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میراث شوم آقای نخست وزیر

از امیر عباس هویدا نَقل اســت که در پایان 
دوره صدارتــش در مرداد مــاه 56، قیمت 
کبریت همــان دو ریال بود که در شــروع 
صدارتش در بهمن ماه 43 بوده است. اشاره 
به تثبیت قیمت ها. صرف نظر از اینکه اصاًل 
او چنین عبارتی را گفته یا خیر و صرف نظر 
از اینکه انســان دو پا گرایش دارد که آنچه 
را که دوســت دارد گفته شــده باشد را گفته 
شــده قلمداد می کند، آیا تثبیت قیمت نشانٔه 
حکمرانی خوب اســت؟ به صــالح اقتصاد 
کشور و تولید ملی بوده؟ و یا برعکس، به نفع 
اعتبار آن نخســت وزیر و همفکرانش است 
که از آن گفته تََبّری بجویند؟ متوســط نرخ 
تورم اقتصاد ایران در دوره سیزده سالٔه ایشان 
7.4 درصد اســت. این دوره را می توان به دو 
بخش قبل و بعد از سال 52 تقسیم کرد. نرخ 
تورم از ســال 40 تا قبل از سال 52 هیچگاه 
باالتــر از 6.5 در صد نبــوده. پس از تحریم 
نفتی غرب از ســوی اعراب و افزایش شدید 
قیمت نفت و افزایش چند برابری در آمدهای 
ارزی کشــور، متوســط نرخ تــورم در بین 
ســالهای 52 الی 56 به 15.7 درصد جهش 
کرد. علت تورم چیزی نبود جز تزریق درآمد 
نفت به اقتصاد در حالیکه معادل آن نقدینگی، 
کاال / خدمات در جامعه وجود نداشت. اگر تا 
قبل از سال 52 برای هر خودرو یک مشتری 
با قدرت خرید بیســت هزار تومــان در بازار 
وجود داشــت، با پولدار شدن مردم، مثاًل سه 
مشــتری برای خرید آن یک دستگاه خودرو 
به رقابت می پرداختند. لذا فروشنده قیمت را 
تا حدی باال می برد تا دو نفر از متقاضیان از 
خرید منصرف شــوند و فروشنده با مشتری 
باقیمانده در قیمت جدیــد )باالتر( به توافق 
برســد. پول در دست مردم افزایش پیدا کرد 
اما آنها ثروتمندتر نشدند. چطور می شود تورم 
داشته باشیم اما قیمت ها باال نرود؟ عاملی که 
می تواند کمبود کاال را در کوتاه مدت جبران 
کند واردات اســت. دولت ایران در نیمه اول 
دهٔه پنجاه متناســب با نقدینگی زیاد شونده 
در دســت مردم، به واردات کاالهای عمدتًا 
مصرفی میدان داد. به اتکای دالرهای نفتی. 
واردات آنقدر زیاد شــد که اسکله ها و بنادر و 
سیســتم حمل و نقل جاده ای و ریلی و انبار 
داری و گمرک و دستگاه اداری و مالی کشور 
ظرفیت پذیرش و حمل و توزیع این حجم زیاد 
از کاالهای وارداتی را نداشتند. دولت به تصور 
خود با تیر واردات دو نشــان می زد: اواًل تورم 
را مهار می کــرد و ثانیاً به مردم و بخصوص 
قشر ضعیف می گفت که من به دنبال کاهش 
قیمت ها و فراوانی و رفاه برای شما هستم و 
برای خود ِوجهه و محبوبیت می خرید. با این 
اقدام اما تولید ملی )که در دهٔه چهل به همت 
جمعی از مدیران اقتصادی تحصیل کرده به 
رشــد خیره کننده ای دست یافته بود( بشدت 
تضعیف شــد. آنچه باقی مانــد تولید دولتی 
و شــبه دولتی )کارگاه هــای مونتاژ خودرو و 
ماشــین آالت و لوازم خانگی و صنایع نفت 
و گاز و ذوب آهــن و مس و آلومینیوم و برق 
و... .( بود با بهره وری پایین و به مدد انرژی 
ارزان. تولید کنندگان گوشــت و برنج و گندم 
و میوه و لبنیات و کفش و مبلمان و پوشاک 
و فرش هرگز یارای مقاومت در مقابل سیل 
واردات دولتی را نداشتند و به حاشیٔه بازار رانده 
شــدند. واردات نهایتاً از حجم نقدینگی عقب 
ماند و دولت در کنتــرل قیمت ها عاجز. نرخ 
تورم در ســال 56 به 25.1 درصد رسید. پول 
پاشی به روش هویدا بجای رفاه، برای مردم 

گرانی و تورم آورد.
* ادامه در صفحه 12

سعید قصابیان*
 نمایش نامحدود مظنه ها اجرایی شد

گامی برای شفافیت در بورس
قــوه قضاییه اعالم کرد که در راســتای 
اجرای دستور رئیس دســتگاه قضا برای 
نامحدود  نمایــش  بورس،  در  شــفافیت 
مظنه ها اجرایی شــده است. مرکز رسانه 
قوه قضاییــه اعالم کرد: دســتگاه قضا 
همــواره بر حفــظ حقوق عامــه اهتمام 
ویژه ای داشته است که یکی از مصادیق 
حقوق عامه حفظ و صیانت از سرمایه های 
مــردم و موضوع مهم و چالــش برانگیز 
بــورس اســت. در همین راســتا، رئیس 

قوه قضائیه جلســاتی را بــا هیئت مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای 
هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس 
برگزار و بر لزوم شــفاف کردن فرایندها 
در بورس برای رفــع دغدغه مردم تاکید 
کرده است. در این رابطه حجت االسالم 
والمســلمین محســنی اژه ای 20 آذرماه 
در دیدار با هیئت مدیره ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار با اشــاره به دسترســی 
کارگزاری ها و ســازمان بــورس به تمام 

ردیف ها و سفارشات عرضه و تقاضا، گفته 
بود ســهامداران عادی به صورت آنالین 
حداکثر 5 ردیف از سفارشات را می توانند 
مشــاهده کنند و همین موضوع ســبب 
ایجاد رانت و فساد شده است. رئیس قوه 
قضاییه، عنوان کرد: همچنین دیده شــده 
که صندوق ها به جای کد بورســی خود 
صندوق، با کدهای حقیقی که در صندوق 
شرکت  بورس  در  کرده اند  سرمایه گذاری 

می کنند و یا کدهای حقیقی صندوق....
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فعال حوزه زنان و خانواده: اصالح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان است

زنان؛ 
قربانیان خاموش تبعیض
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چرایِی ادغام دو صندوق بازنشستگی وابسته به دولت!

بال هاِی چیده ِی »هما« برای 
بازنشستگان

۴

پیش بینی یک کارشناس از روند شاخص کل بورس

دوره رکود بازاررسرمایه 
تمام شد

8

قفل اضطراب عمومی را باز می کند؟

 بازگشت طرح صیانت از 
تاریکخانه کمیسیون
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و ویای بر باد رفته  واردات خودر ر
 سمبه قوی خودروسازان در پرونده واردات خودرو؛
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تلخی های سال ۱۴۰۰

از آن جا کــه فقر پدیده ای اقتصادی اســت، به طور 
طبیعــی در حــوزه اقتصاد آثــاری ویران گر برجای 
می نهد. این پدیده چنانچه به موقع شناسایی و نابود 
نشود، چون غده ای سرطانی گسترش یافته، جامعه را 
فرا می گیرد و به مرگ اجتماع می انجامد تلخی هایی 
هم داشتیم، که از بین همٔه تلخی ها آنی را که از همه 
به نظر من سخت تر و مهمتر است عرض می کنم و 
آن تنگی معیشت مردم، مسئلٔه گرانیها و توّرم و این 
چیزها بود که خب باید حتماً عالج بشــود. ]این ها[ 
چیزهای عالج پذیری اســت، مقــام معظم رهبری 

1/1/1400
تلخی ها

۱- جان باختن ۸۰ هزار هموطن در سه موج سنگین کرونا ��
فروردین 1400 با موج چهارم کرونا آغاز شــد و در 
تابستان و زمســتان هم موج های پنجم و ششم با 
ســویه های دلتا و امیکرون گرفتارمان کرد. خبر تلخ 
ایــن که آمار فوتی های کرونای مــا از 61 هزار نفر 
در 2۹ اســفند 13۹۹ به مرز 140 هــزار نفر تا روز 
گذشته رســید و این یعنی در سالی که گذشت ۸0 

هزار هموطن را به خاطر کرونا از دست دادیم.
۲- بی نظمی های برقی ��

تابستان 1400 یک ماجرای روی اعصاب دیگر هم 
داشت و آن قطعی های مکرر و بدون برنامه در کشور 
بود. عالوه بر مردم، تولیدکنندگان، کارخانجات هم از 
این وضعیت کالفه شدند و خسارت بسیاری دیدند، 
وزارت نیرو هم این بی تدبیری را پذیرفت و بابت آن 

عذرخواهی کرد.
۳- افزایش نجومی قیمت اجاره ومسکن ��

مستاجران در سال 1400 روزهای دشواری را پشت 
سرگذاشتند افزایش نجومی نرخ اجاره بها بسیاری از 
مستاجران را به شهرهای حاشیه ای تهران کوچ داد 
و برخی از پدیده ها از جمله اتوبوس خوابی، پشــت 
بام خوابی و اجاره مســکن اشتراکی همزمان با موج 

گرانی ها افزایش یافت.
۴- ضررسرمایه گزاران دربورس ��

بورس در 1400 تحت تأثیر نوسان عجیب سال ۹۹ 

قرار داشت. صعود شــاخص کل تا باالی 2 میلیون 
واحد و ســقوط شدید پس از آن موجب شد شاخص 
سال ۹۹ را با یک میلیون و 307 هزار واحد تمام کند. 
در سال 1400 شاخص در اواخر خرداد به کمتر از 1/1 
میلیون واحد نیز رسید و در ادامه در تاریخ 6 شهریور 
به یک میلیون و 575 هزار واحد رسید اما در نهایت 
در اکثر روزها 1/3 و 1/2 میلیون واحد بود تا سرانجام 
در روز گذشــته به یک میلیــون و 345 هزار واحد 
برســد. در این میان اعتراضات سهامداران به ادامه 
زیان گســترده و انتظار از دولت برای بهبود بورس، 

مهم ترین وجه اتفاقات درباره تاالر شیشه ای بود.
۵- رتبه اول جهان شدن درافت ارزش پول ��

 ناتوانی دولت قبل دربرگرداندن ارز حاصل از صادرات 
کشــور موجب افت ارزش پول کشور شد زیرابرای 
اینکه ارزش پول ملی کشور در مقابل سایر کشورها 
حفظ شود، باید درآمد ارزی به کشور وارد شود، حال 
این درآمدهای ارزی چــه از طریق افزایش تولید یا 
صادرات غیرنفتی یا نفتی باشــد و یا از طریق جذب 

سرمایه گذاران مستقیم خارجی.
۶- افزایش فاصله طبقاتی و فقر معیشتی مردم ��

براســاس گزارش موسســه عالی پژوهش سازمان 
تأمیــن احتماعی کاهش رشــد اقتصــادی و تورم 
باعث شــده فاصله طبقاتی در کشــور افزایش یابد 
و جمعیــت زیر خط فقــر از 15 درصد به حدود 30 
درصد برسد ســال 1400 از نظر فقر نسبت به سه 
سال گذشــته بدترین سال بود، »در کنار تحریم ها، 
دولت هر چقدر ذخیره ارزی داشــت برای کسری 
بودجــه خرج کرد. بنابراین در ســال جاری منبعی 
برای کسری بودجه نداشت.«. »از سوی دیگر تغییر 
دولت در ســال 1400 نیز در وضعیت اقتصاد ایران 
مؤثر بود. سیســتم سیاسی کشور اینگونه است که 
وقتی دولت عوض شــود بســیاری از کارها معطل 
می ماند. معمواًل سرمایه گذاران هم منتظر می مانند 
تا دولت و مدیران مشخص شود. این موضوع نیز به 
واحدهای اقتصادی لطمه وارد می کند.«. »مجموعه 
این عوامل در کنار بیکاری و نداشــتن منبع درآمد 
برخی از مردم، فشــار اقتصادی و اجتماعی به مردم 
وارد کرد. چنین شــرایطی موجب گسترش فقر در 
کشور طی سال 1400 شد.«. در حالی که تورم نقطه 
به نقطه کل کشور در اسفندماه سال گذشته 7/ 4۸ 
درصد بوده، تــورم خوراکی ها و کاالهای با دوام با 
سرعت بیشتری ادامه داشــته است. تورم نقطه به 
نقطه خوراکی ها و آشــامیدنی ها در اسفندماه سال 
۹۹، حدود 67 درصد و تورم نقطه به نقطه کاالهای 

بادوام در این زمان، ۸/ ۸3 بوده است.

جمهوری آذربایجان به دنبال چیست؟

 از سال ها قبل تحریکات گسترده از از طریق رسانه های وابسته 
به جمهوری آذربایجان علیه ایران انجام شده است. در ابتدا نوک 
تیز این حمالت متوجه حاکمیــت ایران بوده، اما به مرور زمان 
نوک تیز این حمالت عیان تر شــده و کلیت تمایت ارضی ایران 
را هدف گرفته و در کنار رســانه های رسمی شبکه های تجزیه 
طلب نیز به طور رســمی تر تمامیت ارضی ایران را مورد هدف 

قرار داده است.
اخیراً یک کارشــناس رسانه ای این کشور در یکی از رسانه های 
این کشور خواهان »بازگشــت اراضی این کشور و وصل شدن 
جمهوری آذربایجان به خلیج فارس شــده است!« همچنین وی 
در ســخنان تحریک آمیز و توهین آمیزی ایــران را »ابلیس« 
نامیده، یعنی عالوه بر آشــکار کردن عناد خود با حاکمیت ایران 
دشمنی خود با کل موجودیتی به نام ایران را نیز ابراز کرده است.

باید اشاره کرد که این ســخنان تحریک آمیز از جانب رسانه ها 
و تریبون های تبلیغاتی یک کشــور همســایه علیه یک کشور 
همســایه دیگر، مصداق بارز تحریک علیه تمامیت ارضی است 
و در بهترین حالت باید با اعتراض ســفارت ایران در جمهوری 

آذربایجان و احضار سفیر جمهوری آذربایجان مواجه شود.
موضوع بعدی این مســاله است که انفعال کلی دستگاه سیاست 
خارجی ایــران در جمهوری آذربایجان و غافل شــدن ایران از 
همسایه خود جای پای رقیب منطقه ای ایران یعنی«اسرائیل«را 
به این کشور باز کرده و در نتیجه، حضور اسرائیل در این منطقه 
مدل کردســتان عراق نیز در جمهوری آذربایجان در حال پیاده 
شدن اســت؛ در حال حاضر عوامل اسرائیل در حال تغذیه مالی 

دشمنان ایران در جمهوری آذربایجان هستند.
نکته ای که در حال حاضر مســاله تجزیــه طلبی کردی که از 
اقلیم کردستان تغذیه می شــود و مساله تجزیه طلبی ترکی که 
از طــرف جمهوری آذربایجان تغذیه می شــود را از هم تفکیک 
می کند این موضوع است که مساله تجزیه طلبی ترکی در حال 
حاظر تنها دارای ماهیت رســانه ای و فرهنگی اســت و دارای 
ماهیت مسلحانه نیســت، اما در صورتی که غلفت ایران نسبت 
به جمهوری آذربایجان تداوم داشته باشد این مساله می تواند به 

بحران های عمیق تری برای امنیت ملی ایران مبدل شود.
اهرم هایی که ایران می تواند در قبال کاهش خطر تجزیه طلبی و 
افکار ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان بکار ببرد می تواند دارای 
ماهیت قهری یا ماهیت اقتصادی و یا گسترش روابط اقتصادی 
باشــد که مورد دوم را ترکیه، هم اکنون، در حال پیاده ســازی 
در اقلیم کردستان عراق اســت. ترکیه یک خط لوله را از اقلیم 

کردســتان عراق به داخل خاک خــود وارد کرده و عماًل صدها 
شــرکت ترکیه ای در اقلیم کردســتان که یکی از پرخطرترین 
نقاط برای ترکیه اســت، حضور دارند. ترکیه سعی دارد با ایجاد 
وابستگی اقتصادی از خطرات امنیتی اقلیم کردستان برای خود 

بکاهد.
باید گفــت در صورتی که ایران دارای یک اقتصاد پویا باشــد 
بخشــی از خطرات امنیتی از جانب کشــورهای همسایه قابل 
تقلیل اســت، البته باید افزود که همه این مفاهیم که با تسری 
متقابل امنیت و اقتصاد با همدیگر مرتبط می شــود تحت نظریه 
امنیتی کوپنهاگ قابل تحلیل اســت. البته باید افزود که ماهیت 
قهری نیز تنها شــامل مسائل امنیتی و نظامی نمی شود و برخی 
دیگر از اقدامات دیپلماتیک و سیاســی نیــز می تواند به عنوان 

مفاهیم قهری در قبال جمهوری آذربایجان بکار رود.
مورد بعدی که در قبال معضلی بنــام تجزیه طلبی ترکی قابل 
مالحظه اســت مســاله ترکیه اســت. هرچند ترکیه به شدت 
جمهوری آذربایجان درمورد مســاله تجزیــه طلبی ترکی فعال 
نیست، اما حمایت های ترکیه از جمهوری آذربایجان به افزایش 
جرات برخی از سیاســتمداران و کارشناسان رسانه ای این کشور 
در راســتای فعالیت علیه ایران منجر شده است. در صورتی که 
در آینــده میزان مبــادالت اقتصادی ایــران و ترکیه افزایش و 
روابط ایران و ترکیه بهبود یابد نقش فاکتور جمهوری آذربایجان 
در روابــط بین ایران و ترکیه رنــگ خواهد باخت و در نتیجه با 
افزایش انزوای جمهوری آذربایجان در سطح منطقه، این کشور 
ناگزیر خواهد شــد از فعالیت های تحریــک آمیز علیه تمامیت 

ارضی ایران خوداری کند.
در نهایت باید افزود مجموعه ای از عوامل واگرا در روابط بین دو 
کشور همانند »ناسیونالیسم ترکی، رقابت ها بر سر مارکت های 
انرژی، حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان، نادیده 
گرفتن حقوق شــیعیان از ســوی جمهوری آذربایجان، مساله 
ارمنســتان، اقتصاد ضعیف ایران، عدم توانایی ایجاد وابســتگی 
اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان و از بعد امنیتی نظامی 
تعدد مســائل امنیتی در اطراف ایران منجــر به کاهش تمرکز 
ایران نســبت به جمهوری آذربایجان شده و همچنین منجر به 
وابستگی این کشــور به ترکیه و اسرائیل شده است. این مساله 
خطرات و چالش هایی را برای ایران پدید آورده اســت، که البته 
با تلفیق دو بازوی امنیت و اقتصات و سیاســت چماق و هویج 
می تــوان تا اندازه ای از تحریکات تجزیه طلبانه و ضد ایرانی در 
این منطقه کاســت و منافع ملی ایران را در این منطقه تقویت 
کرد. به هر اندازه که روابط اقتصادی و سیاسی ایران و جمهوری 
آذربایجان تقویت بشود صداها و فعالیت های ضد ایرانی در این 
کشــور کاهش خواهد یافت و حاکمیت این کشــور نیز ناگزیر 
خواهد بود که صداهایی را که علیــه تمامیت ارضی ایران بلند 
می شــوند را خاموش کند؛ اما در حالــت کنونی که ایران دارای 
نفوذی در این کشــور نیست این کشور به تربیون صداهای ضد 

ایرانی بدل شده است.

رامین فخاری
کارشناس علوم سیاسی

حمیدرضا ترقی*
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یادداشت

یادداشت

مجلس در مصادره پایدارچی ها

مجلس یازدهم در زبان مردم به مجلس حداقلی 
یاد می شود و از زبان مسئولین مجلس انقالبی 
نام گرفته اســت. برداشــت از کلمه انقالبی به 
معنای مردمی اســت و نمی تواند مجلس اسم 
خــود را انقالبی بگذارد اما کارهای ضد مردمی 
انجام دهد. مجلس در ســال 1400 و از ابتدای 
شــروع کار خود در کارهایی ورود کرده اســت 
که هیــچ گاه جز الویت های اول کشــور نبوده 
است. هیچ وقت جلوگیری از لوازم ضدبارداری، 
تغییر  اینترنت، فیلتر شبکه های اجتماعی،  قطع 
ساعت رســمی کشور جز مشکالت مردم نبوده 
اســت. یک فاصله میان مردم و مجلس وجود 
دارد که نشان می دهد مجلس ارتباطی با مردم 
ندارد چرا که اگــر ارتباطی بین مردم و مجلس 
وجود داشت به هیچ وجه مجلس به این مسائل 
ورود نمی کــرد. مجلس یازدهم و آقای قالیباف 
نتوانســتند به اهداف خود برســند. ما به اشک 
آقای قالیبــاف نیاز نداریم بلکــه زمانی که به 
صندلی ریاســت تکیه زدند باید مشکالت مردم 
را حــل کنند. در این مجلــس از چندین طرح 
رونمایی شــد که می خواند مشکالت اقتصادی 
مردم را حل کنند اما ســرانجام آنها چه شــد؟ 
بودجه 1401 چگونه تأیید شــد؟ شک نداشته 
باشید که بودجه 1401 فســادآوردترین بودجه 
در کل تاریخ جمهوری اســالمی خواهد شد. در 
سالی که گذشــت بارها به این مسئله پرداخته 
شــد که مجلس و دولت هماهنگ هستند که 
می توان آن را مثبت دانســت اما مجلس نیروی 
دولت نیســت بلکه باید پایگاه و نماینده مردم 
باشــند. کمیســیون های مختلف در سالی که 
گذشت هیچ برنامه مشخصی نداشتند و فاصله 
عجیبی میــان مرکز پژوهش ها و مجلس وجود 
دارد کــه حتی گویــا لجبازی تعمــدی میان 
نمایندگان شــکل گرفتــه و تصمیمات کاماًل 
خالف مرکز پژوهش ها را اتخاذ می کنند، نمونه 
آن را در طــرح صیانت و تغییر ســاعت دیدیم. 
مجلس شورای اســالمی مصادره شده توسط 
پایداری چی هاست و در مجلس حاکم هستند و 
از طرفی شورای نگهبان نیز نفوذ دارند. اتفاقی 
در مجلس در حال رخ دادن اســت که مجلس 
می گوید مــا اختیار را به دولــت داده ایم و هر 
تبعاتی داشته باشــد مقصر آن دولت است. این 
حرف بســیار غیرمنطقی است. مردم مجلس را 
می شناسند و مجلس محل تصمیم گیری درباره 
بایدها و نبایدهــا و تصمیم گیری قطعی درباره 
مســائل اســت. این که توپ را به زمین دولت 
انداخته ایم؛ زشــت ترین اصطالحی است که از 
مجلسی ها شــنیده می شود. هر کاری که انجام 
شــود و غلط باشــد و مردم مجبــور به هزینه 
دادن شوند، مســئول آن مجلس است و تمام. 
ما از دوره رضاخان تــا کنون برنامه برای اداره 
کشور داشــتیم، 7 برنامه پیش از انقالب و بعد 
از انقالب نیز 6 برنامه داشــته ایم اما از سال ۹۹ 
که برنامه ششــم تمام شــد تا کنون برنامه ای 
وجود ندارد. مگر می شــود یک کشور را بدون 
برنامــه اداره کرد. همه دولت ها عالقه دارند که 
برنامه ای باالسری نداشته باشند و برنامه خود را 
عملیاتی کنند اما چرا مجلس به دنبال تصویب 
یک برنامه نیست که ریل گذار دولت شود. چرا 
مجلس دولت را مکلف به ارائه برنامه نمی کند؟ 
چرا این اتفاق در حال رخ دادن اســت؟ بودجه 
1401 با کدام برنامه باالســری تنظیم شــده 
اســت؟ مجلس باید از نظر نمایندگان پیشــین 
اســتفاده کند و چندین طرح اقتصادی را کلید 
بزند و رویه گذشته خود را تغییر دهند چرا که در 
سالی که گذشت فعالیت های مجلس نتیجه ای 

برای مردم نداشت.
* نماینده پیشین مجلس

مسابقه دولت و بخش خصوصی 
در گرانی

اینطور نیســت که فقط دولت را مقصر بدانیم. مردم 
هــم کاال و قیمت کارهای خــود را گران می کنند. 
درواقع، گرانی، مشــکلی دولتی _ مردمی اســت. 
شاهد این هســتیم که در ایجاد گرانی بین دولت، 
بخــش خصوصــی و تعاونی مســابقه ای به وجود 
آمده اســت. در واقــع هر کدام از ایــن بخش ها،با 
تصمیم سازی های اشتباه و اصرار به رویکرد اشتباه 
در به هم ریختن فضای اقتصادی و تنگنای معیشتی 
آحاد مختلف جامعه نقش آفرینی کرده و با اصرار به 
اشتباه، تصمیم گیری های خسارت زای خود را ادامه 
می دهند. این در حالی است تداوم حرکت در مسیر 
اشتباه ادامه دارد تا امید برای ترمیم وضعیت کمرنگ 
شــود. به عنوان مثال این روزها این ذهنیت شکل 
گرفته است که افزایش 57 درصدی حقوق مشکل 
را حل خواهد کرد کــه باید گفت، این نتیجه گیری 
بی اساس است. چرا که افزایش حقوق باعث می شود 
قیمت کاالها خود به خود گران تر به دســت مردم 
برســد و در نتیجٔه این فعل و انفعاالت، تنگناها روز 
به روز بیشتر شده و امیدواری به آینده کمتر و البته 
اعتماد عمومی به سیستم روز به روز پایین تر بیاید.  
دقیقاً به همین دلیل، تاکید چیزی جز این نمی تواند 
باشــد که حاکمیت در اسرع وقت باید به فکر عالج 
باشد تا جامعه بیشتر از این سرخورده نشود. همچنین 
باید به این موضوع اشتباه اشاره کرد که یکسری از 
تصمیم ها را به طور ســنتی هر سال اتخاذ می کنند 
که مثاًل می توان به افزایش حقوق ها در شــب عید 
اشاره کرد که به طور ملموسی باعث گرانی می شود. 
البته اینطور نیســت که فقط دولت را مقصر بدانیم. 
مردم هــم کاال و قیمــت کارهای خــود را گران 
می کنند. درواقع،گرانی، مشــکلی دولتی _ مردمی 
اســت. پس واقعیت چیزی جز این نیست که عامه 
جامعه در گرانی ها نقش دارند که همین امر اصالح 
امور را به امری دشــوار بدل کرده اســت. در چنین 
حالتی،مردم باید با کار و تالش درآمدشان را بیشتر 
کنند و در انتظار اضافه شدن حقوق ها یا گران شدن 
دارایی هایشان نباشند.  همچنین باید به بحث مهم 
تولید اهمیت زیادی بدهیم تا انشاءاهلل کم کم بتوانیم 
از این شــرایط دشــوار بگذریم و به لحاظ معیشتی 
آرامشی نســبی پیدا کنیم. با این توضیح که رونق 
تولید بدون رابطه توام با تعامل امری دست نیافتنی 
خواهــد بود. البته این را نباید فراموش کرد که الزم 
اســت، در ایجاد رابطه با نظام بین الملل ســه اصل 
حمکت، عزت و مصلحت را لحاظ کنیم تا با مدیریت 
صحیح و واقع بینانه سیاست خارجی، بتوانیم صادرات 
را بیشتر و واردات مان را کمتر کنیم. چرا که در غیر 
اینصورت برای ترمیــم فضای اقتصادی هیچ کاری 

نمی توانیم انجام بدهیم.

همزمان با سومین روز ماه مبارک رمضان، 
ســه طلبه حاضر در صحن پیامبر اعظم 
)ص( از ســوی فردی با ضربــات چاقو 
مــورد حمله قــرار گرفتند کــه با تالش 
عوامــل انتظامات و یــگان حفاظت حرم 
مطهر ضارب بالفاصله بازداشت و تحویل 
مقامــات انتظامــی شــد و مصدومان به 
سرعت به بیمارستان منتقل شدند. محمد 
حسین درودی دادستان عمومی و انقالب 
مشهد اظهار کرد: 5 نفر در خصوص این 
حادثه دستگیر شدند؛ ضارب فردی با تبعه 

خارجی است.
این ضــارب، فــردی 21 ســاله، به نام 
عبداللطیف مرادی، ازبک تبار اســت که 
یکسال پیش به صورت غیرقانونی از مرز 
پاکستان وارد ایران شده و سپس در مشهد 

مقدس اقامت گزیده است.
او بــه همراه بــرادرش در یک باربری در 
مشــهد کار می کردند و در منطقه مهرآباد 

مشهد سکونت داشته اند.
عبداللطیــف مرادی برخالف مســلمانان 
اهل سنت، دارای تفکرات تکفیری است 
که شــیعیان را رافضی و مجوس می داند 

و معتقد است باید خون آنان ریخته شود.
وی ســاعت 13 )روز ســه شــنبه 16 
فروردین( با همراه داشــتن یک چاقوی 
نسبتاً بزرگ وارد حرم رضوی )ع( می شود 
و در صحــن پیامبر اعظــم )ص( منتظر 
می ماند تا به افرادی که در لباس روحانیت 
هستند حمله کند. بدین ترتیب او ساعت 
14 و 16 دقیقه به سمت سه روحانی حمله 
کرده و با ضربات چاقو آنها را مورد ضربه 
قرار می دهد. خبرنگار تسنیم کسب اطالع 
کرد کــه او فقط به یکی از این روحانیون 
20 ضربه چاقو زده است که احتمااًل همان 

طلبه ای است که به شهادت نائل شد.
شــنیده شــده که او در برخی شبکه های 
مانند  متعــددی  با عناویــن  اجتماعــی 
عبداللطیف الســلفی، حســن مــرادی و 
ابوالعاقب الموّحد نیز فعالیت داشــته و به 
دنبال نشــر تفکرات تکفیری و مقابله با 

شیعیان بوده است.
6 متهم به همکاری با او، از جمله دو برادر 
نیروهای  نیز توســط  عبداللطیف مرادی 

امنیتی دســتگیر شــده اند و تحقیقات از 
آنها ادامه دارد. بنابرگزارش خبرگزاری ها، 
این 3 طلبه از طــالب جهادی بودند که 
حجت االســالم اصالنی از فعاالن حاشیه 
شهر مشهد یکی از این طالب در صحن 
جامع به شــهادت رسید و دو نفر دیگر در 

بیمارستان بستری شدند.
این حادثه اما واکنش های زیادی به دنبال 

داشت.
رئیس جمهور با ابراز تأثر از این حادثه تلخ، 
گفت: عزیزانی که شهید و مجروح شدند 
از طلبه های جهــادی، اثرگذار، مخلص و 
شــناخته شده مشــهد و حاشیه این شهر 

بودند.
 ســید ابراهیم رئیســی که در جلسه روز 
چهارشــنبه هیات دولت سخن می گفت، 
ایــن طلبه هــا را خادمان واقعــی مردم 
به ویژه قشــر محروم مشهد توصیف کرد 
و گفت: کســانی که دشــمنی کردند از 
جریــان تکفیری بودنــد و نباید اجازه داد 
استعمارگران و منافقان با سوء استفاده از 
موضوعات قومی و مذهبی بین مسلمانان 
و مردم کشــورمان با همسایگان اختالف 
بیندازند؛ زیرا اختالف افکنی از روش های 

قدیمی استعمارگران است.
دادستان کل کشور: شناسایی دست های پشت  ��

پرده آن در دستور کار قرار گیرد
دادستان کل کشور در نامه ای به دادستان 
مشهد دســتور داد ضمن برخورد قاطعانه 
با عامل و یا عوامل این حمله وحشــیانه، 
شناســایی دست های پشــت پرده آن در 

دســتور کار نیروهای اطالعاتی و امنیتی 
قرار گیرد.

در بخشی از نامه حجت االسالم منتظری 
آمده اســت: عناصر تکفیری و وابســته 
به اجانــب موجب هتک حرمت آســتان 
ملکوتیش گردیده و به جان زائران حریم 
امن آن امام تعرض کرده و موجب شهادت 
و جراحت آنان گردیدند مؤکدا از دادستان 
محترم مشهد مقدس و همچنین نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی درخواســت تعقیب و 
ریشه یابی دست های پشت پرده و پنهان 
این اقدام را داشته و برخورد قاطع با عامل 
و یا عوامــل این حادثه را بــا فوریت در 
دســتور کار قرار داده تا مطابق قوانین با 

آنان برخورد قاطعانه گردد.
سریعًا  �� مشهد  در  داده  رخ  جنایت  قالیباف: 

آن  خارجی  و  داخلی  عوامل  و  پیگیری 
ریشه یابی شوند

محمدباقــر قالیباف ادامه داد: شــهادت 
و جهادی حجت االســالم  فعال  روحانی 
اصالنــی که در مناطق محروم و ســایر 
مناطق به مردم خراسان و به ویژه مشهد 
خدمات رسانی می کرد را تسلیت می گویم 

و برای سایر مجروحین آرزوی شفا دارم.
رئیــس مجلس تصریح کرد: مســؤوالن 
مربوطه باید سریعاً این اتفاق را رسیدگی 
کرده و ضروری اســت کــه پیگیری ها و 
ریشه یابی های سریعی در خصوص عوامل 

داخلی و خارجی این حادثه صورت گیرد.
جنگ های  �� »شروع  درباره  ابطحی  هشدار 

داخلی با رنگ افراطی - مذهبی«

اما محمد علــی ابطحــی در توئیتی در 
واکنش به حمله روحانیون در حرم رضوی 
نوشت: ماجرای شهادت و جراحت طلبه ها 
در مشــهد را نباید در چارچوب مســائل 
داخلی دید. مهم ترین هدف ســمبلیکش 
تقویت سازماندهی شده اختالفات مذهبی 
است. جنگ های داخلی با رنگ افراطی - 

مذهبی می تواند از مشهد شروع شود.
 رحیم پور ارغدی: قتل طلبه سنی و شیعه اتاق  ��

فرمان واحد دارند
در همین حال عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی درباره اتاق فرمان واحد قتل های 

استان گلستان و مشهد هشدار داد.
حسن رحیم پور ازغدی نوشت: طرح قتل 
طلبه سنی در گلســتان و طلبه شیعه در 
مشهد، به احتمال قوی از اتاق فرمان واحد 
هدایت شده، حتی اگر با واسطه و بدست 

عواملی دیگر.
جنایت تلخ حرم رضوی تالشی ناکام برای  ��

ایجاد تفرقه در منطقه است
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
نیز در بیانیــه ای جنایت تلخ حرم رضوی 
را تالشی ناکام در ایجاد تفرقه و انحراف 
افکار عمومی از شکســت مفتضحانه در 

منطقه و جبهه مقاومت دانست.
محمدحســین موســی پور تاکید کرد: بی 
تردید این جنایت و هتک حرمت به حرم 
مطهر و زائــران رضوی و روحانیت خدوم 
که از پاک ترین و وارســته ترین اقشــار 
جامعه اند؛ بخشی از طراحی و توطئه شوم 
رژیــم غاصب صهیونیســتی و آمریکای 
جنایتکار اســت که به دنبال شکست های 
مفتضحانه در منطقه بــه ویژه در عراق، 
ســوریه، یمن، افغانســتان و پاکستان به 
منظور تحت الشــعاع قرار دادن مقاومت 
مردم مظلوم فلســطین و با به کار گیری 
تفکــر تکفیری و اســتخدام مــزدوران 
تروریســت، و حمله به روحانیت شیعه و 
اهل سنت، در پی برافروختن آتش اختالف 
و تفرقه و درگیری قومی مذهبی اند، تا از 
این طریق به اهداف پلید و شــوم خود در 
منطقه دســت یافته و افکار عمومی را از 
شکســت مفتضحانــه در منطقه و جبهه 

مقاومت منحرف سازند.

 ضارب سه روحانی در حرم امام رضا، ازبک تبار است

پشت پرده حمله به طالب در مشهد

 به این ترتیب، فردا را می توان روز سرنوشت 
ســاز طرح صیانت نامید و عجیب آنکه این 
طرح چالــش برانگیز باوجــود مخالفت های 
مــردم، کارشناســان و حتــی موضع منفی 
مستقیم و غیرمستقیم مقامات ارشد مجلس 
و دولت همچنان بــه مدد پیگیری تعداد کم 
شماری از نمایندگان که قطعاً، از حمایت های 
پشــت پرده خــارج بهارســتان برخوردارند، 
همچنان برای تصویــب آن تالش می کنند 
و عجیب تر آنکه مخالفــان اکثریتی صیانت، 
در انفعال کامل نظاره گر شــوک وارد کردن 
پیاپــی آنان به افککار عمومی هســتند و در 
شرایطی که مردم تحت فشــار، بیش از هر 
زمان دیگری نیازمند آرامش و یا الاقل، برهم 
نخوردن آرامش هستند، افکار عمومی را حتی 
با توهین های آشــکار، عصبی و خشــمگین 
می کنند. نتیجه هماوردی شگفت انگیز اقلیتی 
محض با اکثریتی قاطع، اگر دســت غیبی به 
یاری صیانت کاران نیاید، شاید فردا با خروج 
طرح از تاریکخانه کمیســیون و بازگشت آن 
بــه صحن علنی تا حــدودی، فرچام صیانت 
مشخص و قفل اضطراب عمومی باز شود. اما 
انگیزه طراحان و حامیان طرح صیانت چیست 
و تصویب و اجرای آن چه پیامدهایی خواهد 
داشــت؟ محمدتقی فاضل میبدی در گفت و 
گویی با خبرآنالین به بررسی موضوع پرداخته 

است:
اصرار بــه طــرح صیانت در شــرایطی که 
گرفتاری های موجــود، اعتماد عمومی را روز 
به روز کمرنگ تر کرده اســت چــه دلیل یا 

دلیل هایی می تواند داشته باشد؟
من بر این باورم طراحان این طرح نه جامعه 
را درست شــناخته اند و نه شناختی از شرایط 
روزگار دارند. یعنی هر اگر کسی حتی کمترین 
آگاهی ای از وضع موجود داشته باشد، امکان 
ندارد به چنین تصمیم هایی حتی فکر کند، چه 
برسد که مجدانه برای اجرای آن تالش کند. 
در واقع، وقتی زندگی مردم، کار مردم و حتی 
شاید سرنوشت فردی و اجتماعی عامه مردم 
به اینترنت پیوند خورده. پرداختن به موضوع 
محدودسازی و مسدودسازی فضای مجازی با 

هیچ معیاری، قابل توجیه نیست.
کارشناسان هشــدار داده اند که طرح هایی از 
این جنس به شــکاف ملت و حاکمیت دامن 

می زند ...
دقیقاً همینطور است. البته این کارهای عجیب 
و غریب، پیشینه و مشابه تاریخی زیادی دارد. 
مثاًل، 150 سال پیش عده ای حتی با برق هم 
مخالفت می کردند و آن را حرام می دانســتند. 
بعدها، تلفن و ... را غیرشــرعی می دانستند. 
در واقــع متججران، بــه رویارویی با مصالح 
عمومی عادت دارند و االن هم شــبکه های 
مجازی را هدف حمالت خود قرار داده اند.البته 
شکی نیســت، بعضی از محتواها و فیلم های 
موجود در شــبکه های مجازی، زیبنده نیست 
و حتی زننده هســتند. اما این دلیل نمی شود 
به تأثیــر این فضا در زندگی مردم بی توجهی 
کنیم و تصمیم به تعطیلــی آن بگیریم. اگر 
با این منطق واســتدالل با پدیده ها برخورد 
کنیــم، حتی مجلس هم باید تعطیل شــود. 
چون ممکن اســت مجلسی ها قوانینی مغایر 
منافع مردم تصویب کنند! اگر چنین منطقی 
پســندیده نیست که قطعاً نیســت، چرا باید 
به جای راهکاریابی برای مشــکالت فضای 
مجازی، مردم را از کل مزیت های پرشمار این 

فضا مجروم کنیم؟
تعطیل کردن هر چیزی با این بهانه که ممکن 
اســت، ضرری داشته باشد قطعاً خالف عقل 
اســت. تاکید می کنم، اصاًل اینطور نیست که 
100 درصد آنچه در شبکه مجازی است،برای 
مردم سود داشته باشد، اما به طور حتم مردم 
به این فضــا احتیاجی مبرم دارنــد. از همه 
مهمتر اینکه تعطیلی شــبکه های مجازی به 
نوعی خالف اندیشیدن است و استبداد فکر به 
وجود می آورد. برای اینکه محققین امروز در 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها عمده ابزار کارشان 

ارتباط با جهان بیرون است.
 نماینــده مجلس: 1۸ نماینــده با 2.2 درصد 
آرای کل ایرانیــان نمی توانند درباره اینترنت 

همه مردم تصمیم بگیرند
پیش از این، تندروهایی با برجام هم مخالفت 
می کردند. اما اکنون که دولت اصولگرا مستقر 

شده، مصلحت کشــور را در پیگیری احیای 
برجام دیده و با عزم جزم، مذاکرات و توافق را 
در دستور کار قرار داده اند. علت این پافشاری 
برای پیشبرد اقدامات ضدمنافع ملی و خالف 

اراده مردم چیست؟
به نکتــه خوبی اشــاره کردیــد. گروهی از 
همســویان بــا طراحان و حامیــان صیانت، 
تحرکاتی جدی علیه برجام داشتند که نتیجه 
کارهای شــان این شــد که مردم، روز به روز 
بیشتر به »چه کنم،چه کنم« بیفتند. در واقع، 
افراطیون فقط اهداف جناحی را مهم می دانند 
و برای اینکه دولت روحانی به واسطه توافق 
هسته ای اعتبار باالیی به دست نیاورد، سر راه 
این موضوع بسیار مهم، سنگ اندازی کردند. 
تندروها، هیچ وقت دنبال منافع ملی نبودند و 
شرایط دشــوار زندگی مردم برای آنان، اصاًل 

اهمیتی ندارد.
تشــخیص هزینه ســازی این نوع تحرکات 
دشــوار نیست. چطور می شــود مانعی پیش 

روی شان گذاشته نمی شود؟
متاســفانه، بخش هاییــی از نهادهای قدرت با 
افراطی هــا همراهی می کنند. بــه همین دلیل 
تندروهــا، آزادانه به کارهای خود ادامه می دهند. 
تا به حال در این کشــور اتفاق های ضرررسان 
زیادی انجام شده اســت. به عنوان مثال حمله 
به سفارت های انگلیس و عربستان که هر دو از 
کشورهای مهم در جوزه دیپلماسی هستند. چالش 
بزرگی که این 2 اقدام افراطی ها به دیپلماسی و 
کشورمان تجمیل کرد، برای هیچ کس پوشیده 
نیســت. اما برخورد خاصی بــا مهاجمان تندرو 
نشــد. خب! در چنین وضعیتی، طبیعی اســت 
افکارعمومی، یقین کنند که الیه های از قدرت، 
حامی تندروها هســتند و به همیــن دلیل آنان 

همچنان با جسارت تمام، خسارت می زنند.
سئوالم را تکرار می کنم. ریشه یابی این حرکات 

خیلی سخت است؟
اصاًل! سیســتم بــه راحتی می تواند ریشــه 
افراطی گری ها را شناســایی کرده و تندروها 
را خلع ســالح کند. بنابراین دوباره می گویم، 
بخشــی از نهادهای قدرت با این خرابکاران 

همکاری می کنند.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی

نگاه روز

نماینده مجلس: 
حذف ارز ترجیحی تا پایان سال 

جاری عملیاتی می شود

نماینده مردم خمین در مجلس شــورای اســالمی 
با بیان اینکه هدف این اســت که به سمت عدالت 
اجتماعی به عنــوان یکی از اصول مســلم قانون 
اساسی برویم، گفت: مدیران در سال جاری باید یک 
حرکت جهادی و میدانی را در دستور کار قرار دهند 
تا رشد ۸ درصدی در کشــور محقق شود. علیرضا 
نظری روز یکشــنبه 14 فروردین در شورای اداری 
اســتان مرکزی اظهار کرد: افق روشنی پیش روی 
کشور است و پیش بینی رشــد ۸ درصدی اقتصاد 
کشور نشانه ای از این جهت گیری را برای ما آشکار 
می کند که 3 و نیم درصد آن از طریق افزایش بهره 
وری و 4 و نیم درصد از طریق افزایش تولید و کیفی 
سازی تولید محقق شود. وی افزود: بر اساس همین 
جهت گیری، الیحه بودجه تنظیم شده و پیش بینی 
می شود به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور برسیم که 
البته امیدواریم همه دستگاه ها در این مهم همکاری 
و همراهی الزم را داشته باشند. نماینده مردم خمین 
در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: در بودجه 
ســال 1401، همانطور که در الیحه دولت نیز آمده 
بود و مجلس با کمترین تغییر ات آن را تصوب کرده، 
عمدتا نگاه به ظرفیت های تولید و افزایش تولید و 
توجه به طبقات متوســط و پایین دست و نهادهای 
حمایتی و حرکت به ســمت عدالت اجتماعی که از 
جمله شــعارهای مغفول مانده انقالب بوده در این 

مسیر مورد توجه قرار گرفته است.

قفل اضطراب عمومی را باز می کند؟

ح  بازگشت طر
صیانت از 

تاریکخانه 
کمیسیون

فراز و نشــیب طــرح صیانت و 
نگرانــی افکارعمومی از احتمال 
تصویب آن، بــه گونه ای بود که 
در میــان انبــوه چالش های ریز 
و درشــت کشــور، جایی ویژه 
برای خــود باز کــرد، به نحوی 
در  کارشناســان  از  برخــی  که 
توصیف ســال ســپری شده با 
تعبیر »سالی که با دلهره صیانت 
به ســر شــد«، یــاد می کنند.

اما داستان تمامی ندارد، همزمان 
با اولین جلســه مجلس در سال 
امروز، جالل رشــیدی  جدیــد، 
مشترک  کمیسیون  عضو  کوچی، 
اعالم  صیانــت  طرح  بررســی 
درخواســت  صبح،  »امروز  کرد: 
بر  مبنی  مجلــس  نماینده   1۸۵
از  صیانت  طــرح  بازگردانــدن 
کمیسیون مشترک به صحن علنی 
مجلس را تقدیم هیات رئیســه 
خواهم کــرد. طبق آئین نامه این 
تقاضا در همان جلســه اعالم و 
ماده 1۶۵  طبق  بعد  جلســه  در 
آیین نامه رسیدگی خواهد شد.«.

سعید شمس
روزنامه نگار

سیدرضا  اکرمی
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۳
اقتصاد

گزارش

بازار سرمایه به کدام سمت 
خواهد رفت؟

2 عامــل مهــم می تواند در ســال 1401 بــر بازار 
سرمایه کشــور تأثیرات مثبتی داشته باشد. اول رشد 
قیمت های جهانی کاالها از جمله محصوالت فلزی 
و معدنی، پتروشیمی و نفت و مشتقات آن و دیگری 
ورود پول های ناشی از تقسیم سود شرکت های بزرگ 
بازار سرمایه در فصل مجامع است. خوشبختانه سود 
خالص شرکت های بزرگ بورسی در سال های 13۹۹ 
و 1400 رشــد مناسبی را تجربه کرده است و شاهد 
رکورد شکنی فروش شرکت ها در گزارش های ماهانه 
و فصلی هســتیم، به نحوی که در سال 13۹۹ رشد 
2۸ درصدی نسبت به میانگین 3 ساله 13۹۸-13۹6 
و در ســال 1400 جهش 7۸ درصدی را نســبت به 
میانگین مذکور نشــان می دهد.  اگر چه این رشــد 
در هر ســه گروه صنعتی وجود داشته، اما رشد گروه 
معدنی فلزی با فاصله قابل توجهی باالتر بوده است. 
این گروه نســبت به میانگین 3 ســال ابتدای دوره، 
رشــد 130 درصد دالری را در ســود خالص ســال 
1400 نشان می دهد. صعود قیمت کاالهای پایه به 
ویژه فلزات به ســطوح رکورد تاریخی و عدم رشــد 
متناسب هزینه های این شرکت ها دالیل اصلی این 
صعود بوده اســت.  البته بر خالف جهش سودآوری 
شرکت های بزرگ، هزینه کرد سرمایه ای شرکت ها و 
هلدینگ های مادر در سال های اخیر نسبتاً ثابت و در 
محدوده 3 میلیارد دالر ساالنه بوده است. از مهم ترین 
دالیل آن می توان به وجــود تحریم های ظالمانه و 
سایر موانع ساختاری جهت اجرای پروژه های بزرگ 
ســرمایه گذاری و همچنین عدم ســهولت تعریف 
فرصت های ســرمایه گذاری جدید متناسب با سود 
مازاد تولید شده اشاره کرد. به زبان ساده توان تعریف 
و هزینــه کرد در پروژه ها در محــدوده فعلی بوده و 
به دالیل متعدد ســاختاری و اجرایی رشد سریع آن 
متناسب با جهش ســود شرکت ها میسر نبوده است 
و امیدواریــم با تمهیداتی که در ســال 1401 برای 
انجام پروژه های نیمه تمام و طرح های توســعه ای 
و همچنین تأمیــن مالی این طرحها و پروژه ها دیده 
شده است این امر تا حدودی به سرانجام برسد. نکته 
دیگر اینکه جریان نقد آزاد ســهامداران شرکت های 
بزرگ بورسی که به نوعی معیاری برای تقسیم سود 
تلقی می شود در سال های 13۹۹ و 1400 جهش های 
بزرگی را تجربه نموده اســت. به نحوی که در سال 
13۹۹ رشــد 45 درصد نســبت به میانگین 3 ساله 
13۹6-13۹۸ و در ســال 1400 جهش 116 درصد 
نسبت به میانگین مذکور را نشان می دهد. این رشد 
در گروه معدنی فلزی بســیار قابــل توجه و در ابعاد 
200 درصد بوده است که نشان دهنده امکان تقسیم 
سود شرکت های این گروه فراتر از روندهای گذشته 
است. همچنین رشد پر شتاب سود شرکت های بزرگ 
و عدم رشد متناســب هزینه کرد سرمایه ای موجب 
انباشت بی سابقه نقدینگی در ترازنامه این شرکت ها 
شده است. این نقدینگی از محدوده کمتر از 3 میلیارد 
دالر در نیمه ســال های 13۹6-13۹۸ با 240 درصد 
رشــد به باالی ۹ میلیارد دالر در نیمه ســال 1400 
رسیده است. لذا برآورد می شود تا انتهای سال 1400 
قریــب 6 میلیارد دالر و در ســال 1401 بالغ بر ۹.5 
میلیارد دالر ســود نقدی از محل سودآوری شرکت 
بزرگ بورسی و هلدینگ های سرمایه گذاری به دست 
سهامداران برســد که در این بین بیشترین رشد به 
گروه معدنی فلزی تعلــق دارد. این گروه که در بازه 
سال های 13۹6-13۹۹ ســاالنه صرفاً 15 درصد از 
سود پرداختی شرکت های بزرگ را به خود اختصاص 
داده بود، در ســال 1401 می تواند با 4 میلیارد دالر 
توزیع ســود ســهم خود را به 45 درصد برساند. اگر 
ما ســهامداران را به طبقات مختلف تقسیم کنیم، با 
توجه به ماهیت متفاوت رفتاری طبقات ســهامداری 
شرکت ها نسبت به سود نقدی دریافتی، سود توزیعی 
شرکت های بزرگ در 3 طبقه سهامدار شناور، سهامدار 
عدالت و سهامدار نهادی عمده محاسبه می شود، به 
نظر می رسد سهامداران شناور فعال ترین سهامداران 
در بازار ثانویه بوده و بیشترین احتمال سرمایه گذاری 
مجدد سود نقدی دریافتی را در معامالت بازار ثانویه 
دارند که البته این موضوع برای ســهامدار عدالت در 
حداقل خود قرار دارد. سهامداران عمده نهادی نیز از 
ماهیت های متنوعی برخوردار هستند و طیف وسیعی 
مشتمل بر دولت و سازمان های دولتی، صندوق های 
بازنشســتگی، بانک ها، بنیادها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی و... را شامل می شوند. برگشت سود نقدی 
دریافتی توســط این گروه به بــازار معامالت ثانویه 
ارتباط مستقیمی با مأموریت ها و ساختار مالی آن ها 
دارد. از بین سه دسته سهامدار، سهامداران شناور چه 
حقیقی و چه حقوقی واجد بیشترین انگیزه و احتمال 
سرمایه گذاری مجدد سود تقســیمی در بازار ثانویه 

دارند.
* کارشناس بازار سرمایه

بازتاب

کارشناس اقتصادی:
مبادالت با روبل، هزینه ایران را 

افزایش می دهد

یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشــت: موضوع 
مهم، تحریم بودن روبل است و در صورت دریافت 
روبــل، نمی توانیــم آن را برای مبادله با ســایر از 
کشورها استفاده کنیم در این شرایط به تهاتر کاال 
با روســیه محدود خواهیم شــد و باید از کاالهای 
روسی اســتفاده کنیم. احمد مجتهد درباره اعالم 
بانک مرکزی مبنی بر امکان روابط تجاری و مالی 
ایران و روســیه بر پایه روبل و تومان اظهار داشت: 
در سال های گذشته هم با برخی از کشورها قرارداد 
مبادالت پایاپای داشتیم. لیستی از کاالهایی که دو 
کشور می توانند از یکدیگر تهیه با پول ملی خریداری 
کنند، تهیه می شود و در واقع این اقدام به یکدیگر 
اعتبار می دهند. برای مثال در همکاری با کشــور 
روسیه، امکان خرید کاال تا سقف 30 میلیون روبل 
داده می شــود و کشور طرف هم به همین اندازه به 
ایران اعتبار برای خرید با واحد تومان می دهد. وی 
افزود: به عبارت دیگر در این مبادالت کشــورهای 
دو طرف به یکدیگــر اعتبارات پایاپا می دهند و در 
نتیجه، در این صورت چند قلم کاال بین آنها تهاتر 
می شــود. این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: در 
این قراردادها تمام کاالهایــی که امکان صادرت 
آن با دالر وجود دارد، از این لیســت جدا می کنیم. 
معمواًل کاالهایی مشمول مبادالت پایاپا می شوند 
که احتمــااًل امکان صادرات آن با دالر به ســایر 
کشــورها وجود ندارد. مجتهد با بیان اینکه یکی از 
جنبه های این اقدام بین کشورها،  محدودیت تجاری 
بین المللی اســت، گفت: این محدودیت معمواًل در 
کشورهای سوسیالیستی که نظام سرمایه داری را 
کنار گذاشته اند، اجرایی می شود. بسیاری از کشورها 
از جمله ایران، فعالیت هــای بازار را از طریق واحد 
پولی بین المللی قوی یعنی دالر، یورو در سال های 
اخیــر با توجه به افزایش اهمیت پول چین، با یوان 
انجام می دهند.   وی ادامه داد: البته در حال حاضر 
برخی از کشــورها از جمله هنــد در برخی از دادو 
ســتذها از جمله فروش نفت، روپیه می دهند و در 
مقابل هم ایران با روپیه ریل و تجهیزات راه آهن و 
این دست از کاالها را از هند خریداری کرده است. 
این کارشــناس اقتصادی افزود: در واقع در شرایط 
تحریمی و محدودیت های تجاری که بین کشورها 
به وجود می آید این یک روش جایگزین ارتباطات 
مالی و تجاری است اما دو نکته را باید در نظر داشته 
باشیم. اول اینکه این اقدام با افزایش هزینه همراه 
است چراکه کشور را در چارچوب محدودیت هایی 
قرار می دهیم و احتمااًل امکان تهیه کاالهای مورد 
نیاز از آن کشــورها موجود نباشد. نکته دیگر این 
است که احتمال محدود شدن حجم تجارت وجود 
دارد یا اینکه در برخی از موارد ممکن است کاالها 
گران تر خریداری شــود. مجتهد دربــاره برقراری 
مبادالت روبل و تومان با روسیه اظهار داشت: باید 
توجه داشــته باشیم که چه کاالهایی را می توان از 
روسیه خریداری کرد. روسیه تولیدکننده عمده گندم 
و دانه های روغنی محســوب می شود و ایران هم 
واردکننده این کاالها هســتیم و لیست کاالهایی 
قابــل مبادله با روبل و تومان می توان ارائه شــود. 
وی گفت: از سوی دیگر روسیه می تواند محصوالتی 
مانند لبنیات، محصوالت باغی و کشاورزی و برخی 
از مواد معدنی را از ایران خریداری کند. البته کاالهای 
دیگری هم در لیســت وجود دارد اما از آنجایی که 
استانداردهای بین المللی را ندارد روسیه خرید این 
کاالها را از ایران نمی پذیرد. این کارشناس اقتصادی 
تاکید کرد: در این رابطه موضوع مهم، تحریم بودن 
روبل است و در صورت دریافت روبل، نمی توانیم آن 
را برای مبادله با ســایر از کشورها استفاده کنیم در 
این شــرایط به تهاتر کاال با روسیه محدود خواهیم 
شد و باید از کاالهای روسی استفاده کنیم. مجتهد 
با بیان اینکه تقریباً پس از فروپاشی شوروی سابق 
دیگر روبل پول بین المللی محســوب نمی شود و 
روس ها با دالر کار می کردند، افزود: در حال حاضر 
روبل دیگر قابل تبدیل به دالر نیست و آمریکا روبل 
را تحریم کرده و همین موضوع روسیه را با مشکل 
مواجه کرده است چراکه پیش از این کاالهای خود 

را با دالر و یورو به فروش می رساند.

تصمیــم جدی بــرای حــذف ارز 4200 
تومانی، اقتصاد کشور را به سمت پرداخت 
یارانه ها بیشتر برده است؛ تا جایی که این 
روزها خبر از پرداخت یارانه گوشــت داده 
می شــود. این خبر را جعفر قادری، عضو 
کمیســیون تلفیق بودجــه مجلس اعالم 
کرده و گفته قرار اســت برای نهاده های 
دامی که در قیمت گوشت اثرگذار هستند، 
یارانه جداگانه ای پرداخت شود و این یارانه 
تنها به 7 دهک اول اختصاص داده خواهد 
شد. بر همین اســاس، یکی از نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران احتمال داده است که 
رقم ایــن یارانه در حدود 300 هزار تومان 
باشــد. البته در سال گذشــته و با شروع 
زمزمه ها درباره حــذف ارز 4200 تومانی 
و فشــارهایی که احتمااًل به اقتصاد خانوار 
وارد می شــود، محســن رضایی، معاون 
اقتصادی رییس جمهور با استناد به الیحه 
بودجه اعالم کرده بود که یارانه ها در سال 
آینده دو برابر می شــود. اگرچه خبر مهم 
یارانه ها  افزایش  درباره  محســن رضایی 
اجرایی نشد، اما با این حال به نظر می رسد 
دولت به شکل های دیگر تصمیم به واریز 
یارانه ها دارد. آن هم در شــرایطی که به 
دلیل افت شــدید ارزش پول ملی، بنا به 
گفته ســید ابراهیم رییسی، رییس دولت 
ســیزدهم، ارزش 45 هــزار تومان یارانه، 
امروز به 7 تومان رســیده است. به اعتقاد 
او، اگــر ارزش پول ملی باال نرود، هر چه 
حقوق را افزایش دهیــم، در عمل نتیجه 

نخواهد داشت.
یارانه رمضان در راه است ��

در این میان، شــنیده می شود که دولت 
قصد دارد همانند ســال گذشته در ماه 
رمضان امسال نیز به گروهی از خانوارها 
یارانه پرداخت کند. به این ترتیب تا پایان 
ماه رمضان، عالوه بر دو یارانه نقدی و 
ماه های گذشته،  روال  معیشــتی طبق 
احتمااًل یارانه مخصوص ماه رمضان را 
نیز واریز خواهد کرد. به نظر می رســد 
جزییات پرداخت یارانه ماه رمضان، یعنی 

مبلغ یارانه، تعداد یارانه بگیران و شرایط 
مشــموالن در مراحل پایانی است. در 
واقع دولت در پله آخر نهایی کردن واریز 
این یارانه قــرار دارد و احتمااًل جزییات 
کامل آن به زودی منتشــر می شود. در 
سال گذشته نیز بسته حمایت معیشتی 
ویــژه ماه رمضــان در روز عید فطر به 
حســاب 60 میلیون نفــر از افراد واجد 
شرایط واریز شد. اما از آنجایی که دولت 
در روزهای ابتدایی مــاه رمضان برای 
واریــز یارانه مخصوص این ماه تصمیم 
گرفته اســت، احتمااًل قبل از عید فطر 
واریز می شــود. در خصوص مشموالن 
گمانه زنی هایی وجود دارد، اما به احتمال 
خیلی زیاد مشموالن یارانه ماه رمضان 
جزو کسانی هســتند که یارانه معیشتی 

بنزین دریافت می کنند.
یارانه هایی که پرداخت شد ��

فشار اقتصادی به خانوارها، دولت را ناچار 
کرده که در مناسبت های مختلف، تصمیم 
به پرداخــت یارانه ها بگیرد؛ به طوری که 
دولت طی چند ماه گذشته به مناسبت های 
22 بهمن ماه و عید نوروز نیز به چند دهک 
اول یارانه نقــدی پرداخت کرد. یارانه 22 
بهمن ماه به حدود 32 میلیون نفر رســید. 
یارانه عید نوروز نیز به حساب سرپرستان 
بیش از 12 میلیون خانوار پرداخت شــد. 
این افراد کســانی بودند که سهام عدالت 
نداشتند و سودی نگرفتند. یارانه 22 بهمن 
ماه مبلغ 100 هزار تومان و مبلغ یارانه عید 

نوروز 150 هزار تومان بود. به نظر می رسد 
مبلغ یارانه ماه رمضــان نیز احتمااًل بین 
100 تا 200 هزار تومان برای هر نفر باشد.

۳۵ درصد ایرانی ها فقیر هستند ��
گزارش های رســمی دولت نشان می دهد 
که 35 درصد ایرانی ها فقیر، 57 درصد جزو 
طبقه متوسط و ۸ درصد ثروتمند هستند. 
اجتماعی  رفاه  معاونت  براساس اطالعات 
وزارت کار، تمــام خانوارهــای یارانه بگیر 
ایرانــی براســاس اطالعــات اقتصادی، 
درآمدی و شغلی به سه دسته کلی شامل 
خانوارهای فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم 
دهک بندی  معیارهــای  طبق  شــده اند. 
خانوارها، ۹.3 میلیون خانوار فقیر شناسایی 
شــده اند که 2.۸ میلیون خانوار معادل 30 
درصد کل خانوارهای فقیر تحت پوشش 
نهادهای حمایتی هســتند و 6.6 میلیون 
خانوار معادل 70 درصــد کل خانوارهای 
فقیــر فاقد پوشــش حمایتی محســوب 
می شــوند و باید به عنوان اولویت در طرح 
پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان 
دارای ســوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی 
و حمایت نقدی و اعتبــاری قرار گیرند.با 
دســته بندی خانوارها، براساس اطالعات 
اقتصادی، در مجموع 13.۹ میلیون خانوار 
یارانه بگیر معادل 57 درصد کل خانوارهای 
یارانه بگیــر در قالب طبقه متوســط قرار 
می گیرند و این خانوارها براساس اطالعات 
اقتصادی، درآمد و شغلی به 5 دسته کلی 

تقسیم می شوند.

دســته نخســت، شــامل کارکنــان و 
مســتمری بگیران دولت اســت که 2.2 
میلیــون خانوار معــادل 15.۸ درصد کل 
خانوارهای متوســط را دربرمی گیرد. طبق 
آمار، 64 درصد این خانوارها دارای خودرو 
بــوده و ۹1 درصد آنها نیز ســهام عدالت 
دارنــد. این در حالی اســت کــه به طور 
میانگین فقــط 24 درصد خانوارهای فقیر 
دارای خودرو هستند و ضریب بهره مندی 
آنها به ســهام عدالت نیز از ۸2.5 درصد 

فراتر نمی رود.
دســته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی 
را شامل می شود و 6 میلیون خانوار معادل 
43.3 درصد کل خانوارهای متوســط در 
این دسته قرار می گیرند. براساس آمارها، 
به طور میانگین 66 درصد خانوارها در این 
دسته دارای خودرو هستند و 70 درصد آنها 

نیز سهام عدالت دارند.
در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار 
می گیرند که 2.4 میلیــون خانوار معادل 
17.3 درصــد کل خانوارهای متوســط را 
شامل می شود. براســاس آمار، 46 درصد 
این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و 72 

درصد آنها سهام عدالت گرفته اند.
دســته چهارم به خانوارهــای فاقد درآمد 
ثابــت )یعنی هیــچ عضــو بیمه پردازی 
ندارند( اختصاص دارد و 3 میلیون خانوار، 
معــادل 21.7 درصــد از کل خانوارهای 
متوسط را شامل می شــود. این خانوارها 
به طور میانگیــن 75 درصد دارای خودرو 
هســتند و 67 درصد آنها ســهام عدالت 
گرفته انــد. از نکات قابل توجه این اســت 
که ایــن خانوارها با وجــود اینکه امنیت 
شغلی و پوشــش بیمه ای کمتری دارند و 
به شــدت تحت تأثیر شوک های اقتصادی 
قرار می گیرند، باز هم به نســبت 3 دسته 
اول یعنی »کارکنان و مســتمری بگیران 
دولت، »کارگران و مشاغل خصوصی« و 
»بازنشستگان غیردولتی« شرایط اقتصادی 
و معیشــتی بهتری را تجربــه می کنند و 
میانگین دهک درآمدی آنها 7.27 اســت. 
درحالی که میانگیــن درآمدی کارکنان و 
کارگران   ،7.01 دولت  مســتمری بگیران 
6.26 و بازنشستگان 5.65 برآورد می شود.

 شناسایی ۹.۳ میلیون خانوار فقیر در ایران

7 دهک یارانه می گیرند
مریم فکری
روزنامه نگار

علی رغــم واردات گوشــت قرمز و کاهش 
شــدید تقاضا برای این کاال، قیمت آن در 
بازار کاهــش نیافته و فعــاالن می گویند 
اتفاقاتی که ســال ۹7 در بازار گوشــت رخ 
داد، در حال تکرار اســت. گوشــت قرمز از 
هفته های پایانی پاییز ســال گذشــته روند 
افزایشــی گرفت، به دنبال این اتفاق دولت 
که اواســط آبان ماه مجوز صــادرات 350 
هزار رأس دام از کشــور را صادر کرده بود، 
صادرات را متوقف کرد. با این حال نه تنها 
شرایط بازار متعادل نشد بلکه روند صعودی 
قیمت هــای ادامه یافت به طــوری که در 
بهمن ماه قیمت الشه گوسفند درب مغازه 
به حــدود 142 تا 146 تومــان، قیمت در 
شعب عمده فروشــی به 136 هزار تومان، 
ران گوســاله به حدود 1۸0 هــزار تومان، 
سردســت گوساله به 170 هزار تومان، فیله 
گوساله به 330 هزار تومان، راسته گوساله 
به 1۸0 هزار تومان، ران گوســفند به 1۸4 
هزار تومان، سردست گوسفند به 1۸0 هزار 
تومان، گردن گوسفند به 142 هزار تومان و 
راسته مغز بی استخوان گوسفندی به 2۹0 
هزار تومان رســید. به دنبــال این اتفاقات 
صادرات دام از کشــور در 2 اســفند 1400 
رسماً ممنوع شد. در نامه عباس عسکرزاده 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در نامه ای به 
مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام 
کشور آمده بود: قرارگاه امنیت غذایی، دستور 
فرمائید ضمن توقف صدور مجوز صادرات 
دام سبک و سنگین، با قید فوریت نسبت به 
خرید باقیمانده دام های سبک صادراتی که 
مجوز صادرات آنها توســط مباشران تعیین 
شده توسط آن شرکت در سال جاری صادر 
شده اقدام و نتیجه به این معاونت منعکس 
شود. شایان ذکر است این ابالغیه شامل آن 

دسته از دام هایی که حتی مراحل تشریفات 
صــادرات از جمله صــدور گواهی قرنطینه 
التین آنها انجام شــده و در محل گمرکات 
خروجی در انتظار تأیید سیســتمی نماینده 
وزارت متبوع در سامانه epl گمرک هستند 

نیز می گردد. 
آیا آمار تولید واقعی است؟ ��

در نهایت نیز در 17 اســفند 1400 دولت 
دســتور به واردات گوشــت قرمز داد. در 
این راستا عباس عسکرزاده معاون توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای 
به محســن ســالمی، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام خواستار واردات گوشت 
گرم گوسفندی تا سقف 10 هزار تن شد. 
در متن این نامه کــه به طور اختصاصی 
در اختیار خبرنگار مهــر قرار گرفت آمده 
بود: بــا توجه به افزایش قیمت گوشــت 
قرمز بویژه گوشــت گوسفندی در سطح 
بــازار و به جهت تنظیم بــازار ایام پایانی 
ســال، ایام نوروز و ماه مبــارک رمضان، 
خواهشمند اســت مقرر نمائید نسبت به 
واردات گوشت گرم گوسفندی توسط آن 
شرکت و یا با استفاده از ظرفیت مباشرین 
بخــش خصوصی تا ســقف 10 هزار تن 
در اســرع وقت اقدام الزم مبذول گردد. 
فرایندهای مربــوط به تخصیص اعتبار و 
تعیین قیمت عرضه در بازار، در چارچوب 
ضوابط و مقررات پیگیری شود. این اتفاق 
در کنار کاهش شــدید قدرت خرید مردم 
منجر به کاهش تقاضا برای گوشت قرمز 
و رکود بازار شــده اما همچنان گوشــت 
قرمز گران اســت و اتفاقات رخ داده تأثیر 
چندانی بر قیمت این کاال نداشته و قیمت 
این کاال همچنان حدود 200 هزار تومان 
در هر کیلوگرم است. به طوری که برخی 
کارشناســان مباحث مطرح شده مبنی بر 
مازاد دام را رد می کنند و خواســتار راستی 

آزمایی آمار تولید هستند.
اتفاقات سال ۹۷ در بازار گوشت تکرار می شود! ��

در همین زمینه افشین صدر دادرس درباره 
اتفاقــات اخیر بازار گوشــت و اینکه گفته 
می شــود با مازاد دام مواجه هستیم و تقاضا 
برای گوشت بسیار کاهش یافته اما در عین 
حال قیمت این کاال همچنان روند صعودی 
دارد، گفت: اتفاقات سال ۹7 در بازار گوشت 

در حال تکرار است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک توضیح داد: از 
اواخر ســال ۹6 نیز شاهد بودیم که قیمت 
گوشت روند افزایشی گرفت و این روند در 
ســال ۹7 نیز ادامه یافت و قیمت گوشــت 
به طور سرســام آوری بــاال رفت، آن زمان 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی وعده دادند 
که با ورود دام عشایر و بره های متولد شده 
در اسفندماه به بازار، همه چیز حالت تعادل 
خواهــد گرفت اما در شــهریور ۹7 که این 
بره ها هم وارد بازار شدند تغییری در شرایط 
ایجاد نشد و قیمت ها کاهش نیافت. دادرس 
اضافه کــرد: دولت برای کنترل قیمت ها از 
فروردیــن ۹7 واردات را آغاز کرد و تا آخر 
ســال نیز این کار را ادامــه داد اما قیمت ها 
تعدیل نشد و بازار به حالت عادی برنگشت، 
چون کسانی که منافعشان در خطر بود اجازه 

نمی دادند که این اتفاق بیفتد.

آنان که بازار گوشت را در اختیار دارند، عامل  ��
نابسامانی های اخیر هستند

وی بــا تاکید بر اینکه در حــال حاضر نیز 
مصرف گوشــت قرمز در کشــور کاهش 
چشمگیری داشته است، گفت: تفاوت قیمت 
دام زنده و گوشت قرمز نیز بسیار چشمگیر 
است به طوری که میانگین قیمت دام زنده 
حدود 70 هزار تومان است و با قیمت های 
گزاف گوشــت در مغازه ها مغایرت زیادی 

دارد.
دادرس درباره اینکه چه کســانی به دنبال 
واردات هســتند و اجــازه نمی دهنــد بازار 
مدیریت شــود؟، افزود: کســانی که بازار 
گوشــت را در اختیار دارنــد، ما در بهمن و 
اسفند 1400 نیز در این زمینه هشدار دادیم 
و به مسئوالن بارها گفتیم که عده ای قیمت 
گوشــت را بی رویه باال می برند تا به فکر 
واردات بیفتید اما متأســفانه کســی به این 
هشــدارها توجه نکرد، اگر نه همان زمان 
می شد جلوی افزایش قیمت را گرفت و بازار 
را کنترل کرد ضمن اینکه دولت خواسته یا 
ناخواســته با این افراد همراه و مانع کسانی 
شده که به هر طریقی می توانند در شرایط 

نابسامان بازار تأثیر مثبتی داشته باشند.

نقش مافیا در گرانی گوشت

امیر تقی خان تجریشی
روزنامه نگار

مهربانو مهدوی
روزنامه نگار
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جامعه

بازتاب

نامه محرمانه مراکز دولتی
بحران فرونشست زمین جدی است

»ســید محمد آقامیری« عضو کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران درباره تشکیل کمیته 
تحقیق فرونشســت زمین در شــورای شهر تهران 
گفت: بحث فرونشست در تهران به ویژه در جنوب 
و جنوب غرب تهران بســیار جدی است. در همین 
راستا تحقیقات و مطالعات قبلی را استخراج کردیم 
اما متاسفانه در هیچ کدام از وزارتخانه ها و سازمان ها 
و بخش هــای مختلف در کشــور مصوبه ای برای 
جلوگیری از پیشرفت فرونشست در کشور تصویب 
نشده است و عماًل هیچ کاری انجام نمی شود. تنها 
تحقیقاتی انجام و جلســاتی برگزار و گفتاردرمانی 
شده اســت و بس. آقامیری با اشاره به جمع آوری 
اطالعات در زمینه فرونشســت و نامــه نگاری با 
دانشــگاه ها و چند وزارتخانه در این زمینه گفت: در 
شورای شهر اطالعات را جمع آوری کردیم و به تمام 
دانشگاه هایی که فکر می کردیم در این زمینه مؤثر 
هستند و کار تحقیقاتی انجام داده اند از جمله دانشگاه 
تهران، شــریف، علم و صنعت و حتی دانشگاه آزاد 
و مرکز پژوهش های مجلــس، مرکز پژوهش های 
شــهرداری، سازمان زمین شناســی، سازمان نقشه 
برداری و سه وزارتخانه راه و شهرسازی وزارت نیرو 
و وزارت جهاد کشــاورزی نامه زدیم و درخواســت 
کردیم کســانی را که در این زمینه کار کرده اند به 
ما معرفی کنند و یا نتیجه مطالعات خود را در اختیار 
ما قرار دهند. عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل 
ادامه داد: اساتیدی از دانشگاه های مختلف به شورا 
آمدند و برخی از دانشــگاه ها موضوع را خیلی جدی 
نگرفتند و ابتدا تنها یک اســتاد را برای گفت و گو 
فرستادند و وقتی دیدند موضوع جدی است، اساتید 
مختلفی که در ایــن موضوع کار کرده اند را معرفی 

کردند و در جلسات حضور پیدا کردند.
او گفت: حتی برخــی از مراکز دولتی نامه محرمانه 
زدنــد و اطالعات محرمانــه ای دربــاره وضعیت 
فرونشســت کشــور ارائه دادند که چقدر وضعیت 
بغرنج است و متاسفانه هیچکس کاری انجام نداده 
اســت. عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل با 
اشــاره به تصمیم برای تدوین یک الیحه درسطح 
ملی گفت: برای اینکه بتوانیم این اقدام را در سطح 
ملی انجام دهیم آنرا به شورای عالی استان ها بردیم 
و از طریق شورای عالی اســتانها در حال پیگیری 
موضوع فرونشست هســتیم تا در نهایت الیحه ای 
در شورای عالی استان ها تنظیم و به مجلس برود و 
یک متولی پیدا کند. وقتی الیحه در مجلس مصوب 
شــود الزام قانونی پیدا می کند و همه دستگاه ها از 
جمله شهرداری تهران ملزم به اجرای آن می شوند 
و براساس اولویت مناطق درگیر با این پدیده بودجه 

در نظر می گیریم.
او با تاکید بر اینکه باید یک کار ملی در کشــور ما 
انجام شــود با اشاره به مساله فرونشست در ایران و 
دیگر کشورها گفت: فرونشست در کشور ما روز به 
روز در حال پیشــرفت است و کسی احساس فاجعه 
نمی کند. در کشــورهای اروپایی اگر ســالی یک تا 
چهار سانتی متر فرونشست رخ دهد وضعیت بحرانی 
اعالم می کنند در حالی که االن در کشور ما بین 25 
تا 35 سانت در سال در دشت ورامین فرونشست رخ 
می دهد و هیچکس اعالم بحران و فاجعه نمی کند و 

انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است.

از روزه خواری در مالء عام، پوشش 
نامتعارف و کشف حجاب خودداری شود

نقش اقتصاد: فرماندهی کل انتظامی در آستانه حلول 
ماه مبارک رمضان طــی اطالعیه ای تاکید کرد: به 
منظور حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و روزه داران 
گرامی، از هرگونه تظاهر بــه روزه خواری در مالء 
عام، پوشش نامتعارف و کشف حجاب در واحدهای 
صنفی و اماکن عمومی خودداری شــود. در صورت 
صدور مجوز ویــژه فعالیت برای مراکــز اقامتی و 
پذیرایی بین راهی، پایانه های مسافربری، فرودگاه ها، 
ایســتگاه های راه آهن و بیمارستان ها می توانند به 
منظور ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای 
عذر شرعی می باشــند، با رعایت موازین شرعی و 
حفظ شئون اسالمی، ضمن استتار مکان به گونه ای 
که در مالء عام تظاهر به روزه خواری نشود، فعالیت 
نمایند. فعالیت سایر اماکن پذیرایی فاقد مجوز ویژه 
رمضان از یک ســاعت قبــل از اذان مغرب )افطار( 
مجاز می باشد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، 
برابر مقررات و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد. 
در پایان با آرزوی ســالمتی برای تمامی هموطنان 
گرامی ضمن تأکید بر رعایت شئون اسالمی در کلیه 
واحدهای صنفی و اماکن عمومی، از همه شهروندان 
گرامی تقاضا می شــود در صورت مشاهده هرگونه 
تخلــف و جرائم، مراتب را از طریق پلیس 110 و یا 
نزدیکترین مرکز انتظامی اطالع دهند تا اقدام الزم 

صورت گیرد.

یادداشت

بازگشایی مدارس حکایت 
قوزِباالقوز!

وزارت آمــوزش و پرورش در اقدامی شــاز و 
خاص طی بخشــنامه ای حکــم به حضوری 
شــدن کالس های درس دانــش آموزان داده 
در موجه جلوه دادن این اقدام عجیب به آیین 
نامه اجرایی مدارس اســتناد، بچه های مردم را 
به اخراج از مدرســه و غیبت غیر موجه تهدید 

می کند؛
گویی مدیران وزارت مذکور فراموش کرده اند، 
ماده 6۹ همــان آیین نامه به صراحت مدیران 
مــدارس را بــه تعطیلی آموزشــگاه در مواقع 
بروز بیماری های خطرناک و احتمال شــیوع 
بیماری ملزم کرده اســت با این وصف مدیران 
باالدستی وزارت آموزش و پرورش باید به این 
سؤال پاســخ دهند که آیا از خطرات احتمالی 
شــیوع مجدد ویروس کرونا در قالب های دلتا، 

اُمیکرون و...اطالع ندارند؟
آیا از تجربٔه غیرقابل پیش بینی بودن شــیؤه 
شــیوع و انتقال ویروس کرونــا نباید عبرت 
گرفت؟ آیا مدیران دولتی که ســخنگویش در 
توجیه رونق اقتصاد در کشور به حجم سفرهای 
نوروزی اشاره می کند، تعداد سفرهای نوروزی 
را صرفــاً از جنبٔه رونق اقتصــادی می بینند و 
چشمشــان را به عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در ایام نوروز خاصه در شــهرها و 
مناطق پر بازدید بسته اند! تصاویر منتشر شده 
در فضای مجازی و رسانه ها گواه این احتمال 
اســت که با پیک جدیدی از کرونا در روزهای 
آتی مواجه خواهیم بود و حال در این وانفســا 
بازگشــایی مدارس حکایت قوِزباالقوز خواهد 
داشت. گویی مدیران محترم تجربٔه بازگشایی 
دانشگاه ها و حضوری شدن کالس های درس 
دانشــگاه ها را فراموش کرده اند که ظرف چند 
روز آمــار ابتال به کرونا چطور ســیر صعودی 
یافت. مشخص نیســت که دولتمردان خاصه 
در وزارت آمــوزش و پرورش بنابر کدام منطِق 
اصولــی به چنین نتیجه ای رســیدند؟! به نظر 
می رســد تصمیم وزارت آمــوزش و پرورش 
برحضوری کردن کالس ها تصمیمی فاقد تدبیر 
و تفکر منطبق بر شرایط روز بوده، بهتر است به 
عوض تکلیف مدارس به حضوری برگزار کردن 
کالس ها برای این یک ماه و چند روز باقیمانده 
از ســال تحصیلی جاری، بخشــنامه ای صادر 
کنند تا تمامی مؤسسات آموزشی و مدارس و...

عالوه بر آموزش دروس تعریف شده هر مقطع 
تحصیلی بــه برگزاری کالس هــای آموزِش 
رعایت پروتکل های بهداشتی و باید و نبایدهای 
حضور در اماکن عمومی مانند مدرسه، دانشگاه 
و...اقدام کنند، سپس سال تحصیلی جدید را به 
صورت حضوری برگزار کنند آن هم مشروط به 
واکسینه شدن تمام دانش آموزان. در غیر این 
صورت این ســؤال مطرح است که چه کسی 
تضمین می دهد فرزندان من و شــما پروتکل 
بهداشــتی را رعایت کنند یا چه کسی تضمین 
می دهند که اولیای مدرسه ناظِر رفتار فرزندان 
ما بوده، لحظه به لحظه مراقب باشند تا فالن 
دانش آموز ماســکش را بر نــدارد و یا فالن 
کودک ۸_۹ ســاله برای خوردن آب از لیوان 
هم کالسی اش اســتفاده نکند و ده ها شاید و 
اگــر دیگر که از دانش آمــوزان، خاصه مقطع 
ابتدایی بعید و دور نیست. یک کالم ختم کالم، 
این یک ماه و چند روز هم ســِر آن دو سال و 

چندماه، آنالین برگزار کنید. والسالم.

ضریب پشتیبانی صندوق کشوری به کمتر 
از 0.۹ رســیده و ضریب پشتیبانی هما هم 
کمتر از 0.4 اســت؛ این یعنی هما حتی به 
اندازٔه نصف کشوری درهم شکسته، قدرت 
ایفــای تعهدات خود را نــدارد. با روی کار 
آمدن دولت سیزدهم طرح اصالحات مربوط 
به حقوق و دستمزد و سن بازنشستگی که 
پیش تر زمزمه هایی از آن به گوش می رسید 
ازســوی برخی نمایندگان مجلس به بحث 
گذاشــته شــد. این قبیل طرح ها اغلب در 
قالب »اصالح ســاختار بودجه« رو آمده و 
در طرح مذکور؛ سیاست هایی مانند افزایش 
سن بازنشستگی و کاهش مصارف مربوط 
به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان 
شرکت های دولتی و دستگاه ها هدف گذاری 
شــده است. برای نمونه، افزایش 2 سال به 
ســن بازنشستگی، در قالب قانون یک ساله 
بودجــه 1401 درآمــد و افزایش حقوق و 
دستمزد هم در سطح 10 درصد نگه داشته 
شد؛ اولی با هدف پایداری منابع و مصارف 
صندوق هــا و دومی با هدف کاهش تقاضا 
و متعاقــب آن کاهش تورم. بــا این حال، 
کارگران، بازنشستگان کارگری و کارمندی 
و کارکنان دولت به این موارد اعتراض کردند 
و خواســتار خارج شدن این موارد از الیحه 
بودجه 1401 شدند. مورد اول محقق شد و 
مورد دوم هم برای کارکنان و بازنشستگان 
دولت در مجلس تصویب شد البته شورای 
نگهبان بر سر افزایش 10 درصدی دستمزد 
کارگران شرکت هایی دولتی ایراد وارد کرد. 
با همه این احوال ازســوی منتقدان، به این 
موارد اعتراضاتی شــد و برخــی از فراهم 
کردن زمینٔه تصویب قوانین دائمی در احکام 
مربوط به قوانین یک ســاله گالیه کردند؛ 
در واقع ریلی که در قالب اصالح ســاختار 
بودجه چیده شد، در قالب قانون بودجه نمود 
پیــدا کرد تا آرام آرام زمینه تســری آن به 
سیاست گذاری های کالن اقتصادی 3 سال 
آینده فراهم شود. در کل اصالحات مربوط 
به حقوق و دستمزد و سن بازنشستگی جزئی 
از منظومه اصالحــات اقتصادی بلندمدت 
هســتند. به گفتٔه »علی بهادری جهرمی« 
سخنگوی دولت ســیزدهم، دولت تصمیم 
به اصالح نظام بیمه ای کشــور دارد؛ البته 
در کنار آن رئیس جمهور به دولت دســتور 
داده که راهکاری خود را حوزه اســتخدامی 
و صندوق های بازنشستگی ارائه کند چراکه 

در کنار موضوع اســتخدام ها، صندوق های 
بازنشستگی برای دولت اهمیت خاصی دارد. 
اقتصادی رئیس  محســن رضایی )معاون 
جمهــور( این موضوع را بــه قدری جدی 
دانســته که از کســری ۸00 هزار میلیارد 
تومانی در تعهدات صندوق های بازنشستگی 
تا پایان عمر 4 ســالٔه دولت سیزدهم خبر 
داده اســت. این موضوع به منزله هشــدار 
معاون رئیس جمهور در رســانه ها منتشــر 
شد. با این حال به نظر نمی رسد که در حال 
حاضر استراتژی مشخصی در صندوق های 

بازنشستگی وجود داشته باشد.
نقشه راه دولت برای هما ��

در این میــان؛ در متن الیحه بودجه 1401 
که با توجه به سیاست اصالح ساختار تنظیم 
شــده، ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( در 
صندوق بازنشستگی کشوری، پیش کشیده 
شد؛ موضوعی که با توجه به کسری تعهدات 
صندوق بازنشستگی هما و بیان این جمله از 
سوی ســخنگوی دولت که »۹0 درصد بار 
مالی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت 
تأمین می کند و این صندوق توانایی پرداخت 
دیون امروز خود را هم ندارد«؛ توجیه نشدنی 
به نظر می رســد. البته سخنگوی دولت این 
جمله را برای بیان ضرورت »تهیه نقشــه 
راه« در حوزٔه صندوق های بازنشستگی بیان 
کرده است؛ در واقع منظور وی این نبوده که 
ادغام صندوق هما در صندوق بازنشستگی 
کشــوری به سبب وضعیتی که دارد، اشتباه 
اســت اما در این شــرایط ممکن است که 
خیلی ها بپرسند که چرا دو صندوقی که توان 
پرداخــت تعهدات خــود را ندارند و محتاج 

دولت هستند را با یکدیگر ادغام می کنند؟!
تجربه طرح ادغام فوالد و تأمین جتماعی ��

بایــد به یاد آورد کــه در دولت دهم بحث 

فوالد  کارکنان  بازنشستگی  ادغام صندوق 
با صنــدوق بازنشســتگی تأمین اجتماعی 
پیــش آمد که به دلیــل حقوق های باالتر 
بازنشستگان فوالد با مخالفت بازنشستگان 
این صندوق مواجه شــد؛ با این حال، این 
صنــدوق بر اســاس مصوبــه مجلس از 
زیرمجموعــه وزارت صمــت خــارج و به 
زیرمجموعــه وزارت رفــاه منتقل شــد تا 
»هیات امنای ســازمان تأمین اجتماعی و 
صندوق های تابعه« برای آن سیاست گذاری 
کند. موضوع ایــن ادغام تا روی کار آمدن 
دولت یازدهم مســکوت نماند و در نهایت 
هیــات امنا بــه دلیل ناپایــداری وضعیت 
صنــدوق و اکچوئریال متفــاوت صندوق 
فوالد، بــا ادغــام آن در ســازمان تأمین 
اجتماعــی مخالفت کرد. قاعدتــاً اگر این 
ادغام صورت می گرفت ضرر و زیان فوالد 
به تأمین اجتماعی منتقل می شد اما از آنجا 
که تأمین اجتماعــی مخارجش را از دولت 
دریافت نمی کرد و نمی کند و صندوق فوالد 
هم از وزارت صمت طلبکار بود، این انتقال 
کفــٔه تعهدات تأمین اجتماعی را با توجه به 
ضرر و زیان های فوالد، ســنگین می کرد. 
در آن زمان، از آن اتفاق جلوگیری شد، اما 
امروز هما و کشوری هم در چنین وضعیتی 
قرار دارند؛ گرچه صندوق کشوری از لحاظ 
اقتصادی توانمندتر اســت اما به نســبت 
جمعیت تحت پوشش خود فاقد توانمندی 
ایفای تعهدات اســت. در مقابل ســازمان 
تأمین اجتماعی محلی اســت که به دلیل 
داشــتن توانمندی ایفای تعهدات، شــاهد 
سرریز شــدن تعهدات بیمه ای دولت است؛ 
تعهداتی بدون پشــتوانه که برای سازمان 
تکالیف خــارج از اکچوئریال ایجاد می کند. 
به نظر می رسد که آنچه دولت را واداشته که 
هما را ضمیمه صندوق دیگری کند؛ بی آنکه 

جنس این صندوق ها و ظرف تعهداتشــان 
به نســبت جمعیت تحت پوشــش همتراز 
باشد، زیان انباشتٔه 20 هزار میلیارد تومانی 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران است. 
این رقم را علیرضا برخور )مدیرعامل وقت 
هما( در اسفند ماه سال ۹۹ اعالم کرده بود. 
وی ضمن یادآوری اینکه هما توان پرداخت 
حقوق بازنشستگان خود را که نزدیک به 13 
هزار نفر هســتند ندارد، اعالم کرد که هما 
به این تعداد بازنشســته و 23 هزار نیروی 
شاغل خود ماهانه 163 میلیارد تومان حقوق 

پرداخت می کرد.
ادغام بودجه هما و کشوری ��

با توجه به اینکه هما چندان ورودی جدیدی 
به عنوان شاعل بیمه پرداز ندارد و بیشتر امور 
خــود را از طریق ســپردن پیمان به بخش 
خصوصی اجرایی می کند، تعداد بازنشستگان 
هما افزایش و تعداد بیمه پردازان مســتقیم 
آن کاهــش می یابد. در نتیجه این صندوق، 
در ســال های نه چندان دور تنها بازنشسته 
خواهد داشت؛ بازنشستگانی که تعداد آن ها 
به بیش از 15 هزار نفر می رســد. با توجه به 
اینکه، ضریب پشتیبانی صندوق های هما و 
کشوری به کمتر از 1 رسیده است؛ نمی توان 
شــرایطی را تصور کرد که صندوق کشوری 
بتواند مصارف صندوق هما را پرداخت کند. 
بنابراین باید بودجــٔه اختصاصی هما به دل 
بودجه کشوری برود! به هر صورت دولت باید 
مخارج هما را تأمین کند اما این بار در بدنه 
صندوق کشــوری و در اختیار این صندوق. 
اینکه این ادغام تا چه اندازه به ثبات در آیندٔه 
بازنشستگان هما می انجامد، پرسشی است 
که پاســخ آن برای هیچ شخص حقیقی و 
حقوقی از جمله صندوِق کشــورِی متکی به 
دولت، روشــن نیســت اما از آنجا که اموال 
و تعهدات هما یکجا منتقل می شــوند، این 
برداشت به وجود آمده که صندوق کشوری 

معاملٔه خوبی را با دولت داشته است!
قدرت هما کمتر از نصف کشوری ��

با همه این احوال، موفقیت این ادغام برای 
بازنشستگان هما جای تردید دارد. آن ها در 
این مورد به ایلنا گفتند: »ضریب پشتیبانی 
صندوق کشــوری به کمتر از 0.۹ رسیده و 
ضریب پشتیبانی هما هم کمتر از 0.4 است؛ 
این یعنی هما حتی به اندازٔه نصف کشوری 
درهم شکسته، قدرت ایفای تعهدات خود را 
ندارد. قاعدتاً اگر دارایی های هما، با ســطح 
اســتعدادهای امروز اقتصاد کشــور، قابل 
بهره برداری بودند، امروز کار ما بازنشستگان 

به اینجا نمی کشید!«

چرایِی ادغام دو صندوق بازنشستگی وابسته به دولت!

بال هاِی چیده ِی »هما« برای بازنشستگان

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری

پیام عابدی
 روزنامه نگار

 یک کارشناس: افت آموزشی جبران می شود اما روابط مخدوش شده والدین با فرزندان نه

سواد دانش آموزان زیرتیغ آموزش غیرحضوری

نوروز 1401 که تمام شــود قرار اســت همه دانش آموزان بعد از 
دو ســال به مدرسه بروند تا شاید برای اولین بار بوی ماه مدرسه 
به جای مهر با فروردین عجین شــود، دانش آموزانی که در تمام 
دو سال گذشــته به دلیل شیوع کرونا به جای میز و نیمکت پای 
تبلت و تلفن هوشــمند نشستند تا آموزش متوقف نشود؛ اگرچه 
آموزش در بســتر فضای مجازی به کار خود ادامه داد اما کیفیت 
آن به گونه ای بود که یک کارشــناس بــه خبرآنالین می گوید: 
»برخی دانش آموزان پایــه دوم ابتدایی حتی حروف الفبا را هم 
نمی شناسند.« این درحالی ست که عالوه بر مهارت های آموزشی، 
مهارت های ارتباطی دانش آموزان از جمله کیفیت ارتباط آن ها با 

والدین شان به ویژه مادران به شدت با خدشه مواجه شده است.
دانش آموزان ابتدایی جمله سازی بلد نیستند ��

شــاید کمتر کسی فکر می کرد از بهمِن ســاِل 13۹۸ تا امروز 
آموزش مجازی طول بکشــد، اگرچه در ایــن فاصله و در بازه 
زمانی مختلف دانش آموزان برای رفع مشکل به مدرسه مراجعه 
می کردند اما تقریباً همه امور آموزشــی در بستر فضای مجازی 
پیگیری شــد، اقدامی که به نظر می رســد در مواجهه با شیوع 
ویــروس کرونا چاره ای جز آن وجود نداشــت اما این بیچارگی 
آسیب های جدی ای به ســواد دانش آموزان وارد کرد. طوری که 
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش به خبرآنالین می گوید: 
»طبق اعداد و ارقامی که یونسکو اعالم کرده همه کشورها بین 
40 تا 70 درصد افت آموزش داشــتند، به ویژه در دوره دبستان، 
در این دوره آموزش ها بیشــتر بر ســوادآموزی متمرکز است، 
اما این آموزش ها را اگر بخواهیم با آمار یونســکو درباره ایران 
بررسی کنیم، در خوشــبینانه ترین حالت باالی 50 درصد افت 
آموزشی داشتیم.« همچنین زهرا خمامی، معلم پایه اول ابتدایی 
به خبرآنالین می گوید: »شــرایط تحصیلی دانش آموزان در این 
مدت افت کرده است، مثاًل درس فارسی را به عنوان مهم ترین 
درس دوران ابتدایــی درنظر بگیرید، در این درس زبان آموزی 
مهم اســت، اما در دو فرآیند زبان آموزی یعنی صحبت کردن و 

شــنیدن، در کالس های آنالین به شدت دچار نقص بودیم، در 
این دوران که گاهی دانش آموزان به مدرسه می آمدند ما متوجه 
می شدیم آن ها در جمله سازی برای صحبت کردن دچار مشکل 
هســتند، معلم های کالس دوم می گویند خیلی از دانش آموزان 
حروف الفبا را خوب نشــناخته اند و جمله ســازی بلد نیســتند، 
چراکه وقتی در فرآیند تدریس گفت وگو کمرنگ شد زبان آموزی 

دانش آموزان مطمئناً با مشکالت جدی مواجه می شود.«
آسیبی که آموزش مجازی به رابطه والدین و فرزندان زد ��

افت تحصیلی ایجاد شده برای دانش آموزان مانند خیلی چیزهای 
دیگر نســبت وســیعی با عدالت دارد، طوری کــه تفاوت میان 
امکانات هر دانش آموز در یادگیری آن ها طی دو ســال گذشته 
تأثیر گذاشت. نیک نژاد می گوید: »دانش آموزان ابتدایی را می شود 
به دو دسته تقسیم کرد، بخشی از این ها شهرنشین و جزو طبقه 
متوسط به باال هستند، این گروه توسط خانواده های شان پشتیبانی 
شــدند، یعنی خانواده ها اجازه ندادند افت آموزشــی خیلی شدید 
باشد. اما یک بخش از دانش آموزان برای خانواده هایی هستند که 
آن ها ســواد و توان الزم برای کمک به سطح آموزشی فرزندان 
خودشــان را نداشتند، این گروه حتی تا ۸0 الی ۹0 درصد با افت 
شدید آموزشی مواجه شدند، طوری که برخی همکاران پایه دوم 
ابتدایی می گویند دانش آموزان شان حروف الفبا را نمی شناسند.« 
خمامی هم معتقد است »افت آموزش در خانواده هایی که پدر و 
مادر ســواد داشتند و بچه ها دسترسی شخصی به تلفن هوشمند 
داشــتند کمتر است اما به همین نسبت وقتی خانواده ها کم سواد 
بودند و بچه ها به ابزار ارتباط دسترســی شخصی نداشتند شدت 
افت تحصیلی بیشــتر شد.« این مدرس آموزش خانواده در کنار 
ضعف تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، با اشاره به مخدوش شدن 
رابطه فرزند و والدیــن به ویژه مادران در دوران آموزش مجازی 
ادامه می دهد: »روزهای اول آمــوزش مجازی دانش آموزان به 
فیلم های آموزشی بیشــتر توجه می کردند، اما هرچقدر به پایان 
سال می رویم خود دانش اموزان هم از این وضعیت خسته شدند، 
لذا دلزدگی را در خانواده ها و بچه ها می شود احساس کرد، چون 
این فضا دیگر برای شان قابل تحمل نیست، جدا از درس چیزی 

که از این وضعیت لطمه خورده رابطه میان والدین و دانش آموزان 
است، مخصوصاً مادر و فرزند، گمان می کنم روزی بشود کمبودها 
و ضررهای افت آموزش در درس فارسی و ریاضی را جبران کرد، 
اما روابط مخدوش شده مادر فرزند و خاطرات دردناکی که در این 
دوران برای آن ها باقی مانده را به سادگی نمی شود جبران کرد و 

می تواند برای این نسل پایدار بماند.«
افت مهارت های ارتباطی میان دانش آموزان ��

شــاید اگر هرکدام از ما به اطراف خود نگاه کنیم متوجه منظور 
کارشناس آموزش درباره مخدوش شدن رابطه والدین با فرزندان 
شــویم، وضعیتی که در آن بچه ها و والدین به دلیل ارتباط هر 
روزه در فرآینــد یادگیــری گاهی از دســت یکدیگر عصبانی 
می شــوند و حتــی در این بین تنبیه بدنی یــا روحی هم برای 
دانش آموزان درنظر گرفته می شــود، انتشــار ویدیوهای متعدد 
دراین باره در فضای مجازی موید این واقعیت اســت. اما درکنار 
چنین وضعیتی کارشناســان معتقدند دوری از آموزش حضوری 
ســبب شــده دانش آموزان مهارت های زندگــی را یاد نگیرند. 
دراین باره زهرا خمامی به خبرآنالین می گوید: »ضعف برقراری 
مهارت های اجتماعی و ارتباطی در دانش آموزان خیلی بیشتر از 
ضعف آموزش است، یک دانش آموز مهارت های اجتماعی مانند 
داوطلب شدن را در مدرسه به تدریج یاد می گیرد، بلد می شود در 
گروه ها چگونه همکاری کند یا دوست پیدا کند، وقتی با دوستش 
قهر می کند آشــتی کردن را یاد می گیرد، قرض دادن و قرض 
گرفتــن را یاد می گیرد، دانش آموزان زندگی دور از پدر و مادر را 
در مدرسه یاد می گیرند تا بتوانند از حضور پررنگ پدر و مادر چند 
ساعتی دور باشند، به نوعی دارند تمرین مستقل بودن می کنند، 
اما همه این مهارت ها را ما از دســت دادیم، در طول این مدت 
و در همان ســاعت های کم که دانش آموزان مدرسه می آمدند، 
خیلــی از آن ها مضطرب بودند و دائم از معلم می خواهند باالی 
سرشان باشند، چون در تمام این مدت مادر باالی سرشان بوده 
و دانش آموز فکر می کند در مدرسه هم همچنان باید این اتفاق 
بیفتد، چراکه دانش آموز آن اعتماد را به خودش ندارد و مدام به 

تأیید نیاز دارد.« 

مظاهر گودرزی
 روزنامه نگار
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حوادث

خربخوان

کاهش ۷ درصدی تصادفات و ۲۲ 
درصدی جان باختگان

فرمانــده کل انتظامی کشــور از آماده باش صد 
درصدی ماموران انتظامی به منظور تأمین امنیت 
مردم و مســافران در شهرها و روانسازی ترافیک 
جاده های سراسر کشــور تا 15 فروردین ماه خبر 
داد. ســردار حسین اشــتری از افزایش حدود 50 
درصدی سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال 
قبل خبر داد و افزود: پیش بینی ما این اســت که 
تا روزهای 13 و 14 فروردین ســفرهای نوروزی 
مردم همچنان ادامه داشــته باشــد.فرمانده کل 
انتظامی کشــور به کاهش 7 درصدی تصادفات 
و کاهش 22 درصدی جان باختگان در تصادفات 
رانندگی در نوروز امسال اشاره کرد و اظهار داشت: 
این کاهش نشانگر فرهنگ باالی مردم عزیز در 
رانندگی و همت همکاران و همه دستگاه ها است.

صدور کارت شناسایی برای 
دستفروشان تهران

مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل 
شــهر تهران از صــدور کارت شناســایی برای 
دستفروشــان تهران در ســال جاری خبر داد و 
گفت: برای ساماندهی دستفروشان در تهران 10 
محور در نظر گرفته شده که در سال جاری عمده 
ایــن طرح ها و برنامه ها اجرایی می شــود. قدرت 
اهلل محمدی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع 
و مشاغل شــهر تهران، با اشاره به صدور کارت 
شناسایی برای دستفروشان تهران در سال جاری 
گفت: برای ساماندهی دستفروشان در تهران 10 
محور و موضوع در نظر گرفته شــده است که در 
ســال جاری عمده این طرح ها و برنامه ها اجرایی 
می شــود. مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع 
و مشــاغل شهر تهران با اشــاره به اقدامات این 
شرکت در ســاماندهی دستفروشــان در معابر و 
میادین شهر تهران افزود: طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده در اواخر ســال گذشــته ساماندهی 
دستفروشــان محور هفت تیر در منطقه 7 انجام 
شــده و بازار خالزیر نیز ساماندهی شد و در چند 

روز آینده افتتاح می شود.

سازمان جهانی بهداشت:
99 درصد از مردم جهان هوای 

بی کیفیت تنفس می کنند

سازمان جهانی بهداشت گفت که تقریبًا همه در 
جهان هوایی تنفس می کنند که با استانداردهای 
آن بــرای کیفیت هــوا مطابقــت ندارد.آژانس 
بهداشــت سازمان ملل متحد خواســتار اقدامات 
بیشتر برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی 
شــد که آالینده هایی را ایجاد می کند که باعث 
مشکالت تنفســی و جریان خون می شود و هر 
ســاله منجر به میلیون ها مرگ قابل پیشــگیری 
می شود. WHO گفت ۹۹ درصد از جمعیت جهان 
هوایــی تنفس می کنند که اغلــب مملو از ذراتی 
اســت که می توانند به اعمــاق ریه ها نفوذ کرده، 
وارد سیاهرگ ها و شریان ها شوند و باعث بیماری 

شوند.

خربخوان

چرا افت آموزشی دانش آموزان 
تفاوت دارد؟

از حمایت خانواده تا فقر

از  آموزش گفت: بخشــی  یک کارشــناس 
دانش آموزان برای خانواده هایی هســتند که 
آن ها سواد و توان الزم برای کمک به سطح 
آموزشی فرزندان خودشــان را نداشتند، این 
گروه حتی تا ۸0 الی ۹0 درصد با افت شدید 

آموزشی مواجه شدند.
بــرای  شــده  ایجــاد  تحصیلــی  افــت 
دیگر  خیلــی چیزهای  مانند  دانش آمــوزان 
نســبت وســیعی با عدالــت دارد، طوری که 
دانش آموز  امکانــات هــر  میــان  تفــاوت 
 در یادگیــری آن ها تأثیر گذاشــته اســت. 
محمدزضــا نیک نــژاد، کارشــناس آموزش 
می گوید: »دانش آموزان ابتدایی را می شــود 
به دو دســته تقســیم کرد، بخشی از این ها 
شهرنشــین و جــزو طبقه متوســط به باال 
خانواده های شان  توســط  گروه  این  هستند، 
پشتیبانی شدند، یعنی خانواده ها اجازه ندادند 

افت آموزشی خیلی شدید باشد. 
امــا یــک بخــش از دانش آمــوزان برای 
خانواده هایی هســتند که آن ها سواد و توان 
الزم برای کمک به سطح آموزشی فرزندان 

خودشان را نداشتند، 
ایــن گروه حتــی تــا ۸0 الــی ۹0 درصد 
با افــت شــدید آموزشــی مواجه شــدند، 
طوری که برخی همــکاران پایه دوم ابتدایی 
را  الفبا  حروف  دانش آموزان شــان  می گویند 

نمی شناسند.«
زهــرا خمامی، معلم هم معتقد اســت »افت 
آموزش در خانواده هایی که پدر و مادر سواد 
داشــتند و بچه ها دسترسی شخصی به تلفن 
به همین  اما  هوشمند داشــتند کمتر اســت 
نســبت وقتی خانواده ها کم ســواد بودند و 
بچه ها به ابزار ارتباط دسترســی شــخصی 

نداشتند شدت افت تحصیلی بیشتر شد.«

بر اســاس نتایج پژوهشی بین المللی 62 
درصــد از بیــکاران جهان کــه به دلیل 
پاندمی کووید 1۹ شغلشــان را از دست 
داده اند؛ زنان هســتند و تقریبًا 60 درصد 
زنان در سراســر جهان در مشــاغل غیر 
رســمی کار می کنند و از ایــن رو درآمد 
و پــس انداز کمتر و در مقابل بیشــتر در 
معرض خطــر فقر قرار دارنــد. جمعیت 
زنان حاضر در بخش اقتصاد غیر رســمی 
نســبت به اقتصاد رسمی بســیار بیشتر 
اســت چراکــه آنها به دلیل میــزان باال 
بودن مالیــات و باال بــودن هزینه بیمه 
کردن شــاغالن بــه حــوزه اقتصاد غیر 
رسمی عالقه بیشتری دارند. با این حال 
گرچه به گفته کارشناسان شیوه های آمار 
گیری و گزارش گیری در حوزه مشارکت 
اقتصادی نیازمند بررســی مجددی است 
اما مطابق بــا آمارهای موجود مرکز آمار 
ایران، »نرخ بیکاری« زنان از ســال ۹5 
تا ۹۹ با روندی »کاهشــی« مواجه بوده 
امــا توجه به این نکته نیــز حائز اهمیت 
اســت که همواره طی این سالها به طور 
تقریبی نرخ بیــکاری زنان 2 برابر مردان 
)کمی کمتر از دو برابر( بوده است. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی شکاف جنسیتی 
در حوزه آموزش ابتدایی و متوســطه که 
اغلب بســیار پرهزینه هســتند در ایران 
رفع شده و حتی بیشــتر از دو دهه است 
که تعداد زنان در آموزش عالی بیشــتر از 
مردان شده است؛ به عبارت دیگر شکاف 
جنســیتی معکوس در مقطع کارشناسِی 
آموزش عالی مشــاهده می شــود. گرچه 
پیش بینی ها حاکی از آن است که تا دهه 
آینده شکاف جنســیتی در حوزه آموزش 
رفع می شود، اما نگاهی به »نرخ بیکاری 
زنان فارغ التحصیل آموزش عالی« نشان 
دهنده آن است که طی سالهای ۹6 تا ۹۹ 
این نرخ با روندی »کاهشی« از 30 به 22 
درصد رسیده اســت این در حالیست که 
نرخ بیــکاری زنان فارغ التحصیل مقاطع 
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد 2 
برابر )کمی بیشتر از دو برابر( مردان بوده 
اســت و در مقطع دکتــری نیز بعضًا این 
آمار ســه برابر و حتی بیشتر هم می شود. 
از ســوی دیگر نیز اگرچه ســهم زنان از 
تعداد کل شــاغلین کشــور و همچنین 
تعداد قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و 
مدیران کل کشور طی سالهای ۹4 تا ۹7 
روندی صعودی داشته اما این آمار از سال 
۹7 تا ۹۹ با روندی کاهشــی مواجه بوده 
است. به طوری که ســهم زنان از تعداد 
کل شاغلین کشــور در سال ۹7 با 1۸.2 
درصد به 17.۸ درصد در سال ۹۸ و 15.7 
درصد در سال ۹۹ رسیده است. همچنین 

سهم زنان از تعداد قانون گذاران، مقامات 
عالی رتبه و مدیران کل کشــور در سال 
۹7 با 20.5 درصد به 1۸.۸ درصد در سال 
۹۸ و 1۸ درصد در سال ۹۹ رسیده است. 
اهمیت توانمند سازی زنان و سهم آنان از 
تعداد کل شاغلین کشور، زمانی ملموس تر 
می شود که چه بسیار زنانی را در کنار خود 
ناتوانی اقتصادی  می بینیم که به دلیــل 
و مالی مجبور به تحمل شــرایط تبعیض 
آمیز در زندگی مشترک شده و چون منبع 
درآمدی ندارنــد در مقابل تضییع حقوق 

خود در خانواده سکوت می کنند.
اصالح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان ��

توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده  
اصالح قوانین در حوزه زنان در راســتای 
رفع تبعیض های موجود را امری ضروری 
دانست و اظهار کرد: اصالح قوانین عالوه 
بر اثر بخشــی در رفع تبعیض ها قابلیت 
فرهنگ ســازی را نیز به همــراه دارد و 
اینگونه حتی می توان از بروز تبعیض هایی 
که بــه دلیل فرهنــگ در برخی مناطق 
کشــور علیه زنان خود را نشان می دهد 
نیز جلوگیری کــرد. وی با بیان اینکه در 
ابعاد مختلف امور زنــان اعم از حقوقی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی و حتی 
حوزه خانواده خالءهایــی وجود دارد که 
منجر به خدشــه به کرامت انسانی و در 
نتیجه بی عدالتی نســبت به زن می شود، 
با اشــاره به مشکالت فعلی زنان از جمله 
ضیق حقوق انســانی در خانواده، نداشتن 
حق طالق، مشــکالت پیرامون نداشتن 
حق اکتســاب اجرت المثل به عنوان حق 
همیشــگی و نادیده گرفتن زحمات زنان 
در منزل، تصریح کرد: زحمات زنان خانه 
دار دیده نمی شــود و زنان در قبال انجام 
کارهای منزل و زحماتی که برای بزرگ 
کردن فرزندان و انجــام کارهای خانه و 
غیره می کشــند مالک نتیجه کارشــان 
نیســتند، حال آنکه ســهم زنان به اندازه 
آورده اقتصادی آنها در زندگی مشــترک 
باید لحاظ و قانونی شود تا دغدغه امنیت 
اقتصادی زنان برداشته شود. این امتیازات 
متعاقبــًا تــوان اقتصادی هم بــه همراه 

می آورد.
وی با اشــاره بــه کار زنــان در خانه و 

اشــتغال های خانگی، ادامــه داد: درصد 
باالیی از زنان، چه شــاغل و چه خانه دار 
امور و کارهای منزل را خودشــان انجام 
می دهند. ولی مراد تصریح کرد: تا ســهم 
اقتصادی زنان در زندگی مشترک قانونی 
نشود، اختیار بهره برداری از آن که نتیجه 
کار خودشــان است را ندارند و قانونا تمام 
در  زندگی مشــترک  دارایی های حاصل 
اختیار مردان است. حتی اجرت المثل که 
حق زن اســت وقت طالق داده می شود 
که این صحیح نیست و اگر حق است، در 
طول زندگی مشترک، طالق یا حتی بعد 
از فوت زوج، حقی است که باید داده شود 
و در اختیار زن باشد. این فعال حوزه زنان 
گفت که زنان شاغل هم حقوق خود را در 
خانه خرج می کنند اما حق عائله مندی و 

فرزند ندارند.
بی توجهی به زنان خانه دار در قوانین ��

ولی مراد با اشاره به لزوم توجه به حقوق 
زنــان خانــه دار و زحمات بی مــزد آنها 
همچنین تصریح کــرد: در قانون جوانی 
جمعیت و فرزندآوری حتی زن خانه دار که 
باید دیده و تشــویق می شد باز امتیازات 
برای زنان خانه دار دیده نشــده و قانون 
امتیازی برای زنان خانه دار در نظر نگرفته 
اســت. حتی زن شاغل برای مدت ۹ ماه 
مرخصی زایمان حقوق دریافت می کند اما 
این امتیاز برای زنان خانه دار وجود ندارد.

دولت مکلف به فراهم کردن بستر حضور  ��
زنان در فضای اقتصادی است

مدیر شــبکه ایران زنــان همچنین این 
را هــم گفت کــه دولت مکلف اســت 
بســتر حضور زنان در فضــای اقتصادی 
را فراهم کرده تا زنان مایل به اشــتغال 
بتوانند با توجه به شرایط زندگی و فرزند 
فرصت های شغلی داشته باشند. ولی مراد 
در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به 
نداشــتن حق طالق برای زنان، تصریح 
کرد: در قوانین حق طالق در دســت مرد 
است و مردی که نسبت به زن خود اکراه 
داشته باشــد می تواند زن را طالق دهد 
اما اگر زن این اکراه را نســبت به شوهر 
خود داشــته باشد کارش سخت و راهش 
دشــوار اســت و برای طالق باید عسر و 
حــرج را ثابت کنــد در صورتی که برای 

اکراه داشتن از همســر نباید عسروحرج 
ثابت کرد. اینطور ادعا می شــود که این 
ســخت گیری در طالق برای حفظ نظام 
خانواده است حال آنکه اگر مرد احترام به 
زن در قوانین را ببیند و متوجه شــود، زن 
پشتوانه قانونی و حقوقی در ازدواج دارد به 
طور حتــم برای حفظ زندگی خود تالش 
می کند. این فعال حوزه زنان با بیان اینکه 
مطابق با قانون اساسی »رفع تبعیض های 
نــاروا« وظیفه دولت اســت و علت روی 
زمین مانــدن امور و مســائل زنان طی 
این سالها، »سیاسی شدن« مسائل زنان 
و بهره بــرداری سیاســی از موضوع زنان 
است، خاطر نشان کرد: معاونت امور زنان 
و خانــواده رئیس جمهوری باید با تدوین 
لوایحی در راستای اصالح قوانین برآید تا 
از تبعیض های موجود علیه  اندکی  بتوان 

زنان را رفع کرد.
پست های  �� گرفتن  برای  زنان  ورود  مسیر 

عالی و مدیریتی مردانه است
ولی مراد با اشــاره به آمار پایین حضور 
زنان در پســت های عالــی و با تاکید بر 
لزوم حضور زنان در عرصه های سیاسی 
تصریح کرد: با توجه به تعداد اندک زنان 
در مجلس و هیات دولت و حتی شورای 
شــهر و مراکز تصمیم گیری و تصمیم 
ســازی، می توان گفت کــه ورود زنان 
برای گرفتن پست های عالی و مدیریتی 
و تصمیم ســازی و تصمیم گیری عماًل 
سخت و دشــوار و البته مسیرش مردانه 
است این انحصارطلبی ربطی هم به نوع 
جریان سیاســی که قــدرت را در اختیار 
گرفته اند، نداشته و در تمام دولت ها با هر 
جریان سیاسی این امر وجود داشته است 
و تمام دولت ها و مجلس ها همین مسیر 
را رفته انــد.وی ادامه داد: توان اقتصادی 
و حتی سیاسی اقتدار و اعتبار می آورد و 
به افراد قــدرت انتخاب و تصمیم گیری 
می دهد که در زنان کمتر اســت. بدیهی 
اســت که تصمیم گیرنــدگان نیز مردان 
هســتند و بــه همین دلیل اگر پســتی 
هــم بخواهند به زنان بدهند بیشــتر به 
وابستگان خود می دهند. این فعال حوزه 
زنان عدم ایفــای نقش نظارتی مجلس 
و صاحــب نظران و فعــاالن حوزه زنان 
و رســانه ها بر فعالیــت دولت ها را طی 
این ســالها از جملــه مولفه های اصلی 
عملیاتی نشــدن برنامه و اقدام و عمل 
توســط وزارتخانه ها و دستگاه ها دانست 
و اظهار کرد: اشــکال اصلی به نظارت 
باز می گردد. چرا نخبگان دانشــگاهی و 
حوزوی و نمایندگان مجلس در قبال این 
کاستی ها ساکت بوده و هستند؟ مجلس 
قانونا موظف به نظارت است، چرا نظارت 
نمی کنــد؟. تا زمانی کــه روند بر همین 
منوال باشــد مشــکالت باقی هستند و 

قوانین هم اصالح نمی شوند.

فعال حوزه زنان و خانواده: اصالح قوانین؛ اولویت فعلی جامعه زنان است

زنان؛ قربانیان خاموش تبعیض

آگهــی تغییــرات شــرکت ترابر بار شــرق شــرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 2۸۵۶۵4 و شناسه ملی 
101032223۶۵ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/12/07 ومجوز شماره 
بنادر  ســازمان   1400/12/1۵ مورخ  ۵0۵۸3/ص/1400 
ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای داود شهیبی 
نژادیان به ش م 1۸290۸۸4۵9 به ســمت مدیر شــعبه 

شرکت در بندر عباس برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )129۸002( 

آگهی تغییرات شــرکت کارخانجات تولیدی سیستم های 
ایمنــی و تجهیــزات الکترونیکی تارا ســهامی خاص به 
شــماره ثبت ۵7۵۶2 و شناسه ملی 1010102۶34۶ به 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرســی و خدمات مدیریت بیداران به شــماره ملی 
1010020۵79۵ به ســمت بازرس اصلی آقای سامان 
پاک سرشــت به شــماره ملی 00۶3۶70۶23 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به 

1399/12/30 به تصویب رسید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )129۸003( 

تاسیس شــرکت با مســئولیت محدود افرا صنعت کهن 
درتاریخ 1401/01/1۵ به شماره ثبت ۵93۸1۸ به شناسه 
ملی 140109۸۵10۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت : نگهداری و تعمیر و تامین کلیه تجهیزات 
مربوط به پاالیشــگاهها و خطوط مربــوط به انتقال نفت و 
گاز و ســاخت و احداث و نصــب و راه اندازی و تجهیزات 
سایت های پاالیشــگاهی و تجهیزات جایگاههای سوخت 
رســانی – اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانکها 
– شرکت در نمایشــگاههای داخلی و خارجی و بین المللی 
– عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی - خرید 
و فروش و صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازگانی 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخــش مرکزی ، 
شهر تهران، محله پارک شــهر ، خیابان خیام ، کوچه قور 
خانه ، پالک 10۶ ، ســاختمان فراهانی ، طبقه دوم ، واحد 
۸ کدپســتی 1114۸3۵349 ســرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشرکه هر یک از شــرکا خانم زهرا انصاری به شماره ملی 

49009327۶0 دارنده ۵0000 ریال ســهم الشرکه آقای 
رضا قهرمانی اشتبین به شماره ملی ۵0۵00779۶۶ دارنده 
۵0000 ریال سهم الشرکه آقای مرتضی قهرمانی اشتبین 
به شماره ملی ۵0۵00۸27۶۵ دارنده 900000 ریال سهم 
الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا انصاری به شــماره 
ملی 49009327۶0 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای رضا قهرمانی اشــتبین به شماره ملی 
۵0۵00779۶۶ به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مرتضی قهرمانی اشــتبین به شــماره ملی 
۵0۵00۸27۶۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می 
باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع 
فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت نمی 

باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )129۸004( 

آگهی انحالل شرکت پرهام فر با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 3391۶ و شناســه ملی 10100793441 به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم وآقای علیرضا نورتاج به شماره ملی 004239۸۵09 
به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیــد . آدرس محل تصفیه 
به نشانی تهران: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزی ، شــهر تهران، محله ایرانشــهر ، خیابان رامسر ، 
خیابان ســمیه ، پالک 132 ، ساختمان 132 ، طبقه همکف ، 

واحد 4 کدپستی 1۵۸1۸7391۶ 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )129۸00۵( 

آگهی تغییرات شــرکت نگان صبا آرا شــرکت ســهامی 
خــاص بــه شــماره ثبــت 3991۸0 و شناســه ملــی 
10320493303 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی 
فوق العاده مــورخ 1400/12/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : ســرمایه شــرکت از مبلغ140000000000 ریال 
به مبلــغ 200000000000ریال منقســم به 2000000 
ســهم100000ریالی با نام از محل مطالبات حال شــده 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح و ذیل ثبت 
در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء 

گردید. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )129۸00۶( 

مینا عبادی
روزنامه نگار
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6
سالمت

خربخوان

بالی وحشتناکی که بعد از فریاد 
زدن سرتان می آید

فریاد زدن یکی از راه های بروز عصبانیت است که 
باید کنترل شــود زیرا داد زدن عوارض خطرناکی 
دارد. با این که عصبانیت حالتی ذهنی اســت که 
برای بقای ما ضروری می باشــد، اما اغلب زمانی 
که استرســمان افزایش می یابد، از کنترل خارج 
می شود. عصبانیت می تواند عالئم فیزیکی زیادی 
داشته باشد که ما متوجه آن نمی شویم مگر زمانی 

که کاماًل پیشرفت کرده باشند.
افزایش ضربان قلب و فشار خون ��

شــاید متوجه شده باشــید؛ هر بار که صدایتان را 
بــاال می برید و بحث شــدیدی داریــد، ضربان 
قلبتان افزایش می یابد. این بدان معنی اســت که 
فشــار خون شما هم باال می رود و به همین دلیل 
اســت که عصبانی به نظر می رســید و گونه ها و 
رگ هایتان قرمز می شوند. از طرفی هم سنگین تر 
و سریع تر نفس می کشید تا اکسیژن و مواد مغذی 
به اندام های اصلی شــما منتقل شــود. در برخی 
موارد هم ممکن است متوجه شوید که دست ها و 

پاهایتان سردتر از حد معمول هستند.
آسیب به سیستم ایمنی بدن ��

محققــان دریافته اند که حتی یــادآوری بحث های 
شدیدی که در گذشته داشته اید هم، سیستمم ایمنی 
شما را به مدت 6 ساعت تضعیف می کند. این مورد 
به ویژه برای افرادی که معمواًل آرام هستند و خیلی 
عصبانی نمی شوند هم صادق است. افرادی که خیلی 
راحت عصبانی می شوند ممکن است متوجه شوند که 
بیشتر بیمار می شوند و سیستم ایمنی شان ضعیف تر 

است.
به وجود آمدن انواع مشکالت سالمتی ��

وقتی که عصبانی می شــویم، مواد شیمیایی مربوط 
به اســترس به مغز و بدن ما سرازیر می شوند و مدام 
تغییراتی را در متابولیسم ما ایجاد می کنند. به همین 
دلیل هم افرادی که مشــکالت مرتبط با خشمشان 
درمان نشــده، ممکن است از سر درد، اضطراب، بی 
خوابی و حتی مشکالت گوارشی رنج ببرند. مشکالت 
پوستی مثل اگزما هم ممکن است در مواقع عصبانیت 
شدید ظاهر شود و در نتیجه این افراد در معرض خطر 

سکته مغزی یا حمله قلبی قرار دارند.
تأثیر گذاشتن روی حافظه ��

این تنها ضربه فیزیکی به سر نیست که حافظه را 
تحت الشعاع قرار می دهد، فریاد زدن هم مثل هر 
ضربه دیگری می تواند روی این بخش از مغز تأثیر 
بگذارد. بعد از پایان مشاجره، ممکن است یک یا 
هــر دو طرف چیزها را به شــکلی متفاوت به یاد 
بیاورید یا چیزهای خاصی را کاماًل فراموش کنید.

ایجاد درد مزمن ��
فریاد زدن نه تنها برای کســانی که این کار را انجام 
می دهند، بلکه برای کسانی که منفعل هستند هم مضر 

است. این آسیب می تواند از سنین پایین شروع شود.
عوارض فریاد زدن بر سر کودکان ��

فریاد زدن بر سر بچه ها می تواند به طرق مختلف 
به آن ها آسیب برســاند که برخی از آن ها عبارتند 
از: مشــکالت رفتاری آن ها بدترمی شود. برخی از 
تحقیقات نشان می دهد والدینی که زیاد سر فرزندان 
نوجوانشان فریاد می زنند، در سال بعدی زندگی شان 
متوجه رفتار بدتری از ســوی آن ها می شوند. رشد 
مغزی آن ها تغییر می کند. به نظر می رسد افرادی 
که در دوران کودکی بر سرشان فریاد زده شده، در 
بخش هایی از مغز که صدا و زبان پردازش می شود، 
ســاختار متفاوتی دارند. دردهای مزمن همیشگی 
دارند. برخی از مشــکالتی که ممکن است تا آخر 
عمر با آن دست به گریبان باشند درد کمر و گردن، 

سر درد و حتی آرتروز است.
کسی با فریاد زدن در بحث ها پیروز نمی شود ��

تحقیقات نشــان می دهد که ما در حین مشاجره 
فریاد می زنیم، زیرا نسبت به حقمان مطمئنیم اما 
شک داریم که حرفمان شــنیده می شود یا خیر. 
مردم به ندرت با فریاد زدن، قطع صحبت دیگران 
و نادرســت تلقی کردن ادعاهای طرف مقابل در 
بحث برنده می شوند. استدالل و حفظ آرامش تنها 
راهی است که می توانید با آن نظرتان را ابراز و در 

نهایت طرف مقابل را متقاعد کنید.
راه حل؛ چطور جلوی عصبانیت و فریاد زدنمان را  ��

بگیریم؟
مراحل خاصــی وجود دارد که ممکن اســت به 
شما کمک کند تا خشمتان را کنترل کنید و یک 

مکالمه سالم و بدون داد و فریاد داشته باشید:
قبل از حرف زدن فکر کنید ��

این توصیٔه ســاده ای اســت که بارها و بارها در 
بخش هــای قبلی به آن و اثرات مثبتش اشــاره 
کرده ایم. کافیست امتحان کنید و نتیجه را ببینید.

بعد از این که آرام شدید؛ علت ناراحتی تان را بیان کنید ��
به این ترتیب شما قادر خواهید بود هر چیزی که 
آزارتان می دهد را به شیوه ای سالم و منطقی بیان 
کنید. در این صورت احتمال این که طرف مقابل 
به شــما احترام بگذارد و صدایتان را بشنود خیلی 

بیشتر است.

خربخوان

خبر بد برای افرادی که غذا را 
نجویده، می خورند

جویدن غذا ممکن است کار ساده ای به نظر برسد 
اما تاثیرات فراوانی بر عملکرد بدن می گذارد، زیرا 
در زمان جویدن مواد مغذی بیشــتری جذب بدن 
خواهد شد. کارهای ساده ای مانند جویدن؛ تغییرات 
زیادی در بــدن ایجاد می کنــد و باعث افزایش 
ســالمت بدن خواهد شــد. فرآیند جویدن غذا و 
ترکیب آن با بــزاق باعث جذب همه مواد مغذی 
مورد نیاز به راحت ترین حالت ممکن می شود؛ به 
خاطر همین بســیار مهم است که غذا را به آرامی 
و بــه طور کامل بجوید؛ یعنی تقریباً باید هر لقمه 

را 32 بار بجوید.
جلوگیری از اضافه وزن ��

هر چه قدر که جویدن طوالنی تر باشد، تمام کردن 
آن نیز طوالنی تر اســت و در نتیجه شــما کم تر 
غذا می خورید و مغز ســریع تر فرمان ســیر شدن 
را می دهــد. آرام غذا خــوردن و جویدن با دقت، 
باعث می شــود که از اضافه وزن جلوگیری گردد 
و اشــتهای خود را کنترل کنید، سوخت و ساز را 
سریع می کند، از پرخوری جلوگیری کرده و باعث 
افزایش سرعت جریان خون در شکم خواهد شد.

عملکرد بهتر بدن ��
جویدن باعث افزایش قدرت حافظه و توانایی ذهنی 
می شود؛ جریان خون را باال می برد، اکسیژن رسانی 
به مغز را افزایش می دهد و وضعیت ذهنی بهتری را 
احساس می کنید. افرادی که خوب غذا را می جوند، 
توجه و هوشیاری بیشتری دارند، راحت تر مشکالت 
و مســائل را حل می کنند، اطالعات را بهتر دریافت 
کرده و بهتر تصمیم می گیرند؛ اما افرادی که غذا را 
خوب نمی جوند، با یادگیری کلمات مشکل دارند و در 
حافظه و یادگیری آن ها اختالل یا ُکندی وجود دارد.

مشکالت گوارشی ��
اگر غذا را خیلــی تند بجوید و ببلعید، سیســتم 
گوارش نامتعادل می شود و نمی تواند غذا را به طور 
متعادل ُخرد کند و بشکند و همین باعث رفالکس 
اسید، انقباضات شــکم و نفخ می شود. اگر غذا را 
خیلی دیر یا خیلی زود بجوید، مشکالت گوارشی 
زیادتر خواهند شد. توصیه ما این است که در کنار 
خوب جویدن غذا، 30 دقیقه قبل و بعد از غذا آب 
بنوشــید. دقیقاً بعد از وعده غذایی قهوه ننوشید؛ 
میوه و شــیرینی جات هم بعــد از وعده غذایی 

نخورید تا گوارشتان نیز بهبود پیدا کند.
مکانیزم مبارزه با استرس ��

جویدن یک راه عالی برای کاهش هورمون استرس 
است و یک رفتار مبارزه با استرس محسوب می شود. 
وقتی که شــما اســترس دارید و غذا را می جوید، 
ریلکس می شــوید و اســتخوان های قوی تری نیز 
خواهید داشــت. اگر یک خانم باردار استرس داشته 
باشد، کودکش بیشتر در معرض افسردگی در دوران 
بزرگســالی قرار می گیرد، پــس می توانید حتی با 
جویدن چیزی مانند آدامس هم با اســترس مبارزه 

کنید که قطعاً کمک کننده خواهد بود.
جذب بهتر مواد مغذی ��

اعضای بــدن مانند کبد و معده مــواد مغذی را 
دریافت می کنند؛ اما تنها اندام هایی نیســتند که 
باعــث جذب مواد مغذی می شــوند. همه چیز از 
داخل دهان شروع می شــود و به حرکت جویدن 
بستگی دارد. این اتفاق جادویی زمانی رخ می دهد 
که غذا با بزاق ترکیب شده و جریان غذای جویده 
شــده با بزاق باعث می شود که مواد غذایی بهتر 
جذب شود؛ بنابراین ذهن ما اطالعات را راحت تر 

دریافت می کند.
تمرکز بهتر ��

جویدن آدامــس می تواند راهی برای تمرکز بهتر 
و افزایش توجه در محل کار باشــد. علت هم این 
است که انتقال اکسیژن به بخش های مختلف مغز 

با جویدن افزایش پیدا می کند.
بهبود تکلم در کودکان ��

وقتی که کودکان شروع به غذا خوردن می کنند؛ 
حرکت زبان آن ها راحت تر انجام می شود و راحت تر 
می توانند صحبت کنند و کلمات را به زبان بیاورند. 
قسمت فک آن ها نیز پیشــرفته تر عمل می کند؛ 
زبــان و لِب آن ها نیز ماهیچــه قوی تری خواهد 
داشــت که همه این مــوارد؛ در تکلم خوب مؤثر 

است.

طی روزهــای اخیر هجــوم ریزگردها از 
سوی همسایگان غربی کشورمان بسیاری 
از شهرهای ایران را با هوایی بسیار آلوده 
و مملوء از گرد و غبار مواجه ساخته است، 
تا جایی که شــهر تهــران روز جمعه به 
آلوده ترین شــهر دنیا بدل گشــت. گرچه 
این تودٔه گرد و غبار با حرکت به ســمت 
مرزهای شــرقی رفته رفته کشورمان را 
ترک خواهد کرد اما به گفتٔه کارشناسان، 
با توجه به مشــکالت زیســت محیطی 
منطقٔه خاورمیانه، از جمله کاهش بارش ها 
و گسترش خشکســالی انتظار می رود باز 
هم شاهد این دســت اتفاقات باشیم. به 
گفتٔه ســازمان هواشناسی، اوج این گرد و 
غبارها از فروردین تا مرداد ماه خواهد بود 
اما تا زمانی که چشــمه های تولید گرد و 
غبار در همسایگان غربی مان پابرجا باشد، 
این اتفاق نیز تکرار خواهد شــد. در چنین 
شرایطی باید بیش از پیش به سالمت خود 
به ویژه ریه ها توجه داشت. به همین دلیل 
می خواهیم به شما چند روش طبیعی برای 
پاکســازی ریه ها معرفی کنیم که در این 

آلودگی شدید بار اصلی را بر دوش دارند.
آیا پاکسازی ریه ها ممکن است؟ ��

نقش اساسی ســالمت ریه ها در سالمت 
کلی بدن بر کســی پوشــیده نیست. کار 
پاکسازی در ریه ها به طور خودکار صورت 
می گیرد و به محض دوری از منبع آلودگی 
این اندام خود برای این کار دســت به کار 

می شود.
پس از قرارگیری در معرض آلودگی، فرد 
ممکن است در ناحیٔه قفسه سینه احساس 
پر بــودن، گرفتگی یا التهاب کند. در این 
حالت، مخاط در ریه ها جمع می شــود تا 
میکروب ها و عوامل بیمــاری زا را به دام 
اندازد و همین امر به احساسی سنگینی در 

قفسه سینه دامن می زند.
اما تکنیک های خاصی هســت که شاید 
به پاکســازی ریه ها از مخاط و محرک ها 
و رفــع گرفتگی ســینه و دیگر عوارض 

ناخوشایند کمک کنند.
بعضــی از ایــن روش ها ممکن اســت 
مجراهای تنفس را هم باز کنند، ظرفیت 
ریه ها را بهبود بخشند و التهاب را کاهش 

دهند، امری کــه می تواند به کاهش آثار 
آلودگی بر ریه ها کمک کند.

۱- بخور دادن ��
در روش بخور دادن با استنشاق بخار آب 
مجراهای تنفس باز و به تخلیٔه مخاط ریه 

کمک می شود.
بخــار آب به هوای کــه تنفس می کنیم 
گرما و رطوبت می بخشد، امری که ممکن 
اســت تنفس را بهبود ببخشــد و مخاط 
درون مجراهــای تنفس و ریه ها را شــل 
کند. استنشاق بخار آب می تواند اثری آنی 
داشته باشد و به داشتن تنفسی بهتر کمک 

کند.
۲- سرفهٔ کنترل شده ��

ســرفه روش طبیعــی بدن بــرای خارج 
کردن سمومی اســت که درون مخاط به 
دام افتاده اند. سرفٔه کنترل شده باعث شل 
شدن مخاط اضافی درون ریه ها و انتقال 

آن به مجراهای تنفس می شود.
برای انجام ســرفه کنترل شده به ترتیب 

زیر عمل کنید:
روی یک صندلی بنشینید. شانه هایتان را 
شل کنید و کف هر دو پای خود را صاف 

روی زمین قرار دهید.
بازوهای خود را روی شکمتان قرار دهید.

نفس خود را به آرامــی از طریق بینی تو 
دهید.

در حالی که به جلو خم می شوید و بازوها 
را به شکم فشار می دهید، نفس خود را به 

آرامی از طریق دهان بیرون دهید.
همانطور که نفس خود را بیرون می دهید، 
دهان خود را اندکی باز کنید و 2 یا 3 سرفه 

کنید.
نفس خود را به آرامــی از طریق بینی تو 

دهید.
استراحت کنید و در صورت نیاز این مراحل 

را تکرار کنید.
۳- تخلیهٔ مخاط درون ریه ها ��

یک روش دیگر برای پاکســازی ریه ها از 
مخاط، دراز کشیدن در حالت های مختلف 
برای بــه کار گرفتن نیــروی گرانش به 
منظور تخلیٔه مخاط ریه ها است. این روش 
ممکن است باعث بهبود تنفس شود و به 
درمان و جلوگیــری از عفونت های ریوی 

کمک کند.
نحؤه انجام این روش بسته به حالت دراز 

کشیدن متفاوت است.
دراز کشیدن به پشت:

روی زمین یا تخت دراز بکشید.
زیر لگن خود چند بالش بگذارید تا قفسه 
ســینه تان در ارتفاعی پایین تر از لگن قرار 

گیرد.
نفس خود را به آرامی از طریق بینی تو و 
از دهان بیرون دهیــد. بیرون دادن نفس 
باید 2 برابر بیشتر از تو دادن نفس به طول 
انجامد. به این کار، تنفس یک به دو گفته 

می شود.
این کار را چند دقیقه ای ادامه دهید.

دراز کشیدن به پهلو:
به پهلو دراز بکشــید. سرتان را روی یک 

بازوی خود یا یک بالش قرار دهید.
زیر لگن خود چند بالش قرار دهید.

روش تنفس یک به دو را انجام دهید.
این کار را چند دقیقه ای ادامه دهید.

این مراحل را با سمت دیگر بدنتان تکرار 
کنید.

خوابیدن به شکم:
چند بالش روی زمین قرار دهید.

طــوری دراز بکشــید کــه بالش ها زیر 
شــکمتان قرار گیرد. فراموش نکنید که 
لگن باید در ارتفاعی باالتر از قفسه سینه 

قرار گیرد.
بازوهای خود را به عنــوان تکیه گاه زیر 

سرتان قرار دهید.
روش تنفس یک به دو را انجام دهید.

این کار را چند دقیقه ای ادامه دهید.
۴- تمرینات تنفسی ��

این حرکات به خارج شــدن هوای درون 
ریه هــا، بهبود تنفــس و آرام گرفتن بدن 

کمک می کنند.
عضالت گردن و شانه ها را شل کنید.

2 بار به آرامی تنفس خود را از طریق بینی 
تو دهید. دهان باید بسته باشد. یک تنفس 

مختصر و عادی کفایت می کند.
لب های خود را جمع کنید و در حالی که تا 
4 می شمارید، نفس خود را از طریق دهان 

بیرون دهید.
4 تا 5 بار در روز این تکنیک را تکرار کنید.

۵- تغییر رژیم غذایی ��
مصرف مواد غذایی حــاوی ویتامین دی 
ممکن اســت ســالمت ریه هــا را بهبود 

ببخشد.
برخی خوراکی ها و نوشیدنی ها هم حاوی 
آنتی اکســیدان های ضد التهاب هستند. 
التهاب مجــرای تنفس می تواند  کاهش 
تنفس را راحت تر کند و آنتی اکسیدان ها 

می توانند به این مسأله کمک کنند.
میوه هــای خانواده توت )تــوت فرنگی، 
گیالس، تــوت و غیره(، کلــم بروکلی، 
زردچوبه، زنجبیل، دارچین، عســل، سیر، 
شکالت تلخ، چای سبز و چای نعناع فلفلی 
از جملٔه این خوراکی و نوشیدنی های ضد 

التهاب هستند.
از مصــرف مواد غذایی که تولید مخاط را 
افزایش می دهند نیز خودداری کنید، مانند 
محصوالت لبنی و مــواد غذایی فرآوری 

شده.
۶- انجام ورزش های هوازی ��

انجام منظم ورزش های هوازی می تواند به 
افزایش ظرفیت ریه ها کمک کند.

ورزش های هوازی عبارتند از: پیاده روی، 
دویدن، دوچرخه ســواری )در فضای باز 
یا بســته(، رقص یا ورزش های ترکیبی با 
رقص ماننــد زومبا، بوکس و ورزش هایی 

همچون تنیس.

روش هایی طبیعی برای پاکسازی ریه ها از آلودگی هوا

هوای ریه هایتان را داشته باشید

چرا زنان بیشتر از مردان احساس سرما می کنند؟

اکثر مردان با این ســناریو آشنا هستند: در یک روز مطبوع، 
خورشــید در حال غروب است و همسرتان از سرما شکایت 
می کند. با آنکه ممکن اســت فکر کنیــد زن ها فقط عادت 
کرده اند از دما گله کنند، اما دالیل علمی برای این مســاله 
وجود دارد. یک پزشک در تیک تاک با انتشار ویدیویی که در 
آن زوجی از اختالف دمای ترجیحی آب برای دوش گرفتن 
شــکایت می کنند، به توضیح دلیل علمی آن پرداخت. دکتر 
کاران راجان گفت چند دلیل علمی وجود دارد که زنان به طور 
متوســط ممکن است بیشتر از مردان احساس سرما کنند. او 
توضیــح داد: »دمای مرکزی بدن زنان کمی باالتر از مردان 
اســت و به نظر می رسد این موضوع می تواند بعضی زنان را 
گرم تر نگه دارد. اما شوربختانه، اگر کسی به گرم بودن عادت 
داشته باشد، ممکن اســت در یک مکان سرد، بیشتر از حد 

معمول احساس سرما کند.«
این حساسیت به سرما در صورتی که فرد در حال استفاده از 

روش های کنترل بارداری هورمونی باشد، بیشتر هم می شود.
دکتر راجان اضافه می کند که برخی اندام های بدن زنان نظیر 
دســت ها، پاها و الله گوش ممکن است تا سه درجه نسبت 
به مردان ســردتر باشد. او این طور توضیح داد: »این موضوع 
می تواند تا حدی به خاطر اســتروژن باشد که خون را غلیط 
کرده و جریان خون به مویرگ هایی که وظیفه تأمین اندام ها 

را دارند کاهش دهد.«
او اضافه کــرد تخمک گذاری می تواند زمانــی اتفاق بیفتد 
که حساســیت به سرما به دلیل ســطوح باالی استروژن در 
اوج خود باشــد. دکتر کاران همچنین دلیل دیگری نیز برای 
احســاس سرمای بیشتر از ســوی زنان برشمرد و آن اینکه 
به طور متوسط میزان متابولیسم زنان کمتر از مردان است و 
این به این معنی است که زنان گرمای کمتری تولید می کنند.

پیش از این محققان اســرائیلی دلیل ایــن امر را جلوگیری 
از دعوای زوج ها عنوان کــرده بودند. آن ها دریافتند که این 
ویژگی در بســیاری از گونه های پرندگان و پستانداران وجود 

دارد و ماده ها یک النه گرم و دنج را ترجیح می دهند.
دکتر اران لوین از دانشــگاه تل آویــو گفت: »مردان و زنان 

درمای بدن خود را متفاوت احساس می کنند. این تفاوت برای 
این به وجود نیامده که با شــریک زندگی مان بر سر تهویه 
مطبوع بحث کنیم. از دیدگاه تکاملی منظور این است که زن 
و شوهر کمی از هم فاصله بگیرند تا هر فرد بتواند از آرامش 

خود لذت ببرد.«
او می گوید مطالعات ما نشــان داده کــه این پدیده منحصر 
به انســان نیست. در میان بســیاری از گونه های پرندگان و 
پستانداران، ماده ها محیط گرم تری را به نرها ترجیح می دهند 

و در زمان های خاصی این ترجیحات باعث جدایی می شود.

پایان فصل سرماخوردگی و آنفلوانزا مانند دیدن نوری 
در انتهای تونل اســت، اما هوای گرم تر، آلرژی های 
بهاری و عالئم آزاردهنــده آن را نیز به همراه دارد. 
درختان جوانه زده، گل هــا و علف های هرز، گرده ها 
را به هوا می فرستند و باعث آبریزش بینی و خارش 
چشــم برای بسیاری از ما می شــوند. عالوه براین 
عالئم کالسیک، عالئم دیگر آلرژی بهاری می توانند 
تا تابستان ادامه داشته باشند. اما قبل از اینکه عالئم 
خــود را درمان کنید، باید به دنبال شــناخت عالئم 
باشید. در ادامه، پزشکان شایع ترین و گیج کننده ترین 

عالئم آلرژی بهاری را توضیح می دهند:
عطسه ��

خیلی از شــما وقتی در بهار بیرون از خانه هستید، 
نمی توانید پنج دقیقه را بدون عطســه سپری کنید. 
اگر مطمئن نیســتید که با آلرژی یا سرماخوردگی، 
آنفلوانزا یا کووید 1۹ سر و کار دارید، این را به خاطر 

داشته باشید: آلرژی باعث تب، بدن درد یا خستگی 
شدید ناشی از ویروس نمی شود.

سرفه یا گلودرد ��
آلرژی های بهاری اغلب باعث ترشحات پشت حلق 
می شــوند؛ ترشحات آزاردهنده مخاط از سینوس ها 
به گلو. ترشحات مداوم می تواند باعث سرفه یا حتی 

گلودرد شود.
خارش چشم ��

بیشــتر عالئم آلرژی توسط هیســتامین ها ایجاد 
می شــود. هیستامین ها مواد شــیمیایی هستند که 
توسط ماست سل ها )تنظیم کننده های اصلی سیستم 
ایمنی( در بدن و آنهم هنگام مشاهده مهاجمی مانند 
گرده درختان آزاد می شوند. هیستامین ها می توانند 

باعث تورم و التهاب در چشم ها شوند.
سردرد ��

مبتالیان به آلرژی اغلب دچار ســردرد می شــوند. 

به نظر می رسد افزایش التهاب و گرفتگی بینی به 
دنبال واکنش بدن نسبت به عامل آلرژی زا، برخی 
اعصاب صــورت را تحریک می کند و مجموع این 

عوامل حتی به سردرد میگرنی ختم می شود.
پوست خشک و خارش دار ��

اگر پوســت شــما در طول بهار بســیار خشک و 
خارش دار می شود، می تواند به دلیل بثورات پوستی 
به نام درماتیت آتوپیک که به نام اگزما نیز شناخته 
می شود، باشد و می تواند زمانی ایجاد شود که یک 

آلرژن باعث التهاب و تحریک پوست شود.
گرفتگی و خارش گوش ��

هیچ چیز روی صورت شــما )یا در واقع کناره های 
صورت( از آلرژی های بهاری در امان نیست. عالوه 
بر ســوزش چشــم و گرفتگی بینی، گوش ها نیز 
ممکن اســت خارش و گرفتگی داشته باشند. این 

عارضه می تواند ناشی از احتقان باشد.

شش 
عالمت 
آلرژی 
بهاری 

که نباید 
نادیده 
نگیرید

گلریز برهمند
 روزنامه نگار

مهرناز زاوه
 روزنامه نگار



چهارشنبه 17 فروردین ماه 1401، سال هشتم،  شامره 258
w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r

هفته نامه رسارسی اقتصادی- اجتامعی

7
خواندنی

خربخوان

ایالن ماسک برای توئیتر چه 
خوابی دیده است؟

شخصیت خاص و عجیب ایالن ماسک باعث شده 
همه به دنبال پاســخ این سؤال باشند که هدف او از 
خرید توئیتر چیست؟ »اوه. سالم. خخخ«. این واکنش 
ایالن ماسک به خرید یکی از بزرگترین شبکه های 
اجتماعی دنیاست. شاید هرکس دیگری جای او بود 
با بیانیه ای رســمی و خشک به خرید توییتر واکنش 
نشان می داد اما ایالن ماسک است دیگر. شخصیت 
خاص و عجیب وی باعث شده همه به دنبال پاسخ 
این سؤال باشند که هدف او از خرید توییتر چیست؟ 
مگــر همین چند روز پیش از آن انتقاد نمی کرد پس 
چرا دست به اینکار زده؟ از یک طرف عده ای بر این 
باورند که ایالن ماسک با بینش تجاری قدرتمندش 
توییتر را به جاده موفقیت برمی گرداند. عده ای دیگر 
اما می گویند توییتر تنها یک اسباب بازی برای اوست 

که اهداف خودش را با آن دنبال می کند. 
ماسک به دنبال تصاحب کامل توییتر است؟ ��

ایالن ماسک از زمانی که با فروش پی پل سرمایه ای 
به دست آورد، دنبال خرید کسب و کارهای کوچک 
و سرمایه گذاری در آنها بوده اما حاال که ثروتمندترین 
فرد دنیاست، یکراست سراغ خرید یکی از بزرگترین 
شبکه های اجتماعی دنیا رفته اســت. او با پرداخت 
2.۸۹ میلیارد دالر ۹.1 درصد از ســهام توییتر را به 
دســت آورد و به هیئت مدیره این شرکت نیز اضافه 

می شود.
ماسک با ۸0 میلیون فالوور، بیشترین دنبال کننده را 
در توییتر دارد و اثرگذارترین کاربر آن است. او در این 
شبکه بسیار فعال اســت و در پست هایش از عالیق 
شخصی گرفته تا درک جهان هستی، ویروس کرونا 
و موارد علمی و ســرگرمی پیدا شود. حتی ساده ترین 
و بی معنی ترین توییت هــای او هم مثل همین »اوه 
ســالم خخخ« حدود یک میلیون بــار الیک و ده ها 
هزار بار بازنشــر می شوند. با این حال او بدون نیاز به 
خرید این گاو شــیرده هم می توانست رایگان از شیر 
آن بنوشد. این خرید هنگفت حتی از نظر تجاری هم 
سودده نیست چرا که سطح درآمد و سوددهی توییتر 
به هیچ عنوان با گوگل، فیســبوک و حتی اسنپ چت 
قابل قیاس نیســت. در واقع همین مبلغی که ماسک 
برای تصاحب ۹ درصد از سهام توییتر پرداخته 2 برابر 
کل درآمد این شرکت در سه سال گذشته است. آنچه 
که ایالن ماسک را به تصاحب توییتر واداشته همان 
راهی اســت که پیش از این بزرگان دیگری رفته اند: 
تصاحب یک رسانٔه قدرتمند. پیش از این شاهد خرید 
»واشنگتن پست« توسط جف بزوس؛ »لس آنجلس 
تایمز« توسط پاتریک سون؛ »آتالنتیک« توسط لورن 
جابز و… بودیم. در واقع تصاحب رســانه های بزرگ 
مسیری است که شــما را از یک سلبریتی عادی، به 
شــخصیتی اثرگذار و جریان ساز بدل می کند. از این 
نظر اقدام ماســک به مراتب از رقبایش هوشمندانه تر 
به نظر می رسد. توییتر شاید کمتر از اینستاگرام کاربر 
داشته باشد اما تبدیل به پلتفرمی برای سیاستمداران و 
صاحبان نفوذ شده. در پلتفرمی که در آن شرکت های 
بزرگ برای تبلیغ و رســاندن صدایشان به گوش چند 
هزار نفر هزینٔه هنگفتی می پردازند؛ او همین حاال ۸0 
میلیون دنبــال کننده دارد. خرید توییتر و بازی کردن 
نقش ابرقهرمانــی که آمده تا آروزهــای کاربران را 
برآورده کند، نه تنها تعداد دنبال کنندگانش را بیشــتر 
می کند بلکه دایرٔه نفوذ او را بیش از بیش گســترش 
می دهد. از حاال رشد توییتر برابر با رشد قدرت و نفوذ 

ماسک خواهد بود؛ یک بازی دو سر برد.
ابرقهرمان آزادی بخش توییتر؟ ��

حد و مرز آزادی بیان در شبکه های اجتماعی چند سالی 
است که به ســوژٔه داغی تبدیل شده. این بحث ها بعد 
از جنجال های انتخاباتی ســال 2016 پیرامون دخالت 
روســیه در انتخابات آمریکا و حمله به کنگره توســط 
طرفداران ترامپ در ســال 2020 به اوج خود رســید. 
جنجال ها تا جایی باال گرفت که توییتر انتشــار برخی 
محتواهــا را محدود کرد و ترامپ هم از دسترســی به 
یوتیوب، فیسبوک و توییتر محروم شد. این محدودیت ها 
به مذاق عــدٔه زیادی از کاربران و مخصوصاً طرفداران 
ترامپ خوش نیامده و توییتر را به نقض آزادی بیان متهم 
می کنند. این گروه سعی در راه اندازی شبکٔه اجتماعی با 
استانداردهای خودشان داشتند اما تالش هایشان برای 
 Gab، Getter ،جذب کاربران در پلتفرم هایی مثل پارلر
و حتی Truth Social ترامپ راه به جایی نبرده اســت. 
ایالن ماسک هم تقریباً دیدگاه هایی مشابه همین گروه 
دارد و پیــش از این بارهــا از محدودیت آزادی بیان در 
توییتر گالیه کرده است. او حتی همین هفته و در حالی 
که بخشــی از توییتر را خریده بود از کاربران پرسید آیا 
به نظر آنها توییتر به آزادی بیان پایبند است که با پاسخ 

منفی 70 درصد شرکت کنندگان همراه بود.
نظرسنجی ماسک در مورد آزادی بیان در توییتر ��

ماسک پیشتر از احتمال تأسیس یک شبکٔه اجتماعی 
جدید حرف زده بــود اما احتمااًل با توجه به عملکرد 
ضعیف پلتفرم های پارلر و ترامپ از اینکار صرف نظر 
کرده و در عوض به فکر مالکیت توییتر به عنوان یک 

لقمٔه آماده و اصالح آن افتاده باشد.

خربخوان

حالت جدیدی از یخ کشف شد

از  دســتکم 20 شــکل جامد شناخته شده 
یخ وجــود دارد و بــه تازگی دانشــمندان 
 ،)UNLV( دانشــگاه نــوادا در الس وگاس
شــکل جدیدی از یخ کشــف کرده اند که 
ویژگی های آب را در فشارهای باال نمایش 

می دهد.
به نقل از تک اکسپلوریســت، دانشــمندان 
روشــی جدید برای انــدازه گیری خواص 
آب تحت فشــار باال ابــداع کرده اند. آن ها 
ســاخت این یخ را با فشردن یک نمونه از 
آب بین نوک دو المــاس آغاز کردند تا به 
شکل چندین بلور یخ درهم آمیخته دربیاید. 
سپس یخ را با روشــی موسوم به گرمایش 
لیزری به طور موقت ذوب کردند. درنهایت 
یخ به ســرعت به مجموعه ای از بلورهای 

ریز پودری تبدیل شد.
بــا افزایش تدریجی فشــار و اســتفاده از 
پرتو لیزر، محققان شــاهد تبدیل شدن یخ 
از ظاهر مکعبی شــناخته شــده ای موسوم 
بــه »Ice-VII«، به حالــت میانی جدید و 
از  و پس  بودند   »Ice-VIIt« چهارضلعــی
آن این یخ به حالت شــناخته شده دیگری 

موسوم به »Ice-X« تغییر شکل داد.
تبدیل شــدن آب بــه یــخ »Ice-X« با 
فشــاری بسیار کمتر نســبت به آنچه قباًل 

تصور می شد رخ داد.
 ،)Zach Grande( گرانــده«  »زک 
دانشــجوی دکتــری در دانشــگاه نــوادا، 
می گویــد: اگرچه بعید اســت که این گونه 
جدید از یخ را روی ســطح زمین پیدا کنیم، 
اما احتمااًل عنصری رایج در گوشــته زمین 
و همچنیــن در قمرهای بزرگ و ســیارات 

فراخورشیدی غنی از آب است.
دانشمندان دائمًا تالش می کنند تا رفتار آب 
پرفشــار که ممکن است درون سیارات دور 

وجود داشته باشد را درک کنند.
آن ها برای انجــام این کار، نمونه ای از آب 
را بین نوک ســلول های سندان الماس قرار 
دادند. ســپس نیروی کمی به الماس وارد 
کردنــد. انجام چنین کاری به دانشــمندان 
کمک کرد تا شــرایط پرفشار مرکز زمین را 

بازسازی کنند.
آن ها شــاهد شــکل جدیدی از یخ بودند و 
دریافتند کــه انتقال به فــاز »Ice-X« با 
فشاری تقریبًا ســه برابر کمتر از آنچه قباًل 
تصور می شد رخ می دهد یعنی در 300 هزار 
اتمســفر به جای یک میلیون اتمســفر که 
پیش تر تصور می شــد. این انتقال فاز برای 

چندین دهه مورد بحث بوده است.
دکتر »اشکان سالمت«، فیزیکدان دانشگاه 
نوادا می گوید: »کار زک نشان داده است که 
این تغییرشکل به حالت یونی در فشارهایی 

بسیار پایین تر از انتظار رخ می دهد.
ایــن تحقیق درک ما از ترکیبات ســیارات 
فراخورشــیدی را تغییــر می دهــد. فاز یخ 
»Ice-VIIt« می تواند به وفور در پوســته و 
گوشته باالیی سیارات غنی از آب در خارج 
از منظومه شمسی وجود داشته باشد، و این 
بدان معناســت که چنین سیاراتی می توانند 

شرایطی برای تشکیل حیات داشته باشند.

آیــا تکنولوژی می تواند به زندگی بشــر 
آسیب برساند؟ در ادامه به بررسی شواهدی 
می پردازیم که در آن ها تکنولوژی شیطانی 
در صدد آسیب رســاندن به انسان ها و یا 
نسل کشی آن ها برآمده است. ربات های 
هیوالهایی  و  مرگبار  اشعه های  شیطانی، 
که ژنتیک آن ها دســتکاری شــده است 
تنها بخشــی از تجســم فیلم های علمی 
تخیلــی از اثرات نابودگــر تکنولوژی در 
زندگی بشــر است. این دســته فیلم ها، 
سال هاست که نسبت به پیشرفت بیش از 
حد تکنولوژی و غلبه نهایی آن به انسان ها 
هشدار می دهند. با این وجود، در واقعیت، 
تکنولوژی باید زندگی بشر را ساده تر کند. 
بــا هر اختراع تکنولوژیــک، امور روزمره 
زندگی انسان ها، با سادگی بیشتری انجام 
می شــود. مثاًل اختراع هواپیما دسترسی 
سریع انســان به تقریباً تمامی نقاط کره 
زمیــن را ممکن کــرد.  همچنین اختراع 
اینترنت باعث اشــتراک گذاری ســریع 
اطالعــات و ارتباط کاربران در سرتاســر 
کره زمین با یکدیگر شــد. عالوه بر این، 
اختــراع جی پی اس نیز بشــر را از حمل 
اطلس ها و نقشــه های بزرگ و دست و 
پا گیر بی نیاز کرد و ســفر را برای انسان 
بسیار ساده تر ســاخت. با این حال، این، 
همه ماجرا نیست! گاهی اوقات بروز یک 
مشــکل که می تواند خواسته یا ناخواسته 
باشد، تکنولوژی را به یک شیطان واقعی 
تبدیل می کند. در این شرایط، تکنولوژی 
می توانــد دقیقاً نظیر آنچــه در فیلم های 
علمــی تخیلی دیدیم، ترســناک و رعب 
انگیز باشــد و حتی جان انسان را به طور 
مستقیم تهدید کند. در ادامه این متن به 
از رویدادهای شیطانی  تعدادی  بررســی 
متأثر از تکنولوژی می پردازیم که در آن ها 
به طور مستقیم  تکنولوژیک  محصوالت 

اقدام به تهدید جان بشریت کردند!
درخواست الکسا از یک کودک برای دست  ��

زدن به برق!
پاندمی کرونا باعث شد بسیاری از ما زمان 
زیــادی را در خانه صرف کنیــم. این امر 
برای یک خانواده به معنای سرگرم کردن 
فرزندان در خانه اســت. این کار در پاره ای 
اوقات از طریق فشردن کلید دستیار خانگی 
و کمک گرفتن از او امکان پذیر می شود. 
در ماه دسامبر 2021، مادری به همراه دختر 
ده ساله اش از الکسا خواستند که چالشی را 
برای گذراندن وقت پیش روی آن ها قرار 
دهد. اما آیا الکســا از آن ها خواســت که 
حــروف الفبا را برعکس بگویند یا بر روی 
سر خود بایستند؟ خیر! در عوض او از آن ها 
خواست که یک شارژر را به صورت نصفه 
درون پریز برق فرو کنند و یک سکه را به 
نیمه دیگر وصل کنند! خوشبختانه مادر به 
اندازه کافی هوشیار بود که مانع از اجرایی 
شدن این درخواست شیطانی الکسا شود. 
پاسخ سؤاالت  دستیارهای مجازی عموماً 
کاربر را با جســتجو در میان پاســخ های 
پرطرفدار در اینترنت ارائه می کنند و نتیجه 
را با صدایی دوستانه یا به صورت یک متن 
به کاربر ارائه می دهند. متاسفانه این امر در 
پاره ای اوقات می تواند به نتایجی اسفناک 
منجر شود! آمازون البته خیلی سریع دست 
به کار شد و با رفع این ایراد، مانع رخ دادن 

اتفاقاتی مشابه در آینده شد.
کشته شدن انسان ها توسط ربات ها ��

زمانــی که بحث ربات هــای قاتل پیش 
می آید، ذهن همه ما به سمت نمونه های 
موجــود در فیلم هــای “نابودگــر” یــا 
“ماتریکــس” هدایت می شــود و کمتر 
کســی یک ربات کارگــر در کارخانه را 
تصور می کنــد! با این حال، چیزی که در 
واقعیت اتفاق می افتد، شــاید عجیب تر از 
تمام فیلم های علمی تخیلی باشــد که تا 
به حال دیده ایــم! رابرت ویلیامز کارگری 
در کمپانی فورد بود که در کنار یک ربات 
اتوماتیــک در بخش تولیــد کار می کرد. 
وی در تاریخ 25 ژانویه 1۹7۹ نخســتین 
قربانــی همکاری بشــر بــا ربات ها نام 
گرفت. وظیفه این ربات یک تنی، انتقال 
وسایل از غلطک به سایر نقاط بود. بنا به 
اطالعات ثبت شــده در کتاب رکوردهای 
گینس، یک روز ویلیامز متوجه این شد که 
عملکرد ربات همکارش کند شــده است. 
به همین دلیل، او تالش کرد که خود وارد 
غلطک شــود و قطعــات را در جای خود 

قرار دهد. این، زمانی بود که حادثه جبران 
ناپذیر مورد بحث ما رخ داد و ربات با زدن 
ضربه ای به سر کارگر، باعث مرگ او شد. 
امروزه، با قوت گرفتن نقش اتوماســیون 
در فعالیت های صنعتی، نیاز به ربات های 
هوشــمند به طرز چشــمگیری افزایش 
یافته اســت. به همین جهت، دانشمندان 
در صــدد ســاخت ربات هایی با ســطح 
هوشمندی همتراز با انسان ها هستند که 
عالوه بر افزایــش توانایی آن ها در انجام 
امور درخواستی، امنیت بیشتری نیز برای 

انسان های محیط اطرافشان ایجاد کنند.
تبعیض  �� از  پر  و  نژادپرستانه  الگوریتم های 

جنسیتی
حضور یادگیری ماشــین در زندگی بشر 
هر روز در حال پررنگ تر شــدن اســت. 
ماشــین  یادگیری  پیچیده  الگوریتم های 
به خوبــی قادرنــد تصمیماتــی اعم از 
اینکه در کدام رســتوران غــذا بخوریم 
یا چه فیلمی را تماشــا کنیــم را به جای 
انســان بگیرند.بر اساس این توانایی های 
کمپانی ها  ماشین،  یادگیری  منحصربفرد 
و نهادهای مختلف نیــز از الگوریتم های 
یادگیری ماشــین برای تصمیم گیری در 
خصوص افراد تحت نظارت یا پوشــش 
خود اســتفاده می کنند. مشکل این ساز 
و کار دقیقاً از همین جا نشــأت می گیرد. 
هماننــد بســیاری تکنولوژی های دیگر، 
الگوریتم های هــوش مصنوعی نیز دقیقًا 
هم راســتای خواســته ســازندگان خود 
عمل می کنند. این امر باعث تاثیرگذاری 
داده های اولیــه در تصمیم گیری نهایی 
ایــن الگوریتم ها می شــود. داده هایی که 
می تواند خواســته یا ناخواسته، جهت دار، 
نژادپرســتانه و یا جنســیت محور باشد. 
مهم ترین  چهره  تشخیص  الگوریتم های 
مظاهــر جهت گیری نژادی و جنســیتی 
در کاربردهای کنونی هســتند و بعضاً با 
رویکردی کاماًل غیرمنطقی عدالت را زیر 
پا می گذارند. بر اساس تحقیقی از دانشگاه 
هاروارد، برخی از الگوریتم های تشخیص 
چهره در حین شناسایی خانم های با رنگ 
پوســت تیره، ضریب خطایــی حدود 34 
درصد بیشــتر از شناسایی آقایان با رنگ 
پوست روشن تر دارند. این مساله می تواند 
در شناســایی افراد در موارد قضایی بسیار 
تاثیرگذار باشد. مشکالتی مشابه نیز پیش 
از ایــن در تصمیم گیری هــای مرتبط با 
حوزه سالمت مشاهده شده بود. بر اساس 
الگوریتمی در   ،Nature گزارش مجلــه
ایاالت متحده با ضایع کردن حق بیماران 
سیاه پوست، ســفید پوستان را در اولویت 
درمان برخــی بیماری ها قرار می داد. رفع 
این دسته مشکالت تکنولوژیک یکی از 

مهم ترین اهداف کنونی مهندسین است.
مرگ و میر بیشتر در اثر اتوماسیون ��

با افزایش اتوماســیون و اســتفاده مداوم 
از ربات ها در محیط های کاری، آســیب 
فیزیکی یا مرگ مستقیم کارگران به دست 
ربات ها تنها مســاله نگران کننده نیست. 
چراکه نتایج تحقیقات اخیر حاکی از تأثیر 
غیرمستقیم اتوماسیون بر نرخ مرگ و میر 
افراد در محیط های مرتبط است.تحقیقات 
انجام شــده در این زمینــه، رابطه ای را 
بیــن نرخ اتوماســیون و افزایش مرگ و 
میر ناشــی از ناراحتی به فرم خودکشی یا 
مصرف بیش از حد دارو به دست آورده اند. 
تاثیرپذیرترین افراد، میان سال ها هستند. 
ارتباط دقیق میان اتوماســیون و افزایش 
نرخ مرگ و میر هنوز مشــخص نیست. 
اما بسیاری صاحب نظران، کاهش یا قطع 
درآمد، قطع دسترسی به خدمات درمانی 
در اثر بیکار شــدن و تبعات ناشی از این 
امر را دلیل افســردگی شدید و در نهایت 

خودکشی کارگران می دانند. البته در این 
مورد، ربات ها به طور مستقیم مقصر این 
مرگ و میر نیستند. با این حال، اتوماسیون 
بی رویــه و بدون در نظر گرفتن عوارض 
را می تــوان دلیل مهم این امر دانســت. 
محققان در این رابطه به دولت ها توصیه 
می کنند که امنیــت اجتماعی را در میان 
افــراد جامعه افزایش دهنــد و با تدوین 
برنامه هــای مقابله با مصــرف بی رویه 
داروها، اثر غیرمســتقیم اتوماســیون بر 

زندگی انسان ها را کنترل کنند.
اثرات زیست محیطی مخرب رمزارزها ��

ارزهای مجازی از جمله مســائلی هستند 
که یک دودســتگی در ابعــاد جهانی را 
میان مردم بــه راه انداخته انــد. عده ای 
کریپتوکارنسی را آینده ارزها می دانند که 
قرار اســت ما را از بانکــداری متمرکز به 
شیوه کنونی رهایی بخشد. از سوی دیگر، 
عده ای هم ارزهای مجازی را سوداگری 
تازه ای می دانند که قرار است از امید واهی 
بســیاری افراد برای یک شــبه ثروتمند 
شدن ســوء اســتفاده کنند. این بحث با 
رایج شــدنان اف تی ها و افزایش سرسام 
آور محبوبیت آن ها، شدت بیشتری گرفته 
است. زمان مشخص خواهد کرد که حق 
به جانب کدام دســته از این افراد است. 
در عین حال، آنچه مشــخص است، این 
است که ارزهای مجازی تاثیراتی مخرب 
بر روی محیط زیست دارند. فروشگاه های 
ارز مجــازی تمامــی تراکنش های خود 
را درون بالک چیــن نگهداری می کنند 
و اســتخراج رمزارزها هــم نیازمند انجام 
محاسبات بسیار پیچیده ایست که صحت 
تراکنش های یادشــده را تأیید کند. البته 
مکانیزم ایــن فرآیند پیچیده تــر از این 
است. با این حال، نتیجه نهایی این است 
که مایــن کردن ارزهــای مجازی نظیر 
بیت کوین نیازمند توان پردازشــی بسیار 
باال و در نتیجه مصــرف برق فوق العاده 
باالســت. بر اســاس تحقیقی که توسط 
انجام شده، مزرعه های  دانشگاه کمبریج 
بیت کوین در سرتاســر دنیا هر ساله بالغ 
بر 121.36 تراوات ســاعت برق مصرف 
می کنند. این عدد باالتر از سرانه مصرف 

برق کشور آرژانتین است!
خفگی به هنگام شنا ��

امروزه اگر قصد سفر به اعماق اقیانوس ها 
را داشــته باشید، با اســتفاده از ابزارهای 
جدید، می توانید با اطمینان خاطر کامل به 
انجام این کار بپردازید. ابزارآالت و وسایل 
غواصی امروز با امکانــات و امنیت فوق 
العاده ای که ارائــه می دهند، باعث لذت 
بردن همه افراد، حتــی غواصان آماتور، 
از شــگفتی های اعماق دریا می شوند. با 
این حال، این دســتگاه های ایمن، بر پایه 
تعدادی از اختراعات پیشــین بنا شده اند. 
اختراعاتــی که برخی از آن هــا به نتایج 
هولناکی منجر شــدند! پیــش از اختراع 
دســتگاه های غواصی مدرن، افرادی که 
قصد اکتشاف در اعماق دریاها برای مدت 
زمان های طوالنی را داشــتند، می بایست 
از کاله های غواصی و لوله تنفســی که 
در ســطح آب قرار می گرفت اســتفاده 
می کردنــد. این لوله هــا در عمل امکان 
تنفس دائمــی را بــرای غواصان فراهم 
می کردند. با این حال، افراد بســیاری در 
حین استفاده از این دستگاه های غواصی 

به طرز دردناکی کشته شدند.
 ،Dive Training بــه گــزارش مجلــه
کاله هــای غواصــی اولیه از شــیرهای 
یک طرفه بر روی لوله های هوا اســتفاده 
نمی کردند. در یکی از سفرهای اکتشافی 
زیر آب در سال 1۸3۹ لوله تنفسی غواص 
آسیب دید و این امر باعث رخ دادن اتفاقی 

شــد که با نام “فشــار غواص” شناخته 
می شــود. در این پدیده، آسیب دیدن لوله 
تنفسی، باعث می شــود که فشار اطراف 
غواص تمام هوای درون لوله را به سمت 
باال هدایت کند. در نتیجه این تغییر فشار، 
غواص می تواند متحمل آســیب شدید و 
خونریزی شــود. البته در این مورد خاص، 
غواص مورد بحث به طرز معجزه آسایی 
زنده ماند. در شرایط وخیم تر، تغییر فشار 
می توانست باعث از بین رفتن الیه پوستی 
غواص و کشیده شدن اعضای بدن او به 
درون کاله غواصی شــود. پدیده ای که 
بدون هیچ حرف و حدیثی مرگی بســیار 
ســریع و دردناک را بــرای او به همراه 

داشت.
آغاز تقریبی یک جنگ توسط کامپیوترها ��

در خالل جنگ سرد، دولت ایاالت متحده 
عالقه بســیاری به سیســتم های هشدار 
موشک نشــان داد. این سیستم ها باعث 
ایجاد یک آمادگی نسبی در این کشور در 
صورت حمله کشوری ثانویه می شدند. به 
همین جهت، امریکایی ها اقدام به ساخت 
این سامانه هشدار کردند و آموزش آن را 
برای روزی که امیدوار بودند هرگز از راه 
نرسد، آغاز کردند! در روز نهم نوامبر سال 
1۹7۹، زیگینیو برزینسکی، مشاور امنیت 
ملی ایاالت متحده تماسی را در ساعت 3 
صبح مبنی بر شناسایی 250 موشک که از 
سوی اتحاد جماهیر شوروی شلیک شده 
بودنــد، دریافت کرد. کمی بعد، با دریافت 
تماســی مبنی بر افزایش تعداد موشک ها 
به 2200 عدد، شرایط بحرانی تر هم شد. 
در شرایطی که برزینسکی در شرف تماس 
به رییس جمهور و اطالع رسانی به او بود، 
تماس ســومی دریافت کرد که از اشتباه 
بودن هشــدارهای قبلی حکایت می کرد. 
اشــتباهی  بارگذاری  اخطارها،  این  دلیل 
نوار آموزشی سامانه در سیستم اصلی بود. 
این ایراد، از آن جا شناسایی شد که هیچ 
یک از سامانه های هشدار دیگر، نشانه ای 
از حمله موشکی نداشتند. خوشبختانه این 
خطای انســانی به اتفاق بدی منجر نشد. 
با این حال اگر اشتباه بودن این هشدارها 
کمی دیرتر فاش می شــد، اکنون احتمااًل 
شــاهد آغاز جنگی بین امریکا و روســیه 
بودیم که می توانســت جغرافیای کنونی 

زمین را دستخوش تغییر کند.
توسط  �� دریاچه  درون  به  زن  یک  هدایت 

سامانه جی پی اس
 )GPS( سیســتم تعیین موقعیت جهانی
ســامانه مکان یابی بسیار پیشرفته ایست 
که با بهره گیری از چندین ماهواره، محل 
دقیق یک ســوژه را مشــخص می کند. 
اختراع این سامانه پیشرفت بسیار بزرگی 
در زمینــه جهت یابی به شــمار می رفت 
که انســان ها را از اســتفاده از نقشه های 
کاغذی پیشــین بی نیاز می ساخت و به 
صورت ریل تایم آپدیت می شــد. با این 
حال، مثل سایر پیشرفت های تکنولوژیک، 
ردیاب های جــی پی اس نیز هرگز بدون 
عیب نیســتند. گاهی اوقات بــا ورود به 
محیط های ناآشنا، می توان تشخیص داد 
که مسیر پیشنهاد شده توسط جی پی اس 
چندان منطقی نیست. در این صورت، در 
مناطقی که دید کافی وجود نداشته باشد، 
می توان با بهره گیری از اطالعات ردیاب 
و جزئیات محیط، تصمیــم بهتری را در 
خصوص مســیریابی گرفت. با این وجود، 
در مناطقی که دید کافی وجود نداشــته 
باشــد، احتمااًل باید پیشنهاد جی پی اس 
را پذیرفت. این، اتفاقی است که در سال 
2016 برای زنــی در انتاریوی کانادا رخ 
داد. بر اساس گزارش ABC News، این 
زن مشــغول رانندگی در هوایی مه آلود 
در محیطی ناشــناخته بود و قصد داشت 
برای مسیریابی از جی پی اس گوشی خود 
استفاده کند. مسیر پیشنهادی توسط جی 
پــی اس، باعث ورود او به یک باتالق در 
انتهای مسیری شد که باعث غرق شدن 
تقریبی او و خودرویش شد! البته این فرد 
موفق شد پیش از این که متحمل آسیب 
جدی شــود از خودرو خارج شده و نجات 
پیــدا کند. با این حال، خودرو و گوشــی 
هوشــمند او، هر دو به اعمال باتالق فرو 
رفتند. این مــورد نیز یکی از موارد جدی 
به  آسیب رســانی تکنولوژی شــیطانی 

انسان هاست.

هشدار نسبت به پیشرفت بیش از حد تکنولوژی

ترسناک ترین همکاری های تکنولوژی با شیطان
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بازار مالی

نگاه روز

چشم انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱؛
بازار در سال جدید به کدام سو 

می رود؟

بر اســاس تحلیلی کارشــناس به نظر می رســد با 
توجه بــه ارزنده بودن بورس در مقطع فعلی حداقل 
تا فصل مجامع روند صعــودی بورس ادامه خواهد 
داشت و صنایع با قرار گرفتن در مسیری رو به رشد 
گزینه های مناســبی برای ســرمایه گذاری خواهند 
بود. نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه با بررسی 
متغیرهای مؤثر بر بورس، تحلیلی از روند بازار ارائه 
نمود و گفت: به نظر می رسد بورس امسال در روندی 
نوســانی پایدار باشد و دوران صعود و رکود متعددی 
داشته باشــد. اما امسال برخالف سال گذشته، بازار 
روندی صعودی خواهد داشــت و می تواند ســقف 
شاخص کل در ســال گذشته را به دست آورد. وی 
افــزود: انتظار می رود بورس حداقل تا فصل مجامع 
با پایداری در مســیری صعــودی در محدوده فعلی 
باقی بماند. با مشــخص شدن قیمت های جهانی و 
ثبات شرایط به تبع بازار سرمایه وضعیت شفاف تری 
خواهد داشــت. این کارشــناس بازار سرمایه گفت: 
بنابراین در میان مدت بازاری صعودی خواهیم داشت 
اما در بلندمدت شرایط به متغیرهای جهانی بستگی 
دارد و در حــال حاضر نمی تــوان تحلیل دقیقی از 
روند بورس در بلندمدت ارائه داد. وی بیان کرد: در 
روزهای پیشرو و در آینده کوتاه مدت نیز با توجه به 
اخبار مثبتی که از برجام مخابره می شــود بانکی ها 
و خودرویی هــا در مدار صعودی پایدار خواهند بود و 
با رســیدن به فصل مجامع تقاضا به ســمت سهام 
دالری منتقل خواهد شد. همچنین بسیاری از صنایع 
وسهم های کوچک بازار نیزدر روندی صعودی قرار 
دارند و برای ســرمایه گذاری گزینه های مناســبی 

هستند.

پرداخت تسهیالت بانکی جدید در سال ۱۴۰۱؛
جزییات بخشنامه اعطای وام ازدواج 

۳۰۰ میلیونی

بانک مرکزی بر اســاس بند ”الف“ تبصره 16 قانون 
بودجه ســال 1401 کل کشــور، بخشــنامه اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابالغ 
کرد. همان طور که پیش تر نیز اعالم شــده بود بانک 
مرکزی مکلف شد از محل 100 درصد مانده سپرده های 
قرض الحســنه و 50 درصد سپرده های قرض الحسنه 
جاری شبکه بانکی، تســهیالت موضوع این بند را با 
اولویت نخســت از طریق بانک های عامل تأمین کند. 
همچنین بانک ها باید براساس اعتبارسنجی متقاضیان، 
حداکثر با اخذ ســفته و یا یک ضامــن معتبر اقدام به 
پرداخت تسهیالت کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم 
این بند نیز بر عهده بانک مرکزی، بانک های عامل و 
کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط گذاشته شد. عدم اجرا 
یا تأخیر در پرداخت این تسهیالت تخلف محسوب شده 
و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح اســت. همچنین 
تمام بانک ها موظف شــدند تا به صورت ماهانه، تعداد 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد 
در نوبــت دریافت را به صــورت عمومی اعالم کنند. 
عالوه بر این موارد، اعالم شد با توجه به مفاد ماده 50 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، این تسهیالت 
به افراد درج شده در این قانون دو برابر افراد عادی تعلق 
می گیرد. گفتنی است بانک مرکزی تاکید کرد ترتیبی 
اتخاذ شود تا حداکثر طی یک هفته از تاریخ وصول این 
نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذی ربط در سراســر 
کشــور ابالغ و یک نســخه از ابالغیه مربوطه به این 

بانک ارسال شود.

ارزش انواع سهام عدالت 
در سال جدید

ارزش واقعــی ســهام عدالت در ســال جدید تحت 
تأثیر روند صعودی بازار ســرمایه افزایشــی بوده و 
قیمت ســهام عدالت با ارزش اولیه 4۹2 هزار تومانی 
به بیش از 11 میلیون تومان رســیده اســت. پس از 
آزادســازی ســهام عدالت، مشــموالن این سهام 
که روش مســتقیم را بــرای مدیریت ســهام خود 
 انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به ســامانه

 www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات 
دارایی خود را مشاهده کنند. این ارزش یکسان نیست 
و تحت تأثیر نوســانات بازار افزایشــی یا کاهشــی 
می شــود. برای مثال، ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومانی در 20 اســفند سال 
13۹۹، 1۸ میلیون و 7۸0 هزار تومان قیمت داشت، 
در حالی که قیمت این سهام در 16 تیرماه سال 1400 

تا 14 میلیون و 700 هزار تومان کاهش یافته بود. 

تحلیل روز

بیش از ۱۰۰ سهم در بورس، ارزنده 
هستند

فروکش هیجانات در بازار سرمایه

برخی از کارشناسان رشد بازار در روزهای گذشته 
را واکنشــی دیرهنگام به اتفاقاتی از جمله رشد 
کامودیتــی ها و تورم دانســته و از آن به عنوان 
نوعی تخلیه هیجان یاد می کنند. این عده معتقدند 
علت رشــد ارزش معامالت بازار را ارزنده بودن 
قیمت سهم ها است. بورس تهران، سال 1401 را 
طوفانی آغاز کرده و در 6 روز معامالتی امســال، 
رشــدی در حدود هفت درصد را ثبت کرده است. 
آغــاز پرقدرت بورس در قرن جدید، بســیاری از 
ســهامداران را به آینده بازار امیدوار کرده است. 
با ایــن وجود برخی از معامله گــران معتقدند که 
رشد بازار در ابتدای فرودین ماه، اتفاقی است که 
هرســاله رخ می دهد و نمی توان به آن دل خوش 
کرد. مریم محبی، کارشــناس و مدرس بازارهای 
مالی، در پاســخ به این ادعا گفــت: این که بازار 
منتظر یک هیجان مثبت هســت، بر هیچکس 
پوشــیده نیســت. اما امســال را باید متفاوت از 
سال های قبل ببینیم. وی ادامه داد: در سال های 
گذشته، بازار روال عادی خودش را طی می کرد اما 
امسال اینطور نیست. بعد از حدود 1۸ ماه متوالی 
ریزش ســنگین بازار و کاهش ارزش سهم ها، به 
هرحال بــازار باید جان تازه ای بگیرد و این اصاًل 
دور از انتظار نیست. وی افزود: بازار ما تا امروز به 
رشد قیمت شدید کامودیتی ها و تورم های افسار 
گســیخته، واکنش مثبتی نشان نداده بود و همه 
این موارد، پتانسیل هایی است که اثر آن ها باید در 
بورس مشــاهده شود. محبی در ادامه گفت: البته 
اخیراً در بازار شاهد این بودیم که در روزهایی که 
حجم معامالت پایین تر است، رشد شاخص بیشتر 
است. دلیل این اتفاق نیز آن است که سهامدارانی 
که ترســیده اند و دنبال خروج از بازار هستند، در 
این روزها کمتر در معامــالت حضور دارند. وی 
اذعــان کرد: اکنون بازار در حال خالی شــدن از 
سهامدارانی است که برای سودهای کوتاه مدت 
و خیالی به بورس آمده بودند. به این ترتیب بازار 
به دست افراد حرفه ای تر می افتد. بنابراین شرایط 
کنونی بازار، مثبت ارزیابی نمی شود و نوعی تخلیه 
از هیجان است. همچنین انتظار می رود که فعاًل 

روند متعادل بازار ادامه داشته باشد.
جهش ارزش معامالت، دیگر نشانه مثبت بازار ��

یکی دیگر از نشــانه هایی که می تواند بر بهبود 
شــرایط بازار داللت داشته باشــد صعود ارزش 
معامالت خرد بورس در روزهای اخیر است. ارزش 
معامالت در ۹ فروردیــن ماه، پس از پنج ماه به 
بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسید و این صعود 
امروز هم پایدار بود. محبــی درباره این موضوع 
اظهار کرد: رشد ارزش معامالت سهام در روزهای 
گذشته، نشانه مثبتی برای بازار است. از این جهت 
که نشــان می دهد سهم ها در قیمت های کنونی 
خریــدار دارند. قیمت بیــش از 100 تا 150 نماد 
کاماًل ارزنده و جذاب اســت و پول های هوشمند 

این سهم ها را پیدا می کنند.
بازگشت اعتماد به بورس ��

این کارشــناس بازار ســرمایه درباره روند آینده 
شاخص کل گفت: شاخص کل بورس، شاخص 
قابل اعتمادی نیست. وقتی رشد یک سهم بزرگ 
به اندازه 30 یا 40 ســهم بر شاخص کل اثرگذار 
باشد، نمی توان این شــاخص را مبنای خوبی در 
نظر گرفت. وی افزود: بنابراین بهتر اســت که به 
شاخص کل توجهی نداشته باشیم و تمرکز خود 
را بر مثبت شدن دید مردم به کلیت بازار معطوف 
کنیم که این روزها در معامالت قابل مشــاهده 
اســت. البته این موضوع به این معنا نیســت که 
دیگر روزهای منفی در بازار وجود نخواهند داشت. 
بلکه به نظر می رسد روند فرسایشی بازار به پایان 

رسیده است.

قوه قضاییه اعالم کرد که در راستای اجرای 
دستور رئیس دســتگاه قضا برای شفافیت 
در بورس، نمایش نامحدود مظنه ها اجرایی 

شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: دستگاه 
قضا همواره بر حفظ حقــوق عامه اهتمام 
ویژه ای داشته اســت که یکی از مصادیق 
حقوق عامه حفظ و صیانت از سرمایه های 
مردم و موضوع مهم و چالش برانگیز بورس 
است. در همین راســتا، رئیس قوه قضائیه 
جلســاتی را با هیئت مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهــادار و اعضای هیئت تحقیق و 
تفحص از ســازمان بورس برگزار و بر لزوم 
شــفاف کردن فرایندها در بورس برای رفع 

دغدغه مردم تاکید کرده است.
در این رابطه حجت االســالم والمسلمین 
محسنی اژه ای 20 آذرماه در دیدار با هیئت 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به دسترســی کارگزاری ها و سازمان بورس 
به تمام ردیف ها و سفارشات عرضه و تقاضا، 
گفته بود سهامداران عادی به صورت آنالین 
حداکثر 5 ردیف از سفارشــات را می توانند 
مشاهده کنند و همین موضوع سبب ایجاد 

رانت و فساد شده است.
رئیس قوه قضاییــه، عنوان کرد: همچنین 
دیده شده که صندوق ها به جای کد بورسی 
خود صنــدوق، با کدهــای حقیقی که در 
صندوق ســرمایه گذاری کرده اند در بورس 
شرکت می کنند و یا کدهای حقیقی صندوق 
را در اختیار دیگران قرار می دهند و آن ها در 

بورس شرکت می کنند.
رئیس قوه قضاییه بــا بیان اینکه همه این 
موارد می تواند ایجاد رانت و فساد کند، گفت: 
باید در خصوص همه این موارد شفاف سازی 

شود.
در جهت پاســخ به مطالبات رئیس دستگاه 
قضا در خصوص رفع دغدغه های مردم در 
بازار سرمایه بورس و هرگونه رانت و فساد، 
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
اسفند ماه سال گذشــته  اعالم کرد عمق 
مظنه در اختیار همگان قرار خواهد گرفت و 
همه معامله گران آنالین میتوانند این خدمت 

را از کارگزاران خود دریافت کنند.
همچنین رئیس سازمان بورس در نشست 
خبری خود در 21 اســفند ماه سال گذشته 
اعالم کرد که با بررسی زیرساخت های فنی 

در حوزه های مختلف از 15 فروردین ســال 
1401 عمق مظنه ها برای تمام سهامداران 
در سامانه های آنالین نمایش داده می شود.

اتفاقــی مهم در راســتای عادالنه شــدن 
دسترسی به کلیه سفارشات خرید و فروش 
در بــورس از 15 فروردیــن 1401 و بنابر 
مصوبه هیات مدیره ســازمان بورس، پس 
از دو دهه انحصار در مشــاهده سفارشات 

برطرف شد.
از این پس تمام معامله گران آنالین به تمام 
سفارش های خرید و فروش در سامانه های 
معامالتی بر خط کارگزاران دسترســی پیدا 

کردند.
تا پیــش از این فقــط کارگزاری ها امکان 
مشــاهده همه سفارش ها را داشتند و صرفا 
5 ردیف اول سفارشات خرید و فروش برای 

مردم قابل رویت بود
در همین راســتا و براســاس دســتورات 
رئیــس دســتگاه قضائیــه، نمایش عمق 
مظنــه نمادهــای معامالتــی از تاریخ 15 
فروردیــن 1401 از 5 مظنه برتر به نمایش 
نامحدود مظنه های خرید و فروش سهام در 
ســامانه های معامالتی آنالین کارگزاری ها 
تغییر یافت.پیش از این قــرار بود تنها 20 
مظنه ســهام بــرای معامله گــران بر خط 
)آنالین( به نمایش گذاشته شود، اما با اعالم 
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان 
بــورس و اوراق بهادار، این تعداد به نمایش 
نامحدود مظنه های خرید و فروش ســهام 
تغییر یابد.به گفته کارشناســان، دسترسی 
تمام معامله گران به عمق سفارشات باعث 
می شــود روند قیمتــی و حجمی معامالت 
بطور شــفاف برای همــگان قابل رویت و 
پیش بینی باشــد. در این شرایط سهامداران 
به آسانی قادر به تشــخیص شرایط روانی 
بازار خواهنــد بود و چنیــن اقدامی باعث 
حذف تبعیض ورانت اطالعاتی می  شود و با 
دسترسی سهامداران حقیقی رانت اطالعاتی 
بی معنی خواهد بــود. همچنین با افزایش 
عمق مظنه شفافیت بیشتر می شود و آنچه 
که تاکنون در دســترس کلیت بازار نبوده و 
فقط در اختیار کارگزاری ها بوده اســت، در 
اختیار مردم عادی و فعاالن بازار ســرمایه 
خواهد بــود و نمایش نامحــدود مظنه در 
ساختار کلی می تواند به عدالت اطالعاتی و 

تقسیم شرایط یکسان منجر شود.

گامی برای شفافیت در بورس
 نمایش نامحدود مظنه ها اجرایی شد

دوره رکود بازاررسرمایه تمام شد
پیش بینی یک کارشناس از روند شاخص کل بورس

یک کارشــناس اقتصادی گفت: اگر متوسط بیست ساله را در 
نظر بگیریم شاخص کل بورس در سال جاری 50 تا 60 درصد 
رشــد خواهد کرد و اگر اقبال بیشتر شود ممکن است این رشد 
به ۸0 درصد برســد. شــاخص کل بورس در اولین روز کاری 
هفته با رشــد نزدیک به 30 هزار واحدی سهامداران را شگفت 
زده کرد اما طولی نکشــید که روند رشد شاخص کل کند شد و 
روز گذشــته با رشد 6 هزار و ۸6۸ واحد رشد کرد و به عدد یک 
میلیون و 46۸ هزار و ۸71 واحد رســید. به گفته کارشناســان 
انتظارات تورمی نقش بســته در بازار سرمایه در نتیجه متوقف 
شدن مذاکرات احیای برجام نقش کلیدی در روند شاخص کل 
بورس در روز گذشته داشته است. میثم رادپور در این خصوص 
گفته بود، سرمایه گذار در بازار سرمایه به دنبال تورم است؛ زیرا 
بازده ســرمایه گذار از تورم به دست خواهد آمد. درست است که 
تورم قدرت خرید سرمایه گذار را کاهش می دهد اما در بورس با 
توجه به اهرم هایی که وجود دارد این شانس برای سرمایه گذار 
وجود دارد که تورم با اهرم به بازار ســرمایه منتقل شود و تورم 

نیم درصدی بازده 4.5 درصدی برای سرمایه گذار داشته باشد.
در این بین که روند رشــد شــاخص کل بورس کند شده است 
یک کارشناس اقتصادی بر این باور است که دوره رکود در بازار 
سرمایه به اتمام رسیده است؛ مصطفی صفاری، کارشناس بازار 
سرمایه در خصوص دالیل رشد شاخص کل بورس در روزهای 
اخیــر گفت: در همه بازارها ما یک دوره رونق و یک دوره رکود 
داریم، بازار سرمایه از مرداد ماه 13۹۹ وارد رکود شده است و این 
رکود تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشته است و به عبارتی بازار 
سرمایه نزدیک به یک سال و هشت ماه در رکود به سر می برده 
اســت و در حال حاضر رکود بازار سرمایه به اتمام رسیده است 
و اگر بیست سال گذشته بازار را مورد مطالعه قرار دهیم به این 
نتیجه می رسیم که بازار سرمایه همواره یک و نیم تا دو سال در 

رکود بوده است و سپس برگشت خورده است.
وی در ادامــه افزود: از دید بنده در ســال 1401 رکود در بازار 

ســرمایه به اتمام رسیده است و از طرفی بازار سرمایه نسبت به 
بازارهای رقیب جذابیت بیشتری دارد و با توجه به ثبات نرخ ارز 
و قیمت های باالی طال و رکود حاکم شده در بازار مسکن، بازار 

سرمایه بیشترین جذابیت را دارد.
صفاری در ادامه گفت: در نتیجه سال 1401 برای بازار سرمایه 
ســال خوبی خواهد بود و این نوید می رود که از ابتدای امسال 
با توجه به اینکه مســئله بودجه نیز حل شــده اســت و سایر 
سیاست های اقتصادی شــفاف است بازار مثبت شود و بازگردد 
و شــرکت های صادرات محور بازار سرمایه نیز به دلیل بحران 
اوکراین و روســیه رشدهای چشمگیری را داشته اند و فروش و 
ســود خیلی خوبی را پیش رو دارند و مطمئن باشید امسال سال 

بورس است.
حمید میرمعینی در گذشته در خصوص تأثیر تنش ها در اوکراین 
و روسیه بر روند شرکت های صادرات محور گفته بود اگر شدت 
جنگ اوکراین و روســیه کاهش پیدا کند و به توافقی برســند 
بازارهــای جهانی افت پیدا خواهند کرد و اگر مذاکرات به نتایج 
مثبت برســد شرکت ها عمدتاً متأثر خواهند شد و صنایع خودرو 
و بانک به لحاظ دسترســی آنها به منابع و مــواد اولیه افزایش 
سودآوری خواهند داشت و علی رغم اینکه صنایع صادرات محور 

نیز در بلندمدت شاهد رشد خواهند بود اما در کوتاه مدت به دلیل 
برداشته شدن تحریم ها و کاهش قیمت ها وضعیت این صنایع 

نزولی خواهد بود.
صفاری در ادامه در خصوص روند تورم در ماه های پیش رو گفت: 
زمانی که افزایش 57 درصدی دستمزد اتفاق میافتد تورم به زیر 
30 درصد نخواهد آمد و هر کسی که فکر می کند تورم کاهش 
پیدا خواهد کرد در اشــتباه است و از طرف دیگر کف دالر را نیز 
در بودجه 23 هزار تومان در نظر گرفته اند در نتیجه تکلیف نرخ 
ارز نیز مشــخص است و تغییری در نرخ ارز نخوهیم داشت اما 
روند نرخ تورم صعودی خواهد بود و در این بین تنها بازاری که 
می تواند سرمایه گذاران منتفع کند از تورم بازار سرمایه است. در 
سال گذشته با وجود تورم 42 درصدی اما بازار سرمایه بازدهی 
یک تا دو درصدی داشت که به دلیل رکود حاکم در بازار سرمایه 
رخ داد و در نتیجه به نظر می رســد در سال جاری بازار سرمایه 

خود را اصالح کند.
این کارشــناس بازار سرمایه در قالب یک پیش بینی گفت: اگر 
متوسط بیست ساله را در نظر بگیریم شاخص کل بورس در سال 
جاری 50 تا 60 درصد رشــد خواهد کرد و اگر اقبال بیشتر شود 

ممکن است این رشد به ۸0 درصد برسد.

هانا پاکمند
روزنامه نگار

سهیل بانی
روزنامه نگار

نگارعلی
روزنامه نگار

سیده زینب رزم گیر
روزنامه نگار

روزه سکوت مدیران در برابر مطالبه افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی
ســکوت عجیب مدیــران بانکــی در برابر 
مطالبه افشای فهرســت ابربدهکاران بانکی 
در حالــی ادامــه دارد که در قانــون بودجه 
1401 بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی 
دریافت کنندگان دانه درشــت وام های بانکی 
شده است. در سالی که گذشت وزارت اقتصاد 
با رویکرد اصالح رویه و سیاست های بانکی 
کشور، اقدام به صدور 5 دستور مهم گرفت که 
در رأس آنها الزام بانک های دولتی برای انتشار 
اسامی ابربدهکاران بانکی بود. عالوه بر این 
تسهیل پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن 
و همچنین پرداخــت وام 10 میلیون تومانی 
قرض الحسنه به سرپرستان خانواده های دچار 
شده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک ها به 
ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیالت بانکی و 

برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان از دیگر 
ابالغیه هــای وزارت اقتصاد بود که در کانون 
توجه مردم قرار گرفت. در عین حال برگزاری 
جلسه بررســی عملکرد هر یک از بانک های 
دولتی نیز در حالی همچنان دنبال شد که به 
نظر می رســد همچنان مدیران ارشد بانک ها 
نسبت به انتشار اســامی بدهکاران بدحساب 
بانکی به دالیل عجیب و قابل تأملی امتناع و 
سرپیچی می کنند. این رفتار در حالی است که 
رهبر انقالب ابربدهکاران بانکی را به عنوان 
مجرمــان اقتصادی اعالم و بر لزوم تعقیب و 
مجازات آنها تاکید کرده اند. ایشان با تاکید بر 
»مبارزه جّدی با بدحساب های بانکی« با بیان 
اینکه »یک عّده ای هســتند که از تسهیالت 
بانکی، بناحق و نادرســت استفاده می کنند« 

یادآور شدند: اینها »برای یک کار تسهیالت 
می گیرنــد، در کار دیگــری آن را مصــرف 
می کنند که مصلحت کشــور نیست؛ بعد هم 
بدهی خودشان را با بانک ها تسویه نمی کنند؛ 
این ها واقعاً مجرمند. بنده نمی گویم هرکسی 
بدهکار بانکی اســت مجرم اســت؛ نه، یکی 
هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، ]ولی[ 
کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که 
حّتی بدهکارند ولیکن بایســتی کمک هم به 
او بکنند اّما بعضی هم هســتند که باید مورد 
مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سوال قرار بگیرند. 
این کارها باید در کشور انجام بگیرد.« مدیران 
و اعضای هیأت مدیره برخی بانک ها، انتشار 
اســامی مجرمان بانکی را مساوری با ایجاد 
ناامنی اقتصادی و لطمه هــای جبران ناپذیر 

به ایــن افراد دانســته و در عین حال برخی 
از آنها نیز به بهانه دولتی بودن یا وابســتگی 
برخی از بدهکاران بــه نهادها یا ارگان های 
مختلف، انتشــار اســامی آنها را غیرممکن و 
خالف مصلحت می دانند. احســان خاندوزی 
وزیر اقتصاد اما مماشات با بدهکاران بدحساب 
بانکی را بی معنی دانســته و با بیان اینکه با 
انتشار اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار 
عمومی بــرای ضابطه مند کردن آنها به طور 
حتم وصول مطالبات بانکی تسریع خواهد شد، 
معتقد است: »خیلی صریح می گویم بدهکاران 
بدحســاب بانکی ولــو دولتی و وابســته به 
ارگان های نظام باشند، باید به افکار عمومی 
معرفی شــده و از دریافت مجدد تســهیالت 

توسط آنها جلوگیری شود.«
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خربخوان

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد؛
رشد ۴ درصدی مصرف برق در 

کشور

سخنگوی صنعت برق از رشد 4 درصدی مصرف 
برق از ابتدای سال جاری تا پایان روز 13 فروردین 
در کشور خبر داد. به نقل از صدا و سیما، مصطفی 
رجبی مشــهدی از رشد 4 درصدی مصرف برق از 
ابتدای ســال جاری تا پایــان روز 13 فروردین در 
کشور خبر داد و با اشــاره به اینکه از ابتدای سال 
تاکنون 10 میلیارد کیلووات ســاعت برق مصرف 
شده است، اظهار کرد: بیشــترین مصرف برق از 
ابتدای ســال تا روز 13 فروردین در اســتان های 
تهران، فارس و زنجان ثبت شــده اســت. رشــد 
مصرف برق در این 3 استان بیش از 10 درصد بوده 
است. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه افزایش 
مصرف برق در اســتان هایی که تردد بیشــتری 
درآن ها انجام شــده و یا صنعتی هســتند رخ داده 
اســت، ادامه داد: در استان های کرمانشاه، سمنان 
و سیستان و بلوچستان کمترین رشد مصرف برق 
ثبت شده اســت. رجبی مشهدی افزود: با افزایش 
دمای هوا تا اواســط هفته، روند مصرف برق را نیز 
افزایش خواهد داد البته هم اکنون برای تولید برق 
مشــکلی وجود ندارد، اما بازهم مشترکین باید در 
میزان و شیوه های مصرف برق دقت داشته باشند. 
وی با بیان اینکه با کاهش دمای هوا در اواســط 
هفته آینده روند مصرف کاهشی خواهد شد، گفت: 
برای هفته آینده زمان اوج مصرف باید به 42 هزار 
مگاوات در شــب برسد البته میزان مصرف برق با 
بازگشایی مدارس و بازگشت ساعات کاری به پیش 

از شروع کرونا در روز نیز افزایش می یابد.

عضو هیات مدیره کانون جایگاه داران سوخت؛
برخی جایگاه های سوخت در 
آستانه ورشکستگی قرار دارند

عضو هیــات مدیره کانون جایگاهداران ســوخت 
گفت: حدود 200 جایگاه سوخت زیان ِده با بودجه 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی سرپا نگه داشته 
شده اند. ، نوری عضو هیئت مدیره کانون سراسری 
جایگاهداران سوخت گفت: حق العمل جایگاهداران 
سوخت پاسخگوی هزینه های آنان نیست و برخی 
از جایگاه ها در آســتانه ورشکستگی قرار گرفته اند؛ 
ایــن حق العمل به صورت تکلیفی و دســتوری از 
سوی دولت مشخص می شــود و حدود 50 درصد 
جایگاهداران در اثر این مسئله، دچار مشکل شده اند.

او می گویــد: اقالم به کار رفتــه در جایگاه ها دچار 
جهش های قیمتی شــده اند؛ به عنوان مثال، یک 
نازل در سال ۹7، 40 هزار تومان بوده و اکنون، یک 
میلیون و 200 هزار تومان اســت. کارمزد هر لیتر 
بنزین، 157 تومــان و هر لیتر گازوئیل، ۹3 تومان 
است و مالیات بر ارزش افزوده و هزینه تبخیر بنزین 

را هم درون همین عدد گنجانده اند.

شروط صادرات گاز ایران به اروپا 
چیست؟

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفت: برای 
صادرات گاز به اروپا نیازمند شروطی هستیم که اگر 
محقق شــود، می توانیم بازارهای اروپا را به دست 
آوریم. حمیدرضا عراقی با بیان اینکه در حال حاضر 
ایران امکان صــادرات گاز را ندارد، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط کنونی گاز ایران نمی تواند جایگزین 
روسیه شود اما اگر در درازمدت صرفه جویی صورت 
بگیرد و توسعه مخازن انجام شود، ایران می تواند 
از فرصت ها استفاده کند و این مساله تنها منوط به 
شرایط کنونی نمی شــود و درصورت فراهم شدن 
شــرایط کاًل می تواند از مزایای توســعه صادرات 
بهره ببرد. وی با تاکید بر اینک تحقق این مساله 
مستلزم شروطی اســت، گفت: مصرف بهینه باید 
اتفاق بیفتد و در کنار آن نیز توسعه مخازن صورت 
بگیــرد؛ عالوه بر ایــن حفظ و پایداری شــرایط 
موجود و توســعه ســرمایه گذاری نیــز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت که اگر محقق شود، آینده 
خوبی را برای صنعت گاز می توانیم ترســیم کنیم. 
مدیرعامل ســابق شــرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه هر زمانی ایران گاز مازاد داشــته باشد این 
فرصت برایش وجــود دارد که به بازاهای اروپایی 
راه پیدا کند، گفت: امکان صــادرات گاز ایران به 
اروپا وجود دارد اما باید به بحث مدیریت مصرف، 
توســعه انرژی های تجدیدپذیر، توسعه و پایداری 
تولید گاز، ســرمایه گذاری در مخازن جدید توجه 
شــود. عراقی افزود: باید روی این مساله فکر شود 
و اگر با روش فعلــی پیش برویم، امکان صادرات 
گاز به اروپا وجود نخواهد داشت، در شرایط کنونی 
طبق اعالم مســووالن صنعت گاز به 150 میلیارد 

دالر سرمایه نیاز داریم. 

گزارش

برنامه ایران برای توسعه روابط 
گازی با همسایگان

ایران بارها اعالم کرده که با توجه به گسترش هزاران 
کیلومتر شــبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است 
افزون بر صادرات گاز، ســوآپ گاز را نیــز به ویژه از 
شــمال به جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از 
طریق خط لوله و دیگــر نقاط جهان از طریق احداث 
تأسیسات ال ان جی عملیاتی کند. درواقع ایران با توجه 
به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های موجود می تواند 
مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشــد.  ایران با 
در اختیار داشتن 1۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین 
کشور دارنده این منبع انرژی ارزشمند و دوستدار محیط 
زیست به شــمار می آید. ذخایر گازی ایران حدود 32 
هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله ای 5 هزار 
میلیارد مترمکعبی با روسیه به عنوان اولین کشور دارنده 
ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، ایران بعد از آمریکا 
با ۹14 میلیارد مترمکعب در ســال )2020( و روسیه با 
63۸ میلیارد مترمکعب، سومین کشور تولیدکننده گاز 
جهــان با 250 میلیارد مترمکعب به شــمار می آید که 
فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد. آمریکا در 
حالی اولین تولیدکننده گاز جهان است که کل ذخایر 
آن حدود 12 هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است، 
اما به لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین کشور 
مصرف کننده گاز جهان )با 233 میلیارد( بعد از آمریکا 
)با ۸32 میلیارد مترمکعب در ســال(، روسیه )با 444 
میلیارد مترمکعب( و چین )با 307 میلیارد مترمکعب( 
به شــمار می آید. بر مبنای این آمار، آمریکا ۹0 درصد 
گاز تولیدی، روســیه 65 درصــد و ایران ۹1 درصد از 
گاز تولیدی خود را مصرف می کنند. چین هم در سال 
نزدیک به 130 میلیارد مترمکعب کسری تولید داخل را 
از خارج و عمدتاً از روسیه وارد می کند. با در نظر گرفتن 
جمعیت و اندازه اقتصاد کشــورهای آمریکا، روسیه و 
چین و ایران، به نظر می رســد مصرف داخلی گاز در 
ایران به تناســب تولید، از ناموزونــی باالیی برخوردار 
اســت که خود از مصرف بــاال و بی رویه آن در داخل 
کشور دارد. تنها ۹ درصد گاز تولیدی کشور )20 میلیارد 
مترمکعب در ســال( به دو کشور ترکیه و عراق صادر 
می شــود که این با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد. 
در این میان کشــور قطر با تولید ساالنه 17۸ میلیارد 
مترمکعب گاز و صادرات حدود 170 میلیارد مترمکعبی 
در سال، بزرگ ترین کشور صادرکننده به لحاظ حجم 
تولید و صادرات است.سیاست قطعی جمهوری اسالمی 
ایران گســترش همکاری ها با کشورهای همسایه و 
راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها 
در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر گازی خوبی 
در خلیج فــارس دارد که می تواند بــا یک همکاری 
سازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای 
خوبی انجام دهد. در شــرایط کنونی دو قرارداد گاز با 
عراق داریم. نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است 
که در سال 13۹2 امضا شد و دیگری قرارداد صادرات 

گاز به بصره که در سال 13۹4 امضا شد. 

اســترالیا، بریتانیا، کانادا و ایاالت متحده به 
دنبال حمله مســکو به اوکراین، خرید نفت 
روســیه را به طور کامل ممنوع کرده اند، اما 
در اتحادیه اروپا همچنان بر سر این موضوع 
اختالف نظر وجــود دارد. 27 عضو بلوک 
نتوانسته اند درباره تحریم به توافق برسند، 
آلمان نســبت بــه اقدامــات عجوالنه که 
می تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد 
هشدار داد و برخی کشورها مانند مجارستان 
با هرگونــه ممنوعیت مخالفــت کردند.به 
گفته مقامات، آلمان، با این حال، قصد دارد 
واردات نفت روســیه را تا پایان سال جاری 
متوقف کند و لهستان نیز این کار را انجام 
می دهد. بســیاری از خریداران در اروپا به 
طور داوطلبانه از نفت خام روســیه اجتناب 
می کننــد. در همین حال، هند و چین که از 
محکوم کردن اقدامات روســیه خودداری 
کرده انــد، به خرید نفت خام روســیه ادامه 
می دهند.هند که به دنبال تخفیف های شدید 
پس از تحریم های غرب علیه شرکت های 
روســیه، خرید نفت خود را افزایش داده، از 
اواخر فوریه حداقل 13 میلیون بشکه نفت 
خام روســیه خریداری کرده است.در ادامه، 
خریداران فعلی و سابق نفت خام روسیه )به 

ترتیب حروف الفبا( آورده شده است:
خریداران فعلی ��

)HEPr.AT( هلنیک پترولیوم
بزرگ ترین پاالیشگاه نفت یونان حدود 15 
درصد از مصرف خود را به نفت خام روسیه 
متکی است. این شرکت در اوایل ماه جاری 
میالدی از عربستان سعودی تأمین منابع 

بیشتری دریافت کرد.
)HPCL.NS( هندوستان پترولیوم

بــه گفته منابــع تجاری هفته گذشــته، 
پاالیشگاه دولتی هند 2 میلیون بشکه نفت 
اورال روســیه را برای بارگیری در ماه می 

خریداری کرد.
)IOC.NS( شرکت نفت هند

منابع تجاری گفتند که پاالیشــگاه بزرگ 
هند در 23 مارس 3 میلیون بشــکه اورال 
برای تحویل در ماه می از ویتول خریداری 
کرد. این دومین خرید اورال توسط IOC از 
زمان حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 
است.این شرکت با روسنفت قراردادی دارد 
که بــه آن امکان خرید تــا 2 میلیون تن 
معادل حدود 15 میلیون بشــکه نفت خام 

اورال در سال 2022 را می دهد.
ISAB ایساب

بزرگ ترین پاالیشــگاه ایتالیــا، متعلق به 
شرکت سوئیس لیتاســکو SA که تحت 
کنترل لوک اویل )LKOH.MM( اســت، 

نفت خام روســیه و غیر روسیه را فرآوری 
می کند.

LEUNA لیونا
 Leuna پاالیشــگاه محصور در خشــکی
در شــرق آلمان که اکثریت آن متعلق به 
TotalEnergies( TTEF.PA( است، نیز 
از خط لوله دروژبا با نفت خام روسیه تغذیه 

می شود.
MIRO میرو

نفت خام روسیه همچنان حدود 14 درصد 
 Miro ،از جذب بزرگترین پاالیشگاه آلمان
را تشکیل می دهد که 24 درصد آن متعلق 

به Rosneft )ROSN.MM( است.
)MOL( MOLB.BU مول

یک منبع به رویترز خبر داد که گروه نفت 
مجارستان که سه پاالیشگاه در کرواسی، 
مجارستان و اســلواکی را اداره می کند، به 
خرید نفت خام روســیه از طریق خط لوله 
دروژبا و همچنین محصوالت پاالیش شده 
ادامه می دهد. مجارستان با تحریم نفت و 

گاز روسیه مخالف است.
NAYARA ENERGY نایارا انرژی

پاالیشگاه خصوصی هند که بخشی از آن 
 )ROSN.MM( متعلق به روسنفت روسیه
است، پس از یک سال وقفه، نفت روسیه را 
خریداری کرده و حدود 1.۸ میلیون بشکه 

اورال خریداری کرده است.
نفتوشیم بورگاس

یک پاالیشگاه بلغاری که متعلق به شرکت 
لوک اویل روســیه )LKOH.MM( است و 
نفت خام روسیه حدود 60 درصد از مصرف 
آن را تشکیل می دهد، به پاالیش نفت خام 

روسیه ادامه می دهد.
PCK SCHWEDT پی سی کی

پاالیشــگاه PCK Schwedt آلمان، 54 
Rosneft )ROSN. درصد متعلــق بــه

MM(، نفت خام را از طریق خط لوله دروژبا 
دریافت می کند.

PERTAMINA پرتامینا
 PT شــرکت انــرژی دولتــی اندونــزی

حــال  در   )Pertamina )PERTM.UL
بررسی خرید نفت خام از روسیه است زیرا 
به دنبال نفت برای یک پاالیشــگاه تازه 

بازسازی شده است.
PKN Orlen( PKN. پی کی ان اورلیــن

)WA
لهستان خرید نفت  پاالیشگاه  بزرگ ترین 
خام روســیه را در بازار نقدی متوقف کرده 
و به نفت دریای شــمال روی آورده است، 
اما همچنان در حال خرید اورال بر اساس 
قراردادهای امضا شــده قبلی است که تا 
پایان ســال جاری یا بعــد از آن منقضی 

می شوند.
این شــرکت کــه پاالیشــگاه هایی را در 
لیتوانی، لهســتان و جمهوری چک اداره 
می کند، به لطــف تخفیفی که برای نفت 
روسیه می پردازد، سود خود را از پاالیشگاه 

در ماه مارچ افزایش داد.
پاالیشگاه روتردام

اکســون موبیل )XOM.N( از اظهار نظر 
در مورد اینکه آیا پاالیشگاه هلندی آن در 
روتردام از نفت خام روسیه استفاده می کند 

یا خیر، خودداری کرد.
پاالیشگاه زیلند

پاالیشگاه هلندی که 45 درصد آن متعلق 
به لوک اویل اســت، از اظهار نظر در مورد 

استفاده از نفت خام روسیه خودداری کرد.
خریداران سابق

)BP (BP.L بریتیش پترولیوم
این شــرکت نفتی بریتانیایی که ســهام 
خود در روس نفت را رهــا می کند، برای 
بارگیری در بنادر روسیه با نهادهای روسی 
قراردادهای جدیــدی منعقد نخواهد کرد، 
مگر اینکــه »ضروری بــرای اطمینان از 

امنیت عرضه باشد«.
ENEOS اینیوس

بزرگ ترین پاالیشگاه ژاپن خرید نفت خام 
از روســیه را متوقف کرده است، در حالی 
کــه برخی از محموله های امضا شــده در 
قراردادهای قبلی تا حدود آوریل وارد ژاپن 

می شود.
)ENI (ENI.MI انی

گروه انــرژی که 30.3 درصــد متعلق به 
دولت ایتالیا اســت، خرید نفت روســیه را 
به حالت تعلیق درآورده اســت. نفت خام 
روســیه از این پس در پاالیشگاه بایرنویل 
آلمان کهانی و روسنفت در آن سهام دارند، 

استفاده نخواهد شد.
)EQUINOR ( EQNR.OL ایکوینور

شرکت انرژی نروژ که اکثریت مالکیت آن 
دولتی است، تجارت نفت روسیه را، متوقف 

کرده است.
)GALP (GALP.LS گالپ

شرکت نفت و گاز پرتغال تمامی خریدهای 
جدیــد فرآورده هــای نفتی از روســیه یا 
شــرکت های روســی را به حالت تعلیق 

درآورده است.
)GLEN.L( گلنکور

این شــرکت معدنی و تجارت جهانی، که 
0.57 درصد از سهام روسنفت را در اختیار 
دارد، گفــت کــه به تعهــدات خود تحت 
قراردادهای قباًل امضا شده ادامه می دهد، 
اما به هیچ عنوان تجارت جدیدی در رابطه 
با کاالهای منشأ روسیه وارد نمی کند، مگر 

اینکه توسط دولت مربوطه خواسته شود.
)NESTE(NESTE.HE نسته

این پاالیشگاه فنالند تا پایان سال جاری 
قراردادهــای نفتی روســیه دارد، اما هیچ 

قرارداد جدیدی برای عرضه ندارد.
PREEM پریم

بزرگ ترین پاالیشــگاه سوئد که متعلق به 
میلیاردر ســعودی محمد حسین العمودی 
است، سفارشات جدید نفت خام روسیه را 
که حدود 7 درصد از خریدهایش را به خود 
اختصاص داده بود، »تعلیق« کرد و آن ها را 

با بشکه های دریای شمال جایگزین کرد.
)REPSOL )REP.MC رپسول

این شــرکت اســپانیایی خرید نفت خام 
روسیه را در بازار نقدی متوقف کرده است.

)SHELL )SHEL.L شل
بزرگ ترین تاجر نفت جهان خرید نفت خام 
روســیه را متوقف خواهد کرد و مشارکت 
خود را در تمام هیدروکربن های روســیه 

متوقف خواهد کرد.
TOTALENERGIES توتال انرژی

 )TTEF.PA( فرانسه نفتی  بزرگ  شرکت 
قراردادهای جدیدی را امضا نخواهد کرد و 
قول داد تا پایان سال جاری خرید نفت خام 
و فرآورده های نفتی روسیه را متوقف کند.

VARO ENERGY وارو انرژی
این پاالیشگاه سوئیسی که 51.4 درصد از 
سهام پاالیشگاه بایرنویل آلمان را در اختیار 
دارد، اعالم کرد که قصد ندارد برای خرید 

نفت روسیه وارد معامالت جدیدی شود.

در پی تجاوز روسیه به اوکراین شرکت های نفتی از فروش نفت خود امتناع کردند

بایکوت نفتی روسیه

چین محتاطانه به دنبال خرید بیشتر گاز از روسیه  است

تاراج گاز روسیه توسط  چینی ها  
به  که  اکثر خریــداران  برخالف 
تحریم خودخواسته واردات انرژی 
روسیه دست زده اند، واردکنندگان 
مایــع )LNG( چین  طبیعی  گاز 
محتاطانه به دنبال خرید بیشتر گاز 
از روسیه به قیمت ارزان تر هستند. 
بلومبــرگ به نقــل از منابع آگاه 
گزارش کرد: شرکت های دولتی از 
جمله سینوپک و پتروچاینا سرگرم 
مذاکره با فروشندگان برای خرید 
محموله های نقدی از روســیه با 
تخفیف چشمگیر هستند. بعضی 
از واردکنندگان ســرگرم بررسی 
روسیه  شــرکتهای  از  اســتفاده 
بــرای شــرکت در مناقصه های 
خرید LNG از طرف آنها هستند 
تــا برنامه های خرید خــود را از 
دولتهای خارجــی پنهان کنند.با 
ادامه جنگ در اوکراین و افزایش 
فشــار اتحادیه اروپا علیه مسکو، 
در   LNG واردکننــدگان  اکثــر 
سراسر جهان محموله های روسی 
را به دلیل نگرانی از تحریمهای 
آتــی یا لطمه دیدن شهرتشــان 
شرکت های  نمی کنند.  خریداری 
چینی به عنوان تنها شــرکتهایی 
ظاهر شــده اند که تمایل دارند به 
این ریسک دســت بزنند. با این 

حال پتروچاینا حاضر نشد در این 
اظهارنظر کند و ســینوپک  باره 
به درخواســت اظهارنظر واکنش 
نشان نداد. این رفتار مشابه اقدام 
پاالیشــگاههای نفت چین است 
که محرمانه نفت ارزان روسیه که 
خریداری  را  نمی خواهند  سایرین 
دریافــت می کنند.  را  می کننــد 
چندین محمولــه LNG در چند 
هفته اخیر توســط واردکنندگان 
چینی خریداری شده اند. به گفته 
معامله گران، LNG روسیه با بیش 
از 10 درصد تخفیف در مقایســه 
با محموله های عادی برای شمال 
آســیا در بازار معامــالت نقدی 
تجارت می شود. قیمت معامالت 
نقدی LNG ماه گذشته به دلیل 
جنــگ در اوکرایــن کــه باعث 
محدود شدن عرضه جهانی شد، 
به رکــورد باالیی صعــود کرد. 
مطمئناً چین در شرایطی که دمای 
هوا مالیم شــده و قرنطینه های 
کرونا احتمــال کاهش تقاضا در 
را تقویت  نقــدی  بازار معامالت 
 LNG کرده اســت، نیاز فوری به
ندارد. با این حال گاز روســیه با 
تخفیف قابل مالحظه می تواند به 
تقویت ذخایر گاز این کشور پیش 

از رشد دوباره قیمتها در تابستان 
امســال کمک کند.معامله گرانی 
کــه مایل نبودند نامشــان فاش 
 LNG شــود، گفتند: خریــداران
چین به دنبال خرید محموله ها از 
طریق مذاکرات دو جانبه هستند 
تا در بازار معامالت نقدی چندان 
جلب توجه نکنند. و شــرکتهایی 
کــه محتــاط مانده انــد، ترجیح 
می دهند از خریــد مقادیر بزرگ 
گاز خودداری کنند.شــرکت های 
چینی به جای مشارکت مستقیم 
در مزایده فروش LNG روســیه، 
از شــرکتهای واســطه استفاده 
می کننــد تا از طــرف آنها خرید 
کنند و نــام دریافت کننده اصلی 
پنهان بماند و فعالیتشان در بازار 
معامالت نقدی پوشیده بماند. اما 
در عوض شرکتهای چینی تحویل 
گاز روســیه تحــت قراردادهای 
بلندمدت را مانند ســایر شرکتها 
در جهان قبول می کنند. همچنین 
شرکتهای چینی از استفاده از دفاتر 
تا ســنگاپور  لندن  از  ماهواره ای 
اجتناب می کنند تا از روبرو شدن 
دولتهای  با  احتمالی  با مشکالت 
ایــن کشــورها دور بمانند. اکثر 
برای   LNG معامــالت میزهای 

شرکتهای چینی در خارج از کشور 
قــرار دارند. بر اســاس گزارش 
بلومبرگ، همچنان موانعی وجود 
چینــی   LNG خریــداران دارد. 
کوچکتر برای دریافت ضمانتنامه 
از بانکها برای خرید محموله های 
نقدی گاز روسیه مشکل دارند و 
اکثر مؤسســات مالی در سنگاپور 
تمایلی بــه فراهم کردن حمایت 
ندارند. تنهــا واردکنندگان بزرگ 
چینی می توانند از طرحهای اعتبار 
باز اســتفاده کنند کــه خطهای 
اعتبــاری از پیش تأیید شــده از 
سوی بانکها هستند. در این بین، 

قیمــت گاز طبیعــی در اروپا در 
بحبوحه نگرانیها نسبت به تشدید 
تحریمها علیه روسیه، افزایش پیدا 
کرد. نرخ پایه گاز در اروپا حداکثر 
داشــت.  افزایش  درصــد  هفت 
قیمت گاز هلند برای ماه آتی که 
قیمت پایه اروپایی است، ساعت ۸ 
و 26 دقیقه صبح به وقت محلی 
در آمستردام، 2.6 درصد رشد کرد 
و بــه 115 یــورو در هر مگاوات 
ســاعت رســید. قیمت ها هفته 
گذشــته 11 درصد افزایش پیدا 
کردند که نخستین رشد هفتگی 

در یک ماه گذشته بود.

سحر بابایی
روزنامه نگار

بازتاب

تولید بیش از ۳۸ هزار گیگاوات 
ساعت برق در سال گذشته

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
3۸ هزار و 1۹۸ گیگاوات ساعت برق در سال 1400 
در خوزستان تولید شد. فرامرز شادفر با اشاره به تولید 
3۸ هزار و 1۹۸ گیگاوات ساعت برق در سال 1400 
در خوزســتان، اظهار کرد: از این مقدار برق تولیدی 
24.1 درصد توسط نیروگاه های برق آبی، 72.7 درصد 
به وســیله نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و 
1.6 درصد توســط نیروگاه های تولید پراکنده تولید 
شده است. وی با بیان اینکه نیروگاه غرب کارون در 
تابستان 1400 با تزریق انرژی معادل 600 گیگاوات 
ساعت ســهم 1.6 درصدی از کل تولید این سال را 
داشته است، تصریح کرد: از 72.7 درصد برق تولیدی 
در نیروگاه های حرارتی و گازی، 43 درصد توســط 
نیروگاه های بخش دولتی )رامین و ماهشــهر( و 57 
درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی )زرگان، 
آبادان، خرمشهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید 

و به شبکه تحویل شده است.

سیده زهرا محمودی
روزنامه نگار



چهارشنبه 17 فروردین ماه 1401، سال هشتم،  شامره 258
w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r

هفته نامه رسارسی اقتصادی- اجتامعی

10
راه و مسکن

نگاه روز

از اعالم سرقت خودروهای عبور موقت 
تا دوقلوسازی

رونمایی از شیوه های عجیب 
قاچاق خودرو

جنازه خودروها از چند صــد میلیون تا یک میلیارد 
تومان فروخته می شــود. بازار جنازه فروشــی داغ 
است و حتی در برخی سایت های فروش خودرو نیز 
خودروهای اسقاطی یکی از لینک های پرمخاطب 
اســت. اما خریداران از این جنازه ها چه می خواهند 
که چنین هزینــه ای پرداخت می کننــد؟ این در 
واقع یک روش ســاده برای وارد کردن بی دردسر 
خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض اســت. 
اصطالحــا به این روش خــودروی دوقلو گفته می 
شــود. خودروهایی که با پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی بسیار اندک در مناطق آزاد اجازه تردد دارند 
برای ورود به ســرزمین اصلی بایــد هزینه باالی 
عوارض گمرکی را متحمل شــوند اما این ماجرا به 
مذاق برخی واردکنندگان خوش نمی آید. برای دور 
زدن پرداخت حقوق گمرکی از یک روش کم دردسر 
استفاده می شود. شبکه قاچاق خودروهای تصادفی 
و سوخته درون سرزمین اصلی که از چرخه مصرف 
خارج شده اند را با قیمت های باال می خرند. از چند 
صد میلیون تومان و گاه تا یک میلیارد تومان بابت 
این خودروها پــول می پردازند. اگرچه این خودروها 
به کارشان نمی آید اما ســند این خودروهای از دور 
خارج شــده کارآیی فراوان دارد. در اصل این ســند 
خودروی اسقاطی اســت که برای خودروی منطقه 
آزاد استفاده می شود، به این شکل که شماره موتور 
و بدنه درج شده در ســند خریداری شده با مهارت 
روی خودروی وارداتی حک شده و پالک خودروی 
سوخته روی خودروی وارداتی جدید نصب می شود. 
حاال خودروی وارد شده بدون پرداخت عوارض آماده 
تردد در شهرهای ســرزمین اصلی است. گاه حتی 
خودروی اول، اســقاطی هم نیست و قابل استفاده 
است اما ســند آن برای 2 خودرو استفاده می شود. 
به این ترتیب خودروهای دو قلو در پایتخت و دیگر 
شهرها به راحتی تردد می کنند. خودروهای 2 قلو هر 
دو مدارک الزم را دارند. هر 2 خودرو مدارکی دارند 
که با شماره پالک و شماره موتور مطابقت می کند 
و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز متوجه قاچاق بودن 
خودروی دوم نمی شود. اقدام دیگری که این شبکه 
قاچاق انجام می دهند اعالم ســرقت اســت. برای 
آنکه گمرک منطقه آزاد متوجه این قاچاق نشــود؛ 
مالک خودروی وارداتی اعالم ســرقت می کند. به 
این ترتیب دیگر نیازی نیســت خــودروی وارداتی 
را هر 6 ماه یک بار به کارشناســان گمرک نشــان 
دهــد و حضورش را در منطقــه ثبت کند و مهم تر 
آنکه تضامینی که گمــرک از مالک خودرو دریافت 
کرده، به مورد اجرا گذاشته نشده و ضبط نمی شود. 
خودروهای 2 قلو به راحتی در شهرهای کشور تردد 
می کنند و در هر بار مواجهه با مامورین نیز مدارک 
قابل ارائــه ای دارند که در اصل یکی از آنها جعلی 
اســت. با وجود همه ترفندهای به کار رفته اما این 
تردد برای همیشه ادامه ندارد، چراکه یک جا هست 
که این افراد گیر می افتند و دستشان رو می شود. 

ورود خودروهای سنگین و ماشین های راه سازی بدون  ��
پرداخت عوارض

محمد محبی دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظارت بــر مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیســتان و 
بلوچســتان در گفت و گو با خبرآنالین ضمن توضیح 
روش کار این شبکه، نحوه شناسایی متخلفان را شرح 
مــی دهد.  او با بیان اینکه بر اســاس قانون واردات 
خــودرو در مناطق آزاد کشــور بــا پرداخت عوارض 
بسیار اندک آزاد اســت گفت: مالکین خودروها الزم 
است اســناد و تضامینی را در اختیار گمرک سرزمین 
اصلی و گمرکات مناطق آزاد قرار دهند تا خودروها در 
مناطق آزاد امکان تردد داشــته باشند و یا برای ورود 
موقت به سرزمین اصلی مجوز دریافت کنند.  به گفته 
محبی در سال های گذشته برخی از مالکان برندهای 
خودروهای ســواری، راه سازی و سنگین بعد از ورود 
به منطقه آزاد، اعالم مفقودی می کنند. در موردهای 
اخیر پیگیری شــده بعضا لندکروزو وانت های تویوتا 
در سیستان و بلوچســتان و منطقه آزاد چابهار اعالم 
مفقودی می شوند تا زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی 
فراهم شود. شیوه کار این شبکه قاچاق به این صورت 
است که اســناد و مدارک خودروهایی که در سوانح 
رانندگی از بین رفته و قابلیت اســتفاده را از دســت 
داده اند را خریداری می کنند و همانند همان شــماره 
شاســی و موتور روی خودروهای وارداتی مناطق آزاد 
حک می شود و با اسناد و مدارک جعلی وارد سرزمین 
اصلی می شود. گاه دیده شده است که خودروی اول 
نیز از بین نرفته و در ســرزمین اصلی تردد دارد اما با 
مدارک آن، خودروی منطقــه آزاد نیز به راحتی وارد 
سرزمین اصلی می شود. اصطالحا این شبکه قاچاق از 
شیوه خودروهای دوقلو استفاده کرده و بدون پرداخت 

عوارض، خودرو را وارد کشور می کنند. 

خربخوان

امکان سفر به عراق فقط با 
تزریق واکسن های خارجی کرونا

طبق اطالعیــه هواپیمایی جمهوری اســالمی 
ایران امکان ســفر ایرانی ها به کشور عراق فقط 
برای مسافرانی فراهم است که واکسن خارجی را 
تزریق کرده باشند. بر اساس اطالعیه هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران، مسافران طبق مقررات 
ذیل می توانند به عراق مســافرت کنند: نخست 
اینکه تمامی مســافران باالی 12 ســال با ارائه 
گواهی واکسیناســیون کرونا که از آخرین نوبت 
دریافت آنها 14 روز گذشته باشد یا با ارائه جواب 
منفی آزمایش PCR در محدوده 72 ســاعت به 
پرواز، امکان ســفر دارند. واکسن های مورد تأیید 
فایزر، مدرنا، آســترازنکا، جانســون، سینوفارم و 
سینوواک است. در این اطالعیه لیست مراکز تأیید 
شــده آزمایش تشخیص مولکولی مسافران برون 
https://health.behdasht.gov. مرزی در لینک

ir آمده است. تست PCR یا کارت واکسیناسیون 
باید به زبان انگلیسی باشد.

ادعای جدید معاون وزیر راه؛
تابستان نرخ اجاره قطعاً افزایش 

نخواهد یافت

معاون وزیر راه و شهرســازی گفــت: آمارهایی 
که برخی از دســتگاه ها در رابطــه با بازار اجاره و 
مســکن ارائه می دهند با آمارهای واقعی مسکن 
متفــاوت اســت. محمود محمــود زاده گفت: به 
دنبال بررســی های صورت گرفته در سال گذشته 
از وضعیــت بازار اجاره و همچنین اقداماتی که در 
ســال جدید انجام خواهیم داد از جمله طرح اجاره 
داری حرفه ای به طور قطع در تابســتان ســال 
جدیــد نرخ های اجاره افزایــش نخواهد یافت. از 
ســوی دیگر با اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
به طور قطع بازار مســکن رونــد مثبتی را تجربه 
خواهد کرد. به گفته معاون مســکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی تعدادی از واحدهای نهضت 
ملی مسکن در ســال جدید به متقاضیان تحویل 
داده می شــوند که این خود می تواند اثرات بسیار 
مثبتی در بازار مســکن برجای بگذارد، از ســوی 
دیگر بررســی هایی که از طریق سامانه امالک و 
اسکان و همچنین دفتر اقتصاد مسکن انجام شده، 
قیمت ها در بسیاری از واحدهای مسکونی در نقاط 
مختلف تهران با آمارهایی که بانک مرکزی و یا 
مرکز آمار می دهد متفاوت است و این نرخ ها تنها 
برای تعدادی از مناطق شهر تهران است. با توجه 
به آنکه طبق آمارهای ارائه شده قیمت اجاره بهای 
مسکن در سال گذشته و از ابتدای امسال کنترل 
شده بود، بنابراین این امر نشان دهنده آن است که 
قیمت ها کنترل شــده و به طور قطع تعیین سقف 
اجاره برای این بازار توانسته است تأثیر بیش از ۸0 
درصدی را بگذارد. اگر تعیین سقف اجاره در سال 
جدید هم ادامه یابد، با همکاری اتحادیه مشاوران 
امالک و همچنین شــوراهای محلــه این طرح، 

می تواند بازار را به سمت ثبات هدایت کند.

عامل رانش کوه و گردوخاک جاده 
هراز معدن بخش خصوصی بود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مازنــدران با بیان این که دلیــل عامل رانش کوه 
گردوخاک جاده هراز معدن بخش خصوصی بود، 
گفت: این حادثه خســارت مالی و جانی نداشت. 
حســن جهانیان با اشاره به گرد و خاک شدید در 
محــور هراز، اظهار کرد: این گرد و خاک ناشــی 
از ریزش کــوه در معدن بخش خصوصی بود که 
خوشبختانه عصر روز گذشته، سیزدهم فروردین 
ماه، مشکل حل شد. وی با بیان اینکه یک معدن 
در حاشیه راه و کنار رودخانه اقدام به خاک برداری 
کرده بود، عنوان کرد: گزارشــی از انفجار اعالم 
نشــده است و به دنبال برداشت از معدن همزمان 
با موج دوم بازگشت ها، رانش کوه و ریزش معدن 

رخ داد.

روزهای متمادی است که جنجال بر سر 
واردات خــودرو آن هم با این اســتدالل 
که باید حمایت از تولیــد داخلی صورت 
گیرد، نقل بسیاری محافل شده و اکنون 
با مصوبه شورای عالی نظارت تشخیص 
مصلحت نظام، این بنــد از قانون بودجه 
حذف شده و به نظر نمی رسد دیگر بتوان 
امیدی به بازگشــت آن داشت. موضوع 
آزادسازی واردات خودرو چند ماهی است 
که در بســیاری از محافــل زبانزد خاص 
و عام شــده و بســیاری امیدوار بودند تا 
بلکه بــا آزاد شــدن واردات این کاالی 
مصرفــی بتوان زمینه را برای شکســت 
قیمــت خودروهای داخلــی و خارجی در 
بازار فراهم کرد و بخشی از خأل بازار که 
ناشی از کمبود عرضه است، از بین برود. 
خودروســازان هم در این مســیر از هیچ 
تالشی فروگذار نکرده و با هماهنگی برای 
دیدن افراد مختلف در ســطوح مختلف 
حاکمیتی تا کشاندن وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به کارخانه های خود برای بازدید، 
تالش کردند تا ایــن بند از قانون بودجه 
سال 1401 حذف شــود. همین چند روز 
پیش بود که سیدرضا فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با حضور در یکی 
از خودروسازان خبرهای دست اولی را هم 
اعالم کرد که البته ورود خودروهای جدید 
و برنامه های بلندمدت خودروسازان برای 
رساندن قیمت به سطح واقعی و افزایش 
عرضه خودروها به واسطه رشد تولید نقش 
کمرنگی در این بازدید داشت و خبری که 
توانســت حواس بســیاری را از موضوع 

حذف واردات خودرو از قانون بودجه سال 
1401 پرت کند. در واقع، در جریان بازدید 
فاطمی امین اعالم شــد که قرار اســت 
پژو 405 و ســمند از دو مــاه آینده دیگر 
تولید نشــوند؛ موضوعی که اعالم آن به 
طور قطع قیمت این دو خودرو را در بازار 
با افزایش مواجــه خواهد کرد و خاطرات 
اعالم اخبار مرتبط با خروج پراید از گردونه 
تولید و باال رفتن قیمــت آن را در ذهن 
تداعی می کند. حاال هم که قرار است این 
دو خودرو که البته یکی از آنها یعنی سمند، 
افتخاری برای خودروســازان بوده و یک 
خودروی کاماًل بومی به شمار می رود که 
بیشترین درصد داخلی سازی را هم به خود 
اختصاص می دهد؛ به جمع رفقای از خط 
خارج شده خود برود و شاید خط تولید آن 
به سایر کشورها منتقل شود. طرح چنین 
موضوعاتی ســبب شد تا خودروسازان بار 
دیگر تالش کنند تا با اعالم برخی اخبار 
بــه ظاهر امیدوارکننده، شــرایط را برای 
اقناع مســئوالن در جلوگیری از واردات 
خودرو یک بــار دیگر فراهــم نمایند و 
ظاهراً موفق هم شــده اند؛ چراکه شورای 

عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، بنــد قانونی واردات خــودرو را از 
بودجه 1401 حــذف کرده و این تصمیم 
بســیاری را نگران کرده اســت. هر چند 
به هر حــال باید نظارت بیشــتری هم 
بــر روی واردات خــودرو و قیمتــی که 
را  خارجی  خودروهــای  واردکننــدگان، 
به دســت مصرف کنندگان می رســانند 
بتــوان مصرف کنندگان  تا  گیرد  صورت 
را که به نام آنهــا واردات خودرو قرار بود 
آزاد شــود، منتفع کرد. البته پیش از این 
مجوز دیگری صادر شده بود که بر مبنای 
آن، صادرکنندگان می توانستند در مقابل 
صادرات قطعــات خودرو، خودروی کامل 
واردات نمایند و از این طریق بخشــی از 
نیازهای بازار را هم تأمین نمایند؛ هر چند 
اجــرای این مصوبه نیز بــا اما و اگرهای 
خاص خود مواجه شده است. حاال سمبه 
خودروســازان به واردکنندگان چربید و با 
حذف این بند قانونی از بودجه، امید به از 
سرگیری واردات رسمی خودرو به کشور 
وجود ندارد. روح اهلل عباسپور، سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی می گوید که در یک مقطع زمانی، 
کمیسیون صنایع با شروطی تصویب کرد 
که با واردات خودروهای هیبریدی برقی 
به شــرط صادرات خودرو و قطعات و یا 
قطعات مرتبط با نیروی محرکه و سایرین 
موافق اســت، اما در بودجه سال 1401، 
دولت و مجلس پیشــنهادی رو مصوب 
کردنــد که بر مبنای آن بتــوان 50 هزار 
خودروی سواری و در مجموع حدود 100 
هزار دستگاه خودروی سواری، خودروی 
ســنگین و ماشین آالت کشــاورزی وارد 
کشور شــود. وی می افزاید: حاال پس از 
تصویب مجلس برای آزادســازی واردات 
خودرو تا سقف تعیین شده در قانون بودجه 
ســال 1401، هر چند شورای نگهبان به 
عنوان نهاد ناظر باالدســتی در این حوزه 
مخالفتــی اعالم نکرده اســت، اما کار با 
مخالفت شــورای عالی نظارت تشخیص 
مصلحت نظام وارد فاز دیگری شده است.

به گفته عباســپور، در واقع، شورای عالی 
نظارت تشخیص مصلحت نظام، مخالفت 
خود را به شورای نگهبان و این شورا هم 
آن را به مجلس اعالم کرده و بنابراین این 
بند حذف و دیگر نمی تواند شکل قانونی 
به خود بگیرد و بنابراین در سال 1401 هم 
همچنان واردات خودرو ممنوع خواهد بود.

 بر ایــن اســاس علیرغم اینکــه وزیر 
صنعــت، معدن و تجارت گفته بود که در 
اردیبهشت ماه سال 1401، دیگر مصوبه 
ممنوعیت واردات خودرو تمدید نمی شود، 
با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام این گفتــه او نیز باید با حرف جدید 
جایگزین شــود تا مصرف کننــدگان در 
بازار بدانند که امســال باید بــا چه بازار 
و تصمیمــات خودخواهانه ای از ســوی 

خودروسازان مواجه شوند.

سمبه قوی خودروسازان در پرونده واردات خودرو؛

رویای بر باد رفته واردات خودرو

جنگ اوکراین چه فرصت هایی برای ترانزیت ریلی ایران ایجاد کرد؟

ترانزیت  صنعــت  کارشناســان 
می گویند جنگ روسیه و اوکراین 
و تحریم های اروپا علیه این کشور 
می تواند فرصتــی برای ترانزیت 
ریلی کاالهــای چینی به اروپا از 
خاک ایران باشــد. چندی پیش 
اروپایی  خبری  پایگاه های  برخی 
از توقف تردد قطارهای مسافری 
و  پترزبورگ-هلســینکی  ســن 
همچنین توقف فعالیت های حمل 
و نقل ریلی روســیه-فنالند از 7 

فروردین امسال خبر داده بودند.
توقف و از سرگیری تردد قطارها  ��

میان روسیه-فنالند / تحریم راه آهن 
روسیه

بــه گفتــه رســانه های غربی، 
مقامــات فنالنــد در روز جمعه 
5 فروردیــن اعــالم کردند: »در 
راســتای تحریم های کشورهای 
غربی علیه روسیه به دلیل حمله 
به اوکراین، از روز دوشــنبه 2۸ 
منظور  به  فروردیــن(   ۸( مارس 
رعایت تحریم های اعمال شــده 
علیه مســکو، خط راه آهن میان 
روســیه و فنالند متوقف خواهد 
شد.« این در حالی است که امروز 
پایگاه خبری rail freight )حمل 
و نقــل ریلی( اعالم کرد: حمل و 
نقل ریلی فنالند-روســیه از سر 
گرفته می شــود. بر اساس اعالم 
این پایگاه خبری تخصصی حوزه 
حمل و نقل ریلــی در دنیا، گروه 
وی آر )شرکت دولتی ترابری ریلی 
فنالندی( از آمادگی خود برای از 
سرگیری تردد قطارها میان فنالند 
و روسیه از 30 مارس 2022 )10 
اردیبهشت 1401( خبر داده است.

وزیر راه: کاالهای فنالندی را با ریل  ��
به بندر شهید رجایی ترانزیت کردیم

پیش از این نیز در ســال گذشته 
یک رام قطار باری ترانزیتی میان 
فنالند و ایران از طریق اتصال به 
راه آهن روســیه تردد و سپس از 
آذربایجان  ریلی جمهوری  شبکه 
ایران شد؛  آستارای  ایستگاه  وارد 

پس از آن با کامیون به ایســتگاه 
راه آهن رشــت منتقل و نهایتاً با 
ریل به بندر شــهید رجایی برای 
انتقال به هند جابه جا شد. رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی 1۸ 
آبان سال گذشته در همایش قیر و 
آسفالت در این خصوص گفته بود: 
قطار کانتینــری حامل کاالهای 
فنالند را از مســیر ایــران عبور 
داده ایم که 21 روز طول کشــید. 
اگر به طور عــادی از دریا عبور 
می کرد، ســه ماه زمان می برد. با 
این حال مشخص نیست با توجه 
به توقف تردد ریلی میان روسیه 
و فنالند، ترانزیت ریلی کاالهای 
فنالندی از خاک ایران ادامه یابد 

یا متوقف می شود؟
مدیرعامل راه آهن: روزی ۱۷ قطار  ��

چین از خاک روسیه به اروپا می رفت 
که جنگ اوکراین آن را متوقف کرد

ابراهیم  حجت االســالم ســید 
رئیسی رئیس جمهور در بازدیدی 
که تعطیــالت نوروز امســال از 
پایانــه مرزی ریلی ســرخس به 
همراه رستم قاســمی وزیر راه و 
میعاد صالحی  و سید  شهرسازی 
مدیرعامــل راه آهن داشــت بر 
ریلی  ترانزیت  توســعه  ضرورت 
شرق به غرب از خاک ایران تأکید 
کرد. رئیس جمهور در این بازدید 
با بیان اینکه توسعه ترانزیت ریلی 
واقعاً جای تشکر دارد، تاکید کرد: 
با کشور ترکمنستان  روابطی که 
بســیار  زمینه های  برقرار کردیم 
خوبی را برای توســعه تجارت و 
ترانزیــت و همکاری های انرژی 
ایجاد کرده است و آمادگی کامل 
دارنــد این همکاری ها را افزایش 
دهند. بر اســاس گزارش ها این 
ســطح از روابط و اقدامات نسبت 
به 40 سال گذشته بی سابقه بوده 
است. وی ادامه داد: عقب ماندگی 
ما در حوزه ریلی بسیار زیاد است 
و بایســتی با اقدامات شما، این 
عقب ماندگی ها جبران شود. باید 
تأمین لکوموتیو، ناوگان و توسعه 
خطوط در دستور کار قرار داشته 
باشــد تا در نتیجه همکاری های 

تجــاری با چیــن و روســیه و 
کشورهای منطقه و اروپا تسهیل 
شود. فرصت طالیی فعال کردن 
کریدور ریلی چین به اروپا از مسیر 
ایران ســید میعاد صالحی معاون 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
شرکت راه آهن نیز در این بازدید 
گفت: روزانه 17 رام قطار از کشور 
چیــن از طریق کریدور روســیه 
به اروپا می رفــت که با توجه به 
اتفاقات اخیر و جنــگ اوکراین، 
این مسیر غیر فعال شده و اکنون 
فرصت مناسبی است تا تمهیداتی 
اندیشیده شود و این بار ترانزیتی 
را از مسیر کریدورهای ریلی ایران 

از چین به اروپا حمل کنیم.
کارشناس ریلی: از فرصت تحریم  ��

راه آهن روسیه برای توسعه ترانزیت 
ریلی ایران استفاده کنیم

علی ضیایی کارشــناس حمل و 
نقل ریلی درباره استفاده از فرصت 
تحریم راه آهن روســیه از سوی 
غربی ها اظهار کرد: کریدور ریلی 
شــرق به غرب چند مدعی دارد 
که یکی از آنها کریدور روسیه یا 
ترانس سیبری است که از شمال 
دریای خزر عبور می کند؛ دیگری 
کریدور دریای خزر و سپس ترکیه 
اســت که به آن ترانس کاسپین 
هم می گویند؛ سومین کریدور هم 
عبور کاال از راه آهن ایران است. 
وی افــزود: اصلی تریــن کریدور 
ترانس  اروپا، همــان  به  شــرق 
ســیبری است که ســالی 1.5 تا 
2 میلیــون TEU کانتینر معادل 
30 میلیون تــن کاال از آن عبور 
می کند. با توجه به اینکه از زمان 
جنگ اوکرایــن، فعالیت کریدور 
ریلی روسیه هم متوقف شده است، 
در حــال حاضر کریــدور ترانس 
کریدور  اصلی ترین  به  کاســپین 
حمل کاال از چین به اروپا تبدیل 
شــده، ولی ما می توانیم بخشی 
از این کاالهایی کــه با راه آهن 
روسیه به اروپا ترانزیت می شد را 
به شبکه ریلی ایران منتقل کنیم. 
نقل  و  اقتصاد حمل  کارشــناس 
ادامه داد: کریدور ترانس کاسپین 

از بندر اکتائو در قزاقســتان آغاز 
و پــس از حمل دریایی کاالها به 
بندر باکو، از طریق راه آهن باکو-

تفلیس-قارص به اروپا می رود. اما 
اگر از بندر اکتائــو به بند امیرآباد 
منتقل شود، می توانیم کاالها را با 
راه آهن ایران به ترکیه و ســپس 
اروپــا جابه جا کنیــم. وی یادآور 
شــد: همچنین با توجه به اینکه 
قزاقستان هاب ترانزیت کاالهای 
چینی اســت، می توانیم با انتقال 
کاال از این کشــور به ازبکستان 
و ســپس ترکمنســتان و نهایتًا 
شــبکه ریلی ایــران، در ترانزیت 
کاالهای کریدور شــرق به غرب 
ســهمی داشته باشــیم. ضیایی 
فرصــت دیگر ایجاد شــده برای 
از  ترانزیتی  درآمدهــای  افزایش 
جنگ روسیه و اوکراین را امکان 
بنادر  به  حمل کاالهای روســی 
ایران و ســپس دیگر کشورها و 
بالعکس عنــوان و اظهار کرد: با 
توجــه به اینکــه راه آهن و بنادر 
روســیه تحریم شــده اند، امکان 
تردد کشــتی به بنادر این کشور 
وجود نــدارد و از آنجایی که این 
کشور تجربه مدیریت تحریم ها را 
ندارد، می توانیم کاالهای روسی را 
از شبکه ریلی کشورمان ترانزیت 

کنیم.
مدیرکل تجاری سازی وزارت راه:  ��

امکان انتقال بخشی از ترانزیت ساالنه 
۵۰ میلیون تنی شرق به غرب به خاک 

ایران در پی جنگ اوکراین
امیــن ترفــع مدیــرکل دفتــر 
تشکل های  امور  و  تجاری سازی 
درباره  و شهرســازی  راه  وزارت 
قطارهای چین  تردد  توقف  تأثیر 
به اروپا از مســیر روســیه در پی 

جنگ اخیر شــرق اروپا بر توسعه 
کشــورمان  ترانزیتی  درآمدهای 
تصریح کرد: در ترانزیت شرق به 
غرب از مسیر قزاقستان و روسیه 
50 تــا 60 میلیون تــن کاالی 
در ســال با قطار حمل می شود؛ 
و جنگ  اروپــا  فعلــی  وضعیت 
روسیه-اوکراین یک فرصت برای 
ماست تا بسته به زیرساخت های 
حمــل و نقلی کشــورمان از آن 
اســتفاده کنیم. وی افــزود: هر 
چه قدر تــوان بازاریابی، یکپارچه 
اسناد  هماهنگ  صدور  ســازی، 
حمل و نقل میان دســتگاه های 
مرتبــط بــا ترانزیت، تســهیل 
فرآیندها، بهبــود صدور مجوزها 
یابد،  افزایش  در کشورمان  و… 
ســهم ما از بازار بــه وجود آمده 
ترانزیت کاال از شــرق به غرب 
نیز افزایش می یابــد. ترفع ادامه 
روسیه-اوکراین  جنگ  حتی  داد: 
ترانزیتی  درآمدهــای  ارتقای  در 
کریدور شــمال-جنوب هم مؤثر 
اســت و کشــورهایی که انتقال 
کاال میان آنها و اروپا به روســیه 
وابسته اســت، می توانند از مسیر 
ایران استفاده کنند. مدیرکل دفتر 
تشکل های  امور  و  تجاری سازی 
وزارت راه و شهرســازی اظهــار 
به محدودیت هایی  توجه  با  کرد: 
و  زیرساخت های حمل  برای  که 
نقلی روسیه ایجاد شده، می توانیم 
ترانزیت و جابه جایی بخشــی از 
کاالهــای این کشــور را هم بر 
عهده بگیریم؛ اما همه این موارد 
بــه یکپارچه ســازی حداکثری 
با  مرتبط  بخش های  فرآیندهای 
بستگی  داخل کشور  در  ترانزیت 

دارد.

برهان محمودی
روزنامه نگار

محبوبه فکوری
روزنامه نگار

فرزانه طهرانی
روزنامه نگار
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گردشگری

رویداد

لغو ویزای ایران از مبدأ قطر 
همزمان با جام جهانی

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی اعالم کرد که 
وزارت خارجــه با لغو ویزای ایران از مبدأ کشــور 
قطــر هم زمان بــا جهام جهانــی 2022 موافقت 
کرده اســت. لیال اژدری، مدیرکل دفتر بازاریابی و 
توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از موافقت وزارت خارجه 
با لغو ویزای ایران از مبدأ کشــور قطر هم زمان با 
جهــام جهانی 2022 خبــر داد. وی در این رابطه 
اظهار کــرد: اعتبار این موافقت نامه به مدت دو ماه 
و محدود به دوران برگزاری جام جهانی قطر است. 
طبــق آنچه وزارت امور خارجه نیز پذیرفته و با آن 
موافقت کرده است ویزای ایران برای اتباع خارجی 
که از مبدأ قطر متقاضی ســفر به ایران هستند در 

صورت ثبت درخواست، لغو خواهد شد.
اژدری همچنین به ســفر وزیر راه قطر به جزیره 
کیــش و مذاکرات معــاون گردشــگری درباره 
همکاری ایران در جام جهانی 2022 اشــاره کرد 

و اذعان داشت:
یکی از شروط ســفر به قطر، خرید بلیط بازی ها، 
شناســه هواداری و ســه روز اقامت در این کشور 
تعیین شده اســت. قطر برای اسکان تماشاچیان 
جام جهانی قرار است شاتل هایی را برپا کند که از 
کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری در این زمینه 
دعوت کرده اســت، این شــاتل ها پرتابل و قابل 
جابه جایی هستند و کشورهایی که سرمایه گذاری 
کرده اند در پایان می توانند این شاتل ها را به کشور 
خود انتقال دهند. با این وجود، ایران برای اسکان 
و پذیرش بخشی از تماشاچیان جام جهانی اعالم 
آمادگی کرده و معاون گردشگری نیز در مذاکره با 
مقامات قطر آن را پیگیــری خواهد کرد. جزئیات 
بیشــتر درباره نوع همکاری ها و مذاکرات بین دو 

کشور تا روز سه شنبه مشخص خواهد شد.
مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
همچنیــن در یــک گفت وگوی رادیویــی درباره 
موافقت وزارت خارجه با لغو موقتی روادید ایران از 

مبدأ قطر تشریح کرد:
به دنبال جلساتی که از خردادماه 13۹۹ با ذی نفعان 
با موضــوع جام جهانی قطر برگزار شــد، یکی از 
پیشنهادها لغو روادید یا تخفیف در صدور روادید بود 
که می تواند مشوق خوبی برای جذب گردشگران 
خارجی از قطر به ایران باشد، وزارت خارجه به دنبال 
موافقت با لغو روادیــد به مدت دوماه، نامه ای را به 
معاون اول رئیس جمهوری فرســتاده اســت که 
منتظریم از نظر قانونی دســتور بودجه ای آن ابالغ 

شود.
از سوی دیگر، وزارت خارجه با صدور اطالعیه ای 
درباره ســاز و کار اولیه صدور رایگان ویزای ایران 

در دوران جام جهانی قطر نیز توضیح داده است:
اتباع کشــورهایی که تیم های فوتبــال آن ها به 
جام جهانی 2022 قطــر صعود کرده اند، می توانند 
درخواست روادید رایگان برای یک یا دو بار ورود و 
بیش از آن با مدت اعتبار دو ماه و اقامت 20 روزه 

از طریق ثبت درخواست ارائه کنند.
همچنین اتباع تمام کشورها )به جز اتباع کشورهای 
افغانســتان، پاکســتان، هندوســتان، بنگالدش، 
ســومالی، ســریالنکا( کــه تابع شــرایط روادید 
جهانگــردی بــوده و همچنین اتباع کشــورهای 
آمریکا، انگلســتان و کانادا که رونــد اخذ روادید 
آن ها مانند قبل از طریق درخواســت قبلی و انجام 
بررسی های الزم خواهد بود، در صورت ارائه بلیط 
از مبدأ دوحه می توانند از طریق ثبت درخواست و 
درج تصویر بلیط در سامانه )در محل در نظر گرفته 
شده( درخواست روادید رایگان یک بار، دو بار ورود 
یا ورود متعــدد با مدت اعتبار دوماهه و اقامت 20 

روزه را داشته باشند.
اتباع تمام کشورهایی که )به جز کشورهای یادشده( 
از وزارت ورزش و جوانان متوقف فیه خود نامه ای 
مبنی بر گواهی شرکت فرد را ارائه کنند، می توانند 
به شــرط ثبت درخواســت روادید و درج تصویر 
گواهی از وزارت ورزش خود در سامانه )در محل در 
نظر گرفته شــده( نسبت به درخواست روادید فوق 
اقدام کنند. در صورت ارائه یادداشت رسمی توسط 
وزارت خارجه کشور متوقف فیه یا نمایندگی های 
سیاسی و کنسولی خارجی در ایران مبنی بر اعالم 
شرکت فرد یا افراد متقاضی می توانند روادید متعدد 
رایگان با مدت اعتبــار دو ماهه با مدت 20 روز را 
به شرط ثبت درخواســت و درج تصویر یادداشت 
رســمی به زبان های فارسی و زبان مد نظر کشور 
خود در سامانه )در محل در نظر گرفته شده( ارائه 
دهند. اتباع کشورهایی که از طریق ترانزیت تمایل 
به شرکت در جام جهانی قطر دارند، با ارائه مدارک 
الزم )در سامانه روادید( می توانند درخواست روادید 
متعدد رایگان با مدت اعتبــار دوماهه با مدت 20 

روزه را داشته باشند.

بازتاب

صدور محکومیت حبس برای مسببان 
قطع درخت کهنسال ارس شیروان

مســئول واحد حقوقــی و امــالک اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
از صــدور محکومیــت حبس برای مســببان قطع 
درخت کهن ســال ارس خبر داد. ملک حسین قویدل 
چوکانلو، مســئول واحد حقوقــی و امالک اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
شــمالی امروز 21 فروردین ماه 1401 ضمن اعالم 
خبر صدور حکم حبس برای مســببان قطع درخت 
کهن سال ارس صریح کرد: این تخلف در شعبه 101 
دادگاه کیفری دو شهرستان شیروان مورد رسیدگی 
قرار گرفت و در نهایت مســببان آن به شــش ماه 
حبس تعزیری محکوم شدند. مسئول واحد حقوقی و 
امالک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خراسان شــمالی یادآور شد: هرگونه تخریب 
آثار تاریخی و فرهنگی مشــمول مــواد 563 قانون 
مجازات اسالمی می شــود و با متخلفان برابر قانون 
برخورد خواهد شــد. قویدل چوکانلــو افزود: بریدن، 
ریشــه کن کردن و ســوزاندن نهال و درخت و تهیه 
چــوب و هیزم و زغال از منابــع ملی بدون دریافت 
پروانه از دستگاه متولی و مسئول و همین طور حمل 
چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی بدون 
تحصیل پروانه حمل از سازمان مربوط و نیز قطع هر 
نوع درخت یــا نابودکردن آن به هر طریق در معابر، 
میدان ها، بزرگراه ها، بوســتان ها، باغ ها و محل هایی 
که به تشخیص شــورای اسالمی شهر، باغ شناخته 
می شــوند، در محدوده و حریم شــهرها بدون اجازه 
شــهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع و دارای 

وصف مجرمانه و قابل تعقیب کیفری است.

هشدارهای قوه قضائیه درباره 
سفرهای خارجی

رئیس دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری از وقوع 
جرم قــوه قضائیه بــه برخی هشــدارهای جدی 
هنگام ســفر به خارج از کشور در قالب گردشگری 
یا اقامتی اشــاره کرد و آگاهی از این هشدارها را با 
هدف پیشــگیری از بروز حادثه برای هموطنانی که 
قصد سفر به خارج از کشــور را دارند مهم دانست. 
علیرضا ساوری مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای 
عالی پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره 
به برخی هشــدارهای جدی هنگام سفر به خارج از 
کشور در قالب گردشگری یا اقامتی گفت: در هنگام 
سفر خارجی برخی مشکالت برای هموطنان ایرانی 
بروز می کند که در بعضی موارد ناخواســته منجر به 
بازداشــت یا محکومیت آنان می شود لذا آگاهی از 
برخــی اطالعات کلی با هدف پیشــگیری از تکرار 
حوادث برای ســایر هموطنان حائز اهمیت اســت. 
رئیس کمیته پیشــگیری از جرائم ایرانیان خارج از 
کشــور ادامه داد: هموطنان در طول ســفر خارجی 
در قالب توریســتی یا اقامتی نباید به هیچ وجه بسته 
یا امانتــی تحت عنوان دارو یا هــر عنوان دیگر از 
»اشخاص ناشــناس« حتی ایرانیان، برای انتقال به 
کشــور مقصد قبول کنند همچنین همراه داشــتن 
گذرنامه معتبر، تهیه بلیط برگشــت از ایران، همراه 
داشتن ارز کافی، تکمیل اظهارنامه ارزی در صورت 
داشــتن بیش از 10 هزار دالر هنگام ورود به کشور 
خارجی، همراه داشــتن یک نسخه کپی از گذرنامه، 
بلیط و سایر مدارک برای مسافرت خارجی ضروری 
است. ساوری افزود: شــماره تلفن های ضروری به 
ویژه تلفن پلیس و ســفارت ایران را همراه داشــته 
باشید. حتی المقدور به صحنه های تجمع، تظاهرات 
خیابانــی، درگیری و امثال آن نزدیک نشــوید و در 
صورت بازداشــت حتماً موضوع را به سفارت اطالع 
دهید. مشاور ارشــد معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه به هموطنان عازم به خارج از 
کشور هشــدار داد از هر گونه نزاع و درگیری پرهیز 
کنند زیرا در برخی از کشــورها حتی اگر درگیری به 
صلح و سازش ختم شود، جنبه عمومی جرم تعقیب 
می شود. ساوری ادامه داد: هنگام خرید حتی االمکان 
از کارتهای اعتباری به جای وجه نقد اســتفاده کنید 
و پس از خرید برچسب مخصوص فروشگاه بر روی 
کیسه های خرید را تا رســیدن به محل اقامت جدا 

نکنید و رسید خرید را نگهداری کنید.

در ایــن مقاله بــرای شــما گلچینی از 
ترســناک ترین هتل ها را انتخاب کردیم. 
هتل هایی که هر یک، داستان شگفت انگیز 

و اسرارآمیزی دارند.
هتل وحشت در الس وگاس: ��

 )Hotel panic( هتلی با نام هتل وحشت
به مســاحت 13۹3 متر مربــع در الس 
وگاس ســاخته شده وبرای ساخت آن 10 
میلیون دالر هزینه شده است البته معماران 
و سازندگان این هتل ابرازداشتند که صرف 
این هزینه برای ســاخت این بنا ارزشش 
راداشته است. فضای این هتل به گونه ای 
طراحی شده که ترس و وحشت را افرادی 

که در آنجا حضور دارند انتقال می دهد.
آینه های دستشــویی هتل وحشت خون 
آلود بوده و در گوشــه و کنار رختشویخانه 
آن تکه هایی از پوست مصنوعی انسان به 
وضوح دیده می شــود. با وجود این همه 
موارد رعب آور نکته قابل توجه اینجاست 
که بعضی از عالقمندان به ترس و وحشت، 
جشن های عروسی خود را نیز در این هتل 

ترسناک برگزارمی کنند.
هتل مک کامی مانور: ��

 ،)McKamey Manor( مک کامی مانور
نام این هتل اســت که در ســان دیه گو 
واقع شده است. در بازدید از این هتل یک 
محیط کاماًل تعاملی را تجربه می کنید که 
همین موضوع در ترسناک شدن آن تأثیر 

زیادی دارد.

در این هتل باید از 4 لوکیشــن مختلف و 
وحشتناک بگذرید که در هرکدام از آن ها 
اتفاقات ترسناکی برایتان می افتد. ممکن 
اســت هر لحظه داخل یک قفس بیافتید، 
به صندلی بســته بشوید و به خون آغشته 
بشــوید! در هر بار بازدید از این هتل، تنها 
دو نفر می توانند به آن وارد بشوند و بازدید 
کنندگان می توانند از طریق وب کم های 
کار گذاشته شده ببینند که در طول حضور 
آن ها در این هتل چه اتفاقاتی برایشان می 

افتد.
بنیان گــذاران این هتــل از جمله رأس 
مک کامی 55 ساله، با ایجاد صحنه های 
سینمایی و مختلف، کاری کرده اند که هیچ 
کدام از بازدیدها مثل هم نباشــد. بنابراین 
اتفاقات ترســناک و لوکیشــن ها، برای 

هیچکس تکراری و عادی نمی شــود. تم 
این هتل هر ســال تغییر می کند و بازدید 
کنندگان تحت تجربه های ترسناکی مثل 
قرار گرفتن در یک قفس پر از مار، خوردن 
تخم مرغ های فاســد شده و حتی دزدیده 

شدن قرار می گیرند.
هتل استنلی ��

هتل استنلی در ناحیه Estes Park ایالت 
کلرادوی آمریکا واقع شده است این هتل 
مجلل 400 تخت خواِب در ســال 1۹0۹ 
تأســیس شــد و موفق شــد گردشگران 
بســیاری را به خود جذب کند. اما چیزی 
که این هتل زیبا را در لیست اقامتگاه های 
ترســناک قرار می دهد. فعالیت های ماورا 
الطبیعه ای اســت که در دهٔه 70 میالدی 
به اوج خود رســید و مسافران این هتل را 

بسیار وحشت زده کرد.
به گفتٔه آن ها اشــباح سرگردان در گوشه 
گوشــٔه این هتل دیده می شوند و به اتاق 
بیلیارد و پیانو نیز عالقٔه ویژه ای دارند! این 
گزارشات تیم های شکار ارواح بسیاری را 
راهی این اقامتگاه کرد و ادعای مهمانان 

هتل توسط آن ها نیز تائید شد.
هتل FORT GARRY در وینیپگ، کانادا ��

بسیاری از مهمانان از وجود یک خانم در 
لباسی ســفید در اتاق هایشان خبر دادند و 
برخی دیگر ادعا کردنــد که در این هتل 
مدام وجود فردی را در کنار خود احساس 
می کردند. نگهبانان ایــن هتل نیز بارها 
متوجه نشانه هایی از فعالیت های فرا طبیعی 
شده اند و بارها به روشن بودن شمع هایی با 
نمادهای مختلف اشاره کردند. اگر تمامی 
این ادعاها درســت باشد پس بدون شک 
فعالیت هایی در این هتل توســط افرادی 
غیرانســانی صورت می گیرد. درنتیجه با 
پیشنهاد میلیون ها تومان پول هم حاضر به 

ورود به این هتل نخواهید شد.
�� Dalhousie Castle هتل

 Dalhousie و مســافران هتل مهمانان 
Castle مــی گویند که شــبح زنی را در 
پله ها و سالن اصلی این هتل دیده اند. حتی 
بعضی نیز ادعا می کنند که سرما عجیبی 
را در اتاق های این هتل احساس می کنند. 
همچنان به شما یاد آوری می کنیم که این 

هتل دارای سیاه چال است.

ترسناک ترین هتل های جهان را بشناسید

هتل های ممنوعه!

دیدنی های بسطام؛ شهر عارفان در جاده ابریشم
بسطام یکی از شــهرهای تاریخی استان سمنان است که 
به شهر عارفان شــهرت دارد. این شهر به دلیل قرارگیری 
در مسیر جاده ابریشــم، از اهمیت تاریخی بسیار برخوردار 

بوده است.
بســطام شهری دوست داشــتنی و آرام در هفت کیلومتری 
شمال شرقی شاهرود در استان سمنان است. این شهر خوش 
آب و هوا به دلیل اینکه زادگاه و مدفن یکی از عارفان بزرگ 
ایران یعنی بایزید بسطامی است، به یکی از بهترین مقاصد 
گردشگری عرفانی کشور تبدیل شده است. بسطام شهری با 
چنارهای تنومند و باغ های مصفا است که دیدنی های زیادی 

دارد که دیدن هریک از آن ها خالی از لطف نیست.
از آنجایی که دیدنی های بســطام فاصله چندانی با یکدیگر 
ندارد، در ســفرتان به این شــهر می توانید با صرف زمان 
کوتاهی، از تمام جاذبه های دیدنی این شــهر دیدن کنید. 

در ادامه جاهای دیدنی بسطام را به شما معرفی می کنیم.
در کتاب های تاریخی آمده که اهالی بسطام هیچگاه عاشق 
نمی شــوند و اگر هر فرد عاشــقی پا به این شهر بگذارد و 
جرعه ای از آب این دیار بنوشد، عشق از دلش بیرون می رود. 
این روایات به عشــق »بایزید« که تنها عاشــق حق بوده، 
اشاره دارد که امروزه آرامگاه وی در شهر بسطام قرار گرفته 

است.
نام اصلی بایزید بسطامی »طیفور بن عیسی بم سروشان« 
بوده و پدر او از زرتشــتیانی بوده که به اسالم روی آورده و 
مسلمان شده است. از زندگی این عارف به نام مطلب زیادی 
در دســترس نیست ولی برخی او را سقا و شاگرد امام جعفر 

صادق )ع( می دانند.
محوطه مجموعه تاریخی بایزید بسطامی ��

مجموعه بایزید بســطامی یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
جاذبه های دیدنی شهر بسطام است. وقتی وارد میدان اصلی 

شهر بسطام می شوید، می توانید گنبد مخروطی و فیروزه ای 
رنگ این عارف نامدار را تماشا کنید.

ایــن مجموعه از خانقاه یا صومعه بایزید، رواق، منار آجری، 
مســجد اول بایزید، مســجد دوم بایزید، مسجد ایلخانی، 
امامزاده محمد، گنبد غازان خان، ایوان غربی، داالن و ایوان 
الجایتو، حمام، مقبره شــاهزاده افغان، مقبره آل کرت، موزه 
عرفان شرق و مدرسه شاهرخیه تشکیل شده که هرکدام از 
آن ها مربوط به یک دوره ای از تاریخ هستند و دیدن هرکدام 

از آن ها جایگاه خود را دارد.
دو گنبد فیروزه ای و درختان مجموعه تاریخی بایزید بسطامی ��

وقتی وارد مجموعه بایزید بســطامی می شــوید، گویی به 
گذشته پا گذاشته اید. همین طور فضای آرامش بخش همراه 
با صدای آواز پرندگان، آسمان آبی رنگ، درختان پرپشت و 
سرسبز و کاشی کاری های بی نظیر، مجموعه ای تماشایی با 
چشــم اندازی زیبا را پدید آورده که حال خوبی به هر آدمی 

می بخشد.
مدرسه شاهرخیه ��

مدرسه تاریخی شاهرخیه بسطام از بناهای مجموعه تاریخی 
بایزید بســطامی به شمار می رود. این مدرسه از آثار به جای 
مانده از دوران تیموریان است که در شرق مجموعه بایزید 
بسطامی قرار گرفته است. مدرسه شاهرخیه در دو طبقه از 

2۸ حجره، مسجد، ایوان و زورخانه تشکیل شده است.
این مدرسه که همواره از آن به عنوان مرکزی برای تحصیل 
اســتفاده می شده، نام خود را از مؤسس خود یعنی »شاهرخ 
تیموری« گرفته است. اکنون از مدرسه شاهرخیه به عنوان 

یک حوزه علمیه استفاده می شود.
برج کاشانه ��

برج کاشــانه بسطام برج ســر به فلک کشیده و زیبایی در 
جنوب شهر بســطام در جوار مســجد جامع بسطام است. 

معماری بنا جلوه و شکوه خاصی دارد و شبیه به رصدخانه ها 
به صورت چند وجهی و با گچ بری و آجرکاری های بسیار زیبا 
تزیین شده است. ارتفاع این برج نزدیک به بیست متر است 
و با توجه به کتیبه ای که در ســر در ورودی آن قرار گرفته، 

قدمت آن به سال 700 هجری قمری بازمی شود.
اهالی بسطام بر این باورند که این برج قبل از اسالم آتشکده 
زرتشتیان بوده است و بعدها تبدیل به دیده بانی شده است. 
برخی دیگر می گویند کــه قباًل نام اصلی این بنا »غازانه« 
بوده و متعلق به آثــار به جای مانده از »غازان خان مغول« 
اســت که بعدها به مرور زمان و بــدون توجه به اصل آن 

»کاشانه« نام گرفته است.
مسجد جامع بسطام ��

مسجد جامع بســطام یکی از زیباترین مساجد تاریخ ایران 
و یکی از جاهای دیدنی اســتان سمنان است که قدمت آن 
به ســال 706 هجری قمری می رسد. این مسجد در جوار 
برج کاشانه بســطام قرار گرفته و فاصله کمی با مجموعه 
بایزید بسطامی دارد. ساختمان این مسجد دارای گچبری ها 
و آجرکاری های ظریف و بســیار زیبایی است که در زمان 
خود بسیار تحسین برانگیز بوده و از شاهکارهای معماری به 

شمار می رفته است.

خنجر هخامنشی تقلبی است؟
استاد دانشگاه کالیفرنیا که خنجر آکیناکه منسوب به اردشیر 
اول هخامنشی را پیش از نمایش در موزه گتی آمریکا بررسی 
کرده است، درباره اصالت آن گفت: »من هم مطمئن نیستم. 
از موزه گتی خواســتم از آن نمونه برداری و آزمایش کند، اما 
آن ها نخواســتند زیر بار بروند...« علی هژبری ـ کارشناس 
میــراث فرهنگی ـ در ادامــه بحث بر ســر اصالت خنجر 
 ،Matthew P. Canepa هخامنشی جوابیه ای را از متئو کنپا
استاد تاریخ هنر و باستان شناسی ایران در دانشگاه کالیفرنیاـ  
منتشــر کرد. او گفته است: »وقتی این اثر از جعبه برای قرار 
دادن در نمایشــگاه خارج شد، متوجه شدم چوب خشک شده 
)پوسیده( در غالف وجود دارد. همچنین می توانید ببینید که 
بقایای تیغه، زنگ زده، اما باقی مانده است. اگر تقلبی باشد، 
باید کار بســیار پیچیده و علمی باشد تا چوب باستانی و فلز 
اکسیدشــده را در خود جای دهد. از متصدیان }موزه{ گتی 
خواستم از آن }خنجر/آکیناکه{ نمونه برداری و آزمایش کنند، 
اما آن ها نخواســتند زیر بار آن روند. ای کاش آن ها این کار 
را انجام می دادند تا امکان بررســی داده های تجربی به دست 
آید.« نظر این استاد دانشگاه کالیفرنیا درباره کتیبه این خنجر 
چنین بوده اســت: »من هم مطمئن نیستم...کتیبه با فرمول 
معمولی که روی ظروف هخامنشی می بینم متفاوت است، اما 
به طور کلی باید نســبت به کتیبه های »بیش از حد کامل« 
و یکنواخت شــک کنیم. واقعاً امیدوارم مجموعه ای که آن 
را در اختیار دارد مایل به آزمایش چوب باشــد.« هژبری که 

توضیحات این استاد دانشگاه کالیفرنیا را در صفحه شخصی 
خود در اینستاگرام منتشــر کرده است درباره اصالت سنجی 
این شیء تاریخی منسوب به اردشیر هخامنشی که در موزه 
گتی لس آنجلس به نمایش گذاشته شده است، به ایسنا یادآور 
شــد: »تا اصالت این شــی ء به دالیلی نفی نشود، باید اصل 
را بر درســت بودن آن بگذاریم.« خنجر طالیی منسوب به 
اردشیر هخامنشــی در کنار حدود 200 شیء تاریخی دیگر 
در نمایشــگاه »ایران باســتان، جهان کالســیک« از ششم 
آوریل )چهارشنبه 17 فروردین ماه( در موزه گتی ویال در شهر 
لس آنجلس آمریکا، به نمایش گذاشــته شــده است. آثار به 
نمایش گذاشته شده از موزه های ایاالت متحده آمریکا، اروپا و 
خاورمیانه، از جمله متروپولیتن، موسسه شرق شناسی شیکاگو، 
لــوور و برلین و همچنین مجموعه های خصوصی گردآوری 
شــده است. فری اسپایر، متصدی ارشد آثار باستانی در موزه 
گتی، گفته است: »بسیاری از اشیاء قابل توجه ایران باستان 
که حدود 1200 سال را در بر می گیرند، برای نخستین بار در 
ایاالت متحده به نمایش گذاشــته شده اند.« سهیل دلشاد ـ 
پژوهشــگر خطوط باستانیـ  با اشاره به کتیبه این خنجر که 
در ســه سطر و به ســه خط و زبان فارسی باستان، عیالمی 
هخامنشی و بابلی هخامنشــی است، از جمله پژوهشگرانی 
اســت که به اصالت کتیبه این خنجر ُشبهه وارد کرده است. 
مهرداد ملک زاده از دیگر باستان شناسانی است که با شبهه در 
اصالت این آکیناکه یا خنجر و احتمال جعلی بودن آن، گفته 

است: »نقوش این نیام بیش از حد شلوغ و اغراق شده است. 
مقایسه کنید با تیغ و نیام نوع آکیناکس که در نقش برجسته 
بار عام تخت جمشید نقش شده و در عین پرکاری و نفاست، 
دارای َســبک و متانت خاصی اســت. به نظرم جعل کننده 
تالش کرده هرچه عناصر نگاره شــناختی دوره هخامنشی را 
می شناســد روی این نیام اجرا کند. خط میخی پشت آن هم 
بسیار ناشیانه به نظر می رســد.« تورج دریایی ـ تاریخ دان و 
استاد ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا ـ که در مراسم افتتاحیه 
این نمایشگاه حضور داشته و آثار به نمایش گذاشته شده را از 
نزدیک دیده است، اما این نکته را یادآور شده است که »این 
موزه }گتی{ در سال 1۹74 ساخته شد و دارای 44000 اشیاء 
باستانی اســت که به غیر از اشیاء یونانی و رومی، بیشترین 
تکوک های اشکانی را در اختیار دارد و به خاطر نمایش اشیاء 
ایران باســتان و اکنون کلکســیونی از ایران باستان اهمیت 
یافته است. این موزه بهترین دســتگاه های مطالعه اشیاء و 
تاریخ گذاری آن ها را دارد و هر ســاله چندین ســمینار برای 
موزه داران و دانشجویان این رشته ترتیب می دهد.« نمایشگاه 
»ایران باســتان و جهان کالسیک« تا ششم آگوست برابر با 
17 مرداد در موزه گتی برپا است. این نمایشگاه در سه بخِش 
هخامنشــیان، پس از هخامنشــیان )از زمان حمله اسکندر 
مقدونی به ایران در حــدود 330 قبل از میالد( و امپراتوری 
ساسانی برگزار شده است و قصد دارد با نمایش این گنجینه، 
تبادالت گسترده ایران باستان با یونان و روم را بررسی کند.
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وحید    ریحانی  )آتلیه برنز(

موضوع مالیات بر خانه ها مدت زیادی است که مطرح 
اســت و دو ســالی اســت که جدی تر بدان پرداخته 
می شود؛ سال گذشته قرار شده بود که خانه های خالی 
مالیات بپردازند و ســامانه ای نیز برای پرداخت مالیات 
راه اندازی شــده بود که اساس آن خود اظهاری بود؛ در 
آن زمان گفته می شد اگر افراد در این سامانه ثبت نام 
نکنند، از حقوق شهروندی من جمله یارانه، استفاده از 
خدمات بانکی و... محروم خواهند شد. در همان برهه 
نیز انتقادات بســیار زیادی به این طرح و سامانه وارد 
شده بود و کارشناسان حتی اساس کار که خود اظهاری 

بود را هم اشتباه می دانستند که وزارت راه و شهرسازی 
به هیچ عنوان زیر بار این اشــتباه نمی رفت و مصر بود 
که سامانه کارامد است و اخذ مالیات از خانه های خالی 
با این روش اجرا خواهد شــِد اما مشکل اینجا بود که 
حتی معنی خانه خالی نیز برای بسیاری مشخص نبود و 
تعریف جامعی از خانه خالی ارائه نشده بود. حاال امسال 
دوباره موضــوع اخذ مالیات از منازل مســکونی و نه 
خانه های خالی مطرح شده و در قانون بودجه نیز بدان 
اشاره شده است و گفته می شود برخی منازل مسکونی 
بایــد مالیات بپردازند. براســاس قانــون بودجه همه 
خانه هایی که ارزش آن ها بیــش از 15 میلیارد تومان 
است باید مالیات پرداخت کنند؛ میزان پرداخت مالیات 
برای این خانه ها دو درهزار اســت. یعنی یک خانه 15 

میلیارد تومانی باید 30 میلیون تومان مالیات بپردازد.

با توجــه به اینکه حق انتشــار پول در شــرایط 
کنونی متعلق به دولت هاســت، به دنبال آن، حقی 
تحت عنوان حق الضرب نصیب دولت ها می شــود. 
همه کشــورها، بدون اســتثناء حق الضرب دارند.

در واقــع دولت ها پول را منتشــر می کند و مردم 
بــه آن پول نیاز دارنــد، در نتیجه حاضرند کاال و 
خدمات پرداخت کنند و آن پول را تحویل بگیرند 
و نگهــداری کنند.به عبارت دیگر، دولت ها پول را 
بــه مردم می دهند و در قبــال آن، کاال و خدمات 
خــود را تأمین می کننــد. فرایند موضــوع، مانند 

گرفتن مالیات اســت اما چنین اســمی ندارد. به 
نظر می رســد که دولت، بخشــی از درآمد افراد را 
بــه عنوان مالیات دریافت می کند.آمریکا عالوه بر 
اینکه از شــهروندان خود حق الضرب می گیرد، آن 
را در ســطح بین الملل و از بقیه جهان نیز دریافت 
می کند. زیرا همه کشــورها بــه خاطر نظام پولی 
بین المللی مایل هســتند دالر نگهداری کنند. این 
حق الضرب مبلغ قابل توجهی اســت.گویی دولت 
آمریکا پول منتشــر می کند و در ازای گرفتن کاال 
و خدمات، آن را به بقیه کشــورها واگذار می کند. 
در واقع به نظر می رســد این کشور از کل جهان، 
نوعــی مالیات می گیرد.دلیل اینکــه آمریکا برای 
حفظ هژمونی خود تالش می کند، این اســت که 

نمی خواهد حق الضرب را از دست بدهد.

مالیاتی که همه کشورها به آمریکا می پردازند

کاریکاتور: حمله ارتش روسیه به اوکراین و در گرفتن جنگ میان این دو کشور باز هم زشتی های جنگ را نمایان کرد. 

نگاه نخست

*ادامه از صفحه 1
دولتی که به مردم وعده رفاه و سرآمدی و فتح دروازه های تمدن 
بزرگ و رسیدن به صف ده کشــور قدرتمند جهان داده بود، از 
آنجا که برای شــکایت مردم از افزایش سطح عمومی قیمت ها 
پاســخ قانع کننده ای نداشت، دست به یک شیطنت در توضیح 
مفاهیم زد و به کمک دستگاه رسانه ای خودش »گران فروشی« 
را بر جای »تورم« نشــاند و بجای رفع علت تورم )که ناشی از 
عملکرد خودش بود( انگشت اتهام را متوجه تولید کننده و توزیع 
کننده کرد. از همان دهٔه پنجاه نطفه ستاد تنظیم بازار و سازمان 
حمایــت از مصرف کننده و تعزیرات و نمایش های تلویزیونی از 
کشــف انبارهای احتکار ارزاق و بگیر و ببند بســته شد. میراث 
حکمرانی هویدا در دهٔه پنجاه برای کشــور ایران معرفی تولید 
کننده بعنوان دشــمن مصرف کننده بود که البد نیاز به حمایت 
جدی دولت داشت. دولت بعنوان یک قهرمان و ناجی وارد عرصه 
می شد تا تولید کننده را به اتهام واهی گران فروشی تحت تعقیب 
قــرار دهد و داد مردم )مصرف کننده( را از او بســتاند. دولت از 
دهٔه پنجاه تاکنون شمشیر واردات را باالی سر تولید کننده نگه 
داشــته و یک شرکت عریض و طویل » بازرگانی دولتی ایران« 
دارد تا اگر قیمت محصول نهایی اندکی بر خالف میلش افزایش 
پیدا کرد بالفاصله بازار را از کاالی مصرفی پر کند و کشــاورز و 
باغدار و چایکار و دامدار و صیاد و صنعتگر را سر جایشان بنشاند. 
گرانفروشی تولید کننده؟ وقتی صدها تولید کنندٔه مرغ در گوشه 
و کنار کشور به این حرفه مشــغولند و برای هر پرورش دهندٔه 
مرغ صدها رقیب وجود دارد او چگونه می تواند گران تر بفروشد؟ 
شرکت پخش طبق اصل » سزای گرانفروش نخریدن است« از 
مرغداری بغلی خرید خواهد کرد. گرانفروشی توزیع کننده؟ وقتی 
ده ها شــرکت پخش و بُنک دار و کاســب جزء در گوشه و کنار 
کشور به این حرفه مشغولند و برای هرعامل توزیع صدها رقیب 
در شــهر وجود دارد او چگونه می تواند گران تر بفروشد؟ مشتری 
طبق اصل » سزای گرانفروش نخریدن است« از سوپر مارکت 
بغلی خرید خواهد کرد. برآیند مدیریت دولت هویدا بر این منابع 
هنگفت ارزی آن بود که بخش زیادی صرف پول پاشــی شد و 
بخش بزرگ دیگری از آن صرف واردات برای مهار تورم ناشی 

از آن پول پاشی )به ضرر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها(. پول 
پاشــی به روش هویدا برای دولت او و حکومت بسیار شوم بود. 
وی برکنار شــد و همانطور که آن کارشناس فرهیختٔه سازمان 
برنامه پیش بینی کرده بــود، این پولها پا در آوردند و به خیابان 
آمدنــد و انقالب کردند. امید می رود حاال که کفگیر در آمد نفتی 
بــه ته دیگ خورده، دولت و مجلس از این رفتارها کناره بگیرند 
و سیاست اقتصادی درست را پیشــه کنند و برای پایین آوردن 
قیمت کاالها بجای دســتور و فرمان به اصناف که از سودشان 
بزنند و بجای فشار به تولید کننده برای کاهش قیمت محصول 
نهایی، به آنها کمک کنند برای افزایش تولید و افزایش عدد تولید 
کنندگان و تسهیل توزیع و موانع دولت ساخته )انواع محدودیت 
و مقررات و مجوز و زیر میزی و موانع گمرکی و بانکی و مالیاتی 
و اخیراً قطع برق و گاز( را از جلوی پایشان بردارند. افزایش تولید 
بصورت خــودکار قیمت را تنظیم می کند و نیاز به دخالت دولت 
نیست. قشــر ضعیف از این کاهش قیمِت طبیعی بیشتر منتفع 
می شوند تا از آن کاهش قیمِت دستوری. نمی شود به تولید کننده 
دستور داد که شیر را به فالن قیمت که دولت می گوید بفروشد و 
همزمان از او انتظار داشت که بیشتر تولید کند. تولیدی که برای 
دامدار نََصرفد ادامه پیدا نمی کند و پیامد آن کمبود است و پیامد 
کمبود گرانی. دیدیم که دامداران اصفهانی گاوهای خود را ســر 
بریدند و شــیر را در مقابل استانداری به زمین ریختند. کار دولت 
امروز به جایی رســیده که بجای سیاست گذاری و سکان داری 
اقتصاد، برای بلیط هواپیما و کرایه اتوبوس قیمت گذاری می کند، 
بــرای افزایش اجاره خانه درصد تصویب می کند، نان و خودرو و 
تایر را به قیمت مصوب خودش می فروشــد و میوه شب عید را 
گردن می گیرد. همه در زیر لوای حمایت از قشر ضعیف. اقدامات 
بی ثمری که همچنان توسط دولت ها تکرار می شوند. آبی که در 
هاون کوبیده می شود. همانقدر که واردات دولتی به هدف قیمت 
شــکنی و بیرون کردن تولید کننده از بازار مذموم اســت )مانند 
واردات میوه در زمســتان و انبار کردن آن برای رقابت با باغدار 
داخلی در بازار شــب عید(، به همان اندازه منع واردات به هدف 
ایجاد انحصار هم مخرب است )مانند منع واردات خودرو و لوازم 
خانگــی ظاهراً برای حمایت از تولیــد داخل و عماًل برای ایجاد 

انحصار بنفع کارخانجات ضررِده دولتی و شبه دولتی(. دو هدف 
گذاری و سیاســت نادرست. هر دو ضد تولید. منع واردات باعث 
انحصار و تبانی و کمبود می شود. به همان دلیل که نباید قیمت 
را به تولید کننده تحمیل کرد، انحصار را هم نباید به مشــتری 
تحمیل کرد. به همان دلیــل که تولید کننده باید محصولش را 
بر اســاس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری کند، مشتری 
هم باید بین کاالی ایرانی و خارجی حق انتخاب داشــته باشد. 
حضور رقیب خارجی باعث پاالیش بازار می شــود و کیفیت را به 
سطح جهانی می رساند. صنعت خودرو سازی دولتی، نمایٔه کاملی 
از نزول کیفیت و خدمات است بدلیل انحصار. شاهد هستیم که 
منع واردات لوازم خانگی نه تنها به کاهش قیمت آن منجر نشد 
بلکه مشتریان از کیفیت محصوالت ناراضی هستند. تولید کنندٔه 
داخلی که نتواند با رقیب خارجی رقابت کند حضورش در بازار زائد 
است. هویدا یک شخص نیست. یک شیوه حکمرانی ست که با 
او شروع شد و به نام او شناخته می شود. حتی اگر او را نه سیاست 
گذار، بلکه مجری سیاســت ها بدانیم. شیوه حکمرانی که دست 
آورد های دهٔه چهل )رشــد اقتصادی بدون تکیه بر درآمد نفت( 
را بر باد داد. مدیریت ناکارشناســانه و غیر مســئوالنه بر در آمد 
های بی زحمت حاصل از خام فروشی منابع ملی. اگر خطاهای 
دولت او و همفکران او را به حساب بی تجربگی و البته شیطنت 
دستگاه حکمرانی کشور در اولین مواجهه با چالش درآمدهای باد 
آورده بگذاریم، چگونه می توان ادامه شیوه او توسط جانشینانش 
در این چهل و چند ســال را توجیه کرد؟ چگونه می توان تکرار 
ســناریوی دهٔه پنجاه در اواخر دهٔه هشتاد و تراز تجاری بشدت 
منفی کشور همزمان با نفت 110 دالری را توجیه کرد؟ ناپایداری 
امروز اقتصاد کشور که آن را در مقابل عوامل بیرونی - از جمله 
تحریم ها - آســیب پذیر کرده معلول تاســی به شیؤه هویدا در 
تضعیف تولید ملی است. آیا پس از توافق احتمالی با قدرت های 
جهانی و گشایش ارزی، با در آمد های نفتی همان خواهیم کرد 
کــه از دوره هویدا تا کنون کرده ایم؟ آیا آنرا بر ضد تولید، َصرف 
واردات دولتــی خواهیم کرد؟ آیا همچنان بر طبل تثبیت قیمت 
محصول نهایی خواهیم کوبید و تولید کننده و کاسب را به تعزیر 

تهدید خواهیم کرد؟

میراث شوم آقای نخست وزیر

یادداشت

همیشه آسان ترین راه، 
بهترین راه نیست

در پی تالش مجدانــه وزیر محترم تعــاون، کار و امور اجتماعی، در 
اواخر ســال 1400 خبر افزایش حقوق کارگران، خوشــحالی این قشر 
زحمت کش جامعه را به همراه داشــت، اما این سؤال مطرح است که 
اســتفاده از این روش، یعنی مسابقه نابرابر بین افزایش حقوق و تورم 
گرانی تا کی و تا کجا می تواند ادامه داشــته باشد؟ بدیهی است که با 
توجه به شرایط موجود، افزایش حقوق کارگران اقدام پسندیده و شاید 
اجتنــاب ناپذیر بود، اما نباید فراموش کنیم که حاتم بخشــی از جیب 
کارفرمایان شــاید بتواند تا مدتی مشکل معیشتی کارگران را برطرف 
نماید، اما چنانچه کار کارشناســی الزم صورت نگرفته باشد، شیرینی 
آن چندان پایدار نخواهد بود.تجربه نشان داده که معمواًل در پی اجرای 
این گونه تصمیمات، برخــی از کارفرمایان برای جبران هزینه تحمیل 
شــده و یا بعضاً با با فرصت طلبی از شــرایط ایجاد شــده، مبادرت به 
کاهش و تعدیل نیرو، کاهــش کمیت و کیفیت کاال و خدمات، گران 
نمودن کاال و خدمات و امثــال آن می نمایند که اگرچه آثار نامطلوب 
این اقدامــات در نهایت دامنگیر خود آنها خواهد شــد، اما به اقتصاد 
کشــور و معیشت مردم نیز آسیب خواهد رســاند. لذا در شرایطی که 
کارفرمایان، تولیدکننــدگان و صاحبان صنایع که هم اکنون نیز برخی 
از آنها با مشــکالت عدیده ای مانند؛ بی ثباتی قوانین و مقررات، کمبود 
نقدینگی، تحریم، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات، 
بهره وری پایین و نیز هزینه های ســربار مثل؛ عوارض، مالیات مواجه 
هســتند، لزوماً افزایش حقوق نمی تواند بهترین گزینه باشــد. در واقع 
اقداماتی از این دســت چنانچه با رعایت منافع و مصالح همه ذینفعان 
اعم از کارفرما )تولیدکننده و صاحب سرمایه( کارگر و کارمند، اصناف و 
به ویژه مصرف کننده نباشد، نه تنها نمی توانند از پایداری الزم برخوردار 
باشــند بلکه بعضاً باید منتظر عوارض و پیامدهای دراز مدت و کوتاه 
مدت آن نیز بود و لذا »همیشــه آســان ترین راه، بهترین راه نیست«. 
به همین دلیل برای حل اساســی و همیشگی مسئله باید راه کارهای 
اساســی تری را جستجونمود، اما این راه کارها کدامند؟ در پاسخ به این 
ســؤال می توان به نکات مختلف و متعددی اشــاره کرد که برخی از 

مهم ترین آن ها عبارتند از:
1- بازنگری و اصالح زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف، به منظور 
کاهش هزینه های سربار و جانبی در همه بخش های دولتی و غیردولتی 
و در نتیجه کاهش قیمت ها )قیمت تمام شده کاال و خدمات( و افزایش 
قدرت رقابت پذیری و در نتیجه بهبود قدرت خرید اقشار مختلف جامعه 

)اعم از کارمند و کارگر و سایر اقشار(.
2- ســهیم کردن کارگران در سود تولید با ایجاد شرایط مناسب برای 
افزایش بهره وری در چرخه تولید با اقداماتی مانند؛ اجرای آموزش های 
مهارتی، به روزرسانی ماشین آالت و تجهیزات، تأمین به موقع و مقرون 
به صرفه مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدکنندگان، شایسته ساالری و 
متناسب ســازی مشاغل با تجربه و تخصص )تحصیالت( افراد و سایر 
اقدامات مشــابه در جهت کاهش هزینه های ســربار و جانبی تولید و 
افزایش کیفیت و کمیت و در نتیجه بهبود شــرایط اقتصادی کشور و 

افزایش درآمد کل جامعه.
3- تثبیت قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب و کار و عرصه تولید 
و تجارت در جهت ایجاد اطمینان برای تولید پایدار و ثبات در بازار خرید 

و فروش کاال و خدمات.
4- حــذف کامل موانع تولیــد و همچنین عادالنه ســازی و ترجیحًا 
یکپارچه ســازی نظام اخذ مالیات و عوارض از مراکز تولیدی در جهت 
کاهش دغدغه های تولیدکنندگان و در راســتای سیاست کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال برای همه واجدین شرایط کار و در نتیجه افزایش درآمد 

و قدرت خرید خانواده ها.
5- کمک به بِرندسازی، رقابت پذیری و بازاریابی خارجی و نیز تضمین 
خرید تولیدات داخلی )حداقل توســط مراکز دولتی( و همچنین تشدید 
اقدامات الزم برای فرهنگ ســازی و ترغیب مردم به خرید کاالهای 

تولید داخل.
6- حمایت مادی و معنوی )به شــکل جدی و عملی و کاماًل واقعی( 
از همه کارآفرینان، نخبگان و ســایر افراد خــالق و نوآور برای ایجاد 
اشتغال پایدار و باثبات با بسیج همه امکانات )از جمله؛ بانک ها و حتی 
دســتگاه دیپلماسی( در حد ملی.به نظر می رسد مجموعه دستگاه های 
دولتی برای موفقیت در اقدامات مورداشاره و کاهش وابستگی به خارج 
از کشــور، باید با مشارکت بخش خصوصی و به طور همزمان موضوع 
سرمایه گذاری برای تولید ماشین آالت و تجهیزات صنعتی و به خصوص 
کشاورزی را نیز در اولویت قراردهند و با حمایت بیشتر از شرکت های 
دانش بنیان فعال در این عرصه، بخش قابل توجهی از ظرفیت کشــور 
را در جهت دستیابی به این هدف کانالیزه و متمرکز نمایند. کالم آخر 
این که؛ به مصداق ضرب المثل معروف »به جای ماهی دادن به یکدیگر 
ماهیگیری یاد بدهیم« باید در کنار اقداماتی مانند افزایش حقوق، کاری 
کرد که درآمــد و قدرت خرید جامعه، با اتخــاذ تدابیر بنیادین، انجام 
اقدامات حمایتی و با کمک خود مردم و بخش خصوصی افزایش پیدا 
کند و شــکی نیست که با توجه به وجود نیروهای درونزا و ظرفیتهای 

فراوانی که در اختیار داریم، این هدف دست یافتنی است.

یادداشت

۴ نکته مهم برای موفقیت در 
اقتصاد ایران

برای خروج از ســردرگمی در فعالیت های اقتصادی به 
طور خالصه به دانستن موارد زیر نیاز دارید:

1- میانگین نرخ رشــد نقدینگی در 30 ســال گذشته، 
ساالنه حدود 25 درصد بوده اســت. به زبان ساده، هر 
ســاله نقدینگی نسبت به سال قبل مابین آن، 25 تا 35 
درصد رشــد می کند. این یعنی هرگز روند تولید پول در 

ایران متوقف نشده است.
2- میانگین تورم در 30 سال اخیر 20 درصد بوده است.

اقتصاد ما به دلیل ساختار و مدل آن، تمایل زیادی دارد 
که در حول تورم 20 درصدی نوســان کند. هر دوره ای 
که تورم به زیر 20 درصد سرکوب می شود، سال های بعد 

از آن تورم باالتر از 20 درصد داریم.
3- متوسط نرخ رشد اقتصادی در 30 سال گذشته کمتر 
از چهار درصد بوده است. این شاخص به این معنا است 
که کشوربه دلیل ضعف در مدل اقتصادی،  نتوانسته است 
چیزی به داشته های واقعی خود اضافه کند. در شرایطی 
که چیزی به داشــته ها اضافه نشده، مصرف زیادی نیز 
صورت گرفته است، در نتیجه نمی توان انتظار بهره وری 
باالتر و بهبودهای مستمر را داشت. واقعیت هایی چون 
استهالک عوامل تولید و استهالک سرمایه، نشانه های 

این ضعف بزرگ در مدل اقتصادی کشور است.
4- اقتصاد ایران دارایتم سرمایه داری دولتی است.

به عبارت دیگر، منابع و منافع حاصل از آن، در دســت 
دولت ها قرار دارد. وقتی مالکیت منابع و جریان منافع در 
دست دولت ها است، باید بدانید که فعالیت های اقتصادی 
شــما زمانی جواب می دهد که در راستای جریان منافع 

باشید.
نتیجه ساده سازی شده ��

شــما با اقتصادی طرف هستید که از یک طرف عوامل 
تولید آن مســتهلک شــده و از طرف دیگــر، به خاطر 
تودرتویی نهادی، رشــد نقدینگی آن ادامه دار اســت. 
همچنین بخاطر اقتصاد سیاسی، توزیع منافع بر اساس 
شایستگی و بهره وری نیست. از سمت دیگر، اقتصادی 
با پیچیدگی کم، منابع محور )نفت و سایر کامودیتی ها( و 

آسیب پذیر منتظر شماست!
* اقتصاد دان

با ابالغ قانون بودجه؛کدام خانه ها مشمول مالیات شد؟

احمدرضا هدایتی
روزنامه نگار

میالد صادقی

کتاب

 هر چیز به وقتش خواهد آمد

هرچیز به وقتش خواهد آمد. زندگی را نمی شود تعجیل 
کرد. زندگــی طبق برنامه هایی که بســیاری از مردم 
دلشــان می خواهد پیش نمی رود.  ما باید هرچه را که 
در وقتــش به ما می دهند بپذیدیم و بیشــتر نخواهیم. 
اما زندگی ابدی اســت. و ما هرگز نمــی میریم. ما در 
واقع هرگز متولد نشــده ایم. ما فقط از مراحل مختلف 
می گذریم. پایانی نیست. انسان ها ابعاد بسیار دارند. اما 
زمان، آن زمانی که ما فرض می کنیم نیست، زمان در 

درس هایی است که یاد می گیریم .

تیمور رحمانی
اقتصاددان

سیده زهرا محمودی
اقتصاددان


