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نکته مغفول بودجه 1401

موضوع مهمی که در حال حاضر تمام سیاسیون 
و فعاالن اقتصادی و اقشــار مختلف را به خود 
مشغول کرده الیحه بودجه ۱۴۰۱ است. افزایش 
حساسیت ها نســبت به بودجه ساالنه و واکنش 
نشان دادن بخش های مختلف جامعه به الیحه 
بودجه دارای حســن ذاتی اســت. چرا که سند 
بودجه صرفاً یک ســند حسابداری و مالی ساده 
برای درآمدها و هزینه دولت نیست، بلکه بازتابی 
از ارتبــاط و نحوه تعامل دولت و ملت را حداقل 
در یک ســال آینده به نمایش می گذارد. بخش 
خصوصی در فرایند تدویــن بودجه غایب بوده 
است. برخالف سال های قبل که بخش خصوصی 
هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط 
ســتاد تدوین بودجه دعوت می شد اما امسال از 
اتاق های ســه گانه هیچ دعوتــی به عمل نیامد 
و بخش خصوصی کامــاًل در این فرآیند نادیده 
گرفته شــد.  برخالف سال های قبل که دست 
کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار 
می بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی 
از بخش خصوصی برده نشــده است. در عوض 
از عبــارت غیردولتی اســتفاده کرده اند که این 
عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی 
عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی 
مالحظات اقتصادی و سیاسی گسترده ای دارد. 
درباره موضوع درآمدهای پیش بینی شــده در 
الیحه بودجه که توسط دولت تدوین شده است 
نیز شاهدیم که مالیات بر شرکت های غیردولتی 
با رشــد ۱۴۶ درصدی به میــزان ۱۱۲, ۱ هزار 
میلیــارد تومان برآورد شــده اســت. در مقابل 
برای شرکت های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد 
نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان 
هدف گذاری شــده است. به عالوه برای مالیات 
بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب وکارها 
را تحــت تأثیر قرار می دهد رشــد ۷۰ درصدی 
پیش بینی شــده است. این اعداد نشان دهنده آن 
اســت که بار اصلی درآمدهــای مالیاتی دولت 
در ســال آینده بــر دوش بخش خصوصی قرار 
داده شــده اســت. در کنار این افزایش فشار بر 
بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای 
مختلف بودجه سیاســت حــذف معافیت های 
مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که 
به نوع دیگر فشار را بر فعاالن بخش خصوصی 
افزایش می دهد. درحالی که دولت با افزایش نرخ 
ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع 
قابل توجهــی در ردیف درآمدهــای نفتی واریز 
کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف 
خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توســعه 
ملی واریز می شد را به عنوان استقراض برداشت 
کرده است. این در حالی است که قرار بود منابع 
صندوق توسعه ملی صرف ســرمایه گذاری در 
کشــور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود.  
درحالی که اذعان داریم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کار درستی اســت اما معتقد هستیم که نیازمند 
اتخاذ سیاســت های هماهنگ به هنگام انجام 
چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته های 
اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان 
معافیت مالیاتی واردات ماشین آالتی که در داخل 
تولید نمی شوند را حذف کرد. طبعاً در شرایطی 
که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری 
منفی بوده است این تصمیم موجب بدتر شدن 
وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت 
تمام شده کاالها خواهد شــد. اتاق ایران سال 
گذشــته درباره این طرح نظر مخالف خود را به 
مراجع تصمیم گیر اعالم کــرد. اصواًل به نظر 
می رســد وحدت فرماندهی اقتصادی که الزمه 
اصالحات اقتصادی اســت در دولــت نیازمند 
تقویت است. در غیر این صورت این تصمیم های 
پراکنده به بخش تولید در کشــور ضربه زده و 

رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.
* رییس اتاق بازرگانی ایران

غالمحسین شافعی*

ایرانیهابرایفروشکلیهباقیمت۱۵۰تا۳۰۰میلیونتومانبهبغدادمیروند

کلیهفروشیبهعراقیهابرایامرارمعاش!
 از تهران تا بغداد، مقصد مشخص نیست 
اما مقصود فروِش کلیه است، قیمت هرچه 
بیشتر باشــد بهتر، طوری که بشود با پوِل 
آن بخشی از مشــکالت معیشتی را حل 
کرد.»قیمت فروش کلیه در تهران بیشتر 
است، آن جا دالل وجود دارد و قیمت کلیه 
را تعیین می کند، برای همین خیلی مواقع 
اهدا کننــدگان کلیه به تهــران مراجعه 
می کنند، امــا انجمن کلیوی تهران اجازه 
اهدا به آن ها نمی دهد چراکه طبق قانون 

افراد باید ســاکن همان شهر یعنی تهران 
باشــند، بنابراین فروشــنده کلیه می رود 
امضا  قراردادی سوری  بنگاه مسکن  یک 
می کند که نشان دهد ساکن تهران است، 
متاسفانه این اتفاقات می افتد. گاهی اهدا 
کننده ها به مــا می گویند می رویم تهران 
۲۵۰ میلیون تومان کلیه را می فروشــیم 
و کلــی هدیــه ام دریافــت می کنیم و با 
پوِل آن ماشــین می خریم.« این بخشی 
از صحبت های رئیــس انجمن حمایت از 

بیماران کلیوی کرمانشــاه است.حســین 
بیگلــری می گوید: »گاهــی افرادی که 
آمادگی جهــت اهدای کلیه  برای اعالم 
انجمــن مراجعه می کننــد در مواجه  به 
با قیمت کلیه که از نظرشــان کم اســت 
به مــا می گویند ما می رویــم عراق کلیه 
می فروشــیم، تکرار این حرف سبب شده 
مــا حدس می زنیــم عراقی ها بــه ایران 
مراجعــه می کنند و کســی که می خواهد 

کلیه خود را بفروشد پیدا می کنند،...
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الزامات موفقیت برنامه های تحولی وزارت صمت برای صنعت خودرو

نیل به توسعه؛ 
سراب یا واقعیت؟!
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هیات مدیره منقضی شده، علی عسگری را انتخاب کرد 
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انتصاب
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مهاجران افغان 
عامل گرانی!
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 پس از ۶ سال وقفه اتفاق افتاد؛

استقرار سه دیپلمات ایرانی در 
»جده«
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معمای الینحل ارزهای گم شده!
ماجرای ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دالر در دولت دوازدهم به کجا رسید؟
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نقدی به انتصاب های مشکوک! 

اساســاً یکی از مهم ترین موضوعات در کشــورهای 
توســعه یافته، اســتفاده از رویکردهای تخصصی در 
انتخاب مدیران و مسئوالن است. بر اساس این الگو، 
مدیران و مســئوالن در حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و... نــه مبتنی بر مناســبات 
ارتباطــی خاص، بلکه بر اســاس تخصص، دانش و 
توانایی هایشان انتخاب می شوند. هرچند معمواًل مایل 
به صحبت کردن درباره مصادیق نیستم، اما عقل سلیم 
حکم می کند که در هــر زمینه ای از افراد متخصص 
و صاحب نظر استفاده شــود. در جهان امروز، دانش، 
علم و معلومات به شاخه های کاماًل تخصصی تبدیل 
شــده و علوم گوناگون، عمق بســیاری پیدا کرده اند. 
نظریه جالب توجهــی وجود دارد و گفته می شــود، 
امروزه دیگر نباید توقع ظهور چهره هایی مانند ابوعلی 
سینا یا ابوریحان بیرونی به عنوان دانشمندانی که در 
حوزه های متکثری چون، طب، نجوم، فلسفه، جغرافی، 
شیمی و...صاحب نظر هستند را داشت. در واقع، دانش 
بشــری به اندازه عمق پیدا کرده که یافتن فردی که 
بتواند در زمینه های گوناگون تخصص داشته باشد و 
جامع العلوم باشــد، تقریباً غیر ممکن است. مبتنی بر 
این الگوی علمی، هر فردی در یک رشته خاص، در 
یک حوزه مشخص و یک علم ویژه می تواند تخصص 
داشــته و در آن صاحب نظر باشــد. متاسفانه یکی از 
دالیلی که در ایران، بسیاری از سازمان ها، دستگاه ها، 
شرکت ها و وزارتخانه ها نتوانسته اند عملکرد مناسبی 
ارائه کنند، آن اســت که در اغلب این حوزه ها از افراد 
غیر متخصص استفاده شده است. افراد غیر متخصص 
نیز، معمواًل قبل از هر عملی به دلیل فقدان آشــنایی 
با حــوزه مدیریتی مورد بحث، حلقه ای مشــاوران و 
معاونــان را دور خود جمع می کنند تا با تکیه بر دانش 
و تخصص این افــراد و جریانات بتوانند به زعم خود 
کارنامه مناســبی از خود به جای بگذارند. اتفاقاً خطر 
اصلی دقیقاً در همین نقطه بروز می کند. یعنی در زمان 
به دست گرفتن سکان هدایت شرکت ها و سازمان ها 
توسط این حلقه مشــاوران و معاونان، رابطه ای یک 
طرفه ایجاد می شود که مبتنی بر آن، مدیر مورد نظر، 
اغلب تحت ســیطره کامل معاونان و مشاورانش قرار 
می گیرد. اگر در این حلقه مشاوران، یک فرد نا اهل، 
ســوداگر و نادرست وجود داشــته باشد، فاجعه اصلی 
شــکل می گیرد. چرا که این مشاوران با تکیه بر عدم 

آشــنایی مدیر و فقدان نظارت کافی، قادر هســتند، 
برنامه های کالن شرکت را مبتنی بر منافع سوداگرانه 
خود منحرف سازد و چون مدیریت شرکت به ابعاد و 
زوایای گوناگون موضوع مسلط نیست، قادر به ردیابی 
این تخلفات نیســت. بســیاری از پرونده های تخلف 
و اختالس در کشــور برآمده از یک چنین مناسبات 
آلوده ای اســت که ریشــه اصلی آن عدم تخصص و 
نظارت کافی است.  مشکل بعدی آن است که مدیران 
غیر متخصص؛ اغلب دست به آزمون و خطا می زنند. 
همانطور که از نامش مشــخص است، ممکن است 
آزمون و خطا به نتیجه برسد یا نرسد. این در حالی است 
مدیران متخصص و علم مدار، مبتنی بر اصول قطعی 
تصمیم سازی می کند. در فضای علم و تخصص، فرد 
پرســش های خود را قباًل طرح و پاســخ های الزم را 
نیز دریافت کرده اســت. فرضیه ها را آزموده و نهایتًا 
بــه عنوان اصول پذیرفته شــده، ثبت کرده اســت. 
فردی که، سلســله مراتب را در صنعت پتروشیمی یا 
هر حوزه دیگری طی کرده از این یافته های علمی و 
تجربی آگاه اســت و در بزنگاه ها از آنها بهره می برد. 
اما شخصی که علم و تخصص الزم را نداشته باشد و 
سلســله مراتب مدیریتی را طی نکرده باشد، دست به 
آزمون و خطاهایی می زند که نتیجه ای جز خسارت و 
آســیب برای اقتصاد، صنعت، تجارت و...کشور ندارد. 
بر اساس این الگوی اشتباه است که فرد یک سال یا 
چند سال در حوزه های اقتصادی و راهبردی، فعالیت 
می کند، اما به دلیل عدم آشــنایی و تســلط، پس از 
مدتی جای خود را به فرد دیگری می دهد که او نیز بر 
اســاس مناسبات ارتباطی خاص روی کار آمده است. 
در این چرخه، معیوب، دامنه وسیعی از مشکالت برای 
واحدهای اقتصادی و صنعتی کشــور باقی می ماند و 
سرعت پیشرفت در این بخش ها کاهش پیدا می کند. 
من معتقدم یکی از ضرورت هایی که مجلس یازدهم 
باید تالش کند در قالب یک نقشه راه قانونی به ابعاد 
گوناگون آن بپردازد، همین اصل شایسته ساالری در 
بخش های اقتصادی و راهبردی کشور است. استفاده 
از افراد متخصــص در حیطه های تخصصی، از یک 
طرف از بروز مفاسد و اشتباهات جلوگیری می کند و از 
سوی دیگر، منافع ملی کشور را در مسیر رشد و توسعه 
قرار می دهد. در خصوص برخی انتصاب های مشکوک 
نیز که اخیراً در فضــای عمومی و محافل اقتصادی، 
حاشــیه های فراوانی را ایجاد کرده، باید با استفاده از 
ابزارهای نظارتی مجلس و سایر سازمان های نظارتی 
مانند سازمان بازرسی و...موضوع بررسی شود تا خدای 
ناکرده منافع ملی کشور دستخوش مناسبات ارتباطی 

برخی افراد و جریانات قرار نگیرد.

غالمرضا مرحبا
سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس

طرحی که دولت دنبال می کند
حذف یارانه پنهان؛ بحران ساز یا بحران ستیز؟

یارانه به طور کلی، کمک مالی اســت که از طرف دولت به 
مردم تعلق می گیرد تا بتوانــد رفتار آنها در مصرف یا تولید 
تحت تأثیر قرار دهد. یارانه ها را می توان به دو نوع آشــکار 
و پنهان تقسیم بندی کرد؛ یارانه های آشکار، جز هزینه های 
دولت به حســاب می آیند و در قوانیــن یا برنامه های دولت 
مشخص شده اســت. گاهی دولت این هزینه را مستقیمًا به 
مردم پرداخــت می کند، مانند یارانه ۴۵ و ۵۰۰ هزار تومانی 
و گاهی دولت می پذیرد بخشی از هزینه ها را بپردازد تا کاال 
ارزان تر به دســت مصرف کننده برسد. اما در کشورهایی که 
دولــت قدرت زیادی در تولید دارد و انحصار محصولی را در 
دست دارد مخصوصًا کشورهای نفتی، یارانه پنهان به وجود 
می آید؛ این نوع یارانه زمانی شکل می گیرد که به طور دقیق 
مشــخص نیست چه میزان به عنوان یارانه پرداخت می شود 
و یارانه در واقعًا به شــکل یک امتیاز خاص تخصیص داده 
می شود. به عنوان مثال در کشور ما قیمت بنزین به صورت 
دستوری تعیین می شــود ولی مشخص نیست قیمت واقعی 
بنزین چه بوده و چه میزان یارانه پرداخت شده است. یارانه 
پنهان در شرایطی به وجود می آید که دولت در تولید کاالیی 
انحصــار دارد و بنابرایــن برای آن بــازاری وجود ندارد که 
قیمتی به دســت بیاید در نتیجه تعیین قیمت برعهده دولت 
خواهد بود. دولت های مختلف برای کســب محبوبیت سعی 
می کنند تا حــد ممکن قیمت را پایین بیاورد و یا از افزایش 
آن در اثر تورم جلوگیری کنند که باعث می شود قیمت کاال 

نسبت به قیمت واقعی آن پایین تر باشد.
آمار یارانه های پنهان ��

محاســبه میزان یارانه های پنهان بــه همان دلیلی که گفته 
شــد یعنی عدم وجــود بازار که قیمت را مشــخص کند به 
طور دقیق قابل محاســبه نیست و عمومًا برای محاسبه آن 
از بازارهای جهانی و خارج از کشــور استفاده می شود؛ بنابر 
گزارش تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر کرده است 
در ســال ۱۳۹۹ برای پنج گروهی که در جدول اشاره شده 
اســت جمعًا ۱۶۰۳ مبلغ همت )هــزار میلیارد تومان( تحت 
عنوان یارانه پنهان شناسایی شده است که معادل ۲.۵ برابر 
بودجــه عمومی دولت و ۴۶ درصــد کل حجم نقدینگی در 

سال ۱۳۹۹ است.
نتایج یارانه پنهان ��

یارانه پنهان ســبب می شــود برای مصرف کننده ارزش آن 
کاال کمتــر از میزان واقعیش به نظر بیایــد و در نتیجه به 
فکر بهینه ســازی مصرف نباشــد. بنابر گزارش شرکت ملی 
نفت، در شبکه گاز سراسری کشور حدود ۹ درصد از مصرف 
کل کشور هدر می رود در حالی که استانداردهای بین المللی 
حدکثــر تا ۳ درصــد قابل قبول اســت. همچنین شــبکه 
تولیدکنندگان به خصوصًا تولیدکنندگان محصوالت سنگین 
مثل سنگ و فوالد با وجود آنکه بهینه است برای جابه جایی 
محصوالت از قطار استفاده کنند ولی به دلیل سوخت ارزان 
ترجیح می دهند روی توسعه راه آهن سرمایه گذاری نکنند و 

حمل ونقل را به وسیله جاده انجام دهند.
همچنین ســوخت ارزان باعث شده بســیاری از صنایع در 
وضعیتی قــرار بگیرند که در صورتیکه ایران تولیدکننده گاز 
نبــود و مجبور بودند نیــاز خود را از خــارج تأمین کنند به 
هیــچ عنوان صرفه اقتصادی برای تولید نداشــتند از طرفی 
چون کشــورهای همسایه ایران چنین یارانه ای را تخصیص 
نمی دهند، باعث می شود بین قیمت سوخت در ایران و سایر 
کشــورهای منطقه اختالف زیادی وجود داشــته باشد، این 
اختــالف انگیزه قاچاق را ایجاد می کنــد. هرچند آمار گفته 
شــده درباره میزان قاچاق بسیار متفاوت است به طوری در 
ســال ۹۸ پایگاه اطالع رســانی دولت آن را بین ۲۰ تا ۴۰ 
میلیــون لیتر در روز تخمین زد ولی وزیر نفت آن را حداکثر 
۵ میلیــون لیتر در روز بیان کرد اما وجــود آن را نمی توان 
تکذیب کرد و این اتفاق هزینــه زیادی را به مردم تحمیل 
می کنــد. از طرفی یارانه پنهان باعث شــده مصرف باالی 

سوخت های بی کیفیت وضع آلودگی را بدتر کند.
راهکار ��

دولت همواره زمانی که تحت فشار هزینه ها و کسری بودجه 
است به فکر اصالح قیمت ها و حذف یارانه پنهان می افتاد و 
سعی می کرد با مقداری افزایش قیمت ها درآمدهای خود را 
افزایش دهد که این اتفاق باعث شده به مرور چنین تصوری 
در ذهن مردم شــکل بگیرد که یارانه پنهان صرفًا بهانه ای 
برای افزایش قیمت ها اســت و دیدگاه منفی نســبت به آن 
شــکل بگیرد. دولت برای جلوگیری از شــکل گیری چنین 
تصویــری در ذهن مردم با ســعی کرد بــا طرح هایی مانند 
هدفمندســازی یارانه ها، یارانه آشــکار و نقدی را جایگزین 
یارانــه پنهان کند. با وجودی که این طرح منفعت زیادی به 
گروه های درآمدی پایین می رســاند ولی اجرای این ایده در 

سال ۹۸ باعث واکنش منفی مردم شد.
اما همچنان مهم ترین مســئله در یارانه پنهان کشف قیمت 
اســت تا زمانی که نمی دانیم قیمت واقعی چیســت امکان 

رسیدن به آن نیز ممکن نیست.

علی مسعودی
روزنامه نگار
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2
سیاست

یادداشت

نقدروز

فرازوفرود سیاست خارجی 
مکرون در قبال ایران

سیاست خارجی فرانسه به عنوان هفتمین اقتصاد دنیا در 
طول چهار سال گذشته تحت الشعاع متغیرهای زیادی 
از قبیل روی کار آمدن ترامپ، شــیوع بحران کرونا، 
بحران جلیقه زردها، برگزیت و سرعت روند تحوالت 
در منطقــه خاورمیانه قرار داشــت. چنین متغیرهایی 
بی تردید مناســبات و همکاری های دو کشور ایران و 
فرانسه را نیز در این مدت تحت الشعاع قرار داده است. 
مصادف شدن بخش اعظم سال های ریاست جمهوری 
مکرون )از ۱۴ می ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۰( بر فرانسه با 
سال های حکومت ترامپ بر آمریکا با توجه به رویکرد 
سیاســی و اقتصادی ترامپ مبتنی بر یک جانبه گرایی 
و صرفــاً در جهت تأمین منافــع اقتصادی آمریکا که 
بعضاً هزینه هــای اقتصادی فراوانی نیز برای برخی از 
کشــورهای اروپایی ازجمله فرانســه در پی داشت بر 
رویکرد مکرون در قبال تحوالت ایران تاثیرگذار بود. 
دراین بین عوامل بیرونی نیز همچون شــروع واگرایی 
بین اعضــای EU، افزایش قــدرت و نقش بازیگران 
منطقه ای، افزایــش نقش افکار عمومی به عنوان یک 
کانون فشــار، عدم تمایل قدرت هــای بزرگ به ورود 
مستقیم به درگیری ها، اســتفاده از ابزار تحریم علیه 
شرکت ها، تمایل قدرت های اقتصادی نوظهور همچون 
چین و هند در ایفای نقش فعال تر در تحوالت سیاسی 
بین المللی در کنار ضعیف شــدن تبعیت کشــورها از 
تصمیمات سازمان ها و اتحادیه های بین المللی )ضعیف 
شدن چندجانبه گرایی( بر رویکرد فرانسه در سیاست 
خارجی طی چهار سال گذشته اثر فراوانی داشته است 

که آن را در سه مقطع بررسی می کنیم:
۱- احیای روابط از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸

از تاریخ انتخاب مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه 
در سال ۲۰۱۷ تا قبل از خروج آمریکا از برجام )مقطع 
اول( که مدت یک ســال طول کشــید و دوره احیای 
روابط نام گذاری می شود سیاســت خارجی دو کشور 
بیشــتر بر محورهــای اقتصادی تا سیاســی متمرکز 
بود. هرچنــد در این مدت رئیس جمهور فرانســه در 
اظهاراتش نگرانی خود را از برنامه موشــکی و نقش 
ایران در تحوالت منطقه به خصوص ســوریه و لبنان 
کتمان نمی کرد، اما شــرکت های بزرگ فرانسوی با 
توجه به رفع تحریم ها در چارچوب امضای توافق نامه 
برجام، به ســرعت و در رقابت با ســایر رقبای اروپایی 
در تالش برای حفظ و گســترش حضور خود در بازار 
ایران بودند و قراردادهای بسیار مهمی بین شرکت های 
معظم فرانسوی )توتال، پژو و رنو، ایرباس و سانوفی( با 
شرکت های ایرانی که ارزش آن ها بیش از ۱۶ میلیارد 
دالر بود به امضاء رسید، به طوری که باعث شد تا پایان 
ســال ۲۰۱۷ حجم روابط اقتصادی دو کشور به سطح 

نزدیک به چهار میلیارد یورو برسد.
۲- کاهش شــدید روابط و افزایش تدریجی تهدیدات 

)۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰(
در این دوره که بیشــترین زمان را در دوره ریاســت 
جمهوری مکرون به خود اختصاص داده است سیاست 
خارجی فرانســه در قبال ایران همانند ســایر شرکای 
اروپایی با افزایش تهدیدات ترامپ تغییر محسوســی 
کرد. این کشور به رغم حمایت و باقی ماندن در برجام 
عماًل با پیشگامی در تقویت سیاست گره زدن تحوالت 
منطقه و برنامه موشــکی ایران به برجــام و با خارج 
شدن سریع شرکت های فرانسوی از بازار ایران دریچه 
جدیدی از فشار همراه با تهدید توسل به مکانیسم ماشه 
را باز نمود. واکنش دولتمردان فرانســوی به خصوص 
لودریان، وزیر خارجه این کشور در این مقطع در قبال 
اصرار مقامات ایرانی مبنی بر اجرای تعهدات برجامی، 
اتخاذ سیاســت خرید زمان باهــدف ممانعت از لطمه 
دیدن روابط اســتراتژیک و راهبردی فرانسه با رژیم 
اسرائیل و آمریکا و کســب منافع اقتصادی از توسعه 
همکاری اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و فروش 
تســلیحاتی به آن ها بود. از سوی دیگر پاریس تالش 
داشت با افزایش تهدیدات ازجمله استفاده از مکانیسم 
ماشه )بازگشــت خودکار تحریم ها( و تهدید به اقدام 
جمعــی در EU علیه ایران زمینه را برای اجرای موفق 
نقش میانجی گری احتمالــی در برقراری مذاکره بین 

آمریکا و ایران فراهم نماید. 

دوجنس متفاوت در عراق

عراق در حال پوســت اندازی اســت. تصور اینکه 
می تــوان همچنان اوضاع در عــراق و مردم آن را 
با بیش از دودهه پیش؛ یعنی ســقوط رژیم »صدام 
حســین« یکی دانست، اشــتباهی سخت راهبردی 
خواهد بود. اکنون سپهر سیاسی عراق، به ویژه پس 
از انقالب اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ جوانان این کشــور 
دســتخوش تغییرات شگرف شــده است. این وضع 
کم شباهت با اوضاعی نیســت که اکنون در برخی 
کشــورهای خاورمیانه جریان دارد. اگرچه انتخابات 
زودهنــگام پارلمانــی ۱۰ اکتبــر ۲۰۱۹ میالدی، 
تدبیری بود از ســوی نخبگان سیاسی عراق برای 
ایجاد صلح میان آحاد این ملت و ســرانجام استقرار 
»ثبات« در این کشــور، اما از آن هنگام هم می شد 
پیش بینــی کرد که ثبات، گوهری اســت محصول 
»مشــروعیت« که با پذیرش عموم همراه باشــد. 
بنابراین حتی توافق های تاکتیکی شبیه آنچه اکنون 
برای تشــکیل دولت تازه عراق در حال انجام است، 
نمی توانــد به ثبات در این کشــور بینجامد. تحریم 
گســترده انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۱۹ از ســوی 
مردم، کسب کرسی های نابرابر بلوک های مذهبی/ 
فرقه ای اعم از شــیعه، ســنی و کردها از آراء اندک 
انتخاباتی، فقدان ایــده قدرتمند برای ایجاد اعتماد 
و به تبع آن مشــروعیت زایــی نزد مردم در خدمت 
به برون رفت کشــور از ناامنی ها و فساد اقتصادی، 
تشــدید اختالف هــا و منازعات میــان طیف های 
سیاســی رقیــب، ناتوانی های قابــل پیش بینی در 
پــر کردن خالء امنیتی ناشــی از خــروج نیروهای 
نظامــی خارجی از این کشــور و... آینده مبهمی را 
بــرای عراق رقم می زند. مقتــدی صدر که ائتالف 
تحــت رهبری او توانســت ۷۳ کرســی پارلمان را 
از آن خــود کند، حاال بر مســندی تکیه زده که با 
صــدای بلند می خواهد دولت آینده عراق را زیر چتر 
خود تشــکیل دهد. او با اســتقبال و تشویق شکاف 
در بلوک شــیعی و برخالف آنچــه برخی پیش بینی 
می کردند که سرانجام به تشــکیل دولتی با اجماع 
نظر شــیعیان تن می دهد، ترکیب تازه ای را در هرم 
قدرت نظام سیاســی عراق تدارک دیده است. صدر 
با کنار گذاشــتن جریان های سیاسی هم سو با خود 
در گذشته، ائتالفی را شکل داده که بتواند سه چهره 
به نمایندگی از ســه جریان سیاســی/ مذهبی را با 
گرایش هایی مخالف با ســاختار و رویکرد نخبگان 
حاکم گذشــته در این کشور بر رأس دولت؛ ریاست 
جمهوری و مجلــس بگمارد. طرف هــای ائتالفی 
صدر و چهره های مــورد وثوق او نزد افکار عمومی 
ناآشنا نیســتند. حلبوسی که به عنوان رئیس مجلس 
تعیین شده اســت. بارزانی، نامزد ریاست جمهوری 
اســت و مصطفی الکاظمــی مناســب ترین فرد در 
ماندن بر مســند نخســت وزیری عراق است. البته 
رئیس گروه ائتالفی ســائرون در دیدار یکشنبه )۱۶ 
ژانویه ۲۰۲۲( با »هــادی العامری« رئیس ائتالف 
الفتح توافق کرده اســت که دو تا سه وزارتخانه را 
در کابینه آینده به جریان شیعی رقیب واگذارد. این 
توافق حامل دو هدف از سوی مقتدی صدر می تواند 
باشد: نخست؛ ایجاد شــکاف میان مخالفان شیعی 
خود از جمله شــکاف میان هادی العامری و »نوری 
المالکی« رئیس ائتالف دولــت قانون در انتخابات 
پارلمانی اخیر که توانســت ۳۷ کرسی را از آن خود 
کنــد.  دوم؛ بالموضــوع کردن ائتالف »شــورای 
هماهنگی احزاب شــیعی« متشــکل از گروه های 
نزدیــک به سیاســت های ایران که می کوشــید با 
نزدیک شــدن به جریان های دیگر و کسب اکثریت 
اعضای ائتالفی، دولت آینده را تشکیل دهد. در غیر 
این صورت، به عنوان قوی ترین فراکســیون منتقد 
در مجلس حضور یابد. توافــق »صدر/ عامری« تا 
حدود زیادی رئیس ائتالف ســائرون )مقتدی صدر( 
را به هدفش نزدیک کرده اســت؛ به ویژه آنکه به 
احزاب  زعم صدر، سرخوردگی شــورای هماهنگی 
شــیعی از دســتیابی به اهدافش در پی توافق اخیر 
با هــادی العامری، انگیزه ای برای دور شــدن آنها 
از تهــران خواهد شــد.آنچه مقتدی صــدر با همه 
بلندپروازی هایــش به آن بی توجه اســت، جنس و 
مایه اصلی قیام و یا انقالب جوانان عراقی در اکتبر 
۲۰۱۹ میالدی است. خواســت جوانان عراقی و به 
تبع آن مــردم عراق، عبور از همــه این بازی های 
سیاسی است. آنان تغییر را در مشروعیتی جست وجو 
می کنند که مقتدی صــدر و همپیمانان او با کارنامه 
خود فاقد آن هستند. پوست اندازی در عراق، همانی 
نیســت که صدر عافیت طلبانه در پی تحمیل آن به 
مردمی است که تاب بی ثباتی، فقر و فساد را از کف 
داده اند. مــردم و بازیگران هرم قدرت در عراق، دو 

متفاوتند. جنس 

گروه سیاسی: با اعزام سه دیپلمات ایرانی، 
نمایندگــی ایــران نزد ســازمان همکاری 
اســالمی فعالیــت مجدد خــود در جده را 
پس از ۶ ســال وقفه از سرمی گیرد. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
در دوم دی ماه ۱۴۰۰ در یک نشست خبری 
با »فؤاد حسین »وزیر خارجه عراق در تهران 
با اشاره به نقش بغداد در برگزاری چهار دور 
مذاکره بین ایران و عربســتان اعالم کرد: 
عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن 
از دیپلمات های ایران به عنوان دیپلمات های 
مستقر در سازمان کنفرانس اسالمی در جده 
موافقت کرده و ویــزای این دیپلمات های 
دریافت شده اســت، او همچنین به تازگی 
در مصاحبه با الجزیــره صدور روادید برای 
دیپلمات های ایرانی برای حضور در جده را 
نشانه ای مثبت و خوب عنوان کرد. بر اساس 
این گزارش این سه دیپلمات طی روزهای 
اخیر راهی جده شده اند و قرار است بعد از ۶ 
ســال نمایندگی ایران در سازمان همکاری 
اسالمی فعالیت خود را مجدداً در جده آغاز 
کند. فعالیت دفتــر نمایندگی ایران در جده 
در ســال ۱۳۹۴ و در پی قطع روابط ایران و 
عربستان بعد از حمله عده ای به سفارت این 
کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد 
تعطیل شــد. آخرین نماینده دائم ایران در 
سازمان همکاری اسالمی در جده،«مهدی 
حمــزه ای« بود که بعد از ایــن اتفاقات به 
همراه دیگر دیپلمات های ایرانی مستقر در 
جده راهی تهران شــد. در همان سال پس 
از ایــن تحوالت، اجالس فوق العاده وزیران 
خارجه کشــورهای عضو این ســازمان به 
منظور رسیدگی به موضوع حمله به سفارت 
عربستان در تهران در جده تشکیل شد. این 
اجالس در متــن بیانیه پایانی خود »تجاوز 
به اماکن دیپلماتیک عربســتان سعودی در 
تهران و مشــهد را محکوم« و این اقدام را 
نقض فاحش کنوانســیون های ژنو و وین 
راجع به حفاظت از اماکن سیاســی و مغایر 
قوانین و حقوق بین الملل دانست. همچنین 
در ایــن بیانیه گفته شــده که این حمالت 
مغایر منشور ســازمان همکاری اسالمی و 
منشور سازمان ملل متحد است که با هدف 
پیشــبرد روابط دوســتانه، احترام متقابل و 
همکاری بین کشورهای عضو ایجاد شده اند.  
در این اجالس سید عباس عراقچی که به 
عنوان نماینده ایران در اجالس جده شرکت 
کرده بود، گفت که دولت ایران این حمله را 
محکوم کرده و تحقیقاتی را برای شناسایی 
و مجــازات عامالن آن بــه جریان انداخته 
است. سازمان کنفرانس اسالمی معروف به 
اسالمی، دومین سازمان  سازمان همکاری 
بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است 
که ۵۷ کشــور از قاره هــای مختلف درآن 
عضویت دارنــد.  این ســازمان به عنوان 
صدای جمعی جهان اسالم و تضمین برای 

حفاظت و حمایت از منافع جهان اسالم در 
روح ترویج صلــح بین المللی و هماهنگی 
میان افراد مختلف جهان ایجاد شده است. 
در ســال ۱۹۷۰ اولین نشست وزیران امور 
خارجه ســازمان همکاری اسالمی در جده 
برگزار شــد که در آن برای ایجاد دبیرخانه 

دائمی در شهر جده تصمیم گرفته شد.
 فعالیت نمایندگی ایران در جده و ریاست سه  ��

ساله ایران بر سازمان همکاری اسالمی
سال ۱۳۶۹ و در پی سفر »سعودالفیصل« 
وزیر امور خارجه وقت عربستان به تهران، 
موافقت ســعودی ها برای تأسیس سفارت 
و نمایندگی جمهوری اســالمی ایران نزد 
ســازمان کنفرانس اسالمی درجده جلب و 
مقدمات آن فراهم شد. هیأت وزیران ایران 
نیز در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۵.۹ بنا به پیشنهاد 
شماره ۸۱۰.۷۹۳۶ مورخ ۳۶۹.۱۲.۴ وزارت 
امور خارجه و به استناد تبصره ذیل بند )۱( 
ماده )۲( قانــون وظایف وزارت امورخارجه 
مصوب ۱۳۶۴ تصویــب کردند که وزارت 
امور خارجه مجاز اســت نمایندگی دائمی 
جمهــوری اســالمی ایران در ســازمان 
کنفرانــس اســالمی در جــده را ایجــاد 
کند.  ســید عباس عراقچی از جمله اولین 
دیپلمات های ایرانی بوده که از سال ۱۳۷۱ 
تــا ۱۳۷۶ در این مکان دیپلماتیک فعالیت 
کرده است. به دنبال برگزاری هفتمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت 
سید محمد خاتمی، هشتمین اجالس سران 
اسالمی  کنفران  سازمان  کشورهای عضو 
در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۷۶ در تهران برگزار 
شد و جمهوری اسالمی ایران به مدت سه 
سال ریاست این سازمان را برعهده گرفت.

استقبال ایران از آغاز فعالیت دبیرکل جدید  ��
سازمان همکاری اسالمی

چندی پیش حســین ابراهیم طه، دبیرکل 
جدید سازمان همکاری اسالمی در پیام های 
جداگانه ای برای » ابراهیم رئیسی« رییس 
جمهور و« حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور 
خارجه، برای تقویت همکاری با جمهوری 
اســالمی ایران اعالم آمادگی کرد، ایران 
نیــز از انتخاب وی به عنوان دبیرکل جدید 
سازمان همکاری اسالمی استقبال کرد در 
همین چارچوب سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایــران در یک موضع 

گیری رسانه ای اظهار کرد: با توجه به اینکه 
ســازمان همکاری اسالمی از ظرفیت های 
عظیمی برای تحقق وحدت امت اســالمی 
و اصول و ارزش های ناب و متعالی اســالم 
برخوردار اســت، امیدواریم در دوره دبیرکل 
جدید شاهد افزایش قابل توجه این تالش ها 
و ثمردهی محســوس آن در تأمین منافع 
مشترک امت اســالمی و دولت های عضو 
ســازمان در عرصه تعامــالت بین المللی 
باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
ما ضمن تقدیر از کوشــش های »احمد بن 
العثیمین« دبیرکل پیشین این سازمان برای 
ارتقا و تحکیم اتحاد و همبستگی دولت های 
عضو، آمادگی کامل داریم در دوره دبیرکل 
جدید بر اســاس اصــل تضمیــن ایجاد 
فرصت های برابر برای فعالیت و مشارکت 
کامل و آزاد همه اعضا در چارچوب منشور 
ســازمان با دبیرکل این سازمان، همکاری 
نزدیک و برادرانه ای داشــته باشیم. خطیب 
زاده تاکید کرد: در موضوع فلسطین و مقابله 
با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در 
مصادره اموال و دارائی های فلسطینیان الزم 
است از ظرفیت های این سازمان به منظور 
مقابله با جریان نامبارک موسوم به »عادی 
سازی« و به محاق بردن رژیم صهیونیستی 
از طریق تحکیم هر چه بیشتر اتحاد و وفاق 
میان دولت های عضو ســازمان علیه این 
رژیم اقدام شود. در اواخر آذرماه سال جاری 
نیز نشســت اضطراری وزیران امور خارجه 
سازمان همکاری اسالمی در مورد تحوالت 
افغانســتان در اسالم آباد برگزار شد و وزیر 
امور خارجه کشورمان در حاشیه این اجالس 
با حســین ابراهیم طاها دبیرکل جدید این 
ســازمان دیدار کرد. حسین امیرعبدالهیان 
در ایــن دیدار با تبریک انتصاب وی به این 
سمت بر نقش OIC و دبیرکل این سازمان 
در کمک به حل مشــکالت و بحران های 
موجود در جهان اسالم از جمله افغانستان و 

فلسطین تاکید کرد.
انتقادات ایران از سازمان همکاری اسالمی در  ��

سال های اخیر
در طی ســال های اخیر، ایران چندین بار از 
برخی موضع گیری ها و اقدامات ســازمان 
همکاری اســالمی انتقاد کرده است و این 
ســازمان را متهم به عدم شفافیت و نادیده 

گرفتن مواضع برخی از کشــورها از جمله 
ایران کرده و معتقــد بوده که رویکردهای 
تبعیض آمیز و ضدایرانی دبیرخانه سازمان 
همکاری اســالمی در سالهای اخیر تحت 
دخالت و فشــار عربستان ســعودی باعث 
شــده که این دبیرخانه از اهداف حرفه ای 
خود فاصلــه گرفته و رویکرد فشــار علیه 
اعضا را دنبال کند. ایــران، این رویکرد را 
خســارت بار و برخــالف رویه ها و اصول 
حاکم بر ســازمان های بین المللی دانسته 
و خواســتار بی طرفی، شــفافیت و احترام 
دبیرخانه این ســازمان بــه اهداف اصلی و 
اولیه سازمان همکاری اسالمی در دفاع از 
حقوق مردم فلســطین و مخالفت و مقابله 
با توطئه های رژیم صهیونیستی شد. چنان 
که در همین راستا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 
غالمحسین دهقانی معاون امور حقوقی و 
بین المللی وزارت امور خارجه در نشســتی 
با ســفرای کشورهای اسالمی مقیم ایران، 
ضمن تشریح دیدگاه ها و مواضع جمهوری 
اســالمی ایران در خصــوص اولویت های 
جهان اسالم و تحوالت منطقه ای و تبیین 
توطئه هــای رژیم صهیونیســتی و برخی 
قدرت های فرامنطقه ای در ایجاد انحراف در 
اهداف سازمان همکاری اسالمی، خواستار 
هوشیاری کشورهای اسالمی در برابر این 
انحرافات و توطئه ها شــد. دهقانی مسئله 
فلسطین را همچنان اولویت و هدف عالی 
و اصلی سازمان همکاری اسالمی دانست و 
با توجه به وضعیت جاری در دنیای اسالم و 
منطقه غرب آسیا به ویژه طرح های ترامپ 
و رژیم صهیونیستی برای منطقه و تالش 
برای ایجاد شکاف بین کشورهای اسالمی 
تأکید کرد: این سازمان و اجالسیه های آن از 
جمله اجالس مکه باید مکانی برای ارتقای 
همبستگی و یکپارچگی امت اسالمی باشد 
نه اینکه با اعمــال نفوذ بیگانگان و برخی 
عوامل آنها، تبدیل به محلی برای تفرقه و 
دشمنی و طرح موضوعات کاماًل غیر مرتبط 
با اهداف ســازمان همکاری اسالمی گردد. 
وی ادامه داد: دول اسالمی باید با اقدامات 
تفرقه افکنانه و تالش برای منحرف کردن 
توجه اعضای سازمان از مسأله اصلی دنیای 
اســالم، یعنی مسأله فلســطین به دیگر 
مطالب، مقابله نماینــد؛ زیرا هر اقدامی در 
این جهت خدمت به رژیم صهیونیســتی و 
دولت ترامپ خواهد بود. دهقانی بر ضرورت 
رعایــت قاعده اجماع و اصل شــفافیت در 
تصمیم گیریهای ســازمان تأکید و از رویه 
جاری که مواضع برخی کشــورها از جمله 
ایــران در ایــن اجالس ها کامــاًل نادیده 
گرفته می شــود، انتقاد کرد.  همچنین در 
این سال ها عربســتان در چندین نوبت از 
صدور روادید برای هیات ها و دیپلمات های 
ایرانی برای شرکت در نشست های سازمان 
همکاری اســالمی در جده خودداری کرده 
است و این موضوع مورد اعتراض ایران قرار 

گرفته است.

 پس از ۶ سال وقفه اتفاق افتاد؛

استقرار سه دیپلمات ایرانی در »جده«

این وجــود، مذاکرات کارشناســی همچنان  با 
بدون وقفه ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است 
به معنی  ارشــد  بازگشــت مذاکره کنندگان  که 
توقف دور هشــتم مذاکرات نیســت. روز جمعه 
نیــز مذاکرات به روال معمول با دیدار روســای 
هیأت هــای مذاکره کننده ایران و ســه کشــور 
اروپایی و با حضــور انریکه مورا هماهنگ کننده 
گفت وگوها در وین برگزار شد. پیش از این دیدار 
نیز علی باقری، مذاکره کننده ارشــد کشورمان و 
انریکه مــورا هماهنگ کننده گفت وگوهای وین 
به طور دو جانبه برگزار شــد. »راستی آزمایی« 
و »تمهیدات اجرایی« بــرای رفع تحریم ها دو 
موضوعی بوده اســت کــه در روزهای اخیر در 
اولویت و در دستور کار مذاکره کنندگان در وین 
قرار داشــت. به نظر می آیــد، در دو هفته اخیر 
که مذاکرات بدون توقف و با جدیت بیشــتری 
دنبال شــده است، روند رو به جلو اما کند است. 
طرف هــای مختلف بــر این نظرنــد اختالفات 
در هــر چهار حوزه رفع تحریم، راســتی آزمایی، 
تضمین ها و موضوعات هســته ای کاهش یافته 
برای  اســت، هرچند هنوز موضوعــات مهمی 
حل و فصــل باقی مانده اســت. دیپلمات های 
نزدیک به هیات مذاکــره کننده ایران در رابطه 
بــا آخرین تحوالت به ویژه رویکرد ایران به لغو 
تحریم هــا اعالم کردند کــه تحریم های ناقض 
توافق ســال ۲۰۱۵ که مانع عادی سازی روابط 
تجاری ایران با دنیاســت و نیز بخشــی از ساز 
و کار فشار حداکثری اســت که از زمان دونالد 
ترامپ شــکل گرفته اســت، جدای از اینکه به 

چه اســمی تحریم ها اعمال شده است، باید رفع 
شــوند و این موضع قطعی ایــران در مذاکرات 
به ویژه در دولت ابراهیم رییســی اســت که از 
سوی تیم مذاکراتی وی در وین دنبال می شود. 
تحریم هایی که از ســال ۲۰۱۸ به طور گسترده 
و یک جانبه از ســوی آمریکا علیه ایران اعمال 
شــده اســت و بعضًا تحریم های برجامی تحت 
عنوان های دیگری از جمله مبارزه با تروریســم 
و مسائل حقوق بشری قرار گرفته است، مانع از 
اجرای مؤثر برجام اســت از این رو ایران تاکید 
دارد رفع تحریم های برجامی طبق توافق ۲۰۱۵ 
نباید تحت الشعاع تحریم های یک جانبه آمریکا 
بعــد از ۲۰۱۸ تحت هر عنوانی شــود. در عین 
حال آمریکا و کشــورهای اروپایی ســعی دارند 
ایران را به هر شــکل ممکن در اتاق مذاکرات 
و نیز در فضای رســانه ای و سیاسی برای عقب 
نشــینی از این موضع خود وادار سازند؛ تالشی 
که تا کنون بی فایده بوده است. مقامات اروپایی 
عالوه بر فشــار پشت درهای بسته مذاکرات به 
ایران، در پشت تریبون های سیاسی و رسمی نیز 
دســت از رجزخوانی و تهدید ایران برنمی دارند. 
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانســه برای 
چندمین بــار در یکی دو هفته گذشــته تالش 
کرده اســت تا ایران را مقصر به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات وین معرفی کنــد. اظهارات وزیر امور 
خارجه فرانســه در حالی روز جمعه مطرح شــد 
که پیــش از آن، جوزف بورل رییس سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانســی خبری پس 
از نشست غیررسمی شــورای روابط خارجه در 

فرانســه گفت که احتمال حصول توافق بر سر 
برنامه جامع اقدام مشــترک با ایران وجود دارد. 
وی اظهار کرد: جو حال حاضر مذاکرات از زمان 
پیش از کریسمس بهتر است. قبل از کریسمس 
من بدبین بودم، اما امروز به نظرم حصول توافق 
امکان پذیر اســت. ما باید به کارمان ســرعت 
ببخشــیم چراکه اگر ایران قدرت هسته ای شود 
چیزی برای مذاکره باقی نمی ماند، اساسًا توافق 
می خواهــد جلــوی همیــن کار را بگیرد. بورل 
هــم چنین خاطرنشــان کرد: توافــق تا زمانی 
که رئیس جمهــور ترامپ تصمیــم به خروج از 
آن گرفت خــوب کار می کرد. پــس از آمریکا 
می خواهیــم که به توافق بازگــردد و ایران آن 
را اجرا کند. میخاییل اولیانوف نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللــی در وین و رییس 
هیات مذاکــره کننده روســیه در مذاکرات روز 
جمعه نســبت به فعال تر شدن برخی از مخالفان 
برجام همراه با پیشــروی مذاکرات وین هشدار 
داد. اولیانوف در توییتی نوشــت: با پیشرفت در 
مذاکرات وین، مخالفان برجام در فضای عمومی 
فعال تر شده و بیشــتر فتنه آمیزی می کنند؛ این 
ناراحت کننده و تأسف آور است. اکثریت کشورها 
از جمله گروه پنج )۱+۴( هدفشان احیای توافق 
هسته ای و برداشته شدن تحریم هاست. به نظر 
می آید، رویکرد نه چندان ســازنده ســه کشور 
اروپایــی در مذاکرات مثل ریگی در کفش، پای 
مذاکرات برای اینکه هر چه ســریعتر به نتیجه 
رســید را لنگ کرده اســت تا جایی که صدای 
یک عضو برجام یعنی روسیه هم درآمده است.

وج هیات های  خر
مذاکره کننده از وین

 پایتخت ها 
به احیای 

برجام رأی 
می دهند؟

و  رایزنــی  از دو هفتــه  پــس 
مذاکرات فشرده و جدی، روسای 
و  ایران  مذاکره کننده  هیات های 
۱+۴ تفاهم کردند تا برای برخی 
پایتخت هایشان  به  مشــورت ها 
برونــد و بعد از چند روز مجدد به 
وین بازگردند. بر اســاس تفاهم 
انجام شده میان روسای هیأت ها، 
مذاکره کنندگان ارشــد جمهوری 
اســالمی ایران و ســه کشــور 
اروپایی برای انجام امور مربوط به 
سمت های سیاسی خود و برخی 
مشورت ها، موقتاً به مدت دو روز 
به پایتخت ها باز خواهند گشت. 

جالل خوش چهره

 اکرم احقاقی
روزنامه نگار

هادی خزاعی
کارشناس مسائل اروپا
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اقتصاد

گزارش

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد؛
بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی 

نهادهای حوزوی

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بودجه نهادهای 
دینــی و مذهبــی تاکید کرد: برخــی نهادهای دینی 
تبلیغــی نظیر دفتــر تبلیغات حوزه علمیــه، گرچه با 
افزایش اعتبارات مواجه بوده اند اما رشد ۸/۱ درصدی 

تکافوی نیازهای اولیه این دستگاه را نیز نمی دهد.
مرکز پژوهش های مجلس نوشــته است: پرداختن به 
بودجه نهادهای دینــی، ازآن رو اهمیت دارد که این 
نهادها، فعالیت هــای مختلفی را در حــوزه آموزش، 
پژوهش، تبلیغ و ترویج دین پیگیری می کنند. حمایت 
و توســعه برنامه ها و ظرفیت این دســتگاه ها، کمک 
شایانی به توسعه و بســط فرهنگ اسالمی براساس 
منویات اســناد باالدستی و سیاســت های کلی نظام 
خصوصاً بیانیه گام دوم انقالب خواهد کرد. براســاس 
ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
به منظور زنده و نمایان نگهداشــتن مبانی اسالم ناب 
محمدی )ص( و اندیشــه دینی، سیاســی و فرهنگی 
و ســیره عملی حضرت امام خمینــی ( ره( بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( و برجســته کردن نقش ایشان به عنوان یک 
معیار اساســی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری 
آن بــه مجموعــه ارکان نظــام و نیز انتقــال آن به 
نسل های آینده، دولت مکلف است که از ظرفیت همه 
دستگاه های مرتبط استفاده کنند که ازجمله آنها بنابر 
تصریح قانون احکام دائمی، حوزه های علمیه در کنار 
دستگاههای دیگر است. همچنین بنابر بندت ماده ۳۷، 
دولت مکلف است از طریق شــورای عالی حوزه های 
علمیه در اجــرای وظایف تکلیفی نظام اســالمی و 
بــه منظور حضور مؤثر و هدفمند حــوزه و روحانیت، 
از حوزه های علمیه در حکــم نهاد عمومی غیردولتی 
پشــتیبانی و حمایت های الزم را به عمــل آورد. در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، ذیل جدول شماره ۷، صرفًا 
چند دســتگاه به عنوان دستگاه اصلی تعریف شده اند 
و اعتبارات دســتگاه های تابعه ذیل پیوست اطالعات 
تکمیلی الیحه بودجه درج شــده اند که بدین ترتیب 
از ســال آتی باید اعتبار مصوب را از طریق دســتگاه 
اصلی خود وصول کنند. این تقلیل و ادغام دستگاه ها 
در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قابل تأمل است. 
شــورای عالی حوزه های علمیه، شــورای برنامه ریزی 
مدیریت حوزه هــای علمیه خراســان، مرکز خدمات 
حوزه های علمیه، ســازمان تبلیغات اسالمی، شورای 
سیاســتگذاری حوزه های علمیه خواهــران از جمله 
دســتگاه های اصلی هســتند که ذیل هرکدام عنوان 
برنامه هایی لحاظ شده است. مطابق مندرجات جدول 
۶ مقایســه بودجه برخی دســتگاه های اصلی و تابعه، 
نشان می دهد بدون در نظر داشتن ادغام، شورای عالی 
حوزه های علمیه برخالف بازنمایی های رســانه ای، با 
حدود ۴۵ درصد کاهش اعتبارات مواجه بوده اســت. 
شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان 
نیز در حدود ۱۸ درصد، مؤسســه آموزشی و پژوهشی 
امــام خمینــی )ره( در حــدود ۳۸ درصد و شــورای 
سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران نیز در حدود 
۱۱ درصد کاهش اعتبارات داشته اند؛ منتهی برخی از 
رســانه ها چه در داخل و چه در خارج از کشور عامدانه 
و یا سهواً بدون توجه به ادغام ردیف های دستگاهی، 
اقدام به مقایسه اعتبارات دستگاه های دینی و فرهنگی 
خصوصًا حوزه های علمیه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کرده اند و نتیجه گرفته اند 
که گاهاً رشــد چند صد درصدی داشــته اند. مشخصًا 
برمبنای داده های موجود در قانون و الیحه بودجه این 
مقایســه اشتباه است. ضمناً کل اعتباری که نهادهای 
حوزوی از محل بودجــه عمومی دریافت می کنند در 
حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن 
در حــدود ۲۸۰۰ میلیارد تومــان نیز حق بیمه طالب 

است که مبلغی از آن به صندوق دولت بازمی گردد.
بودجه نهادهــای دینی تکافوی نیازهــای اولیه را 
نمی دهد در این بین برخــی نهادهای دینی تبلیغی 
نظیــر دفتر تبلیغات حوزه علمیــه، گرچه با افزایش 
اعتبــارات مواجــه بوده اند اما رشــد ۸/۱ درصدی 
تکافوی نیازهای اولیه این دســتگاه را نیز نمی دهد. 
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، در سال ۱۳۹۹ 
با ۱۷ مرکز عملیاتی در عرصه های مختلف فرهنگ، 
ازجملــه تبلیغ، پژوهــش، آموزش و هنــر فعالیت 
داشته اســت. مجموع فعالیت های دفتر با احتساب 
فعالیت های تمشــیتی در این ســال ۴۲۳۱ فعالیت 
بوده است. همچنین تعداد خروجی های دفتر در سال 
۱۳۹۹ شــامل ۲۱۲۲ عنوان خروجی است. منتهی با 
در نظر داشــتن روند ۱۰ ساله اختصاص اعتبارات در 
مقایســه با نهادها و دستگاههای مشابه، این نهاد به 
همراه دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
)ره( به عنوان نهادهــای مؤثر در عرصه تولید علوم 

انسانی اسالمی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

یادداشت

دوروی سکه توافق با چین

واقعیت این اســت که موضوع همکاری بلند مدت و همه 
جانبه ایران با یک کشــور خارجی، پس از پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون، امری بی ســابقه است و شاید اهمیت و 
بزرگــی و پردامنه بودن موضوع اســت که افکار عمومی 
را حساس کرده اســت. همکاری بلندمدت ایران و چین، 
موافقان و مخالفان جدی دارد که بخشی از این موافقت ها 
و مخالفت ها کارشناسی و همراه با بحث ها و استدالل های 
فنی اســت و قسمتی هم سیاسی و متأثر از قطب بندی و 
فضا سازی های سیاســی در داخل و خارج کشور. درباره 
واکنش های گسترده درقبال امضا و اجرای این توافق نامه، 
چند مالحظه وجــود دارد که در ادامه بــه برخی از آن ها 
اشاره می شود. اول این که بصورت طبیعی، آمریکا و اروپا و 
هواداران آنها در داخل کشور با ورود ایران به یک همکاری 
بلندمدت با چین مخالفند. به باور برخی تحلیلگران، غربی ها 
خیلی بهتر از ما در ایران، از جایگاه بی بدیل چین در آینده 
اقتصاد و سیاســت جهان آگاهنــد. قراردادهای بازرگانی 
پرحجم و داد و ستد مالی گسترده کنونی آنها با چین بیانگر 
واقع بینی و فهم و درک درست اروپا و آمریکا درخصوص 
نقش آفرینی چینی ها در اقتصاد امروز و فردای دنیاست. بر 
اســاس آمار منتشر شده، در سه ماهه دوم ۲۰۲۱، چین به 
بزرگترین و شریک اول تجاری اروپا در بخش کاال تبدیل 
شــد و آمریکا را به رتبه دوم فرستاد. از سوی دیگر، چین 
نیز به دنبال ایجاد تنوع گســترده در سبد شریکان تجاری 
خود در سراســر جهان اســت و در چارچوب یک سیاست 
خارجی بشــدت عملگرایانه، درپی پیدا کردن کشورهایی 
به عنوان »مشــتری« یا »شریک« یا »همکار اقتصادی« 
اســت که نفت و گاز و مواد اولیه ارزان تری را به دست او 
برســانند یا بازار مصرف خوبی برای کاال و خدمات چینی 
باشند. در این میان، به نظر می رسد کشور که دهه هاست، 
با رفتار قهرآمیزغربی ها رو به روســت، با انجام بازنگری 
اساســی در سیاست خارجی خودش و در چارچوب رویکرد 
به دیپلماســی راهبردی »نگاه به شــرق« درصدد ارتقای 
جایگاهش از یک »مشــتری« یا »شریک رده پایین« به 
یک »دوســت و همکار« در روابط با جمهوری خلق چین 
است. اما تغییر رویکرد ایران در نگاه به شرق، مخالفانی هم 
دارد. در شرایطی که آمریکا با فشار کمرشکن تحریم های 
ظالمانه می خواهد اقتصاد ایران را در تنگناهای بیشــتری 
قرار دهد، هر تدبیر و راهکاری که رویکرد ضدتحریم داشته 
باشد، به شدت با پروپاگاندای غربی رو به رو می شود تا در 
حافظه افکار عمومی ایران به موضوعی »سیاه و ضدملی« 
تبدیل شــود. اما آیا همه انتقادها به قرارداد بلندمدت ایران 
و چین از این دســته است و ریشه در دشمنی های سیاسی 
دارد؟ آیا همه کسانی را که درباره ابعاد و زوایای این قرارداد 
هشــدار می دهند و خواستار دقت نظر و کنکاش در بندبند 
آن هستند و نگرانی های جدی درباره »هژمونی زرد« دارند 
و هرگونه خدشه بر استقالل کشور را ناروا می دانند و آن را 
درتضاد قانون اساسی ایران ارزیابی می کنند، مزدور و آلت 
دست دشمن باید بدانیم؟ اگر از »تبلیغات سیاه« نظام سلطه 
علیه این قرارداد بگذریم که واکنش تبلیغاتی و رســانه ای 
دســت انــدرکاران را می طلبد تا درباره آن روشــنگری و 
افکار عمومی اقناع شــود، اما دسته ای دیگر از پرسش ها و 
نقدها همچنان مطرح هستند که قصدشان، نه سیاه نمایی 
و تشــویش ذهن مردم جامعه اســت و نه زیر سؤال بردن 
یک قرارداد مهم با کشور قدرتمندی که در امروز و فردای 
نظــام بین الملل جایگاه ویژه ای دارد و از رهگذر ارتباطات 
دوجانبه با آن، می توان یک بازی »برد-برد« را برای هر دو 
ملت رقم بزنیم، به شــرط این که سینه چاک منافع ملی و 
مصالح کشور خودمان باشیم، زیرا یقین داریم، چینی ها هم 
در آن ســوی این قرارداد، ذره ای از منافع ملی خودشان پا 
پس نمی کشند. رسیدن به بازی »برد-برد« نیز در گرو این 
است که صدای صاحبان نقدهای سالم و دلسوزان استقالل 
و منافــع ملی ایرانیان را با دقت بشــنویم و اجازه بدهیم، 
دلسوزان بدون لکنت و بی دغدغه، حرف های کارشناسی 
و مالحظه ها و دغدغه های خودشان را درباره آینده روابط 
ایران و چین و قرارداد ۲۵ ساله بگویند و بنویسند؛ بی آنکه 
هراس داشــته باشند که متهم به »بازی در زمین دشمن« 
شوند و انگ »غرب گرا« بودن بر پیشانی شان بچسبد. به 
واقع، بزرگ ترین خبط و خطا این است که حساب نقدهای 
»سالم« و »معطوف به منافع ملی« را با حساب »تبلیغات 
سیاه« و »ضدملی« یکسان بدانیم و بدون توجه به اهداف 

و نیات، هر دو را با یک چوب برانیم.

تخلف حســن روحانی و ذی مدخالن ارز 
۴۲۰۰ تومانی از ســوی دادســتان وقت 
دیوان محاســبات احــراز و پس از صدور 
دادخواســت، پرونده به هیات مستشاری 
ارسال شــده ولی پس از گذشت ۲ سال 
هنوز حکمی برای این پرونده صادر نشده 
اســت. این روزها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در حالی در دست بررسی دولت و مجلس 
است و در شــرایطی برخی از نمایندگان 
بــر برقرار ماندن ایــن ارز اصرار دارند که 
برای همین سیاســت؛ پرونده ای تشکیل 
شده و تخلف مســئوالن دولت دوازدهم 
در دادســرای دیوان احراز شــده اســت. 
ذی مدخالن سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
یعنی حسن روحانی رییس جمهور دولت 
دوازدهــم، معاون اول او، رییس کل وقت 
بانک مرکزی، رییس وقت سازمان برنامه 
و بودجــه و وزیر وقت اقتصــاد و دارایی 
از نظر دادســتان وقت دیوان محاســبات 

متخلف شناخته شده اند.
تشکیل  �� پرونده  تومانی  ارز ۴۲۰۰  برای  چرا 

شد؟
موضوع به ماجرای معروف ارز جهانگیری 
مربوط می شــود. با تند شدن تب افزایش 
نرخ ارز، دولت در جلسه ای که شامگاه ۲۱ 
فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد؛ تصمیم گرفت 
نرخ رسمی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعالم کند 
و باقی نرخ ها را قاچاق بشناســد. طی این 
تصمیم بنا شــد به تمام واردکنندگان، ارز 
را با نرخ ۴۲۰۰ تومــان تحویل دهند، در 
حالــی که در آن زمان نــرخ دالر در بازار 
آزاد به ۷ هزار تومان رســیده بود. به این 
ترتیب بالفاصله ثبت سفارش ها بر اساس 
ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به دلیل سود 
فراوانی که واردات با ارز ارزان داشت؛ موج 
شدیدی از تقاضا برای واردات انواع کاالها 
شــکل گرفت. این روند تــا مرداد ماه که 
دولت مصوبه خود را اصالح کرد برقرار بود 
و ثبت ســفارش انواع کاالها با ارز ۴۲۰۰ 
تومان انجام شــد. اما در مرداد ماه و پس 
از آنکــه حجم قابل توجهی از پرونده های 
فساد ارزی شکل گرفت، دولت با اصالحیه 
مصوبه فوق مقرر کرد ارز ترجیحی تنها به 
کاالهای اساسی و ضروری تخصیص داده 
شود و ثبت سفارش سایر اقالم با ارز آزاد 

صورت گیرد.
به  �� منجر  تومانی  ارز ۴۲۰۰  میلیارد دالر   ۴.۸

واردات نشد
در این مقطع یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز 
تأمین شــده بابت واردات کاال و خدمات 
۴۰ میلیــارد و ۸۹۷ میلیــون و ۴۴۷ هزار 
دالر عنوان شــده است. ارز تأمین شده به 
نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز بــرای واردات کاال 
و خدمــات اعم از کاالی اساســی و غیر 
اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد 
و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دالر بوده است. 
از این ۳۱ میلیــارد دالر، بالغ بر ۸ میلیارد 
و ۱۷۱ میلیون دالر صــرف واردات کاال 
و خدمات غیراساسی شــده است. جالب 
آنکه بیش از ۲ میلیارد دالر از ارزی که به 
واردات کاال و خدمات غیر اساســی و ۲.۸ 
میلیــارد دالر از ارزی که به واردات کاال و 

خدمات اساسی تخصیص یافته بود منجر 
به واردات نشــده است. یعنی تا تاریخ ۱۲ 
آذر ۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون 
دالر از ارز تخصیص یافته منجر به واردات 

کاال و خدمات نشده است.
دولت به نامه دیوان توجهی نکرد ��

دادستان وقت دیوان محاسبات در همان 
سال ۱۳۹۷ به اسحاق جهانگیری معاون 
اول وقت رییس جمهور نامه ای ارسال کرد 
که در آن تاکید شده بود این مصوبه مغایر 
اسناد باالدستی است. چراکه برنامه ششم 
توســعه تاکید دارد نرخ ارز باید تک نرخی 
و بر مبنای سیاســت شناور مدیریت شده 
باشــد. در حالی که مصوبه دولت، نرخ ارز 
را تثبیت شده در نظر گرفته است. در این 
نامه همچنین تاکید شــده بود که مصوبه 
مزبور از حیث آثــار باعث هدررفت منابع 
ارزی شــده و کشــور را به سمت واردات 
ســوق داده اســت. در کنار این مساله دو 
نرخ و یا چند نرخی شدن ارز، موجب رانت 
و فســاد ارزی می شــود. در واقع در نامه 
دادستان وقت دیوان محاسبات ۶ بند مهم 

به شرح زیر آمده بود:
۱- دلیل اتخاذ سیاست »تثبیت نرخ ارز« 
به رغم اســناد قانونی دایر بر لزوم اتخاذ 
سیاســت ارزی »شناور مدیریت شده« در 
قالب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ 

چیست؟
۲- چرا به رغم محدودیت های منابع ارزی 
در سال ۱۳۹۷ بیش از ۸ میلیارد دالر بابت 
واردات کاالهای غیراساسی و غیرضروری، 
لوکس و تجملی و کاالهای مشابه تولیدات 

داخل تخصیص داده شده است؟
۳- چــرا مابه التفــاوت ارز تخصیصی به 
کاالهای غیراساسی و غیرضروری ۴۲۰۰ 
تا ۷۰۰۰ تومان )بــه ازای هر دالر ۲۸۰۰ 
تومان( از واردکنندگان اخذ و به حســاب 
خزانه واریز نشــده اســت. )این امر بنا بر 
مصوبه هیات وزیــران باید تحت نظارت 
بانک مرکزی و بواسطه بانک های عامل 

صورت می گرفت(
۴- چــرا بعــد از تأمیــن و تخصیص ارز 
بــه کلیه اقالم وارداتی اعم از اساســی و 
ضــروری و غیر اساســی و غیر ضروری 
مراقبــت و نظارت الزم صــورت نگرفته 
اســت به نحوی که طبق گزارش تفریغ 
بودجه دیوان محاسبات کشور مجموعاً در 
ازای ۴.۸ میلیارد دالر تخصیص یافته، کاال 

و خدمات وارد کشور نشده است؟
۵- چــرا بعــد از واردات کاال و خدمات با 
ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانــی نظارت کافی 
در کنترل قیمت ها به عمل نیامده اســت 

و عماًل سود ناشــی از این رانت به جیب 
واردکنندگان و واسطه ها رفته است و مردم 

از این یارانهٔ ارزی بی نصیب مانده اند؟
۶- ایــن نوع مدیریــت منابع ارزی عماًل 
موجــب هدررفــت منابع، ایجــاد رانت 
برای واردکنندگان و واســطه ها، پیدایش 
شــرکت های صــوری و کاغــذی، ثبت 
شــرکت های جدید و خلق الساعه، لطمه 
اساسی به کاالهای تولیدی داخل و صنایع 
داخلی، سوق دادن کشور به سمت اقتصاد 
واردات محور، خروج ارز از کشور، افزایش 

قاچاق ارز و کاال و.. شده است.
در انتهای نامه نیز پیشنهاد شد که سریعًا 
این مصوبه اصالح شود. اما دولت به نامه 

دیوان محاسبات توجهی نکرد.
همراهی هیات تطبیق و کمیسیون اقتصادی  ��

با دولت
پس از اقدام دادســرای دیوان محاسبات 
این بار هیات تطبیق وارد عمل شد. هیات 
تطبیق هیاتی است که رییس مجلس بر 
اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده 
تا مصوبات دولت را با قوانین باالدســتی 
تطبیــق دهد و در صورتی کــه مغایرتی 
بین این مصوبات و اســناد باالدست دید 
گزارش دهد. بررسی ای که هیات تطبیق 
در سال ۱۳۹۷ پیرامون مصوبه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی انجام داد؛ منتج به نتیجه نشــد و 
هیچ مغایرتی گزارش نکردند در حالی که 
این مصوبه با سند برنامه ششم که تاکید 
بر مدیریت شــناور ارز دارد مغایر بود. پس 
از رأی هیــات تطبیق، دادســرای دیوان 
محاســبات در اقدام بعدی با کمیســیون 
اقتصادی مجلس جلســاتی برگزار کرد و 
از آنها خواســت وارد عمل شده و اصالح 
مصوبــه هیات وزیران را پیگیری کنند اما 
نهایتاً کمیســیون اقتصاد نیز اقدام موثری 

در این زمینه صورت نداد.
تشکیل پرونده علیه ذی مدخالن ارز ۴۲۰۰  ��

تومانی در اردیبهشت ۹۸
در اردیبهشــت ۱۳۹۸ و پــس از اقدامات 
ناکام بــه منظور اصالح مصوبــه مزبور، 
دادستان وقت دیوان محاسبات پرونده ای 
را علیه ذی مدخالن سیاســت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تشکیل داد. در آن پرونده مطالب در 
۱۸ بند به دولت تبیین و به دولت فرصت 
دفاع داده شــد. دولت نیز در دفاع از خود، 
دالیلی ذکر کرد از جمله اینکه این سیاست 
گذاری هــا در حیطه اختیار دولت اســت 
و به دیوان محاســبات مرتبط نمی شود. 
اما دادســتان وقت دیوان از دفاعیات قانع 
نشد. سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۸ علیه 
دولت از رییس جمهور تا معاون اول، وزیر 

اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس 
ســازمان برنامه و بودجــه و همه افرادی 
که به نوعــی دخیل در این تصمیم بودند 
کیفرخواســت و دادخواســت صادر شد. 
عنوان این کیفرخواســت نیــز »تصمیم 
نادرست منجر به تضییع حقوق بیت المال 
و ایجاد رانت ارزی« بود. دادسرای دیوان 
محاســبات وظیفه تعقیــب دارد بنابراین 
پــس از آنکه تخلف در دادســرای دیوان 
محاسبات احراز می شود؛ دادخواست صادر 
شده و ســپس برای صدور رأی به هیات 
مستشاری ارجاع می شود. پرونده ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیز پس از احــراز تخلف و صدور 
دادخواست در دادسرا به هیات مستشاری 
ارجاع شد. هیات مستشاری در بدو امر قرار 
نقص صادر کرد که توپ را به زمین دیوان 
می انداخت. اما پاســخ قرار نقص ســریعًا 

توسط دیوان ارائه شد.
۹۱۵۰ نفر بین یک تا ۳۰۰ میلیون دالر رانت  ��

ارزی بردند
در حال حاضر حدود ۲ ســال از تشــکیل 
این پرونده گذشــته و فقــط تخلف ذی 
مدخالن ارز ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا احراز 
شده است و با وجود وعده ها در خصوص 
رســیدگی به پرونده اما هنوز این پرونده 
در هیات مستشــاری در دست رسیدگی 
است. بر اســاس گزارش دادسرای دیوان 
محاسبات، مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر 
به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. 
این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون 
دالر از رانت ارزی بهره مند شده اند. اگرچه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیشتر موارد 
منجر به واردات شــده است اما توزیع این 
اقالم به قیمت یارانه ای انجام نشده است. 
بنابرایــن دولت در چنــد مرحله مرتکب 
تخلف شــده است. نخست تصمیم اشتباه 
تخصیص ارز ترجیحی برای واردات. دوم 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اقالم 
وارداتی و سوم عدم نظارت بر توزیع اقالم 

وارداتی با نرخ یارانه ای.
اگر هیات مستشاری پیش از تغییر دولت 
به این پرونده رســیدگی می کرد و تخلف 
حسن روحانی و ســایر اعضای دخیل در 
تصویب این سیاست در همان زمان احراز 
می شــد، می توانســت منجر به استیضاح 
اعضــای پرونده شــود. در حال حاضر در 
صورتی که حکم صادر شود، به عنوان رأی 
بدوی تلقی شده و در تجدید نظر از سوی 
حاکم شرع منصوب قوه قضائیه در دیوان 

رأی قطعی خواهد شد.
آیا برای رییسی پرونده تشکیل می شود؟ ��

هرچند مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت 
دوازدهم تصویب شــد اما دولت سیزدهم 
نیز هر ســال برای تخصیص ارز ترجیهی 
در سال مالی آینده باید تصمیم گیری کند. 
از آنجا کــه تخصیص ایــن ارز عالوه بر 
هدررفتن منابع ارزی، فسادهای گسترده ای 
به همــراه دارد و با توجــه به آنکه ضعف 
نظارت در اجرا باعث شده عماًل یارانه ناشی 
از آن عاید واردکنندگان، واسطه ها و دالالن 
شود و مصرف کنندگان و مردم بویژه اقشار 
ضعیــف از آن بهره نبردند، این پرســش 
مطرح می شــود که آیا تداوم این سیاست 
می تواند مســئوالن دولت سیزدهم را نیز 

مورد مواخذه دیوان محاسبات قرار دهد.

ماجرای ناپدید شدن ۴.۸ میلیارد دالر در دولت دوازدهم به کجا رسید؟

معمای الینحل ارزهای گم شده!

شادی همایونی
روزنامه نگار

فرزانه طهرانی
روزنامه نگار

این روزها موضوع یارانه جدید، مســاله ای 
است که ذهن بســیاری از مردم را به خود 
مشــغول کرده اســت. صحبت های بسیار 
زیادی نیز درباره این یارانه مطرح می شود. 
برخی آن را یارانه ای نقدی و برخی دیگر آن 
را یارانه ای غیرنقدی عنوان کرده اند که البته 
برای هر یک از انواع این یارانه ها نیز مزایا و 
معایبی از سوی کارشناسان اقتصادی و نیز 
مسئوالن شمرده شده است؛ اما آنچه مهم 
است، این است که ارز ترجیحی روز به روز 
به حذف شدن نزدیک می شود و هنوز خبری 
از جایگزینی برای آن نیســت. البته اینکه 
یارانه ای بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد، 
جای شک و تردید نداشته و قطعاً یارانه ای 
به جای ارز ترجیحی به مردم پرداخت خواهد 
شد. اما شکل و میزان و زمان پرداخت یارانه 
چیزی است که نامشخص است. این در حالی 
است که یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ گفت که با حذف ارز ترجیحی، 
کارت یارانــه کاالیی و نــه یارانه نقدی به 
مردم بدهیم. حجت االسالم سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی با اشاره به ارائه برنامه مکتوب 
دولت برای حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: 
هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار 
است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به 
صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی 
کمیســیون تلفیق آن را بررسی کرده و در 
نهایت گزارش به کمیســیون تلفیق برای 
تصمیم گیری ارائه می شــود. وی ادامه داد: 
ما به دنبال این هســتیم که بــا حذف ارز 
ترجیحی، کارت یارانــه کاالیی و نه یارانه 
نقدی به مردم بدهیم. در همین باره محسن 
دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجــه ۱۴۰۰ نیز در مطلبــی در صفحه 
توییتر خود نوشــت که برنامه اجرایی حذف 
ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و کارگروه 

مشــترکی با دولت بررسی و اصالح خواهد 
شد و در نهایت مجلس شورای اسالمی نظر 
نهایی خود را در راســتای تقویت معیشت 

مردم و کمک به دولت اعالم خواهد کرد. 
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی تقدیم  ��

مجلس شد
در همین حال رحیم زارع در جمع خبرنگاران 
گفت: دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی 
و شیوه جبران تاثیرات آن در معیشت مردم 
را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم 
کــرد. وی افزود: این برنامه در کمیســیون 
تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی 
خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را 
درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت 
مردم در صورت حذف این ارز اعالم خواهد 
کرد. زارع بــا تاکید بر لــزوم حفظ آرامش 
معیشــتی مردم کرد: اولویت اصلی مجلس 
کمک به دولت برای تقویت معیشــت مردم 

است و چنانچه در بررســی برنامه مکتوب 
دولت به این جمع بندی برســیم که دولت 
قــدرت توامان برای حــذف ارز ترجیحی و 
حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشــت 
مــردم را دارد، به قوه مجریــه برای اجرای 
آن کمک خواهیم کرد. اما محســن زنگنه، 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در 
پاسخ به این ســؤال که یارانه جدید به چه 
صورت است، به اقتصاد آنالین گفته است: 
کمیته های تخصصی کمیســیون تلفیق در 
روزهــای آتی برگزار خواهد شــد؛ در مورد 
یارانه هــا هنوز تصمیمی اتخاذ نشــده و در 
بررسی تبصره ها که در کمیسیون تلفیق آغاز 
شــد، بند الف تبصره یک به جهت اینکه با 
تعیین تکلیف در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بــود، فعاًل مرعی اعالم شــد تا کمیته های 
مربوطه و دولت به جمع بندی برســند تا در 

این مورد تصمیم گیری کرد.

کارت کاال جایگزین یارانه نقدی!
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد

سید هادی فیاضی
روزنامه نگار
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یادداشت

هوشمند سازی تهران در توهم

واهلل نمی خواهم بنویســم. چون نمی شــود هر مرتبه که 
فردی در عالم خیال خبری را اعالم کرد ســاعت ها وقت 

صرف پیش و پس خبر کرد و نکات اصالحی را نوشت!
اما برخی خبرها آنقدر خارج است که می ترسم اگر نکاتی 
درباره آن ننویسم، انجام بگیرد و همین توان مالی کشور 
و دولت های محلی )شهرداری ها در این مورد( هم ضایع 
و عماًل شــهر بی کاله بماند؟ اول طبــق عادت و برای 
صیانت )کلمه امــروزی!( از اصل خبر: نصب دوربین های 
نظارتی روی خودروهای شهربان در پایتخت | روش جدید 

شهرداری تهران برای کاهش تخلفات ساختمانی
که پاراگراف زیر عیناً از آن گرفته شده است:

مجموعه شهربان و حریم بان به واسطه حساسیت وظایف 
نظارتی و رســالت های صیانتی تعریف شده در اساسنامه 
این مجموعه و به دلیل آن که نیروهای اجرایی وابســته 
به این شــرکت در سه حوزه شــهربان )نظارت بر ساخت 
و ساز شــهری در مناطق ۲۲ گانه(، حریم بان )کمک به 
صیانت از حریم شهر تهران در ۱۱ منطقه دارای حریم( و 
معبربان )حفاظت از معابر عمومی و رفع سدمعبر در ۱۲۴ 
ناحیه شهر تهران( در ارتباط مستقیم، تنگاتنگ و مستمر 
با شــهروندان هستند و مأموریت های این مجموعه دایره 
وسیع و حساسی از موضوعات شهری را در بر می گیرد، لذا 
هوشمندسازی فرایندها و ساختار مأموریت های این بخش 
از مدیریت شهری، یک ضرورت است. مدت ها بود خبری 
با چنیــن الفاظ عجیب و غریب و رؤیایــی و ادبیات غیر 

واقعی که فقط جنبه ... دارد بر نخورده نکرده بودم!
فرازهایی از این خبر:

-سیستم های مدیریتی فاقد کاربری هوشمند، مستعد تولد 
و رشد کژی ها، کاستی ها، مفاسد و تخلفات است، ...

-هوشمندسازی شهری یکی از حقوق شهروندان به شمار 
مــی رود، افزون بر این، ذائقه و مطالبه شــهروندان در گذر 
زمان و در طوِل رشــد تکنولوژی، به این ســمت می رود!؟ 
-شفاف ســازی، مدیریت زمان )کاهــش قابل توجه زمان 
انجام کار و بوروکراســی اداری(، آسان سازی ارتباط میان... 
شــهربان، حریم بان و معبربان قرار است در شرکتی که یاد 
شــده چه کنند که نیاز به دوربیــن روی خودرو دارند؟ مگر 
تخلفات ســاختمانی، حریم های شهری و معبرها، لحظه ای 
مورد تهاجم، تاخت و تاز دشمن قرار می گیرند که این مقدار 
هزینه سرسام آور تحمیل شهر شود! دوربینی چند؟ در ضمن 
اگر تخلفی صورت پذیرد که همانجا می شود اتومبیل محترم 
این »بانان« عزیز بایســتاد و ابــالغ تخلف کند! خودروی 
متصل به دوربین در پارکینــگ!! چه کمکی خواهد کرد!؟ 
اصاًل وظیفه اصلی نواحی در شهرداری ها پس چیست؟ اهلل 
اکبر! سال بعد هم دوربین ها همه خراب و سیستم پردازش 
قدیمی و کسی هم دیگر حرفش را نخواهد زد، ولی در این 
میان بر اساس گفته های عجیب بی ربط با موضوع در باال 
»تولد و رشــد کژی ها و ذائقه و مطالبه شهروندان در گذر 

زمان را مدیریت زمان خواهد کرد!« یا اهلل!

احتمال تغییر رنگ و بو در 
بخشی از  آب تهران

اگر چه به گفته حسین نایب، عضو هیات مدیره انجمن 
آب و فاضالب ایــران درحال حاضر با چالش عمیق در 
حوزه تأمین کیفیت آب شرب تهران مواجه نیستیم، ولی 
با ادامه شرایط حاضر و تخلیه غیر اصولی و مخاطره آمیز 
آالینده ها در منابع آبی، در ســال های آتی )و نه چندان 
دور( این نگرانی ها تبدیل به واقعیات میدانی خواهد شد. 
عضــو هیات مدیره انجمن آب و فاضالب ایران توضیح 
داد: کالنشــهر تهران درحال حاضر از ۷ تصفیه خانه آب 
شــرب بهره می برد. منبع تأمین آب تصفیه خانه شماره 
یــک )جاللیه( رودخانه کرج )ایســتگاه آبگیر بیلقان( و 
ســد طالقان اســت، آب تصفیه خانه شماره ۲ )کن( نیز 
از رودخانه کرج و ســد طالقان تأمین می شــود. تصفیه 
خانه شماره ۳ و ۴ )تهرانپارس( از سد لتیان، تصفیه خانه 
شماره ۵ از ســد الر و تصفیه خانه شماره ۶ از سد کرج 
آب می گیرند. در نهایت، منبــع تأمین آب تصفیه خانه 
شماره ۷، که آخرین تصفیه خانه کالنشهر تهران است از 
سد ماملو در نظر گرفته شده است. به گفته او زمانی که 
سد ماملو احداث می شد و قرار بود تأمین کننده آب یکی 
از تصفیه خانه های تهران باشد؛ اما و اگر زیادی داشت. 
چرا که سد ماملو تقریباً در انتهای رودخانه جاجرود است 
و عموماً باالدست آن مثل خود جاجرود یا سعیدآباد و در 
قســمت پردیس، منابع آالینده نقطه ای وجود دارند. در 
این مناطق عالوه بر نقــاط جمعیتی، صنایع آالینده ای 
از جمله آبکاری، تعمیرات ماشین آالت و تعویض روغن، 
ســاخت و تعمیر مبلمــان و...در غالب لکه های صنعتی 
)عموماً بدون مجوز( استقرار دارند.نایب متذکر شد: وقتی 
رودخانه جاجرود به ســد ماملو می ریزد؛ این آالیندگی ها 
را با خود همراه می کند به همین دلیل در ابتدا این بحث 
مطرح بود که آیا تصفیه خانه شــماره ۷ توان و ظرفیت 
تصفیــه این آب را دارد و آیــا این آب ورودی به تصفیه 
خانه اساساً کیفیت الزم برای استفاده در مصارف شرب 

را خواهد داشت؟ 

خربخوان

پزشکان؛ 
نجومی بگیرانی که کوتاه نمی آیند!

همه چیز با یک توئیت شروع شد؛ توئیِت رئیس 
فراکســیون کارگری مجلس شورا، علی بابایی 
کارنامی. کارنامــی در توئیتی کوتاه، به تخطئه 
تالش های جامعه پزشــکی کشــور پرداخت؛ 
تالش هایــی در جهت افزایــِش ۶۰ درصدی 
تعرفه های پزشــکی برای ســال آینــده یعنی 
۱۴۰۱. بابایــی کوتاه نوشــت: »افزایش تعرفه 
۶۰ درصدی خدمات پزشــکی نه متناســب با 
توان شرکت های بیمه ای است و نه متناسب با 
توان اقتصادی جامعه، این یعنی محروم کردن 
قشــر کم درآمد از خدمات پزشکی.« در ادامه 
در یــک جمله گفت: »دوســتان بابت افزایش 

ظرفیت پزشکی از مردم انتقام نگیرند!«
واویال سردادن برای کم بودن درآمد!

افزایش  بــرای  پزشــکان  تالش های  اخیــراً 
تعرفه های پزشکی در سال آینده شدت گرفته 
اســت؛ برای نمونــه، محمدرضــا رییس زاده 
رییس ســازمان نظام پزشکی خواستار افزایش 
۶۰ درصدی تعرفه هــای خدمات درمانی برای 
سال آینده شــده است. پزشکان به سردمداری 
ســازمان نظام پزشکی کشــور، چانه زنی را با 
قدرت تمام آغــاز کرده اند. در همین راســتا، 
از جداولــی رونمایی کرده اند کــه در آن ها از 
معوقات پیشــین خود و آنچه باید می شــد اما 
نشد، پرده برداشــته اند؛ مثاًل ادعا کرده اند باید 
یابد  افزایش  نحــوی  به  پزشــکی  تعرفه های 
که هزینه ویزیت یک پزشــک عمومی، ۱۸۰ 
هزار تومان شود! پزشکان مدتی است که آه و 
واویال ســر داده اند که درآمدمان پایین است و 
هزینه مطب ها بــاال، بنابراین امورات ما با این 
تعرفه های پاییــن نمی چرخد. در روزهای اخیر 
نیــز اعضای نظام پزشــکی تعرفه های کنونی 
نظام ســالمت را غیرواقعی دانسته و خواستار 
افزایــش ۶۰ درصدی تعرفه های پزشــکی در 

بودجه سال ۱۴۰۱ شده اند!
افزایش ۷۰ درصدی هزینه های درمانی مردم

اما آیــا بیمه گرها و مــردم می توانند افزایش 
۶۰ درصدی تعرفه ها را »تقبل« کنند؛ پاســخ 
علیرضــا حیدری )فعال کارگری و کارشــناس 
روابط کار( منفی است. وی می گوید: »افزایش 
حقوق و دســتمزد کارمندان و بازنشستگان در 
سال آینده به طور متوســط ۱۰ درصد خواهد 
بود ضمن اینکه حقــوق فعلی مزدبگیران هیچ 
تناســبی با نرخ تــورم و هزینه هــای زندگی 
ندارد؛ در بخش غیردولتی، بازهم سیاست های 
تعدیلی سایه ســنگینی دارد و به نظر می رسد 
دولت در جلسات شورایعالی کار اجازه نخواهد 
انــدازه هزینه هــای زندگی  داد دســتمزد به 
افزایــش یابد؛ پس منابع ریالــی بیمه گرها به 
شدت محدود اســت و توان تأمین هزینه های 
 Out ۶۰ درصــد افزایــش یافتــه را ندارند. و
of Pocket مــردم نیــز به شــدت افزایش 
خواهد یافت؛ وقتی دولــت و بیمه گرها نتوانند 
افزایــش هزینه هــا را بپردازنــد، معنایی جز 
افزایش هزینه هــای پرداختی مردم ندارد؛ این 
خطر هست که ســهم پرداختی مردم یا همان 
هزینه های سالمت از جیب بیمه شدگان، بیش 
از ۷۰ درصد افزایش یابد. بنابراین »تاب آوری 
جامعــه« بحث مهمی اســت و اگــر بدون در 
پزشــکی  تعرفه های  تــاب آوری،  گرفتن  نظر 
۶۰ درصد گران شــود، با نارضایتی عمومی و 
اعتــراض گروه های هدف به خصوص بیماران 
خاص و بازنشستگاِن درگیر بیماری های بسیار، 
مواجه خواهیــم بود. این تصمیم حتی می تواند 

در حوزه بهداشت نیز اثرگذار باشد.«

 از تهران تا بغداد، مقصد مشخص نیست 
اما مقصود فروِش کلیه است، قیمت هرچه 
بیشتر باشــد بهتر، طوری که بشود با پوِل 
آن بخشی از مشــکالت معیشتی را حل 
کرد.»قیمت فروش کلیه در تهران بیشتر 
اســت، آن جا دالل وجــود دارد و قیمت 
کلیه را تعیین می کند، برای همین خیلی 
مواقع اهدا کنندگان کلیه به تهران مراجعه 
می کنند، اما انجمــن کلیوی تهران اجازه 
اهدا به آن ها نمی دهد چراکه طبق قانون 
افراد باید ســاکن همان شهر یعنی تهران 
باشــند، بنابراین فروشــنده کلیه می رود 
یک بنگاه مسکن قراردادی سوری امضا 
می کند که نشان دهد ساکن تهران است، 
متاسفانه این اتفاقات می افتد. گاهی اهدا 
کننده ها به مــا می گویند می رویم تهران 
۲۵۰ میلیون تومان کلیه را می فروشــیم 
و کلــی هدیــه ام دریافــت می کنیم و با 
پوِل آن ماشــین می خریم.« این بخشی 
از صحبت های رئیــس انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی کرمانشــاه است.حســین 
بیگلری می گوید: »گاهی افرادی که برای 
اعالم آمادگی جهت اهدای کلیه به انجمن 
مراجعه می کننــد در مواجه با قیمت کلیه 
که از نظرشــان کم است به ما می گویند 
ما می رویم عراق کلیه می فروشیم، تکرار 
این حرف سبب شــده ما حدس می زنیم 
عراقی ها بــه ایران مراجعــه می کنند و 
کســی که می خواهد کلیه خود را بفروشد 
پیدا می کننــد، اما چون در ایــران پیوند 
اعضا به شهروندان خارجی ممنوع است، 
آن ها فــرد را به عراق دعــوت می کنند، 
دالر هــم به طرف می دهند و آن جا پیوند 
می زنند. بنابراین وقتی مردم این ها را به ما 
می گویند قطعاً یک چیزهایی وجود دارد.«

افزایش متقاضیان فروش کلیه ��
طبــق قانون اهــدای کلیه از فــرد زنده 
امکان پذیر اســت، براســاس آمار وزارت 
بهداشت در سال گذشته ۴۲۰ مورد پیوند 
کلیه از فرد زنده انجام شده است. آن طورکه 
مهدی شــادنوش، رئیس مرکز مدیریت 
پیوند و بیماری های وزارت بهداشــت به 
ایسنا گفته »درحال حاضر ۳۷ هزارو ۱۸۵ 
بیمار به علت نارسایی کلیه تحت درمان به 
روش دیالیزم هستند که حدود ۹۰ درصد 
بیماران کلیوی به پیوند کلیه نیاز دارند.« 
اما آن چه که ســبب شده عرضه کنندگان 
کلیه به تقاضای پیونــد این عضو حیاتی 
جواب مثبت دهد مشکالت معیشتی است، 
طوری که هوشــنگ رضوان پنــاه، رئیس 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیالن با 
بیان این که »به دلیل فقر و مشکالت مالی 
تعداد متقاضیان فروش کلیه افزایش پیدا 
کرده است.« می گوید: »افرادی که دست 

به فروش کلیه می زنند به علت مشکالت 
زندگــی و مالی اســت، درغیراین صورت 
هیچ کس حاضر نیســت کلیه خودش را 
واگذار کند، مگر در موارد اســتثنایی مانند 
کلیه ای که برادر به برادر یا خواهر به برادر 
و برعکس هدیــه می کند.« همچنین در 
واکنشی مشابه بیگلری بیان می کند: »در 
شــهر ما مراجعه برای فروش کلیه بیشتر 
شده است، کسی که کلیه خود را می فروشد 
از روی ناچاری است، می خواهد با پولی که 
دریافت می کند از مشکالت معیشتی خارج 
شود، به خودش می گوید پرایدی بخرم تا با 
آن کار کنــم، یا با پوِل کلیه خانه ای رهن 
کنم؛ بنابراین قیمِت معیشت مردم هست 

که قیمت کلیه را مشخص می کند.«
قیمت خرید و فروش کلیه چقدر است؟ ��

خرید و فروش اعضای بدن جرم محسوب 
می شــود اما اهدای عضو فــرق دارد، در 
گفت وگوی شادنوش با ایسنا آمده که »از 
سال ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی پیوند کلیه 
از اهداکنندگان زنده در بیمارســتان های 
مجاز ابالغ شــد. همچنین لیست انتظار 
اهداکننــدگان زنــده و گیرنــدگان کلیه 
راه اندازی شــد، پیوند کلیه از فرد زنده هم 
کاماًل مشخص و نظام مند شده است.« در 
این میان لیســت افراد زنده برای اهدای 
کلیه در هر اســتان توســط انجمن های 
حمایت از بیماران کلیوی تهیه و متقاضیان 
به وزارت بهداشــت معرفی می شوند، فرد 
اهدا کننده هم بعــد از پیوند کلیه مبلغی 
کــه معمواًل تحت عنوان هدیــه ایثار یاد 
می شود از انجمن ها دریافت می کند، این 
مبلغ تا ســقف ۸۰ میلین تومان است، اما 
در موارد زیادی فــرد اهداکننده و گیرنده 
کلیه، جدا از سازوکار انجمن های حمایت 
از بیماران کلیوی مبلغی اضافه بر این ۸۰ 
میلیون تومان رد و بدل می کنند، گویی که 
این ۸۰ میلیون فقــط برای انجام مراحل 
اداری است و مابقی مبلِغ توافق شده برای 
جلب رضایت فروشــنده کلیه. دراین باره 
داود نوروزخانی، رئیس انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی اســتان مرکزی می گوید: 
»متاســفانه قراردادهایی وجــود دارد که 

خارج از انجمن ها بین طرفین )اهدا کننده 
و اهدا گیرنده( بسته می شود، این اقدامات 
غیرقانونــی و غیراخالقی اســت، چنین 
اقدامی هیچ ســقف ریالی نــدارد از صفر 
تومــان تا بینهایت می تواند باشــد، وقتی 
ماشین، مواد خوراکی گران می شود روی 
قیمت هرچیزی تأثیر می گذارد، اما سقف 
مبلغ پرداختــی در انجمن های حمایت از 
بیماران کلیــوی همان ۸۰ میلیون تومان 
اســت.« در واکنشی مشــابه رضوان پناه 
می گوید: »هرکسی بخواهد کلیه خودش 
را واگذار کند تنها از طریق انجمن خیریه 
بیماران کلیوی کشور و استان ها می تواند 
مراحل این کار را انجام دهد. مجوزی که 
انجمــن کلیوی ایران بــرای قیمت کلیه 
اهدایی به انجمن ها داده اســت از صفر تا 
۸۰ میلیون تومان است، اما گاهی طرفین 
بیرون از ســازوکار انجمــن روی مبالغی 
بیشتر از این ها مانند ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون 
توافــق می کنند، ممکن اســت در تهران 
طرفین روی ۳۰۰ میلیون هم توافق کنند، 
اصاًل هیچ دلیل و معیار مشــخصی برای 
این قیمت گذاری ها وجود ندارد. اهداکننده 
۸۰ میلیــون را از انجمن می گیرد و مابقی 
مبلغ توافق شــده بین خودشان را بعد از 
عمل پیوند دریافــت می کند.«بیگلری با 
تأیید خرید و فروش کلیه با مبالغی باالی 
مبلغ تعیین شــده در انجمن ها می گوید: 
»متاســفانه قیمت کلیه را خود انجمن ها 
افزایش دادند؛ قبــاًل قیمت یک کلیه ۱۸ 
میلیون تومان بود، اما به ۳۴ میلیون تومان 
افزایش پیدا کرد، در یکی دو سال گذشته 
هم قیمــت ناگهان ۸۰ میلیــون تومان 
شــد. زمانی که قیمت کلیــه ۳۴ میلیون 
تومــان بود طرفین میان خودشــان روی 
قیمت هایــی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان 
توافق می کردند و پیوند انجام می شد، اما 
وقتی انجمن مرکــزی حمایت از بیماران 
کلیوی قیمت کلیــه را ۸۰ میلیون تومان 
کرد دیگر کسی با قیمت های پایین راضی 
به اهدای کلیه نمی شود، االن در کرمانشاه 
در توافق هــای بیــرون از انجمن قیمت 
کلیه ۱۵۰ میلیون تومان اســت، البته ما 

در انجمن قراردادی بیشــتر از ۸۰ میلیون 
تومان نداریم.«

افزایش متقاضی، کاهش خریدار ��
حاال بــا افزایش قیمت های غیررســمِی 
خریــد و فروش کلیه چالــش دیگری بر 
سر راه انجام پیوند کلیه قرار گرفته است، 
طوری کــه با باال رفتــن قیمت ها اگرچه 
متقاضیان فــروش و اهــدای کلیه زیاد 
شده اما شاید کمتر کسی از میان دریافت 
کننــدگان کلیه توان پرداخــت این مبالغ 
نجومی را داشته باشــد، چراکه انجمن ها 
بیشــتر از ۸۰ میلیون به فــرد اهدا کننده 
پرداخت نمی کنند و اگــر فرد اهدا کننده 
درخواســت مبلغ بیشتری داشته باشد که 
معمواًل دارد، گیرنده کلیه خودش باید این 
مبلــغ اضافی را پرداخت کنــد؛ دراین باره 
انجمن حمایت  رئیس  بیگلری،  حســین 
از بیماران کلیوی کرمانشاه می گوید: »با 
توجه به افزایش قیمت کلیه تعداد مراجعه 
افراد متقاضی بــرای فروش افزایش پیدا 
کرده است، اما چون بیماران ما در استان 
توان پرداخت چنین قیمت هایی را ندارند 
تعداد پیوندها کم شــده اســت.« او بیان 
می کند: »وقتی قیمت فروش کلیه افزایش 
پیدا کرد تعداد پیوندها در اســتان ما از ۸۰ 
نفر به ۸ نفر رســید، از طرفی کمبود پیوند 
سبب شــد مراجعه بیماران کلیوی برای 
دیالیز زیاد شود، درحالی که اگر روند قیمت 
کلیه مانند ســابق بود سالی ۷۰ یا ۸۰ نفر 
به دلیل پیوند کلیه از بار دیالیز مراکز درمان 
کم می شدند، اما االن برعکس سالی ۸۰ 
نفر برای دیالیز اضافه می شوند طوری که 
مراکــز دیالیز چند شــیفته کار می کنند. 
دولت هم بابت هر دیالیز ۷۰۰ هزار تومان 
به بخش دولتی و ۹۰۰ هزار تومان به بخش 
خصوصی پرداخت می کند، با این وضعیت 
هزینه های دولت هم چندین برابر شده و 

بیماران هم در عذاب هستند.«
مخالفان اهدای کلیه از افراد زنده ��

حاال علی رغم این که امکان اهدا و فروش 
کلیه از فرد زنده وجود دارد اما هنوز برخی 
هستند که با انجام این کار مخالفند، مثاًل 
رضوان پنــاه می گوید: »من خودم مخالف 
با اهدای کلیه از فرد زنده هســتم، خداوند 
نعمتی به انسان ها داده تا با دو کلیه زندگی 
درحالی ست  باشند.«این  داشته  پایدارتری 
که فقط ۳۰ درصــد از موارد مرگ مغزی 
منجر به اهدای عضو می شــود، کتایون 
اهدای  انجمــن  مدیرعامل  نجفــی زاده، 
عضو ایرانیان بیشــتر گفته بود: »بیش از 
۲۵ هزار بیمار چشم انتظار پیوند در کشور 
هستند، در هر شــبانه روز ۷ تا ۱۰ نفر از 
هموطنان ما به علت تأمین نشــدن عضو 
پیوندی، جان خود را از دست می دهند، این 
در حالی است که فقط ۳۰ درصد از موارد 
مرگ مغزی در کشور منجر به پیوند عضو 

می شود.«

 ایرانی ها برای فروش کلیه با قیمت ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به بغداد می روند

کلیه فروشی به عراقی ها برای امرار معاش!
مظاهر گودرزی

روزنامه نگار

آب  غیرشرب  تهرانی ها !
فاضالب بخشی از مسکن مهر پردیس و دیگر پساب های منطقه وارد سد ماملو می شود

ســد ماملو آب بخشــی از رینگ تهران یعنی جنوب و جنوب 
شرقی تهران را تأمین می کند. ســدی که از جاجرود و دماوند 
آب می گیرد و در بین راه میزبان فاضالب بخشی از مسکن مهر 
پردیس و دیگر پساب های منطقه می شود. در پیگیری ماجرای 
ورود فاضالب به ســد ماملو، موضوع مدام پیچیده تر می شد. در 
ابتدای کار تکذیب ها تکرار شونده بود ولی هر چه جزئی تر پیش 
رفتیم، اقرارهای بیشتری می دیدیم. گفت وگوهای مختصری که 
در ادامه می آید اگرچه بخشــی از جزییات را روایت می کند ولی 
مشخص نیســت تا چه اندازه مصلح اندیشی چاشنی آن شده 

است.
ابراهیم نظری نیا عضو فنی هیات مدیره شرکت عمران پردیس:

*درباره مقدار ورود فاضالب پردیس به ســد ماملو و اینکه چرا 
جلوی ورود این فاضالب را تاکنون نگرفته اید توضیح دهید.

قباًل توضیــح داده ام. دامن زدن به ایــن موضوع نه به صالح 
شماست و نه ما.

*شــرکت آب و فاضالب می گوید کار احداث تصفیه خانه شما 
به تعویق افتاده است.

۲ تصفیه خانه در پردیس وجود دارد. یکی از آنها حدود هشــت 
ســال پیش احداث شده و یک تصفیه خانه قرار بود ما بسازیم. 
تصفیه خانه شــماره ۲ پردیس را که قرار بود ما بســازیم چون 
محیط زیست مجوز نمی داد دچار مشکل شد و ساخت آن عقب 
افتاد. ســال گذشته به زور مجوز احداث را در همان محل قبلی 
از محیط زیست گرفتیم. بالفاصله به مناقصه گذاشتیم و قرارگاه 

خاتم برنده مناقصه شد و امروز ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
تا این تصفیه خانه ســاخته شود فاضالب کلیه فازهای پردیس 
را به تصفیه خانه موجود هدایت کردیم. یک مقدار اندک یعنی 
فاضالب حدود ۱۰ هزار واحد را نتوانستیم به تصفیه خانه شرکت 
آب و فاضالب ببریم. فعاًل این فاضالب را به دو الگون منتقل 
کرده ایم و تصفیه اولیه تا زمانی که تصفیه خانه شماره ۲ تکمیل 

شود؛ در حال انجام است.
*فاضالب این ۱۰ هزار واحد وارد سد می شود؟

خیــر. ما در منطقــه باغکمش الگون ســاختیم. تصفیه اولیه 
می شود. جامدگیری می شود و بعد وارد محیط خشک می شود. 

وارد سد نمی شود.
*چرا شرکت آب و فاضالب می گوید فاضالب وارد سد می شود؟

واقعیت این اســت که آب و فاضالب به اندازه ما که درگیر کار 
هستیم اطالعات ندارند. ما فاضالب پردیس را نمی گذاریم وارد 

سد شود.
محمدرضا بختیاری مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت آب 

و فاضالب استان تهران:
*شــرکت عمران پردیس می گوید ۲ الگون تعهد داده شــده 
ساخته شده و فاضالب فاز ۸ به سد نمی ریزد. این گفته را تأیید 

می کنید؟
قرار بود الگون های هوادهی تصفیه خانه باغکمش آماده شود 
امــا در بازدیــد ۳ ماه پیش که از این تصفیه خانه داشــتم این 
الگون ها آماده نبود. بنا بود شرکت عمران پردیس این الگون ها 
را بسازد اما اینکه گفته می شــود ساخته شده، موضوعی است 

که از آن بی اطالع هستم. خودشان گفتند که الگون ساختند؟
*بله مسئوالن شرکت عمران پردیس می گویند ساخته شده.

پس من از آن بی اطالع هستم. تا سه ماه پیش که برای بازدید 
رفته بودم این الگون ها ساخته نشده بود.

عزیز میکانیلی رییس اداره محیط زیست شهر پردیس:
*شــرکت عمران پردیس می گوید فاضالب فاز ۸ پردیس وارد 
باغکمش می شود و به سد نمی ریزد. این گفته را تأیید می کنید؟

این ها به شعور مردم توهین می کنند. فاضالب را خام داخل آب 
سد و رودخانه می ریزند.

*حجم فاضالب ورودی چقدر است؟
فاضالب ۵ فاز وارد رودخانه می شود و حجم آن بسیار زیاد است.

*وضعیت سالمت سد چگونه است؟
با توجه به نمونه برداری هایی که انجام شده آب سد قابل قبول 

نیست.
*آلوده است؟

بله آلودگی میکروبی دارد.
*شــرکت عمــران پردیس می گوید در ســال های گذشــته 
محیط زیســت به آنها مجوز احداث تصفیه خانــه نمی داد که 

نتوانستند کار ساخت را شروع کنند.
خیر. ما مجوز داده ایم. این ها ســرانه ها را پیش فروش کرده و 
تغییر کاربری دادند و کار تصفیه خانه را پیش نبردند. هر شــهر 
جدیدی که ساخته می شود؛ ســرانه های زیرساخت را برای آن 
شهر مشخص می کنند. سرانه آموزشی، بهداشت، درمان، تصفیه 
خانه، جایگاه دفن و پردازش زباله و... مشخص می شود. این ها 
ســرانه های مزبور را فروختند، تغییر کاربــری داده و تبدیل به 
مســکن مهر کرده اند. شورای عالی حفاظت محیط زیست برای 
آنکه ســالمت مردم بیش از این به خطر نیفتند از داخل منطقه 

حفاظت شده جانمایی تصفیه خانه انجام شد و مجوز داده شد.

فرزانه طهرانی
روزنامه نگار

فریبرز ناطقی الهی
استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران

نگاه روز

نسرین هزاره مقدم
روزنامه نگار
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حوادث

خربخوان

چرا برخی زنان بی خانمان حاضر 
نیستند به» گرمخانه « بروند؟

درحالی کــه روزانه ۱۵۰ زن و کودک برای دریافت 
خدمات رایگان شــبانه روزی به » مددسرای بانوان 
میدان شوش « مراجعه می کنند، مسئول این مرکز 
می گوید کــه بیش از ۵۰ درصد ایــن افراد نه تنها 
اعتیاد »ندارند« بلکه هرگز آن را تجربه هم نکرده اند. 
سپیده علیزاده که مســئول مددسرای بانوان میدان 
شوش )تهران( اســت، درخصوص وضعیت شلترها 
و مشــکالت این مراکز در فصل زمستان می گوید: 
در یک شــبانه روز حدود ۱۵۰ زن و کودک به مرکز 
مراجعه می کنند؛ همه این ۱۵۰ نفر معتاد نیســتند، 
بلکــه بیش از ۵۰ درصد آنهــا اعتیاد ندارند و هرگز 
اعتیاد را تجربه نکرده اند؛ این افراد اغلب همســران 
معتاد،  والدین معتاد و ... داشته اند یا آسیب هایی مانند 
ازدواج اجبــاری را تجربه کرده اند این در حالیســت 
که بســیاری از افرادی که به این مددســرا مراجعه 
می کنند، ســالمندان سالخورده هســتند. علیزاده با 
طرح این پرسش که متولی افراد آسیب دیده زیر ۱۸ 
سال یا معلوالن و سالمندان معتاد چه کسی است؟ 
می گوید: زمانی که به تعداد این افراد اضافه می شود، 
ایــن افراد از مراکز کاهش آســیب خدمات دریافت 
می کنند که بسیاری از آنها کیس های مراکز کاهش 
آســیب نیســتند و یا افرادی که دارای بیماریهای 
اعصاب و روان اند، جایی برای آنها در مراکز کاهش 
آسیب نیســت، اما تیمارســتان یا کمپی هم وجود 
ندارد که آنها را به طور رایگان پذیرش کند. وی در 
بخش دیگری از صحبت هایش، در پاســخ به اینکه 
چرا برخی افراد بی خانمان بــه گرمخانه ها مراجعه 
نمی کنند؟، می گوید: افرادی که به گرمخانه نمی آیند 
به دلیل این است که گرمخانه ها »تفکیک جنسیتی« 
دارند. افرادی هستند که به همراه همسر و فرزندشان 
یا به همراه شریک عاطفی شان کارتن خواب هستند 
و گرمخانه های ما متناسب با حال و روز خانواده ها و 
شرایط افراد نیست. مسئول مددسرای بانوان میدان 
شوش خاطرنشان می کند: ما بانوان را به طور مجزا 
پذیرش می کنیم و همسرشــان بایــد در گرمخانه 
دیگری پذیرش شــود؛ شــاید آنها برای چند روزی 
بتوانند چنین شرایطی را تحمل کنند اما درنهایت باز 
هم با یکدیگر جای دیگری زندگی می کنند. علیزاده 
تصریح می کند: همچنین به دلیل شــلوغ شــدن 
گرمخانه ها در فصل زمســتان افراد ترجیح می دهند 
در گوشــه ای بخوابند تا اینکه میان ۱۵۰ نفر زندگی 
کنند. بهزیســتی ریالی بابت کارکرد سال ۱۴۰۰ به 
مراکز DIC و شــلترها پرداخته نکرده است وی در 
بخش دیگری از سخنان خود، مدعی شد: از ابتدای 
سال تا لحظه انجام این مصاحبه، سازمان بهزیستی 
بابت کارکرد ســال ۱۴۰۰ یک ریــال هم به مراکز 
DIC و شــلترها پرداخته نکرده است. در این اوضاع 
اقتصادی مگر می توان به معتادان گفت که امروز غذا 
نخور تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ببینیم آیا بهزیستی 
می تواند بودجه ما را پرداخت کند؟. علیزاده در ادامه 
در واکنش به اظهارات اخیر مبنی بر جمع آوری مراکز 
کاهش آســیب از سطح شــهرها اظهار کرد: بارها 
اظهاراتــی از افرادی که نــگاه و ادبیات این چنینی 
نســبت به این محله ها و مناطق و مراکز داشته اند، 
شنیده شده؛ یک زمانی بازدیدکننده و مسئوالن را به 
محــالت پرخطر آورده اند تا بگویند وجود این مراکز 
باعث شده آسیب دیدگان اینجا تجمع کنند، اما اکنون 
بدون همفکری با فعاالن حوزه آســیبهای اجتماعی 
برای حوزه آســیب ها در کشــور تشــخیص انجام 

می دهند و طبق تشخیص شان هم عمل می کنند.

خربخوان

بستن قرارداد صوری اجاره مسکن 
برای فروش کلیه به قیمت باالتر

رئیــس انجمن حمایــت از بیمــاران کلیوی 
کرمانشــاه گفت: گاهی اهــدا کننده ها به ما 
می گویند می رویم تهــران ۲۵۰ میلیون تومان 
کلیه را می فروشــیم و کلی هدیــه ام دریافت 

می کنیم و با پوِل آن ماشین می خریم.
حسین بیگلری، رئیس انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی کرمانشاه می گوید: »قیمت فروش کلیه 
در تهران بیشــتر است، آن جا دالل وجود دارد و 
قیمت کلیه را تعیین می کند، برای همین خیلی 
مواقع اهــدا کنندگان کلیه به تهــران مراجعه 
می کنند، اما انجمن کلیوی تهــران اجازه اهدا 
بــه آن ها نمی دهد چراکه طبق قانون فرد انجام 
دهنده اهدای کلیه باید ساکن همان شهر یعنی 
تهران باشند، بنابراین فروشنده کلیه می رود یک 
بنگاه مســکن قراردادی ســوری امضا می کند 
که نشــان دهد ساکن تهران اســت، متاسفانه 
این اتفاقات می افتــد. گاهی اهدا کننده ها به ما 
می گویند می رویم تهــران ۲۵۰ میلیون تومان 
کلیــه را می فروشــیم و کلی هدیــه ام دریافت 

می کنیم و با پوِل آن ماشین می خریم.«

پلیسی که فرشته نجات شد

اقدام به موقع ماموران پلیس راهور شهرستان مرند 
مانع از انفجار خودرو و منجر به نجات سرنشینان 

آن شد.
سرهنگ محمد جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان 
مرند در تشریح این خبر اظهار داشت؛ در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه یک 
دســتگاه خودرو در بلوار عباسی مرند دچار حریق 
شده ســتوانیکم محمد ترابی جمعی پلیس راهور 
شهرستان که در حال عزیمت به محل کار »شیفت 

شب « بوده بالفاصله به محل حادثه اعزام شد.
افسر وظیفه شــناس راهور شهرستان با حضور 
در محل حادثه مشاهده می کند که یک دستگاه 
خودروی ســواری پژو روآ که خانواده راننده نیز 
داخــل آن بودند به دلیل نقص فنی دچار حریق 

شده است.
سرهنگ جلیلیان تصریح کرد؛ ستوان یکم محمد 
ترابی از کارکنان پلیس راهور شهرستان با احساس 
مسئولیت و حس انسان دوستانه با توجه به حجم 
آتش ضمن دور نمودن راننده و سرنشینان و افراد از 
محل خطر با استفاده از کپسول آتشنشانی موجود 
در خودروی شــخصی خودش اقدام به اطفا حریق 
کرده و از گسترش آن به سایر قسمت های خودرو 
جلوگیری و با رسیدن عوامل آتش نشانی آتش را به 

صورت کامل مهار کرد.

اجــاره ملک توســط برخــی مهاجران 
غیرقانونی افغانستانی در بعضی محالت 
حاشــیه شــهرهای تهران، شــهر ری، 
شــهریار، ورامین، رباط کریم و ... باعث 
می شــود که ُعرف نرخ اجاره بها در این 
مناطق حاشــیه ای به شکلی غیرمعمول 
افزایش یابد و بعضاً این نرخ تا جایی باال 
می رود که دیگر بعضی اقشار کم درآمد 
ایرانی که حاشیه شهر را پناهگاهی برای 
خود می دیدند، به ســختی می توانند در 
مناطق حاشیه ای برای خود خانه ای اجاره 
کنند. بیش از چهار دهه است که بخش 
زیادی از افغانستانی ها به دلیل گسترش 
جنگ و ناامنی در کشــور خود به ایران 
پناه آورده اند. آمار حضور افغانســتانی ها 
در ایــران با شــروع درگیری های میان 
طالبان و دولت قبلی افغانســتان افزایش 
یافت. هم اکنون جمعیت افغانســتانی ها 
در ایران بین ۲ تــا ۳ میلیون نفر برآورد 
می شود. در این میان با توجه به این که 
عمده افغانستانی ها به صورت غیرقانونی 
در ایران حضور دارند، افغانســتانی ها با 
چالش های زیــادی برای اجــاره ملک 
در مناطق مختلف کشــور بخصوص در 
حاشــیه تهران مواجه هســتند. بیش از 
چهار دهه اســت که مهاجران قانونی و 
غیرقانونی افغانستانی، شهرهای مختلف 
ایران را به عنــوان پناهگاهی برای فرار 
از جنــگ، ناامنی و بیــکاری یافته اند و 
زندگی آنها در چهل ســال گذشــته با 
زندگــی ایرانیان به صــورت کامل گره 
خورده است. در این میان اما نکته ای که 
شــاید کمتر به آن توجه شده، این است 
که با توجه به این که افغانستانی ها حتی 
آنهایی که به صورت قانونی در کشورمان 
حضور دارند، از نظــر قانونی نمی توانند 
ملکی در ایــران بخرند، ناچار هســتند 
که در اطــراف مناطقی کــه در آن کار 
می کنند، برای خود و خانواده شان، خانه 
اجاره کنند. در این میان باید توجه داشت 
که مهاجران افغانســتانی حاضر در ایران 
غالباً از درآمد باالیی برخوردار نیســتند و 
در شرایط کنونی که نرخ اجاره منزل در 
مرکز کالنشــهرها بخصوص در مناطق 
اصلی شهر تهران برای بسیاری از اقشار 
جامعه به شــدت باال رفته است، بیشتر 
افغانستانی ها نیز مانند بخش قابل توجهی 
از ایرانی ها ناچارند که به حاشــیه شهر 
پناه ببرند. وقوع این اتفاق در ســال های 
اخیر نیز سبب شده است که شاهد ایجاد 
برخی مناطق اصطالحاً »افغانی نشین« 
در بعضــی محالت حاشــیه ای تهران، 
شهر ری، شــهریار، ورامین، رباط کریم 
و ... باشــیم و اساساً افغانستانی ها حضور 
پرتعدادی در حاشیه پایتخت دارند. در این 
میان اما حضور افغانســتانی ها در برخی 
از این محالت حاشــیه ای، صرف نظر از 
مسائل فرهنگی و اجتماعی، یک مشکل 

اقتصادی مهم را هم برای قشر کم درآمد 
ایرانی ایجاد کرده و آن هم افزایش نرخ 
اجاره ملک در این محالت است؛ چراکه 
خانواده های افغانستانی عمدتاً به صورت 
اشتراکی یعنی سه یا چهار خانوار همراه 
با یکدیگر، به اجاره دربســت خانه های 
ویالیــی می پردازند و با توجه به این که 
عمده آنها به صورت غیرقانونی در ایران 
حضور دارند، حاضرند برای اجاره ملک، 
بیــش از نرخ های ُعرف هــر منطقه به 
صاحبخانه های ایرانی بپردازند. البته چون 
افغانستانی ها در موارد بسیاری به صورت 
چند خانواده باهم یــک خانه ویالیی را 
اجاره می کنند و هزینه اجاره بها بین چند 
خانواده تقسیم می شود، بنابراین باال رفتن 
قیمت اجاره در یک محله، فشــار زیادی 
را بــه آنها وارد نمی کند، اما این وضعیت 
قطعاً موجب ایجاد شــرایطی نامناســب 
برای خانواده های ایرانی می شود که اجاره 
ملک توسط چندین خانوار افغانستانی در 
یــک محله منجر به رشــد قیمت ُعرف 
اجاره بها در آن محله شده است. در چنین 
شرایطی نیز بسیاری از خانواده های کم 
درآمد ایرانی، حتــی دیگر در محله های 
حاشــیه ای تهران نمی توانند برای خود 

خانه اجاره کنند.
افغانستانی ها به صورت چند خانوار باهم یک  ��

خانه ویالیی اجاره می کنند
در همین راســتا، امیر محمدی، یکی از 
امالک  معامالت  بنگاه هــای  متصدیان 
در منطقه صباشهر شــهریار با اشاره به 
حضور پرتعداد خانواده های افغانســتانی 
در ایــن منطقــه گفت: افغانســتانی ها 
معمواًل خانه هــای ویالیی را به صورت 
دربست اجاره می کنند، یعنی چند خانوار 
افغانستانی همراه با یکدیگر، یک خانه را 
اجاره می کنند تا هزینه اجاره بها بین آنها 
تقسیم شود و فشار کمتری به هر خانواده 
افغانستانی برای پرداخت نرخ اجاره وارد 
شود. البته طبیعی است که اجاره دربست 
واحدهای آپارتمانی برای افغانســتانی ها 
دشــوار اســت و به همین دلیل، آن ها 
معمواًل به اجاره دربست خانه های ویالیی 
می پردازنــد. وی افــزود: خانواده هــای 
افغانســتانی معمواًل به اجــاره خانه های 
ویالیی بــاالی صد متــر می پردازند و 

بین دو تا ســه خانوار همــراه با یکدیگر 
در یک خانه حضور پیدا می کنند. بیشتر 
افغانســتانی هایی هم که به این صورت 
به اجاره خانه می پردازند، فاقد پاسپورت 
یا کارت اقامت هستند و به همین دلیل، 
امالک خود را به اســم یک فرد ایرانی 
اجــاره می کنند، اما افــرادی که مدارک 
هویتی دارند و حضورشان در ایران قانونی 
اســت، قول نامه را به نام خودشان ثبت 
می کنند. این مشاور امالک ادامه داد: نرخ 
اجاره بها در منطقه صباشهر شهریار که 
افغانستانی های زیادی در آن حضور دارند، 
حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به 
ازای هر متر مربع است. یعنی رهن کامل 
یک خانه ویالیــی ۱۰۰ متری برای هر 
خانواده افغانســتانی در این منطقه حدود 
۱۰۰ میلیون تومان تمام می شود که البته 
معمواًل خانوارهای افغانستانی، این خانه ها 
را به صورت ۵۰ میلیون تومان پول پیش 
و ماهــی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

کرایه، از صاحبخانه ها اجاره می کنند.
مهاجران غیرقانونی افغانستانی پول بیشتری را  ��

به صاحب خانه های ایرانی می پردازند
یکی دیگر از بنگاه داران حاضر در مرکز 
شــهریار نیز ضمن تأیید حضور پرتعداد 
افغانســتانی ها در محله صباشهر گفت: 
طبیعی اســت که مهاجــران غیرقانونی 
افغانســتانی با توجه به این که سخت تر 
می توانند در حاشــیه تهــران برای خود 
ملکی اجاره کنند، حاضر می شــوند که 
پول بیشــتری را به صاحــب خانه های 
ایرانی بپردازنــد و یکی از عوامل مهمی 
که در بسیاری از مناطق حاشیه ای شهر 
تهران منجر به افزایش ُعرف نرخ اجاره 
بها حتی برای خانوارهای ایرانی می شود، 
غیرقانونی  مهاجــران  پرتعــداد  حضور 
افغانستانی در آن محله است. این مشاور 
امالک کــه تمایلی برای فاش شــدن 
نام خود نداشــت، عنوان کــرد: معمواًل 
از  پلیس  پاســگاه های  یــا  کالنتری ها 
صاحب خانه ها و بنــگاه داران حاضر در 
یک محله می خواهند که اگر یک ملک 
را به خانوارهای غیرقانونی افغانســتانی 
اجاره می دهند و قول نامه را به نام افراد 
ایرانی ثبت می کنند، موضوع را به پلیس 
اطــالع دهند تا نیروهای انتظامی حاضر 

در منطقه از حضور مهاجران غیرقانونی 
افغانستانی در هر خانه خبر داشته باشند. 
اما طبیعی اســت که عمده بنگاه داران و 
صاحبان خانه ها از این کار طفره می روند 
و حاضــر نیســتند پلیــس را در جریان 
جزئیات اجاره ملک خود بگذارند. وی در 
ادامه تاکید کرد: حضور افغانستانی ها در 
برخی محالت حاشیه ای تهران منجر به 
افزایش نرخ اجاره بها در برخی محالت 
حاشیه ای شهریار از جمله صباشهر شده 
اســت، چراکه افغانستانی ها عمدتاً دست 
باالی نرخ اجاره را با صاحب خانه توافق 
می کنند و در چنین شرایطی خانوارهای 
ایرانی کمتر می توانند که به اجاره ملک 

در این محله حاشیه ای تهران بپردازند.
تمایل ایرانی ها به حضور در محالت» افغانی  ��

نشین «کمتر است
در این میان یکی دیگر از مشاوران امالک 
حاضر در منطقه صباشــهر شهریار که او 
هم تمایلی به فاش شدن نام خود نداشت 
گفت: منطقه صباشهر یکی از مناطقی در 
حاشیه تهران است که بیشتر محالت آن 
اصطالحاً »افغانی نشین« شده است. ما 
باید توجه داشــته باشیم که اساساً وقتی 
تعداد زیادی خانوار غیرقانونی افغانستانی 
در محالت مختلف تهران دور هم جمع 
می شوند، طبیعتاً تمایل خانوارهای ایرانی 
برای حضــور در آن منطقــه نیز کمتر 
می شــود و در چنین شــرایطی صاحب 
خانه هــا هم که بیشــتر آنها در محالت 
دیگر تهــران زندگی می کننــد، حاضر 
می شــوند که ملک خود را با قیمت های 
باال به خانوارهای افغانستانی اجاره دهند. 
این مشاور امالک ادامه داد: عمده افرادی 
که در حاشیه تهران ملکی دارند و آن را 
افغانستانی اجاره  به مهاجران غیرقانونی 
باالی ســر ملک  می دهند، خودشــان 
خود نیســتند و از آن ملــک صرفاً برای 
کســب درآمد ماهانه با اجاره آن به افراد 
مختلف استفاده می کنند. طبیعی است در 
چنین شــرایطی هم آنها حاضر می شوند 
کــه ملک خود را به هر کســی که پول 
بیشتری می پردازد، اجاره دهند و معمواًل 
افغانســتانی ها هم در این شرایط حاضر 
می شوند که به صاحب خانه های ایرانی 
پول بیشــتری را بپردازنــد، چون آن ها 
معمــواًل به صورت چند خانــواده با هم 
زندگی می کنند و هزینه کرایه خانه بین 
آنها تقسیم می شود. وی در پایان تصریح 
کرد: در ســال های اخیر حضور پرتعداد 
مهاجران غیرقانونی افغانستانی در برخی 
محله های حاشــیه ای تهــران منجر به 
افزایش ُعرف نرخ اجاره بها در آن مناطق 
شــده و این مســاله به همراه معضالت 
فرهنگی و اجتماعی، حضور اقشــار کم 
درآمــد ایرانی را در آن محالت دشــوار 
کرده است. این نکته ای است که در چند 
سال گذشته در برخی محالت مناطق ۱۷ 
تا ۲۰ تهران، شهر ری، ورامین، پاکدشت، 
کهریزک، شهریار، رباط کریم، فردیس و 

... شاهد آن بوده ایم.

گرانی اجاره بها در محالت حاشیه ای به دلیل حضور افغانستانی ها

مهاجران افغان عامل گرانی!

آگهی تغییرات شــرکت تعاونی انبوه سازان تیسفون به 
شماره ثبت 6459 و شناسه ملی 10103332288 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - شهاب الدین گلزارفر به 
شماره ملی 0069790418 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و سعید غضنفری نیکو به شماره ملی 0066471141به 
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید خطیبی شماره 
ملی 0062775804 به سمت منشــی هیات مدیره و 
مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدندو حق امضا کلیه قرارداد ها و اسناد تعهد آور و 
اوراق بهادار شرکت با دو امضا سعید خطیبی )مدیرعامل 
( دارنده امضا ثابت و شــهاب الدیــن گلزارفر ) رئیس 
هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار 
خواهند بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا آقای 
ســعید غضنفری نیکو )نائب رئیس هیئت مدیره (معتبر 
است. و همچنین اوراق عادی شــرکت تعاونی با امضا 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است .
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان تهــران 
 مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری 

شهریار )1261537( 

 آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی گســترش ســازه 
دلوار افزاربه شــماره ثبت 433271 و شناســه ملی 
10320839058 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطــور فوق العاده مــورخ 1398/09/30 و نامه 
شماره 91534/15/992 مورخ 1399/5/25 اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : ترازنامه و حساب سودو زیان و صورتهای 
مالــی ســال 1394 الــی 1397 به تصویب رســید. 
موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت سامان پندار 
به   10100525069 ملی  رسمی( شناسه  )حسابداران 
ســمت بازرس اصلی و اقای رضا احمدی به شماره ملی 
0051964864 ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1261538( 

 آگهی تغییــرات شــرکت تعاونی مســکن کارگران 

شــرکت پایندان به شــماره ثبت 148358 و شناسه 
مجمع  اســتناد صورتجلسه  به   10101912311 ملی 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/09 و مجوز شماره 
33773/30/002 مورخ 1400/03/05 اداره کل تعاون 
، کارو رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید 
نشانی محل تصفیه اتوبان حکیم غرب - اتوبان باکری 
شمالی - پاک 2 کد پستی 1483913711 می باشد. 

مدت تصفیه 2 سال به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1261539( 

 آگهی تغییرات شرکت پویان شــیمی کامیار با مسئولیت 
محــدود بــه شــماره ثبــت 351691 و شناســه ملی 
10103979164 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای محمد پاشنه طائیان با کد ملی 0060037016 سهم 
الشــرکه خود را از محل مطالبات به مبلغ6000000000 
ریال افزایش داد . آقــای خانم فریدا مهرآفرین با کدملی 

1755554079 سهم الشرکه خود را از محل مطالبات به 
مبلغ2000000000ریال افزایش داد . ســرمایه شرکت 
ازمبلغ4500000000 ریال به مبلغ8000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 
اصاح گردید. نام شــرکاء و میزان ســهم الشرکه بعد از 

افزایش سرمایه بشرح فوق میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1261540( 

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی فراسیس تهران شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 181487 و شناسه 
مجمع  اســتناد صورتجلسه  به   10102236850 ملی 
عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1400/08/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای اسمعیل اله یاری به 
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سالمت

خربخوان

با این خوراکی ها بی حالی را فتیله 
پیچ کنید!

تمام راه های مؤثر برای درمان و رفع کســالت و بی 
حالی را برایتان توضیح دادیم. خواندن این مطلب را 
از دست ندهید که پشیمان می شوید! برای اینکه بی 
حالی و کسالت های بی دلیلتان را رفع کنید فوراً به 
ســراغ یخچال بروید و شروع به خوردن میوه کنید 
مخصوصاً میوه های قرمز، همچنین شــکالت نیز 
نشاط آور می باشد. بی حالم و مدام خمیازه می کشم، 
هر چقدر هم بخوابم تاثیری ندارد! برای رفع کسالت 
و بی حالی و اینکه خستگی دست از سرمان بردارد 
باید چند توصیه طب ســنتی را در رابطه با خوردن، 
خوابیدن و حتی اســتحمام کــردن را انجام دهیم. 
بدانیــم که چه بخوریم و چه زمانی بخوابیم یا حتی 
کی استحمام کنیم تا خستگی و کسالت همیشکی 

بدن رفع شود.
برای رفع کسالت و بی حالی چی بخوریم؟ ��

خوردنی ها و آشامیدنی هایی که طبع سرد دارند مانند 
ماست، خیار و عدس باعث کسالت و خواب آلودگی 
می شود درحالی که به و ســیب، از میوه های شادی 
بخشی هستند که توصیه می شــود به صورت میوه 
تازه، مربا، خورش و آب میوه از آن ها اســتفاده شود. 
زرده تخم مرغ عسلی، گوشت گوسفندی و نخود نیز با 
داشتن طبع گرم باعث افزایش جریان خون لطیف در 
بدن و به دنبال آن احساس نشاط و شادابی می شوند 
ولی تمام آنچه در لیست غذاها و خوردنی های نشاط 

آور خواهیم گفت این نیست و ادامه دارد.
خوردنی های که انرژی را افزایش داده و موجب رفع  ��

کسالت و بی حالی می شود
برای اینکه به خواب آلودگی و کسالت نیمروز دچار 
نشــوید، اولین اقدام صرف صبحانــه ای با کیفیت 
باالســت، مقدار انرژی دریافتــی در صبحانه برای 
خانم هــا ۳۰۰ تا ۴۰۰ کالری و در آقایان حدود ۵۰۰ 
کالری اســت. برای صبحانه این منوها پیشــنهاد 

می شود:
۱ - غذاهایی که از غالت )گندم، جو و..( تهیه شده 
و با شیر مصرف می شوند که البته شیر باید کم چرب 

باشد.
۲ - کلوچه خانگی، املت، نان و پنیر کم چرب

۳ - نان سبوس دار، کره بادام زمینی و موز
۴ - یــک لیوان آبمیوه یا یک عــدد میوه تازه هم 

پیشنهاد خوبی است.
شما برای ادامه فعالیت در طول روز به کربوهیدرات ها 
احتیاج دارید؛ چون سوخت اصلی مغز و عضالت به 
حســاب می آید. اما تحقیقات نشان می دهد افزودن 
پروتئین به کربوهیدرات، تمرکز را افزایش می دهد و 
از نظر ذهنی و جسمی احساس بهتری پیدا می کنید. 
حاال ممکن اســت فکر کنید چــون صبحانه کافی 
مصرف شــده پس می توان از خیر ناهار گذشت یا 
به یک ظرف ســاالد اکتفا کرد و معمواًل دلیل آن 
نداشتن وقت کافی یا کاهش وزن ذکر می شود. این 
بزرگترین اشتباه ممکن اســت، چون ساالد حاوی 
پروتئین نیســت و افت انرژی و کســالت در بعد از 
ظهر به ســراغتان می آید. اگر هم مایلید برای ناهار 
ســاالد میل کنید، حتماً در آن از تخم مرغ، حبوبات 
یا مرغ خرد شده استفاده کنید. برای ناهار از غذاهای 
پرچــرب بپرهیزید؛ چون مدت زیادی در دســتگاه 
گوارش می مانند تا هضم شــوند و احســاس ُپری 
به شما دســت می دهد. این غذاها اگرچه پرکالری 
هستند اما باز هم حس می کنید انرژی کافی ندارید 
چون آنقدر حس ُپری و سنگینی آنها زیاد است که 

شما را کسل و بی حال می کند.
رنگ  �� قرمز  میوه های  حالی  بی  و  کسالت  رفع  برای 

بخورید
میوه هایــی بارنــگ قرمز در بین میوه هــا از خواص 
ویژه ای برخوردارند که از جمله سالمت قلب و افزایش 
توانایی مغز برخی از این خاصیت های بی نظیر است. 
یکی از این میوه های قرمز رنگ آلو است که می توان 
آن را معدنی از خواص و ویژگی دانست که به برخی از 
آنها در این بخش اشاره می شود. آلو دارای طبع خنک 
و مقــدار زیادی قند و هیــدرات کربن دارد و خواص 
زیادی دارد؛ سرشــار از ویتامین های A, B, C و آهن 
و کاروتن است. همچنین، مقوی برای ورزشکاران و 

دارای فسفر، کلسیم، پتاسیم و پروتئین است.
برای رفع کسالت و بی حالی شکالت بخورید ��

شکالت میزان ســروتونین و اندروفین خون را زیاد 
می کند و این دو هورمون باعث شــادمانی می شود. 
سعی کنید گاهی شکالت بخورید، تا این احساس در 
شما تقویت شود. زنان به خوردن شکالت عالقه مند 
هستند، زیرا تحقیقات نشان داده که شکالت باعث 

می شود حاالت و روحیات افراد تغییر کند.
توصیه های طب سنتی برای رفع کسالت و بی حالی ��

رفع کسالت و بی حالی با خواب کافی و با کیفیت:
در طب سنتی کیفیت خواب وبیداری افراد متناسب 
با سن، موقعیت، مزاج و جنس افراد تعریف می شود؛ 
برای مثــال جوانی که می خواهد روز بانشــاطی را 
ســپری کند باید حداقل شش ساعت خواب شبانه 

مفید داشته باشد.

خربخوان

عالئم و نشانه های نیاز بدن به 
رابطه زناشویی

رابطه زناشویی نقش مهمی در سالمت جسمی و 
روحی زوجین در زندگی دارد بنابراین کمبود و نیاز 
بدن به رابطه جنسی را می توانید با عالئم خاصی 
تشخیص دهید.بدن ما با عالئم مختلف نیازهای 
خودش را نشــان می دهد و در نتیجه می توانید با 
در نظر گرفتن بعضی از عالئم متوجه شــوید که 
آیا نیاز به رابطه جنســی و زناشویی دارید یا خیر.

کمبود روابط زناشویی بعد از ازدواج، اثرات روحی 
و جسمی در افراد دارد و ممکن است حتی از آنها 
باخبر نباشیم. در واقع نیاز انسان به رابطه زناشویی 
چیزی فراتر از حس رضایت است و نقش مهمی 

را در سالمت جسمی فرد ایفا می کند.
اهمیت باالی رابطه زناشویی در فعالیت تنظیم هورمون ��

فعالیت تنظیم هورمون از طریق رابطه زناشویی تأثیر 
مثبتی روی روحیه شما دارد. به عبارت دیگر رابطه 
زناشــویی منظم به از بین بردن اســترس، کاهش 
اضطراب، تسکین ناراحتی جسمی و تقویت سیستم 
ایمنی کمک می کند.هنگامی که شما رابطه زناشویی 
دارید، بدنتان دوپامیــن و اندورفین آزاد می کند که 
این مواد اثرات مثبتی روی سیستم عصبی مرکزی 
ایجاد می کنند و شما به سرعت احساس خوبی پیدا 
می کنید و در نتیجه وضعیت جسمی تان هم بهبود 
پیدا می کند و ســالمت پوست و حتی سطح انرژی 
و عملکرد جسمی هم باال خواهد رفت.هورمونی که 
مستقیماً مربوط به رابطه زناشویی است، سروتونین 
اســت. این ماده باعث بهبود عملکــرد بدن مانند 
گوارش، خواب و تنظیم دمای بدن می شود و رابطه 
مستقیمی بین ســروتونین و نیاز جنسی وجود دارد 
که کمبود سطح ســروتونین، میل جنسی را تحت 
تأثیر قرار می دهد. هورمون هایی که در طول رابطه 
جنسی آزاد می شــوند، باعث می شوند که سیستم 
بدن شما به شکل عالی فعالیت کند و سالمت کلی 
بدن شــما ارتقا پیدا کند.بعضــی از افراد این نیاز را 
حتی بعد از ازدواج هم ســرکوب می کنند و ســعی 
می کنند که به دالیل مختلف در موردش صحبت 
نکنند اما بعضی دیگر هم هســتند که در مورد این 
قضیه حساســیت به خرج نمی دهند؛ اما به هر حال 
فرقی ندارد که چه شــخصیتی داشته باشید.در هر 
صورت اگر بعد از ازدواج مدت زمانی رابطه زناشویی 
نداشته باشــید، بدنتان سیگنال های خاصی ارسال 
می کند که در این قســمت از بهداشت و سالمت 

نمناک نگاهی به آنها خواهیم انداخت.
اختالل خواب و ناراحتی جسمی ��

آیا تا به حال شــده هنگام خوابیدن مشکل داشته 
باشید؟ اگر خوب نخوابید، درد ماهیچه، سر درد یا 
حتی میگرن می گیرید که می تواند نشانه نیاز بدن 
شما به رابطه جنسی باشد. یک تیم نورولوژیست 
آلمانی در این زمینه مطالعه ای انجام دادند و به این 
نتیجه رســیدند که رابطه زناشویی باعث افزایش 
آزادسازی اکسی توســین می شود؛ هورمونی که 

برای خواب خوب اهمیت دارد.
فانتزی سازی ��

مطالعات نشان می دهد که هنگامی که بدن به رابطه 
زناشویی نیاز داشته باشــد، ذهن شروع به ساخت 
فانتزی های زناشــویی می کند. در واقع ناخودآگاه 
ســعی دارد که از این طریق خودش را راضی نگه 
دارد که این فانتزی ها کاماًل طبیعی هستند و فرد را 
به احساس رضایت می کشاند. تصاویر ذهنی و رؤیا 
پردازی در این زمینه نشان دهنده این است که شما 

نیاز به رابطه زناشویی دارید.
بی قراری و استرس ��

یکی دیگــر از عالیم اینکه بدن نیــاز به رابطه 
جنسی دارد، وضعیت او در زندگی اجتماعی است. 
عموماً شــاید در این مسئله شــوخی شود اما این 
قضیه به شدت اهمیت دارد. بی قراری و کالفگی 
نتیجه ناتعادلی در جسم شما است.خوی خشن و 
یا عصبانی شــدن زود هنگام، مخصوصاً در محل 
کار یا در کنار دوستان، عالمت این است که بدن 
شــما به رابطه جنســی نیاز دارد. افراد مجرد هم 
در چنین شــرایطی می توانند با تغییراتی در رژیم 
غذایی خود، فعالیت بدنی بیشتر و انجام کارهایی 
که بــه آن عالقه دارند، وضعیت خوبی را در بدن 

خود ایجاد کنند.

در اوایل بــارداری که جنســیت جنین با 
ســونوگرافی تشــخیص داده نمی شــود 
می توانید از با چنــد روش از روی حاالت 
و ظاهر مادر جنســیت جنین را تشخیص 

دهید.
تشخیص جنسیت جنین در هفته های اول ��

روش هایــی وجود دارد کــه قدیمی ترها و 
مادر بزرگ های ما برای تشخیص جنسیت 
جنین خــود آن زمان که خبری از ســونو 
گرافــی نبود، از روی آنها جنســیت جنین 
خود را تشخیص می دادند و اغلب نیز این 

حدس ها درست از آب در می آمد.
اگر جنینتــان هنوز آنقدر بزرگ نشــده 
که ســونوگرافی بتواند جنســیت آن را 
تشخیص دهد شما هم می توانید از این 
روش های قدیمی برای تعیین جنســیت 
کمک بگیریــد و در اولیــن هفته های 
بارداری متوجه شوید جنینتان دختر است 
یا پسر. این روش های قدیمی را می توانید 
بخوانید و با آن به راحتی جنسیت جنینتان 

را مشخص کنید.
روش های جالب تشخیص جنسیت جنین پسر ��

جنین پسر است اگر:
حالت تهوع

اگــر در اوایل بارداری دچــار حالت تهوع 
نشــده اید این امکان وجود دارد که جنین 

درون شکمتان پسر است.
رگ خونی داخل چشم

چشــم عامل دیگری برای تشخیص پسر 
یا دختر بودن جنین اســت. اگر پلک پایین 
چشم را بکشید و به سفیدی چشمتان نگاه 
کنید. اگر رگ خونی داخل چشم به شکل 
حرف v در قســمت پایینی چشم راستتان 

باشد جنین پسر خواهد بود.
ضربان قلب

اگر ضربــان قلب نوزاد کمتــر از ۱۴۰ در 
دقیقه باشــد احتمااًل جنین درون شکمتان 

پسر است.
مدل چاقی شکم

اگر شما فقط در قسمت شکم چاق می شوید 
و شکمتان مثل یک توپ بسکتبال می شود، 

بدون تردید جنینتان پسر است.
تشخیص جنسیت جنین از روی موی پا

مــوی پــا زن یکــی از دیگــر از عوامل 
تشخیص جنســیت جنین است اگر رشد 
موی پاها سریع باشد، جنسیت جنین پسر 
خواهد بود و اگر رشــد مو با زمان پیش از 
بارداری تغییری نکرده باشد نشانه داشتن 

دختر است.
چاقی صورت

اگر صورت مادر بــاردار در دوران بارداری 
چاق تر از قبل شده باشد جنین درون شکم 
او دختر اما اگر تغییری نسبت به قبل نکرده 

باشد جنین پسر است.
تنگی نفس

اگر مــادر بــاردار در دوران بارداری تنگی 
نفس پیدا کند، نشانه این است که پسری 
در شــکم دارد اما اگر هیچ مشکلی در این 
رابطه نداشته باشــد بدون تردید کودکتان 

دختر است.
مادر شکمو

اگر فعالیت مادر بارداردر آشپزخانه بیش از 
گذشته باشد نشانه این است که پسری در 
شــکم دارد که او را شکمو کرده است ولی 
اگرمادر باردار وقت زیادی صرف پختن غذا 
نکند و فعالیت آشپزخانه او کم شود جنین 

دختر است.
زیاد خوردن در بارداری

موقعیــت قرارگیری و لگــد زدن و خواب 
جنین

اگر بچه در قسمت فوقانی شکم حس شود 
نشــانه دختر بودن و اگر حرکت در ناحیه 
تحتانی شکم باشد جنین پسر است. جنین 
پسر لگدش را متوجه دنده مادر می کند ولی 
حرکات دختران بیشتر قسمت تحتانی شکم 

مادر است.
پســرها بیشتر به سمت راست تمایل دارند 
و دختران به ســمت چپ لگــد می پرانند. 
در موقع خواب پســر بیشتر در سمت چپ 
می خوابد در حالی که دختر سمت راست را 

ترجیح می دهد.
وزن پدر در طول دوران بارداری

اگر وزن پدر در طول دوران بارداری افزایش 
یابد و پدر جنین چاق شود این نشان دهنده 
این است که او قرار است صاحب پسر شود 
اما اگر وزن پدر تغییری نکند او صاحب یک 

دختر زیبا خواهد شد.
سردی پاها

اگر پاهایتان سردتر از دوران قبل از حاملگی 
است شما قرار است پسر دار شوید.

خشکی دست
اگر دستهایتان خیلی خشک شود احتمااًل 

جنین شما پسر می شود.
حاملگی خوشایند

شما قرار است پسر دار شوید اگر حاملگی 
برایتان بسیار خوشایند است.

رنگ ادرار

از روی رنگ ادرارمی توانید جنسیت جنین 
خود را تشخیص دهید، اگر رنگ ادرار شما 
زرد روشن باشد جنین داخل شکمتان پسر 

است.
مقدار خواب

قرار اســت پســر دار شــوید اگر در طول 
بارداری، اغلب احساس خستگی می کنید و 

دوست دارید فقط استراحت کنید.
حلقه ازدواج

با نــخ حلقه ازدواجتان را روی شــکمتان 
آویــزان کنید، اگر حلقه دایره دایره بچرخد 

جنینتان پسر خواهد بود.
تشــخیص جنسیت جنین پســر به روش 

قدیمی ها
جمع سنتان با ماه حاملگی

شما پســر دار می شوید اگر سنتان را موقع 
حاملگی با عدد ماهی که در آن حامله شدید 

را جمع کنید، عدد زوج به دست می آید.
تغییرات سینه

اگر ســینه راست شــما در طول بارداری 
از ســینه چپتان بزرگتر باشد شما پسر دار 
خواهید شــد. اگر نوک سینه شما در طول 
بارداری تیره رنگ شــود، شــما قرار است 

صاحب پسر شوید.
رفتار پرخاشگرانه

اگر مــادر در طول دوران بــارداری رفتار 
پرخاشگرانه از خود بروز دهد احتمااًل جنین 

پسر در شکم مادر باردار می باشد.
سردرد

اگر در طول بارداری به ســردرد دچار شده 
باشید، شما صاحب پسر خواهیدشد.

روش جالب تشخیص جنسیت جنین دختر ��
جنین دختر است اگر:

حالت تهوع
اگر شما در اوایل بارداری اول صبح حالت 
تهوع داشته باشید امکان دارد که جنینتان 

دختر شود.
ضربان قلب

جنین شما دختر است اگر ضربان قلب نوزاد 
حداقل ۱۴۰ در دقیقه باشد.

چاقی پاها
اگر مادر باردار در قسمت های ران و باسن 

چاق شود، جنین او دختر خواهد بود.
مدل شکل شکم

مادر باردار صاحب فرزند دختر شــکمش 
شکل هندوانه به خود می گیرد.

راه های تشخیص جنسیت جنین در اوایل 
بارداری

تغییرات سینه
اگر ســینه ســمت چپتان بزرگتر از سمت 
راست باشــد جنین داخل شکم شما دختر 

خواهد بود.
هایالیت قرمزمو

احتمااًل جنین داخل شــکمتان دختر است 
اگر موهایتان هایالیت قرمز می گیرد.

خوردن غذا
مادر بــارداری که درون شــکمش جنین 
دختر دارد، به غذاهای شیرین و میوه جات 
و آب پرتقال عالقه مند اســت. مادر باردار 
صاحب جنین دختر هیچ وقت ته مانده نان 

را نمی خورد.
بارداری ناخوشایند

مادر صاحب جنین دختر در دوران بارداری 
نسبت به حالت عادی حال خوبی ندارد.

تشــخیص جنســیت جنین دختــر بدون 
سونوگرافی

اخالق در دوران حاملگی
مادر صاحب جنین دختر در دوران حاملگی 

بداخالق و ترشرو می شود.
تغییرات سینه

اگر سینه هایتان طراوت خاصی داشته باشد 
جنینتان دختر خواهد بود.

رنگ ادرار
مادر باردار صاحب جنین دختررنگ ادرارش 

زرد تیره می شود.
جوش زدن صورت

اگر صورتتان بیش از همیشه جوش می زند 
احتمااًل جنینتان دختر است.

جوش زدن صورت
روش هــای ســنتی و قدیمی تشــخیص 

جنسیت جنین دختر
حلقه ازدواج

اگر حلقه ازدواجتان را با نخ روی شکمتان 
آویــزان نــگاه دارید، به اطــراف بچرخد، 

جنینتان دختر خواهد بود.
جمع سنتان با ماه حاملگی

شما قرار است صاحب دختر شوید اگرسنتان 
را موقع حاملگی با عــدد ماهی که در آن 
حامله شدید را جمع کنید، عدد فرد به دست 
آید. اگر حجم پایین تنه مادر آبستن اضافه 

وزن یابد کودک حتماً دختر خواهد بود.
چاقی صورت

اگر صورت مادر در دوران بارداری چاقتر و 
تپل تر از قبل شود مادر دختر در شکم دارد.

طریقه نفس کشیدن
اگر نفس کشــیدن برای زن باردار دشوار 

نباشد، بدون تردید کودک او دختر است.

از کجا بفهمیم بچه پسره یا دختر؟

تشخیص جنسیت جنین

راه حل فوری برای رفع شوره ریش آقایان
شــوره ریش می تواند به دالیــل مختلفی مثل اســتفاده از 
محصوالت نامناســب ایجاد شــود که باعث احساس خارش 
در پوست می شــود و کالفگی را به همراه دارد. گاهی اوقات 
وضعیتی به وجود می آید که پوســت شما بیش از حد خشک 
می شــود و با خارش نیز همراه هست و سر شما به اصطالح 
شوره می زند. حقایق مختلفی در مورد شوره وجود دارد که به 
تعدادی از آن ها اشــاره خواهیم کرد: شوره ها وضعیت طبیعی 
پوست هســتند که آسیب زا نمی باشند اما گاهی اوقات باعث 
خجالت و شــرمندگی فرد می شــوند و کنترل و درمان آن ها 
سخت است. شــوره ربطی به رعایت اصول بهداشتی ندارند. 
شستن معمول پوست ســر، ریش و موی سر به از بین بردن 
مقداری از شــوره ها کمک می کند. ممکن است که شوره به 
دلیل استفاده از محصوالت نامناسب برای ریش به وجود بیاید. 
داروها و محصوالتی برای از بین بردن شوره در دسترس است 
اما موارد شدید نیازمند مراجعه به متخصص پزشکی می باشد.

علت شوره چیست؟ ��
شوره یک وضعیت پوســتی رازآلود است که باعث احساس 
خارش و کالفگی در فرد می شــود. باور و عقیده افراد بر این 
اســت که تغییرات هورمونی می تواند علت ایجاد شــوره در 
فرد باشــد. وضعیت های مختلفی مثل موارد زیر هستند که 
می توانند شــوره ریش را به وجود بیاورند: اگر موی خود را با 
شــامپو یا صابون به اندازه کافی نشویید. قارچ های مخمری 
که از پوســت سر تغذیه می کنند، عاملی برای شوره هستند. 
پوســت خشک یکی دیگر از وضعیت هایی است که شوره را 
ایجاد می کند. حساســیت مو به برخی محصوالت مراقبتی 
عاملی برای شوره است. پوست های چرب هم می توانند شوره 
بزنند. بیماری های اگزما و پســوریازیس عاملی برای شوره 

هستند.

آیا شوره ها عالئمی دارند؟ ��
در حقیقت شــوره ها عفونت هایی هستند که با عالئم همراه 

می باشند که عبارتند از:
خارش پوست سر.

سفیدک زدن پوست سر، مو، ابرو ریش و سبیل.
پولکی شــدن پوست ســر نیز گاهی اوقات از عالئم شوره 

می باشد.
عوامل خطر ��

عوامل مختلفی وجود دارد که می تواند شوره را افزایش دهد 
که معمواًل شامل موارد زیر است:

سن:
شوره معمواًل برای افراد میان سال بیشتر اتفاق می افتد زیرا 

تغییرات هورمونی بیشتری دارند.
مرد بودن:

مرد بودن یکی از فاکتورهایی است که باعث افزایش شوره 
می گردد.

تحقیقات نشــان می دهــد که هورمــون مردانه یک عامل 
کلیدی برای افزایش شــوره است. بیماری هایی خاص مثل 
پارکینسون که روی سیستم عصبی فرد تأثیر می گذارد، خطر 
شوره را افزایش می دهند. سیستم ایمنی ضعیف نیز یکی از 

افزایش دهنده های شوره می باشد.
مدیریت استرس

ایــن عقیده و باور وجــود دارد که شــوره ها در افراد هنگام 
استرس افزایش پیدا می کنند و پوست سر را تحت تأثیر قرار 
می دهنــد. بنابراین آرامش و اســتراحت را جزء اولویت های 

زندگی قرار دهید.
شستشوی منظم ریش ها

طبیعتاً یک پوست تمیز کمتر در معرض عفونت قرار می گیرد. 

مخصوصاً اگر عفونت های آن با شــوره، خودشــان را نشان 
دهند. بنابراین آرام و با لطافت پوســت و ریش خود را با آب 

و صابون بشویید.
استفاده از روغن های مخصوص ریش

انــواع مختلفی از روغن های مخصوص ریش در داروخانه ها 
وجود دارند که می توانند با مشکالتی مثل آکنه، جوش های 
سر سیاه و سر سفید، جوش های چرکی، قرمزی ها و همچنین 
شوره داخلی مبارزه کنند. این روغن ها پوست را مرطوب نگه 
می دارنــد و از عفونت ها جلوگیری می کنند. انواع مختلفی از 
روغن های ریش در مغازه ها موجود اســت که می توانید در 

انتخابتان تنوع داشته باشید.
استفاده از شامپوی ضد شوره

شامپوهای ضد شوره برای موهای شوره دار گزینه مناسب و 
خوبی می باشند. انواع مختلفی از شامپوها در این بین استفاده 
می شوند که می توانند روی پوست ریش شما نیز قرار بگیرند 

و شوره ها را کاهش دهند.
استفاده از نرم کننده عمیق برای شوره

گاهی اوقات سفیدک زدن پوســت به دلیل سرمای سخت 
زمستان می باشد و پوست شما نیاز به نرمی و لطافت بیشتری 
دارد. محصوالت نرم کننده ریش توسط متخصصین پوست 

برای چنین افرادی تجویز می گردد.
استفاده از شانه ریش

شــانه ریــش توانایی الیه بــرداری پوســت و از بین بردن 
آلودگی هــای روی آن را دارد و نرمــی موهــای روی آن را 
تضمین می کند. شانه ریش را به راحتی می توانید از داروخانه ها 
تهیه کنید تا شوره های آن را از بین ببرید و همچنین می توانید 
از پاک کننده های مخصوص ریش اســتفاده کنید که حاوی 

الکتیک اسید برای از بین بردن سلول های مرده می باشند.
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خواندنی

خربخوان

همه چیز درباره شهر ۵۰۰ میلیارد 
دالری سعودی ها

عربســتان سعودی در پی آن اســت تا باهوش ترین و 
بهترین متخصصان را به این شهر جذب کند و یک مرکز 
تجاری بزرگ برای رقابت با شهردبی در امارات و شهر 
دوحه در قطر ایجاد کند. طبق این برنامه ها، روبات های 
خدمتکار، خانه های کارگران خارجی این شهر را تمیز 
می کنند، به ایــن معنی که دیگر آن ها نگران کارهای 
خانه نخواهند بود. این شــهر در مرز اردن و مصر واقع 
شده و تا سال ۲۰۲۵ پذیرای ساکنان و مشاغل خواهد 
بود. شــهر نئوم )Neom( یک ابرشهر بسیار مدرن به 
سبک کارتون Jetsons اســت که تفاوت فاحشی با 
دیگر بخش های محافظه کارانه این پادشاهی بیابانی 
دارد. با سرمایه گذاری یک گروه سرمایه گذار عربستانی 
موسوم به Private Investment Fund که به تازگی 
باشگاه نیوکاسل انگلیس را خریداری کرده اند، برنامه ها 
برای شهر نئوم بسیار جاه طلبانه بوده و حتی برخی از 
تکنولوژی هــای آن هنوز وجود خارجی ندارند. به گفته 
ولیعهد محمد بن ســلمان که رییس پروژه نئوم است، 
این منطقه شهری مکانی سازگار با پهپاد و مرکز توسعه 
علوم رباتیک خواهد بود. این بنا از ابتدا ساخته می شود، 
انرژی خورشیدی و بادی را برای مصارف تأمین می کند 
و ۱۷ برابر لندن خواهد بود. اســناد برنامه ریزی شده 
نشــان می دهند که این شهر دارای تاکسی های پرنده 
خواهد بود )وســیله ای که در فیلم های علمی تخیلی 
مانند Blade Runner و Back to the Future II به 
تصویر کشیده شده است(. بر اساس این برنامه ریزی ها، 
رانندگی فقط برای سرگرمی است و دیگر با هدف حمل 
و نقل و جابه جایی نخواهد بود. ولت عربستان سعودی 
قصد دارد که بهترین و باهوش ترین افراد حرفه ای را به 
این شهر جذب کرده و یک هاب تجاری بزرگ ایجاد 
کند که رقیبی برای دبی و دوحه خواهد بود. پادشاهی 
عربستان همچنین در پی آن است تا با ایجاد یک ماه 
مصنوعی غول پیکر شب های روشنی را برای این شهر 
پدیــد آورد، که این ایده یک نقطه عطف مهم در پایه 
ریزی این شــهر به شــمار می رود.MBS اخیراً اعالم 
کرد که در نظر دارد تا شــن های ساحل نقره ای شهر 
در تاریکی بدرخشــند. با این حال، دو منبع نزدیک به 
پروژه به وال استریت ژورنال گفتند که مهندسان هنوز 
راهی برای انجام ایمن این کار پیدا نکرده اند. همچنین 
از تکنولوژی بارورســازی ابرها برای ایجاد بارندگی در 
این کشور بسیار خشک استفاده می شود که مساحت آن 
به اندازه کل کشورهای اروپای غربی است. این فرآیند 
شامل رها کردن موادی مانند یخ خشک روی ابرها با 
استفاده از هواپیما یا پهپاد است. از دیگر پیشنهادهای 
عجیــب و غریب برای این شــهر آینــده می تواند به 
دایناسورهای رباتیک در یک پارک سرگرمی به سبک 
پارک ژوراسیک و هنرهای رزمی رباتیک اشاره کرد که 
در مورد اخیر ماشین ها برای سرگرمی تماشاگران با هم 
مبارزه خواهند کرد. این شهر جاه طلبانه توسط هزاران 
کارگر ساخته خواهد شد که هر شش نفر آن ها در یک 
اتاق بسیار کوچک اســتراحت خواهند کرد، موضوعی 
که با مخالفت و اعتراض فعاالن حقوق بشــری مواجه 
شده اســت. گزارش ها حاکی از آن هستند که توسعه 
نئــوم همچنین منجر به حذف اجباری قبایل محلی از 

منطقه شده است.
علیا الحویتی، یکی از اعضای قبیله هویتات که به دلیل 
این پروژه آواره شده است، گفت: »این یک فاجعه است 
و من درباره این موضوع ناامید هســتم.« پسر عموی 
او، عبدالرحیم الحویتی، ســال گذشته در حالی که در 
تالش برای تخریب خانه اش بود، کشته شد. او اکنون 
در بریتانیا زندگی می کند و شرکت های غربی را که به 
این پروژه پیوسته اند متهم می کند که »به حقوق بشر 

اهمیت نمی دهند«.
یک مقــام بلندپایه گفت که عربســتان اجــازه ورود 
مشــروبات الکلی در این شــهر را رد نکرده است که 
تغییــری تاریخی برای این کشــور مســلمان عمیقًا 
محافظه کار اســت. برخالف سایر کشــورهای خلیج 
که کارگران خارجی دسترســی قانونــی محدودی به 
مشــروبات الکلی دارند، ممنوعیت کلی در پادشــاهی 
عربســتان که میزبان مقدس ترین مکان های اســالم 

است، همچنان باقی است.
با این حال نئوم بخشــی از برنامه چشــم انداز ۲۰۳۰ 
ســلمان برای تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته به نفت 
عربستان است. این شهر بر اساس قانون تأسیس خود 
که هنوز در حال تدوین اســت، فعالیــت خواهد کرد. 
جــوزف بردلی، مدیر عامل شــرکت هلدینگ فناوری 
و دیجیتال نئوم، نمی توانســت تأیید کند که مشروبات 
الکلی طبق قانون جدید مجاز اســت یا خیر، اما گفت: 
»همــه نیازها برای جذب اســتعدادها و گردشــگران 

خارجی را در نظر می گیرند«.
او طی سخنان خود در ریاض بیان داشت که: »سوالی 
که بسیار زیاد از ما پرســیده می شود این است که آیا 
مصرف الکل در این شهر مجاز است یا خیر و در مورد 
این موضوع چه خواهیم کرد؟ برای روشــن کردن این 
مسئله باید بیان داشت که نئوم به معنای رقابتی بودن 
اســت. ما می خواهیم بهترین ها و درخشان ترین های 

جهان به شهر نئوم بیایند.«

خربخوان

ماسک صورت افراد را جذاب تر می کند

شرکت کنندگان مطالعه ای جدید تصویر مردانی که 
ماسک پزشــکی آبی زده بودند، جذاب تر از تصاویر 
دیگر در نظــر می گرفتند. در طول دنیاگیری کووید، 
مسائل مثبت کمی وجود داشته است؛ اما پژوهشگران 
بریتانیایی ممکن اســت یکی از آن ها را کشف کرده 
باشــند: مردم در ماسک های محافظ جذاب تر به نظر 
می رســند. پژوهشــگران دانشــگاه کاردیف از این 
موضــوع تعجب کردند که به نظر شــرکت کنندگان 
مطالعه، مردان و زنانی که ماســک زده و نیمه پایین 
صورتشان را پوشانده بودند، جذاب تر بودند. همچنین، 
این احتمال بیشتر بود که چهره پوشانده شده با ماسک 
جراحی یک بار مصــرف به عنوان چهره جذاب تر در 
نظر گرفته شــود. دکتر مایکل لوئیس، از دانشــکده 
روان شناسی دانشــگاه کاردیف و کارشناس چهره، 
گفت پژوهش های انجام شــده پیــش از دنیاگیری 
نشان داده بود که ماســک های پزشکی جذابیت را 
کاهش می دهند؛ زیــرا با بیماری در ارتباط بودند. او 
افزود: می خواستیم آزمایش کنیم که آیا این موضوع 
از زمانی که پوشــش های صورت فراگیر شده، تغییر 
کرده اســت و آیا نوع ماسک تأثیر می گذارد. مطالعه 
ما نشــان می دهد چهره هایی که با ماسک پزشکی 
پوشانده شده باشند، جذاب تر در نظر گرفته می شدند. 
دلیــل این نتایج ممکن اســت آن باشــد که ما به 
کارکنان مراقبت های بهداشــتِی همراه با ماسک آبی 
بر چهره عادت کرده ایم و این ماسک ها را با افرادی 
مرتبط می دانیم که در حرفه های مراقبت یا پزشکی 
مشغول کار هستند. زمانی که احساس آسیب پذیری 
می کنیم، ممکن است پوشیدن ماسک های پزشکی 
برای ما اطمینان بخش باشــد و حس مثبتی به فرد 
پوشنده ماســک پیدا کنیم. بخش اول این پژوهش 
فوریه ۲۰۲۱ انجام شد که در آن زمان مردم بریتانیا 
به زدن ماسک در برخی شرایط عادت کرده بودند. از 
۴۳ زن خواسته شد تا در مقیاس یک تا ده، به جذابیت 
این تصاویر امتیاز بدهند: تصاویر چهره مردان بدون 
ماسک، تصاویر مردانی که ماسک پارچه ای ساده زده 
بودند، تصاویر مردانی که ماسک پزشکی زده بودند 
و تصاویر مردانی که کتاب در دست داشتند و کتاب 
همان ناحیه ای از صورتشان را می پوشاند که ماسک 

می پوشاند.
به نظر شرکت کنندگان، افرادی که ماسک پارچه ای 
زده بودنــد، بجذاب تر از افرادی بودند که ماســک 
نداشــتند یا کتابی جلو صورت خود گرفته بودند؛ اما 
ماســک های جراحی )از نوع معمولی یک بارمصرف( 
موجب می شد فرد بهتر از همه به نظر برسد. لوئیس 

گفت:
ایــن نتایج بــا پژوهش های پیــش از دنیاگیری در 
تضاد است که در آن تصور می شد ماسک ها موجب 
می شــوند که مردم به بیماری فکر و احساس کنند 
کــه باید از آن فرد اجتناب کنند. دنیاگیری ادراک ما 
را به فرد ماســک زده تغییر داده است. وقتی کسی را 
می بینیم که ماسک زده است، دیگر فکر نمی کنیم که 

آن فرد بیمار است و باید از وی دوری کنیم.
این موضوع به روان شناسی تکاملی و انتخاب شرکای 
ما بســتگی دارد. بیماری و شواهد بیماری می توانند 
نقش مهمــی در انتخاب جفت ایفــا کنند. قباًل هر 
نشــانه ای از بیماری عامل بازدارنده مهمی محسوب 
می شــد. اکنون می توانیم تغییری را در روان شناسی 
خود مشــاهده کنیم؛ بدین شــکل که ماسک های 
صورت دیگر به عنوان نشانه آلودگی عمل نمی کنند.

لوئیس گفت این امکان نیز وجود دارد که ماسک ها 
بدین دلیل افراد را جذاب تر کنند که توجه را به سمت 
چشــم ها معطوف می کنند. مطالعات دیگر نشــان 
داده اند که پوشــاندن نیمه راســت یــا چپ صورت 
نیز موجب می شــود که افراد جذاب تر به نظر برسند؛ 
تاحدودی به این دلیل که مغز جای خالی را پر و تأثیر 

کلی را تشدید می کند.
 Cognitive Research: نتایج مطالعه اول در مجله
Principles and Implications منتشر شده است. 
گفتنی اســت مطالعه دیگری نیز انجام شــده است 
کــه در آن گروهــی از مردان به زنان ماســک زده 
نگاه می کنند. این مطالعه هنوز منتشــر نشده است؛ 
اما لوئیس بیان کرد نتایج به طورکلی یکســان است. 
پژوهشگران از شــرکت کنندگان درباره گرایش های 

جنسی آن ها سؤالی نکردند.

مردمان  زندگی  اســرار  از  باستان شناسی 
قدیم پرده بر مــی دارد. به لطف این علم، 
موزه ها پر شده اند از دفینه های گران قدر. 
مردمان  زندگی  اســرار  از  باستان شناسی 
قدیم پرده بر مــی دارد. به لطف این علم، 
موزه ها پر شده اند از دفینه های گران قدر. 
جالب است بدانید به رغم اینکه دنیا سال 
ســختی را در ۲۰۲۱ به دلیل همه گیری 
کرونا تحمــل کرد، این ســال به لحاظ 
باستان شناســی سالی بسیار درخشان بود. 
در ۲۰۲۱ زیرخاکی های ارزشــمندی پیدا 
شده اند که اطالعات شــگرفی از زندگی 
پیشینیان در اختیار انسان های امروزی قرار 
می دهد. در این زیرخاکی ها کاغذنگاره ای 
از پابلو پیکاسو، نقاش شــهیر اسپانیایی، 
آثار هنری مردمان باســتان و سالح های 
قدیمی خودنمایی می کنــد. برخی از این 
زیرخاکی ها به اندازه ای جذاب هستند که 
انگشت به دهان  را  باستان شناســان  حتی 
گذاشــته اند. به همین دلیل خالی از لطف 
نیســت اگر در ادامه با هم بینیم در ۲۰۲۱ 
توســط  ارزشــمندی  زیرخاکی های  چه 
باستان شناســان پیدا شده است. در تاریخ 
حضور انســان در کره زمین، فاجعه های 
طبیعــی، گذر زمان، ســرقت و نبردهای 
خونین شــاهکارهای هنری بی شماری را 
نابود کرده اســت. با این حال آثار هنری 
ارزشمندی در سرتاسر دنیا مخفی شده اند 
تا روزی فرا رســد که بخت آن ها باز شود 
و ســر از موزه ها و کلکسیون های هنری 
در آورند. در ادامه به چند زیرخاکی هنری 
اشــاره می کنیم که در ۲۰۲۱ رخ نشــان 

دادند.
شاهکار نقاشی آلبرشت دورر ��

مدتی پیش گالری هنری در ماساچوست 
)Massachusetts(، اثری ناشناس را به 
قیمت ۳۰ دالر به فروش رســاند. خریدار 
این اثر، بدون اینکــه بداند در حال خرید 
شاهکاری هنری است، این تابلو را انتخاب 
کرد. نقاشــی که از آن صحبت می کنیم 
مادری را به تصویر کشــیده که فرزندش 
را در آغوش دارد. این نقاشی در نگاه اول 
جاذبه خاصی ندارد، اما از شاهکاری هنری 
صحبت می کنیم که توسط آلبرشت دورر 
نقاشی شده و چندین ســده قدمت دارد. 
خریــدار این اثر هنری بــه صورت کاماًل 
اتفاقی پی برد که شــاهکاری از آلبرشت 
دورر را خریداری کرده است. کارشناسان 
هنــری برای این نقاشــی قدیمی چیزی 
حدود ۵۰ میلیون دالر قیمت گذاشته اند. از 
قرار معلوم آلبرشت دورر، این اثر را در سال 

۱۵۰۳ میالدی به تصویر کشیده است.
برنینی  �� لورنستو  جان  اثر  مرمرین  جمجمه 

جیان لورنزو برنینی زاده سده ۱۵ میالدی 
در  یدطوالیی  هنرمند  این  ایتالیاست.  در 
معماری و مجسمه سازی دارد. کارشناسان 

برجسته ترین  از  یکی  را  برنینی  هنری، 
مجمسه سازان سده ۱۵ میالدی می دانند. 
باروک  سبک  در  مشهور  هنرمند  این 
از  مختلفی  آثار  می کرد.  مجسمه سازی 
با  مانده است.  باقی  برنینی  لورنستو  جان 
این  آثار  ارزشمندترین  از  یکی  حال  این 
سال  چیزی حدود ۲۰۰  ایتالیایی  هنرمند 
به عنوان اثری ناشناس در ایالت درسدن 
می شد،  نگهداری  آلمان   ،)Dresden(
بدون اینکه کسی از ارزش اصلی این اثر 
باخبر باشد. این جمجمه با ظرافت تمام از 
سنگ مرمر تراش داده شده است. ظرافت 
صحبت  آن  از  که  مرمرینی  جمجمه 
نگاه  در  که  است  اندازه ای  به  می کنیم 
اول با جمجمه واقعی انسان مو نمی زند. 
واحد  در  اینکه  رغم  به  جمجمه  این 
ایالت های  از  یکی  هنری  باستان شناسی 
آلمان نگهداری می شد، کسی از سازنده آن 
موفق  باستان شناسان  نهایتاً  نداشت.  خبر 
شدند در ۲۰۲۱ پرده از اسرار این جمجمه 
مرمرین بردارند. اکنون می دانیم که جان 
معروف  مجسمه ساز  برنینی،  لورنستو 
بهترین  دل  از  را  جمجمه  این  ایتالیایی 
گفته  است.  داده  تراش  مرمر  سنگ های 
روزگاری  مرمرین  جمجمه  این  می شود 
بسیار دور در روی میز پاپ الکساندر هفتم 

جا خوش کرده بود.
و  �� هنری  پاول  اثر  رنگ روغنی  نقاشی 

کاغذنگاره ای اثر پابلو پیکاسو
ارتباطات خانوادگی باعث پیداشدن ۲ اثر 
ارزشمند هنری در ۲۰۲۱ شد. ماجرا از این 
 ،)Ohio( قرار است که مردی اهل اوهایو
قصد فروش کلکسیون هنری والدینش را 
داشت. این مرد در حین بررسی آثار هنری 
که پدرومادرش سال ها جمع کرده بودند، 
متوجه چندین نقاشی رنگ روغن اثر پاول 
هنری، نقاش بریتانیایی شــد. این آثار در 
انباری قدیمی نگهداری می شدند و کسی 
از ارزش واقعی آن هــا باخبر نبود. در این 
نقاشــی ها، پاول هنری، هنرمند برجسته 
بریتانیایــی منظره های زیبایــی از ایرلند 
را به تصویر کشــیده است. به گفته پاول 
هنری، وی سعی داشته تا با کشیدن این 
نقاشی ها، روح واقعی طبیعت زیبای ایرلند 
را پیش روی مخاطب قرار دهد. هر کدام 
از این آثار هنری به قیمت گزاف ۲۰۰ هزار 

دالر فروخته شد. پابلو پیکاسو شخصیتی 
برجســته در دنیای هنر مدرن است. این 
هنرمند اســپانیایی آثار بی شــماری دارد. 
خوشبختانه بیشــتر این آثار در موزه های 
سرتاســر دنیا و کلکســیون های هنری 
جا خــوش کرده اند. با این حــال ارزش 
هنر پیکاســو به اندازه ای اســت که حتی 
نیــز جایگاه ویژه ای  کاغذنگاره های وی 
در دنیــای هنر دارد. به همیــن دلیل در 
از  کاغذنگاره ای  پیداشــدن  ۲۰۲۱ شاهد 
پابلو پیکاســو بودیم. کاغذنگاره ای که از 
آن صحبت می کنیم به مدت ۵۰ سال در 
صندوقچــه ای در یکی از خانه های ایالت 
ِمین )Maine(، آمریکا قرار گرفته شــده 
بود. عمه بزرگ فردی که این کاغذنگاره 
در صندوقچــه اش قرار داشــت، این اثر 
هنری را مدت ها پیش بــه وی داده بود. 
نگهدارنــده این کاغذنــگاره از آن زمان 
تاکنون اطالع نداشــت که با یکی از آثار 
هنری پابلو پیکاسو روبه رو است. در نهایت 
بخت این کاغذنگاره در ۲۰۲۱ باز شــد و 
مالــک آن در جریان قرار گرفت که یکی 
از آثار هنری پابلو پیکاسو را در اختیار دارد. 
باستان شناسان به رغم اینکه آثار زیرخاکی 
ارزشمندی را در دهه های اخیر از زیر خاک 
بیرون کشــیده اند، بر این باور هستند که 
هنوز هم گنجینه های ارزشــمند پیدانشده 
زیادی در سرتاســر دنیا پراکنده است. به 
همین دلیل در ۲۰۲۱ هنرهای باســتانی 
پیدا شــد که یافته های باستان شناسان را 
گسترش می دهد. در ادامه به ارزشمندترین 
هنرهای باستانی اشــاره می کنیم که در 

۲۰۲۱ پیدا شده اند.
موزاییکی که ۱۶۰۰ سال قدمت دارد ��

از دیر باز تاکنون در ســاخت عمارت های 
بزرگ از آثار هنری اســتفاده می شود. به 
همیــن دلیل گاه وبیگاه با اکتشــاف های 
باستان شناســی روبه رو هستیم که بقایای 
عمارت های باستانی را به نمایش می گذارد. 
یکی از زیرخاکی های ارزشــمندی که در 
۲۰۲۱ کشــف شــد، موزاییکی است که 
۱۶۰۰ ســال قدمت دارد. در منطقه ای با 
نام یبنه، سنگی پیدا شد که باستان شناسان 
احتمال می دادند رازهای سربه مهری را در 
خود نهان دارد. به همین دلیل این سنگ 
را با اسید خاصی شستشــو دادند. پس از 

شستشوی ســنگ با این اسید، مشخص 
شــد که این ســنگ درواقــع موزاییکی 
باســتانی با قدمتی به درازای تاریخ است. 
نگاره های زیبایی بــر روی این موزاییک 
تحقیقات  می کنــد.  خودنمایی  قدیمــی 
باستان شناسان مشخص کرد این موزاییک 
قســمتی از عمارتی بزرگ بوده که تاریخ 
ساخت آن به دوران امپراتوری بیزانس باز 

می گردد.
نشان  �� رخ   ۲۰۲۱ در  که  باستانی  سالح های 

دادند
جنگاورانــی کــه در روزگاران قدیــم در 
میادین نبرد از پا درآمده اند، سالح هایی از 
خود به جای گذاشــته اند که این سالح ها 
اکنون به آثار باســتانی ارزشمندی تبدیل 
شــده اســت. به همین دلیل در کنار آثار 
نفیس هنری، بناهای باستانی ارزشمند و 
تندیس های باســتانی، سالح های قدیمی 
نیز وجود دارد که گاه وبیگاه در گوشه وکنار 
دنیا از زیر خاک بیرون کشــیده می شود. 
در ادامه ســالح های باســتانی را بررسی 
می کنیم کــه در ۲۰۲۱ از زیرخاک بیرون 

کشیده شده اند.
آثار باستانی در مقبره قلج ارسالن اول ��

 ۲۰۲۱ میــالدی  ســال  اوایــل  در 
باستان شناسان به کشف مهمی در ترکیه 
دســت پیدا کردند. در این کشــف مقبره 
قلج ارسالن اول )kilij arslan ii(، دومین 
پادشاه خاندان ســلجوقی هویدا شد. این 
پادشاه مسلمان در ســال ۱۰۹۶ میالدی 
 Battle of( پیروزمندانه از نبرد ســویتت
Civetot( بیرون آمد. قلج ارسالن اول در 
این نبرد هزاران سرباز جنگ های صلیبی 
را از پــا در آورد. در این اکتشــاف در کنار 
کشــف مقبره قلج ارسالن اول، قبر دختر 
قلج ارســالن نیز پیدا شد. همان گونه که 
انتظار داریــد در این مقبره ســالح های 
شاهانه ای به همراه پادشاه به خاک سپرده 
شده بود. در کنار این سالح ها نیز سکه ها 
و یابودهای ارزشمندی از دوران سلجوقیان 

پیدا شد.
شمشیری با قدمت ۹۰۰ سال ��

آثار باستانی فقط در دل خاک نفته نیستند. 
بعضی از این آثــار راه خود را به دریا پیدا 
کرده اند در اعماق اقیانوس پنهان شده اند. 
برای نمونه می توان به شمشــیر باستانی 
اشــاره کرد که حفره ای دریایی در اعماق 
آب هــا جا خوش کرده بود. این شمشــیر 
باســتانی به صورت کاماًل اتفاقی توسط 
غواصی کنجکاو پیدا شد. جالب اینجاست 
به رغم اینکه سالیان ســال این شمشیر 
در دل آب هــای دریا قرار داشــته، ظاهر 
خود را حفظ کــرده و کاماًل از بین نرفته 
اســت. با این حال دانشمندان نتوانسته اند 
پرده از اسرار این شمشیر باستانی بردارند 
و متوجه شوند چرا چنین شمشیری سر از 
دریا درآورده است. شمشمیر باستانی که در 
۲۰۲۱ از دل دریا بیرون کشیده شد، چیزی 

حدود ۹۰۰ سال قدمت دارد.

پرده برداری باستان شناسان!

زیرخاکی های ارزشمندی که در 2۰2۱ پیدا شدند

کلمــه »غول یخی« شــاید یــادآور رمان های 
علمی تخیلی باشد؛ اما ستاره شناسان از این کلمه 
برای دسته بندی خارجی ترین سیاره های منظومه 
شمسی یعنی اورانوس و نپتون استفاده می کنند. 
نام غول یخی کمی گیج کننده است؛ زیرا برخالف 
تصور شباهت زیادی به یخی ندارد که در زندگی 
روزمــره می بینید. این تمایز از ترکیب ســیاره ها 
ناشی می شــود. بخش زیادی از غول های گازی 
مثل مشتری و زحل از گازهای هیدروژن و هلیوم 
تشــکیل شده است. این سیاره ها با انباشته سازی 
سریع عناصر هیدروژن و هلیوم به اندازه فعلی خود 
رســیده اند. درمقابل، بخش زیادی از سیاره های 
نپتون و اروانوس از آب و آمونیاک و متان تشکیل 
شده اند. ستاره شناســان به این مولکول ها »یخ« 

می گویند؛ زیرا به شکل جامد هستند.
در اعماق یخی ��

در اعماق ابرهای آبی و ســبز اورانوس و نپتون، 
مقادیر زیــادی آب و آمونیاک و متان وجود دارد؛ 
اما این غول های یخی احتمااًل هسته هایی سنگی 
دارند. این هســته ها احتمااًل با عناصری احاطه 
شــده اند که در حالت هــای اگزوتیک کوانتومی 
فشرده شده اند. در برخی نقاط، گذارهای عجیب 
کوانتومی به سوپی پرفشــار تبدیل می شوند که 
با نزدیک شدن به ســطح باریک تر می شود.هنوز 
داده های زیــادی از محیط داخلی این غول های 
یخی دردسترس نیست. بشر آخرین بار سه دهه 
پیش به واسطه مأموریت تاریخی کاوشگر وویجر 

۲ بــه داده هایی از اورانوس و نپتون دسترســی 
پیــدا کرد. از آن زمان، مشــتری و زحل میزبان 
کاوشگرهای متعددی بوده اند؛ بااین حال نگاه ما به 
اورانوس و نپتون محدود به رصدهای تلسکوپی 
است.ستاره شناســان و دانشــمندان سیاره ای در 
تالش برای درک فضای داخلی سیاره ها داده های 
اندک خود را با آزمایش های خود ترکیب و تالش 
کردند شــرایط فضــای داخلی این ســیاره ها را 
شبیه سازی کنند. آنان از مدل سازی های ریاضی 
نیز اســتفاده کردند. ستاره شناسان با مدل سازی 
ریاضی می توانند با اســتفاده از داده های محدود 
به اتفاقات محیطی مشــخص پی ببرند. آن ها با 
ترکیب مدل سازی ریاضی و آزمایش ها به وجود 

باران های الماس اورانوس و نپتون پی بردند.
باران الماس در سیاره نپتون ��

ایده بــاران الماس اولین بار پیــش از مأموریت 
وویجر ۲ مطرح شــد. این استدالل بسیار ساده 
است: می دانیم اورانوس و نپتون از چه عناصری 
تشکیل شــده اند. همچنین، می دانیم با رفتن به 
اعماق سیاره ها مواد داغ تر و متراکم تر می شوند. 
با مدل سازی ریاضی می توان جزئیات را افزایش 
داد. برای مثال، بخش های داخلی تر و گوشــته 
این سیاره ها احتمااًل دمای تقریبی ۶۷۲۷ درجه 
سانتی گراد و فشار تقریبی ۶ میلیون برابر فشار جو 
زمین دارند.این مدل ها نشان می دهند الیه های 
باالیی گوشــته کمی سردتر هستند. دما در این 
الیه ها می تواند به ۱۷۲۷ درجه سانتی گراد برسد 

و فشــار در این نواحی ۲۰۰ هزار برابر فشار جو 
زمین است. درنتیجه، طبیعی است که بپرسیم: چه 
اتفاقی برای آب و آمونیاک و متان در این فشار 
و دماها رخ می دهد؟اعمال فشــار شدید بر متان 
باعث تجزیه مولکول های آن و آزادسازی کربن 
می شود. سپس، کربن زنجیره های طوالنی تری 
را تشــکیل می دهد. ایــن زنجیره های طوالنی 
برای تشــکیل الگوهای کریستالی الماس مانند 
با یکدیگر ترکیب می شوند. سپس، الماس های 
متراکم در الیه های گوشــته سقوط می کنند تا 
جایی که گوشــته بسیار داغ شود. در این نقطه، 
باران های الماس تبخیر می شوند و باال می روند 
و این چرخه تکرار می شــود. بدین ترتیب، باران 

الماسی به وجود می آید.
الماس های آزمایشگاهی ��

بهترین روش برای اثبــات ادعای باران الماس، 
فرستادن فضاپیمایی به اورانوس یا نپتون است. 
البته این گزینه به زودی میســر نخواهد شــد؛ 
درنتیجه، باید راه دوم را امتحان کرد: شبیه سازی 
آزمایشگاهی. در زمین، می توان با پرتاب لیزرهای 
قدرتمند به اهداف در بازه های کوتاه زمانی، دماها 
و فشارهای داخل غول های یخی را شبیه سازی 
کــرد. در یکــی از آزمایش ها با پلی اســیترین، 
الماس هایی در اندازه نانو تولید شد. نه اورانوس 
نه نپتون شامل مقادیر زیادی پلی استیرن نیستند؛ 
اما کنترل این پالستیک در آزمایشگاه آسان تر از 

متان است و رفتار مشابهی دارند.

باران هایی از جنس الماس؛ 

حقیقت 
شگفت انگیز 

اورانوس و نپتون

یکــی از پدیده هــای شــگفت انگیز 
سیاره های غول یخی مثل اورانوس و 
نپتون، بارش الماس است که دانشمندان 
در آزمایشــگاه موفق به شبیه ســازی 
آن شــدند. غول های یخی اورانوس و 
نپتون چندان در مرکز توجه نیســتند و 
بیشتر به همتایان بزرگ تر آن ها، یعنی 
مشتری و زحل توجه می شود. در نگاه 
اول، اورانــوس و نپتون تنها توپ های 
کســل کننده و آرامی هســتند که از 
مولکول هایی نه چندان جذاب تشکیل 
شــده اند؛ اما زیر الیه های باالیی این 
دنیاها می توان انتظار دنیایی چشم نواز را 

داشت: بارش پیوسته الماس.

محمد کامالن
روزنامه نگار

سارا ارجمند
روزنامه نگار
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بازار مالی

نگاه روز

وضعیت بورس فرابحرانی است 
 زنگ خطر برای بازارهای مالی به 

صدا درآمد؟

کمبود نقدینگی در بورس در کنار بی توجهی مسئوالن 
به بازار سرمایه و خلف وعده مسئوالن بازار سرمایه را 
بیش از پیش بحرانی کرده اســت. امروز شاخص کل 
۳۰ هزار واحد ریخت و وضعیتی که کارشناسان برای 

ادامه بازار متصورند بهتر از امروز نیست.
محمد خبری زاد، کارشــناس بازار ســهام گفت: روند 
بی پولی و حجم کم معامالت بازار سهام ادامه دارد و 
در حال بدتر شدن است. این وضعیت مانند گوله برفی 
اســت که در حال سقوط از کوه بزرگتر می شود. بازار 
به حال خود رها شده و مسئوالن بازار سهام وضعیت 
منفعالنه ای نســبت به آن دارنــد و عماًل هیچ کاری 

انجام نمی دهند.
وی ادامه داد: عالوه بــر این خبرهایی از عدم تعیین 
ســقف برای نرخ خوراک پتروشــیمی ها رسید. حتی 
اعالم کردند شانس آوردید نرخ را روی ۵۰۰۰ تومان 
ثابــت نکردند. ایــن یعنی در بدنــه دولت بر خالف 
تمام شــعارها، بازار سرمایه اصاًل اهمیتی ندارد و این 
موضوع باعث خشم و عصبانیت در کنار ناامیدی مفرط 

سهامداران شده است.
خبری زاد بیان کرد: امروز شــاهد خروج بیش از ۷۰۰ 
میلیــارد تومان پول حقیقی از بــازار بودیم. حدود ۳۰ 
درصــد از ارزش معامالت خرد بــازار از بورس خارج 
شــد. همه این موارد نشــان می دهد وضعیت بورس 
فرابحرانی اســت. این وضعیت به بازار سرمایه ختم 
نمی شود و به سمت بازار پول هم سرایت خواهد کرد 
و اثرات منفی آن را خواهند دید.این کارشناس عنوان 
کرد: وقتی ما اعتراض می کنیم می گویند یک سری 
دالل بورس که تا االن سود کردند اعتراض می کنند. 
در حالی که ما برای خودمان این حرف ها را نمی زنیم. 
ما می بینیم چه بالیی بر ســر بازار سرمایه و در ادامه 
سایر بازارها می آید. اگر وضعیت امروز ادامه یابد روند 
فردا هم مثل امروز منفی است. کم پولی و بی توجهی 

به بازار بیشترین ضرر را به بورس می زند.

در »رویداد تبادل فناوری صنعت بیمه« 
رخ داد؛

امضای تفاهم نامه همکاری بیمه 
“ما” با دانش بنیان ها

شرکت ســهامی بیمه »ما« در راستای تحقق چشم انداز 
تبیین شــده؛ رهبر ارزش آفرین صنعت بیمه و پیشــرو 
بودن در بازار و نفوذ در بازارهای بین المللی بیمه دنیا و با 
توجه به تاکید و حمایت مدیرعامل و هیات مدیره شرکت 
مبنی بر شناسایی نیازهای هر یک از مشتریان و کاهش 
پیچیدگی و ساده ســازی عملیات با استفاده از راه حل های 
ابتکاری و بکارگیــری فن آوری های نوین و ارائه خدمات 
بیمه ای در ســریع ترین زمان ممکــن در »رویداد تبادل 
فناوری صنعت بیمه« حضور یافته و تفاهم نامه همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان منعقد کرد. به گزارش روابط 
عمومی بیمه “ما”، »رویداد تبادل فناوری صنعت بیمه« با 
همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق 
نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور رئیس کل 
بیمه مرکزی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری، دبیرکل سندیکای بیمه گران، دکتر بهاری فر 
رئیس هیات رییســه ســندیکای بیمه گران و مدیرعامل 
شــرکت ســهامی بیمه “ما” و تعدادی از مدیران عامل 
شرکت های بیمه و مدیران ارشد صنعت در محل ساختمان 
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد تا با توسعه همکاری 
صنعت بیمه و شرکت های دانش بنیان، گامی در جهت رفع 
نیازهای شرکت های بیمه و توسعه این بازار برداشته شود. 
بر اساس این گزارش، دکتر بهاری فر مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره بیمه “ما”، تنوع بخشی به محصوالت با تکیه 
بر فناوری های نوین از قبیل تلمتیکس، اینترنت اشــیاء، 
بالک چین، کالن داده و غیره درصدد سرعت بخشیدن به 
ارائه خدمات را هدف اصلی حضور در رویدادهای فناورانه 
دانســت و خاطرنشان کرد: با عنایت به رشد تکنولوژی و 
تغییرات اکوسیســتم زندگی دیجیتال جامعه، شرکت های 
بیمه ملزم به ورود به حوزه های تکنولوژیک بوده و این امر 
با مهاجرت از مدل های سنتی به غیر سنتی کسب و کار و 
با تمرکز بر حضور پررنگ تر شبکه فروش، اتخاد سیاست 
داده محوری و توجه به نیازهای مشتری شکل می گیرد. 
وی افزود: ضمن هم اندیشی و مبادله تجربیات و همچنین 
افزایش تعامالت صنعت بیمه و شرکت های دانش بنیان 
در »رویداد تبادل فناوری صنعت بیمه«، نیازهای فناورانه 
خود را طی فازهای اجرایی رویداد اعالم و ضمن برگزاری 
نشست های مشترک B۲B در حوزه های ذکرشده، پس از 
بررســی، شناسایی و انجام مذاکرات متعدد با شرکت های 
دانش بنیان، تفاهــم نامه همکاری انتفــاع از محصول 
نرم افزاری ســامانه هوشمند مدیریت دفتر کار نمایندگان 

را به امضا رساندیم.

یادداشت

جاماندگان سهام عدالت بخوانند 
مشموالن جدید سهام عدالت چه 

کسانی هستند؟ 

هنوز ۴۹ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت، منتظر 
تعیین تکلیف وضعیت سهام خود هستند. اما مجلس 
وعده داده که ۲۰ میلیون نفر جامانده ســهام عدالت، 
سال آینده مشمول سهام عدالت  شوند. اما جاماندگان 
ســهام عدالت چه کسانی هستند؟ بیش از یک سال 
است که دارندگان سهام عدالت منتظر فروش سهام 
عدالت خود هســتند. اما امکان آن فراهم نیست. در 
این میان برخی هنوز معترضند که چرا مشمول سهام 
عدالت نشــده اند و منتظرند ســال آینده برگه سهام 
عدالــت را دریافت کنند. اگرچه به نظر می رســد در 
بودجه ســال ۱۴۰۱ هیچ اعتبــاری برای جاماندگان 
ســهام عدالت وجود نــدارد اما ســخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفته 
نیازی به تامین منابع در بودجه نیســت و منابع مورد 
نیاز در اختیار دولت قرار دارد. البته مروری بر وضعیت 
واگذاری و فروش سهام شــرکت های دولتی نشان 
می دهد که دولت منابع الزم برای سهامداران کنونی 
را هم ندارد چه برســد به پرداخت ســهام عدالت به 
مشموالن جدید. اما مجلس و دولت فعلی مدام تاکید 
می کنند که ســهام عدالت جاماندگان در سال آینده 
تعیین تکلیف می شود. علی اکبر حیدری، سخنگوی 
کانون شــرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت گفته: پرداخت سهام عدالت به جاماندگان در 
برنامه دولت جدید هست و ما هم پیگیر این موضوع 
هستیم که این ماجرا زودتر تعیین تکلیف شود.او گفته 
احتمــاال نیازی به تعیین منابعــی برای این موضوع 
در بودجه نباشــد، زیرا منابع قابل توجهی از ســهام 
عدالت در ســال های گذشته کســر شده و در قالب 
سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان 
سهام در قالب انتقال سیستمی انجام شود، می توان 
از آن برای جاماندگان استفاده کرد. سخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری اســتانی گفته قبال هم 
کمیسیون اقتصادی اعالم کرده بود که این موضوع 
تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد. وی با تاکید 
بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص ســهام عدالت به 
۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت 
وجود دارد، اظهار کــرد: در مجموعه بخش مردمی 
سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم 
در جلسات کارشناسی با دســتگاه های دولتی  این 
منابــع را اعالم کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور 
هســتم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس 
گرفته شده است. دو گروه در دسته جاماندگان سهام 
عدالت قرار دارند، اول گروهی که سهام عدالت برای 
آنها صادر شده اما دعوت نامه به دست آنها نرسیده یا 
اینکه دعوت نامه را گرفته اند اما مراحل قانونی را طی 
نکرده اند. مجموع این افراد چهار میلیون نفر هستند. 
اما گروه دوم کســانی هستند که وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آنها را جزو شش دهک پایین درآمدی 

شناسایی کرده اما مشمول سهام عدالت نشده اند.

آخرین فرصت ثبت نام برای 
کارتخوان

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد که بنابر 
ابالغیــه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارفرمایان 
صنفی تا پایان دی مــاه فرصت دارند با مراجعه به 
درگاه اینترنتــی my.tax.gov.ir و مشــاهده تمام 
پذیرنده های خود، در خواســت غیرفعال ســازی، 
حذف یا ثبت جدیــد اقدام کنند.با توجه به ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی موظف به ســاماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره 
اقتصادی است. لیکن هنوز تعدادی از دستگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
توسط مودیان مالیاتی تعیین تکلیف نشده و حسب 
قانون بانک مرکزی باید نســبت به غیرفعال سازی 
آن هــا اقدام کند. لذا کارفرمایان صنفی تا پایان دی 
ماه فرصــت دارند تا با مراجعه بــه درگاه اینترنتی 
my.tax.gov.ir و از طریق شماره ملی خود لیست 

تمامی پذیرنده های خود را مشاهده کنند. 

تولید  تســهیالت  پرداخت  شیوه ســنتی 
به منظــور کاهــش تقاضــای کاذب و 
تغییر می کند.  فاکتورســازی های صوری 
بر اســاس تفاهمنامه میان وزارت صمت، 
بانک مرکزی و ســازمان بورس، به جای 
شیوه سنتی دریافت تسهیالت مستقیم از 
بانک هــا، فرآیند تأمین مالــی بنگاه ها به 
صورت پیوســته و در طــول زنجیره های 
تأمیــن و مبتنی بر جریــان واقعی کاال و 
خدمات و با استفاده از ابزارهای اعتباری 
ماننــد اوراق و فاینانس صــورت خواهد 
گرفــت. این تفاهمنامه از آن جهت منعقد 
شده که تقاضای کاذب تسهیالت کاهش 
یابــد و برنامه مقاوم ســازی اقتصاد اجرا 
شود. این شــیوه به کاهش ناترازی مالی 
نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک 
خواهد کرد کــه در نهایت باعث تخفیف 
این متغیر تورم ساز در اقتصاد ایران خواهد 
شد. از ســوی دیگر با توســعه ابزارهای 
تأمین مالی به ســمت بازار بدهی، بانک 
مرکــزی از توان باالتری بــرای مداخله 
در نــرخ بهره و کنتــرل انتظارات تورمی 
بهره مند خواهد شــد. به مرور بانک ها دو 
بخش کشاورزی و سطح خانوار را هم به 

این طرح اضافه خواهند کرد.
تأمین مالی زنجیره ای چه مسئله ای را حل  ��

می کند؟
درحال حاضر به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی 
باال، صف تقاضای تســهیالت از مؤسسات 
مالی بیشــتر از منابع است. از سوی دیگر 
بازدهی باالتر بازارهای ســرمایه گذاری به 
نســبت بخش تولید، باعث شــده است تا 
منابع بانکی به ســمت سوداگری منحرف 
بشــود. عدم تعادل میان عرضه و تقاضای 
پول در سیســتم بانکی به شــکل گیری 
امضاهای طالیی منجر شــده و دسترسی 
به تسهیالت بیشتر متکی به داشتن روابط 
باالتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام 
دهی صرفًا متکی بر تأمین وثایق اســت؛ 
اما پلتفــرم جدید این امکان را ایجاد کرده 
است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین 
بازپرداخت تســهیالت مورد اســتفاده قرار 
بگیرد. پلتفرم جدیــد پرداخت وام راه حلی 
برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی کند؛ 
بلکه قرار اســت تا دسترسی تولیدکنندگان 

به تسهیالت بانکی را تسهیل کند.
مالی  �� تأمین  تفاهمنامه  مفاد  مهم ترین 

زنجیره ای بنگاه های اقتصادی
در روش قدیمــی دریافــت ســرمایه در 
گردش، خریدار، فروشــنده و تأمین کننده 
به صــورت جداگانــه به بانــک مراجعه 
می کردنــد و هرکدام یک تقاضای منفک 
بــرای تأمین مالــی یک قــرارداد ارائه 
می کردنــد؛ در شــیوه جدید، یــک نهاد 
 )  SCF Platform جدید تحت عنــوان
زیرســاخت تأمین مالی زنجیره ای( ایجاد 
می شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با 
مراجعه به این نهاد، خریدار و تأمین کننده 
 Platform نهاده تولید را معرفی می کند و
SCF به عنوان واسط میان زنجیره تولید 
و بانک قــرار می گیــرد و فرآیند تأمین 

مالی را مدیریت می کند. به عنوان مثال، 
فروشــنده ســنگ معدنی فاکتور فروش 
خود را بر روی سامانه بارگذاری می کند، 
اگر خریدار )شــرکت تولیدکننده شمش( 
بانک  داشت،  اعتباری  خرید  درخواســت 
وارد عمل می شــود و این معامله را تأمین 
مالی می کند. این موضوع در تمام زنجیره 
قابل تکرار است. در طرح جدید به صورت 
پایلوت، دولت به ســراغ هفت زنجیره در 
صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند 
بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود 
قرار داده اســت. فاز اول طرح به شــکل 
پایلوت و آزمایشــی تا پایان سال خواهد 
بود. در ســال ۱۴۰۱ دامنه پوشــش این 
سیاست بیشتر خواهد شد. براساس برنامه 
دولت، در افق ۱۴۰۴، نیمی از تســهیالت 
سرمایه در گردش بخش تولید باید از این 
مکانیسم تأمین شــود. در تجربه جهانی، 
Platform SCF هــا عمومــًا نهــادی 
مستقل از بانک ها هســتند؛ اما در ایران 
قرار اســت تا خود بانک ها این مسئولیت 
را برعهده بگیرند. نکتــه قابل توجه این 
اســت که مکانیســم تأمین مالی سرمایه 
درگردش در جهان به ســرعت به سمت 
پلتفرم بــالک چین حرکت  از  اســتفاده 
می کند و ضروری اســت تــا نظام بانکی 
ایران در این مرحله متوقف نشود و عقب 
ماندگــی خود را با تســریع در ایجاد فین 
تک های مبتنی بر بالک چین جبران کند.

کاهش فاکتورسازی های صوری ��
مکانیسم جدید تأمین مالی با الکترونیکی 
کــردن صدور فاکتور- از طریق ســامانه 
جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهای 
صوری اســت. در تجربــه فعلی، بخش 
از ســرمایه در گــردش بــا اســتفاده از 
فعالیت های  سمت  به  فاکتورهای صوری 
سوداگرانه منحرف می شود. بانک مرکزی 
به بانک ها ابالغ کرد که از ســامانه جامع 
تجارت برای استعالم فاکتور استفاده کنند. 
بنابرایــن از این به بعــد، فاکتور فیزیکی 
دیگــر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. 
این موضوع در ســطح جهانی هم تجربه 
شــده اســت و اجرای آن به عنوان یک 
پروژه بزرگ برای تأمین زیرســاخت ها و 
پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد. این 
شــیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیات بــر تولید و مالیات 

بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر 
حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.

ایجاد تنوع در ابزارهای تأمین مالی ��
به دلیــل محدودیت منابــع بانکی برای 
پرداخت تسهیالت مورد نیاز بخش تولید، 
بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای 
تأمین مالی اســت. طرح جدید قرار است 
تــا ابزارهای اعتباری ماننــد اوراق گام ( 
گواهــی اعتبار مولد)، بــرات و همچنین 
فاینانس را فعــال کند. برات الکترونیکی: 
ســامانه ســفته و بــرات الکترونیکی در 
چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با 
هــدف فراهم آوردن ابزار الزم برای ارائه 
خدمات الکترونیک در تسهیالت بانکی از 
مردادماه عملیاتی شــده است. بانک ها با 
دریافــت تضامین الزم، برات را به عنوان 
یک ســند تجاری معتبر و بدون ریسک 
منتشــر می کنند که قابل انتقال در ادامه 

زنجیره تولید هم است.
شــیوه های مبتنی بر تنزیل: در حال طی 

مراحل تأیید و عملیاتی شدن است.
شیوه های مبتنی بر تسهیالت: در بانک ها 

مورد استفاده است.
شــیوه های مبتنی بر اوراق بهادارســازی 
اســناد تجاری: به دلیل عدم نهادسازی، 
این مورد در دســتور کار قــرار ندارد. با 
تسهیالت  ریســک  بهتر،  اعتبارســنجی 
دهــی بانک هــا کاهش پیــدا می کند و 
برروی بهبود ناترازی نظــام بانکی تأثیر 

مثبت دارد.
کاهش متغیرهای پولی تورم زا ��

با این طرح امکان خروج منابع از زنجیره 
تولید کاهش پیدا می کند و خلق نقدینگی 
جدیــد، مابه ازای تولیــد کاال و خدمات 
خواهد داشت و عماًل رشد نقدینگی تورم 
زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش 
خواهــد داد. کاهش پرداخت تســهیالت 
نقدی به عنوان یکی از موتورهای رشــد 
نقدینگــی. با انتقال تســهیالت در طول 
زنجیره تولیــد ( اســتفاده از برات برای 
اعطایی  مالی)از حجم تســهیالت  تأمین 
برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد. 
تقاضای تســهیالت بــرای تولید صوری 
حذف خواهد شــد و ســرمایه در گردش 
بخش ســوداگری و داللــی کاهش پیدا 
بهتر، ریســک  اعتبارســنجی  با  می کند. 
تســهیالت دهــی بانک ها کاهــش پیدا 

می کند و بــرروی بهبود ناتــرازی نظام 
بانکــی تأثیر مثبت دارد. گســترش طرح 
تأمین اعتباری ســرمایه در گردش به سه 
سطح اجرایی تأمین مالی زنجیره تولید به 
طور کلی در سه سطح دنبال خواهد شد:

مطالب  اقتصادی: همان  بنگاه های  سطح 
باال اســت و قرار اســت تا ســرمایه در 

گردش بانک ها را تأمین کند.
ســطح خانــوار )کارت خریــد اعتباری(: 
این امکان ایجاد شــده تا از همین شیوه 
برای ایجــاد اعتبار خرید برای خانوارها و 
بازپرداخت اعتبار در دوره زمانی مشخص 
این مورد همان کارت های  استفاده شود. 
اعتباری اســت که در کشــورهای دیگر 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. شــیوه نامه 
اجرایی آن به تازگی ابالغ شــده و افراد 
می تواننــد بعد از مصرف تســهیالت در 
زنجیــره و خرید از طریــق اعتبار، بدهی 
خود را در اقســاط ماهانه پرداخت کنند. 
بانک مرکزی در تالش اســت در شروع 
کار، سهام عدالت مبنای اعتبار قرار گیرد 
تا خانوارها با پشــتوانه این سهام، امکان 
اســتفاده از مزایــای کارت اعتبــاری را 

به دست آورند.
به بخش کشاورزی: قرار  ســطح مربوط 
تا وزارتخانه های جهاد کشاورزی  اســت 
و تعــاون با بانک مرکزی تفاهمنامه ای را 
امضا کنند تا همین امکاناتی که در بخش 
تولید فراهم شــده اســت، بــرای بخش 

کشاورزی هم مهیا شود.
تأمیــن مالــی زنجیــره ای بنگاه هــای 
اقتصادی؛ راهی در جهت اقتصاد مقاومتی

. ۱ اســتفاده بهینه از منابع محدود بانکی 
در جهت رشد اقتصادی

. ۲ ایجــاد یک ســامانه یکپارچه تجاری 
برای کاهش ناکارایی ها و ناکارآمدی های 

این بخش
. ۳ کاهش آســیب پذیری بخش تولید در 

برابر رانت توزیع تسهیالت بانکی
. ۴ الگوســازی از ایــن تفاهمنامه برای 
ایجاد نهادها و ابزارهای مالی برای تنوع 

و کارآمدی نظام بانکی
. ۵ افزایش پوشش حمایتی از تولید داخل 

در شرایط تحریمی
. ۶ اطمینــان بخشــی به نظــام تولید و 

اقتصاد افزایش پیش بینی پذیری 
. ۷ افزایــش جریــان نقــدی در بخش 
تولیــدات داخلــی: با اجــرای نهایی این 
طرح، بخش از تسهیالت بانکی در جهت 
خواهد  مصرف  داخلــی  تولیدات  افزایش 

شد.
. ۸ افزایش جذابیت خرید تولیدات داخلی: 
کارت های خرید اعتباری می تواند بخشی 
از نقدینگی و تقاضای بالفعل را به سمت 

خرید کاالهای تولید داخل هدایت کند.
. ۹ کاهش تورم

. ۱۰ کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت 
رقابت تولیدات داخلی

. ۱۱ افزایــش درآمدهای پایــدار بودجه 
با الکترونیکی شــدن معامالت و کاهش 

فرصت فرار

شیوه پرداخت وام تولیدکنندگان تغییر می کند
بر اساس تفاهمنامه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس صورت خواهد گرفت

اختالف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد؛ برد یا باخت
کارشناسان بازار سرمایه تاکید کردند:

یکی از مطالبات این روزهای فعاالن بازار سرمایه، حذف این 
اختالف قیمت و افزایش نرخ ارز نیمایی و رسیدن این نرخ به 
نرخ بازار آزاد است.  اگرچه در چند هفته گذشته با رشد نرخ ارز 
در سامانه نیما، اختالف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد کاهش یافته 
است اما؛ کماکان حدود ۲۵۰۰ تومان فاصله قیمتی دالر نیما با 
دالر بازار آزاد است. یکی از مطالبات این روزهای فعاالن بازار 
ســرمایه، حذف این اختالف قیمت و افزایش نرخ ارز نیمایی 
و رســیدن این نرخ به نرخ بازار آزاد است. اتفاقی که می تواند 

سودآوری صنایع صادرات محور را تحت تأثیر قرار دهد.
اختالف نرخ ارز، به ضرر اهالی تولیدکننده بورس کاال ��

علی اسکینی تحلیلگر ارشد کارگزاری بانک صنعت و معدن 
در این زمینه گفت: قباًل صادرکنندگان بدون رقابت و در نرخ 
پایه، اقــدام به عرضه درآمدهای ارزی خود در ســامانه نیما 
می کردند و واردکنندگان هم خرید خود را از طریق این سامانه 
انجام می دادند.وی ادامه داد: این روش باعث شــده بود یارانه 
از جیب شــرکت های صادرات محوری که عمدتاً هم در بازار 
سرمایه حضور دارند، به وارد کنندگان داده شود.این کارشناس 
بازارسرمایه افزود: اتفاق بد دیگری که رخ می داد این بود که 
از آنجا که قیمت پایه محصوالت در بورس کاال بر اســاس 
نرخ های ارز در سامانه نیما تعیین می شد، اختالف قیمت بین 

محصوالت در بورس کاال با بازار آزاد به شکل گرفته و موجب 
تقاضای کاذب در بورس کاال شده بود.

اختالف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد؛ تولید یا رانت ��
اســکینی تاکید کرد: این روش در کنار مداخله های دولت در 
بورس کاال، باعث افزایش حجم عرضه شــرکت ها در بورس 
کاال و نیز مشکالتی در حوزه صادرات شده بود.وی افزود: ماه 
گذشته شرکت های پتروشیمی و فوالدی و معدنی، جلسه ای 
برگزار کردند و به موجب مجوزی که دریافت کردند، قرار شد 
ظرف ۳ ماه نرخ ارز در سامانه نیما به حاشیه ۵ درصد اختالف 
با بازار آزاد برســد.این فعال بازارسمرایه گفت: این موضوع از 
دو جنبه حائز اهمیت است؛ هم می توانیم شاهد افزایش درآمد 
فروش شــرکت ها و ارائه گزارش های ماهانه بهتر و افزایش 
قیمت محصوالت در آمار معامالت بورس کاال باشــیم و هم 
فرصتی برای شــرکت های صادرات محوری که دارایی های 
ارزی دارند فراهم می شود که با نرخ تسعیر باالتری، اقدام به 
شناسایی سود حاصل از تسعیر کنند ضمن این که با سیاست 
تک نرخی شدن ارز می توانیم اتفاقات مثبت دیگری از جمله 
حفظ بازارهای صادراتی و افزایش شــفافیت در اقتصاد کشور 

را رقم بزنیم.
تک نرخی شدن ارز و کامیابی بورس ��

محمد نوربخش، مدیرسرمایه گذاری شرکت مهراقتصاد در این 
خصوص بیان کرد: بهترین اتفاق برای بازار سرمایه، افزایش 
نرخ ارز در ســامانه نیما اســت و اگر حذف فاصله نرخ ارز در 
سامانه نیما بازار آزاد به معنای رساندن نرخ های نیما به نرخ های 
بازار آزاد باشد، قطعاً برای بازارسرمایه ما اتفاقات خوشایندی را 
هم خواهد خورد.وی افزود: نرخ واقعی ارز، نرخی است که در 
آن نرخ هر میزان عرضه ای که انجام شد، خریدار داشته باشد 
و هر مقدار تقاضایی هم که در آن نرخ ایجاد شد پوشش داده 
شــود. به نظر می رسد در حال حاضر هیچ یک از این دو )نرخ 
نیمایی و نرخ بازار آزاد( واقعی نیست!این کارشناس بازارسرمایه 
تاکید کرد: سهامداران تصور می کنند نرخ ارز در سامانه نیما به 
نوعی کنترل می شود و تقاضای آزادسازی نرخ ارز را دارند که 
البته این انتظار هم انتظار به جایی است. مسلماً آزادسازی نرخ 
ارز و عدم کنترل دستوری نرخ ارز هم به نفع بازار ارز و هم به 

نفع بازار سرمایه خواهد بود.
سم دو نرخی بودن ارز ��

مســیح زرگر کارشناس بازار سرمایه در این راستا اظهار کرد: 
موافق دو نرخی بودن ارز و اختالف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد 
نیستم. قطعاً حذف فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، به 

نفع بازار سرمایه خواهد بود.

بازتاب

عاطفه چوپان
روزنامه نگار
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9
انرژی

خربخوان

وزیر نفت خبر داد
بررسی طرح تخصیص سهمیه 

بنزین به همه مردم

وزیر نفت گفت که طرح تخصیص ســهمیه بنزین به 
همه مردم در حال بررسی کارشناسی و انجام کارهای 
آزمایشی اســت و هر زمان ابهام هایش برطرف شود، 
از سمت دولت برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.

جــواد اوجی، وزیر نفت  پس از امضای تفاهم نامه خط 
لوله تابش )تأمین بازار انرژی شرق( در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه خط لوله جدید پروژه ای اقتصادی اســت 
که روزانه ۱۵۰ هزار بشــکه فــرآورده نفتی را منتقل 
خواهد کرد اظهار کرد: این خط لوله فرآورده های نفتی 
تولید پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس را پس از طی سه 
استان به شمال شرق کشور انتقال می دهد. وی ادامه 
داد: از مدیرعامل بانک ملت برای تأمین ۳۷۰ میلیون 
یورو منابع ارزی این پروژه و پشــتیبانی از پروژه های 
جدید و توســعه میدان های نفتی تشــکر می کنم. با 
پشــتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملت 
بخــش زیادی از منابع مالی مورد نیاز پروژه های نفتی 
کشور به ویژه در بخش پتروپاالیشگاه ها تأمین خواهد 
شد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش طرح 
تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در حال بررسی 
کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر زمان 
ابهام هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای 
آن تصمیم گیری می شود.وزیر نفت با بیان این که امروز 
شاهد امضای تفاهم نامه خط لوله ۹۵ کیلومتری انتقال 
فرآورده از رفســنجان تا مشهد برای انتقال فرآورده از 
ستاره خلیج فارس تا رفسنجان هستیم، گفت: با احداث 
این خط فرآورده سه اســتان را طی کرده و به مشهد 
می رســد، این پروژه اقتصادی اســت و از نظر امنیت 
انرژی بسیار حائز اهمیت اســت.اوجی با بیان این که 
پروژه امروز با ۳۷۰ میلیــون یورو تأمین مالی به اجرا 
می رســد اظهار کرد: اکنون بانک ها رســالت خود که 
بانکداری و پشتیبانی از پروژه های عمرانی، اقتصادی 
و حیاتی کشور است انجام داده و تأمین مالی می کنند.

وی با بیان این که پروژه های دیگری را نیز برای توسعه 
میادین نفتی و گازی خطوط انتقال و پتروپاالیشگاهی 
در دستور کار داریم اضافه کرد: کنسرسیومی از بانک ها 
شکل گرفته و به زودی تفاهم نامه ای برای تأمین مالی 
پتروپاالیشــگاه ها امضاء می شود.وزیر نفت با تاکید بر 
این که با پشتیبانی وزارت اقتصاد و بانک های دولتی و 
تجاری از پروژه های صنعت نفت بخش زیادی از منابع 
مالی تأمین و عمده پروژه ها آغاز می شــود گفت: نگاه 
صنعت نفت این اســت که تمام تجهیزات و مواد خام 
اعم از ورق، ایســتگاه ها و تلمبه خانه از ظرفیت داخل 
استفاده شود که برای پروژه امروز نیز همین مهم لحاظ 
شده است.اوجی با اشاره به حجم صادرات از خط لوله 
۹۵ کیلومتری انتقال فرآورده از رفســنجان تا مشهد 
تصریح کرد: روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت گاز و یا 
بنزین از این خط صادر خواهد شد.وزیر نفت درباره رقم 
ایده آل قیمت نفت اظهار کرد: براساس صحبت هایی 
که با کارشناسان صورت گرفته به نظر رقم ۸۰ تا ۹۰ 
دالر ایده آل اســت که اعضای اوپک و اوپک پالس 
نیــز روی آن توافق نظر دارند و ایــن عدد هم برای 
کشورهای صادرکننده و هم کشورهای مصرف کننده 
رقم خوبی است.وی درباره قرارداد اخیر با ترکمنستان 
هم گفت: تفاهم خوبی با طرف ترکمنی هم در بحث 
صدور خدمات فنی و مهندســی و هم فرآورده و نفت 
خام امضاء شــد که امیدواریم هرچه زودتر وارد مرحله 
اجرایی شــود.وزیر نفت درباره تمدید قرارداد صادرات 
گاز به ترکیه اظهار کرد: تمدید قرارداد گازی با ترکیه 
جزو پروژه های مورد توجه و در دستور کار وزارت نفت 

و شرکت ملی گاز است. 
وزارت نفت؛ کمیسیون مشترک ایران و روسیه ��

وی در پاســخ به پرسشــی درباره برنامه سفر رئیس 
جمهوری به روســیه تصریح کرد: به موقع دستاوردها 
و خبرهــای خوبی اعالم خواهد شــد؛ همان طور که 
اطالع دارید، وزارت نفت ریاست کمیسیون مشترک 
ایران و روسیه عهده دار شده است و ان شاءاهلل به موقع 
خبرهای خوبی را با روســیه در دســتور کار داریم که 

اطالع رسانی خواهد شد.
تأمین منابع مالی پروژه های نفتی ��

وزیر نفت، پشــتیبانی و تأمین منابــع مالی پروژه های 
عمرانی، اقتصادی و حیاتی کشــور را از رســالت های 
اصلی بانک ها دانســت و گفت: وزارت نفت پروژه های 
جدید دیگری را نیز در توســعه میدان های نفت و گاز، 
خطوط انتقال و حوزه پتروپاالیشگاه ها در دستور کار دارد.

اوجی با اشــاره به اینکــه وزارت نفت برای تأمین مالی 
پتروپاالیشگاه هایی که مدنظر دارد در آینده با کنسرسیوم 
بانک ها تفاهم نامه امضا خواهد کرد، افزود: با پشــتیبانی 
وزارت اقتصاد و مجموعه بانک های کشور از پروژه های 
صنعت نفت، بخــش زیادی از منابع مالی مورد نیاز این 
صنعت تأمین می شــود.وی با قدردانی از وزارت اقتصاد 
برای تأمین منابع مالی و ارائه تســهیالت به پروژه های 
نفتی افزود: در هفته گذشــته در مجموع با پروژه امروز، 
بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر برای پروژه های کلیدی 

صنعت نفت تأمین منابع مالی ارزی داشته است.

خربخوان

هشدار کارشناسان درباره تبعات وقوع 
جنگ روسیه و اوکراین

منتظر جهش سرسام آور قیمت 
گاز باشید

کارشناســان بازار انرژی جهانی هشــدار دادند 
اگر بحــران میان روســیه و اوکراین تشــدید 
شــود، قیمت گاز در اروپا که سال گذشته رشد 
چشــمگیری پیدا کرده بود، ممکن است جهش 

بیشتری داشته باشد.
تحلیلگران می گویند تنشــهای رو به رشد بین 
روســیه و اوکرایــن بر بازارهای انرژی ســایه 
افکنده و این ابهام می تواند به معنای اســتمرار 
قیمتهای باالی گاز به مدت طوالنی برای اروپا 

باشد.
َدن یرگین، کارشــناس انرژی به شــبکه سیان 
بی ســی گفت: بازار گاز دچار محدودیت عرضه 
اســت و هیچ بحثی نیســت که بحران قریب 
الوقوعی که بین روسیه و اوکراین شکل گرفته 
است، بر بازار ســنگینی می کند؛ به خصوص با 
در نظر گرفتن این حقیقت که روسیه حدود ۳۵ 

درصد از گاز اروپا را تأمین می کند.
شــرکت تحقیقاتی »کپیتــال اکونومیکس« در 
یادداشــتی اعالم کرد: اگر این بحران تشــدید 
شــود، قیمــت گاز در اروپا که ســال میالدی 
گذشــته به رکورد باالیی صعــود کرد می تواند 

افزایش بیشتری پیدا کند.
بازارهای  ارشــد  اقتصاددان  جکســون،  ویلیام 
نوظهور در کپیتال مارکتس به این اشــاره کرد 
که عالوه بر اتکای اروپا به روســیه برای تأمین 
گاز، ذخایــر گاز این منطقــه در حال حاضر در 
رکورد پایینــی قرار دارد. خواه تحریمهایی علیه 
صادرات انرژی روســیه وضع شود یا روسیه از 
صــادرات گاز به عنوان اهرمــی در این بحران 
استفاده کند، قیمت گاز طبیعی در اروپا احتمااًل 
صعود خواهد کرد.تنش ها میان روسیه و اوکراین 
طی ماه های اخیر در بحبوحه گزارشهای متعدد 
از مســتقر شــدن نیروهای روســی در مرز با 

اوکراین شدت گرفته است.
این تحوالت باعث شــد گمانه زنی هایی شکل 
بگیرد که روسیه آماده حمله به اوکراین می شود 
و نگرانیهایی از تکرار الحاق غیرقانونی و تصرف 
شــبه جزیــره کریمه در ســال ۲۰۱۴ به وجود 
آمد. مســکو مکرراً اتهامــات مذکور را رد کرده 
اســت.هدف از مذاکراتی که هفته گذشته بدون 
پیشــرفتی خاتمه پیدا کرد، خنثی کردن بحران 
بود. نمایندگان آمریکا و اعضای ناتو از چند روز 
مذاکرات فشرده با مقامات بلندپایه روسی بدون 
هیچ قطعنامه ای خارج شــدند اما هشدار دادند 
وضعیت در مرز اوکراین وخیم تر می شــود. این 
بحران قریب الوقــوع احتمال وضع تحریمهای 
آمریکا علیه روســیه برای متوقف کردن تهاجم 

روسیه به اوکراین را مطرح کرده است.
کپیتــال اکونومیکــس برآورد کرده اســت اگر 
جنگــی دربگیــرد، قیمت هــای گاز احتمااًل از 
رکورد ۱۸۰ پوند به ازای هر مگاوات ساعت که 
اواخر سال گذشته مشــاهده شد، باالتر خواهد 
رفت.کمبود شــدید عرضه گاز در اروپا در ســه 
ماهه سوم سال گذشته باعث جهش سرسام آور 

قیمت برق در اروپا شد.
طبق گزارش بانک ســرمایه گذاری آمریکایی 
جفریــز، عرضه گاز از ســوی روســیه در حال 
حاضر پایین تر از حد معمول اســت. واردات گاز 
از روسیه به شمال غربی اروپا از اوت تا دسامبر 
۳۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ 

کاهش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش شــبکه سیان بی سی، ذخایر 
گاز در اروپا هم پایین تر از حد معمول اســت و 
تا ۱۲ ژانویه به میزان ۲۱ درصد در مقایســه با 

میانگین پنج ساله کاهش نشان داد.

 سازمان بازرسی طی نامه ای در تاریخ ۲۱ 
دی ماه ۱۴۰۰ از جــواد اوجی وزیر نفت 
خواسته ظرف ســه روز کاری به ایرادات 
قانونی انتصاب علی عســگری به عنوان 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس پاســخ 
دهد. اما وزارت نفت با گذشت این مهلت 
هنوز پاســخی برای ایــن انتصاب ارائه 
نداده است. از جمله ایرادات فنی سازمان 
بازرسی به انتصاب علی عسگری، انتصاب 
ایشان توســط هیات مدیره سه نفره ای 
اســت که دوره تصدی آنها در شــهریور 
امســال منقضی شده اســت. این هیات 
مدیره در اقدامی قابل تأمل در راســتای 
دستور وزیر نفت قبل از برگزاری مجمع 
عمومی، جلســه ای فوق العاده تشــکیل 
داده و نســبت به عزل مدیرعامل قبلی 
شرکت و انتصاب عبدالعلی علی عسگری 
اقدام می کنند.  انتصاب علی عسگری از 
آن جهت پر حاشــیه و پر سر و صدا شد 
کــه او به مجموعه ای بســیار بزرگ و با 
حساسیت های بسیار زیاد پا گذاشته است. 
در ضرورت  مجموعه ای تخصصی کــه 
داشتن تخصص فنی مدیران آن اختالف 
نظر و بحث هــای فراوانی وجــود دارد. 
علی عســگری نه تنها هیچ تجربه ای در 
حوزه پتروشــیمی ندارد بلکه حتی تجربه 
مدیریت اقتصادی نیز در کارنامه اش دیده 
نمی شود. هر آنچه عسگری انجام داده در 
حوزه رسانه و فضای فرهنگی بوده است. 
اگرچه ریاســت صدا و سیما را مهمترین 
ســمت او می دانند اما ســوابق او از هیچ 
زاویــه ای به بخش اقتصاد نمی چســبد. 
دکتــرای صنایــع با گرایش سیســتم و 
بهــره وری او نیز به هیچ طریقی به نفت 
نمی خــورد. برخی معتقدند برای مدیریت 
یک مجموعه بزرگ داشتن تخصص فنی 
ضرورت ندارد اما بی شمارند افرادی که 
می گویند برای چنین مجموعه بزرگ و 
حساسی، دارا بودن تخصص از ملزومات 

است.
اما چرا انتصاب علی عســگری در سمت 
مدیرعاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس تا این اندازه جنجالی شد در حالی 
برانگیز  ســئوال  انتصاب های  روزانه  که 
بســیاری در دســتگاه ها و شرکت های 
مختلف در حال انجام اســت؟ هلدینگ 
خلیج فارس با ســهم ۵۷ درصدی دولت 
یک مجموعه دولتی محســوب می شود. 
حساســیت این هلدینگ زمانی مشخص 
می شود که بدانیم بیشترین صادرات نفتی 

ایران توسط این مجموعه انجام می شود. 
هلدینگ خلیج فــارس یک رقیب جدی 
برای سابیک عربستان به عنوان نخستین 
مجموعه پتروشــیمی در خاورمیانه است. 
بر اســاس رتبه بندی ICIS این هلدینگ 
پتروشــیمی  شــرکت  دومین  عنوان  به 
خاورمیانه شناخته می شود. میزان سرمایه 
گــذاری هلدینگ خلیج فارس در صنعت 
پتروشیمی ۲.۴ میلیارد دالر ذکر می شود 
که از این حیث در رتبه پنجم جهان قرار 
گرفته است. عمر این هلدینگ ۱۱ سال 
اســت اما در همین مدت به عنوان یک 
ابرشرکت شناخته می شود که توانسته در 
ســال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰، ۱۳۲ 
هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی 
داشته باشد. مجموع سود خالص هلدینگ 
خلیج فارس در سال ذکر شده ۶۷ هزار و 
۱۸۲ میلیــارد تومان بوده که ۱۴۸ درصد 
نسبه به سال گذشــته رشد داشته است. 
به این ترتیب ســود پایه هر ســهم این 
مجموعه نیز ۱۴۶ درصد نســبت به سال 
قبل افزایش نشــان می دهد. این میزان 
ســود آوری سبب شــده هلدینگ خلیج 
فارس در بین ۱۰۰ شــرکت برتر جهان 
رتبه نخست شاخص ســود خالص را به 
دســت آورد.  این مجموعه در بین ۱۰۰ 
شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان سی و 
هفتمین شرکت شناخته می شود. شرکت 
پتروشــیمی ارومیه، شــرکت پتروشیمی 
ایالم، شــرکت مبین انرژی خلیج فارس، 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس، شرکت 
پتروشــیمی کارون، شــرکت پتروشیمی 
تندگویان،  پتروشیمی  شرکت  خوزستان، 
شــرکت پتروشــیمی ارونــد، شــرکت 
پتروشیمی بوعلی سینا، شرکت پتروشیمی 
نوری، پرک پتروشــیمی پارس و شرکت 
پتروشــیمی بندر امام تنها شــرکت های 
تولیدی و مســتقیم این مجموعه است. 
شــرکت پتروشیمی آریاساسول و شرکت 

پتروشیمی مهر نیز از شرکت های وابسته 
بــه هلدینگ خلیــج فارس محســوب 
می شوند و شــرکت های تجارت صنعت 
آوران فنون پتروشیمی،  خلیج فارس، ره 
شــرکت عملیات غیرصنعتی پــازارگاد، 
شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکتان پی 
توسعه  مدیریت  اینترنشنال، شرکت  سی 
صنایع پتروشــیمی، گروه سرمایه گذاری 
پتروشــیمی ایرانیان )پترول( و شــرکت 
عملیات غیرصنعتی ماهشهر شرکت های 
خدماتــی این هلدینگ بزرگ اســت که 
بازرگانی،  خدمات مهندســی، خدمــات 
خدمات آموزشــی و خدمات مــورد نیاز 
غیرصنعتی را ارائه می دهند. میزان تولید 
هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۹، بالغ 
بر ۱۹.۶ میلیون تن اعالم شده و مجموع 
فروش تجمیعی این مجموعه در ســال 
گذشته ۱۵۱ هزار میلیارد تومان گزارش 
شده اســت. با نگاهی به آنچه گفته شد 
می توان حساســیت های ایجاد شــده در 
انتخــاب مدیریت مجموعه ای  خصوص 
با این عظمــت را دریافــت و نمی توان 
اقتصادی  انتصاب فرد غیر  به  اعتراضات 
برای نخستین مجموعه پتروشیمی کشور 
و دومین مجموعه پتروشیمی خاورمیانه را 

غرض ورزانه خواند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع انتصاب علی  ��

عسگری
اما صرف نظر از حساسیت خود هلدینگ، 
انتصــاب علی عســگری دارای ایراداتی 
است که سازمان بازرسی کشور یک روز 
پــس از انتصاب این ایرادات را به وزارت 
نفت طی نامه ای یادآور شــده و از جواد 
اوجی وزیر نفت توضیــح می خواهد. در 
نامه ای که مصطفی علی اصغرپور معاون 
نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان 
بازرسی کشــور به جواد اوجی وزیر نفت 
نوشــته آمده اســت: بنا به اطالع واصله 
هیات مدیره فعلی سه نفره شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس که دوره تصدی 
آنها در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ منقضی 
شده اســت در اقدامی قابل تأمل که در 
راســتای ابالغ و اعــالن جنابعالی بوده، 
روز دوشــنبه مــورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ 
قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العــاده و تعیین اعضای جدید 
هیات مدیره، نســبت به عزل مدیرعامل 
قبلی شرکت اقدام و آقای عبدالعلی علی 
عســگری را به سمت مدیرعامل انتخاب 
کرده و رییس هیات مدیره نیز نسبت به 
صدور حکم انتصاب ایشــان اقدام کرده 

است.
از صالحیت  منصــرف  تصمیــم  ایــن 
حرفــه ای آقای علی عســگری در حالی 

صورت می گیرد که:
۱- دلیل ابالغ و اعالن جنبجنابعالی برای 
انتصاب مدیرعامل یک شرکت حاضر در 
بورس اورقا بهــادار که قوانین و مقررات 
خاص خــود را داشــته و در حال حاضر 
نیازمند ثبات بوده و این اقدام نیز می تواند 
مشــکالت آن را بیشــتر کند ابهامات و 
ایرادات فراوانی بــوده و حتی صالحیت 
و مجوز قانوی جنبعالی در صدور دســتور 

این چنینی نیازمند روشنگری است.
۲- دلیــل انتصاب نامبــرده بدون طی 
تشــریفات قانونــی و قبــل از برگزاری 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)۱۴۰۰/۱۰/۲۵( توســط اعضــای هیات 
مدیره فعلی که دوره تصدی آنها در تاریخ 

۱۴۰۰/۶/۳۱ منقضی شده چیست.
انتخاب  ۳- وفــق مــاده ۴۶ اســانامه 
مدیرعامل باید پس از اخذ تأیید صالحیت 
حرفه ای ایشــان توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار انجام گیرد که مســتنداتی 
مبنی بر اجــرای این مــاده قانونی هم 

مشاهده نشده است.
۴- مبنا و دالیل و شاخص های انتخاب 
نامبــرده در تطابق بــا قوانین و مقررات 

مشخص نیست.
۵- بنا به اطالع واصله ایشــان در حال 
حاضــر کارمنــد دولت بوده و مشــمول 

محدودیت های قانونی نیز هست.
بــا عنایــت به اینکــه شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس ســهامی عام 
پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 
اســت و ملزم به رعایت الزامات قانونی و 
مقرراتی بوده و با توجه به موارد پنج گانه 
مزبور، مقتضی اســت در اجرای ماده ۳۲ 
نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان  آئین 
بازرسی کل کشــور توضیحات مستند و 
مستدل خود را ظرف حداکثر ۳ روز کاری 

به این سازمان اعالم فرمایید.

هیات مدیره منقضی شده، علی عسگری را انتخاب کرد 

حاشیه های پابرجای یک انتصاب

مصوبه بودجه ۱۴۰۰ مجلس اجرایی  شد

پرمصرف ها روی لبه تیغ
دولت اخیرا مصوبه بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره افزایش پلکانی 
تعرفه مشترکانی که باالتر از الگوی استاندارد مصرف کرده اند را 
اجرایی کرده که طبق آن پرمصرف های برق از اول بهمن ماه، 
قبوضی با اعدادی جدید دریافت می کنند. بر اســاس بند »ی« 
تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، آیین نامه جدید تعرفه برق 
مشــترکان خانگی با هدف اصالح مصــرف به تصویب هیئت 
وزیران رسید، بر اساس آن  الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی 
مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کسانی که مصرف ماهیانه 
برق آنها پایین تر از الگو باشد، هیچ افزایش تعرفه ای درنظر گرفته 
نشــده است. بر این اساس الگوی مصرف در ماه های غیر گرم 
سال ۲۰۰ کیلووات ساعت تعریف شده که مصرف بیش از ۷۵ 
درصد از مردم کشور پایین تر از این الگو قرار دارد. این عدد برای 
ماه های گرم ســال که خردادماه تا شهریورماه است، در مناطق 
گرمسیر ۳۰۰۰ کیلووات ســاعت در ماه و برای مناطق عادی 
۳۰۰ کیلووات ســاعت است که نسبت به گذشته هیچ تغییری 
نکرده است. با این اوصاف الگوی مصرف نسبت به گذشته تغییر 
نکرده است، مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای 
هر منطقه برق مصرف می کنند، مشــمول هیچ افزایش قیمتی 
نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب سال ۱۳۹۷ برای 
این مشــترکان لحاظ خواهد شــد. در این آیین نامه همچنین 
پیش بینی شده که اگر مشــترکی بتواند در چهارماه گرم سال 
مصرف خود را به کم تر از الگوی مصرف کاهش دهد، می تواند 
متناسب با میزان کاهش، پاداشی متناسب با هزینه هایی که برابر 
تامین برق برای وزارت نیروســت را دریافت کند و در شرایطی 
حتی مشــترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد. اگر مشترکی 
در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ســاعت بــرق مصرف کرده و به 
دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیر الگوی از برق استفاده کند، 
از یک پاداش کم مصرفی، بهره مند خواهد شد. مشترکانی که 
برخالف تشویق های تعیین شده همچنان به مصرف باالی خود 

ادامه دهند، تعرفه برق آنها افزایش خواهد یافت. میزان مصرف 
مازاد بر الگو متناســب با افزایــش مصرف به صورت پلکانی و 
بر اســاس هزینه های تامین انرژی اضافه می شود.  آنطور که 
رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق گفته است ۷۵ درصد 
مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد 
که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود، جزو مشترکان 
پرمصرف هستند، البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت 
است، در مجموع این دسته از مشترکان که بیش از  حد مصرف 
منطقه مصرف دارند، شــامل حال این طرح خواهند شد. وی با 
تاکید بر اینکه قطعا تالش وزارت نیرو این اســت که با ایجاد 
سیاست های تشویقی این دسته از مشترکان را به سمت کاهش 
و مدیریت مصرف ســوق دهد، افزود: تعدادی از مشترکان نیز 
در مرزهــای بیش از الگو قرار دارند که می توانند با یکســری 
اقدامات ســاده به سرعت میزان مصرف خود را کاهش دهند و 
به زیر الگوی مصرف منطقه بروند و مشمول این افزایش قیمت 
نشوند. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای مشترکانی که 
میزان مصرف آن ها بیش از الگــو بوده، تعرفه برق به صورت 
تساعدی و پلکانی است و متناسب با مصرف آن ها این تعرفه ها 
افزایش می یابد، گفت: هدف این اســت تا توزیع عادالنه یارانه 
انجام شــود، عالوه بر این کســانی که مصرف بیشتری دارند 
هزینه های نزدیک به قیمت واقعی و یا غیر یارانه ای را پرداخت 
کنند. اطالعات کسب شده از توانیر گویای این است که در حال 
حاضر تعرفه ها بر اساس مصرف مازاد نسبت به الگوی مصرف 
محاسبه می شود که در نتیجه، میانگین تعرفه را کاهش می دهد. 
این در حالی اســت که برای پله های آخر تعرفه ها، می توان در 
اصالحات آتی قوانین، کل مصرف را براســاس تعرفه پله آخر 
برای مشــترکین پرمصرف لحاظ کرد. تــا پیش از آنکه دولت 
مصوبه مجلس را درباره تعرفه افزایشــی - پلکانی برق اجرایی 
کند، شــیب افزایش تعرفه برای پله های باالتر کمتر از پله های 

پایین بود و مجموعا میزان افزایش ها روند کاهشــی داشت اما 
نکته مهم  این اســت که باید با رشد مصرف برق در پله های 
باالتر نیز روند افزایشــی شود.  مدل افزایش تعرفه برق که در 
دولت اجرا می شود، براساس الگوی IBT است، با استناد به حکم 
قانــون و بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه ســال جاری، برای 
مصارف تا میزان الگوی مصرف، هزینه برق یارانه ای محاسبه 
می شود ولی از محل تعرفه های باالتر از الگوی مصرف، تعرفه 
برق یک بخشی از طبقات  محروم شامل کمیته امداد و بهزیستی 
به شــرط کم مصرف بودن به صورت رایگان محاسبه خواهد 
شد. برخی از کارشناسان معتقدند آیین نامه اجرایی دولت درباره 
تنظیم گری تعرفه های برق رویکرد کلی خوبی دارد و در راستای 
بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه بوده اما جا داشــت که هم پله 
های بیشتری برای مشترکان  پرمصرف در نظر گرفته شود و هم 
تعرفه های سنگین تری برای مصارف نجومی وضع شود. سقف 
 ECA منابع درآمدی دولت از محل فروش برق  ۳.۵ برابر نرخ
است که این عدد می توانســت برای مصارف نجومی باالتر از 
۵ برابر هم باشــد. از سوی دیگر، درآمد دولت از محل مصرف 
برق نجومی باید در سقف میزان درآمدی دولت مشخص و اخذ 
شود تا دولت از این محل متضرر نشود. هرچند تعداد پرمصرفها 
زیاد نیســت و ۷۵ درصد از مشترکین پایین تر از الگوی مصرف 
هســتند اما مردم در مواجهه با این افراد که ۳۰ برابر بیشتر از 
الگوی مصرف یارانه انرژی می گیرند، احســاس می کنند مورد 
تبعیض واقع شده اند. همچنین وضع تعرفه های پایین برق باعث 
شده بود تا بســیاری از صنایع انرژی بر، انگیزه ای برای اصالح 
فناوری خطوط تولید خود نداشــته باشند که در این بین انعقاد 
تفاهم نامــه وزارت صمت با وزارت نیرو برای احداث نیروگاه در 
صنایع پاالیشی، پتروشــیمی، فوالدی و سایر صنایع انرژی بر 
اقدامی مثبت بوده اســت. قیمت بسیار پایین انرژی، انگیزه ای 

برای ارتقاء سطح فن آوری در این صنایع ایجاد نمی کرد.

شادی همایونی
روزنامه نگار
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۱۰
حمل و نقل

نگاه روز

تاکسی با چهار سرنشین

در سال های دور رسم بود تاکسی ها در صندلی جلو ۲ 
و در صندلی عقب سه مسافر سوار می کردند. جمعاً ۶ 
سرنشین در خودرویی که طبق مشخصات فنی برای 
چهار سرنشین طراحی شده است، اسبابی برای اذیت 

مسافر و نارضایتی آنها به خصوص برای بانوان بود.
چند سال قبل تاکسیرانی در یک اقدام اصولی، سوار 
کردن دو نفر در صندلی جلو را ممنوع کرد. تاکســی 
داران، کرایــه آن یــک نفر را بــر روی کرایه دیگر 
صندلی ها سرشــکن )۲۵ درصــد افزایش( و تمکین 
کردند. مســافران به این افزایــش رضایت دادند و 

اصطکاکی پیش نیامد.
سال گذشته به مناسبت مقابله با شیوع ویروس و به 
هدف ایجاد فاصله اجتماعی، ســوار کردن سه نفر در 
صندلی عقب ممنوع شــد. این بار هم تاکسی داران، 
کرایه آن یک نفــر را بر روی کرایه دیگر صندلی ها 

سرشکن )۳۳ درصد افزایش( و تمکین کردند.
مســافران به این افزایش رضایت دادند و اصطکاکی 
پیش نیامد. به خصوص آن که ویروس بســیاری از 
رانندگان و مســافران را درگیر کرد. این اقدام اصولی 
همچنین باعث شد اســتاندارد خودروهای سواری از 
نظر تعداد سرنشــین رعایت شود و آرامش بیشتری 

برای مسافران به خصوص برای بانوان ایجاد شود.
اخیراً مشاهده شــده است تعدادی از تاکسی داران و 
مســافر ِکش ها اقدام به ســوار کردن سه مسافر در 
صندلی عقب می کنند. شــاید به تصور نادرست کم 
شدن خطر شیوع بیماری و شاید به طمع درآمد بیشتر. 
از تاکســی داران در خواست می شود به این حرکت 
دامن نزنند، از تاکســی رانی انتظار می رود که در این 
مورد به رانندگان تذکر بدهد، از پلیس انتظار می رود 
که با این تخلف مقابله کند و به سرنشــینان توصیه 

می شود که از این اقدام استقبال نکنند.

خربخوان

افزایش پروازهای ایران به 
سوریه

رییس ســازمان حج و زیــارت از احتمال افزایش 
ایســتگاه های پروازی برای متقاضیان سفر زیارتی 
به ســوریه خبر داد و گفت: در این رابطه در سفری 
کــه به همراه وزیــر راه و شهرســازی با مقامات 

سوریه ای گفت و گو و تبادل نظر شد.
علی رضا رشــیدیان که در قالب عضوی از هیات 
بلندپایه اقتصادی و سیاســی به ریاست وزیر راه و 
شهرسازی شامگاه سه شنبه عازم سوریه شده است 
در حاشیه دیدار با مقامات این کشور اظهار کرد: در 
این مالقات ها که همراه وزیر راه و شهرســازی و 
رییس کمیسیون مشترک ایران و سوریه با مقامات 
ســوری داشــتیم موضوع اعزام زائران و مســاله 

سفرهای زیارتی نیز پیگیری شد.
وی افــزود: در دیدار با وزیر خارجه ســوریه راجع 
به موضوع مســتثنی شــدن زوار ایرانی از مصوبه 
گردشگری دینی سال ۲۰۱۷ این کشور گفت و گو 
و مقرر شد مسووالن ذیربط بررسی های الزم را در 

این رابطه انجام دهند.
رییس ســازمان حج و زیارت افــزود: در دیدار با 
نخست وزیر ســوریه در خصوص توسعه سفرهای 
زیارتی که خواســت مردم ایران اســت و بنا داریم 
اعــزام زائــران را از اســتانهای مختلف توســعه 
دهیــم، گفت و گو و قرار شــد در این رابطه برای 
زیارت همراه با ســهولت، عــزت و کرامت زائران 
ایرانــی دســتورات الزم به وزارت ســیاحه داده و 

مساعدت های الزم انجام شود.

قیمت های جدید بلیت هواپیما 
غیر قانونی است

کمیســیون عمران در مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به قیمت گذاری جدید برای بلیت هواپیما و 
گذاشتن کف قیمت ۶۰۰ هزار تومانی برای آن، این 
کار را برخالف روال معمول عنوان کرده و از بررسی 
موضــوع و احضار مدیران مربوطه به جلســه بعدی 

کمیسیون عمران خبر داد.
اسماعیل حسین زهی نایب رییس کمیسیون عمران 
در مجلس شورای اسالمی، درباره قیمت بلیط های 
هواپیما و مخصوصًا گذاشــتن کف قیمت ۶۰۰ هزار 
تومانــی و حمایت محمدی بخش رییس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری گفت: وزارت راه و شهرسازی 
باید پیگیر این قضیه شــود. در گذشــته جلســات 
متعددی با وزیر قبلی همچنیــن وزیر جدید در این 
خصوص برگزار شده است. این خواسته به حق مردم 
اســت و باید بداند مسافت شــهر و بُعد مسافتشان 
همچنین نوع شــرکت ها و نوع هواپیمایی آنها فرق 
می کند و نمی شــود همه را با یک قیمت کف ثابت 

در نظر گرفت.
وی ادامه داد: نهادی که قیمت ها کف بلیط هواپیما 
را مشخص کرده است باید جوابگو باشند. مسئولین 
ذیربط این موضــوع براین باور بودند که می خواهند 
قیمت هــا را به زمان قبل از کرونا برگردانند چون در 
زمان کرونا با یک ظرفیــت خالی می رفتند ولی در 
حال حاضر پروازها با ظرفیت کامل می رود و نه تنها 
قیمت ها را برنگردانند که حتی یک چیزی هم به آن 

اضافه کردند.

گواهینامه رانندگی ایران در کدام 
کشورها پذیرفته می شود؟

رییس پلیس راهــور ناجا گفت: در حال انجام کاری 
با وزارت خارجه هســتیم؛ آن هــم تبادل گواهینامه 
رانندگی با تمام کشورهای دنیا است؛ در حال حاضر 

۷۰ کشور در دستور کار پلیس است.
ســردار هادیانفر گفت: یک سامانه تبادلی هم برای 
اصالت گواهینامه های اســپانیایی در ایران و اصالت 
گواهینامه ایرانی در کشــور اســپانیا در نظر گرفتیم 
کــه به زودی انجام می شــود. وی افزود: نکته مهم 
این اســت که تنها کســی که اقامت قانونی داشته 
باشــد؛ می تواند از گواهینامه یک ساله استفاده کند؛ 
زیرا برخی عزیزان اقامت انها غیرقانونی اســت که 

مشمول استفاده از گواهینامه نمی شوند.

انتشار برنامه راهبردی وزارت صمت برای 
صنعت خودرو در ۹ پــروژه تحولی بازتاب 
زیادی در رســانه ها و بین کارشناســان و 
صاحب نظران صنعت خودرو داشته است؛ 
از خوش بینی به آینده تا ایده آلی و برنامه 
نویسی پنداشــتن برنامه های ارائه شده به 
چشــم می خورد. با نگاهی واقــع بینانه و 
کارشناســی در تحلیل پروژه های تحولی 
وزارت صمت و بدور از جانبداری می توان 
بیان نمود که شالوده نائل آمدن به اهداف 
در تیــراژ تولید، با رفع محدودیت های بین 
المللی تا حدود زیادی دست یافتنی و قابل 
اجراست، اما صادرات محصوالت خودرویی 
در سطح باال نیازمند استفاده از تکنولوژی و 
فناوری های روز در تولید محصوالت کیفی 
و مدیریت شیوه های صحیح کاهش هزینه 
در تقلیــل بهای تمام شــده و قابل رقابت 
با غول های خودروســازی دنیا است. و از 
ایــن رو تحقق پروژه صــادرات به اصالح 
جدی زیرســاخت ها در کیفیت، فناوری و 
اقل بهای تمام شــده قابل رقابت وابسته 
است. امروزه دنیا بواسطه وجود تکنولوژی 
مشــترک در رایانه هــا و قطعات های تک 
)HIGH-TECH( بــکار رفتــه در خودرو 
و الجرم روند کاهشــی عرضــه این نوع 
از تراشــه ها بدلیل قرارگرفتــن در اولویت 
اســتفاده از آن در رایانه که پیامد اپیدمی 
کوید ۱۹ می باشد، تیراژ تولید خودروسازان 
دنیــا را با کاهش محصــول نهایی مواجه 
کرده اســت و خودروســازان کشور نیز از 
این قاعده مستثنی نیستند. تراشه هایی که 
زمانی با قیمت های بسیار نازل در دسترس 
خودروســازان قرار می گرفت اما امروزه بنا 
به تقاضای باال در اســتفاده از رایانه های 
خانگی و شرایط انزوایی که بیماری مسری 
کرونا برای مردم جهان بوجود آورده است، 
با قیمت های بســیار باال و دها برابری در 
اختیار خودروســازان دنیا قرار می گیرد؛ و 
برای خودروســازان کشــور تهیه این نوع 
از قطعــات بواســطه محدودیت های بین 
المللی بمراتب با قیمت های بیشــتری نیز 
همراه است. برابر آمارهای منتشره از بانک 
جهانی، پیش بینی نرخ رشد اقتصادی برای 
اقتصــاد جهان با عبور از بحران ناشــی از 
ویروس کرونا بــه طور میانگین چیزی در 
حدود ۴,۳ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد بود 
و دیگر خبری از رشــدهای باال در اقتصاد 
مشــاهده نمی گردد. کاهش رشد و رونق 
اقتصــادی در جهان، بســیاری از بازارها 
را تحــت تأثیر قرار داده و بــازار تولیدات 
خودرو نیــز متأثر از آن اســت. از این رو، 
جهان امروزی در پی بکارگیری حداکثری 
از دانش حاصل از تحقیق و توســعه و به 
نوعی فناوری نرم اســت تا بسترهای رشد 
و رونق اقتصــادی را بیش از پیش فراهم 

نماید. در ایران وجود تعدد اندیشکده های 
فناور محور و اندیشــه محــور و همچنین 
وجود نخبگان و دانش بنیان های با پتانسل 
و ظرفیت بــاال در دانش و تکنولوژی های 
مورد نیاز کشور این امکان را فراهم نموده 
اســت که با تأمین زیرســاخت های ایجاد 
تحول از این پتانسیل بالقوه در ظرفیت های 
حداکثری خود بدرستی استفاده شود. از این 
رو، ضرورت سرمایه گذاری برای افزایش 
ظرفیت های تولید با بسترسازی های مؤثر 
در تحقق اهداف اقتصاد نرم و دانش بنیان 
بیش از پیــش نیازمند توجــه جدی قرار 
دارد. بند ۲ برنامه تحولی صنعت خودرو به 
پرهزینه ترین موضوع در افزایش هزینه و 
بهای تمام شــده محصوالت خودروسازان 
یعنی پروژه اصالح ســاختار زنجیره تأمین 
خودرو اشــاره دارد که بــا در نظر گرفتن 
حدود یک ســال و نیم زمان )مهر ســال 
۱۴۰۰ الی اســفند ۱۴۰۱( تمرکز بر روی 
کاهش هزینه های واسط از طریق استقرار 
نظام تیرینگ مطرح شــده اســت. نظام 
چنــد الیــه تیرینگ یا مجموعه ســازی 
در زنجیــره تأمین در واقــع امکان حذف 
واســطه را میسر نموده و به یکپارچگی در 
میان شــرکت های فعالی که در الیه های 
می انجامد.  قراردارند  قطعه  تولید  گوناگون 
در این حالت شــرکت های خودروســازی 
در چرخــه تولید به عنوان شــرکت اصلی 
سازنده به تأمین قطعه از تیرها یا دسته های 
مختلف تولیــد کننده قطعه به گونه ای که 
هردسته وابســتگی به دسته باالتر خود را 
دارد، می پردازند. بــه عنوان مثال در تولید 
و تکمیل خودرویی که خودروساز به بیش 
از ده هزار قطعه نیاز دارد، به صورت یکجا 
از تیر وان ها )شرکت های قطعه ساز دسته 
اول( تهیه می نماید و شــرکت های دسته 
دوم تنها با دســته اول ها در ارتباط بوده و 
نیاز مواد اولیه آنهــا را تأمین خواهند کرد 
و بدین ترتیب دسته ســوم ها در ارتباط با 
دســته دوم بوده و در نهایت در این چرخه 
تولید، اجزاء متشــکله خودرو نظیر موتور، 
گیربکس، مجموعه قطعات الکترونیکی و 
... با کاهش واسطه ها و هزینه های باالی 
لجستیکی مواجه می گردد. هدف از ایجاد 
زنجیــره تأمیــن چندالیــه را می توان در 

انجام  افزایش سرعت  افزایش هماهنگی، 
کار و کاهش هزینه ها شــامل: هزینه های 
مدیریت  انبارداری،  لجستیکی،  واسطه ای، 
موجودی، مدیریت سفارش ها و ...، یکپارچه 
سازی در نظام تأمین، هماهنگی در تأمین، 
واکنش سریع به تقاضاهای تولید، مدیریت 
بهینه زنجیره تأمین و ... بیان نمود. تحقق 
برنامه کاهش هزینه اجرای پروژه تحولی 
اصالح ساختار زنجیره تأمین خودرو به یک 
عزم راســخ و مدیریت هماهنگ در اجرای 
صحیح و مســتمر بین زنجیره های تأمین 
نیاز دارد تا توفیقات محسوس و چشمگیری 
در این خصوص بدســت آید. بند ۵ برنامه 
تحولی صنعت خودرو به شتابدهی طراحی 
و ســاخت و آماده ســازی زیرساخت های 
وسایل نقلیه برقی می پردازد. برنامه ای که 
امروزه به تمرکز غول های خودروســازی 
جهان بر آن انجامیده و پیش بینی می شود 
تا سال ۲۰۳۰ استفاده از خودروهای برقی 
در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر اتحادیه 
اروپا و آمریکا جایگزین خودروهای بنزینی 
شده و در کشــور چین سهم قابل توجهی 
از اســتفاده خودروهای برقــی را به خود 
اختصاص دهد و این بدان معنا خواهد بود 
که سهم تقاضا برای مصرف سوخت های 
فسیلی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد 
یافت. از ســوی دیگر، یکی از مطرح ترین 
بنز(  دنیا )شرکت  برندهای خودروســازی 
خودروی برقی را طراحی و به بازار عرضه 
نموده اســت که قابلیت پیمایش یک هزار 
کیلومتر بدون وقفه با هر بار شارژ را خواهد 
داشــت. و این رویداد به انتقال پالس هایی 
به سایر رقبا در امیدواری به آینده پیشرفت 
خودروهــای برقــی در جهــان و حرکت 
ســریع به این سمت انجامیده است. کشور 
ترکیه نیز به منظور دستیابی به تکنولوژی 
تولیــد خودروهای برقــی و قابل رقابت با 
غول های خودروســازی دنیــا و همچنین 
دریافت سهم بازار صادراتی از خودروهای 
آینده )خودروهــای الکتریکی( بودجه یک 
میلیارد یورویی به تولید خودروی ملی برقی 
اختصاص داده و همچنیــن با ایجاد ۱۷۵ 
مرکز تحقیق و توسعه بین المللی درصدد 
دســتیابی به آن است. در کشور آلمان بالغ 
بــر ۴۰ میلیارد یورو به تحقیق و توســعه 

خودروهای برقی اختصاص یافته و ســایر 
غول های خودروســازی دنیا تداوم حضور 
در بازارهــای رقابتی آتی را ورود به بخش 
تولید خودروهای برقی پیش بینی می کنند. 
ورود به صنعت خودروهای برقی در کشور 
با پلت فرم های کنونی در جریان اســت و 
یقیناً با توجه به اصل اولیه اقتصادی تولید 
یعنی ســرمایه گذاری کالن در این بخش 
اســت که با دایر نمــودن مراکز تحقیق و 
توسعه داخلی و مشترک بین المللی فرآیند 
حداکثــری ورود به دنیــای رقابتی تولید 
خودروهای برقی باکیفیــت و توان باالی 
عمر باتری در هــر پیمایش با انگیزه های 
پوشــش نیاز بازار و بــازار بزرگ صادراتی 
مهیا می گردد. بند ۷ برنامه تحولی صنعت 
خودرو به تعریف پروژه اصالح ساختار مالی 
و ســهامداری شــرکت های خودروسازی 
پرداخته است. موضوعی که امروزه در زیان 
انباشته خودروســازان مشهود بوده و سهم 
قابل توجهی از زیان انباشــته آنها را شامل 
می شود. برابر صورتهای مالی سال ۱۳۹۹ 
منتشره دو خودروســاز بزرگ کشور یعنی 
شرکت گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت 
گروه صنعتی ســایپا هریک به ترتیب ۴۵ 
هزارمیلیارد تومان و ۳۷ هزار میلیارد تومان 
زیان انباشــته داشته که سهم شرکت های 
گروه از این زیان به ترتیب ۱۶ هزار میلیارد 
تومان و ۲۲ هزار میلیارد تومان می باشــد. 
اصالح ساختار و لزوم توجه به بهره وری در 
این شرکت ها و تقسیم بندی آنها از لحاظ 
امکان  اهمیت،  با  اســتراتژیک  جنبه های 
شناسایی و برون سپاری را فراهم آورده و از 
این حیث فرصتی برای شرکت ها به منظور 
رفــع نقاط ضعف و افزایــش بهره وری و 
سودده شدن ایجاد نموده و در شرکت های 
اصلی نیز کاهش هزینه باال رخ خواهد داد.

بند ۸ برنامه تحولی صنعت خودرو به تعریف 
پروژه برای تبیین قابلیت ها و دستاوردهای 
صنعت خودرو با جلب مشــارکت خبرگان 
برای شــناخت صنعت خودرو و بازسازی 
افکار عمومی و اطالع رســانی مســتمر از 
اقدامات انجام شــده در رفع نواقص و توسعه 
فعالیت هــای تولیدی می پــردازد. با توجه به 
اهمیت مشــارکت خبرگان و نخبگان کشور 
در بروز اســتعدادها و خالقیت ها و همچنین 
بکارگیری در صنعت خودرو و درنهایت اطالع 
رســانی های مســتمر از اقدامات انجام شده 
در اذهان عمومی کشــور پیشنهاد به تشکیل 
شبکه ملی صنعت خودرو و فعالیت گسترده از 
ابتدای پروسه شناسایی نقاط ضعف، استفاده از 
خالقیت ها و ابتکارات نیروهای انسانی خالق 
و مبتکر کشور، تعریف پروژه های خالق محور 
و مشارکت خالقین و مبتکرین در طرح های 
توسعه ای صنعت خودرو و در انتهای زنجیره 
اطالع رسانی از اقدامات انجام شده در شبکه 
ملی صنعت خودرو می تواند مؤثر واقع شده و 
صنعت خودروسازی کشور را در جایگاه بهینه 

و در مسیر پر شتاب بهبود مستمر قرار دهد.

الزامات موفقیت برنامه های تحولی وزارت صمت برای صنعت خودرو کشور

نیل به توسعه؛ سراب یا واقعیت؟!

خودروهای وارداتی به چه کسی می رسد؟
رایزنی های بی نتیجه بین دستگاه ها!

۲۲۵۰ خودرو وارداتی که سال هاســت در گمرک دپو شــده 
اســت، بین رایزنی های مناطق آزاد برای واگذاری به آنها و 
صاحبان کاال مانده و تکلیف مشخصی ندارد ولی رایزنی برای 
واگذاری ها همچنان ادامه دارد و مناطق آزاد به طور جدی روی 
آن حساب کرده اســت. ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو طی 
چند ســال اخیر و تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ 
وارد گمرک شــد، خودروهایی که عمدتاً به استناد مجوزهای 
دولت و با انجام ثبت سفارش وارد شده اند ولی درگیر تصمیم 
یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجاد شده 
برای صاحبان کاال را تحت تأثیــر قرار داد. به هر ترتیب در 
فاصله دی ماه ۱۳۹۷ تا شــهریورماه ســال گذشته با صدور 
مصوبــه هیات دولت و طی چند مرحله، زمان تعیین شــد تا 
طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین تکلیف 
اقــدام کنند و گزارش نهایی گمرک ایران نشــان داد که از 
مجموع خودروهای وارداتی، ۲۲۴۹ دستگاه باقی مانده است، 
به هر حال بخشی از این خودروها دارای پرونده قضایی بوده 
و یا حدود ۱۰۰۰ دســتگاه فاقد ثبت سفارش نبوده و امکان 
ترخیص آنهای آن وجود نداشــت. امــا درباره تعیین تکلیف 
خودروهای توقیفی و آن دســته که در گمرک مانده اســت، 
از پایان ســال گذشته ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح 
شد که در ابتدا بحث ۱۵۰۰ دستگاه بود ولی در ادامه سازمان 
اموال تملیکی اعالم کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین 
تکلیف شود که بر این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی 
هیات دولت مطرح و مقرر شد با تصویب نهایی در دستور کار 

قرار گیرد. این در حالی است که اظهارت اخیراً سعید محمد - 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از رایزنی های جدی برای ورود 
خودروها به مناطق آزاد حکایت دارد؛ وی با اشاره به نگرانی ها 
در مورد تردد خودرو در کیش و قشم گفته است که »به دلیل 
ممنوعیت واردات خودور به کشــور، کمبودهایی در مناطق 
احساس می شــود که با تزریق ۲۳۰۰ خودروی خارجی این 
کمبود رفع خواهد شد، با حمایت و تصمیم دولت خودروهای 
توقیفی به توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی در این جزایر 
مطرح و اضافه می شود.« طرح واگذاری خودروها به مناطق 
آزاد در حالی مطرح است که چندی پیش گمرک ایران برای 
تعیین تکلیف خودروهای دپو شده چند پیشنهاد به دولت ارائه 
و مقرر شد در مورد آن بررسی انجام شود. طبق پیش نویسی 
که از ســوی ارونقی -معاون وقت گمرک ارائه شد، پیشنهاد 
شــد که ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری که تا 
تاریخ ۱۶ دی مــاه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار اماکن گمرکی و 

مناطق ویژه و آزاد هســتند، به صــورت بدون انتقال ارز و از 
محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بالمانع 
باشد. در پیشنهاد گمرک در مورد خودروهای سواری با حجم 
موتور باالتر از ۲۵۰۰ سی سی نیز که امکان ترخیص نداشت، 
تاکید شد که خودروهای مربوط به جانبازان که تا شهریورماه 
۱۳۹۳ وارد گمرک شــده و دارای ثبت سفارش است، از این 
موضوع مســتثنی بوده و امکان ترخیص داشته باشد و درباره 
مناطق آزاد نیز خودروهای ســواری بدون الــزام به رعایت 
محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی که تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 
برای آنها توســط مناطق آزاد قبض انبار صادر شده با رعایت 
مقررات مربوطه، جهت شماره گذاری و تردد در محدوده مجاز 
تعیین شــده در مناطق آزاد قابل ترخیص باشد. اما در مورد 
خودروهای توقیفی دارای پرونده قضایی هم محدود به زمان 
نشده و پیشــنهاد شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهــای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد 
یا برائت آن ها از ســوی مرجع رسیدگی کننده صادر می شود، 
مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات 
ترخیص شود. این خودورها جریان پرحاشیه ای در این سال ها 
داشته و در مواردی درگیر اختالف نظرهای بین دستگاه های 
ذیربط از جمله گمرک، سازمان اموال تملیکی، وزارت صمت، 
بانک مرکزی و البته ســازمان ملی اســتاندارد بوده است که 
می توان به ماجرای غیراستاندارد بودن خودروهایی مانند بنز و 
بی ام دبلیو و پورشــه اشاره کرد که درنهایت هم توافقی بین 

دستگاه ها صورت نگرفت.

سعید قصابیان
کارشناس حمل ونقل

بازتاب

ادعای عجیب ایران خودرو درباره 
باز نشدن کیسه هوای خودرو

مدیر طراحی مرکز توســعه محصوالت ایران خودرو 
گفت: باز شدن کیسه هوا )ایربگ( در هنگام تصادف 
خودرو، بســتگی به شــدت ضربه، میزان سرعت و 
زاویــه ای دارد که ضربه وارد می شــود. مدیر طراحی 
مرکز توسعه محصوالت ایران خودرو گفت: باز شدن 
کیسه هوا )ایربگ( در هنگام تصادف خودرو، بستگی 
به شــدت ضربه، میزان ســرعت و زاویه ای دارد که 
ضربه وارد می شود. مهدی رحیمی افزود: کیسه هوای 
هر خودرو یک جعببه سیاه برای ذخیره اطالعات دارد 
و ما برای بررســی حادثه بهبهان باید این جعبه های 
سیاه را بررسی کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که چرا 
کیسه هوا عمل نکرده است. وی گفت: اگر مشخص 
شود که اشکال از کیسه هوا بوده ما طبق قراردادهای 
بین المللی باید به ســراغ تولید کننده آن کیسه هوا 
برویم و مقصر سازنده کیسه هوا است. رحیمی با بیان 
اینکه نظام های کیفی در خودروســازی ها مســتقرند 
افزود: اگر ایراداتی در خودروهای تولید شده مشاهده 
می شود این ایرادات خیلی محتوایی نیست که خودرو 
در حــد فروش نباشــد. مدیر طراحی مرکز توســعه 
محصوالت ایران خودرو گفت: خودرو باید به محض 
تولید در کوتاه ترین زمان ممکن تحویل مشتری شود، 
اما اکنون خودروهای متوقف شده و ماندگار، به دلیل 
کمبود قطعــات، دچار ایراداتی می شــوند که پس از 
بازیابی و مونتاژ مجدد، ممکن اســت هنگام تحویل 
به مشتری اشکاالتی داشــته باشند. وی اضافه کرد: 
در کشور ما آزمون تصادف وجود ندارد و خودروسازان 
برای دریافت گواهینامه های معتبر، باید خودروها را به 
خارج از کشور ارسال کنند و بعد از دریافت گواهینامه ها 

آن ها در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار دهند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی:
سازمان هواپیمایی کشوری با تعیین 
کف قیمت بلیت پرواز مخالف است

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: این 
سازمان هم با کف قیمت بلیت هواپیما مخالف است هم 
با گرانفروشی. میر اکبر رضوی در برنامه زنده تلویزیونی 
اظهار کرد: تعیین کف قیمت بلیت هواپیما به جهت ایجاد 
رقابت، امکان پذیر نیســت؛ البته اخیراً صورت جلسه ای 
هم شــده بود که برای شــرکت های هواپیمایی کف 
قیمت بلیت تعیین شود که دلیل آن مبارزه با دامپینگ 
یا همان رقابت مضّره بود و شرکت های آسیب نبینند و 
خدمات رفاهی مسافران کاهش نیابد. وی افزود: نهایتًا 
سازمان هواپیمایی به شرکت های هواپیمایی اعالم کرد 
که مصوبه تعیین کف قیمت بلیت ملغی شــده است و 
شرکت های هواپیمایی اجازه ندارند کف قیمت را تعیین 

کنند و موضوع رقابتی همچنان برقرار است.

رضا آریاراد
کارشناس صنعت خودرو
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۱۱
گردشگری

نگاه روز

معرفی معتبرترین پاسپورت های 
جهان در سال ۲۰۲۲

موسسه هنلی فهرســت معتبرترین پاسپورت های 
جهان را در ســال ۲۰۲۲ منتشــر کرد که ژاپن و 
سنگاپور در صدر این فهرست قرار گرفته اند و ایران 

در رتبه ۱۰۱ قرار دارد.
مطابق سال های گذشته، »موسسه هنلی« فهرست 
معتبرترین پاســپورت های جهان در سال ۲۰۲۲ را 
منتشر کرد. این فهرست شامل رتبه بندی پاسپورت 
تمامی کشورهای جهان می شود و معیار آن، تعداد 
کشورهایی است که شــهروندان دارای پاسپورت 
قادر خواهند بود تا بدون دریافت ویزا به آن ســفر 
کنند. این موسسه از سال ۲۰۰۶، به صورت مداوم 

پاسپورت های مسافرتی جهان را رصد می کند.
در گــزارش هنلی با بیان اینکــه محدودیت های 
دوران کرونا ســبب ایجاد بزرگ ترین شــکاف در 
صنعت سفر و گردشگری در ۱۶ سال گذشته شده 
اســت، رتبه بندی پاسپورت ها بدون در نظر گرفتن 
محدودیت های موقتی دوران کرونا بررسی می کند. 
بر این اساس و به لحاظ تئوری، ژاپن و سنگاپور با 
امکان ســفر بدون ویزا به ۱۹۲ مقصد بین المللی، 
به صورت مشــترک دارای قدرت ترین پاســپورت 

جهان هستند.
رتبه بندی معتبرترین پاسپورت جهان در سه ماهه 
اول ســال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشــته تقریبًا 
بدون تغییر باقی مانده اســت و کره جنوبی و آلمان 
به صورت مشــترک با امتیاز ۱۹۰، در جایگاه دوم 
قرار دارند. همچنین کشــورهای فنالنــد، ایتالیا، 
لوکزامبورگ و اسپانیا نیز با امتیاز ۱۸۹ در رده سوم 

قرار دارند.
آنچه مشــخص است، کشــورهای اتحادیه اروپا 
کمافی ســابق در این فهرست باالنشین محسوب 
می شوند و کشورهای فرانسه، هلند و سوئد با یک 
پله صعــود، به اتریش و دانمــارک در رده چهارم 
پیوستند. شهروندان این کشورها امکان سفر بدون 
ویزا به ۱۸۸ کشــور را دارند. ایرلند و پرتغال نیز با 

امتیاز ۱۸۸ در رده پنجم قرار گرفته اند.
ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا که در سال ۲۰۱۴ 
صدر این فهرست را به خود اختصاص داده بودند، 
اکنون جایگاه خود را از دست داده اند. این دو کشور 
در کنار سوئیس، نروژ، بلژیک و نیوزلند که سابقه 
انزواطلبی و بی طرفی دارند، در جایگاه ششم قرار 

گرفته اند.
در قعر این فهرســت نیز کشور افغانستان به چشم 
می خورد که اتباع آن تنها قادر به سفر به ۲۶ کشور 

جهان بدون دریافت ویزا هستند.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که در فهرست 
معتبرترین پاسپورت های جهان، قعرنشین محسوب 
می شود. ایران در کنار جمهوری دموکراتیک کنگو 
با امتیاز ۴۲، در جایگاه صدویکم قرار گرفته است؛ 
بنابراین کشــورهای بدون نیاز برای دریافت ویزا 
برای شهروندان ایرانی ۴۲ کشور عنوان شده است.

در ســال ۲۰۰۶، شاخص پاســپورت هنلی اذعان 
داشت که هر فرد از جامعه جهانی به طور میانگین 
قادر خواهد بود تا بدون دریافت ویزا به ۵۷ کشــور 
جهان ســفر کند. این میانگین امروزه عدد ۱۰۷ را 
نشان می دهد که حدوداً دو برابر آمار پیشین است.

موسسه هنلی با بررسی مداوم ۱۹۹ کشور جهان، 
یکی از مهم ترین مراجع رتبهبندی پاسپورت های 
جهان است و فهرســت معتبرترین پاسپورت های 
جهان در سال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آخرین تغییرات 
برای ســه ماهه نخست سال جدید میالدی منتشر 

شده و قابل مشاهده است.
۱. ژاپن، سنگاپور )۱۹۲ مقصد(

۲. آلمان، کره جنوبی )۱۹۰(
۳. فنالند، ایتالیا، لوکزامبورگ، اسپانیا )۱۸۹(

۴. اتریش، دانمارک، فرانسه، هلند، سوئد )۱۸۸(
۵. ایرلند، پرتغال )۱۸۷(

۶. بلژیک، نیوزلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا، ایاالت 
متحده )۱۸۶(

۷. اســترالیا، کانادا، جمهوری چک، یونان، مالت 
)۱۸۵(

۸. لهستان، مجارستان )۱۸۳(
۹. لیتوانی، اسلواکی )۱۸۲(

۱۰. استونی، لتونی، اسلوونی )۱۸۱(
۱۰۴. کره شمالی )۳۹ مقصد(

۱۰۵. سرزمین های نپال و فلسطین )۳۵(
۱۰۶. سومالی )۳۴(

۱۰۷. یمن )۳۳(
۱۰۸. پاکستان )۳۱(

۱۰۹. سوریه )۲۹(
۱۱۰. عراق )۲۸(

۱۱۱. افغانستان )۲۶(

گزارش

موزه دبی در قلعه سنتی الفهیدی

یکی از مرکز های گردشگری و تاریخی در شهر دبی 
واقع در کشــور امارات متحده عربی، موزه دبی است. 
قدمت تاریخی این موزه به ســال ۱۹۷۱ میالدی باز 
می گردد. موزه دبی در قلعه ســنت الفهیدی قرار دارد 
و متشــکل از تصاویر مربوط به زندگی بادیه نشینان 
امارات و اقالم تاریخی می باشــد. عنوان بزرگ ترین 
شــهر در امارات متحده عربی به دبی اختصاص دارد. 
دبی به عنوان یکی از شهر های بزرگ تجاری در دنیا 
از منظر جغرافیایی در بخش جنوبی ایران و شبه جزیره 
عربســتان قرار دارد.  واحد پولی امارات متحده عربی، 
درهم امارات است. در طی رونق صنعت نفت، اقتصاد 
امارات به ویژه دبی در مسیر پیشرفت گام برداشت. دبی 
از جاذبه های تاریخی و گردشگری مختلفی بهره مند 
است. موزه دبی یا متحف دبی، مرکزی گردشگری در  
دبی اســت که به صورت سالیانه گردشگران مختلفی 
را از داخل و خارج از مرز های کشور امارت جذب می 
کنــد. در موزه دبی، نحوه زندگی مردم امارات متحده 
عربی قبل از کشــف نفت در قالــب تصاویر رنگی و 
ویدئو نمایش داده شده استقدمت تاریخی موزه دبی به 
سال ۱۹۷۱ میالدی باز می گردد. هدف اصلی برپایی 
موزه دبی، به تصویر کشــیدن و نمایش زندگی بادیه 
نشینان کشور امارات متحده عربی بوده است. به طور 
کلی بازدید کنندگان می توانند با شرایط زندگی مردم 
کشور امارات متحده عربی در حوزه های شهر، روستا، 
موقعیت های کوهســتانی، کویری، دریایی و ساحلی 
آشنا شــوند.عالوه بر این، موزه دبی اطالعاتی را در 
خصــوص روش های مختلف ارتباطی اهل امارات با 
ملل های متعدد به بازدید کنندگان ارائه می دهد.موزه 
دبی در قلعه ســنتی الفهیدی تعبیه شــده است. قلعه 
سنتی الفهیدی یکی از بناهای تاریخی امارات متحده 
عربی به شــمار می رود که در ســال ۱۷۸۷ بنا شده 
است. این قلعه به عنوان قدیمی ترین ساختمان شهر 
دبی شناخته شده اســت.قلعه سنتی الفیدی در قدیم 
االیام برای حفاظت از شــهر دبی در برابر مهاجمان 
ســاخته شده است. در داخل قلعه حاکم های مختلف 
دبی سکونت می گزیدند و به عنوان یک مقر حکومتی 
کاربری داشت. به مرور زمان نوع کاربری قلعه سنتی 
الفهیدی مصادف با ســال ۱۹۷۰ بــه موزه تغییر پیدا 
کرد.  در قســمت ورودی موزه، مجموعه ای از نقشه 
های قدیمی امارات متحده عربی و خلیج فارس درج 
شــده است. عالوه بر این، در کنار نقشه های قدیمی 
تصاویــری هوایی وجود دارد که بیانگر روند رشــد و 
توسعه شــهر دبی واقع در امارات می باشد.در داخل 
حیاط قلعه ســنت الفهیدی یک خانه با برگ درخت 
نخل و برج بادی امارات وجود دارد. همچنین در حیاط 
قلعه قایق هایی سنتی و کوچک مشهود است. سمت 
راســت حیاط گونه های مختلف لوازم و اشیا دفاعی 
در برابر دشــمن نظیر سالح و شمشیر گردآوری شده 
است. در سمت چپ حیاط نیز، یک ویترین دربردارنده 
آالت موسیقی مردم امارات متعلق به ادوار گذشته اعم 
از فلوت، نی انبان، طبل و چنگ تعبیه شــده اســت. 
دور تا دور حیــاط خانه هایی قدیمی مجهز به بادگیر 
یــا برج های بادی قدیمی وجود دارد. دیوار های قلعه 
سنت الفهیدی به وســیله بلوک های مرجانی سنتی 
ســاخته شده است و با آهک مســتحکم شده است. 
طبقه اول قلعه متشکل از ستون های چوبی پشتیبان 
اســت. ســقف طبقه فوقانی نیز از گل و الی، گچ و 
نخل ساخته شده اســت.حدود ۲۵ سال پس از تغییر 
کاربری قلعه به موزه، بازسازی هایی در داخل بنا قلعه 
به منظور افزایش تعــداد اتاق و نگار خانه های موزه 
شــکل گرفت.در زیرزمین قلعه سالن های نمایش به 
همراه شهر فرنگ های سر پوشیده و نمایشگاه مشهود 
اســت. در این محوطه زندگی ســنت مردم امارات از 
جنبه های متمایز به نمایش گذاشته شده است.موزه 
دبی متشــکل از گالری های متعدد با آثار و هنرهای 
باســتانی قدیمی است که به کشــور اماران با قدمت 
تاریخی ۳۰۰۰ ساله تعلقه دارد. در موزه دبی نماهای 
زندگی مردم قبل از کشــف نفــت و مدل های زنده 
روز مره قدیم االیام مربوط به امارات متحده عربی به 
تصویر کشــیده شده است.به عبارتی موزه دبی حاوی 
جلوه های ویژه، تصایر رنگی بی نظیر به همراه مدل 
های زنده و صدا را به صورت کامال شفاف به نمایش 
می گذارد. جلوه های نمایشــی موزه حاکی از زندگی 

مردم امارات متحده عربی قبل از کشف نفت دارند.

کویــر یکــی از مقاصد محبــوب برای 
گردشگرانی است که در فصل پاییز قصد 
تفریــح و تجربــه دارند بــرای همین در 
فصل پاییز تورهای گردشگری زیادی در 
این حوزه فعالیت می کند و البته اســتقبال 
بسیار زیادی نیز از این نوع تورها می شود. 
خوشبختانه ایران جزو کشورهایی است که 
کویرهای زیبا؛ متنوع و بسیاری دارد برای 
همین شما می توانید کویر مورد نظر خود را 
انتخاب کنید و با تور مخصوص آن به آن 
جا بروید و از رمل های شنی؛ دریاچه های 
نمک؛ آسمان پر ســتاره؛ آفرود سواری و 

دیگر جاذبه های کویر استفاده کنید.
دلیل نام گذاری کویر کاراکال ��

کویر کاراکال که بــا نام کویر صادق آباد 
هم شناخته می شود واقع در یزد و در مرکز 
ایران می باشد. این کویر از دیرباز تا کنون 
زیســتگاه نوعی گربه سان به نام کاراکال 
بوده و به همین دلیل اســت که این کویر 
را بــا نام کاراکال می شناســند. همچنین 
کویر کاراکال درگز به دلیل نزدیک بودن 
به روستای صادق آباد در همین استان به 

کویر صادق آباد نیز مشهور است.
گربه کاراکال چیست؟ ��

کاراکال نوعی اســم فارسی باستانی است 
کــه برای گربه ای که در این کویر زندگی 
می کند در نظر گرفته شده است. همانطور 
که گفته شــد دلیل اصلی نام گذاری این 
کویر وجود ایــن گربه در آن اســت. در 
سرتاسر ایران فقط هشت نوع گونه گربه 
ســان وجود دارد که یکی از آنها که گربه 
کاراکال اســت در کویــر کاراکال زندگی 
می کند البته امــروزه نام گربه کاراکال به 
ســیاه گوش یا منگوله گــوش تغییر پیدا 
کرده اســت. عالوه بر ایــران گربه های 
کاراکال در آفریقــا نیــز زندگی می کنند 
و دارای زیســتگاهی در آن جا هستند. از 
خصوصیات بارز این گربه ســان می توان 
به ســریع بودن و سنگین بودن آن اشاره 
کرد که جزو ســنگین ترین و سریع ترین 
گربه ســانان کوچک قرار دارد. با اشاره بر 
مطالعاتی که بر روی ژنتیک این گربه سان 
انجام شده است گفته می شود نزدیک ترین 
خویشــاوندان او گربه طالیــی آفریقایی 
و یوزگربه هســتند. حتی با وجود این که 
این گربه سان از گذشته های دور در ایران 

حضور داشته است و حتی برای یاد بودش 
کویری به همین نام؛ نام گذاری شده است 
اما عده زیادی گربه کاراکال را با گونه ای 
دیگر از گربه ســانان که بــا نام لینکس 
شناخته می شوند اشتباه می گیرند. از دالیل 
اینکه گربه کاراکال را با گربه سان لینکس 
اشــتباه می گیرند وجود شباهت ظاهری 
میان این دو جانور است اما از لحاظ اخالقی 
و ژنتیکی به هیچ وجه یکســان نیستند و 
این گفته را می توان با دالیل زیادی اثبات 
کرد. از دالیــل آن می توانیم به تک زی 
بودن کاراکال اشــاره کنیم. همانطور که 
گفته شد کاراکال حیوان تکسی و به شدت 
قلمرو طلب است و همچنین بیشتر مواقع 
و شــب گردی می کند کاراکال در مناطق 
خشک و بیابانی قلمرو وسیعی را از آن خود 
می کند مثاًل یک گربه سان کاراکال حدود 
۲۷۰ تا ۱۱۰۰ کیلومتر مربع را تعداد قلمرو 
خود در می آورد و از ورود دیگر گربه سانان 
جلوگیری می کند حتی اگر این گربه سان 

کاراکال باشد.
محل قرارگیری کویر کاراکال ��

کویر کاراکال در مرکز ایران واقع در استان 
یزد و در نزدیکی شهرستان بافق قرار دارد 
این کویر نزدیکی زیادی با روستای صادق 
آباد دارد به همین دلیل اســت که برخی 
آن را با نام کویر صادق آباد می شناســند. 
از لحاظ مسافتی شهرســتان بافق با یزد 
۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد و فاصله بافق تا 
روستای صادق آباد نیز ۱۵ کیلومتر است 
حال شــما می توانید با طی کردن مسافت 
دو کیلومتــری از روســتای صادق آباد به 

کویر کاراکال برسید. راه های دسترسی به 
کویر کاراکال متنوع است و شما می توانید 
از خودروی شخصی استفاده کنید و یا حتی 
با هواپیما تا فرودگاه شــهر یزد بروید و یا 
با اتوبــوس تا پایانه بافق و با قطار تا خود 
شهرستان بافق سفر کنید. و یا حتی شما 
می توانید با ثبت نام در تورهای گردشگری 
از شــهر خود تا کویر کاراکال را همراه با 
دوســتان خود طی کنید و از کمپ کردن 
در دل بیابان لذت ببرید. این کویر که جزو 
تجربه ای  است  ایران  استثنایی  کویرهای 
متفاوت برای شما به ارمغان می آورد برای 
همین گردشــگران زیادی ساالنه به آن 
سفر می کنند و از طبیعت زیبا و وحشی آن 

استفاده می کنند.
جاذبه های توریستی کویر کاراکال ��

عــالوه بر خود کویر کــه تفریحاتی مثل 
شــتر ســواری؛ آفرود ســواری و رصد 
آسمان و ســتاره ها در شب را دارا است و 
همچنین می توانید در اقامتگاه های سنتی 
و کالسیک آن تجربه متفاوتی کسب کنید 
دارای جاذبه های دیدنی دیگری نیز است. 
الزم به ذکر است که اگر شما فرد خوش 
شانسی باشــید می توانید گربه کاراکال را 
که در این منطقه زندگی می کند مشاهده 

کنید.
تپه های شن ��

درســت مانند هر کویر دیگــر این کویر 
نیز تپه های شــن روان متعددی دارد که 
بزرگتریــن آن ها ارتفاعشــان به ۵۰ متر 
نیز می رســد که در باالی این تپه ها شما 
با منظره شگفت انگیزی روبه رو خواهید 

شد و برای عکاسی از آن می توانید استفاده 
کنید. حتی برخی از گردشــگران با قصد 
شــن درمانی به این کویر و یا کویرهای 
دیگر ســفر می کنند. آفرود سواری روی 
این تپه ها هیجان بســیاری برای تجربه 

کنندگان به ارمغان می آورد.
قلعه باقر آباد ��

درســت قبل از رســیدن به این کویر بعد 
از بافق و در مســیری آسفالت شده که به 
سوی روستای صادق آباد حرکت می کند 
درست قبل از ۹ کیلومتر تا کویر کاراکال 
قلعه های به نام باقرآبــاد وجود دارد. این 
قلعه مربوط به زمان قاجار می شــود و به 
دســتور عبدالرحیم خان فرزند محمد تقی 
خان بافقی ساخته شده است و جزو یکی 
از دژهای تاریخی و به جا مانده محسوب 
می شود. سلسله قاجار با ساخت این قلعه از 
مردم در برابر خطرات محافظت می کرده و 
همچنین از آن برای ذخیره غالت استفاده 
می کرده به همین منظور این قلعه دارای 
۴۵ اتاق؛ ۱۰ جایگاه تیراندازی و ۳ جایگاه 
سنگ اندازی و همچنین دو برج نگهبانی 
اســت تا بتوان از قلعه به خوبی محافظت 
شــود. از زیباترین مکان ها برای عکاسی 
در این کویر می توان به نخلستان های آن 
اشاره کرد. وجود این نخلستان ها و باغ ها 
در کنار کویر کاراکال به شما این اجازه را 
می دهد تا در آن پیاده روی کنید و از میان 
درختان انار و پسته عبور کنید و تجربه ای 
دیگر کسب کنید. به طور کلی کویر گردی 
تجربه های بسیار متفاوت نسبت به دیگر 
طبیعت گردی ها و گردشــگری ها است. 
در کویــر گردی می توانید از ســافاری و 
شتر سواری؛ تماشای آســمان پر ستاره؛ 
پیــاده روی و غلت خوردن روی شــن؛ 
موتور سواری و آفرود سواری لذت ببرید. 
همچنین بســیاری از تورهای گردشگری 
که مقصد آنها کویر است دارای موسیقی 
و اجرای زنده در شب هستند که شما بعد 
از کمــپ کردن در کویــر و لذت بردن از 
آفتاب در روز؛ در شــب نیــز می توانید با 
حضور در این محیط شــاد دو برابر لذت 
ببرید همچنین امروزه به دلیل اســتقبال 
زیاد؛ کویرها دارای امکانات رفاهی زیادی 
شــده اند و اقامت را برای کویــر نوردان 

راحت تر کرده اند.

کویر کاراکال؛

کویری زیبا با امکانات تفریحی و رفاهی

حمامی که با یک شمع گرم می شود
معرفی حمام شیخ بهایی؛ 

پایتخت ایران در دوره صفویه استان اصفهان بوده است. این 
شــهر به عنوان یکی از قطب های فرهنگی و گردشگری در 
ایران بناهای تاریخی متعددی را در خود جای داده اســت. 
یکــی از گرمابه های معروف متعلق بــه دوره صفویه، حمام 
شــیخ بهایی می باشد. اصلی ترین شاخصه حمام شیخ بهایی 

به سیستم گرمایشی اختصاص دارد.
استان اصفهان یکی از قطب های فرهنگی و گردشگری در 
ایران به شــمار می رود. اصفهــان در دوره صفویه به عنوان 
پایتخت ایران انتخاب شــد. زین پــس در بازه زمانی ۱۰۵۰ 
الی ۱۷۲۲ میالدی، شــهر اصفهان مــورد توجه معماران و 

هنرمندان خوش ذوق واقع شد.
اهالی اصفهان به زبان فارسی با لهجه اصفهانی گویش دارند. 
در لهجه اصفهانی حرف »س « به جای کلمه »است« مورد 

استفاده قرار می گیرد.
اصفهــان به صورت ســالیانه بــه موجب برخــورداری از 
مجموعه های تفریحی، آثار تاریخی، مراکز خرید و مکان های 
گردشــگری میزبان گردشــگران داخلی و خارجی است. در 
شــهر اصفهان بناهای تاریخی متعددی به چشم می خورد 
که تعدادی از آن ها در ســازمان تخصصی بین الملل متحد 
به نام یونســکو به ثبت رســیده اند. در دوره صفوی، با تبحر 
و مهارت شــیخ بهایی شــبکه ای کامل و گسترده از آبیاری 
در اصفهان تشــکیل شــد. در شــهر اصفهان حدود ۲۷۳ 
گرمابــه وجود دارد که از دوره صفویه بر جای مانده اســت. 
از گرمابه های مشــهور موجود در اصفهان می توان به حمام 
نقاشــی، حمام رهنان، حمام شاه علی در خیابان عبدالرزاق، 
حمام شــیخ بهایی، دهنو، تودشکچو، خسرو آقا و حمام وزیر 
اشاره کرد. عنوان معروف ترین حمام شهر اصفهان به حمام 
شــیخ بهایی واقع در خیابان عبدالرزاق اختصاص دارد. حمام 
تاریخی شــیخ بهایی در نزدیکی امامزاده درب امام یا بقعه 
درب امام، میان مســجد جامع و هارونیه در بازار کهنه قرار 
دارد. قدمت تاریخی حمام شــیخ بهایی به دوره صفویان باز 
می گردد. یکی از دانشمندان عصر صفوی به نام شاه عباس 
اول در ســال ۱۰۲۵ قمری دستور ساخت حمام شیخ بهایی 
را صادر کرده اســت. حدود ۸۸ رساله و کتاب از شیخ عباس 
صفوی بر جای مانده است که نشان از مهارت وی در عرصه 
منطق، ریاضی و فلســفه دارد.در قدیم االیام در کشور ایران 

حمام های مختلفی وجود داشتند که هر یک از آن ها بر اساس 
یک نوع معماری ویژه طراحی شده بودند. با پیشرفت جوامع 
بشــری و رونق زندگی شهری، حمام ها از حالت عمومی به 
شخصی مبدل شــدند. اکثر حمام های برجای مانده از ادوار 
گذشــته تغییر کاربری پیدا کرده اند و به یک مکان فرهنگی 
اعم از زورخانه و موزه تبدیل شــده اند. حمام شیخ بهایی به 
عنوان یک بنای تاریخی در مرکز شــهر اصفهان تعبیه شده 
اســت. این حمام اسرار آمیز به موجب برخورداری از یک راز 
در خصوص گرم شدن شهرت گســتره ای پیدا کرده است. 
حمام شــیخ بهایی در گذشــته تحت مالکیت افراد مختلفی 
قرار داشته است و به مرور زمان به مالکیت میراث فرهنگی 
اصفهان درآمده است. آخرین بازسازی که در مجموعه حمام 
شــیخ بهایی به اجرا در آمده است به سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ 
باز می گردد. بهتر اســت بدانید حمام تاریخی شیخ بهایی در 
تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۷ به شــماره ۲۰۶۳ در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. حمام شخ بهایی از منظر معمای 
به مثابه حمام های برجای مانده از ادوار مختلف طراحی شده 
است. فضای اصلی حمام شــامل گرمخانه، سربینه و میان 
در می شود. یکی از ویژگی های برجسته معماری حمام شیخ 
بهایی، برخورداری از دو سربینه بزرگ می باشد. سربینه های 
گرمابه برای جنســیت های متمایز در نظر گرفته شده بودند 
به گونه ای که یک سربینه مخصوص بانوان و سربینه دیگر 
ویژه آقایان بوده اســت. نوع آتش خانه حمام شیخ بهایی با 
حمام هــای تاریخی دیگر در تمایز اســت. در حقیقت عامل 
اصلی تمایز بخشــی میان حمام شــیخ بهایی با حمام های 
متعلق به دوره های گذشــته به سیستم گرمایشی اختصاص 
دارد. شایان توجه است حمام شیخ بهایی به استخر، خزینه و 
آب انبار مجهز می باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد 
معماری حمام شیخ بهایی سیستم گرمایشی متمایز است. در 
سال های نخست ســاخت حمام شیخ بهایی آب مورد نیاز و 
هوای حمام به وســیله یک شعله گرم می شده است. کارایی 
سیستم گرمایشی حمام شیخ بهایی تا سال های میانی دوره 
پهلویی تداوم داشــته است. پس از خاموش شدن شمع، آب 
دیگ به نقطه جوش نرسیده است. اصلی ترین عامل دخیل 
در خاموش شدن شمع تخریب بخشی از سازه حمام در طی 
تحقیق های محققان خارجی گزارش شده است. به استناد از 

برخی روایات علت گرم شــدن حمام به یک سیستم سفالی 
لوله کشــی باز می گردد. این لولــه در بخش میانی حمام و 
آبریزگاه مســجد جامع قرار دارد. محققان در طی شناسایی 
سیســتم لوله کشی ســفالی بر این باور رســیدند که عامل 
گرم شــدن حمام به وسیله یک مشعل، مکش طبیعی است. 
مکــش طبیعی به عنوان منبع گرما با هدایت گازهایی نظیر 
اکسیدهای گوگردی و متان به مشعل موجود در خزینه حمام 
سبب شکل گیری شعله می شده است. در سال های اخیر در 
کشورهای پیشرفته در راستای تهیه سوخت از گاز فاضالب 
به نام بیوگاز استفاده می کنند. عده ای از محققان بر این باور 
هســتند که گازهای آتش زا برای شعله ور شدن به صورت 
مســتقیم از مواد زائد موجود در حمام تأمین می شده است. 
عالوه بر این، حمام شــیخ بهایی از منظر موقعیت مکانی در 
کنار عصارخانه جماله اصفهان قرار دارد. بدین ترتیب احتمال 
می رود ســوخت مورد نیاز حمام به وسیله روغن عصارخانه 
تأمین می شــده اســت. با وجود نظریه های مختلفی که در 
خصوص راز روشن ماندن شعله حمام ارائه شد، در خصوص 
دســتیابی به یک جواب قانع کننده تحقیقاتی بر روی حمام 
صورت گرفت. یک مخترع مشهدی، در راستای شببیه سازی 
حمام اقداماتی انجام داد. هدف از شــبیه سازی حمام کشف 
سر و راز حمام شیخ بهایی بود. از نظر محقق مشهدی، طال 
منبع گرمابه است. طال رساناترین فلز انتقال دهنده گرما به 
شمار می رود و برای تولید انرژی فراوان به اندک حرارتی نیاز 
دارد. تئوری که محقق مشــهدی درباره منبع اصلی گرمابه 
ارائه داد به منظور جلوگیری از سرقت های احتمالی مورد تأیید 
واقع نشــد. با این حال توانست در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ 
میالدی دو نشــان طال از جانب ســوئیس و مسکو دریافت 
نماید. حمام شــیخ بهایی در خیابان عبدالرزاق اصفهان قرار 
دارد. آب و هوای غالب این استان، معتدل و متمایل به سرد 
است. در گرم ترین فصل سال دمای هوا در ۳۹ درجه سانتی 
گــراد قرار می گیرد و در فصل زمســتان دمای هوا در درجه 
منفی ۱۸ درجه کاهش چشــمگیری پیدا می کند. از نظر آب 
و هوایی مناسب ترین زمان برای سفر به اصفهان و بازدید از 
حمام شــیخ بهایی با معماری منحصر به فرد صفوی فصل 
بهار و پاییز اســت. در این فصول دمای هوا در حالت تعدیل 

قرار دارد و میزان آلودگی هوا در سطح کمتری می باشد.

پوریا محمدی پیوند
روزنامه نگار
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کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان همزمان 
با تجلیل از خانواده های شــهدای آتش نشــان حادثه 
پالســکو، از کتاب جدید محمدرضا مرزوقی با عنوان 
»مشترک مورد نظر« رونمایی می کند.به نقل از اداره 
کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، »مشترک 
مورد نظر« از مجموعه »رمان نوجوان امروز« ساعت 
۱۰ تــا ۱۲ روز سه شــنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ بــا حضور 
خانواده های شهدای آتش نشان حادثه پالسکو رونمایی 
می شود.در این مراسم مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل، 
محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید، فاطمه طارمی 
مدیرکل نظارت بر انتشــارات کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان و تعــدادی از نویســندگان و 
تصویرگران آثار کانون همچون شــهرام شفیعی، علی 

کاشفی خوانساری و... حضور خواهند داشت. 

تجلیل از شهدای حادثه پالسکو و رونمایی از یک کتاب

سرپرســت مرکز پژوهشــهای غالت شــرکت 
بازرگانی دولتی ایــران از مطلوب بودن کیفیت 
انواع نان سنتی کشــور خبر داد. حیدرعلی نصر 
گفت: کیفیت انواع نان ســنتی در آبان ماه ۸۵,۵ 
درصد رســیده که نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته ۹ دهم درصد رشد دارد. نصر خاطرنشان 
کرد: کیفیت نان سنگک در کشور ۸۶,۷۵ درصد، 
کیفیت نــان بربری ۸۸۰۷، تافتــون و لواش به 
ترتیب ۸۲,۱۴ و ۸۶,۰۵ درصد بوده اســت. وی 
کیفیت نان آبان ماه امســال را در محدوده خوب 
اعالم کرد و گفت بر اســاس نظر کارشناســی 
کیفیت نان توسط ادارات غالت در استان ها انجام 
و نتایج آن برای بررسی و تدوین گزارش نهایی 

ارسال می شود. 

وزیر امــور اقتصادی و دارایی دربــاره اعالم وزیر 
امور خارجه مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ســاله ایران و 
چین، گفت: از این پــس وزارتخانه ها هر کدام به 
تناســب قراردادهای حوزه خود ورود پیدا کرده و با 
جزییات چند ســاله و اینکه بــا چه قیمت و در چه 
سطح ســرمایه گذاری انجام شود، کار خود را آغاز 
می کنند.ســید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا با توجه به اعالم وزیر امور خارجه 
مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ســاله ایران و چین، گفت  
وگوهای بین دستگاهی و وزارتخانه ای برای اجرای 
این توافق انجام شــده است یا خیر، گفت: اجرایی 
شــدن یک تفاهم بلند مدت ۲۵ ساله مستلزم آن 
اســت که در سطح پایین تر و در سطح قراردادهای 

دستگاهی و بخشی قرار بگیرد.

نحوه همکاری وزارتخانه ها با چین طبق قرارداد ۲۵ساله

بانک جهانی در جدیدترین بروزرسانی گزارش »چشم انداز 
اقتصادی جهان« برآورد خود از رشــد اقتصادی ایران در 
ســال ۲۰۲۱ را به ۳,۱ درصد افزایش داد. بانک جهانی 
در جدیدترین بروزرســانی گزارش »چشم انداز اقتصادی 
جهان«، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱، 
سال گذشــته میالدی را افزایش داد. صندوق بین المللی 
پول پیش از این اعالم کرده بود ایران در سال ۲۰۲۱ رشد 
اقتصادی ۲,۵ درصدی خواهد داشت، اما بانک جهانی در 
بروزرسانی گزارش خود اعالم کرد، رشد اقتصادی ایران 
در این ســال ۳,۱ درصد بوده است. صندوق بین المللی 
پول، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۳,۴ درصد 
اعالم کرده اســت. IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ 
منتشر کرده بود، نوید رشد اقتصادی ۳,۲ درصدی در سال 

۲۰۲۱ را برای ایران داده بود. 

بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران 3.1 درصد می شود

کاریکاتور: چرا ارابه مرگ تولید می کنید؟

تحلیل روز

وقتی چرخ های اقتصاد درست نمی چرخد، دو منشاء اصلی 
مورد توجه قرار می گیرد که یک منشاء، پاسخ به این سؤال 
اســت که آن اندیشه ای که باید برای اداره امور اقتصادی 
قرار بگیرد، تناســبی با میزان پیچیدگی ها و ابعاد اهمیت 
مشــکالت اقتصادی دارد یا نه؟ ســؤال دیگر این است 
که برندگان و بازندگان این خطاها چه کســانی هستند و 
مواردی که ما از نظر علمی فکر می کنیم خطا هســتند، 
واقعــاً خطا اســت و یا منافعی وجــود دارد تا این خطاها 
صورت بگیرد؟ اگر نظام قاعده گذاری های اساسی کشور، 
بخواهد مواجه اصولی با این مساله داشته باشند، باید وزن 
و ضریب اهمیت این دو را متوجه شوند و برای هر کدام از 

آنها برنامه بایسته ای تدارک ببینند.
برندگان و بازندگان سیاست های کشور چه کسانی هستند؟ ��

 آن قسمت از ماجرا که ریشه های معرفتی دارد، با استفاده 
از ابزارهای علمی به ســهولت قابل حل و فصل است به 
عبارت دیگر کســانی که از یک ابزار سیاســتی استفاده 
می کننــد و برای آن، سلســله کارکردهایی را در نظرمی 
گیرند، وقتی این سیاست اجرا و نتایج آن مشخص می شود، 
علی االصول خطا و یــا صواب بودن آن جهت گیری های 
سیاستی هم به وضوح آشــکار خواهد شد. اما در قسمت 
منافع و اینکه برندگان و بازندگان این مناسبات چه کسانی 
هستند، پیچیدگی هایی وجود دارد؛ زیرا ما در یک اقتصاد 
سیاســی رانتی زندگی می کنیم و اساس تداوم مناسبات 
رانتــی، روی عدم شــفافیت و یا منحــرف کردن اذهان 

ذی نفعانی که فاقد قدرت چانه زنی هستند، قرار دارد.
چرا اصرار بر سیاست هایی دارند که هیچ سودی برای مردم  ��

ندارد؟
ما طی سه دهه گذشــته چند سیاست مشخص را شاهد 
هســتیم که در عرصه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار 
می گیرد و هر بار برای آنها وعده هایی هم داده شده است. 

سؤال بسیار حیاتی که مطرح می شود این است که وقتی 
در کل ۳۰ ســال هیچ کدام از این سیاست ها هیچ نفعی 
بــرای دولت به معنای حکومت و بــرای تولیدکنندگان و 
عامه مردم که اساس بقاء کشور هستند، نداشته، پس چرا 
این سیاست ها با اصرار غیر متعارفی پیگیری می شود و بعد 
هم در مســیر این پیگیری، شاهد دستکاری غیر متعارف 
واقعیت ها هم هستیم؛ گویی عده ای حاضر هستند به بهاء 
زیان دیدن مردم، نهاد حکومت و تولیدکنندگان، منافع خود 

را پیش ببرند.
توانایی های منافع رانتی خیلی بیشتر از آن چیزی است که  ��

انتظار می رود
بدنه کارشناســی فقط می تواند اعالم خطر کند. آنچه که 
سهم جامعه علمی و بدنه کارشناسی کشور بوده، کم و بیش 
انجام شده است؛ یعنی همزمان با آغاز سیاست های مربوط 
به تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی ســازی، آزادسازی 
تجــاری و … کارشناســان، هشــدارهایی مطرح کردند 
اما وقتی مافیای رســانه ای از طریق تکــرار واقعیت های 
دستکاری شــده، روی ذهن حکومتگران و مردم متمرکز 
می شوند، مشخص می شــود که توانایی های منافع رانتی 

خیلی بیشتر از آن چیزی است که انتظار می رود.
اختصاص ارز ترجیحی کاال را گران نکرد ��

االن به گونه ای صحبت می کنند که گویی طی ۳ ســاله 
گذشته کل کاالها با ارز ترجیحی به کشور وارد شده است 
در حالی که دروغ بزرگی است و همگان می دانند از تاریخ 
۱۶/۵/ ۹۷ دولت وقت، رســماً اعالم کرد که ارز ترجیحی 
فقط به واردات ۲۵ قلم کاال تعلق می گیرد و با فاصله ۱۶ 
مرداد ۹۷ تا اردیبهشــت ۹۸ تجدیدنظر کردند و کل اقالم 
تحت شــمول ارز ترجیحی به ۱۷ قلم و در بهمن ۱۳۹۸، 
این عدد به ۱۵ قلم و در دی ماه ۱۴۰۰ هم رســماً اعالم 
شــد که ارز ترجیحی فقط به ۵ قلم کاالی اساسی و دارو 

تعلق می گیرد.
فشار  �� برای  را دستاویزی  فساد  دون شأن حاکمیت است که 

آوردن به عامه مردم قرار دهند
 این ها به مســوالن کلیدی کشور نمی گویند که همان ۵ 
قلم کاال در ســال ۱۴۰۰ نسبت به ســال ۹۹، بین ۷۵ تا 
۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی داشته یعنی 
با میزان معین تخصیص دالر، تقریباً نصف ســال گذشته 
می توانستیم این کاالها را وارد کنیم. نکته مهم دیگر این 
است که در گزارش های ســاالنه تفریغ بودجه که دیوان 
محاسبات منتشــر می کند، به صراحت گفته می شود که 
حدود ۱۵ میلیارد دالر، اشــخاص معین حقیقی و حقوقی 
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی گرفتند؛ اما 
هیچ کاالی اساســی وارد نشد پس مشخص است فساد 
غیــر متعارفی در اینجا وجــود دارد و برای حکومت دون 
شــأن است که فساد را دســتاویزی برای فشار آوردن به 
عامه مردم قرار دهد. »گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر 
زدن گردن مسگری« این مساله پیام بدی دارد که گویی 

فسادکنندگان تشویق و بی گناهان تنبیه می شوند.
۸۵ میلیون نفر را تنبیه نکنید ��

 گزارش دیوان محاسبات در سال های ۹۶ تا ۹۹ به صراحت 
می گوید که ۱۵ میلیارد دالر دیگر به نام کاالهای اساســی 
تخصیص پیدا کرد و اشخاص به جای کاالی اساسی، عمدتًا 
کاالی لوکس وارد کردند که به سهولت قابل برخورد است و 
چگونه می شود بنیه اندیشه ای تصمیم گیران اقتصادی کشور، 
تا این اندازه سقوط کرده که دریافت کننده ارز، مشخص است 
و تعداد آنها هم حداکثر ۱۰۰۰ نفر است، اما گویی نمی خواهند 
با آنها کاری داشــته باشد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر را تنبیه 
کنند. باید به حکومتگران گفت که در خصوص کســانی که 
به شما مشــاوره می دهند تأمل کنید چراکه نه حکومت و نه 

محرومان هیچ کدام از این سیاست ها نفع نخواهند برد.

هشدار یک اقتصاددان به دولتمردان
۸۵ میلیون نفر را تنبیه نکنید!

گزارش

فاجعه در صنعت قیر!

صنعــت قیر ایران بــا فعالیت بیش از ۸۰ واحــد تولیدی، 
ســرمایه گذاری صدها میلیــاردی بخش خصوصی و تولید 
ســاالنه ۶ میلیون تن قیر در اقصی نقاط میهن اســالمی 
مســئولیت تأمین قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی کشــور 
و پروژه های ســاختمانی را بر عهده داشته و همواره مورد 
حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، مدیران 
وزارت راه و شهرسازی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشــور و دیگر ارگان های مصرف کننده قیر بوده اســت.  
وکیوم باتوم )ماده اولیه تولیــد قیر( از طریق ته مانده برج 
تقطیر در پاالیشــگاه نفت تولید می شــود که طی سالیان 
گذشــته توزیع خوراک واحدهای تولید قیرتوســط انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعــت پاالیش نفت در بورس کاال در 
تناژ و نرخ های متفاوت عرضه و خریداران در محیطی آرام 
و با رقابتی ســالم اقدام به خرید مواد اولیه و تبدیل آن به 

قیر و در نهایت فروش داخلی یا صادراتی کرده اند.
این صنعت به لطــف پروردگار تاکنون در زمینه صادرات و 
کاهش فشــار اقتصادی ناشی از تحریم ها کارنامه مثبتی در 

ارزآوری برای کشور از خود به ثبت رسانده است.
 از حدود ۳ ماه پیش شــرکت بورس کاال، پیشــنهادی را 
تحت عنوان حراج باز وکیوم باتوم در دســتور کار خود قرار 
داده که انجمن قیر ایران به عنوان تنها تشــکل رسمی این 
صنعــت با ذکر دالیل متعدد، مخالفت خود را کتبًا به مراجع 

ذیربط اعالم کرده است.
 دالیل اصلی مخالفت با این اقدام عبارتند از:

۱. افزایش قیمت کاالیی که هیچ گونه وابســتگی خارجی 
نداشــته و تنها باعث اثــر روانی منفی بر اقتصاد کشــور 

می شود.
۲. افزایــش قیمت این کاال موجب عــدم توجیه اقتصادی 
تولید قیر شــده و در نتیجه تعطیلی بســیاری از واحدهای 

تولیدی را به همراه خواهد داشت.
۳. ایجاد انحصار در شــبکه خرید بورس توسط چند شرکت 
بــزرگ خصولتی و از رده خارج شــدن حداقــل ۵۰ واحد 

تولیدی. )مقابله صریح با اصل ۴۴(
۴. بیکاری هزاران نفر شاغل در این صنعت.

۵. کاهش قــدرت رقابتی در بازار بین المللی و آشــفتگی 
در بازار صادرات.نکته جالب توجه این اســت که مأموریت 
راهبردی شــرکت بورس کاال بهبود فرآیند کســب و کار، 
انحصار شــکنی و افزایش رقابت مشــتری است؛ اما اقدام 
غیرمنتظره بــورس کاال نه تنها مشــتریان تخصصی این 
کار را شــوکه کرد بلکه برابر اعالم شفاهی، انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پاالیش نفت به عنوان تولیدکننده اصلی 
مخالفــت خود را بــه دلیل انحصار در خریــد کاال و ایجاد 
دامپینگ محصول اعالم کرده اســت.همچنین با توجه به 
تأثیر این اقدام غیر منطقی بر صادرات قیر، کمیســیون قیر 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشــیمی 
را نگــران کــرده و برنامه هایی را برای توقــف این اقدام 

خطرناک در دست انجام دارد.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟

 در شــرایطی که مقام معظم رهبری در ســه سال گذشته 
همواره بر حمایت از تولید و رفع موانع آن تاکید داشــته و 
رئیــس محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیســی عالوه بر 
تاکیدات گذشته، در هفته جاری ابالغ کردند جلوی افزایش 
قیمت ها را قاطعانه بگیرید و همچنین معاون محترم حقوقی 
رئیــس جمهور کلیه وزارتخانه ها و ســازمان های وابســته 
بــه دولت را به طــور کتبی ملزم به اخذ نظر تشــکل های 
اقتصادی و حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلســات 

مرتبط کرده است.
سؤال بزرگ اینجاست

چگونــه و با چه انگیزه ای شــرکت بــورس کاال علیرغم 
مخالفت تولیــد کننده و مصرف کننده مــاده اولیه صنعت 
قیر، اقــدام به طراحی مکانیزمی فاجعــه آمیز کرده که در 
هفته اخیر، وکیوم باتوم افزایش ۱۵ درصدی را تجربه کرده 
است؟ نقطه ابهام بزرگتر اینجاست که یکی از شرکت های 
خصولتی به عنــوان بزرگترین تولیدکننده قیر وابســته به 
دولت از افزایش نرخ به وجود آمده ابراز خرســندی کرده و 
نامه جانم به قربانت برای مدیرعامل شــرکت بورس کاال 

ارسال کرده است!

مهرداد همتی
دبیر انجمن قیر ایران

گزارش

هشدار پلیس به خودروسازان داخلی

دامنه اظهارات پیرامون تصادف رخ داده در محور بهبهان رامهرمز 
همچــان ادامه دارد و در تازه ترین آنها، معاون اجتماعی و فرهنگ 
ترافیک پلیس راهور نســبت به سخنان دبیر انجمن خودروسازان 
که بازنشــدن ایربگ خودروها در این حادثــه را توجیه کرده بود، 
واکنش نشــان داد. صبح روز ۲۰ دی ماه امسال بود که خبر وقوع 
تصادف زنجیره ای در محور بهبهان - رامهرمز در رسانه ها منتشر 
شد، خبری که از تصادف حدود ۶۰ خودرو با یکدیگر حکایت داشت 
و منجر به مرگ پنج تن شــد. اما دو روز بعد در تاریخ ۲۲ دی ماه، 
سردار ســیدکمال هادیانفر گفت: »در همین حادثه بهبهان ایربگ 
هیچ خودرویی باز نشــد. این چه خودرویی است که ما داریم. چرا 
ارابه مرگ تولید می کنیم؟. دســتگاه های مســئول باید بر کیفیت 
خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی شود؟« اظهارنظر 
کوتاه رییس پلیس راهور اما واکنش های بسیاری را درپی داشت که 
از جمله آن می توان به اظهارات مهدی اســالم پناه، رییس سازمان 
ملی اســتاندارد اشــاره کرد که گفته بود: »استاندارد، کف کیفیت 
است و همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خودرو، مجموعه ای 
از عوامل و مولفه هاســت. ما کِف کیفیــت را در نظر گرفتیم، اما 
همان هم رعایت نمی شــود.« فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون 
صنایــع و معادن مجلس یازدهم هم پیگیری قضایی باز نشــدن 
ایربگ خودروهای تصادف بهبهان را ممکن دانســته و گفته بود: 
»کیفیت و ایمنی خودرو از تعهدات خودروســازان است. امروز آنها 
به تکنولوژی دسترسی دارند و برای فراهم کردن بی نقص امکانات 

مکلف هستند.«
توجیه عجیب انجمن خودروسازان برای بازنشدن ایربگ ها ��

در حالــی که انتقاد از کیفیت پاییــن خودروهای تولید داخل ادامه 
داشت و واکنش های زیادی نیز در همین خصوص از سوی کاربران 
فضای مجازی مطرح شــده بود، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروسازان ایران اظهارنظری درباره این تصادف را مطرح کرد، او 
درباره حادثه بهبهان و بازنشــدن ایربگ خودروها گفته بود: »اکثر 
خودروهای حادثه دیده دارای ایربــگ بودند اما در این تصادف از 
عقب دچار حادثه شده اند. در مجموع عدم آسیب دیدگی خودروهای 
آل ۹۰ از روبه رو باعث شد تا ایربگ های آن ها عمل نکند. از میان 
۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل ســال ساخت تولید، فاقد 
ایربک بودند. در این حادثه از محصوالت سایپا هشت خودرو دارای 
ایربگ بوده اند که چــون برخورد از عقب صورت گرفته ایربگ ها 
عمــل نکرده اند.« او همچنین گفته بــود: »باید این نکته را اعالم 
کرد که اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند اما در این 
تصادف از عقب دچار حادثه شده اند و به همین دلیل ایربک ها باز 
نشده اســت. البته براساس قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در 
حادثه کمتر از ۱۵ کیلومتر باشــد ایربگ آن ها باز نمی شود. نا گفته 
نماند. برخی از خودروهای این حادثه بعد از تصادف خاموش بوده اند 

و طبیعی است که ایربک عمل نکند.«
هشدار پلیس راهور: به دنبال ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی  ��

باشیم
این اظهارات که به نظر می رســد بیشــتر توجیهی برای بازنشدن 
ایربــگ خودروها و کیفیت پایین آنها باشــد، امــا واکنش معاون 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور را در پی داشت، سرهنگ 
عین اهلل جهانی در واکنش به این اظهارات به می گوید: »از اظهارات 
دبیر انجمن خودروسازان بسیار تعجب کردم، چطور ممکن است که 
در یک تصادف رانندگی همه خودروها از قسمت عقب دچار آسیب 
دیدگی شوند و این موضوع به عنوان دلیلی برای بازنشدن ایربگ 
اعالم شود؟ خب خیلی منطقی است که وقتی خودرویی از قسمت 
عقب آسیب ببیند، خودرویی دیگر از قسمت جلو با آن برخورد کرده 
است. یعنی ۶۰ خودرو با هم تصادف کرده اند و ایربگ هیچ کدام باز 

نشده، چون همه از قسمت عقب آسیب دیده اند؟«

نمره کیفیت نان کشور در آبان اعالم شد

مهدی بابایی
روزنامه نگار


