
مسیر اقتصاد در دولت سیزدهم

رهبــر معّظم انقالب 6 شــهریورماه نکات مهمی در خصوص مســائل 
اقتصادی با مســئولین دولت سیزدهم مطرح فرمودند. حل ریشه ای این 
مســائل و چالش های مهمی که معّظم له به آن اشــاره داشتند، نیازمند 
یک »خط فکری یکپارچه و منسجم« در دولت است که باید در اقدام و 
عمل خود را نشــان دهد و نمی توان با راهکارهای کوتاه مدت، گسسته، 
تسکینی، ساده و متعارف، انتظار حل این مسائل و تقویت کشور را داشت.

*برنامه ریزی با فرض ماندگاری تحریم و ایجاد اقتصاِد تحریم ناپذیر
از نــکات مبنایی رهبر معّظم انقالب این بود که هرگونه برنامه ریزی در 
دولت باید با فرض »ماندگاری تحریم« باشد تا اقتصاد کشور معّطل اراده 
خارجی نشــود. بر این اســاس برنامه اقتصادی که در دولت جدید پیاده 

می شود، باید برنامه ای برای ایجاد یک »اقتصاِد تحریم ناپذیر« باشد.
در چنین برنامه ای، »تنوع در مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه«، 
»حمایت از صنایع پیشــران«، »تأمین مالی داخلی«، »توســعه زنجیره 
ارزش نفت« و »مدیریت مستقل ارزی« 5 محور اساسی است. در واقع، 
باید گفت ایجاد »اقتصاد تحریم ناپذیر« نیازمند یک سلســله اقدام است 
که با »تحول در مبادی تجارت به ســمت کشــورهای منطقه« شروع 
می شــود، به »تقویت صنایع پیشــران« از طریق »تأمین مالی داخلی« 
و »حمایت از مزیتهایی چون توســعه زنجیره ارزش نفت« می رسد و در 

»مدیریت مستقل ارزی« خاتمه می یابد.
*تنوع در مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه

در همین چارچوب، تاکید رهبری بر »دیپلماســی اقتصادی« و افزایش 
تعامالت اقتصادی با همسایگان معنادار می شود.

تنوع و گسترش مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه، هم صادرات و 
ارزآوری را افزایش می دهد و هم زمینه ایجاد یک »اقتصاد تحریم ناپذیر« 
را فراهم می کند. به عنوان نمونه زمانی که واردات غذای اساســی کشور 
به جای کشورهای تحت سلطه غرب از طریق همسایگان و کشورهای 
همسو انجام شــود، تحریم آن امکانپذیر نیست و در مقابل، زمینه برای 
صادرات کاال به این کشــورها نیز فراهم می شــود و یک مسیر مطمئن 

تجاری برای کشور ایجاد می کند.
*پیشران های اقتصادی و تأمین مالی داخلی

اشــاره رهبر معّظم انقالب به »پیشران های اقتصادی« از جمله مواردی 
است که پازل »اقتصاد تحریم ناپذیر« را برای توسعه و پیشرفت تکمیل 

می کند.
صنایعی که می توانند اقتصاد را حرکت دهند باید از طریق »تأمین مالی 
داخلی« به صورت هدفمند مورد حمایت قــرار گیرند. انجام این کار در 
همین ابتدای دولت ضروریســت و باید برنامه ریزی شود. رئوس اصلی 
»تأمین مالــی داخلی« یکی بکارگیری ســرمایه های مردمی از طریق 
صندوقهای پروژه تضمینی در بورس است و دیگری هدایت هوشمندانه 
اعتبارات بانکی. در شــرایطی که حتی در پیشــرفته ترین صنایع کشور، 
بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز ریالی است، کاهش دسترسی 
به منابع ارزی مانع رشد و پیشرفت کشور نیست و با منابع داخلی می توان 

این مسئله را مرتفع کرد.
*توسعه زنجیره ارزش نفت

تا زمانی که یک دولت یک محصول می فروشد، یعنی نفت خام، تحریم ها 
شدنی و اثرگذار اســت. اما زمانی که به جای دولت، بخش خصوصی و 
شرکت های مختلف وارد می شوند و به جای یک محصول، محصوالت 
متنوع زنجیره ارزش نفت به فروش می رســد، دیگر تحریم معنایی ندارد 

و اصواًل امکانپذیر نیست.
در این زمینه ضروری اســت سیاستهایی که باعث استمرار خام فروشی 
می شــود، به سیاســت های تولید و فروش فرآورده تغییر کند. این اقدام 
راهبردی نیازمند تغییر در انگیزه فعاالن و بازیگران این عرصه اســت و 
الزم است در در دســتور جدی وزارت نفت و مجموعه دولت قرار گیرد. 
حال که دسترســی به منابع نفتی به شدت کاهش یافته و کشور تقریبًا 
از این منابع صرف نظر کرده است، بهترین زمان برای کاهش وابستگی 
به نفت است و این مهم نیز همواره مورد تاکید رهبر معّظم انقالب بوده 

است.
*مدیریت مستقل ارزی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی

اشاره رهبری به مسئله کاهش ارزش پول ملّی نیز از مواردی بود که در 
چارچوب برنامه »اقتصاد تحریم ناپذیر« و با »مدیریت مســتقل ارزی« 

می تواند مرتفع شود.
روش های تحریم پذیر در تعامالت و سازوکارهای ارزی باید کنار گذاشته 
شــود. مصارف ارزی نیز بایــد از طریق تنوع مبــادی واردات، مدیریت 
شــود. از طرف دیگر، از طریق صــادرات و تنوع مبادی تجارت می توان 
شیوه دســتیابی به منابع ارزی را گسترش داد که در این زمینه، استفاده 
از پیمان هــای پولی دوجانبه با روش های حســابداری و همچنین پیام 

رسان های مستقل و دو و چندجانبه، راهگشا خواهد بود.
*حل مسئله تورم باال با خلق پول هدفمند

دیگر محور مهم مورد تاکید رهبری بحث تورم و خلق پول بود و ایشان 
به درســتی فرمودند که اگر خلق پول در نسبت با تولید انجام شود، مانع 

تورم و باعث رونق بخش مولد می شود.
در واقع ریشه اصلی تورم باال »خلق پول بی ضابطه و غیرمولد بانک ها« 
است که رکود و فساد را نیز با خود به همراه دارد. در نتیجه چاره تورم جز 
در »هدایت خلق پول بانکها به سمت بخشهای مولد« و »نظارت مؤثر بر 
عملکرد بانکها و کاهش دسترسی بانکهای کژ کارکرد« نیست. این اقدام 
نیازمنــد یک عزم جدی در دولت، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
بوده و پیش نیاز آن یک برنامه توسعه مبتنی بر پیشران های اقتصاد است.

*تقویت سامانه های اطالعاتی برای اشراف دولت و کاهش فساد
محور دیگر تاکیدات رهبری »سامانه های اطالعاتی« بود تا دولت بتواند 
با استفاده از آن بر کار اشراف پیدا کرده و جلوی فسادها را نیز بگیرد. در 
حال حاضر راه اندازی و تکمیل سامانه ملی امالک، سامانه جامع مالیاتی، 
ســامانه جامع تجارت و رصد کاال، سامانه جامع اطالعات مالی و بانکی 
و اتصال اینها با هم، در اولویت اســت. استفاده از این سامانه ها عالوه بر 
اینکه برنامه ریزی دولت را دقیق تر می کند، مانع بروز مفاســد و تخلفاتی 

چون فرار مالیاتی، قاچاق کاال و ... می شود.
*اصل 44 و شکوفایی اقتصاد از طریق تحول در خصوصی سازی

تاکید دیگر رهبری بر تخلفات در اجرای سیاســتهای اصل 44 به عنوان 
سیاســتهایی بود که می توانست باعث شــکوفایی اقتصاد شود. در این 
زمینه اقدام اول، تفکیک شــرکتهای دولتی از لحاظ کارکرد و مأموریت 
و مدیریــت آنها مبتنی بر این تفکیک و همچنین شــفافیت عملکرد و 

صورتهای مالی آنهاست.

در زمینه خصوصی سازی نیز الزم است در واگذاریها، مدیریت و مالکیت 
بنگاه ها از هم تفکیک شــود، هیات واگذاری تکمیل و تقویت و فرآیند 
واگذاری شفاف گردد و مهمتر از همه، رویکرد دولت در واگذاری شرکتها 
نه کســب درآمد و کاهش کســری بودجه، بلکه کارآمدسازی و توسعه 
شرکتها و تقویت آنها باشد تا از این طریق، سیاست های اصل 44 به ضد 

خود، ضد عدالت و ضد مردمی سازی تبدیل نشود.
*مسئله کسری بودجه و راهکارها

مسئله کسری بودجه نیز توسط رهبر معّظم انقالب به عنوان یک مشکل 
مورد اشاره واقع شــد. در بحث کسری بودجه اواًل الزم است فعالیتهای 
عمرانی و زیرســاختی از بودجه خارج و از طریق تأمین مالی داخلی و با 
منابع غیر بودجه ای اجرا شــود و هزینه هــای غیرضرور نیز تا حد امکان 
کاهش یابد. ثانیاً ضرورت دارد منابع پایدار درآمدی از جمله مالیات تقویت 
شود.نفتی بودن اقتصاد باعث شــده به ظرفیتهای مالیاتی مغفول توجه 
نشود و فشار مالیاتی به جای اینکه بر سوداگران و نقاط تاریک اقتصاد وارد 
شود، تولیدکنندگان و کارمندان را با مشکل مواجه نماید. این معادله باید 
برعکس شود و تغییر به نفع مردم و بخش های مولد اقتصاد صورت گیرد.

*شاخص های سنجش عدالت در طرح های دولت
دیگر نکته مهم و مورد اشاره رهبری توجه به پیوست عدالت در اقدامات 
دولت بود. هر اقدامی که توسط دولت انجام می شود، نه تنها نباید باعث 
افزایش فاصله طبقاتی شــود، بلکه باید بر معیشت دهکهای پایین تأثیر 
مثبت داشــته باشد. در این زمینه الزم اســت آثار هر طرح و اقدام پیش 
از اجرا، با »شــاخص های کّمی عدالت محور« سنجیده شود و سپس به 
مرحله اجرا برســد.از جمله موارد دیگر که ذیل ســرفصل عدالت توسط 
رهبری معّظم به آن اشــاره شــد، یارانه های انرژی بود که البته ایشان 

فرمودند در این زمینه باید بررسی بیشتر شود.
این مسئله حســاس که از یک طرف با منابع دولت در ارتباط است و از 
طرف دیگر، از جمله موارد مهمی اســت که عدالت اجتماعی را محقق 
می کند، نیازمند یک بررســی جامع است و نباید در آن به گونه ای اقدام 
شود که ضد عدالت باشــد. از یک سو، محاسبه میزان این یارانه باید از 
روش هایی انجام شود که با شرایط کشور و اقتصاد ایران همخوانی داشته 
باشد. از سوی دیگر نیز هدفمندی یارانه ها در هر یک از حاملهای انرژی 
روش خاص خود را دارد و از طریق روشــهای پلکانی امکانپذیر است نه 
آزادسازی دفعتی قیمت بدون تناسب با درآمد خانوار که بیشترین فشار را 

بر معیشت مردم وارد می کند.
*استفاده از همه ظرفیت ها برای هماهنگی اقتصادی

رهبری به عنوان سازوکار و شیوه اجرای اقدامات، بر هماهنگی اقتصادی 
در دولت تاکید فرمودند و انتخاب معاون اول برای این کار را امری مهم 

دانستند.
در این زمینه الزم اســت از همه ظرفیتهــا، از جمله ظرفیتهای موجود 
ذیل معاون اول رئیس جمهور برای هماهنگی مســئولین و دستگاه های 
اقتصادی دولت اســتفاده شــود. به عنوان نمونه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی نهادی است که با دستور رهبر انقالب به منظور انجام »اقدامات 
اولویت دار اقتصادی« شــکل گرفت. با ایجاد تغییراتی در این ســتاد و 
تمرکز آن بر 5 تا 10 اقدام اولویت دار و کلیدی از جمله موارد گفته شده 
در این نوشتار، این ظرفیت می تواند در پیگیری اقدامات کالن و راهبردی 

که نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است، مؤثر واقع شود.
*مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی  

افت اقتصاد چین و نگرانی برای 
بهبود اقتصاد جهانی

کند شدن رشــد اقتصادی چین نشان می دهد که 
چگونه ویروس کرونا همچنان بهبود اقتصاد جهانی 
را به چالش می کشد. اقتصاد چین در ماه آگوست، 
به دنبــال اعمال کنترل های ســختگیرانه مربوط 
به کرونا و محدودیت های شــدید روی دارایی ها، 
افت کرد و در حالی که بســیاری از کشورها درگیر 
مهار نوع دلتای ویروس کرونا هســتند، نگرانی در 
خصوص بهبود اقتصاد جهانــی را افزایش داد. از 
آنجا که مصرف کنندگان در تعطیالت تابســتانی 
هزینه هــای مصرفی خود را کاهش دادند، رشــد 
خرده فروشــی نسبت به سال گذشته به 2.5 درصد 
کاهش یافت که بســیار کمتر از برآورد 7 درصدی 
تحلیلگران بود. ســرمایه گذاری در بخش ساخت 
و ســاز در طول هشت ماه نخســت سال 2021، 
3.2 درصد کاهش یافت که نشــان دهنده تشدید 
محدودیت روی دارایی ها توســط دولت به عنوان 
بخشــی از مبارزه با ریسک مالی است. کند شدن 
رشــد اقتصادی چین بدین معناســت که ویروس 
کرونا همچنان بر بهبود اقتصاد جهانی اثر می گذارد. 
افت ســاخت و ســاز، که تولید فوالد چین در ماه 
آگوســت را به پایین ترین سطح در 17 ماه گذشته 
رســاند، با کاهش تقاضای چین برای سنگ آهن، 
اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. از طرفی، 
چین محدودیت های جدیدی برای سفر به منظور 
مقابله با شیوع سویه دلتا از اواخر ماه جوالی اعمال 
کرد و باعث شــد میزان فروش رستوران ها پس از 
رشد 14.3 درصدی در ماه گذشته، در ماه آگوست 

4.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. 
در حالی که چین به سرعت شیوع ویروس کرونا را 
تحت کنترل درآورد، موج جدیدی از شــیوع در ماه 
جاری در جنوب چین ایجاد شده که نشان می دهد 
مصرف کنندگان همچنــان محتاط خواهند بود. از 
آنجا که داده هــای ضعیف، انتظارات برای کاهش 
سیاست ها را احیا کرد، اوراق قرضه 10 ساله دولت 

چین برای اولین بار در سه روز افزایش یافت.
نکات اصلی داده های منتشر شده توسط اداره ملی  ��

آمار
خرده فروشی در ماه آگوست نسبت به سال گذشته 
2.5 درصــد افزایش یافت، در حالــی که انتظار 
می رفت میزان آن 7 درصد باشــد. تولید صنعتی 

5.3 درصد افزایش یافــت، در حالی که برآوردها 
حاکی از افزایش 5.8 درصدی بود. سرمایه گذاری 
در دارایی های ثابت در هشــت ماه نخست سال 
جاری نســبت به مدت مشابه ســال 2020، 8.9 
درصد افزایــش یافته، در حالی کــه تحلیلگران 

پیش بینی می کردند 9 درصد باشد. 
نرخ بیکاری بدون تغییر، 5.1 درصد باقی ماند. ��

دولــت چین از بســته های محرک گســترده به 
منظــور حمایــت از اقتصاد خــودداری می کند. 
سیاست گذاران، برنامه های هدف گذاری شده برای 
کســب و کارهای کوچک را تقویت می کنند و به 
حمایــت مالی از طریق اســتفاده از اوراق قرضه 
دولت محلی متعهد می شوند. بانک مرکزی چین 
روز چهارشنبه، رویکرد اقدامات سیاستی خود را از 
طریق تمدید وام هــای میان مدت به جای تزریق 
نقدینگی بیشتر، حفظ کرد. بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی انتظــار دارند که بانک مرکزی چین در 
مــاه آینده، نرخ ذخایر مورد نیــاز بانک ها را پس 
از افت ناگهانــی در ماه جــوالی، کاهش دهد. 
ان بی اس در بیانیه ای اعالم کرد که با وجود ادامه 
بهبود وضعیت اقتصادی در ماه آگوســت، فضای 
بین المللی پیچیده و تاریک اســت و تأثیر شیوع 
ویروس کرونا و همچنین بالیای طبیعی همچون 

سیل، در اقتصاد نمود پیدا می کند.
محدودیت ها در بخش امالک ��

پکــن از آنجا کــه ســعی می کنــد از افزایش 
ریســک های مالی جلوگیری کرده و وابســتگی 
اقتصادی خود به بخش امالک را کاهش دهد، در 
ماه های اخیر دسترسی به منابع مالی برای فعاالن 
بخش امالک را محدود و سرعت ارائه وام مسکن 
به خریداران را کاهش داده اســت. در نتیجه رشد 
سرمایه گذاری در بخش امالک کند شده و میزان 
فروش امالک در ماه آگوســت کاهش یافت. در 
همین حال، تقاضای جهانی همچنان قوی بوده و 
از بخش صنعتی چین با وجود مشکالت شلوغی 
بنــادر و هزینه های باالی حمــل ونقل، حمایت 
می کند. چین در ماه آگوســت با افزایش سفارش 
خریداران آمریکایی و اروپایی پیش از فصل خرید 
کریســمس، رکورد صادرات ماهانــه را به ثبت 
رســاند. با این حال، با افزایــش هزینه ها و تداوم 
کمبود تراشــه های کامپیوتری، که به ویژه برای 
صنعت خودرو آســیب زا بوده، برای تولیدکنندگان 
ریســک هایی به دنبــال دارد. همچنین پکن در 
تالش برای محدود کردن رشــد صنایع سنگین، 
به عنوان بخشــی از تالش برای کاهش انتشار 

گازهای گلخانه ای است.

www.tadbiretazenews.ir

رسمقاله

اقتصاد ایران و 
رنج بی برنامگی

اقتصاد ایران سالهاست که از بی برنامگی 
رنج می برد بــی برنامگی هایی که اکنون 
کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، 
عدم ثبات قیمت ها و چشم انداز نامشخص 

اقتصاد کشور را رقم زده است.
نامبهم بودن چشــم انداز اقتصاد کشــور 
قــدرت تصمیم گیــری را از مردم گرفته 
است هیچ کس نمی تواند برنامه مدونی را 
برای آینده خویش ترســیم کند. آفتی که 
طی این ســالها بر تار و پود اقتصاد کشور 
رخنه کرده ســبب شده حتی کوچکترین 
تصمیمات با اما و اگرهــای فراوان روبرو 
باشد. رنجی که اقتصاد امروز ما می برد ثمره 
سالها تصمیمات غلط دولتمردانی بوده که 
وضعیت نابسمان فعلی را رقم زده است.با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم عده ای برآن 
شدند تا با پیش بینی های کارشناسی نشده 
چشم انداز اقتصاد کشور را آنطور که به میل 

خویش است ترسیم کنند...

بهکشورهایمنطقهمیگریزند افغان پناهجوی وزانههزاران ر

پیامدبحرانافغانستانبرایایران
عواملی که به کاهش ارزش پول ملی دامن زد

شاه کلید کاهش ارزش پول ملی
طی چند سال گذشته کاهش ارزش پول ملی 
به یکی از دغدغه های دولت تبدیل شــده که 
البته به دلیل نــگاه غیراقتصادی و بکارگیری 
روش هــای مخرب قادر به حل این مســئله 
نبــوده؛ درواقع علت اصلی ایــن ناکارآمدی، 
تالش برای حفظ ارزش پول ملی با سرکوب 
قیمــت دالر، بی توجهی بــه وضعیت قدرت 
خریــد و مهم تر از همه، غافل شــدن از تورم 
به عنوان منشــأ تمام مشــکالت اقتصادی 
اســت.یکی از اشــتباهات رایج مردم و برخی 

مسئوالن، مقایسه نرخ برابری ریال و ارزهای 
خارجی بدون توجه بــه وضعیت قدرت خرید 
اســت، درحالیکه افزایش ارزش پول ملی به 
واسطه کاهش دستوری نرخ ارز بیانگر شرایط 
اقتصادی مساعد نیست و تا زمانی که ابرچالش 
اقتصاد ایران یعنی تورم باال به قوت خود باقی 
باشد، رشــد ارزش پول ملی و افزایش قدرت 
خرید رویای دســت نیافتنی خواهد بود.در این 
راســتا برای درک درست از رابطه ارزش پول 
ملی، دالر و قــدرت خرید می توان نگاهی به 

وضعیت اقتصادی کشور در سال های 1384 تا 
1390 داشت. طبق آمار بانک مرکزی، شاخص 
بهای کاالهــا و خدمات مصرفــی طی این 
سال ها با رشد بیش از 151 درصدی از 16.04 
به 40.32 واحــد و نرخ تورم از 10.3 به 21.5 
درصد صعود کرده بــود. همچنین قیمت دالر 
رســمی طبق اعالم بانک مرکزی با رشد حدود 
22 درصــدی از 903 به 1100 تومان و قیمت 
دالر آزاد هم با افزایش 99 درصدی از 904 به 

18003 تومان در سال 90 رسیده بود...
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سیاست

گزارش

حسن بهشتی پور طی گفت و گویی 
تشریح کرد

تأثیر توافق ایران و آژانس 
بر مذاکرات وین

سفر رافائل گروسی به تهران که در دقایق آخر حتمی 
شد، با یک توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و کشــورمان همراه بود. توافقی که زیر میز کسانی زد 
که به دنبــال صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای 
حکام بودند. به نظر می رســد آنچه که در تهران میان 
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و محمد اسالمی 
گذشت، ادامه همان فعالیت هایی است که تا اسفند ماه 
دنبال می شد و به دلیل مخالفت مجلس و پایان مهلت 
آژانس، متوقف شــده بود.گفت و گو با حسن بهشتی 
پور کارشــناس مسائل هسته ای در مورد توافق اخیر و 

نشست شورای حکام در وین را ادامه می خوانید:
تهران دو طرف  �� به  رافائل گروسی  یکشنبه در سفر  روز 

به توافقی دست یافتند که منجر به نتایج مثبتی شد. شما 
این توافق و روز نخست از نشست شورای حکام را چطور 

ارزیابی می کنید؟
در اجالس شــورای حکام به دنبــال قطعنامه علیه ما 
بودند. توافقی که در تهران به دست آمد مانع از صدور 
قطعنامه شد. سیاست کجدار مریز فعاًل تا استارت بعدی 
آژانس ادامه پیدا می کند. البته اقای اسالمی قرار است 
هفته آینده به وین ســفر کند و بعد اقای گروســی به 
تهران ســفر کند. باید دید که راجع به چه موضوعاتی 
قرار است صحبت کنند. احتمااًل یکی از این موضوعات 
چهارسوالی است که آژانس بهانه گیر آورده و راجع به 
آن صحبت می کنند. اگر این مساله حل شود شاید یک 
مقداری کمک به باز شدن گره همکاری های ایران و 

آژانس کند.
بسیار  �� مقابل  طرف  از  کردید  اشاره  که  گره هایی  این 

از  نمونه هایی  عنوان  به  آن  روی  و  شده  نمایی  بزرگ 
اینکه ایران دست به اقداماتی فراتر از قانون زده، دست 
گذاشته اند. اما با توجه به رویکردی که مجلس و دولت در 
ایران به توافق با آژانس دارند ایا می توان انتظار حل این 

مسائل را بین دو طرف داشت؟
ما وقتی می خواهیم فعالیت های صلح آمیز هســته ای 
داشــه باشــیم ناچاریــم به ســؤاالت نهــاد ناظر بر 
فعالیت های هسته ای پاسخ دهیم. ما در دنیا تافته جدا 
بافته نیستیم که انتظار داشته باشیم برخورد متفاوتی با 
ایران شــود. آن ها سواالتی دارند که در مکان هایی که 
اورانیوم غنی سازی شــده وجود داشته چه خبر است. 
البته خوشــبختانه موضوع برای هفده سال پیش است 
و طبق گزارش های غربی ها میزان غنی سازی آن هم 
پایین بوده. ما باید راه حلی پیدا کنیم. در دیپلماســی 
راه حل همیشــه هست و اگر این خواسته وجود داشته 
باشــد که از طریق مسالمت آمیز این مساله حل شود، 
امکانش وجود دارد.راه حل هم دیپلماتیک اســت و نه 
هسته ای. خود این چهارسوال هم نه جنبه عمومی و نه 
فنی دارد بلکه سیاسی است. یک بهانه ای از سوی آنها 
پیدا شده و راهش هم این است که از طریق دیپلماتیک 

و سیاسی این بهانه را برطرف کرد.
سخنرانی گروسی در شورای حکام لحن خیلی جالبی  ��

نداشت و به نظر می آمد با وجود اینکه در تهران توافقات 
نارضایتی هایی  موجود  روند  از  او  اما  رفته،  پیش  خوب 

دارد. شما این گفته ها را چطور ارزیابی کردید؟
اقای گروسی آنجایی که در مورد مسائل فنی و حقوقی 
صحبت می کند مشــکلی نیست. اما نباید ابراز نگرانی 
کند. کار مدیر آژانس این نیســت که ابراز نگرانی کند. 
مدیر کل آژانس تیم تحقیق دارد و بر اســاس گزارش 
آنها باید به شــورای حکام گزارش دهد. اما فضاسازی 
و ابراز نگرانی خارج از حیطه کار اوســت و به این جو 
ســازی می گویند. او می خواهد ایــران را وادار کند تا 
امتیاز بیشتری دهد یا همکاری بیشتری کند. اما تهران 
هم می گوید که اگر می خواهید ما در ســطح برجام با 
شــما همکاری کنیم، باید طرف های برجام را مجبور 
کنید که تعهدات خــود را انجام دهد و در این صورت 
ما هم این کار را خواهیم کرد. اظهارات گروسی بیشتر 
فضا ســازی سیاســی برای وارد کردن فشار بیشتر بر 

ایران به حساب می آید.
ما واکنش مثبت روس ها را نسبت به وقایع اخیر داشتیم.  ��

یک نگرانی برای ایران این بود که دو کشور روسیه و چین 
در پی کاهش تعهدات ایران، به سمتی بروند که پیش از 
آن هم سابقه اش را داشته اند. یعنی پشت غربی ها بایستند. 

ایا این نگرانی فعاًل حل شده است؟
تا زمانی که ایــران در چارچوب همکاری های آژانس 
کارش را ادامه دهد، همکاری چین و روسیه را خواهد 
داشت. اما اگر با اژانس مشکلی پیدا کند یا به هر دلیلی 
همکاری اش را با آن قطع کند، حتماً با پکن و مســکو 
به مشــکل خواهد خورد. چین و روسیه هم تلقی شان 
این است که ایران دارای بمب هسته ای تهدیدی علیه 
آنهاست. قطع کردن همکاری با آژانس هم به معنای 
آن است که یک کشور می خواهد از فعالیت صلح آمیز 
هســته ای فاصله بگیرد. این ها موضوعاتی اســت که 
بســیار برای آن دو کشور حســاس است و موضوع را 
مثل همان دوره ای که به قطعنامه های شورای امنیت 
رأی مثبــت می دادند برمی گردانــد. بهترین راه ادامه 

همکاری ها با آژانس است.

رسمقاله

اقتصاد ایران و رنج بی برنامگی

اقتصاد ایران سالهاســت که از بی برنامگی رنج 
می برد بی برنامگی هایی که اکنون کاهش ارزش 
پول ملی، تورم افسارگسیخته، عدم ثبات قیمت ها 
و چشــم انداز نامشخص اقتصاد کشور را رقم زده 

است.
نامبهم بودن چشــم انداز اقتصاد کشــور قدرت 
تصمیم گیری را از مردم گرفته اســت هیچ کس 
نمی توانــد برنامه مدونی را بــرای آینده خویش 
ترســیم کند. آفتــی که طی این ســالها بر تار و 
پود اقتصاد کشــور رخنه کرده ســبب شده حتی 
کوچکتریــن تصمیمات با امــا و اگرهای فراوان 
روبرو باشد. رنجی که اقتصاد امروز ما می برد ثمره 
سالها تصمیمات غلط دولتمردانی بوده که وضعیت 

نابسمان فعلی را رقم زده است.
بــا روی کار آمدن دولت ســیزدهم عده ای برآن 
شدند تا با پیش بینی های کارشناسی نشده چشم 
انداز اقتصاد کشــور را آنطــور که به میل خویش 
است ترسیم کنند. همان ســهم خواهانی که به 
یکباره ســهم خود را از کابینه هیچ دیدند و شروع 

به سر ناسازگاری با دولت جدید گذاشتند.
اما اینکه دولت جدید در مسیر پیش رو راه سخت 
و پرفراز و نشیبی دارد جای هیچ گونه اما و اگری 
نیست اما مهم این اســت که ویرانه های اقتصاد 
ایران به زودی آباد نخواهد شــد و قضاوت سهم 
خواهانب برای رهایی از وضع موجود نه از ســر 

دلسوزی بلکه از سر قصاوت است.
اما دولت ســیزدهم با چــه چالش هایی در آینده 
روبرو خواهد بود. اولین و شاید مهمترین مسئله ای 
که محل مناقشــه اســت موضوع به ســرانجام 
رسیدن دوباره برجام است. ادامه وضع تنش آلود 
فعلی با غرب بر ســر رفع تحریم ها و عدم الحاق 
به موافقت نامــه اف.ای.تی.اف. از جمله مواردی 
است به که نظر می رسد باید هر چه سریعتر تعیین 
تکلیف گردد تا چنانچه قرار اســت اقتصاد کشور 
بدون موارد مورد اشــاره به راه خود ادامه دهد با 
به کارگیری پارادایم های مســتقل و ظرفیت های 
بالقوه کشور، راهمان را از غرب به کلی جدا کنیم 
که صد البته این مســیر به تشــدید بحران های 
موجود اقتصاد کشــور از جملــه افزایش تورم و 
نرخ ارز و عدم تحرک تولید و ســرمایه گذاری و 
صد البته افزایش فقر دامن خواهد زد.نکته بعدی 
پیرامون ظرفیت های داخلی کشور و قراردادهایی 
اســت که طی یکسال گذشته ســخن از آن به 
کرات به میان رانده شــده است. از جمله قرارداد 
بلنــد مدت با چینی ها و اســتفاده از ظرفیت های 
بالقــوه همکاری با روس ها کــه مرتب از آن یاد 
می شــود. این مسیر نیز با ســنگالخ هایی همراه 
خواهد بود. دولت ســیزدهم بــه یقین درخواهد 
یافت که قراردادهای این چینی آیا مرهمی موقت 
بر زخم های اقتصاد کشــور اســت یا می توان در 
بلندمدت نیز روی آن حســاب ویژه ای باز کرد اما 
تجربه نشان داده که چین و روسیه شرکای قابل 
اتکایی نه تنها برای ایران بلکه برای سایر کشورها 
نیز نبوده اند. برای مثال به عملکرد چین در آفریقا 
و شرق آسیا توجه کنیم و معامله ای که روسیه با 

صنعت نفت ونزوئال کرد.
اما مورد مهم و نکته آخر این است که دولت جدید 
بتواند با نظام بین الملل خود را همســو ســازد تا 
تحریم ها برداشته شود که هر چند در حال حاضر 
استراتژی مشخصی از سوی دولت سیزدهم برای 
این گام اعالم نشــده اما با فــرض این موضوع 
می توان بســیار امیدوار بود که حتی کشورهایی 
همچون چین و روســیه هم با مــا وارد تعامل و 
رابط پایدار اقتصادی شوند و ایران را به مثابه یک 
کشور قابل اســتثمار و مانده در سه کنج ارزیابی 
نکننــد. همچنین دولت ســیزدهم باید در نظام 
مدیریتی کشور تغییرات اساسی ایجاد کند و با بها 
دادن به بخش خصوصی و آماده کردن ظرفیت و 
زیرساخت ها گام های ارزنده ای در جهت بازسازی 

دوباره اقتصاد کشور بردارد.

ایران،  به خصــوص  منطقه  کشــورهای 
پاکســتان و ترکیه بــرای ممانعت از ورود 
پناهجویان افغان آماده می شوند و با پیش 
بینــی فرار صدها هزار نفــر از رژیم جدید 
در افغانســتان تمهیدات مــرزی را ارتقاء 

می دهند.
طالبــان  توســط  افغانســتان  تســخیر 
واکنش های سختی را از سوی کشورهای 
منطقه و فراتر از آن برای جلوگیری از ورود 
پناهجویان مورد انتظار ایجاد کرده اســت. 
چراکه کشــورها در سراسر منطقه نگران 
هستند که هجوم پناهندگان باعث تشدید 

مشکالت سیاسی و اجتماعی شود.
بر اساس گزارش نیِکی آســیا، دولت ها از 
اسالم آباد تا آنکارا و تهران محدودیت های 
مرزی را با پیش بینی فرار صدها هزار نفر 
از رژیم جدید در کابل تقویت کرده اند. این 
اقدامات و محدودیت های مشابه که توسط 
کشورهای غربی اعالم شده است، فاصله 
در حال افزایش بیــن ادعاهای همدردی 
بین المللی با پناهنــدگان افغان و واقعیت 
موجود را برجســته کرده اســت. دولت ها 
نگران هستند که سرریز مشکالت آوارگان 
به کشورشان مشکالت سیاسی و اجتماعی 
ناشــی از هجوم پناهندگان قبلی را تشدید 

کند.
فرار از چنگ طالب ها ��

در میان ایــن معما، افغان هایی که به امید 
فرار از چنگ طالبان به سوی مرز و احتمااًل 
فراتــر از آن گریخته اند، گرفتار شــده اند. 
عزیــز، که بیش از یک دهه پیش به ایران 
آمده بود، از امنیت خانواده اش در افغانستان 
می ترســد و مطمئن نیســت که آیا آن ها 
می توانند با خیال راحت از مرز خارج شوند 
و به او بپیوندند یا خیر. این مرد که در ایران 
شهروند شده اســت، به نیکی آسیا گفت: 
»طالب ها غیرنظامیان را می کشــند، آن ها 
را غارت می کنند و امــالک آنها را به زور 
می گیرند. هیچ کس در امان نخواهد بود«.

عبــداهلل، کارگر نســاجی تحصیلکرده در 
دانشــگاه، برای ورود به ایــران به افرادی 
در مرز افغانستان و پاکستان پول پرداخت 
کرده اســت. او می خواهد به ترکیه برسد، 
پناهندگی بگیرد و سپس آن را برای همسر 
و سه فرزندش در شــهر هرات افغانستان 

درخواست کند.
عزیز و عبداهلل افرادی هســتند که به نظر 
می رســد دولت های منطقــه تمایل دارند 
آنها را دور نگه دارند. یکی از بحرانی ترین 
کشورها ترکیه است، علی رغم جدایی که 
ایران بین افغانســتان و ترکیــه انداخته و 
طی مســافت طوالنی و خطرناک 2000 
کیلومتری، آنــکارا نگران ورود پناهجویان 
افغان اســت. ترکیه در حال حاضر میزبان 
بیش از چهار میلیون پناهنده است که 3.6 
میلیون نفر آن ها از جنگ در همســایگی 
یعنی سوریه هستند و نمی خواهد پذیرش 

بیشتری داشته باشد.
دیوارکشی ترک ها ��

آنکارا دیواری به ارتفاع ســه متر در امتداد 
بخشی از مرز 560 کیلومتری خود با ایران 
می کشد. دیواری که ســاخت آن در سال 
2017 آغاز شــده اســت. برنامه این است 

که حصار را از حدود 155 کیلومتر به 242 
کیلومتر گســترش داده و بــا خندق های 
عمیــق و تیغ تکمیل می کند. ســیم های 
نیروهای  و  حرارتی  دوربین هــای  خاردار، 

اضافی نیز در نظر گرفته شده.
ترک ها تجربه دیوارسازی دارند، زیرا 837 
کیلومتر از 911 کیلومتر را در مرز ســوریه 
قباًل دیوار کشیده اند. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه در 15 آگوست، روزی 
که طالبان کابــل را تصرف کردند، گفت: 
»ترکیه با موج مهاجرت شدید فزاینده ای از 

طریق ایران روبرو می شود«.
پناهجویان ��

ترکیه تنها کشوری نیست که سعی می کند 
از ورود پناهجویان جلوگیری کند. به نوشته 
یــک روزنامه تهران، ایــران مرز خود را با 
افغانستان بسته و پناهندگان را بازگردانده 
است. ارتش پاکستان ادعا می کند که تمام 
گذرگاه های نامنظم از افغانستان را مسدود 
کرده اســت، اگرچه رســانه های داخلی از 
افزایش قاچاق انسان در مرزها خبر داده اند.

اکراه یا امتناع از اجازه دادن به تعداد زیادی 
از پناهندگان بسیار گسترده است. در برخی 
موارد - باز هم ترکیــه نمونه بارز - اجازه 
چنیــن ورودی می تواند واکنش سیاســی 
جدی داخلــی ایجاد کند. و در شــرایطی 
که اقتصاد این کشــور تحت تأثیر کووید 
-19 قرار گرفته اســت، پناهندگان اضافی 
بار اضافی هســتند کــه نهادهای امدادی 
نمی توانند به طور پایدار از عهده آن برآیند.

پایان دخالت آمریکا در افغانســتان باعث 
ایجاد پناهندگان بیشتر از کشوری خواهد 
شــد که در زمان اشــغال اتحــاد جماهیر 
شــوروی در دهــه 1980 میلیون هــا نفر 
پناهنده تولید کرده بود. مگر اینکه طالبان 
تصمیــم بگیرد خــروج همــه افغان ها را 
متوقف کند،هرگونه سیل جدید پناهجویان 
شامل افرادی خواهد بود که نتوانسته اند با 
پروازهای ایاالت متحده یا سایر پروازهای 
تخلیه از کابل خارج شــوند، افرادی که از 
جان خود می ترسند و دیگرانی که به دلیل 

مشکالت اقتصادی ناامید هستند.
بحران انسانی تازه در حال آغاز شدن است

فیلیپو گراندی، کمیســاریای عالی سازمان 
ملل متحــد در امور پناهندگان در 30 اوت 
گفت: »بحران انســانی تازه در حال آغاز 

شدن است.«
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد پیش بینی کرده اســت که در سال 
جاری میــالدی حداکثر نیم میلیون افغان 
می توانند از این کشور فرار کنند و خواسته 
است کشــورهای بیشتری »این مسئولیت 
بشردوستانه« را برای کمک به پناهندگان 

به اشتراک بگذارند.

ایران و پاکستان، نزدیک ترین مقصد ایران 
و پاکســتان در حال حاضر میزبان مجموع 
2.2 میلیــون افغان ثبت شــده هســتند. 
گرانــدی اعالم کرد که بــه ویژه ایران به 
دلیل »وضعیــت بحرانی« که با شــیوع 
کروناویروس مواجه اســت به کمک نیاز 

دارد.
به ادعای این رســانه، بر اســاس گزارش 
رســانه های تهران که به طور رسمی تأیید 
نمی شــود، ایران برای بســتن مرز خود با 
افغانســتان در قبال وعده طالبان مبنی بر 
عدم آسیب به شــیعیان این کشور، با این 

گروه توافق ضمنی کرده است.
این درحالی است که حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امــور خارجــه ایران بــه تازگی در 
گفت وگوی تلفنی با حامــد کرزی رئیس 
جمهور اســبق افغانســتان با اعالم اینکه 
»ایران خواستار افغانستانی عاری از جنگ 
و تروریسم اســت«، گفت: ایران مرزها و 
گذرگاههــای مرزی خود با افغانســتان را 
برای تســهیل وضعیت فعلی در این کشور 
باز نگه می دارد و تجارت را ادامه خواهد داد.

پاکســتان نیز به رغم رد درخواست ایاالت 
متحده بــرای میزبانی بیشــتر، احتمااًل با 
پناهجویان بیشــتری مواجه خواهد شــد. 
اسالم آباد - که به طالبان نزدیک است- از 
ناتوانی در پرداخت هزینه نگهداری بیشتر 
از میلیون ها پناهنــده گالیه می کند. گفته 
می شــود هزاران افغان با ویزا یا بدون ویزا 
دارند از مرز عبور می کنند. به گفته یکی از 
منابع مرزی پاکستان، حدود 8 هزار افغان 
تنها در روز یکشنبه از طریق گذرگاه چمن 
وارد پاکستان شــدند، جایی که افغان های 
دارای ویزا یا شناسنامه ملی، یا کسانی که 
قباًل در دولت پاکســتان به عنوان پناهنده 
ثبت نام کــرده بودند، اجازه عبــور دارند. 
برخی از کشــورهای منطقه نیز با داشتن 
منافعی در افغانستان، کمک محدود و کوتاه 
مدت ارائه کرده اند. امارات متحده عربی با 
میزبانی موقت 5000 شهروند تخلیه شده 
که به کشــورهای ثالث می روند، موافقت 
کرد. کشور دیگری که طی دو دهه گذشته 
در بازسازی افغانستان مشارکت داشته، هند 
اســت که بیش از 15 هزار پناهنده افغان 
را از مدت هــا پیش میزبانی کرده اســت. 
دهلی نو گفته اســت که برای اقلیت هندو 
و ســیک افغانســتان اولویت قائل است و 
همچنین به تعدادی دیگر از افغان ها »که 
شــرکای ما در ارتقــاء تالش های متقابل 
توسعه ای، آموزشــی و مردمی ما بوده اند« 
اجــازه ورود می دهد.در مورد اولویت بندی 
هند بــرای بازگرداندن هندوها و ســیک 
های هند به افغانستان، پنکجا جها، استاد 
 OP امور اســتراتژیک در دانشگاه جهانی

Jindal بــه نیکی آســیا گفت کــه هنگام 
پذیــرش مهاجران افغان از دهلی نو برخی 
»مشکالت ذاتی« وجود دارد. به وی گفت: 
»اکثر آنها از هند بــه عنوان مقصد میانی 
و فقط برای تالش و درخواست پناهندگی 
در ایاالت متحده یا سایر کشورهای غربی 

استفاده می کنند«
از  �� ترکیه  ممانعت  ازای  در  دالر  میلیارد   ۷

ورود پناهجو به اروپا
طبیعتاً این نگرانی وجــود دارد که اقامت 
موقت پناهنــدگان در صورتی که ســایر 
کشورها به آنها خانه جدیدی پیشنهاد نکنند 
و نتوانند به افغانستان بازگردند، شبه دائمی 
شــود. از نزدیک به 4 میلیون ســوری در 
ترکیه، برخی که امیدوار بودند، آنجا سکوی 
پرش به اتحادیه اروپا تبدیل شود، نمونه ای 
از پناهندگانی هستند که جایی برای رفتن 

ندارند.
رهبــران اروپایی نســبت به بــروز دوباره 
بحران پناهندگان در قاره مانند سال 2015 
هنگامی که بیش از یک میلیون ســوری 
بیشتر از ترکیه وارد اروپا شده بودند، احتیاط 
می کنند. این امر اتحادیــه اروپا را مجبور 
کرد تا قرارداد شــش میلیارد یــورو )7.1 
میلیارد دالر( با ترکیــه را به دلیل محدود 
کردن جریان مهاجران غیرقانونی به اروپا 
قطع کند. وزارت داخلی اروپا دبا بیان اینکه 
اتحادیه اروپا نمی تواند افراد در معرض خطر 
فوری در افغانستان را رها کند، گفت: »27 
کشــور عضو این اتحادیه »مصمم هستند 
که به طور مشترک برای جلوگیری از تکرار 
بحران غیرقابل کنترل و گسترده مهاجرت 
غیرقانونــی با تهیه پاســخی هماهنگ و 

منظم، در این زمینه اقدام کنند«.
در ترکیــه، مســئله پناهنــدگان به دلیل 
افزایش احساسات ضد مهاجرت در بحبوحه 
رکــود ناشــی از کوویــد -19 در اقتصاد، 
اردوغان را تحت فشــار قرار می دهد. تورم 
تقریباً 20 درصد و نرخ بیکاری گسترده 22 
درصد اســت. کمال قلیچدار اوغلو، رئیس 
حــزب مخالف اصلی جمهوری خواه خلق، 
متعهد شــده اســت در صورت به قدرت 
رسیدن »مشکل پناهندگان را در دو سال 

حل کند«.
سلیمان سویلو وزیر کشــور ترکیه در 25 
آگوســت به کانال الجزیره مبشر گفت که 
ترکیه در طول سه سال گذشته ورود 1.25 
میلیون مهاجر غیرقانونی را مســدود کرده 
است. از سال 2016 آنکارا 400 هزار افغان 
را گرفتار کرده است و 151 هزار نفر از آن ها 
از طریق هوا به کشورشان بازگردانده شده 
است.، سویلو گفت. وی افزود که 80 هزار 
نفر تحت حمایت بین المللی قرار گرفتند و 
در ترکیــه ماندند، 20 هزار نفر دیگر مجوز 
اقامت دریافت کردنــد و ادعا کرد بقیه به 

طور غیرقانونی به خارج رفتند.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در 
19 اوت در پاسخ به این سؤال که آیا آنکارا 
و اتحادیه اروپا می توانند در مورد پناهندگان 
افغان مانند ســوریه در سال 2015 توافقی 
انجام دهند یا خیــر، وزیر خارجه ترکیه به 
نیکــی گفت: »این یک چالش مشــترک 
است که باید با هم کار کنیم.« وی گفت: 
»فقط درخواســت انجــام کاری از ترکیه 
مشــکل را حل نمی کند. ترکیه نمی تواند 
بار مــوج جدیدی از پناهندگان را به دوش 

بکشد«.

روزانه هزاران پناهجوی افغان به کشورهای منطقه می گریزند

پیامد بحران افغانستان برای ایران
علی آزادی 
روزنامه نگار

مهسا مژدهی 
روزنامه نگار

امیر دیانی 
مدیر مسئول

زمان به نفع تهران است
تمایل تهران برای ازسرگیری مذاکرات وین

تهــران خواهان ادامه مذاکرات پیرامون توافق هســته ای در 
وین اســت. کاظم جاللی، ســفیر ایران در روسیه، تصریح 
کرده کــه اولویت تهران، لغو تمامــی تحریم های اعمالی از 
ســوی امریکاســت. میخائیل اولیانوف، نماینده ویژه روسیه 
در ســازمان های بین المللی در وین، گفته اســت که تأخیر 
در برگزاری مذاکرات به نفع هیچ کس نیســت. کارشناسان 
معتقدند که تا قبل از احیای توافق هسته ای، ایران به افزایش 
توان هسته ای اش ادامه خواهد داد تا با موضع قدرتمندتری به 
میز مذاکرات بازگردد.به گفته کاظم جاللی، با به قدرت رسیدن 
دولت جدید در ایران، مســاله ازسرگیری مذاکرات در دستور 
کار قرار گرفته اســت. ایران ضمن آگاهــی از اهمیت زمان، 
ارزیابی و مطالعــه الزم را انجام می دهد تا گفت وگوها ادامه 
یابند. کاظم جاللی معتقد اســت که به خاطر مطالبات بیش 

از حد کشورهای غربی، مذاکرات نتیجه ای به همراه نداشت، 
در غیــر این صورت، زودتر از اینها، توافق حاصل شــده بود. 
کاظم جاللی می گوید که لغو تحریم های غیر قانونی همواره، 
اولویت اصلی ایران بوده اســت. به گفته او، زمانی که امریکا 
گام های موثری برای لغو تحریم ها بردارد، ایران براساس مفاد 
26 و 36 توافق هسته ای، به فعالیت های هسته ای اش پایان 
خواهد داد. دولت جدید ایران برای تشکیل تیم جدید مذاکره 
کننده به زمان نیاز دارد. تهران با جدیت روی این موضوع کار 
می کند. به گفته میخائیل اولیانوف، از روسیه درخواست نشده 
تا نقش میانجی را در روند مذاکرات ایفا کند. اواخر ماه سپتامبر، 
به احتمال زیاد در چارچوب نشســت مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، گفت وگوهایی در خصوص توافق هسته ای انجام 
خواهد شد. عدالن مارگویف، تحلیلگر انستیتوی مطالعات بین 
الملل، معتقد است: »دولت رئیسی به زمان نیاز دارد تا تصمیم 
بگیرد که چه کسانی باید در مذاکرات حضور یابند. با توجه به 
وضعیت اقتصادی نابســامان ایران، باید تحریم ها لغو شوند و 

سریعاً فروش نفت از سر گرفته شود. از این رو، دولت رئیسی 
به دنبال از سر گیری مذاکرات هسته ای است«.رجب صفراف، 
مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر نیز معتقد است: »مذاکرات 
وین متوقف شــد، زیرا دولت قبلی می خواست با لغو تمامی 
تحریم های اعمالی به فعالیت خود پایان دهد و عجله داشت، 
اما موضع ســخت امریکا مانع از آن شد. روحانی می خواست، 
این موفقیت از آن دولتش شــود و از این رو، حاضر به نشان 
دادن نرمش در برابر امریکایی ها بود. اما این امر میســر نشد، 
زیرا تهران به دنبال لغو تمامی تحریم ها بود«. به اعتقاد رجب 
صفراف، فعاًل گذشــت زمان به نفع تهران است. ایران وارد 
طراحی جدید در عرصه هســته ای شده و سطح غنی سازی 
اورانیوم را افزایش داده اســت. غرب بــه این موضوع واقف 
اســت: هر گونه مکثی می تواند، روند برگشت ناپذیری را به 
همراه داشته باشد و حتی زمانی فرا برسد که دیگر تهران برای 

برگزاری مذاکرات تمایلی نداشته باشد.
منبع: ایزوستیا )روسیه( ��

النار باینظراف 
تحلیلگر سیاسی
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3
اقتصاد

گزارش

دالرهای آمریکایی عامل فساد اقتصادی 
سران افغان

افغانستان ششمین کشور
 فقیر جهان

به گزارش فایننشــال تایمز، بر اساس پژوهش های 
دانشــگاه براون، آمریــکا 290 میلیون دالر بصورت 
روزانه به مدت 7300 روز، در 20 سال حضور خود در 
افغانستان هزینه کرده است. اما علی رغم هزینه های 
سنگین آمریکا در افغانستان، تنها 9 روز طول کشید 
تا طالبان مرکز استان ها را تصرف، ارتش را منحل و 
دولت مورد حمایت ایاالت متحده را در ماه آگوســت 

سرنگون کند.
اکنون ســفارت آمریکا در کابل بسته شده و سربازان 
آمریکایــی از این کشــور خارج شــده اند. همچنین 
پایگاه های هوایــی متروکه، پروژه های عمرانی نیمه 
تمام و ده ها هزار اســلحه غیرقابل ردیابی در حومه 
شــهرها که همگی با پول آمریکا خریداری شده اند، 

دستاوردهای آمریکا در افغانستان است.
دالرهای آمریکا همچنین »میلیونرهای 11 سپتامبر« 
را ایجــاد کرد. طبقه کوچکــی از افغان های جوان و 
فــوق ثروتمند که ثروت خود را بــه عنوان پیمانکار 
ارتش های خارجی به دســت آوردند. بسیاری از این 
جوانان از روابط خانوادگی خود با مقامات دولتی برای 
به دست آوردن قراردادهای پرسود سوءاستفاده کردند. 
به اعتقاد کارشناسان مسئولیت عمده فساد اقتصادی 
در افغانســتان بر عهده آمریکا اســت، زیرا نمی توان 
ایــن مقدار پول را به جامعه ای بــا وضعیت و دولتی 
بسیار شــکننده تزریق کرد و انتظار فساد نداشت. در 
سال های اولیه جنگ در افغانستان، زمانی که سربازان 
آمریکایی هنوز در حال جنگ با تروریست های القاعده 
و جنگجویــان طالبان بودند، اســتفاده از پیمانکاران 
محلــی افغان در پایگاه های نظامــی ایاالت متحده 
ایده خوبی به نظر می رسید. در مقابل، در عراق بیشتر 
کارهای تأمین و تدارکات نیروهای آمریکایی توسط 
غیر عراقی ها و از طریق قرارداد با شرکت های بزرگ 

چند ملیتی انجام می شد.
اما در افغانســتان، اعطای قراردادهای دولتی به اتباع 
افغان به عنوان بخش کلیدی استراتژی ضد شورش 
ایاالت متحده در نظر گرفته شــد. آمریکایی ها با به 
کارگیری اتباع محلی، پول را به اقتصاد محلی تزریق 
کردند و همچنین آموزش های شــغلی به آن ها ارائه 
دادند تا حمایت اتباع محلی از آمریکا را افزایش دهند 
و درک بهتری از جامعه محلی افغانستان داشته باشند. 
اما بر اساس تجزیه و تحلیل پنتاگون، 40 درصد از 108 
میلیــارد دالری که وزارت دفاع آمریکا به پیمانکاران 
در افغانستان بین سال های 2010 تا 2012 پرداخت 
کرده، در دست طالبان و سایر قاچاقچیان مواد مخدر 
است. در افغانســتان جاده ها غالباً توسط فرماندهان 
قبیله ای کنترل می شوند، بنابراین در طول سال های 
حضور آمریکا در افغانســتان حمل و نقل بسیاری از 
تجهیزات سربازان آمریکایی از طریق جاده ها، اغلب 
مســتلزم پرداخت هزینه ای بــرای عبور ایمن به هر 
گروهی است که جاده ها را کنترل می کند. در مناطقی 
از افغانستان که توسط طالبان کنترل می شود، این به 
معنای پرداخت هزینه به طالبان است. از طرف دیگر 
امتناع از پرداخت این مبلغ بــه نیروهای طالبان که 
بسیاری از جاده های افغانستان را کنترل می کردند، به 
معنای به خطر افتادن جان سربازان و پیمانکاران بود. 
به گفته ریچارد بوچر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا 
در امور آســیای جنوبی و مرکزی در دوران ریاســت 
جمهوری جورج دبلیو بوش، کلپتوکراســی با گذشت 
زمان در افغانســتان قوی تر شد، تا جایی که اولویت 
دولت افغانســتان نه حکمرانی خوب، بلکه حفظ این 

کلپتوکراسی بود.«
بنابراین ســرمایه آمریکایی مسیری طوالنی را برای 
رسیدن به افغانســتان طی می کرد، اما در نهایت در 
تمام این ســال ها فقط یک جایی وجود داشــت که 
هرگز به آن نرســید و آن جیب فقیرترین شهروندان 
این کشــور بود. در نتیجه طالبان عالوه بر ســرمایه 
مالی، از این تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دولت 
افغانستان و آمریکا نیز به عنوان یک سرمایه ارزشمند 

استفاده کرد.
پس از دو دهه حضور آمریکا در افغانســتان وضعیت 
اقتصادی مردم افغانستان بهتر نشده است. بر اساس 
گزارش بانک جهانی، افغانســتان در سال 2020 به 
عنوان ششمین کشور فقیر جهان شناخته شده است، 
رتبه ای که از سال 2002 اساساً بدون تغییر باقی مانده 

است.

گزارش

۵ سناریو برای افزایش یارانه ها 
در دولت رئیسی

چند ســناریو برای افزایش یارانه ها یا تغییر آن در 
دولت رئیســی مطرح اســت، از وعده ای شخص 
رئیس جمهور داده تــا موافقت وزیر کار با افزایش 
یارانه ها و طرح یارانــه پدرانه مرکز پژوهش های 

مجلس.
کارت اعتباری معیشت ��

تخصیص کارت اعتباری معیشــت وعده ابراهیم 
رئیســی است. جزئیاتی نیز از آن نیز منتشر شده و 

باید از سه ماه بعد این طرح اجرا شود.
ابراهیم رئیسی برای کاهش هزینه خانواده ها وعده 
داده که کارت اعتباری معیشــت صادر می شود. بر 
این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه 
دهک اول 200 هزار تومان و دو دهک بعدی 150 
هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحســنه با کارمزد 
دو درصد تخصیص یابد.ایــن یارانه برای خانواده 
پنج نفره ســه دهک اول 200 هزار تومان و برای 
دهک های چهارم و پنجم 150 هزار تومان به ازای 
هر نفر است. آنطور که رئیسی گفته این کمک های 
معیشتی قرار است به دولت برگردد اما او گفته به 
خانواری که در پرداخت اقساط مشکل داشته باشد 

یارانه بازپرداخت تعلق می گیرد.
وزیر کار موافق افزایش یارانه ها ��

جوان ترین وزیر کابینه دولت رئیسی موافقت خود 
را با افزایش یارانه ها اعالم کرده اســت. وزیر کار 
از روش جدید برای شناســایی مشــموالن یارانه 
گفته است. حجت اهلل عبدالملکی گفته است: قطعًا 
این یارانه ای که االن پرداخت می شــود اثر رفاهی 
ویژه ای نــدارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از مهم ترین وزارتخانه ها برای شناسایی مشموالن 
اســت و به گفته وزیر کار قرار است مشموالن از 

طریق سامانه رفاه ایرانیان شناسایی شوند.
یارانه ۴5۰ هزار تومانی ��

سومین سناریو افزایش یارانه ها به پیشنهاد معاون 
اقتصادی رئیس جمهور برمی گردد. محسن رضایی 
وقتی کاندیدای ریاســت جمهــوری بود گفت که 
یارانه ها را 10 برابر می کند و 60 میلیون نفر یارانه 
450 هزار تومانی می گیرند. بنابراین سومین سناریو 
در دولت بــه اظهارات معاون اقتصادی برمی گردد 
که به احتمال زیاد پیشــنهاد افزایش 10 برابری را 

در دولت مطرح می کند.
حذف یارانه در مقابل وام آسان ��

یکی دیگر از اعضای دولت که در موضوع یارانه ها 
درگیر است، وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد به طور 
صریــح نظر خود را درباره افزایــش مبلغ یارانه ها 
نگفته اســت اما آنطور که او وعده داده قرار است 
به خانوارها وام آســان پرداخت شود. اگر قرار باشد 
مردم دسترســی آســانی به وام داشته باشند این 
ساده سازی باید با کاهش نرخ سود بانکی، افزایش 
تعداد اقســاط، افزایش میزان وام، حذف شــرط 

سپرده گذاری و … انجام شود.
یارانه پدرانه ��

جــدا از بدنه دولــت، در مجلس نیــز زمزمه های 
در حــوزه کاهش یا افزایش یارانه هــا وجود دارد، 
مجلسی ها به دنبال این هستند که موضوع حذف 
یارانه ها را بــه رفراندوم بگذارند. از ســوی دیگر 
مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشــی 
پیشنهاد یارانه شبه نقدی را مطرح کرده است. اگر 
قرار باشد این پیشنهاد اجرایی شود، یارانه ها حذف 
و به جای آن یارانه مســکن، ســالمت، آموزش، 
تغذیه، نگهداری کودکان و بهبود فضای بازار کار 
به مردم داده می شود. مرکز پژوهش های مجلس 
همچنیــن در گزارش خود آورده اســت: در طرح 
یارانه پدرانه، قرار است با تعداد زیادی خرده فروش 
مواد غذایی قرارداد منعقد شود و مشموالن یارانه، 
محــدود به خرید مواد غذایی از این فروشــگاه ها 
شــوند تا در این صورت، افراد در انتخاب کیفیت 
اجناس مصرفی آزادی داشــته و جلوی فســاد در 
توزیع کاالها گرفته شود. در بین پنج سناریویی که 
برای افزایش یارانه ها مطرح است، سناریور کارت 
اعتباری معیشت یعنی وعده ابراهیم رئیسی از دیگر 

سناریوها قوی تر است.

طی چند سال گذشــته کاهش ارزش پول 
ملی به یکی از دغدغه هــای دولت تبدیل 
شــده که البته به دلیل نگاه غیراقتصادی و 
بکارگیری روش های مخــرب قادر به حل 
این مســئله نبوده؛ درواقع علت اصلی این 
ناکارآمدی، تالش بــرای حفظ ارزش پول 
ملی با ســرکوب قیمت دالر، بی توجهی به 
وضعیت قدرت خرید و مهم تر از همه، غافل 
شدن از تورم به عنوان منشأ تمام مشکالت 

اقتصادی است.
یکــی از اشــتباهات رایج مــردم و برخی 
مســئوالن، مقایســه نرخ برابــری ریال و 
ارزهــای خارجی بدون توجــه به وضعیت 
قدرت خرید است، درحالیکه افزایش ارزش 
پول ملی به واسطه کاهش دستوری نرخ ارز 
بیانگر شــرایط اقتصادی مساعد نیست و تا 
زمانی که ابرچالش اقتصاد ایران یعنی تورم 
باال به قوت خود باقی باشــد، رشــد ارزش 
پول ملــی و افزایش قــدرت خرید رویای 
دست نیافتنی خواهد بود.در این راستا برای 
درک درست از رابطه ارزش پول ملی، دالر 
و قدرت خریــد می توان نگاهی به وضعیت 
اقتصادی کشور در سال های 1384 تا 1390 
داشــت. طبق آمار بانک مرکزی، شــاخص 
بهای کاالها و خدمــات مصرفی طی این 
ســال ها با رشــد بیش از 151 درصدی از 
16.04 بــه 40.32 واحد و نرخ تورم از 10.3 
به 21.5 درصد صعــود کرده بود. همچنین 
قیمت دالر رسمی طبق اعالم بانک مرکزی 
با رشد حدود 22 درصدی از 903 به 1100 
تومــان و قیمت دالر آزاد هم با افزایش 99 
درصدی از 904 به 1800 تومان در ســال 
90 رسیده بود. حاال درصورتی که بخواهیم 
با توجه بــه قیمت دالر وضعیت ارزش پول 
ملی را بســنجیم، اگر به طور مثال با 1000 
تومان در سال 84 قدرت خرید یک دالر با 
نرخ رسمی داشتیم، در سال 90 باید به ازای 
خرید یک دالر 200 تومان اضافه تر از شش 
سال قبل پرداخت می کردیم؛ حاال با رویکرد 
مقایسه ای نرخ برابری ریال با دالر بدون در 
نظر گرفتن قــدرت خرید می توان گفت، از 
آنجا که طی این مدت قدرت خرید دالر کم 
و بیش تغییــری نکرده، لذا ارزش پول ملی 

هم تقریباً ثابت مانده است.
این درحالیست که قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی مردم در ســال 90 به نسبت سال 
84 حدود دو و نیم برابر افزایش یافته؛ یعنی 
با فرض اینکه در ســال 84 بهای یک کاال 
1000 تومان بوده، شــش سال بعد باید به 
ازای خرید همان کاال 2500 تومان پرداخت 

می کردیم.
بنابراین طبق این مقایسه نمی توان بین دالر 
و قدرت خرید رابطه علــت و معلولی قائل 
شد، به این معنا که افزایش یا کاهش قدرت 
خرید ناشی از نوسان قیمت دالر نیست؛ در 
مقابــل می توان گفت افت ارزش پول ملی، 
معلول افزایش قیمت کاالها یا همان تورم 

است.

اما نکتــه قابل توجه در مثــال فوق، ثبات 
ظاهــری قیمت دالر به رغم رشــد تورم و 
افزایش چند برابری بهای سایر کاالهاست 
که با مقایســه نرخ برابری ریال با ارزهای 
خارجی این تصور ایجاد شده بود که قدرت 
خرید مردم کاهــش نیافتــه؛ درحالیکه با 
نگاهــی به سیاســت های کنترلی دولت ها 
می توان دریافت که نرخ ارز طی این شــش 
ســال به لطف باال بودن درآمدهای ارزی و 
پرداخت یارانه های بی حساب و کتاب دولتی 
ثابت مانده و یا به عبارت درست، قیمت آن 
به صورت دستوری سرکوب شده است. در 
نتیجه ارزش پول ملی را نه با تثبیت نرخ ارز 
بلکه بایــد در داخل اقتصاد از طریق کنترل 
تــورم و کاهش رشــد نقدینگی حفظ کرد؛ 
حال سؤال اینجاست که شاخص های گفته 
شــده چه ارتباطی با ارزش پول ملی دارد؟ 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به بررسی 
عوامل تورم زا و ســپس تأثیر آن بر وضعیت 

ارزش پول ملی پرداخت.
دوش  �� بر  غیراصولی  بودجه بندی  بار 

بانک مرکزی
در حقیقت تــورم نتیجه بــاال بودن حجم 
نقدینگی، و نقدینگی حاصل رشد پایه پولی 
و افزایش کسری بودجه است؛ به بیان دیگر 
جبران کســری بودجه دولت با فشار بر پایه 
پولی، منجر به خلق نقدینگی و نهایتاً رشد 

تورم خواهد شد.
پایه پولی یا پول پرقدرت به اســکناس ها، 
مسکوکات و اعتبارهای منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی گفته می شود که میزان بدهی 
دولت به بانک مرکــزی، خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی و حجم بدهی بانک ها 
بــه بانک مرکــزی اجزای تشــکیل دهنده 
آن اســت؛ در ســال های اخیر با باال رفتن 
هزینه های دولت نسبت به درآمدهای وصول 
شده، میزان کسری بودجه روند صعودی پیدا 
کرده و از آنجا که راحت ترین راه برای جبران 
این ناترازی، استقراض از بانک مرکزی است، 
شــاهد افزایش پایه پولی و ســرعت رشد 
نقدینگی بوده ایم. اگرچه با رشد سهم میزان 
استقراض دولت از بانک مرکزی در افزایش 
پایه پولی طی سال های گذشته، استفاده از 
ایــن روش برای جبران کســری بودجه در 
برنامه پنجم توســعه ممنوع اعالم شــد اما 
باوجود دو راه باقیمانده، این اقدام کمکی به 
کاهش پایه پولی و ســرعت رشد نقدینگی 
نکرد؛ فروش درآمدهای نفتی دولت به بانک 

و دریافت ریال از آن برای تأمین کســری 
بودجه، یکی دیگر از مشــکالت وابستگی 
دولت بــه منابع بانک مرکزی بــوده که با 
افزایش پایه پولی، رشــد نقدینگی را تشدید 
می کند. حاال درصورتی که بانک مرکزی بعد 
از دریافــت منابع ارزی دولت قادر به عرضه 
آن در بازار و جمع کردن ریال باشــد، رشد 
پایه پولــی حاصل از پرداخت ریال به دولت 
کاهش یافتــه و اثرات تورمــی آن تعدیل 
می شود؛ البته هرچند این اقدام تورم ناشی از 
کسری بودجه را کنترل خواهد کرد، اما نباید 
از کاهش قیمت دالر در نتیجه افزایش حجم 
عرضه، و تأثیر آن در ایجاد بیماری هلندی 
باال رفتن تقاضــا و افزایش قاچاق به دلیل 
پایین بودن قیمت کاالی خارجی نسبت به 

تولید داخلی غافل شد.
چاپ پول بدون پشتوانه ��

اما یکی از اتفاقات مخربی که طی سال های 
اخیر رخ داده، تغییر شــکل استقراض دولت 
از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه 
اســت. با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از 
فروش نفت به دلیل شــرایط تحریمی طی 
ســال های اخیر، بهره گیری دولت از ذخایر 
صندوق توســعه ملی افزایــش یافته، اما از 
آنجا که بانک مرکزی بــه منابع ارزی این 
صندوق دسترسی ندارد، مجبور است بدون 
در اختیار داشــتن منابــع ارزی و از طریق 
چاپ پول، منابع جدیــدی در اختیار دولت 
قــرار دهد. عالوه بر این، اخیراً اعالم شــد 
که دولت با فروش دارایی های بلوکه شــده 
به بانک مرکزی و دریافت ریال از آن اقدام 
به تأمین کســری بودجه کــرده که باتوجه 
به شــرایط تحریمی و نامعلوم بودن زمان 
آزادســازی دارایی های ارزی، تا دسترســی 
بانــک به ایــن منابع و فــروش در بازار و 
بازپس گیری ریال، اقتصاد کشــور متحمل 
فشــار نقدینگی و آثار تورمی این اقدام هم 

خواهد بود.
خلق نقدینگی در سیستم بانکی ��

بدهی بانک هــا به بانک مرکزی ســومین 
راه پوشش کســری بودجه دولت، و عامل 
تعیین کننــده وضعیت پایــه پولی و حجم 
نقدینگی کشــور بوده که بــه دلیل برخی 
سیاست های پولی و مالی اشتباه، تبدیل به 

یکی از عوامل تورم زا شده است.
پرداخت وام از محل ســپرده های مردم به 
صورت اقساط با بهره، یکی از راه های تأمین 
مالی بانک هاست که اگر به هر دلیل وام های 

پرداخت شده به سیستم بازنگردد، این موضوع 
منجر به خلق پول شده و این بحران در کنار 
ضرورت پرداخت سود ســپرده ها، منجر به 
افزایش کسری مالی بانک ها و تکرار سناریو 
اســتقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی 
و تورم خواهد شــد. حاال این مشکل زمانی 
حاد می شــود که دولت در بودجه، بانک ها 
را موظــف به پرداخت تســهیالت تکلیفی 
می کند؛ درواقع بانک ها در اینگونه تسهیالت 
فاقد اختیار برای تخصیص منابع هســتند و 
منابع تسهیالت تکلیفی توسط قانونگذار به 
گروه ها و طبقات اجتماعی هدف تخصیص 
و پرداخت می شــود که این مــورد وظیفه 

قانونی بانک ها بوده و گریزی از آن نیست.
از آنجا که این تســهیالت از سوی مجلس 
و دولــت تحمیل شــده و بانک هــا امکان 
اعتبارسنجی وام گیرندگان را ندارند، احتمال 
عدم بازپرداخت آن باالســت؛ لــذا در این 
شــرایط هم بانک ها دچار کســری منابع 
و مجبور بــه اســتقراض از بانک مرکزی 
می شــوند که این روش نیز به افزایش رشد 

نقدینگی و تورم دامن خواهد زد.
قطع زنجیره تورم با استقالل بانک مرکزی

بنابراین باتوجه به اینکــه تمام روش های 
تأمین کسری بودجه دولت عامل رشد پایه 
پولی، خلق نقدینگــی و نهایتاً تورم زا بوده، 
سالهاست بر اهمیت استقالل بانک مرکزی 
تاکید می شود اما به دلیل عدم استقالل این 
نهاد در ایران، بانک مرکزی به جای رسیدگی 
به وظایف اصلی خود یعنی سیاست گذاری 
پولی و ارزی و نظــارت بر فعالیت بانک ها، 
به ابزاری برای جبران اقدامات اشتباه دولت 
تبدیل شده اســت.حاال بر اساس آنچه در 
این گزارش گفته شــد، می تــوان به رابطه 
معکــوس تورم و ارزش پــول ملی پی برد 
به طوریکه، تورم با تأثیر مستقیم در قیمت 
کاالها و خدمات، انتظارات تورمی را تشدید 
می کند و از آنجا که حجم نقدینگی به دلیل 
رشــد پایه پولی باالست، ریسک نگه داری 
ریال افزایش می یابد.از همین رو در شرایط 
تورمی، دارندگان ریال با هدف حفظ ارزش 
پول، نقدینگی خود را به دارایی های باارزش 
همچون طال، دالر، مسکن، خودرو و بورس 
تبدیل می کنند و به همین دلیل اســت که 
طی چند سال اخیر بارها شاهد هجوم تقاضا 
به یکی از بازارهای مذکور و انفجار قیمت ها 
بوده ایم. حاال باتوجه به اینکه قیمت دالر نیز 
همچون بهای دیگر کاالهــا متأثر از تورم 
باال رفته، گفته می شــود که ارزش ریال با 
افزایش قیمت دالر کاهش یافته، درحالی که 
رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی معلول 
یک علت، یعنی تورم است. بنابراین نگرانی 
دولت ها از باال رفتن قیمت دالر و تأثیر آن 
در کاهش ارزش پول ملی، ناشــی از فهم 
اشتباه مســئله و عدم توانایی در ریشه یابی 
مشکالت بوده که منجر به اتخاذ تصمیمات 
مخرب و تشــدید بیماری اقتصاد می شود؛ 
درحالیکه اگر تالش های صورت گرفته برای 
پایین آوردن قیمت دالر صرف بودجه بندی 
اصولی و مهار تورم شده بود، شاهد کاهش 

قدرت خرید و سطح معیشت مردم نبودیم.

عواملی که به کاهش ارزش پول ملی دامن زد

شاه کلید کاهش ارزش پول ملی
فاطمه اکبرخانی

روزنامه نگار

زهرا بارانی
روزنامه نگار

قیمت دالر به کجا می رسد؟

چشم انداز بازارهای ایران

ســومین هفته شــهریور با افزایش نــرخ ارز و 
ســکه همراه بود و شاخص بورس نیز نسبت به 
هفته گذشته اندکی رشد کرد. در سومین هفته 
شهریور 1400 شاهد افت و خیز شدید قیمتی در 
بازارهای مالی از جمله ارز و ســکه نبوده ایم به 
طوری که نــرخ دالر در کانال 26 هزار تومانی 
نوســان محدودی را تجربه کــرد و از آن فراتر 
نرفت، نرخ ســکه نیز در مرز 12 میلیون تومانی 
بود و در اواخر هفته از کانال 12 میلیون تومانی 

عبور کرد.
شــاخص کل بورس نیز در این هفته با رشــد 
اندکــی همراه بود امــا در روزهای پایانی هفته 
اندکی کاهش یافت و به کانال اولیه خود رسید 
به طوری که شاخص کل بورس تهران در روز 
شنبه، سیزدهم شهریور ماه در ابتدای معامالت 
با رشد 10 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 
531 هزار واحدی قــرار گرفت و در آخرین روز 
معامالت هفته با رشد یک هزار و 941 واحدی 

در ارتفــاع یک میلیون و 525 هزار واحدی قرار 
گرفت و تقریباً 6 واحد کاهش یافته است.

دالر در کانال 26 هزار تومانی ماندگار شد ��
نــرخ دالر و یورو در اولین روز هفته به ترتیب با 
قیمت 26 هزار و 650 تومان و 31 هزار و 250 
تومان به فروش رسیدند که البته دالر با افزایش 
230 تومانی به مبلغ 26 هزار و 882 تومان رسید 
یورو نیز در این هفته حــدود 355 تومان گران 
شــد در نهایت به مبلغ 31 هــزار و 607 تومان 

معامله شد.
سکه از کانال 12 میلیون تومانی عبور کرد ��

در ابتدای هفته هر قطعه سکه طرح جدید با مبلغ 
11 میلیون و 920 هزار تومان به فروش رســید 
که با افزایش بیش از 70 هزار تومان از کانال 12 
میلیون تومانی عبور کرد و به رقم 12 میلیون و 
50 هزار تومان رســید همچنین هر گرم طالی 
18 عیار نیــز از قیمت یک میلیون و 160 هزار 
تومان به رقم یک میلیــون و 176 هزار تومان 
رســید که این ارقام بیانگر افزایش بیش از 15 
هزار تومان در یک هفته است. به نظر می رسد 
در روزهای آینده میــزان خرید و فروش بهبود 
یابد اما این امر مستلزم آن است که اتفاق مهم 
سیاسی و اقتصادی در کشور رخ ندهد و به طور 
کل پیش بینی در باره این موضوع کمی مشکل 
اســت چرا که متغیرهای وابسته به بازار طال و 

سکه در حال نوسان است.
شاخص بورس صعودی خواهد شد! ��

علیرضــا تاجبر کارشــناس بازار ســرمایه در 
بــاره وضعیت بازار ســرمایه در ســومین هفته 
شــهریور گفت: با انتخاب کابینه دولت جدید و 
صحبت های اولیه که وزرای جدید داشــتند در 
حال حاضر با یــک ابهام در فضای کل اقتصاد 
کشور مواجه هستیم و این امر بر فضای سرمایه 

هم تسریع پیدا کرده است.
او افزود: وزارتخانه هایی هســتند که تصمیمات 
آن ها مستقیماً بر بازار سرمایه اثر می گذارد یکی 
از مشــخص ترین آن ها وزارت اقتصاد است که 
صحبت هایــی مبنی بر انتشــار اوراق بدهی با 
نــرخ 23 تا 24 درصد بــرای تأمین بودجه دارد 
که اگر ایــن امر اتفاق بیفتد اثر مطلوبی بر بازار 
نخواهد گذاشت از طرف دیگر وزاتخانه صمت 
از عوامل تأثیر گذار بر بازار بورس است و بحث 
نــرخ گذاری هاو کنتــرل قیمت ها به خصوص 
برای فوالد و ســیمان باعث ایجاد ابهام در بازار 
شده اســت. ســومین وزارتخانه تأثیر گذار در 
بازار ســرمایه وزارت نفت است که نرخ خوراک 
پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها، کمبود گاز و نحوه 
جیره بندی خوراک گازی در نیمه دوم ســال از 
دیگر مشکالت بازار سرایه است. تاجبر تصریح 
کرد: به طور کلی بازار ســرمایه در مورد صنایع 

مختلف با ابهامات متعددی مواجه است که این 
امر به مروز زمان رفع خواهد شد از طرف دیگر 
عمده بازار ســرمایه در 3 ماه اخیر در فروش 30 
تا 40 درصد ســود داشته اســت اما چشم انداز 
کلی در مورد بازار ســرمایه در روزهای آینده با 
توجه به تورم موجود در کشــور مثبت است. اگر 
روند صعودی در شــاخص بورس از سر گرفته 
شــود نیازمند اصالح و جابه جایی سهام در آن 
هستیم و می توانیم در پاییز روند صعودی را در 
بازار داشته باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در 
پایان گفت: در حال حاضر بازار متعادل اســت و 
جا به جایی سهام با حجم باالیی انجام می شود 
که امکان ایجاد روند صعــودی در آینده وجود 

دارد.
نتیجه: ��

فعــاالن بازارهای مالی بر ایــن باورند که نرخ 
ارز در بلند مدت روند صعودی با شــیب مالیم 
خواهند داشــت و بازار طال و سکه نیز همسو با 
نرخ ارز تغییر قیمت خواهد داشت اما با توجه به 
روی کار آمدن وزرای جدید و شروع فعالیتشان 
انتظــار می رود ثبات قیمتــی و کنترل تورم در 
کشــور در اولویت قرار بگیرد تا بازارهای مالی 
رونق بکیرد و از طرف دیگر فعاالن بازار سرمایه 
به رشد شــاخص کل و سود دهی شرکت ها در 

آینده امید دارند.

سحر ارجمندی منش
روزنامه نگار

عاطفه حسینی
روزنامه نگار
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جامعه

نگاه روز

مطالبه خانواده ها برای سالمت 
روان فرزندانشان بازگشایی 

مدارس باشد

معاون اســتانهای ســازمان نظام روان شناســی گفت: 
خانواده ها بدانند که در بازگشــایی مدارس سهم مهمی 
دارند و یکی از مطالبات آنها برای پیشــگیری از کاهش 

سالمت روان فرزندانشان باید بازگشایی مدارس باشد.
چند روز دیگر آغاز ســال تحصیلی اســت و حاال دیگر 
مشخص است که ســال تحصیلی جدید هم با آموزش 
مجازی آغاز می شــود تا با تکمیل واکسیناسیون معلمان 
و بخشــی از دانش آموزان به تدریج به سمت بازگشایی 
مــدارس حرکت کرد. آموزش و پــرورش در جدیدترین 
اطالعیه خود عنوان کرده اســت که بازگشایی مدارس 
نیازمنــد جلب مشــارکت حداکثری والدیــن و معلمان 
اســت. این سخن به آن معناســت که شاید آنچه بیشتر 
مانع بازگشایی مدارس اســت مقاومت بخشی از جامعه 
فرهنگیان و والدین اســت و گویی باید اقناعی برای این 
دو گــروه رخ بدهد تا بار دیگر دانش آموزان بتوانند رنگ 
مدرســه را ببینند. اما چه اقناعی مؤثر از دیدن وضعیت و 
شرایط سالمت روانی کودکان و نوجوانان که یک سال و 
نیم تحصیلی را در فضای مجازی به آموزش گذرانده اند 

خواهد بود؟
دکتر محمدرضا صیرفی روانشــناس و معاون استان های 
سازمان نظام روانشناســی در خصوص آسیب های ادامه 
آموزش های آنالین برای دانش آموزان و راهکار حل این 
آسیب ها گفت: قبل از پاسخ به این سؤال باید بگویم که 
گاهی اوقات در تلویزیون ما زن و شــوهری را می آوریم 
که پیش یک روانشناس رفته اند تا او مشکالتشان را حل 
کند اما باید بدانیم که ســالمت روان و سالمت روابط به 
عوامل متعددی وابســته است. به طور مثال اگر در بحث 
تغذیه همیشه یک شــخص پروتئین استفاده کند باعث 
می شــود همه چیز از تعادل خارج شود. در بحث سالمت 
روان نیز مسائل اقتصادی، اجتماعی، نداشتن مهارت حل 
مسئله و عوامل بسیاری مؤثر است. حال در پاسخ به سؤال 
شــما باید بگویم که با توجه به اینکه هر بچه ای که طی 
یک سال و نیم گذشته به مدرسه نرفته است در کدام الیه 
اجتماعی بوده و در کدام مقطع تحصیلی درس می خوانده 
دچار آســیب متفاوتی شده اســت و عوامل متعددی هم 
در این امر دخیل بوده که باید به دقت شناســایی شــود.

وی ادامــه داد: خیلی تفاوت دارد که ما داریم درباره بچه 
ابتدایــی صحبت می کنیم که کالس اول و دومش را در 
فضــای آنالین گذرانده و فضای روانی اش در یک رابطه 
مجازی شکل گرفته یا داریم درباره دانش آموزی صحبت 
می کنیم که پای کنکور است و مسائل خاص خود را دارد. 
صیرفی بیان کرد: پیش از هر اقدامی در راستای طراحی 
برنامه ای برای سالمت روان دانش آموزانی که مدتهاست 
فضای آموزش حضوری را تجربه نکرده اند باید گروه های 
مختلف و چالش های آموزش مجازی برای آنها شناسایی 
شود و همچنین از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه 
اســتفاده شود. ترجیحاً باید از تجارب کشورهایی استفاده 
شود که به بافت و فرهنگ کشور ما نزدیک هستند. مثاًل 
ســراغ اروپا یا ژاپن نباید برویم و الگوبرداری کنیم. این 
روانشــناس اضافه کرد: نکته مهم تر این اســت که زیاد 
می شــنویم که بچه ها انگیزه مدرســه رفتن را از دست 
داده اند اما واقعیت این اســت که پدر و مادرها دارند برای 
آنها تصمیم می گیرند و در این فضا ما نمی توانیم بگوییم 
کــه آیا بچه انگیزه خود را از دســت داده یا خیر. در واقع 
بسیاری از مســائلی که بچه ها درگیر آن هستند مسائلی 
اســت که از پدر و مادرشان به آنها رسیده است. باید این 
مســائل را شناســایی کرد و یک فضای اعتماد عمومی 
برای بازگشایی مدارس ایجاد شود. متأسفانه سال گذشته 
اقدامات عجوالنه ای صورت گرفت که به اعتماد عمومی 
ضربــه زد. وی گفت: در واقع بحث بازگشــایی مدارس 
صرفاً با همت مدرسه حل نمی شود. پیشنهاد این است که 
همین االن گروه های کارشناسی تشکیل شود تا با توجه 
به امکانات متفاوت که در کشــور وجــود دارد راه حل ها 
به سمت بازگشــایی مدارس عملیاتی شود. قطعاً اتفاقی 
که در تهران، ســاری و خوزستان رخ می دهد و امکانات 
آنها متفاوت است و یک نســخه را نمی شود برای همه 
پیچید حتی برای بچه کالس اولی. کسانی که هنرستانی 
هســتند یا پای کنکور نمی توان نسخه واحد داد. صیرفی 
در پایان گفت: اما دو نکته در اینجا بیانش ضروری است. 
یکی آماری که از ترک تحصیل کرده ها اعالم می شــود 
که باید مورد توجه مســئولین قرار بگیرد و هر چه زودتر 
برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر باید به ســمت بازگشایی 
مدارس برویم. دومین مسئله مربوط به خانواده هایی است 
که یک عدم اعتمادی به سیستم آموزشی برای بازگشایی 
مدارس دارند. باید آنها بدانند که دنیا به این نظر رسیده که 
مدارس، آخرین جایی بوده که تعطیل می شده و می شود. 
بــرای اینکه فضای تعامل دانش آمــوزان با یکدیگر در 
فضای آموزشی برای رشد آنها ضروری است. حتی برای 
رشد آموزشی هم این تعامل ضروری است. برای همین 
خانواده ها باید بدانند که در بازگشایی مدارس سهم مهمی 
دارند و یکی از مطالبات آنها برای پیشــگیری از کاهش 

سالمت روان کودکانشان باید بازگشایی مدارس باشد.

یادداشت

دفاتر اسناد رسمی، مرجع قانونی ثبت 
نقل و انتقال خودرو

در چند سال گذشته، دســتگاه ها و نهادهای مختلف هر یک به 
نوعی با حمله به اختیارات، وظایف و صالحیت های دفاتر اســناد 
رسمی، معضالتی را برای این صنف فراهم آورده اند. این  روزها 
نیز اســناد خودرو، به خبر اول رسانه ها تبدیل شده است. همه در 
پی یک پاســخ به این پرسش هستند که آیا سند خودرو باید در 

دفترخانه تنظیم شود؟
پاسخ به این پرسش، روشن است:

بدون توجه به مجادالت غیرحقوقی و رســانه ای و فارغ از اینکه 
این هجمه ها با اجرای اصــل 44 مورد نظر مقام معظم رهبری 
ناســازگاری دارد، این موضوع از چند جهت قابل بررســی است. 
معاونــت راهنمایی و رانندگی،  صالحیت و ماموریت حل معضل 
ترافیک و ســاماندهی آن را در کشــور بر عهده دارد و در قانون 
تشــکیل نیروی انتظامی، وظایف پلیــس و صالحیت های آن 
مشخص شــده و  سخنی از انجام معامالت خودرو نیامده است؛ 
معامالت خودرو ســازوکار، اصول و قواعد خود را دارد که  نیاز به 
نظارت توســط یک نفر حقوقدان دارد. زیرا خودرو، یک کاالی 
سرمایه ای و باارزش اســت و  معامالت خودرو مالزمه با حقوق 
دولتی و حقوق متعاملین دارد. و عالوه بر آن، باید حقوق اشخاص 
نیازمند به حمایت هم حفظ بشــود. به همین دلیل، در ماده 29 
قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تأکید شده است 
که مردم حتما باید برای تنظیم ســند خودرو به دفترخانه بروند. 
می دانیم که ازجمله رســالت انحصاری و قانونــی دفترخانه ها، 
رعایت مصلحت و منافع  اشخاص صغیر و کم توان ذهنی است. 
اگر رعایت نکنند عالوه بر آنکه مجازات می شوند باید ضرر این 
اشــخاص صغیر یا محروم از نعمت عقل را هم جبران کنند. اما 
افسران راهنمایی رانندگی چنین تکلیفی ندارند و امکان مجازات 
آنها هم نیســت. دخالت پلیس راهور در معامالت خودرو و اصرار 
بر این کار برای نیروی انتظامی و پلیس یک مملکت، شایســته 
نیســت. راهنمایی و رانندگی در هیچ قانونی صالحیت ورود به 
معامالت خودرو را نــدارد. اما برابر قانون، مســؤول نظم دادن 
جاده ها و ترافیک داخل و خارج شــهر است. هم اکنون عملکرد 
پلیس در نظــم دادن ترافیک اصال رضایت بخش نیســت. زیرا 
پلیــس، صالحیت ذاتی خود را رها کرده و دنبال آن اســت که 
مــردم به دفترخانه نروند اما در ایام تعطیل مثل عید نوروز، مردم 
یک شبانه روز در مسیر راه سه چهار ساعته راه تهران به شهرهای 
شمالی فرسوده می شــوند و هیچکس هم پاسخگو نیست. این 
همه سوخت به هدر می رود و این همه آسیب های روانی به مردم 
وارد می شود کسی پاسخگو نیســت اما راهنمایی و رانندگی به 
مردم می گوید به دفترخانه نروید تــا از جهت مالی ضرر نکنید! 
از طرفی، ســاالنه در قانــون بودجه محل هایی بــرای درآمد و 
تأمین بودجه تعیین می شود. و در قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
محل های درآمدی پایداری از مالیــات انتقال خودرو پیش بینی 
شــده است و ســردفتران مکلفند آن ها را اخذ کنند. این تکلیف 
را برای ســردفتران، قانون، تعیین کرده اســت. و بر این اساس، 
بســیاری از وجوه که در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معامالت 
راجع به خودرو وصول می شــود، مربــوط به مالیات نقل وانتقال 
خودرو و عوارض مربوط به شــهرداری و حق الثبت دولتی ســند 
می باشــد که ارتباط به دستمزد دفاتر اســناد رسمی ندارد و تنها 
بخش اندک از وجوه دریافتی بابت حق الزحمه تحریر اسناد است 
که به سردفتران و کارکنان دفترخانه تعلق می گیرد. اینکه گفته 
شــود مردم به دفترخانه نروند و پول ندهند، تشویق مردم به فرار 
ازمالیــات، آن هم در این روزها کــه باید اقتصاد مقاومتی تقویت 
شود، مطمئنا به ضررهای جبران ناپذیری منجر می شود. به عبارت 
دیگر، نفی جایگاه قانونی و نقش بی بدیل دفاتر اســناد رسمی در 
امر نقل وانتقال مالکیت خودروها و تأکید مکرر بر عدم لزوم ثبت 
رسمی معامالت خودروها موجب ترویج و تشویق مردم به انجام 
معامــالت عادی و عدم پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلقه 
خواهد بود که مفاسد و عواقب مخرب و هرج و مرج ناشی از آن 
بر هیچکس پوشیده نیست. همچنین این امر قابل توجیه نیست 
کــه در قانون دفترخانه ها را مکلف به اخــذ مالیات نمایند و بعد 
بگویند دفترخانه جیب مردم را خالی می کنند. و اگر قرار است با 
انجام نقل و انتقال در مراکز تعویض  پالک، مالیات و حق الثبت 
حذف شود و از این راه به نفع مردم کار شود، می توان پیشنهاد داد 
که ســند نقل و انتقال برابر مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی 
تنظیم شــود اما بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت. 
نباید این گونه باشــد که موضوع نقل وانتقال مالکیت خودروها با 
توجه بــه ظرایف حقوقی مربوطه که  به داللت و تأکید مقررات 
قانونی مربوط به راهنمایی و رانندگی و ســایر مقررات جاری و 
با توجه به مأموریت قانونی و صالحیت ذاتی ســردفتران در امر 
تنظیم و ثبت اسناد رسمی، مورد مداخله پلیس قرار گیرد و تا زمان 
که مقررات جاری بر انجام رسمی معامالت مزبور تأکید دارد که 
موجب سالمت و امنیت و دقت و صحت اسناد مربوطه می شود 
و همچنین وصول حقوق و عوارض دولتی و شهرداری را در پی 
دارد، نباید اجازه دهند که بر طبل عدم لزوم ثبت معامالت راجع 
به خودروها در دفاتر اسناد رسمی بکوبند و چه بسا رسانه ای کردن 

موضوع  موجبات ناامنی اقتصادی دارایی مردم را فراهم آورد.

آن هایی که ســقط جنین را حــق والدین 
می دانند، به این ســئوال پاسخ دهند که آیا 
در شریعت اســالم، ما حق کشتن خودمان 
راداریــم؟ اصاًل آیا حق داریــم به خودمان 
آسیب برسانیم؟ جواب مشخص است؛ خیر. 
پس، ما که حتی مجاز به آسیب رساندن به 
خودمان نیستیم، چطور می توانیم نسبت به 
گرفتن حق حیات یک انسان دیگر –ولو یک 
جنین یا حتی یک تک ســلول باشد-، برای 
خودمان حق قائل باشیم؟ سقط جنین، حق 
والدین است یا حق جنین یا حق خدا؟ آیا پدر 
و مادر به صرف اینکه صاحب تصمیم اولیه 
برای به دنیا آمدن فرزندشــان هستند، این 
حــق را دارند که درباره حیات و مرگ او هم 
تصمیم بگیرند؟ آیا انسانی که حتی مجاز به 
تصمیم گیری درباره جان خود نیست، اجازه 
دارد درباره حق حیات موجودی دیگر تصمیم 
بگیــرد؟ آیا جنین هم در این زمینه، صاحب 
حق است؟ در این میان، تکلیف حق خداوند 
چه می شود؟ او که مژده داده نجات جان یک 
انسان، مســاوی با نجات جان تمام بشریت 
اســت، خالقی که به بندگانــش نهیب زده 
فرزندانشان را از بیم فقر از حق حیات محروم 
نکنند، رزاق کریمی که روزی تمام جانداران 
عالــم را ضمانت کرده...  تــا به حال از این 
زاویه به موضوع حســاس سقط جنین نگاه 
کرده بودید؟ به این موضــوع فکر کرده اید 
که »حــق« در این میدان سرنوشت ســاز، 
متعلق به کیست؟ بررسی موضوع حق حیات 
جنین، عالوه بر پاسخ به توجیهاتی که اغلب 
درخصوص ســقط عمدی مورداستناد قرار 
می گیرد، می تواند تلنگری هم باشــد برای 
همه ما کــه در مبانی فکری و عقیدتی مان 
بازنگــری کنیم. اگر مشــتاق شــده اید در 
این زمینه بیشــتر بدانید، بــا صحبت های 

حجت االسالم »محمد فالح«، مدرس حوزه 
و دانشگاه و مســئول تعلیم و تربیت بسیج 
جامعه پزشکی اســتان خراسان رضوی که 
در گفت وگویی به همت مرکز مردمی نفس 
به بیانی ساده به تشریح این موضوع حیاتی 

پرداخت، همراه باشید.
وقتی جنین از پدر و مادرش سبقت می گیرد

»از دو جنبــه می توانیم به بحث »حق« در 
موضوع سقط جنین ورود کنیم؛ یکی بحث 
حق اهلل و دیگــری، بحث حق جنین. حتی 
جنبش های مخالف ســقط جنین در دیگر 
کشــورها که نگاه دینی و شرعی به ماجرا 
ندارند هم، در بیان مخالفتشان، از باب حق 
خود جنین به موضوع ورود می کنند. بنابراین 
چه نگاه الهی و توحیدی داشته باشیم و چه 
نداشته باشیم، این حق، حق والدین نخواهد 
بود.« حجت االسالم محمد فالح، از همین 
ابتدای بحث، آب پاکی را روی دست والدین 
ریخته و برای تشــریح چرایی تصور والدین 
در محق دانستن خود در زمینه سقط جنین، 
ذهن ها را به الیه های عمیق تر زندگی مدرن 
امروزی ارجاع می دهــد و می گوید: »ماجرا 
از آنجا نشــأت می گیرد که نه فقط در ایران 
ما که در کل دنیا، ســبک زندگی انسان ها 
تحت تاثیر رســانه، دچار دگرگونی اساســی 
شده است. به این ترتیب که زیر سایه تولیدات 
رسانه هایی که به شدت در حال ترویج فضای 
اومانیســتی و انســان گرایی یا نفس گرایی 
هســتند، لذت، اصل قرار گرفته است. یعنی 
هر چیزی که لذت به همراه داشــته باشد، 
برای انسان، اصل می شود و هرچه مخالف 
آن باشد، توسط انسان کنار گذاشته می شود. 
حاال چرا لذت، اصل می شــود؟ چون »ما« 

مهم هســتیم. چون با این سبک زندگی، به 
خودمان اصالت بخشیده ایم. در موضوع سقط 
جنیــن هم، به لذت و راحتی و خوشــایند و 
وجهه خودمان نگاه می کنیم، پس خودمان 
را صاحب حق تشــخیص می دهیم. اما این 
نگاه، با نگاه توحیدی که ما به آن معتقدیم، 

سازگاری ندارد.«
سقطش  �� پس  نداریم،  دوست  را  جنسیتش 

می کنیم!
»آن هایی که ســقط جنیــن را حق والدین 
می دانند، به این ســئوال پاسخ دهند که آیا 
در شریعت اســالم، ما حق کشتن خودمان 
راداریــم؟ باالتــر از آن، آیا ما حق آســیب 
رساندن به خودمان را داریم؟ جواب مشخص 
است؛ خیر. پس، ما که حتی مجاز به آسیب 
رساندن به خودمان نیستیم، چطور می توانیم 
نسبت به گرفتن حق حیات یک انسان دیگر 
– ولو یک جنین یا حتی یک تک سلول باشد 
-، بــرای خودمان حق قائل باشــیم؟ یک 
ســئوال دیگر؛ آیا حق سقط جنین، مطلقاً از 
والدین سلب شده؟ در پاســخ باید بگوییم: 
خیر. اما شــرایطی دارد. این حق را خداوند 
تعیین فرموده و ما برای اطالع از کم و کیف 
آن، باید بــه آیات و روایات و احکام مراجعه 
کنیم. در پاســخ به این ســئوال که سقط 
جنین در چه صورت جایز است، تمام مراجع 
اتفاق نظر دارند که تنها در شرایطی که وجود 
جنین برای مادر خطر جانی داشــته باشــد، 
سقط جنین جایز است؛ آن هم قبل از دمیده 
شدن روح در کالبد جنین. بعد از دمیده شدن 
روح، باز هم میان مراجع اختالف وجود دارد.

اما آیا در تمام موارد ســقط جنین، موضوع 
حفظ جان مادر در میان اســت؟ دیده شده 
والدین تصمیم به سقط جنین شان گرفته اند 
چون جنسیتش را دوست ندارند! آن ها دختر 
دوست دارند اما جنینی که خدا به آنها هدیه 
داده، پســر است. ســقطش می کنند تا بعد، 
برای دختردار شدن، دوباره اقدام به بچه دار 
شــدن کنند! خب، ببینید انسان دیگر چقدر 
باید نگاه اومانیســتی به ماجرا داشته باشد. 
چقدر باید خودش فقط مهم باشد که با چنین 
استداللی، بخواهد جان یک انسان دیگر را 

بگیرد...«
حجت االسالم »محمد فالح«، مدرس حوزه و  ��

دانشگاه
 از 2 به 3 و دوران عقد؛ گرداب های سقط جنین! ��

شاید هریک از ما هم کم وبیش از این دست 
موقعیت ها سراغ داشته باشیم؛ موقعیت هایی 
که زوج ها با توجیهات و استدالل های عجیب، 
هدیه خداوند را پس فرســتاده و خودشان را 
برای ســقط جنین راضی می کنند. حاج آقا 
فالح با لبخند تلخی می گوید: »برای سقط، 
استدالل می آورند که این بچه، »ناخواسته« 
اســت. باید بگویم ما چیزی به نام ناخواسته 
نداریــم. یک وقتی، ما اراده می کنیم و برای 
فرزنددار شدن اقدام می کنیم. گاهی هم خدا 
برای فرزنددار شدن ما، اراده می کند. آیا باید 
اراده خداوند را رد کنیم؟ طبق تحقیقاتی که 
انجام شده، ما 2 زمان داریم که متاسفانه سقط 
جنین در آن زیاد اتفاق می افتد؛ یکی از 2 به 
3 و دیگری در دوران عقد. در مورد اول، زوج، 
2 فرزند دارند و متوجه می شــوند فرزند سوم 
در راه است. این ها چون می خواهند ترکیب 4 
نفری شان به هم نخورد، سومین فرزند را که 
خدا می خواهد به آنها هدیه بدهد، به دســت 
خودشــان از بین می برنــد. دومین موقعیت 
فراوانی ســقط جنین، مربوط به دوران عقد 
اســت. زن و شوهر شرعی و حالل، صاحب 
فرزند شــده اند. واقعاً جای سئوال است؛ چرا 
باید فرزندشان را بکشند؟ مگر فرزنددار شدن 
در دوران عقد، چه اشــکالی دارد؟ چرا فکر 
می کنند این اتفاق، یک جنایت اســت؟ این 
چه تابویی اســت در جامعه ما شکل گرفته؟ 
متاسفانه زوج هم به راحتی می گویند: »چون 
آبرویمان در خطر است، باید این بچه را سقط 

کنیم.« چرا تصور می شــود فرزندی که خدا 
به یک زوج رســمی و شــرعی داده، باعث 
بی آبرویی است؟ می گویند: »هنوز هیچ چیز 
را برای شــروع زندگی آمــاده نکرده ایم.« 
خب، تالش می کنید و از خانواده و اطرافیان 
کمک می گیرد، زودتر آماده می شوید. موردی 
ســراغ دارم که زوج، مراسم عروسی گرفتند 
درحالی کــه نــوزاد 2، 3 ماهه شــان هم در 
مجلس عروسی در بغلشــان بود. این کار را 
بدون هیچ شرم و خجالتی انجام دادند و مردم 
هم تحسین شــان کردند. مشکل اینجاست 
که ما به جــای دیگران درباره خودمان فکر 
می کنیم و براســاس آن، تصمیم گیری هم 
می کنیم. مردم وقتی درستی کار ما را ببینند، 
بلکه تحســین مان  نه تنها تقبیح نمی کنند، 
هم می کنند. می گویند: »چقدر اینها باایمان 
و مقید بودند کــه فرزندی که خدا در دوران 
عقــد به آنها هدیه داده بود، نگه داشــتند.« 
»همانطور که عرض شــد، طبق نظر تمام 
مراجع سقط جنین تنها در صورتی مجاز است 
که وجود جنین برای مادر خطر جانی داشته 
باشد؛ آن هم قبل از اینکه روح در کالبد جنین 
دمیده شــود. بعد از دمیده شدن روح، باز هم 
موضوع حساس تر و نظرات مراجع، متفاوت 
می شــود. بسیاری از مراجع، سقط جنین بعد 
از دمیده شــدن روح را مجاز نمی دانند؛ حتی 
اگر احتمال ایجاد خطر جانی برای مادر داده 
شود. می دانید مثل چه می ماند؟ حتماً می دانید 
که در هنگام اضطرار، انسان مجاز به انجام 
عمل حرام اســت. مثاًل اگر یک نفر اسلحه 
روی شقیقه شما گذاشــته باشد و نوشیدنی 
الکلی به دستتان بدهد و بگوید: »بخور وگرنه 
می کشمت«، شما مجاز هستید آن نوشیدنی 
حرام را بنوشید. اما اگر با همان اسلحه شما را 
تهدید کند و بگوید: »فالنی را بکش وگرنه 
می کشــمت«، دیگر چنین شــرایطی وجود 
نــدارد. یعنی وقتی ایــن بحث پیش می آید 
که جــان فرد دیگری را بگیری برای نجات 
جان خودت، بســیاری از مراجع گفته اند حق 
چنین کاری را نداری. درســت است که آن 
فرد مهاجم، ســوءاختیار انجام داده و شما را 
مجبور به عمل حرام کرده، اما شــما مجاز 

نیستید سوءاختیار به خرج دهید.«
موجودی که رشد می کند، چطور حیات ندارد؟ ��

یکی از اســتدالل هایی که برخی والدین با 
استناد به آن، ســقط جنین را یک موضوع 
عــادی و خود را مجاز به انجام آن می دانند، 
این است که می گویند: آنچه در این مرحله 
در بطن مادر اســت، چــون به صورت یک 
انســان کامــل درنیامده، حیات نــدارد و از 
بین بردن آن، مســئولیتی را متوجه انسان 
نمی کند. حجت اإلســالم فالح بــا رد این 
اســتدالل، می گوید: »اغلب افــراد اصواًل 
حیات را برای نوزاد متولدشده، قائل هستند 
درحالی که فرزند انسان از لحظه بسته شدن 
نطفــه، حیات دارد. به همین دلیل هم، مدام 
رشد می کند. می گویند بیشترین میزان رشد 
انســان، در دوره جنینی اتفــاق می افتد که 
در مــدت 9 ماه، از یک تک ســلول تبدیل 
می شود به نوزاد 3 کیلویی. این سرعت رشد، 
وحشــتناک است. خب، چیزی که دارد رشد 
می کند، مگر می شود حیات نداشته باشد؟ بد 
نیست اینجا به یک ماجرا اشاره کنم. مدتی 
قبل کلیپی در فضای مجازی دست به دست 
شد که احتمااًل بســیاری از مخاطبان آن را 
دیده اند. کلیپ درباره یکی از پزشــکان )یا 
کادر درمــان( خارجی بود کــه قباًل موافق 
ســقط جنین بود و خودش هم آن را انجام 
می داد و حاال به یکی از مخالفان سرسخت 
این کار تبدیل شــده بود. ماجرا از این قرار 
بود که یک بار در حین انجام فرآیند ســقط 
جنین، انگار خداوند اراده کرده بود او حقیقت 
این اتفــاق را درک کنــد. او درحالی که با 
دستگاه ساکشــن و از طریق مکش، جنین 

را از رحم مــادرش خارج می کرد و همزمان 
داشت از دســتگاه سونوگرافی این فرآیند را 
نظاره می کــرد، یکدفعه توجهش به تقالی 
جنین جلب شد که داشت برای زنده ماندن 
جنب وجوش می کرد. او وقتی که دســت و 
پای جنین با دستگاه ساکشن از بدنش کنده 
می شد، انگار زجر کشیدن جنین و ناله او را 
احساس می کرد. حرکات و حاالت آن جنین، 
این پزشک را به شدت متأثر کرده و تازه آن 
موقع درک کرده بود جنین هایی که ســقط 
می شوند، جان دارند و در تمام مراحل سقط 
برای زنده ماندن تقال می کنند و دســت و پا 
می زنند. به همین دلیل، به جمع افرادی که 
اعتقاد دارند جنین، حق زندگی دارد، ملحق 

شده بود.«
برابری  �� ساله  انسان 5۰  با  ماهه  جنین 5  وقتی 

می کند
این مدرس حوزه و دانشــگاه با اشــاره به 
تجربیاتی شــبیه به تجربه این پزشک، یک 
بار دیگر به موضوع »حق« در ماجرای سقط 
جنین برمی گــردد و می گوید: »در مرور این 
پرسش که ســقط جنین، حق والدین است 
یا جنین یا خداوند، باید بگوییم در ابتدا، حق 
خداوند اســت که خالق انسان است. پس با 
نگاه شــرعی و توحیدی، این حق اهلل است. 
اما حتی اگر از جنبه متریالیستی و دنیوی هم 
نگاه کنیم، باز هم سقط جنین، حق والدین 
نیست. اینکه والدین تصمیم به فرزندآوری 
می گیرند، دلیل نمی شــود حق حیات و جان 
آن فرزند هم متعلق به آنها باشد. دیه سقط 
جنین در بحث دیات، شــاهد این مدعاست. 
با یــک نگاه اجمالی در احکام دیه، می بینید 
که از لحظه بســته شدن نطفه، سقط جنین 
مشمول دیه است تا وقتی که روح در کالبد 
جنین دمیده می شود. و از این مرحله به بعد 
دیگر دیه انســان کامل به او تعلق می گیرد. 
یعنی در دین اســالم و در بحث دیه، فرقی 
میان انســان 40، 50 ســاله کامل بالغ که 
احتمااًل یک مســئول مهم یا یک انســان 
مشهور محبوب ثروتمند بوده، با یک جنین 5 

ماهه در رحم مادر، هیچ تفاوتی وجود ندارد.«
وقتی گرفتار جاهلیت مدرن هستیم...

موضوع دیه، جریمه و اثــر ظاهری و مادی 
سقط جنین است. اما این عمل، اثرات تکوینی 
و شرعی و روحی و روانی سنگینی هم برای 
والدین خواهد داشت. حجت اإلسالم فالح در 
این باره می گوید: »متاســفانه درباره این آثار 
معنوی و روحی و روانی سقط جنین بر والدین 
در جامعه ما کم گفته شده و در مقابل، موضوع 
ســقط جنین خیلی راحــت دارد ترویج داده 
می شود و درباره آن فرهنگسازی می شود. به 
تعبیر ناقص بنده، ما در این مسئله دچار یک 
جاهلیت مدرن هستیم. اگر امروز ما با تعجب 
به دوران جاهلیــت اعراب نگاه می کنیم و با 
حیرت می پرسیم چطور بچه هایشان را فقط به 
جرم دختر بودن، زنده زنده در گور می کردند؟ 
چه بســا 100 ســال بعد، وقتی آیندگان به 
روزگار ما نگاه می کنند و این حجم از ســقط 
جنین در روز و ســال را در کشــور ما و کل 
دنیا ببیننــد، تعجب کننــد و بگویند: چطور 
ممکن است پدر و مادری دست به قتل فرزند 
خودشــان بزنند؟! مشکل بزرگ امروز ما این 
اســت که قبح این ماجرا هنــوز برای مردم 
جامعه مشخص نشده. متاسفانه سقط جنین 
برای بسیاری افراد، یک موضوع خیلی ساده 
است؛ مثل اینکه کفش شان خراب شده باشد 
و بخواهنــد آن را دور بیندازند! بنابراین ما در 
این زمینه نیاز به روشنگری و آگاهی بخشی 
داریم. عالوه براین، بایــد در مبانی عقیدتی، 
هستی شناســی و جهان بینی مــان بازنگری 
کنیم. ببینید، مثاًل یکی از اشــکاالت مبنایی 
ما این است که برخی زوج ها از ترس مسائل 

مالی، دست به سقط جنین می زنند. 

سقط جنین؛ حق والدین یا جنین یا خدا؟

تفنگ را از روی شقیقه فرزندت بردار!

دکتر عاصف حمدالهی
 قاضی دادگستری

مریم شریفی
روزنامه نگار

یکی از استدالل هایی که برخی والدین 
با استناد به آن، سقط جنین را یک 

موضوع عادی و خود را مجاز به انجام آن 
می دانند، این است که می گویند: آنچه 
در این مرحله در بطن مادر است، چون 
به صورت یک انسان کامل درنیامده، 

حیات ندارد و از بین بردن آن، 
مسئولیتی را متوجه انسان نمی کند.

طبق نظر تمام مراجع سقط جنین تنها در 
صورتی مجاز است که وجود جنین برای 

مادر خطر جانی داشته باشد؛ آن هم قبل 
از اینکه روح در کالبد جنین دمیده شود. 
بعد از دمیده شدن روح، باز هم موضوع 

حساس تر و نظرات مراجع، متفاوت 
می شود.

آزاده سهرابی 
روزنامه نگار
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حوادث

خربخوان

علت اصلی فوت ناپدری
 »حمیدصفت« مبهم ماند

 اصرار اولیای دم بر قصاص

وکیل حمیدصفت با اشــاره به برگــزاری دادگاه 
موکل خود گفــت: دادگاه با توجه به تردید موجود 
در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، مجدداً درباره 
علت اصلی فوت پدرخوانده حمیدصفت اســتعالم 
انجام داد که کمیســیون باز هم درباره علت فوت 
آن مرحوم اظهار نظر مســتقیم نکــرد. زمانی با 
اشــاره به برگزاری دادگاه حمیدصفت در شــعبه 
هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران اظهار کرد: 
جلسه پیشین به علت ابهامات در نظریات کمسیون 
پزشکی قانونی و تعارضات در نظریه های مختلف، 
برای استعالم و روشن شدن پاسخ سؤاالت مدنظر 
دادگاه در کمیسیون پزشکی قانونی تجدید شد، در 
واقع جلسه گذشــته، ادامه جلسه قبلی بود. وکیل 
حمیدصفت افزود: پاسخ کمیسیون پزشکی قانونی 
روز 9 شــهریورماه واصل و بر همین مبنا جلســه 
دادگاه تشــکیل شد. وی درباره ابهامات موجود در 
نظریات کمیسیون پزشــکی قانونی که منجر به 
استعالم دادگاه شد، بیان کرد: در نظریه کمیسیون 
11 نفره پزشــکی قانونی آمده بود که هم ضربه و 
هم استرس ناشــی از نزاع می توانسته است علت 
فوت بوده باشد با توضیح اینکه درباره ضربه، ذکر 
شده بود که آثاری از ضرب وجرح مشاهده نشده و 
آثار ظاهری وجود نداشــته است و درباره استرس 
نیز مرحوم اسدزاده برای جلوگیری از انعقاد خون از 
داروهای رقیق کننده خون استفاده می کرد. زمانی 
عنوان کــرد: دادگاه با توجه بــه تردید موجود در 
نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، مجدداً استعالم 
انجام داد اما باز هم این کمیســیون در نظریه رفع 
ابهام نکرد و عنوان کرد که ضربه، اغلب )نه در این 
پرونده بلکه در کل( منجر به مرگ می شود و اظهار 
نظر مستقیم درباره علت فوت مرحوم اعالم نکرد 
کــه رئیس دادگاه و مستشــاران نیز در این قضیه 
اشراف داشــتند. زمانی ادامه داد: در ابتدای جلسه 
دادگاه، ابتدا نماینده محترم دادستان از کیفرخواست 
صادره علیــه متهم، دفاع کرد، ســپس دادگاه از 
وکالی شــاکی خواســتند که با توجه به نظریه 
کمیسیون پزشکی قانونی و شکوائیه، دفاعیات خود 
را بیان کنند. وکیل حمیدصفت تصریح کرد: سپس 
نوبت به حمیدصفت رسید، وی در جلسه گفت که 
رابطه خوبی با ناپدری خود )مرحوم اسدزاده( داشته، 
هیچ گونه اختالف قبلی و قصد قتل در بین نبوده، 
صرفاً با توجه به اختالف بین مادر و ناپدری اش در 
شــب پیش از ماجرا، در روز حادثه، مشاجره لفظی 
و دلخوری بین وی و ناپدری روی داده است. وی 
خاطرنشان کرد: حمیدصفت در جلسه دادگاه گفت 
که در روز حادثه با رفتن نزد ناپدری اش قصد داشته 
بین وی و مادرش آشتی برقرار کند که در این حین 
مشــاجره لفظی روی داده بود، در جلسه دادگاه از 
حمیدصفت پرسیدند که آیا ضربه ای به متوفی وارد 
کرده بود که حمیدصفت گفت ضربه ای وارد نکرده 
و فقط با دست قصد داشته مرحوم را عقب نگه دارد 
تا به ســمت وی حمله نکند. زمانی یادآور شد: در 
ادامه جلســه دادگاه، بنده و آقای میلکی به عنوان 
وکالی حمیدصفــت دفاعیات خود را ارائه کردیم، 
سپس وکیل شاکی صحبت کرد، در نهایت آخرین 
دفــاع از ما و حمیدصفت اخذ شــد، ما نیز الیحه 

تکمیلی به دادگاه ارائه کردیم.

خربخوان

۱۸ درصد از تصادفات فوتی 
متعلق به افراد زیر ۱۸ سال است

رابعــه جوانبخت گفت: 47 درصد از تصادفات شــهر 
تهران فقط به موتورســیکلت ها اختصــاص دارد. به 
گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
رابعه جوانبخت کارشــناس تصادفــات پلیس راهور 
تهــران در خصوص تصادفات افراد زیر 18 ســال و 
خرید هدیه هایی خطرناک برای کودکان توضیح داد. 
جوانبخت بزرگ گفت: بررســی آمارها در حال حاضر 
نشــان می دهد که متاســفانه 18 درصد از تصادفات 
فوتی که اتفاق می افتد، متعلق به افراد زیر 18 ســال 
است که این مطلب بسیار موضوع مهمی است چرا که 
جامعه جوان ما از این قسمت آسیب جدی را می بیند. 
وی ادامــه داد: وقتی روی آمارها دقیق می شــویم و 
موضوع تصادفات کــودکان و نوجوانان را بررســی 
می کنیــم می بینیم که علت هــای این تصادفات هم 
علت هایی خاص است. جوانبخت گفت: یک سری از 
ایــن علت ها که خب قباًل نیــز راجع به آن ها مفصل 
توضیح داده شــده اســت و بارها و بارها به آن اشاره 
شده است بحث ســهم والدین و قصوری هست که 
در تصمیم گیری ها متوجه آن ها می باشــد و در واقع 
این تصادفات را برای بچه ها رقم می زنند. وی گفت: 
وقتی که بررسی دقیق تری صورت می گیرد درمیابیم 
که در 5 ماهه اول سال 1400 در تهران 47 درصد از 
تصادفات ما فقط به موتورســیکلت ها اختصاص دارد. 
موتورسیکلت هایی که بخش عظیمی از آن ها را جامعه 
جوان و نوجوانی تشــکیل داده کــه بعلت آن روحیه 
هیجان خواهی و ویژگی های خاصی که موتورسیکلت 
دارد و ســرعت و سهولتی که برای تردد دارد در واقع 
جوان ها به سمت آن اشتیاق نشان می دهند. وی گفت: 
ما در واقع شاهد آن هستیم که درصد زیادی از ترک 
نشین ها و رانندگانی که این موتورسیکلت هارا هدایت 
می کنند همان قشــر نوجوان و کودک ما هســتند و 
پدیده ناراحت کننده این اســت که متاسفانه ما شاهد 
ظهور یک ســری موتورسیکلت های کوچک جثه ای 
هستیم که والدین عزیز بتازگی برای فرزندان خود به 
عنوان هدایای مختلف خریداری می کنند و جای تأمل 
و تفکر دارد که چرا والدین پیش بینی و پیشــگیری 
الزم از وقوع حوادث را انجام نمی دهند و با یک خرید 
احساســاتی در واقع آینده فرزندان خودشان را بخطر 
می اندازند. جوانبخت بیان داشت: این موتورهایی که 
به ظاهر کوچک هستند، ولی در واقع برابر آیین نامه 
هر کس بخواهد با هر وسیله نقلیه موتوری زمینی با 
هر شــکلی که بخواهد رانندگی نماید باید گواهینامه 
مختص بــه ان را اخــذ نماید و خب خیلــی از این 
نوجوانان گواهینامه ندارند چرا که به ســن گرفتن آن 
نرســیده اند که گواهینامه های الزم را کسب نمایند و 

بتوانند با آن رانندگی نمایند.

قتل عام باغ فیض که پســر خاله خود و 
همسر و فرزندش را کشته است، پای میز 

محاکمه اظهار پشیمانی کرد.
قتل عام باغ فیض خرداد ســال 99 آغاز 
شد. در جریان قتل عام باغ فیض 3 عضو 
یک خانواده کشــته شدند. بعد از قتل عام 
باغ فیض پســرخاله مرد خانواده به عنوان 
متهم به قتل عام باغ فیض دســتگیر شد. 

عامل قتل عام باغ فیض محاکمه شد.
اواخر خرداد ســال 99 رسیدگی به پرونده 
قتــل عام هولناک یک خانــواده تهرانی، 
با کشــف جســد زن و مرد جوان و دختر 
خردســال آنها در خانه شــان واقع در برج 

مسکونی سپید باغ فیض آغاز شد.
اجســاد غرق به خون که به طرز فجیعی 
با ضربات متعدد چاقو از پا در آمده بودند، 
به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات 

برای یافتن ردی از متهم آغاز شد.
در بررسی های اولیه مشخص شد درست 
بعد از وقوع جنایت پسرخاله مرد خانواده از 

خانه او خارج شده بوده است.
یکی از همســایه ها اظهارداشــته بود که 
پسرخاله را موقع وارد کردن ضربه به مرد 
خانواده به نام کوروش دیده بود. چند دقیقه 
بعد سرایدار هم پســرخاله را موقع فرار از 
آپارتمان، آن هم با دستان خونی دیده بود.

به این ترتیب پسرخاله کوروش به عنوان 
تنها مظنــون پرونده تحــت تعقیب قرار 
گرفت و چند ســاعت بعد از وقوع جنایت 

دستگیر شد.
متهم بعد از دســتگیری لــب به اعتراف 
گشــود و پرده از راز جنایت هولناک خود 

برداشت.
در روند رســیدگی به پرونده مشخص شد 

کوروش فارغ التحصیل دانشــگاه شریف 
بوده اســت و با همسرش هم دانشگاهی 
بوده اســت. آن ها بعــد از ازدواج صاحب 
دختری به نام تمنا شــده بودند. کوروش 
وضــع مالی خوبی داشــت و انگیزه قاتل 
از قتل حســادت به اوضاع مالی و زندگی 

کوروش بود.
متهم به قتل در اولین اعترافات خود گفت: 
»پســرخاله من برج ساز بود و مدتی قبل 
یک تلویزیون به قیمت 60 میلیون خریده 
بود. او قصد داشت ماشین لکسوس بخرد. 
همسر من همیشه به من سرکوفت می زد 
و سرزنشم می کرد که نمی توانستم زندگی 
شــبیه کوروش برایش فراهم کنم. البته 
وضــع مالی من هم خوب بود اما کوروش 

امالک زیادی داشت.«
بعد از اعترافات صریــح متهم، پرونده در 
روند رسیدگی قضایی قرار گرفت. اولیای 
دم تقاضای خود را مبنی بر قصاص متهم 

در شکایت خود ثبت کردند.
به ایــن ترتیــب پرونده پــس از صدور 
کیفرخواســت بــا 3 بار قصــاص برای 
رســیدگی در دادگاه به شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران ارجاع شــد و 

متهم پای میز محاکمه رفت.
در ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم ضمن 
اعالم شــکایت از متهم حاضر در پرونده، 
تقاضای قصاص او را کردند و سپس متهم 

برای دفاع از خود پشت تریبون رفت.
قاضی بابایی رئیس شــعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران، اتهام 3 فقره 
قتل عمدی را به متهم تفهیم کرد و متهم 
گفت: »اتهامم را قبول دارم و به شــدت 
پشیمانم. در این مدت که در زندان هستم 
از شــدت عذاب وجدان به شدت وزن کم 

کرده ام.«
قاضی بابایی از متهم خواست جزئیات این 
جنایت هولناک را شرح دهد و متهم گفت: 

»من و پســرخاله ام ارتباط خیلی خوبی با 
هم داشــتیم. همین باعث شد با همدیگر 
شــراکت مالی هم داشته باشیم. پسرخاله 
من برج ســاز بود و وضــع مالی او خیلی 
خوب بود. مدتی بود طمع رسیدن به ثروت 
چشم من را کور کرده بود. از طرفی وقتی 
می دیدم که پســرخاله ام چقدر خوشبخت 
و موفق اســت به او حســادت می کردم. 
روز حادثه با کوروش قرار گذاشــته بودم 
که برای ســند زدن یــک ملک با هم به 
محضرخانه برویم. کوروش در حال آماده 
شدن بود که شروع کرد به صحبت کردن 
از برنامه هــای مالی اش. یکدفعه حرص و 
حســد به حدی جلوی چشمانم را گرفت 
که چاقویی را که همراه داشــتم در گردن 
کوروش فرو کــردم و از آن لحظه دیگر 
نفهمیدم چه شد. نمی دانم چرا در آن لحظه 
چنین تصمیم هایی گرفتم. کوروش را به 
داخل خانه کشدم که چشمم به دخترش 
افتاد که وسط هال خانه ایستاده بود و گریه 
می کــرد. او را هم با ضربات چاقو از پا در 
آوردم. بعــد به داخل اتاق خواب رفتم و با 

ضربه چاقو همسرش را هم کشتم.«
متهم در حالی که اظهار ندامت و پشیمانی 
می کرد در ادامه گفــت: »اصاًل نفهمیدم 
چه شــد که در آن لحظات این اعمال را 
انجــام دادم. االن در زندان روزهایم را با 
عذاب وجدان سپری می کنم و تصویر قتل 
دختــر بچه کوروش بیش از هر چیز آزارم 

می دهد.«
قضات شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
استان تهران بعد از شنیدن دفاعیات متهم 
ختم جلسه دادرسی را اعالم کرده و برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

در دادگاه کیفری محاکمه شد

عامل قتل عام باغ فیض: عذاب وجدان دارم!

آگهی تغییرات شــرکت خناوند پوشش ناصر سهامی خاص 
به شماره ثبت 285668 و شناســه ملی 10103222988 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1400/04/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ناصر 
اکبری به شماره ملی 1531488676 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل آمنه یادکاری ســنقرآبادی به شماره ملی 
1531584081 به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره رویا 
اکبری به شــماره ملی 0410303666 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد 
و اوراق تعهد آور از قبیل چک و ســفته و بروات و قراردادها 
و عقود اســامی با امضــاء مدیرعامل منفــرداً همراه بامهر 
شــرکت معتبر می باشــد حمیدرضا مهدوی به شماره ملی 
0083329056 به عنوان بازرس اصلی و عباس ابراهیمی به 
شماره ملی 0082234922 به عنوان بازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اســنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1191778( 

 آگهی تغییرات شــرکت پژوهشگران نانو فناوری شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 227323 و شناسه ملی 
10102684818 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: 1- آقای احمد فاضلی به شــماره ملی 0064676110 با 
دریافت 24513038 ریال )بیســت و چهار میلیون و پانصد 
و ســیزده هزار و سی و هشــت ریال( سهم الشرکه خود از 
صندوق شرکت، از شرکت خارج شد 2- خانم سمیرا نوروزی 
لواسانی به شماره ملی 0075186179 با دریافت 769240 
ریال )هفتصد و شــصت و نه هزار و دویست و چهل ریال( 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شد . 
3- آقای محمد امین مرادی به شماره ملی 0071075909 
با دریافت 44513038 ریال )چهل و چهار میلیون و پانصد و 
سیزده هزار و سی و هشت ریال( سهم الشرکه خود از صندوق 
شرکت، از شرکت خارج شد 4- خانم فاطمه موید به شماره 
ملی 1930785674 با دریافت 44513038 ریال )چهل و 
چهار میلیون و پانصد و ســیزده هزار و سی و هشت ریال( 
سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شد . 
5- خانم مهدیه فرازکیش به شماره ملی 0060459107 با 
دریافت 34833038 ریال )سی و چهار میلیون و هشتصد و 
سی و ســه هزار و سی و هشت ریال( سهم الشرکه خود از 
صندوق شــرکت، از شرکت خارج شد . بدین ترتیب لیست 
شــرکا بعداز افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد : خانم 
فائقه اسامی پور به شماره ملی 1289658323 میزان سهم 

الشــرکه 182966270 ریال، آقای مهدی داراب به شماره 
ملی 0063080354 میزان ســهم الشرکه 182966270 
ریال، آقای محمدرضا زارعی خشــکناب به شــماره ملی 
0068192878 میزان سهم الشرکه 182966270 ریال، 
آقای علی اخوان عبداللهیان به شماره ملی 0065858417 
میزان ســهم الشــرکه 83269230 ریال، خانم شیرین 
علیخانی به شماره ملی 0063209675 میزان سهم الشرکه 
83269230 ریال، خانم فاطمه ســادات سکوت به شماره 
الشرکه 55454150  میزان ســهم  ملی 0058142649 
ریال، خانم عاطفه ســلیمی به شماره ملی 0074758977 
میزان ســهم الشــرکه 55454150 ریال، آقای سید طه 
سید مصطفوی به شماره ملی 0063197995 میزان سهم 
الشــرکه 24513038 ریال 7- سرمایه شــرکت از مبلغ 
1000000000 ریال )یک میلیارد ریال( به 850858608 
ریال )هشــتصد و پنجاه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت 
هزار و ششصد و هشت ریال( کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
 ســازمان ثبت اسنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1191777( 

 آگهی تغییرات شرکت سیجوال مهر سهامی خاص به شماره 

ثبت 435631 و شناســه ملی 10320857226 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اســتان تهران - منطقه 19 ، شهرســتان تهران ، 
بخش مرکزی ، شهر تهران، محله اختیاریه ، میدان اختیاریه ، 
خیابان زرنگ ، پاک -3 ، ساختمان ناهید ، طبقه پنجم ، واحد 
شمالی و کدپستی 1959783521تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید.
 ســازمان ثبت اسنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1191776( 

 آگهی تغییرات شــرکت فیروز بسپار یاران سهامی خاص به 
شماره ثبت 208550 و شناســه ملی 10100054440 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت آئین بهروش به شناسه ملی 
14005662084 به ســمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا 
مشــهد الکوبه به شــماره ملی 00384700578 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
 ســازمان ثبت اسنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1191775( 

واکسیناســیون دانش آموزان در برابر کرونا 
از جمله پیش شرط های بازگشایی حضوری 
مدارس است. واکسیناسیون دانش آموزان با 
واکسن های سینوفارم تک ُدزه انجام خواهد 
شــد. هالل احمر وعده داده است که برای 
واکسیناســیون دانش آموزان 12 میلیون ُدز 
واکسن وارد کشور خواهد کرد. معاون تربیت 
بدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش 
اعالم کرد که واکسیناســیون دانش آموزان 
فعاًل برای رده ســنی 12 تا 18 ســال انجام 
می شــود. به گفته او، واکسیناســیون دانش 
آموزان اســتثنایی در اولویت خواهد بود. در 
شرایطی که پیش از این جمعیت هالل احمر 
اعالم کرده بود که 12 میلیون ُدز واکســن 
ســینوفارم تک ُدزی برای تزریق به دانش 
آموزان کشــور وارد ایران خواهد کرد و این 
واکســن ها، همان واکسن هایی است که در 
چین هم برای تزریق به افراد زیر 20 ســال 
استفاده شده است، روز شنبه حیدر محمدی، 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو اعالم 
کرد که واکســن ســینوفارم دانش آموزان، 
همان واکسن بزرگساالن است که برای افراد 
زیر 18 سال نیز قابل استفاده خواهد بود. اما 
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این 

است که هم اکنون به بزرگساالن ایرانی دو 
ُدز واکســن کرونا تزریق می شود و براساس 
برنامه وزارت بهداشــت، فعاًل قرار است به 
دانش آموزان فقط یک ُدز واکسن سینوفارم 
تزریق شــود. در این میان سؤال اصلی این 
است که آیا واکسن ســینوفارم تک ُدزی با 
واکسن سینوفارم دو دو ُدزه متفاوت است یا 
خیر؟ محمد حسین قوسیان مقدم، سخنگوی 
جمعیت هالل احمر به عنوان نهاد مســئول 
واردکننده واکسن دانش آموزان، در پاسخ به 
این سؤال گفت: مسائل علمی و تأییدیه های 
فنی واکســن های کرونا به وزارت بهداشت 
مربوط اســت و این که مدیرکل امور دارویی 
گفته است که واکسن سینوفارم دانش آموزان 
با واکسن سینوفارم بزرگساالن تفاوتی ندارد، 
منظورش از نظر فرموالســیون است، اما به 
لحاظ تجاری، واکسن های سینوفارم تک ُدزه 
و واکســین های سینوفارم دو ُدزه با یکدیگر 
تفاوت دارند و هالل احمر مســئول بررسی 
مسائل تجاری مربوط به واکسن کروناست. 
دبیــرکل جمعیت هالل احمــر تاکید کرد: 
واکســن هایی که ما در مهرماه برای دانش 
واکســن هایی  وارد می کنیم، همان  آموزان 
اســت که در چین هم برای واکسیناســیون 

دانش آموزان اســتفاده شــده اســت. این 
واکســن ها تک ُدزه هســتند و صد میلیون 
دانش آموز چینی با آنها واکســینه شده اند و 
قرار است در مهرماه 12 میلیون ُدز از همین 
واکسن ها برای واکسیناسیون دانش آموزان 
وارد کنیم که با نظر وزارت بهداشت در اسرع 
وقت تزریق خواهد شــد. در ایــن میان اما 
سؤال دیگری که وجود دارد، این است که در 
صورت تأمین واکسن کرونای دانش آموزان، 
رونــد تزریق این واکســن ها به چه صورت 
خواهد بود؟ مهــرزاد حمیدی، معاون تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در 
این باره پاسخ داد: محموله اول واکسن دانش 
آموزان شــامل 3 میلیون ُدز خواهد بود. این 
واکسن ها مربوط به دانش آموزان 12 تا 18 
سال است و طبق هماهنگی های ما با وزارت 
بهداشت، دانش آموزان مدارس استثنایی در 
اولویت دریافت این واکســن ها قرار خواهند 
گرفت. وی افزود: بعد از آن هم دانش آموزان 
پایه های دوازدهم، یازدهم، دهم، نهم، هشتم 
و هفتم به ترتیب واکســن کرونا را دریافت 
خواهند کرد. البته شــرط دریافت واکســن 
توسط دانش آموزان تمام این پایه ها، تأمین 
مناسب واکسن توسط وزارت بهداشت است.

معاونتربیتبدنیو
سالمتوزارتآموزشو

پرورشخبرداد
سینوفارمتکُدزبه
دانشآموزانتزریق

میشود

معاون تربیت بدنی و ســالمت 
از  پــرورش  آمــوزش و  وزارت 
تزریق واکســن ســینوفارم تک 
ُدزه به دانش آموزان کشــور خبر 
داد و گفت: محموله اول واکسن 
دانش آموزان شامل 3 میلیون ُدز 
خواهد بود. طبق هماهنگی های 
ما بــا وزارت بهداشــت، دانش 
اســتثنایی در  آموزان مــدارس 
واکســن ها  این  دریافت  اولویت 
قرار خواهند گرفــت. البته فعاًل 
فقط دانش آموزان 12 تا 18 ساله 
در برابر کرونا واکسینه می شوند.
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حمل و نقل

خربخوان

استقبال از مهر 1400 در 
شهر زیر زمینی

 نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت 
بهره بــرداری متروی تهــران و حومه از تقویت 
حداکثــری ناوگان متروی تهــران و حومه برای 
اســتقبال از مهر جهت خدمات رسانی حداکثری 
به شهروندان در نیمه دوم سال 1400 با توجه به 

احتمال بازگشایی مراکز آموزشی خبر داد.
علی عبداله پور با اشاره به اینکه در صورت بازگشایی 
مدارس و مراکز آموزشــی در نیمه دوم سال جاری با 
افزایش ســفرهای درون شهری رو برو خواهیم شد 
گفت: افزایش ظرفیت خدمات رســانی در نیمه دوم 
ســال در بخش حمل و نقل عمومی سال هاست که 
مورد توجه بوده اما با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی، این موضوع 
بیش از گذشــته مورد توجه قــرار دارد. وی تصریح 
کرد: در همین راستا برنامه ریزی حرکت قطارهای در 
خطوط هفتگانه متروی تهران و حومه براساس میزان 
مسافر ورودی در ســاعات مختلف و پایش دوره ای 
و مســتمرآمار فوق انجام می پذیرد. ضمن اینکه در 
ایــن برنامه ریزی شــرایط دوره کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی بین مســافران نیز در دستور 
کار این شــرکت قرار دارد. عبداله پور گفت: نظافت 
سالن، سکوها، شستشــوی صندلی سکوها، پله های 
برقی، گیت ها، ورودی ها، نمادهای آرم مکعبی مترو 
در ورودی ایســتگاه ها، تابلوهای نام ایســتگاه ها و 
رفع نواقص احتمالی از جمله روشــنایی تمامی نقاط 
ایســتگاه، محوطه ها، آراستگی فضای سبز و اهتمام 
در افزایش گل و گیاه محوطه ها و حصول اطمینان از 
عملکرد تمامی تجهیزات و امکانات ایستگاه ها بخش 
دیگری از کارهای انجام شــده برای استقبال از مهر 
می باشــد.وی خاطرنشان کرد: بازدید از کپسول های 
آتش نشانی موجود درایستگاه ها و قطارها، شستشوی 
محفظه کپســول آتش نشانی و سیستم های خشک 
آتش نشــانی تونــل و هواکش های میــان تونلی و 
همچنیــن با توجه به ادامه شــیوع ویــروس کرونا 
درایام باقیمانده از ســال جاری عملیات ضد عفونی 
و شستشوی ایستگاه ها و قطارها برای حفظ سالمت 

مسافران و پرسنل ادامه خواهد داشت.

به مناسبت هفته دفاع مقدس
ديدار مديرعامل شركت بهره برداري 

متروي تهران و حومه با كاركنان 
شاغل ايثارگر و خانواده معظم شهدا

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره 
برداري متروي تهران و حومه به مناســبت هفته 
دفــاع مقدس با کارکنان ایثارگــر، آزاده، جانباز و 

خانواده معظم شهدا شاغل در شرکت دیدار کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، فرا رسیدن هفته 
دفاع مقدس علي عبداله پور نایب رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل شــرکت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با حضور در بین کارکنان شاغل رزمنده، جانباز، 
آزاده و خانواده معظم شــهدا در این شرکت با اهداء 
لوح تقدیر و هدیه از رشادت ها و جان فشانی های این 
عزیزان قدردانی کرد. وي با اشــاره به اینکه روایت 
هشت ســال دفاع مقدس، حکایتی از دوران طالیی 
و پر افتخار ملتی است که وحدت و همدلی را پیشه 
خود کرد و امنیت، پیروزی و ســربلندی را برای این 
ســرزمین به ارمغان آوردند گفت: گرامیداشــت یاد 
و خاطره رشــادت ها و دالور مردی های شــهیدان 
گرانقدر، رزمندگان و ایثارگران هشــت ســال دفاع 
مقدس وظیفه ما اســت. علي عبداله پور با اشاره به 
اینکه رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم 
شهدا چشم و چراغ این شرکت هستند افزود: اتفاقات 
خوبي که در شــرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه مي افتد از وجود ارزشمند افرادي، همچون این 
عزیزان است. مدیرعامل شرکت بهره برداري متروي 
تهر ان و حومه تصریح کرد: ما قدردان شما هستیم 
و امیدوارم بخشي از خاطرات این شرکت توسط شما 
رقم بخورد و بدانید که جایگاه ویژه اي دارید و مردم 
قدردان این ایثار و فداکاري هســتند و اگر قصوري 
بوده از طرف ما اســت. وي گفت: هر آنچه در این 
کشــور داریم یا به آن رســیده ایم را مدیون ایثار و 
از خودگذشتگي  این عزیزان هستیم چرا که همین 
اقتدار و شــجاعت ما را به اینجا رسانده است و مي 
توانیم با کشورهاي بزرگ و صاحب قدرت نیز رقابت 
کنیم. مدیرعامل شرکت بهره برداري متروي تهر ان 
و حومه در این دیدارها بــا تک تک افراد گفتگوي 
صمیمانه اي داشــت و از آنها خواست خاطرات خود 
و نحوه شــهادات عزیزانشــان را بیــان کرده و اگر 
درخواســتي دارند را بازگو کنند. گفتني اســت آیین 
گرامیداشــت همکاران شاغل رزمنده، جانباز، آزاده و 
خانواده معظم شــهدا با برنامــه ریزي مدیریت امور 
ایثارگران و بسیجان شــرکت بهره برداري متروي 

تهران و حومه انجام شد.

خربخوان

بابک احمدی: 
حمل و نقل ریلی در ایران 

یتیم است

رئیــس هیئت مدیره انجمن صنفی شــرکت های 
حمــل  و نقل ریلی با بیان این که حمل  و نقل ریلی 
کشور یتیم است، گفت: برای بخش ریلی مسافری 
هیچ نسخه منسجمی نوشته نشده و در بالتکلیفی 
به ســر می برد. بابک احمدی با اشــاره به حمل  و 
نقل ریلی مســافری، اظهار کرد: این بخش مانند 
فرزند یتیمی اســت که پدر و مادر دارد؛ نه پدر آن 
را می خواهد و نه مادر. نــه در خانه جایگاهی دارد 
و نه می توانیم آن را به یک یتیم خانه بفرستیم که 
نگهداری شود. وی با بیان این که اقتصاد این بخش 
مریض اســت، افزود: از طرفی راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران اقبالی به بازگشت آن به بدنه دولت 
ندارد و از یک طرف اقتصــاد این بخش به نوعی 
طراحی نشده که سرمایه های بخش خصوصی را 
جهت توسعه جذب کند. ضمن این که زمینه رقابت 
حمل و نقل ریلی مســافری با حمل  و نقل جاده ای 
فراهم نشده است. در جاده سوخت ارزان  قیمت در 
اختیار ناوگان قرار می دهیم و تقریبا کلیه هزینه های 
نگهــداری و بهره برداری از راه ها را و ... توســط 
دولت پرداخت می شــود. در مقابل اجازه استفاده از 
مزیت کاهش مصرف سوخت در اختیار بخش ریلی 
مسافری قرار نمی گیرد. کارشناس حمل  و نقل ریلی 
با یادآوری این که لکوموتیو در اختیار شــرکت  های 
ریلــی قرار می  گیرد و در مقابل بخشــی از هزینه 
های نگهداری و راه بری لوکوموتیو مســافری در 
مقیاس اقتصاد ریلی مســافری عددی گزاف است 
دریافت می شــود تصریح کرد: گفته می شــود که 
بخش ریلی خصوصی شــده و دولت در این حوزه 
ســرمایه گذاری نمی کند. طی 10 ســال اخیر هیچ 
ســرمایه  گذاری جدی در حمل  و نقل ریلی کشور 
صورت نگرفته اســت، چه دولتی و چه خصوصی. 
حتی در سطح نوســازی و بهسازی ناوگان موجود 
ســرمایه گذاری صورت نگرفته اســت. احمدی با 
تاکیــد بر این که مســئولیت مدیریــت این بخش 
برعهده راه  آهن اســت، گفت: امــروز به نقطه  ای 
رسیده ایم که حمل  و نقل ریلی مسافری اقتصادی 
نیســت و سرمایه  گذار بخش خصوصی هم در این 
شــرایط برای سرمایه گذاری جدید ورود نمی کند. 
هر ســرمایه گذار برای انتفاع مالی وارد یک کسب 
و کار می شــود؛ حاال این ســرمایه گذار چه دولت 
باشد چه بخش خصوصی. وقتی حمل  و نقل ریلی 
اقتصادی نیســت چه انتظاری برای ورود سرمایه 
گذاران جدید داریم؟ وی با بیان این  که هیچ کس 
حاضر نیست بگوید در مسیر خصوصی سازی حمل 
و نقل مسافری اشتباه کرده ام، اضافه کرد: در مسیر 
اشــتباه هرچه جلو برویم از هدف دور می شویم،  ما 
ســر خودمان را گرم می  کنیم. رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی شــرکت های حمــل  و نقل ریلی با 
طرح این پرسش که کدام شرکت ریلی انگیزه وارد 
کردن 50 واگن را به شبکه ریلی دارد، تصریح کرد: 
یک فردی می گفت اگر حمــل  و نقل ریلی خوب 
نیســت چرا شرکت  ها آن را رها نمی  کنند و بروند. 
مگر واگن، پراید است که آنرا در روزنامه آگهی کنیم 
و بفروشیم. احمدی با اشــاره به نارضایتی شرکت  
های ریلی از وضعیت موجود، افزود: کمترین حمایت 
از این شرکت  ها شده با وجود این که در وزارت راه و 
شهرسازی تالش فراوانی برای این کار انجام شده 
اســت لکن کمتر از این نتیجه به دست آمده است.  
اگر تصمیم عاجلی برای این بخش اتخاذ نشود طی 
6 تا 7 سال به نقطه اضمحالل کامل حمل  و نقل 

ریلی در کشور خواهیم رسید.

مدیریــت یکپارچــه منابــع در صنعــت 
فن آوری های  توســط  ریلــی  حمل ونقل 
نرم افزاری پشــتیبانی و حمایت می شوند. 
امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگری، 
بهره برداران به رفع ورجوع موانع در مســیر 
عملیات بهره برداری بهینه از خطوط ریلی 
می اندیشند. از ســوی دیگر دوباره کاری و 
اختراع مجدد چرخ نیــز در برنامه ریزی و 
ریلی جز  شــیوه های عملیاتی حمل ونقل 
اتالف منابع و زمان ثمره ای ندارد. از سوی 
دیگر با توســعه شهرها و افزایش جمعیت 
شهرنشــین ها نیازی فزاینــده به خدمات 
نوین ترابری شهری، نگهداری و تعمیرات 
وسایل نقلیه و برنامه ریزی برای نگهداشت 
و تعالی نیروی انسانی مشاهده می شود تا 
صنعت ریلی پویاتر و انعطاف پذیرتر شده و 
بپردازد. همه گیری کرونا  به خدمت رسانی 
روندهای مدیریت خطــوط ریلی و به طور 
خاص بخش مســافری و بار را در صنعت 
حمل ونقل عمومی به سمتی سوق داده که 
در آن تقاضاهای مســافری بسیار ناپایدار 
شــده و استقبال از استفاده از قطار را برای 
شهروندان از جذابیت الزم انداخته است. در 
این شرایط بهره برداران صنعت حمل ونقل 
ریلی الزم اســت به گونه ای انعطاف پذیر و 
این واقعیت هــای اجتناب ناپذیر  با  کارآمد 
مواجــه شــوند. در ایــن اینجــا یکی از 
چالش های کلیدی بــرای بهره برداران آن 
اســت که از برنامه ریــزی و ارائه خدمات 
مطلوب مســافران و متناســب با تقاضای 
ایشــان اطمینان حاصل نماینــد و این در 
حالی است که آن ها باید محدودیت عملیات 
ریلی نظیر سرعت تجاری و زیرساخت های 
ثابت و متحرک و محدودیت تســهیالت 
مســافری و باری را نیــز در نظر بگیرند.  
به عنــوان یک مثال ســاده می تــوان به 
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اشاره نمود 
کــه می تواند هزینه های نــاوگان را تا حد 
قابل قبولی کاهش دهد. اما درعین حال به 
برنامه ریزی و فرایندهای مرتبط با عملیات 
بهره بــرداری از خطوط ریلــی را پیچیده 
می ســازد. نمونه دیگر در خصوص صنعت 
حمل ونقل ریلی که قابل تأمل است وجود 
انعطاف پذیری کافی است که درنتیجه آن 
می توان ترجیحــات کارکنان در نوع انجام 
کار، شــیوه های افزایش بهــره وری و نیز 
ارتقای سطح خشنودی کارکنان و مشتریان 
را به دســت آورد که درنهایــت می تواند 
نقش و جایگاه نیروی انســانی در صنعت 
حمل ونقل ریلی را پررنگ تر و قوی تر نماید. 
در برنامه ریزی و عملیات حمل ونقل ریلی، 
فن آوری ها به ارائه ورودی برای حمایت از 
تصمیم گیری های دقیق و نیز برنامه ریزی و 

عملکردهای کلیدی جدید کمک می نماید. 
در بخش دیگر صنعــت حمل ونقل ریلی 
می توان دیــد که عملیات حمل ونقل ریلی 
به چابکــی بیشــتری نیاز دارد کــه بتواند 
از طریق واســط های دقیق و مناســب به 
رویدادهای غیرمترقبه در صنعت حمل ونقل 
ریلی پاسخ ســریع و جامع دهد. دراین بین 
بهره گیری از اپلیکیشن های کاربردی برای 
بهینه سازی و استفاده به موقع از اطالعات 
برای بهینه سازی و خودکارسازی عملیات 
اســت. یکی از چالش هــای کلیدی دیگر 
برای بهره برداران آن اســت که اطمینان 
حاصل نمایند کــه برنامه ریزی و تقاضای 
مسافران هم راستا است و این در حالی است 
که باید محدودیت های ریلی را نیز در نظر 
داشت. راه حل های مرتبط با یکپارچه سازی 
امکانــی را بــرای کارکنــان ایســتگاه و 
بخش هــای مختلف صنعــت حمل ونقل 
ریلی نظیر عملیات و نگهداری و تعمیرات 
فراهم می آورد تا بتوانند اطالعات موردنیاز 
مسافران را در زمان مناسب در اختیار ایشان 
قرار دهند. بنابراین مشــاهده می شود که 
مدیریت یکپارچه منابع در صنعت حمل ونقل 
ریلی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود 
تــا بتوان به نتایج باارزش دســت یافت. از 
منظــر تاریخی نیز بهره بــرداران در طول 
سال ها توانسته اند ناوگان حمل ونقل ریلی 
و کارکنــان را به خوبــی مدیریت نمایند و 
برنامه های کوتاه مــدت، میان مدت و حتی 
اطالعاتی  توسط سیستم های  را  بلندمدت 
به خوبی پیاده ســازی نماینــد که درنتیجه 
دسترسی به اهداف ریلی را سهل تر نموده 
فرایندهای مدیریت  است. مدرن ســازی 
منابــع در صنعت حمل ونقل ریلی گاهی با 
توجه به نبود بسترهای الزم دشوار به نظر 
می رســد. برای اینکه کاربران بتوانند میان 
عملکردهای مختلف، تعامل و یکپارچگی 
ایجاد کنند الزم است معماری و ارگونومی 
ســخت افزاری و نرم افزاری و نیز مدیریت 
عملیات را که بســیار نقش آفرین و دارای 
اهمیت بوده و می تواند نقش همگام سازی 
اثربخــش را تســریع و تســهیل نماید را 
به عنوان یک نقش کلیدی در نظر داشــته 

باشند. برخی از بهره برداران برای پیاده سازی 
نقش های مختلف در تعامل با ذی نفعان و 
مدیریت ناوگان و کارکنان به این ســمت 
نرم افزارهای  بتواننــد  که  کرده اند  حرکت 
مدیریــت یکپارچــه را تقویــت نمایند. با 
ســهولت تعامــل کاربران و ســایر توابع 
عملکردی را از منظر همســانی عملیات و 
همگام بودن از اهمیت برخوردار نموده و در 
مدیریت یکپارچه منابع ریلی، بهینه سازی، 
کارکنان  برنامه ریزی  زمان بندی،  مدیریت 
و نیــز ناوگان را به صــورت دقیق و جامع 
مشاهده و در صورت لزوم اصالح و بهبود 
بخشــند. همچنین کاربــران می توانند در 
برنامه ریزی زمان بندی شــده  به  هر زمان 
دسترســی داشته باشند و از طریق مقایسه 
مســتمر با شــاخص های کلیدی عملکرد 
بــرای برنامه ریزی مجدد از آن اســتفاده 
نماینــد. مدیریت یکپارچه منابع در صنعت 
حمل ونقل ریلی بهره برداران را در عملکرد 
انعطاف پذیر و کارآمدتر از طریق راهکارهای 
نرم افزاری که به صورت یکپارچه و بهینه و 
مدرن پشتیبانی می شوند حمایت و پشتیبانی 
می نماید. نرم افزارهای جامع مدیریت منابع 
می توانند به پیچیدگی ها و محدودیت های 
موجود در عملیات ســیر و حرکت قطارها 
پاسخ دهند برخی از امکاناتی که به طور عام 
در این سامانه ها تعبیه می شود عبارت است 
تقاضای مســافران، مسیرهای حرکت  از 
و قوانین مرتبط، محــدوده ارائه خدمات و 
غیره ... برپایی خدمات برای حل مشکالت 
مســیریابی وســایل نقلیه و یا رویدادهای 
خاص نظیر ســوانح و حــوادث ریلی، و یا 
فرایندهای پیوســته مانند مدیریت ریسک 
ریلی، تعیین و تدقیق ســرعت متوســط 
اوج مسافری،  تجاری، مدیریت زمان های 
خرابی تجهیــزات و غیــره.. از آن جمله 
هســتند. برای برنامه ریزی سیر و حرکت 
قطارها در شبکه ریلی نظیر تناسب راهبران 
وسایل نقلیه ریلی با قطارها در کریدورهای 
ریلی و ترجیحــات کارکنان همانند کار در 
شیفت های روز یا شب و غیره... می توان از 
این قبیل سیستم ها به بهترین شکل ممکن 
بهره گرفت. در برخی سازمان های ریلی که 

ساختار سازمانی آن ها به واسطه نوع خدمات 
به صــورت وظیفه ای چیده شــده اســت، 
وظایف هر بخش به صورت کامل از سایر 
بخش ها جدا بوده و در اغلب موارد هر یک 
از بخش ها در جریان اتفاقات و رویدادهای 
بخش دیگر قرار نمی گیرد. این امر یکی از 
مشــکالت اساسی این نوع از سازمان های 
ریلی بــوده و در شــرایط رقابتی امروزی 
نمی تواند جوابگوی چابکی و انعطاف پذیری 
سازمان باشد. نگاهی به ساختارهای وظیفه 
محور نشــان می دهد که تــا مدت ها این 
قبیل روش ها به عنوان بهترین نظام ساختار 
سازمانی شناخته می شدند، چراکه نیازی به 
رقابت و انعطاف پذیری و تصمیمات سریع 
وجود نداشت. در ادامه و بعد از دهه 1990 
با افزایش رقابت میان کســب وکارها، این 
مدل سازمان دهی به یک سیستم سنگین و 
ناکارآمد در مقابل تغییرات سازمانی تبدیل 
شد. دراین بین صنعت حمل ونقل ریلی نیز 
از این تحول بی نصیــب نبود. یک فرآیند 
در صنعت حمل ونقل ریلی شامل تعدادی 
از وظیفه هاســت که یک یــا چند ورودی 
را مبــادی مختلف ریلــی دریافت کرده و 
یک خروجی بــاارزش از دید مشــتریان 
در شرکت های  و شــهروندان(  )مسافران 
ریلی تولید می کند. مشتری می تواند عالوه 
بر مســافران، یا بخش ها و دپارتمان های 
داخلی این قبیل شــرکت ها باشــند. یکی 
از الزامات اساســی برای ایجاد فرآیندهای 
مؤثــر در صنعت حمل ونقــل ریلی، وجود 
سیســتم های اطالعاتی یکپارچه اســت. 
درواقــع یک رابطهیک به یــک بین درجه 
توسعه یافتگی شــرکت های ریلی از منظر 
سیســتم های اطالعاتــی و فرآیند محور 
بودن آن ها وجــود دارد. جریان اطالعات 
مناسب در یک شرکت ریلی، ارتباطات بین 
بخش های حیاتی صنعت حمل ونقل ریلی 
نظیر کنترل ترافیک، نگهداری و تعمیرات، 
راهبری و خدمات مسافری را تسهیل نموده 
و بهره وری را تا حــد قابل قبولی افزایش 
می دهــد. نتیجه این دو مــورد به کاهش 
هزینه هــا و افزایش رضایت شــهروندان 
به عنوان مشتریان شرکت های ریلی است. 
نمونه هــای فراوانی از این سیســتم های 
نرم افزاری توســط شــرکت های مرتبط با 
صنعت حمل ونقل ریلی ارائه شده است که 
محققان هدف از آن را پشتیبانی از خدمات 
عنــوان کرده اند.  کارآمد  و  انعطاف پذیــر 
بهینه ســازی و بهره گیری از فن آوری های 
مــدرن صنعــت حمل ونقل ریلــی را در 
مســیر تعالی قرار می دهــد. یکی دیگر از 
مزایای بهره گیــری از فن آوری های نوین 
هم راســتایی با تالش های حمایتی برای 
کاهش ردپای کربن اســت و در این زمینه 
انعطاف پذیــری و پایداری ســبب پویایی 

بیشتر صنعت حمل ونقل خواهد شد.

مدیریت یکپارچه،  منبع  راهکارهای  مناسب است

حل مشکالت عملیاتی در صنعت حمل ونقل ریلی

سید جعفر تشکری هاشــمی، در برنامه 
زنده »سالم تهران«، اظهار کرد: متأسفانه 
از حدود 20 ســال پیــش تاکنون با این 
مشــکل که دولت مسائل متعددی دارد و 
اگر بین مســائل مختلف فشار و تقاضای 
جدی از طرف مشــتری نباشــد اتفاقی 

نمی افتد مواجه هستیم.
وی افــزود: حمل و نقل یک ســامانه ای 
اســت که با نظام یارانه ای اداره می شود 
اگر قیمت واقعی بلیط از مردم گرفته شود 
میل به استفاده از آن ها کمتر خواهد شد 
پس در این بخش باید از یارانه ها استفاده 

شود.
تشــکری هاشــمی با بیان اینکه منابع 
محدود است، گفت: دولت نمی تواند برخی 
از هزینه ها را پرداخت کند و اگر ما صرفًا 
به دولت متکی باشــیم زمین می خوریم، 
پس در شهرداری باید منابع را با چانه زنی 

دریافت کنیم.
رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای 
شــهر تهران، با بیان اینکــه خرید واگن 
جدید به دلیل گران بودن ممکن نیســت، 
ادامــه داد: برای خرید یک کیلومتر واگن 
جدید بایــد هزار و 200 میلیــارد تومان 
هزینــه کنیم، قیمت خریــد 30 کیلومتر 
واگن برابر با 36 هزار میلیارد تومان است. 
این مسئول با اشــاره به اینکه متأسفانه 
کرونا داخل ایستگاه مترو و اتوبوس های 

شــهرداری النه کرده، تاکید کرد: کمبود 
تجهیزات عامل اصلی این تراکم جمعیت 
اســت، البته ما در دوره قبلی توانســتیم 
بیش از هزار واگن خریداری کرده و 220 
کیلومتر به طول خطوط جدید اضافه شود.

وی ضمن تکذیب از افزایش قیمت بلیط 
مترو به میزان 20 هزار تومان از ســوی 
آقای زاکانی شــهردار تهران، یادآور شد: 
مترو و اتوبوســرانی با یارانه اداره می شود 
هزینه جاری 20 هزار تومان اســت، ولی 
16 ســال اســت که مبلغ پرداختی بلیط 
توسط مردم 10 درصد مبلغ واقعی بوده و 
90 درصد توسط یارانه ها پرداخت می شود.

تشــکری هاشــمی عنوان کرد: مترو و 
اتوبوس مادام العمر با یارانه ها ارتباط دارند، 
تالش می کنیم کیفیت را افزایش بدهیم 
که مردم تمایلشــان به این نوع حمل و 
نقل بیشتر باشــد، به سبب اینکه حمل و 

نقل خوبی ایجاد نشــد درهای ترافیک را 
به سوی خودروها باز کرد، پس مهمترین 
راهبرد در بحث حوزه مدیریت شهر توسعه 
حمل و نقل عمومی با کیفیت است. رئیس 
کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
تاکید کرد: منابع و ایجــاد فرصت برای 
تولید زمان بر اســت، پیگیری و ترغیب 
بخــش خصوصی برای ســرمایه گذاری 
زیرساخت های شــهری ضرورت دارد تا 
در کنار همان نظام یارانه ای سرمایه گذار 
یک ســود عادالنه دریافت کند. تشکری 
هاشمی در خصوص افتتاح خط هفت که 
می گویند ناایمن اســت، گفت: زمانی که 
کار می کرد مســافران را حدود 20 دقیقه 
جابه جا می کرد باید دوره آزمایشی بگذاریم 
تا اشکاالت مشخص شود، در دوره پنجم 
می خواســتند 630 واگن بیاورند ولی این 
ایده به ثمر ننشســت، پس مسئوالن باید 
باید پای حرفشان باشند و برایش روزشمار 
داشته باشــند، در کاری که نمی توانند به 
نتیجه برســند اصاًل ورود پیدا نکنند. وی 
ادامه داد: ما در باب عمل مشــکالت را 
پیگیری خواهیم کرد، از شــخص زاکانی 
دفاع کرده و حمایت بــدون چون و چرا 
خواهیم داشــت چرا که شــهردار با تمام 
توان در میدان است تا دردی از دردهای 
مردم کم کند، عرصه مدیریت شــهری 

عرصه سیاست بازی نیست.

رئیسکمیسیونحملونقل
شورایشهرتهران:

خریدواگن
جدیدممکن
نیست

رئیس کمیســیون حمل و نقل 
شــورای شــهر تهران با بیان 
اینکه خرید واگن جدید به دلیل 
گران بــودن ممکن نیســت، 
گفت: قیمت خرید 30 کیلومتر 
واگن برابر بــا 36 هزار میلیارد 

تومان است.

پژمان صالحی
کارشناس حمل و نقل
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سالمت

خربخوان

۴ هشدار برای مصرف بیش از حد 
میوه ها!

در اینجا 4 نشــانه ای که به شما هشدار می دهد روزانه 
بیش از اندازه نیازتان میوه دریافت می کنید، معرفی شده 

است:
احســاس نفخ مداوم: میوه یک ماشــه بــرای ابتال به 
نفخ اســت. میوه ها غنی از یک نوع قند به نام فروکتوز 
هستند که متاسفانه بسیاری از ما قادر به جذب و هضم 
مؤثر مقادیر زیادی از فروکتوز نیستیم. محققان بر این 
باورند که 40 درصد از مردم از یک بیماری به نام سوء 
جذب فروکتوز در روده کوچک رنج می برند. عدم جذب 
فروکتوز با عالئمی مانند ایجاد گاز و نفخ در دســتگاه 
گوارش همراه اســت. دریافت فروکتــوز بیش از حد با 

واکنش های التهابی در بدن نیز همراه است.
ابتال به اســهال یا وخیم شــدن عالئم سندرم آی بی 
اس: ســوء جذب فروکتوز موجود در میوه منجر به نفخ، 
گرفتگی عضالت شــکم، درد و اســهال و حتی گاهی 
سردرد نیز می شــود. عالوه بر این، بسیاری از میوه ها 
مانند ســیب سرشار از پکتین هستند؛ یک نوع فیبر که 
مبتالیان به ســندرم روده تحریک پذیر یا آی بی اس، 

برای شکستن کامل آن مشکل دارند.
افزایــش وزن: حتــی اگر مــواد غذایی حــاوی قند و 
کربوهیدرات های تصفیه شده، غذاهای فراوری شده و 
محصوالت چــرب حیوانی را نیز کنار بگذارید، مصرف 
بیش از حد میوه باز هم می تواند برای از دســت دادن 
وزن، مشکل آفرین باشد. مصرف روزانه 5 میوه متوسط 
توصیه شده است. یک میوه متوسط درحدود 60 کالری 
انرژی دارد بنابراین بــرای حفظ وزن بدن در محدوده 

طبیعی باید اعتدال در مصرف میوه ها هم رعایت شود.
احســاس ضعف و گرســنگی: فروکتوز نه تنها جلوی 
گرســنگی را نمی گیرد بلکــه برعکس میل به مصرف 
مــواد غذایی پرکالــری را افزایش می دهــد. محققان 
دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی پس از زیر نظر گرفتن 24 
داوطلب که گروهی نوشیدنی های حاوی گلوکز و برخی 
نوشــیدنی های حاوی فروکتوز مصرف می کردند اعالم 
نمودند، وقتی داوطلب نوشیدنی حاوی فروکتوز می خورد 
احساس گرسنگی بیشتری دارد و میل به مصرف مواد 
غذایی پرکالری مثل موز و بیســکوییت بیشتر می شود. 
متخصصان می گویند، گرچه فروکتوز قند میوه است اما 
به هرحال قند ساده تلقی می شود و عامل ذخیره چربی 
در بدن است. گرچه این قند سبب مقاومت به انسولین 
نمی شود اما برای حفظ تناسب اندام باید مراقب مصرف 

متعادل آن در طول روز باشید.
�� prevention :منبع

این افراد حتماً واکسن آنفلوانزا بزنند

 عاطفه عابدینی در خصوص تزریق واکســن آنفلوآنزا 
گفت: امســال هم واکسیناســیون آنفلوآنزا باید دقیقًا 
مانند ســال های گذشته برای افرادی که در گروه های 
پرخطر قرار دارند، اشــخاص باالی 65 سال، بیماران 
مبتال بــه دیابت، بیماری های مزمــن ریوی، کلیوی، 
قلبی و.. انجام شــود.عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی ضمن اشــاره به اینکه سال 
گذشته هم نســبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا توصیه 
کرده بودیم، ادامه داد: خدا را شــکر ســال گذشته به 
دلیل افزایش پروتکل های بهداشــتی برای جلوگیری 
از کرونا با پاندمی و اپیدمی آنفلوآنزا مواجه نبودیم، اما 
امسال تزریق این واکســن حتمًا توصیه می شود. این 
فوق تخصص ریه با بیان اینکه آنگونه که من می دانم 
مقداری از این واکســن توسط چند شرکت وارد کشور 
شده و از مهر ماه در بازار دارویی ما موجود است و در 
سطح کشور توزیع می شود، افزود: بهترین زمان تزریق 
واکســن آنفلوآنزا هم اکنون یعنی از اواخر شهریور تا 

اوایل مهر ماه است.

خربخوان

نوشیدن آب در صبحگاه 
عوارض دارد

 ناصر رضایی پور متخصص طــب ایرانی با بیان اینکه 
یبوست و نزله )ترشحات پشت حلقی که مدل کهنه شده 
آن سینوزیت اســت( ام االمراض یا مادر بیماری ها است 
گفت: اگر کســی شکایت دیگری داشته باشد اگر عالئم 
یکی از این دو بیماری را داشته باشد اول باید مشکل این 
دو بیماری برطرف شــود. وی افزود: بر اساس آمارهای 
مختلــف حدود 15 تا 20 درصد مردم جهان مشــکالت 
گوارشــی دارند اگرچــه این آمار کمی قدیمی اســت و 
حدود 30 درصد از مردم جهان یبوســت و نفخ را تجربه 
می کنند. این آمارها بر اساس پزشکی نوین است؛ اساتید 
در طب ســنتی معتقدند بیش از 70 درصد شهرنشین ها 
دچار یبوست هستند. وی عنوان کرد: از نظر طب ایرانی 
حداقــل دو بار اجابت مزاج با مدفوع نرم به طوریکه فرد 
پس از آن احساس راحتی و سبکی در روده ها داشته باشد 
طبیعی اســت اما اگر این تعداد اجابت مزاج روزانه کمتر 
بوده، مدفوع ســفت و دفع همراه با سختی باشد و حتی 
اگر فرد پس از آن احساس سبکی در روده ها نداشته باشد 
دچار یبوست اســت. رضایی پور خاطرنشان کرد: برخی 
به ما مراجعه می کنند و خودشان اظهار می کنند یبوست 
دارند که در این شــرایط اوضاع فرد خیلی وخیم اســت 
و در غیر اینصورت پرسش های جدیدی مطرح می شود. 
طب ســنتی با مزاج های مختلف و سبب شناسی بیماری 
در ارتباط است اما مصرف صبحگاهی 5 تا 7 عدد انجیر 
خشکی که از شــب پیش با آب و گالب خیسانده شده 

باشد به بیماران برای تمامی مزاج ها توصیه می شود.
 ایــن افراد می توانند یک ربع تــا 20 دقیقه بعد صبحانه 
بخورند. وی تصریح کرد: برخی اشــاره می کنند خوردن 
آب زیاد موجب رفع یبوســت می شود. مصرف آب گرم 
برای مدت کوتاه 2 تا 3 روزه مشــکلی ندارد. اما در طب 
ایرانی نوشــیدن آب صبحگاهی چه گرم و چه ســرد در 
درازمدت موجــب بروز بیماری های کبدی و گوارشــی 
می شــود. مصرف زیاد ملین های گیاهی مثل خاک شیر 
در درازمدت می تواند فرد را دچار مشکل کند. وی گفت: 
حتی خاک شــیر هم برای خانم های باردار منع مصرف 
دارد. داروهای گیاهی کم عارضه هســتند اما باید توسط 
فــردی متخصص و برای مدتی محدود تجویز شــوند. 
برخی همکاران من در پزشــکی نوین گیاه سنا را برای 
طوالنی مدت تجویز می کننــد اما تجویز آن برای مدتی 
حدود 10 روز توصیه می شــود. برخی افراد حتی 2 تا 3 
سال به صورت مداوم از قرص این گیاه استفاده می کنند 
که به اعتقاد من عارضه ای ایجاد می کند که از یبوســت 

خطرناک تر است.

دو هفته پــس از اینکه یک فــرد دوز دوم 
واکســن خود را تزریق کرد، اثر محافظتی 
واکسن در بهترین حالت خود خواهد بود. در 
این حالت فرد به عنوان فرد کاماًل واکسینه 
شده شــناخته می شود و اگر مجدداً به کرونا 
مبتال شــود، به آن »ابتــالی غیرمنتظره« 

می گویند.
عالئم شایع ابتالی غیرمنتظره عبارت اند از 
سردرد، آبریزش بینی، عطسه، خارش گلو و 
از دست دادن بویایی. اگر فرد واکسینه نشده 
باشــد نیز مرســوم ترین عالئم ابتالی وی 
کرونا باز هم ســردرد، خارش گلو و آبریزش 
بینــی خواهد بود که عــالوه بر آن ها تب و 
سرفهٔ مداوم نیز از عالئم مرسوم هستند. به 
این ترتیب می توان گفــت این دو عالمت 
اخیر در کســانی که کاماًل واکسینه شده اند 

کمتر مشاهده می شود.
مطالعات محققین نشان داده است که افراد 
واکســینه شــده با احتمال 58 درصد کمتر 
نســبت به افراد واکسینه نشــده دچار تب 
می شــوند. همچنین احتمال بستری شدن 
افرادی که ابتالی غیرمنتظره دارند نیز کمتر 
است. این افراد دارای عالئم کمتری خواهند 

بود و سریع تر بهبود پیدا می کنند.
دلیل اینکه ابتالی غیرمنتظره خفیف تر است، 
به این برمی گردد که افراد واکســینه شــده 
در بــدن خود ذرات ویروس کمتری خواهند 
داشــت و به همین دلیل افراد واکسینه شده 
هم عالئم کمتری دارند و هم دورهٔ کوتاه تری 

درگیر بیماری خواهند بود.
در بریتانیا از هر 500 نفر واکسینه شده تنها 
یک نفر دچار ابتالی غیرمنتظره شده است، 
ولی تحقیقات نشــان داده است که عوامل 
زیر بر ابتالی مجدد پس از واکسیناســیون 

اثر دارند؛
نوع واکسن ��

در حال حاضر واکسن ها از برندها و نوع های 
مختلفی در کشورهای مختلف مورد استفاده 
نشــان  بالینی  آزمایش های  قرار می گیرند. 
داده اســت که واکســن مدرنــا خطر بروز 
کوویــد-19 دارای عالئم را تــا 94 درصد 
کاهش می دهد. در مورد واکســن فایزر این 
کاهش 95 درصد است. در مورد واکسن های 
جانسون اَندجانسون و آسترازنکا کاهش بین 
66 تا 70 درصدی مشاهده شده است. البته 

در مورد آســترازنکا اگر فاصلهٔ بین دوزهای 
اول و دوم افزایش پیــدا کند، احتمال بروز 
کووید-19 بدون عالئم تا 81 درصد کاهش 

پیدا می کند.
زمانی که از واکسیناسیون می گذرد ��

داده هایی که تا کنون به دســت آمده نشان 
می دهد کــه مدت زمان بین کامل شــدن 
واکسیناســیون و ابتال به کرونا نیز اهمیت 
دارد. داده های اولیه در مورد زمان شش ماهه 
پس از واکسیناسیون فایزر نشان می دهد که 
میزان محافظت آن پس از شش ماه کاهش 
می یابد و به همین خاطر در برخی کشورها 
مجوز تزریق دوز تقویتی آن صادر شده است.

سویه های ویروس ��
یکی از عوامل مهم دیگر به ســویهٔ ویروس 
برمی گــردد. کاهش هایی کــه در مورد اثر 

واکسن محاسبه شــده اند معمواًل با تکیه بر 
شکل اصلی ویروس بوده اند. در مورد سویهٔ 
آلفــا، میزان محافظت واکســن فایزر از 95 
درصــد به 93 درصد کاهش پیدا می کند. در 
مورد سویهٔ دلتا، میزان محافظت فایزر به 88 
درصد می رســد. برای واکسن استرازنکا نیز 

همین وضعیت مشاهده شده است.
سیستم ایمنی بدن افراد مختلف ��

قابل ذکر اســت کــه موارد ذکر شــده در 
قســمت های قبلی بر اساس متوسط جامعه 
محاسبه شــده اند و خطر بروز ابتالی مجدد 
هر نفر به وضعیت سیســتم ایمنی بدن وی 
و همچنین به میــزان و نحوهٔ قرارگیری در 
معرض ویروس ارتباط دارد. توانایی سیستم 
ایمنی بــدن معمواًل با افزایش ســن کمتر 
می شود. بنابراین کســانی که سن بیشتری 
دارند با انجام واکسیناسیون محافظت کمتری 
در برابــر کووید-19 پیدا می کنند و ســطح 
حفاظتــی بدن آن ها زودتــر از بین می رود. 
بنابراین کسانی که ماه ها پیش واکسن خود 
را دریافت کرده اند، خطر بزرگ تری در زمینهٔ 
ابتالی غیرمنتظره دارند.در مجموع باید ذکر 
کرد که واکســن احتمال ابتال به کووید-19 
را کاهــش می دهد و خطر مرگ و میر افراد 
کاماًل واکســینه شده نیز بسیار کمتر از بقیهٔ 
افراد است. برای مقابله با کاهش اثر واکسن، 
کشورهایی مانند انگلیس در حال برنامه ریزی 
هستند که دوز تقویتی را به افراد آسیب پذیر 
جامعهٔ خود تزریق کنند. فرانسه و آلمان نیز 

در صدد هستند همین برنامه را پیش ببرند.

ابتالی غیرمنتظره به کووید 19 چیست

تأثیر واکسن های کرونا بر روی افراد 

 آگهی تغییرات موسسه صندوق تعاون وام ضروری کارکنان 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشــور به شماره ثبت 50129 
و شناســه ملی 14009320511 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/06/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : آقای محمدتقــی رضائیان کجیدی به شــماره ملی 
6309486306 بــه عنوان مدیرشــعبه و عضو هیئت عامل 
شعبه استان گلســتان به جای آقای حمید کشاورز به شماره 
ملی 6549681170 تعیین گردیــد. آقای منصور نادری به 
شــماره ملی 1219326712به عنوان مدیرشــعبه و عضو 
هیئت عامل شعبه استان اصفهان به جای آقای علی بهبهانی 
به شــماره ملی 1817211757 تعیین گردید. آقای محسن 
محمدی به شماره ملی 0559034415 به عنوان مدیرشعبه 
و عضو هیئت عامل شعبه اســتان قم به جای آقای سیروس 
سامتی به شــماره ملی 4569403921 تعیین گردید. آقای 
احسان احمدی زاده به شماره ملی 1818473429 به عنوان 
عضو هیئت عامل شعبه استان خوزستان به جای آقای حمید 
یوسفی به شــماره ملی 1860223974 تعیین گردید. آقای 
محمد محمدزاده به شــماره ملی 0900859253 به عنوان 

مدیرشعبه و عضو هیئت عامل شعبه استان خراسان جنوبی به 
جای آقای غامرضا شهریاری به شماره ملی 3673444816 
تعیین گردید. آقای محمدعلی محمدی اطاقســرا به شماره 
ملی 2064595147 به عنوان عضو هیئت عامل شعبه استان 
مازندران به جای آقای محمدحســن صادقی به شماره ملی 
2180084390 تعیین گردید. آقای سیدبهاءالدین حسینی به 
شماره ملی 2229192833 به عنوان عضو هیئت عامل شعبه 
اســتان مازندران به جای آقای رمضانعلی پاکجان به شماره 
ملی 2181140189تعیین گردید. آقای غامرضا شهریاری 
به شــماره ملی 3673444816 به عنوان مدیرشعبه و عضو 
هیئت عامل شعبه اســتان مازندران به جای آقای عباسعلی 
زارع تیلــه نوعی به شــماره ملــی 5799853571 تعیین 
گردید. آقای محمد نخعی به شماره ملی 5729628145 به 
عنوان مدیرشــعبه و عضو هیئت عامل شعبه استان خراسان 
رضــوی به جای آقای محمدحســن بهادر به شــماره ملی 
4459668726 تعیین گردید. آقای محمد نوذری به شماره 
ملی 5159175555 به عنوان مدیرشعبه و عضو هیئت عامل 
شعبه استان گیان به جای آقای علی اصغر اسدی به شماره 

ملی 2162416816 تعیین گردید. 
سازمان ثبت اســنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1196483( 

آگهی تغییرات شــرکت آریا پیشرو ســگال دارو شرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 385647 و شناسه ملی 
10320360315 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
سعید عباســعلی زاده به کد ملی 0061913189 با پرداخت 
مبلغ 400000000 ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه 
خود را از مبلــغ 100000000 ریال به مبلغ 500000000 
ریال افزایش داد. ســرمایه شــرکت از مبلغ 600000000 
ریال به مبلــغ 1000000000 ریال افزایــش یافت وماده 
4 اساســنامه به شــرح فوق اصاح گردید و ترکیب شرکاء 
بشــرح ذیل میباشــد: آقای محمدرضا ایرج پور به کد ملی 
0053129512 دارنده 500000000 ریال ســهم الشرکه 
آقای سعید عباسعلی زاده به کد ملی 0061913189 دارنده 

500000000 ریال سهم الشرکه 

سازمان ثبت اســنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )1196484( 

آگهی تغییرات شرکت آریا پیشرو سگال دارو شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 385647 و شناسه ملی 10320360315 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا ایرج 
پور به کد ملی 0053129512 با دریافت 400000000 ریال 
از صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 900000000 
ریال به مبلغ 500000000 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از 
مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 600000000 ریال کاهش 
یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح فوق اصاح گردید و ترکیب 
شرکاء بشرح ذیل میباشد: آقای محمدرضا ایرج پور به کد ملی 
0053129512 دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقای 
سعید عباسعلی زاد به شــماره کد ملی 0061913189 دارنده 

100000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اســنادواماک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1196485(

این عادات بد را کنار بگذارید تا آلزایمر نگیرید
با همه مزایایی که تلفن های همراه دارند، اما 
اســتفاده بیش از انــدازه از آن می تواند زمینه 
ابتال به آلزایمر را ایجاد کند. استفاده کودکان 
از تلفن همراه هم می تواند آن ها را بیشــتر در 
معرض ابتال به فراموشی زودهنگام قرار دهد. 
ســن ابتال به آلزایمر پایین آمده است؛ اگر تا 
چند ســال پیش افرادی که در رده سنی 80 
سال قرار داشــتند، به آلزایمر مبتال می شدند، 
امروز آمار افرادی که در رده ســنی 50 و 40 
و حتی 30 ســال قرار دارند، به آلزایمر مبتال 

می شوند، رو به افزایش است.
بسیاری از دانشــمندان معتقدند کاهش سن 
آلزایمــر در جهان، به ســبک زندگــی افراد 
برمی گردد. به اســتفاده از فنــاوری، غذایی 
که روزانــه مصرف می شــود، فعالیت بدنی، 
استرس و کیفیت خواب.این نوع سبک زندگی 
اجتناب ناپذیر بوده و ممکن اســت زمینه بروز 
آلزایمر را فراهم کند البته این دلیل نمی شــود 
برای کاهش احتمال ابتال به بیماری، اقدامی 
مؤثــر انجام ندهید؛ آن هــم زمانی که بدانید 
ابتال به آلزایمر یکی از پنج علت مرگ در افراد 
باالی 65 سال است و ابتال به اختالل شناختی 
و مغزی، نســبت به چهار ســال قبل دو برابر 
بیشتر شده است. در ادامه درباره سبک زندگی 

عاری از آلزایمر گفته ایم.
فناوری ��

فناوری زندگی امروز را راحت تر کرده است. با 
کمک تلفن های همــراه در همه جا و با همه 
در ارتباط هستید، بســیاری از کارهای روزانه 
خــود را انجام می دهیــد و تفریح می کنید. با 

همه مزایایی که تلفن هــای همراه دارند، اما 
اســتفاده بیش از انــدازه از آن می تواند زمینه 
ابتال به آلزایمر را ایجاد کند. استفاده کودکان 
از تلفن همراه هم می تواند آن ها را بیشــتر در 
معرض ابتال به فراموشی زودهنگام قرار دهد. 
در گزارشــی علمی که در موسســه علمی و 
پژوهشی جوانب ســالمت زیست محیطی در 
کشور ســوئیس به چاپ رســیده، آمده است 
خانواده هایی که به فرزندانشان اجازه استفاده 
از تلفن همراه در سنین پایین را می دهند، باید 
منتظر عواقب و آســیب های احتمالی ناشــی 
از ابتال به فراموشــی زودهنگام باشند. به جز 
کودکان تان، اما شــما هم با استفاده بیش از 
اندازه از تلفن های همراه و وسایل الکترونیک 
در معرض خطرید. اگر راست دست هستید و 
در زمان مکالمه گوشی تلفن تان را روی گوش 
سمت راســت می گذارید، بیشتر از افراد چپ 
دســت در معرض ابتال به فراموشی هستید و 
بیشــتر از آن ها احتمال دارد به آلزایمر مبتال 
شوید.اســتفاده از تلفن همراه، دســتگاه های 
الکترونیــک متصل بــه اینترنــت، اعتیاد به 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، می تواند به 

فراموشی زودهنگام کمک کند.
استرس ��

زندگی سخت است، هر روز اجناس ضروری 
افزایش قیمت پیدا می کنند، کرونا هم که تمام 
نمی شود و مسائل ریز و درشت زیاد دیگری، 
برای شما استرس زاست؛ همه این ها می تواند 

به استرس همیشگی در شما منجر شود.
اســترس هم دلیــل ابتــال به بســیاری از 

بیماری هاســت و می تواند احتمــال ابتال به 
بیماری آلزایمر را افزایش دهد. در تحقیقی که 
اخیراً محققان دانشگاه کارولینا روی 339 فرد 
70 ســاله انجام دادند، از بین آن ها 72 نفری 
به آلزایمر مبتال شــدند کــه از اضطراب رنج 
می بردند. اضطراب رابطه مستقیمی با حافظه 
و مهارت فکری دارد و همیشه هم در افرادی 
که به آلزایمر مبتال هستند، دیده می شود. هر 
زمانی که اســترس می گیرید، هورمون هایی 
در مغز ترشــح می شــود که پروتئینی به نام 
بتاآمیلوئید تولید می کننــد. تجمع بتاآمیلوئید 
در مغز پالک هایی را ایجاد می کند که ارتباط 
بین سلول های مغز را مختل می کند و باعث 
ابتال به آلزایمر می شود. البته آلزایمر هم باعث 
اضطراب می شود؛ چراکه مبتالیان به آلزایمر 
از این که فردی را به یاد نمی آوردند، مضطرب 

می شوند.
ورزش ��

انجام حرکات ورزشی از بروز ابتال به بسیاری 
از بیماری ها جلوگیری می کند. با هر بار ورزش 
کردن، مغز ســالمت بیشتر و عملکرد بهتری 
نســبت به قبل پیدا می کند؛ بنابراین می تواند 
باعث کاهش ابتال به فراموشــی شود. برخی 
رشــته های ورزشــی هســتند که برای مغز 
سالم ترند و خطر ابتال به آلزایمر را هم کاهش 
می دهند. اگر پیاده روی نمی کنید، باید در روند 
زندگی تان تجدیدنظر کنید. پیاده روی دشمن 
آلزایمر اســت. آن هم پیاده روی سرعتی. اگر 
پیش از این، با سرعت کم پیاده روی می کردید 
باید ســرعت بیشتری به خرج دهید. براساس 

تحقیقــی که گروهی از محققــان در بریتانیا 
انجام دادند، رابطه مســتقیمی بین ســرعت 
پیاده روی، توانایی فکرکردن، تصمیم گیری و 
ابتال به زوال عقل وجود دارد. سالمندانی که با 
سرعت کم راه می روند احتمال ابتال به بیماری 

آلزایمر در آن ها بیشتر است.
خواب ��

همه می دانند شب زنده داری یا بی خوابی، چقدر 
می توانــد روی تمرکز و فراموشــی تاثیرگذار 
باشد. شــب زنده داری، پروتئین تاو را در مغز 
ترشــح می کند.این پروتئین ارتباط زیادی با 
بخش هایی از حافظه دارد و باعث فراموشی و 
اختالل در مغز می شود. اگر خروپف می کنید، 
بهتر اســت به فکر درمان آن باشــید. چون 
احتمااًل بیشــتر از دیگــران، پروتئین تاو در 
مغزتان ترشــح می شــود و این یعنی کاهش 
حافظه. به جز این، اما خروپف، در تنفس وقفه 
می انــدازد و می تواند باعث کاهش رســیدن 
اکســیژن به مغز شــود و اختالل شناختی و 
احتمال افزایش ابتال به آلزایمر را افزایش دهد.

تغذیه ��
سال هاســت بر ارتباط عملکرد مغز با تغذیه 
تاکید می شــود. تغذیه نقشی مهم در حافظه 
شــما دارد. آنتی اکســیدان ها در حفظ حافظه 
بســیار مهم اند. فــوالت، ویتامین های A و 
E، امگا 3، روی و مصرف روزانه ســبزیجات 
و میوه هــا مانند، میگــو و ماهــی، پرتقال، 
گریپ فروت، فلفل ســبز، سیب زمینی، آجیل، 
خشــکبار و دانه گندم می تواند به حافظه شما 

کمک کند.
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بازار مالی

گزارش

باال بودن میزان اقساط ماهانه و پایین 
بودن قدرت خرید، بازار وام مسکن را 

کساد کرد
کاهش معامالت اوراق تسهیالت 

مسکن در پی افزایش قیمت

در پی افزایش ســقف تسهیالت خرید مسکن 
تــا 480 میلیون تومان، همــه نمادهای اوراق 
تســهیالت مسکن در معامالت دیروز به سقف 
5 درصدی دامنه نوســان رســیدند. در ساعات 
پایانی آخرین روز کاری هفته گذشــته، شورای 
پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت خرید یا 
ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم 
تسهیالت مسکن تا دو برابر ارقام فعلی موافقت 
کرد که با توجه به بسته بودن زمان بازار سرمایه 
در چهارشنبه 24 شــهریور، مجالی برای تغییر 
در قیمت این اوراق پیش نیامد و دیروز شــنبه 
27 شهریور، نخستین واکنش ها به این افزایش 
سقف تســهیالت مسکن در معامالت بازار این 

اوراق، رقم خورد.
سقف های جدید وام مسکن

بر این اساس وام متقاضیان دریافت تسهیالت 
انفرادی مســکن در تهــران از 100 به 200 و 
زوجیــن از 200 به 400 میلیون تومان افزایش 

یافت.
همچنین ســقف وام مســکن از حــل اوراق 
تســهیالت برای متقاضیان فردی شــهرهای 
باالی 200 هزار نفــر از 80 به 160 و زوجین 
از 160 به 320 میلیون تومان رســید. ســقف 
تسهیالت مذکور برای متقاضیان فردی ساکن 
ســایر شــهرها از 60 به 120 و زوجین از 120 
به 240 میلیون تومان رشــد کرده اســت. وام 
جعاله تعمیرات مســکن نیز که همــراه با وام 
خریــد پرداخت می شــود، از 40 به 80 میلیون 
تومان رسیده که امکان دریافت تسهیالت خرید 
مسکن از سوی زوجین تهرانی تا 480 میلیون 

تومان را فراهم کرده است.
خریداران مسکن؛ در خوف و رجا

با ایــن حال بخش زیادی از متقاضیان دریافت 
این تسهیالت هنوز دســت نگه داشته اند تا از 
وضعیت پرونده خود مطلع شــوند سپس اقدام 
به خرید اوراق تسهیالت کنند؛ این بالتکلیفی 
سبب شده تعداد معامالت این اوراق و برگه های 
به فروش رسیده در معامالت دیروز 27 شهریور 

به شدت کاهش یابد.
به گفته کارشناسان، از دیگر علل عدم استقبال 
از وام مسکن 480 میلیون تومانی، پایین بودن 
قدرت خرید آن نسبت به هزینه تمام شده یک 
واحــد 50 متری در تهران و نیز باال بودن مبلغ 

اقساط ماهانه آن است.
با وام جدید مسکن چند متر خانه می توان خرید؟

بر اســاس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت 
هــر متر مربــع واحد مســکونی در تهران 31 
میلیون تومان اســت کــه درنتیجه قیمت یک 
واحد 50 متری، 1 میلیارد و 550 میلیون تومان 
خواهد بود؛ لذا وام 480 میلیون تومانی مسکن 
می توانــد تنها حدود 31 درصــد )کمتر از یک 
سوم( قیمت یک واحد مســکونی در تهران را 
پاسخگو باشد. ضمن اینکه با تسهیالت مذکور 
)480 میلیون تومانی( زوجین می توانند حداکثر 
15.5 و مجردها )وام 280 میلیون تومانی( 9 متر 
از یک واحد مسکونی با متوسط قیمت هر متر 
31 میلیون تومان را در پایتخت خریداری کرد.

جدیدترین قیمت اوراق تسهیالت مسکن
قیمت اوراق تســهیالت مســکن در معامالت 
دیروز شنبه 27 شهریور تقریباً در همه نمادهای 
زیرمجموعه نماد تســه با ســد محکم »سقف 
دامنه نوســان 5 درصدی« مواجه شدند و رشد 
2 تــا 3.5 هزار تومانی را تجربه کردند. در حال 
حاضر بازه قیمتی اوراق تسهیالت مسکن 62 تا 
63 هزار و 500 تومان است. به جز سه نماد تسه 
0002، تسه 0003 و تسه 0005 )اوراق مسکن 
اردیبهشت، خرداد و مرداد امسال( که به ترتیب 
12، 13 و 32 هزار برگه فروش داشتند، در سایر 

نمادها، فروش اوراق کمتر از هزار برگه بود.
هزینه 60 میلیون تومانی دریافت وام مســکن 

480 میلیون تومانی
برای دریافت وام مســکن انفــرادی در تهران 
)280 میلیون تومان( متقاضیان باید 560 برگه 
خریداری کنند که با احتســاب هــر برگه 63 
هزار تومــان، 35 میلیــون و 280 هزار تومان 
باید بپردازند.همچنین زوجین تهرانی که قصد 
دریافت وام 480 میلیــون تومانی را دارند باید 
960 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
با احتساب هر برگه 63 هزار تومان، 60 میلیون 

و 480 هزار تومان هزینه این وام خواهد بود.

تریبون

یک کارشناس بازار سرمایه تاکید 
کرد:

دروغ ۱۳؛ شکست سقف قبلی 
بورس فقط با دالر ۳۰ هزاری؟!

بورس نیوز: بازار سرمایه این روزها بر سر یک 
دوراهی جدی قرارگرفته؛ دوراهی روند نرخ ارز 
در ماه هــای آتی. عــده ای معتقدند در صورت 
توافق که خوش بینی های زیادی هم نسبت به 
آن وجود دارد، نرخ ارز پتانسیل افت چشمگیری 
خواهد داشت و بازار ســرمایه تحت تأثیر این 

کاهش نرخ ارز اصالح خواهد کرد.
برخی دیگر معتقدند با توجه به حجم نقدینگی، 
نرخ تورم و سایر شرایط موجود در اقتصاد کشور 
ما، نرخ ارز پتانســیل کاهش محسوسی ندارد 
و در خوش بینانه تریــن حالت و با فرض توافق 
چند ماهی در همین محدوده تثبیت خواهد شد 

و بعد دوباره به سمت باال حرکت خواهد کرد.
احمد جانجان کارشــناس بازار سرمایه در این 
خصوص بیان کرد: معتقدم کف نرخ ارز، همان 
محدوده دالر 20 الی 22 هزارتومانی اســت و 
تحت هیچ شرایطی بازار ارز نرخ های پایین تر از 
این را لمس نخواهد کرد. ضمن اینکه معتقدم 
توافق اتفاقی نیست که در کوتاه مدت رخ دهند 

و نیازمند زمان است.
وی ادامه داد: به هرحال کشور ما در موردتوافق 
با آمریکا تجربه ناموفقی داشــت و بعد عهدی 
آمریــکا را در توافق قبلی مشــاهده کرده و از 
سوی دیگر طرف دیگر این توافق هم انتظارات 
و خواســته های زیادی دارد ولذا به ســناریوی 
توافق باید با تأمل بیشــتری نگاه کرد و انتظار 
توافق در کوتاه مدت نباید داشت. این کارشناس 
بازارســرمایه افزود: عالوه بر این باید در نظر 
داشت که دولت قبل بخش عمده ذخایر ارزی 
کشور را مصرف کرده و نمی توان تنگنای ارزی 
را نادیــده گرفت. با توجه به کســری بودجه 
دولــت و افزایش پایه پولی کشــور، می توان 
انتظار داشت در حالت خوش بینانه دالر مجدداً 
تا محدوده 30 الی 32 هزار تومان رشــد کند. 
البته در حالت بدبینانه شاید دالر امسال نرخ 35 
هزارتومانی را هم ببیند. به هرحال وقتی منابع 
ارزی کشــور را بدون برنامه ریزی صحیح و با 
تخصیــص دالر 4200 حراج کنیم، باید منتظر 
افزایش نرخ ارز هم باشیم. وی در رابطه با تأثیر 
احتمالی افزایش نرخ ارز در بازار سرمایه گفت: 
فارغ از اصالحاتی که پیش روی بازار ســرمایه 
خواهد بود، شــاخص کل بورس قطعاً امسال 
محــدوده 1 میلیــون و 800 هــزار واحدی را 
خواهد دید. برای شکست سقف قبلی شاخص 
کل )محــدوده 2 میلیون و 100 هزار واحدی( 
حتماً نیازی نیست دالر محدوده باالی 30 هزار 
تومان را لمس کند. کافی اســت دالر 2 _ 3 
ماهی در کانال 27 هزارتومانی تثبیت شــود و 
کاهش نداشته باشــد تا شاخص کل بورس از 

سقف قبلی هم عبور کند.
این کارشــناس بازار سرمایه تنها ریسک پیش 
روی بازار سرمایه را هم زمانی دو اتفاق احتمالی 
یعنی کاهــش قیمت های جهانی کامودیتی ها 
و احیای برجام معرفی کرد و اضافه کرد: فقط 
اگر این دو اتفــاق احتمالی، هم زمان رخ دهد، 
احتمال اصــالح و مدتی رکود بازار ســرمایه 
وجود دارد. جانجان در معرفی صنایع برتر برای 
ســرمایه گذاری در نیمه دوم سال اظهار کرد: 
 P صنایع بنیادی که در 6 ماه گذشــته نسبت
بر E فوروارد آن ها توســط تحلیلگران جذاب 
ارزیابی شــده و همچنین ســهم های کوچک 
 P بنیادی با ارزش بازار پایین که از نسبت های
بر E پایین و جذابی برخوردار بوده و شــناوری 
پایین تری داشــته باشند؛ پتانسیل رشد خواهند 
داشــت. غذایی ها، داروهایــی و قندی ها هم 
احتمااًل در نیمه دوم ســال رشــدهای خوبی 
خواهند کرد. پاالیشی ها هم گزارش های خوبی 
منتشــر خواهند کرد و احتمااًل جذاب شــوند. 
پتروشــیمی ها هم در صورت افزایش نرخ ارز، 

سودآوری بیشتری محقق خواهد کرد.

حدود یکســال پیش 25 اقتصــاددان در 
نامه ای به رئیس جمهوری، بازار ســرمایه 
را عامل گرانی بســیاری از کاالها عنوان 
کردنــد اما با وجود این کــه این بازار طی 
یکسال گذشــته ریزش شدیدی را تجربه 
کرد، همچنان شاهد افزایش افسارگسیخته 
قیمت ها هســتیم. با این حال هنوز برخی 
از افراد انگشــت اتهام گرانی را به سمت 
بازار سرمایه می گیرند و بورس را به عنوان 

متهم ردیف اول گرانی معرفی می کنند.
تیرماه سال گذشته و در روزهایی که بازار 
سرمایه برای فتح قله دو میلیون واحد خیز 
برداشته بود 25 پژوهشگر مالی و اقتصادی 
در نامه ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، 
بازار ســرمایه را عامل گرانی ها دانستند و 
خواهان انجام چند اقدام فوری چند کنترل 

بازار سرمایه شدند.
درســت یک ماه بعد از نامه مذکور روند 
حرکــت بازار ســرمایه معکوس شــد و 
نخستین جرقه ریزش بازار در اواسط مرداد 
ســال 1399 زده شد. این ریزش تا جایی 
ادامه یافت که شاخص دو میلیونی بورس 
تا حدود یک میلیون واحد هم کاهش پیدا 
کرد اما با کاهش شــاخص نه تنها قیمت 
هیچ کدام از کاالهــا کاهش نیافت بلکه 
افسارگسیخته  افزایش  شــاهد  همچنان 
قیمت کاالها طی یکسال اخیر و مخصوصًا 

در چند ماه اخیر بودیم.
با این وجود هنوز برخی از صاحبنظران از 
برخی از وزرای دولت قبل گرفته تا برخی 
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و 

کارشناسان همچنان بازار سرمایه را عامل 
گرانی قیمت کاالهــا می دانند، موضوعی 
که در جریان عرضه سیمان در بورس کاال 

نمود بیشتری پیدا کرد.
براین اساس یک کارشناس بازار سرمایه 
براین باور اســت که افرادی که بورس را 
عامل گرانی می دانند طرفدار رانت هستند 

و از دوگانگی قیمت ها سود می برند.
سعید جعفری در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
این که بورس به معنای بــازار مکانیزمی 
است که عرضه کننده و متقاضی با یکدیگر 
ســرقیمت توافق می کنند، اظهار کرد: در 
این بــازار دو طرف با رضایــت معامله را 
انجام می دهند و این معامله ای که انجام 
می دهند شفاف اســت، بنابراین نمی توان 
بازار سرمایه را به این متهم کرد که کاالیی 

که در آن معامله می شود گران است.
وی با تاکید بر این که واژه گرانی توســط 
سیاســتمداران بین مردم جاانداخته شده 
است، توضیح داد: این واژه را سیاستمداران 
جاانداخته اند تا تورم را پوشــش دهند در 

حالی که تورم ناشی از سیاست های اشتباه 
همین افراد است. در حال حاضر نیز تورم 
در همه کاالها چــه کاالهایی که داخل 
بازار سرمایه معامله می شوند چه کاالهایی 
که خــارج از این بازار معامله می شــوند 
وجود دارنــد. از آنجایی کــه برخی افراد 
نمی خواهند مسئولیت تصمیمات اشتباهات 
خود را قبول کنند باید چیزی را به عنوان 

متهم معرفی کنند.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: 
افرادی کــه طرفــدار این هســتند که 
محصوالت خارج از بورس معامله شــود 
و قیمت گذاری دســتوری صورت بگیرد 
به دنبال رانت هســتند. قطعاً پشت چنین 
عقیده ای منافع اقتصادی اســت، چرا که 
دوگانگی قیمت طی این همه سال وجود 
داشته و شاهد تبعات آن هستیم اما منبع 
درآمــد برخی افراد این اســت که قیمت 

دوگانه ایجاد کنند.
مزیت های معامله کاال در بورس ��

وی در ادامه با تاکید بر این که بخش تولید 

موتور محرکه اقتصاد اســت، اظهار کرد: 
زمانی که تولید کننده اجازه داشته باشد که 
محصول خود را به قیمت واقعی به فروش 
برســاند چند مزیت را در پی دارد نخست 
سودآوری شــرکت، دوم اشتغال بیشتر و 
سوم توســعه کار تولیدی است. همه این 

موارد ارزش افزوده دارند.
جعفری ادامه داد: اما زمانی که تولید کننده 
را از چنین مزیت هایی محروم می کنیم و 
اجازه نمی دهیــم برخی از محصوالت در 
بازارهای مختلف بازار ســرمایه از جمله 
بورس کاال معامله شوند تولید سودآوری و 
اشتغالزایی را سرکوب می کنیم و همه این 
موارد اثرات سو در اقتصاد دارد، چرا که در 
چنین شرایطی انگیزه تولید از بین می رود 
و همیــن موضوع منجر به کاهش کاال و 

افزایش تورم می شود.
این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر 
این که قیمت مســالٔه مهمی در اقتصاد 
اســت، گفت: اگر قیمت کاالیی اشتباه 
باشــد تعادل از بین می رود. دقیقاً مثل 
اتفاقی که در بخش بــرق افتاد چرا که 
قیمت برق واقعی نبود و نیروگاه ها زیانده 
شــدند یا اتفاقی که در صنعت خودرو در 
حال رخ دادن است چرا که قیمت خودرو 
در کشور دستوری بوده و به همین دلیل 
دو خودروســاز بزرگ کشور صورت های 
مالی زیاندهی دارند در حالی که مصرف 
کننده خودرو را با قیمت واقعی می خرد 
اما ایــن پول به جــای این که به جیب 
رانت خوارها  برود نصیب  خودروســازان 
می شــود، در حالی که اگر خودرو هم در 
بورس معامله شــود چنین مشکالتی از 

بین خواهد رفت.

باز هم بورس متهم ردیف اول گرانی شد!

رشد افسارگسیخته ادامه دار قیمت ها
پونه ترابی
روزنامه نگار

 خارجی ها وارد بورس ایران می شوند؟

تشکیل اتحادیه اقتصادی ۱۷۰ میلیون نفری

طــی روزهای اخیر، یک خبر جالب توجه در میان انبوه اخبار 
گم شد و آن طور که باید، مورد توجه قرار نگرفت: تأمین مالی 

صنعت خودروسازی ایران از بورس دمشق.
امیــر هامونی، مدیرعامل فرابــورس، چند روز پیش در یک 
مصاحبــه، گریــزی به این موضــوع زده بــود و گفته بود: 
»تفاهم نامه ای میان فرابورس ایران و بورس دمشــق منعقد 
شده که بر اساس آن، شــرکت های ایرانی که در سوریه به 
تولید مشغول هستند، می توانند سهام خود را در بورس دمشق 

معامله کرده و فرابورس نیز کار آنها را تسهیل کند.«
هامونی در این زمینه به صنعت خودرو هم اشــاره کرده بود 
و ادامــه داده بود: »با تزریق نــوآوری، افزایش کیفیت و به 
روزرسانی تکنولوژی و استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی 
در بازار سرمایه، نظیر صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، 
صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی، شــتاب دهنده های 
صنعــت خودرو و غیــره، موضوع تأمین مالی و وابســتگی 
قطعه سازان به خودروسازان داخلی کم شده و حتی می توانند 

محصوالت خود را به شرکت های بزرگ دنیا نیز بفروشند.«
اتصال بازار ســرمایه )بخوانید بورِس( یک کشــور خارجی 
به صنایع ایران، یک اتفاق کاماًل جدید اســت که می تواند 
معادالت بسیاری را در حوزه اقتصاد و سیاست تغییر بدهد. با 
این همه، تأمین مالی شرکت های ایرانی با استفاده از سرمایه 

خارجی، موضوع تازه ای نیست.
در کوراِن رشــد افسارگســیخته شــاخص بورس تهران در 
ســال 1399، زمزمه ها برای جذب ســرمایه های خارجی در 
بازار ســرمایه ایران بار دیگر اوج گرفتند و ظاهراً برخی فکر 
می کردند حاال که ایرانی ها خودشــان تا ایــن اندازه جذب 

بورس شده اند، چرا خارجی ها نیایند؟
بورس ایران به دنبال جذب سرمایه های خارجی است.

بر این اساس، در حالی که در زمستان سال 1398 اعالم شده 
بود که حجم سرمایه گذاری خارجی ها در بورس تهران از 2 
هزار میلیارد تومان هم عبور کرده، در ســال 1399 مقدمات 
طرحی ریخته شد که بر اســاس آن، سرمایه گذاران در بازار 
سرمایه ایران می توانستند با ســرمایه گذاری دست کم 250 
هزار دالری در بورس تهران، اقامت 5 ســاله ایران را برای 

خودشان و خانواده شان دریافت کنند.
با این همه، ظاهراً ماجرای تأمین ســرمایه از بورس دمشق، 
چیزی فراتر از همه اینها اســت. اگر همه چیز جدی باشــد 
و مشــکلی پیش نیاید، اتصال بازاِر کشــورهایی که ایران 
اصــرار دارد به آنها »محور مقاومــت« بگوید )ایران، عراق، 
ســوریه، لبنان و یمن(، به معنِی تغییر معادالت ژئوپولتیک و 

ژئواکونومیک در منطقه غرب آسیا است.
این را هم نباید از قلم انداخت که این کشورها روِی هم حدود 
170 میلیون نفر جمعیت دارند و به این ترتیب، هر گونه اتحاد 
اقتصادی میان آنها، در کمترین حالت یک بازار متشکِل 170 
میلیون نفری ایجاد می کند که می تواند حداقل در حوزه تولید 

و مصرف برخی کاالها، مستقل عمل کند.
ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موسوم به »السجاد« در لبنان، 
که قفسه های آنها با کاالهای ایرانی، عراقی و سوریه ای ُپر 
می شود، نشان می دهد مقدمات اتصال این بازارها به یکدیگر 

حتی همین حاال هم کلید خورده است.
ایران به دنبال ایجاد مســیری جاده ای موسوم به »بزرگراه 
مقاومت« اســت که از تهران، به بیروت می رسد. این اما در 
حالی اســت که ایران قدرتمندترین و بزرگ ترین اقتصاد در 
میان این کشــورها را دارد و طبیعی است که عمده جریاِن 
کاالیی، از سوی کارخانه های ایران به بازارهای این کشورها 

برقرار شود. اما حتی این هم تماِم ماجرا نیست.
طی ســال های اخیر، اتفاق جالب توجه دیگری هم در یمن 
به وقوع پیوسته که نشان می دهد پازِل اقتصادِی شکل گیرِی 
یــک اتحاد اقتصادی میان کشــورهاِی نزدیک به ایران در 

منطقه غرب آسیا، در حال تکمیل شدن است.
بر این اســاس، در ماه های پایانی ســال 1398 خورشیدی، 
حوثی هاِی یمن، اســتفاده از اسکناس های جدیدی را که از 
ســوی دولت مرکزِی این کشور چاپ شده، ممنوع کردند و 
اعالم کردند که تنها باید از اســکناس های قدیمی استفاده 

شود.
»ریال یمن«، به عرصه ای برای زورآزمایی »دولت عدن« و 

حوثی ها در یمن بدل شده است.
دولت مرکزِی یمن )که در شــهر »عدن« مستقر است( این 
اقدام حوثی هــا را »ویرانگری اقتصادی« خواند، اما حوثی ها 
ضمن دفاع از ممنوعیت اســتفاده از اسکناس های جدید، آن 
را اقدامی در جهت مقابله با تورم عنوان کردند. همان زمان، 
یمنی هاِی متعلق به هر دو جنــاح، به »خبرگزاری رویترز« 
گفته بودند که ممنوعیت اســتفاده از اســکناس های جدید 
باعــث ایجاد دو واحد پول با ارزش های متفاوت شــده و به 
آشفتگی های موجود در کشــوری که توسط دو دولت اداره 

می شود، دامن زده است.
جالب اینجا اســت که حدود یک مــاه پس از این رخداد، در 
مالزی و در جمع رهبران کشورهای اسالمی، پیشنهاد ایجاد 
یک رمزارز مشترک میان کشورهای اسالمی روی میز قرار 
گرفت. ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقِت مالزی این پیشنهاد 
را پذیرفته و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم از 

این پیشنهاد استقبال کرد.

این اما در حالی اســت که فکِر ایجاد »پول واحد اسالمی«، 
نخســتین بار از ســوی مالزی و در دهمین اجالس سران 
کشورهای عضو ســازمان کنفرانس اسالمی در سال 2003 
میالدی مطرح شد. در آن زمان، مالزی پیشنهاد کرده بود نام 

این واحِد پولی مشترک، »دینار« باشد.
با این همه، این تنها کشــورهای اسالمی نیستند که چنین 
رؤیایی در ســر دارند. پنج کشــور عضو گروه موســوم به 
»بریکس« )BRICS(، برزیل، روســیه، هندوستان، چین و 
آفریقای جنوبی، در حال بررســی پیشــنهاد یک واحد پولی 
مشترک برای دور زدن دالر در معامالت میان خود هستند. 
چین و روســیه حتی گام های عملی اولیه برای حذف دالر 
از معامالت دوجانبه را با ایجاد نظام تسویه حســاب مبتنی بر 

»یوآِن« چین را هم برداشته اند.
از آن ســو، روزنامه »وطن امروز« )نزدیک به اصول گرایاِن 
تندرو(، در خردادماه ســال 1399 در مطلبی با عنوان »محور 
مقاومت اقتصادی«، پیشــنهاِد قدیمِی ایجاد یک واحِد پولی 
مشترک را، این بار برای کشورهای عضو »محور مقاومت« 

مطرح کرد.
نویســنده این مطلب نوشته بود: »ایجاد یک محور مقاومت 
اقتصادی در برابر تحریم های آمریکا توســط کشــورهای 
تحریم شده با بهره گیری از روش هایی مانند تهاتر کاال، تهاتر 
ارزی یا بهره گیری از یک ارز مستقل می تواند تمام معادالت 

تحریمی آمریکا را بر هم بزند.«
»یوآن چین«، یکی از واحدهای پولِی احتمالی برای کنار زدن 
دالر است. ایران هم ظاهراً به دنبال ساز و کاری مشابه است.

نویســنده در قسمتی دیگر از مطلب ادامه داده بود: »ایران با 
سابقه 40 ساله در تجربه تحریم های اقتصادی هم اکنون به 
این نتیجه رسیده راهبردهای دور زدن تحریم ها یا سازش با 
تحریم کننده جوابگو نیســت و باید سراغ راهبردی برود که 
اساساً تحریم کننده و ســاختارهای طراحی شده توسط آن، 
هیچ تأثیری ]…[ نداشــته باشد، درست مانند اتفاقی که در 

تجارت ایران و ونزوئال رخ داد.«
در ادامــه این مطلب آمده بود: »با بزرگ شــدن باشــگاه 
تحریمی ها، این اتفاق به کــرات می تواند روی دهد. ایران، 
چین، روسیه، لبنان، سوریه، ونزوئال و کوبا از جمله کشورهای 
باشــگاه تحریمی ها هســتند که می توانند وعده مقاومت و 
نادیده گرفتــن تحریم های آمریــکا را اجرایی کنند. ]…[ 
سال گذشته ]سال 1398[ ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت 
مالزی پیشنهاد ایجاد یک ارز دیجیتال مخصوص کشورهای 
اســالمی را داد که با استقبال کشــورهای ایران و پاکستان 
روبه رو شــد اما هیچ گاه این پیشنهاد عملی نشد. شاید بتوان 
این ایده را در بین کشورهای محور مقاومت اقتصادی اجرایی 

کرد.«
به این ترتیب، ظاهراً باید انتظار تغییراتی در حوزه اقتصاد در 
غرب آسیا را داشت که با درگیری های نظامی و رقابت های 
ژئوپولتیک شروع شــده اند. این تغییرات اما محدود به حوزه 
اقتصاد نخواهند بود و موازنه قوا در غرب آسیا را تغییر خواهند 

داد.

محمد مهدی حاتمی
روزنامه نگار

برهان محمودی
روزنامه نگار
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گزارش

ترفند جدید برای استخراج 
پنهانی ارز دیجیتال 

 کشف یک مزرعه غیرقانونی 
پشت نیسان

اســتخراج کنندگان غیرقانونی ارزهای دیجیتال 
اخیراً از روش های جدیدی اســتفاده می کنند تا 

گرفتار ماموران نشوند.
متخلفــان با اســتفاده از نیســان و گذاشــتن 
دستگاه های ماینر در اتاقک پشت ماشین، آمادگی 
فرار از دســت ماموران را خواهند داشــت. بدین 
ترتیب هر زمان خطر حضور ماموران احســاس 
می شود؛ نیسان مورد نظر دستگاه های ماینر را از 

محل دور می کند.
با این حال ماموران بر اســاس اعالم وزارت نیرو 
در خصوص میزان مصرف غیرعادی در ساختمان 
کنار گمرک ســاوه، به ساختمان مزبور مشکوک 
شدند و توانستند با زیر نظر قرار دادن آمد و رفت 
ها، نیسانی که 31 دســتگاه ماینر با بار مصرفی 
300 آمپر در اتاقک پشــت ماشــین داشــت را 

شناسایی و توقیف کنند.
ماینرها همان دســتگاه های اســتخراج رمز ارز 
هســتند که غالباً توســط شــرکت بیت ماین 
)BITMAIN( به عنوان پیشران این صنعت ساخته 

می شوند.
ماینرهــا پیش تر بــه دلیل تکنولــوژی قدیمی، 
اســتفاده از CPU های معمولــی و قدرت کمتر 
برای استخراج، برق کمتری نیز استفاده می کردند 
اما با به روز شدن مداوم این دستگاه ها و افزایش 
گرافیک آنها برای باال بردن قدرت استخراج ارز 
دیجیتال، میزان برق مورد استفاده آنها نیز افزایش 

یافته است.
در ســال های گذشــته این صنعت نوپا در ایران 
نیز مورد استقبال قرار گرفته و عده ای از سرمایه 
گذاران جهت فعالیت قانونی در صنعت استخراج 
رمزارز اقدام کرده و با دریافت مجوز فعالیت خود 

را آغاز کردند.
در حــال حاضر 30 مزرعه قانونی اســتخراج ارز 
دیجیتال در کشــور وجود دارد که از این تعداد تا 
کنون 5 مرکز توانسته اند به طور جدی به فعالیت 

بپردازند.
مشــکل عمده در این حوزه امــا فعالیت مراکز 
غیرقانونی است که از برق خانگی برای استخراج 
ارز اســتفاده می کنند. به دلیل سودآوری باالی 
استخراج ارزهای دیجیتال، مزرعه های زیادی به 
صورت غیرقانونی فعال هســتند که با استفاده از 
انشــعاب برق خانگی، صنایع و حتی دامداری ها، 

ارز استخراج می کنند.
تعداد زیاد این مــزارع همزمان با افزایش میزان 
مصرف برق آنها سبب شد در بحران برق تابستان، 
برنامه ریزی های مفصلی برای شناسایی متخلفان 
صورت گیرد. در عین حال برای جبران کســری 
برق مورد نیاز، دولت تصمیم به قطع برق مزارع 

قانونی و برخی از صنایع تولیدی کشور گرفت.
به عبارت دیگر تبعات فعالیت غیرمجاز مزارع ارز 
دیجیتال و همچنین عدم توان توسعه تولید برق، 

دامنگیر بخش تولید کشور شد.
بهشتی برای فعاالن غیرمجاز ��

امید علوی رییس هیــات مدیره انجمن نوآوران 
زنجیره بلوک )بالکچین( در گفت و گو با اقتصاد 
آنالین تصریح کــرد: عماًل شناســایی فعاالن 
غیرمجاز در حوزه استخراج ارز دیجیتال با وزارت 
نیروست و راحت ترین راه برای شناسایی این افراد 
از طریق الگوی مصرف این مشترکین است. این 
اطالعات نیز به طور کامل در اختیار دیسپاچینگ 

وزارت نیروست.
او خاطرنشــان کــرد: در دنیا فعالیــت غیرمجاز 
زمانی انجام می شــود که صرفه بیشتری نسبت 
به فعالیت قانونی داشته باشد. اگر قوانین درستی 
برای فعالیت قانونی استخراج رمزارز در نظر گرفته 
می شد مطمئناً شــاهد این نبودیم که استخراج 
غیرقانونی چهار برابر اســتخراج غیرقانونی باشد. 
چون ریســک قانونی و درآمد فعالیت غیرقانونی 
بسیار بیشــتر از فعالیت قانونی است این مساله 
باعث جذابیت فراوان اســتخراج غیرقانونی شده 

است.
رییس هیات مدیره انجمن نوآوران زنجیره بلوک 
)بالکچین( گفت: در حال حاضر فعالیت قانونی در 
حوزه رمز ارز، نرخ تعرفه ای معادل 2 هزار تومان 
هر کیلووات ســاعت دارد. در حالی که برق برای 
فعاالن غیرقانونی این حوزه کیلوواتی 200 تومان 
قیمت دارد. وقتی منفعت فعالیت غیرقانونی را به 
شدت افزایش می دهیم؛ باید منتظر راه های بسیار 

متنوع برای بروز تخلف باشیم.
به گفته علوی از ســال 1398 که مصوبه هیات 
دولــت آمد بارهــا اعالم کردیم کــه نحوه نرخ 
گذاری وزارت نیرو باعث پنهانی شدن فعالیت ها و 

گسترش فعالیت زیرزمینی می شود.

گزارش

برق چه زمان دوباره 
گران خواهد شد؟

باشــگاه خبرنگاران: ســخنگوی صنعت برق کشور 
در خصوص زمان افزایــش تعرفه برق، توضیحاتی 
ارائه داد. مصطفی رجبی مشــهدی با اشاره به تعرفه 
پلکانی قبوض برق گفت: تعرفه برق همه ساله از اول 
اردیبهشت ماه 7 درصد افزایش می یابد و البته برای 

پرمصرف ها تا 16 درصد بیشتر محاسبه می شود.
او ادامه داد: در حــال حاضر برنامه ای برای افزایش 
پلکانــی تعرفه قبــوض بــرق در کشــور نداریم، 
صحبت هایی در خصوص افزایش پلکانی در مجلس 
شده است که گویای این است که در قانون مجلس 
شورای اســالمی تعرفه های برق به صورت پلکانی 
افزایش یابد. ســخنگوی صنعت برق کشور تصریح 
کرد: در واقع اجرای افزایش پلکانی تعرفه های انرژی 
زمان بر است و اگر قرار است انجام شود، سال آینده 
اجرا می شــود.رجبی مشــهدی افزود: این قانون به 
منظور برقراری عدالت، که خواسته همیشگی مردم 
بوده، وضع شده است، زیرا مشترکان پرمصرفی که 
بیــش از الگوی متعارف مصرف می کنند باید هزینه 
مضاعفی به منظور جبران برق کم مصرف ها بدهند.

او افزود: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش تعرفه 
برق مشــترکان وجود ندارد و همانند قبل 7 درصد 
مشــترکان عــادی و 16 درصد بــرای پرمصرف ها 
محاسبه خواهد شد. به گفته سخنگوی صنعت برق از 
30 میلیون مشترک خانگی، 800 هزار نفر مشترک 
پرمصرف هستند و این مشترکان بنا بر قانون جدید 
باید میزان مصرف مازاد بر 600 کیلووات ســاعت را 
با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه های 

تجدید پذیر پرداخت کنند.

خاموشی ها به پایان رسید؟

خبرگزاری صدا و ســیما نوشت: سخنگوی صنعت 
برق از پایان اوج مصرف تابســتان امسال و به صفر 
رسیدن خاموشی های بخش خانگی خبر داد.مصطفی 
رجبی مشــهدی با اشاره به اینکه از دو هفته گذشته 
تاکنون خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده است 
افــزود: اکنون می توانیم اعالم کنیــم که زمان اوج 
مصرف تابســتان امسال به پایان رسیده است.وی با 
قدردانی از مشترکان برق در همه بخش های کشور 
که بــا صرفه جویی در مصرف بــرق به این صنعت 
کمک کرده اند گفت: هم اکنون شبکه سراسری برق 
و نیروگاه های کشور در حالت پایدار قرار دارد و تولید 
برق نیز در حالت حداکثری خود در حال انجام است.

سخنگوی صنعت برق با تاکید براینکه مصرف برق 
هنوز هم بیشــتر از سال گذشته اســت ادامه داد: به 
منظور حفظ پایداری شــبکه، از هفته گذشــته سه 
نیروگاه بخار برای تعمیرات اساسی و دوره ای مطابق 
برنامه زمان بندی شــده از مدار تولید خارج شده اند تا 
برای زمان اوج مصرف زمستان و تابستان سال آینده 
آماده باشند.رجبی مشهدی با تشکر از صنایع به ویژه 
صنایــع عمده ای که همکاری قابل توجهی در زمان 
اوج مصرف برق تابستان داشــتند گفت: مشترکان 
عمده با همکاری و کاهش مصرف توانستند شرایط را 
به گونه ای رقم بزنند که در کشور حداقل خاموشی را 
داشته باشیم و به همین دلیل اکنون شبکه سراسری 
در پایداری کامل قرار گرفته اســت. وی با اشاره به 
اینکه اوج مصرف برق تابســتان در مردادماه با رقم 
67 هــزار و 12 مگاوات و برای اولین بار در کشــور 
رخ داده اســت گفت: با کاهش مصرف برق که هم 
اکنون در کشور اتفاق افتاده به تدریج از حجم و تعداد 
برنامه هــای زمانبندی شــده و اقدامات مدیریت بار 
کاســته می شود. رجبی مشهدی با بیان اینکه تفاهم 
نامه هــای مربوط به مدیریت مصرف صنایع تا پایان 
شــهریور ادامه دارد افزود: البتــه این تفاهم نامه ها با 
توجه به شرایط فعلی، لزوماً اجرا نمی شود به طوری 
که هم اکنون هیچ گونه محدودیتی برای تأمین برق 
صنایع وجود ندارد.  سخنگوی صنعت برق افزود: روز 
گذشته صنعت برق بیش از 5 هزار مگاوات برق برای 
صنایع بزرگ کشــور تأمین کرده که البته این رقم 
در زمان کم باری معادل 8 هزار مگاوات بوده اســت 
همچنین صنایع کوچک نیز طبق دستورالعمل ها در 
حال فعالیت هســتند و تأمین برق آن ها نیز درحال 

انجام است.

 بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، 
علی رغم ادعای رهبران کشورها مبنی بر 
اهمیت بحران تغییرات اقلیمی و گرمایش 
جهانی، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای 
نشان می دهد سیاست ها و اقدامات آنها در 

مسیر اشتباهی است.
بــر اســاس این گــزارش کــه عملکرد 
کشــورهای مختلف در زمینــه تغییرات 
اقلیمی را نشــان می دهد، تعهدات آب و 
هوایی جهــان از تحقق اهداف توافق آب 
و هوایی و تغییرات اقلیمی پاریس فاصله 
زیادی دارد، زیرا انتشارات جهانی گازهای 

گلخانه ای در جهتی اشتباه پیش می رود.
برخالف تعهدات ارائه شده در پیمان پاریس 
که در سال 2015 با هدف محدود کردن 
گرمایش جهانی به زیر 2 درجه سانتیگراد 
و در حالت ایده آل 1.5 درجه ســانتیگراد 
تنظیم شد، انتشــار گازهای گلخانه ای در 
جهان تا ســال 2030 در مقایسه با سال 

2010، 16 درصد افزایش می یابد.
پاتریشــیا اسپینوســا، رئیس بخش آب و 
هوایی و تغییرات اقلیمی ســازمان ملل، 
یافته های ایــن گزارش جدید را بســیار 

نگران کننده و هشــداردهنده دانست و از 
کشــورها خواست تا قبل از اجالس آب و 
هوایی COP26 در آبان ماه، اهداف آب و 

هوایی قوی تری ارائه دهند.
به گفته اسپینوسا انتشار گازهای گلخانه ای 
در جهت اشتباهی قرار دارد، زیرا برخالف 
کاهش انتشارات، این گزارش به افزایش 
قابــل توجه ایــن گازها اشــاره می کند. 
او همچنیــن ادامــه داد: »عملکرد فعلی 
کشورها ضمن نقض اهداف پیمان پاریس، 
گرمایــش 2.7 درجه ســانتیگرادی را به 

دنبال خواهد داشت.«
با نزدیک شــدن به اجالس آب و هوایی 

)COP26( گالســکو، بریتانیــا به عنوان 
میزبان این اجالس تحت فشار قرار گرفته 
است تا کشورها را متقاعد کند که اهداف 
زیســت محیطی خود را تحقق بخشند و 
به پیمان پاریس متعهد باشــند. بر اساس 
جانسون،  بوریس  درحال حاضر  گزارش ها 
نخســت وزیر بریتانیا از همه تالش های 
دیپلماتیک خود استفاده می کند تا اجالس 

گالسکو با شکست مواجه نشود.
نخست وزیری بریتانیا و آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحد روز دوشنبه 
در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد، حــدود 40 رئیس دولــت را برای 

گفت وگوهای دربــاره اهداف اقلیمی گرد 
هم می آورند.

همچنین یکــی دیگر از تعهــدات آب و 
هوایی که نقض شــده است، عدم انتقال 
کمــک 100 میلیــارد دالری از ســوی 
کشــورهای ثروتمند به کشورهای درحال 
توسعه در جهت کاهش انتشارات است. بر 
اساس این گزارش که روز گذشته توسط 
OECD منتشر شــد، کشورهای ثروتمند 
هنوز به هدف خــود مبنی بر تأمین 79.6 
میلیــارد دالری بودجه زیســت محیطی 

نرسیده اند.
همچنین توافقنامه پاریس کشورها را ملزم 
می کند که هر پنج ســال یکبار تعهدات و 
اهداف جدیــد آب و هوایی خود را تعریف 
کنند. اما درحال حاضر تنها 113 کشــور از 
191 کشــوری که پیمان پاریس را امضا 
کرده و اهداف جدید یا به روز شــده خود 

را ارائه کرده اند.
این درحالیست که چندین کشور صنعتی 
از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی که نقش 
بزرگی در انتشار گازهای گلخانه ای دارند 
هنوز اهداف جدید آب و هوایی خود را به 
سازمان ملل ارســال نکرده اند. در مقابل 
برخی از کشورها از جمله برزیل و مکزیک 

اهداف جدیدی ارائه کرده اند.

افزایش 1۶ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰

 خطر افزایش گرمایش جهانی

با وجود اینکه تولید نفت و فعالیت پاالیشگاه ها در آمریکا 
پس از وقوع طوفان آیدا همچنان با چالش مواجه اســت، 
قیمت نفت با توجه به عوامل متعدد تاثیرگذار، نتوانســت 

رشد هفتگی قابل توجهی را تجربه کند.
بازار نفت در هفته گذشــته نیز طبق معمول نوساناتی را 
تجربه کــرد؛ اما با این حال تأثیر عوامــل منفی در بازار 
مانع رشد چشمگیر شاخص های نفتی شد. در همین حال، 
کاهش عرضه نفت از ســوی آمریکا که همچنان درگیر 
خســارات ناشــی از طوفان آیدا بود، جلوی سقوط بیشتر 

قیمت ها را گرفت.
در ابتدای هفته، از آنجا که عربستان سعودی، بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت خام در جهان، در بیانیه ای به مشــتریان 
خود اطــالع داد که قیمت های ماه اکتبر برای انواع نفت 
خام فروخته شده به آســیا، بزرگ ترین منطقه خریدار را 
حداقل تا 1 دالر در هر بشــکه کاهش می دهد، بازار روند 
نزولی در پیش گرفت. بر اســاس نظرســنجی رویترز از 
پاالیشگاه های آسیایی، این کاهش قیمت ها بیشتر از حد 

انتظار بود.
از طرفــی، این کاهش قابل توجه قیمت ها، باعث نگرانی 
ســرمایه گذاران در خصوص افت تقاضا شــد. همچنین، 
کاهش شدید قیمت ها، نشانه ای از اینکه مصرف در منطقه 
واردکننده برتر جهان سست است، در حالی اتفاق افتاد که 
قرنطینه در سراسر آسیا برای مقابله با نوع دلتای ویروس 

کرونا چشم انداز اقتصادی را تاریک کرده است.
ضمن اینکــه، بازارها با تصمیم ســازمان کشــورهای 
صادرکننــده نفــت و متحدان آن )اوپــک پالس( برای 
افزایــش تولید به میــزان 400 هزار بشــکه در روز بین 
ماه های آگوست و دســامبر مخالف هستند. این تصمیم 
بــرای افزایش عرضه در حالی کــه بازار با کاهش تقاضا 

مواجه است، مناسب نبود.
از ســوی دیگر، از آنجا که استخدام در بخش تفریحی و 
هتلداری در شرایطی که موارد ابتال به کووید-19 دوباره 
افزایش یافته متوقف شد و همچنین تقاضا در رستوران ها 
و هتل هــا را کاهش داد، اقتصاد ایــاالت متحده در ماه 
آگوســت، کمترین تعداد مشــاغل را در طول هفت ماه 
اخیر ایجاد کرد. این امر نیز به نوبه خود در افت قیمت ها 

بی تأثیر نبود.
از طرفــی، به دنبال نگرانی ها از اینکه افزایش موارد ابتال 
به کووید-19 در ایاالت متحده و آســیا منجر به رشــد 
اقتصادی کندتر خواهد شــد و همچنیــن افزایش ارزش 
دالر، قیمت نفت خام وســت تگزاس اینترمیدیت آمریکا 

روز سه شنبه افت قابل توجهی را تجربه کرد.
از دیگــر عوامل تاثیرگذار بر افــت قیمت ها، می توان به 
تصمیم چین اشــاره کرد. پس از آنکه چین اعالم کرد به 
منظور کاهش فشار بر پاالیشــگاه های داخلی، از ذخایر 
نفت خام اســتراتژیک خود به بــازار عرضه می کند، هر 
دو قرارداد برنت و وســت تگزاس اینترمیدیت آمریکا روز 
پنجشــنبه بیش از یک درصد سقوط کرد و به پایین ترین 

سطح خود از تاریخ 26 آگوست رسید.
تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی اظهار کردند: »در 
حالــی که این فروش به احتمال زیاد بر واردات نفت خام 
چین در تابستان سال جاری تأثیر گذاشته، ما انتظار داریم 
کاهش ذخایر نفت خام چین روی خشکی در سال جاری 
بیشتر از این نشود و همچنین از سرگیری واردات بیشتر 
تا پایان سال جاری، با افزایش تقاضا به صورت فصلی را 
 Energy Aspects داشته باشیم.« لئو یونتائو، تحلیلگر
اذعان داشــت کــه عرضه از این ذخایــر در حالی انجام 
می شود که شرکت های بزرگ چینی مجبور به جایگزینی 
نفت خریداری شده برای ماه های سپتامبر و اکتبر از شل 

در خلیج مکزیک ایاالت متحده شدند.
همچنین، وزارت انرژی ایاالت متحده روز پنجشنبه اعالم 
کــرد که به منظور مقابله با این وضعیت، برای دومین بار 
به میزان 1.5 میلیون بشــکه نفت از ذخایر استراتژیک به 
شرکت اکســون مبیل می دهد.در سمت تقاضا، برخی از 
خطوط هوایی ایاالت متحــده، کلید بهبود وضعیت بازار 
ســوخت جت، از آنجا که افزایش موارد ابتال به ویروس 

کرونا روند از ســر گرفتن ســفرها را متوقــف کرده، در 
خصوص کند شدن فروش بلیت هشدار دادند.

عوامل حمایت کننده قیمت ها ��
اما از مهم ترین عوامل حمایت کننده قیمت ها، می توان به 
کاهش عرضه نفت از ســوی آمریکا، در پی وقوع طوفان 
آیدا اشاره کرد. پس از گذشت حدود دو هفته از خسارات 
وارد شده به زیرســاخت ها، تولیدکنندگان خلیج مکزیک 
ایاالت متحده همچنان در حال تالش برای شروع مجدد 

فعالیت خود هستند.
در اواســط هفته، آی ان جی با اســتناد به آخرین گزارش 
وزارت انرژی اذعان کرد که از 2 میلیون بشــکه در روز از 
ظرفیت تولید، 1 میلیون بشکه در روز متوقف شده است. 
با این حال، پاالیشگاه هایی که دوباره راه اندازی شده اند، 
بعید به نظر می رســد که اکنون مجدداً با ظرفیت کامل 

کار کنند.
حدود ســه چهارم، معادل 1.4 میلیون بشــکه در روز از 
تولید نفت فراســاحلی آمریکا و 1 میلیون بشکه در روز از 
ظرفیت پاالیش همچنان متوقف شــده است. این میزان 
تقریباً با مقدار تولید نیجریه، یکی از اعضای گروه اوپک 
پالس، برابر است.بازار تا کنون حدود 17.5 میلیون بشکه 
نفت از دســت داده است. الزم به ذکر است که چاه های 
فراســاحلی این خلیج حدود 17 درصــد از تولید ایاالت 
متحده را تشــکیل می دهد.اداره اطالعات انرژی آمریکا 
روز چهارشــنبه با اشــاره به اینکه طوفان آیدا به احتمال 
زیاد باعث افت بیش از میزان پیش بینی شده تولید )160 
هزار بشــکه در روز( شــود، اعالم کرد که انتظار می رود 
تولید نفت خام ایاالت متحده در ســال 2021، 200 هزار 
بشــکه در روز کاهش یابد و به 11.08 میلیون بشکه در 
روز برسد.از طرفی، شــرکت رویال داچ شل، بزرگ ترین 
شــرکت تولیدکننده نفت در خلیج مکزیک، ارسال برخی 
از محموله های صادراتی خود را به دلیل خســارات ناشی 
از طوفان آیدا متوقف کرده است.همچنین در اواسط هفته 
از آنجا که ســرمایه گذاران بر این باور بودند که موجودی 
ذخایر آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته، قیمت ها مورد 
حمایت قرار گرفتند. بر اســاس نظرســنجی انجام شده 
توسط رویترز، تحلیلگران به طور متوسط انتظار داشتند که 
ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 3 سپتامبر، 3.8 میلیون 
بشکه، ذخایر بنزین 3.6 میلیون بشکه و میعانات 3 میلیون 

بشکه کاهش یافته باشد.

مروری بر وضعیت بازار نفت در هفته گذشته

 ثبت رشد هفتگی ناچیز شاخص ها با وجود افت عرضه آمریکا

عاطفه حسینی
روزنامه نگار

مهسا نجاتی
روزنامه نگار

رویترز:
تحریم ها، صادرات بنزین ایران را رونق داد

تحریم های  نوشــت،  رویترز طی گزارشی 
صادرات نفت خام باعث شــد، ایران که تا 
همین 3 ســال پیش واردکننده بنزین بود، 
به صادرکننده این محصول تبدیل شــود و 
با افزایش صادرات محصوالت پتروشــیمی 
و نفتی، منبع درآمــدی خود را تغییر داده و 
هدف آمریکا برای قطــع درآمدهایش را با 

شکست مواجه کند.
رویترز طی گزارشی نوشت منابع تجاری و 
مقامات اعالم کردند، علی رغم تحریم های 
آمریکا، صادرات  ســخت گیرانه و شــدید 
ســوخت و محصوالت پتروشیمی ایران در 

ســال های اخیر رونق گرفته اســت و این 
رونق، ایران را در موقعیت خوبی قرار داده تا 
در صورت برداشته شدن تحریم ها از سوی 
واشــنگتن، فروش خود را در آسیا و اروپا به 

سرعت گسترش دهد.
آمریکا در ســال 2018 علیه صنعت نفت و 
گاز ایــران تحریم هایی اعمال کرد تا منابع 
درآمدی جمهوری اســالمی ایران را از بین 

ببرد.
ایــن اقدامات، صادرات نفــت خام ایران را 
بســیار کاهش داد، اما نتوانست بر فروش 
سوخت و محصوالت پتروشیمی که رهیابی 

آنها بســیار دشوارتر هســت، تأثیر چندانی 
بگذارد. نفت خام ایران به علت گرید )درجه( 
و سایر ویژگی هایش قابل شناسایی است و 
در عین حال، نفتکش های بزرگ آسان تر از 

طریق ماهواره قابل شناسایی هستند.
بر اســاس آمار وزارت نفت و بانک مرکزی 
ایران، این کشــور در ســال 2020 تقریبًا 
20 میلیارد دالر محصوالت پتروشــیمی و 
نفتی صادر کرده اســت. دولت ایران در ماه 
آوریــل اعالم کرد این صادرات منبع اصلی 

درآمدهایش است.
حمید حســینی، عضو هیات مدیره اتحادیه 

صادر کننــدگان فرآورده های نفت و گاز و 
پتروشــیمی ایران به رویترز گفت: »جهان 
بزرگ اســت و راه های دور زدن تحریم ها 
بی پایان.«وی توضیــح داد، قیمت رقابتی 
و موقعیت جغرافیایــی ایران که به خطوط 
کشتیرانی بزرگ نزدیک است، محصوالت 
این کشــور را جذاب کرده است. به نوشته 
این گرازش، همچنین خریداران بیشــتری 
برای محصوالت پاالیش شــده وجود دارد 
تــا واردکنندگانی که پاالیشــگاه های خود 
را بــا نفت ایــران تطبیق داده انــد. )تعداد 

واردکنندگان نفت ایران محدود است.(
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کارآفرینی

لطفًا مختصری از خودتان برایمان بگویید. ��
با سپاس از شما و همکاران محترم، اینجانب امیررضا 
جوادی متولد 1345 در شــیراز هســتم. در رشــته 
مهندســی صنایع از دانشــگاه صنعتی شریف و علم 
و صنعت ایران فارغ التحصیل شــده ام. فعالیت های 
صنفی خودم را از ســال 69 و در زمان دانشــجویی 

آغاز نموده ام.
مهندسی  �� شرکت  و  شما  که  موفق  حوزه های  از  یکی 

حوزه  کرده اید  کار  آن  در  کیفیت  و  ایمنی  پویندگان 
شما  شنیده ام  بطوریکه  می باشد،  استراتژیک  مدیریت 
آن  که  دارید  استراتژیک  مدیریت  در  خاصی  رهیافت 
متمایز  استراتژیک  مدیریت  متدولوژی های  سایر  از  را 
برنامه  شما  پروژه های  موفق ترین  از  یکی  می نماید. 
ایران بوده  المللی  بین  نمایشگاههای  استراتژیک شرکت 
شرکتهای  استراتژیک  برنامه  بین  در  را  اول  رتبه  که 
زیرپوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت کسب نموده 

است لطفًا در مورد آن توضیح بیشتری بدهید.
 در ایران عمومًا شــرکتها از متدولــوژی دیوید و یا 
سایر روشهای سنتی برنامه ریزی استراتژیک استفاده 
می کنند. این متدولــوژی در قرن 21 نه تنها جوابگو 
نیست بلکه بسیار خطرناک نیز می باشد، چرا که قرن 
21 قرن عدم قطعیت کامل است و ما با شرایط جدید 
و پیش بینی نشــده مواجه هستیم بطور مثال بیماری 
کرونا و ســویه های مختلف آن، که شرایط اقتصادی 
جهان را بطور کامل تغییر داد و بســیاری از کسب و 
کارها را در خطر نابودی قرار داد. اما این موضوع که 
ما با عدم قطعیت مواجه هســتیم دلیل نمی شود که 

برنامه بلند مدت نداشته باشیم.
در ایران معمواًل شرکتهای مشاور برنامه استراتژیک 
شرکتها را براســاس ماتریس SWOT )نقاط قوت، 
نقاط ضعف، فرصت هــا و تهدیدها( تنظیم می نمایند 
و در آن شــرایط را ثابت فرض می کنند در حالیکه در 
واقعیت محیط کار اینگونه نیست، یا در بهترین حالت 
آنها اقدام به اســتفاده از روشهای ریاضی برای پیش 
بینی محیط ســازمان و آینده کسب و کار می نمایند 
مانند روشهای پیش بینی forecasting یا رگرسیون، 
که آنها نیز مبتنی بر روندهای گذشته است و شرایط 

محیط را تحلیل نمی نمایند.
اینجانب در زمان برنامه ریزی اســتراتژیک برخالف 
سایر دوستان و همکاران ابتدا با استفاده از روشهایی 
مانند دلفی )Delphi( یا طوفان ذهنی، محیط سازمان 
را بصورت Fundamental ارزیابی می نمایم. آنهم با 
دیدگاه آینده پژوهی، یعنی چه اتفاقی در محیط کسب 
و کار شــرکت رخ خواهد داد سپس آنها را رتبه بندی 
نموده و ریسکها و فرصت ها را براساس احتمال وقوع 

و شدت اثر آنها بر روی شرکت ارزیابی می نمایم.
شاید اگر داده وجود داشته باشد از تکنیک های آماری 

برای پیش بینی در اینجا استفاده نمایم.
پس از تحلیل Fundamental محیط ســازمان، به 
ســراغ اســتفاده از ماتریس SWOT و سایر ابزارها 
می رویم و سپس با استفاده از تحلیل What-if تأثیر 

حالتهــای مختلف در محیط بر شــرکت را ارزیابی و 
راهکار برای آن در نظر می گیریم.

ایــن دقیقــاً همــان کاری اســت که ما در شــرکت 
نمایشــگاههای بیــن المللــی و چند شــرکت دیگر 
بــکار بردیم و بخاطــر این نگرش تمــام اتفاقات قابل 
 پیش بینی با اهمیت را برای شــرکت نمایشــگاههای 
بین المللی تهران تعیین و برای آن برنامه تهیه نموده بودیم.

این موضــوع باعث شــد برنامه تهیه شــده کاماًل 
عملیاتی و واقع بینامه باشــد و Plan های A و B و 
C را برای اتفاقات آینده داشــته باشیم لذا می بینم با 
تشدید فشارهای اقتصادی و شرایط کرونا، برنامه های 
تعریف شــده مدام به روزآوری شده و شرکت بسوی 

اهداف استراتژیک خود حرکت می کند.
نکتــه دیگر اینکه اینجانب به اهــداف و برنامه های 
اســتراتژیک بعنوان یک امر ثابت نگاه نمی کنم و با 
طرح ریزی شاخص ها و تحلیل های دوره ای و موردی 
آن را بــه روز می نمایم. این اســت کــه برنامه های 
اســتراتژیکی که در شــرکت ما تهیه می شود کاماًل 

کاربردی است.
اینجانــب مجاز نیســتم بصورت مــوردی اطالعات 
مشــتریان را افشــا نمایم اما در چند مورد با تغییر در 
رویکرد بازار و رقبا، شــرکت های مشتری ما بسرعت 
اهــداف و برنامه های اســتراتژیک را ظرف یک ماه 
بازنگری کامل نمودند خود را از خطر رهانیده و سود 
خوبی را نیز کســب نمودند. البته نگرش مدیریت و 

دیــدگاه وی بصورت دیدگاه جذبــی و یا دفعی و یا 
درجه ریســک پذیر بودن آنها نقش برجســته ای را 
در اثربخشــی اهداف و برنامه های استراتژیک بازی 

می نماید.
پس با این حساب شما ایجاد کننده یک روش جدید در  ��

مدیریت استراتژیک هستید؟
خیر این ادعای بزرگی است و من چنین ادعایی ندارم 
و تنها یک بازگشــت براساس استراتژیک را داشتم و 
ابزارها را در جاهای مناســب استفاده نمودم. غربی ها 
یک اصطالح دارند که می گوید داشــتن ابزار نجاری 

کسی را نجار نمی کند باید نجاری را بلد باشی.
تاکید می نمایم اینجانب ابــزار و یا روش جدیدی را 
ایجاد ننموده ام بلکه در جای مناســب با یک نگرش 
هدف گرا از ابزار مناسب استفاده نموده ام بطوریکه به 
چشم انداز ســازمان و فرصت ها و تهدیدهای محیط 

آن توجه خاصی نموده و براساس آن کار نمودم.
از آن گذشته چشــمم را روی واقعیات نبسته و سعی 
کــردم اهداف را کوتاه مدت )حداکثر شــش ماهه تا 
یکســاله( در نظر گرفته و شــاخص های ارزیابی را 
نه براســاس پیشرفت، بلکه براســاس چشم انداز و 
مأموریت شرکت و وضع محیط سازمان تعیین نمودم.

متاسفانه ما مهندسان و مدیران در جهان سوم دیدگاه 
مکانیکی داریم و این باعث می شود کشورهای جهان 
سوم فقیر و فقیرتر شــوند چون بر روی یک مشکل 

متمرکز می شویم و فرصتهای جدید را نمی بینیم.
برگزار  �� کار  مطالعه  دوره های  دانشگاه  در چندین  شما 

و  معدن  صنعت،  وزارت  همکاری  با  بعالوه  نموده اید 
و  زمان  و  کار  ارزیابی  مورد  در  سمینارهایی  تجارت 
استقبال  با  شما  آموزشی  دوره های  داشته اید.  زمانسنجی 
زیادی مواجه شده اند. من قبل از این مصاحبه با مدیران 
سه مورد از شرکتهایی که شما و تیمتان در آنها زمانسنجی 
بدست  نتایج  از  بسیار  نمودم  صحبت  داده اید  انجام 
از  بسیاری  که  حالیست  در  این  و  داشتند  رضایت  آمده 
ارزیابی کار  نتایج بدست آمده در  از  ایران  مدیران در 
تفاوت  هستند.  ناراضی  بشدت  فعالیت ها  زمانسنجی  و 
شما با سایر شرکتها و افرادی که فعالیت زمانسنجی ارائه 

می دهند در چیست؟
در ایران تمرکز بر بدســت آوردن زمان فعالیتهاست 
نه در تحلیل عملکرد و استفاده از زمانسنجی، بعالوه 
فقط به موارد اصلی توجه می شود در حالیکه بسیاری 
از فعالیتهای جانبــی و به ظاهر کم اهمیت و عوامل 
تصادفــی باعث تغییر ظرفیت و تعداد بیشــتر نیروی 
انســانی نسبت به مقدار برآورد شــده در زمانسنجی 

می گردد. بــرای مثال در ایران خودرو انحراف برآورد 
نیروی انســانی در بعضی از خطوط تولید 300% بود 
وقتی من مورد را بررسی نمودم متوجه شدم که زمان 
فعالیتها صحیح اســت اما به علت تحلیل نادرست و 
محاســبه غلط و اســتفاده نکردن از ابزارهایی مانند 
طرح گرافیکی، این انحراف غیر واقعی گزارش شــده 

بود و انحراف واقعی حدود 20% بود.

لذا پس از تأسیس شرکت مهندسی پویندگان ایمنی 
و کیفیــت اقدام بــه برگزاری دوره هــای بازآموزی 
برای مهندســان صنایع در مورد نحوه انجام صحیح 

زمانسنجی و تحلیل نتایج نمودم.
و  �� معتبر  بسیار  SQS در حوزه زمانسنجی  شما و شرکت 

مشهور هستید و حتی از شما بعنوان حکم در اختالفات بین 
مشاوران و کارفرماها دعوت می شود، دلیل آن فقط وارد 
نیروی  نمودن طرح گرافیکی محیط کارخانه در تحلیل 
انسانی است؟ کار دیگری در این زمینه انجام نشده است؟

 خیــر این تنهــا دلیل نیســت در اکثــر پروژه های 
زمانســنجی تنها به فعالیتها توجه می شود در حالیکه 
ما از روشــهای مدیریت ریســک و توزیــع بتا برای 
محاســبه زمان فعالیت ها اســتفاده می کنیم بعبارت 
دیگر ما ظرفیت واقعی را محاسبه می کنیم نه حداکثر 
ظرفیت قابل دسترســی، به این مثال توجه کنید یک 
دونده سرعت صد متر را حدود 11 ثانیه می دود اما آیا 
می تواند 10000 متر را 1100 ثانیه بدود؟ به هیج وجه 
زمان برای طی 10000 متر بســیار بیشــتر از 1100 

ثانیه است.
تقریبًا تمام شرکتهای مشاور در ایران با نمونه گیری 
از کار ماننــد زمان گیــری از دو صد متر و تعمیم آن 
به 10000 متر اســتفاده می نمایند. اما ما با تجزیه و 
تحلیل ریسک و استفاده از ابزارهای ریاضی، ظرفیت 

علمی و واقعی را محاسبه می نمائیم.
از مشتریان  �� با چندین شرکت  از این مصاحبه  من قبل 

و  شما  از  آنها  تمام  گرفتم  تماس  تصادفی  بصورت  شما 
رضایت  دالیل  وقتی  و  بودند  راضی  بسیار   SQS شرکت 
را از آن ها سؤال نمودم موارد زیادی را مطرح نمودند 
تعهد  علمی،  بصورت  پروژه  انجام  آن ها،  مهم ترین  که 
حرفه ای، واقع بینی، قیمت منصفانه و صداقت بود. خود 

شما علت اصلی موفقیت را چه میدانید؟
مــن فکر می کنم دو عامل باعث رضایت مشــتریان 

ما می شود.
الف( تعهد و عشق ما به کار

ب( داشتن نگرش علمی و جسورانه در اجرای پروژه ها
در مــورد اول بایــد بگویم ما خودمــان را جزئی از 
کارفرمایــان دانســته و به هیج عنوان بــه پروژه ها 
فقط نگرش مادی نداریم بلکه احســاس می کنیم آن 
شرکت مال خودمان هست و باید بهترین کار را برای 

سودآوری آن انجام دهیم.
امــا در خصوص مــورد دوم باید بگویــم ما در مورد 
اجرای هر پروژه، ابتدا روشهای انجام را مطالعه نموده 
و از آخرین دســت آوردهای علمی استفاده می کنیم 
من همیشــه به پرســنل و مدیران پروژه در شرکت 
خودم می گویم همه چیز را همگان دانند و همگان از 

یک مادر متولد نشده اند.
لذا همیشه باید یا در حال آموختن باشید یا یاد دادن.

مــا ابزارهای روز علمی را در اجــرای پروژه ها بدون 
 APQP محدودیت بکار می بریم برای مثال از روش
که در صنعت خودرو استفاده می گردد برای اولین بار 
در کشــور در تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی 
اســتفاده نمودیم که این موضوع منجر به تغییر نحوه 
کنترل وزارت بهداشــت و درمان بر تکنیکال فایل ها 
پس از آن و الزام آنها به رعایت الزامات APQP شد.

اگر  �� موفق  صنایع  مهندسان  از  یکی  بعنوان  پایان  در 
پیشنهادی دارید بفرمائید.

شما لطفًا دارید اینجانب همواره یک دانشجو در یکی 
از رشته های مهندسی هستم و نه بیشتر.

اما مهم ترین پیشنهاد من اینست که اساتید دانشگاه 
از دانشــجویان بخواهند برای تمام دروس تخصصی 
رشــته خود، پــروژه تهیه کنند تا نمــود علمی آنچه 
بصورت تئوری خوانده شده در عمل و در همان زمان 

دانشجویی مشاهده کنند.
اینجانب در اجرای پروژه ها بیشتر از دانشجویان تازه فارغ 
التحصیل استفاده می نمایم چون آنها هنوز درگیر کلیشه ها 
نشده اند و با جسارت بیشــتر از ابزارها استفاده می کنند.

جالب اســت کســانی که در پروژه ها با من کار می کنند 
تقریبًا همگی بدون استثنا مهندسان بسیار خوب و موفقی 
شده اند. شاید بخاطر اینکه من آنها را مجبور می کردم که 
دقیقًا آنچه بصورت تئوری آموخته اند را در عمل بیاورند.

طی گفت وگوی تفصیلی »تدبیرتازه« با مهندس امیررضا جوادی پایه گذار شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مطرح شد

روش های سنتی برنامه ریزی استراتژیک 
در قرن 21 جوابگو نیست

تقریباً تمام شرکتهای مشاور در ایران با 
نمونه گیری از کار مانند زمان گیری از دو 
صــد متــر و تعمیــم آن بــه ۱۰۰۰۰ متــر 
اســتفاده می نماینــد. امــا مــا بــا تجزیــه و 
تحلیــل ریســک و اســتفاده از ابزارهــای 
را  واقعــی  و  علمــی  ریاضــی، ظرفیــت 

محاسبه می نمائیم.

اما مهم ترین پیشــنهاد من اینســت که 
اساتید دانشگاه از دانشجویان بخواهند 
برای تمام دروس تخصصی رشته خود، 
پــروژه تهیــه کننــد تــا نمــود علمــی آنچــه 
بصــورت تئــوری خوانــده شــده در عمــل و 
در همــان زمــان دانشــجویی مشــاهده 

کنند.

اینجانب ابزار و یا روش جدیدی را ایجاد 
ننمــوده ام بلکــه در جــای مناســب بــا یک 
نگرش هدف گرا از ابزار مناسب استفاده 
انــداز  چشــم  بــه  بطوریکــه  نمــوده ام 
سازمان و فرصت ها و تهدیدهای محیط 
آن توجه خاصی نموده و براساس آن کار 

نمودم.

برنامه هــای  و  اهــداف  بــه  اینجانــب   
اســتراتژیک بعنــوان یــک امــر ثابت نگاه 
نمی کنــم و بــا طــرح ریــزی شــاخص ها و 
تحلیل های دوره ای و موردی آن را به روز 
می نمایــم. ایــن اســت کــه برنامه هــای 
اســتراتژیکی کــه در شــرکت مــا تهیــه 

می شود کامالً کاربردی است.

امروزه بهره وری و استفاده بهینه از منابع مؤلفه های مهم فعالیت های اقتصادی به شمار می روند که 
به عنوان پیشران در پیشبرد اهداف شرکت ها و سازمان ها نقش اساسی دارند. همچنین استفاده از 

روشهای مهندسی در صنایع در رشد بهره وری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از آنجائیکه »هفته نامه تدبیر تازه« در زمینه معرفی افرادی که در شکوفایی و توسعه سازمان ها با 
به کارگیری روش های مهندسی نقش ارزنده ای دارند همیشه پیش قدم بوده است این بار نیز بر آن 

شدیم تا با یکی از افراد موفق در این زمینه گفت گویی انجام دهیم.
مهندس امیررضا جوادی پایه گذار شــرکت مهندســی پویندگان ایمنی و کیفیت )SQS( بوده که 
بعنوان مدیرعامل این شرکت نزدیک به 500 پروژه موفق در زمینه های مهندسی صنایع، مدیریت 
استراتژیک و مدیریت کیفیت و یکپارچه در شرکتهای دولتی مانند فرودگاه های بین المللی کرمان، 

زاهدان، یزد، ارومیه، شرکت بین المللی نمایشگاه های ایران )تهران(، اداره کل مسکن و شهرسازی 
استان تهران، سازمان منطقه آزاد کیش، پتروشیمی لردگان، شهرداری بیجار و هلدینگهای بزرگ 
مانند: نصر کرمان، فارس، همدان، کردســتان، سیستان و بلوچســتان و ... اجرا نموده اند و دارای 

لوح های تقدیر متعدد از آن ها می باشند.
همچنین بدنبال حضور در سمینارهای تخصصی و سوابق تدریس دارای لوح و نشان تقدیر شده اند 
نظیر: لوح سپاس برای نشست تخصصی در شهرداری تهران، ارائه مقاله در مرکز تحقیقات صنعتی 
ایران، دانشکده های صنایع همدان و امیرکبیر و ... که گواهی بر دانش باال و عملکرد حرفه ای خوب 

ایشان می باشد.
 ایشان تا کنون شــش مورد کتاب در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت محیط زیست 

و ایمنی و بهداشــت حرفه ای، ترجمه و تألیف نموده و دهها دوره آموزشــی برای مدیران صنایع و 
کارشناسان در زمینه های مختلف مهندسی صنایع برگزار نموده اند، ایشان مشاور شرکت آرمان گهر 
ســیرجان برای جایزه ملی نگهداری و تعمیرات در ســال های 96 و 97 بوده اند که این شرکت به 
ترتیب رتبه سوم و اول کشوری را در آن سالها کسب نمود، بعالوه مشاور مدیریت استراتژیک شرکت 
بین المللی نمایشــگاه های جمهوری اسالمی ایران در ســال 1395 بودند که رتبه اول برنامه های 
استراتژیک را در بین شرکتهای وزارت صمت )صنعت، معدن، تجارت( بدست آورد، همچنین ایشان 
سابقه تدریس در دانشگاه در دروس مختلف نیز دارند و دوره های تخصصی در زمینه های مختلف 

را در دانشگاهها و ادارات صنایع و اتاق بازرگانی اجرا نموده اند.
آنچه در پی می آید گفت و گو تدبیر تازه با ایشان است که از منظر شما خوانندگان گرامی می گذرد.
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خربخوان

هالووین؛ جشن جذابی به رنگ 
کدوتنبل

هالووین از جمله جشــن های مهیج و جذابی است 
که عالوه بر آمریکای شمالی، در برخی نقاط دنیا 
با پوشیدن لباس های مخصوص، مهمانی، حکاکی 

روی کدوتنبل و... برگزار می شود.
هالووین یکی از قدیمی ترین تعطیالت جهان است 
که هر ســال در 31 اکتبر جشــن گرفته می شود. 
اگرچه این جشــن از جشــنواره های باســتانی و 
آیین های مذهبی گرفته شــده است؛ همچنان در 
تعداد زیادی از کشــورهای جهان برگزار می شود. 
هالووین از جملــه ترســناک ترین و جذاب ترین 
شب های سال اســت که مردم آن را بسیار جدی 
می گیرند؛ با اینکه بسیاری از آن ها دقیقاً نمی دانند 
که علت حکاکی روی کدوتنبل چیست یا چرا ارواح 
قالبی آویزان می کنند و آب نبات و شکالت هدیه 
می دهند. با اینکــه هالووین احتمااًل به عنوان یک 
مراســم مذهبی و معنوی شکل گرفت؛ این روزها 
به تجارت بسیار بزرگی تبدیل شده است و درآمد 

زیادی را عاید کشورها می کند.
هالووین چیست؟ ��

هالووین، تعطیالتی است که هر سال در 31 اکتبر 
جشن گرفته می شود و ریشه در جشنواره باستانی 
سلتیک موسوم به »ســواین« )Samhain( دارد؛ 
زمانی که مردم برای دفــع ارواح، آتش بزرگی در 
فضای باز روشــن می کردند و لباس های خاصی 
می پوشــیدند.هالووین همیشــه تعطیــالت پر از 
رمزوراز، جادو و خرافات بوده اســت. این جشنواره 
به عنوان یک مراسم سلتیک در پایان تابستان آغاز 
شــد که مردم به ویژه با بستگان و دوستان مرحوم 
خود احساس نزدیکی می کردند. آن ها هنگام چیدن 
میزهای شــام، صندلی هایی ســر میز برای ارواح 
می گذاشتند و غذاهایی را در جلوی در خانه و کنار 
جاده قرار می دادند و شــمع روشن می کردند تا به 
عزیزانشــان کمک کنند راه خود را به دنیای ارواح 

پیدا کنند.
ریشه های تاریخی هالووین ��

ریشه هالووین به جشنواره باســتانی سلتیک به نام 
»سواین« )Samhain( برمی گردد که تلفظ انگلیسی 
آن به صورت »SOW-in« اســت. ســلت ها 2000 
ســال پیش زندگــی می کردند و عمدتــاً در منطقه 
ایرلند، بریتانیا و شــمال فرانسه، ســال نو خود را در 
یک نوامبر جشــن می گرفتند. این روز پایان تابستان 
و زمان برداشــت محصول و همچنین آغاز تاریکی و 
زمســتان سرد بود؛ زمانی از ســال که اغلب با مرگ 
انسان ها همراه می شد. ســلت ها معتقد بودند که در 
شب قبل از ســال نو، مرز بین دنیای زندگی و مرگ 
از بین می رود. آن ها در شــب 31 اکتبر جشن سواین 
را برگــزار می کردنــد و بر این باور بودنــد که ارواح 
مردگان به زمین بازمی گردند.سلت ها فکر می کردند 
که حضور ارواح عالوه بر ایجاد مشــکالت و آسیب 
به محصوالت می تواند به روحانی ها برای پیش بینی 
آینده کمک کند. برای افرادی که به طور کامل وابسته 
به طبیعت بودند، این پیشگویی ها مایه دلگرمی زیادی 
در زمســتان های طوالنی و تاریک محسوب می شد.

همچنین ســلت ها معتقد بودند که در این روز ارواح 
مردگان به دنیای دیگر منتقل می شــود و در نتیجه 
لحظه انتقال همیشــه خاص و فــوق طبیعی تلقی 
می شــد. ضمن اینکه این روز زمان ارتباط با مردگان 
بود.روحانی ها برای برگزاری این مراسم، آتش مقدس 
بزرگی برپا می کردند و مردم به دور آن جمع می شدند 
تا محصوالت و گوســفندانی را به عنوان قربانی برای 
خدایان ســلتیک در آتش بسوزانند. در طول مراسم، 
مردم لباس های خاصی می پوشیدند که اغلب شامل 
سر و پوســت حیوانات و سیاه کردن صورت می شد و 
ســعی می کردند که طالع یکدیگر را پیش بینی کنند. 
پس از پایان جشن، مردم که تنورهای خود را از قبل 
از مراسم خاموش کرده بودند، با آتش مقدس دوباره 
روشــن می کردند تا از آن ها در طول زمستان آینده 
محافظت کند.طبق روایات، اثرات آتش کشف شده در 
محل های اصلی مراسم نظیر »Tlachtga« در ایرلند 
نشان می دهد که آتش در مقیاس وسیعی برپا می شد. 
این آتش ها احتمااًل برای قربانی کردن یا نماد خورشید 
بوده انــد؛ زیرا این محل به عنــوان یکی از الهه های 
خورشید شناخته می شد.43 سال پس از میالد مسیح، 
امپراتوری روم بخش اعظمی از قلمرو سلتیک را فتح 
کرد و در طول 400 سالی که بر این سرزمین حکومت 
می کرد، دو جشــنواره رومی با جشن سنتی سلتیک 
)سواین( تلفیق شــد. اولین جشن رومی ها، »فرالیا« 
)Feralia( نام داشــت که در یکــی از روزهای اواخر 
ماه اکتبر، رومی ها به طور سنتی عبور مرده ها را گرامی 
می داشتند. دومین جشن به افتخار پومونا، الهه رومی 
میوه و درختان برگزار می شد. میوه سیب، نماد پومونا 
بود و ادغام این جشــن با سواین احتمااًل ریشه های 
ســنت »اپل بابینگ« )Apple bobbing( هســتند 
که امروزه در هالووین انجام می شــود. در این جشن 
شرکت کنندگان باید ســیب هایی که در طشت آبی 

شناور هستند، بدون دخالت دست و با دندان بگیرند.

خربخوان

نامزدی ۳ روستای ایران برای 
انتخاب دهکده جهانی گردشگری

با اعالم معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، در راســتای طرح 
ابتکاری دهکده های گردشــگری، ســه روســتای 
ایران به ســازمان جهانی جهانگردی معرفی شدند. 
ولی تیموری، معــاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، با اشاره به 
طرح ابتکاری دهکده های گردشگری، از انتخاب سه 
روستای برندق، خرانق و الرک توسط کمیته داخلی 
معاونت گردشگری مطابق با معیارهای اعالم شده از 
سوی UNWTO و معرفی آن ها به سازمان جهانی 
جهانگردی خبر داد. وی در این رابطه اذعان داشت: 
ابتکاری دهکده های گردشــگری ســازمان  طرح 
جهانی گردشگری در راستای شعار سال این سازمان 
)گردشگری و توسعه روستایی( به کشورهای عضو 
ابالغ شــد.   این طرح به منظور شناسایی و معرفی 
روستاهای گردشــگرپذیر و تشکیل شــبکه ای از 
روستاها در ســطح جهان ارائه شد. معیارهای مورد 
نظر در این طرح شامل دارا بودن جاذبه های تاریخی 
فرهنگی، جاذبه های طبیعی، صنایع دستی، محوریت 
اقتصاد روستا بر پایه گردشــگری، مشارکت مردم 
روســتا در فرایند توســعه و دارا بودن امکانات اولیه 
برای ورود گردشــگر اســت. تیموری با بیان اینکه 
در این طرح تنها ســع روســتا از هر کشور انتخاب 
و معرفــی می شــوند، تصریح کرد: بــر همین مبنا 
کمیته ای در معاونت گردشــگری تشکیل و بر پایه 
معیارهای اعالم شده و در راستای معرفی روستاهای 
گردشگرپذیر و کمتر شناخته شده کشور، سه روستا 
به نام برندق )اســتان اردبیل(، خرانق )استان یزد(، 
الرک )استان هرمزگان( برای جمع آوری اطالعات 
انتخــاب شــدند. معاون گردشــگری با اشــاره به 
جمع آوری اطالعات مفیدی در خصوص ویژگی های 
گردشگری روستاها، سیاست های روستا در خصوص 
توسعه پایدار و مشــارکت اجتماعی، نحوه مدیریت 
گردشگری در روستا، شــیوه های بازاریابی و تبلیغ 
جاذبه هــا و مزیت های رقابتی روســتاها به کمک 
ادارات کل اســتانی و ثبت آن در ســازمان جهانی 
جهانگردی، خاطرنشان کرد: طبق برنامه زمان بندی 
اعالم شده، قرار است آذرماه امسال اطالعات ارسالی 
ارزیابی و نتیجه نهایی به کشورهای عضو اعالم شود. 
بنا بر گفته ولی تیموری، در صورت انتخاب و تأیید 
نهایی هر یک از این روســتاها، نام آن ها در شبکه 
روستاهای گردشگری قرار می گیرد و به هر یک از 
آن ها، لوگو و نشان سازمان جهانی تعلق می گیرد و 

حمایت های »معنوی« شامل آن ها می شود.

پیش بینی یک معضل زیست 
محیطی جدید در آمریکا

کارشناســان محیط زیســتی در آمریکا هشدار داده اند 
کــه برخی از مناطــق ایاالت متحده تابســتان آینده، 
شاهد تولیدمثل و پراکندگی غیرمعمول میلیاردها پشه 
خواهند بود که به نوبه خود یک بحران زیست محیطی 
برای مردم و اکوسیستم محلی محسوب می شود. یک 
کارشناس زیســت محیطی در این باره هشدار داد: به 
دلیل وضعیتی کــه از ترکیب وقوع طوفان ها با گرمای 
ســوزان هوا ایجاد شده اســت، بخش هایی از ایاالت 
متحده ممکن است شاهد افزایش شدید تولیدمثل پشه ها 
در تابستان آتی باشند. »مایکل راوپ«، حشره شناس و 
استاد برجسته دانشگاه مریلند در برنامه شبکه تلویزیونی 
سی بی اس نیوز گفت که ایاالت متحده در این تابستان 
شاهد تولیدمثل میلیاردها پشــه خواهد بود. پشه ها در 
هوای گــرم و آب راکد تولیدمثل می کنند. راوپ گفت: 
وقتی دمای هوا به حدود 32 درجه ســانتیگراد می رسد 
و آب های راکد داریم، شــاهد تولیدمثل میلیاردها پشه 
خواهیم بود. در نتیجه موارد متعددی هم از نیش خوردن 
رخ خواهد داد. راوپ توضیح داد که بارش بی وقفه و دو 
طوفان شامل طوفان »هنری« در اوت و طوفان »آیدا« 
در سپتامبر که در چند ایالت آمریکا رخ داد، مقادیر زیادی 
آب در زمین آن نواحی جمع کرده است. همچنین، انتظار 
می رود که دمــای هوا هم افزایش یابد و آن نیز به نوبه 
خود منجر به ایجاد شــرایط ایــده آل برای تولیدمثل و 

حیات این حشره شود.

دریــای نــور نــام المــاس گران قیمت و 
بزرگ ترین  به عنوان  اســت که  باشکوهی 
الماس صورتی جهان به حســاب می آید و 
هم اکنون در مــوزه جواهرات ملی ایران در 

بانک مرکزی نگهداری می شود.
دریای نور یکــی از بزرگ ترین الماس های 
تراش خــورده در جهان اســت که وزن آن 
186 قیراط تخمین زده می شود. این الماس 
به رنگ صورتی کم رنگ است که در کمتر 
الماسی به چشم می خورد و در حال حاضر در 
مجموعه جواهرات تاج ایرانی بانک مرکزی 
ایران در تهران نگهداری می شــود. وقتی 
صحبت از الماس هــای با اهمیت تاریخی 
می شود، هیچ الماســی نمی تواند از دریای 
نور پیشــی بگیرد. این ســنگ بزرگ ترین 
المــاس صورتــی و یکــی از قدیمی ترین 
الماس های به رنــگ صورتی در جهان به 
حساب می آید که از دو طرف تراش خورده 
و تمام سطوح آن صاف و یکنواخت است؛ 
هرچند در یک ســمت آن عبارت »سلطان 
صاحبقران فتحعلی شاه قاجار 1244« حک 
شده اســت. دریای نور دارای تاریخ غنی، 
میــراث ســلطنتی و داســتان های جذابی 
اســت که همگی به جذابیــت و ارزش آن 
می افزایند. نام دریای نور احتمااًل توســط 
ایرانی ها روی این الماس گذاشــته شــده 
اســت؛ پس از آنکه نادر شاه افشار به هند 
حمله کرد و دریای نور را به همراه با اشیای 
گرانبهای دیگری همچــون کوه نور و نور 
العیــن از هند به ایــران آورد. در واقع، نام 
کوه نور را نیز به نادر شــاه نسبت می دهند 
که وقتی برای اولین بار این الماس را دید، 
نتوانست شگفتی خود را پنهان کند و فریاد 
زد: »کوهی از نور!« ژان باپتیست تاورنیه در 
ســال 1642 میالدی موفق شد از نزدیک 
نگاهی به الماسی بیندازد که احتمااًل بعدها 
به الماس دریای نور و نور العین تبدیل شد. 
او این الماس بزرگ بــا وزن تقریبی 242 
قیراط را »الماس لوح بــزرگ« نامید. این 
الماس بر تخت امپراتور مغول شــاه جهان 
نصب شــده بود. این طور به نظر می رسد 
که المــاس دریای نور از معدن گلوکندو در 
هند استخراج شد و تا سال 1739 میالدی 
متعلق به امپراتور مغول بود. همچنین تصور 
می شود که این الماس بسیار قدیمی تر باشد 
و به سلســله های قبلی حاکم در هند تعلق 
داشته باشد. سلســله کاکاتیا از حدود 956 
تا 1323 میــالدی فرمانروایی می کردند و 
ظاهراً این الماس را در اختیار داشتند؛ گرچه 
در زمان خاندان خلجی که حکومت نســبتًا 
کوتاهی از ســال 1290 تا 1320 میالدی 
داشتند، دریای نور به غارت می رود. در ادامه 
نادر شاه به هند حمله کرد و گنجینه مغول را 
در اختیار گرفت که شامل دریای نور و کوه 

نور بود. او سپس این گنج را به ایران منتقل 
کرد؛ جایی که برای همیشــه در آنجا ماند 
و از یک سلســله به سلسله ای دیگر منتقل 
شد. شاهرخ میرزا، نوه نادر شاه بود که پس 
از مرگ او این ســنگ های گران قیمت را 
در اختیار گرفت. پــس از آن دریای نور به 
لطفعلــی خان زند رســید. وقتی آقا محمد 
خان، بنیانگذار سلسله قاجار بر زندها پیروز 
شد، نوبت پادشاهان قاجار بود که تصاحب 
الماس را به دســت بگیرند. بعدها فتحعلی 
شاه قاجار حتی نام خود را روی یک وجه از 
سنگ حک کرد. هنگامی که فتحعلی شاه 
در سال 1834 میالدی درگذشت، جواهرات 
تاج ایران به دســت محمد شاه، ناصرالدین 
شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه افتاد. 
ناصرالدین شــاه در ســال 1848 میالدی 
وارث دریای نور بود. او اعتقاد داشت که این 
الماس یکی از جواهرات تاج کوروش بزرگ 
بوده است و به همین دلیل، اغلب آن را روی 
بازوی خود می پوشید. وقتی بازوبند دیگر مد 
سلطنتی به حساب نمی آمد، ناصرالدین شاه 
آن را برای ســنجاق سینه استفاده می کرد 
و بعدهــا آن را روی کاله خود قرار داد. در 
برخی موارد، این جواهر به عنوان نشــانه ای 
از افتخار در اختیار شخصیت های بلندمرتبه 
ایران قرار می گرفت تا از آن نگهداری کنند. 
سرانجام، ناصرالدین شاه تصمیم گرفت که 
کوه مناســبی برای دریای نور درست کند. 
هنگامی که کوه باالخره تکمیل شد، دریای 
نور در قاب مجللی قــرار گرفت که مزین 
به نشان شیر و خورشید دولت شاهنشاهی 
ایران بود. 457 المــاس کوچک تر و چهار 
یاقوت نیز روی این قاب نصب شد. سپس 
مظفرالدین شاه، دریای نور را به ارث برد. او 
ســه بار به اروپا سفر کرد و در یکی از این 
بازدیدها که در ســال 1903 میالدی انجام 
شد، کالهی مزین به الماس دریای نور را بر 
 Leslie( »سر داشت که توسط »لزلی وارد
Ward( در یک پرتره به تصویر کشیده شد. 
در ســال 1906 میالدی، انقالب مشروطه 
رخ داد و ســرانجام ایران به قانون اساسی 
رســید. پس از مظفرالدین شاه، محمدعلی 
شاه به قدرت رسید و نمی خواست در برابر 
قانون اساسی و مجلس شورای ملی تمکین 

کند؛ تا اینکه نیروهای طرفدار قانون اساسی 
از آذربایجان وارد تهران شدند و محمدعلی 
شاه را برکنار کردند. به این ترتیب، پسرش 
احمدشاه قاجار را بر تخت نشاندند و قانون 
اساسی را دوباره برقرار کردند. محمدعلی شاه 
به سفارت روسیه در تهران پناه برد؛ در حالی 
که، دریای نور و جواهرات ارزشمند دیگری 
را با خود حمل می کرد و مدعی بود که این 
جواهرات، اموال شخصی او هستند. گرچه 
این جواهرات در نهایت به ایران بازگردانده 
شد. در سال 1925 میالدی سلسله جدیدی 
به نام سلســله پهلوی ایجاد شد. در ادامه، 
رضا شــاه، بنیانگذار سلسله پهلوی، دریای 
نور را به عنوان تزیین کاله نظامی خود برای 
تاج گذاری در ســال 1926 میالدی بر سر 
گذاشت. همچنین محمدرضا شاه پهلوی نیز 
در مراسم مشابهی در سال 1967 میالدی 
از آن استفاده کرد. به گفته تیمی از محققان 
کانادایی که در سال 1965 روی جواهرات 
تاج تحقیق کردند، این الماس فقط می تواند 
بخشی از الماس صورتی بزرگ تری به نام 
»المــاس لوح بزرگ« باشــد که بر تخت 
شــاه جهان، امپراتور مغول نصب شده بود؛ 
الماسی که تاورنیه، جواهرساز فرانسوی در 
خاطرات خود در ســال 1642 میالدی به 
توصیف آن پرداخته بود. به نظر می رســد 
که این الماس به دو قســمت تقسیم شده 
و بزرگ ترین قســمت آن، دریای نور است 
و قسمت باقی مانده، نورالعین باشد. الماس 
نور العین در حال حاضــر روی تاجی قرار 
دارد کــه بخشــی از جواهرات تــاج ایران 
محسوب می شود. جالب اینکه بعد از اشاره 
تاورنیه به الماس لوح بــزرگ، برای بیش 
از یک قرن هیــچ اثری از این الماس نبود 
و 149 ســال بعد در ســال 1791 میالدی 
 Sir Harford( »توسط »سر هارفورد بریجز
Brydges(، دیپلمات انگلیسی دیده شد. در 
حقیقت، در دوره پادشاهی لطفعلی خان زند، 
سر هارفورد بریجز به شیراز دعوت می شود 
تا برخی از الماس هــای متعلق به لطفعلی 
خان زند را بررسی و ارزیابی کند؛ زیرا پادشاه 
به منظور جمع آوری بودجه برای سروسامان 
دادن به ارتش، قصد فروش آن ها را داشت. 
در اینجا بود که دیپلمات انگلیسی موفق به 

دیدن الماس لوح بزرگ می شود که آخرین 
بار در سال 1642 میالدی دیده شده بود. او 
خاطرنشان می کند که الماس دقیقاً به همان 
شکلی مانده که تاورنیه توصیف کرده بود. از 
آن زمان به بعد از سرنوشت الماس خبری 
نشد و برای آخرین بار در مالکیت لطفعلی 
خــان قرار داشــتدرباره تاریخچــه دریای 
نور، روایت دیگری نیز مطرح اســت. گفته 
می شود که دریای نور برای سال ها در اختیار 
پادشــاهان مراتا بود، تا اینکه توسط اجداد 
نواب ســراج الملــک از حیدرآباد خریداری 
شــد. پس از آن، دریای نــور نیز مانند کوه 
نور در اختیار امپراتور پارس قرار گرفت. در 
ایــران، نام دریای نــور را روی این الماس 
گذاشتند. ســرانجام رانجیت سینگ، حاکم 
پنجاب، آن را تصاحــب کرد. هنگامی که 
انگلیسی ها در سال 1849 میالدی پنجاب 
را تحت ســلطه خود درآوردند، شرکت هند 
شرقی بسیاری از جواهرات ارزشمند خزانه 
دولیپ سینگ، از جمله کوه نور و دریای نور 
را بــه غارت برد. کوه نور به ملکه ویکتوریا 
اهدا شد. ســایر جواهرات و مرواریدها نزد 
این شــرکت باقــی ماند. در ســال 1850 
میــالدی تعداد قابل توجهــی از جواهرات 
نظیر دریای نور برای نمایش در نمایشگاه 
بزرگ به لندن فرستاده شدند که به افتخار 
ملکه ویکتوریا ســازماندهی شــده بود. از 
آنجا که قیمت مورد انتظار در نمایشــگاه ها 
حاصل نشد، تصمیم گرفته شد که آن ها را 
به هند ارســال کنند و در حراجی بفروشند. 
در نوامبــر 1852 میالدی خواجه علیم اهلل، 
دریای نور را خریــد. نواب یا حکمران داکا 
از آن برای بازوبند استفاده می کرد؛ هرچند 
این الماس به عنوان تزیین برای روی دستار 
نیز بــه کار می رفت. نــواب داکا با کمک 
همیلتون و کمپانی، آلبومی حاوی اطالعات 
و عکس های جواهرات برجسته در مجموعه 
خود را منتشــر کرد که دریــای نور نیز در 
آن وجود داشــت. لرد دوفرین و همسرش 
در ســال 1887 میالدی به خانه نواب در 
کلکته رفتند و الماس را دیدند. نواب سلیم 
اهلل آن را وثیقه گذاشــت تــا از دولت وام 
بگیرد و می خواســت برای بازپرداخت وام، 
الماس را بفروشــد. بر این اســاس، دریای 
نور در ســال 1911 میالدی تحت نظارت 
همیلتون و کمپانی به انگلستان ارسال شد. 
از آنجــا که الماس نتوانســت اروپایی ها را 
جذب کنــد و ارزش آن از 1500 پوند فراتر 
نرفت، به کلکته برگردانده شــد و تا ســال 
1948 میــالدی در اختیار شــرکت مذکور 
بود. امپراتور جورج پنجم و ملکه ماری این 
الماس را هنگام بازدید از کلکته در ســال 
1912 میــالدی دیدند. پس از تجزیه هند، 
دریای نور از کلکته منتقل و به شعبه بانک 
سلطنتی هند در داکا ســپرده شد. در حال 
حاضر، الماس دریای نور در بانک ســونالی 

نگهداری می شود.

بزرگ ترین الماس صورتی جهان د رموزه جواهرات ملی ایران

الماسی به وزن 186 قیراط

نیاز به رونق اقتصادهای آســیب دیده به واسطه 
شــیوع مرگ بار کرونا در جهان، کشــورهای 
مختلف را برآن داشــته اســت تــا با کاهش 
محدودیت ها، صنعت گردشــگری خود را احیا 
کنند. خوشــبختانه، توســعه واکسیناسیون به 
دروازه ای امن برای پذیرش گردشــگران بدل 
شده است و بسیاری از کشورهای جهان از ورود 
مسافران واکسینه شده استقبال می کنند. موضوع 
واکسیناســیون تا حدی بر صنعت گردشگری 
تاثیرگذار بوده است که کشورهای توسعه یافته 
به پی ریزی طرحی با عنوان »پاسپورت واکسن« 
اندیشیده اندتاکنون چندین واکسن کرونا توسط 
کشــورهای مختلف رونمایی شده و »سازمان 
جهانی بهداشــت« )WHO( به عنوان مرجعی 
بین المللی، تعدادی از این واکســن ها را تأیید 
کرده است. عالوه بر سازمان جهانی بهداشت، 
»آژانس دارویی اروپــا« )EMA( دیگر مرجع 
بین المللــی برای تأیید وثوق و ایمنی بخشــی 
واکسن های ساخته شــده محسوب می شود و 
رأی این آژانس، نفوذ گسترده ای بر کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و حوزه شــنگن دارد. از بین 
واکسن هایی که مجوز سازمان جهانی بهداشت 
را کســب کرده انــد، چهار واکســن »فایزر - 
»جانسون اندجانســون«  »مادرنا«،  بایونتک«، 
و »آســترازنکا )آکســفورد(« به عالوه واکسن 
»کووی شیلد« )آســترازنکای تولید هند( مورد 
تأیید آژانــس دارویی اروپا قــرار گرفته اند. در 
حال حاضر 29 کشــور اروپایی ایمنی بخشــی 
واکسن های فایزر، مادرنا، جانسون اندجانسون و 

آسترازنکا )آکسفورد( را به رسمیت شناخته اند و 
عمده واکســن های تزریق شده در اروپا، به این 
چهار نوع واکســن محدود می شود. همچنین 
ورود مســافرانی که با این واکســن ها ایمنی 
یافته باشــند، 10 روز پس از واکسیناسیون به 
این کشــورها بدون قرنطینه امکان پذیر است؛ 
گرچه برخی حواشــی واکســن آســترازنکا و 
شــایعاتی در خصوص بروز لخته خون و سایر 
عوارض پس از تزریق، ســبب شــد که برخی 
کشــورهای اروپایی از جمله روسیه، اوکراین، 
بالروس، مقدونیه شــمالی، مونته نگرو، سنت 
مارینو و موناکــو محدودیت هایی در خصوص 
تزریق این واکســن اعمال کننــد؛ بااین حال 
گزارشــی مبنی بر ممنوعیت ورود مســافران 
واکسینه شده با آسترازنکا به این کشورها دیده 
نشده است. آســترازنکا که در تاریخ 15 فوریه 
2021 مجوز تزریق اضطــراری دریافت کرد، 
یکی از پراســتفاده ترین واکســن های جهان 
به شــمار می آید. عالوه بر واکســن آسترازنکا 
)آکسفورد(، واکســن کووی شیلد )آسترازنکای 
تولید هند( نیز تاکنون توسط 18 کشور اروپایی 
به رسمیت شناخته شده است و عالوه بر تزریق 
عمومی، مســافرانی که با این واکســن ایمنی 
یافته باشــند قادر خواهند بود تا بدون قرنطینه، 
وارد این کشورها شوند. این کشورها عبارت اند 
از: اتریش - بلژیک - بلغارســتان- کرواسی- 
فنالند- فرانســه- آلمان- یونان - مجارستان 
- ایســلند- ایرلند- لتونی- هلند- رومانی - 

اسلوونی- اسپانیا- سوئد-  سوئیس

گرچه اطالعات دقیقی در این خصوص ارائه نشــده 
است، به نظر می رسد که فهرست کشورهای مذکور 
AstraZeneca-( »واکسن »آســترازنکای کره ای

SKBio( را نیز به رسمیت شناخته باشند و مسافران 
واکسینه شــده با این واکسن نیز قادر به ورود به 18 
مقصد اروپایی هستند. شــایان ذکر است که عمده 
مســافرانی که قصد عزیمــت به اروپــا را دارند، با 
واکسن های آســترازنکای هندی و کره ای واکسینه 
شده اند و اغلب واکسن های آسترازنکای تزریق شده 
در ایران نیز ساخت کشور هند یا کره است. بیشترین 
واکسن تزریق شده در ایران واکسن چینی »سینوفارم« 
است. اگرچه تاکنون واکسن سینوفارم به تأیید آژانس 
دارویی اروپا نرسیده است، ولی تعدادی از کشورهای 
اروپایی که واکسن سینوفارم را به رسمیت شناخته اند 
و اجازه ورود مسافران ایمنی یافته با این واکسن را نیز 
صادر می کنند. به رغم توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا 
برای کاهش محدودیت هــا به منظور احیای صنعت 
گردشــگری و ورود گردشــگران واکسینه شده، این 
کمیســیون با توجه به نرخ شیوع بیماری کشورهای 
مبدأ را از لحاظ میزان خطر طبقه بندی کرده است و 
مالحظاتی را در نظر دارد. به عنوان نمونه، مسافرانی 
از مبدأ کشــورهایی که در آن ها مجموع موارد جدید 
ابتال به کروتا در 14 روز گذشــته بین 15 تا 3 نفر در 
1000 نفر است )کشورهای زرد(، ملزم به ارائه پاسخ 
منفی تست PCR با اعتبار 72 ساعت پیش از ورود 
هســتند و در صورت عدم ارائه این گواهی، به مدت 
14 روز مشــمول قرنطینه می شوند. در دستورالعمل 
کمیسیون اتحادیه اروپا، کودکان زیر 6 سال از شرط 

آزمایش PCR معاف هستند.

باتزریقواکسن
آسترازنکابهکدام
کشورهامیتوان

سفرکرد؟

آسترازنکا یکی از پراستفاده ترین 
که  است  جهان  واکســن های 
بسیاری کشــورها مجوز ورود 
مســافران ایمنی یافتــه با این 
واکسن را بدون اعمال قرنطینه 

صادر می کنند.

صدیقه شجاعی 
روزنامه نگار
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)آتلیه برنز(

نایب رییس هیــات مدیره و مدیر عامل شــرکت بهره برداری 
متــروی تهران و حومه از اجراي ویــژه برنامه هاي فرهنگي و 

هنري به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری 
متروي تهران و حومه؛ علي عبداله پورضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدای واالمقام هشت سال دفاع مقدس و تقارن این 
هفته با اربعین حســینی گفت: بهره گیری از سیره، رشادت ها و 
آموزه های حماســی امام حسین)ع( و یاران با وفایش در اجرای 
برنامه های هفته دفاع مقدس، تبیین دستاوردهای ایثار، فداکاری 

و والیتمداری دالور مردان هشت سال دفاع مقدس است.
وي به خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان شاغل در شرکت 

بهــره برداري متروي تهران و حومه این هفته را تبریک گفت و 
افزود:.به منظور ایجاد فضای بصری مناســب تمامي ایستگاه ها 
و قطارهای مترو با کتیبه های فرهنگی "روایت عاشقی" شامل 
تصاویر رزمندگان اسالم و بخشی از وصیت نامه شهدای گرانقدر 
فضاسازی می شود. تا نسل جوان نیز ازاین دالوران الگو بگیرند.

مدیر عامل شــرکت بهره برداري متروي تهراتن و حومه گفت: 
استفاده از فضای ایستگاه ها برای تبیین سبک زندگی رزمندگان 
و شــهداي مدافع حرم برای حفظ یاد و خاطره این عزیزان مورد 

توجه قرار گرفته است.
در ادامه معاون فرهنگي اجتماعي شــرکت بهره برداري متروي 
تهــران و حومــه از ویژه برنامه هــای هفته دفــاع مقدس در 

ایســتگاه های منتخب متروی تهران خبر داد و گفت: با  هدف 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای واالمقام هشت سال دفاع 
مقدس، برنامه های فرهنگی و هنری در ایســتگاه هاي منتخب 

متروی تهران اجرا می شود. 
سید مجتبي تقوي نژاد افزود: نمایشگاه های عکس و پوستر "گنج 
و جنگ"، "صحیفه" و نیز"ایستاده در باد" با موضوع نقش زنان 
در دفاع مقدس در ایســتگاه هاي میدان حضرت ولیعصر)عج(، 
پیروزي، تئاتر شــهر و میدان انقالب اسالمي میزبان مسافران 

شهر زیرزمینی است.
وي با اشاره به اینکه نمایش محیطی راویان مقاومت با موضوع 
دفاع مقدس از 31 شــهریور تا 6 مهر مــاه با حضور گروه های 

هنری و همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در 
ایوان انتظار میدان حضرت ولی عصر)عج( اجرا می شود. تصریح 
کرد: برنامه های تولید شــده در قالب موشــن گرافی با عناوین 
"کجایند مردان بی ادعا"، "نقش زنان در دفاع مقدس"، "ما قوی 
هســتیم " و "ارتش قهرمان" به منظــور ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت از طریق نمایشگرهای ایستگاه ها و همچنین پادکست 
رادیویی متناســب با این هفته درتمامي ایســتگاه های متروی 

تهران پخش مي شود.
گفتنی است ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس  در ایستگاه های 
منتخب متروی تهران ازچهارشنبه  31 شهریورماه تا سه شنبه 6 

مهر ماه 1400 برگزار می شود.

    ویژه برنامه های شهر زیر زمیني در هفته دفاع مقدس


