور نیز مراتب رضایت اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان فارس را از 
همکاری با بیمه ملت بــا ارائه لوح تقدیری به مدیر 

بیمه های مسئولیت این شرکت اعام کرد.
بر اســاس این گزارش؛ شــرکت بیمه ملت با توجه 
به مشــتری مداری به عنوان یک اصلــی مدیریتی 
و اهتمــام جلــب رضایت مشــتریان با اســتفاده از 
ظرفیت های ارتباطی، قرارداد بیمه مســئولیت مدنی 
در قبال اشخاص ثالث را با اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان فارس برای یک ســال دیگر 

تمدید کرد. 

طرح »آینده داران« بانک 
آینده؛ این بار در سراسر کشور

بانــک آینده، در آســتانه 
اعتباری  جدید، طرح  سال 
»آینده داران« را در سراسر 
کرد.  عملیاتــی  کشــور، 
این طــرح که بــا هدف 
ارزش آفرینــی هــر چــه 
بیش تر و امــکان خریدی 

آســان و متنوع برای مشــتریان، پیش از این صرفاً در 
سطح اســتان تهران، کاربرد داشت، از این پس برای 
عموم مشتریان حقیقی و حقوقی بانک در سراسر کشور، 
قابل بهره برداری است. تمام مشتریان حقیقی و حقوقی 
بانک آینده که دارای انواع سپرده های سرمایه گذاری از 
جمله: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های بلندمدت 
شتاب، آینده ساز و واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
گســترش فردای ایرانیان باشند، می توانند از اسفندماه 
ســال 1399 با ثبت نام در ســامانه پیشخوان مجازی 
)abplus.ir( یا سامانه ساتا )ir.sata.ba24(، بر اساس 
امتیــاز اعتباری خود، اعتباری تا ســقف 500 )پانصد( 
میلیون ریال دریافت کرده و با مراجعه حضوری یا خرید 
اینترنتی از مراکز فروش طــرف قرارداد با بانک آینده 
از مزایای این طرح، بهره مند شــوند. فهرســت کامل 
فروشــگاه ها را می توانید بر روی سایت بانک آینده به 
نشــانی ir.ba24 مالحظه فرمایید. بازپرداخت اعتبار 
در نظر گرفته شــده در طرح »آینده داران« نیز بسته به 
انتخاب مشتری؛ تا یک ماه پس از تاریخ دریافت اعتبار، 
به صورت رایگان )بدون دریافت سود( خواهد بود. امکان 
بازپرداخت اقســاطی این اعتبار نیز طی سه بازه زمانِی 
یک ســاله 12 درصد، دو ساله 15 درصد و سه ساله 18 
درصد، پیش بینی شده اســت که زمان پرداخت اولین 
قسط، یک ماه پس از مهلت یک ماهه خرید خواهد بود.

 بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران از کارخانه اطلس ریس

توســعه  بانک  مدیرعامل 
صــادرات ایــران و هیات 
همراه از شــرکت تولیدی 
صادراتــی اطلــس ریس 
بازدید کردند. به  کاشــان 
تدبیر  نامه  گزارشهفتــه 
تــازه بــه نقــل از روابط 

عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر علی صالح 
آبادی و تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک توســعه 
صادرات ایران از شــرکت اطلس ریس کاشــان، یکی 
از شــرکت های مجموعه آقای فــرش بازدید کردند. 
مجموعــه آقای فرش دارای چهار هایپر مارکت بزرگ 
در شهرهای تهران، کرج و مشهد است و در نظر دارد 
تعداد آنها را تا 10 هایپرمارکت افزایش دهد. همچنین 
این شرکت با 60 نمایندگی فعال و 1000 کارگر یکی 
از کارآفرین برتر کشــور بــوده و دارای برند برتر در 5 

سال اخیر است.

14 هزار مستأجر از بانک صادرات 
ایران وام ودیعه مسکن گرفتند

بانک صــادرات ایران طی 
بیش  به  ماه گذشته  شش 
از 14 هزار مســتأجر بالغ 
بر دو هــزار و ۷00 میلیارد 
ریــال وام ودیعه مســکن 
پرداخت کــرد. به گزارش 
هفته نامــه تدبیر تازه به 

نقل از روابط عمومی بانک صــادرات ایران، این بانک 
از ابتدای شــهریور تا پایان بهمن ماه سال جاری برای 
حمایت از مســتأجران در شرایط شیوع بیماری کرونا، 
به 14 هزار و 532 مســتأجر در سراســر کشور بالغ بر 
دو هزار و ۷38 میلیارد ریال تســهیالت ودیعه مسکن 
پرداخت کرد. طی این مدت، اســتان های خوزســتان، 
کردســتان، فــارس، آذربایجان شــرقی، چهامحال و 
بختیاری، مازندران، زنجان، کرمان، مرکزی و خراسان 
رضوی 10 استان با بیشترین میزان دریافت وام ودیعه 
مســکن از بانک صادرات ایران هســتند که در استان 
خوزستان هزار و 45۷ مستأجر بالغ بر 292 میلیارد ریال 
از این بانک وام ودیعه مسکن دریافت کردند. وام ودیعه 
مسکن برای مســتأجران در قالب برنامه های حمایتی 
بانک صادرات ایران در شــرایط ویژه ناشی از بیماری 
کرونا، از ابتدای شــهریور ماه ســال جاری مورد توجه 
بوده و در کنار پرداخت تســهیالت حمایت از کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا، به منظور کاهش مشکالت 

هموطنان پرداخت شده است..

نظر همتی درباره
خرید و فروش رمز ارزها

رئیــس کل بانک مرکزی در خصــوص امکان خرید و 
فروش رمزارزها در کشور توضیحاتی ارائه داد.

عبدالناصر همتی درباره مبادله رمزارزها در کشور اظهار 
کــرد: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم 
که اخیراً اصاحاتی هم روی آن انجام شــد و مقرر شده 

افرادی که به طور قانونی و رســمی رمز ارز تولید کنند 
امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده 
کنند. وی افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی هایی 
مشخص می کنیم که فقط برای مبادالت تجاری بتوان 
از آن اســتفاده کرد. همتی تاکید کــرد: خرید و فروش 
بیت کوین آزاد نمی شود فقط آن هایی که به طور رسمی 
اســتخراج کرده اند و تنها برای واردات کاال می توانند از 

رمزارز استفاده کنند.

برخورد با سایت های قمار و شرط بندی
رئیــس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشــخصات ۲۰ 
هزار کارت بانکی مورد استفاده سایت های قمار و شرط 
بندی پس از مسدود شدن، به منظور برخورد قضایی به 
قوه قضائیه داده شــده اســت. همتی افزود: به صاحبان 
بیش از ۴۵۰ هزار کارت بانکی هم هشدار و اخطار داده 
شده است و در نهایت معرفی به دستگاه قضا را در برنامه 

داریم.

پس از آن کــه تعیین تکلیف دو الیحه 
مرتبط با برنامه اقدام FATF، به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ســپرده شد، 
حامیان FATF تاش کردند با فشــار 
رســانه ای و ایجاد هزینه سیاسی، برای 

مجمع تصمیم سازی کنند.
پس از آنکه دو الیحــه الحاق ایران به 
کنوانســیون های پالرمو و CFT توسط 
شــورای نگهبان مغایر با شرع و قانون 
اساسی تشخیص داده شد، تعیین تکلیف 
ایــن دو الیحــه به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام ســپرده شــد. بر خاف 
دیگر طرح ها و لوایح، تعیین تکلیف این 
دو الیحه بســیار طوالنی شد تا آنجا که 
بر اســاس آئین نامه داخلی مجمع، این 
دو الیحه پس از گذشــت یک سال از 
مطرح شدن شــان، بدون آنکه تصمیمی 
درباره آنها گرفته شــود، از دســتور کار 
مجمع خارج شــد. اما چرا این لوایح در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت 

ماندند؟
به اعتراف برخی اعضای مجمع، از همان 
ابتدا فضای غالب بر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، مخالفت با لوایح مربوط 
بــه FATF بود. از ایــن رو حامیان این 
لوایح برای آنکه فرصت بیشــتری برای 
اقنــاع اعضای مخالف پیــدا کنند، مانع 
لوایح می شــدند.  رأی گیری درباره این 
از ســوی دیگر جریــان غربگرا با عقبه 
رسانه ای خود تاش بی سابقه ای را برای 
انحراف افکار عمومی و بزک کردن این 
دو الیحــه انجام دادند بــه گونه ای که 
تصویب نشــدن این لوایح را عامل همه 
مشکات بانکی و تجاری ایران معرفی 

کردند.
اگرچه برخــی از حامیــان FATF ولو 
کردند که مشکات  اعتراف  دیرهنگام، 
موجود بر ســر مبــادالت مالی ایران به 
دلیل تحریم های آمریکاست و نه لیست 
ســیاه FATF، اما هنوز هم بسیاری از 
حامیان FATF حاضر نیســتند پنبه را از 
گوش خود درآورده و چشمهایشــان را 
باز کنند و همچنــان ادعاهای پوچ خود 

را تکــرار می کنند. امــا کار بدین جا نیز 
ختم نشد.

تشــخیص مصلحت  بر مجمع  فشارها 
نظام تا آنجا پیش رفت که برخی اعضای 
دولت با چشم بستن بر همه کوتاهی های 
خــود در اداره اقتصــاد کشــور، تلویحًا 
مجمع تشــخیص مصلحــت را تهدید 
کردنــد که باید تبعــات تصمیمی را که 
می گیرد بپذیرد؛ در چنین شرایطی کافی 
بود مجمع تشــخیص مصلحت نظام با 
تصویب این لوایح مخالفت کند تا بهانه 
به دســت جریان غربگــرا افتاده و همه 
کاسه کوزه ها را بر سِر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بشکند! از این رو اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دور 
ماندن از اتهام، تصمیم گیری درباره این 

لوایح را مسکوت گذاشتند.
با روی کار آمدن بایدن در آمریکا، جریان 
سیاسی غربگرا در کشــور جان تازه ای 
گرفته و امیدوار است با بازگشت آمریکا 
به برجام و لغــو تحریم ها، به خیال خود 
مشــکات به وجود آمده، حل شــود. از 
این رو بار دیگر پرونــده این دو الیحه 
را گشــوده و با اجازه رهبــری، آن ها را 
مجدداً در دســتور کار مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام قرار داده اســت. با این 
حال فضاســازی ها و فشارهای رسانه ای 
جهت اثرگذاری بر رأی مجمع، همچنان 

در دستور کار تیم رسانه ای آنها قرار دارد. 
اینــان با تأکید بر این ادعا که سیاســت 
فشــار حداکثــری آمریکا علیــه ایران 
شکست خورده و از این رو لغو تحریم ها 
نزدیک است، معتقدند ایران نباید بهانه ای 
در اختیار غرب قرار دهد و باید با در پیش 
گرفتن راهبرد همکاری، این مناقشه چند 
ســاله را پایان دهد! از این رو پیشــنهاد 
می دهنــد مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در ایــن فرصت باقیمانده، الاقل با 
قرار دادِن حق شــرط هایی لوایح مرتبط 
با FATF را تصویب نماید. اکنون مجمع 
تشخیص مصلحت در شــرایط ویژه ای 
قرار گرفته که از یک ســو باید تا پایان 
اسفند تکلیف این لوایح را یکسره کند و از 
سوی دیگر نباید به گونه ای عمل کند که 
فرصت طلبان، بهانه ای برای استفاده های 
سیاسی و بازی های رســانه ای به ویژه 
در چند مــاه منتهی بــه انتخابات پیدا 
کننــد. در چنین شــرایطی گمانه هایی 
مطرح می شود مبنی بر اینکه اگر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام این لوایح را 
تصویب کند اما اجرای آنها را مشــروط 
به لغو تحریم های آمریکا گرداند، ممکن 
اســت بتواند نظر هــر دو گروه موافق و 
مخالــف FATF را تأمین کرده و خود را 
از این فشــارهای سیاسی برهاند. اما آیا 
این تصمیم، می تواند مخالفان و موافقان 

FATF را راضی کرده و در شرایط کنونی 
راه حلی میانه تلقی شود؟

بــرای درکی واقع بینانــه از این تصمیم 
باید توجه داشــت که کنوانســیون های 
پالرمو و CFT دو کنوانسیون بین المللی 
هســتند و در صورت عضویت ایران در 
این کنوانســیون ها، ایران در مقابل همه 
کشورهای عضو، متعهد می شود به مفاد 
آنها عمل کند. بنابراین مشــروط کردِن 
اجــرای مفاد این کنوانســیون ها به لغو 
تحریم های آمریکا به هیچ وجه در حقوق 
بین الملل پذیرفته نخواهد شــد و عمًا 
ایــران در مقابل عمل انجام شــده قرار 
خواهد گرفت؛ یعنی اگر این کنوانسیون ها 
را اجرا نکند پرونده حقوقِی جدیدی علیه 
ایران گشوده خواهد شد و اگر اجرا بکند، 
باید مســیرهای دور زدن تحریم را افشا 

نماید!
از این گذشته، اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت باید توجه داشــته باشــند که 
چنین تصمیمی هرگز نمی تواند بهانه را 
از جریان غربگــرا بگیرد. با اینکه کامًا 
واضح است به دلیل سازوکار خاصی که 
فرایند تصمیم گیــری FATF وجود  در 
دارد، حتی با پیوستن بدون چون و چرای 
ایران به این دو کنوانسیون نیز نام ایران 
از لیست سیاه این نهاد خارج نخواهد شد، 
با این حال جریان حامی FATF باز هم 
باقی ماندن نام ایران در لیســت سیاه را 
به این تصمیم مجمع مرتبط خواهد کرد 
و عمًا همان هزینه های سیاســی که 
اعضای مجمع تشخیص نگران آن بودند، 

بر این تصمیم نیز مترتب خواهد شد.
به نظر می رســد اکنون که یک سال از 
 FATF بازگشت نام ایران به لیست سیاه
می گذرد و تجربه این یک سال به خوبی 
نشان داده اســت تمام ادعاهای حامیان 
FATF در جهت القای ترس و وحشــت 
از لیســت سیاه، دروغ و سیاه نمایی بوده 
است، بیش از این تردید و تعلل در رد این 
لوایح توجیهی ندارد و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام باید قاطعانه به این بازی 

پایان دهد.

مجمع تسلیم فشارها درباره FATF می شود؟

بازی انتخاباتی با منافع مردم  

عضو هیأت مدیره بانک مسکن خبر داد:
پرداخت تسهیالت 50 میلیارد تومانی

به بزرگراه بیرجند - قائن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیات 
۵۰ میلیارد تومانی برای اتمام پروژه بزرگراه بیرجند 
-قائن خبر داد. محمد حسن علمداری، عضو هیأت 
مدیره بانک مسکن با اعام این خبر گفت: در قالب 
ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت، تسهیاتی بالغ بر ۵۰ میلیارد 
تومــان برای اتمام پــروژه بزرگراه بیرجند -قائن از 
سوی بانک مسکن به این پروژه تزریق شده است. 
وی با بیان اینکه این اعتبار با تضمین سازمان برنامه 

و بودجه به این پروژه اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: این پروژه پیشرفت فیزیکی 
باالیی دارد و ۷۵ درصد از عملیات ســاخت آن به اتمام رســیده اســت بنابراین با استفاده از 
اختیارات و ضوابط تعیین شــده در ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از 

مقررات مالی دولت، این تسهیات به پروژه اختصاص یافته است. 
علمداری گفت: براساس این ماده قانونی، سازوکاری در نظر گرفته شده است که پروژه های 
عمرانی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند بتوانند تسهیات دریافت کنند و به 
این ترتیب از محل اعتباراتی که قرار اســت به صورت ســاالنه برای تکمیل پروژه بزرگراه 
بیرجند-قائن اختصاص یابد، با ضمانت ســازمان برنامه و بودجه کشــور، اصل و ســود 
تســهیات به بانک بازپرداخت خواهد شــد. عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه 
ساخت بزرگراه قائن -بیرجند به لحاظ افزایش ایمنی سفر در این محور، کاهش تصادفات 
جاده ای و همچنین تســریع در زمان ســفر به عنوان یکی از محورهای پرتردد از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار بوده و هســت، خاطرنشان کرد: کل مبلغ تسهیات مصوب طی ۴ 

قسط از خردادماه سال جاری تاکنون به پروژه پرداخت شده است.

 

 

“وام بیمه تجارت”، خدمتی نو از بیمه تجارت نو

بیمه تجارت” در راســتای  طــرح “وام 
اجرای نقش حمایتی بیمه از ســازمان ها 
زیرســاخت های  و  بــزرگ  صنایــع  و 
اســت  بدیهی  گردیده،  طراحی  کشــور 
کارخانه هــای تولیــدی و صنایع مادر به 
واســطه نوع و حجــم فعالیت خود مورد 
تهدید مخاطــرات متنوع و متعدد و بعضًا 
بسیار ســنگین از نظر مالی قرار دارند، و 
قراردادن  بیمه ای  پوشــش  قاعدتًا تحت 
کلیه ریسک ها و مخاطرات این فعالیت ها 
می تواند مبالغ قابل توجهی به هزینه های 
ســربار و جاری شــرکت تحمیــل کند. 
بطوریکه در مواردی مشــاهده می شــود 
به منظور کاهش حق بیمه و هزینه های 

مربوط به تهیه بیمه نامه جامع که کلیه مســئولیت های ســازمان را تحت پوشش قرار دهد، 
برخی از مخاطرات سازمان نادیده گرفته شده و پوشش کاملی خریداری نمی شود و یا اساسًا 

بیمه نامه مربوط به آن ریسک مغفول واقع می گردد. 
طبیعتًا در زمان بروز حادثه سازمان ها متحمل جبران خسارت وارده بوده و چندین برابر مبلغ 

حق بیمه می بایست هزینه کنند. 
یعنی عاوه بر حق بیمه ای که پرداخت نموده اند، ولی به دلیل کامل نبودن پوشش ها امکان 

اســتفاده از بیمه نامه را نداشته می بایست مبلغ خسارت وارده را نیز جبران کنند. 
خسارت دیگری که در صنایع بزرگ در زمان بروز حادثه ایجاد می شود، توقف خط تولید در 

طول مدت رفع مشکات ناشی از بروز حادثه است. 
حال آنکه در طرح “وام بیمه تجارت” بدون دغدغه مبلغ حق بیمه و فشــار یکجا به سیستم 
مالی شــرکت، می توانند با آســودگی خاطر و با شرایط ویژه ریسک خود را به شرکت “بیمه 

تجارت نو” منتقل کنند.
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انرژی

دست انداز صندوق توسعه 
برای اجرای ۸ طرح بزرگ 

پتروپاالیشی

پیگیری ها نشــان می دهد برخی عوامــل در دولت، مانع 
تصویب تنفس خوراک در هیئت امنای صندوق توســعه 

ملی شده اند.
صنعت نفت در دنیا به ســمتی پیش می رود که بازیگران 
قدیمی بازار آســیا با نظر به بازار رو به رشد فراورده های 
نفتی پتروشــیمیایی در ســال های آینده، به سمت تولید 
مستقیم مواد باالدست پتروشیمی از نفت از طریق احداث 
پتروپاالیشــگاه حرکت کرده اند. ایــن وضعیت با افزایش 
قیمت نفت و درنتیجه آن افزایش حاشیه سود پاالیشگاه ها 
و پتروپاالیشــگاه ها در حال همراه شــدن است. به این 
ترتیب پروژه های پاالیشی متعددی در کشورهای منطقه 
غرب آســیا همچون ترکیه، کویت، عربســتان، امارات، 
عمــان تا دیگر مناطق آســیا از جمله هند و چین تعریف 
شده اســت. این روند در کنار افزایش تقاضای کشورهای 
در حال توسعه برای فراورده های نفتی همچون سوخت و 
از جمله مواد پتروشیمیایی با توجه به تغییر سبک زندگی 

آن ها پیش می رود.
قانون مجلس؛ هموارکننده احداث پتروپاالیشگاه ها ��

طی سال های گذشته تأمین مالی مهم ترین گلوگاه توسعه 
پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه در ایران بوده است. قانون 
»حمایت از صنایع پایین دســتی نفت و میعانات گازی با 
سرمایه های مردمی« که سال گذشته در مجلس شورای 
اسامی تصویب شــد، هدفش باالبردن جذابیت سرمایه 
گذاری در طرح های پتروپاالیشــی بــود. از این رو مفاد 
مهمی در این قانون دیده شده است که به رقابت پذیری 
و سودآوری طرح های پتروپاالیشی کمک می کند. از جمله 
این مفاد، اعطای مشوق تنفس خوراک به پتروپاالیشگاه 
هایی اســت که طبق قانون یادشــده به بهــره برداری 
می رســند. تنفس خوراک )پرداخت نکردن هزینه خوراک 
به دولت( به اندازه کل هزینه ســرمایه پروژه در سال اول 
بهره برداری، موجب بازگشت سرمایه طرح در همان سال 
اول می شود که به گفته کارشناسان اقتصادی فرایند تأمین 
مالی پروژه در دوره ســاخت از ســرمایه های خصوصی و 

مردمی را تسهیل می کند.
آخرین وضعیت اجرای بزرگترین طرح پتروپاالیشــی  ��

کشور
تاکنــون وزارت نفــت در چارچوب مصوبــه مجلس که 
تبدیل به قانون شده اســت، به ۸ طرح حائز شرایط فنی 
و اقتصادی به مجمــوع ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ هزار 
بشــکه مجوز خوراک و احداث پتروپاالیشگاه داده است. 
بنابــر گزارش ها این طرح ها مشــغول پیشــبرد عملیات 
طراحی مهندســی، مطالعات فرایندی برای تولید مواد با 
ارزش افزوده بیشــتر و نیز »مطالعات بازار« بین المللی و 
داخلــی برای انتخاب یک الگوی بهینه مبتنی بر نیاز بازار 
هســتند. با این حال عملیات اجرایی، سفارش محصول و 
تأمین مالی انها همچنان معطل است زیرا منتظر تصویب 
هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای تعیین سقف تنفس 
خوراک قابل پذیرش برای صندوق هستند. این ۸ طرح که 
همگی طبق مفاد قانون در سواحل جنوب کشور از جمله 
بندر جاســک در ســواحل مکران تعریف شده اند ظرفیت 
خوبی برای دسترســی به بازارهای مصرف، قرارگیری در 
مسیر خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و نیز امکانات 

لجستیکی دیگری همچون بندر، آب و غیره دارند.
 ســنگ انــدازی بــر ســر راه اجــرای قانــون پتــرو ��

پاالیشگاه ها
پیگیری هــا از نهادهــای مربوطه نشــان می دهد برخی 
مســئوالن رده بــاالی دولت از جمله معــاون اقتصادی 
ســازمان برنامه تا امروز مانــع تصویب تنفس خوراک در 
هیئت امنای صندوق توسعه ملی بوده اند.این در حالی است 
کــه اعطای تنفس خوراک به پتروپاالیشــگاه نه تنها بار 
مالی برای دولت ندارد بلکه به طور کامل از سهم صندوق 
توسعه ملی اســت و در مورد صندوق نیز به دلیل فروش 
پایدار نفت ِ تحریمی ِ با استفاده در میادین نفتی موجب 
افزایش منابع ورودی صندوق و همچنین آســیب ندیدن 
میادین می شــود.تعلل هیأت امنای صندوق توسعه ملی 
در تصویــب تنفس خوراک در حالی اســت که طبق این 
قانون اجازه اعطای تنفس خــوراک به واحدهای مذکور 
جزو اختیارات مقام معظم رهبری بوده و ایشــان اذن آن 
را داده اســت و صندوق توســعه ملی باید صرفاً اولویت 
زمانــی اعطای تنفس خوراک به طرح ها را تعیین کند. به 
نظر می رسد الزم است کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســامی طبق وظیفه نظارتی خود به تعلل هیأت امنای 
صندوق توســعه ملی ورود کنــد و در صورت وجود مانع 
جدی، به حل و فصل مساله کمک کند. بویژه آنکه احداث 
و بهره برداری از پتروپاالیشــگاهها تأثیر به ســزایی در 
جلوگیری از خام فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده برای 
کشور که طی ســالهای اخیراً به دفعات مورد تاکید مقام 
معظــم رهبری بوده، دارد و می تواند گامی مهم در بی اثر 

کردن تحریم های نفتی باشد.

تحلیل

 مردم کشورهای جهان برای تأمین 
برق چقدر هزینه می کنند؟

در شرایطی که خانوارهای ایرانی تنها ۰.۲ درصد از حقوق ماهیانه 
خــود را برای پرداخت هزینه برق مصــرف می کنند، خانوارهای 
ســاکن در ترکیه و عراق مجبور بــه تخصیص ۲.۶ درصد و 3.۲ 
درصد از درآمد خود برای تأمین انرژی برق هستند. آیا تا به حال 
به این مســئله فکر کرده اید، پولی که بابت استفاده از انرژی برق 
پرداخت می کنید، چه ســهمی از کل درآمد ماهانه شما را شامل 
می شــود؟ آیا تاکنون از خود پرسیده اید، مردم در سایر کشورهای 
خارجی چــه هزینه ای را بــه منظور تأمین انــرژی برق تأمین 
می کنند؟ نظام تعرفه گذاری انرژی برق در کشــور ما به صورت 
پلکانی طراحی شده است اما قیمت های مطرح شده در هر پلکان 
مصرف هیچ تناسبی با قیمت تمام شده تولید و توزیع برق ندارد.

ایرانی ها از هر ۱۰۰ هزار تومان درآمد، ۲۰۰ تومان هزینه برق  ��
می پردازند

به استناد آخرین جزئیات منتشر شــده از وضعیت تعرفه برق در 
ایران، قیمت هر کیلووات ســاعت برق در اولین پله یعنی مصرف 
بین ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ســاعت در مــاه معادل ۵۶ تومان هزینه 
دارد.بــا افزایش مصرف نیز قیمت ها افزایــش یافته و در آخرین 
پله مصرفی یعنی مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت استفاده از انرژی 
برق ۴۱۹ تومان برای مشــترکان خانگــی هزینه دارد. در همین 
راســتا، با تصویب طرح برق امید در هیئت وزیران از ابتدای آبان 
ماه ســال جاری، تعرفه بــرق خانوارهای کم مصرف که کمتر از 
۱۰۰ کیلووات ســاعت برق در طول ماه استفاده می کنند، رایگان 
خواهد شــد. حال فرض کنید، این مصوبه در کشور اجرایی نشده 
باشــد. با در نظر گرفتن این فرض اگر شما یک خانوار با حداقل 
درآمد ثابت در کشــور باشــید، به اســتناد آمار، ۱ میلیون و ۹۱۰ 
هزار تومان در مــاه درآمد دارید. حال اگر ایــن خانوار در جرگه 
خانوارهای کم مصرف قرار گیرد، در بیشــترین حالت با مصرف 
۱۰۰ کیلووات ســاعت انرژی برق باید مبلغ ۵۶۰۰ تومان را برای 
بهای انرژی برق پرداخت کند. یک تقسیم ساده مشخص می کند، 
این خانوار کم مصرف در هر ماه ۰.۲ درصد از درآمد خود را بابت 
پرداخــت بهای انرژی هزینه می کند. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ 
هزار تومان درآمد این خانوار ۲۰۰ تومان برای هزینه برق می رود. 
البته که پــس از اجرای طرح برق امید همین هزینه اندک نیز از 
خانوارهای کم مصرف گرفته نمی شود.حال که از سهم هزینه برق 
در سبد درآمدی خانوارهای کم مصرف ایرانی با خبر شدیم، بهتر 
است، پیرامون میانگین تعرفه برق سایر کشورهای دنیا اطاعاتی 

کسب کنیم.
خانوارهای ترکیه ای ۵۳ برابر ایرانی ها هزینه برق می دهند ��

در همین راســتا، بــا در نظر گرفتن نــرخ دالر ۲۵ هزار تومانی، 
متوســط قیمت هر کیلووات ساعت انرژی برق در کشوری نظیر 
استرالیا معادل ۸ هزار ۴۵۰ تومان هزینه دارد. از طرفی، مشترکان 
عراقی نیز به طور متوســط برای قیمت هر کیلووات ساعت برق 

حدود 3۰۰۰ تومان می پردازند.
مقایســه قیمت برق در ایران با قیمت ســایر کشورهای جهانی 
بیانگر آن اســت که متوســط هزینه برق خانگی در کشورهای 
اســترالیا، آلمان، بلژیک، آمریکا، ترکیــه و عراق به ترتیب ۱۷۸، 
۱۶۲، ۱۴۸، ۷۰، ۵3 و ۶3 برابــر متوســط قیمت برق خانگی در 

ایران است.
ممکن اســت این موضوع برای شما مطرح شود که میزان درآمد 
کشورها عنوان شده نیز بسیار بیشتر از ایران است و طبیعی است 

که آن ها بهای بیشتری برای برق بپردازند.
به منظور بررسی این مسئله، شــاخص سهم هزینه برق از سبد 
حداقل درآمد کشورهای مختلف را بررسی می کنیم. این شاخص 
از تقسیم هزینه برق ماهانه خانوارهایی با مصرف ۱۰۰ کیلووات 
ساعت در ماه بر حداقل درآمد ماهانه کشورهای مختلف محاسبه 
می شــود. به عبارت دیگر با این شــاخص می توان به این سؤال 
پاســخ داد، خانوارهای ساکن کشورهای مختلف از هر ۱۰۰ هزار 
تومان درآمد خود چه مبلغی را برای پرداخت هزینه ۱۰۰ کیلووات 

ساعت برق مصرف می کنند.
 در همین راستا، مشخص شــد که استرالیایی ها و آلمانی ها ۱.۷ 
درصــد از درآمد خود را برای پرداخت انرژی برق هزینه می کنند. 
همچنین خانوارهای انگلیســی نیز ۱.۵ درصد از حقوق خود را به 

پرداخت انرژی برق تخصیص می دهند.
در شرایطی که خانوارهای ایرانی تنها ۰.۲ درصد از حقوق ماهیانه 
خــود را برای پرداخت هزینه برق مصــرف می کنند، خانوارهای 
ســاکن در ترکیه و عراق مجبور بــه تخصیص ۲.۶ درصد و 3.۲ 
درصد از درآمد خود برای تأمین انرژی برق هســتند.بنابراین، با 
مقایسه شــاخص ســهم هزینه انرژی برق از درآمد کشورهای 
مختلف دانســتیم که خانوراهای ایرانی در بین کشورهای مورد 
بررســی کمترین بخش از درآمد خود را برای تأمین برق مصرف 
می نمایند و این انرژی در کشور ما ارزان تر از هرجای دنیا به دست 

مصرف کننده می رسد.
چرا برق در ایران برای مشترکان خانگی ارزان است؟ ��

با علم به ارزان بودن قیمت انرژی بهتر است بدانیم دالیل ارزان 
بودن انرژی برق در کشور چیست؟

در همین راستا باید گفت، ایران از معدود کشورهای جهان است 
که حاکمیت در آن یارانه انرژی پرداخت می کند. به عبارت دیگر، 
وقتی هزینه تولید و توزیع ۱ کیلووات انرژی برق با فرض تقریبًا 
رایگان بودن هزینه ســوخت نیروگاهی معادل ۶۰۰ تومان هزینه 
دارد، مشــترک خانگی اســتفاده کننده کمتر از ۶۰ تومان از این 
هزینه را پرداخت کــرده و ما به تفاوت این قیمت در قالب یارانه 

انرژی توسط دولت و از منابع متعلق به مردم تأمین می شود.

بازتاب

عرفانه تاجیکی

سال هاست که بی آبی در این خطه جان 
می گیرد. از کــودک گرفته تا پیر و جوان، 
یکی در توتک ها غرق شده و یکی طعمه 
گاندوها شده اســت. گاهی هم شانس با 
بعضی کودکان مثل »حوا« و »امیرحمزه« 
یــار بوده تا اگرچه یک عضو بدنشــان را 
از دســت داده اند اما زنده مانده اند تا شاید 
روزی را ببینند که آب به روستاهایشــان 

رسیده است.
شــاید وضعیــت آب مصرفــی بعضی از 
شهرهای سیستان و بلوچســتان بهتر از 
روستاها باشــد اما اصل موضوع همچنان 
پابرجاســت: کیفیت پایین آب. در برکه ها 
و آبگیرهایــی کــه اطــراف شــهرها و 
روستاهاست، دام و انســان در استفاده از 
آب به تفاهم رسیده اند. در شهرها وضعیت 
کمی بهتر اســت اما باز هم آب آشامیدنی 
هفته ای یک یــا دو روز و فقط برای چند 
ســاعت به روی مردم باز می شــود؛ آبی 
که وقتی از لوله های زنگ زده به خروجی 
می رسد دیگر بی رنگ نیست؛ طعم و رنِگ 
زنگ زدگی دارد. مثل آب هتل های چابهار 
که گرچه زنگ زده نیســت اما شور و کدر 
اســت؛ درســت مثل آب نمکی که برای 

قره قره کردن درست می کنیم!
مردم باید برای همین آب هم پول بدهند. 
بستگی دارد با کدام آب شیرین کن تصفیه 
شده باشد و از کدام نقطه شهر آورده شود. 
بعضی تانکرها ۵۰۰۰ لیتر آب شست وشو 
را ۷۰ هزار تومان و ۲۰ لیتر آب شــیرین 
را ۱3۰۰ تومان می فروشــند. خریدن آب 
برای مردمــی که درآمــد چندانی ندارند 
و به ســختی زندگی می کنند، گران تمام 

می شود.
سن زیادی ندارد اما جای آفتاب سوختگی 
و چروک های صورتش انگار می گویند ۵۰ 
ساله است. خودش می گوید 3۴ سال دارد 
و باید شکم پنج سر عائله را سیر کند. چند 
سالی با تانکر آب می فروخته؛ تانکری که 
برای خودش نبوده و روی ماشین دیگران 
کار می کرده و ماهی دو میلیون تومان هم 
حقوق می گرفته. زمانی که دســت برای 
فروش آب زیاد می شود، کارش را عوض 
می کند. هنوز هم روی ماشین دیگران کار 
می کند اما به جای بردن آب، فاضاب های 
خانــه مردم را جایی نزدیک شــهر خالی 
می کند؛ کاری که اصًا دوستش ندارد اما 

چاره دیگری هم ندارد.
خودش در حاشیه چابهار زندگی می کند؛ 
جایی که بــه آن »عثمان آباد« می گویند 
و اســمش بارها و بارها برای مشــکات 
مختلف در خبرها آمده اســت؛ از نداشتن 
لوله کشــی آب، مشــکل برق و فاضاب 
گرفته تا خانه های بی سندی که روی سر 

صاحبانش خراب شده است.
- االن چقدر حقوق می گیری؟

دو، دو و نیم.
- تا آخر ماه میرسه؟

- خودت بیا اینجا زندگی کن ببین میرسه 
یا نه. تازه خدا رو شــکر مــن اجاره خونه 

نمی دم وگرنه که بیچاره تر بودم.
- فاضابا رو کجا خالی می کنی؟

- نزدیــک همین جا. یه ســری فاضابا 
میشــه. شــما  نزدیکی عثمان آباد خالی 
تابســتون بیا اینجا ببین چند روز می تونی 
دووم بیاری. پشه از سر و کولمون باال میره 
و بوی کثافت خفه مون می کنه. ما هم آبو 
می خریم؛ چه واســه خوردن، چه واســه 
ُدُرس حسابی  آب خوردنشــم  شست وشو. 
نیس. دختر خود من یه مدتی مریض بود. 
اینجا حتی دکتر درس حســابی هم نداره. 
بردیمش خانه بهداشــت، گفتن مال آبه. 
یکــی از فامیامون هم کــه پیر بود چند 
وقت پیش بخاطر بیماری کلیه ُمرد. اونم 

گفتن بخاطر آب بوده.
مردم چابهار کنار اقیانوس زندگی می کنند 
و هر روز چشمشــان به آبی پررنگ دریا 
روشن می شود اما لب هایشان خشک است 

و تشنه یک قطره آب زاللند.
»صدر« هم یکی از ساکنان جدید چابهار 
است. سه سالی می شــود که از ایرانشهر 
مهاجــرت کرده و حــاال راهنمای محلی 
مسافرانی است که برای گردش و تفریح 
به چابهار می آیند: »ایرانشهر یه خوبیایی 

داشــت، چابهار هــم یه خوبیایــی داره. 
آب ایرانشــهر بهتر بود. آب و هواش هم 
همینطور. هوای چابهار شــرجی و گرمه، 
آب هم نیست، خرج و مخارج زندگی هم 
باالست. از بیکاری مجبور شدم بیام. حاال 
هم خونه عمــه م زندگی می کنم. چند ماه 
ســال با زن و بچه اینجام و چند ماه میرم 
ایرانشهر. چابهار شنبه، یکشنبه، سه شنبه ها 
آب داره و حتی نزدیک ترین شهرایی که به 
اینجا چسبیدن هم از نعمت آب آشامیدنی 
محرومن. آبی هم که سه روز تو هفته میاد 
تو لوله ها فقط چند ســاعتی بازه که همه 
مردم تو آب انبارها و حوضچه ها ذخیره ش 
می کنن تا کم نیــارن. فکر نکنین کیفیت 
زیادی داره هــا، نه چون هــوای چابهار 
شــرجیه، توی لوله ها زنگ می زنه و وقتی 
که آبو باز می کنــن، رنگش کدره و بوی 
زنگ زدگی میده. ما هم واســه شست وشو 
ازش اســتفاده می کنیم و آب آشــامیدنیو 
می خریم. مثــًا آب بهای مــاه قبل من 
شــده ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومن. ۲۰ لیتر آب 
آشــامیدنی رو هم ۱3۰۰ تومن می خریم. 
آبی هم که واسه خوردن می خریم بستگی 
داره از کجا بیاد، ُکمب یا آب شیریِن تیس. 
آب شور هم چند نمونه ست، درصد شوری 

یکیش باالتر و یکی دیگه پایین تره.«
آبرســانی در چابهار نیاز بــه اعتبار دارد؛ 
موضوعی که سال هاســت هــر از گاهی 
رسانه ای می شود. هر مسئولی که سر کار 
می آید این حرف را می زند تا مسئول بعدی 
بیاید و این چرخه و مشــکات همچنان 
ادامه داشــته باشــد. گاهی هم نهادهای 
انقابــی کمک های موقتی به آبرســانی 
شهرها و روســتاهای چابهار کرده اند که 
مشــکل برای چند ماه کمرنگ شــده اما 
دوبــاره روز از نو.در حال حاضر آب چابهار 
از آب شــیرین کن ها و چنــد چــاه تأمین 
می شــود که برای جمعیت شــهر کافی 
نیســت. به همین دلیل بسیاری از مردم از 
استفاده می کنند. هوتک ها،  آب هوتک ها 
آبگیرهایی هســتند که آب بــاران در آنها 
جمع می شــود و در کنار دام ها، مردم هم 
برای مصرف شخصی از همان آب استفاده 
می کننــد! گاهی کودکانی که برای آوردن 
آب کنار برکه ها و هوتک ها می روند دیگر 
برنمی گردند. یا غرق می شــوند یا طعمه 

گاندوها )تمساح های پوزه کوتاه(.
به برخی مناطق هم به شــکل ســقایی و 
با تانکر، آب می رســانند. چابهار حدود ۵۰ 
هزار نفر حاشیه نشــین دارد که همگی با 
مشکات بســیاری از جمله کمبود آب و 
برق دست و پنجه نرم می کنند. ویاهای 
منطقه آزاد چابهار تنها قسمتی هستند که 
به شکل دائمی از نعمت آب برخوردارند و 
ساکنان آن از دستگاه های خانگی تصفیه 
اســتفاده می کنند. بهای آب هم به اندازه 
مصرف ساالنه محاســبه می شود؛ چیزی 
حــدود 3۰۰ هزار تومــان. به همین دلیل 
هم اگر ســوار تاکســی های چابهار شوید 
و از جلوی ویاهــای منطقه آزاد بگذرید، 
ویاهای منطقه را به عنوان الکچری ترین 
نقطه شــهر نشــان می دهند و با حسرت 
بیشتر پایشان را روی گاز می گذارند و دور 

می شوند.
»احســان چهکندی« هم یکــی دیگر از 
مهاجرانی است که مشهد زندگی می کرده 
و حاال مدتی اســت که بــه چابهار آمده و 
به همراه همسر داروسازش یک داروخانه 

راه انــدازی کرده انــد. او ســاکن یکی از 
ویاهــای منطقه آزاد چابهار اســت و در 
کنار شــغل اصلی اش در حوزه گردشگری 
و فرهنگ سازی فعالیت می کند و تا جایی 
که بتواند مطالبه گری: »درباره گردشگری 
این منطقه تبلیغ زیادی می شــود که البته 
نمی توان جاذبه های آن را هم کتمان کرد 
اما مثل این می ماند که ما به مهمان تعارف 
بزنیم ولی چیزی در خانه نداشــته باشیم. 
هزینه های اقامت در چابهار باالســت و از 
این باالتر هم می رود. وقتی مراکز اقامتی 
در پیک سفر جوابگو نباشند، مسافران هم 
به سمت اجاره خانه ها می روند. برای مثال 
اجــاره خانه های ویایی که شــبی 3۰۰ 
هزار تومان بود در پیک سفر به شبی یک 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان هم رســید و 
همین موضوع تأثیر منفی روی گردشگری 
چابهار می گذارد. زیرســاخت شــهر واقعًا 
ضعیف اســت و به جز آب مشکات زیاد 
دیگری از جمله فاضاب، برق و ارتباطات 
هم دارد. حاشــیه های شهر از نعمت برق 
محرومند و خود مردم از انشــعاب اصلی 
برق یک سیم می کشــند تا بتوانند چراغ 
خانه هــا یا کپرهایشــان را روشــن نگه 
دارند. من فکر می کنم در ســال پیش رو 
با مشــکل آب مواجه شویم چون مخازن 
آب کوچکنــد و تعداد ویاهــا و جمعیت 
منطقه آزاد هم رو به افزایش اســت و به 
احتمال زیاد در تابستان پیش رو محدودیت 
آب داشته باشــیم. آب شیرین کنی هم که 
در کنارک وجود دارد پاســخگوی مصرف 
منطقه نیست. ظرفیت آبی روستای تیس 
هم چندان باال نیســت و فقط آب همان 
منطقه را تأمین می کند. متاسفانه قیمت ها 
هم به شکل بی رویه در حال افزایش است؛ 
از قیمت ملک گرفتــه تا خوراک. اگر این 
رویه ادامه پیدا کند مشــکل حاشیه نشینی 
این شــهر، بیشتر هم می شــود. از طرفی 
به نســبت پروژه هایی که در چابهار انجام 
می شود و نیروهایی که جذب این پروژه ها 

می شوند مسکن وجود ندارد.«
باالخــره بایــد حدی بــرای صبر مردم  ��

قائل شد
آب همچنــان مشــکل اصلــی و بزرگ 
بســیاری از مناطق ایران است و به همین 
دلیل هم امســال پروژه آبرسانی از دریای 
عمان بــه مناطقــی که با مشــکل آب 
مواجهند، کلید خورد. وزیر نیرو هم مهرماه 
امســال وعده داد تا پایان سال ۱۴۰۰ آب 
شرب ۱۵۰ هزار روســتای منطقه چابهار 
تأمین می شــود. اما معین الدین سعیدی - 
نماینده مردم چابهار، نیک شهر، کنارک و 
قصرقند - به این وعده امید چندانی ندارد و 
مقصر اصلی مشکل این منطقه را در تمام 
سال های گذشته وزارت نیرو و بودجه ریزی 

کشور می داند.
او به ایسنا می گوید: »متاسفانه عدالت مبنای 
توزیع فرصت ها و منابع در بودجه ســالیانه 
کشور نبوده و شاید بخشی از عقب ماندگی ها 
به این موضوع مربوط شود. طبق فرمایشات 
مقــام معظم رهبری این موضــوع نیاز به 
اصــاح دارد. صد البته که بخشــی از این 
عقب ماندگی ها تاریخی هم هستند و مربوط 
به یک دولت یا مجموعه نمی شوند و ممکن 
است ریشه های صدســاله داشته باشند. تا 
چــه زمانی باید برچســب محرومیت های 
این چنینی روی سیستان و بلوچستان باشد؟ 
نهرو می گوید »خیلی مضحک اســت که 

شما بخواهید با یک انسان تشنه و گرسنه 
از ناهنجاری هــای اخاقی، ایدئولوژیک و 
محیط زیست سخن بگویید«. با این حال 
مردم من همه این گزاره ها را نقض کرده اند 
و با همه تشنگی، وفادارترین مردمان به مام 
میهن و ارزش های وطن دوســتانه هستند 
و هیچ کدام از ایــن اتفاقات باعث فاصله 
مردم و نظام نشده اســت اما تا چه زمانی 
باید این بی تدبیری هــا و کم کاری ها را از 
کارگزاران دولتی ببینیم؟ البته بعد از فشارها، 
پروژه های خوبی تعریف شده و انصافاً برخی 
از آنهــا خوب پیش می روند. ما روســتایی 
در نوار ســاحل و کنار دریا داریم که ۵۰۰۰ 
نفر جمعیت دارد و یک متر لوله گذاری آب 
نداشته است. برخی از پروژه های فاضاب 
در سیســتان و بلوچستان از دهه ۶۰ شروع 
شــده اند و هنوز به ســرانجام نرسیده اند. 
باالخره باید حدی برای صبر مردم قائل شد. 
من منکر برخی تاش ها و پروژه ها در این 
زمینه نیســتم اما سرعت رشد این پروژه ها 
متناسب با حجم تشــنگی مردم نیست و 
اگر این روند پیش برود تا سالیان سال این 
مشکل را خواهیم داشت مگر اینکه تغییری 
در نگرش هــا رخ دهد. در حال حاضر فریاد 
تشنگی مردم در سیستان و بلوچستان آنقدر 
بلند شده است که کسی نمی تواند خودش را 

به نشنیدن بزند.«
این نماینده مجلــس ادامه می دهد: »بعد از 
شروع کارم در مجلس، جلسات متعددی را 
با مسئوالن وزارت نیرو و خوِد وزیر داشتیم، 
مشکات منطقه را مطرح کردیم و مکاتبات 
متعددی انجام شــده، حتی ســؤال از وزیر 
به صحن مجلس هم ارجاع شــد. دوستان 
تعهدی دادند که می توانســت با اجرای آن 
بسیاری از مشکات تا پایان سال مالی دولت 
یعنی خرداد ۱۴۰۰ حل شــود اما متاسفانه 
شاهد روند رو به رشــدی نیستیم. در حال 
حاضر در شهر چابهار که نقطه کانونی توسعه 
سواحل مکران است سهمیه رقت بار آب را 
داریم که مردم به صورت غیر بهداشــتی، 
آبی که هفته ای یک بار توزیع می شود را در 
آب انبارها ذخیره می کنند تا بتوانند در طول 
هفته استفاده کنند. در روستاها هم سهمیه 
۱۵ لیتری آب برای مردم در نظر گرفته اند که 
به صورت تانکری و سقایی توزیع می شود و 
با فرسوده شدن تانکرها همان هم به مردم 
داده نمی شود. رئیس و نایب رئیس مجلس 
را در چند سفر به چابهار بردم که مهم ترین 
مطالبــه مردم هم آب بــود. در حال حاضر 
خیرین و برخی نهادهای انقابی مثل ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( هم به این موضوع 
ورود کرده انــد و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای این کار در نظر گرفته اند و قرار شــده 
تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰۶۲ روستا برای آبرسانی 
کمک کنند.«سعیدی معتقد است: »آب در 
کوزه و ما تشــنه لبان می گردیم. گاهی من 
از تعابیری اســتفاده می کنم که اشتباه هم 
نیســت اما باب میل وزارت نیرو هم نیست. 
ما در کنار اقیانوس قــرار داریم و به راحتی 
می توانســتند از ظرفیت آب شــیرین کن ها 
اســتفاده کنند. ظرفیت آب شیرین کن هایی 
که در چابهار استفاده می شود مربوط به ۱۵ 
سال پیش است که جوابگو نیست. همچنین 
ســدهایی ایجاد کرده اند اما فکری به حال 
شــبکه پایین دست ســد نکرده اند و عمًا 
ســدها تبدیل به حوضچه تبخیر شده اند و 
مردم هم نمی توانند اســتفاده چندانی از آن 
کنند. تمام دنیا به سمت تکنولوژی استفاده 
از آب شــیرین کن ها رفته انــد و ۶۰ درصد 
شیرین ســازی آب دریا در دنیــا در منطقه 
خاورمیانه انجام می شود ولی سهم ما از این 
رقم فقط دو درصد است. در حال حاضر آب 
را در کشــورهایی مثل عربستان سعودی و 
امارات برای مصارف کشــاورزی شــیرین 
می کنند. موضوع دیگر اســتفاده صحیح و 
پایین دست  از شبکه های سدسازی  اصولی 
اســت. ظرفیت های طبیعی مثل هوتک ها 
وجود دارند و اگر بزرگ می شدند می توانستند 
برای تأمین آب کشــاورزی کاربرد بسیاری 
داشته باشند. چرا گاهی باید بشنویم کودکی 
برای برداشــتن آب از هوتک ها غرق شده 
است؟ هوتک، سازه ای است که مردم از آن 
هزاران سال پیش اســتفاده می کردند. من 

روی مجتمع های آبرسانی تاکید می کنم. 

گوشه ای از یک وضعیت تکان دهنده در چابهار

سراب  بی آبی

برق رسانی به ۸3 روستای 
کشور

۲۰ پروژه صنعت آب و برق در ۶ اســتان کشور 
با ســرمایه گذاری ۵۸۰.3 میلیارد تومان با حضور 
وزیر نیرو و در قالب چهل و سومین هفته پویش 

#هرهفته_الف_ب_ایران به بهره برداری رسید.
رضا اردکانیان صبح  دیروز دستور افتتاح ۲۰ پروژه 
صنعت آب و برق در ۶ اســتان کشــور را صادر 
کرد. از ۲۰ پروژه افتتاح شــده ۶ پروژه در استان 

کرمانشــاه، ۴ پروژه در استان گیان، ۶ پروژه در 
دو استان آذربایجان شرقی و فارس، دو پروژه در 
استان بوشهر، یک پروژه در همدان و یک پروژه 
برق رسانی روستایی در ۱۷ استان کشور قرار دارد.

بر این اســاس، ۶ پروژه صنعت آب و برق استان 
کرمانشاه شــامل تصفیه خانه فاضاب هرسین، 
احداث و توسعه ســه پست، ۴.۶ کیلومتر خطوط 
انتقال و فوق توزیع و یک نیروگاه مقیاس کوچک 
۸.۶ مگاواتی با هــدف افزایش قابلیت اطمینان 
شــبکه، کاهش تلفات انرژی، بهبود تغذیه پست 

فوق توزیع، جبران افت ولتاژ شبکه و تأمین برق 
مشترکان جدید افتتاح شد.

همچنین در اســتان گیان ۴ پروژه برقی شامل 
افزایش ظرفیت دو پست »لشت نشا« و »لوشان«، 
توسعه پســت »تره طول تالش« و احداث پست 
ســیار »تولمات« با اعتبــار ۶۱ میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید.
در اســتان آذربایجان شــرقی نیــز ســه پروژه 
 صنعت برق شــامل افزایش ظرفیت پست های 
»مرنــد ۱«، »فارفارمرنــد« و »گلســتان« بــا 

ســرمایه گذاری 3۶.۵ میلیارد تومان و در استان 
فــارس اما دو پــروژه افزایش ظرفیــت برق در 
»داراب گرد« و »درودزن« و یک نیروگاه مقیاس 
کوچک ۱.۹ مگاواتــی در مجموع با اعتبار 3۹.۱ 
میلیارد تومان افتتاح شــد. این گزارش می افزاید، 
دو پروژه توسعه برق هم در استان بوشهر شامل 
توسعه پست بوشــهر ۲ و توسعه کلیدخانه پست 
رودحله با هدف تأمین بــرق و افزایش پایداری 
شبکه، کاهش خاموشی ها، تقویت شبکه و تأمین 

برق مشترکان جدید به بهره برداری رسید.
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اولین محموله ریل ملی مترو تحویل 
شرکت بهره برداری متروی تهران شد

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهــران و حومــه از تحویل ۲۵۰ تن ریل ملی مترو برای اولین بار 
در کشور خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت بهره برداری متروی تهران حومه؛ فرنوش نوبخت ضمن 
تبریک خجسته سالروز میاد مولود کعبه، حضرت امام علی )ع( 
افزود: برای اولین بار ریل مترو تولید داخل توسط شرکت ذوب 
آهن اصفهان ساخته و تحویل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه شــد. وی با اشــاره به تحویل اولین محموله ریل مترو 
تولید داخل توسط شرکت ذوب آهن از قرارداد ۸۰۰ تنی، گفت: 
این ریل ها ۲۵۰ تن Uic۶۰ است که برای تعمیر نگهداری خط 
۵ متروی تهران و حومه قابل استفاده است. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: تأمین تجهیزات 
و قطعات مترو با حمایت و توان تولید کنندگان و صنعتگران داخلی 
از اهداف اصلی این شــرکت برای تحقق شــعار سال که توسط 
مقام معظم رهبری) مدظله العالی( سال جهش تولید نامگذاری 
شده است، بوده و رسیدن به خودکفایی برای تأمین نیاز قطعی 
صنعت حمل و نقل ریلی درون شهری است که خوشبختانه در 
روزهای پایانی سال در بخش ریل محقق شد. نوبخت افزود: بعد 
از دو دهه بهره برداری از مترو در آستانه بیست و دومین سالگرد 
بهره برداری از متروی تهران و حومه که شانزدهم اسفندماه نود 
و نه است در تاش هستیم برای تأمین و نگهداری سامانه حمل 
و نقل عمومی مترو همانند پل ارتباطی با حوزه های دانشگاهی، 
صنعت و بازار حمل و نقل ریلی شهری عمل شود تا از وابستگی 
به دیگر کشــورها برای تأمین قطعات کاســته شود. وی با اشاره 
به قرارداد شــرکت ذوب آهن اصفهان و شــرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه برای تأمین ۸۰۰ تن ریل مترو که مطابق 
آن ۵۵۰۰ تــن از این ریل ها مخصوص خطوط درون شــهری 
گفــت: امروز ۲۵۰ تن ریلUic۶۰ که برای خط برون شــهری 
قابل استفاده می باشد، تحویل این شرکت داده شد و طبق اعام 
شرکت ذوب آهن بخشی از ریل های Uic۵۴ خطوط درون شهری 
که برای اولین بار در ایران ساخته شده نیز تا پایان سال تحویل 
شرکت می شود. نوبخت خاطرنشان کرد: درحال حاضر بخشی 
از پله برقی ها، ترمزهای قطار، تجهیزات آن و… در شــرکت 
بهره برداری متروی تهران بومی سازی شده که کمک بزرگی به 
کاهش هزینه های این سامانه حمل و نقلی کرده و توانسته ایم 
با تکیه بر توانمندی شرکت های ایرانی جهت تأمین نیازمندی 
های شرکت بهره برداری مترو گامی اساسی در راستای رونق و 
جهش تولید ملی برداریم. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه افزود: طی سه سال گذشته موفق شده ایم قطعه 
هنــد ریــل بیش از ۹۰۰ پله برقی را توســط متخصصان داخلی 
بومی ســازی کنیم و کاهش خرابی پله برقی را در ایستگاه های 
خطوط هفتگانه متروی تهران شــاهد بودیم. نوبخت در ادامه با 
اشاره به اینکه برای تأمین قطعات سوزن قطارهای درون شهری 
که از قطعاتی مصرفی است از تولیدکنندگان داخلی استفاده شده 
گفت: امســال با همکاری صنایع گســترش ریلی تبریز اقدام به 
داخلی ســازی بخشــی از قطعات سوزن کرده ایم و طبق قرارداد 
3۰ قلم کاال باید تحویل شرکت بهره برداری متروی تهران می 
شد که تاکنون ۵۰ درصد این قطعات تأمین شده است و صرفه 
جویی ارزی باالیی را برای مترو در پی داشت. همچنین صفحات 
سرسره سوزن قطعات یدکی دیگری بود که توانستیم از تولیدات 
داخلی اســتفاده کنیم از دیگر قطعات می توان از پایه چک ریل 
نوع اتریشی UIC۶۰، فنر مارپیچی فلزی قطر ۲۲ و طول ۱۲۰ 
میلیمتر دستگاه روبل )برای هرزگیری تراورس چوبی(، دستگاه 
نصــب غاف داخلی رولپــاگ مخصوص هرزگیری تراورس 
هــای دی وی داگ این قطعــات بخش کوچکی از تجهیزاتی 
است که به همت متخصصان داخلی تولید و مورد استفاده قرار 
گرفته است. همچنین پودر ترمیت که برای اتصال جوش کاری 
ریل ها استفاده می شود و تاکنون از کشور فرانسه و آلمان وارد 
می شد را در داخل کشور تولید کردند و توسط کارشناسان تست 
شد و مورد تأیید واقع شد. بعد از این، از تولید داخل استفاده خواهیم 
کرد و به دنبال انجام این پروژه ها برای صرفه جویی اقتصادی 
هســتیم. نوبخت در پایان افزود: ما در متروی تهران به عنوان 
اولیــن بهره بردار متــرو در ایران پس از مصرف تولیدات داخلی 
می توانیم دیگر متروهای کان شــهرها را نیز ترغیب کنیم تا از 
تولیدات داخلی کشور استفاده کنند. همین افزایش تقاضا باعث 
کاهش مشکات مترو در خصوص گشایش اعتبار و مسائل ارزی 
برای تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز برای تعمیر و نگهداری 
خواهد شد. به همین نسبت صرفه جویی ارزی ایجاد می شود که 
خودکفایی ارزی را برای کشــور به همراه داشــته و اعتقاد داریم 
این کار موجب توسعه و پیشرفت تولیدکنندگان داخلی و خدمت 

به صنعت حمل و نقل ریلی است.

مسافران مشکوک در فرودگاه ها و 
بنادر قرنطینه خواهند شد

جانشین وزیر راه در ستاد مدیریت بحران از اباغ دستورالعمل به 
روز شده پذیرش مسافران بین المللی هوایی و دریایی در شرایط 
شــیوع کرونا و قرنطینه ۱۴ روزه مســافران مشکوک خبر داد. 
شــهرام آدم نژاد، ضمن تاکید به توجه مردم به شرایط پذیرش 
مسافران بین المللی در ایران هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی 
برای ســفر، گفت: با توجه به شــیوع نوع جهش یافته ویروس 
کرونا در جهان و به منظور شــفاف سازی الزامات ورود به کشور 
در شــرایط کرونا برای مردم و همچنیــن افزایش هماهنگی ها 
و انســجام اقدامات بین وزارت های راه و شهرسازی، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و امور خارجه، دســتورالعمل به روز 
شــده پذیرش مسافران بین المللی در فرودگاه ها و بنادر کشور بر 
اساس پروتکل های بهداشتی، در کارگروه متشکل از متخصصان 
این ســه بخش بازنگری و تدوین شــد. وی افــزود: دیروز این 
دســتورالعمل به سازمان هواپیمایی کشــوری و سازمان بنادر و 
دریانوردی اباغ شد تا پس از صدور اطاعیه های بین المللی وارد 
فاز اجرایی شود. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: 
بر اساس این دستورالعمل تمامی مسافران باالی ۸ سال که قصد 
ســفر به جمهوری اســامی ایران را دارند، ملزم به ارائه گواهی 
تست مولکولی PCR منفی با اعتبار حداکثر ۹۶ ساعت هستند. 

گیربکس نیمه اتوماتیک ایران خودرو 
در آستانه تولید

معاون تحقیق و توســعه شرکت صنعتی نیرو محرکه از طراحی 
نســخه نیمه اتوماتیک گیربکس شــش دنده )AMT(، با سطح 
داخلی ســازی ۷۰ درصدی در شــروع تولید خبر داد. محمدرضا 
یوسفی، ضمن تشریح مشخصات فنی و بهبودهای صورت گرفته 
در طراحی گیربکس شش ســرعته، گفت: ۸۵ درصد از قطعات 
داخلی این گیربکس، جدید بوده و توسط نیروهای نخبه و جوان 
ایرانی طراحی شده است. گیربکس شش سرعته از نظر طراحی 
جزء جعبه دنده های روز دنیا محسوب می شود. نوع نیمه اتوماتیک 
این گیربکس نیز به زودی با سطح داخلی سازی ۷۰ درصد تولید 
خواهد شد و این میزان تا سال ۱۴۰۱ به ۹۰ درصد خواهد رسید. 
یوسفی با اشاره به محصوالت آینده این شرکت در حوزه انتقال 
نیرو، خاطرنشــان کرد: عاوه بر پروژه گیربکس نیمه اتوماتیک 
)AMT(، در آینده نسخه ای از گیربکس های اتوماتیک که به آن 
DCT یا دوکاچه هم می گویند، طراحی و توسعه خواهد یافت. 

این محصول در سال ۱۴۰۲ به بازار عرضه خواهد شد.

افتتاح همزمان ایستگاه های
میدان قیام و دوالب در خط 7 مترو

پنجشنبه هفته جاری ۱۴ اسفند ماه ۱3۹۹، ایستگاه های میدان 
قیام و دوالب درخط ۷ مترو به طور همزمان افتتاح خواهند شد؛ 
آغاز بهره برداری از این دو ایســتگاه با دستور رییس جمهور و به 
صــورت ویدئو کنفرانس خواهد بود. علــی امام با اعام مطلب 
فوق گفت: ایستگاه میدان قیام در منطقه ۱۲ واقع شده و به دلیل 
همجواری با بازار بــزرگ تهران، خیابان های ری، مولوی، بلوار 
قیام و سه راه امین حضور )خیابان ایران( جزو محدوده های جاذب 
سفر پایتخت محسوب می شود. برای ساخت این ایستگاه ۲۱۰ 
میلیارد تومان در بخش های ســاختمانی، تاسیسات و تجهیزات 
هزینه شــده است. به دنبال افتتاح ایســتگاه مترو میدان قیام و 
جمع آوری کارگاه پروژه، یک اتفاق مهم دیگر نیز در این محدوده 
رخ خواهد داد؛ در واقع حــدود یک کیلومتر از بلوار قیام پس از 
حدود ۵ ســال آزاد سازی شده و با احداث مسیر دوچرخه سواری 
و ایستگاه اتوبوس های تندرو، این بلوار مجدداً به قلمرو عمومی 
شهر بازخواهدگشت. مدیرعامل شرکت مترو در ادامه با اشاره به 
افتتاح ایستگاه دوالب که در منطقه ۱۴ قرار دارد، افزود: ایستگاه 
دوالب بین ایســتگاه های آهنگ و ۱۷ شهریور قرار داشته و در 
هم افزایی با این ایستگاه ها و همچنین ایستگاه های امیرکبیر و 
میدان قیام، شرایط دسترسی اهالی جنوب شرق تهران، خصوصًا 
شــهروندان محله تاریخی دوالب به شــبکه حمل و نقل ریلی 

درون شهری را به میزان قابل توجهی تسهیل خواهند کرد.

ساخت 200 کیلومتر خط مترو در 
شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اتخاذ سیاست توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل گفت: ساخت ۲۰۰ کیلومتر مترو بین 
شهرهای جدید و شهرهای مادر در دستور کار قرار دارد. حبیب اهلل 
طاهرخانی اظهار کرد: موضوع حمل ونقل بین شهرهای جدید و 
شــهرهای مادر و به ویژه توسعه حمل ونقل ریلی انبوه در دستور 
کار ویژه این شــرکت قرار دارد. وی گفت: در بدو شــکل گیری 
شــهرهای جدید علی رغم اینکه این شهرها از نظر مکان یابی، 
آب و هوا و دوری از آلودگی و ترافیک شهری، وضعیت مناسبی 
داشــتند اما با استقبال مردم مواجه نبودند و یکی از دغدغه های 
آنــان، موضوع تردد و حمل و نقل به این شــهرها بود که باید 
تسهیل می شد. طاهرخانی با بیان اینکه به این منظور بر حمل و 
نقل ریلی، آزادراهی و بزرگراهی تمرکز کرده ایم، افزود: ساخت 
حدود ۲۰۰ کیلومتر خط مترو بین شــهرهای جدید و شهرهای 
مادر را در دســتور کار داریم که اولین آن مترو کرج-هشتگرد، 

سال گذشته به طول ۲۶ کیلومتر افتتاح شد. 

اقتصاد  چالش های  بزرگتریــن  از  یکی 
ایران، عدم توسعه یافتگی زیرساخت های 
اقتصادی اســت که از یک ســو باعث 
افزایش هزینه های تولید در کشور شده و 
از سوی دیگر راه توسعه اقتصادی را برای 
کشور سخت و ناهموار کرده است. هزینه 
تولید کاال به واسطه دشواری های حمل و 
نقل مواد اولیه و همچنین کند و پرهزینه 
شــدن چرخه های تأمین و لجستیک در 
کشور نسبت به سایر کشورها، باال بوده 
و به همین واســطه نیاز است تا تکمیل 
هر چه ســریعتر زیربناهــای اقتصادی 
و همچنین بهبــود کیفیــت و کارایی 
زیرساخت های موجود در دستورکار قرار 
گیرد. در ایران، همواره مسئولیت ساخت 
و بهره برداری از زیرساخت های اقتصادی 
بر عهده دولت بــوده و این نهاد مکلف 
به تأمین بودجه مورد نیاز برای ســاخت 
و راه اندازی پروژه هــای زیربنایی بوده 
اســت. بودجه ای که تا چند سال گذشته 
بر پایه فروش نفت تأمین می گردید اما 
با وقوع جنگ اقتصــادی و تحریم های 
همه جانبه، تأمیــن درآمد از این طریق 
در مقاطعی ناممکن شد. همین موضوع 
موجب شــد تا دولت مجبور شود بودجه 
بعضی از بخش هــا از جمله بودجه های 
عمرانی را کاهش دهد. تا آنجا که سهم 
بودجه عمرانی از کل بوجه عمومی کشور 
کــه در ابتدای دهه 90 بــه بیش از 45 
درصد رسیده بود، در الیحه بودجه 1400 
کشور به رقم 12.8 درصد برسد. بنابراین 
آنچه در ســال های گذشته اتفاق افتاده 
است، کاهش تعداد پروژه هایی است که 

به افتتاح می رسند.

فهرســت طویل پروژه هــای نیمه تمام 
عمرانی؛ ماحصل وابستگی بودجه به نفت

وضعیــت امروز پروژه های زیرســاختی 
کشــور بــه گونه ای اســت کــه تعداد 
پروژه های نیمه تمام به 6 هزار طرح ملی 
و 8۷ هزار طرح استانی رسیده و مطابق 
برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســالمی، این پروژه ها برای تکمیل به 
اعتباری بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان 
نیاز دارند. از سوی دیگر، نرخ استهالک 
ایــن پروژه های نیمــه تمــام از تعداد 
پروژه هایی که به چرخه زیربنایی کشور 
اضافه می شــوند در حال پیشی گرفتن 
است و همین موضوع سبب شده کشور 
در زمینه توسعه اقتصادی مسیر مناسبی 
را در پیــش نگیرد. به بیــان دیگر، اگر 
شرایط به همین منوال پیش برود، ایران 
از مسیر رشد و توســعه اقتصادی خارج 
شده و بحران های اقتصادی عمیق تری 
را تجربــه خواهد کرد. وابســتگی 100 
درصدی پروژه های عمرانی به به تأمین 
مالــی دولتی نفت پایه، عالوه بر کاهش 
میزان تکمیل این پروژه ها، موجب شده 
اســت تا کیفیت ساخت آنها کاهش پیدا 
کرده و بعالوه زمان ساخت آنها افزایش 

پیدا کند. چرا که دولت در شرایط کسری 
بودجه، اولین محل هزینه کرد که کاهش 
می دهد، مربوط بــه پروژه های عمرانی 
اســت و در چنین شرایطی پیمانکاران یا 
نمی توانند به فعالیت ادامه دهند و یا آنکه 
از کیفیت کار می کاهند. به طور کلی این 
شــیوه از تأمین مالی دولتی موجب شده 
است که بسیاری از پیمانکاران نتوانند به 
صورت اصولــی در پروژه هایی که دولت 
به عنــوان کارفرمــا در آن ایفای نقش 
می کند، حضور داشته باشند. آن دسته از 
پیمانکارانی که در این پروژه ها همچنان 
مشغول به فعالیت هستند نیز پاسخگویی 
مناســبی نســبت به میــزان و کیفیت 

عملکرد خود نخواهند داشت.
در چنین شرایطی، استفاده از سرمایه های 
مردمــی در قالب های مختلف از جمله 
روش های مشارکت عمومی-خصوصی، 
صندوق های سرمایه گذاری پروژه محور 
و یا ایجاد و تأسیس شرکت های سرمایه 
گذاری پروژه، می تواند عالوه بر کمک 
به دولت در تکمیل هر چه ســریعتر و 
اصولی تر پروژه های نیمه تمام عمرانی، 
شــاخص های اقتصادی کشــور را نیز 
بهبود ببخشــد. چرا که وجود نقدینگی 

بســیار زیاد در اقتصــاد ایران موجب 
بازارهای غیرمولد  از  شــده بســیاری 
اقتصادی، مقصد سرمایه گذاری مردمی 
شــوند و همین موضوع ســبب ایجاد 
نوسانات عمیق اقتصادی در کشور شده 
است. این در حالی اســت که با ایجاد 
بسترهای مناسب ســرمایه گذاری در 
پروژه های زیربنایی هر 2 مســئله مهم 
هدایت نقدینگــی و تکمیل پروژه های 
زیربنایی در کشــور حل خواهد شــد. 
الزم به ذکر اســت پیش شرط ایجاد و 
عملکرد مناسب این روش ها در کشور، 
ایجاد اعتماد مردمی به این شــیوه های 
سرمایه گذاری است. به بیان دیگر مردم 
باید احساس کنند می توان هم سرمایه 
گذاری اقتصادی کــرده و از منافع آن 
بهره مند شد و هم زیرساخت های کشور 
در جهت منافع عمومی توسعه پیدا کند. 
مشارکت عمومی- واقع روش های  در 

خصوصی و روش های متنوع ســرمایه 
گذاری مردمی، مشروط به ایجاد اعتماد 
عمومی، می تواند منافع مردم و سرمایه 
گــذاران بخش غیردولتــی را با منافع 
کالن کشور هم راستا و هم جهت کند. 
این اعتماد عمومــی می تواند از طرق 
مختلفی از جملــه ارائه تضامین قاعده 
مند به سرمایه گذاران، اعطای مشوق از 
طرف دولت، اجرای به موقع پروژه هایی 
که از این طریق تأمین مالی می شوند و 
در نهایت ارائه سود واقعی و عملکردی 
به مردم در فرآیندی شــفاف و اصولی، 
حاصل گردد؛ این در واقع همان کاری 
اســت که اکثر کشورهای توسعه یافته 
برای تکمیل و توســعه هر چه بیشــتر 
زیرساخت های اقتصادی خود از سال ها 
پیش آغاز نموده اند و متاسفانه در کشور 
ما به واســطه وجود درآمدهای نفتی، تا 

امروز اتفاق نیافتاده است.
* کارشناس حمل و نقل

تکمیل پروژه های نیمه تمام و هدایت نقدینگی؛ 

یک تیر و دو نشان

نوبخت:
مردم برای ساماندهی دستفروشان مترو 

مشارکت کنند

مدیرعامل شــرکت بهــره برداری متروی تهــران از افزایش 
مســافران مترو در ۱۰ روز نخست اســفندماه خبر داد و گفت: 
با وجود افزایش تعداد دستفروشــان در شــرایط کرونایی جز 

برخوردهای قهری و موقتی راهی نداریم.

فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
با اشــاره به افزایش ۱۰ درصدی مسافران مترو نسبت به ماه 
گذشــته گفت: متــرو در روزهای اخیر به طور متوســط یک 

میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مسافر داشته است.
وی در خصوص ســاماندهی دست فروشــان مترو با توجه به 
شــیوع موج چهارم کرونا و ورود کرونای انگلیســی به کشور 
اظهار داشــت: ساماندهی دســت فروشــان در مترو نیازمند 

مشارکت عمومی و همراهی مسافران مترو است.
نوبخت با بیان اینکه اقشــار ضعیف جامعــه بخصوص زنان، 

متأثر از شرایط اقتصادی، فضای امن مترو را برای درآمدزایی 
از طریق دســت فروشی بسیار مناسب می بینند، افزود: با وجود 
اینکه در روزهای پایانی ســال تعداد دست فروشان به شدت 
افزایش می یابــد، تنها می توانیم با این افــراد برخورد قهری 

داشته باشیم.
نوبخت گفت: با وجود مخاطراتی که حضور دســت فروشــان 
در مترو برای ســامت شــهروندان ایجاد می کند اما حمایت 
مســافران از دســت فروشــان اجازه برخورد جدی با آنها را 

نمی دهد.

محمدجواد شاهجویی  *

در ۵۶ فرودگاه کشــور، نشست و 
برخاســت در ۱۰ ماهه ســال ۹۹ 
میــزان ۲۲۹ هــزار و ۸۰۹ فروند، 
اعزام و پذیرش مسافر ۲۰ میلیون و 
۵۸۴ هزار و ۴33 نفر و میزان ارسال 
و پذیرش بار و پســت ۱۷۲ میلیون 
و ۱۶۹ هــزار و ۷۸۲ کیلوگرم بوده 
است. بر اساس جداول و نمودارهای 
آماری شــرکت فرودگاه ها، در دی 
فرودگاه مهرآباد  ماه ســال ۱3۹۹ 
پرترافیک ترین فرودگاه کشور بوده 
اســت، در همین مدت 3۴.۵ درصد 
از پروازهــا کل کشــور از فرودگاه 

مهرآباد انجام گرفته است.
سهم نشست و برخاست فرودگاه ها 

در دی ماه سال ۱3۹۹
کارون  و  تابــان  شــرکت های 

پرتأخیرترین ایرالین ها در دی ۹۹
شــرکت های  امســال  دی ماه  در 
هواپیمایی تابان و کارون به ترتیب 

با ۴۰ و 3۹ درصد و شــرکت های 
هواپیمایی فای پرشیا و پویا ایر به 
ترتیب با 3 و ۷ درصد در پروازهای 
برنامه ای مســافری، بیشــترین و 
کمترین درصد تأخیرات را داشته اند.

کاهــش ۵۰ درصــدی پروازهای 
عبوری در دی ۹۹ نسبت به دی ۹۸ 

بنابرایــن گــزارش در دی ماه ۹۹ 
نشست و برخاســت هواپیماها ۱۵ 
درصد نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش داشته است، در این 
مدت اعزام و پذیرش مســافر ۴3 
درصد نســبت به ماه مشــابه سال 
گذشته کاهش داشته است. در دی 
ماه ۹۹ ارسال و پذیرش بار و پست 
3۵ درصد نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته کاهش داشته است. 
همچنیــن پروازهــای عبوری ۵۰ 
درصد نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشته است.

انجام ۱۱ هزار و ۶۹۹ پرواز عبوری 
از فضای کشور در دی ۹۹

بنابرایــن گــزارش در دی ماه ۹۹ 
تعداد پروازهــای عبوری از فضای 

کشــور ۱۱ هــزار و ۶۹۹ پرواز بود 
که نســبت به دی ماه ۹۸ که تعداد 
پروازهای عبوری از فضای کشــور 
۲3 هــزار و ۵3۷ پرواز بود، کاهش 
داشته است همچنین نسبت به آذر 

۹۹ هم کاهش داشته است.
اعزام و پذیرش ۲۰ میلیون و ۵۸۴ 
هــزار و ۴33 مســافر در ۱۰ ماه از 

سال ۹۹
بنابراین گزارش در ۱۰ ماهه ســال 
۹۹ تعداد نشســت و برخاســت در 
۴۹ فرودگاه کشور ۲۰3 هزار و ۷۶ 
فروند، میزان اعزام و پذیرش مسافر 
۱۷ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۶۲۷ نفر 
و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۴۵ 
میلیون و ۱3۸ هزار و  3۷۱ کیلوگرم 
بوده است که نســبت به ۱۰ ماهه 
ســال ۹۸، با کاهش ۲۸ درصدی 
در نشســت و برخاست، کاهش ۴۷ 
درصدی در اعزام و پذیرش مسافر 

و کاهش ۴۸ درصدی در ارســال 
و پذیرش بار و پســت مواجه بود. 
همچنیــن با احتســاب ۷ فرودگاه 
اختصاصی کیش، عســلویه، قشم، 
چابهــار، ماهشــهر، ماکــو و پیام 
کرج جمعاً در ۵۶ فرودگاه کشــور، 
نشســت و برخاســت در ۱۰ ماهه 
ســال ۹۹ میزان ۲۲۹ هزار و ۸۰۹ 
فروند، اعزام و پذیرش مســافر ۲۰ 
میلیون و ۵۸۴ هــزار و ۴33 نفر و 
میزان ارسال و پذیرش بار و پست 
۱۷۲ میلیــون و ۱۶۹ هزار و ۷۸۲ 
کیلوگرم بوده اســت. به این ترتیب 
در کل فرودگاه هــا، در نشســت و 
برخاست نســبت به ۱۰ ماهه سال 
۹۸ با کاهش ۲۷ درصدی، در اعزام 
و پذیرش مســافر بــا کاهش ۴۵ 
درصدی و در ارسال و پذیرش بار و 
پست با کاهش ۴۵ درصدی مواجه 

بوده ایم.

جابه جایی 20 میلیون مسافر هوایی در 10 ماه

پرتأخیرترین و کم تأخیرترین شرکت ها کدامند؟

راه آهن پاکســتان تصمیم 
گرفته اســت تــا خط قطار 
بــاری کانتینــری که این 
کشــور را به ایران و ترکیه 
مرتبط می کند از پنج شنبه 
۴ مارس از ســربگیرد. راه 
آهن پاکستان تصمیم گرفته 
اســت تا خط قطــار باری 
)کانتینری( که این کشــور 
را به ایــران و ترکیه مرتبط 
می کنــد از ۴ مــارس )پنج 

شنبه( از سربگیرد. 
آهــن،  راه  ســتاد 
دســتورالعمل هایی را برای 

نهایی کردن ترتیبات در این 
زمینه صادر کرده است.

گیانی،  الرحمــان  حبیب 
پاکســتان  آهن  راه  رئیس 
این خبر را تأییــد و اعام 
کرد: »حرکــت این قطار از 
۴ مارس از اســتانبول آغاز 
می شــود و پــس از ۱۸۰ 
خواهد  زاهدان  وارد  ساعت 
شد. گفته می شود قصد این 
قطار کراچی است اما هنوز 

تأیید نشده است.
 این قطــار ۲۴ کانتینر ۴۰ 
فوتی را حمل خواهد کرد.« 

وی افــزود: »ما واگن های 
خود را به زاهدان می فرستیم 
تا از آنجا انتقال محموله های 
انجام شود...ایستگاه راه آهن 
اقدام را  کویته ترتیبات این 

انجام می دهد.«
این مسیر در میان سه کشور 
مســافتی به طول ۶ هزار و 
۵۶۶ کیلومتر اســت. قطار 
 ۱۹۹۰ مســافت  کانتینری 

کیلومتری اسام آباد را طی 
می کند و به ایران می رســد 
و از آنجا از طریق تهران به 

ترکیه عزیمت می کند.
این  تمامی  گفته می شــود 
خط آهن برای هر سه کشور 
»فــوق العــاده پرمنفعت« 
اســت. هدف این خط لوله 
همکاری  تقویــت  ابتدا  در 
پاکســتان،  میان  اقتصادی 
ایــران و ترکیه و پس از آن 
عضو  کشــورهای  سایر  با 
همکاری هــای  ســازمان 

اقتصادی است.

هرچند ایــن پروژه با هدف 
تقویــت روابــط اقتصادی 
میان کشــور مؤسس عضو 
اندازی شــده  راه  »اکــو« 
اســت، با این حــال، یک 
مســیر کوتاه، امن و مقرون 
به صــرف انتقال کاال میان 
آســیا و اروپا ارائه می دهد و 
منافعش به کشورهای دیگر 
هم می رسد. این کریدور از 
ترکیه از طریــق تونل زیر 
آبی »مارمــارای« می تواند 
اروپا متصل  به شبکه ریلی 

شود.

ازسرگیری حرکت قطارهای باری پاکستان-ایران- ترکیه
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موزه دفینه پس از پنج سال و با نام مجتمع فرهنگی موزه ای 
سردار آسمانی توسط بنیاد مستضعفان بازگشایی شد. مراسم 
بازگشــایی موزه دفینه پس از پنج ســال با حضور جمعی از 
مسئوالن برگزار شــد. این موزه با نام تازه مجتمع فرهنگی 
موزه ای سردار آسمانی فعالیت خواهد کرد. مالکیت ساختمان 
دفینــه پیش از انقاب بر عهده شــخصی بــه نام »کمال 
کمونه« قرار داشــت و برای کاربری به عنوان سوپر مارکت 
احداث شــده بود. این بنا که معماری آن به سبک »فرانک 
لوید رایت« است، پس از انقاب به مالکیت بنیاد مستضعفان 
درآمد. عمارت مذکور، ۱۱ ســال پس انقاب با عنوان موزه 
دفینه های تاریخی و موزه تماشــاگه پــول فعالیت کرد و از 
ســال ۸۵ نیز ساختمان آن در اختیار بانک زیر مجموعه بنیاد 
مستضعفان قرار گرفت. بنیاد مستضعفان در سال ۹۴ تصمیم 
به بازسازی ساختمان دفینه گرفت و پس از وقفه ای دوساله 
بین ســال های ۹۶ تا ۹۸، سرانجام این موزه در ۱۰ اسفندماه 
۹۹ افتتاح شــد. بازگشــایی این موزه در حالی انجام شد که 
هنوز بسیاری از ویترین های این موزه فاقد تابلوی توضیحات 
هستند. همچنین دستگاه رطوبت سنج در ویترین نسخه های 
خطی دیده نمی شــود و از آثار مربوط به دوره پهلوی، تنها با 
عنوان معاصر یاد شــده و اشاره ای به دوره تاریخی آن نشده 
اســت. همچنین به نظر می رسد که ساختمان تاریخی دفینه 
دستخوش تغییرات چشم گیری شده است و نشانه های رنگ 
و نوســازی در آن نمایان است؛ گرچه معماران و مرمت گران 
مــوزه، منکر این موضوع هســتند. مجموعه دفینه در ســه 
بخش موزه پول و ســکه، موزه گوهــر و آرایه های تاریخی 
و موزه هنرهای اســامی و جهانی از ۲۰ اسفندماه پذیرای 
عاقه منــدان خواهد بود. ۱۲۰۰ قطعه اســکناس و ســکه 
تاریخی، عصای زرین هخامنشی و زیورآالت ایران باستان و 
آثار تجسمی ارزشمند از جمله آثار موجود در این موزه به شمار 
می رود. ســاختمان موزه دفینه در خیابان میرداماد واقع شده 

و هنوز قیمتی برای بلیط های این موزه تعیین نشده است.

با آغاز فرآیند واکسیناسیون کووید ۱۹ در اروپا، کشورهای قاره 
سبز سعی دارند تا با اجرای طرح »پاسپورت واکسیناسیون« 

در جهت احیای صنایع گردشگری قدم بردارند.
در حالی که بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا )کووید 
۱۹( می گذرد، مردم دنیا با دستیابی به انواع واکسن، درصدد 
شکســت دادن این پاندمی برآمده اند. یک پاندمی عظیم و 
تاریخــی که بدون اغراق، تمامی صنایــع را زمین گیر کرده 
است. حاال که کشورهای مختلف دنیا، از جمله اروپا، فرآیند 
واکسیناسیون را آغاز کرده اند، به نظر می رسد که کم کم باید 
خودمان را برای احیــای صنایعی آماده کنیم که تحت تاثیر 
کووید دچار رکود شــده بودند. اخیراً اعضای اتحادیه اروپا در 
نشســتی از عاقه خود به ایجاد یک نظام مشترک بر پایه 
»به رسمیت شمردن پاسپورت واکسیناسیون« خبر دادند. البته 
هنوز مشخص نشده که دارندگان »پاسپورت واکسیناسیون« 
از چه امتیازاتی بهره می برند. در جریان جلســه مذکور، هر 
۲۷ نماینده کشــورهای اروپایی قبل از مطرح کردن بحث 
پاسپورت واکسیناسیون، پیرامون راه های مختلف برای مقابله 
با کووید ۱۹ بحث کردند. آنگا مرکل، صدر اعظم کشــور 
آلمان، درباره »پاســپورت واکسیناسیون« چنین گفت:  همه 
بر لزوم ایجاد یک نظام این چنینی توافق دارند. با این وجود، 
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان به سه ماه زمان برای اجرای 
چنین طرحی احتیاج دارد. زمانی که قرار است جهت آمادگی 
زیرســاخت های فنی )برای اجرای طرح پاسپورت دیجیتالی 
واکسیناسیون(، به کشورهای اروپایی ارائه شود. تمامی این 

زیرساخت ها تا فصل تابستان آماده خواهند بود. 
هنوز مشخص نیست که دارندگان پاسپورت واکسیناسیون از 
کدام امتیازات برخوردار خواهند شد. کشورهایی مانند اسپانیا، 
قبرس، یونان و ایتالیا که توریســم برای آن ها نقش مهمی 
دارد، در ماه های اخیر در تاش بودند تا با ارائه »پاســپورت 
واکسیناســیون« به افرادی که واکســن کرونــا را دریافت 
می کننــد، درب های خود را به روی این افــراد باز کنند؛ آن 
هم بدون هیچ محدودیتی. هــدف از اجرای چنین طرحی، 
این بود که اشخاص بتوانند در زمان های مشخصی از سال، 
مخصوصاً تعطیات تابستانی، به کشــورهای نام برده سفر 
کنند تا چرخ دنده های تورسیم در آن ها به کار بیفتد. گمانه زنی 
پیرامون امتیازهایی که افراد دارای پاســپورت نام برده دارند، 
پیرامون این قضیه اســت که آیا محدودیتی برای سفر این 
افراد در نظر گرفته می شود یا خیر؟ در این رابطه، سباستین 
کروز، صدراعظم کشــور اتریش، می گوید:چنین افرادی باید 
بدون داشــتن هیچ محدودیتی، به سیاحت در سراسر جهان 
مشــغول شــوند. گرچه آنگا مرکل چنین نظری ندارد و از 
دیدگاه او، پرونده چنین موضوعــی فعًا باید باز بماند. این 
در حالی است که اورســاال وون در الیِن، رئیس کمیسیون 
اتحادیه اروپا، اعام کرده که هر یک از کشــورهای اروپایی 
باید به صورت جداگانه پیرامــون این قضیه محدودیت های 

سفر خود را مدیریت کند.

بازگشایی موزه دفینه
 پس از 5 سال تعطیلی

یک هنرمند انگلیسی اخیراً با استفاده از مجسمه هایش موزه 
زیرآبی شــگفت انگیزی را در کن افتتاح کرده اســت. این 
موزه در منطقه کورت دازور یا ریویرای فرانسه )خط ساحل 
در گوشه جنوب شرقی فرانســه( واقع شده که بخاطر خط 
ســاحلی رؤیایی و ســاحل پر زرق و برق و تفرجگاه هایش 
شناخته می شود. اکنون یک جاذبه توریستی دیگر به سواحل 
شهر کن )همان شــهری که جشــنواره کن در آن برگزار 

می شود( اضافه شده و آن موزه زیرآبی یاد شده است.
هنرمند انگلیســی، جیسون تیلور، اخیراً از پروژه جدیدش در 
آب های مدیترانه رونمایی کرده اســت. او تعدادی مجسمه 
را در نزدیکی جزیره ســنت مارگریــت درون آب قرار داده 
است. این مجسمه ها که با pH )میزان اسیدی و بازی( خنثی 
ســاخته شــده اند پرتره ای از مردمان محلی شهر کن را از 
کودک تا بزرگســال به تصویر می کشند. بودجه انجام این 
پروژه توســط شهرداری و تاالر شــهر تأمین شده و ساخت 
و اجرای آن نیز ۴ ســال به طول انجامیده اســت. هدف از 
انجــام این کار هم جلب توجه مردم به وضعیت رو به زوال 
اقیانوس های سراسر جهان و نابودی آنهاست. مانند دریای 
مدیترانه که آلودگی و ماهیگیــری بیش از حد در آن دیده 

می شود.
ایــن هنرمند خوش ذوق می گوید: خاقیت چگونه می تواند 

یک کمپین پرفورمنس مارکتینگ را بهبود دهد؟
»کیفیت اکوسیســتم درون آب ها طی سال های اخیر بطور 
مداوم به واســطه فعالیت انســان ها در حال آســیب دیدن 

است.«
او که هر کدام از مجســمه هایش ۱۰ تن وزن دارد در ادامه 
گفت: »برای بازدیدکننــدگان هزینه ورودی در نظر گرفته 
نشده اســت و بازدید از مجسمه ها به صورت کامًا رایگان 
اســت. تنها چیزی که الزم اســت تأمیــن تجهیزات مانند 
کپســول اکسیژن است تا بتوان از مجسمه ها با خیال راحت 

دیدن کرد.«
تیلور قبل از انجام این کار با انتشــار یک آگهی در روزنامه 
از مردم محلی این شــهر خواست تا به این پروژه بپیوندند و 
چهره خود را در اختیار این هنرمند قرار دهند. او ۴۰ نفر را در 
کل انتخاب کرد و در انتها ۶ نفر را برای ساخت مجسمه از 
میان آنها گلچین کرد. او می گوید آن ها را بصورت تصادفی 
انتخاب کرده است. این شــش نفر نیز به ترتیب یک موزه 
دار، کارآفرین، دانش آمــوز و یک ماهیگیر پیر بوده اند. کار 
انتقال مجســمه هایی که ساختشان تمام شــده بود بعد از 
جمع آوری زباله های درون آب انجام شــد. هر کدام از این 
مجســمه ها از نصف بریده شده اند و نماد مشکل اقیانوس ها 
است. گفتنی است این اولین پروژه زیرآبی این هنرمند نبود 
و البتــه آخرین آن نخواهد بود. ایــن هنرمند باالی ۱۰۰۰ 
مجسمه زیرآبی در سرتاســر جهان ساخته است.با توجه به 
این که در قرنطینه به ســر می بریم و بیشــتر موزه ها بسته 
شــده اند اما این موزه یک استثناست و می توان با استفاده از 

وسایل غواصی به بازدید از آن پرداخت.

آرامگاه محمد میرزا قوانلو ملقب به کاشف السلطنه، نخستین 
فردی که کشت چای را در ایران رواج داد و به همین علت 

»پدر چای ایران« خوانده می شود.
ســاخت بنای این آرامگاه به همت انجمن آثار ملی کشور و 

در بلندترین نقطه الهیجان انجام شده است.
مــوزه تاریخ چــای ایران، بــه عنوان یکــی از جاذبه های 
گردشــگری الهیجان در کنار مقبره کاشــف السلطنه قرار 
دارد. در این موزه وســایلی همچون ســرویس های چای و 
قهوه خوری، سماور، جعبه و پیمانه های چای، چپق و دست 

نوشته های کاشف السلطنه نگهداری می شود.

اســتاندار خوزستان با اشاره به مصوبه ســتاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا، از تمدید منع ورود مسافران از مرزهای استان 

خوزستان برای دو هفته دیگر خبر داد.
قاسم ســلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان، ضمن تاکید بر 
لــزوم نظارت به اجرای پروتکل های بهداشــتی مصوب در 

جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، خاطرنشان کرد:
 یکی از اقدامات انجام شــده این بــود که ممنوعیت ورود 
مســافران از مرزهای چذابه و شــلمچه از پنجم اسفندماه 
مجدداً برای دو هفته تمدید شد تا از ورود مسافران از مرزها 

به خوزستان جلوگیری شود.
سلیمانی دشــتکی همچنین با اشــاره بــه ممنوعیت تردد 
خودروهــای غیربومی در اســتان، از اجرای محدودیت ها تا 

شنبه هفته آینده خبر داد و تصریح کرد:
 وضعیت خروجی ها و ورودی های استان خوزستان در حال 
کنترل و مدیریت اســت و اکنون نظم بهتری به خود گرفته 

است.

افتتاح موزه زیرآبی در کن فرانسه 
با مجسمه های ۱۰ تنی

بعضــی از موزه های جهــان عاوه بر 
اینکه دارای فضای داخلی یا اشــیا و آثار 
منحصربه فردی هســتند، نمای خارجی 
خاصی دارند و همیــن موضوع آن ها را 
از ســایر موزه ها کامــًا متمایز می کند. 
موزه هــا منبعی غنی از دانش، گنجینه ها 
و تجربه ها هســتند کــه در هیچ جاذبه 
این  نمی شود.  یافت  دیگری  گردشگری 
مکان های جذاب آثار ارزشمند زیادی را 
در خــود جای داده اند؛ از اشــیای عتیقه 
و باســتانی متعلق به مصر گرفته تا آثار 
هنــری دیجیتالــی و جلوه های بصری 
ایجادشده با نور. درحقیقت می توان گفت 
تهیه فهرستی از اشــیایی که در موزه ها 
وجود ندارند؛ آســان تر از تهیه فهرست 

اشیای مختلف موجود در موزه ها است.
در ایــن مطلب قصد داریــم چند موزه 
مختلــف را با معمــاری عجیب معرفی 
کنیم که نمای خارجی آن ها نیز به اندازه 
نماهای  فضای داخلی شان جذاب است. 
موزه هایی که در ادامه معرفی می کنیم، 
دارای اندازه هــای مختلــف و اشــکال 
متفاوتی مثل گل نیلوفر، بشقاب پرنده در 

حال پرواز و نهنگ هستند.
۱. موزه ملی قطر، دوحه ��

 National( ملــی قطــر«  در »مــوزه 
تاریخ  Museum of Qatar( ماهیــت 
آن به تصویر کشیده شــده و با بازید از 
آن می توانید گذشــته، حال و آینده قطر 
را ببینید. این موزه که وســعتی در حدود 
۱۷۴ کیلومتر مربع دارد، به ســه قسمت 
»زندگی   ،)Beginnings( تاریخ«  »آغاز 
در قطــر« )Life in Qatar( و »تاریــخ 
 The Modern History( »مدرن قطــر
of Qatar( تقســیم شــده است. موزه 
ملــی قطر که طراحی آن را »ژان ناول« 
)Jean Nouvel( برعهــده داشــته، با 
الهام از رز بیابانی طراحی شده است. رز 
از پدیده های زمین شناختی  بیابانی یکی 
به شمارمی رود، از ســنگ های گچی در 
بیابان ها تشکیل می شود و ظاهری شبیه 
گل رز دارد. ژان ناول دلیل خود را برای 
انتخاب این نــوع طراحی این گونه بیان 
کرده اســت: من قصد داشــتم سازه ای 
طراحی کنم کــه تداعی کننده جغرافیای 
منطقه و متناسب با شرایط محیطی قطر 
باشد تا بازدیدکنندگان را تا جای ممکن 
از گرمای سوزان آفتاب مصون نگه دارد.

۲. موزه رصدخانه، کیتو، اکوادور ��
 Astronomic( رصدخانــه«  »مــوزه 
»پارک  در   )Observatory Museum
آالِمــدا« )Parque La Alameda( که 
قدیمی ترین پارک کیتو محسوب می شود، 
قرار دارد. این موزه کــه »دکتر گابریِل 
 Dr. Gabriel Garcia( »گارســیا موِرنو
Moreno( آن را ساخته، زمانی رصدخانه 
فعالی بوده اســت. در موزه رصدخانه که 
قدیمی ترین رصدخانه آمریکای جنوبی به 
شمار می رود، هنوز هم بسیاری از وسایل 
مورداستفاده در گذشــته به همراه برخی 
از تجهیــزات جدیدتر در معرض نمایش 
قرار داده شده اند. ساختمان موزه به دست 
 Father( »فاِدر خوآن باتیس ِد مین این«
دانشــمند   ،)Juan Batista Menten
و اخترشــناس آلمانی طراحی و با سبک 
 Victorian( »معماری »دوران ویکتوریا

era( ساخته شده است.
۳. موزه علم و هنر، سنگاپور ��

تا مدت ها تصور می شــد که علم و هنر 
دو مقولــه مجزا از یکدیگر هســتند؛ اما 
حداقل در »موزه علم و هنر ســنگاپور« 
 Singapore’s ArtScience(
در  نیســت.  این چنیــن   )Museum
ایــن مــوزه، ایــن دو مفهــوم به طرز 
شگفت انگیزی با یکدیگر ترکیب شده اند. 
در نمایشــگاه های متنوع این موزه، آثار 
مربوط بــه موضوع هایی همچون تاریخ 
انیمیشــن در فیلم هــای دیزنی، معنای 
انسان بودن و حفاظت از محیط زیست در 

معرض نمایش قرار داده شده است.
ســاختمان این موزه که در سال ۲۰۱۱ 
به عنوان بخشــی از تفرجگاه ســاحلی 

 Marina Bay( »ماریــا بِــی َســندز«
قرار  بهره برداری  Sands resort( مورد 
گرفته اســت، به دست »موشه ِسفدی« 
)Moshe Safdie( طراحی شــده است. 
موزه علم و هنر در فضای با وســعتی در 
حدود ۱۵٫۲۴ کیلومتر مربع به شــکل گل 
نیلوفر آبی با ده گلبرگ شبیه به انگشت 
ساخته شده اســت که با نور زیبایی که 
طبیعی به نظر می رسد نورپردازی شده اند.

۴. موزه هانوی، هانوی، ویتنام ��
 )Hanoi Museum( »مــوزه هانــوی«
در سال ۲۰۱۰ به مناســبت گرامیداشت 
هزارمین ســالگرد شــکل گیری هانوی 
ســاخته شــد. در این موزه شاهد روایتی 
تصویری و مســتند از تاریخ این کشــور 
هســتیم و در آن تعداد بســیار زیادی از 
صنایع دستی در معرض نمایش قرار داده 
شده اســت. این موزه با وسعتی درحدود 
۹٫۷۵ کیلومتر مربــع، یکی از پروژه های 
شرکت معماری GMP محسوب می شود 
و به شــکل هرم پلکانــی وارونه طراحی 
شده است. ســاختمان عجیب این موزه 
هم معماری مبتکرانه ای دارد و هم باعث 
کاهش مصرف انرژی شــده است؛ زیرا 
هریک از طبقه های این موزه در زیر سایه 
طبقه دیگری قرار گرفته و همین موضوع 
باعث کاهش دمای هر یک از طبقه ها و 
محافظت از آن ها در برابر تابش نور آفتاب 
شده اســت؛ بنابراین دستگاه های تهویه 
هوا انرژی کمتری برای خنک سازی فضا 
مصرف می کنند. درمقابل موزه استخری 
منحصربه فرد  معمــاری  کــه  دارد  قرار 
ســاختمان در آن منعکس می شــود. در 
ضمن موزه بخشی از یک پارک مصنوعی 
است که فضاهای باز متعدد و دهکده های 

ویتنامی زیادی در آن قرار دارد.
۵. مــوزه هنــر معاصــر نیتــروی،  ��

نیتروی، برزیل
معاصر  هنرهــای  »مــوزه  ســاختمان 
 Niterói Contemporary( نیتــروی« 
Art Museum( به شــکل بشقاب پرنده 
ساخته شده است و با دیدن آن احساس 
می کنید در حال تماشای سازه ای متعلق 
بــه فرازمینی ها هســتید. در این موزه، 
آثار هنری مدرن که در واقع کلکســیون 
به  به دست کلکسیونری  جمع آوری شده 
 João Sattamini( »نام »ژوئو ساتامینی
who( هســتند نمایــش داده شــده اند. 
ساختمان موزه نیتروی اثری هنرمندانه از 
 ،)Oscar Niemeyer( نیمایر«  »اسکار 
یکی از معماران مدرن معروف اســت که 
در باالی صخره هــای »خلیج گوانابارا« 
)Guanabara Bay( قــرار دارد و بــا 
بازدید از این موزه می توانید از مشــاهده 
مناظر گســترده نواحی اطراف نیز لذت 
ببرید. این ساختمان عمداً به شکل مدور و 
بشقاب پرنده طراحی شده است؛ زیرا نیامیر 
به تبعیت نکــردن از خطوط و زاویه های 
صاف معروف اســت و در تمام جنبه های 
زندگی خــود کامًا آزاد و بدون تبعیت از 
هیچ قانون و الگویی عمل می کند. او در 
ســاخت این سازه از بتن استفاده کرده تا 
بتواند از انعطاف پذیری این ماده استفاده 
و ساختار منعطف موردنظرش را درمیان 
حوضچــه آب ایجاد کنــد. نیمایر قصد 

داشته اسکلت سازه هم مثل خطی برآمده 
از زمین باشد و بدون قطع شدن به ارتفاع 
موردنظر برسد و امکان منحنی شدن آن 

هم وجود داشته باشد.
۶. موزه گوِگنهایم، نیویورک، ایاالت  ��

متحده آمریکا
»موزه گوِگنهایم ســالِمن ر. نیوریورک« 
 Solomon R. Guggenheim(
Museum(، چندیــن عنــوان را به خود 
اختصاص داده اســت. ایــن موزه یکی از 
میراث جهانی یونسکو در آمریکا، یکی از 
بناهای یادبود نیویــورک، یکی از بناهای 
یادبود ملی آمریکا محسوب می شود و در 
فهرســت »اداره ثبت ملی اماکن تاریخی 
 US National Register of( »آمریــکا

Historic Places( نیز ثبت شده است.
مأموریت طراحی ســاختمان این موزه در 
ســال ۱۹۴3 به »وایل ِفَرنک لوید رایت« 
)While Frank Lloyd Wright( محول 
شد؛ اما متأســفانه این موزه چند ماه پس 
از مرگش و در اکتبر ۱۹۵۹ افتتاح شد. در 
شهری که پر از خطوط و زاویه های کامًا 
صاف و مســتقیم است، ساختمانی مدرن 
این موزه که وســعتی در حــدود ۱۵٫۲۴ 
کیلومتر مربع دارد، سازه ای منحصربه فرد و 
خاص محسوب می شود که امروزه به یکی 
از نمادی ترین مکان های نیویورک تبدیل 
شده است. در موزه گوگنهایم مجموعه ای 
بسیار ارزشــمند و گران قیمت از آثار هنر 

مدرن و هنر معاصر نگهداری می شود.
۷. مــوزه ُســمیه، مکزیکو ســیتی،  ��

مکزیک
 )Soumaya Museum( سمیه«  »موزه 
در میان خط آســمان و چشم انداز شهری 
مکزیکوســیتی، بــا ظاهری درخشــان 
و منحنــی کامــًا خودنمایــی می کند. 
اســلیم«  این موزه »کارلوس  مؤســس 
)Carlos Slim ََ(، یکــی از ثروتمندترین 
افراد جهان اســت و طراحــی آن نیز به 
 FR-EE دســت »اســتودیوی معماری
 architecture studio FR-EE یــا 
 Fernando( »متعلق بــه »فرناندو رومرو
Romer( داماد او انجام شده و سمیه نیز 
نام همسر اسلیم اســت. در این موزه که 
بازدید از آن رایگان اســت و وســعتی در 
حــدود ۵۲ هزار متــر دارد، مجموعه آثار 
هنری متعلق به اسلیم به همراه ۶۶ هزار اثر 
هنری دیگر از هنرمندان آمریکای التین 
و اروپا در معرض نمایش قرار داده شده اند.

۸. مــوزه علــم پرنــس فیلیــپ،  ��
والنسیا، اسپانیا

 Príncipe( »موزه علم پرنس فیلیــپ«
در   )Felipe Science Museum
مجموعه بســیار بزرگی با ساختمان های 
مرتبط با هنر مدرن که »شــهر هنرها و 
 Príncipe Felipe Science( علــوم« 
Museum( نامیده می شــود، قرار دارد و 
به علم، فناوری، طبیعت و هنر اختصاص 
داده شــده اســت. این مجموعه که به 
 Santiago( کاالتراوا«  »سانتیاگو  دست 
 Félix( »و »فلیکس کاندال )Calatrava
Candela( طراحی شده، از ۶ ساختمان 
متفاوت تشکیل شــده و چند استخر آب 
نیز در اطراف آن قرار دارد. اگرچه هر یک 
از ســاختمان های این مجموعه زیبایی 

خیره کننده ای دارد؛ اما موزه علم پرنس 
فیلیپ از معماری جذابی برخوردار است.

نمای کلی این موزه که وســعت آن ها به 
مســاحتی در حدود ۸۵ کیلومتر می رسد، 
شبیه اسکلت نهنگ است. مسئوالن این 
موزه با شعار »دست نزدن، حس نکردن 
و فکر نکردن ممنوع!« و با ایجاد فضایی 
تعاملی و شبیه سازی شــده، بازدید از این 
مــوزه را برای گروه های ســنی مختلف 
دلپذیر کرده انــد و به این موضوع افتخار 
می کننــد. در این موزه نمایشــگاه ها و 
فعالیت های مختلفی در مورد موضوعاتی 
همچــون علم، فّنــاوری و هنر در حال 

برگزاری است.
۹. مــوزه ملــی اســترالیا، کانبــرا،  ��

استرالیا
 National( اســترالیا«  ملــی  »مــوزه 
هــدف  بــا   )Museum of Australia
آشــنایی عموم مردم با فرهنگ و تاریخ 
اســترالیا ایجاد شــده و »آشــتون راِگت 
 Ashton Raggatt( َمکــدوِگل« 
McDougall( به همــراه »رابرت پِک ُون 
 Robert Peck von( »هارتِل تروتــاِون
Hartel Trthowan( طراحــی آن را به 
عهده داشتند. هر دو طراح در یک رقابت 
طراحــی بین المللی جایزه ایــن رقابت را 
به دلیــل طراحی این مــوزه را از آن خود 
کردند. مســاحت کلی موزه ملی استرالیا 
۱۰٫۹ هکتار و مســاحت ساختمان آن در 
حدود ۲۱٫۶ اســت. ســاختمان این موزه 
به شــکل نیم دایره در اطراف »باغ رویای 
 Garden of Australian( »اســترالیایی
Dreams( کــه در مرکز آن قــرار دارد، 
ساخته شــده و در آن سازه ای بتنی وجود 
دارد که بخشی از اســترالیای مرکزی را 
در باالی اســتخری به تصویر می کشد. 
ایــن ســازه در واقع نمــادی از موقعیت 
جغرافیایی کشــور اســت. یکی دیگر از 
ویژگی های شــاخص موزه ملی استرالیا، 
سازه ای حلقه ای شــکل در ورودی موزه 
به نام »خط اولورو« )Uluru( اســت. این 
ســازه با ارتفاعی در حدود 3۰ متر، فضای 
اطراف مــوزه را کامــًا در برگرفته و در 
یک پیاده رو به ســمت خود اولورو کشیده 
شده است. اولورو سنگی بزرگی در بخش 
جنوبی قلمرو شمالی استرالیا است که به 
نام »صخره آیــرز« )Ayers Rock( نیز 

شناخته می شود.
۱۰. موزه هنر تاشیما، تاشیما، ژاپن ��

معماری ســاختمان »موزه هنر تاشیما« 
نمــادی   )Teshima Art Museum(
شاخص از منحصربه فرد بودن، زیبایی و 
طراحی ساده محسوب می شود. این موزه 
در جزایــر هنر ژاپن که مجموعه از جزایر 
روســتایی مملو از آثار هنر معاصر متعدد 
محسوب می شــوند قرار دارد. ساختمان 
 Ryue( »ایــن موزه که »یوئه نیشــیزاوا
 Rei( نایتــو«  »ِری  و   )Nishizawa
Naito( طراحی آن را به عهده داشته اند، 
شــبیه قطره آبی به نظر می رسد که روی 
زمین پهن شــده اســت. این ساختمان 
که با اســتفاده از پوســته بتنی ســاخته 
شــده، هیچ ســتونی ندارد و تنها دارای 
دو پنجره اســت. پنجره بیضی شکلی که 
در سقف این ســاختمان قرار دارد، باعث 
شده اســت چشــم اندازی از تغییرهایی 
آب و هوایی و ســایر پدیده های طبیعی، 
به خوبی با فضای موزه ترکیب شود و در 
نتیجه بازدیدکننــدگان می توانند با توجه 
به تغییرهــای آب وهوا، هر روز شــاهد 
صحنه های متفاوتی باشــند. در این موزه 
تنها یک سازه هنری به اسم »ماتریکس« 
در معرض نمایش قرار داده شــده است. 
در ایــن ســازه آب به صــورت مرتب در 
بســتری بتنی جاری می شود. ماتریکس 
به منظور ایجاد انعکاسی از مناظر طبیعی 
کــه بازیدکنندگان از پنجره هــا آن ها را 
می بینند و نشــان دهنده گــذر فصول و 
زمان هســتند، ساخته شــده است. حتی 
اگر از بیرون به ایــن اثر هنری زیبا نگاه 
کنیم به یاد می آوریم که ما در این جهان 
گذرا تنها یک مســافر هستیم و رفتارمان 
با محیط زیســت اطرافمان باید به صورت 
کامًا متوازن و هماهنگ با آن انجام شود.

نگاهی به معماری شگفت انگیز 

موزه ها در سراسر جهان

محدودیت سفرهای نوروزی ابالغ شد

وزیر میراث فرهنگی با اشــاره به مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، از پیش بینی 

سه امکان مختلف برای سفرهای نوروزی خبر داد.
علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
با اشاره به ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک 
و دوری از اجتماعــات در مدت زمان باقی مانــده تا نوروز ۱۴۰۰، از 

مصوبه کمیته امنیتی و اجتماعی ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
در خصوص سفرهای نوروزی خبر داد. وی در این رابطه اذعان کرد:

 برای گردشگری نوروز، سه امکان دیده شده است که یکی از آن ها 
شامل تورهای گردشگری است که از مبدأ تا مقصد و برگشت به مبدأ 
شرایط کامًا مدیریت شده و تحت پروتکل های دقیق بهداشتی است 
و نگرانی برای وزارت بهداشت نخواهیم داشت. سفرهایی که اقامت 
آن ها در اماکن اقامتی باشد، قطعاً تحت مدیریت و کنترل خواهد بود، 
همچنین رفت و آمد توســط ناوگان هوایی، زمینی و ریلی نیز انجام 
می شود و نگرانی کمتری در این راستا وجود دارد؛ اما در دسته سوم، 

ســفرهای عموم مردم را پیش رو داریم که کنترل و مدیریت آن ها 
کمی دشوار اســت و در حال حاضر بر این سفرها تمرکز شده است 
و مجموعه وزارت بهداشت نیز در این راستا نگران است. مونسان با 
اشاره به اباغ محدودیت ها به استانداران، بر ممنوعیت نصب چادر، 
ایجاد کمپ های چادری، اقامت در مدارس و مراکز غیرمجاز وزارت 
گردشــگری تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت: امیدواریم با این 
محدودیت ها و ممنوعیت ها بتوانیم ایام نوروز خوبی را تجربه کنیم و 
با رعایت همه پروتکل های بهداشتی در نوروز، می توانیم افتخاری در 
مقابله با کرونا به دست آوریم و نشاط اجتماعی مردم را نیز رقم بزنیم.

احمدرضا فرهبد

آیا پاسپورت واکسن راهی برای 
شروع سفرهای بین المللی است؟

پدر چای ایران را می شناسید؟

تمدید ممنوعیت ورود مسافر از 
مرزهای خوزستان
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ساسی مانکن، آن بازیگر 
فیلم های ... و ما

 ساســان حیدری یا همان ساسی مانکن، کارش 
را بلد اســت. هر ســال یک موزیک ویدیو منتشر 
می کنــد، تاثیرش را می گذارد و می رود که با برف 
ســال آینده برگردد. ساســی، نه از نظر صدا و نه 
از نظر فنی، خواننده خوبی نیســت اما به شــدت 
مخاطب خود را خوب می شناســد و می داند برای 

دیده شدن چه باید بکند.
قطعا باید در همین ابتدا به این نکته اشــاره کرد 
که هدف ساســی و امثال او، ارتقای جامعه نیست 
و معمــوال کارهای بــی ارزش تحویل می دهند و 
هدف اصلی شان دور کردن نسل جدید از انسانیت 
و فضلیت اســت اما کاری که ساسی در شناخت 
مخاطب خود انجام داده اســت، تمام دستگاه های 
فرهنگــی با بودجه های میلیاردی انجام نداده اند و 
هنوز که هنوز اســت، نمی دانند جامعه هدف شان 

کجاست!
امســال به مدد یک بازیگر فیلم هــای ...، دوباره 
دیده شد و حاال شبکه های اجتماعی پر شده است 
از موزیک ویدیوی او و حرف هایی که درموردش 
زده می شود. البته اســتفاده از یک بازیگر مشهور 
فیلم های ... در غرب هم اتفاق نمی افتد چه برسد 

به یک موزیک ویدوی فارسی!
احتماال بعــد از خوب دیده شــدن ایــن ویدیو، 
دوباره داســتان محدودیت هــای فضای مجازی 
شــروع خواهد شــد. این تنها راه حلی اســت که 
بــه فکر برخی از آقایــان و خانم ها برای مقابله با 

پدیده هایی مثل ساسی و تتلو می رسد.
فکر می کنند با فیلتر کردن و بســتن، ماجرا تمام 
می شود. نمی دانند آن زمان که استفاده از دستگاه 
ویدیو در ایران ممنــوع بود، خیلی از مردم راکی، 
رمبو را می شــناختند و آهنگ فیلم شــعله و ملکه 

مارها را از حفظ بودند.
درگوشــی عرض کنم خدمتتان کــه خیلی ها که 
موزیک ویدیوی جدید ساســی مانکن را دیده اند 
در همــان نــگاه اول بازیگر فیلم هــای ... را هم 
شــناختند. بازیگری که در کانال های تلگرامی در 
مورد او زیاد حرف زده شــده و جوک ساخته شده 

است.
پس بســتن به معنای پایان ماجرا نیســت. همین 
االن بــا وجود فیلتر بودن تلگــرام، هنوز این پیام 

رسان بیشترین استفاده را بین مردم دارد.
متاسفانه صداوســیما و عرصه فرهنگ در اختیار 
عــده ای اســت که دوســت دارند، تنهــا صدای 
خودشــان شنیده شــود و قائل به شــنیده شدن 

صدای دیگران نیستند.
اگر صداوســیما به عنــوان رســانه همگانی که 
بســیاری از مردم به آن دسترســی دارند، اجازه 
می داد مثا در حوزه موسیقی، سلیقه های مختلف 
خــود را در معرض عمومی قــرار می دادند، امروز 

شاهد جوالن دادن ساسی ها نبودیم.
بخشی ســلیقه های مختلفی دارند و باید به همه 
آنها احترام گذاشــت. وقتی یــک مغازه کاالهای 
مورد نظــر من را نداشــته باشــد، مــن منتظر 
نمی ایســتم تا او، روزی کاالی من را تامین کند، 
حتمــا به مغازه دیگر یا فروشــگاه های زنجیره ای 

می روم.
رجــوع مردم به شــبکه های ماهــواره ای هم به 
خاطر این اســت که از تک صدایی و شنیده شدن 
حرف های یک دسته در صداوسیما خسته شده اند.

اگر ما اجازه بدهیم، حرف های همه شــنیده شود 
دیگر نباید نگــران یک موزیک ویدیوی ســاده 

باشیم.
ساســی مانکن هر سال به ما تلنگر می زد که یک 
جای کارتان می لنگد و ما این صدا را می شنویم و 
دســت روی دست می گذاریم و فقط محدودیت ها 

را بیشتر می کنیم تا سال بعد.
دنیا برای نوجوان امروز به اندازه یک تبلت است. 
نشــان ندادن ساز در تلویزیون برای او یک لبخند 
تمســخر آمیز بــه همــراه دارد و خاموش کردن 
تلویزیون و البته پهن شــدن روی مبل و استفاده 

از موبایل برای رسیدن به تازه ترین های جهان.
االن به ســراغ دانش آموزان برویــد و بگویید » 
دکتر جــون دکتر« را از حفظ بخوانند. ببیند با چه 
جامعه آماری عجیب و غریبی روبرو خواهید شد.

دو دهه اخیر به خوبی نشان داده که سیاست های 
فرهنگ کشــور، مسیر درســتی را طی نمی کند و 
باید به دنبال روش هایی باشــیم که بتوانیم توجه 
جوانان را از ساسی و تتلو به حرف های خوب جلب 

کرد.
اعضای کانال تلگرامی تتلو که با آبا و اجدادشــان 
فحش می دهد را ببیند تا متوجه این داستان شوید.

نگاه روز

مصطفی داننده

فوتبال خادم می خواهد چه کار 
آقای خادم؟

شــهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رییس جدید فدراســیون 
فوتبال انتخاب شــد. عزیزی خادم را می شناسم؛چند سالی می 
شــود.به همین دلیل اســت که می گویم وعده هایــی که داد و 
حرف هایی که پس از انتخابش به عنوان رییس فدراسیون فوتبال 
زد پوپولیســتی بود! از اینجا شروع می کنم.دکتر؛واقعا هدف شما 
رســیدن تیم ملی به جام جهانی است؟ما فرض را بر این گذاشته 
ایم که خانه از پای بســت ویران است،شما بیا و درست اش کن 
اما چرا با وعده صعود به جام جهانی؟گیریم که مسافر قطر شدیم 
بعدش چه می شود؟یعنی همه آن ۴۹ نفری که به شما رای داده 
اند دغدغه شان این بوده؛صعود به جام جهانی؟ دکتر، دکتر.گفته 
ای خادم فوتبال هستی.به قول خودت و با آن تکه کام همیشگی 
این یک پروپاگاندا نیســت؟فوتبال خادم می خواهد چه کار؟شما 
باید مدیریت کنید،در راس باشــید و یکی یکی مشکاتی که در 
فوتبال ایران وجود دارد را بر طرف کنید.با شعار دادن و اینکه من 
خادم هستم و خدمتگزار نمی شود این فوتبال را به سرانجام رساند.

فوتبال پایه،رده های مختلف ملی،مشــکات باشگاه های لیگ 
برتری،لیگ دسته اول،داوری ها،فساد و فساد و فساد.خادم نباشید 
آقای خادم،مدیر باشید و با مدیریت تان یک بولدوزر بیاندازید زیر 
این ویرانه و شخمی اساسی به آن بزنید.با شعار دادن و فروش رویا 
و اینکه برویم جام جهانی کار تمام است نه تنها این فوتبال درست 
نمی شــود بلکه ممکن اســت فجایعی بدتر از آنچه در ماجرای 
ویلموتس پیش آمد،پیش بیاید.دکتر؟کار سختی دارید و فقط یک 
خواهش،بی خیال شــعار و عوامفریبی شوید و اگر برای درست 
کردن فوتبال آمده اید بسم اهلل.ما منتظر می مانیم تا خدمات این 

به قول خودتان خادم را ببینیم و فعا قضاوتی نمی کنیم.

دموکرات ها و سالح تزویر

برجام این روزها دیگر واقعاً دارد به یک تجربه بزرگ و تاریخی 
تبدیل می شود. از زمانی که حتی طراحان آمریکایی آن هم زیر 
تعهدات خود زده و آخرین نقطه امید خوش باوران به خویش در 
ایران را به کانــون یأس آن ها بدل کرده اند. اکنون دولت بایدن 
رســماً آب پاکی را بر دستان دوستداران خویش در ایران ریخته 
و امیدهای آن ها برای برگشــت آمریکا بــه برجام را به باد داده 
اســت. به همان ها که بعد از روی کار آمدن ترامپ سعی کردند 
خــود را فریب دهند و در بدعهدی و نامردی بین دموکرات ها و 
جمهوری خواهان آمریکا تفاوت بگذارند. به همان ها که مذاکرات 
هســته ای را یک دستاورد درخشان می دانستند که فقط به یک 
بدشانســی کوچک به نام ترامپ برخورده است. به همان ها که 
با شکســت هیاری کلینتون عزا گرفتند و برای پیروزی بایدن 
لحظه شماری می کردند. اکنون شــاید دریابند که دموکرات ها 
با ســاح تزویر چقدر می توانند خطرناک تر باشند. ساحی که 
اکنون در دســتان جو بایدن است. در دستان کسی که از یکسو 
از دیپلماسی و مذاکره حرف می زدند و از سوی دیگر به توافقی 
که چهارسال پیش خودش امضا کرده پشت پا می زند! کسی که 
هم تحریم ها را برنمی دارد و هم با رندی به دنبال اجماع سازی 
دوباره علیه ایران است. یعنی هم میراث ترامپ جمهوری خواه را 
حفظ می نماید و هم از برگ برنده دموکرات ها استفاده می نماید.

برخی که چهارســال ملت را معطل نگاه داشتند که صبر کنید 
جمهــوری خواهان می رونــد و رفقای دموکراتمــان دوباره باز 
می گردند. صبر کنید با بازگشت آن ها، دوباره آفتاب تابان برجام 
بر پهنه این ســرزمین می تابد، اکنون چه پاســخی برای ملت 
ایــران دارند!؟ اوباما را مؤدب و باهوش و ترامپ را دیوانه خطاب 
می کردند تا مردم را منتظر بازگشــت مجدد عقا در آمریکا نگه 
دارند لکن غافل از آن بودند که عقا، تیغ نیرنگشان تیزتر است.

اگر کشورمان این روزها در تله بدعهدی غرب گرفتار شده است، 
ریشه اش اعتماد به بدعهدان است. اعتمادی که در طول روزهای 
مذاکرات، رهبر انقاب بارها نســبت به آن هشــدار دادند و به 
تجارب تاریخی از بدعهدی آمریکایی ها اشــاره کردند. اما گویا 
گوش شــنوایی در کار نبود، عده ای غّره از آن بودند که به قول 
خودشــان زبان دنیا را بلدند و مشکل این بوده که تا به حال بر 
ســر کار نبوده اند. غرق در این خیاالت خویش، هم در رسیدن 
به توافق تعجیل داشــتند و هم از موضع خود کم بینی و ضعف 
و نیاز با طرف غربی پای میز مذاکره می نشســتند. دائماً پالس 
یأس از ایران به دشــمن مخابره می کردنــد و آینده ملت را به 
نتیجه توافق هســته ای گره می زدند. از خزانه خالی می گفتند و 
آب خــوردن مردم را هم به آینده برجام حواله می دادند و به این 
ترتیب دندان طمع دشمن را برای امتیاز طلبی بیشتر و امتیازدهی 
کمتر تیز می کردند. در نهایت هم که شروط نُه گانه رهبر انقاب 
را زیرسبیلی رد کردند. خب! با این اوصاف، اگر نتیجه ای بهتر از 

این رقم می خورد جای تعجب داشت!
در اولیــن دور مذاکرات هســته ای و پس از توافق ســعدآباد، 
کاه گشادی بر سرشــان رفت، درس عبرت نگرفتند. با معمار 
و بنیانگذار هســته اصلی تحریم های ایران یعنی همان اوبامای 
مؤدب به توافق دیگری رســیدند ولی وی از همان ابتدای کار، 
بنای کارشــکنی در توافقی که خود امضا کرده بود گذاشت و به 
خدعه، بانک ها و ســرمایه گذاران غربی را از همکاری با ایران 
برحذر داشــت. با اینحال از حرف شنوی و همراهی با او دست 
برنداشتند. با عوض شــدن یک دولت در آمریکا، همه آنچه به 
آن افتخــار می کردند، به یکباره فروریخــت ولی باز به خویش 
وعده بازگشــت دموکرات ها را دادند. اکنون هم که بایدن دست 
رد به سینه شان زده، آیا هنوز هم نمی خواهند بجای خوشخیالی 
و اعتمــاد به غرب، به توان ملت خــود اتکا کنند!؟ آیا همچنان 
برای کســانی به قول و امضای خویش احترامی قائل نیستند، 

احترامی قائل اند!؟

نقد هفته

مرتضی رضایی

مهدی مطهرنیا

مهرداد خدیر

کـــاریــــکـــاتور

بایدن و  آینده سیاسی بن سلمان 

جو بایــدن متأثر از فضای اندیشــدگی حزب 
دموکرات، متوجه پاسداشت مفهوم حقوق بشر 
شده است. این حزب یکی از نشانه های خود 
را برای پیمودن راه سیاســت در راستای جذب 
طبقات اجتماعی جامعه هدف خود می داند و 
متوجه تأکید بر حقوق بشــر و دفاع از آزادی 
های فردی در بطن فدرالیســم و جهت گیری 

سیاسی آن یعنی دموکراسی آمریکایی است.
رئیس جمهور آمریکا این معقوله یعنی حقوق 
بشــر را منطبق بر مبنای فصل هفتم منشور 
ســازمان ملل متحــد نمی بینــد. در برخورد 
با جامعه هــدف آمریکا در سیاســت خارجی 
 که از اهمیت برخوردار اســت آن را برجســته 
می کنــد و در آغاز حرکت خود بــا توجه به 

اینکه این معنا می تواند برای کشورهایی چون 
روســیه، چین، ایران و کره شمالی نیز مدنظر 
قرار گیرد و در آینده مطرح شود با طرح مسائل 
حقوق بشــری در قبال یکی از متحدان خود، 
افکار عمومی را آماده می سازد. بالطبع آمریکا و 
دموکرات ها و آمریکایی ها همواره در خصوص 
مفهوم حقوق بشر و کاربرد آن با نقدهای بسیار 
زیادی روبرو بــوده اند؛ نقدهایی که در جامعه 
بین المللی امروز متوجه این امر بوده است که 
 آمریکا حقوق بشر را برای متحدان خود ،نادیده 
می گیرد و همین معنا را در ارتباط با کشورهای 

رقیب و معاند با آمریکا برجسته می نماید.
اکنون بــا توجه به تجربه زمان جیمی کارتر و 
نقدهای موجود و همچنین با عنایت به اهمیت 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بایدن با طرح 
افشای گزارش قتل خاشقچی علیه عربستان 
و شــخص محمدبن ســلمان، زمینه هایی را 
مطرح کــرده که افکار عمومــی را آماده این 

معنا نماید. همانطور کــه می دانیم تحقیق و 
بررســی در خصوص قتل خاشقچی در زمان 
ترامپ آغاز شــد و دولت بایــدن تنها گزارش 
مربــوط به آن را از بخش محرمانه خارج و آن 
را منتشر ساخت،که چنین اقدامی می تواند تا 
حدود زیادی فضای معنــاداری را در ارتباط با 
عربستان سعودی ایجاد کند.ضمن اینکه این 
اقدام افکار عمومی را در مسیر حرکت ایاالت 
متحــده آمریکا با توجه بــه جایگاه ریاض در 
سپهر متحدان واشنگتن در منطقه قرار دهد که 
می تواند زمینه ساز فضای مناسب برای حرکت 
ایاالت متحده آمریکا در ارتباط با دیگر کشورها 
باشد تا در این راستا پرونده حقوق بشری آنان 
از دیــد نظام بیــن الملل و جامعــه جهانی با 
نقدهای شدیدتری روبرو شود. بنابراین حرکت 
آغاز شده از سوی دولت بایدن علیه عربستان 
سعودی را می توان یک اقدام معنادار و هدفمند 

ارزیابی کرد.

هم اکنــون با انتشــار گزارش قتــل جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، محمد 
بن ســلمان ولیعهد عربســتان در برابر رقبای 
داخلی در موضع ضعف قرار می گیرد. در عین 
حال و در گذر زمان با توجه به مطرح شــدن 
این گزارش در وضعیت کنونی و در نظر گرفتن 
این نکته که تحریمی علیه بن سلمان اعمال 
نمی شــود، می توان گفت کــه تبعات آن در 
طول زمــان کاهش پیدا خواهد کرد اما نگفته 
نماند که این اتفاق برای ولیعهد عربستان بدون 
پیامد نیست. همین موضوع قتل خاشقچی بود 
که حرکــت او را برای تصاحب جایگاه پدرش 
یعنی ملک سلمان بسیار دشوار ساخت و گرنه 
آن چیزی که پیش بینی می شــد این بود که 
محمد بن سلمان باید با سرعت بیشتری خود 
را جایگزین پدرش می کرد. بنابراین آنچه که 
هم اکنون شاهدش هســتیم اثر این اقدام بر 

وضعیت فعلی و آینده محمد بن سلمان است.

چالش و فرصت

 علی مطهری برای انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ اعام کاندیداتوری کرده است. هر چند 
هنوز مهلت قانونی ثبت نام در وزارت کشــور 
شــروع نشده اما معمول اســت که نامزدهای 
مشــهور جلوتــر از آن از تصمیــم خــود به 
کاندیداتــوری خبر می دهند یا حامیان، آنان را 

فرامی خوانند.
 تا پیش از مجلس هشــتم او بیشتر به عنوان 
شخصیتی فرهنگی شهرت داشت. پس از آن 
اما نه تنها در جایگاه فرزند و متولی حفظ و نشر 
آثار ایدئولوگ جمهوری اسامی که به عنوان 
نماینده صریح اللهجه ســه دوره پیاپی مجلس 
شورای اســامی و نایب رییس مجلس دهم، 
شهرت سیاســی فراوانی یافته و غیبت او در 
مجلس کنونی به خاطر آن اســت که تیغ تیز 
شورای نگهبان سراغ او هم رفت اگر چه این 
دیــدگاه هم وجود دارد که کاهش فاحش نرخ 
مشارکت در انتخابات دوم اسفند ۱3۹۸ چنان 
بود که بعید نبود در صــورت تأیید صاحیت 
نیز به خاطر بی اعتنایی اکثریت مردم به اصل 
انتخابات و نه از ســر ناخرسندی از او انتخاب 

نمی شد.
 مطهری که به عنوان چهره ای اصول گرا وارد 
مجلس هشــتم شــده بود خیلی زود انتقادات 
خود از محمــود احمدی نژاد را علنی کرد و در 
همان آغاز زمینه اســتیضاح علی کردان وزیر 
کشــور دولت اول او به خاطــر مدرک جعلی 
را فراهــم آورد و پــس از آن نه تنها از اصول 
گرایی احمدی نژادی که از دیگر نحله های آن 
نیز فاصله گرفت و در سال ۱3۹۴ در حالی در 
فهرست اصاح طلبان قرار گرفت که هیچ گاه 
به عنوان چهره اصاح طلب شناخته نشده است 

و خود نیز اصرار ندارد این گونه شــناخته شود. 
هــم به خاطر مواضع فرهنگــی و هم ترجیح 
فعالیت انفرادی سیاســی و صرفاً بر اســاس 

تشخیص اخاقی و دینی.
 اگر روزگاری علی مطهری بیشــتر به عنوان 
فرزند شــهید مطهری یا برادر همســر علی 
الریجانی شــناخته می شــد اکنون شخصیت 
مســتقلی از او در افکار عمومی ترســیم شده 
چندان که اگر او و احمدی نژاد تأیید شــوند و 
بخواهند مناظره کننــد احمدی نژاد نمی تواند 
نسبت خانوادگی مطهری با الریجانی را پیش 

بکشد.
 حاال این نماینده ۱۲ ساله و نایب رییس پیشین 
مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
اعام آمادگی کرده است. کاندیداتوری یی که 
هم می تواند چالشــی برای حاکمیت، شورای 
نگهبان و اصاح طلبان باشــد و هم فرصتی 

برای هر سه.
 چالش بــرای حاکمیت نــه از این حیث که 
رفتارهایی چون احمدی نژاد از او ســر بزند و 
کار او به تقابل بکشد که مطلقاً چنین روحیه ای 
ندارد. بلکه از این رو که اگر مجال حضور به او 
داده نشود با رویکرد مشارکت حداکثری سازگار 
نیست. ضمن این که مشخص می شود دایره 
آن قدر تنگ شده که وفادارترین فرد به گفتمان 
ایدئولوگ جمهوری اسامی را هم برنمی تابد.

 فرصت هم به این سبب که جدای دو جریان 
اصــاح طلب و اصول گرا بــه صحنه آمده و 

قابلیت افزایش نرخ مشارکت را دارد.
 دو رویکرد به انتخابات ۱۴۰۰ مشــهود است: 
رویکــرد اول این که چنان فضایی از نومیدی 
و ســنگ اندازی به راه افتد که به تعبیر رییس 
جمهور روحانــی »به مردم القا شــود رییس 
جمهــور کاره ای نیســت و در ایــن صورت 
بگویند مگــر بی کاریم که برویم پای صندوق 
رأی و رییس جمهوری انتخاب کنیم تا سیبل 

مخالفان شود« و چنان الی منگنه قرار گیرد 
و نتواند تصمیمات کان بگیرد که از شرکت 
در انتخابات احساس بی ثمری دست دهد و در 
نتیجه اکتفــا به حضور اقلیت وفادار، فرد مورد 

نظر را به ریاست جمهوری برسانند.
 رویکــرد دوم کاهش فاحش نرخ مشــارکت 
در انتخابــات ۹۸ را تهدیدی برای امنیت ملی 
تلقی می کند و حضور گسترده مردم را مهم تر 
از نتیجــه می داند. با رویکرد دوم، حضور علی 

مطهری بی تردید یک فرصت است.
 چالش برای شورای نگهبان از این رو که اگر 
بخواهنــد مانند مجلس یازدهم رد کنند تکرار 
همان دالیل قابل قبول نیست. چون نه مشکل 
مالی داشته نه اخاقی و تنها به سبب سه اظهار 
نظر صاحیت او را پس از سه دوره نمایندگی 
رد کردنــد در حالی که نمایندگان طبق قانون 
اساسی یی که شورای نگهبان، مأمور نگهبانی 
از آن اســت نمایندگان در اظهارنظر در همه 
موضوعات، آزادند. آن سه اظهار نظر که به دل 
آقایان جنتی و کدخدایی ننشست دیدگاه های 
متفــاوت مطهری با آنان دربــاره نوع رفتار با 
دکتــر یزدی، ۹ دی و حصــر بود. همین! این 
هم در حالی است که قانون اساسی به صراحت 

تفتیش عقاید را ممنوع اعام کرده است.
 اگر هم تأیید کنند آنگاه پرســیده خواهد شد 
چگونه است که برای مجلس و به عنوان یکی 
از ۲۹۰ نفر تأیید نشد ولی برای عالی ترین مقام 

رسمی پس از رهبری تأیید شد؟
 این رویکرد البته مسبوق به سابقه است چندان 
که بهــزاد نبوی گفت یکی در میان مرا تأیید و 
رد می کنند! یا کافی است بدانیم وزیر اطاعات 
که خــود یکی از مراجــع چهارگانه اعام نظر 
درباره صاحیت هاســت یک بار قبل از وزارت، 
رد صاحیت شده بود. با مزه تر از همه ماجرای 
مرحوم رضا زواره ای اســت که ســال ها عضو 
شورای نگهبان بوده و صاحیت دیگران را تأیید 

و رد می کرده و خود در ســال ۱3۷۶ کاندیدای 
ریاست جمهوری و رقیب سید محمد خاتمی و 
ناطق نوری و ری شــهری شد و چند سال بعد 
رد. خیاط هم در کوزه افتاد و خودش هم رد شد!

 چالش برای اصاح طلبــان هم از این جهت 
کــه تصمیم نهایی برای نوع شــرکت )با نامزد 
اختصاصی یا ائتافی یا دور شدن از آن به خاطر 
احساس بی معنی شــدن انتخابات با ساز و کار 
اســتصوابی و دخالت نهادهای متعدد در میان 
مردم و نخبگان( را به نهاد اجماع ســاز مرکب 
از 3۰ شــخصیت حقوقــی و ۱۵ چهره حقیقی 
سپرده اند و حضور علی مطهری با فعالیت آنان 
تداخل دارد. به این معنی که اگر به نامزد واحدی 
برســند با علی مطهری چه کنند و اگر نامزدی 
اختصاصی باقی نماند ولی علی مطهری بماند از 

او حمایت کنند یا نه؟
 فرصــت هم به این خاطر کــه اگر برجام احیا 
شود و بر اوضاع اقتصادی و معیشتی اثر بگذارد 
و مردم نگران سرنوشــت برجام شوند و نامزد 
اختصاصی در صحنه باقی نماند شــاید و تنها 
شــاید و تازه اگر به آقــای مطهری مجوز داده 
باشند می تواند یک گزینه مطلوب یا ناگزیر برای 

اصاح طلبان هم باشد.
 با این اوضاف اســت که می تــوان گفت ورود 
علی مطهری به صحنه را هم از منظر چالش ها 
می توان بررسید و هم از حیث فرصت هایی که 

تولید می کند.
 هــر چند که خود او چهره ای تکلیف گراســت 
و فارغ از قضاوت هــا آنچه را به صاح می داند 
می گویــد و عمــل می کند اگرچــه مهم ترین 
پرســش ها درباره انتخابــات ۱۴۰۰ نه نام افراد 
که این موارد اســت: مردم تــا چه حد تصمیم 
به مشــارکت دارند و احســاس می کنند کاری 
معنی دار به حســاب می آیــد، رییس جمهوری 
منتخب تا چه حد می تواند اثرگذار باشد و تا چه 

اندازه مجال رقابت داده می شود.
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