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ماجرای تلخ تخریب خانه زن 
سرپرست خانوار در بندرعباس

ما ماموریم و 
مسئول معدوم!

 معلمی که خرید تبلت برای 
 دانش آموزان محروم را به ماشین 
شاسی بلند ترجیح داد

مهربانی 
تا کجا؟
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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 
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 آثار مهاجرت 
بر اقتصاد 

کشور

استعفا 
با چاشنی 

تحقیر و تشویش!

کیسه گشاد 
سلبریتی ها برای ارز 

جهانگیری

پیام خطرناک 
و معنادار اروپا 

به ایران
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پیشگیری از شیوع کرونا با چاشنی سردرگمی

 وحید حاج سعیدیبی برنامگی در مهار کرونا
است  این  امر  حقیقت 
مشخص  اینکه  از  بعد 
شــد در دوره مــردی 
که می خواســت همه 
کارها را یک تنه انجام 
شــود فقط ۷۷۵ هزار 

واحد مســکن مهر به بهره برداری رسید ولی 
در طی هفت سال گذشــته در مجموع ۴.۵ 
میلیون واحد مســکن، توسط دولت در کل 
کشور ساخته شده اســت، ما نگاه و رویکرد 

مان را نسبت به مقوله مسکن تغییر دادیم.
چرا کــه با افزایــش تعــداد آپارتمان های 
مملکت ضرورت توســعه دانــش آپارتمان 
نشینی بیش از پیش عیان می شود و  وقتی 
ســخن از حقوق شهروندی به میان می آید 
ما عنان از کف می دهیم و ناخودآگاه میدان 

داری می کنیم!
امروز هم اگر ریا نباشــد قصد داریم حقوق 
شهروندی در مقوله آپارتمان نشینی را آچار 
کشی کنیم. البته این حقوق شهروندی با آن 
حقوق شــهروندی که رئیس جمهور محترم 
فرمودند مختصر تفاوت هایی دارد؛ در جریان 
باشید. و اما آپارتمان نشینی در عصر حاضر و 

استفاده از فرصت های پیش رو...
با وجود اینکه بسیاری از آپارتمان نشینان از 
وجود برخی مشــکالت نظیر پرداخت نشدن 
حق شارژ توســط از عده ای ساکنین محل، 
نگهداری حیوانات خانگی مثل ســگ ، مار، 
ایگوانا، الما و ســایر حیوانات ریز و درشت، 
مشــاع بودن پارکینگ، ســر و صــدا و ... 
شاکی هستند ولی می توان از این تهدیدات 
آپارتمان نشینی به عنوان به فرصت طالیی 
بهره جســت و حتی برخی مشکالت نظام 
را حــل و فصــل کرد. از آنجا کــه حدود و 
ثغــور وظایف ما الیتناهی اســت و در همه 
امور دســتی بــر آتش داریم چند پیشــنهاد 
سوفسطایی و ســهل االدراک در خصوص 
استفاده بهینه از آپارتمان و مزایای آپارتمان 

نشینی ارائه می کنیم علی برکت اهلل:
الف( رفع مشکل بیکاری:

در حال حاضر یکی از مشــکالت اساســی 
دولت مشکل بیکاری و کاهش نرخ اشتغال 
است. بر اساس قوانین بین المللی هر فرد در 
هفته یک ســاعت کار کند، در زمره شاغلین 
 قــرار دارد. بنابرایــن مدیران ســاختمان را 
می توان در زمره افراد شاغل برشمرد و برای 
ساختمان دو یا حتی چند رئیس در ژانر های 
مختلف با توجه به تخصص شــان انتخاب 

کرد و آمار اشتغال را باال برد!  
ب( بانک اطالعاتی قوی

یکــی از خصوصیــات انســان فرهیخته و 
شریف آگاهی داشــتن از شرایط و حال روز 
همسایه اســت. این اصل به خوبی در تعداد 
زیــادی از آپارتمان ها رعایت می شــود. به 
خصــوص که برخی از نســوان محترم تا از 
جیک و پوک همســایه ها سر درنیاورند، ول 
کن ماجرا نیســتند و به محض شنیدن سر و 
صدا، ورود یک غریبه به منزل همســایه و 
.. به بهانه پول شــارژ، غذای نذری، تحویل 
قبوض خدماتی و...  به خانه همسایه سرک 
می کشند و ته و توی قضیه را در می آورند. 
بنابراین می توان از تخصص و اطالعات ذی 
قیمت این بزرگواران در کشف جنایت های 
مختلف، کشــفیات مواد مخدر، سرقت های 
بزرگ، گم شدن مبالغ هنگفت دالری  و ... 

استفاده کرد.
پ( ایجاد اشتغال با باغ وحش خانگی

امروزه مشــاغل خــرد در دنیا بــه یکی از 
اســاس مقدماتی اقتصاد تبدیل شده است. 
 از ســویی تعداد حیوانات دست آموز ساکنین 
آپارتمان ها کم نیســتند. فلذا پیشــنهاد می 
شــود در حیاط آپارتمــان محوطه ای برای 
نگهــداری حیوانات دســت آموز ســاکنین 
آپارتمان تعبیه شــود و عزیزان حیوانات خود 
را در این مکان در معرض نمایش عموم قرار 
دهند. هم کســب درآمدی است و هم ایجاد 
اشــتغال با تعیین مدیر باغ وحش، نگهبان، 

بلیط فروش، مسئول تغذیه و ...
سایر مزایای آپارتمان نشینی را هم خودتان 
لیســت کنید. بیل که به کمرتــان نخورده 

است! 

نگاه نخست

مجتمع های مسکونی و
 ایجاد اشتغال!
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کرونا، مرد حنجره طالیی دوبله ایران را از ما گرفت

وداع تلخ با خنده 
۳۰۰ هزار تومانی!

1

برای کــوچ ابدی چنگیز جلیلونــد فقط می توان 
گفت یکی از ستارگان پرفروغ آسمان دوبله ایران 
درگذشت. یک بخش اصلی از نقش آفرینی بازیگر 
صدای اوســت حال به یاد آرید که جلیلوند ایفاگر 
نقش صدای بازیگرانی چون فردین، ناصر ملک 
مطیعی، مارلو براندو، برت لنکســتر، پل نیومن و 
... بســیاری دیگر بوده است. کارنامه ای درخشان 
و بی بدیل. اهالی فن دوبله او را در کنار منوچهر 
اسماعیلی یکی از اساتید مسلم این هنر می دانند 
که احاطه کاملی بر تکنیک دوبله داشــت، برای 
او به »مــرد حنجره طالیی« دوبله ایران معروف 
بود؛ جلیلوند از تن صدایش استفاده های مختلفی 
می کند. گاهی تو دماغــی حرف می زند و گاه به 
صدایــش حجم می دهد. او تبحر ویژه ای در جان 
دادن به صدای شــخصیت های خشــن دارد و 
می تواند برای هــر کدام تیپی متفاوت خلق کند. 
بهتریــن توصیف را خودش ارائــه داده: »من در 
حنجره ام می دانم کدام تار صوتی مخصوص چه 
نوع صدایی است و همه اینها تحت کنترل خودم 

است.«
شاخص ترین کاراکترهای ایرانی:

چنگیز جلیلونــد در بیش از 80 فیلــم ایرانی به 
عنوان دوبلور و سرپرست گویندگان حضور داشته 
و حاال نام شخصیت های زیادی با صدای او پیوند 
خورده اســت. آن طو رکه خودش می گوید اولین 
تجربه دوبلوری اش بر می گردد به فیلم »چشــمه 
عشــاق« که به جای ویگن صحبت کرده است. 
آشــناترین صدایی که از جلیلوند به یاد می آوریم 
صدای فردین اســت البته نقش هایــی که او به 
جایشان حرف زده است بسیار متنوع است مثاًل در 
فیلم »ســتارخان« علی حاتمی به جای عزت اهلل 
انتظامی صحبت کرده اســت و در سوته دالن به 
جای جمشید مشایخی. ناصر ملک مطیعی و ایرج 
قادری دیگر بازیگرانی هستند که جلیلوند صدای 
شخصیتشــان را گفته است. او در سال های اخیر 
به جای محمدرضا گلزار )ســالم بمبئی( و حامد 
بهداد )جرم( حرف زده. صحبت به جای سعید راد 
در »ســفر سنگ« را هم فراموش نکنیم. یکی از 
ماندگارتریــن نقش هایی که از صدای جلیلوند به 
یاد می آوریم به جای وثوقی در »کندو« اســت. 
محمدعلی فردین در فیلم هایی چون گنج قارون، 
چرخ فلک، باباشــمل، جوانمــرد، کوچه مردها، 
ســلطان قلب ها، آقای قرن بیســتم، قصر زرین، 

حاتم طائی، خوشگل خوشگال، سکه شانس.
بهروز وثوقــی در فیلم کندو، ممل آمریکایی، ماه 

عســل، دشــنه، ذبیح، بت، طوقی، نفس بریده، 
همسفر.

ناصــر ملک مطیعی در فیلم غــالم ژاندارم، مرد، 
ناخدا، باباشمل، طوقی، چلچراغ، بت، بابا گلی به 
جمالت، صالت ظهر، ســه قاپ، پاشنه طال، نقره 

داغ.
ایرج قادری در فیلم برادرکشی، حکم تیر )فیلم(، 
پلنگ در شــب، دکتر و رقاصه، پشــت و خنجر، 
شــاهرگ، قفس، طغیانگر، عمو فوتبالی، کوسه 
جنوب، هوس، ترکمــن، بی حجاب، هدف، ناخدا 

باخدا، دو کله شق.
سعید راد در فیلم سفر سنگ.

جمشید مشایخی در فیلم سوته دالن.
محمدرضا گلزار )ســالم بمبئی( و حامد بهداد در 

فیلم جرم )مسعود کیمیایی(
درگذشــت چنگیز جلیلوند؛ صــدای خاطره انگیز 

فیلم های سینمایی
شاخص ترین کاراکترهای خارجی:

صدای جلیلوند همنشــین چهره های شاخصی از 
جمله مارلون براندو، پــل نیومن، ریچارد برتون، 

برت لنکستر و شون کانری است.
او در 24 فیلم به جای برت لنکســتر حرف زده: 

»پرنده باز آلکاتراز«، »یوزپلنگ«، »بندباز« و ...
در 17 فیلــم صــدای پل نیومن شــده؛ از جمله 
»کسی آن باال مرا دوست دارد«، »گربه ای روی 

شیروانی داغ«، »بیلیاردباز« و ...
12 بــار صدای جلیلوند به جــای صدای مارلون 
براندو نشسته: »زنده باد زاپاتا«، »اتوبوسی به نام 

هوس«، »در بارانداز« و ...
13 بار هم به جای ریچارد برتون حرف زده است. 
اسم سیلوستر استالونه که می آید صدای جلیلوند 
در ذهن تداعی می شود: »راکی«، »رامبو«، »بی 
مصرف ها« و ... او 14 بار به جای ســلمان خان 
و 14 بار به جایشــان کانری حــرف زده و البته 
صدایش را به جای این بازیگران را نیز شنیده ایم: 
کرک داگالس، کلینت ایستوود، جان وین، گری 

گوری پک، رابرت دنیرو، کالرک گیبل و ...
خاطراتی از زبان خود استاد جلیلوند:

بچگی خیلی فیلم می دیدم. ادای همه آرتیستها را 
 »ZORO هم در می آوردم؛ خصوصاً ادای »زورو
را یا در مدرسه ادای همه معلم ها را. خود من اهل 

شیراز هستم. لهجه تمام شهرهای ایران را بلدم.
خنده های مرحوم فردین خیلــی معروف بود. در 
مجله »فیلم و هنر« یکبــار عکس او را با خنده 
یک طرف چاپ کرده بودنــد و عکس من را در 

حال خندیدن طرف دیگر.
گفتم که دســتمزد او 300 هزار تومان بود. وسط 
این دو تا عکس، تیتر بزرگ زده بود: »خنده 300 

هزار تومانی!«
من روی تمام بازیگرها و فیلمها حساسیت داشتم. 
شــبی که شنیدم برت لنکستر مرد، تا صبح گریه 
کردم. مــی دانید! وقتی جای پــل نیومن حرف 
می زنم، عشــق می کنم. اآلن که پیر شده، آنقدر 
دلم می ســوزد. می خواهم صدایم را پیر کنم، دلم 
نمی آید. دوســت دارم این یکی برای من، جوان 

بماند. من با »بیلیارد باز« او زندگی کرده ام.
جان وین را همیشه ایرج دوستدار صحبت می کرد 
و انصافاً عالی بود. از تماشاچی می پرسیدی از چی 
جان وین خوشت می آید، می گفت مرده صداش 

هستم.
مــن به جای مرحــوم فردین، 30 هــزار تومان 
می گرفتــم و صحبــت می کــردم. آن زمــان 
فیلم فارســی های ایرانی صامت گرفته می شد و 
اصاًل صدا نداشت و یک مشت لب و دهان تکان 
می خورد! هماهنگی ســخت تری داشت و بیشتر 
طول می کشید. جای بهروز وثوقی هم 10 تا 1۵ 

هزار تومان می گرفتم.
* چرا فردین بیشتر؟

- چون دســتمزد خودش بیشتر بود. سیصد هزار 
تومان می گرفت و بازی می کرد. باالترین نرخ بود.

رفتیــم زن بگیریم، گفتند چــه کاره ای؟ گفتیم: 
دوبلور. گفتند: برو بابا. سرجوخه آمد ندادیم، دوبلور 

که هیچی...
مــن 40 تا فیلم جــای »دیــن مارتین« حرف 
زده ام......دوبلــه فیلم هــای ایرانی مثل تفنن بود 
برای ما. دســتمزد زیادتری داشــت. البته »لیپ 
سینگ« )لب خوانی( سخت تری هم داشت، چون 
واژه ها را باید دقیقاً می گذاشتیم در لب و دهانشان 
ولــی در مجموع کار دوبله فیلمهای ایرانی خیلی 

راحت تر بود.
بگذریم از بعضــی بازیگرها که چون ضبط صدا 
در کار نبود، هرچه دلشــان می خواست می گفتند. 
مثاًل یکی از بازیگرها شــب با زنش دعوا می کرد 
و فردا ســر صحنه به جای دیالوگها بد و بیراه به 
زنش می گفت! ولی بازیگران دیگری مثل فردین 
و بهروز وثوقی دیالوگها را دقیق می گفتند. با این 
حال ما وقتی پشتشان به دوربین بود، حرف هایی 
اضافه می کردیم که مورد تأیید کارگردان هم بود. 
خود این کار خیلی تبحر می خواست. در فیلمهای 

ناصر ملک مطیعی زیاد این کار را می کردم.

کرونا مرد حنجره طالیی دوبله ایران را از ما گرفت

وداع تلخ با خنده ۳۰۰ هزار تومانی!
در قسمت قبلی این یادداشت اشاره شد که برای قوی شدن یک کشور 
دو پیش شرط شامل اجماع در داخل و تنش زدایی در خارج الزم است. 
همچنین تاکید شد قدرتمند شدن باید به صورت همزمان در سه حوزه 
نظامی، اقتصادی و فرهنگی انجام شود. حال در این نوشتار به سه اقدام 

برای توسعه اقتصادی ایران اشاره می شود.
باید اذعان کرد توســعه اقتصادی تا حدود زیادی در توســعه دو حوزه 
نظامی و فرهنگی نیز نقش دارد. کشــوری کــه از منابع مالی باالیی 
برخوردار است امکان تحقیق و توسعه بیشتری در حوزه نظامی یا خرید 

ادوات تسلیحاتی پیشرفته خواهد داشت.
همچنین اگر مردم را به عنوان ســرمایه های اصلی یک کشــور تلقی 
کنیم، هرچه درآمد باالتری داشــته باشــند فرهنگ قوی تری خواهند 
داشت. البته این رابطه لزوماً همیشه درست نیست، اما به هر حال وقتی 
نیازهای اولیه افراد مانند خوراک، پوشاک، مسکن و تشکیل خانواده رفع 
شده باشد، آنگاه آن ها می توانند مطالعه کنند، سینما و تئاتر بروند، سفر 
کنند و به طور کلی بیشتر »فکر« کنند. جامعه ای که دغدغه ذهنی آن 
پرداخت اقساط، بدهی، اجاره و تأمین مایحتاج اولیه زندگی باشد دیگر 
نیرویی بــرای »تفکر« ندارد، پس با کوچک ترین تهاجم فرهنگ های 

بیگانه فرو می پاشد.
لذا اهمیت تولید ثروت و درآمد در یک کشور کاماًل بدیهی است و با این 
توضیحات اکنون باید دید در صورتی که دو پیش شرط اجماع در داخل 
و تنش زدایی در خارج در راستای هدف قوی شدن ایران انجام گرفته 

باشد، چگونه و از چه راه هایی می توان به توسعه اقتصادی اقدام کرد.
 شــاید در شرایط مفروض گرفته شده، راههای بسیاری برای افزایش 
درآمد ملی وجود داشــته باشــد، اما این نوشتار به سه موضوعی اشاره 
می کند که به لحاظ جغرافیایی، مزیت نســبی سرزمین ایران محسوب 

شده، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
1- صنعت گردشگری: صنعت گردشگری یکی از مزیت های اقتصادی 
بالقوه در ایران محســوب می شود که مورد غفلت قرار گرفته است. بر 
اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه های 
باســتانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعــی را در جهان دارا 
اســت، اما از نظر رقابت پذیری گردشگری در سال 2019 در رتبه 93 

قرار گرفته است.
مانع اصلی در عدم موفقیت ایران در جذب گردشگر خارجی، یکی عدم 
شــناخت کافی از جاذبه های گردشگری ایران و دیگری تصویر منفی 
اســت که از ایران در دنیا برساخته شده اســت. این فرضیه که ایران 
کشوری ناامن است و گردشگران خارجی در ایران امنیت ندارند، باعث 
شده بســیاری از گردشگران علی رغم میل باطنی تمایلی به بازدید از 
ایران نداشــته باشند. متاسفانه در طول چند دهه اخیر مسئوالن کشور 
هم هیچ تالشی برای تغییر این تصویر و در مقابل تبلیغات مثبت برای 

سفر مردم دنیا به ایران نداشته اند.
 اما چنانچه سیاســت تنش زدایی در خارج صورت بگیرد، آنگاه امکان 
ارائه تصویری مثبت از ایران به افکار عمومی دنیا فراهم خواهد شــد. 
نابخردی اســت اگر گمان کنیم گردشگر غربی برای دیسکو رفتن یا 
مشــروب خوردن به ایران می آید. لــذا می توان با رعایت قوانین فعلی 
کشــور و صرفاً با تغییــر تصویر ایران در دنیا درآمد سرشــاری از این 

صنعت کسب کرد.
در این مســیر می توان با جذب سرمایه گذاری خارجی به تأمین برخی 
زیرساخت های صنعت گردشگری همچون توسعه راهها و حمل و نقل، 
ساخت هتل و اماکن اقامتی - تفریحی و ... پرداخت. ضمن آنکه قطعًا 
با کشف واکســن و داروهای درمان کرونا وضعیت صنعت گردشگری 

نسبت به شرایط کنونی تغییر خواهد کرد.
2- صنعت ترانزیت کاال: با رشــد جمعیت جهــان و نیاز به کاالهای 
مصرفــی مختلف، یکی از صنایعی که جایــگاه مهمی در اقتصاد بین 
الملل پیدا کرده صنعت ترانزیت کاال اســت. چین با درک اهمیت این 

موضوع در سال 2013 پروژه ساخت جاده ابریشم جدید را ارائه کرد.
قرارگیــری ایران میان قاره های آســیا و اروپا، دسترســی به آب های 
بین المللی در جنوب، وســعت باال و تعداد زیاد همســایگان، به لحاظ 
ترانزیــت کاال مزیت هایــی به ایران داده که کمتر کشــوری از آن ها 
بهره مند اســت. ایران بهترین مســیر برای عبور کاال از کشــورهای 
تولیدکننده در شرق جهان )چین و شبه قاره هند( به کشورهای مصرف 
کننده در اروپا اســت. ایران وضعیت مشــابهی نیز در خلیج فارس و 
ورودی اقیانوس هند دارد که در میان کشــورهای تولیدکننده نفت در 

غرب آسیا بی نظیر محسوب می شود.
 با این حال وجود موانع داخلی )سوءمدیریت( و خارجی )تحریم ها(، مانع 
از برخورداری از این مزیت خدادادی شــده است. ناگفته نماند توسعه 
راههــا و حمل و نقل می تواند عالوه بر رونق صنعت گردشــگری در 
توسعه صنعت ترانزیت هم مؤثر باشد و از این لحاظ می توان با یک تیر 

دو هدف را نشانه گرفت.
3- صادرات برق خورشــیدی: ســومین مزیت طبیعی سرزمین ایران 
که می تــوان از آن تولید ثروت کرد، تولید بــرق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشــیدی است. در ایران به طور میانگین 
ســالیانه بیش از 2۸0 روز آفتابی گزارش شــده است که بسیار قابل 
توجه اســت. این میزان حتی در برخی نقاط کویری و بیابانی بســیار 

بیشتر است.
 انرژی خورشــیدی بر خالف انرژی هسته ای که تکنولوژیی قدیمی و 
مربوط به ۷0 ســال پیش است، یک تکنولوژی روز محسوب می شود 
و البتــه حساســیت های انرژی هســته ای را هم نــدارد. ضمن آنکه 
برخی ســازمان های بین المللی به کشورهایی که در زمینه تولید برق 
خورشیدی فعالیت می کنند وام و تسهیالت نیز می دهند. همچنین طی 
ســال های اخیر خارجی ها عالقه بسیاری برای سرمایه گذاری در این 

موضوع در ایران داشته اند.
با ایــن حال در این حوزه نیز با توجه به ظرفیت های باالی طبیعی در 
ایــران هنوز در ابتدای راه قرار داریم. این در حالی اســت که به گفته 
کارشناسان ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه های 
دریافت انرژی خورشیدی می تواند انرژی مورد نیاز بسیاری از کشورهای 

منطقه را نیز تأمین و در زمینه صدور انرژی برق فعال شود.
راههای بســیار دیگری برای توســعه اقتصادی ایران وجود دارد که 
در اینجا صرفاً به ســه مورد که مزیت نسبی سرزمین ایران محسوب 
می شود اشــاره شــد. البته همانطور که قباًل گفته شد عملیاتی شدن 
هرکدام از اینها نیازمند اجرای دو پیش شــرطی است که قباًل توضیح 

داده شد. منبع: عصر ایران
*پژوهشگر روابط بین الملل  

۳ اقدام برای توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن ایران

دکتر جلیل بیات*

چرا ترامپ از تحریم 
بنزین منصرف شد؟

چنگیز جلیلوند:
من به جای مرحوم 
فردین، ۳۰ هزار تومان 
می گرفتم و صحبت 
می کردم. آن زمان 
فیلم فارسی های ایرانی 
صامت گرفته می شد 
و اصالً صدا نداشت و 
یک مشت لب و دهان 
تکان می خورد! هماهنگی 
سخت تری داشت و 
بیشتر طول می کشید. 
جای بهروز وثوقی هم 
۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
می گرفتم.
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سیاست

نگاه هفته
مسأله برجام و مسأله مذاکره با آمریکا

فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از انتخابات آمریکا به سود 
تکانه های مثبت اقتصادی اســت و دولت در فرصت باقی مانده باید 
از این فضا نهایت استفاده را کند. باید به انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2020 ایاالت متحده و پیروزی »جو بایدن« نگاهی واقع بینانه 
داشت. باید بپذیریم کیان سیاسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
ارتباطــی با تحوالت آمریکا ندارد، اما نمی توان تأثیر تحوالت پیش 
آمده در آمریکا را بر بخش سیاست و اقتصاد بدون تأثیر دانست. باید 
توجه داشــت که ایران نیز بر روند سیاسی آمریکا تاثیرگذار است که 
نمونه آن را در مناظره های انتخاباتی، آنجایی که در موضوع سیاست 
خارجی مسائل مربوط با ایران مورد بحث قرار می گرفت را مشاهده 
کردیم. واقعیت امر این است که نباید در مواجهه با تحوالت جهانی 
یک نگاه افراط و تفریطی داشت. زیرا هرگاه که این نگاه حاکم شده 
کشــور ما را با مشکالتی مواجه کرده است. امروز شاهد هستیم که 
در موضوع مذاکره احتمالی با آمریکا این نگاه نمود پیدا کرده است. 
برای مثال برخی به طور کل مسأله مذاکره با آمریکا را نفی می کنند 
و برخی دیگر مورد حمایت قرار می دهند. حتی کار تا جایی فراتر رفته 
که برخی سیاسیون مذاکره احتمالی را تنها محدود به جناح سیاسی 
متبوع خود می کنند. این امر پذیرفتنی است که برخی از تصمیمات 
در کشور ما تحت تأثیر مســائل خارجی است، اما این که بخواهیم 
کل روند انتخابات ســال 1۴00 را منوط به نتیجه انتخابات ریاست 
جهــوری آمریکا کنیم، این کار یک ظلم در قبال سیاســت داخلی 
جمهوری اسالمی ایران است. مردم در انتخابات سال آینده به دنبال 
حل مسائل و مشکالت اقتصادی خود هستند، زیرا بخش عمده ای 
از مشکالت کشور برآمده از ضعف مدیریت است و قسمت کوچکی 
از تنگناهای اقتصادی با مســأله تحریم شکل گرفته است. چند ماه 
باقی مانده از دولت دوازدهم بسیار اهمیت دارد. زیرا تیم جدید آمریکا 
در ذیل کاندیــدای پیروز )جو بایدن( بر خالف دولت ترامپ مواضع 
بی ادبانه و تند نســبت به ایران ندارند. هرچند جمهوری اســالمی 
ایران در زمان ترامپ نیز توانست فشارهای موجود را مدیریت کرذه 
و حتی در ذیل برجام بخشــی از اهــداف خود را نیز دنبال کند. باید 
موضــع گیری ها در ایران، آن هم در قبــال دولت بعدی آمریکا به 
گونه ای باشــد که فضا را برای تغییرات در سیاست خارجی آمریکا 
محــدود نکند. در ادامه راه نیز باید دولت بعدی در ایران تالش کند 
تا در مسیر تنش زدایی در سیاست خارجی و همچنین کاهش تقابل 
با آمریکا گام بردارد. دونالــد ترامپ و مایک پمپئو به صورت علنی 
اعــالم می کنند که تالش دارند تحریم هایــی را اعمال کنند که به 
راحتی از سوی دولت بعدی قابل برداشته شدن نباشد. در نقطه مقابل 
جو بایدن و خانم هریس »برجام« را به عنوان یک میراث از ســوی 
دموکرات هــا مطرح می کنند. به همین دلیل نباید رفتار و موضعی از 
داخل جمهوری اســالمی بروز داده شود که راه را برای تندروها در 

ایاالت متحده هموار کند.
نباید فراموش کنیم که سران برخی حکومت های مرتجع منطقه ای 
و همچنین البی های صهیونیستی، تحریم را یک ابزار بسیار کارآمد 
علیه جمهوری اسالمی ایران می دانند. حتی این احتمال وجود داشت 
که دولت ترامپ در ۴ سال دوم یک جنگ را علیه جمهوری اسالمی 
ایران آغاز کند. باید بپذیریم که دنیای سیاســت یک دنیای ســیال 
است. در حزب دموکرات آمریکا کسانی حضور داشتند که روزگاری 
طراح تحریم ها علیه جمهوری اســالمی ایران بودند، اما همان افراد 
در ذیل برجام به برداشــته شــدن تحریم ها رأی دادند. پس نباید از 
فرصت احتمالی بعد از به قدرت رسیدن بایدن غافل شویم. باید تیم 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران موضوع برجام را از مسأله مذاکره 
با آمریکا جدا کند و ضمن احیای آن، برجام را به عنوان »بنیاد روابط 
پایدار در سیاست خارجی« شکل دهد. اما در همین مسیر نباید اجازه 
داد که در برجام مســائلی که با مؤلفه های قدرت جمهوری اسالمی 
ایران ارتباط دارد، مورد بحث قرار گیرد، زیرا طیف تندرو در آمریکا و 

برخی اروپایی ها این مسائل را نیز در موضوع برجام دنبال می کنند.
اگر قرار باشد که شاکله برجام دچار تغییر شود، طرف ایرانی نیز باید 
خواهان بازنگری در موضوع مکانیسم ماشه و حتی پیگیری خسارات 
وارد شده به جمهوری اسالمی در ذیل بدعهدی های صورت گرفته 
شود. البته باید تالش شــود در مذاکرات احتمالی برجام آسیب های 
وارد شــده به این توافقنامه را التیام بخشــید و زمینه اجرایی شدن 
تمامی مفاد آن را نیز فراهم آورد. نباید اینگونه تفســیر و القا شــود 
کــه برجام یعنی مذاکره با آمریکا. زیرا برجام یک رژیم مناســباتی 
و دیپلماتیــک بود که ایران در قالب آن وارد بحث و گفتگو شــد و 
حتی بخشــی از اختالفات جدی خود را نیز در یک دوره زمانی رفع 
کرد. باید از هرگونه شــتاب زدگی در یکسان سازی برجام با مسأله 
مذاکره با آمریکا اجتناب کرد. باید برجام همانند گذشته با اختیاراتی 
که به وزیر امور خارجه ســپرده شــده دنبال شود، اما مسأله مذاکره 
مســتقیم با آمریکا بحث دیگری است که باید بر اساس مقتضیات 
موجود آن را پیگیری کرد. به نظر می رســد نتیجه انتخابات اخیر در 
آمریــکا از تصاعد بحران بین ایران و ایاالت متحده جلوگیری کند. 
بهتر اســت هر دو کشور به سمت تنش زدایی روند، اما این مسیر با 
برجام کاماًل تفاوت دارد. فضای روانی موجود در جامعه ایران پس از 
انتخابات آمریکا به سود تکانه های مثبت اقتصادی است و دولت در 
فرصت باقی مانده باید از این فضا نهایت اســتفاده را کند. اگر دولت 
از این فرصت پیش آمده اســتفاده نکند، به تبع آن بیشتر جریانات 
حامی دولت فعلی در انتخابات سال 1۴00 با شکست و آسیب مواجه 
خواهند شــد. مجلس شورای اسالمی با ساختار کنونی یک فرصت 
را برای اصولگرایان ایجاد کرده تا از طریق آن به پیگیری مطالبات 
مردم بپردازند. مردم در انتخابات ســال آینده به طور حتم عملکرد 
مجلس فعلی در رفع مشــکالت خود را مدنظر قــرار خواهند داد و 
از طریق آن به صــورت نیابتی در خصوص کاندیدای مورد حمایت 
*نماینده ادوار مجلس اصولگرایان تصمیم خواهند گرفت. 

 با پیروزی جــو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به 
نظر می رســد سیاست خارجی این کشور در قبال ایران دستخوش 
تحوالت گسترده ای شود. یکی از وعده هایی که بایدن و مشاورانش 
در خصوص برجام داده اند بازگشت به این توافق است. معلوم نیست 
که چه ســاز و کارهایی برای جلب اعتماد طرفین در این بین قرار 
است به کار گرفته شــود تا این توافق بتواند جنبه اجرایی به خود 
گیرد. باید دید که آیا اختالفات دیگر تهران و واشنگتن بر این روند 
تأثیرگذار خواهند بود یا خیر و مسیر اشتباهی که ترامپ طی ۴ سال 
در آن گام برداشــت روابط دو کشور را از بن بست خارج می کند یا 
به مشکالت آن می افزاید. دکتر افشار سلیمانی سفیر سابق ایران در 
باکو و کارشــناس مسائل بین الملل معتقد است که اگرچه ایران و 
آمریکا اختالفاتی با هم دارند اما دو کشور منافع مشترکی دارند که 
همکاری ها در این زمینه می تواند برای امنیت منطقه نیز مفید باشد. 
این کارشناس همچنین گفت که بایدن در قبال ایران از روش زور 

و فشار استفاده نمی کند. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:
 با روی کار آمدن بایدن بحث بازگشت به توافق هسته ای از سوی 
دولت آمریکا بار دیگر مطرح شده است. به نظر شما این ساز و کار 

چگونه می تواند روند خود را طی کند؟
این که آمریکا با چه ســاز و کاری قرار است به توافق هسته ای با 
ایران بازگردد هنوز مشــخص نیست. یکی از آن شرط ها می تواند 
درخواست از ایران برای اجرای کامل برجام در پی کاهش تعهدات 
۵ مرحله ای باشد و دو طرف به صورت مرحله ای در پی تحقق آن 
باشند. قطعاً در دوره جو بایدن نرمشی از سوی دولت او خواهد بود، 
چرا که در دولت اوباما بود که این قرارداد تصویب شد و بایدن نیز 
در آن سهم داشت. ضمن اینکه او در مواضع خود اعالم کرده است 
کــه در پی تنش زدایی با ایــران و حل اختالفات از طریق گفتگو 
است. در صورت بازگشت آمریکا به برجام رئیس جمهور جدید نیز 
باید تعلیق تحریم ها را که مدت آن ســه ماه است بار دیگر تمدید 
کنــد و آن را امضا کند. در این بین مســاله ای که می تواند برای 
هر دو طرف چالش برانگیز باشــد تحریم های اعمال شده از سوی 
دولت ترامپ اســت که باید دید آیا آمریکا حاضر به لغو آن است یا 
خیر. اگر نگاهی کالن به تحوالت داشته باشیم می توان متصور بود 
که دولت بایدن پس از تحویل گرفتن قدرت از سوی ترامپ قطعًا 
دست به اقداماتی خواهد زد. اگر در این راستا آمریکا گامی بردارد و 
حسن نیت خود را ثابت کند بالطبع ایران نیز همکاری هایی خواهد 

داشت که این امر باعث اعتمادسازی بین طرفین نیز خواهد شد.
 فکر می کنید شرط و شروط ها در دوره بایدن تغییر می کند؟ با توجه 
به اینکه بایدن در دوره اوباما در شــکل گیری توافق نقش داشت 

می توان چشم انداز مثبتی در روابط تهران و واشنگتن شاهد بود؟
در دوره ترامــپ نیز ایران فرصت برای گفتگو با آمریکا را داشــت؛ 
زمانی که این کشــور هنوز از توافق هسته ای خارج نشده بود و هر 
سه ماه یکبار تعلیق تحریم ها را تمدید می کرد. در ادامه دیدیم که با 
اصرارهای آمریکا برای مذاکره، ایران آن را رد کرد و سپس آمریکا 
تصمیم خود بــرای خروج از این توافق را نهایی کرد. بعد از چندی 
ایران اعالم کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد حاضر است در قالب 

1+۵ مذاکرات را از سر بگیرد که این بار با مخالفت آمریکا روبرو شد. 
اگر در آن زمان که آمریکا هنوز در توافق بود مذاکره را انجام می داد 
وضعیت بهتر بود و کمتر شاهد مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم 
بودیم. مســاله دیگری که حائر اهمیت بوده و جای سؤال دارد این 
است که آیا با وجود بازگشت دولت بایدن به برجام، ایران بار دیگر 
موضوع مذاکره در قالب 1+۵ را مطرح خواهد کرد یا اینکه به طور 
مستقیم با آمریکا مذاکره خواهد کرد. به لحاظ دیپلماتیک مفهوم این 
دو گزینه با هم متفاوت است. در همان دولت اوباما اگر به یاد داشته 
باشیم آقای ظریف بیشترین مذاکرات در قالب 1+۵ را با جان کری 
وزیر امور خارجه وقت آمریکا داشت. بنابراین احتمال چنین شرایطی 
نیز وجود دارد. موضوع که برای ایران این بار می تواند حســاس و 
مهم باشد تصویب برجام در کنگره آمریکا است که می تواند از دولت 
جدید آمریکا درخواست کند که با توجه به ترکیب مجلس نمایندگان 
آمریکا و ســنا پیش بردن چنین خواسته ای چالش برانگیز باشد.  به 
طور کلی انتخاب بایدن به عنــوان رئیس جمهور در آمریکا باعث 
کاهش فضای التهاب آمیز ایران شــده و امیدها برای پیشــرفت را 
زنده کرده است. اگرچه به فرصت مذاکره تهران و واشنگتن در دوره 
ترامپ اشاره کردم اما ذکر این نکته نیز ضروری است که مقاومت 
و ایســتادگی ایران در برابر کارزار فشار حداکثری امتیاز بزرگی بود 
که می تواند دولت بایدن را پا پیش گذاشتن ترغیب کند و ایران نیز 
متعاقباً گام دیگری به سمت جلو بردارد. در مورد جزئیات و سرعت 
پیشــروی روند نمی توان گمانه زنی کــرد اما به طور کلی می توان 

چنین سناریویی را متصور بود.
 در خصوص مسائل دیگر به غیر از مسائل هسته ای چطور؟

به غیر از این مســائل مــواردی دیگری که از اهمیت بســزایی 
برخــوردار بوده این اســت که آیا ایران حاضــر خواهد بود به غیر 
از مســاله هســته ای در موارد دیگری چون موشک های دوربرد و 
ســایر موضوعات منطقه ای مذاکره کند یا خیر. باید دید در صورت 
درخواســت آمریکا در این موضوعات و عدم پذیرش ایران واکنش 
واشــنگتن چه خواهد بود. اگر این مسائل هم فرض کنیم که حل 
شــوند ایران و آمریکا به مرحله ای خواهند رســید که در خصوص 
روابط تصمیم بگیرند که بدیهی اســت به این سرعت نمی توان در 
مورد آن نظر داد، چرا که چشــم انداز آن فعاًل روشن نیست. آنچه 
که برای ما اهمیت دارد تصمیم و حرکت ایران برای تحقق منافع 
کشور است. تحریم ها برای کشور مشکالتی ایجاد کرده و در بحث 
فروش نفت و دریافت پول با موانعی روبرو شــده ایم. از طرفی باید 
گفت که همه مشــکالت کشور تماماً به تحریم ها مربوط نیست و 
بخشی به ســومدیریت بر می گردد. امیدواریم با فضایی که جدیداً 
در کشــور ایجاد شده بار دیگر شــاهد کاهش التهابات و نوسانات 
و همچنین ثبات اقتصادی باشــیم تا امیدها بــرای آینده ای بهتر 

همچنان زنده بماند.
 تحرکات دولت ترامپ علیه ایران در روزها آخر افزایش یافته آیا 
فکــر می کنید در این فرصت باقی مانده می تواند دســت به اقدام 

نسنجیده ای بزند؟
در این مدتی که ترامپ در کاخ سفید حضور دارد و کمتر از ۷0 روز 
است به نظر نمی رســد که دست به اقدام نسنجیده ای علیه ایران 
بزند و مقامات در مجلس نمایندگان مقابل او ایســتادگی خواهند 

کرد و مانع اقدام او خواهند شد. حتی ممکن است زیردستان او نیز 
در این ماجرا با او همراهی نکنند. فضای جدید در ۴ ساله پیش رو 
مقابل ایران و آمریکا خواهد بود که باید منتظر بود و دید که به چه 

تحوالت مهمی روبرو خواهد شد.
 علت نگرانی کشــورهای عربی از انتخاب بایدن چیســت؟ گفته 
می شود سیاست خاورمیانه ای او همانند اوباما خواهد بود و از همان 

سیاست پیروی خواهد کرد نظر شما چیست؟
از طرفی شاهد هستیم که انتخابات جو بایدن باعث نگرانی شدید 
کشورهای عربی از جمله عربستان شده است. سعودی ها در انتظار 
پیــروزی ترامپ بودند و پول های زیادی را خرج او کردند و ترامپ 
نیز با آنها رقص شمشــیر داشت. در مورد قتل جمال خاشقچی نیز 
شاهد بودیم که به ســعودی ها امتیاز داد. حتی صحبت از حمایت 
بایدن از بن نایف می شــود و گفته می شــود او در پی آن است تا 
بن ســلمان از مقام ولیعهدی کنار رود. انتظار مــی رود بایدن در 
خصوص یمن نیز با توجه به انتقادات از عملکرد ترامپ تصمیمات 
تازه ای بگیرد. بایدن همچون ترامپ فرد یک دنده ای نیســت و از 
مشاوره های تیم خود قطعاً استفاده خواهد کرد. به نظر می رسد که 
سیاســت های خاورمیانه ای او تا حد زیــادی به دولت باراک اوباما 
شــبیه باشد و در خصوص مساله فلســطین نیز بحث دو دولت را 
پیگیری کند. ضمن اینکه محمود عباس نیز از او خواسته تا سفارت 
آمریــکا را از بیت المقدس به تل آویو منتقل کند. در آن ســو در 
اســرائیل هم با آمدن بایدن می توان تغییراتی را متصور بود امکان 

دارد در این دوره پرونده نتانیاهو نیز برای همیشه بسته شود.
 مهم ترین رویکردهای اصلی دولت بایدن را چه می دانید؟ آیا شاهد 

احیای دیگر معاهدات بین المللی خواهیم بود؟
 به نظر می رسد بایدن تمام معاهداتی که در طول ریاست جمهوری 
خود زیر پا گذاشته بود بار دیگر احیا کند. بایدن همچنین نظم بین 
الملل را که در دوره پساجنگ جهانی دوم بر دنیا حکفرما شده بود را 
زنده خواهد کرد؛ نظمی که ترامپ با رویکرد خود تا حدودی زیادی 
آن را بر هم زده بود. همانطور که دونالد ترامپ در طی این ۴ سال 
سعی بر آن داشــت تا میراث اوباما را از نابود کند و حتی اقدامات 
مثبت او را از بین ببرد؛ از بایدن نیز انتظار می رود که ترامپ زدایی 
شدید را در دستور کار قرار دهد. در این مسیر بایدن مسیر سختی را 
در پیش رو دارد چرا که در آمریکا با وجود ترامپ دوقطبی شدیدی 
وجود دارد و علی رغم باختش او ۷0 میلیون رأی را در ســبد دارد. 
وی همانطور که در ســخنرانی های خود تاکید کرده سعی خواهد 
داشت تا به اختالفات دامن نزد و باعث وحدت و یکپارچگی کشور 
شود. بسیاری از مردم و نخبگان معتقدند که دوره حضور ترامپ در 

کاخ ســفید همراه به شکسته شدن هیمنه و ابهت آمریکا در نظام 
بین الملل همراه بوده است و بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید از 
او انتظار می رود که بار دیگر اعتبار از دست رفته آمریکا را بازگرداند.

اولویت های مهم رئیس جمهور آمریکا در عرصه سیاســت خارجی 
چیست؟

 در بحث سیاست خارجی آمریکا با رئیس جمهور جدیدش با طیفی 
از چالش های بزرگ روبرو است. بحث روابط با روسیه که پوتین به 
نحو احسن از ترامپ بهره برد مساله ای مهم و حیاتی برای آمریکا 
به شمار می رود، همینطور در خصوص چین، کره شمالی، مذاکرات 
با طالبان و غیره تنها نمونه ای از این مســائل هستند. همانطور که 
اشــاره کردم در دوره بایدن تحوالت زیادی رخ خواهد داد، برخی 
معتقدند که تفاوتی بین نامزد دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد 
و سیاست آمریکا از یک اصل پیروی می کند، اما در پاسخ باید گفت 
که این بار قضیه کاماًل متفاوت اســت، ترامپ در دوران ریاســت 
جمهوری خود دســت به اشتباهات زیاد و خسارت باری زد و نکته 
مهمتر اینکه او حتی یک جمهوری خواه هم نبود و دیدیم که هم 
حزبی هــای او حمایتش نکردند و تعداد قابل توجهی از آنان به جو 
بایدن رأی دادند. بنابراین می توان متصور بود که بایدن درصدد حل 
معضالت پیش رو خواهد بود و در این راه کنگره نیز با او همراهی 
خواهــد کرد. در حال حاضر اولویت اول او در ورود به کاخ ســفید 
کنترل و مهار کرونا اســت و در خبرها شاهد بودیم که کمیته ای را 

نیز برای این امر در نظر گرفته است.
 بــه عنوان جمع بندی و ســؤال آخر آیا ایــران و آمریکا عاله بر 
چالش ها و اختالفات موجود دارای منافع مشترکی هم هستند؟ اگر 
چنین است آیا بایدن از آن بهره خواهد برد یا بر عکس از اهرم فشار 

استفاده خواهد کرد؟
ایران و آمریکا عالوه بر اختالفات موجود دارای منافع مشترکی نیز 
هســتند و پس از حل اختالفات اولیه می توانند بر روی این منافع 
تمرکز کنند و در مباحثی چون امنیت منطقه و حتی تسلیحات نیز 
همکاری های الزم را داشــته باشند. معتقدم که بایدن از روش زور 
و فشار علیه ایران استفاده نخواهد کرد همانطور که اوباما نیز مایل 
به چنین رویکردی نبود. آمریکا در موضوعات زیادی به همکاری 
ایران نیاز دارد، در مســائلی مانند ایران و روســیه، ایران و چین و 
غیره... در این راســتا ایران باید قدر خود را بداند و موقعیت خود را 
بشناســد و بیشتر با نگاه ایجابی به مسائل نگاه کند تا نگاه سلبی. 
تالش در جهت تنش زدایی و جلوگیری از بحران سازی گامهایی 
در راستای تحقق منافع ملی هســتند. اقدامات سلبی هزینه های 

سنگینی دارد و معلوم نیست که آیا منفعتی در بر دارد یا نه.

در گفت و گو با سفیر سابق ایران در باکو و کارشناس مسائل بین الملل مطرح شد

بایدن از اهرم زور استفاده نمی کند
ابوالفضل خدائی

حشمت هللا فالحت پیشه *

ترور مرد شماره دو 
القاعده بهانه ای برای 

حمله به ایران
یک رسانه انگلیســی زبان شایعه 
ترور مــرد شــماره دو القاعده در 
تهــران را بهانــه و توجیهی برای 
حمله نظامی به ایران ارزیابی کرده 
اســت.  تارنمای النتی دیپلماتیکو 
با عنوان »رهبــر القاعده در تهران 
کشــته شــد،«دروغ و بهانه جنگ 
بــا ایران؟« نوشــت: دروغ و بهانه 
تراشــی برای جنگ با ایران؟ خبر 
ترور یکی از سران القاعده در تهران 
یک فریب بزرگ اســت و احتمااًل 
موضوع دیگری در پشــت این خبر 
پنهان شده اســت. نیویورک تایمز 
گزارش داده که موساد در تابستان 
گذشته عبداهلل احمد عبداهلل ملقب 
به ابومحمد المصری، مرد شــماره 
دو القاعده را در پایتخت ایران ترور 
کرده است. این نشریه امریکایی در 
گزارش خود همچنین تالش کرده 
اســت تا ایده حضور آزادانه سران 
القاعده در ایــران را به خوانندگان 
القا کند. در غرب عمدتآ در تجزیه و 
تحلیل روابط بین ایران و کشورهای 
عربی، از معیار شیعه و سنی استفاده 
می شــود و حتی بر اساس همین 
معیار، باید پرســید که فرماندهان 
القاعده، که ســازمانی سنی  ارشد 
است در ایران، که یک کشور شیعه 

است، چه می کنند؟

اتحادیه جدید و یک پیام روشن به ما

از جهان حذف نشویم!

 چین و چهارده کشــور دیگر روز یکشنبه این هفته 
در پایــان ســی وهفتمین اجالس آِســان )اتحادیه 
کشورهای جنوب شرق آسیا( توافقنامه ای برای شکل 
دادن به بزرگ ترین بلوک تجــارت آزاد در جهان را 
امضا کردند؛ کشــورهایی که یک سوم اقتصاد جهان 
را شــامل می شــوند.توافقنامه »همکاری اقتصادی 
 Regional Comprehensive( »جامع منطقــه ای
از  یــا RCEP غیــر   )Economic Partnership
اعضای آِسان، شامل چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا 

و نیوزیلند هم می شــود و درها برای پیوستن هند نیز باز است. مذاکرات برای تشکیل این بلوک اقتصادی ده 
سال به طول انجامیده است. واقعیت ها نشان می دهند که از سال 1990 به بعد، بر تعداد توافقنامه ها و معاهدات 
تجاری منطقه )Regional Trade Agreements - RTA( در جهان به شدت افزوده شده است. کشورهای 
جهاِن در حال توســعه دارای ارتباطات تجاری با یکدیگر هستند و بلوک های روابط و قدرت اقتصادی شکل 
می دهند )نظیر اتحادیه اروپا، نفتا یا همین RCEP(. کشورهای جهان در حال توسعه شبکه ای از راه ها، خطوط 
لوله، کریدورهای ارتباطی زمینی، دریایی و هوایی، خطوط انتقال داده، زنجیره های فعالیت اقتصادی و ... شکل 
دادن به بلوک های همکاری و تبادالت اقتصادی گسترده هستند. شماری از تحلیل گران بیرون بودن آمریکا - 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا – از توافقنامه RCEP را برای آینده اقتصادی این کشور زیان بار تحلیل کرده اند. بیرون 
از شبکه اقتصاد جهان بودن حتی برای اقتصاد آمریکا هم خطرناک است. بیرون از اقتصاد جهان بودن برای ما 
چه معنایی دارد؟سؤالی پیش روی تمدن ایرانی است: ایران بدون قرار گرفتن در شبکه مبادالت اقتصاد جهانی، 
بخشی از توافق های بین المللی برای قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی، بدون آن که هیچ خط لوله، کریدور 
زمینی، هوایی یا دریایی از ایران بگذرد، بدون قرار داشــتن بر سر مسیرهای تجاری مهم دنیا، بدون ارتباطات 
بانکی، بدون داشــتن هیچ فرودگاه یا بندر مهم در مناســبات اقتصاد جهانی، بدون وارد شدن در شمار فزاینده 
معاهدات توســعه تجارت منطقه ای، چه عاقبتی خواهد داشــت؟آیا همین کفایت می کند که فقط روی نقشه 
جهان باشیم؟ آیا با ادامه این وضع از جهان معاصر حذف نخواهیم شد؟ در جهانی که حتی به نفت ما نیز دیگر 
نیازی ندارد، روی نقشــه بودن کافی است؟ روی نقشه بودن و در مناسبات دنیای معاصر نبودن رضایت بخش 
است؟دهه ها را از دست داده ایم، اما دیرتر بجنبیم، از جهان معاصر حذف شده و در جایی از تاریخ گم خواهیم 
شد. حاال که نیمه گم شده ایم، شصت میلیون نفر را نیازمند کمک معیشتی تشخیص داده اید، وقتی گم شویم ...

محمد فاضلی

درو کردن کاشته های ترامپ توسط اجماع جهانی علیه تهران

پیام خطرناک و معنادار اروپا به ایران!

 در حالی که با شکست دونالد ترامپ دشمن سرسخت برجام و پیروزی جو بایدن »مدافع« آن انتظاراتی شکل 
گرفته اســت مبنی بر این که سال های آتی متفاوت از چهار سال گذشته خواهد بود، اما به نظر می رسد رفتار 
اروپایی ها به عنوان یکی از شرکای این توافق هیچ نشانی از این تفاوت ندارد و کاشف از چیز دیگری است.

در واقع بیانیه روز گذشته تروییکای اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلیس( که لحنی تند و نسبتًا بی سابقه پس از 
برجام داشــت، سنجه مهمی درباره رویکرد احتمالی آن ها در چهار سال آتی دوره ریاست جمهوری جو بایدن 
در قبال ایران اســت. اروپایی ها در این بیانیه صرفًا به ابراز تأســف نسبت به خروج آمریکا از برجام و احیای 
تحریم ها اکتفا کرده؛ اما در مقابل شدیداً به گام های هسته ای ایران اعتراض کردند و »بی عملی« در مواجهه 
با پیامدهای خروج آمریکا از این توافق را »تالش مثبت« و کانال مالی »اینســتکس« را که معامله ای انجام 
نداده، َعلَم کرده و به رخ ایران کشــیدند. در حقیقت لحن ســه کشور اروپایی هیچ هم پوشانی و همخوانی با 
شــرایطی که گفته می شــود پیروزی بایدن آن را متفاوت می گرداند، ندارد؛ به این معنا که گویا اروپایی ها به 
چشم اندازی که پس از پیروزی بایدن ترسیم می شود، باور نداشته و جور دیگری فکر می کنند. از این رو، این 
بیانیه فراتر از یک اعتراض تند به اقدامات هســته ای ایران پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و حامل این پیام »مهم« به تهران است که دوره ریاست جمهوری بایدن فی نفسه متفاوت نیست و متفاوت 
بودن آن الزامات و مقتضیات خاص خود را دارد و حتی از جهاتی هم می تواند بدتر از دوره ترامپ باشــد. این 
که اروپا پس از انتخاب بایدن چنین بیانیه ای صادر می کند که به یک ابراز تأســف کوچک در قبال رفتارهای 
ســالیان گذشته آمریکا در قبال برجام بســنده می کند؛ اما کوچک ترین درخواستی از دولت آتی آمریکا برای 
بازگشــت به برجام و لغو تحریم ها مطرح نمی کند؛ تاکیدی بر این مدعاســت که اروپا دیگر باوری به برجام 
201۵ ندارد که بخواهد آمریکا را به پیوســتن دوباره به آن فراخواند و صرفًا خواهان پایبندی یکجانبه ایران 
به آن تا رســیدن به برجامی فراگیرتر اســت؛ چیزی که نگارنده در یادداشت های قبلی نیز به آن اشاره کرده 
اســت. اینجاست که قبل از این که از سنگ اندازی های اسرائیل و عربستان در دوره بایدن سخن گفت، الزم 
اســت گوشه چشمی هم به این اروپا داشت. به هر حال، وقتی چنین موضع سفت و سختی با آمدن بایدن از 
جانب اروپا اتخاذ می شود، لزومًا دولت آینده آمریکا بهتر از آن موضع نخواهد گرفت؛ و اگر رفتار و گزارش های 
اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی را نیز در نظر بگیریم، می توان پیش بینی کرد که در چند سال آینده شاهد 
اجماع و رویکرد مشــترکی میان ســه طرف در قبال ایران باشیم که دقیقًا همانند رویه ای است که در سالیان 
قبل از انعقاد برجام در پیش گرفتند و هر گونه مذاکره احتمالی در آینده زیر سایه سنگین فشار مستمر اجماعی 
آمریکایی، اروپایی و سازمان ملل خواهد بود. ترامپ میراثی از خود به جای گذاشته و چیزی را کاشته که این 
منبع: دیپلماسی ایرانی اجماع می خواهد آن را درو کند.  

صابر لگ عنبری 

حمله نظامی به ایران از روی لجبازی!
یک رسانه روسی زبان نوشته است که تصمیم دولت ترامپ برای 

حمله نظامی به ایران فقط از سرلجبازی با دولت بایدن است!
روزنامه روســی گازتارو نوشــت: از روی لجبازی با بایدن: ترامپ 
می خواست به ایران حمله کند. این رسانه روسی زبان در واکنش 
به تصمیم ترامپ برای حمله نظامی به ایران در مطلب خود عنوان 
کرد: به نوشــته رســانه های گروهی، ظاهراً، دونالد ترامپ قصد 
داشت، به تاسیسات هسته ای ایران حمله کند، اما او را از برداشتن 
این گام منصرف کردند. رئیس کاخ سفید در آخرین هفته های آخر 

حضورش تــالش خواهد کرد تا موانعی را برای اجرای وعده های 
جو بایدن در رابطه با توافق هسته ای با تهران ایجاد کند. به نوشته 
نشــریه »نیویورک تایمز«، در روز 12 ماه نوامبر، دونالد ترامپ از 
نیتش برای حمله به تاسیســات زیر زمینی غنی سازی اورانیوم در 
شهر نطنز سخن گفت. او گزینه هایی را برای اقدامات مشخص در 
رابطه با تاسیسات هسته ای نطنر ارائه کرده بود. اما، مایکل پنس، 
مایک پومپئو، کریستوفر میلر و مارک میلی و دیگر مقامات او را از 
اجرای این گام منصرف کردند. این مقامات معتقد بودند که حمله 
به نطنز می تواند، به بهانه ای برای آغاز جنگ بزرگ در خاور میانه 
و در زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری تبدیل شود. اما، 

هنوز دونالد ترامپ به دنبال شیوه ای برای حمله به ایران و متحدان 
تهران در عراق اســت. از این طریــق، ترامپ می خواهد، روابط با 
ایــران را وخیم تر کند تا جو بایدن با مشــکالت جدی در تحقق 
وعده هــای پیش از انتخاباتی اش در رابطه با برجام مواجه شــود. 
این روزنامه در ادامه یادآور شد: پیش تر، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خبر داد که ذخایر اورانیوم ایران 12 برابر شاخص تعیین شده 
می باشــد. این آژانس در گزارش خود گفته که تهران به افزایش 
حجــم اورانیوم کم عیارش ادامه می دهد. براســاس این گزارش، 
ایران همچنین، در کارخانه نطنز، مونتاژ نخســتین ســانتریفیوژ 

مدرنیزه شده را انجام می دهد. 
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اقتصاد

واکسن کرونا و تغییر انتظارات در 
بازارها

 بازارهای مالی جهان هفته پر تنشــی را سپری کردند و شاید 
بتوان گفت یکی از کشــورهایی که بیــش از همه تحت تأثیر 
انتخابــات بزرگترین اقتصاد جهان قرار گرفــت؛ ایران بود. در 
شــروع هفته و با قوت گرفتن پیروزی بایدن در انتخابات، سکه 
کاهش یک میلیون تومانی و دالر افت دو هزار تومانی را تجربه 
کرد. انتظارات معامله گران از کاهش قیمت با احتمال پیروزی 
بایدن، آن ها را برای کســب سود از خریدهای پیشین، وادار به 

فروش کرد.
هر چند که عده ای معتقد هســتند اخبار سیاسی انتخابات روند 
هیجانی به بازار داده و موقتی می باشد و تنها عملکرد متغیرهای 
کالن اقتصادی اســت کــه می توانند بر قیمت هــا در بازار در 
بلندمدت تاثیرگذار باشــند. بر این اساس، نوع سیاست های بانک 
مرکــزی و دولت در خصوص تعیین نرخ ســود و یا چگونگی 
انتشــار اوراق در این زمینه بســیار تعیین کننده است. در ادامه 
هفتــه با اعالم ترامپ مبنی بر اعمال تحریم های جدید تا روی 
کار آمدن دولت بعدی، قیمت ها را مجدداً وارد فاز صعودی کرد. 
در اواخر هفته دالر به قیمت 2۷ هزار تومان و سکه وارد کانال 

12 میلیون تومانی شد.
بنابراین با افزایش فروش در بــازار، بازدهی این فلز گرانبهای 
داخلی به صفر نزدیک شــد. با این حال عده ای معتقد هســتند 
به دلیل اینکه منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر بلوکه شده 
و امکان دسترســی به آنها حتی با روی کار آمدن دولت بایدن 
به راحتی امکان پذیر نخواهد بود، بانک مرکزی قابلیت عرضه 
ارز را نداشــته و پیروزی بایدن تأثیــر ماندگار بر کاهش قیمت 
ارز نخواهد گذاشــت. عده ای نیز به بازگشت بایدن به برجام و 
افت قیمتها خوش بین هســتند. این اختالف نظرات باعث شد 
تا معامله گران نســبت به خرید و فروش جانب احتیاط را داشته 

باشند تا متحمل ضرر زیادی نشوند.
شاخص کل ســهام که از اواسط تابســتان روند نزولی خود را 
آغاز کرد در نیمه نخســت هفته گذشــته نیز افت بیش از ۷۸ 
هزار واحدی را ثبت کرد. با خبر لغو ممنوعیت معامالت روزانه، 
شاخص کل در روز چهارشنبه افزایش 9 هزار واحدی را تجربه 
و به ارتفاع یک میلیون و 221 هزار واحدی بازگشــت. شاخص 
بازار سهام فارغ از تاثیراتی که از اخبار سیاسی داخلی و خارجی 
می گیرد، همســو با انتظارات تورمی حرکت کرده و تصمیمات 
بانک مرکزی در تعیین نرخ سود سپرده بانکی و چگونگی جبران 
کسری بودجه دولت از عوامل تعیین کننده بازدهی شاخص کل 
سهام در ماه های آتی خواهد بود. به نظر می رسد بازار سهام بعد 
از یک شیب نزولی تند در هفته گذشته، در اواخر هفته سبزپوش 

شد.
خبر ساخت واکسن پیشگیری از کرونا توسط دو شرکت شریک 
آلمانــی و آمریکایی، بر خالف انتظارها، بازار انرژی جهان را به 
صــورت مقطعی تحت تأثیر قــرار داد و در ابتدای هقته قیمت 
انواع نفــت اندکی افزایش یافت. آن چه واضح اســت کاهش 
تقاضا به دلیل سایه سنگین کرونا بر این بازار، باعث افت قیمتها 
در اواخر هفته گذشــته شد. اعمال محدودیت های تردد در اکثر 
کشورها باعث شــد تا پیش بینی قیمت انواع نفت برای فصل 
آخر ســال میالدی کاهش یابد. در آخرین روز هفته نفت خام 
آمریکا قیمــت ۴1.12، نفت برنت ۴3.۵3 و نفت اوپک ۴2.9۷ 

دالر را به ثبت رساندند.
شــاخص قیمت جهانی دالر با خبر موفقیت آمیز بودن واکسن 
کرونا افزایش یافت اما به دلیل شــیوع موج گسترده کرونا این 
افزایش با شیب کند صورت گرفته است. قیمت هر اونس طال 
جهانی خالف شاخص دالر حرکت کرده و رکود ریزش قیمتی 
هفت سال گذشته را شکست و به 1۸66 دالر رسید. این ریزش 
باعث شــد تا نوسان گیران بازار ســکه نتوانند قیمت آن را به 
باالی مرز 1۴ میلیون تومان در هفته گذشــته برسانند. چنانچه 
قیمــت طالی جهانی زیر مــرز 1900 دالر باقی بماند احتمال 

کاهش قیمت سکه در هفته های آتی وجود خواهد داشت.
ارز دیجیتالی بیت کوین در هفته گذشته و همزمان با هیجانات 
انتخاباتی و واکسن کرونا رکوردشکنی کرد و به قیمت 16091 
دالر رســید. این در حالی اســت که همچون ماه های گذشته 
همبســتگی قیمت بیت کوین و طال بســیار قوی بوده است و 
تغییرات قیمتی این دو دارایی در بیشتر مواقع در یک راستا بوده 
اســت. دو هفته گذشته نیز قیمت بیت کوین با افزایش احتمال 
تصویب بســته حمایتی در ابعاد بزرگ تر توانست وارد کانال 1۵ 

هزار دالری شود.
قیمت فلزات اساســی نیز تحت تأثیر خبر واکســن کرونا روند 
افزایشــی در پیش گرفته به طوری که مس در فاصله اندکی از 
کانــال ۷ هزار دالری قرار گرفت. نیکل به مرز 1۵ هزار و 900 
دالر رســید. سرب نیز با قدرت کانال هزار و ۸00 دالر را پشت 
*رییس اتاق بازرگانی شیراز سر گذاشت. 

تحلیل بازار

مهاجرت به یکی از پرکاربردتریــن واژه های این روزهای اقتصاد 
ایران مبدل شده اســت و دفاتر مهاجرتی و تبلیغات گسترده آن ها 
بیش از گذشته به چشم می خورد. پدیده مهاجرت، تبعات اجتماعی 
و اقتصاد متعددی دارد. خروج ســرمایه از جمله آثار سوء مهاجرت 
اســت که در شرایط فعلی هزینه گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل 
کرده و بنابر آمار منتشر شده از ابتدای سال 96 تا پایان آذر ماه 9۸، 

حدود ۴۸ میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است.
 مردم در سرتاســر دنیــا به دالیل مختلف تصمیــم به مهاجرت 
می گیرند که جنگ، ناامنــی، بی ثباتی اقتصادی، تحصیل، کار و... 
از اهــم دالیل برای این اقدام تلقی می شــود. در ایران نیز تمایل 
به مهاجرت به ســایر کشورها به ویژه طی سال های گذشته شدت 

گرفته است.
براساس ســالنامه مهاجرتی ایران، آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، 
ترکیه، سوئد به ترتیب کشورهای محبوب ایرانیان برای مهاجرت 
هســتند؛ این آمار بر اساس داده های موجود در پایگاه داده سازمان 
ملل جمع آوری و به جز ترکیه، سایر کشورهای همسایه ایران در 
این آمار محاسبه نشده اســت. در ۴ سال اخیر بیشترین مهاجرت 
به کشــور ترکیه بوده است و مهاجران ایرانی در ترکیه از 39 هزار 
و 332 نفر در ســال 201۵ به ۸3 هزار و 1۸3 نفر در ســال 2019 
رســیده است که حاکی از رشد بیش 110 درصدی طی چهار سال 

است.
کشــورهای مهاجرپذیر هرکــدام قوانین خاص خــود را دارند و 
رویکردهــای مختلفی را برای پذیرش مهاجر اجرا می کنند و گاهًا 

قوانین تسهیل کننده را نیز در نظر می گیرند. سرمایه گذاری در کشور 
مقصد یکی از راه های مهاجرت به حساب می آید که در هر یک از 
کشورها قوانین متفاوتی دارد. برای مثال خرید ملک و ثبت شرکت 
یکی از راه های ســرمایه گذاری و اقامت در کشور ترکیه محسوب 

می شود.
مهاجرت و فرار سرمایه ��

فارغ از اینکه دلیل مهاجرت چیست، این پدیده آثار متعدد اقتصادی 
و اجتماعی بر دو کشــور مبداء و مقصــد می گذارد. کاهش نیروی 
کار متخصص در کشور مبداء، تفاوت های فرهنگی و مسائل ایجاد 
شده در کشــور مقصد و ... از این دست موارد هستند. یکی از آثار 
مهم اقتصادی به خروج سرمایه از کشور مبداء باز می گردد. خروج 
سرمایه غالباً در کشورهایی صورت می گیرد که اقتصادی غیر قابل 
پیش بینی دارنــد. عدم ثبات در نرخ ارز، فشــارهای تورمی و... از 
دالیل خروج سرمایه به حساب می آیند. فرار سرمایه می تواند تبعات 
بســیار زیادی در پی داشته باشد که رشد اقتصادی پایین، افزایش 

بیکاری، فقر در بلند مدت و... از پیامدهای خروج سرمایه است.
یکی از مســائل کشور طی سال های گذشــته، افزایش تمایل به 
مهاجرت اســت که این موضوع به تشدید خروج سرمایه در کشور 
منجر شده اســت. از ابتدای سال 96 تا پایان آذر ماه 9۸، حدود ۴۸ 
میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است که به نظر می رسد که 

این رقم طی یک سال گذشته نیز افزایش یافته باشد.
با توجه به تحوالت ســال های اخیر، بخــش قابل مالحظه ای از 
مهاجــران ایرانی، ترکیه را به عنوان مقصد برای مهاجرت انتخاب 
می کننــد. طبق اطالعات مرکز آمار ترکیــه، در 12 ماه منتهی به 
ســپتامبر ســال جاری میالدی، اتباع ایرانی 90۸ خانه در ترکیه 

خریده اند و صدرنشین خریداران خانه از کشورهای خارجی در ترکیه 
بوده اند. برای خرید خانه در این کشــور باید حداقل 2۵0 هزار دالر 
پرداخت کرد. یعنی در حداقلی ترین حالت، در این یک ســال 22۷ 
میلیون دالر تنها از طریق خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده 
است. همچنین سرمایه گذاری در این کشور یکی از گزینه های مورد 
توجه برای دریافت شــهروندی این کشور به حساب می آید. برای 
ســرمایه گذاری در ترکیه نیز حداقل ۵00 هزار دالر سرمایه مورد 
نیاز است و ایرانیان سهم باالیی در سرمایه گذاری این کشور دارند.

قبرس، لهستان، اســپانیا، یونان و... از دیگر مقاصد ایرانیان برای 
مهاجرت اســت که هر یک از این کشــورها نیز برای مهاجرت از 
طریق سرمایه گذاری به ســرمایه باالیی نیاز دارد و این امر سبب 

خروج سرمایه زیادی از کشور شده است.
باید گفت فرار ســرمایه عموماً به جهت کســب سود نیست. بلکه 
واکنشی نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود است. به بیان 
دیگر، بازدهی سرمایه گذاری در کشــورهای مقصد ایرانیان لزومًا 

باالتر از ایران نیست و شاید کم تر نیز باشد. آنچه که باعث می شود 
افراد به سرمایه گذاری در سایر کشورها روی بیاورند، اخذ شهروندی 
آن کشور است. براساس برآوردها، ثروت ایرانیان در خارج از کشور 
به رقم قابل توجهی می رســد. رقمی که حتی با فرض ارز ۴200 

تومانی، بسیار باال خواهد بود.
مهاجرت هر دلیلی داشته باشــد، به یکی از واژه های پرکاربرد در 
جامعه این روزهای ایران مبدل شده است. پدیده ای که آسیب های 
جبران ناپذیری بر پیکره کشــور از ابعاد اقتصادی و اجتماعی وارد 
کرده است و تبعات منفی بســیاری به همراه دارد. کاهش سرمایه 
اجتماعی و نیروی انســانی ماهر، کاهش رشــد اقتصادی، کاهش 

رقابت پذیری اقتصادی و.. از جمله تبعات مخرب مهاجرت است.
 در این میان مهاجرت از طریق ســرمایه گذاری یکی از مهم ترین 
عوامل خروج سرمایه از کشور است که در شرایط کنونی که کشور 
بــا کاهش درآمدهای ارزی روبرو اســت، به یکی از آســیب های 

اقتصادی ایران مبدل شده است.

چه کشورهایی محبوب ایرانی ها هستند

جمال رزاقی* آثار مهاجرت بر اقتصاد کشور

رونق بازار سرمایه در گرو 
سیاست های اصالحی

بازار ســرمایه در هفته گذشته تا حدودی شرایط بهتری را تجربه 
کرد؛ این روند پــس از آن رخ داد که بانک مرکزی زمزمه ها در 
خصوص افزایش نرخ ســود را تکذیب کرد و در عین حال دست 
به تعدیل نرخ ســود بین بانکی زد. البته شواهدی وجود دارد که 
نشان می دهد هنوز این اتفاق در عمل نیفتاده و همچنان نرخ های 
بین بانکــی باالی 22 درصد جریان دارد که امیدواریم با مصوبه 
اخیر بانک مرکزی، این روند عماًل متوقف شــود.می توان باتوجه 
به تحوالت اخیر، افق مثبتی را برای اقتصاد کشــور نسبت به دو 
ســال گذشته متصور شد. نخست آنکه باتوجه به نتایج انتخابات 
امریکا، امروز حداقل دیگر افق تشدید فشارها را پیش رو نداریم 
کمااینکه آقای بایدن از بازگشت ایاالت متحده آمریکا به برجام 
هم گفته اند که برهمین اساس در قالب بهترین سناریوها، می توان 
گشــایش های اقتصادی را هم پیش روی کشور داشت. موضوع 
بعدی اخباری است که در مورد تولید واکسن کرونا اعالم شده که 
این موضوع نیز می تواند به بهبود شرایط اقتصادی و تعدیل برخی 
مســائل منجر شود. در عین حال طی ماه های اخیر، بازار سرمایه 
یک اصالح قوی را داشته و تصور می کنم باوجود چشم اندازهای 
عنوان شده، در صورت حرکت سیاست گذاران در مسیر صحیح، 
می توان از این فرصت به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد و به تبع 
آن بازار هم شرایط مثبتی را پیش روی خود داشته باشد.در شرایط 
حال حاضر در زمینه سیاست های ارزی نیز بهترین رویکردی که 
بانــک مرکزی می تواند انجام دهد، تثبیــت نرخ ارز در یک نرخ 
معقول )در همین حدود نرخ فعلی( است، به جای آنکه اجازه دهد 
نرخ ارز اصالح عمیقی داشــته باشــد. در عین حال کاهش نرخ 
سود بانکی نیز می تواند به عنوان سیاست دیگری در دستور کار 
بانک مرکزی قرار گیرد. بر این اساس می توان همان روندی که 
در دهه هشــتاد صورت گرفت را دنبال کنیم؛ یعنی بتوانیم برای 
مدتی طوالنی نرخ سود بانکی پایین و نرخ دالر تثبیت شده داشته 
باشــیم. اگر این سیاست ها همزمان اجرا شود، قطعاً بازار سرمایه 
هم رونق می گیرد. آن زمــان می توان در خصوص بحث تأمین 
کســری بودجه دولت با فروش اوراق و عرضه سهام شرکت ها 
در بورس صحبت کرد زیرا جذابیت به بازار ســرمایه بازگشــته 
است واحتماال سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تقویت خواهد 
شد.راه بعدی که سیاســت گذار باید آن را پیش گیرد، این است 
که باید سیاست بازار در دستور کار قرار گیرد. قیمت گذاری هایی 
که امروز با انواع کنترل ها و دخالت ها صورت می گیرد، شــاید در 
کوتاه مدت به کنترل نسبی قیمت ها منجر شود اما در بلندمدت، 
می تواند حتی موجب شــکل گیری حباب قیمتی در بازارها شود، 
کمااینکــه این روند را به طور واضح در بازار خودرو می بینیم. اگر 
در بازار خودرو قیمت گذاری آزاد داشتیم، قیمت خودرو هیچوقت 
تا این اندازه رشــد نمی کرد. سیاست های کنترلی همیشه منجر 
به کاهش عرضه و تشــدید قیمت ها می شود. حرکت به سمت 
اقتصاد بازار و مدیریت صحیح سیاســت هایی که رشد نقدینگی 
را به همراه دارند؛ مثل سود سپرده و نرخ ارز، باتوجه به افقی که 
امروز پیش روی ما قرار دارد، می توان به تشکیل سرمایه ثابت و 
سرمایه گذاری در کشور امید داشت که حاصل آنها رونق بازارها از 

جمله بازار سرمایه خواهد بود.
*کارشناس بازار سرمایه  

سیده زهرا محمودی

امیر سیدی *

سیدکریم حسینی معتقد است؛ همچنان افراد و جریاناتی در کشور 
به رانت سرشار برآمده از ارز ۴200 تومانی متصل هستند. جریاناتی 
که با استفاده از شبکه رســانه ای قدرتمندی که در اختیار دارند به 
دروغ اینگونه فضاسازی می کنند که با حذف دالر ترجیحی و تک 
نرخی شدن ارز، اقتصاد و معیشت مردم با مشکالت فراوانی رو به 

رو خواهد شد.
رییس مجمع نمایندگان خوزســتان در مجلس با اشاره به اخباری 
که این روزها در خصــوص تخصیص ارز دولتی ۴200 تومانی به 
فرهاد مجیدی ســرمربی اسبق تیم فوتبال استقالل تهران منتشر 
می شــود، گفت: این واقعیت که یک عده ویژه خوار در کشور وجود 
دارند که حتی در شــرایط سخت معیشتی و در روزهایی که مردم 
برای تأمین اقالم اساســی هم با مشکل مواجه هستند، دسترسی 
گســترده ای به دالر ۴200 تومانی و ســایر فرصت های اقتصادی 
دارند، برای افکار عمومی آزاردهنده اســت. سالهاست که اقتصاد 
ایران، ضرباتی متعددی از ارز چند نرخی خورده است، اما همچنان 
افراد و جریاناتی به رانت سرشــار متصل هستند. ضمن اینکه این 
جریانات با استفاده از شبکه رسانه ای قدرتمندی که در اختیار دارند 
به گونه ای فضاســازی می کنند که در صورت حــذف ارز دولتی، 

اقتصاد با مشکالت و گرانی های دامنه داری رو به رو می شود.
او در ادامه افزود: گذشــته از اینکه ماجرای تخصیص ارز به فرهاد 
مجیدی تا چه اندازه مســتند اســت، روند کلی تخصیص ارزهای 
۴200 تومانــی در اقتصاد را معقول و منطقی نمی دانم. یک زمانی 
در اقتصاد کشور ارز ۴200 به کار گرفته شد تا در برابر جنگ همه 
جانبه دشــمن در نقش یک سوپاپ اطمینان، بخشی از فشارهای 
معیشتی وارد شده بر مردم را جبران کند، اما آمارهای مستند حاکی 
اســت که نه تنها این ارز در بهبود شــاخص های معیشــتی اثری 
نداشته، بلکه متولیان امر با با استفاده نا به جا از ابزار ارز ترجیحی و 

تخصیص ارز به افراد غیر متخصص و سوداگر، زمینه عمیق تر شدن 
مشکالت اقتصادی را افزونتر کرده اند.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس همچنین یادآور شد: تبعات ارز 
۴200 تومانی تنها در حوزه اقتصاد و معیشــت متبلور نمی شــود، 
تبعات ایــن نوع رفتارها در حوزه اجتماعــی و فرهنگی نیز کاماًل 
نمایان است. گسترش فقر، شکاف طبقاتی و تقویت این رویکرد که 
افراد از طریق روابط خاص، داللی و پشت هم اندازی می توانند به 
ثروت های نجومی و باد آورده برسند، بدون تردید اثرات مخرب خود 
را در رشد آسیب های اجتماعی وناهنجاری های فرهنگی نیز نشان 
خواهند داد. افرادی سوداگر به اسم صادرکننده، تاجر یا وارد کننده 
از طریق ارتباطات خاص به این ارز دسترســی پیدا کردند و باعث 
شد تا امروز ضربات سنگین تری در حوزه هایی چون تورم، کاهش 

ارزش پول ملی و... به کشور وارد شود.
او در ادامــه گفت: اگر به ضرورت حــذف دالر ۴200 تومانی تا به 
امروز بنا به هر دلیلی توجه نشــده، مجلــس یازدهم، اراده جدی 
دارد کــه نقطه پایانی بر این الگوی نامناســب اقتصادی بگذارد و 
منافــذی که برخی افراد و جریانــات از طریق آن تالش می کنند 
از این رانت غیر مشــروع استفاده کنند را ببندد. مجلس با شفافیت 
و بــا صدای بلند می گوید که هر فــرد و جایگاهی که به نوعی در 
اســتفاده نامشروع از این ارز به هر شــکلی دخالتی داشته، باید در 
پیشگاه قانون و افکار عمومی پاسخگو باشد. متاسفانه کم نیستند 
افراد و جریاناتی که از این رانت گســترده بهره مند شده اند. نظر ما 
به عنوان نماینده مردم جلوگیری از این رانت اســت و معتقدیم که 
قوه قضائیه با قدرت بیشتر باید در برابر این نوع تخلفات اقتصادی 

برخورد داشته باشد.
چه کسی مسئول تخصیص ارز به سلبریتی ها است؟ ��

نماینده مردم اهواز در مجلــس افزود:مهمتر از موضوع تخصیص 
ارز به فرهاد مجیدی به عنوان یک شــخصیت حقیقی که اساسًا 
فعالیت مولدی اقتصادی ندارد، ساختاری است که مجوز تخصیص 

را صادر می کند. به نظرم قصور اصلی متوجه مســئوالنی است که 
بســتری را فراهم می کنند که یک چهره معروف یا سلبریتی دچار 
این اشــتباه محاسباتی شود که می تواند در ازای حمایت انتخاباتی 
از فرد یا جریانی خاص، توقع دسترسی به رانت و... را داشته باشد. 
باید زمینه های بروز یک چنین ارتباطات آلوده ای شناسایی و مسدود 
شوند. وقتی کاندیداهای انتخاباتی با استفاده از سلبریتی ها تالش 
می کنند، افکار عمومی را بیشــتر به سمت خود جلب کنند، طبیعی 
اســت که آقا یا خانوم سلبریتی هم بعد از انتخابات خواستار منافع 
خاص باشد. حســینی با اشاره به نزدیک شــدن به موعد رسمی 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1۴00 گفت: کشور کمتر از یکسال 
دیگر، مشرف به انتخابات ریاســت جمهوری است. افرادی سعی 
خواهند کرد تا از طریق نزدیک تر کردن خود کاندیداها و ستادهای 
انتخاباتی، بســتری برای دستیابی به رانت و ویژه خواری در آینده 
فراهم کنند. معتقدم نهادهای نظارتی از قبل باید زمینه ای را فراهم 
کنند تا انتخابات در یک بستر ارتباطی و اقتصادی شفاف عملیاتی 
شــود. ایجاد این فضای شفاف در انتخابات، بخش قابل توجهی از 

ناهنجاری های ارتباطی و مالی را اصالح خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار 
اقتصادآنالین کــه آیا مجلس برنامه ای بــرای حذف دالر ۴200 
تومانی در بودجــه 1۴00 د آرد؟ گفت: بودجه 1۴00 کل کشــور 
در کمیسیون های مشــترک و البته کمیسیون تلفیق از جنبه های 
مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمایندگان به دنبال آن هستند 
که زمینه حذف ارز ۴200 تومانی و تســهیالت مشابه رانت زا در 
بودجه فراهم شــود تا بستر رانت خواری و ریشه خواری در اقتصاد 
از میان برود. این اطمینان را به اهالی اقتصاد و مردم می دهیم که 
چنین باگ هایی در بودجه ســال 1۴00 کل کشــور وجود نخواهد 
داشت. نتیجه حذف دالر دولتی و تک نرخی شدن ارز، بدون تردید 
خود را در افزایش ثبات اقتصادی و کاهش روابط رانت خیز نشــان 

خواهد داد.

 مهدی بیک 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی انتقاد کرد

کیسه گشاد سلبریتی ها برای ارز جهانگیری

 آینده سهام عدالت 
چگونه رقم خواهد خورد؟

پس از گذشــت چندین ماه از آزادسازی سهام 
عدالت و مشکالت بسیاری که برای مشموالن 
این سهام ایجاد شد، در نهایت تصمیم به توقف 
فروش سهام عدالت گرفته شد. پایان توقف در 

فروش در حال حاضر مشخص نیست.
ناظر بازار سازمان بورس و اوراق بهادار در روز 
یکشنبه )2۵ آبان ماه( اعالم کرد: فروش سهام 
عدالت متوقف شــده است، اما مشخص نشده 
این توقف تا چه زمانی ادامه خواهد داشت البته 
برخی صحبت ها مبنی بــر این وجود دارد که 
علت اصلی این توقف، بازگرداندن بازار سرمایه 
به ســمت تعادل است. زیرا فشار فروش سهام 
عدالت از ســوی کارگزاری ها یکی از دالیلی 

بود که به نزولی شــدن حرکت شاخص بورس 
دامن می زد.

آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال 
جاری صورت گرفت. در ابتدای امر، 30 درصد 
از ســهام و پس از آن، درمجمــوع 60 درصد 
ســهام عدالت قابل فروش بود. اما آزادسازی 
سهام عدالت و فروش 60 درصد از آن تا پیش 
از توقف فروش ســهام، حواشــی زیادی را به 

دنبال داشته است.
ســهام عدالــت به بخــش زیــادی از جامعه 
اختصاص یافته اســت. اما از ابتدای آزاداسازی 
تاکنــون، اقدامات صورت گرفتــه برای بهبود 
وضعیت مشموالن سهام عدالت، تغییری ایجاد 
نکرده اســت و درواقع می توان گفت، آمادگی 
و زیرســاخت های الزم برای چنین موضوعی 

فراهم نشده بود.
دارندگان ســهام عدالت در چند ماه گذشــته 
با مشــکالت و موانع زیادی مواجــه بوده اند. 

از ســوی دیگر بــرای رفع این مشــکالت، 
راهکارهای متفاوتی مانند تغییر تابلوی ســهام 
عدالت، فروش بلوکی آن، لغو سفارش فروش 
ســهام عدالت، امکان ویرایــش اطالعات و... 
درنظر گرفته شد. اما هیچ کدام از راهکارهای 
به کار گرفته شده، به نتیجه مفیدی ختم نشد 
و درنهایت فروش ســهام عدالت متوقف شده 

است. 
در دو ماه اخیر که بازار سرمایه با ریزش شدیدی 
روبه رو شــد بســیاری از نمادها، ارزش واقعی 
خود را از دســت دادند، برخی از سرمایه گذاران 
و فعاالن بازار ســهام به تأثیر سهام عدالت بر 
ریزش بازار اشاره کردند. به اعتقاد این دسته از 
افراد، عرضه ســهام عدالت یکی از اصلی ترین 

علل افت شاخص بوده است.
 شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که توقف 
فروش سهام عدالت، فشارهای ناشی از فروش 
ســهام را به بازار ســرمایه وارد نخواهد کرد و 

ســهامداران با نگرانی کمتر درمقایســه با 
ماه های گذشته، اقدام به خرید و فروش سهام 
خود می کنند. این در حالی است که باید سمت 
دیگر ماجرا را دید. بسیاری از مشموالن سهام 
عدالت به وجه حاصل از فروش ســهام عدالت 
خود نیاز دارند و توقف فروش، درنهایت به ضرر 
بسیاری از مردم خواهد شد. باوجود زیان بسیاری 
از مشــموالن درنتیجه توقف فروش ســهام 
عدالت، باید این نکته را نیز یادآور شــد که در 
مدت زمانی که سهامداران قادر به فروش سهام 
خود بودند، وجه حاصل از فروش در بســیاری 
از موارد با تأخیر برای آنان واریز شــده یا مبالغ 
بســیار ناچیز و کمی برای سهامداران پرداخت 
می شــد. درحقیقت باید به این نکته اذعان کرد 
که توقف فروش ســهام عدالت از مدت ها قبل 
به دلیل عدم واریز پول برای مشموالن اعمال 
شده بود و تأیید خبر توقف فروش، به نحوی به 

این موضوع رسمیت بخشید.

سارا محسنی

اولتیماتوم گمرک؛ کاال را نبرید 
متروکه می شود

بعد از هشــدارهایی که گمرک در رابطــه با ترخیص فوری به 
صاحبان کاال داشت، معاون فنی گمرک ضمن اعالم ترخیص 
بیش از 1.۴ میلیون تن کاال، با هشــدار مجدد به صاحبان کاال 
تاکید کرده که در صــورت عدم ترخیص کاال در مهلت تعیین 

شده، متروکه خواهد شد.
با انباشت حدود هشــت میلیون تن کاال در گمرک و بنادر که 

بخشــی از آن کاالهای اساسی و بخشی دیگر عمدتاً مواد اولیه 
تولید بود، ســرانجام بعد از رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته 
بین دستگاه های مربوطه مصوباتی در ستاد اقتصادی هماهنگی 
دولت صادر شــد که بر اساس آن با رفع موانع ترخیص کاال که 
عمدتاً مسائل ارزی بود ترخیص فوری کاالهای اساسی و مواد 
اولیه تولید درچارچوب تعیین شــده از 1۷ آبان ماه در دستور کار 
قرار گرفت. در این فاصله باید صاحبان کاال که مشمول مصوبه 

بودند به سرعت نسبت به ترخیص اقدام می کردند.
مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در گفت وگو با 

ایســنا، با اشاره به آخرین وضعیت ترخیص کاالها طبق مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که در مدت گذشته بیش 

از 1.۴ میلیون تن کاال از گمرک ترخیص شده است.
وی با اشــاره به لزوم اقدام فوری صاحبان کاالهای مشــمول 
مصوبه گفــت: در خصوص کاالهای اساســی و تولیدی هیچ 
عذری برای صاحبان کاال جهت ترخیص کاالی خود از گمرک 
وجود ندارد. بر این اســاس موضوع به قید فوریت بررسی و اگر 
صاحب کاالیی در ایــن رابطه تعلل کند طبق مفاد )2۴( قانون 

امور گمرکی مقررات متروکه درباره آن اعمال خواهد شد.
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جامعه

نگاه روز
ما ماموریم و مسئول معدوم!

 جمله »ما ماموریم و معذور« یک خیانت بزرگ به وجدان اســت، یک 
جور کاله گذاشتن ســر انسانیت. اینکه یک سری آدم بتوانند به همین 

بهانه آلونک یک خانواده را روی سرشان خراب کنند، دردآور است.
بله، آن ها خالف قانون، در مکانی که نباید خانه ای کوچک با چند بلوک 
سیمانی ساخته اند اما گاهی می شــود مجریان قانون چشم های خود را 
ببندنــد و اجازه بدهند ندارها به داشــتن یک آلونک دلخوش کنند. این 
آلونک ویالی آخر هفته قشــر مرفه نبود. این آلونک خانه دوم و ســوم 
فالن آقازاده یا بهمان سفارش شده توسط یک مسؤول نبود، این آلونک 
تمام دارایی های یک خانواده بود. آنقدر مهم بود که زن به خاطر آن خود 
را به آتش بکشــد تا صدایش را به همگان برسد که آهای مردم، سقف 
خانه ام را روی ســرم خراب کردند! کســی هست کمک کند. متاسفانه 
زور قانون در کشــور ما به آلونک نشین و دست فروش می رسد. کسانی 
که جز خدا در این دنیا کســی را ندارند. و اگر نبود فضای مجازی شاید 
صدای شان به گوش هم محله ها هم نمی رسید چه برسد به تمام مردم 
ایران. واقعاً از بی قانون دفاع نمی کنم اما می خواهم بگویم، قانون می تواند 
کمی هم مهربان باشــد. قانون هم می تواند کمی دســت و دلباز باشد 
البته نه برای آنکه هزار دارد و دنبال هزار و یک اســت بلکه با کســی 
که هیچ ندارد. آلونک هیچ اســت. تنها آدمی از شر سوز و سرما در امان 
نگه می دارد. کاش می شــد با آنهایی که آلونک خــراب می کنند یا به 
بســاط دســتفروش ها می زنند، گفت وگو کرد و از آنها پرسید آن لحظه 
چه حسی دارید؟ کاش می شد از آنها پرسید وقتی به خانه می روید برای 
زن و بچه تــان، تعریف می کنید که چه کرده اید؟ مثاًل می گویید عزیزم، 
امــروز آلونک یک زن و چند فرزند را خراب کردیم؟ همیشــه مأمور و 
معذور نباشــید، کمی هم مسئول باشــید. واقعاً چگونه می شود در میان 
آن همه گریه و آه و ناله، دســتور تخریب را اجرا کرد. قلبتان را کجا جا 
گذاشته اید؟ به خدا این قشر از جامعه، زمین خوار، مال مردم خور و اینها 
نیست. ندارد و مجبور است به خاطر اینکه آسمان سقف خانه اش نشود، 
در بیابانی، کنار رودی برای خود سقفی دست و پا کند. جبر روزگار است 
دیگر. یکی هم به این ســؤال پاسخ دهد سهم آن زن از این خاک، اگر 
آن آلونک نبود چقدر اســت؟ اگر آن زن حق آن سرپناه را هم ندارد چه 
حقی دارد؟ روزگار برای دارها، ســخت می گذرد چه برسد به ندارها. چه 
برسد به امثال این خانواده بندرعباسی که تنها دلخوشی شان همان سقف 
نیم بند خانه کوچک شــان است. شهردار بندرعباس گفته است: »زمین 
تصرفی بود، باید طبق قانون تخریب می شد.« باید از شهردار پرسید تنها 
بی قانونــی همین آلونک نیم بند بود؟ دیگر بی قانونی اتفاق نمی افتد که 
در برابر آن قد علم کنید؟ گویی زور بیل های مکانیکی در این کشــور، 
تنها به آلونک ها و خانه های نیم بند ندارها می رســد. حتی اگر در برابر 
تمام ناعدالتی ها و تبعیض ها ایستاده بودید و فقط مانده بود تخریب این 
آلونک، بازهم کارتان زشت بود و روا نبود سقف خانه ای را خراب کنید چه 

برسد به حاال که تبعیض از در و دیوار شهرها باال می رود.

ماجرای تلخ تخریب خانه زن سرپرست خانوار در 
بندرعباس

ضعیف کشی!
 »... و محبت و لطف به رعیت را شــعار قلب خود قرار ده، بر رعیت 

همچون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری!«
فرمان امام علی به مالک اشتر

گویا ضعیف کشی دارد کم کم تبدیل به رویه معمول نهادهای قانونی 
ما می شود. این بار نیز ماموران دالور شهرداری بندر عباس شجاعانه 
به خانه محقر یک زن سرپرســت خانوار و فرزندانش حمله کرده اند و 

منطقه را از اشغال آنان درآورده اند!
کسی از مدیران شهری در سراسر کشور پرسیده است چندبار باید این 
قبیــل رفتارهای ظالمانه بر وجدان عمومــی چنگ بیندازد و دل ها را 
ریش کند تا آنان به صرافت آموزش ماموران خود در برخورد با چنین 

موقعیت هایی بیفتند؟
ضعیف کشــی حتی در نوع واکنش به این قبیــل رویدادها هم دیده 
می شــود: مقامات مســوول شهری و غیر شــهری بالفاصله گوش 
ماموران معذور را می کشــند و آنان را توبیخ می کنند و ماجرا فراموش 
می شود تا رخداد مشابهی دیکر! بله؛ در این موارد مقصر اصلی مدیران 
و مســووالن باالدستی این ماموران هستند. کسانی که بدون اهتمام 
کافــی و وقت صرف کردن برای حل کردن معضالتی چنین پیچیده 
از »مدیریــت« تنها امضا کردن و پاراف کردن نامه را بلدند و احتمااًل 
مماشــات ماموران را نیز در اجرای این اوامر ملوکانه خوش نمی دارند! 
کسی به این ماموران نیاموخته که تمام وجود و شخصیت انسانی شان 
در شــغل وماموریت های محوله خالصه نمی شود. آن ها باید همیشه 
مأمور باشد و معذور! اما متاســفانه ماجرا به همین جا ختم نمی شود. 
کاش چنیــن بود که مامــوری نیاموخته خطایی کرده یا مســوولی 
نسنجیده دســتوری داده است. مشاهده دقیق تر بعضاً حاکی از نوعی 
تبعیض نهادینه شــده و ساختاری در بر خورد با تخلفات قانونی است. 
اگر شــما در دایره برخورداران جامعه یا متنفذان باشید - مثاًل کسی 
مثل دختر وزیر- نه تنها امکان چشم پوشی از تخلف های بزرگ شما 
وجود دارد بلکه فی المثل حتی در صورت افاقه نکردن پولی که برای 
ماده 100 خرج کرده اید )که البته بســیار کــم پیش می آید که افاقه 
نکند( و صدور حکم تخریب برای تخلف ملکتان، با دقتی مینیاتوری 
و احتیاطی چنان که شایسته مقام و منصب شماست با شما و ملکتان 
برخورد می شــود. گویا مشکل فرودستان این اســت که هنوز دایره 
تخلفاتشــان آن اندازه بزرگ نیست که با آنان محترمانه برخورد شود! 
»... ای مالک آگاه باش که تو را به شهرهایی روانه کردم که پیش از 
تو فرمانروایانی به عدالت و ستم حکومت کرده اند و مردم به وضع تو 
به همان صورت می نگرند که تو به حاکمان پیش از خود نگریسته ای و 

همان را در حق تو می گویند که تو درباره حاکمان گذشته«

مصطفی داننده

پیشگیری از شیوع کرونا با چاشنی سردرگمی

بی برنامگی در مهار کرونا

از نخستین ســاعات آذرماه محدودیت های گسترده کرونایی آغاز 
شده است اما همچنان مردم سردرگم هستند و مسئوالن به جای 

پاسخگویی به سؤاالت فقط تکرار مکررات می کنند.
 بعد از چند ماه گالیه و اعتراض و درخواست چه در فضای مجازی 
و چه در فضای حقیقی اعضای ســتاد ملــی مقابله با کرونا بعد از 
مالقات با رهبــر معظم انقالب و توصیه هــای معظم له تصمیم 
گرفتند تا با تشــکیل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا به 
ریاست وزیر کشور محدودیت های گسترده ای را در سراسر کشور 

در راستای کاهش موج سوم بیماری کرونا اجرا کنند.
در ابتدا فوراً وزیر کشــور جلســه ای با حضور تمامی مســئوالن 
دولتی، نظامی و انتظامی برگزار و اعالم کرد که باید سریعاً به این 
موضوع ورود کنیم و تمامی امکانات را هم برای اعمال هرچه بهتر 
محدودیت ها در اختیار داریم. بعد از نخستین جلسه، جلسات دیگر 
هم برگزار شد و هم وزیر کشور و هم وزیر بهداشت تاکید بر اجرای 

طرحی قوی برای کاهش شیوع کرونا در کشور داشتند.
اطالع رسانی ها در ابتدا خوب پیش رفت و می توان گفت تا حدودی 
اقناع ســازی عمومی انجام شد و وزارت کشور سعی کرد با صدور 
دو اطالعیــه، اطالعات الزم برای اجرای طــرح محدودیت های 

سراســری کرونایی را به مردم اعالم کنــد. اما دو اطالعیه اعالم 
شده و سخنرانی های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و حسین 
ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در شبکه های مختلف 
تلویزیونــی تکرار مکررات بود و هیــچ اطالعات جدیدی به مردم 

اعالم نکرد.
در اطالعیه شــماره یک گفته شــد »زمان آغاز اجــرای طرح، از 
ساعات نخســت اول آذرماه سال 1399 است و متناسب با روند و 
وضعیت بیماری در شــهرها، زمان محدودیت ها استمرار یا کاهش 
خواهد یافت« اما اعالم نشده است که ساعات نخست اول آذرماه 
یعنی دقیقاً چه ســاعتی؟ همین موضوع موجب سردرگمی مردم و 
تماس های متعدد با ســامانه های پلیس و دیگر تلفن های خدماتی 
شــد، حتی برخی از کاربران در فضای مجــازی هم اعالم کردند 
کــه با ارتباطی که با اســتانداری ها و فرمانداری ها در شــهرهای 
مختلف گرفته اند هر سازمان یک ساعتی را به افراد اعالم می کند و 
نمی دانند دقیقاً از 12 بامداد اول آذر این محدودیت ها اجرا می شود 

یا از ساعت 6 صبح یا ۸ صبح؟
همچنین هیچ فرد یا نهادی در ارتباط با تردد خودروهایی که پالک 
غیربومی دارند ولی ســاکن در شهرهای دیگر هستند توضیحاتی 
ارائــه نکرد، اغلب افــرادی که در تهران زندگــی می کنند پالک 
خــودروی غیربومی دارند و اکنون که اول آذرماه اســت نمی دانند 
می توانند در ســطح شهر تردد داشته باشند یا خیر؟ که البته برخی 

از افراد اعالم کردند با ســامانه 120 تمــاس گرفته اند و پلیس به 
آنها گفته که تردد خودرو با پالکی غیر از پالک بومی شــهر مجاز 
نیست و این افراد جریمه می شوند. البته سعی داشتیم این موضوع 
را از فرماندهان پلیس راهور سؤال کنیم که متأسفانه آنها پاسخگو 
نبودند و اعالم کردند که گفته شــده تنها ستاد ملی مقابله با کرونا 
و قــرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا باید در رابطه با محدودیت های 
سراسری صحبت کنند و آنها به عنوان پلیس اجازه صحبت در این 

مورد را ندارند.
از دیگــر مواردی که در مورد آن به صورت کامل اطالع رســانی 
نشده اســت، نحوه فعالیت تاکسی های آنالین است، گفته شد که 
تاکســی های آنالین می توانند از ساعت 21 تا ۴ صبح تردد داشته 
باشــند اما اعالم نشــده که این افراد چگونه شناسایی می شوند و 
از جریمه شدنشــان جلوگیری می شــود، آیا رانندگان تاکسی های 
اینترنتی باید در این ســاعات حتماً مســافر داشته و در شهر تردد 
کنند؟ یا صرف عضویت در تاکســی های آنالین کافی اســت؟ یا 

میزان فعالیت در این بازه زمانی مالک است؟
به غیر از این ســؤاالت چندین ســؤال دیگر هســت که نشان از 
سردرگمی مردم و عدم اقناع عمومی برای اجرای محدودیت های 
کرونایی دارد، مهار کرونا نیاز به تدبیر دارد اما در تعطیلی دو هفته ای 
چیــزی که کمتر به چشــم می خورد، تدبیر اســت. عموم اصناف 
عصبانی هستند و ناچارند دو هفته تعطیلی اجباری و بی درآمدی و 
چک هایی که موعدشــان می رسد و حساب هایی که خالی است را 
برای حفظ سالمت خود و دیگر شهروندان به جان بخرند اما هیچ 
تخفیف مالیاتی و یا بسته حمایتی که بتواند گره از مشکالت اصناف 

باز کند ارائه داده نشده است.
مهدهای کودک تعطیل شده اند و والدین شاغل مجبور هستند در 
محل کار حضور پیدا کنند، الزامی برای دورکار شــدن گروه های 
حساس در نظر گرفته نشده و حتی اعالم نشده که اگر کارفرمایی 
تخلف کرد فرد شــاکی باید به کجا اعتراض کند و گویی که فقط 

تصمیم گرفته اند و هیچ مصلحتی را در نظر نگرفته اند.

مهسا شمس

هر چنــد هنوز معلوم نیســت اختالف معاون تحقیقــات و فناوری 
وزیر بهداشــت با وزیر را باید ناشــی از یک اختالف نظر کارشناسی 
دانست یا ماجرا به امر دیگری بر می گردد اما برخی دانشمندان حوزه 
پژوهش های پزشکی نیز عملکرد معاونت تحقیقات وزارت بهداشت 
را دارای اشکاالت اساسی می دانند و معتقدند اگر اختالف کارشناسی 

دلیل استعفای آقای ملک زاده بود او باید زودتر استعفا می کرد.
جمعه شب گذشته معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با انتشار 
نامه ای تند و تیز اعالم کرد که از ســمتش استعفا می دهد و در این 
نامه به شــدت از وزیر بهداشت انتقاد کرد. حال سؤال اینجاست که 
این استعفا را صرفاً باید اختالف سلیقه بین دو مدیر تعبیر کرد یا اینکه 

دالیل این استعفا فراتر از دلخوری های شخصی است؟
نقطه شــروع این درگیری بــه حرف های اخیر ســعید نمکی، وزیر 
بهداشت برمی گردد. او با انتقاد از وضعیت تحقیقات پزشکی در ایران، 
گفته بود: »در تمام دنیا منابع را در بخش تحقیقاتی صرف می کنند که 
نتیجه آن، راهکاری برای گشــودن گرهی از نظام ارائه خدمت باشد. 
نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور در این راستا چه کرده است؟ در مورد 
کووید 19، یک مدل به بنده بدهید که پیش بینی ها درست بوده باشد. 

حتی یکی از پیش بینی ها هم درست نبوده است.«
او انتقاد کرد: »9۸ درصد از تحقیقات در نظام سالمت، صرف انتشار 
مقاالت در فالن مجالت می شود که به کار نمی آید. به شدت به روند 
تحقیقات نظام ســالمت، انتقاد دارم. نامه بنده به دکتر ملک زاده در 
روزهای اول شیوع کرونا در کشور را مشاهده کنید که 10 آیتم تعیین 
شــده، اما یکی از آنها تاکنون جواب نداده است. کدام وزیر کم خرد 
با چنین یافته های شکسته ای می تواند بخش سالمت کشور را اداره 
کند؟ اصاًل نباید بر یافته هایی که بر حسب یک تخمین به وزیر داده 
می شود، کار و اعتماد کرد. این تخمین ها تاکنون درست نبوده و 10 
مدل اپیدمیولوژیک به من دادند که هیچ کدام صحیح نبوده اســت و 

برای هیچ اقدامی مناسب نبود.«
قابل پیش بینی بود که رضا ملــک زاده، معاون تحقیقات و فناوری 
وزیر بهداشت نسبت به این اظهارنظرها موضع گیری کند، اما انتظار 
نمی رفت که این واکنش در حد اســتعفا و آن هم با انتشار چنان نامه 

تندی خطاب به وزیر بهداشت باشد.
او در نامه ای آتشین و در پاسخ به انتقادات وزیر بهداشت گفته است: 
»بدین وســیله مراتب استعفای خود از مسئولیت معاونت تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت را به دالیل زیر اعالم می دارم. ابتدا مدیریت 
بســیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا که به دلیل عدم مشــورت و 
توجه شــما به توصیه ها و هشــدارهای متخصصان و محققان نظام 
سالمت، موجب تلفات انسانی بســیار در ایران شده است و در عین 
حال مدعی درس »مدیریت بحران کرونا« دادن به ســایر کشورها 
هســتید. همچنین اظهارات غیر علمی و ناشــی از شتابزدگی جناب 

عالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا که هنوز در حال طی مراحل 
اولیه بوده و شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید آن شده اید. همچنین 
ادعاهای بی اســاس جناب عالی و ســازمان غذا و دارو در خصوص 
مؤثر بودن داروهای گیاهی که به اعتقاد این جانب بدون هیچ مبنای 
علمی و پژوهشی و مطالعات بالینی کافی صورت گرفته و همچنین 
دفاع و اقدام جناب عالی از ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت 
و درمان کشور که می تواند شبکه بهداشت و درمان ایران را ناپایدار و 
در دراز مدت تضعیف کرده و مردم را از حقوق خود در بهره مندی از 
درمانهای پیشرفته پزشکی مدرن محروم سازد. دلیل دیگر استعفا نیز 
عدم درک درست شما از تحقیق و پژوهش و اهمیت آن و نیز نادیده 
گرفتن تمام فعالیتهای علمی و پژوهشی محققان علوم پزشکی طی 
هفت سال گذشته است که در سخت ترین شرایط تحریم و امکانات 
بودجه ای، به باالترین ســطح تولیدات کمی و رشد کیفی و استناد به 

مقاالت نسبت به گذشته رسیده اند.«
استقبال برخی دانشمندان سالمت از استعفای معاون وزیر ��

ملک زاده خودش هم قباًل در دوران ریاســت جمهوری مرحوم اکبر 
هاشمی رفسنجانی به عنوان وزیر بهداشت فعالیت کرده و همچنین 
در دوران صدارت دکتر حســن هاشــمی، وزیر قبلی بهداشت نیز در 
همین پســت معاونت تحقیقات مشغول به کار بود. درواقع او با تغییر 
وزیر بهداشــت، در سمتش ابقا شــد. او خودش هم سابقه زیادی در 
حوزه های پژوهش های علمی بخصوص در حوزه گوارش دارد. به نظر 
می رســد او از اینکه این چنین به شکل علنی مورد انتقاد شدید قرار 

گرفته، بسیار برآشفته شده است.
کیانوش جهانپــور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشــت، تلویحاً از 
موضع معاون وزیر بهداشت انتقاد کرده و همگان را به رعایت اعتدال 
دعوت کرده اســت. او عنوان کرده اســت: »نوآوری، علم و فناوری، 
طب سنتی و مکمل، سالمت، مقابله مبتنی بر شواهد با کرونا، جملگی 
میان دولبه مقراض افراط و تفریط، نفی و انکار، خصلت ها و منیت ها 
گرفتار است، اما بر سبیل اعتدال می مانیم و به یکسو کشانده نخواهیم 

شد. در طریقت ما کافریست رنجیدن!«
در این بین، برخی دانشمندان حوزه پژوهش های پزشکی نیز از رفتن 
دکتر ملک زاده استقبال کرده و آن را به نفع حوزه تحقیقات و فناوری 
دانســته اند. دکتر موید علویان، چهره شــناخته شده نظام سالمت و 
دانشــمند برتر منتخب فرهنگستان علوم پزشــکی ایران نیز از این 
استعفا اســتقبال کرده و گفته اســت: »حوزه پژوهش باید به نیازها 
پاسخ درست و ســریع بدهد، اما تا به حال نتوانسته راهنمای دقیقی 

باشــد. تشکیل اطاق مستندساز متشــکل از افراد مرتبط برای جمع 
آوری مســتندات علمی که شبانه روزی کار کنند و تجارب دنیا را به 
سیاستگزاران در دولت و وزارت بهداشت منعکس نمایند تا اشتباهات 

کمتری صورت گیرد، باید جزو اولویت های مهم باشد.«
او از نحوه توزیع بودجه های پژوهشی نیز انتقاد کرده و خطاب به وزیر 
بهداشت گفته است: »حال که تغییری مثبت در وزارت بهداشت ایجاد 
شده، آن را بارقه نوری در تاریکی آنچه در سال های اخیر رخ داده می 
دانم و از حضرتعالی تقاضا دارم به جای پاسخ دادن به ادعاهای واهی 
مطروحه، نســبت به تشکیل »کمیته عالی« بررسی عملکرد معاونت 
محتــرم تحقیقات و فن آوری، تضاد منافع در شــرکت های دارویی 
وابســته و ارتباط آن با فرضیه مؤثر بودن داروی سووداک در درمان 
کرونا و آسیبهایی که مردم از این طریق متحمل شدند، جهت گیری 
تحقیقات علوم پزشکی و توزیع بودجه های پژوهشی در مراکز کشور 
و عــدم توجه به الگوهای اخالق در پژوهش، ضمن بررســی دقیق 
تمام اسناد و اقدامات انجام شده بتوانید به حقایق الزم دست یابید تا 

ان شاءاهلل در آینده از بروز این موارد پیشگیری شود.«
تأثیر استعفای معاون وزیر بر حوزه تحقیقات پزشکی ��

برخی دیگر از کارشناســان نظام ســالمت تاکید دارند که استعفا در 
شرایط فعلی نمی تواند دردی از مشکالت تحقیقات پزشکی در ایران 

دوا کند و نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.
دکتر رضا توانخواه، کارشناس علوم آزمایشگاهی که سال ها در حوزه 
پژوهش های پزشکی فعالیت کرده است، در گفتگو با الف به وضعیت 
پژوهش های پزشکی در ایران و تبعات استعفای معاون وزیر می پردازد 
و می گوید: »وضعیت تحقیقات پزشــکی در ایران، نه به آن سیاهی 
است که وزیر بهداشــت ترسیم کرده و نه آن شرایط عالی است که 
معاون وزیر بهداشــت توصیف کرده است. ما یک صدم بودجه های 
تحقیقات پزشــکی در کشورهای توسعه یافته را هم نداریم و در این 
شــرایط نباید انتظار معجزه داشــت. البته با همین دست خالی و با 
وجود تحریم ها، کشور ما توانسته است در برخی حوزه های تحقیقات 
پزشکی مثل درمان ناباروری، قلب و عروق، پیوند اعضا و علم ژنتیک 

به دستاوردهای مهم و عملیاتی برسد.«
او یادآور می شود: »برخی تحقیقات پزشکی در ایران، بدون کاربرد رها 
می شــود و نتایج آن هم در سطح تئوری و ارائه مقاله باقی می ماند. 
نحوه توزیع بودجه های پژوهشــی نیز عادالنه نیست. این ها انتقادات 
برحقی است که اغلب پژوهشگران نسبت به آن گالیه مندند. در عین 
حال استعفا در شرایط خطیر فعلی، کمکی به حوزه تحقیقات نمی کند. 

با توجه به عمر کوتاه باقی مانده از دولت فعلی، هر معاون تحقیقاتی 
هم که منصوب شود، نمی تواند در این مدت کوتاه باقیمانده، تغییر و 

تحولی در این عرصه ایجاد کند.«
همچنین دکتر علیرضا عطاریان، متخصص میکروبیولوژی که سال ها 
در حــوزه درمان بیماری های عفونی تحقیق کرده اســت، در گفتگو 
با الف تاکید می کند: »تشــکیل کمیته های علمی قوی متشــکل از 
اســاتید مطرح در حوزه پژوهش های پزشکی می تواند موجب ارتقای 
این حوزه شود. این اتفاق باعث می شود که استعفای یک فرد و حتی 
تغییر دولت نتواند تاثیری در برنامه های بلندمدت حوزه های پژوهش 
پزشــکی داشته باشــد. این روزها ما نیاز داریم که خرد جمعی برای 

پیشبرد حوزه تحقیقات پزشکی، بیشتر جدی گرفته شود.«
او خاطرنشــان می کند: »هیچ فردی نمی تواند دســتاوردهای حوزه 
پژوهش های پزشکی در ایران را نادیده بگیرد و یا اینکه آن دستاوردها 
را به تالش خود نســبت دهد. هر دو دیدگاه غلط اســت. مجموعه 
دانشمندان ایرانی در طی چند دهه اخیر توانسته اند که حوزه پژوهش 
پزشــکی را ارتقا دهند که این موضوع هم ارتباط چندانی به شــکل 
مدیریت در معاونت تحقیقات وزارت بهداشــت ندارد، بلکه بیشــتر 
محصول اراده و دانش خود محققان ایرانی است. چه بسا اگر حمایت 

می شدند، نتایج بسیار شگفت انگیزتری را شاهد بودیم.«
گمانه زنی های پشت پرده یک استعفا ��

عده ای از منتقــدان دکتر نمکی می گویند انتقاد وزیر بهداشــت از 
کارکنان وزارتخانه خودش، شــاید نوعی فرافکنــی برای فرار از آثار 
مشــهود موج سوم کرونا باشد. البته عده دیگری هم می گویند تغییر 
در هر مجموعه، یک امر ضروری اســت که می تواند آن مجموعه را 
احیا کند و به آن خون تازه ای تزریق کند. برخی دیگر از صاحبنظران 
نظام ســالمت نیز با انتقاد جدی نسبت به استعفای دکتر ملک زاده، 
می گویند اســتعفای معاون وزیر در شرایط خطیر فعلی، نوعی شانه 
خالی کردن از نتایج مدیریت کرونا در 9 ماه گذشته است؛ به گونه ای 
که دکتر ملــک زاده می خواهد در چند ماه مانده به پایان کار وزارت 

بهداشت، خود را مبرا از نتایج پیش آمده جلوه دهد.
 منتقدان می گویند اینکه اســتعفای معاون وزیر را به عملکرد وزارت 
بهداشــت در مدیریت پاندمی کرونا نســبت دهیم نیز تحلیل غلطی 
اســت، زیرا اگر چنین فرضی درست باشــد، معاون وزیر باید قبل از 
انتقادات تند نســبت به نحوه عملکردش از سمتش استعفا می داد و 
نه اینکه دقیقاً زمانی اســتعفا دهد کــه کارنامه کاری اش مورد انتقاد 

قرار می گیرد.
به هر حال هرکدام از این فرضیه ها که غلط یا درست باشد، باید دید 
که در چند ماه باقیمانده تا پایان دولت فعلی، آیا حوزه پژوهش پزشکی 
با رفتن معاون تحقیقات دچار دگرگونی می شود و یا اینکه در بر همان 

پاشنه سابق خواهد چرخید.

پشت پرده استعفای جنجالی  معاون وزیر بهداشت

استعفا با چاشنی تحقیر و تشویش!

معلمی که خرید تبلت برای دانش آموزان محروم 
را به ماشین شاسی بلند ترجیح داد

مهربانی تا کجا؟
 

انسانیت و مهربانی قصه عجیبی است! شاید تمام آن اتفاق را بتوان 
در حــد یک جمله خبری خالصه کرد امــا تاثیرات آن عمیق تر از 

حرفهاست.
در هفته گذشته خبر معلم خوزســتانی که 1۴3 تبلت برای دانش 
آموزان کم برخوردار، روستایی و حاشیه ای خریداری کرده است، از 

آن اتفاقات جالب و قابل توجه است.
از زمانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا آموزش آنالین به فضای 
آموزشی کشور اضافه شده است خانواده ها ناچار به تهیه تبلت یا یک 
گوشی هوشمند هستند که بچه هایشان بتوانند به شکل جدید ادمه 
تحصیل دهند. حال اگر خانواده ای توان مالی نداشــته باشد معلوم 

است که بچه آنها از این اتفاق سرخورده و ناراحت خواهد شد، معلم 
خیر اندیمشــکی در یک چنین موقعیتی قرار می گیرد و تصمیمش 
باعث می شود احســاس کنیم هنوز انسانیت و مهربانی بخشی از 
زیبایی های جهان باشــد. آقای حسین اســدی معلم خوزستانی و 
راهبر آموزشی مناطق محروم و عشــایری اندیمشک بخش الوار 
یک میلیارد و 2۴۵ میلیون تومان ارثیه پدری بهش رسیده و قصد 
گرفتن یک ماشین داشته است، در گفتگو با یکی از مدیران مدارس 
قرار شده با یک دختر دانش آموز که مدیر مدرسه فکر می کرد دچار 
افسردگی شده اســت صحبت کند. حسین اسدی متولد 13۴9 در 
روستای »ده جی« است، خوش زبان و شوخ طبع، گرم و صمیمی، 
اصالتاً از تبار لرهای شمال خوزستان است. خودش ۵ فرزند دارد سه 
دختر و دو پسر: »به همان اندازه که نگران بچه های خودم هستم 
بــرای دانش آموزانم هم نگران و پردغدغــه ام.« خودش می گوید: 
»وقتی ارثیه پدری به دســتم رســید تصمیم گرفتم یک خودروی 
شاســی بلند بخرم. اتفاقاً تا پای معامله هم رفتم، جای شما خالی 
یک دور هم با این ماشــین زدم! داشتم با دست فرمان خوب این 

ماشــین و رخ زیبایش کیف می کردم که یکی از همکاران تماس 
گرفت و گفت دانش آموز کالس ششــمی دارد که به علت نداشتن 
تبلت به شدت افسرده شده و در کالس های درس شرکت نمی کند. 
این خبر حالم را دگرگون کــرد. در گفتگو با این دختر دانش آموز 
متوجه شــدم که به دلیل نداشتن ابزارهای هوشمند و عقب افتادن 
از درس دچار عقب ماندگی از تحصیل و در نتیجه افســردگی شده 
اســت. به همین دلیل این دانش آموز را به مدرسه دعوت کردم و 
بــه او یک تبلت هدیه دادم. این دختر بــه قدری از گرفتن چنین 
هدیه ای شــادمان و ذوق زده شد که من ماشین را فراموش کردم 
و تصمیم گرفتم همــه پول های ارثیه پدری ام را برای خرید تبلت 
و گوشــی اختصاص دهم. پس از این تصمیم توانستم 1۴3 تبلت 
برای دانش آموزان مناطق محــروم تهیه کنم و از ترک تحصیل 
تعــدادی از دانش آموزان جلوگیری کنم و قصد دارم تا هفته آینده 
200 تبلــت دیگر تهیه کنم و مانع ترک تحصیل یا افت تحصیلی 
دانش آموزان شوم.« اســدی: »کارآسانی نبود. باالخره در شرایط 
اقتصادی کنونی این تصمیم من مخالفان زیادی داشــت اما همه 

را متقاعد کردم و امروز از این تصمیم نه تنها پشــیمان نیستم که 
باعث آرامشم است. 1۴3 تبلت در یک نوبت و 200 تبلت دیگر در 
نوبت دوم برای دانش آموزان خانواده های بی بضاعت، بی سرپرست 
و بدسرپرست تهیه کردم و برق شادی را در چشم های تک تک این 
بچه ها دیدم.« »وقتی خبر خرید این تبلت ها رســانه ای شد جمع 
زیادی از خیرین، ســازمان های عام المنفعه داخلی و حتی جهانی با 
من تماس گرفتند و خواستند تا به عنوان نماینده هدایای آنها را به 
دانش آموزان نیازمند برسانیم.« نکته جالب توجه این است که این 
معلم، ســال 9۴ به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شد و هدیه 
ریاســت جمهوری به مبلغ 21 میلیــون و ۷00 هزار تومان را بین 
مردم محروم دوکوهه و دانش آموزان این منطقه توزیع کرد. از قدیم 
گفته اند چه بســیار پولدارهایی که ثروتی ندارند و چه بسا آدم های 
ثروتمندی که شــاید پول چندانی هم در حساب بانکی آنها نباشد. 
داستان مهربانی و انسانیت زیبایی بی حد و مرز را رقم می زند حال 
می خواهد آقای اسدی معلم دوست داشتنی خوزستان باشد یا ملکه 

موسیقی کانتری دالی پارتن.

اکوه معین فر

نقد هفته

افزایش آمار خشونت علیه زنان 
در ایام کرونا

عضو هیات رئیســه شورای شــهر تهران با اشاره به موارد خشونت 
علیــه زنان گفت: آمار دقیقی در مورد میزان واقعی خشــونت علیه 
زنان در ایران وجود ندارد اما برخی اظهارنظرات مســئولین، نشــان 
از آن دارد که آمار خشــونت علیه زنــان در ایران بخصوص در ایام 
کرونا، روند افزایشــی داشته اســت.زهرا نژاد بهرام صبح دیروز در 
نطق پیش از دســتور خود  که به مناسبت روز جهانی منع خشونت 
علیه زنان قرائت شــد گفت: 2۵ نوامبر از سوی سازمان ملل متحد، 

روز منع خشــونت علیه زنان نام گذاری شده است که هدف از این 
اقدام این بود تا افکار عمومی جهان بیش از پیش به نفی خشــونت 
علیه زنان سوق یابد و همه ســاله توجه دولت ها و مردم جهان، به 
این موضوع بســیار مهم معطوف گردد. وی با بیان اینکه خشونت 
علیه زنــان یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشــر در دنیای 
امروز است که همه کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه بدان 
مبتال هستند، افزود: خشونت علیه زنان در جوامع مختلف به اشکال 
گوناگون رخ می دهد. طبق اعالم ســازمان بهداشت جهانی، در هر 
1۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. برخی آمارها 
حکایت از آن دارد که در سراســر جهان از هر ســه زن یک زن در 

طول عمر خود خشونت جنســی و جسمی را از کسی تجربه کرده 
است که می شناسد، دوســت دارد و به وی اعتماد دارد،. نکته قابل 
توجه آنکه در این زمینه میان کشورهای به اصطالح توسعه یافته و 
در حال توســعه، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. وی با بیان اینکه 
با وجود این که در بیشــتر کشورهای جهان قوانین منع خشونت به 
تصویب رسیده است اما آمارها حاکی از آن است که 3۵ درصد زنان 
خشونت را تجربه کرده اند، متاسفانه این رقم در برخی کشورها به ۷0 
درصد نیز می رسد. گفت: رقم معنادار خشونت علیه زنان، مخصوصا 
در کشورهای پیشرفته، گویای آن است که پدیده خشونت به شکل 
سیستماتیک و در قالب یک الگوی مسلط در تمام جهان وجود دارد.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

حوادث

شناسایی عامل تغییر اطالعات داوطلبان کنکور سراسری 
99 پلیس در اعالم مهم ترین حوادث 2۴ ســاعت گذشته 
از شناسایی و دســتگیری فردی خبر داد که با تغییر دادن 
اطالعات داوطلبان کنکور در ســازمان ســنجش اقدام به 

انتقام گیری کرده بود.
ســرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا کردستان روز 
یکشــنبه در تشــریح این خبر گفت: مــردی جوان ضمن 
مراجعه به پلیس فتا عنوان داشــت با توجه به کسب رتبه 
مناسب در کنکور سراســری، یکی از رشته های مهندسی 
را انتخــاب کردم، اما در زمان اعالم نتایج، متوجه شــدم 
تمام اولویت های انتخابی من تغییر کرده است لذا به علت 
اینکه این اتفاق ممکن اســت باعــث از بین رفتن آینده ام 
شــود به همین دلیل قصد شــکایت و پیگیری موضوع را 

دارم.
وی ادامــه داد: بــا بررســی های صورت گرفته توســط 
کارشناســان پلیس فتا مشخص شــد که متهم با ورود به 
صفحه انتخاب رشته شاکی تمام اولویت های انتخابی وی 

را به رشــته های نامناســب تغییر داده است لذا با اقدامات 
فنــی متهم که خود نیز از شــرکت کننــدگان در کنکور 
سراســری بوده و با شــاکی اختالفات شــخصی داشت، 

شناسایی شد.
سرهنگ دانش پور اضافه کرد: با پایان تحقیقات تخصصی 
کارشناســان این پلیس مشخص شد که نامبرده عالوه بر 
تغییر اطالعات شــاکی این پرونده، با سوءاســتفاده از کد 
ملی و کد رهگیری ثبت نام ســازمان ســنجش هویت دو 
داوطلــب دیگر را ویرایش کــرده در نهایت متهم تحویل 

مرجع قضایی شد.
این مقــام انتظامــی بابیــان اینکه خوشــبختانه پس از 
مکاتبه پلیس فتا و ســازمان سنجی، آن سازمان همکاری 
مناسبی با پلیس فتا داشــته و اولویت های انتخابی شاکی 
را تصحیح کردند هشــدار داد: عــدم مراقبت از رمزهای 
شــخصی می تواند عواقب جبران ناپذیری بــرای افراد به 
همراه بیــاورد، لذا کاربران فضای مجازی حتمًا در حفظ و 

نگهداری رمزهای خود کوشا باشند.

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
تهران از دســتگیری سارقی خبر 
داد که بــا دمپایی و لباس خانگی 

اقدام به سرقت کرده بود!
30 مهرمــاه یکی از شــهروندان 
با در دســت داشتن شــکوائیه و 
دســتور قضائی ضمن مراجعه به 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت که مدارک و مقداری 
ارز خارجی بــه ارزش تقریبی 20 
میلیون تومان از داخل خودرو وی 
که در کنار خیابان پارک شده بود، 

به سرقت رفته است.
رســیدگی به موضوع در دســتور 
کار تیم مبارزه با ســرقت لوازم و 
محتویات داخل خودرو این پایگاه 
قرار گرفــت و تیمی از کارآگاهان 

عازم محــل ســرقت در خیابان 
تحقیقات  در  نامجو شــدند کــه 
ساعت  شــد،  مشــخص  میدانی 
0۴:0۷ بامداد 2۷ مهرماه شخصی 
با لباس راحتی و دمپایی در محل 
به صورت پیاده تردد دارد و در چند 
ثانیه کیف مورد ادعای شاکی را از 
داخل خودرو به سرقت برده است.

بــا توجــه بــه اینکه ســارق در 
تحقیقات میدانی با دمپایی و لباس 
راحتی و به صورت پیاده مشاهده 
شده بود، ظن کارآگاهان را درباره 
بومــی بودن ســرقت برانگیخته، 
تعقیب و مراقبت و انجام تحقیقات 
غیر محســوس و میدانی فرضیه 
مورد نظر اثبات و هویت سارق و 

محل سکونت وی شناسایی شد.

پس از کسب تکلیف و اخذ دستور 
قضائی از دادیار دادســرای ناحیه 
1۵ تهــران متهم به هویت هادی 
در یــک عملیــات غافلگیرانه در 
ساعات آغازین هفدهم آبان ماه در 
حوالی خیابان نامجو دستگیر شد و 

به پلیس آگاهی انتقال یافت.
هادی که چاره ای جز بیان حقیقت 
نداشــت، گفت: شب سرقت برای 
پرســه زنی از خانه خارج شــدم و 
خودروی شــاکی نظــرم را جلب 
کرد که پس از باز کردن صندوق 
خودرو، کیف شــاکی را ســرقت 
کردم و پــس از تبدیل دالرها به 
ریال آنها را خرج کردهو مدارک را 

نیز در سطل زباله انداختم.
سرهنگ قاسم دســتخال؛ رئیس 

پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ با اعالم ایــن خبر گفت: 
از اعتــراف صریح  پرونده پــس 
متهم به ســرقت از شاکی، برای 
ســیر مراحل قضائی به دادسرای 
مربوط ارسال و متهم با صدور قرار 

مجرمیت روانه زندان شد.

شناسایی عامل 

تغییر اطالعات 

داوطلبان کنکور 

سراسری 99

سارقی که 
با پوشیدن 

لباس راحتی 
و دمپایی لو 

رفت!

این گاو عجیب 5 پا دارد!
گاو هشت ماهه ای که دارای یک پای اضافی روی پشتش است 

موجب حیرت افراد محلی در چین شده است.
گاوی کــه با پنچ پا در یکی از روســتاهای چیــن به دنیا آمده 
حیرت افراد محلی را برانگیخت. این گاو که پای پنجم آن روی 
پشــتش رشد کرده در خانه یک مرد روستایی در استان شانژی 
بدنیا آمده است. اولین بار روز سه شنبه تصاویری از این حیوان 
در تلویزیون محلی استان شانژی پخش شد. بنا به این گزارش 

وزن این گاو ۸ ماهه در هنگام تولد 10 کیلوگرم )22 پوند( بوده 
است. وزن این گاو حاال با مراقبت و رسیدگی های صاحبش به 

100 کیلوگرم )220 پوند( رسیده است.
آقای »ژائــو« صاحب ایــن گاو گفت که به خاطــر اظهارات 
همسایگان که این حیوان را نشانه بدشانسی دانسته بودند بسیار 
ناراحت شــده بود. ژائو گفت که این گاو را با گاوهای دیگرش 
بزرگ کرده و با وجود لمس پایی که در پشت گاو قرار دارد این 

حیوان قادر به حرکت است.
او با گالیه از همســایگان و افراد محلی گفت که آن ها این گاو 

را نشانه ای بدشانسی می دانند و همین موضوع موجب ناراحتی 
وی شده است.

با این حال »لیئو بیژان«، یک متخصص دامداری با درخواست از 
مردم محلی به پرهیز از ترس و وحشت گفت این گاو دچار یک 
ناهنجاری با نام »پلی ملیا« اســت. پلی ملیا، به رشد اندام های 

اضافی گفته می شود که بیماری ای بسیار غیرمعمول است.
گفتنی است؛ یک مطالعه در سال 2002 نشان داد که از هر 100 
هزار گوساله متولد شــده در جهان کمتر از چهار رأس از آن ها 

دارای اندام اضافی هستند.

2 ســارق ســابقه دار در جنوب تهران 
اقــدام به ســرقت باطــری خودروها 
می کردنــد کــه در عملیات پلیســی 

دستگیر شدند.
جلیلیــان"  "دوســتعلی  ســرهنگ 
ســرکالنتر هفتــم پلیس پیشــگیری 
تهران گفت: ســاعت 20 یکم آذر ماه 
واحد گشــت کالنتری 130 نازی آباد 
حین گشــت زنی در محدوده کالنتری 
بــه رفتارهــای راننــده و سرنشــین 
یک دســتگاه خودروی ســواری پراید 

مشکوک شدند.
وی با اشــاره به اینکه ماموران برای 
انتظامی  پالک  شماره  موضوع  بررسی 
خودرو را اســتعالم کردنــد، افزود: در 
پاسخ استعالم انجام شده مشخص شد 
که خودرو سرقتی بوده و چند روز پیش 
در محدوده کالنتری نازی آباد سرقت 

شده است.
این مقام انتظامی عنوان کرد: بالفاصله 
مامــوران کالنتری برای دســتگیری 
متهمان وارد عمل شدند و موفق شدند 

پس از مدتــی تعقیب و گریز خودروی 
متهمان را متوقف و راننده و سرنشین 

آن را دستگیر کنند.
وی تصریح کرد: در بررسی های بیشتر 
از داخل خودروی متهمان 3 دســتگاه 
باطری سرقتی کشف و متهمان 3۵ و 
31 ساله به ســرقت خودروی سواری 
پراید و سرقت باطری ها در روز جاری 
با همکاری یکدیگر با خودروی سرقتی 

معترف شدند.
ســرکالنتر هفتم تهران با بیان اینکه 
متهمان به کالنتری انتقال یافتند و در 
رصدهای اطالعاتی مشــخص شد که 
هر دو سابقه دار می باشند، تصریح کرد: 
متهمان در بازجوئی هــای اولیه اظهار 
داشتند که ســرقت ها را از خودروهای 
فاقد ایمنی و یا خودروهایی که ایمنی 

کمتری داشتند سرقت می کردند.
ســرهنگ جلیلیان افزود: هر دو متهم 
در کالنتری به 2۴ فقره سرقت اعتراف 
و شناســایی جزئیات پرونده و کشــف 

جرائم احتمالی کماکان ادامه دارد.

رئیس پلیس پیشــگیری از دستگیری دستگیری دزدان باطری خودروها در تهران
ســارق مســلحی خبر داد کــه از دو 
سرنشــین زن خودروی لوکس سرقت 
کــرده بود و گفت: متهــم انگیزه خود 
را از ســرقت پرداخت مهریه همسرش 

اعالم کرد.
شــب گذشــته در پی تمــاس تلفنی 
شــهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی 
110 مبنی بر زورگیری فرد مســلحی 
از دو خانــم، مأموران گشــت عملیات 
کالنتری 13۴ شهرک قدس به نشانی 
اعالمی در محدوده ســعادت آباد اعزام 

شدند.
با حضور گشــت انتطامــی در محل، 
مأمــوران کالنتــری شــهرک قدس 
مشــاهده کردند، تعدادی از شهروندان 
دست و پای مردی 3۴ ساله را گرفته و 

سعی در دستگیری وی دارند.
بــا حضور مأمــوران در محل دو خانم 
)راننــده و سرنشــین یک دســتگاه 
خودروی لوکس( بــه مأموران مراجعه 
کردند و راننده گفت: از فروشگاه خارج 
و سوار خودرومان شدیم، در این حین، 
پیش از شروع حرکت، متوجه شدیم که 
فردی درهای عقب خودرو را باز کرده و 

داخل خودرو شــد و با سالح گرمی که 
همراه داشت من را تهدید و از سرنشین 
خودرو خواست که طالهایش را به وی 

بدهد.
وی افزود: ما نیز با تهدید مرد مســلح، 
شروع به سر و صدا و رها کردن خودرو 
کردیم، از خودرو پیاده و با کمک افراد 
عبوری موفق به دستگیری مرد مسلح 

شدیم و با پلیس 110 تماس گرفتیم.
مأموران در ادامه مرد زورگیر را بازداشت 
کرده و از وی یک قبضه ســالح گرم 

کشف کردند.
متهم که چاره ای جز به اعتراف نداشت 
ضمن اقرار به جرم خود، پس از انتقال 
به کالنتری، انگیزه زورگیری را بدهی 
خویش از بابت مهریه همسرش اعالم 

کرد.

متهم در تکمیل اظهاراتش گفت: مدتی 
قبل سالح گرم را پیدا و در سقف خانه ام 
پنهان کردم، بابت مهریه همســرم در 
فشار مالی بودم که تصمیم به زورگیری 
گرفتم و اســلحه را از محل مخفیگاه 
برداشــتم، حین پرســه زنی در اطراف 
فروشــگاه، طال و جواهر همراه این دو 
خانم که در حال ســوار شــدن بر یک 
دستگاه خودروی لوکس بودند نظرم را 
جلب کرد و تصمیم به زورگیری گرفتم.

سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ با اعالم این خبر 
گفت: شــهروندان به منظور پیشگیری 
از اینگونه ســرقت ها، به محض ورود 
به خودرو، در ابتــدا قفل ایمنی خودرو 
را فعال کرده و سپس با بستن کمربند 

ایمنی شروع به حرکت کنند.

زورگیری مسلحانه از سرنشینان 
خودروی لوکس برای 
پرداخت مهریه همسر!

آلمان  قضایی  مســئوالن 
اعــالم کردند که یک مرد 
۴1 ســاله را بــه ظن قتل 
بازداشــت  آدم خــواری  و 
این  بازداشــت  کرده انــد. 
مــرد بــه دنبال کشــف 
یک  بدن  اســتخوان های 
برلین،  انسان در پارکی در 
آلمــان صورت  پایتخــت 
آلمان  دادســتانی  گرفت. 
اعالم کرده کــه این مرد 
"مظنون به قتل با شرایط 
ناگوار" است و مظنون که 
در منزلش اثر خون مشاهده 
شــده، اکنون در بازداشت 

موقت به سر می برد.
گزارش  "بیلــد"  روزنامه 
داده که یک دســتگاه اره 
حجــم  و  اســتخوان بُری 
در  نیز  زیادی سود سوزآور 
انبار خانه وی کشــف شده 
است. بنا به همین گزارش 

او در توجیه نگهداری سود 
ســوزآور گفته کــه از آن 
استفاده  تهیه صابون  برای 
رسانه های  است.  می کرده 
داخلــی آلمــان گــزارش 
داده انــد که ایــن مظنون، 
در  فیزیک  و  ریاضی  معلم 
یکی از مدارس شمال شرق 
برلین است. از سوی دیگر 
قربانی او یــک کارگر ۴۴ 
ســاله بخش ساخت و ساز 
است که به گفته پلیس از 
اوایل ماه ســپتامبر )اواسط 

شهریور( ناپدید شده بود.
تعــدادی از رهگذران روز 
هشتم نوامبر )1۸ آبان( در 
یکی از پارک های شــمال 
شرق برلین استخوان هایی 
را پیــدا کــرده بودند که 
بعداً مشــخص شد متعلق 
به  بنا  انســان اســت.  به 
بدن  گوشــت  گزارش ها، 

استخوان ها  این  از  قربانی 
جدا شــده بود. کارآگاهان 
با توجه به شواهد به دست 
آمده بر این باور هستند که 
آدم خواری  قربانی  مقتول، 
شــده اســت. پلیــس با 
تلفنِی  مکالمات  بررســی 
مقتول توانست یک راننده 
تاکســی که او را به منزل 
آدم خواری  به  مظنون  مرد 
بود، شناســایی کند.  برده 
کارآگاهــان همچنیــن با 
یک  داده هــای  بررســی 
دریافتند  اینترنتی  ســایت 
که مقتــول و فرد مظنون 

مالقات  قــرار  یکدیگر  با 
گذاشته بودند.

بنابــر اعالم رســانه های 
آلمانی، مقتول از این پایگاه 
اینترنتــی بــرای مالقات 
با مــردان و زنان مختلف 

استفاده کرده بود.
بــه گــزارش یورونیــوز، 
دادســتان این پرونده قتل 
گفته اســت کــه مقتول، 
آدم  دربــاره  اطالعاتــی 
خواری را روی این سایت 
اینترنتــی جســتجو کرده 
بود. با این حــال به گفته 
وی هیچگونه شواهدی در 
دست نیست که نشان دهد 
خودش،  رضایت  با  مقتول 

خوراک قاتل شده باشد.

آدمخوار آلمانی دستگیر شد

آگهی تغییرات شــرکت بازرگانی آذر پارسه کارون با 
مســئولیت محدود به شماره ثبت 4360 و شناسه ملی 
10195012651 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فــوق العاده مورخ 1398/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - تعــداد اعضاء هیئــت مدیره از 3 نفــر به 2 نفر 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بدین شــرح 
اصالح و تغییر یافت. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره 
ثبت شرکتها وموسســات غیرتجاری شهرستانهای استان 

تهران.
سازمان ثبت اســناد وامالک کشور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان تهران مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری شهریار )1049356(

 آگهــی تغییــرات موسســه فناوری هــای پیشــرفته 
مــواد متین به شــماره ثبــت 25241 و شناســه ملی 
10320169378 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت نامحــدود تعیین گردیدند: آقای امیر 
رضا فرنیا به شــماره ملی 0063442231 به ســمت 
مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره - شــرکت رایان فن 
کاو اندیــش بــه شناســه ملــی 10103974666 به 
نمایندگی آقای حسن شریفی کدملی 0052387501 
به ســمت رئیس هیئت مدیــره - کلیــه اورق بهادار 
و تعهــدآور شــرکت از قبیــل: چــک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئــت مدیــره متفقــًا« همراه بــا مهر شــرکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1049357(

آگهی تغییرات شــرکت ســیما رایان شــریف شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 405636 و شناسه 
ملی 10320561395 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فــوق العاده مــورخ 1399/08/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس استان تهران- منطقه 14، شهرستان تهران، 
بخــش مرکزی، شــهر تهــران، محله دریان نــو ، خیابان 
خســروان ، خیابان شــهید دکتر حبیب اله ، پالک 56 ، 
ســاختمان ایســتگاه نوآوری شــریف ، طبقه همکف کد 
پســتی 1455714181 تغییر یافت و ماده مربوطه به 

شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1049358(

 آگهــی تغییرات شــرکت آترا تهویه با مســئولیت محدود به 
شــماره ثبت 416426 و شناســه ملــی 10320667821 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مورخ 
1399/06/19 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: بــه موضوع 
شــرکت موارد » شــرکت در مناقصات و مزایدات انجام امور 
خدماتــی، تولید و ســاخت محصــوالت فــوالدی و چوبی و نیز 
محصوالت باالدســتی )آهن اسفنجی، کنسانتره سنگ آهن و 
گندله(، تولید کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی، فعالیت در حوزه 
انرژی اعم از ســاخت و تولید و بهره بــرداری از نیروگاههای 
حرارتــی و خورشــیدی و امــور مربوطه صــادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و تأمین نیروی انســانی مورد نیاز 
شــرکت و ایاب و ذهاب آنها و انجام کلیه امور ساختمانی اعم 
از اجــرا و تهیه و نگهداری و ترخیــص کاال از گمرکات داخلی 
و خارجی و ســرمایه گذاری و مشــارکت در سرمایه گذاری و 
خرید ســهام جهت ایجاد و احــداث و بهره برداری از معادن و 
صنایــع معدنی و صنایع فوالدی در داخل و خارج از کشــور و 
اکتشاف استخراج، بهره برداری از معدن داخل و خارج کشور، 
جــا به جایی و انتقال مواد اولیــه محصوالت معدنی و صنعتی 

تولید شــده در داخــل و خارج از کشــور، واردات و صادرات 
مواد اولیه، محصوالت واســطه، اصلی، قطعات و لوازم یدکی، 
انجام کلیه خدمات مشاوره ای مربوط به بخش صنایع و معادن 
داخــل و خارج کشــور، طراحی، ســاخت، نصــب و راه اندازی 
کارخانــه جــات مربوط به بخــش صنایع و معــادن در داخل و 
خارج از کشــور، اکتشافات مواد معدنی و حصول به معادن با 
ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع، تجهیز و آماده 
ســازی معادن، طراحی و استخراج مواد معدنی، ارائه خدمات 
فنی و مهندســی از اکتشــاف تا بهره برداری و فرآوری مواد 
معدنی، طراحی و احداث خطوط تولید مواد معدنی و واحدهای 
فرآوری، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم 
از خرید و فروش )مواد معدنــی( صادرات و واردات، توزیع 
و پخــش و اخذ وام از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری و 
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام موارد مجاز 
مرتبط با موضوع شــرکت در صورت ضــرورت قانونی پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط » الحاق گردید. و بدین 

ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1049359(

 تأسیس شرکت با مسئولیت محدود جامع فرانگر مدبر درتاریخ 
1399/09/01 بــه شــماره ثبــت 568784 بــه شناســه ملی 
14009599742 ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
فعالیت: انجام امور انفورماتیکی شــامل طراحی و تولید و ارائه 
و پشــتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از ســفارش مشــتری 
و بســته های نرم افزاری و واردات و پشــتیبانی نرم افزارهای 
رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیســتم های ویژه رایانه ای 
نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت 
بر اجــرای پروژه های انفورماتیکی و همچنیــن اجرای پروژه های 
انفورماتیکــی و فعالیت در زمینه شــبکه های رایانه ای و امنیت 
شــبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی 

نظیــر اینترنت و خریــد و فــروش و واردات و صادرات نرم 
افزار، تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و 

ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری 
رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش 
و پژوهش و مشاوره در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام 
و تسهیالت و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد 
قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای 
داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر 
کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت 
شــرکت در صورت ضرورت قانونی انجــام موضوعات درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - منطقه 
14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله طرشت، 
کوچه باغ کاج، کوچه شــهید محســن محمدی، پالک 2، طبقه اول، 
واحد غربی کدپستی 1459746515 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلــغ 50,000,000 ریال نقدی میزان ســهم 
الشــرکه هر یک از شــرکا آقای بابک بردبار مدبر به شماره ملی 
0062603949 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه آقای 
علیرضــا حاجی جباری به شــماره ملــی 1376536897 دارنده 
25000000 ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بابک 
بردبار مدبر به شــماره ملی 0062603949 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا حاجی جباری به شماره 
ملی 1376536897 و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال و 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان 
حــق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اســالمی با امضای 
مدیرعامــل و رئیس هیات مدیره متفقًا به همراه مهر شــرکت و 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران )1049360(
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بر اساس رأی هیئت داوران شانزدهمین سمپوزیوم 
برترین های  و هفدهمین جشــنواره  بین المللــی 
روابط عمومی ایران موفق به کســب سه عنوان 
مدیر برتر روابط عمومی کشور، نشان ویژه روابط 
عمومی اثربخش و روابط عمومی برتر در رشــته 

ارتباطات الکترونیک و مجازی شد.
به گزارش هفته نامــه تدبیرتازه به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه، شــانزدهمین سمپوزیوم 
برترین های  و هفدهمین جشــنواره  بین المللــی 
روابط عمومــی ایران در ســال 1399 با حضور 
متخصصین و اســاتید برجسته ایرانی و خارجی با 
موضوع بررســی تأثیرات کرونا بر روابط عمومی 
و فعالیت هــای ارتباطی طــی روزهای 20 و 21 
آبان ماه برگــزار و از برترین های روابط عمومی 
کشور تقدیر شد. این سمپوزیوم با توجه به شیوع 
بیمــاری کرونا، به صورت مجــازی برگزار و تنها 
ســازمان ها و شرکت های برتر در مراسم اختتامیه 
دعوت شدند و 1100 نفر از اعضاء انجمن جهانی 
روابط عمومی از 100 کشــور و ۸00 نفر از ایران 

به صــورت مجازی در این ســمپوزیوم شــرکت 
کردند.

دریافت لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی ��
بر اساس این گزارش غالمرضا اسکندری رئیس 
اداره کل روابط عمومی بانک سپه بر اساس رأی 
هیئت داوران جشــنواره به دلیــل توفیقات مؤثر 
در دوران مدیریت روابــط عمومی، طراحی نظام 
ارتباطی شایسته و اهتمام در توسعه کمی و کیفی 
فعالیت هــای روابط عمومی در بانک ســپه، لوح 

سپاس مدیر برتر روابط عمومی را دریافت کرد.
دریافت نشــان ویژه روابط عمومی اثربخش ��

و هفدهمین  بین المللی  هیئت داوران ســمپوزیوم 
جشــنواره برترین های روابط عمومی ایران، بانک 
ســپه را به دلیل اســتفاده بهینه از ظرفیت های 
روابــط عمومی و کاربرد خردمندانه آنها در فرآیند 
ادغام بانک ها طی دو ســال اخیر شایسته دریافت 
نشان ویژه دانست و نشــان ویژه روابط عمومی 
اثربخش را به اداره کل روابط عمومی بانک سپه 

اعطا کرد.

دریافت لوح سپاس روابط عمومی برتر ��
لوح سپاس روابط عمومی برتر در رشته ارتباطات 
الکترونیک و مجازی این دوره از جشنواره نیز بر 
اســاس نظر داوران به دلیل رعایت استانداردهای 
علمی و صنفی و خالقیت در کار و داشتن کیفیت 
و کمیت مناســب فعالیت ها بــه اداره کل روابط 

عمومی بانک سپه تعلق گرفت.
اســکندری: برای موفقیت های فوق برنامه  ��

داشتیم
غالمرضــا اســکندری رئیــس اداره کل روابط 
عمومی بانک ســپه در خصــوص موفقیت های 
به دســت آمده در هفدهمین جشنواره برترین های 
روابــط عمومی اظهار داشــت: ایــن موفقیت ها 
تصادفی نیســت و بر اســاس برنامه ریزی های 
صورت گرفته و اســتراتژی تدوین شده در بانک 
سپه به دست آمده است. وی افزود: محول کردن 
مأموریت ملی و خطیر ادغام پنج بانک و موسسه 
وابسته به نیروهای مســلح در بانک سپه که به 
گفته مسئولین نظام جزو افتخارات دولت به شمار 

می رود، اجرای پروژه عظیم بانکداری متمرکز که 
جزو آرزوهای دیرینه این بانک به شمار می رفت 
و مهم تر از همه؛ قــرار گرفتن بانک ها و ازجمله 
بانک ســپه در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی؛ 
رســالت و سنگینی مســئولیت روابط عمومی را 
صدچنــدان می کند. اســکندری اظهار داشــت: 
اداره کل روابط عمومی بانک ســپه با درک این 
مهم؛ استراتژی کاربردی متناسب با واقعیت ها و 
شرایط موجود در تمام بخش ها خصوصًا با توجه 
به مأموریت ملی ادغــام تدوین و به مرحله اجرا 
درآورد که ماحصل آن دریافت لوح های یادشــده 

از سوی هفدهمین جشــنواره برترین های روابط 
عمومی کشور بود.

حضور اثرگذار در عرصه کالن اقتصادی نشات  ��
گرفته از تفکر کالن نگر تصمیم ســازان بانک

اسکندری برنامه ریزی کالن بانک سپه را حضور 
مؤثر و تأثیرگذار در عرصه کالن اقتصادی عنوان 
کرد و اظهار داشــت: این نگاه که نشــات گرفته 
از تفکــر و دیدگاه اولیای بانک می باشــد؛ باعث 
گردیده تا بانک سپه طی سال های اخیر به اذعان 
همه مسئولین ارشد نظام به بازوی توانمند دولت 

در اجرای پروژه های عظیم و ملی تبدیل شود.

 رئیس روابط عمومی بانک سپه
مدیر برتر هفدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی

 آغاز جشنواره اپلیکیشن »هپ«
بانک ملی ایران

 جشنواره "اپلیکیشن هپ کانون جوانه های بانک ملی ایران" با 
جوایز ویژه، از دیروز دوم آذرماه، آغاز شد.

 به گــزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، نوجوانان )تا 1۸ سال(، می توانند با نصب اپلیکیشن 
هــپ از دوم آذر تا دوم دی ماه ســال جاری در این جشــنواره 

شــرکت کنند و به قید قرعه از جوایز ارزنده آن شــامل کمک 
هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی PS۴ هر کدام به ارزش 10 
میلیون تومان، کمک هزینه خرید 10 عدد گوشــی تلفن همراه 
هر یک به ارزش شــش میلیون تومــان و کمک هزینه خرید 
۵0 عدد ســاعت هوشمند هر یک به ارزش یک میلیون تومان 
برخوردار شوند. گفتنی اســت کاربرانی در قرعه کشی شرکت 
داده می شوند که تا زمان قرعه کشی، اپلیکیشن هپ را بر روی 
گوشی یا تبلت خود داشته باشند. ضمناً کاربرانی که پیش از این 
نیز اپلیکیشــن هپ را روی گوشی یا تبلت خود نصب کرده اند، 

مشمول شرکت در قرعه کشی هستند.
اپلیکیشــن هپ جدیدترین محصول کانــون جوانه های بانک 
ملی ایران و یک اپلیکیشــن آموزشی-ســرگرمی است که با 
توجه به نیاز نوجوانان به فراگیــری دانش اقتصادی و با هدف 
پــرورش هوش مالی آنها، در اختیار کاربران قرار گرفته اســت 
و در بخش های مختلفی مانند مدرســه اقتصاد، مدرسه هوش 
مصنوعی، مدرسه کســب و کار، مدرسه شــهروندی، مدرسه 
مشــاوره و هدایت تحصیلی، همیار پلیس، کتابخانه دیجیتال، 

بازی و انیمیشن و ... مطالب مفید و متنوعی را ارائه می کند.

خدمات بیمه ای در ایام تعطیلی 
کرونایی متوقف نمی شود

با قرار گرفتن خدمات بیمه ای در گروه خدمات 
ضــروری و تصویــب "طرح جامــع مدیریت 
هوشــمند محدودیت ها، متناسب با وضعیت و 
روند بیماری کووید 19" در شــهرهای کشور، 
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مورخ 2۷ 
آبان از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه 

ابالغ شــد. به گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقــل از اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این بخشــنامه دستگاه های 
اجرایی موظف شــدند تا حد امکان با اســتفاده از سامانه ها و امکانات 
ایجاد شــده دولت الکترونیک ارائه خدمات بــه صورت الکترونیکی و 
غیرحضوری را در دستور کار خود قرار دهند و زمینه دسترسی شهروندان 
به کلیه خدمات خود را از طریق سامانه های الکترونیکی فراهم کنند. در 
این رابطه الزم است ضمن سرعت بخشیدن به تکمیل و بهره برداری 
از طرح ها و برنامه های پیش بینی شــده برای توسعه دولت الکترونیک، 
هر دســتگاه زمینه و امکان دسترسی شــهروندان به سامانه های ارائه 
خدمات را به صورت فراگیر و در اســرع وقت فراهم نمایند. همچنین 
مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی، طی نامه ای بخشنامه مذکور را 
به شــرکت های بیمه ابالغ کرد و از آنها خواست با عنایت به بخشنامه 
مذکور مفاد آن را با مقتضیات کاری شــرکت بیمه و شــبکه خدمات 
بیمه ای خود تطبیق دهند. دراین بخشنامه تصریح شده است که صدور 
بیمه نامه و پرداخت خسارت بیمه گذاران و زیان دیدگان بدون هر گونه 
تعلل انجام پذیرد. همچنین در این بخشنامه با اعالم ضرورت کاهش 
مراجعات حضوری تاکید شده است که تا حد امکان ارائه خدمات بیمه ای 
به صورت الکترونیکی انجام پذیرد و شــرکتهای بیمه تمام توان فنی و 

کارشناسی خود را در این زمینه به کار گیرند.

 عدم حدنصاب مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده بانک آینده

نظــر به محدودیت های مربوط به شــرایط 
نامســاعد ویروس کرونــا، مجمع عمومی 
عادی به طــور فوق العاده بانــک آینده در 
روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه 1399 برگزار؛ 
الکن، با توجه به عــدم حضور بیش از ۵0 
درصد ســهامداران، مجمع بــه حد نصاب 

قانونی نرسید. دکتر مرادی ریاســت هیات مدیره و رئیس مجمع 
گفت پس از بهبودی نســبی وضعیت کرونایی کشــور و با اطالع 
رسانی قبلی از طریق روزنامه های کثیر االنتشار بانک، مجمع پیش 
گفته با اعمال مالحظات مفاد ماده )۸۷( اصالحیه قانون تجارت و 

ماده )۵2( اساسنامه بانک برگزار خواهد شد.

امضاء تفاهم نامه بین صندوق تأمین 
خسارتهای بدنی کشور و بانک ملی

دارندگان موتورســیکلت تسهیالت خرید 
بیمه شــخص ثالث دریافــت می کنند. با 
امضاء تفاهــم نامه بین صنــدوق تأمین 
خســارتهای بدنی کشــور و بانک ملی، 
دارندگان موتورســیکلت تسهیالت خرید 

بیمه شخص ثالث دریافت می کنند.
بــه گزارش هفته نامه تدبیرتازه به نقــل از روابط عمومی صندوق 
تأمین خسارتهای بدنی کشور؛ در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
این نهاد با همکاری بانک ملی؛ تسهیالت خرید بیمه نامه شخص 
ثالث جهت موتورسیکلت ها با ارائه معرفی نامه شرکت های بیمه با 
رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی بانک مرکزی اعطا می نماید. 
بنابر این گزارش، صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور و بانک ملی 
طی یک قرارداد سه ساله توافق کردند، بانک ملی مبلغ اصل بیمه 
نامه شــخص ثالث موتورسیکلت را مطابق بیمه نامه صادره توسط 
شــرکت های بیمه عامل تسهیالت پرداخت می نماید. در این طرح 
بیمــه گذار با ارائه معرفی نامه شــرکت های بیمه عامل با قید حق 

بیمه به شعب بانک ملی می توانند تسهیالت خرید دریافت نمایند.

کسب رتبه نخست توسط موسسه 
اعتباری ملل در اعطای تسهیالت به 

خسارت دیدگان کرونا
بــه گزارش هفته نامه تدبیرتــازه به نقل از 
روابط عمومی موسســه اعتباری ملل؛ این 
موسســه توانست رتبه نخســت در اعطای 
تسهیالت به خسارت دیدگان کرونا دراستان 
مازنــدران را کســب نماید. آقای حســن 
خیریانپور معــاون هماهنگی امور اقتصادی 

اســتانداری مازندران ضمن اعالم خبر فوق افزود با پیگیری مجدانه 
استانداری و تالش های فرمانداران و بانک های عامل تعداد 192۷9 
پرونده به مبلغ ۴۸6 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد که موسسه 
اعتباری ملل با پرداخت 100 درصدی تعهدات خود در بین 19 بانک 
عامل توانست رتبه نخست را ازآن خود نماید. موسسه اعتباری ملل به 
پشتوانه اعتماد و اطمینان مشتریان محترم و پیشینه 33 سال فعالیت 
صادقانه، در نظام بانکی کشور، همواره در جهت تأمین رضایتمندی 
مشتریان گرامی تالش نموده است و در دوران شیوع ویروس کرونا 
نسبت به خرید 20 میلیارد ریال اوراق گواهی نیکوکاری کرونا 2 اقدام 
نمود. ضمناً در همین راســتا ده دستگاه ونتیالتور به مبلغ 26 میلیارد 
ریال به بیمارســتان های خراســان رضوی اهدا کرد و همچنین این 
موسســه مبلغ 1 میلیارد ریال را بصورت بالعوض به گروه جهادی 

عماریون جهت تولید و توزیع ماسک رایگان تقدیم نمود.

افزایش 41 درصدی سپرده های بانک کارآفرین در شش ماه اول سال جاری

بررســی عملکرد بانک های خصوصی در بخش ســپرده در 
شش ماه ابتدای سال جاری نشان می دهد که بانک کارآفرین 

در این بخش رشد ۴1.۸ درصدی داشته است.
به گــزارش هفته نامــه تدبیرتازه به نقــل از روابط عمومی 
بانک کارآفرین، بررســی گزارش اطالعات صورت های مالی 
بانک های خصوصی برای دوره مالی منتهی به 31 شــهریور 
ماه 1399 مندرج در سایت کدال همچنین نشان می دهد که 
ســپرده های بانک ها با 6.۵ درصد رشد به بیش از ۸ میلیون 
و 23۵ هزار میلیارد ریال رســیده اســت. بر اســاس همین 
اطالعات، سپرده های بانک کارآفرین با رشد قابل توجه ۴1.۸ 
درصدی، به بیش از 2۷0 هزار میلیارد ریال رســیده است که 
این رشــد، 3۵.3 درصد بیشتر از رشــد میانگین کل بانک ها 
بوده اســت. همچنین بررسی ســهم بانک های خصوصی از 
کل سپرده ها نشــان می دهد که سهم بانک کارآفرین از کل 
ســپرده ها 3.۴ درصد رشد نشــان می دهد. این میزان نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته 0.۸ درصد رشد داشته است. 
بر اســاس این گزارش، رشد ســپرده های بانک کارآفرین در 
پی تدوین و ابالغ برنامه های توســعه ای این بانک روی داده 
است. بانک کارآفرین بعد از اخذ مجوز از بانک مرکزی برای 
افزایش سرمایه، برنامه های توسعه ای خود را به اولویت های 
نخســت بانک تبدیل کرده است. بانک کارآفرین برنامه هایی 
از جمله جذب ســپرده ها با رویکرد افزایش سهم بازار، توجه 
بــه زنجیره ارزش گــروه مالی، کاهش قیمت تمام شــده و 
افزایش سپرده های مالکانه، رشــد و توسعه متوازن منابع در 
کلیه شعب، معرفی محصوالت ترکیبی از جهت جذب سپرده 

و اعطای تســهیالت )پایداری مشتریان(، تعریف محصوالت 
متنوع تسهیالتی بر اساس هدف گذاری جذب مشتریان جدید 
و افزایش سهم بازار، کاهش تســهیالت غیرجاری و تعدیل 
اساسی نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت، کاهش 
تمرکز شعب تسهیالتی و افزایش حجم فعالیت های اعتباری 
کلیه شــعب، افزایش نرخ مؤثر درآمد تســهیالت، اســتفاده 
بهینه منابع مازاد و اســتفاده از فرصت های بازار بین بانکی و 
سرمایه گذاری، انجام افزایش سرمایه و ارتقاء نرخ نسبت های 
عملیاتی بانــک و در نهایت تقویت و ارتقــاء بخش فناوری 
اطالعات بانک )تأســیس هلدینگ نگاه( را به عنوان اهداف 

اصلی خود در سال جاری معرفی کرده است.

 مدیرعامل بانک توسعه تعاون: رویکرد بسیج بانک توسعه تعاون، 

بنا به شرایط موجود، سالمت محور بوده است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون، 
ضمن تبریک به مناسبت هفته 
بسیج، با تشــریح فعالیت های 
صورت گرفتــه در این بخش، 
راهبردهای بانک توسعه تعاون 

در حوزه بسیج را تشریح کرد.
به گزارش هفته نامه تدبیرتازه، 
حجت الــه مهدیان مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون در گفتگویی 
هفته  فرارســیدن  مناسبت  به 
مبارک  ایام  تبریک  با  بســیج 
ایــن هفتــه به ملت شــریف 
ایران، گفــت: پنجم آذرماه هر 
بسیج  شکل گیری  یادآور  سال 
مستضعفین با فرمان تاریخ ساز 
و آینده نگرانــه حضــرت امام 
کبیر  بنیان گــذار  )ره(  خمینی 
اســالمی  جمهوری  انقــالب 
ایران اســت. مدیرعامل بانک 
توســعه تعــاون با اشــاره به 
بانک  بسیج  حوزه  فعالیت های 
توســعه تعاون، گفت: رویکرد 
راهبری  بر  حاکم  سیاســت  و 
و مدیریت حوزه بســیج بانک 
توسعه تعاون با توجه به شرایط 

سالمت  رویکرد  کشور  موجود 
محور بوده اســت. وی افزود: 
در برنامه های ســالمت محور 
بســیج بانک توســعه تعاون، 
در راســتای فرمایشــات مقام 
معظم رهبــری )مدظله العالی( 
اهتمام بــه کمک های مؤمنانه 
از اولویت های جدی به شــمار 
می آید و در طول ســال جاری 
مؤمنانه  کمک هــای  برنامــه 
انجام شــده  مرحله  چندین  در 
توسعه  بانک  مدیرعامل  است. 
تعاون خاطرنشــان کــرد: در 
برنامه های سالمت جسم  کنار 
و  اندیشــه  و جان، ســالمت 
فعالیت های  چارچوب  در  تفکر 
بانکداری به صورت  اندیشکده 
جدی از ســوی حوزه بســیج 
دنبــال شــده اســت. ضمن 
اقتضائات و  التــزام بــه  آنکه 
و  فرهنگــی  نیازمندی هــای 
معنوی،  به ضرورت های  توجه 
از دیگــر رویکردهای بســیج 
بانک توسعه تعاون بوده است. 
تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 

با اشاره به فرازی از فرمایشات 
حضرت امام )ه( افزود: در این 
فراز تصریح شده است ملتی که 
در خط اســالم ناب محمدی 
صلی اهلل علیه و آله و ســلم و 
مخالف با استکبار و پول پرستی 
و تحجرگرایی و مقدس نمایی 
است، باید همه افرادش بسیجی 
باشــند. وی افزود: مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( فرمودند 
بســیج در حقیقت، مظهر یک 
وحدت مقّدس، میان افراد ملت 
اســت. همــه میدان هایی که 
بســیج در آن حضور پیداکرده 
اســت، میدان های ملی است؛ 
میدان های مربوط به همه ملت 

است. مهدیان افزود: ملت ایران 
همواره شــاهد ایثار، شجاعت، 
مســئولیت پذیری  و  حضــور 
عرصه های  در  عزیز  بسیجیان 
مختلف خدمت رســانی علمی، 
اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 
در  کشــور  در  سیاســی  و 
شــرایط عادی و شرایط خاص 
هســتند. وی ضمن ارج نهادن 
قشــر  این  خدمت رســانی  به 
تاریخ ســاز؛ هفته بســیج را به 
مردم فهیــم و والیت مداران 
عزیــز، خانواده بــزرگ تعاون 
کشور، به ویژه همکاران محترم 
بانک توسعه تعاون و بسیجیان 

تبریک گفت.

از  بازدیــد  در  شــایان  دکتــر 
مدیریت امــور فناوری اطالعات 
و ارتباطات، عــالوه بر تاکید بر 
افزایش سرعت وکیفیت خدمات 
الکترونیکــی بانک مســکن در 
دوره شــیوع ویــروس کرونــا، 
برای  ماموریت هــای جدیــدی 

کارکنان این حوزه تعیین کرد.
به گزارش هفتــه نامه تدبیرتازه 
به نقل از خبرنگار پایگاه خبری 
محمود  هیبنا،  مســکن-  بانک 
شایان، مدیر عامل بانک مسکن 
در بازدید سرزده از مدیریت امور 
ارتباطات  و  اطالعــات  فناوری 
بانک مسکن با حضور امیدبخش 
و دوستانه خود در جمع کارکنان 
کارکنان  تمــام  بــا  بخش  این 
صحبت وگفت وگــو کردند و از 
نزدیک در جریــان فعالیت های 
این حوزه ومســائل و مشکالت 
موجود قرار گرفت. بر اساس این 
گزارش دکتر شــایان در بازدید 
اطالعات  فنــاوری  دپارتمان  از 
وارتباطات بانک مســکن ضمن 
از مســائل حرفــه ای  اطــالع 
این بخش  کارکنان شــاغل در 

دستورات الزم به منظور پیگیری 
و رفع مشــکالت موجود در این 
زمینه را صادر کرد. وی همچنین 
در جریان این بازدید در جلســه 
مفصلــی که با مســووالن این 
برنامه های  خصــوص  در  حوزه 
بانک  اطالعات  فنــاوری  حوزه 
داشــت، بر ادامه این جلســات 
 IT و بررســی مختلف مســائل
وحــل و فصــل موضوعات ذی 
افزایش سرعت  کرد.  تاکید  ربط 
و کیفیــت در انجــام فعالیت ها، 
نظارتی،  حوزه هــای  افزایــش 
توســعه ابزارهــای الکترونیکی 
در خدمت رســانی به مشتریان 
و بازبینــی فرایندها بخشــی از 
ماموریت هایی بود که مدیرعامل 
بازدید  ایــن  بانک مســکن در 
نســبت به انجام آن ها از سوی 
کارکنان حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطــات مورد تاکید قرار داد. 
عالوه بــر آن توســعه موضوع 
ETC )بحث الکترونیکی شــدن 
عوارض آزادراهی کشور(، اعمال 
نظارت بیشــتر بــر فرایندهای 
الکترونیکی بانک، ورود بیشتر به 

مباحث توانمندسازی فعالیت های 
غیرحضوری و الکترونیکی بانک 
و همچنین تعامل بیشتر با سایر 
مدیریت هــای فعال در مجموعه 
بانک مســکن، موضوعات مورد 
اشــاره و مورد تاکید از ســوی 
مدیرعامل بانک مسکن در بازدید 
ازحوزه IT بانک بود. براساس این 
گزارش مدیرعامل بانک مسکن 
افزایش  ضــرورت  بر  همچنین 
سیســتم  در  وکیفیت  ســرعت 
جمــع آوری  و  بانکی  متمرکــز 
سیســتم های بانکــی قدیمــی 
تاکید کرد. در حاشیه این بازدید 
ساسان شیردل مدیرامور فناوری 

اطالعات و ارتباطات با اشاره به 
اینکه در شــرایط شیوع ویروس 
ماموریت هــا، وظایــف  کرونــا 
وفعالیت هــای واحــد فنــاوری 
اطالعات بانک مسکن گسترده تر 
وســنگین تر شده اســت، گفت: 
حضور مدیرعامل بانک مسکن در 
این  کارکنان  که  چنین شرایطی 
حوزه با تمام توان در حال خدمت 
رسانی هســتند نوعی اعتماد به 
نفس و ایجاد انگیزه در شاغالن 
این بخش ایجاد می کند و امروز 
نیز با حضور ایشان تأثیر شگرفی 
امیدبخشی کارکنان  و  در روحیه 
حوزه فناوری اطالعات ایجاد شد.

در بازدید مدیرعامل بانک مسکن از حوزه فناوری اطالعات تاکید شد

افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن
رئیــس اداره کل بازاریابی بانک توســعه صادرات ایران 
از کاهش نرخ تســهیالت تا 12 درصــد و افزایش مدت 
قرارداد ســرمایه در گردش تا 2 سال و طرح های سرمایه 
گذاری تا ۷ سال برای شرکت های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش هفته نامــه تدبیرتازه به نقل از روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات ایران مســعود عبدیان بر حمایت، 
پشــتیبانی همه جانبه و نگاه ویژه بانک توسعه صادرات 
ایران به تأمین مالی و ارائه خدمات خاص به شرکت های 
دانــش بنیان تاکید کرد و گفت: بر اســاس تفاهم نامه با 
صندوق نو آوری و شــکوفایی نرخ سود تسهیالت برای 
ســرمایه در گردش وطرح های ســرمایه گذاری تا 12 
درصد کاهش و مدت قرار داد سرمایه در گردش تا 2 سال 
و طرح ها تا ۷ ســال قابل افزایش است. به گفته عبدیان 
برای این منظور باید درخواســت تسهیالت شرکت های 
دانش بنیان در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی 
ثبت و مجوز الزم برای بانک صادر شود. وی خاطرنشان 
کــرد: تعیین وثائق برای شــرکت های دانــش بنیان بر 
اســاس نتایج اعتبار سنجی شــرکت ها انجام می پذیرد و 
عالوه بر وثائق متداول ضمانت نامه های صندوق های نو 
آوری و شکوفایی استانی تا ســقف ۴00 میلیارد ریال از 
ســوی بانک پذیرفته می شود. عبدیان اعالم کرد: هریک 
از مشــتریان دانش بنیان می توانند تا سقف 200 میلیارد 
ریال تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی و 200 
میلیــارد ریال از محل منابع بانــک دریافت کنند. رئیس 
اداره کل بازاریابی بانک توســعه صادرات ایران در ادامه 
گفت: مشاوره به شرکت های صادراتی برای رفع تعهدات 

ارزی صادراتــی و وارداتی از دیگر خدماتی اســت که به 
شــرکت های دانش بنیان از طریق شــعب بانک توسعه 
صادرات ایران ارائه می شود. وی افزود: از صندوق توسعه 
ملــی نیز خواســتار تعدیل در برخی از شــرایط پرداخت 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان شده ایم. عبدیان از 
مشــتریان بانک خواست تا در طول سال و هنگام تنظیم 
صورت های مالی ســاالنه خود با حسابرســان مشــورت 
کرده و شــرکت را به خاطر مســائل مالیاتی، کوچک تر 
از حد واقعی نشــان ندهند تا دســت بانک برای پرداخت 

تسهیالت به آنها باز باشد.

رئیس اداره کل بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد

کاهش نرخ سود تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان تا 12 درصد
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رضایت از مناسب سازی صورت گرفته 

در ایستگاه برج میالد

عضو هیئت رئیســه شورای اسالمی شــهر تهران و معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهــران، به اتفاق جمعی 
از نمایندگان جامعه کم توانان جســمی و حرکتی به منظور 
بررســی وضعیت مناسب سازی ایستگاه متروی برج میالد، 

از این ایستگاه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شــرکت راه آهن 
شــهری تهران و حومه )مترو(، در بازدید صورت گرفته که 
به همراه مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری مترو و مجری 
خط ۷ مترو صــورت پذیرفت، حاضران ضمن ابراز رضایت 
از اقدامــات صورت گرفته جهت رفاه حــال افراد کم توان 
جســمی و حرکتی، خواســتار تداوم مناســب سازی های 

اینچنینی برای ایستگاههای در حال تکمیل شدند.
خانم دکتر نژاد بهرام عضو هیئت رئیســه شورای اسالمی 
شــهر تهران، در پایان این بازدید با قدردانی از تالشگران 

صنعت متــرو بابت توجه بــه استانداردســازی حداکثری 
ایســتگاهها، ابراز رضایــت نمایندگان جامعــه کم توانان 
جســمی و حرکتی از امکانات ایجاد شــده در ایستگاه برج 

میالد را باعث خشنودی دانست.
دکتر مناف هاشــمی معاون حمــل و نقل و ترافیک تهران 
نیز با اشــاره به تالش بــرای افتتاح ایســتگاه بعدی مترو 
)ایســتگاه امیرکبیر( با لحاظ کردن الزامات مناسب سازی، 
اظهار امیدواری کرد این روند با قوت هرچه بیشــتر در سایر 

ایستگاه ها اعمال شده و تداوم یابد.

حمل و نقل

گرچه در یکی دو هفته گذشــته، سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده 
اســت که موضوع سیاست گذاری »هوانوردی عمومی« را در اولویت های 
خود قرار می دهد، ولی تاکنون عمده فعالیت های سیاست گذاری هوانوردی 
عمومی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده است که با توجه 
به حوزه مسئولیت تصدی گری و تمرکز بر کسب و کارهای فرودگاهی و 
ناوبری نامرتبط به نظر می رســد. این روزها با اعالم نظری از سوی وزیر 
راه و شهرســازی در خصوص هوانوردی عمومی و ایرتاکسی، هوانوردی 
عمومی در مرکز توجهات عموم مردم قرار گرفت و متاسفانه با صحبت های 
گفته شــده، نگاه ها به هوانوردی عمومی خراب و مخدوش شد و چه بسا 
همین فشارهای اجتماعی و سیاسی توسعه هوانوردی را کند یا حتی موقف 
کند. هدف توسعه هوانوردی عمومی در حدود صنعت هواپیمایی سبب رشد 
صنعت هواپیمایی می شود که نمودهای آن در صنعت هواپیمایی می توان 
افزایش عملکرد جابه جایی بار و مســافر، افزایش و تجمیع ســرمایه های 
کوچک، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض هوانوردی شــرکت 
فرودگاه ها، کارآفرینی و… نام برد. به عبارت دیگر با توســعه هوانوردی 
ســبک وزن انتظار می رود ارقام عددی اشاره شده در باال افزایش یابد. از 
آثار جنبی چنین توسعه ای، افزایش مسافر بخش بازرگانی ایرالین )ترکیب 
سفر هوایی با هواپیماهای کوچک و ایرالین( همچنین توسعه هوانوردی 
عالوه بر رونق شــهرهای کوچک، صنعت گردشــگری فرصت برقراری 
ارتباط با شــبکه پروازهای کل کشور و حتی جهان را نیز فراهم می کند. 
بنابراین هدف گذاری توسعه هوانوردی عمومی در توسعه صنعت هواپیمایی 
و اقتصــاد مفید خواهد بود. نکته تکمیلی آن که با توجه به وضعیت طبقه 
متوسط و پایین بودن سرانه درآمد تقاضای کمی برای هوانوردی عمومی 
قابل تصور اســت. باوجود مطلوبیب توســعه هوانوردی عمومی، مســیر 
نادرستی برای دستیابی به توسعه هوانوردی عمومی در پیش گرفته شده 
اســت. انتخاب شیوه توســعه دولتی برای آن درحالی که بخش زیادی از 
چالش های فعلی، ناشی از همین نگرش دولت به توسعه هوانوردی عمومی 
اســت، یک راهبرد نادرست اســت. گویی که دولت به اتکا قدرت و زور 
قانونی خود بدون توجه به ریشه و ساقه درخت هوانوردی عمومی به باالی 
درخت رفته اســت و به میوه سیب می گوید: »رشد کن!« و حتی بعضاً از 
عدم رشــد میوه عصبانی هم می شود! که در ادامه مصدایق چنین رفتاری 

بیان می شود. برای روشن شدن بحث شیوه مفید توسعه، استراتژی توسعه 
هوانوردی عمومی با صنعت پهپادی کشور مقایسه می شود و پس دوباره به 
موضوع شیوه توسعه هوانوردی عمومی باز خواهیم گشت. سال های اخیر 
صنعت پهپادی ایران رشد قابل توجهی کرده است که علت اساسی آن را 
می توان در مناسبات و نهادهای توسعه ای متفاوت آن دانست. در مقطعی 
اتحادیه صنایع هوایی و فضایی، از خأل قانونی و حتی سکوت دولتمردان 
مســئولیت توســعه صنعت پهپادی را به عهده گرفت و آموزش، تسهیل 
واردات، ثبت و تنظیم مقررات این بخش را فارغ از ســاختار حکومتی در 
پیش گرفت. البته ناگفته نماند که برخی اقدامات اتحادیه انحراف قانونی 
و حتــی تداخل وظایف با نهادهای حاکمیتی داشــت ولی فارغ از چند و 
چون انحرافات، رویکرد متفاوتی بود و کارکرد اتحادیه شبیه یک رگوالتور 
خصوصی در صنعت پهپادی شــده بود که خود از توسعه صنعت پهپادی 
منتفع می شــد و از این محل درآمدهایش افزایش می یافت و انگیزه این 
نهاد برای توســعه صنعت پهپادی را دوچندان کرده بود و باوجود انتقادات 
قانونی، این ســاختار نقش مثبتی بر توســعه صنعت پهپادی ایفا کرد. به 
سخنی دیگر راز موفقیت توســعه صنعت پهپادی ساختار چاالک، بدون 
تکلف و تشریفات دولتی بود. برخالف شیوه نیمه خصوصی توسعه صنعت 
پهپادی، شیوه توسعه دولتی در توسعه هوانوردی عمومی در پیش گرفته 

شد که مصدایق آن عبارتند از:
1- تعریــف مرکز علوم و فنون به عنوان نهاد بهره بردار: در این شــیوه به 
جــای مقررات زدایی و کاهش الزامات صدور مجــوز بهره برداری، مالک 
هواپیما باید ذیل الزامات مرکز علوم و فنون از هواپیمای خود بهره برداری 
کند. گرچه قاعده اقتصــادی و حقوقی اصل مالکیت )= هواپیما به عنوان 
عیــن( در چنین مکانیزمی حفظ می شــد ولی بی شــک منافع مالک در 
منفعت بهره برداری مخدوش می شود چرا که اراده او جهت انتخاب نحوه 
بهره برداری حفظ می شد و کارکرد مرکز علوم و فنون شبیه سازمان های 
تاکسی شهری تعریف شد و چنین تعریفی نارضایتی مالکین هواپیماهای 
شخصی را در پی خواهد داشت و حتی می تواند موجبات فساد اداری بین 
مالــک و مرکز علوم و فنون را ایجاد کند. گمان می رود دعوت وزیر راه و 
شهرسازی جهت ثبت تاکسی هوایی را بتوان در راستای تغییر کارکرد مرکز 

علوم و فنون تفسیر کرد.
2- تعریف نامناسب سیاست گذار صنعت هوانوردی:

گرچه در یکی دو هفته گذشــته، سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده 
اســت که موضوع سیاست گذاری »هوانوردی عمومی« را در اولویت های 
خود قرار می دهد، ولی تاکنون عمده فعالیت های سیاست گذاری هوانوردی 
عمومی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده است که با توجه 
به حوزه مسئولیت تصدی گری و تمرکز بر کسب و کارهای فرودگاهی و 

ناوبری نامرتبط به نظر می رسد.
3-سیاست گذاری نامناسب در حوزه اقتصاد فرودگاه های هوانوردی:

اگر به آمار عملکرد هوانوردی عمومی در کشــورهای پیشرو نظیر آمریکا 
نگریسته شــود وجه غالب نشســت و برخاســت های هواپیماهای رده 
»هوانوردی عمومی« در فرودگاه هــای کوچک، اختصاصی و خصوصی 
است ولی اخیراً با تغییر تعرفه عوارض فرودگاهی نزد فرودگاه های شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی، به کسب و کار باندها و فرودگاه ها لطمه وارد 
می شود، چراکه کاهش تعرفه ها ســبب انتقال هواپیماها از فرودگاه های 
خصوصی به دولتی می شود. بنابراین ناچارا باندها و فرودگاه های کوچک 
خصوصی در تعرفه های خود بازنگری می کنند تا بتوانند مشتریان و مالکان 
هواپیما را راضی نگه دارند. گرچه این اقدام سبب افزایش رضایت مالکان 
هواپیماهای شخصی می شود ولی در بلندمدت توسعه هوانوردی عمومی را 
مختل می کند، زیرا این اقدام درآمدهای فرودگاه های کوچک و حتی انگیزه 
سرمایه گذاری و توسعه باندها و فرودگاه های کوچک را کاهش می دهد که 
در نهایت توسعه زیرساخت هوانوردی عمومی به صورت خصوصی متوقف 
می شود. در نتیجه می توان گفت کاهش تعرفه های شرکت فرودگاه های 

کشور رقابت مضره با فرودگاه های کوچک و خصوصی تلقی می شود.
۴. شیوه اطالع رسانی توسعه هوانوردی عمومی:

متأســفانه سیاست نادرست توسعه دولتی هوانوردی عمومی مشمول نوع 
اطالع رســانی نیز می شود. شیوه اطالع رســانی و تبلیغ بخش خصوصی 
جهت جذب مشــتری بالقوه اســت کــه در مصداق فرودگاهی شــامل 
مســافران هوانوردی عمومی و مالکان هواپیماهای خصوصی است ولی 
اطالع رسانی دولتی جهت ارائه عملکرد با هدف تأمین منافع عمومی است 
که خطای اطالع رسانی در مورد مصاحبه اخیر وزیر راه و شهرسازی دیده 
می شود.  زمانی که وزیر راه و شهرســازی به عنوان مدافع منافع عمومی، 
مصاحبه ای در مورد متقاضیان ایرتاکســی می کند که مخاطب آن کمتر 
از پنجاه شخصیت حقیقی یا حقوقی است، نگرانی شهروندان جهت عدم 

پیگیری منافع عمومی از ســوی وزیر راه و شهرسازی افزایش می یابد؛ به 
خصوص آنکه، اطالع رسانی با چالش افزایش قیمت بلیت هواپیما همزمان 
شــد. تلخی این ماجرا از سوی شهروندان را می توان از طنزهای متفاوت 
در شــبکه های اجتماعی تا رسانه ملی مشاهده کرد. این روند هزینه های 
سیاسی دولتمردان صنعت هوانوردی برای تمرکز بر صنعت هوانوردی را 
افزایش می دهد و منطقی اســت که به تدریج دولتمرد صنعت هوانوردی، 
هوانوردی عمومی را از اولویت کاری خود خارج کند تا از گزند و فشار انواع 
رسانه ها و سیاستمداران خارج شود. بحث در خصوص ریسک ها و خطرات 
شــیوه توسعه دولتی هوانوردی عمومی زیاد است و در اینجا به چند مورد 
آن اشاره شده اســت. جمع بندی این که سیاستگذار صنعت هوانوردی در 
تحلیل شرایط، موفق عمل کرده است ولی در صورت بندی، شکل دهی و 
سیاستگذاری ناموفق بوده است. تاکنون آنچه بیان شد روایتی یا داستان 
شیوه صنعت هوانوردی عمومی ایران است و به نظر می رسد خشت توسعه 
صنعت هوانوردی عمومی کج نهاده شده است، ولی خوشبختانه می توان 
روایت و قصه دیگری با تغییر کارکرد و نقش شــخصیت های داســتان 
نوشــت که به برخی از موارد آن در زیر اشاره می کنم که درون مایه قصه 
جدید ریل گذاری توسعه هوانوردی عمومی به شیوه خصوصی و مردمی و 

رگوالتوری صحیح است:
1- انتقال کارکرد سیاستگذاری هوانوردی عمومی از شرکت فرودگاه ها و 

ناوبری هوایی ایران به سازمان هواپیمایی کشوری

2- قیمت گــذاری عــوارض فرودگاهی دولتی با مشــورت فرودگاه های 
خصوصی ذیل سازمان هواپیمایی کشوری یا با نظارت شورای رقابت

3-مقررات زدایی در حوزه بهره برداری و بوروکراســی واردات هواپیماهای 
هوانوردی عمومی

۴- توسعه نظام آماری هوانوردی عمومی و انتشار داده های آن در سالنامه 
هواپیمایی کشــوری به تفکیک تعداد ناوگان، نــوع هواپیما، عملکرد به 

تفکیک فرودگاه و هواپیما
۵- تعدیل نقش فرودگاه های دولتی با هدف تقویت فرودگاه ها و باندهای 

خصوصی
6- اصالح کارکرد مرکز علوم و فنون و حذف مقررات بهره برداری ذیل آن 

مرکز حتی واگذاری پایگاه های در فرودگاه ها به بخش خصوصی
۷- حمایت دولت جهت تشــکیل انجمن هوانــوردی عمومی با حضور 
خلبانــان و مالکان هوانوردی عمومی، ســازندگان و واردکنندگان و حتی 
مالکان باندها و فرودگاه های هوانوردی عمومی با هدف جمع بندی و تنظیم 

روابط دولت با ذی نفعان هوانوردی عمومی
۸- سیاســت گذاری هوانوردی با حضور نماینــدگان تمامی ذی نفعان و 

دعوت عمومی از آنها با مکانیزم شفاف و منصفانه
9-ارائه پیش نویس و تغییرات سیاســتی در وب سایت سازمان هواپیمایی 

کشوری و دعوت به ارائه نظرات ذی نفعان پیش از تصویب و اجرا
* کارشناس هوانوردی

بازآرایی سیاست توسعه هوانوردی عمومی ایران
علی کجباف*

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
گفت: با اجرای محدودیت های ابالغی از سوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، شــرکت بهــره برداری متروی 
تهــران وحومه مانند قبل با تالش تمامی پرســنل 
زحمت کش این شرکت و بکار گیری تمامی امکانات 

در حال خدمات رسانی به شهروندان می باشد.
بــه گزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ فرنوش 
نوبخت با اشــاره به اینکه روزانه تمامی ایستگاه ها و 
خطوط متروی تهران و حومه به صورت دقیق رصد 
می شود افزود: در حال حاضرتمام خطوط ما با کاهش 
مســافر همراه هســتند و تنها ایستگاه های تقاطعی 
مترو که همیشــه شلوغ تر از ایستگاه های دیگر بوده 
با حجم بیشتر مسافر در ساعات پیک روبرو هستند 
و شهروندان برای حفظ سالمت خود و دیگران باید 

زمان سفر خود را مدیریت کنند.
وی تصریــح کــرد: رصــد دائمی مــا از وضعیت 
ایســتگاه های مترو نشــان می دهد کــه برخی از 
ایســتگاه ها خلوت بوده، اما در ایستگاه های تقاطعی 
که مســافران یک قطار تخلیــه و وارد خط دیگری 
می شــوند، ازدحام و شــلوغی قابــل پیش بینی و 

اجتناب ناپذیر اســت، بنابراین چــاره ای جز رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از جمله زدن ماسک توسط 

مسافران نداریم.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری متــروی تهران و 
حومه با اشــاره به اینکه سرفاصله حرکت قطارها در 
خــط دو، 3 دقیقه و خطوط یــک و چهار مترو 3٫۵ 
دقیقه است گفت: تمامی پرسنل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه از ابتدای شیوع ویروش کرونا 
تاکنون همانند کادر درمان مشغول خدمات رسانی به 
شهروندان می باشند. وی تصریح کرد: متروی تهران 
از ســاعت ۵: 30 صبح کار خود را آغاز و بر اســاس 
آخرین مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تا ساعت 22 

خدمات رسانی می کند.
مدیرعامل شــرکت بهره برداری متــروی تهران و 
حومه گفت: متروی تهران ستون فقرات حمل و نقل 

عمومی است و سفر کردن برای تمامی شهروندان
با این وسیله حمل ونقل پاک، ایمن و سریع آسان تر 
شده، اما در این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا 
مسافران باید زمان ســفر خود را مدیریت کنند و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی وارد شبکه حمل و نقل 

ریلی درون شهری شوند.

وی با اشــاره به اینکه در ایســتگاه صادقیه به دلیل 
اینکــه قطارهای خط کرج با ظرفیت بیشــتری به 
ایستگاه تهران )صادقیه( می رسند افزود: در ساعات 
پیک با ورود یک قطار، موجب می شــود قطارهای 
درون شــهری بخصوص در ایستگاه های تقاطعی با 
ازدحام بیشتری روبرو شوند. از مسافران می خواهیم 

صبور باشند و از قطار بعدی استفاده کنند.
مدیرعامــل شــرکت بهره برداری متــروی تهران، 
خاطرنشان کرد: برخی ایستگاه ها مانند ایستگاه امام 
خمینی )ره(، تهــران )صادقیه(، دروازه دولت و دیگر 
ایستگاه های تقاطعی نســبت به سایر ایستگاه های 

دیگر شلوغ تر است.

با اجرای محدودیت های کرونا در کشور، پرسنل شرکت بهره برداری 
متروی تهران بی وقفه خدمت رسانی می کنند

نصب پیام هاي ایمني در 
ایستگاه هاي خطوط هفتگانه 

مترو
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره 
برداری متــروی تهران و حومــه از اجرای نصب 
تابلوهــای پیام هــای ایمنی در حین اســتفاده از 
خدمات مترو در تمامی ایســتگاه ها متروی تهران 

خبر داد.
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و اموربین الملل 
شــرکت بهر ه برداری متروی تهــران و حومه، با 
توجه بــه اهمیت رعایت مــوارد ایمنی در هنگام 
استفاده از خدمات مترو در شهر زیرزمینی، شرکت 
بهــره برداری متــروی تهران و حومــه با نصب 
تابلوهایــی نــکات ایمنی که درحین اســتفاده از 
خدمات مترو باید رعایت شــود را به صورت تابلو 
در ایستگاه های مترو نصب کرد تا توجه مسافران 
را در هنگام اســتفاده از مترو جلب کرده و ســفر 

ایمن تری داشته باشند.
تابلــو بــا 2۷ نکتــه در  ایــن  گفتنــی اســت 
تمامــی 12۷ ایســتگاه فعــال خطــوط ۷ گانه 
 متــروی تهــران و حومــه نصب شــده اســت.

برنامه های شهر زیر زمینی در 
هفته کتاب

به مناســبت هفته کتاب و کتابخوانی از 2۴ تا 30 آبان 
ماه سال جاری برنامه هایی توسط معاونت امور فرهنگی 
و اجتماعی شــرکت بهره برداری متروی تهران تهیه و 

اجرا شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت 
بهــره برداری متــروی تهران و حومــه، معاونت امور 
فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران 
در راستای ترویج فرهنگ مطالعه کتاب و افزایش سرانه 
مطالعه مسافران مترو در زمان تردد در این سامانه حمل 
و نقل ریلی درون شــهری، با اجــرای طرح فرهنگی 

"کتابرو" به صورت رایگان کتاب در اختیار مســافران 
عالقمند به کتاب و کتاب خوانی قرار می دهد.

با توجه به اجرای موفق آزمایشــی این طرح و استقبال 
مسافران مترو طی مراســمی عصر روز )سه شنبه 2۷ 
آبان ماه 99( طرح "کتابرو" توسط پیروز حناچی شهردار 
تهران رونمایی و افتتاح شد. در این راسم دکتر جوادی 
یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، دکتر 
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران و 

جمعی از مدیران نیز حضور داشتند
 در این مراسم مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه به برنامه های این شرکت در حوزه کتاب 
پرداخت و گفت: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و به 
منظور افزایش سرانه مطالعه مسافران مترو طرح کتابرو 
در قالــب نرم افزار طاقچه با ارائه 13 هزار عنوان کتاب 
برای مسافران مترو طراحی شده که مسافران می توانند 

با نصب رایگان این نرم افزار از آن استفاده کنند.
 فرنوش نوبخت افزود: نحوه اســتفاده از این نرم افزار 
به این صورت اســت که مســافران به محض ورود به 
ایســتگاه مترو و نصب برنامه، مکان نمای تلفن همراه 
خود را روشــن و گزینه هدیه رایگان این برنامه را فعال 
کنند و در مدت 2۴ ســاعت از بیش از 13 هزار عنوان 

کتاب به صورت رایگان استفاده نمایند.
شهردار تهران نیز ضمن تقدیر از این حرکت فرهنگی 

گفت: امروزه بسیاری از شــهروندان اخبار و اطالعات 
مــورد نیاز خــود را از طریق فضای مجــازی دریافت 

می کنند.
پیروز حناچی با اشاره به هزینه باالی چاپ و نشر کتاب 
و نیز گرانی آن برای بســیاری از اقشار جامعه تصریح 
کــرد: طرح کتابرو به عنوان طرح فرهنگی پیشــرو در 
زمینه ترویج فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی در فضای 
مجــازی می تواند نقش موثری ایفا نماید و این بهترین 
فرصت برای شهروندان است که در هنگام سفر با مترو 

از زمان خود به بهترین شکل ممکن استفاده نمایند.
وی لزوم اطالع رســانی در این زمینه را یادآور شــد و 
افزود: برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح 
شهر می بایســت از تمامی ابزار برای اطالع رسانی به 

شهروندان استفاده شود.
شــهردار تهران با اشــاره به ســایر متروهای جهان و 
اقدامات آن ها در این زمینه خاطر نشان کرد: طرح کتابرو 
یک طرح نوآورانه است که می توان آن را در سطح بین 

المللی مطرح و به نام متروی تهران ثبت نمود.
در این مراســم معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
تهران ضمن تقدیر از اجرای طــرح کتابرو به اقدامات 
فرهنگــی مترو در حوزه کتاب اشــاره کــرد و گفت: 
برنامه های متنوع بسیاری در این حوزه در متروی تهران 

به اجرا گذاشته شده است.

جــوادی یگانه به پویش بخوان در مترو اشــاره کرد و 
افــزود: در این طرح گزیده ای کوتاه از برخی کتاب های 
فاخر در مترو عرضه می شــود و مسافران با گزیده آثار 

برگزیده و نویسنده آن آشنا می شوند.
گفتنی اســت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه در راســتای ترویج 
فرهنــگ مطالعه و کتابخوانــی برنامه های متنوعی را 
به اجرا گذاشــته اســت که از جمله می توان به افتتاح 
اولین کتابخانه عمومی در متروی تهران، اجرای برنامه 
عصرانه کتاب با حضور نویســندگان مطرح کشــور در 
ایســتگاه های مترو و تهیه کتــاب صوتی با همکاری 

مسافران مترو اشاره کرد.
گفتنی است: در طرح فرهنگی کتابرو این امکان برای 
مسافران متروی تهران فراهم شده است که با نصب 
نرم افزار طاقچه و روشن کردن مکان نما، تلفن همراه 
خود در یکی از ایستگاه ها وفعال کردن گزینه دریافت 
هدیه، می توانند در قسمت بی نهایت طاقچه به مدت 
2۴ ســاعت به بیش از 13 هزار کتاب و الکترونیکی 
با موضوعات متنوع دسترسی داشته و مطالعه نمایند.

در کنار اجرای این طرح مسابقات کتابخوانی موضوع 
محور در مناسبت های مختلف برگزار می شود.

در این هفته از مســافرانی که عجلــه کمتری دارند 
دعوت می شــود در اســتودیوهای مترو حاضر شده 

و صفحاتی از یــک کتاب را بخواننــد، بعد ازاین 
کارصدای مســافرانی کــه صفحات ایــن کتاب ها 
را می خواننــد در برنامه های مختلــف رادیو مترو و 

صفحات اجتماعی پخش شد.
 این کار با هدف تشویق بیشتر مسافران به کتابخوانی 
و ایجاد یک تعامل دو طرف مســافران با معاونت امور 
فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو انجام شد.

همچنین سازه های حجمی از پنج کتاب با عنوان های 
مختلف در ایستگاه میدان حضرت ولیعصر )عج( اجرا 
شــده است. ودر قطارها نیز صفحات منتخب تعدادی 
از کتاب ها نصب شده و مسافرانی که در قطار هستند، 
با مطالعه این کتاب ها ترغیب به خواندن کامل کتاب 
می شــوند و یا حداقل چند پاراگراف از این کتاب ها را 

در حین سفر بخوانند.
 در این هفتــه همراه با اپلیکیشــن های ارائه کتاب 
کار دیگری نیز انجام شــد و مســافران با اســکن 
کیوآرکدهایی که در ایســتگاه های مترو نصب شده 
بود به یک ســری کتاب های متنــوع صوتی و فایل 
بــه صورت رایگان در قالب طــرح »کتاب بخوانیم« 

دسترسی پیدا کردند.
گفتنی است پادکســت مفصلی نیز با موضوع کتاب 
و کتابخوانی تهیه شــده که درایستگاه های منتخب 

پخش شد.

معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامــل راه آهن در 
 جلسه کمیته دائمی پیشگیری از بیماری های واگیر شرکت 
راه آهن، با تاکید بر اولویت این شرکت در حفظ سالمتی 
کارکنان، خواستار تداوم رعایت تمامی شیوه نامه بهداشتی 

از سوی مدیران و همکاران شد.
به گــزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اســالمی 
ایران، ســعید رسولی در این جلســه که با حضور مدیران 
ارشد و مدیران ستادی ذیربط ضمن رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی و حضور مدیــران مناطق به صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد گفت: به دلیل اینکه سطح تماس 
شــرکت راه آهن در بخش مسافری و باری با جامعه زیاد 
اســت، کمیته دائمی پیشــگیری از بیماری های واگیر در 
این شرکت تشــکیل شده و ســاز و کارهای این کمیته 
نیز دائمی اســت. وی ادامه داد: برای پیشگیری و کنترل 
بیماریهای واگیر بایستی با آن مقابله کرده و آسیب های آن 
را به حداقل برسانیم و این مهم، با عمل به بخشنامه ها و 
پروتکل های بهداشتی، امکان پذیر است. رسولی ادامه داد: 
مسئولیت ما سنگین است و باید در رعایت موارد بهداشتی 
در محل کار و پیرامون خود، با نهایت دقت عمل کنیم تا 

بتوانیم از این مرحله به سالمت عبور کنیم.

رئیس هیــات مدیره راه آهن خاطرنشــان کرد: ما از روز 
اول بــه طور جدی با ویروس کرونــا مقابله کردیم و آمار 
ابتال در شــرکت راه آهن، نســبت به حجم و گستردگی 
این بیماری، منطقی و قابل قبول اســت. وی به مدیران 
تاکید کرد: اولویت اول ما توجه به نیروی انســانی و حفظ 
ســالمتی تمام همکاران اســت و بایستی حداکثر تالش 
خود را انجام دهید تا کمترین مورد ابتال به این بیماری را 
داشته باشیم. وی همچنین خواستار تبیین ضرورت رعایت 
بیشتر شیوه نامه های بهداشتی توسط ائمه جماعت شبکه 
ریلی برای همکاران شد. مدیر عامل راه آهن همچنین از 
مرکز توسعه، آموزش و فناوری بدلیل اقدامات هوشمندانه 
و به موقع در حوزه ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان 
شــرکت در مقابله با ویروس کرونا بــا طراحی و تجهیز 
آموزش بــه ابزارهای آمــوزش از راه دور، تغییر شــیوه 
برگزاری دوره ها و آزمون های آموزشی از حضوری به غیر 
حضوری، تدوین کلیپ های آموزشــی پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا در محل کار مخصوص مشــاغل عملیاتی، 
اســتفاده از ظرفیت RailTv به منظور برگزاری دوره ها به 
صورت غیر حضوری و آنالین، همکاری با مؤسسات معتبر 
علمی و آموزشــی به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات 

آموزشــی در حوزه بهداشــت و ســالمت، تولید و انتشار 
محتوای آموزشــی پیشــگیری از ابتال به بیماری کویید 
19 و برگزاری دوره های آموزشــی در موضوعات مرتبط 
با ارتقای ســطح دانش و آگاهی کارکنان برای مقابله با 
شیوع ویروس کرونا قدردانی کرد. وی همچنین بر اطالع 
رســانی و انتشار مستمر و به روز شیوه نامه های بهداشتی 
به همکاران و نظارت بر انجام دقیق آنها و برخورد جدی با 
ناقضان پروتکل های بهداشتی تاکید کرد. معاون وزیر راه و 
شهرسازی، شرکت راه آهن را به عنوان سازمانی پیشرو در 
حوزه آموزش های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، قبل 

از اعالم رسمی شیوع کرونا در کشور دانست.

مدیرعامل راه آهن:

 حفظ سالمتی کارکنان با تداوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی
 اولویت نخست شرکت راه آهن است
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شب نشینی در کویر لوت ممنوع شد

مدیر محوطه میراث جهانی بیابان لوت شهداد گفت: اقامت شبانه 
و چــادر زدن در منطقه کلوت ها و دریاچه بیابان لوت شــهداد تا 

اطالع ثانوی ممنوع است.
معیــن افضلی افزود: حضور گردشــگران در منطقه ثبت جهانی 
شهداد منجر به افزایش روزافزون زباله در محوطه اطراف دریاچه 
و دیگر بخش های این منطقه شــده که از امروز طرح ممانعت از 
شــبمانی و چادر زدن در منطقه کلوت هــا و دریاچه بیابان لوت 
شهداد اجرا می شــود. وی تصریح کرد: گردشگرانی که عالقمند 

به اقامت شــبانه در این منطقه هستند می توانند از واحدهای بوم 
گردی و کمپ کویری شهداد استفاده کنند. مدیر محوطه میراث 
جهانی بیابان لوت شــهداد بیان کرد: تعدادی از گردشــگران با 
نگرش اینکه پوست میوه ها و دیگر زباله ها به طبیعت برمی گردند، 
آن هــا را در این منطقه رها می کنند در حالی که این دورریختنی 
ها پس از گذشــت ســه تا چهار ماه جذب طبیعت خواهند شد و 
چهره این اثر ثبت جهانــی را مخدوش می کنند. وی تاکید کرد: 
نریختن زباله نیازمند فرهنگ سازی جدی است و ریختن زباله در 
ســطح منطقه بیابان لوت عواقب ناگواری دارد که به مرور زمان 
پدیدار می شود. افضلی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده 

توسط پایگاه ثبت جهانی لوت، شنبه و یکشنبه هر هفته تعدادی از 
نیروهای عالقمند بخش هایی از این منطقه را مورد پاکسازی قرار 
می دهند که اخیراً به دلیل کمبود اعتبار موفق به انجام این فعالیت 
نشدیم. وی با بیان اینکه راه اندازی صندوق طبیعت با همکاری 
ســازمان های مردم نهاد از اولویت های کاری این پایگاه اســت 
افزود: با راه اندازی این صندوق همراهی و مشــاوره سازمان های 
مردم نهاد را در زمینه پاکیزه نگهداشتن منطقه ثبت جهانی بیابان 
لوت خواهیم داشت. افضلی تاکید کرد: بر اساس تصمیم و ابالغ 
ستاد مبارزه با کرونا استان از ورود تورهای گردشگری به منطقه 

شهداد تا 1۵ آذرماه سال جاری خودداری می شود.

گردشگری

تویســرکان شــهری با قدمت تاریخی در منطقه 
کوهستانی همدان اســت که جاذبه های طبیعی و 
تاریخی بسیاری دارد و گردشگران را به خود جلب 

می کند.
تویســرکان شهری تاریخی با قدمت سه هزار ساله 
از اســتان همدان اســت که روی ویرانه های شهر 
قدیمی رودالور پس از حمله مغول بنا شد. این شهر 
از ادغام دو روســتای »توی« و »ســرکان« ایجاد 
شده است. این منطقه آب و هوایی کوهستانی دارد 
و در دامنه جنوب غربی کوه الوند قرار گرفته است. 
از آنجا که این منطقه مملو از دره های گردو است، 
از این شهر با نام شهر طالی سبز نیز یاد می کنند. 
تویســرکان با توجه به قدمــت تاریخی و موقعیت 
جغرافیایــی خــود، جاذبه های طبیعــی و تاریخی 
بســیاری دارد. با ما همراه باشــید تا با دیدنی های 

این شهر تاریخی بیشتر آشنا شوید.
آرامگاه حبقوق ��

آرامگاه حبقوق در تویســرکان یکی از قدیمی ترین 
آثار تاریخی ایران به شــمار می رود که چندین بار 
مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. حبقوق یا 
حیقوق یکی از پیامبران اهل کتاب است که حدود 
۷00 ســال پیش از میالد مســیح زندگی می کرد. 
دربــاره آرامگاه ایــن پیامبر روایت هــای متفاوتی 
نقل می شــود و این آرامگاه در تویسرکان یکی از 
آرامگاه های منســوب به او به شمار می رود. با این 
حال هم اکنون این آرامگاه از زیارتگاهای یهودیان 
محسوب می شود و قدمت آن گواه بر تاریخ و وجود 
آبادانی منطقه در آن عصر اســت. ظاهر آرامگاه از 
دور مانند یک برج مدور با ســقفی مخروطی شکل 
به نظر می رســد. در حقیقت بدنه آرامگاه هشــت 

ضلعی است.
آرامگاه میررضی الدین آرتیمانی ��

آرامگاه میررضی الدیــن آرتیمانی بر بلندای تپه ایی 
در روســتای آرتیمان قــرار دارد. میررضی الدین 
آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور دوره صفویه 
اســت. نمای این آرامگاه آجری است و سه دهنه 
طــاق بلند دارد. برای آرامــگاه چهار در ورودی از 
چهار ضلع در نظر گرفته شــده و پــالن بنا مربع 

شکل است.
کاروانسرای شاه عباسی ��

کاروانسرای شاه عباسی یکی از چهار کاروانسرای 
چهار ایوانی ایران به شــمار مــی رود که در عهد 
صفویه بنا شده است. مساحت این کاروان سرا حدود 
چهار هزار متر مربع است و در مسیر تویسرکان به 
اســدآباد قرار دارد. طی حفاری های انجام شده آثار 
باستانی از این کاروان سرا به دست آمده است که در 

موزه همدان نگهداری می شود.
خانه مسعودی ��

خانه مســعودی یادگاری از عصر قاجار است. این 
خانه تاریخی در دو طبقه احداث شده است و در هر 
طبقه یک اتاق اصلــی وجود دارد و در طرفین آن 
چند اتــاق فرعی قرار گرفته اند که در انتها هرکدام 
از آن هــا به یــک اتاقک به عنوان انبــاری منتهی 
می شود. اتاق شاه نشین مهم ترین قسمت این خانه 
اســت که در کنار آن کتیبه ایی قرار دارد که تاریخ 
ساخت بنا را نشان می دهد. گچبری ها، آینه کاری ها 
و نقاشــی های رنگ و روغن شامل نقوش گیاهی 
و انســان از زیبایی های این خانه به شمار می رود. 
در حاشــیه فوقانی دیوارهای اتاق شاه نشــین و در 
میان نقوش گچبری شــده، تصاویری از پادشاهان 
ایران باســتان برگرفته از شاهنامه فردوسی تا دوره 

قاجاریه ایجاد شده است.
خانه دکتر اقتداری ��

خانه دکتر اقتداری حدود 1۵0 ســال پیش در عهد 

قاجار در مرکز شــهر تویســرکان توســط آقا رضا 
محمودی بنا شد. ســبک بنا از نوع حیات مرکزی 
اســت یعنی بنا از چهار حیات مرکزی تشکیل شده 
اســت. این خانه تاریخی دو طبقه دارد که ســقف 
طبقه همکف با طاق نماهای ضربی مزین شده که 
در حقیقت جز تزیینات اصلی بنا به شــمار می رود 
و در ســقف طبقــه فوقانی از تیر چوبی اســتفاده 
شــده اســت. این خانه قناتی اختصاصی داشته که 
به کلیه حیاط مرکزی هــا انتقال و حوض آن ها را 
پر می کرده و در فضای ســبز خانه ها تأثیر بسزایی 

داشته است.
قلعه اشتران ��

قلعه اشــتران یکی از قلعه های نادر و تاریخی این 
استان اســت که در دوره قاجاریه توسط حاج مراد 
خان اردالن بنا نهاده شــد. ایــن قلعه یک هکتار 
بنا دارد و شــامل دو طبقه مســکونی و یک طبقه 
زیرزمین اســت. در هر طبقــه 13 اتاق وجود دارد. 
در حیــاط اندرونی قناتی قرار دارد که در گذشــته 
آب شرب ساکنان قلعه را تأمین می کرده است. در 
چهار گوشــه قلعه چهار برج مدور وجود دارد که در 
هنگام جنگ، دفاع از قلعه را آســان می کرده است. 
در ساخت دیوارهای قلعه از چینه و خشت استفاده 

شده و دارای آجرکاری های تزیینی است.
پل های تاریخی ��

»پل قلعه شــیخ« پلی برجای مانده از دوران قاجار 
اســت که به ثبت ملی رسیده اســت و از جاهای 
دیدنی تویســرکان محسوب می شود. »پل گزندر« 
نیز از پل های تاریخی این منطقه و متعلق به دوره 
پهلوی است که در فهرســت آثار ملی ایران جای 

دارد.
»پل آجری کرزان« روی خرم رود در ســال های 
1332 تا 133۵ بنا شــده، این پل چهار دهنه قوس 

هاللی دارد و از ســنگ الشــه و آجر احداث شده 
است. از ویژگی های خاص این اثر تاریخی می توان 
به آجــرکاری دقیق آن به صورت خفته راســته و 
حاشــیه ۴0 ســانتی متری راســته چین در اطراف 

طاق ها اشاره کرد.
پل فرسفنج از آثار به جای مانده دوران صفوی  ��

است
»پل فرسفنج« در نزدیکی کاروانسرای شاه عباسی 
در دوران صفویه احداث شــده است. این پل حدود 
60 متر طول و هشت متر عرض و سه دهانه آب رو 
با قوس جناقی دارد که چشــمه میانی بزرگ تر از 
دو چشــمه دیگر است. سنگ، آجر و مالت ساروج 
از مصالح اصلی در ســاخت این پل است. در حال 
حاضر از ایــن پل عابران پیاده اســتفاده می کنند. 
روی پایه های پل دو دهانه کوچک ســاخته شــده 
اســت که عالوه بــر کاهش فشــار روی پایه ها و 
صرفه جویی در مصالح، سبب عبور آب های طغیانی 
و کاهش اثرات تخریبی ســیالب ها بــر بدنه پل 
می شــود. این پایه ها در جهت مخالف جریان آب 
دارای آب برهای مثلثی شــکل اســت که در برابر 
جریان شــدید آب مقاوم و آب را به میان دهانه ها 

هدایت می کند.
مدرسه شیخ علی خان زنگنه ��

مدرسه شــیخ علی خان زنگنه توســط شیخ علی 
خان به دســتور شاه ســلیمان صفوی احداث شده 
است. این مدرســه دارای حیاط مستطیل شکل و 
پالنی چهار ایوانی و یک طبقه است که اطراف آن 
36 حجره متصل به هم قرار دارد و در گذشــته و 
هم اکنون محل تحصیل طالب علوم دینی اســت. 
این مدرســه دارای مسجدی اســت که در بخش 
جنوبــی آن قرار دارد. کلیه قســمت های بنا از آجر 
و تمامی ســقف ها با طاق ضربی ساخته شده که از 
اســتحکام فوق العاده ای برخوردار است. این بنای 
تاریخی در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.
مسجد جامع تویسرکان ��

مسجد جامع تویسرکان در حاشیه غربی راسته بازار 
در خیابان شــهید باهنر واقع شده است. در گذشته 
این مســجد را با نام شبســتان می شــناختند. این 
مســجد در سال 1233 توســط میرزا همایون، جد 
خاندان امامی احداث شد. قسمت شمالی، مسجدی 
از دوره صفویه بوده که تخریب شــده و مسجدی 
جدید بر آن بنا نهاده شــده است. گنبد بزرگ این 
مســجد نیز ویران شده و جایان سقفی مسطح قرار 
گرفته است. عالوه بر گنبد، تعمیر و مرمت قسمت 
فوقانی گلدسته ها نیز شکل قدیمی آن را تغییر داده 

است. مسجد دو ورودی شرقی و غربی دارد.
بازار سرپوشیده تویسرکان ��

بازار سرپوشیده تویسرکان یادگاری از عصر صفویه 
اســت که حدود 3۷0 سال قدمت دارد و در دوران 
قاجار مجدد مرمت شده است. این بازار شامل یک 
راســته اصلی و چهار راسته فرعی است که انتهای 
هرکدام از این راسته ها به یک بنای تاریخی دیگر 
مانند مدرسه شــیخ علیخان زنگنه و مسجد جامع 

ختم می شود.

چنارهای کمربسته ��
چنارهای کمربســته پنجمین اثر ثبت شده میراث 
طبیعی ایران اســت که شــامل پنج اصله چنار در 
یکی از مناطق ییالقی تویسرکان به نام کمربسته، 
پیرامون دایره ای به قطر ســه متر است. این چنار 

از قدیمی ترین درخت های ایران به شمار می رود.
دره گزندر سرابی

دره گزندر سرابی در ابتدای ورودی شهر تویسرکان 
واقع شده است که ۵00 هکتار وسعت دارد. این دره 
به دلیل فراوانی آب و وجود خاک مناســب و عمیق 
موقعیت مناســبی در جهت کشاورزی ایجاد کرده 
است. آب و هوای مطبوع و چشم اندازهای طبیعی 
و سرسبز این دره آن را به تفرجگاهی محبوب بین 

مسافران و اهالی منطقه تبدیل کرده است.
آبشار افشار

آبشار افشــار در 12 کیلومتری شــمال شهرستان 
تویســرکان واقع شده اســت. این آبشار در انتهای 
دره اســعد قرار دارد و یکــی از جاذبه های دیدنی 

برای طبیعت دوستان به شمار می رود.

بهاره غنچه

سیگار برگ کوبا، معروف ترین سیگار برگ جهان
همه ما فیلم های اکشن زیادی را دیده ایم که گانگستر 
یا کارگاه معروف داســتان در گوشه ای نشسته و سیگار 
برگ خود را بر گوشه لب می گذارد و با ژست آرتیستی، 
آن را روشــن می کند. سیگار برگ به لطف حضوری در 
فیلم های هالیوودی، سال های زیادی است که جایگاه 
خــود را بین مصرف کنندگان خــود به خصوص افراد 
ثروتمند پیدا کرده است. سیگار برگ از مقداری تنباکوی 
خشک شــده تشکیل شده که در یک برگ مخصوص 
قرار گرفته و لوله می شود. ریشه کشیدن سیگار چندان 
مشخص نیست. یک کوزه سرامیکی مایایی از گواتماال 
که قدمت آن به قرن دهم باز می گردد، افرادی را نشان 
می دهد که برگ های تنباکویی که با یک رشــته بسته 
شده اســت را می کشند. طبق شواهد تاریخی اولین بار 
ســیگار برگ در اوایل قرن اول میالدی توســط سرخ 
پوستان کشــف شد. تنباکو سیگار برگ در مقادیر قابل 
توجهی در درجــه اول در آمریــکای مرکزی و جزایر 
کارائیــب، از جمله کوبا، جمهــوری دومنیکن، هائیتی، 
هندوراس، مکزیــک، اکوادور، نیکاراگوئــه، گواتماال، 
کاستاریکا، پاناما و پورتوریکو پرورش می یابد. همچنین 
در ایاالت متحده شــرقی، کشورهای مدیترانه ای ایتالیا 
و اســپانیا )در جزایر قناری( و اندونزی و فیلیپین جنوب 

شرقی آسیا نیز از تولیدکنندگان بزرگ تنباکو هستند.
گذری بر تاریخچه سیگار برگ ��

توتون و تنباکو به طور گسترده ای در میان همه بومیان 
جزایر کارائیب پرورش داده می شــد. کریستوفر کلمب، 
کاوشــگر ایتالیایی را اولین کســی می دانند که به طور 
کلی توتون و تنباکو را به اروپا معرفی کرده است. گفته 
می شود در طول ســفر کلمب در سال 1۴92، سه نفر 

از خدمه او رودریگــو دو ژرز، هکتور فوئنتس و لوئیس 
دو تورس، برای اولین بار در جزیره هیسپانیوال )هائیتی 
و جمهوری دومنیکن امروزی( با تنباکو روبرو شــده اند، 
برگ های خشــکی کــه رایحه ای خاصــی را در فضا 
پخش می کردند. ملوانان وی گزارش دادند که تینوس 
)Taínos( در جزیره کوبا نوعی ابتدایی از سیگار برگ 
بود، برگ های توتون خشــک و پیــچ خورده ای که در 

برگ های دیگر مانند نخل یا چنار رول شده بودند.
کشــت توتون و تنباکو در اسپانیا به طور جدی در سال 
1۵31 در جزیره سانتو دومینگو آغاز شد. در سال 1۵۴2، 
هنگامی که اسپانیایی ها اولین کارخانه تولید سیگار را در 
کوبا تأسیس کردند، کشت توتون و تنباکو در آمریکای 
شمالی شــروع شد. کشت و مصرف ســیگار برگ در 
سرتاسر دنیا گسترش یافته بود، اما با این حال مصرف 
تنباکو چندان تا قرن 1۸ مرسوم نبود. در اواخر قرن 1۸ 
و 19 میالدی، کشیدن ســیگار برگ به امری معمول 

تبدیل شده بود.
در سال 1۸69، ویسنته مارتینز ایبور، تولید کننده سیگار 
برگ اسپانیایی، برای فرار از آشفتگی جنگ های ده ساله، 
تشــکیالت خود را از مرکز تولید سیگار برگ در هاوانا، 
کوبا به کی وســت، فلوریدا منتقل کرد. تولیدکنندگان 
دیگر نیز همین کار را انجام دادند و کی وســت به یک 
مرکز مهم تولید سیگار تبدیل شد. در سال 1۸۸۵، ایبور 
دوباره نقل مکان کرد و زمینی در نزدیکی شهر کوچک 
تامپا در فلوریدا خریداری کرد و بزرگترین کارخانه تولید 
سیگار در آن زمان را در شهر تجاری جدید ایبور سیتی 
)Ybor City( احداث کرد. هزاران کوبایی و اسپانیایی از 
کی وست، کوبا و نیویورک به این منطقه آمدند و از آن 

زمان به بعد ساالنه 
میلیــون  صدهــا 
ســیگار برگ تولید 
شد. تولید محلی در 
اوج  به   1929 سال 
خود رســید، زمانی 
که کارگران در شهر 
ایبــور و غرب تامپا 
بیش از ۵00، 000، 
000 ســیگار برگ 
تولید  را  “هاوانــا” 
همین  بــه  کردند، 

ســبب، به این شهر لقب “پایتخت سیگار برگ جهان” 
را دادند.

از ســال 190۵، ۸0 هزار عدد سیگار در ایاالت متحده 
تولید و پخش شــد، بیشــتر آنها مغازه های کوچک و 
خانوادگی بودند که در آن سیگار برگ را رول می کردند 
و بالفاصله می فروختند. در حالی که بیشــتر سیگارها 
اکنون با ماشین ساخته می شوند، بعضی از سیگارهای 
برگ به دلیــل اعتبار و کیفیت، به ویــژه در آمریکای 

مرکزی و کوبا، همچنان با دست رول می شوند.
تفاوت سیگار برگ با سیگار معمولی ��

بو و مزه سیگارهای معمولی باهم دیگر چندان تفاوتی 
ندارند و وزن یا ســبکی و سنگینی آن ها معیار انتخاب 
است. سیگارهای برگ برخالف سیگار طعم و رایحه های 
متفاوتی دارند، سیگار برگ را می توان با طعم های آلبالو، 
وانیل، قهؤه ســاده و موکا و… خریداری کرد. از دیگر 
تفاوت های سیگار با سیگار برگ تفاوت در اندازه است، 

معمولی  سیگارهای 
از نظر طولی چندان 
تفاوتــی ندارنــد و 
گاهی  است  ممکن 
فرق  قطــر  نظر  از 
باشــند.  داشــته 
برگ  ســیگارهای 
ممکــن اســت در 
طول های  و  قطرها 
تولیــد  گوناگونــی 

شوند.
حتی طریقه مصرف 
سیگار با ســیگار برگ متفاوت اســت در مورد سیگار 
معمولــی، فیلتر آن را میان لب ها گذاشــته و پک های 
عمیقی کشیده و دود را وارد ریه می کنید. برای کشیدن 
ســیگار برگ نیازی نیســت ریه را با دود پر کنید، شما 
باید ســیگار برگ را در میان لب ها چرخانده و به آرامی 
پک بزنید و دود را به داخل دهان بکشید و پس از چند 
ثانیه رها کنید. سیگار برگ برخالف سیگارهای معمولی 
مجدداً قابل استفاده هســتند، یعنی اگر آن را خاموش 
کنید می توانید با اســتفاده از قیچی های مخصوص سر 

سیگار برگ را برش داده و دوباره روشن نمایید.
اندازه و شکل سیگار برگ ��

معیار انتخاب و دسته بندی های سیگار برگ بر اساس 
شــکل و اندازه آن ها اســت، به مجموع شکل و اندازه 
ســیگار برگ، “ویتوال” آن سیگار گفته می شود. اندازه 
سیگارهای برگ را با قطر حلقه لوله و طول آن ها اندازه 
گیری می کنند، معمواًل واحدهای طول مورد اســتفاده 

ســانتی متر و میلی متر یا اینچ اســت. در کوبا، در کنار 
هاوانا، نمایشــگاهی از طوالنی ترین رول سیگار برگ 

جهان وجود دارد.
سیگار پاره جو ��

پاره جو یکی از معمول ترین شکل ها برای سیگار برگ 
اســت که گاها به آن “کورونا” هم گفته می شــد. در 
گذشــته کورونا معیاری برای سنجیدن سیگار موردنظر 
با دیگر شــکل ها )مثاًل کورونا دوبل یا نیم کورونا( بود. 
سیگار برگ پاره جو به شکل استوانه ای تولید می شود 
که قطر حلقه ابتدا و انتهای آن یک اندازه اســت. یک 
سر سیگار برگ باز و ســر دیگر بسته است. سه روش 
معمول برای باز کردن ســر بسته وجود دارد؛ می توانید 
با کاتر برش بزنید، به شکل V سر سیگار را باز کنید یا 
با دستگاه مخصوصی در درون سیگار یک برش ایجاد 

کنید.
سیگار فیگورادو ��

سیگارهای برگ همیشه یک اندازه و یک شکل نیستند، 
سیگارهای برگی که اشکال خاص و منحصر به فردی 
دارند را فیگورادو می نامند. سیگارهای برگ فیگورادو در 
مقایسه با دیگر انواع ســیگار برگ، معمواًل رنج قیمتی 
بســیار باالتری دارند. در اوایل قــرن نوزدهم میالدی 
سیگار فیگورادو توانســت محبوبیت بسیاری را کسب 
نمایــد اما در دهه هــای 30 رفته رفته مصرف کنندگان 
به ســیگارهای دیگر جذب شــدند. در سال های اخیر، 
تولید ســیگار برگ فیگورادو دوباره رونق گرفته اســت 
به طوریکه برند کوبایی “کوابا” تنها ســیگارهای برگ 

فیگورادو را تولید می کند.
سیگاریلو ��

سیگارهای سیگاریلو نوعی دیگری از سیگار برگ هستند 
که با ماشــین های مخصوصی رول می شوند، این نوع 
سیگار از سیگارهای برگ مرسوم کوچک تر است. سیگار 
برگ ســیگاریلو معمواًل بدون فیلتر تولید می شوند یا در 
انتهای آن ها تکه های چوب یا پالســتیک قرار می دهند. 
ســیگار برگ در مقادیر مختلفی فروخته می شود: تکی، 
دو بسته، سه بســته و پنج بسته. سیگاریلو ها برخالف 
فیگورادو، از نوع ســیگارهای برگ بســیار ارزان قیمت 

هستند.
تولید کنندگان غالب سیگار برگ ��

دو شــرکت بزرگ بر صنعت تولید و فروش سیگار برگ 
حکمرانی می کنند. آلتادیس در ایاالت متحده، جمهوری 
دومنیکن و هندوراس سیگار برگ تولید می کند و ٪۵0 
ســهام شــرکت هابانا در کوبا را در اختیار دارد. شرکت 
دوم، گروه دخانیات اسکاندیناوی است که در جمهوری 
دومنیکن، هندوراس، نیکاراگوئه، اندونزی، هلند، بلژیک، 
دانمارک و ایاالت متحده بهترین ســیگارهای برگ را 
تولید می کند. بسیاری از مردم شهر تامبوریل در سانتیاگو، 
جمهــوری دومنیکن را “پایتخت ســیگار برگ جهان” 
می دانند که تعداد کارخانه ها و رولرهای تولید ســیگار را 
بیــش از هرجای دیگر جهان در خود جای داده اســت. 
براســاس مقاالت یکی از معروف ترین مجالت سیگار، 
۴۴٪ از بیشترین تجارت سیگارهای جهان از جمهوری 
دومنیکن، بزرگ ترین تولید کننده سیگار برگ در جهان، 
به ویژه از زمین های حاصلخیز پایتخت سیبائو، جایی که 
90٪ کارخانه ها واقع شــده است، حاصل می شود. این 
منطقه همچنین در دهه های گذشته بزرگ ترین تأمین 

کننده سیگار برگ به ایاالت متحده بوده است.

افرادی که با ســایت های خارجی کار می کنند، 
تمایل به خرید از ســایت های خارجی دارند، به 
خارج از کشور زیاد سفر می کنند یا به هر دلیلی 
نیاز به پرداخت ارزی دارند، باید به یکی از انواع 
روش های پرداخت بین المللی دسترسی داشته 
باشــند. یکی از متداول ترین روش های پرداخت 
 Credit Card ارزی اســتفاده از کردیت کارت
اســت. کردیت به معنای اعتبار و کردیت کارت 
به معنای کارت اعتباری اســت. کردیت کارت 
credit card بــه یک نــوع کارت بانکی گفته 
می شود که با اســتفاده از آن می توانید تا سقف 
معینی که از ســوی بانک تعیین می شود، خرید 
داشته باشــید. به عبارت دیگر می توان این نوع 
کارت ها را نوعی وام دانســت کــه دارای یک 
سقف محدود هستند. با این تفاوت که شما وام 
را از بانک به صورت نقدی دریافت می کنید، در 

حالی که با استفاده از این نوع کارت ها تا زمانی 
که قرضتان را بازگردانید، می توانید خرید داشته 

باشید.
فرد دارنــده کارت می تواند بر طبق اعتباری که 
بانک در اختیارش قرار می دهد، خرید انجام دهد 
و بر اساس الگوی پرداختی که بانک به وی ارائه 
می کند، تا سررســید مورد نظــر بدهی اش را با 
بانک تسویه کند. ساز و کار اعتباری که بانک به 
مشتریان خود می دهد، در انتهای هر ماه با ارسال 
یک صورت وضعیت پرداخت )Statement( به 

اطالع مشتری می رسد.
موارد استفاده کردیت کارت: ��

با اســتفاده از کارت اعتبــاری یا همان کردیت 
کارت شما می توانید انواع پرداخت ها و معامالت 

بانکی زیر را انجام دهید:
- خرید آنالین از تمامی فروشگاه های مجازی 

پذیرنده حساب های بانکی )مستر و ویزاکارت(
- خریــد از تمامــی فروشــگاه هایی که دارای 

دستگاه POS کارت خوان هستند
- برداشت وجه، انتقال وجه از طریق دستگاه های 

ATM عابربانک
- پرداخت قبوض برق، آب، گاز و غیره

ویژگی هــای یک کردیت کارت چیســت و  ��
تفاوت آن با سایر کارت های بانکی چیست؟

 Credit از لحاظ شــکل ظاهری، کردیت کارت
Card مانند ســایر عابــر کارت ها و کارت های 
بانکــی اســت و افراد قــادر به خریــد هر چه 
می خواهند با آن هســتند، مهم ترین ویژگی که 
این نوع کارت را از سایر کارت ها متمایز می کند، 

اینکه دارندگان این کارت در حقیقت پولی را به 
صورت ماهانه از بانک صادر کننده کارت، قرض 
می کنند و از حســاب اصلی آنها در ازای خرید 
با کارت های اعتباری، مبلغی کســر نمی شود در 
حالی که شــما اگر با کارت های معمولی بانکی 
خرید کنید، همان لحظه از حســاب شما کسر 
می شــود، ولی در صورت خرید با انواع کردیت 
کارت Credit Card در واقــع شــما به بانک 
بدهکار می شوید و باید در موعد مقرر بدهی خود 
را بازپرداخت نمایید، بازپرداخت بدهی این کارت 
به دو صورت امکان پذیر است و مشتری می تواند 
طی اقساط و به مرور )به همراه سود بدهی( و یا 

در موعد مقرر، یکجا و بالفاصله پرداخت نماید.

کارت های اعتبــاری، تمامی خدمات کارت های 
معمولی بانک از جمله گزارش تراکنش و خدمات 
اینترنت بانک را نیز ارائه می دهد و حتی از طریق 
این کارت های اعتباری می توان به حساب های 

بین المللی، وجه انتقال داد.
 Credit یکی از مهمترین مزایای کردیت کارت
Card، بی نهایت بودن سقف موجودی حساب و 
امکان خرید در تمامی فروشگاه های کشورهای 
مختلــف در سراســر دنیا به جز ایران اســت و 
خریــدی که می کنید بدون کم شــدن پولی از 
حســاب شما، بسیار دلچسب خواهد بود و 2 ماه 
وقــت دارید تا بدهی خود را بــه بانک پرداخت 

نمایید

یکی از معایب داشتن این کارت، کارمزد باالی 
برداشــت وجه در کشــورهای دیگر اســت و 
همچنین ممکن اســت سود زیادی به آن تعلق 
گیرد، در صورتی که در بازپرداخت تأخیر داشته 
باشــید ممکن است توســط بانک صادر کننده 
کارت پنالتی شوید و در نتیجه اعتبار شما کاهش 
می یابد و در دفعات بعدی یا کارت به شما تعلق 
نمی گیرد و یا نمی توانیــد اعتبار خود را افزایش 

دهید.
نحوه اخذ کردیت کارت برای ایرانیان مقیم  ��

خارج از کشور
هر شخص حقیقی از ابتدای سن قانونی می تواند 
برای کردیــت کارت درخواســت داده و دارای 
کارتی با اعتبار مشــخص شود. بر اساس سابقه 
اعتبار و ضمانــت، برای ایرانیانی که در خارج از 
کشــور اقامت دارند و قصــد اخذ کردیت کارت 

دارند، کارت صادر می شــود. بــرای مثال برای 
اخذ کردیت کارت در آمریکا، اگرچه همیشه کار 
آسانی نیست، اما خارجیان مقیم می توانند برای 
اخذ آن اقدام کنند. وضعیت مهاجرتی شــخص 
تعــداد گزینه های موجود برای او را مشــخص 
می کند. اکثر مهاجران و یا دانشــجویان ممکن 
اســت بتوانند از "کارت اعتباری ایمن" استفاده 

کرده ویا از حساب فرد دیگری استفاده کنند.
نحوه گرفتن کردیت کارت در ایران ��

از آنجایی که سیستم بانکداری نیز در ایران دچار 
تحریم است و ارتباطی با بانکداری بین المللی و 
شرکت هایی مانند ویزاکارت و مسترکارت ندارد، 
متقاضیــان ایرانی که قصد گرفتن انواع کردیت 
کارت را دارند می توانند از طریق وبســایت های 
ایرانی که خدمات صدور این نوع کارت ها را ارائه 

می دهند اقدام نمایند.

همه چیز درباره کردیت کارت

دیدنی های تویسرکان؛ شهر طالی سبز
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انرژی

یک کارشــناس حوزه نفت گفت: اگر افزایش عرضه از ســوی 
کشوری مثل ایران که نمی توانست صادرات کامل داشته باشد، 
صورت بگیرد، به همان میزان کشــورهایی که جای تولید ما را 

گرفته بودند باید میزان عرضه خود را کم کنند.
محمدعلــی خطیبی در گفت وگو با ایلنــا، درباره تحقق بودجه 
1۴00 بــا نفت ۴0 دالر اظهار داشــت: تحقق اهداف بودجه با 
نفت ۴0 دالر قابل تحقق اســت به شــرط اینکه تقاضای نفت 
کاهش پیدا نکند، زیرا گسترش کرونا و اعمال محدودیت های 
کشــورهای مختلف مثل قرنطینه، تعطیلــی و منع رفت و آمد 
مجدداً تقاضا را کاهش می دهد، بنابراین شرط اول اینکه مجدداً 
تقاضا از این میزان عرضه کمتر نشــود. وی افزود: شــرط دوم 
اینکه مدیریــت عرضه یعنی کاهش تولیدها کماکان ادامه پیدا 
کند چون اگر برنامه کاهــش تولید نبود قیمت نفت به زیر 10 
دالر هم می رســید، مدیریت عرضه باعث شــد قیمت نفت به 
حدود ۴0 دالر برگردد، بنابراین با شــرایط کنونی نفت ۴0 دالر 
قابل تحقق است. این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر 
تقاضا از این میزان کمتر نشــود، بیماری کرونا کنترل شــود، 
فعالیت هــا به حالت عادی خود برگردد، بیش از نیاز بازار عرضه 

صورت نگیرد و مازاد نداشــته باشیم، قیمت ها منطقی خواهند 
ماند.

وی گفت: اگر کشــورها کاهش تولید را رعایــت نکنند، مازاد 
عرضه بوجود می آید که روی قیمت ها فشــار می آورد و دوباره 
روند نــرخ را نزولی می کند، در این صــورت نباید به نفت ۴0 
دالری برای بودجه سال آتی امید داشته باشیم. خطیبی یادآور 
شد: به شــرطی که تقاضا ارزیابی شود، عرضه هم متناسب با 
تقاضا صــورت بگیرد، یعنی مدیریت عرضــه با قدرت و دقت 
توسط صادرکنندگان مهم نفت اعمال شود، نرخ ۴0 دالر برای 
نفت مناسب اســت. وی در ادامه درباره بازگشت احتمالی نفت 
ایران به بازار با روی کار آمدن دموکرات ها در امریکا و تاثیری 
که ممکن اســت روی افزایش عرضه و قیمت ها داشته باشد، 
توضیح داد: اگر افزایش عرضه از ســوی کشــوری مثل ایران 
که نمی توانســت صادرات کامل داشته باشد، صورت بگیرد، به 
همان میزان کشــورهایی که جای تولید ما را گرفته بودند باید 
میزان عرضــه خود را کم کنند. یعنی اگر X مقدار تقاضا وجود 
دارد، عرضه به بــازار باید به همان میزان باشــد، اگر ایران و 
یا کشــورهایی مثل ونزوئال و لیبی به شــرایط عادی و تولید و 

صادرات برگردند دیگران بایــد تولید را کاهش دهند تا میزان 
نیاز بازار متعادل بماند.

این کارشناس بازار نفت در ادامه با اشاره به تغییر رئیس جمهور 
ایاالت متحده و احتمال تغییر سیاست ها در اعمال تحریم علیه 
ایران گفت: اظهارنظرهای جریان انتخابات امریکا داللت بر این 
نداشت که دموکرات ها بخواهند تغییری در تحریم های اعمالی 
علیه ایران داشته باشند. فعاًل شواهدی مبنی بر تغییر سیاست ها 
نداریم، البته شنیده ها مبنی بر این است که اگر دموکرات ها سر 
کار بیایند باب مذاکره با ایران باز می شود، اما مهم این است که 

ایران بپذیرد و نتیجه مذاکرات مثبت باشد. وی افزود: به هرحال 
تغییر سیاست ها در مورد تحریم های ایران زمان بر است. اینکه 
امریکا به برجام برگردد و حقوق ایران در نظر در گفته شــود، یا 
فصل جدیدی در مذاکرات ایران باز می شود، برخی موضوعات 
مثل بحث هسته ای را بگنجانند و مذاکره کنند، آیا ایران مذاکره 
جدید را می پذیرد، نتایج مثبت و توافق حاصل می شود، تحریم 
لغو می شــود تا صنعت نفت ایران آزادانه صادرات داشته باشد؟ 
تا آن زمان چند مسیر وجود دارد که باید طی شود. در هر حال 

نباید به آمدن بایدن برای لغو تحریم ها خوش بین باشیم.

گامی مهم برای پایداری تولید 
پتروشیمی های منطقه انرژی پارس  

شــرکت مبین انرژی خلیج فارس، بــا هدف پایداری 
تولید شــرکت پتروشــیمی پارس، عملیــات اجرایی 
جایگزینی و تغییر متریــال لوله های قطور GRP آب 
دریای این شــرکت به طــول 1120 متر و قطر 220 
ســانتی متر را با موفقیت اجرا کــرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، طی سالیان 
گذشته، شکســتگی مکرر لوله های GRP آب دریای 
شرکت های پتروشــیمی منطقه پارس، از عوامل مهم 

توقف تولید این شرکت ها بوده است. 
مراحل اجرایی این پروژه که یکی از مهمترین اقدامات 
اصالحی شــرکت مبین انرژی اســت، از آذر ماه سال 
گذشــته و پس از تشــکیل جلســات متعدد بررسی و 
کارشناسی های مختلف  آغاز شد و در هفته گذشته به 
بهره برداری کامل رسید. طبق برنامه ریزی انجام شده، 
تا پایان ســال جاری، خطوط آب دریای شــرکت های 
پتروشــیمی زاگرس، نــوری، واحد جداســازی هوای 
شرکت مبین انرژی خلیج فارس و پردیس نیز، مرحله 
بــه مرحله تعویض می شــود و بدیــن ترتیب یکی از  
گلوگاه ها و موانع عمده عدم تولید پایدار شــرکت های 
منطقه رفع خواهد شــد. گفتنی است، هزینه انجام این 
فــاز از پروژه بالغ بر 120 میلیارد تومان بوده و تعویض 
خطوط آب دریای شرکت های آریاساسول و جم نیز در 
فازهای دوم و ســوم در دست بررسی است و در سال 

آینده پیگیری خواهد شد.

رقابت افتخار آفرین واحدهای 
معدنی و صنعتی چادرملو در 

رکورد شکنی تولید محصول
 بــرای دومین بار در ســال جــاری رکود تولید کنســانتره 

سنگ آهن در چادرملو شکسته شد.
در یــک ماهه آبان 99 با تولید 1 میلیون و 10۴ هزارو ۵00 
تن کنســانتره در مجتمع معدنی چادرملــو میزان تولید این 
محصول از مرز ۷،۵ میلیون تن در ۸ ماهه امســال گذشت. 
این برای دومین بار در ســال جاری اســت که رکود تولید 
کنسانتره سنگ آهن در چادرملو شکسته می شود. این میزان 
تولید نسبت به مهر ماه امســال از 1۷،۵ درصد و نسبت به 
برنامه پیش بینی شــده از 22،93 درصد رشد برخوردار بوده 
اســت. در مهر ماه 9۴۵ هزارو ۵00 تن کنسانتره تولید شده 
بود. فوالد ســازی چادرملو هم در آبان ماه امســال با تولید 
بیش از 9۴ هزار 3۸6 تن شــمش فوالدی رکورد شــکنی 
کرد، این میــزان 10 هزارو 3۸6 تن بیــش از برنامه پیش 
بینی شــده اســت. به گزارش روابط عمومی چادرملو، این 
موفقیت های پی در پی، بدنبال تاکیدات مدیر عامل چادرملو 
و ایجاد انگیزه در بین کارکنان و کارگران با ارائه مشوق های 
اثر بخش و عزم تمامی مدیران و پرســنل سخت کوش، در 
شرایطی محقق گردیده که کشور و جهان تحت تأثیر بحران 

ناشی از همه گیر شدن ویروس کرونا قرار گرفته است.
عرضه تمامی محصوالت ایرانول در 

بورس کاال

ســید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت، عباس یعقوبی 
مدیر عملیات بازار و ســید داود آذر شــب کارشناس نظارت 
بر بــازار بورس کاالی تهران روز چهارشــنبه )2۸ آبان( به 
همــراه مهندس رزاقی مدیر عامل شــرکت نفت ایرانول و 
مهندس قاســمی معاون مالی شــرکت از پاالیشگاه روغن 
سازی تهران بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفــت ایرانول، در راســتای اهداف مدیریت عامل شــرکت 
برای توسعه شــفافیت در تمامی ابعاد، فرآیند پذیرش کلیه 
محصوالت قابل عرضه ایرانول در بورس کاال نهایی شــده 
و از هفته جاری قابــل عرضه خواهد بود؛ از این رو مدیران 
ارشد بورس کاالی تهران با برگزاری جلسه ای با مدیر عامل 
و معاون مالی ایرانول به گفت و گو و تعامل در این خصوص 

پرداختند. 

بازتاب

صعود هفتگی نفت به امید 
واکسن کرونا

معامالت نفت تحت تأثیر آزمایشــهای موفقیت آمیز واکسن 
کووید 19، روز جمعه در قیمت باالتری بســته شدند و برای 

سومین هفته متوالی به رشد هفتگی دست یافتند.
بهای معامالت آتی نفت برنت ۷6 ســنت معادل 1.۷ افزایش 
یافت و در ۴۴ دالر و 96 ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
ژانویه ۵2 سنت معادل 1.2 افزایش یافت و در ۴2 دالر و ۴2 
سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت تحویل دسامبر 
که روز جمعه منقضی شد، ۴1 سنت معادل یک درصد افزایش 

یافت و در ۴2 دالر و 1۵ سنت بسته شد.
هر دو شاخص حدود پنج درصد رشد هفتگی به ثبت رساندند.

چشم انداز ساخت واکسنهای کووید 19 موفق، بهای معامالت 
بازارهای نفت را در هفته گذشــته تقویت کرد. شرکت فایزر 
روز جمعه اعالم کرد از رگوالتورهای ســالمت آمریکا برای 
موافقت با استفاده اضطراری از این واکسن درخواست خواهد 
کرد. تقاضا برای اجازه اســتفاده از این واکسن، گام مهمی در 

فراهم کردن ایمنی در برابر ویروس کرونای جدید است.
بیورنار تونهاگن، مدیر بازارهای نفت شرکت تحقیقاتی ریستاد 
انــرژی در این باره گفت: با وجود این حقیقت که مدتی طول 
خواهد کشید تا واکسن در سطح جهانی توزیع و استفاده شود 
و در طــول این مدت تقاضا برای نفت ضعیف خواهد ماند اما 
اخبار مثبت روزانه از پیشرفت ساخت واکسن منتشر می شوند.

عامل دیگری که فضای مثبتی در بازارهای نفت ایجاد کرده 
اســت، انتظارات برای تداوم محدودیــت عرضه فعلی اوپک 
پالس و به تأخیر افتادن برنامه افزایش تولید این گروه است.

وزیــران نفت گروه اوپک پالس روزهای 10 و 11 آذر درباره 
گزینه تأخیر سه ماهه افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه 
در روز تصمیم می گیرند. قرار بود این افزایش از ژانویه ســال 

2021 اجرا شود.
بــا این حال گروه نماینده تولیدکنندگان نفت روســیه اعالم 
کرده است شرکتهای نفتی قصد دارند امسال با وجود توافق، 
نفت بیشــتری تولید کنند زیــرا در مدیریــت تولید میادین 
جدیــد محدودیت دارند. همچنین پــس از این که میچ مک 
کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا با ازسرگیری 
مذاکرات مربوط به بســته کمک مالی کرونایی کمک کرد، 
قیمت های نفت پشتیبانی شدند. با این حال نگرانی نسبت به 
مــازاد عرضه در پی افزایش تولید نفت لیبی به 1.2۵ میلیون 
بشکه در روز و رشد موارد ابتال به ویروس کرونا، روند صعود 

قیمتها را محدود کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، در این بین شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز اعالم کرد شرکتهای آمریکایی هفته گذشته برای 
نخستین بار در 10 هفته اخیر شمار دکلهای حفاری نفت و گاز 
را کاهش دادند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز که معیاری 
برای ســنجش تولید آتی اســت، با دو حلقه کاهش، به 310 
حلقه رسید. دکل های حفاری نفت به تنهایی پنج حلقه کاهش 

داشتند و به 231 حلقه رسیدند.

چین یک تنه پشت بازار 
نفت ایستاد

چین امســال به عنوان بزرگترین پشتیبان بازار جهانی نفت 
ظاهر شده و در هفته های گذشته خرید از صادرکنندگانی نظیر 

روسیه، آمریکا و آنگوال را افزایش داده است.
چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان اســت، تنها خریدار 
بزرگی اســت که پیش بینی می شــود امسال که شیوع همه 
گیری کووید 19 باعث کاهش مصرف جهانی نفت می شود، 

رشد تقاضا برای نفت را ثبت کند.
انتظــار می رود واردات نفت چین در ســال میالدی آینده به 
12 میلیون بشکه در روز برسد. در وضعیتی که انتظار می رود 
مصرف جهانی نفت در ســال 2020 به میزان حدود 9 درصد 
کاهش پیدا کند، فروشــندگان برای صادرات نفت به چین و 

حفظ سهمشان در این بازار صف کشیده اند.
طبق اظهارات کارگزاران کشتی و آمار رفینیتیو آیکان، هفته 
جاری شرکتهای رویال داچ شل، لیتاسکو که بازوی بازرگانی 
لوک اویل روســیه اســت و یونی پک که بــازوی بازرگانی 
شرکت دولتی سینوپک است، به دنبال کرایه یا سفارش کرایه 
ابرنفتکشها به منظور حمل نفت از گلف کاست آمریکا به آسیا 

در دسامبر بودند.
موارد ابتال به کووید 19 در سراسر جهان به خصوص در آمریکا 
و اروپا که مصرف کنندگان بزرگ سوخت هستند، افزایش پیدا 
کرده است. این امر باعث شده است قیمت گریدهای نفتی در 
چند ماه گذشته ارزانتر شود و خریداران چینی از این وضعیت 
نهایت استفاده را برده اند. این کشور ذخیره سازی تجاری نفت 
را افزایش داده و نفت را در قیمت پایین برای انبار کردن بیشتر 

خریداری کرده است.
آژانس بین المللی انرژی هفته گذشــته اعالم کرد چین تنها 
کشوری خواهد بود که امسال رشد ساالنه تقاضا برای نفت را 
ثبــت خواهد کرد. این آژانس پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت در ســال 2020 به 91.3 میلیون بشکه در روز در 
مقایسه با 100.1 میلیون بشکه در روز در سال 2019 کاهش 

پیدا می کند.
معامله گر یک پاالیشــگاه اروپایی به رویترز گفت: قرنطینه 
در اروپا احتمااًل در طول زمســتان امسال ادامه خواهد داشت. 
چین ســهمیه واردات و ظرفیت ذخیره سازی را افزایش داده 
است. به نظر می رســد تقاضا در آینده نزدیک در این کشور 

متمرکز خواهد شد.
پریمیوم گرید نفتی اســپو بِلِند روسیه که یکی از محبوبترین 
گریدهای نفتی در میان پاالیشــگاههای نفت چینی اســت، 
در باالترین ســطح پنج ماه اخیر قــرار دارد. گریدهای نفتی 
آمریکایی هم بهبــود قیمت پیدا کرده اند و وســت تگزاس 
اینترمدیــت هفته جاری به باالترین حد در حدود دو ماه اخیر 
صعــود کرد. گریدهای نفتی آمریکایــی به دلیل کاهش 12 
درصدی تقاضای داخلی برای ســوخت و رکورد باالی موارد 
روزانه ابتال به کووید 19 تحت فشــار کاهشی قرار داشته اند. 
قیمت گریدهای نفتی خاورمیانه هم باالتر رفته است. قیمت 
نفت الشــاهین قطر برای بارگیری در ژانویه هفته جاری به 

باالترین پریمیوم خود در چهار ماه گذشته صعود کرد.

آیا بازار برای بازگشت احتمالی 2/5 میلیون بشکه ای ایران آمادگی دارد؟

نفت 4۰ دالری و بودجه 14۰۰ 

کشوری که 1۴ ســال پیش یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین 
بود و تحریم کنندگان گزینه تحریم را روی میز گذاشتند، امروز به 
کمک متخصصان داخلی صادرکننده بنزین شــد و اینگونه بود که 

ترامپ گزینه تحریم بنزین را از روی میز برداشت.
2۸ آبان سال 9۸ جلسه مهمی با حضور 2۵00 نفر از تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در حضور امام خامنه ای برگزار گردید 
که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلســه از سوی مقام 

معظم رهبری مطرح شد.
شــاه بیت سخنان رهبری در آن جلســه از این قرار بود که » این 
تحریم فعاًل خواهد بود؛ اینکه کســی امید ببندد به اینکه حاال یک 
ســال دیگر، دو ســال دیگر این تحریم تمام می شود، خیال باطل 
اســت، این تحریم حاالحاالها هســت، کار اساسی مصون سازی 
اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما 
در مقابل تحریم آسیب پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت 
پیدا کند؛ عالج کار این است. راهبرد اساسی ما مصون سازی اقتصاد 
از تحریم است؛ آسیب ناپذیرکردن و در واقع مسلّح کردن انقالب به 
سالح تولید داخلی و ارادهٔ داخلی و مانند اینها. اگر توانستیم با تکیهٔ 
بــر توان داخلی، تحریم را بی اثر بکنیم، آن عامل تحریم کننده هم 
از تحریم دست برمیدارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده ای 

ندارد، از تحریم دست برمیدارد.«
مقــام معظم رهبری در همان جلســه وظایف متعــددی را برای 
دستگاه های مختلف کشور در جهت حمایت از رونق تولید برشمردند، 
از جمله رسانه ها را به انعکاس وسیع و مناسب موفقیتهای تولیدگران 
فراخواندند و افزودند: رســانه البته از سر دلسوزی، برخی اشکاالت 
را منعکس می کند که عیبی هم ندارد تا مســئوالن اگر تلویزیون 
می بینند، بفهمند مشکالت کجاست؛ اما در کنار آن باید موفقیتهای 
عرصه هــای مختلف تولیدی را برای مردم بویژه جوانان بازگو کرد 
و با معرفی ظرفیتها به مشــتاقان فعالیت تولیدی، مطالبات منطقی 
فعاالن اقتصادی را نیز پیگیری کرد تا مسئوالن به آنها توجه کنند.

امروز، که یک ســال از آن جلســه مهم می گذرد و اقتصاد کشور 
درگیر تحوالت گسترده شــده است، درپی آن آمده که در راستای 
امیدافزایــی، نمونه های موفق در اقتصاد کشــور که اتفاق افتاده و 
تحریــم را بی اثر کرده، بازگو نماید. در این گزارش به نمونه موفق 

شکست تحریم بنزین اشاره می کنیم.
حدود 1۴ سال پیش بود که ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان 
بنزین جهان تبدیل شد. این مسئله موجب شد تا در تحریم های یک 
دهه پیش، دولتمردان کشــورهای متخاصم غربی به ویژه آمریکا، 
روی تحریــم واردات بنزین به ایران برای اعمال فشــار مضاعف 
بــر اقتصاد کشــورمان و ایجاد نارضایتی اجتماعی حســاب کنند. 
آن ها حتی کاتالیســت های مورد استفاده در فرآیند تولید بنزین در 
پاالیشگاه های موجود را نیز تحریم کردند و هیچ گاه فکر نمی کردند 
که جوانان این مرز و بوم بتوانند هرچه را تحریم شده با تکیه بر توان 

داخلی بسازند و از سد تحریم ها عبور کنند.
غربی ها از سال 13۸۷ یعنی پیش از آغاز تحریم های گسترده علیه 
کشورمان، در اولین اقدام خصمانه تحریمی علیه ایران در سالهای 
اخیر، فروش کاتالیســت های مورد نیــاز در تولید بنزین به ایران را 
تحریــم کردند و پس از آن، موضوع فــروش بنزین به ایران را در 

لیســت تحریم ها قرار دادند تا از دریچــه بنزین، به توان اقتصادی 
کشــور ضربه بزنند و حتی موجبات نارضایتی های اجتماعی را در 

ایران فراهم کنند.
متخصصان ایرانــی که در صنعت پاالیش کشــور با بی مهری و 
بدعهدی شــرکت های خارجی مواجه بودند و تحریم های ظالمانه 
غرب نیز کار توســعه این صنعت را با مشــکل مواجه کرده بود، با 
تکیه بر توان داخلی و معناکردن »ما می توانیم« ستاره درخشانی را 
در صنعت پاالیش کشور به نام »ستاره خلیج فارس« ایجاد کردند تا 
در دور جدید تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران بعد از پاره کردن 
برجام، کشورهای متخاصم هیچ امیدی بر اعمال تحریم های بنزینی 
نداشته باشــند؛ چرا که فهمیدند ایران با تکیه بر توان فنی داخلی 
توانسته از یک واردکننده بزرگ بنزین، به کشوری تبدیل شود که 
نه تنها نیاز روزانه خود را می تواند بدون دغدغه تأمین کند، بلکه یکی 

از کشورهای پرپتانسیل در زمینه صادرات بنزین شده است.
ترامپ که در ابتدای ریاســت جمهوری خود، گزینه تحریم بنزینی 
را برای ایران هدفگذاری کرده بود، خیلی زود این گزینه را از میان 
گزینه های تحریمی خود کنار گذاشــت چرا که تالش بیش از ده 
ســاله فرزندان این مرز و بوم، امید آمریکا به فشار از ناحیه بنزین را 

برای همیشه به یأس ابدی این کشور تبدیل کرد.
ایران امروز بــا تولید بیش از 11۵ میلیون لیتــر بنزین در روز، نه 
تنها مشکلی در تأمین مصرف داخل ندارد، بلکه یکی از فعال ترین 
کشورهای جهان در زمینه صادرات بنزین باکیفیت است. صادرات 
بنزین ایران به ونزوئال طی ســال جاری نه تنها کمک شایانی به 
تأمین منابع ارزی و کاالیی کشور کرده، بلکه در حوزه های سیاسی 

و دفاعی هم به صحنه قدرت نمایی ایران تبدیل شده است.
یکی از موضوعات دیگری که خودکفایی در تولید بنزین را باثبات تر 
و امید دشمنان به تحریم این فرآورده نفتی را کمرنگ تر کرده، بحث 
خودکفایی در تولید کاتالیست مورد نیاز در فرآیند تولید بنزین است. 
دســتیابی به دانش ســاخت این نوع از کاتالیست ها که در گذشته 
به صورت 100 درصدی به کشــور وارد می شد و در سال ۸۷ طعم 
تحریمی آن را چشــیدیم، به موازات تــالش برای افزایش ظرفیت 
تولید بنزین کشور، در برنامه شرکت های پژوهشی صنعت نفت قرار 
گرفت و توانستیم با موفقیت در تولید این کاتالیست و ریسک پذیری 
مســئوالنه مدیران پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس برای استفاده از 
کاتالیســت ایرانی، امروز به انحصار آمریکا در تولید آن پایان دادیم 
و به دومین تولیدکننده کاتالیست های مورد استفاده در فرآیند تولید 

بنزین تبدیل شدیم.

مبارزه عربستان و روسیه برای 
برتری در بزرگترین بازار نفت 

جهان

عربستان سعودی و روسیه در رقابت فشرده ای برای تبدیل شدن 
به بزرگترین صادرکننده نفت چین در سال 2020 هستند و هر دو 
کشور با وجود شیوع ویروس کرونا و محدود شدن تقاضای جهانی 

برای نفت، صادراتشان به این غول آسیایی را افزایش داده اند.

آمارهای شــرکتهای رفینیتیو، ورتکســا و کپلر نشــان می دهد 
عربستان سعودی که سال میالدی گذشته بزرگترین صادرکننده 
نفــت به چین بود، از ژانویه تا نوامبر ســال 2020 بین 1.6 تا 1.۷ 
میلیون بشــکه در روز نفت به این کشــور فروخته است. کاهش 
قیمت فروش نفت در ماه جاری هم صادرات عربســتان سعودی 

را افزایش داد.
این کشور در حال رسیدن به روسیه است که از ابتدای سال 2020 
تاکنون حدود 1.۷ میلیون بشــکه در روز نفت به چین صادر کرده 
اســت و عراق با صادرات حدود 1.2 میلیون بشکه در روز، در رتبه 
ســوم قرار دارد. صنعت نفت امسال که شــیوع ویروس کرونا به 

فعالیت اقتصادی و صنعت گردشــگری لطمه زد، آسیب شدیدی 
متحمل شــد. چین یکی از معدود کشورهایی است که خرید نفت 
در سال 2020 را افزایش داده است و خریداران چینی از ارزانی بی 
سابقه قیمتها در سال میالدی جاری نهایت استفاده را بردند. سرنا 
هوانگ، تحلیلگر شرکت ورتسکا در این باره گفت: به نظر می رسد 
روسیه عربستان ســعودی را کنار زده و امســال جایگاه برترین 
صادرکننده نفت به چین را کسب می کند. این یک رقابت شانه به 
شانه است و باید دید چه کسی برنده نهایی می شود. انتظار می رود 
حجم نفتی که در نوامبر از عربستان سعودی به چین می رسد بین 
2.13 تا 2.2۴ میلیون بشــکه در روز باشد در حالی که این رقم در 

ماه مه 2.1 تا 2.1۴ میلیون بشــکه در روز بود و تقریباً دو برابر 
حجم صادرات اکتبر محسوب می شود.

به گفته معامله گران، افزایش حجم فروش در پی کاهش چشمگیر 
قیمتها از ســوی شرکت آرامکوی سعودی برای مشتریان آسیایی 
در اکتبر بوده اســت. تحویل محموله ها به مقصد حدود یک ماه 
زمان می برد. در مقابل، نفت روسیه که ماه میالدی جاری به چین 
می رسد، 1.۴9 میلیون بشــکه در روز در مقایسه با 1.۵۵ میلیون 
بشــکه در روز در اکتبر خواهد بود. عمده نفت عربستان سعودی 
که در نوامبر به چین می رســد از طریق بنادر شــهرهای کوانژو، 

شانجیانگ، ژوشان و نینگبو وارد می شود.

مترجم زهرا وثوقی

ماجرای ۱۴ ساله بنزین در ایران؛

چرا ترامپ از تحریم بنزین منصرف شد؟

پیش بینی مثبت فیچ از دورنمای 
طالی سیاه

موسسه اعتبارســنجی فیچ ریتینگز پیش بینی کرد تقاضا برای نفت 
در پی اخبار امیدوارکننده از ساخت واکسن ویروس کرونای جدید در 
ســال آینده بهبود پیدا می کند.فیچ در جدیدترین گزارش »استراتژی 
کاالهای جهانی« به احتمال قوی تأیید اضطراری واکسن کووید 19 
به عنوان عامل مهم در احیای تقاضای جهانی برای نفت اشاره کرد. 
فیچ همچنین بــه برنامه اوپک پالس برای تمدید محدودیت عرضه 
در سطح فعلی اشــاره کرد. برنامه اولیه این گروه تسهیل محدودیت 

عرضه ۷.۷ میلیون بشــکه در روز و افزایش تولید به میزان حدود دو 
میلیون بشکه در روز از آغاز ژانویه سال 2021 بوده است. با این حال 
قیمتها به دلیل موج جدید شــیوع کووید 19 در اروپا و آمریکا پایینتر 
رفتند و این امر باعث شــکل گیری بحــث درباره تمدید محدودیت 
عرضه فعلی و حتی کاهش بیشتر تولید اوپک پالس شد. تحلیلگران 
فیچ اظهار کردند: ما دید خوش بینانه به ســال 2021 را بر مبنای این 
فرض که یک واکسن مؤثر در نیمه دوم سال عرضه می شود و احیای 
اقتصاد جهانی گســترده که به بهبود تقاضا برای نفت کمک می کند، 
حفظ می کنیم. با این حال قرنطینه در اروپا و برخی از ایالتهای آمریکا 
پتانسیل صعودی قیمتهای نفت را محدود خواهد کرد. فیچ انتظار دارد 

میانگین قیمت هر بشــکه نفت برنت در ســال میالدی آینده به ۴۸ 
دالر و در ســال 2022 به ۵0 دالر برســد. برآورد اخیر در مقایسه با 
پیش بینی قبلی قیمت ۵1 دالر نفت برنت در ســال 2021 و ۵3 دالر 
در ســال 2022 نزول پیدا کرده است. بر اساس گزارش اویل پرایس، 
قیمت هــای نفت دو هفته پیش تحت تأثیر اعالم نتایج موفقیت آمیز 
واکسن شرکت فایزر 10 درصد صعود کردند و هفته گذشته هم تحت 
تأثیر اعالم نتایج مثبت واکسن شرکت ُمدرنا صعود هفتگی داشتند. با 
این حال تحلیلگران هشدار داده اند اگر واکسنی تحت شرایط اضطراری 
مورد تأیید قرار گیرد، چند ماه طول خواهد کشید تا برای واکسیناسیون 

انبوه به حد کافی توزیع شود.
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سالمت

 گالب برای
خداحافظی با بی خوابی

با اســتفاده از گالب به روشی خاص و بسیار ساده می توان 
یک خواب آور طبیعی برای مقابله با بی خوابی درست کرد.

به طور معمول هر انســان حداقل به ۸ ســاعت خواب در 
طول شــبانه روز نیاز دارد تا آرامش یابــد. بی خوابی یک 
مشــکل بزرگ اســت که امروزه برخی با آن دست و پنجه 

نــرم می کنند و به علت بی خوابی هــای مزمن از انجام به 
موقع برنامه هایتان جایی می مانید آیا شما در طول شب بی 

خوابی دارید و به سقف خیره می شوید؟
خب! نگران نباشــید. بی خوابی های در طول شب به دلیل 
افــکار زیاد، اســترس و اضطراب به وجود می آیند و شــما 
نمی توانید به اندازه کافی اســتراحت کنیــد. در ادامه ما به 
شــما خواهیم آموخت که چگونه با استفاده از گالب اسپری 
خواب آور را درست کنید ولی ابتدا فواید آنرا به شما خواهیم 

آموخت.

فواید گالب برای درمان بی خوابی: ��
 آب گل رز ابــزاری قدیمــی برای درمــان بی خوابی های 

مزمن می باشد که یک گیاه آرام بخش پر فایده می باشد.
 آب گل رز برای تقویت حافظه بسیار مناسب است

 آب گل رز استرس را کاهش می دهد
 آب گل رز هیچ ضرری ندارد و به مراتب از داروهای دیگر 

بهتر است.
با اســپری کردن آب گل رز بالش و تخت شما بوی خوبی 

می گیرد و به شما نیز آرامش می بخشد.

قیمت 

واکسن 

کووید19 

چقدر 

خواهد بود؟

با انتشار داده های بالینی امیدوارکننده از سوی فایزر و مدرنا، 
جهان گامی به داشتن واکسن کووید 19 نزدیک تر شده است؛ 

اما قیمت چنین واکسنی چقدر خواهد بود؟
در آمریــکا مردم هیــچ هزینه ای برای واکســن کووید 19 
پرداخت نمی کنند یا مقدار بســیار کمی برای آن می پردازند. 
همچنین با ســرمایه گذاری قابل توجه دولت در این زمینه، 
بسیاری از سازندگان واکسن قیمت آن را کاماًل کمتر از قیمت 
بازار تعیین خواهند کرد. قدرت واکســن به قیمت آن بستگی 
دارد. بدون توجه به اثربخشی بالینی، اگر تعداد بسیار کمی از 
مردم به واکسن دسترســی داشته باشند، جامعه نمی تواند به 
ایمنی جمعی برســد و این نوآوری نتیجه ای نخواهد داشت. 
دکتر بروس یی لی، اســتاد سیاســت و مدیریت بهداشت در 
دانشگاه شــهری نیویورک، می گوید: »ارزش نهایی واکسن 
به وسیلٔه پوشــش آن مشخص خواهد شد. اگر فقط برخی از 
افراد واکسن را دریافت کنند، برای اینکه مانع از شیوع ویروس 

شویم پوشش کافی نخواهیم داشت.«
در حال حاضر قیمت ها کاماًل مناسب هستند. فایزر و بیوان تک 
در قرارداد 1٫9۵ میلیارد دالری با دولت، قیمت اولیٔه را 19٫۵ 
دالر برای هر دوز تعیین کرده اند و ازآن جایی که هر فرد باید 
دو دوز از واکسن دریافت کند، در مجموع 39 دالر خواهد شد. 

فایزر و بیوان تک که واکســنی مبتنی بر mRNA ساخته اند، 
این بودجه را برای 100 میلیون دوز اول دریافت می کنند.

مدرنا نیز واکسنی مبتنی بر mRNA ساخته و تقریباً 1 میلیارد 
دالر از ســازمان پژوهش و توســعه پیشرفته زیست پزشکی 
دریافت کرده است، قراردادی 1٫۵ میلیارد دالری برای 100 
میلیون دوز دارد که قیمت را برای هر فرد به حدود ۵0 یا 2۵ 
دالر برای هر دوز می رســاند. این قیمت ها با قیمت واکسن 
آنفلوانزا ســاالنه مطابقت دارند که برای بیماران بیمه نشــده 
حدود ۴0 دالر است و بسیاری از افرادی که بیمه دارند، هیچ 

هزینه ای پرداخت نمی کنند.
این درحالی است که واکســن آنفلوانزای فصلی در هر سال 
حدود 60 درصد کارآیی دارد؛ ولی داده های میانی نشان دهندٔه 
90 درصد کارآیی برای واکســن فایــزر و 9۵ درصد کارآیی 
برای واکسن مدرنا بوده اســت؛ البته این نتایج ممکن است 
با ادامٔه کارآزمایی های مرحلٔه ســوم تغییر کند. عالوه براین، 
دولت آمریکا از قبل وارد عمل شده است تا اطمینان حاصل 
کنــد بیماران تا جایی که ممکن اســت هزینٔه کمتری برای 
واکســن های کووید 19 پرداخت کنند. مراکز خدمات مدیکر 
و مدیکید در حال نهایی کردن قانونی است که واکسن های 
کووید 19 دارای مجوز سازمان غذا و دارو، بدون هزینه برای 

سالمندان یا افراد کم درآمد در برنامه های بیمه درمانی دولتی 
پوشش داده شود.

از دیــدگاه اقتصــادی مطلق و بــا هزینه هــای قابل توجه 
مراقبت های بهداشــتی و غیبت کارکنان به علت دنیاگیری، 
واکسن کووید 19 می تواند قیمت بسیار باالتری داشته باشد و 
هنوز باارزش باشد. دکتر لی می گوید: »آنچه در مورد واکسن 
کووید 19 قابل توجه است، آن است که حتی در قیمت های 

باال باز هم ارزش خالص مثبتی دارد.«
دکتر لی و گروهش در دانشــگاه شــهری نیویورک در حال 
شبیه سازی دنیاگیری بدون واکســن و با واکسن بوده اند. بر 
اســاس تجزیه وتحلیل های آن ها که هزینه های پزشــکی 
مســتقیم و کاهش بهره وری را در نظر می گیرد، اگر واکسن 
فقــط خطر بیماری شــدید را کاهش دهد، بســته به میزان 
کارآیــی، برای رژیــم دو دوزی واکســن، 200 تا ۸00 دالر 
صرفه جویی خواهد شد. اگر واکسن از عفونت پیشگیری کند، 
آســتانٔه صرفه جویی در هزینه باالتر و بسته به میزان کارآیی 

واکسن ۴00 تا 1100 دالر خواهد بود.
 Quadrant Health تجزیه وتحلیلــی که به وســیلٔه گــروه
Economics بــرای مدرنا انجام شــد، نشــان می داد یک 
پرداخت کنندٔه هشیار نسبت به هزینه باید حاضر باشد تا 300 

دالر برای یک دورٔه واکسیناســیون کووید 19 با کارآیی 60 
درصد پرداخت کند.

دیمــن کونوور، مدیــر پژوهش های تســاوی مراقبت های 
بهداشتی در شرکت مورنینگ استار، می گوید شرکت ها هنگام 
قیمت گذاری واکسن ها با فشار قرارداد اجتماعی روبه رو هستند 
و بسیاری از تولیدکنندگان با تزریق بودجه قابل توجه ازسوی 
دولت، فروش محصــول را در قیمتی نزدیک هزینه در نظر 
می گیرند و در این شرایط، به نظر نمی رسد برای بیشتر صنعت 

در بلندمدت سودآوری آنچنانی داشته باشد.
هنگامی کــه از آلبرت بورال، مدیرعامل فایزر، درمورد قیمت 
19٫۵ دالر برای هر دوز واکســن، سؤال شــد، او پاسخ داد: 
»بدیهی اســت که قیمت آن بسیار خوب و پایین تر از سودی 
است که به جامعه می آورد.« به گفتٔه بورال، از آغاز سال 2022 
با فروکش کردن نیاز فوری به واکســن، انتظار دارد شرایطی 
فراهم شود که قیمت بر اساس رقابت در آن زمان و نیز ارزش 

محصول تعیین شود که اکنون در نظر گرفته نمی شود.
موضوع غیر منتظره آن است که با وجود ارزش، قیمت احتمااًل 
پایین تر خواهد آمد. طی چند ماه آینده با آمدن واکســن های 
دیگری که مبتنی بر فناوری های متفاوتی هستند، رقابت آغاز 
خواهد شد. شرکت جانســون اند جانسون که در حال ساخت 

واکسن مبتنی بر وکتور آدنوویروس است، به تازگی کارآزمایی 
مرحلٔه سوم آن را آغاز کرده است. جانسون اند جانسون حدود 
۵00 میلیون دالر بودجه دریافت کرده و قرارداد 100 میلیون 
دوز با قیمت 1 میلیارد دالر بســته اســت که قیمت هر دوز 
حدود 1۵ دالر خواهد بود. اســتر کروفــا، مدیراجرایی مرکز 
FasterCures از مؤسسه میلکن که واکسن ها و درمان های 

کووید 19 را دنبال می کند، می گوید:
 انتظــار دارم کارفرمایــان، پرداخت کننــدگان تجــاری و 
پرداخت کنندگان عمومی اطمینان حاصل کنند که هیچ نوع 
مانع هزینه ای ایجاد نمی کنند و هزینٔه واکسن را هرچه باشد، 
قبول می کنند. این مسئله باید در سطح جهانی گسترش پیدا 
کند. اگر ما آن را در کشور آمریکا حل کنیم و در سایر جهان 

حل نشود، درواقع از دنیاگیری عبور نکرده ایم.
درحالی که دسترســی و به صرفه بودن مهم هستند، اولویت 
اصلی دیگر نیاز به آموزش مردم در مورد واکســن ها ازطریق 
همکاری ســازمان های مختلفی خصوصی، دولتی و مردمی 
اســت. کروفا می گوید: »ما به پیام های یکپارچه برای مردم 
نیاز داریم تا متوجه شــوند چه در پیش اســت. وقتی واکسن 
دردســترس قرار گرفت، نمی توانیم این کار را انجام دهیم. از 

هم اکنون باید اقدام کنیم.«

افراد مبتال به اختالل دوقطبی دچار نوسانات 
شدیدی در خلق وخو می شوند که روی تفکر، 

رفتار و عمل آن ها اثر می گذارد.
راهنمای پیش رو برای افراد مبتال به اختالل 
دوقطبــی، خانواده های آن ها و هر کســی 
اســت که می خواهد اســاس این بیماری و 
درمــان و مدیریــت آن را درک کنــد. این 
راهنما جایگزینی برای درمانی که پزشــک 
یــا ارائه دهندٔه مراقبت های بهداشــتی ارائه 
می دهد، نیست اما می تواند به عنوان پایه ای 
برای پرسش و بحث درمورد اختالل دوقطبی 

مورد استفاده قرار گیرد.
اختالل دوقطبی چیست؟ ��

هــر فــرد دارای نوســاناتی در خلق وخــو 
اســت. احســاس شــادی، غم و خشــم 
طبیعی اســت. اختالل دوقطبی )یا بیماری 
افسردگی شــیدایی( یک وضعیت پزشــکی 
اســت که در آن فرد بیمار نوسانات شدیدی 
را در خلق وخو تجربــه می کند. خلق وخوی 
فرد ممکن اســت با رویدادهــای زندگی او 
ارتباطی نداشته باشــد. این نوسانات نه تنها 
روی خلق وخــو تأثیــر می گذارند بلکه روی 
نحؤه تفکــر، رفتار و عملکرد افــراد نیز اثر 
دارند. اختالل دوقطبی تقصیر فرد نیست یا 
به خاطر شــخصیت ضعیف یا ناپایدار نیست. 
این اختالل، یک اختالل پزشــکی است که 

می تواند درمان شود.
حدود یک تــا دو درصد از افراد بزرگســال 
در سرتاســر جهان دچار این اختالل هستند. 
میزان شــیوع اختالل دوقطبی در مردان و 

زنان برابر است.
اختــالل دوقطبــی چــه موقع شــروع  ��

می شود؟
در بیشتر موارد، عالئم اولیٔه اختالل دوقطبی 
در دوران نوجوانــی یــا اوایل بزرگســالی 
تشــخیص داده می شــود. بااین حال، هرچه 
ســن هنگام بروز اولین عالئم کمتر باشــد، 
عالئم ممکن اســت غیرمعمول تر باشــند. 
عالئم ممکن اســت با پریشانی یا سرکشی 
دوران نوجوانی اشــتباه گرفته شود، بنابراین 
اختالل دوقطبی اغلب تا زمان بزرگســالی 
تشــخیص داده نمی شــود. در برخی زنان، 
اختالل دوقطبی می تواند در دوران بارداری 
یا اندکی پس از آن ظاهر شود. شیدایی پس 
از بارداری تنها درحدود یک مادر در یک هزار 
مورد رخ می دهد. افســردگی پس از زایمان 

شایع تر است.
عالئم اختالل دوقطبی ��
شیدایی ��

گاهی اوقات، شــخص ممکن اســت برای 
حداقل یــک هفته غیرعادی و به طور مداوم 
با خلق بــاال، تحریک پذیر یا خلق گشــاده 
به نظر برســد. اگر این تغییــرات در خلق با 
عالئم دیگر )که در ادامه آمده است( همراه 
باشد، فرد ممکن اســت در مرحلٔه شیدایی 
اختالل دوقطبی باشد. همٔه افرادی که وارد 
مرحلٔه شــیدایی می شوند، احساس شادی یا 
سرخوشــی نمی کنند. درعوض، فرد ممکن 
است احساس تحریک پذیری شدیدی داشته 
باشد یا به شدت خشمگین، درهم گسیخته و 
پرخاشگر باشد. افراد در یک مرحلٔه شیدایی 

فقط عالئم خلقی را ندارند. برای تشــخیص 
یک اپیزود شــیدایی، آن ها باید حداقل سه 
مورد از عالئم زیــر را به میزان قابل توجهی 

داشته باشند:
اعتمــاد بــه نفــس کاذب یــا احســاس 
احســاس  افــراد  خودبزرگ بینــی: 
شکست ناپذیری یا قدرتمندی شدید می کنند. 
آن ها معتقدند که نحؤه عمل جهان را درک 
کــرده یا نحؤه نجــات آن را می دانند. آن ها 
ممکن اســت احســاس کنند که در زندگی 
دارای مأموریــت خاصی هســتند )مثاًل خدا 
آن ها را فرستاده است یا به آن ها قدرت های 

خاصی داده است.(
نیاز کمتر به خواب: افراد ممکن اســت پس 
از کمی خواب احساس سرحالی کنند. آن ها 
گاهی ممکن است برای چند روز یا چند هفته 

اصاًل نخوابند.
پرحرفی: افراد مبتال خیلی سریع، بسیار بلند 
و خیلی بیشتر از حد معمول صحبت می کنند. 
آن ها ممکن است دوســت داشته باشند که 
جوک یــا کلمه های قافیه دار بگویند و وقتی 
صحبت آن ها قطع شود، عصبانی می شوند. 
آن ها ممکن اســت مباحث را تغییر دهند و 
نتوانند به درســتی با دیگــران به گفت وگو 

بپردازند.
پرش افکار: رشته افکار افراد به راحتی از هم 
بریده می شــود و ازنظر تعامل مشکل دارند 

زیرا به آسانی حواسشان پرت می شود.
افزایش فعالیت: افراد ممکن است در مدرسه 
یا محل کار نســبت به معمول اجتماعی تر یا 
فعال تر شوند و بسیار پرانرژی به نظر برسند. 
در مرحلٔه اولیٔه شــیدایی، آن ها ممکن است 
مولد باشــند امــا با وخیم تر شــدن عالئم، 
درمورد فعالیت های خود سراسیمه می شوند 
و پروژه های زیادی را آغاز می کنند ولی آن ها 

را به پایان نمی رسانند.
قضاوت ضعیف: افراد ممکن اســت نتوانند 
نحؤه عملکــرد خود را کنترل یا برنامه ریزی 
کننــد. آن هــا ممکن اســت بــدون درک 
پیامدهای مضــر در فعالیت های غیرعادی و 
خطرناک )مثاًل خریــد افراطی، انتخاب های 
تجاری نامناســب و تصمیمات بد( مشارکت 
کنند. آن ها ممکن است ازنظر جنسی فعال تر 
شوند و در انتخاب شریک جنسی خود دقت 
کمتــری کنند. افزایش در فعالیت جنســی 
ناخواســته،  بارداری های  به  اســت  ممکن 
بیماری های مقاربتی، احساس گناه و روابط 

نافرجام منجر شود.
عالئــم روان پریشــی: افراد ممکن اســت 
عالئم روان پریشــی مانند هذیان )باورهایی 
که مبتنی بر واقعیت نیستند( را تجربه کنند. 
آن ها ممکن اســت همچین توهماتی داشته 
باشند. این افراد غالباً صداهایی را می شنوند 

که وجود ندارد.
هایپومانیا ��

عالئــم هایپومانیا کمتر از عالئم شــیدایی 
اســت، بااین حال ممکن است مخرب باشد. 
افراد ممکن اســت احســاس شادی کرده و 
انرژی زیادی داشــته باشند اما معمواًل دچار 
مشکالت جدی نمی شوند. هایپومانیا می تواند 
به سمت اپیزود شــیدایی کامل یا افسردگی 

شــدید پیش برود و بنابرایــن به درمان نیاز 
داشته باشد.

حالت مختلط ��
برخــی افراد همیشــه اپیزودهــای خالص 
شیدایی یا افسردگی را ندارند. درعوض، آن ها 
ممکن اســت اپیزودهایی را تجربه کنند که 
در آن عالئم شــیدایی و افســردگی به طور 
هم زمان اتفاق می افتد. به این حالت، وضعیت 
مختلط گفته می شــود. بــرای مثال، فرد در 
وضعیت مختلط ممکن اســت بسیار سریع 
فکر کرده و صحبت کنــد. در همین زمان، 
فرد ممکن است بسیار مضطرب بوده و افکار 
خودکشی داشته باشد. تشخیص حالت های 
مختلط دشوار و این وضعیت برای فرد بسیار 

دردآور است.
افسردگی ��

افســردگی می تواند اشکال مختلفی به خود 
بگیرد و اغلب معلوم نیســت از کجا می آید. 
اپیزود افســردگی عمده،  برای تشــخیص 
عالئم باید برای حداقل دو هفته و در بیشتر 
روزها تداوم داشته باشد. عالئم افسردگی در 
اختالل دوقطبی شــامل حداقل پنج مورد از 

موارد زیر می شود:
خلق وخــوی افســرده: وضعیــت خلق در 
افسردگی، تفاوت قابل توجهی از غم و اندوه 
طبیعی دارد. درواقع، بســیاری از افرادی که 
افســردگی را تجربه می کنند، می گویند که 
نمی توانند غم را احســاس کنند و بسیاری 
از آن ها وقتی افســرده هســتند، نمی توانند 
گریه کنند. توانایی مجدد گریه کردن اغلب 

به معنای بهبود افسردگی است.
از دســت دادن عالقه یا لذت مشــارکت در 
فعالیت هایی کــه قباًل ســرگرم کننده بوده 
است: وقتی احساس افسردگی در افراد شروع 
می شود یا به طور خفیفی افسرده هستند، هنوز 
می توانند از چیزهایی لذت ببرند و همچنین 
توجهشــان به فعالیت های لذت بخش جلب 
شود. وقتی افراد به شدت افسرده هستند، این 

توانایی ها را از دست می دهند.
کاهش یا افزایش وزن: بسیاری از افراد وقتی 
افسرده هستند، کاهش وزن پیدا می کنند که 
تا حدودی به این علت که اشــتهای خود را 
از دســت می دهند. اگرچه، گروهی از افراد 
احساس گرسنگی بیشــتری کرده و ممکن 
است تمایل آن ها به خوردن غذاهای غنی از 
کربوهیدرات و غذاهای چرب بیشتر شود. این 
امر منجر به افزایش وزن می شود. همچنین، 
متابولسیم ممکن است بسته به نوع افسردگی 
افزایش یافته یا کندتر شــود که به نوبٔه خود 

می تواند به افزایش یا کاهش وزن بینجامد.
مشکالت خواب: اختالل خواب در افسردگی 
رایج است. بســیاری از افراد دچار بی خوابی 
می شــوند: آن هــا در رفتن به خــواب دچار 
مشــکل شــده و اغلب در طول شب بیدار 
شــده یا صبح های بسیار زود بیدار می شوند. 
برای این افراد، خواب آرامش بخش نیست و 
با احساس خستگی از خواب بیدار می شوند. 
افراد دیگــر، مخصوصاً در طول روز بیش از 

حد می خوابند و اصطالحاً پرخوابی دارند.
بی تفاوتی یا سراسیمگی: بســیاری از افراد 
مبتال به افســردگی، دچــار کندی حرکت، 

گفتار یا تفکر می شوند. در موارد شدید، افراد 
دچار افســردگی ممکن است نتوانند حرکت 
کرده، ســخن بگویند و به محیط خود پاسخ 
دهند. برای برخی افــراد وضعیت برعکس 
اتفاق می افتد و بسیار سراسیمه هستند. آن ها 
از بی قــراری درونی شــدیدی رنج می برند. 
آن ها نمی توانند آرام بنشینند، در اطراف قدم 
می زنند و دستانشــان را به هم می فشــرند. 
افرادی که احساس بی قراری روانی می کنند، 

اغلب دچار اضطراب نیز هستند.
روزمره  کارهــای  تکمیل  انــرژی:  کاهش 
برای افراد دچار افســردگی دشوار می شود. 
از آن جایی که آن ها بــدون انرژی و انگیزه 
هستند، انجام وظایف مرتبط با شغل یا خانه 

زمان بیشتری می گیرد.
احســاس بی ارزش بــودن و گنــاه: هنگام 
افسردگی، ممکن است اعتماد به نفس افراد 
کم شود. آن ها ممکن است غرق احساسات 
بــی ارزش بودن شــوند. بســیاری از آن ها 
نمی تواننــد جلوی فکر کردن به گذشــته را 
بگیرند. آن ها درمورد اینکه دیگران از آن ها 
ناخشــنود شــده یا اینکه چیزهای اشتباهی 
گفته باشــند، وســواس داشــته و به شدت 
احســاس گناه می کنند. در موارد شدید، این 
احســاس گناه ممکن اســت موجب هذیان 
شود. در این شرایط، افراد مطمئن هستند که 
گناهکار بوده و باید به خاطر کارهای اشــتباه 

خود مجازات شوند.
ناتوانی در تمرکز یا تصمیم گیری: این عالئم 
می تواند به حدی بد باشــد کــه افراد نتوانند 
وظایف سادٔه خود را انجام دهند. آن ها ممکن 
اســت در تصمیم گیری درمورد موضوعات 

بسیار کوچک دچار مشکل شوند.
افکار خودکشــی: افراد افســرده اغلب فکر 
می کنند زندگی ارزشــی ندارد یا اینکه بهتر 
اســت زنده نباشــند. خطر دســت زدن به 
خودکشی براساس این افکار بسیار باال است 
و بسیاری از افراد وقتی افسرده هستند، دست 

به خودکشی می زنند.
عالئم روان پریشــی: عالئم روان پریشی در 
افسردگی ممکن است شامل باورهای اشتباه 
درمورد فقر یا مجازات شــدن برای گناهان 
گذشته باشد. افراد ممکن است معتقد باشند 
دچار بیماری کشنده ای مانند سرطان هستند. 
آن هــا همچنین ممکن اســت صداهایی را 

بشنوند یا چیزهایی را ببینند که وجود ندارد.
عالئم افسردگی ��

عالئم افســردگی اغلب شــامل موارد زیر 
می شود:

 اضطراب شدید
 نگرانی درمورد مسائل کوچک

 شکایت درمورد عالئم جسمی ازجمله درد
 مراجعٔه مکــرر به پزشــک به خاطر عالئم 

جسمی متعدد
علت اختالل دوقطبی چیست؟ ��

عوامل مختلفی در ایجــاد اختالل دوقطبی 
نقش دارند و مکانیســم دقیق آن مشخص 
نیست. بااین حال، شــواهدی محکمی وجود 
دارد که نشــان می دهد عوامــل بیولوژیکی 
ازجمله ژنتیک نقش مهمــی دارد. این بدان 
معنا نیست که فرد حتماً باید ژن ها را به ارث 

ببرد: ژن های درگیر ممکن اســت وقتی که 
فرد تشکیل می شود، تغییر کنند. دانشمندان 
بر ایــن باورند که تغییــر در ژن ها می تواند 
منجر به تولید پروتئین هــای ناقصی درون 
ســلول های مغز شود که به اختالل دوقطبی 
بینجامد. پژوهشگران درحال بررسی ژن ها و 
نیز پروتئین های مختلفی هستند که ممکن 
اســت در اختالل دوقطبــی تحت تأثیر قرار 

گیرند.
اختــالل دوقطبی براثر اســترس شــدید یا 
مشــکالت خانوادگی ایجاد نمی شود. اگرچه 
این عوامل ممکن است آغازگر اپیزود بیماری 
در فردی شــوند که از قبل دچار این اختالل 
است. همچنین اختالل دوقطبی حاصل عدم 
تعادل ســاده میان ناقل هــای عصبی مانند 
ســروتونین یا دوپامین نیســت. بااین حال، 
ناقل هــای عصبی ممکن اســت در جریان 

شعله ور شدن بیماری تحت تأثیر قرار گیرند.
عامــل آغازگر اپیزود اختــالل دوقطبی  ��

چیست؟
تمام اپیزودهای بیماری نمی توانند ناشــی از 
یک آغازگر خاص باشــند امــا یک آغازگر 
می تواند موجب آغاز بسیاری از ایپزودها شود. 
آغازگرها وضعیت هایی هستند که می توانند 
موجب برانگیختگی شیدایی یا افسردگی در 
فردی شوند که قباًل یک اپیزود از بیماری را 
تجربه کرده است. احساس استرس شدید یا 
کمبود مداوم خواب مثالی از این نوع آغازگرها 
است. آغازگرهای دیگر شامل مواد شیمیایی 
می شــوند و نیز شامل ضدافســردگی هایی 
هســتند که تأثیر »بســیار زیادی« داشته و 
منجر به شــیدایی می شوند. داروهای رایجی 
نظیر اســتروئیدها )مثاًل پردنیزولون که برای 
درمان آســم، آرتریت و موارد دیگر استفاده 
می شود( و داروهای خیابانی نظیر کوکائین و 

آمفتامین ها نیز از این دسته اند.
درمان های اختالل دوقطبی ��

درمان اختالل دوقطبی شــامل درمان های 
درمان هــای  و  )داروهــا(  بیولوژیکــی 
روانی اجتماعی )آموزش روانی و روان درمانی( 
می شــود. اغلب به هر دو درمان نیاز اســت 
اما معمــواًل ابتدا برای تحت کنترل درآوردن 

عالئم، درمان بیولوژیکی انجام می شود.
درمان های بیولوژیکی ��

مولفٔه  دوقطبــی  اختــالل  که  ازآن جایــی 
بیولوژیکی قوی دارد، اشــکال اصلی درمان، 
بیولوژیکی هســتند. این موارد عمدتاً شامل 
داروها می شــوند امــا از درمان های دیگری 
نظیــر نوردرمانی و درمان با ضربٔه الکتریکی 
تشــنج آور و تحریــک مغناطیســی مغز نیز 

استفاده می شود.
داروهــای مورد اســتفاده برای درمان  ��

اختالل دوقطبی
داروها ســنگ بنای درمان اختالل دوقطبی 
هستند. آن ها برای بازیابی و ارتقای سالمتی 
و پیشــگیری از بازگشــت عالئم مورد نیاز 
هستند. معمواًل چندین نوع دارو برای اختالل 
دوقطبی تجویز می شــود. یافتن دارو و مقدار 
مناسب دارو برای فرد بیمار مستلزم نظارت و 

گفتگوی مستمر با پزشک است.
اگــر عالئم اختالل دوقطبی درمان نشــود، 
احتمال بازگشت آن وجود دارد. بیشتر افرادی 
که تحت درمان قــرار نمی گیرند، طی یکی 
دو ســال ایپزود دیگــری را تجربه می کنند. 
داروهــا نه تنها عالئم را درمان می کنند بلکه 

از بازگشــت بیماری نیز پیشگیری می کنند. 
احتمال مانــدن در وضعیت خوب، در افرادی 
که مصــرف داروهایی خود را ادامه می دهند، 

بیشتر است.
گاهی اوقات افــراد مبتال به اختالل دوقطبی 
ممکن اســت بــرای مدت زمــان طوالنی 
احســاس خوبی داشته باشــند. وقتی چنین 
اتفاقــی می افتد، ممکن اســت بیماری وارد 
مرحلٔه آرام شــده باشــد یا اینکــه داروها با 
موفقیت از عالئم پیشگیری می کنند. در هر 
صــورت، تداوم مصرف دارو اهمیت دارد. اگر 
فرد درمان خود را قطــع کند، با احتمال ۸0 
درصد بیماری طی دو سال عود خواهد کرد. 
عود حتی ممکن است پس از سال ها تثبیت 

رخ دهد.
برخی افراد درمــورد اعتیاد به داروها یا تغییر 
شخصیت نگران هســتند. درمان های اصلی 
اختــالل دوقطبــی، تثبیت کننده های خلق، 
ضدافسردگی ها و ضدروان پریشی ها هستند. 
این داروها اعتیادآور نیســتند و شــواهدی 
وجــود ندارد مبنی بــر اینکه موجــب تغییر 
شخصیت می شوند. اگرچه، برخی از داروهای 
ضداضطــراب اگر مرتباً برای بیش از چندین 
هفته مصرف شوند، دارای خطر اعتیاد هستند.

برخی داروها که برای درمان اختالل دوقطبی 
مورد اســتفاده قرار می گیرند، ممکن اســت 
عوارض جانبی داشــته باشــند. بسیاری از 
عوارض جانبی با گذشت زمان تقلیل می یابند 
و برخــی دیگر با کمک پزشــک می توانند 
تسکین پیدا کنند. پزشک بر عوارض جانبی 
و مقــدار دارو نظارت خواهد داشــت و بعضًا 
معاینات دیگری انجام خواهد داد. با انجام این 
بررسی ها، خطر عوارض جسمی طوالنی مدت 
ناشی از داروها کم است. درواقع، خطر ناشی از 
زندگی با اختالل دوقطبی درمان نشده بسیار 

بیشتر است.
درمان با الکتروشوک ��

شاید بحث برانگیزترین و سوء تعبیرشده ترین 
درمان روان پزشــکی، درمان با الکتروشوک 
)ECT( یــا الکتروشــوک درمانی باشــد که 
تاحدودی ناشــی از نحــؤه نمایــش آن در 

رسانه های عمومی است.
درواقع، الکتروشوک درمانی در درمان هر دو 
مرحلٔه افسردگی و شیدایی اختالل دوقطبی 
بســیار مؤثر و بی خطر اســت و گاهی اوقات 
به عنوان درمان نگهدارنده طوالنی مدت برای 
پیشگیری از عود بیماری پس از بهبودی مورد 
الکتروشوک درمانی  می گیرد.  قرار  اســتفاده 
شبیه چیزی نیست که در بسیاری از فیلم ها 
به تصور کشیده می شود. اکنون بیماران قبل 
از اینکه جریان الکتریکی خفیفی روی یک یا 
هر دو طرف مغز آن ها اعمال شود، شل کنندٔه 
عضالت دریافت می کنند و تحت بیهوشــی 
عمومی قرار می گیرنــد. در جریان این رویه 
حرکات محســوس ناچیــزی در بیمار وجود 
دارد. معمواًل درمان سه بار در هفته و در طول 

دورٔه 3 تا ۴ هفته داده می شود.
بــرای درمان نگهدارنــدٔه طوالنی تر، درمان 
ممکن اســت به صورت ماهانه یک بار انجام 
شــود و تا زمانی که بیمار و پزشــک صالح 
الکتروشــوک درمانی  پیدا کنند.  ادامه  بدانند 
معمواًل روی بیماران بســتری شــده انجام 
می شــود اما بیماران دیگر نیز می توانند این 

درمان را دریافت کنند.
تحریک مغناطیسی مغز ��

در تحریک مغناطیسی مغز یا به طور دقیق تر 
تحریــک مغناطیســی مغــز از راه جمجمه 
)TMS(، به منظــور تحریــک ســلول های 
عصبی، پالس های مغناطیسی کوتاهی به مغز 
وارد می شود. تحریک مغناطیسی مغز درحال 
آزمایش است اما اثربخشــی آن هنوز تأیید 
الکتروشوک درمانی،  برخالف  اســت.  نشده 
این درمان بدون نیاز به بیهوشی یا شل کننده 

عضالت اعمال می شود.
روان درمانی ��

روان درمانی اصطالح کلی اســت که برای 
توصیف فرمی از درمان بــه کار می رود که 
مبتنی بر گفت وگو با درمان گر اســت. هدف 
این اســت که بحث و بیان احساســات به 
کاهش پریشانی فرد کمک کند. عالوه براین، 
نگرش ها، رفتــار و عــادات مفیدتری در او 
پرورش پیدا کند و روش های مقابله ســازنده 

و سازشی تری را در پیش بگیرد.
روان درمانی موفقیت آمیــز به رابطٔه حمایتی 
و راحت با درمانگر مورد اعتماد متکی است. 
مدل هــای روان درمانی مختلفی وجود دارند 
کــه به طورکلــی در دو گــروه کوتاه مدت و 
درمان های  بلندمدت طبقه بندی می شــوند. 
کوتاه مدت ســاختار یافته اند و به جای مسائل 
دوران کودکــی، روی موضوعات زمان حال 
تمرکز دارند. به طور متوسط، درمان حدود 10 
تا 20 جلسه طول می کشــد. در درمان های 
کوتاه مــدت، درمان گــر نقش فعالــی را در 
هدایت مباحث برعهده دارد. درمان بلندمدت 
ســاختارمندی کمتری دارد و می تواند یک 
سال یا بیشــتر طول بکشد. فرد مورد درمان 
این فرصت را دارد کــه درمورد نگرانی های 
مختلــف مرتبط با مســائل گذشــته و حال 
صحبت کند. در این مــدل، درمان گر نقش 

هدایت کنندگی کمتری دارد.
روان درمانی، درمان بســیار موثری اســت. 
اگرچه درمورد اختــالل دوقطبی، این روش 
می تواند به عنوان درمان کمکی به کار رود و 
جایگزین داروها نیست. هر بیمار باید قدری 
درمان حمایتی دریافت کند که نه تنها درزمینٔه 
مدیریت داروها است بلکه درمورد برخورد با 
مشــکالت مختلفی اســت که فرد مبتال به 
اختالل دوقطبی ممکن اســت با آن مواجه 
شــود. پیشــنهادها عملی و حمایت عاطفی 
اصلی ترین مشــخصه های درمــان حمایتی 

هستند.
بستری شدن ��

در جریان اپیزودهای شــدید افســردگی یا 
شیدایی، برخی افراد مبتال به اختالل دوقطبی 
ممکن اســت به بستری شدن در بیمارستان 
نیاز داشته باشند. اگر بیماری از کنترل خارج 
شــده باشــد و فرد را درمعــرض پیامدهای 
جــدی قرار دهد )برای مثــال ازطریق رفتار 
پرخاشــگرانه، ریســک پذیری، عدم مراقبت 
از نیازهای اساســی یا تمایالت خودکشی(، 

بستری شدن الزم است.
جمع بندی ��

اختالل دوقطبی، نوعی اختالل پزشکی است 
که می تواند درمان شــود. داروها سنگ بنای 
درمان اختــالل دوقطبی هســتند و درکنار 
درمان هــای روانی اجتماعی بــرای بازیابی 
و ارتقای سالمتی و پیشــگیری از بازگشت 
عالئم مورد نیاز هســتند. اگر عالئم اختالل 
دوقطبی درمان نشود، احتمال بازگشت آن ها 

وجود دارد.

اختالل دوقطبی؛ عالئم و نشانه ها و درمان
مریم صفدری
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با تالش یکی از شرکتهای فناور محقق شد

استفاده از نانو نخ های آنتی باکتریال 
در تاروپود جوراب و فرش

یکی از شــرکت های صنعتی با اســتفاده از نانو ذرات نقره نخ های 
آنتی باکتریال را به بازار عرضه کرده که تولیدکنندگان از این الیاف 
برای تولید جوراب، زیرپوش و انواع مختلف منســوجات اســتفاده 
می کنند. پلی اســتر دسته ای از پلیمرها است که حاوی گروه عاملی 
اســتری در زنجیره خود و دارای استحکام زیاد، جذب آب پایین و 
آب رفتگی حداقل در مقایسه با دیگر الیاف صنعتی هستند و به طور 

گسترده در صنعت منســوجات به کار می روند، ولی از سوی دیگر 
مواد پلیمری می توانند به ســادگی توسط باکتری ها یا قارچ ها آلوده 
شوند که این موضوع به انتقال بیماری ها و عفونت های شدید منجر 
می شود. جلوگیری از آلوده شدن سطح این مواد توسط میکروب ها 
می تواند به وســیله استفاده از یک عامل ضد باکتریایی فعال، مانند 
نانوذرات درون ســاختار آن ها صورت گیرد؛ چرا که نانوذرات در اثر 
واکنش با غشای خارجی باکتری، موجب تغییرات ساختاری داخل 
باکتری و در نهایت نابودی آن می شــود. یون های نقره و یا اکسید 
روی برای طیف وسیعی از باکتری ها بسیار کشنده بوده و یک روش 
رایج برای محافظت در مقابل باکتری ها هستند. از این رو استفاده از 

نانوذرات نقره در فرآیند تولید نخ موجب به دام افتادن این نانوذرات 
در بدنه نخ شــده و خاصیت آنتی باکتریال با ماندگاری مناســبی را 
ایجاد می کنــد. از طرفی، به منظور کاهش بوی بدن، باید از ایجاد 
میکروارگانیسم های تولید شده در عرق جلوگیری کرد. نقره دارای 
خاصیت آنتی باکتریال است و با توجه به قابلیت باالی نانوذرات نقره 
در نفوذ، می تواند میکروارگانیسم ها را از بین ببرد. در این راستا یکی 
از شرکت های صنعتی در حوزه نساجی نخ های آنتی باکتریال حاوی 
نانوذرات تولید و به بازار عرضه می کند. این نخ ها که دارای نانوذرات 
است، باعث ایجاد خاصیت آنتی باکتریال، ضدبو و ضد حساسیت در 

منسوجات می شوند و در عین حال دوام باالیی نیز دارند.

خواندنی

جلوگیری از نیش زدن پشه ها با تغییر ژن درمان اختالالت استخوان با کمک نوعی سلول
تیمی از دانشــمندان بین المللی در تالشند تا با تغییر ژن پشه ها عادت نیش 
زدن را در آن ها متوقف کنند. پشــه ها آزاردهنده و کشنده هستند. آنها سبب 
شیوع بیماری می شوند، زیرا برای این که از خون انسان ها تغذیه کنند آنها را 
نیش می زنند. در حال حاضر یک تیم بین المللی از دانشمندان در حال بررسی 
ژن هایی هستند که سبب این رفتار می شوند و تالش خواهند کرد تا پشه ها 
را مجبور به توقف نیش زدن انسان ها کنند که این کار باعث کاهش چشمگیر 

بیماری های منتقل شونده از پشه به انسان ها می شود.
دانشــمندان موفق به شناســایی 902 ژن مربوط به تغذیه از خون و ۴۷۸ ژن 
مرتبط با تغذیه غیرخونی از پشه ویومیا اِسمیتی )Wyeomyia smithii( شدند. 
اگر آنها بتوانند ژن پشــه هایی که تغذیه غیرخونی داشتند را جدا کرده و آن ها 
را دستکاری کنند، اساسا می توانند پشه ها را از انسان ها دور کنند که این کار 

می تواند ساالنه جان صدها هزار نفر را نجات دهد.
مهم تر از همه دانشــمندان یک روش برای شناسایی ژن مربوط به تغذیه از 
خون و تغذیه غیرخونی ابداع کرده اند و می توانند از این سیســتم برای هدف 
قرار دادن پشه های دیگری که ناقل بیماری های کشنده هستند، استفاده کنند. 
پشه هایی مانند پشــه های ببری آسیایی و پشه های ماالریا آفریقایی که از 

خون تغذیه می کنند می توانند هدف بعدی این تحقیقات باشند. 
دانشــمندان تالش خواهند کرد تا الگوی ژن هایــی را که می توانند به طور 
دقیق با رفتار تغذیه غیرخونی سازگاری داشته باشند را کشف کنند. زمانی  که 
ژن های تغذیه از خون متوقف شدند، این ژن ها می توانند جدا شده و اصالح 
شوند که این کار می تواند به مواردی منجر شود که اساسا رفتار تغذیه خون را 
خاموش می کنند، اما جمعیت پشه را که برای کل زنجیره غذایی اهمیت دارد 

حفظ می کند. گونه "ویومیا اِسمیتی" به دلیل این که هر دو نوع پشه گزشی 
و غیرگزشی را دارا هستند، برای مطالعه انتخاب شده است. 

پروفسورمایکل پفرندر )Michael Pfrender(، یکی از نویسندگان این مطالعه، 
گفت: این مطالعه توان ترکیب آزمایشــات پــرورش خوب و ژنومیک داده ها 
برای به دست آوردن بینش نســبت به زیست شناسی حامل های بیماری را 
نشان می دهد. وی افزود: راه حل دیگر این است که جمعیت پشه ها را نابود 
کنیم. مشکل این اســت که این روش ها معموال برای محیط زیست و سایر 
گونه ها مضر هستند، عالوه بر این هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که با 
حذف پشه ها از زنجیره غذایی و اکوسیستم چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابر این، 
بهتر است که جمعیت پشه ها را حفظ کرده و راهی برای جلوگیری از گسترش 

بیماری ها پیدا کنیم.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که 
نوعی سلول می تواند به تشــکیل و حفظ استخوان ها و 

درمان اختالالت استخوانی کمک کند.
به نقل از وب ســایت رسمی دانشگاه پنسیلوانیا، پژوهش 
جدیدی نشــان می دهد نوعی سلول که در شکل گیری 
و حفظ اســتخوان ها نقــش دارد، می توانــد یک هدف 
احتمالــی برای درمــان اختــالالت اســتخوان مانند 
پوکی اســتخوان باشــد. این پژوهش که در "دانشگاه 
پنســیلوانیا")University of Pennsylvania( انجــام 
شــده است، نشــان می دهد که ســلول های موسوم به 
"MALP"، نقش متفاوتی در نحوه بازسازی استخوان ها 
بر عهده دارند. نقص در این روند، معضل اصلی در پوکی 
استخوان است؛ بنابراین ارائه یک روش درمانی با استفاده 
از سلول های MALP برای تنظیم بهتر بازسازی استخوان 

می تواند به ابداع درمان های بهتر منجر شود.
"لینگ کیــن")Ling Qin(، از پژوهشــگران این پروژه 
گفت: کشــف مکانیسم های جدید ســلولی و مولکولی 
بــرای بازســازی اســتخوان می تواند بــه تنظیم خوب 
درمان های موجود یا طراحــی روش های درمانی جدید 
کمــک کند. برای مثال، با پیشــرفت فنــاوری اصالح 
ژن و روش هــای جدید مبتنی بر یک ســلول خاص، در 
آینده می توان از MALP بــرای درمان اختالالتی مانند 

پوکی استخوان اســتفاده کرد. نگهداری استخوان سالم، 
که   )Osteoblasts("استئوبالســت ها" میــان  تعادل 
مواد الزم برای تشــکیل اســتخوان را ترشح می کنند و 
"استئوکالســت ها")Osteoclasts( که به جذب مواد 
اســتخوان قدیمی می پردازند است تا راهی برای ساخت 
اســتخوان جدید ارائه دهند. بــروز اختالل در این تعادل 
می تواند به داشتن اســتخوان ناسالم منجر شود. هنگام 
بروز پوکی استخوان، استخوان های پرکار سریع تر از آن 
که امکان بازسازی وجود داشته باشد، خورده می شوند و 
همین موضوع موجب می شود که تراکم استخوان کمتر و 

نسبت به شکستگی آسیب پذیرتر باشد.
پیش تــر توافــق عمومی میــان دانشــمندان این بود 

کــه استئوبالســت ها و "ســلول های اســتخوانی" یا 
"استئوسیت ها")Osteocytes(، تولید استئوکالست ها را 
برای بازسازی اســتخوان آغاز می کنند. به عبارت دیگر، 
نقش ســلول های MALP در تنظیم جذب اســتخوان 
مشخص نبود. کین و همکارانش در پژوهشی که در اوایل 
سال 2020 انجام دادند، فراوانی سلول های MALP را در 
استخوان کشــف کردند. این سلول ها، حامل چربی های 
موســوم به "لیپید" )lipid( در مغز استخوان هستند. این 
گروه پژوهشی در بررسی های اخیر خود توانسته اند نقش 
سلول های MALP را در بازسازی استخوان بهتر مشخص 
کنند. آن ها در این بررسی ها نشان داده اند که سلول های 
MALP، با استئوکالســت ها تماس ســلول به ســلول 
دارند. کین و همکارانش با اســتفاده از روش های تعامل 
 ،MALP پیشرفته در سطح سلول، دریافتند که سلول های
پروتئینی موســوم به "RANKL" را ترشح می کنند که 

برای تشکیل استخوان ضروری است.
کین گفت: ما باور داریم که با شناســایی کامل عملکرد 
ســلول های MALP می توانیــم به یک هــدف درمانی 
امیدوارکننده برسیم که پیش از این هرگز در نظر گرفته 

نشده است.
 "Journal of Clinical Investigation" این پژوهش، در

به چاپ رسید.

جاناتان پوالرد ، شهروند آمریکایی که به جرم 
جاسوســی برای اسراییل در یکی از دراماتیک 
ترین و بحث برانگیزترین ماجراهای جاسوسی 
دوران جنگ ســرد به مدت 30 سال در آمریکا 
زندانــی بود، بعــد از رهایی از شــرایط آزادی 
مشــروط به زودی به اســراییل خواهد رفت. 
وزارت دادگســتری ایاالت متحده روز جمعه 
اعــالم کرد که آزادی مشــروط پوالرد تمدید 
نخواهــد شــد و بدین ترتیب این جاســوس 
ســابق از محدودیت هایی که از زمان آزادی 
مشــروطش از ۵ ســال پیش برایش در  نظر 
گرفته شده بود رها شده است. جاناتان پوالرد 
در ســال 19۸۵ و پس از تالش ناموفق برای 
پناهنده شدن به سفارت اسراییل در واشنگتن، 
توسط اف بی آی دستگیر شده و در سال 19۸۷ 
به جرم جاسوســی برای اسراییل به حبس ابد 

محکوم گردید.
او به انتقال هزاران ســند محرمانه به اسراییل 
اعتراف کرده بود. ماجرای زندانی شدن پوالرد 
-که یک یهودی اســت- به جرم جاسوسی به 
یکی از مناقشات عمده بین اسراییل و ایاالت 
متحده، دو متحد بســیار نزدیک، در چند دهه 
اخیر تبدیل شــده بود. بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر اســراییل ســال ها بود که برای آزادی 
پوالرد تالش می کــرد. در دوران اول حضور 
او به عنوان نخست وزیر در اواخر دهه 1990، 
نتانیاهو ســعی کرد مقامات ایــاالت متحده 
را راضــی به آزادی پوالرد نمایــد، در ادامه به 
وی شــهروندی اسراییلی بخشیده و شخصاً از 
دولت آمریکا خواست که اجازه حضور پوالرد در 
مراسم تدفین پدرش را بدهند، درخواستی که با 

پاسخ منفی مقامات آمریکایی همراه شده بود.
پوالرد که اکنون 66 سال دارد، در اواسط دهه 
۸0 میالدی تحلیلگری جوان در نیروی دریایی 
ایــاالت متحده بود که مــی گفت مدارکی در 
دســت دارد که نشان می دهند ایاالت متحده 
اطالعات مهمی را از اســراییل، متحد نزدیک 
خود، مخفی نگه مــی دارد. بدین ترتیب وی 
توسط یک افسر اطالعاتی اسراییلی استخدام 
شده و شــروع به انتقال اطالعات محرمانه به 
اســراییل کرد و در مقابــل آن هدایا و هزاران 
دالر دریافت نمود. حدود یک سال و نیم پس از 
شروع جاسوسی برای اسراییل، جاناتان پوالرد 

در حالی که تالش داشــت به سفارت اسراییل 
در واشــنگتن بگریزد دستگیر شــد. جاناتان 
پوالرد در سال 19۸۵ زمانی که متوجه شد که 
نیروهای اطالعاتی آمریکا برای دستگیری او 
و همسرش اقدام کرده اند، با خودرو به سمت 
سفارت اسرائیل در واشنگتن رفت اما به دستور 
دولت وقت اســرائیل، درهای سفارت به روی 
او باز نشــد. در  طول دوران دادگاه مشــخص 
شد که پوالرد تصاویر ماهواره ای و اطالعاتی 
در مورد سیســتم های نظامی شــوروی را به 
اسراییل داده است. وی مدعی شده بود که به 
دلیل یهودی بودن و وفاداری به اسرائیل برای 
جاسوسی داوطلب شــده و پول و هدایایی که 
از اسرائیل دریافت  کرده، برایش ارزش چندانی 
نداشته اند. با این وجود مقامات آمریکایی این 
ادعای پوالرد را رد کرده و مدعی شــده بودند 
که وی می خواسته در قبال دریافت پول، این 
اطالعات را به کشورهای پاکستان و آفریقای 
جنوبی نیز بفروشد. جاناتان پوالرد تنها شهروند 
آمریکایی است که تاکنون به خاطر جاسوسی 
برای یک کشــور متحد آمریــکا به حبس ابد 
محکوم می شــود. همسر وی نیز به پنج سال 
زندان محکوم شد، همسری که اکنون به دلیل 
ابتال به سرطان در بیمارســتانی در نیویورک 
در حال درمان اســت. پس از آزادی مشــروط 
از زندان، پوالرد مجبور بود پابندی بپوشــد که 
تحــرکات او را تحت نظر داشــت و در زمینه 
شــغلی نیز محدودیت هایی برای وی در نظر 
گرفته شده بود. عالوه بر این وی اجاز خروج از 
کشــور و صحبت با رسانه ها را نداشت و نمی 
توانست از نیویورک خارج شود اما اکنون تمامی 
این محدودیت ها برداشــته شده و او می تواند 
به اسراییل برود. همانطور که گفته شد، پوالرد 
در سال 199۵ و در حالی که ۸ سال از زندانی 
شــدنش به جرم جاسوسی می گذشت، دولت 
وقت اسراییل به خاطر فشارها به جاسوس بودن 
وی اعتراف کرده و به او شهروندی اسراییل را 
داد. بیل کلینتون درخواست ها برای بخشش و 
آزادی پوالرد را رد کرده و این واکنش توســط 
دیگر روســای جمهور ایاالت متحده نیز تکرار 
شد. دولت اسراییل گفته است که از این ماجرا 
عبرت گرفته و دیگر بعد از آن درصدد جاسوسی 

از ایاالت متحده برنیامده است.

داستان جاناتان پوالرد ؛ جاسوس اسراییلی دوران جنگ 
سرد که 30 سال در آمریکا زندانی بود

اگرچه وزوز گوش مشکل شایعی است، تاکنون 
ســنجه ای عینی برای اندازه گیری آن در دست 
نبوده اســت. بااین حال، پژوهشگران استرالیایی 
به تازگی روشــی برای این کار پیــدا کرده اند. 
توصیف برخی از تجربیات زندگی دشوار است؛ 
امــا این امر از واقعی بودن آن ها کم نمی کند. در 
سراســر جهان، 20 درصد افراد دچار زنگ زدن 
خیالی مزمن یا وزوز گوش می شوند. این صداها 
که اغلب زیر هســتند، با هیــچ محرک صوتی 
شناخته شده ای ارتباط ندارند و امروزه تشخیص 
فقط به تجربیات شخصی گزارش شده به وسیله ی 
بیماران متکی است. اکنون دانشمندان در استرالیا 
فکر می کنند روشی برای مشاهده ی ادراک وزوز 
گوش درون مغــز ابداع کرده اند کــه می تواند 
نخســتین ابزار بالینی عینی بــرای اندازه گیری 
وزوز گــوش و گامی برای یافتــن روش هایی 
بــرای درمان این وضعیت فراگیر و درمان ناپذیر 
باشد. در سال های اخیر، مطالعات تصویربرداری 
مغز در انســان ها و حیوانات نشــان داده اند که 
وزوز گوش با افزایشــی در شلیک عصبی و نیز 
تغییراتی در ارتباطــات درون مناطق خاصی از 
مغز مرتبط است؛ با این حال، تنها با ظهور فناوری  
جدید اســت که به ارزیابی صحیحی براساس 
ایــن ارتبــاط نزدیک تر شــده ایم. طیف نگاری 
کارکردی مادون قرمز نزدیک )fNIRS( ابزاری 
غیرتهاجمی و قابل حمل و تقریبا بی صدا اســت 
که به دانشمندان امکان می دهد تا فعالیت جریان 
خــون مرتبط با صدا در مغز را بهتر از گذشــته 
اندازه گیــری کنند. در ســال 201۴، اولین بار از 
fNIRS برای اندازه گیری ادراک وزوز گوش در 
مغز اســتفاده شد و نتایج نشان دهنده ی افزایش 
فعالیت جریان خون در قشر شنوایی سمت راست 
بود. پژوهش های بالینی بیشتر با استفاده از این 
فناوری نشــان می داد افزایش فعالیت نه تنها در 
قشر شنوایی، بلکه در مناطق غیرشنوایی مجاور 
مانند قشر پیشــانی و برخی از مناطق پردازش 
 fNIRS بصری نیز رخ می دهد. اخیرا، از فناوری
حتی برای نشــان دادن بهبود عالئم وزوز گوش 
پس از تحریک جریان مســتقیم فراجمجمه ای 
استفاده شده اســت که به عنوان درمانی بالقوه 
درحال توســعه است. در سال 201۸، دانشمندان 
 fNIRS در استرالیا نشان دادند که سیگنال های
در قشر شنوایی هم حضور و هم شدت صداهای 
خیالی را منعکس می کننــد که حاکی از روش 
معتبــری برای اندازه گیری شــدت وزوز گوش 
اســت. اکنون، همین پژوهشگران در مطالعه ی 
جدید خود سیگنال های fNIRS را ثبت کرده اند 
و از الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین برای 
دســته بندی 2۵ فرد دچار وزوز گوش براساس 
شدت وضعیت آن ها اســتفاده کرده اند. بیماران 
دچار وزوز گوش درمقایســه با 21 فرد سالم که 
در گروه کنترل قرار داشــتند، ارتباطات بیشتری 
را بین مناطق گیجگاهی و پیشانی و پس سری 
مغز در حالت استراحت نشان می دادند. براساس 
تجزیه و تحلیــل احتمال، ایــن اطالعات برای 
الگوریتم یادگیری ماشین کافی بود تا به صورت 
عینی وزوز گــوش را با دقت ۷۸ درصد ارزیابی 

کند. عالوه بر ایــن، الگوریتم قادر به تمایز میان 
شدت های وزوز گوش با دقت ۸۷ درصد بود.

مشــابه پژوهــش قبلــی، تصویربــرداری نیز 
نشــان دهنده ی ارتباطــات بیشــتر در لــوب 
گیجگاهی پیشانی بود که به دوره ی وزوز و فشار 
صدا ارتباط داده می شــود و ارتباطات بیشتر در 
لوب گیجگاهی پس ســری که به نوعی با شدت 
صدا مرتبط اســت. این امر نشــان می دهد هم 
بلندی و هــم آزاردهندگی وزوز گوش می تواند 

به طور جداگانه در مغز اندازه گیری شود.
همچنیــن، نتایج جدید از پژوهشــی مقدماتی 
حمایــت می کند که نشــان می دهــد بلندی 
ادراک شــده ی وزوز گــوش را بــا آموزش مغز 
برای پردازش چندین شــکل از اطالعات حسی 
می توان کاهش داد. در مطالعه ی حاضر، فعالیت 
مغــز افراد دچار وزوز گــوش وقتی کاهش پیدا 
کــرد که درمعرض الگوهای شــنوایی و بینایی 
قرار گرفتند. نویســندگان فکر می کنند این امر 
ممکن اســت به دلیل ســرکوب فعالیت عصبی 
ناشــی  از محرک های بیش ازحد ادراک شده یا 
اثر »دزدی خون« باشــد که در آن جریان خون 
بیشتر به سمت مناطق قشری فعال شده می رود و 
جریان خون مناطق مجاور کاهش پیدا می کند. 

نویسندگان نتیجه گیری می کنند:
    یافته هــای ما امکان اســتفاده از fNIRS و 
یادگیری ماشــین را برای توســعه ی سنجه ای 
عینــی از وزوز گوش نشــان می دهــد. چنین 
ســنجه ای با فراهم کردن ابزاری برای ارزیابی 
عینِی درمان های جدید و نظارت بر پیشــرفت 
درمــان بیماران، به پزشــکان و بیماران کمک 

زیادی می کند.
درحال حاضر، وزوز گوش علت شناخته شــده و 
درمانی قطعی ندارد و درحالی که ابزارهای بسیار 
مناسبی وجود دارد که می تواند در مواردی برای 
مدیریت عالئم اســتفاده شود، گزینه ها محدود 
هســتند و به پژوهش های بیشتری نیاز داریم تا 
به افراد دچار این وضعیت کمک کنیم. در افرای 
که دچار وزوز شدید گوش هستند، نرخ افسردگی 
و اضطراب به طور غیرعادی چشــمگیر اســت 
و بلنــدی صداهای خیالی یکــی از بزرگ ترین 
مشکالتی اســت که موجب آزار آن ها می شود. 
اگــر بتوانیم از تغییرات نابهنجار مغز برای درک 
بهتر مکانیسم پشت صحنه ی وزوز گوش استفاده 
کنیم، ممکن است در آینده روش بهتری برای 
درمان آن پیدا کنیم. برای مثال، مشخص نیست 
چرا وزوز گوش بــا فعالیت نامتقارن مغز مرتبط 
است؛ اگرچه می تواند به این مسئله مربوط باشد 
که صداها از کدام ســمت بدن درک می شوند. 
همچنین درحالی که نویســندگان ادعا می کنند 
اندازه گیری جدید آن ها اندازه گیری بالینی عینی 
است، هنوز باید از رتبه بندی ذهنی برای تقسیم 
بیماران به گروه های مختلف و مقایسه ی فعالیت 
مغزی آن ها برای شدت درک شده استفاده کرد. 
نویســندگان تصدیق می کنند کــه وزوز گوش 
ذاتا همیشــه مؤلفه ای ذهنی دارد؛ اما می گویند 
ســنجه ی کنونی عینی ترین سنجه ای است که 

تاکنون به دست آورده ایم.

ابداع روشی عینی برای اندازه گیری وزوز گوش

محققان اسپانیایی میزان قرارگیری در معرض 
نور خورشــید، برای دریافتِ  مناسب ویتامین 
D را تخمین زده اند. در فصول بهار و تابستان 
10 تــا 20 دقیقه قرارگرفتــن در معرض نور 
خورشید کافی است، در حالی که میزان مورد 
نیاز در ماه های زمســتان دو ســاعت است. 
بنابراین دریافت میزان مورد نیاز برای بسیاری 

از مردم ممکن نیست.
هر ســاله مطالعات زیــادی در تاکید بر قرار 
گرفتن در معــرض نور خورشــید به میزان 
متوســط و ریســک های قرارگرفتن زیاد در 
معرض نور خورشــید منتشر می شوند. گرچه 
اشــعه ی ماورای بنفش ســبب بروز التهاب 
خورشــیدی، ســرطان و پیر شــدن پوست 
می شــود، اما در کاهش فشــار خون، جذب 
ویتامین دی و بهبود بسیاری از بیماری ها نیز 

موثر است.
حال گــروه تحقیقاتی تابش خورشــیدی در 
دانشــگاه پلی تکنیک والنسیا )UPV( زمان 
الزم قرارگیری در معرض نور خورشید برای 
دریافت میزان الزم ویتامین دی بدون آسیب 
رساندن به ســالمتی را بررسی کردند. ماریا 
آنتونیو ســرانو، دانشمند دانشــگاه UPV و 
نویسنده ی اصلی این مقاله گفت: » در کشور 
اسپانیا با وجود ســاعات زیاد آفتابی در طول 
ســال، مقاالت متعددی از کمبــود ویتامین 
دی، میان اقشار مختلف مردم اسپانیا گزارش 

می کنند.«
کمبود ویتامین دی در بزرگســاالن با خطر 
باالی ابتال به بیماری های مختلفی در ارتباط 
است. از آنجایی که غذاهای کمی حاوی این 
ویتامین می باشند، تشــکیل آن در نتیجه ی 
قرارگیــری در معرض آفتــاب، منبع طبیعی 
دریافت این ویتامین است. سرانو و همکاران 
او زمان الزم بــرای تولید ویتامین دی مورد 
نیاز بدن – معادل بــا روزانه IU 1000 )واحد 
بین المللی( – را در محیط هایی همچون شهر 
والنسیا که میزان زیادی اشعه ی فرابنفش را 

در طول سال دریافت می کند، تخمین زده اند.
سوختگی در ۳۰ دقیقه ��

این تحقیق میزان تابش اشعه ی فرابنفش در 
حدود ظهر را برای چهار ماه در سال )یک ماه 
در هر فصل( از سال 2003 تا 2010 بررسی 
کرده است. با استفاده از این آمار و ارقام، زمان 
الزم برای بروز التهاب )قرمزشــدگی پوست 
سوخته شــده توســط آفتاب( محاسبه شد. 
بر اســاس نتایج این بررسی ها فردی با نوع 
پوست ســه )رایج ترین نوع پوست در اسپانیا( 
در ماه جــوالی )تیر( نباید بیش از 29 دقیقه 
در زیر نور خورشــید باشــد تا از بروز التهاب 
جلوگیری شود. در ماه ژانویه )دی( همان فرد 
می تواند برای 1۵0 دقیقه زیر نور خورشــید 

بماند.
حداقل زمان الزم برای تشکیل ویتامین دی 
مورد نیاز بدن به همین طریق محاســبه شد. 
متخصصان اضافه کردند: » مشخص کردن 
مقدار مورد نیاز در زمســتان به دلیل ســطح 
پایین تابش اشــعه ی فرابنفش و پوشــیده تر 
لباس پوشــیدن، به ســادگی قابل محاسبه 
نبود.« در اواســط روز در ماه ژانویه )دی( که 
حدود 10 درصد از بدن نمایان اســت روزانه 
130 دقیقه برای جذب ویتامین دی مورد نیاز 
بدن الزم است. این زمان از زمان الزم برای 
بروز التهاب کمتر است و در نتیجه باعث بروز 
آفتاب سوختگی نمی شود. در طرف مقابل در 
ماه های آوریل و جوالی)فروردین و تیر( که 
2۵ درصد بدن نمایان است حدود ده دقیقه و 
در اکتبر)مهر( 30 دقیقه برای جذب ویتامین 

الزم، کافی است.
سرانو می گوید: »این محاسبات برای پوست 
نوع سه اســت اما اعداد و ارقام برای آنهایی 
که رنگ پوستشــان روشن تر یا تیره تر است 
متفاوت خواهد بود. الزم است به خاطر داشت 
که ما درصد طبیعی نمایان بودن بدن در هر 
فصــل را در نظر گرفته ایم. اگــر این میزان 
بیشتر از درصد طبیعی باشد زمان کمتر خواهد 

بود.« عالوه بر آن زمــان بروز التهاب برای 
روزهای متوسط محاســبه شده است. سرانو 
تاکیــد می کند:» در مورد ایــن  زمان ها باید 
احتیاط الزم را داشــت. در روزهای گرمتر از 
متوسط زمان باید کمتر در نظر گرفته شود.«

جذب ویتامین دی در زمستان ��
این نتایج نشــان  می دهد کــه با وجود اینکه 
در کشــورهایی همچون اســپانیا تابش نور 
خورشــید به اندازه اســت، اما تعیین میزان 
مناسب ویتامین دی در عرض های جغرافیایی 
شمالی در زمستان )از نوامبر تا فوریه( -آبان 
تا بهمن- بــه دلیل کم بــودن زمان تابش 
خورشید )130 دقیقه ( دشوار است. در این ماه 
ها که ده درصد از بدن نمایان اســت در ظهر 
دو ساعت قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
برای تامین ویتامین در مورد نیاز کافی است 
اما در 10:00 حدود 9٫۷ ســاعت و در 16:00 

حدود ۵٫۷ ساعت مورد نیاز است.
از طــرف دیگر در ســاعات میانــی روز در 
تابستان و زمستان که 2۵ درصد بدن نمایان 
اســت حــدود 10 دقیقه از نور خورشــید در 
ساعت 13:00 و 20 دقیقه از 1۵:00 تا 1۷:00 
کافی است. ســرانو می گوید:» تابش دریافت 
شــده به فاکتورهایی چون مزاج، شکل بدن 
و لباس نیز بستگی دارد. باید به خاطر داشته 
باشید که تمام قسمت های بدن به یک میزان 

ویتامین دی جذب نمی کنند.«
سن فرد نیز نقشی مهم در جذب ویتامین دی 
از تابش فرابنفش دارد. با افزایش سن توانایی 
بدن در جذب ویتامیــن دی کاهش می یابد. 
افراد میانسال 66 درصد توانایی کودکان را در 
جذب ویتامین دی دارند. محققان اســپانیایی 
نتیجه می گیرنــد:» این نتایــج می تواند به 
انتخاب میزان مناســب برای جبران هر نوع 
کمبــود کمک کند. به طور مثال متخصصان 
سالمت به شــیوه ای بهتر می توانند در مورد 
مطلوبیت دریافت ویتامین دی از طریق رژیم 

غذایی یا از طریق مکمل تصمیم بگیرند.«

چه میزان نور خورشید برای سالمتی الزم است؟
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دالیلی برای نگران شدن از ترامپ

باید گفت دعوت ســید حســن نصراهلل، دبیر کل حزب اهلل 
لبنان برای آمادگی و در پیش گرفتن احتیاط در مدت زمان 
باقی مانــده از عمر دولت دونالد ترامپ فراتر رفتن از دایره 
تحلیل سیاســی و آمادگی نظامی واقعی برای این سناریو 
تلقی می شود. برکناری مارک اسپر تنها اشاره موجود برای 
توجه ناظران و تصمیــم گیران در منطقه ما به نیت واقعی 
آمریکا نبوده است. در زیر به مهم ترین آنها اشاره می شود.

- حمله ملک سلمان به ایران و سخن گفتن او از خطرناکی 
طــرح ایران بــرای منطقه و دعوت از جامعــه بین المللی 
برای اتخاذ موضعی ســختگیرانه در قبال ایران. تنش زایی 
عربســتان با ایــران در زمان کنونی پرســش های زیادی 
برمی انگیزد. به ویژه این که بدون هیچ مناســبت یا وقوع 

تحولی میان دو طرف صورت گرفت.
- انتشــار اخبار ترور مرد شــماره دو القاعــده در ایران که 
سه ماه پیش انجام شــده در این زمان به خصوص معانی 
متعددی دارد که مهم ترین آن ها مرتبط کردن نام ایران به 
تروریسم بین المللی، گروه های تندرو و بیان این مطلب که 
ایران حامی یکی از افرادی اســت که مسئول حمالت 11 
سپتامبر بوده است تا به این ترتیب افکار عمومی در آمریکا 

آماده پذیرش هر گونه تجازو نظامی به ایران شود.
- سفر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا 
به خاورمیانه که شــامل سه کشــور حاشیه خلیج فارس به 
عالوه بیت المقدس و ترکیه می شــود. هنوز علت واقعی و 
اهداف آن مشــخص نشده است. به ویژه که او مدت زمان 
مناسبی برای اجرایی کردن هیچ گونه سیاست بلند مدتی را 
ندارد زیــرا به زودی این منصب را ترک می کند. آیا او این 
طرف هــا را از نیت نظامی آمریکا باخبر می کند و نقش ها را 

میان آنها توزیع می کند؟
- مانور بزرگ اسرائیل در شمال که به گفته دبیر کل حزب 
اهلل بزرگترین مانور در تاریخ اســرائیل و دارای بعد دفاعی 
بوده اســت. به عالوه این که دولت آمریکا تا کنون مانع از 
تشکیل دولت در لبنان شده و بر عدم همکاری با هر دولتی 
تاکید کرده است که حزب اهلل در آن مشارکت داشته باشد.

اما ســخنان کریستوفر میلر، سرپرســت جدید وزارت دفاع 
امریکا که بعد از برکناری مارک اسپر از سمت وزارت دفاع 
به این سمت منصوب شــد، درباره تصمیمش برای ترسیع 
رونــد خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان و خاورمیانه 
تمــام این نشــانه ها درباره احتمال اقدام نظامی از ســوی 
آمریکارا از میان برد. با این وجــود این احتمال وجود دارد 
که او صادق نباشــد و برای گمراهی این سخنان را بر زبان 

آورده باشد.
احتمال تمام این ســناریوها وجود دارد اما به نظر شخصی 
من )نویســنده( هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، حزب اهلل 
یا سوریه بعید است زیرا ائتالف مقاومت قدرت وارد آوردن 
زیان های شــدیدی علیه آمریکا، اســرائیل یا متحدان دو 
طرف در منطقه را دارد و تصمیم گشــودن تمامی جبهه ها 
در برابر اسرائیل در صورت وقوع هرگونه تجاوزی روی میز 
قرار دارد و هماهنگ شــده است. عامل زمان نیز در اینجا 

مؤثر است.
اما درباره تصمیم خروج نیروهــای آمریکایی از خاورمیانه 
و افغانســتان، این تصمیمی است که برای اجرایی شدن به 

زمانی فراتر از عمر دولت کنونی آمریکا نیاز دارد.

منبع: رأی الیوم   

فرانسوی ها رکورددار بدبینی به 
واکسن کرونا

تحقیقات اخیر موسســه تحقیقاتی »آی پوز« )Ipos( نشــان 
می دهد که حدود ۵۴ درصد از مردم فرانســه خواهان استفاده 
از واکسن های موجود برای درمان ویروس کووید-19 یا کرونا 

خواهند بود.
به نقل از فرانس 2۴، نتایج امیدوارکننده آزمایش موفقیت آمیز 
چند واکســن کرونا در روزهای گذشته باعث امیدواری برای 

درمان این بیماری همه گیر شده است.
اما آیا این واکســن ها در صورت خودداری بسیاری از مردم در 

استفاده از آن مؤثر خواهد بود؟
پاســخ به این ســؤال نگرانی های زیادی را در میان مقامات 

فرانســوی ایجاد کرده که نرخ »تردید در استفاده از واکسن« 
در آن در باالترین سطح جهانی قرار دارد.

براســاس تحقیقات موسســه »آی پوز« فرانسوی ها کمتر از 
هر کشــور دیگری در جهان خواهان اســتفاده از واکسن های 
درمانگر کرونا هســتند. مقامات فرانسوی نگران بدبینی مردم 
این کشور به واکسن درمانی کرونا و امتناع بسیاری از مصرف 

آن هستند
»آنتواین بریســتول« اســتاد علــوم اجتماعی کــه در مورد 
نگرش های موجود به واکســن در فرانســه تحقیق کرده به 
»خبرگزاری فرانســه« گفــت: به طور کلی پذیــرش فرآیند 
واکسیناســیون در فرانسه نسبت به کشورهای خارج از آن کم 
است و شک در مورد واکسن کرونا بیشتر هم به نظر می رسد.

وی افزود: ما متوجه شــدیم که یکی از این دالیل عامل سنی 

اســت. افراد مســن تمایل بیشتری به واکسیناســیون دارند. 
عوامل جنســیتی نیز در این میان مؤثر هستند. زنان کمتر از 

مردان به دریافت واکسن تمایل دارند.
امــا مهم ترین دلیل امتناع از دریافت واکســن عدم اعتماد به 

نهادهای سیاسی و دانشمندان است.
تحقیقات نشــان داده که برای پایان بیمــاری همه گیر کرونا 
حدود ۸0 درصد مردم جهان باید واکســینه شوند و به همین 
دلیل برخی از سیاســتمداران فرانسوی پیشنهاد اجباری بودن 

تزریق واکسن را مطرح کرده اند.
»جرارد الرشــر« رئیس بخش ســنای پارلمان فرانســه به 
تلویزیــون ملی این کشــور اعالم کرد: مــن در صورت لزوم 
خواهان واکسیناسیون اجباری هســتم. وی گفت: استفاده از 
واکســن فقط برای خود فرد نیست و همبستگی و حمایت از 

کل جامعه محسوب می شود.
در عین حــال مردم در خیابان های پاریس در مورد واکســن 

اختالف نظر دارند.
یــک زن که حاضر به اعالم نام خــود نبود در این باره گفت: 
شاید مانند واکســن انفلوآنزای طبیعی عوارض جانبی زیادی 
پس از تزریق واکسن وجود داشته باشد. ما همچنان با سرعت 
به دنبال واکســن هســتیم اما اســتفاده از واکسن به معنای 
اثرگذاری کامل آنها نیســت. ما چیز زیادی در مورد واکسن ها 

نمی دانیم. بنابراین من تمایلی به ریسک ندارم.
ماری به عنوان یک بازنشســته فرانسوی گفت: هر کس این 
کار را انجام نمی دهد، خــوب البد نمی خواند. اما من این کار 
را انجام می دهم زیرا 66 ســال دارم و سالمتی من شکننده و 

آسیب پذیر است.

 راه حل هوایی وزیر!  / منبع: تسنیم ��
گذر و نظری بر هنر آزاده یعقوب پور

در این شماره به معرفی هنرمند جوانی 
می پردازیم که متولــد 13۵1 در تهران 
اســت. کارشناس ارشــد زمین شناسی 
اقتصادی دارد و دو مدرک کارشناســی 
مترجمی زبان انگلیســی و زمینشناسی 
هــم در کارنامه تحصیلیاش به چشــم 
می خورد. آزاده یعقوبپور از ده سالگی به 
نقاشــی عالقمند شد. آن هم به واسطه 

نقاشی گل سرخی که پدر برایش کشید و با الهام از آن همان تکنیک 
ســرلوحه آثار وی تا به امروز شد. او این شیوه را »آزاده« نام گذاشت 

و در این باره می گوید: »نام شیوهام را »آزاده« گذاشتم چون هرکسی 
مانند نامم آزاد اســت هر حســی که از آثارم برداشت می کند داشته 
 )Cubism( و کوبیسم )Abstract( باشــد. آثار من تلفیقی از آبستره
هســتند که همه آنها با خودکار و روان نویس نقش بسته اند«. نکته 
اینکه در بعضی آثار وی گوهر سنگ اصل، طال، نقره، مس، فسیل و 
صدف به کار رفته است. این نقاش ایرانی تاکنون در نمایشگاههای 
خارجی متعددی شــرکت داشته اســت که از جمله آن ها می توان به 
نمایشــگاه های انفرادی با عنوان »آزاده« در گالری انتظامی )ســال 
1399( و در فرهنگســرای ملل )سال 139۸( اشاره داشت. همچنین 
او دارنــده غرفه اختصاصی آثــار در world art dubai )201۷( نیز 
بوده اســت. از دیگر سو شــرکت در نمایشــگاهها و جشنوارههای 
خارجی از جمله آرتفــر هنگ کنگ و بیینالهای هنری بازل و کن و 
البته نمایشــگاههایی در پاریس، رم و دوبی از دیگر فعالیتهای آزاده 
یعقوب پور در عرصه هنرهای تجســمی است. در عرصه داخلی هم 
در کارنامه وی شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر )139۷( و 
دو نمایشگاه در فرهنگسراهای شفق و سرو تهران به سال 139۸ به 
چشم می خورد. در سال 1399 نیز در نمایشگاههای گروهی متعددی 
شــرکت داشته اســت از جمله: رنگ صلح )موزه قصر تهران(، رنگ 
خیال )گالری گلهای داوودی(، صلح و دوســتی )برج آزادی(، آسمان 
آبی )برج میالد(، تجلی )گالری احســان(، هنر برای هدیه )نگارخانه 

گل نرگس( و چهار نمایشگاه گروهی در گالری انتظامی تهران.

کاریکاتور
دریچه

 نیما نوربخش

نگاه روز

اخیراً دســتور تعطیلی بازارها از ســاعت 1۸ در 
شهرها صادر شده اســت و احتمال دارد مقررات 
منع آمد و شــد از ســاعت 21 در هم اجرا شود. 
چقدر این تصمیمات با قانون اساســی همراســتا 

است؟
مقررات تعطیلی اجباری بازار در شهرها از ساعت 
1۸ اجرا شــده اســت و زمزمه هایی هــم درباره 
منع آمد و شــد از ســاعت 21 به گوش می رسد 
کــه دلیل آن هم قفل شــدگی )1( نظام درمانی 
کشــور و افزایش انفجاری آمــار مرگ و میر در 

اثر کروناست.
باید به ایــن نکته توجه کرد که قانون اساســی 
بــرای ایجــاد چنیــن محدودیتهایــی، ضوابط 
مشخص و شفافی دارد که به نظر می رسد درباره 
محدودیتهای ناشــی از کرونا، بــه این ضوابط و 
احکام توجه چندانی نشــده است. در اصل هفتاد 
و نهم قانون اساســی می خوانیــم: »...در حالت 
جنگ و شــرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق 
دارد با تصویب مجلس شــورای اســالمی موقتًا 
محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت 
آن به هر حال نمی تواند بیش از ســی روز باشد و 
در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت 
موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.«

از آنجایی که در مســائل حقوق عمومی، اصل بر 

نداشــتن صالحیت و اختیار نهادهاست مگر آنکه 
در قانون تصریح شــده باشــد، به نظر می رسد 
هیچ بخشــی از دولت یا ســایر قوا- به استثنای 
مجلــس- حق مقــررات گذاری بــرای محروم 
سازی مردم از حقوق بنیادین خود از جمله آزادی 
تجــارت، آزادی رفت و آمد و آزادی تردد در تمام 
یا بخشــی از شبانه روز را ندارد مگر آنکه مجلس 
طی مصوبه ای به آن تاکید کرده و این مجوز را به 
دولت بدهدکه در شرایط بحرانی از جمله بحران 
شــیوع کرونا یا هر بیماری دیگر –حتی جنگ یا 
ناامنی گسترده- که مردم را از حقوق و آزادیهای 

بنیادین، محروم سازد.
از آنجایــی که حق کســب و کار و تجارت برای 
واحدهای صنفی و آزادی رفت و آمد برای عموم 
شهروندان از حقوق بنیادین آنها در اسنادی مانند 
قانون اساســی و میثاقهای بیــن المللی »حقوق 
مدنی و سیاسی« و »حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی« تصریح شــده و دولت ایران نیز به این 
میثاقها پیوسته اســت، باید در صورتی که دولت 
لزوم و اجباری برای محروم ســاختن شهروندان 
از بخشــی یا تمام هر یک از حقوق بنیادین آنها 
تشخیص می دهد ابتدا با ارائه الیحه ای که امکان 

تصویب سریع در مجلس را دارد –با قید فوریت- 
اختیار قانونی برای اعمال مقررات تعطیلی کسب و 
کارها یا ممنوعیت آمد و شد مردم را از نمایندگان 
مجلس کســب کرده و پــس از آن، در صورت 
ضرورت اقدام به تعطیلی بازارها یا اجرای مقررات 
عبور و مرور کند.همچنین شروطی مانند »موقت 
بودن زمان برقــراری محدودیتهای ضروری« و 
»کسب اجازه مجدد از مجلس برای تداوم شرایط 
اضطراری« در اصل هفتاد و نهم قانون اساســی 
قید شــده و طبیعتًا دولت یا بخشــی از آن مانند 
شورای امنیت کشــور یا شوراهای تأمین استانی 
و شهرســتانی باید به حکم قانون تمکین کنند و 
برای وضع چنین مقرراتی ابتدا از مجلس، مصوبه 
بگیرند. در غیر اینصورت محدودساختن آزادی ها 
و حقوق بنیادین شــهروندان مطابق با ماده ۵۷0 
کتاب تعزیرات از قانون مجازات اســالمی قابل 
پیگرد اســت. زیرا این ماده بــه صراحت عنوان 
می دارد: »هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به 
نهادها و دستگاههای حکومتی که برخالف قانون، 
آزادی شــخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را 
از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و 
محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به 
حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.«
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 محدودیت رفت وآمد شبانه در شهرها چقدر 
با قانون اساسی سازگار است؟
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