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 هفته نامه سراسری اقتصاد   ی- اجتماعی 

9

4

3

9

بازار نفت آماده افزایش 
قیمت ها می شود

اولتیماتوم 
نفتی ژنرال

2

بازار خودرو چه زمانی به آرامش می رسد

دست انداز قیمت گذاری در جاده مخصوص

3

آنچه بر سیلی قوه مقننه بر قوه مجریه گذشت

فراتر از ترس در اجرای 
قانون

مسئولیت اجتماعی، پیشران توسعه پایدار

گام های بلند چادرملو 
در زمینه مسئولیت اجتماعی

جزییات طرح اعطای 
سهمیه بنزین به 

خانوارهای بدون خودرو

بازگشت به برجام و 
پرسش های بی پاسخ!

امیر دیانی- مدیر مسئول ��
اقتصادی  تحقــق  رویــای 
شــکوفا و آرمانی سالهاست 
کــه در پیــچ و خــم  بگو 
اختالف  و  مگوهای سیاسی 
 نظرهــا رنگ باخته اســت. 

در ازای اینکه طی این همه سال وقت خدمتگزاران 
نظام مصروف توسعه و رهایی از رخوت و رکود 
حاکم بر اقتصاد گردد اختالف نظرهایی از روی 
حب و بغض مانعی پیش روی توسعه اقتصادی 
کشور اســت. دریغ از اینکه گام نهادن در مسیر 
 توسعه،  ذهنی عاری از مناقشاتی را می طلبد که 
هر روزبه تماشای آن نشسته ایم.  این دعواهای 
جناحی و سیاســی و متهم انگاشــتن یکدیگر  
باعث شــده تا تحقــق جامعــه ای آرمانی به 
فرداهای دگر موکول گردد. اما در این بین سهم 
مردم در این آشــفته بازار تنها در خود فرورفتن 
اســت. مردمی که برای آبادانی کشور نقششان 
بســیار پررنگ جلوه می کنــد و در بزنگاه های 
تاریخ همیشه نقشی سرنوشت ساز را ایفا کردند. 
اما برخی نمایندگان و مسئولینی که به رای این 
مردم بر سر کار آمدند به بدترین نحو نقش های 
اجرایی خود را ایفا کرده و می کنند. اینها ربطی 
به تدبیــر این دولت و مهرورزی آن دولت ندارد 
بلکه وجود نقاطــی تاریک در همه ی دولت ها 
بستری همچون دام را برای مردم می گستراند. 
از هم اکنون تا انتخابات ســال 1400  که زمان 
چندانی باقی نمانده جنگ و جدل های سیاسی 
آنچنان خودنمایی می کند که وظیفه ای مهمتر  
همچون شکوفایی و آبادانی کشور به فراموشی 

سپرده شده است.
به راســتی ایــن همه جــدل برای چیســت؟ 
 اینگونــه مناقشــات چــه زمانــی بــه پایان 
می رســد؟ چه زمانــی فکر برخی مســئوالن 
 بــه جــای درســرپرورندان قــدرت بــر رفع 
تنگاه هــای اقتصادی و حــل معضالت مردم 
متمرکز خواهد شــد.   کاش به جای اینکه وقت 
خود را بــه دعواهای جناحی برای رســیدن به 
قــدرت بگذرانیم با در نظــر گرفتن مردمی که 
ســالها در تنگنا و تحریم بوده و دم برنیاورده اند  
به آینده کمی بیشــتر بیاندیشیم و با قدر نهادن 
به امنیت موجود کشــور در آبادانی کشور کوشا 
باشــیم. این وظیفه خطیر عــزم همه ی نهادها 
و ســازمان ها را می طلبد و از طرفی برخورد با 
فساد که طی این سالها در دستور کار قرار گرفته 
هیچ گاه متوقف نشود و بتوان برای آینده شرایط 

بهتری را برای کشور متصور بود.

نگاه نخست

خودنمایی 
جدل های سیاسی

2 2
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قالیباف دوباره به سیاست های ارزی 
و بودجه ای دولت تاخت
مناقشه 
بودجه ای و ارزی 
دو رئیس

»تدبیر تازه« از چشم انداز آتی اقتصاد کشور  
همگام با روی کار آمدن »بایدن« گزارش می دهد

اقتصاد ایران درپسا ترامپ

یادداشت

خصوصی سازی از حرف تا عمل؟

سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های برون رفت 
از اقتصاد دولتــی و افزایش بهره وری بنگاه ها از دهه 1980 
میالدی، در اقتصاد جهانی به شــکل جدی مطرح شــد. با 
نگاهی به ســابقه خصوصی سازی در ایران، می توان عنوان 
کرد که قبل ازانقالب اقتصادایران ماهیت دولتی داشــت و 
دولت نقش بسیار زیادی در فعالیت های اقتصادی ایفا می کرد، 
بعــد از انقالب نیز در اوایل دهــه 60 این رویکرد ادامه پیدا 

کرد.
 اما در اوایل دهه 70 در دولت ســازندگی به ریاست مرحوم 
هاشمی رفسنجانی، سیاستی تحت عنوان »تعدیل ساختاری 
اقتصــاد« در دســتور کار قرار گرفت. این سیاســت که در 
راستای دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، 
مطرح شــده بود، پس از گذشــت مدتی، به دلیل مشکالت 
عدیده اقتصادی از جمله: تورم 49 درصدی، افزایش واردات 
و افزایــش نرخ ارز که در اثر اجرای این سیاســت به وجود 
آمد، اجرای آن متوقف شــد. پس از گذشت حدود یک دهه، 
رهبر انقالب در سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساســی را ابالغ فرمود، که به نوعی در راستای نظم بخشی 

و هدف مندکردن خصوصی سازی بود.
در سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی، اهداف بسیار 
مهمی برای خصوصی ســازی ذکر شده است از اهم مواردی 

که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
1. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی

2. گســترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین 
عدالت اجتماعی

3. ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری 
در اقتصاد ملی

4. افزایش سطح عمومی اشتغال
5. بهبود درآمد خانوارها

6. کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های 
اقتصادی

باید به یک تکته مهم توجه داشت که صرف خصوصی سازی 
و واگذاری بنگاه های اقتصادی به خودی خود، ســبب حل 
مشــکالت مالی و پیشــرفت اقتصادی نخواهد شد و در هر 
زمینه ای نمی توان نســخه خصوصی ســازی را برای درمان 
درد اقتصــاد تجویز کرد. زیرا باید به »شــاخص بهره وری 
و کارایی« توجه داشــت و در صورتی که واگذاری منجر به 
افزایش کارایی نشود، خصوصی سازی مانند یک سم مهلک 

برای نظام اقتصادی عمل خواهد کرد.
حال باید بررســی شــود که خصوصی ســازی در عمل چه 

مشکالتی را حل کرده و چه مشکالتی ایجاد کرده است؟
در پاسخ به این ســؤال می توان گفت که مسیری که اصل 
44 در ســال های اخیر طی کرده است، نه تنها مشکلی را حل 

نکرده اســت و مطابق با اهداف مذکور در سیاست های کلی 
ابالغی توسط مقام معظم رهبری نبوده است، بلکه معضالت 
بســیاری نیز ایجاد کرده اســت. که در ادامه به چند مورد از 

آنها اشاره خواهد شد.
مردمی سازی هدف فراموش شده ��

از جمله اهدافی که در سیاســت های کلی ذکر شــده است، 
گســترش مالکیت در ســطح عموم مردم یا به عبارت دیگر 
مردمی سازی اقتصاد بوده اســت، اما در عمل واگذاری ها به 
نحوی بوده اســت که فقط یک یا چند سرمایه دار، صاحب 
بنگاه های اقتصادی شــده اند و خبری از مشارکت مردم در 
اقتصاد نیســت. امروزه حصوصی سازی سبب شده انحصار 
یکجانبه از سوی دولت به یک انحصار چند جانبه تبدیل شود 

و خبری از ایجاد رقابت سالم وجود ندارد.
ایجاد بیکاری ��

یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازی، کاهش بیکاری و 
افزایش سطح اشتغال می باشد، که در عمل دقیقًا خالف این 
هدف محقق شده اســت و بیکار شدن کارگران در شرکت ها 
و بنگاه های واگذار شــده، به یک معضل اساسی بدل گشته 
اســت. که این امر حاکی از این اســت که نه تنها خصوصی 
ســازی عدالت را محقق نکرده و درآمد خانوارها را نیز بهبود 
نبخشیده اســت، بلکه زندگی عادی طبقه محروم جامعه و 
کارگران رامختل کرده و منجر به بیکاری گسترده کارگران 

شده است.
واگذاری ارزان ��

ظاهــراً دولت می خواهــد به هر نحو ممکن ایــن فرآیند را 
طی کند و ظاهراً صرف خصوصی ســازی هدف می باشد، در 
حالیکه خصوصی سازی به عنوان یک مسیر پشنهادی است 
که برای رســیدن به اهداف مهم تــر، می توان آنرا طی کرد 
البته این امر که دولت به هر قیمتی خواســتار آن اســت که 
واگذاری ها انجام شــود، دالیلی دارد که از جمله مهم ترین 
آنها، بر خالف اهداف سیاســت های کلی اصل 44، خواست 
دولت برای جبران قســمتی از کسری بودجه اش را از طریق 
واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی اســت. لذا 
در پایــان می توان گفت که تا زمانی که به مردمی ســازی 
اقتصاد بها داده نشــود و فرآیندهای واگذاری تصحیح نشود 
و در قیمت گــذاری بنگاه های اقتصادی و تعیین صالحیت های 
خریــدارن دقت الزم به عمل نیایــد و دولت واگذاری ها را در 
جهت رفع دیون خــود انجام دهد و نهادهای نظارتی نیز به 
وظیفه خویش در جهت نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کالن خصوصی ســازی عمل نکنند، خصوصی ســازی نه 
تنها منجر به پیشــرفت اقتصادی نخواهد شد، بلکه همانند 
واگذاری سال های اخیر مثل واگذاری شرکت هپکو، کشت و 
صنعت مغان و ماشــین سازی تبریز منجر به گسترش رانت 
و فســاد اقتصادی خواهد شد که در نتیجه اقبال عمومی به 
نتیجه بخش بودن سیاست های خصوصی سازی و ایجاد یک 

عزم ملی برای احیای چرخه تولید کشور را محال می سازد.

جمال رزاقی

جهانگیری:

 آنان که چوب الی 
چرخ ما گذاشتند 
روسیاه شدند

سخنگوی صنعت برق:
 خاموشی برای هر منطقه 

حداکثر دو ساعت خواهد بود
جــداول  گفــت:  بــرق  ســخنگوی صنعــت 
 خاموشــی هــای برنامــه ریزی شــده اعالم 
می شــود اما تالش می کنیم که دچار خاموشی 
رجبی مشــهدی سخنگوی  نشــویم. مصطفی 
صنعت برق در گفت وگو با تســنیم، با اشــاره به 
افزایش بی رویه مصــرف گاز در بخش خانگی 
و محدودیت سوخت رسانی به بخش نیروگاهی، 
گفت: به موجب پایداری شــبکه برق و همچنین 
اطــالع رســانی مطلوب به مــردم در خصوص 
خاموشــی های احتمالی تصمیم بر آن شــد که 
جداول خاموشی های برنامه ریزی شده منتشر و 
اعالم شود.وی در پاسخ به اینکه خاموشی های 
برنامه ریزی شــده برای چه بخشهایی از کشور 
اعالم می شــود، افزود: شــرکتهای توزیع برای 
نیمه شمالی کشــور و مناطق سردسیر اقدام به 
تهیه و انتشــار جداول خاموشی ها می کنند اما 
تالش می شــود با مدیریت جمیع شرایط دچار 
خاموشی نشویم. اما این اطمینان را به مردم می 
دهیم که اگر نیاز به بروز خاموشی شد در مناطق 
مذکور براساس جداول اعالم شده است تا مردم 
با اطالع از زمان بروز قطعی برق نســبت به آن 
برنامه ریزی کنند. این مقام مسئول تصریح کرد: 
خاموشــی برای هر منطقه حداکثر دو ســاعت 
خواهد بــود. اما باز هم تاکید مــی کنم که اگر 
مردم اقدام به فقــط 10 درصد صرفه جویی در 
مصرف کنند همین خاموشی هایی که با جداول 

نیز اعالم می شود انشااهلل اتفاق نخواهد افتاد.

استیصال وزیر نفرت پراکن آمریکا 
و توسل دوباره به دروغگویی

ضرب المثل عربی »الغِریُق یتشَبُّث بُکّل َحشیش« )غرق 
شــونده برای نجات خود به هر شاخٔه ناچیز خشکیده ای 
هم چنگ می اندازد( مصداق بارزی برای وضعیت امروز 
ترامپ رئیس رژیم تروریســتی آمریکا و پمپئو وزیر امور 

نفرت پراکن او است.
ترامپ پس از شکســت مفتضحانه در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریــکا، برای بی اثر کــردن رأی مردم، به 
ابزارهای قانونی و غیرقانونی بســیاری متوســل شد و 
آخرین آنهــا دادن فراخوان برای گردهــم آیی در روز 
17 دی )6 ژانویه( در زمان برگزاری نشســت مشترک 
در کنگره آمریــکا برای تأیید نتایج انتخابات ریاســت 
جمهوری بود. خشــونت به کار رفته در این گردهم آیی، 
ورود آشــوبگران طرفدار ترامپ به کنگره و کشته شدن 
حداقــل 5 نفر در اثر این خشــونتها، تمامی هیبت باقی 
ماندٔه آمریکا را به عنوان به اصطالح مدافع دموکراســی 
و حقوق بشر فرو ریخت. خشــونت در کنگره و لفاظی 
های مداوم ترامپ به قــدری مفتضحانه بود که عالوه 
بر واکنشها و اقدامات داخلی برای برکناری یا استیضاح 
ترامپ، واکنش منفی حتی افرادی چون برلوســکونی و 

بوریس جانسون حامیان همیشگی او را بدنبال داشت.
پمپئو شــبیه ترین فرد در هیات دولت رژیم تروریســتی 
آمریکا به ترامپ اســت، حتی افــراد نفرت انگیز و کینه 
توزی چون بولتون نتوانستند ترامپ را تحمل کنند، ولی 
پمپئو با خوش رقصی های خود مقابل ترامپ، در شقاوت، 
گوی سبقت را از رئیســش گرفته است. پمپئو که قباًل 
اعتراف کرده است: »دروغ می گوییم، فریب می دهیم و 
دزدی می کنیم« بالتردید در تمامی اقدامات غیرقانونی 
و ضد بشری ترامپ، سهم بســزایی داشته است. مردم 
ایران هرگز نقش او را در خروج رژیم تروریستی آمریکا 
از برجام، راه اندازی تروریســم و جنگ اقتصادی علیه 
کشــورمان، ترور ناجوانمردانٔه قهرمان ملی شهید سردار 
ســلیمانی و تالش دائمی همراه با نتانیاهو و بن سلمان 
برای راه اندازی جنگ نظامی علیه کشورمان را فراموش 

نخواهند کرد.
پمپئو در ادامه اقدامات نفرت انگیز خود، اخیراً عالوه بر 
تروریســتی اعالم کردن جنبش انصاراهلل یمن و کشور 
کوبا، بار دیگر به صورت رقت آوری به حرفه دروغ گویی 
خود متوســل شــده و خیال بافانه مدعی ارتباط ایران با 
القاعده شــده اســت. ادعای پوچی که برای هیچ کس 
نمی تواند باور پذیر باشــد، همان طوریکه قباًل هم مطرح 
شــده بود و کســی به آن توجهی نکــرد. ادعای چنین 

ارتباطی با گروه تروریستی القاعده، در شش ماه ابتدایی 
آغاز کار پمپئو به عنوان رییس سیا در نخستین ماههای 
دولت ترامپ مطرح شــد و پس از انتشار اسناد گزینشی 
توســط بنیاد ضد ایرانی »دفاع از دموکراسیها« این ادعا 
تکــرار گردید. با مطرح شــدن چنیــن ادعاهایی »نلی 
لحود«، پژوهشــگر اندیشکده آمریکای نو، گزارش خود 
از بررسی 470 هزار سند منتشر شده از بن الدن رئیس 
القاعده را ارائه داد و عنوان نمود که با وجود ادعای پمپئو 
رئیس ســابق سیا و اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسیها، 
در هیچ یک از اسناد مذکور ارتباط معناداری میان ایران 

و القاعده وجود نداشته است.
پمپئو با هدف جنگ افــروزی علیه ایران چنین ادعایی 
را کرده و امروز آن را تکرار می کند تا آخرین تالشــهای 
خود را در راه اندازی جنگی علیه کشورمان، کرده باشد؛ 
چرا که در گذشته، اتهام همکاری با القاعده توجیه خوبی 
برای حمله به افغانســتان پس از عملیات تروریســتی 
11 ســپتامبر 2001 بوده است. همه می دانند که تمامی 
تروریست های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب 
مایک پمپئو در خاورمیانه چون عربســتان بودند و هیچ 
ایرانــی در این حمله دخیل نبوده اســت. ایران که خود 
بزرگترین قربانی تروریسم بوده و با القاعده و داعش که 
دست پروردٔه آمریکا و ریاض بوده اند مبارزه کرده است. 
حتی در اقدام علیه القاعده پس از حمالت 11 ســپتامبر، 
آمریکا به ائتالفی پیوســت که ایــران از قبل مبدع آن 
بوده اســت. جیمز دابینز - فرستاده ویژه دولت بوش در 
امور افغانستان - در گزارشی نوشته بود: »برخالف تصور 
رایج، آمریکا برای شکســت القاعده بعد از 11 سپتامبر 
ائتالف »تشــکیل« نداد؛ بلکه صرفًا به ائتالفی پیوست 
کــه ایران از اواســط دهه 1990 برای شکســت رژیم 

طالبان/القاعده از پیش تشکیل داده بود.«
عملکــرد پمپئو نه تنها در قبال ایــران، بلکه در تمامی 
خط مشــی های سیاست خارجی، آنقدر رسوا کننده بوده 
است که او در روزهای پایانی خدمت در دولت ترامپ، با 
تحقیر حداکثری مواجه شده است. طبق گزارش رویترز، 
او قصد داشت که در آخرین روزهای حضورش به عنوان 
وزیــر خارجه آمریکا برای دیدارهــای دیپلماتیک عازم 
اروپا شود، ولی کشورهای مورد نظر با این سفر مخالفت 
کرده انــد. این مخالفت موجب گردیــد که او در آخرین 

لحظات تصمیم به لغو سفرش به اروپا بگیرد.
مارک فیتز پاتریک معاون وزیر خارجه پیشــین ایاالت 
متحده به لغو آخرین ســفرهای پمپئو نوشــت: »پمپئو 
توسط کشور 600 هزار نفری لوکزامبورگ تحقیر شد.«

در هر حال، »تکرار اتهامات و نمایش سندســازی های 
دروغین، تحت عناوین افشای اطالعات محرمانه توسط 
پمپئو، نشانه اســتیصال و درماندگی و شکست سیاست 

فشار حداکثری آنها علیه ایران است.

جمال رزاقی
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آخرین هدیه ترامپ

جزئیات بیشــتری از اقدام دولت آمریکا در قرار دادن 
رژیم صهیونیســتی زیــر نظر فرماندهــی آمریکا در 
خاورمیانه )سنتکام( منتشر نشــده است. اما آنچه که 
واضح بود ترامپ در طول این 4 سال وابستگی عمیقی 

را نسبت به اسرائیل نشان داد.
از همیــن رو اقدامات زیادی صورت گرفت که آخرین 
آن عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بود 
که تا کنون 4 کشــور را در برگرفته است دو کشور از 
آنها یعنی امارات و بحرین در حوزه ما قرار دارند. انتقال 
ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، شناسایی 
حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جوالن اشغالی و الحاق 
کرانه باختری از جمله اقدامات حمایتی آمریکا از رژیم 

صهیونیستی بود.
در مقایســه با سایر روســای جمهور دیگر آمریکا حتی 
تندروترین آنها مانند جورج دبلیو بوش، ترامپ اقدامات 
زیادی را در راســتای پیشبرد اهداف اسرائیل در منطقه 
انجام داده است؛ موضوعی که شاید اسرائیل در خیاالت 
خود نیز آن را تصور نمی کرد. آمریکا و اسرائیل از روابط 
اســتراتژیکی برخوردار هستند و هر دو حزب دموکرات 
و جمهــوری خواه خود را متعهد به حمایت از موجودیت 
اســرائیل و برتری نظامی آن نسبت به اعراب می دانند. 
از همیــن رو اقدامات ضدایرانــی ترامپ را نیز می توان 
در جهت حمایت از اســرائیل تفسیر کرد. همانطور که 
می دانیم به عالوه برخی از کشورهای عربی مهمترین 
مخالفان برجام اســرائیلی ها بودنــد؛ نگرانی آنها خروج 
ایران از انزوا، لغو شش قطعنامه و رهایی از تحریم ها بود 
که ترامــپ با خروج آمریکا از برجام بزرگ ترین خدمت 
را به رژیم صهیونیســتی کرد که هدیه بســیار بزرگی 
برای آن رژیم محسوب شــد.از همین رو زیر نظر قرار 
دادن این رژیم تحت سنتکام را نیز می توان در راستای 
سیاست های حمایتی ترامپ از اســرائیل تا لحظه آخر 
توصیــف کرد. جدا از بحث تأثیــرات نظامی آن و توان 
نظامی در منطقه نکته مهمی که در این بین وجود دارد 
بحث عملیاتی شــدن این اقدام است. همانظور که می 
دانیم فرماندهان ارشــد نظامی آمریکا به نوعی مقابل 
ترامپ صف آرایی کرده اند. البته این بدان معنا نیســت 
که از او حمایت نمی کنند؛ چرا که طبق قانون اساســی 
آنها باید تا آخرین لحظه از دســتورات رئیس جمهوری 
در راستای اهداف و برنامه ها استراتژیک نظامی پیروی 
کنند. اما آنچه که واضح بوده تالش ترامپ برای خدمت 
رسانی به اسرائیل تا لحظه آخر است، تا بتواند گام هایی 
را در راســتای اهداف اســتراتژیک آن بردارد. شــاید 
استدالل ترامپ بر این باشــد که رئیس جمهور بعدی 
را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. کما اینکه در 
خصوص مسائل ایران و برجام شاهد اقداماتی مشابه از 

او در این زمینه بوده ایم.

وعده حساب توییتری رهبر ایران 
به گرفتن انتقام سخت از ترامپ

رویتــرز: خبرگزاری رویترز با انتشــار گزارشــی 
نوشت حساب توییتری رهبر معظم ایران با انتشار 
تصویری از یک گلف باز شــبیه به ترامپ در حالی 
که ظاهراً با یک پهپاد هدف گرفته شــده اســت، 
بدون اشــاره مســتقیم به ترامپ، وعــده انتقام از 
کشته شدن )ترور( )شهید( »قاسم سلیمانی« ژنرال 
برجســته ایرانی در حمله پهپادی آمریکا را تکرار 
کرد.این گزارش در ادامه نوشــته است: این توییت 
حاوی اظهارات رهبر ایران در ماه دســامبر گذشته 
بود که گفته بودند: »انتقام حتمی است«؛ وعده ای 
که آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران قبل از نخســتین 
سالگرد کشته شــدن )ترور( قاسم سلیمانی آن را 
تکرار کرده بود. حســاب توییتــری رهبر ایران در 
16 دسامبر اظهارات ایشان را بازتاب داده بود، که 
گفته بودند:« قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی 
باید انتقامشــان را پس بدهند... هم آمر هم قاتل 
بدانند که در هر زمان ممکن باید انتقامشان را پس 

بدهند.«

مقام های دولت بایــدن لحنی دوپهلو و درهم آمیخته را در 
بارٔه رویکردشــان در برابر احیای برجام در پیش گرفته اند. 
آن ها از یک طرف، بازگشــت آمریکا بــه توافق برجام را 
در صورت اجــرای کامل تعهدات ایران رد نمی کنند اما در 
همان حال، خواهان توســعه و تقویت این توافق هستند به 
طوری که در کنار تشــدید محدودیت های برنامٔه هسته ای 
جمهوری اسالمی، برنامٔه موشکی و سیاست منطقه ای آن 
را نیز شامل شود. این رویکرد از لحاظ اجرایی تناقضاتی در 
دل خــود دارد و همین تناقضات، زبان دیپلمات های دولت 

بایدن را ممزوج و مبهم کرده است.
از اظهارنظــر برخــی افراد نزدیک به دولــت بایدن چنین 
برمی آید که کاخ ســفید احتمااًل طرحــی دو مرحله ای را 
مد نظر خود دارد بدین صورت که در مرحلٔه نخســت، در 
برابر پایبندی ایران بــه تعهداتش در برجام، به این توافق 
بازگردد و در مرحلٔه دوم، در جهت تغییر و گســترش مفاد 
توافق، کارزاری دیپلماتیک در صحنٔه بین المللی علیه ایران 
ســازمان دهد.در این میان اما مخالفان بازگشت آمریکا به 
برجام پرسشــی بسیار اساسی در برابر این رویکرد احتمالی 
دولت بایدن قرار می دهند. پرســش آنها این است که اگر 
در سایٔه احیای برجام تحریم های بین المللی علیه ایران لغو 
شود و اقتصاد این کشور از زیر بار تنش های فزاینده رهایی 

یابد، دیگر با کدام اهرم فشــار می توان جمهوری اسالمی 
را به پذیرِش مرحلٔه دوم مورِد نظرکاخ ســفید مجبور کرد 
یا متقاعد ساخت؟بعید اســت مقام های دولت بایدن برای 
این پرســش، پاسخ سرراســتی داشته باشــند، اما آنها به 
جای پاســخ، پرسشی همســنگ آن را روبه روی منتقدان 
قرار می دهند. پرســش آنها این است که اگر تعلل بیش از 
اندازه در جهت بازگشــت به برجام، سبب نزدیکی بی سابقٔه 
ایــران به »نقطٔه گریز هســته ای« شــود، در آن صورت 

چه بایــد کرد؟ از نظر برخی حامیــان دولت بایدن، برجام 
گرچــه توافقی معیوب و ناقص بــوده اما از طریِق تعلیق و 
توقف بســیاری از فعالیت های هسته ای ایران، نقطٔه گریز 
هســته ای را به صورتی ملموس بــه تأخیر انداخته و عماًل 
برای آمریکا و متحدانش وقت خریده است. بنابراین، اکنون 
که جمهوری اسالمی با لغو بسیاری از تعهدات برجامی خود 
به ســوی انباشت و تغلیظ اورانیوم و حتی خروج از پروتکل 
الحاقی حرکت می کند، بازگشــت به برجام می تواند وضع 

را بــه نقطٔه قبلی آن برگرداند و تا دســتیابی به اجماعی 
جهانی، برای غرب زمان بخــرد. در واقع، مخاطب اصلی 
پرسش حامیان دولت بایدن، اسرائیلی ها هستند که از یک 
سو با هرگونه بازگشت آمریکا به برجام سرسختانه مخالفت 
می کنند و از سوی دیگر، بیش از هر کشور دیگری، نسبت 
به نقض تعهدات برجامی ایران و نزدیکی آن به نقطٔه گریز 

هسته ای هشدار می دهند و ابراز نگرانی می کنند.
اســرائیلی ها اگر بخواهند از ایــن تناقض و تعارض خود را 
نجات دهند یا باید در مورد بازگشت دولت بایدن به برجام 
نرمش نشــان دهند و یا اینکه طرِف آمریکایی را قانع کنند 
که به رغم نقض تعهدات برجامی از ســوی ایران، فاصلٔه 
آن با نقطٔه گریز هسته ای همچنان بسیار است و از این رو 
فرصت کافی برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسالمی 
وجود دارد. به نظرم نمی رســد اســرائیلی ها به هر کدام از 
این دو مورد، تمایلی داشــته باشــند. از این رو، نوع نگاه 
آنــان به بحران، گویی نهایتًا از جنگ و حملٔه نظامی ســر 
در می آورد. دولت بایدن اما در ابتدای کار خود بعید اســت 
عالقه ای به وقوع جنگ در منطقه ای داشــته باشــد که از 
یک دهه پیش دستخوش آشــوب و بی نظمی شده است. 
بنابراین اســرائیلی ها برای بازداشتن دولت بایدن از احیای 
برجام، ممکن است در اندیشٔه تشدید عملیات مخفیانٔه خود 
علیه تأسیســات هســته ای ایران به منظور ایجاد تأخیر در 
نقطٔه گریز هســته ای و یا همان خرید وقت و زمانی باشند 
که دولت بایدن برای اجتناب از بازگشت سریع به برجام به 
آن احتیاج دارد.در هر صورت، ماجرای برجام بیش از آنچه 
برخــی محافل داخلی در ایران تصــور می کنند، پیچیده و 
بغرنج شده و به نظرم سرنوشت آن بیش از ارادٔه آمریکا به 

نوع عالیق اسرائیل گره خورده است.

مساله ای که یک طرف آن اسرائیل است

بازگشت به برجام و پرسش های بی پاسخ!

تقابل پاســتور و بهارســتان وارد فاز جدیدی شــده است بطوریکه 
 روز گذشــته رئیس مجلس شــورای اســالمی ایران بــار دیگر به 
سیاســت های ارزی و بودجه ای دولت انتقاد کرد.قالیباف روز گذشته 
در ســخنان خود  ایرادات بســیاری را بر عملکرد دولت وارد دانست 

بطوریکه دولت را به تهمت زدن به مجلس متهم کرد.
این در حالیســت با توجــه اینکه  به ماههای پایانــی دولت روحانی 
نزدیک می شویم تقابل دو رئیس وارد فاز جدیدی شده است. دریافت 
دو کارت زرد ظریــف از مجلس در روزهای گذشــته حکایت از این 
موضوع دارد که ماه های پرچالشــی را بین دولت و مجلس خواهیم 

داشت.
در همین رابطه روز گذشــته رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از الیحه بودجه 1400، گفت: مجلس نرخ ارز و ســقف فروش نفت 
را تعییــن نمی کند بلکه می خواهد مانع از تصمیم گیری های تورم زای 

دولت شود.
محمدباقر قالیباف با حضور در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز 
پژوهش های مجلس ضمن تبریک والدت باسعادت دخت نبی اکرم 
صدیقه کبری و آغاز دهه فجر و والدت باسعادت حضرت امام خمینی 
)ره(، گفت: از اینکه امروز توفیق پیدا کرده ام تا در جمع شــما باشــم 
بسیار خوشحالم، چندماهی است که تالش دارم چنین فرصتی ایجاد 
شــود تا در خدمت شما باشــم چرا که اعتقاد قلبی بنده این است که 

مرکز پژوهش ها اهمیت زیادی برای کشور و تحول در کشور دارد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی نکاتی را در خصــوص دفتر مرکز 
پژوهش ها در قم و مرکز تحقیقات مجلس در این اســتان بیان کرد و 
اظهار داشت: تصور نشود این دو مرکز قرار است کار موازی و تکراری 
انجام دهند، مرکز پژوهش های قــم متمرکز بر موضوعات کاربردی 
است و مرکز تحقیقات قم برای تحقیقات بنیادی در نظر گرفته شده 
است تا آغاز و شروع هر قانون منطبق بر شرع مقدس و فقه اسالمی 
باشــد.وی با بیان اینکه کشور امروز درگیر چالشی جدی است که آن 
را در حکمرانی کشــور می بینیم، بیان کرد: گفته می شود اشکال کار 
در این اســت که جای علم بر پیشانی سیاست خالی است، به اعتقاد 
بنده اشــکال فراتر است چرا که کشور براســاس سیستم بروکراسی 
یکصدساله که به همه ما ارث رسیده است، اداره می شود. این سیستم 
نه در اختیار سیاستمداران است و نه در اختیار حوزه علم. هر مدیری در 
بخش و قوایی بخواهد تصمیمی را اجرا کند یا هیچ وقت اجرا نمی شود 
یا ناقص اجرا می شــود. قالیباف اظهار داشــت: خروجی گزارش های 
عملکرد برنامه توسعه سوم تا ششــم نشان می دهد که سوءمدیریت 
در بخش های مختلف کشــور وجود دارد و اگر به صورت پانســیونی 
برخی مجموعه ها موفق عمل کرده اند به دلیل مدیریت درست مدیر 
آن مرکز بوده است. رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: مرکز 
پژوهش ها باید به این ســؤال پاسخ دهد که رسالت آن چیست؟ چرا 
که اشــکاالت ما از جایی شــروع شــد که هر مجموعه ای از فلسفه 
وجودی خود فاصله گرفته و کارها روی زمین مانده اســت و به یک 
مجموعه بی خاصیتی تبدیل شــده که در کار دیگران دخالت کرده و 
ایجاد مزاحمت می کند. در واقع باعث ایجاد نظام آشــفته در این نظام 
بروکراسی می شــود. وی با تاکید بر اینکه مجلس باید در رأس امور، 

سیاســتگذار و ریل گذار باشد تا بتواند هم برنامه بدهد و هم نظارت 
کند، گفت: باید مشــخص شود که مرکز پژوهش ها چه رسالتی دارد 
چرا که مرکز تنها متعلق به مجلس نیست و گنجینه ای برای تحول در 
چالش و اشکال اساسی کشور است. قالیباف با بیان اینکه دو رویکرد 
برای مرکز پژوهش ها قابل تصور اســت، گفت: یک رویکرد می تواند 
کارگزار پیرو باشــد یعنی آنچه که تاکنون صــورت گرفته و رویکرد 
دیگر می تواند کارفرمای پیش رو باشد که به نظر بنده باید رویکرد دوم 
برای مرکز پژوهش های مجلس اتخاذ شود. وی ادامه داد: نمی توانیم 
بگوییم برای کشــور 10 اولویت داریم و در ســطح مجلس و مرکز 
پژوهش ها، در خالل مسیر ریل گذاری، متمرکز به موضوعاتی باشیم 
که صرفاً گره های خرد و ریز را منفعالنه دنبال و حل کنیم، این مسیر 
باید اصالح شــود و انباشــت گره ها از تصمیم ها را باز کنیم، چرا که 
انواع موانع بر سر راه مردم از جمله در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و محیط زیســت وجود دارد و باید غل و زنجیر را 
از خود باز کنیم.رئیس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: یکی از 
موضوعاتی که می تواند دور بســته ضعف و سوءمدیریت در کشور را 
بشکند آن هم به دست افراد جوان، انقالبی، متعهد، خالق، وقت گذار، 

حاضر در میدان، آگاه به مســائل روز، کارکشته، با تجربه، با نشاط و 
با گفت وگوی الزم در همه ســطوح مدیریتی نظام اداری و اجرایی، 
همین الیحه بودجه اســت. قالیباف با تاکید بر اینکه امروز در بودجه 
انضبــاط نداریم، بیان کرد: مجلس نرخ ارز را تعیین نکرده اســت ما 
نادان و ناشی به اقتصاد نیستیم، نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ 
ارز را تعیین کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف 
بازار است.رئیس مجلس شورای اســالمی تاکید کرد: ما در مجلس 
ایســتاده ایم تا سیاســت ارزی را در نظر بگیریم که هر دولتی روی 
 کار آمد نتواند از این سیاســت خارج شــود، این تهمت ناروا است که 
می گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است بلکه ما می گوییم تفاوت 
نرخ تســعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بســیار زیادی است به حدی که 
بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می شود؟ اکنون ناراحت همین 
موضوع هستند.وی ادامه داد: حتی گفته می شود مجلس سقف درآمد 
نفتی را بسته است در حالی که این چنین نیست هرچقدر می خواهند 
این ســقف را باال ببرند ولی باید واقع بینانه به شرایط نگاه کنیم، در 

شــرایط ســخت کنونی تحقق فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت 
ممکن اســت و اگر بیشــتر تحقق پیدا کند مهم است که بدانیم این 
درآمد نفتی کجا خرج می شود آیا منجر می شود به این که دولت چاق 
و هزینه ها باالتر رود. قالیباف با اشاره به برخی جزئیات الیحه بودجه 
1400، گفــت: در بودجه ای که دولت ارائه کرده اســت هزینه ها به 
نسبت سال گذشته 46 درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش 
درآمد 10 درصد بوده اســت که این یعنی 36 درصد گپ ایجاد شده 
اســت در واقع قرار است از جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد 
داریم سیاســت های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و 

تورم را باالتر می برد.
رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: وقتی گرانی و تورم در جامعه 
رخ دهد کارگــر و کارمند هرچقدر کار کننــد، وام بگیرند دیگر باید 
آرزوی مســکن را فراموش کنند، در واقــع مجلس می خواهد جلوی 
تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد.قالیباف اظهار داشت: می گویند 
ما به فکر معیشــت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر 
معیشــت مردم بوده ایم و البته خواهیم بود اما این ســؤال وجود دارد 
که چرا با ارز 4200 تومانی که قرار بود قیمت ها ارزان شــود، تا اینکه 
کاالهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده ایم که 
نــرخ ارز همچنان باال می رود و قیمت ها هم افزایش می یابد و این به 
گونه ای است که با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساسی همچون تخم مرغ 

و کاالهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می کنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی 
بیندازیم چند 10 میلیارد دالر رفته است و می خواهم بگویم تا مهرماه 
ســال 1400 به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی 4.2 میلیارد 
دالر به نهاده های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب 
ســالن اجاره ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، کیلویی 
حدود 10 هزار تومان یعنی باید یک و نیم دالر باشــد، اما مرغ را در 
حال حاضر کیلویی 25 هزار تومان به مردم می دهید، این سؤال وجود 

دارد که مابه التفاوت این ارز کجا رفته است؟
وی تأکید کــرد: ما حتماً باید در بودجه ســال آینده تفکیک کنیم و 
سیاســتی را برای این کار مشــخص خواهیم کرد. بنابراین مجلس 
شورای اسالمی تعیین می کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا 
اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این موضوع را 
مشورت گرفته ایم و البته مشخص هم هست. رئیس نهاد قانونگذاری 
کشــور گفت: حرفمان این است که وقتی سیاست دولت بر این بوده 
که مردم رونق اقتصادی را به گونه ای ببینند که دیگر 45 هزار تومان 
را طلب نکنند و این آرزوی ما اســت ولی این وعده دولت تحقق پیدا 
نکرده، ما در مجلس پای این ایستاده ایم. حاال که این موضوع محقق 
نشده و قیمت مرغ گرانتر شده است. مابه التفاوت ارز مال مردم است. 
بنابراین اجازه نمی دهیم که دولت آن را خرج شرکت های دولتی کند و 
تا 60 میلیارد در این زمینه به این شرکت ها کمک شود و البته خدماتی 
را که تولید می کنند نیز گرانتر برای دولت تمام شود لذا ما جلوی این 

را می گیریم پس اگر این گران شد باید یارانه هم افزایش پیدا کند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: من نمی خواهم آمار و ارقام 
بدهم اما مابه التفاوت ارزی که در این زمینه مشاهده می شود حدود 80 
هزار میلیارد است، پس این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکالت 
آنها مرتفع شــود و مجلس مصمم اســت این کار انجام شود، البته با 

رویکرد توانمندسازی، توجه به سالمت، معیشت، محرومیت زدایی و 
تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.

وی تصریح کرد: تولید و اشتغال را نباید اشتباه فرض کنند، باید گفته 
شــود چه میزان ارز برای تولید و اشــتغال از صندوق توسعه ارزی با 
اجازه حضرت آقا به درخواســت دولت اختصاص یافته اســت و البته 
چقدر بودجه برای اشــتغال پیش بینی کرده اند، بنابراین برای اشتغال 
روشــی می خواهد که باید نظام بروکراســی را حل کرد. اشتغال این 
نیســت که بگوییم پول داده ایم و یک شورای اشتغال درست کنند و 
بگویند یک میلیون شغل ایجاد شده است، اما درب هر خانه ای را که 
می زنید می گویند این موضوع محقق نشده است. ما وقتی می گوییم 
دو میلیون بیکار داریم و یک میلیون آن مشغول به کار شده اند حداقل 
بایســتی 30 درصد آنها دارای شغل باشــند.رئیس نهاد قانونگذاری 

افزود: مشــکل کشور درآمد نیست بلکه هزینه است، اختصاص 100 
میلیارد دالر اثری در تولید و اشــتغال ندارد، این جایی است که باید 

به آن توجه کرد.
قالیباف گفت: اختالف دیدگاه در مســائل سیاسی با دولت وجود دارد 
اما در جلسات مخلتف گفته ایم که ما در مجلس برای حل مشکالت 
اقتصــادی تمام قد در خدمت دولت برای افتخارآفرینی کشــور قدم 
برخواهیم داشت، بنابراین بحث های سیاسی در این تصمیمات اثری 
ندارد و نمونه هایی بوده که به دولت کمک شــده اســت. امروز هم 
می گوییم برای حل مشــکالت مردم به دولــت کمک خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اســالمی تأکید کرد: مجلس شورای اسالمی 
قانون را تصویب می کند و اجرا کردن آن نیز با دولت است، به همین 
دلیل بوده که مصوبات دولــت به هیأت تطبیق مجلس ابالغ و پس 
از آن اجرایی می شــود ضمن اینکه نظــارت و ارزیابی هم با مجلس 
شورای اســالمی اســت لذا برای خدمت به مردم با همه وجود گام 

برخواهیم داشت.

مناقشه بودجه ای و ارزی دو رئیس
قالیباف روز گذشته دوباره به سیاست های ارزی و بودجه ای دولت تاخت

مرکز پژوهش ها باید به این ســؤال 
پاســخ دهد که رسالت آن چیست؟ 
چرا که اشــکاالت ما از جایی شروع 
شــد که هــر مجموعه ای از فلســفه 
وجــودی خود فاصله گرفته و کارها 
روی زمیــن مانــده اســت و به یک 

مجموعه بی خاصیتی تبدیل شده 

تقابــل پاســتور و بهارســتان 
شــده  جدیــدی  فــاز  وارد 
اســت بطوریکه روز گذشــته 
شــورای  مجلــس  رئیــس 
 اســامی ایــران بــار دیگر به 
سیاست های ارزی و بودجه ای 

دولت انتقاد کرد.

نگاه روز

بازتاب

جاوید قربان اوغلی

جهانگیری: آنان که چوب الی چرخ ما 
گذاشتند روسیاه شدند

معاون اول رئیس جمهوری گفت: این روزهای زمستانی تمام خواهد 
شد و ملت ایران روزهای خوبی در پیش خواهد داشت.

اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی در جمع خبرنگاران با بیــان اینکه در بمباران 
مســائل منفی قرار داریم، اظهار کرد: از بیرون کشــور سعی می شود 
همواره پمپاژ منفی نسبت به آینده کشور و دستاوردهای کشور انجام 
شــود و از داخل کشور هم متاسفانه گاهی اوقات به دلیل بدسلیقگی 

نسبت به مسائل کشور تالش می شود، فضای منفی ایجاد شود.معاون 
اول رییس جمهوری ادامه داد: همین نمایشــگاه برای کسانی که به 
آینده و توسعه و پیشرفت ایران فکر می کنند، کفایت می کند؛ کسانی 
که به آینده، پیشرفت و توسعه ایران فکر می کنند، ببینند که فرزندان 
ایران در زیر مجموعه شرکت های مرتبط با مهمترین بخش اقتصادی 
یعنی نفت، گاز و پتروشــیمی چه کارهایی بزرگی انجام داده اند و چه 
کارهای بزرگتری را در دست اجرا دارند. جهانگیری با یادآوری اینکه 
پس از تحریم بیش از 100 میلیارد دالر از درآمدهای ارزی ما کاهش 
یافت، تاکید کرد: اما وزارت نفت با اقدام های شجاعانه توانست رکورد 
صــادرات نفت و فراورده های نفتی را بشــکند به طوری که صادرات 

فراورده های نفتی بیش از چهار برابر افزایش یافته است. وی تصریح 
کرد: زمســتان تمام شد و روســیاهی آن می ماند برای کسانی که با 
دولت همراهی نکردند و چوب الی چرخ ما گذاشــتند. این روزهای 
زمســتانی تمام خواهد شــد و ملت ایران روزهــای خوبی در پیش 
خواهد داشــت.معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ما در دوران 
تحریم صادرات نفت را داشتیم، اظهار کرد: در دی ماه سال جاری که 
همچنان دونالد ترامپ در مسند ریاست جمهوری بود، وزارت نفت با 
روش ها و اقدامات شجاعانه موفق شد به این رکورد در صادرات دست 
یابــد و به بزرگترین رقم صادرات نفت خــام، میعانات و فراورده های 

نفتی دست یافتیم.

محیا سادات بهره دار

عبدالباسط انصاری
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یادداشت

فاطمه میرزایی

گروه اقتصادی: در حالی که اقتصاد ایران در دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ با چالش هایی از جمله تحریم های 
بین المللی مواجه شــده بود حضور بایدن در کاخ ســفید 
باعث گمانه زنی های زیادی دربــاره آینده اقتصاد ایران 
شــده اســت. بایدن در دوران مبــارزات انتخاباتی خود 
وعــده داده بود اگــر در انتخابات به پیروزی برســد به 
برجام بازخواهد گشــت. چیدمان دولــت وی نیز چنین 
رویکردی را نشــان می دهد و اغلــب اعضای کابینه وی 
به شــکلی در مذاکرات برجام نقش داشــته اند. در نتیجه 
بازگشــت بایدن به برجام در آینده محتمل خواهد بود. با 
این وجود دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد. نخســت 
اینکه زمان بازگشــت آمریکا به برجام چه زمانی خواهد 
بود و دوم اینکه آیا بازگشــت آمریــکا به برجام همراه با 
برداشــته شدن تحریم های ایران خواهد بود و یا خیر. اگر 
بایدن در کوتاه مدت یعنی تا قبل از پایان دولت حســن 
روحانــی در ایران به برجام باز گــردد این احتمال وجود 
دارد که آمریکا به ســمت کاهش و در نهایت برداشــته 
شــدن تحریم های ایران حرکت کند. این در حالی است 
که محافظــه کاران در ایران تمایــل دارند این اتفاق در 
کوتاه مدت رخ ندهد و بلکه به دولت بعدی موکول شود. 
به همین دلیل نیز موضوع برداشــته شــدن تحریم ها را 
قبل از بازگشــت آمریکا به برجــام مطرح می کنند. نکته 
دیگر اینکه نمی توان شــرایطی را متصور شــد که بایدن 
بدون هیچ پیش شــرطی تحریم های ایــران را لغو کند. 
شــاید وی در کوتاه مدت به برجام بازگردد اما تا برداشته 
شــدن تحریم ها فاصله زیادی وجود دارد. به احتمال زیاد 
بایدن به برجام باز می گردد و در یک پروسه زمانی منتظر 
می ماند ایران تعهدات برجامی خود را انجام بدهد و سپس 
به ســمت کاهش تحریم ها حرکت خواهد کرد. در چنین 
شرایطی باید منتظر تغییرات جدی در اقتصاد ایران حداقل 
در کوتاه مدت بود. تجربه تاریخی نشان داده فضای روانی 
در اقتصاد ایران تأثیرگذار است؛ کما اینکه با حضور رسمی 
بایدن در کاخ ســفید قیمت دالر و ســکه در ایران روند 

نزولــی به خود گرفته و امید می رود این وضعیت در آینده 
نیــز ادامه پیدا کند. با این وجــود واقعیت امروزی اقتصاد 
ایران برای تحلیل آینده حائز اهمیت اســت. بدون تردید 
در سال های اخیر اقتصاد ایران با چالش های جدی مواجه 
بوده است. آمارهای رسمی ارائه شده در این زمینه نشان 
می دهد اقتصاد ایران نســبت به گذشته کوچک تر شده و 
از ســوی دیگر فقر گسترش بیشتری داشته است. اقتصاد 
ایران قبل از اینکه امواج سه گانه یعنی سقوط قیمت نفت، 
بازگشــت تحریم ها وشیوع ویروس کرونا موضوعیت پیدا 
کند در یک شرایط نگران کننده و شکننده ای قرار داشت. 
براساس داده های رسمی تنها در سال های 1397 و 1398 
و بر اثر ندانم کاری ها و تسخیرشدگی نظام قاعده گذاری 
اقتصادی توســط گروه های غیر مولد، اقتصاد ایران بین 
دوازده تا پانزده درصد کوچک شده است. در کنار کوچک 

شدن اقتصاد در سه دهه گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملی 
در مقیاس جهانی نیز بوده ایم. گزارش های رسمی وزارت 
کار بیانگر این اســت که در سال های 1390 و 1391 در 
اثر بروز موج اول تحریم ها پنج میلیون نفر به تعداد فقرای 
کشــور افزوده شده است. این در حالی است که تحریم ها 
شدیدترین شکل فقر یعنی فقر خوراکی را نیز تشدید کرده 
اســت. در نتیجه در شــرایط ترکیبی که ما با تحریم ها، 
ســقوط قیمت نفت و ظهور کرونا مواجه هســتیم شرایط 
کشور آبســتن اتفاقات ناگواری در زمینه اقتصادی خواهد 
بود. براساس گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش های 
مجلس در ســال 1399 این احتمال وجود دارد که اندازه 
اقتصــاد ایران بین هفت و نیم تا یازده درصد کوچک تر از 
گذشته شود. نکته دیگر اینکه به دلیل کرونا در سال آینده 
از بین دو میلیون و هشــتصد هزارنفر تا شــش میلیون و 

چهارصد هزار نفر نیز شغل خود را از دست خواهند داد. 
این اتفاقات در شرایطی ممکن است رخ بدهد که اقتصاد 
ایران از جنبه های مختلف تحت فشار است. از یک طرف 
فروش مهم ترین منبع درآمــدی اقتصاد ایران یعنی نفت 
با چالش های جدی مواجه شــده و از ســوی دیگر میزان 
صادرات ایران نسبت به گذشته کاهش داشته است. این در 
حالی است که به دلیل شرایط تحریم ها دریافت پول ناشی 
از صادرات نفت نیز بسیار دشوار شده است. به همین دلیل 
با بازگشــت آمریکا به برجام و کاهش تحریم های ایران 
نمی توان به یکباره منتظر تغییرات بزرگ در اقتصاد ایران 
باشیم. شاید در کوتاه مدت اثرات بازگشت بایدن به برجام 
محسوس باشد اما این وضعیت دوام زیادی نخواهد داشت 
و در میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران باید چالش های 
خود را به صورت درونی حل کند. فضای روانی ناشــی از 
بازگشت آمریکا به برجام تنها می تواند شرایطی را فراهم 
کنــد که دولت بتواند در کوتاه مدت برای وضعیت کنونی 
کسب و کارها و بنگاه های کوچک اقتصادی راه چاره پیدا 
کنــد اما در بلند مدت به دلیــل کمبودها و ناتوانایی هایی 
که در درون دولت وجود دارد نمی تواند یک افق روشــن 
را پیــش روی بنگاه های اقتصادی قــرار بدهد. این نکته 
را نیز باید در نظر داشــت که عمر دولت حســن روحانی 
روبه پایان اســت و رویکرد دولت آینده در ایران در زمینه 
سیاســت خارجی و اقتصادی در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
اگر در آینده یــک دولت رادیکال در ایران روی کار بیاید 
که با آمریکا در تعارض شدید قرار داشته باشد این احتمال 
وجود دارد که روند کاهش تحریم ها نیز به کندی صورت 
بگیرد که در چنین شــرایطی چالش های اقتصادی ایران 
همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی 
اگر دولت کنونی یا آینده برنامه جدی برای مرتفع کردن 
چالش ها نداشته باشــد قادر به سنجش اولویت ها نیست 
و بنابراین خیلی راحت تحــت تأثیر القائات گروه های پر 
نفوذ ذی نفع قرار می گیرد. در شرایط کنونی نه تصویری 
کارشناســانه از وضع موجــود و نه تحلیل اولیــه دربارٔه 
منشأهای شــکل گیری وضع موجود ارائه می شود. بدون 
تردید اگر مشخص نباشد شــدت استیصال و گرفتاری و 
افزایش غیر متعارف تعداد بحران های کشور ناشی از چه 
سیاست هایی هست نمی توان به سمت تجویزهایی برویم 

که احتمال راهگشایی داشته باشد.

»تدبیر تازه« از چشم انداز آتی اقتصاد کشور  

همگام با روی کار آمدن »بایدن« گزارش می دهد

اقتصاد ایران در پسا ترامپ

با توجه به کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو از کارخانه تا حاشــیه بازار 
همچنان تفاوت چشمگیری دارد.

چند وقتی اســت که قیمت خودرو روند نزولی به خود گرفته اســت 
و آنطور که مشخص اســت شاهد کاهش 10 تا 20 میلیون تومانی 
قیمت خودرو در بازار هستیم. اما کماکان قیمت این محصول نسبت 

به اردیبهشت ماه امسال گران است.
206 تیپ 2 در اردیبهشــت ماه امســال حدود 160 میلیون تومان 
بود که اکنون به قیمت 180 میلیون تومان رســیده اســت. همان 
اردیبهشــتی که وعده دادند با برگزاری قرعه کشــی ها قرار است، 

قیمت ها کاهشی شود.
تولید کننده سود منطقی دارد ��

شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار که اردیبهشت 
ماه امســال برگزار شد، در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران، گفت: 
تالشمان بر این است که تولید کننده خودرو سود منطقی داشته باشد 

و به مصرف کننده هم به قیمت واقعی برسد.
در اردیبهشــت ماه که این طرح اجرا شــد، پراید 70 میلیون تومان، 
206 تیپ 2، 160 میلیون تومان و و ساینا 90 میلیون تومان بود، بعد 
از برگزاری قرعه کشی ها 206 به 180 میلیون تومان، پراید به 100 

میلیون تومان و ساینا به 127 میلیون تومان رسیده است.
نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد، بلکه قیمت کارخانه هم دنبال 
روی آن افزایشی شد و اکنون ایران خودرو پژو 206 را 110 میلیون 
تومان می فروشــد، اما همین خودرو در بازار آزاد 180 میلیون تومان 
خرید و فروش می شــود که خود این نشان دهنده تفاوت قیمت بین 

کارخانه تا حاشیه بازار است.
کارشناسان خودرو معتقد هســتند که قرعه کشی قرار بود تقاضا را 
کم کند، اما اکنون باعث تحریک آن شــده است. ابوالفضل خلخالی 

کارشــناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت 
و کشــاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: روشی 
مانند قرعه کشی متاسفانه به جای اینکه باعث کنترل تقاضا در بازار 
شود، باعث تحریک آن شده است. این بازار نیاز به برنامه ریزی های 
دیگری دارد که نیاز اســت مســئوالن به این بازار ورود کنند.علی 
قاســمیان کارشــناس صنعت خودرو، گفت: یکــی از موضوعات و 
مسائلی که در چند سال اخیر در صنعت خودرو مطرح بوده، اختالف 
قیمت خودرو از درب کارخانه تا حاشیه بازار است. این موضوع دالیل 
متفاوتی دارد که دلیل آن عدم تناســب بین عرضه و تقاضا اســت.

او بیان کرد: عرضه خودرو در چند ســال اخیر از تقاضا بســیار کمتر 
بوده و عطش بازار به خرید خودرو موجب افزایش قیمت شده است. 
بنابراین، تا مادامی که این مشــکل حل نشود، به نظر می رسد این 
موضوع یعنی اختالف قیمت خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار باقی 

خواهد ماند.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: باید برای این مشــکل به 
صورت ریشــه ای راه حلی در نظر گرفته شــود و فکری به حال آن 
کرد. به نظر می رســد راه حل این مشکل تناسب کردن بین عرضه 
و تقاضا باشــد، چه از طریق تولید داخل چه از طریق واردات، باید به 
این عطش پاسخ داد.قاسمیان بیان کرد: بدیهی است که اگر تناسب 
تولید و عرضه با تقاضا انجام شــود، شــاهد اتفاقات مثبتی در بازار 
خواهیم بود چرا که موجب ایجاد اشــتغال، عدم خروج ارز و داخلی 
سازی می شود که در هر صورت باید فکری به آن شود. در بسیاری 
از کشورهای دنیا به دلیل عرضه بیش از تقاضا، خودروسازان مجبور 
می شــوند خودرو را با ســود صفر درصد با اقساط بلند مدت تحویل 

دهند تا تولید را حفظ کنند.
او افزود: ریشــه ای ترین راه حل برای این مشکل ایجاد یک تناسب 
بین عرضه و تقاضاســت. بنابراین ایــن موضوعاتی که اخیراً مطرح 
می شــود مانند عرضه خودرو در بورس، امــا واگرهایی دارد. برخی 
اعتقاد دارند بــا عرضه خودرو در بورس اختالف قیمت بین کارخانه 

و حاشیه بازار کم می شــود اما به نظر صحیح نیست، چرا که حالت 
مزایــده ای که در بــورس وجود دارد و فضای احساســی که ایجاد 
می شود، به این عطش دامن زند و شرایط را از قبل بدتر خواهد کرد.

این کارشــناس صنعت خودرو افزود: البتــه تنها تفاوتی که موضوع 
عرضه خودرو در بورس دارد، این اســت که ســود ناشی از اختالف 
قیمت درب کارخانه تا حاشــیه بازار، به جای اینکه به جیب دالالن 
برود، به سمت کارخانه سرازیر می شود که این کار منشأ مشکالت و 
مفسده های دیگری خواهد بود.قاسمیان گفت: بنابراین ریشه ای ترین 
راه حل بــرای اینکه اختالف قیمت تا کارخانه را حذف کنیم، ایجاد 
تناســب صحیح بین عرضه و تقاضا است و اینگونه عطش مشتری 
کم خواهد شــد.حال با وجود اینکه بســیاری خودرو خود را تحویل 
گرفته انــد، اما برخی هم هنوز خــودرو را تحویل نگرفته اند، یکی از 
خریداران خودرو گفت: از سال گذشته خودرو 206 ثبت نام کرده ام، 
اما تاکنون این خودرو را تحویل نگرفته ام و حتی دعوتنامه ای دریافت 
نکرده ام.در این 9 ماه فرمول محاســبه قیمت خودرو تغییرات زیادی 
داشــت و نه تنها آن قانون 10 درصد اجرا نشد، بلکه فرمول افزایش 
قیمت کارخانه که هر 3 ماه یکبار بود تغییر کرد.شیوا رئیس شورای 
رقابت گفت: مدتی اســت مسائل مختلف در خصوص خودرو مطرح 
می شــود و هر فردی نظرات جداگانه ای دارد. شــورای رقابت هیچ 
ســخنگویی ندارد به جزء رییس شورا که مسئول است.او بیان کرد: 
یکی از وظایف شورای رقابت این است که تا آنجا که می تواند برای 
بازارهای رقابتی برنامه ریزی کند و بازار را رقابتی کند. شورا وظیفه 
دارد برای کاالهای انحصاری، قیمت تعیین کند.شیوا ادامه داد: باید 
شــرکت های مختلف به این بازار رجوع کنند تا بازار رقابتی شــود، 
خــودرو بازاری دارد که می تــوان آن را رقابتی کرد. تولید کنندگان 
بیشــتری باید به این بازار اضافه شوند. برای قیمت گذاری تعدادی 
از خودروهــا فرمولی متفاوت با دســتور العمل در نظر گرفته شــده 
است. آزادســازی زمانی اتفاق می افتد که بازار رقابتی داشته باشیم 
و خودروها رقیب دیگری در شــرکت های تولید کننده وجود داشته 

باشــد. اکنون 3 خودروساز دیگر به 2 خودروساز بزرگ اضافه شده اند 
و به دنبال تقویت خودروهایشان هستند. مقرر شده خودروسازان 50 
درصد تولید را افزایش دهند و خودروســازان بخش خصوصی از این 

دستورالعمل تبعیت خواهند کرد.
او ادامه داد: امســال باید موانع تولید را رفع کنیم. 2 خودروساز اظهار 
می کننــد که زیان می دهند و بحث هــای مفصلی در این خصوص 
مطــرح کرده اند. یکی از بحث ها در اقتصاد صرف به مقیاس اســت، 
یعنی هــر چه تولید افزایش یابد هزینه تولید کاهش می یابد.شــیوا 
گفت: حمایت بســیار خوب از تولید می کنیم و خودروسازانی که به 
بازار رقابتی اضافه می شــوند از آن هــا حمایت خواهیم کرد. آنچه با 
خودروســازان صحبت شده، خودروها را به 2 دسته تقسیم کرده ایم. 
گروه اول خودروهایی هســتند که در گذشــته وجود داشتند و گروه 
دوم شــامل خودروهای می شود که جدید تولید شده است.به موازات 
این طرح مجلس هم به ســاماندهی بازار خودرو ورود کرد، اما هنوز 
خروجی نداشــته است. همه این طرح ها که به نتیجه نرسیده دست 

نهادهای نظارتی را هم بسته است.
دست سازمان تعزیرات برای رسیدگی بسته است! ��

رایگانی ســخنگوی ســازمان تعزیرات معتقد اســت کــه اکنون 
دســت ســازمان تعزیرات برای رســیدگی که مشــکالت صنعت 
خودرو بســته اســت.با همه فرمول هــا و برنامــه ریزی هایی که 
تصمیم گیــران صنعت خودرو بــرای این بازار پر مشــتری انجام 
دادنــد تــا آن را کنتــرل کننــد، امــا در آن موفق نبودنــد، بازار 
 خــودرو روند کاهشــی بــه خود گرفته اســت و به نظر می رســد

 ادامه دار باشد.

دوگانگی تایید و  تکذیب

دست انداز قیمت گذاری در جاده مخصوص
بازار خودرو چه زمانی به آرامش می رسد

فائزه شعبانی

احسان انصاری

 دیروز عجیب ترین روز برای بازار سرمایه بود. در آخرین 
روز زمســتان که بازار سرمایه روی ســبزش را به همه 
ســهامداران نشان داد، در گوشــه دیگری از شهر، وزیر 
اقتصاد در حال پاسخ دادن به سؤاالت اعضای کمیسیون 
اقتصــادی مجلس دربــاره ضرر ســهامداران آن هم به 
صورت دو هفته متوالی بود. در این میان، حسن قالیباف 
اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به دلیل 
همین بی پاسخ ماندن های ضررهای سهامداران، استعفا 
داد که از نظر بســیاری از کارشناسان گفته می شود که 
او اســتعفا داد تا وزیر اقتصاد ســر جای خود بماند. وی 
اســتعفای خود را تکذیب کرده و ســپس استعفای وی 
توسط سیاوش وکیلی روابط عمومی سازمان بورس تأیید 

شد.
بازار این دوگانگی در تکذیب و تأیید را از وکیلی جویا شد 
که وی پاسخ شــفافی نداده تا ابهامات بیشتر شود، تنها 
پاســخ وکیلی به بازار این بود: به پایگاه رسمی سازمان، 
ســنا مراجعه کنید. در پایگاه نیز تنها خبر تقدیم شــدن 

استعفای قالیباف اصل آمده است.
با این وجود، این دومین اســتعفایی است که در نهادهای 
اقتصادی کشــور به صورت متوالی اتفاق می افتد چراکه 
دیروز هم داریوش اســماعیلی، معاونــت معادن و امور 
صنایع معدنی وزارت صمت از سمت خود استعفا داد تا در 
کار دیگری متناسب با رشته دانشگاهی اش سر کار برود. 
به هر حال باید دانست دلیل استعفای امروز چه بوده چه 

تأثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
مهدی احمدی، اقتصاددان محقق در حوزه بازار سرمایه 
در گفتگو با خبرنگار بازار در رابطه با اســتعفای قالیباف 
اصل اظهار کرد: دلیل اصلی اســتعفای رئیس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار عــدم توانایی در قول هایی بود که 
پیش از این در مورد بازارگردان ها و اصالحاال روی خوش 
بازار داده شــده بود که هیچکدام از آن ها انجام نشــد و 
البته، فشــار افکار عمومی به خاطر این شیب تند نزولی 
که در دو تا ســه هفته اخیر بازار تجربه کرده اســت که 
حتی در تابستان هم چنین شیبی برای بازار سرمایه دیده 

نشده بود
وی تصریح کرد: به نظر می رسد آقای قالیباف اصل وادار 
به استعفا شــده باشد و در واقع به او گفته شده است که 
اســتعفا بدهد و در غیر این صورت برکنار خواهد شــد و 
اصطالحًا قربانی وزیر اقتصاد شــده است. در این شرایط 
هم وزیر در مجلس همه شرایط را به گردن قالیباف اصل 
خواهد انداخت و قالیباف هم عدم توانایی مدیریتی اش را 
قبول کرد و استعفا داد و حاال مجلس این قول را خواهد 
داد که با برنامه شخص و تیم جدید شرایط را بهتر خواهد 
کــرد و در واقع، دو الی ســه ماه زمــان خواهند خرید و 
فرصت دولت هم به پایان خواهد رســید و این شرایط به 

خوبی به پایان خواهد رسید.
این اقتصاددان در مقایســه عملکرد قالیباف و محمدی، 
رئیس ســابق ســازمان بــورس گفــت: دوره مدیریتی 
محمدی نســبت به قالیباف اصل بسیار بیشتر بود و این 
دو دوره قابل مقایسه نیست زیرا محمدی به دلیل اینکه 
اقتصاددان بود کارهای مبنایی بیشــتری را برای بورس 
انجــام مــی داد. دوره قالیباف اصل تــا زمانی که حباب 
نقدینگی در بازار سرمایه مانند بقیه بازارها زیاد بود، خوب 

بود تا زمانی که این حباب زودتر از بقیه ترکید.
احمدی با اشــاره به اینکه قالیباف با داشــتن مســئولیت 
ســازمان بورس، اختیارات و تکالیــف قانونی را به عهده 
دارد، افزود: البته اینکه رئیس ســازمان بورس چه قدر از 
این اختیارات اســتفاده کرده و اینکه چه قدر از مشکالتی 
که پیش آمده ناشــی از عملکــرد مدیر عامل بورس بوده 
هم باید مشخص شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: بارها 
گفته شده است که در شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و 
رئیس بانک مرکزی کسانی هستند که اظهار نظر می کنند 
و دیده هم نمی شــوند و چون شورایی رأی گیری را انجام 
می دهــد، اما پس از آن همه وزیــر اقتصاد و رئیس بانک 
مرکزی را می شناســند، دقیقًا سازمان هم به همین شکل 
ادامه می شــود که یک رئیس داشته و یک شورای وجود 
دارد و مضــاف بر این کمیته هایــی وجود دارد که عزل و 
نصب مسئولین آن ها تمامًا در اختیار رئیس سازمان بورس 
نیســت. در این شرایط، بازار شــاید 20 درصد سازمان و 
رئیس آن مقصر خواهند بود و شــرایط بازار سرمایه خیلی 
متوجه به عملکرد رئیس سازمان و سازمان بورس نیست.

رئیس شورای رقابت خبر داد:

خودرو تا پایان سال گران نمی شود

شیوا گفت: برای اینکه شــوکی به بازار وارد نشود تا پایان سال 
قیمت خودرو درب کارخانه افزایش پیدا نخواهد کرد.

رضا شــیوا رئیس شــورای رقابت گفت: با توجه به اینکه بانک 
مرکزی تورم بخشــی را به شورای رقابت اعالم کرده است، 10 
درصد افزایش تورم در این بخش داریم، اما برای اینکه شــوک 

روانی به بازار اعمال نشود، این افزایش قیمت را اعمال نخواهیم 
کرد.او بیان کرد: تورم بخشــی برای دی و بهمن و اسفند ایران 
خــودرو 14.1 درصد و برای ســایپا 14.75 درصــد بوده که در 
مجموع افزایش 10 درصدی می شود، اما برای اینکه هیجانی در 
بازار ایجاد نشود، هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، یعنی هیچ 
کدام از خودروها تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت.او 
در خصوص برگزاری مراسم های قرعه کشی تا پایان سال گفت: 
قرعه کشی تا زمانی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه است، ادامه 

خواهد داشــت در گذشته متقاضیان واقعی برای ثبت نام خودرو 
اقدام نمی کردند و عده ای متقاضی واقعی نبودند و اکنون با این 

روش جدید در تالش هستیم خودرو به متقاضیان واقعی برسد.
شیوا افزود: برخی می گویند برای سر و سامان دادن به بازار خودرو 
واردات باید آزاد شــود، اما در حال حاضر نمی توانیم واردات را آزاد 
کنیم.او تشــریح کرد: قرار بر این بود که هر 3 ماه یکبار با توجه به 
نرخ تورم بخشــی، افزایش قیمت خودرو داشته باشیم، اما در حال 
حاضر این رویه ممکن است با شرایطی که به وجود آمده و کاهش 

نرخ ارز، به هر 6 ماه یکبار تغییر کند.رئیس شورای رقابت بیان کرد: 
این تصمیم نیاز به این دارد که جلســات شورای رقابت برگزار شود 
و تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شــود. بحثی که اکنون 
داریم در خصوص تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو اســت و برخی 
تصور می کنند این تغییر فرمول باعث افزایش قیمت می شــود، اما 
اینگونه نیســت، اگر خودروسازی افزایش تولید 50 درصدی داشته 
باشــد قیمت ها افزایش پیدا می کنــد در غیر این صورت هیچ گونه 

افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

نخستین روزهای ریاست جمهوری 
بایدن برای میلیاردرها چگونه بود؟

در روزهای نخســت ریاســت جمهوری جو بایدن کــه به دلیل 
خوش بینی ها نسبت به دولت آن سهام شرکت های فناوری صعود 
قابل توجهی را تجربه کرد، میلیاردرها ســود چشــمگیری کسب 
کردند و جف بزوس باز هم در صدر لیست نخستین فرد ثروتمند 

جهان قرار گرفت.

به گزارش فوربس، جف بــزوس، ثروتمندترین فرد جهان هفته 
بسیار خوبی را پشت سر گذاشت. مدیرعامل آمازون در این مدت 
10 میلیــارد دالر به ثروت خود افــزود و دارایی خالص خود را به 
191.5 میلیارد دالر رساند. وی نسبت به ایالن ماسک، مدیرعامل 
تســال )183.2 میلیارد دالر( که در مــاه جاری به صورت موقت 
جایگاه نخست را تصاحب کرد، 8.3 میلیارد دالر پیش افتاده است.

جو بایدن روز چهارشنبه به جایگاه ریاست جمهوری منصوب شد و 
به دلیل افزایش خوش بینی ها نسبت به برنامه های واکسیناسیون 
کووید-19 و بسته حمایتی توسط دولت وی، سهام فناوری صعود 
کرد.ســهام آمازون هفته گذشــته را با 6.1 درصد رشد به پایان 

رساند، فیس بوک 9.2 درصد صعود کرد و سهام شرکت مادر اپل، 
آلفابت نیز 9.5 درصد افزایش یافت. در همین حال، شاخص های 
اس اند پی 500 و داو جونز به ترتیب 2 درصد و 0.5 درصد رشد 
داشــتند.مدیرعامل فیس بوک، مارک زاکربــرگ )دارایی خالص: 
100.4 میلیــارد دالر( به لطف خوش بینی عمومی به دولت جدید 
و افزایش اعتماد وال اســتریت به رســانه های اجتماعی بزرگ، 
در هفته گذشــته 7.9 میلیارد دالر سود کرد.بنیان گذاران گوگل، 
لری پیج )دارایی خالص: 83 میلیارد دالر( و سرگی برین )دارایی 
خالــص: 80.6 میلیارد دالر(، به دنبال صعود ســهام فناوری، به 

ترتیب 6.6 و 6.3 میلیارد دالر سود کسب کردند.

مهسا نجاتی
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َچک افسری نماینده سبزوار و 
شرایط برکناری از نمایندگی

این روزها که خبر چک افســری نماینده ســبزوار دهان به 
دهان و گوشــی به گوشــی می چرخد، عده ای در فضای 
مجازی مســئله برکناری یا عزل علی اصغر عنابســتانی از 
ســمت نمایندگی مجلس را مطرح می کنند. آیا اساسا این 

خواسته قابل تحقق است؟
اول باید توجه داشــت که حوزه بررسی موضوع عزل یک 
فرد از ســمت نمایندگی پارلمانی، بحث حقوقی است و نه 
سیاســی، یعنی باید ساز و کار مســئله را از دیدگاه حقوقی 
مشــاهده کرد نه از دیدگاه سیاسی. عده ای از حقوقدانان از 
جمله آقای سیدمحمد هاشمی و آقای قاضی شریعت پناهی 
معتقدند امکان عزل نماینده مجلس اساسا وجود ندارد ولی 
باید توجه داشــت زمانی این حقوقدانان بزرگ عنوان کرده 
اند امکان عــزل نماینده مجلس به هیچ عنوان وجود ندارد 
که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391 
به تصویب نرســیده بود. هر چند باید گفت در قانون مزبور، 
حکــم واضحی درباره مجازات نماینده از طریق برکناری او 
وجود ندارد. در مرحله اول تصویب قانون مزبور در مجلس، 
تصویب شد که لغو اعتبارنامه نماینده که منجر به برکناری 
او می شود، با تصویب اکثریت مطلق مجلس مقدور باشد که 

شورای نگهبان با این ماده مخالفت کرد.
هر چند در ماده 90 قانون آیین نامه داخلی مجلس، مسئله 
از دست دادن ســمت نمایندگی مورد بحث قرار گرفته که 
منظور از آن عدم حضور در جلسات مجلس، ناتوانی جسمی 
و روانی از انجام وظایف نمایندگی یا بیماری اســت که به 
مســئله برکناری از طریق توهین به ســرباز پلیس راهور 

ارتباطی ندارد.
ثانیا توجه شــود برخی از حقوقدانــان از جمله آقای محمد 
مومن معتقدنــد نه تنها یک نماینده بلکه طبق شــرایطی 
کل نماینــدگان مجلس را می توان عزل و حتی مجلس را 
منحل ســازد. برخی دیگر از حقوقدانان از جمله آقای علی 
بهادری جهرمی، معتقدند در راستای رسیدن به هدف قانون 
اساسی که طبق مقدمه، »حکومت صالحان« در جمهوری 
اسالمی است، شورای نگهبان می تواند با ساز و کار بررسی 
صالحیت حتــی در دوره پس از انتخابات و تایید اعتبارنامه 
نمایندگان، »صالحیت« نماینده را بررسی و در صورتی که 
او را فاقــد صالحیت از ابتدا یا اکنون تشــخیص دهد، رای 
بر عزل او دهد. این رویه تاکنون ســابقه هم داشته است و 
شورای نگهبان چنین عزلی را پس از برنده شدن یک فرد در 
انتخابات و حتی با وجود تایید صحت انتخابات، به استناد به 
»نداشتن صالحیت« نامزد مزبور، انجام داده است. هر چند 
عده ای از حقوقدانان از جمله دکتر هاشــمی استاد دانشگاه 
شیخ مفید قم معتقدند این ابزار ممکن است تبدیل به تسویه 

حسابهای سیاسی شود.
ثالثا از سوی دیگر باید در نظر داشت در نظام حقوقی ایران، 
سیاستهای کلی دارای ارزش و اعتبار بسیار است و در مقامی 
همردیف قانون اساســی و از دیدگاه برخی، باالتر از قانون 
اساســی قرار می گیرد. در بند 13 سیاستهای کلی انتخابات 
بر »سازو کار الزم برای حســن اجرای وظایف نمایندگی، 
رعایت قسم نامه، جلوگیری از سواستفاده مالی، اقتصادی و 
اخالقی« تاکید شــده است و همچنین عباراتی عنوان شده 
که می توان این عبارات را دلیلی برای امکان عزل نماینده 
دانســت: »انجام اقدامات الزم در صورت زوال یا کشــف 

فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان«
همین عبارت به لحاظ حقوقی به تنهایی کافی است تا دست 
شورای نگهبان برای رد صالحیت نماینده مجلس، باز باشد 
و نماینده هتاک را به دلیل کشــف فقدان شرایط نمایندگی 
مجلس، رد صالحیت نماید. البته باید در نظر داشت شورای 
نگهبان در سال 1380 نیز در بحث مصونیت نمایندگان به 
صراحت اعالم نظر درباره تفسیر رسمی قانون اساسی داشته 
و عنوان کرده بود مصونیت نمایندگی درباره اجرای وظایف 

نمایندگی است نه سایر موضوعات از جمله ارتکاب جرم.
طبق این تفســیر، وقتی نماینده را بتــوان به خاطر ارتکاب 
جرم تحت تعقیب قرار دارد، می توان او را در صورت صدور 
حکم قطعی به زندان انداخــت و طبق قانون چنین فردی 
صالحیت نمایندگی ندارد. در نتیجه به اجبار، نماینده ای که 
برای تحمل مجازات در زندان به ســر می برد از نمایندگی 
مجلس خلع و برکنار می شود. هر چند باید توجه داشت در 
مــواد 23 تا 26 قانون مجازات اســالمی که به مجازاتهای 
تبعی و محرومیت از حقــوق اجتماعی اختصاص دارد، تنها 
»نامزد شدن« در انتخابات مجلس را به عنوان مجازات در 

نظر گرفته است نه »برکناری از عضویت در مجلس«.
 با این توضیحات، می توان گفت امکان عزل نماینده هتاک 
به لحاظ حقوقی وجود دارد ولی دارای تشــریفاتی است که 
اختیار اجرای آن در دست شــورای نگهبان و دلیل آن هم 
فقدان شرایط نمایندگی است. همچنین قاضی محکمه نیز 
مــی تواند در صورتی که نماینده ای را در مقام مجازات، به 
حبس طوالنی مدت محکوم کند، عمال شرایط برکناری او 

از سمت نمایندگی را فراهم آورد.
*حقوقدان  

صف حمایت از سرباز وظیفه هر روز پر تر می شود.نماینده ای 
که ســیلی زدن را منکر می شود و خواهان حمایت دولت هم 
می باشــد.اما رئیس پلیس راهور تهران مستندات این اتفاق را 

ثبت شده خواند.
عابــد اکبری، که به خاطر اجرای قانــون از طرف این نماینده 
ســیلی خورده بود، درباره روز حادثه گفت: من 22 ساله هستم 
و از شهر آمل راهی تهران شــده ام، از همان روز اول با خودم 
گفتم در این 2 ســال که باید در خدمت سربازی بگذرانم بدون 
هیچ ترســی حافظ قانون خواهم بود. تالشــم را هم برای این 
هدف انجام داده ام و نه آن لحظه و از یک نماینده مجلس، که 
در مقابل هیچ فرد دیگری هم تا زمانی که حق و قانون با من 

باشد، ابایی ندارم.
او درباره ماجرایی که روز 4 بهمن رخ داد گفت:

*نمی توانــم از تمام اتفاقاتی کــه در آن ویدئو رخ داد بگویم، 
اما به هر حال مردم دیدند که چه حرف هایی رد و بدل شــد و 
بقیه مردم حاضر هم چه چیزهایی می گفتند. من می دانستم که 
قانون چیست و آنجا بودم تا وظیفه ام را انجام دهم. برای اجرای 
قانون هم از هیچ کســی نمی ترسیدم. تقدیر و تشکر می کنم از 

مسئوالنی که از من حمایت می کنند.
*از مجلس کســی با من تماس نگرفــت، اما نیروی انتظامی 
لحظه به لحظه همراه کارهای من اســت. شاید بعد از دادگاه 
از مجلــس هم با من تمــاس بگیرند. این چنــد روز، صبح و 
بعدازظهر، درگیر کارهای این پرونده هســتم و به همین دلیل 
نتوانسته ام سر شیفت حاضر بشوم، اما به محض تمام شدن این 

ماجراها مجدداً سر خدمت حاضر می شوم.
* من می دانم که همه چیز سلســله مراتب دارد. رئیس من هم 
یک رئیس دارد و همه چیز در قانون روشن است. همین قانون 
گفته هر خودرویی بخواهــد از الین ویژه تردد کند باید مجوز 
داشته باشد. من هم ترسی از انجام کاری که رئیس باالدستی و 
مهم تر از آن قانون به من سپرده ندارم. همه آنها هم گفته اند در 

این ماجرا از من حمایت می کنند که تا به اینجا هم حمایت شان 
را دیده ام.

علی اکبری، پدر عابد گفت:
*شنیدن ماجرا خیلی ناراحت کننده بود. اینکه فرزندت را بزرگ 
کنی. ســعی کنی درســت تربیت شــود. درس بخواند و برای 
کشورش به سربازی برود. در تمام این سال ها کنارش باشی و 
برخورد فیزیکــی با او نکنی، آن وقت یک نماینده مجلس، که 
قرار اســت وکیل من و بقیه مردم در آن مجلس باشد، به جای 
حمایت، دست روی او بلند کند، اتفاق ناراحت کننده ای است. به 
ویژه خیلی نگران مادرش بودم. او وقتی از ماجرا مطلع شد خیلی 
ناراحت شــد و مدام به این فکر می کرد که یک نفر به پسرش 
ســیلی زده اســت. به همین دلیل، دیروز مرخصی گرفتم و به 
تهران آمدم تا ماجرا را از همان جا پیگیری کنم، پسرم را ببینم و 

خیال مادرش را بابت سالمت عابد راحت کنم.

* در این روزها چندین نفر از دوســتان و آشــنایان ما تماس 
گرفته اند و به خاطر تربیت چنین پسری از ما تقدیر کرده اند. در 
فضای مجازی هم متن های زیادی دیدم که از پســر ما تقدیر 
شده بود و از او به عنوان یک انسان آزاده نام بردند. چه افتخاری 
برای یک پدر و مادر بزرگ تر از اینکه ببیند فرزندی که سال ها 
برایش زحمت کشیده به چنین انسان درستی تبدیل شده است.

*نیروی انتظامی و ســردار اشتری به ما قول داده اند که پیگیر 
کارها باشند و شــکایت را انجام دهند. خودمان هم دیگر قصد 
نداریم که به این مساله ورود کنیم و شکایت تنظیم کنیم. اداره 
حقوقی نیروی انتظامی این کار را انجام داده و قول هم داده که 
تــا آخرین لحظه این ماجرا کنار ما بماند و از عابد حمایت کند. 
برخی گفتند پیگیر ماجرا نشوید، شاید مشکلی برایتان رخ بدهد، 
اما من کاری به این حرف ها نداشــتم. تا زمانی که بدانم حق با 
من و فرزندانم است و بدانم که اشتباه و ناحقی مرتکب نشده اند، 

همواره کنارشان خواهم بود.
* من هیچ حرفی با این آقای نماینده مجلس ندارم. کسی که 
دســت به چنین کاری می زند اصــاًل نباید با او حرفی زد. فقط 

متأسف هستم.
مادر این سرباز آملی در ابتدا می گوید: چون گوشی مدرن ندارد 
خبر ســیلی خوردن فرزندش را یکی از بســتگانش در فضای 
مجازی دیده و به او اطالع داده اســت و پســرش عابد، چون 
می دانســت از کتک خوردنش ناراحت می شــوم از این اتفاق 
چیــزی به من و پدرش نگفته بود. این مادر آملی که به عنوان 
راننده ســرویس مدارس فعالیت می کرد و حاال به دلیل شیوع 
کرونا بیکار شده است، گفت: من به کار پسرم که برای اجرای 
قانون جلوی تخلف را گرفته و در این راه سیلی هم خورده است 
افتخار می کنم اما شبی که این خبر را شنیدم از گریه نتوانستم 
بخوابــم. او گفت: اگر یک ملت هم از پســرم حمایت کنند باز 
کســی باید مادر باشــد تا بتواند درد کتک خوردن فرزندش را 
در شــهر غریب درک کند. با چنگ و دنــدان فرزندم را بزرگ 
کردم و انتظار نداشتم پسرم به خاطر اجرای قانون سیلی بخورد. 
مادر ســرباز راهور که سیلی خورده است گفت: 6 ماه از خدمت 
سربازی عابد گذشــته و او از یک ماه قبل تاکنون به مرخصی 
نیامده، اگرچه دوری فرزند ســخت بــود اما این دو روز زندگی 
برایم ســخت تر شده است. او می گوید: شــاید پسرم در چشم 
برخی مقامات فقط یک سرباز معمولی باشد، اما همه داشته های 
من پســرم است که او را با جســم و روحم در هر کجای دنیا 
باشد محافظت خواهم کرد. کار نماینده مجلس زیر سؤال بردن 
لباس نظام اســت او در آخر گفت با نماینده مجلسی که دست 
به این کار زده هیچ صحبتی ندارد: من هیچ حرفی با این آقای 
نماینده مجلس ندارم. کســی که دست به چنین کاری می زند 
اصاًل نباید با او حرفی زد. فقط متأســف هســتم و بداند که با 
این کاری که انجام داده لباس نظام را زیر ســؤال برده اســت. 
از مجلس هم در این روزها کســی با ما تماسی نگرفته است و 
قول پیگیری هم نداده اند. فقط نیروی انتظامی بود که همراهی 
کرد. اتفاقاً از مجلس هم درخواست دارم که به این مساله ورود 

کند و ساکت نماند.

آنچه بر سیلی قوه مقننه بر قوه مجریه گذشت

فراتر از ترس در اجرای قانون

ابوالفضل فیضی خواه

عمارت جنجالی شمال تهران در حالی به مبلغ 150 میلیارد تومان 
به فروش رســیده است، که هنوز نام و ارتباط خریدار با شهرداری 

تهران مخفی است.
صحبت از عمارتی چند ساله است، عمارتی 1200 متری با تزئینات 
و تجمالت فراوان که نامش اقدســیه اســت؛ به گفته کارشناسان 
این عمارت ارزش تاریخی ندارد و بیشتر از ارزش میراثی برخوردار 
است، همچنین در آنجا شخص مهمی هم ساکن نبوده و تنها معمار 

شاخصی سازنده آن بوده است.
براساس آمارهای اخیر عمارت اقدسیه در سال 1379 به شهرداری 
تهران واگذار شــده و از آن ســال به بعد این خانه به محل اقامت 
شــهرداران تهران تبدیل شد، اما زمانی که محمود احمدی نژاد به 
عنوان شــهردار تهران منصوب شد وضعیت تغییر کرد، به طوری 
که او اعالم کرد که »این خانه اشــرافی اســت و من در خانه خود 
اسکان خواهم داشــت و در آنجا زندگی می کنم«، به همین دلیل 
آن عمارت در اختیار ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران 
قرار گرفت تا به عنوان یک فرهنگســرا از آن استفاده شود. چنین 
تاریخچه ای تنها همه داستان نیســت، این موضوع برای همگان 
روشن است که باید از یک ملکی با ارزش بسیار زیاد میراثی مراقبت 
کرد و مسئوالن وقت الزم است تمام تالش خود را برای حفظ آن 
انجام دهند، اما چند روز گذشــته خبری در فضای مجازی مبنی بر 
فروخته شــدن عمارت اقدســیه واقع در تهران منتشر شد، در این 
خبــر آمده بود که با وجود فروختــن این عمارت اما خبری از ثبت 
معامله در ســامانه شفافیت نیست و اصاًل مشخص نیست که این 
عمــارت را با چه قیمتی و به چه فردی فروخته اند، مســئوالن در 
این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی دارند، برخی تأکید دارند که این 
مکان تاریخی یا میراثی نیست، اما عده ای هم معتقدند که این بنا 
دارای ارزش معماری و همچنین مکانی رویدادمحور است پس باید 
حفظ شــود. در ارتباط با خبر فروش این عمارت، اعضای شورای 

شــهر تهران هم سکوت اختیار نکردند و در گفت وگو با بسیاری از 
رسانه ها نظر خودشان را به گوش شهردار تهران رساندند، علی اعطا 
سخنگوی شورای شهر تهران معتقد است که شهرداری وظیفه ای 
بــرای خرید و فروش آثار میراثی نــدارد و این ملک چه در تملک 
شهرداری باشد یا نباشد بر اساس اعالم نظر وزارت میراث فرهنگی 
باید عمل شود و فروش آن را نباید به ضوابط گره زد. در ادامه زهرا 
نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران 
اعالم کرد: اصل بر این است که از بناهای فاخر نگهداری کنیم و 
اگر چه نیازمند بودجه مالی هستیم، اما به نظرم اهمیت نگهداشت 

این خانه نیز کمتر از یک اقدام عمرانی نیست.
وی بــر این باور اســت که این ملک محل مناســبی برای انجام 
فعالیت های فرهنگی است و می تواند در اختیار هنرمندان قرار گیرد، 
چرا که باید نســبت به این دســت از خانه های خاص و ارزشمند 

حساس باشیم.
در ادامه نمایندگان مجلس هم دست به کار شدند و در تذکری به 
وزرای کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار 
جلوگیری از فروش عمارت اقدسیه و انجام بررسی ها به منظور ثبت 
این اثر به عنوان میراث فرهنگی شــدند، اما با توجه به این اظهار 
نظرها و مخالفت بــرای فروش چنین عمارتی مهم، پیروز حناچی 
شــهردار تهران تاکید کرد که قرار نیســت این ملک به هر کسی 
فروخته شود، ما تدبیری می کنیم که خانه را به کسی نفروشیم که 
آن را خراب کند، خانه را به کســی می فروشیم که تمایل به حفظ 
این بنا به همین شــکل را داشــته باشد تا نگرانی های تخریب آن 
برطرف شود، همچنین به اعتقاد شــهردار تهران، این ملک خانه 
معروف و معمولی است حتی در فروش این ملک به گونه ای عمل 

می کنیم که تعادل منطقه به هم نخورد. اما آقای شهردار، چرا باید 
کســی که قصد خرید این ملک را دارد قول بدهد که این عمارت 
را تغییــر ندهد؟ آیا جز این اســت که این تعهــد برای راضی نگه 
داشتن مخالفان این معامله است؟ چطور می توان ادعا کرد که این 
عمارت با داشــتن چنین ویژگی های معماری و فرهنگی، تنها یک 
خانه معمولی است؟ مدیریت روابط عمومی شهرداری تهران هم در 
این راســتا اعالم کرد که هزینه نگهداری ملک اقدسیه بالغ بر 25 
میلیون تومان در ماه اســت و بهتر است این ملک از طریق مزایده 
به فروش برســد و ملک دارای ارزش تاریخی نیســت و معماری 
خاصی هم ندارد و افراد شاخصی هم در این ملک زندگی نکرده اند 
که بخواهیم آن را نگه داریم. این ملک سه تخته فرش واجد ارزش 
داشت که در انبار مرکز ارتباطات شهرداری قرار دارد و هیچ وسیله 
ارزشی دیگری هم نداشته است. آیا این اظهار نظرها توجیهی برای 
فروش آن است؟ بهتر نیست حتی اگر قصد فروش هم داریم، بنای 
ارزشــمند ملی و فرهنگی کشور خودمان را با چنین صحبت هایی 
ســرکوب نکنیم و بی ارزش جلوه ندهیم؟ حال طولی نکشید که 
محمدنــادر محمدزاده مدیرعامل ســازمان امالک و مســتغالت 
شــهرداری تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر از 
فروش این عمارت را داد، عمارتی که فروش آن کاماًل در سکوت 
انجام شده اســت. محمدزاده بیان کرد که عمارت اقدسیه از قرار 
متری 180 میلیون تومــان و با قیمت نهایی بیش از 150 میلیارد 
تومــان از طریق مزایده به فروش رفته و پول آن پرداخت شــده 
است، اما چون هنوز مراحل اداری آن طی نشده قراردادی به امضا 
نرســیده است که پس از به امضا رسیدن آن توسط شهردار منطقه 
یک، قرارداد آن ابالغ می شود و همزمان با ابالغ قرارداد به سامانه 

شفافیت می رود. اما محمد علیخانی عضو شورای شهر تهران نظر 
دیگری دارد، او در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
خبر فروش عمارت اقدسیه تأکید کرد که فروش این عمارت هنوز 
نهایی نشــده و به مرحله عقد قرارداد نرســیده و فقط یک مزایده 
برگزار شده اســت؛ الزم است که قرارداد منعقد شود، پول های آن 
پرداخت شود و بعد در سامانه شفافیت قرار بگیرد، اما عالمت سوالی 
بســیار اساسی در ذهن ایجاد می شــود، موضوع به این مهمی که 
به سرنوشــت فرهنگی ما گره خورده چــرا باید در میان این همه 
تناقض صحبت مسئوالن قرار گیرد؟ مگر می شود فروش آن قطعی 
نشــده باشد اما سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران حتی 
بداند این عمارت متری چند به فروش رسیده است؟ دقیقاً مشخص 
نیست که قصه فروش عمارت اقدسیه به پایان رسیده یا نه! به هر 
حال باید منتطر بمانیم و ببینیم مسئوالن شهرداری و شورای شهر 
تهران باز چه توجیهی برای این کار دارند؟ در اینجا باید یاد صحبت 
یکی از اعضای شورای شهر تهران افتاد که می گفت: مردم نامحرم 

نیستند، مردم صاحب این شهر هستند.
»تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل....!«

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 از انکار میراثی بودن تا الزام خریدار به حفظ معماری بنا

پشت پرده فروش عمارت اقدسیه

نقد هفته

امید سلیمی بنی*

محسن بهر ه دار

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی:

ارز 4200 تومانی عامل قاچاق ۶0 درصدی دارو از کشور
عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اســالمی گفت: در بخش دارو باید گفت بیش از 60 درصد دارویی که با ارز 4200 

تومانی وارد کشور می شود، قاچاق می شود. 
جواد نیک بین، عضو کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اســالمی درباره حذف ارز 4200 تومانی دارو و نهاده های دامی 
گفت: ارز 4200 تومانی با هدف کاهش قیمت کاالهای اساســی به نهاده های دامی، دارو و برخی کاالهای مصرفی مردم 
پرداخت می شــد. علی رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساســی، متاسفانه شاهد تورم 70 الی 90 درصدی در 
کاالهای مشمول این ارز بوده ایم. وی ادامه داد: در بخش دارو باید گفت بیش از 60 درصد داروی که با ارز 4200 تومانی 
وارد کشــور می شده، قاچاق می شود. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، داللی ها، رانت خواری ها و ویژه خواری ها، حذف 
ارز 4200 تومانی اســت. عضو کمیســیون تلفیق مجلس در ادامه گفت: صحبت های مطرح می شــود، مبنی بر اینکه نرخ 
ارز 4200 تومانی را افزایش دهیم که آن هم پذیرفتنی نیســت و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. وی ادامه داد: 
تصمیم کمیســیون تلفیق درخصوص حذف ارز 4200 تومانی پســندیده است. امیدواریم دولت هم در این زمینه همراهی 

کند.
نیک بین در پایان تصریح کرد: در سال آینده دیگر شاهد ارز دونرخی نخواهیم بود. مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نیما 
باید مستقیم و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. دربخش دارو هم باید ارز 4200 تومانی آن حذف شود و منابع مالی 

حاصل از آن از طریق بیمه های خدمات درمانی به مردم پرداخت شــود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

ذخایر خون رو به کاهش است

مدیرکل انتقال خون اســتان تهران گفت: ذخایر خون اســتان تهران در حد پنج روز و قابل قبول است، اما به علت سردی و آلودگی 
هوا و شیوع کرونا با کاهش سطح ذخایر خون در روزهای آینده مواجه هستیم و از مردم می خواهیم برای اهدای خون اقدام کنند.

محمدرضا مهدی زاده افزود: همه ساله با سردی هوا و افزایش میزان آلودگی هوا شاهد کاهش مراجعه کنندگان برای اهدای خون 
بودیم، اما امسال در فصل سرد سال عالوه بر آلودگی و سردی هوا، شیوع کرونا نیز در جامعه مزید بر علت و منجر به این شده که 
میزان اهدای خون کاهش یابد. وی ادامه داد: در این شــرایط با ارســال پیامک برای اهداکنندگان خون و تماس های تلفنی از اهدا 
کنندگان خون خواســته شده یاری گر انتقال خون برای تأمین خون مورد نیاز بیمارستان ها ومراکز درمانی باشند و همچنین در این 

زمینه از رسانه ها نیز می خواهیم اطالع رسانی مناسب در این خصوص انجام شود.
وی تاکید کرد: اکنون ســطح ذخایر خون در استان تهران خوب است و همه نیازهای 160 مرکز درمانی و بیمارستانی استان تهران 
تأمین می شود، الزم است برای حفظ این سطح از ذخایر خون مردم نوع دوست مانند همیشه یاری گر انتقال خون و نجات دهنده جان 
بیماران نیازمند به خون و فراورده های آن باشند. مهدی زاده گفت: در شرایط عادی در تهران روزانه 1200 واحد خون اهدا و بین 160 
مرکز درمانی و بیمارســتانی توزیع می شود، این در حالیست که اکنون 800 واحد خون در تهران اهدا می شود و همچنان شاهد افت 
مراجعه کنندگان هستیم.مهدی زاده با تشویق مردم به اهدای خون گفت: واقعاً در این روزها، بیش از همیشه به مهربانی و وفاداری 
مردم نیاز داریم و امیدواریم در کنار سختی ها و تلخی های کرونا، شاهد صحنه های پر از عشق و زندگی در مراکز اهدای خون باشیم 

و باید از مردم عزیز تشکر کنم که هر وقت شرایط سخت می شود، با همه توان و انگیزه به میدان می آیند.

مینو محرز: از سوئد واکسن کرونا 
وارد می کنیم

مســئول ارزیابی واکســن کرونای ایرانی گفت: واکسن سوئدی 
وارداتی با تکنولوژی Recombinant ســاخته شده و مورد تأیید 

است.
مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در برنامه »تهران 
ما سالمت« رادیو تهران با اشاره به تزریق واکسن کرونای وارداتی 
طی روزهای آینده گفت: اولویت تزریق واکسن کرونا با کادر درمان 
اســت. اولویت دوم با افراد باالی 70 سال و بیماران دیابتی، قلبی 

و ریوی و افرادی اســت که ســابقه بیماری زمینه ای دارند و بعد 
گروه های دیگر که بیشتر با مردم در ارتباط هستند در اولویت های 
بعدی قرار می گیرند. ولی اولین بخش از واکســن وارداتی بیشــتر 
برای کادر درمان و افراد در معرض خطر کووید خطرناک اســتفاده 
می شــود.وی با اعالم این خبر که واکســن مذکوراز کشور سوئد 
وارد می شــود گفت: این واکسن مدرنا نیست و واکسن کوبایی هم 
نیست چون واکسن کوبایی هنوز فاز آخر خود را طی نکرده است. 
این واکســن از سوئد وارد می شــود و مورد تأیید ما است.مسئول 
ارزیابی واکسن کرونای ایرانی درباره ساخت واکسن در داخل کشور 
خاطرنشان کرد: واکســنی که 9 دی ماه اولین تست خود را انجام 

داد و مجوز کمیته اخــالق را دریافت کرد تحت نظر من و دو نفر 
از همکارانم است و در حال طی کردن فاز کارآزمایی بالینی است. 
هدف ما در کارآزمایی بالینی مرحله اول، بررسی عوارض است که 
داوطلبانی که تزریق بر روی آنها انجام شــده خوشبختانه عوارض 
مشخصی نداشــتند و نوبت دوم واکسن هم برای آنها تزریق شده 
اســت.محرز با اشــاره به اینکه تا امروز 30 نفر واکسن را دریافت 
کرده انــد گفت: این واکســن به تدریج تزریق می شــود و پس از 
تأیید گروه نظارتی نفرات بعدی مورد تزریق واکسن آزمایشی قرار 
می گیرنــد. اگر مرحله اول موفقیت آمیز باشــد مرحله دوم با 300 

داوطلب به کار خود ادامه خواهد داد.



از روزی کــه »بچه جن هــا« را در حمام خانه ام 
کتــک زدم و آن ها را بیرون انداختــم دیگر آزار و 
اذیت های اجنه آغاز شــد و روزگارم را سیاه کردند. 
آن ها که چهره های ترسناکی دارند خانه و زندگی ام 
را به هم ریخته اند و از حوادث وحشتناکی می گویند 
که چند ساعت بعد رخ می دهد و این سخنان توهم 
آمیز را زن 25 ســاله ای بیان می کرد که حدود یک 
ماه قبل نــزد رمالی حیله گر رفته بــود تا به قول 
خودش سحر و جادوی مادر شوهرش را باطل کند.

ماموران اطالعات کالنتری با کشف آالت و ادوات 
رمالــی، مکان فعالیت پیرمرد را با دســتور قضایی 
پلمب کردند و رمال مذکــور را به کالنتری انتقال 
دادند. در این میان زن 25 ساله  نزد این رمال حیله 
گر آمده بود وقتی مقابل مشاور و مددکار اجتماعی 
قرار گرفت قصه ای توهم انگیز درباره زندگی با اجنه 
در خانه وحشــت را بازگو کرد. او با اشاره به این راز 
عجیب گفت: سه سال پیش قنبر به خواستگاری ام 
آمد او کارمند یکی از ادارات دولتی بود مدتی بعد از 
آشــنایی بیشتر دو خانواده و پس از انجام تحقیقات 
محلی، در حالی من و او پای سفره عقد نشستیم که 
مادر شــوهرم به طور غیر مستقیم از ازدواج پسرش 
ابراز نگرانی می کرد. او که پس از مرگ همســرش 
وابســتگی زیادی به تنها فرزنــدش پیدا کرده بود 
تصور می کرد که من می خواهم او را از پسرش جدا 
کنم. در دوران عقد بیشــتر روزهای آخر هفته را به 
منزل مادر قنبر می رفتم اما هر بار پس از مشــاجره 
با مادرشــوهرم با حالت قهر از خانــه آن ها خارج 
می شدم چرا که مادر شوهرم بیشتر اوقات در روابط 
خصوصی من و نامزدم دخالت می کرد و هنگامی که 
من این اجازه را به او نمی دادم بحث و جدل صورت 
می گرفت پــدر و مادرم و بــزرگان فامیل تصمیم 
گرفتند چاره ای برای حل این موضوع بیندیشــند و 
پیشنهاد دادند تا ما زودتر زندگی مشترکمان را آغاز 
کنیم. پــدرم جهیزیه ام را آماده کرد و من و قنبر به 
دنبال اجاره منزل مشــترک بودیم در حالی که من 
تمایل داشتم منزلی را در نزدیکی منزل مادرم اجاره 
کنم مادرشوهرم به اجبار آپارتمانی را در یک منطقه 

دیگــر رهن و اجاره کرد هر چقدر من مخالفت خود 
را اعــالم کردم او نپذیرفت و بدون اجازه ما خانه را 
قولنامه کرد به طوری که من و همســرم در مقابل 
عمل انجام شده قرار گرفتیم و چاره ای نداشتیم جز 
این که به خواست مادرشوهرم در آن منزل زندگی 
مشــترکمان را آغاز کنیــم در آن هنگام من هدف 
مادرشوهرم را از این همه اصرار نمی فهمیدم تا این 
که پا به آن خانه وحشت گذاشتم. در حالی که دوران 
بارداری ام را سپری می کردم متوجه اتفاقات عجیب 
و ترسناکی در آن خانه شدم مدام وسایل خانه ام جابه 
جا می شد و هنگامی که تنها بودم صداهای عجیبی 
می شنیدم به طوری که تصور می کردم افراد دیگری 
جز من در آن خانــه زندگی می کنند وقتی موضوع 
را با خانواده ام مطرح کردم آن ها گفتند که خیاالتی 
شده ام همسرم نیز وقتی اوضاع را این گونه دید از من 
خواست که ماه های آخر بارداری ام را در منزل مادرم 
سپری کنم تا خدای نکرده اتفاقی برای من و فرزندم 
رخ ندهد. این زن در ادامه توهماتش افزود: چند ماه 
بعد از به دنیا آمدن پســرم به منزلم بازگشتم اما باز 
هم آن اتفاقات مشکوک رخ می داد و من انگار دیگر 
به آن موجودات ناشــناخته عادت کرده بودم تا این 
که یک روز در حمام خانه دو موجود عجیب را دیدم 
که فکــر می کنم دو بچه جن بودند! خیلی عصبانی 
شدم و آن ها را با کتک از حمام خانه بیرون انداختم! 
بعد از آن اتفــاق آزار و اذیت های اجنه در آن خانه 
وحشت آغاز شد آن ها وقتی من در خانه تنها بودم به 
سراغم می آمدند و آزار و اذیتم می کردند. آن ها ظاهر 
عجیب و ترســناکی داشتند قدی بسیار بلند، سری 
کشــیده و صورتی پشــم آلود! دندان هایشان شبیه 
نیش های حیوانات وحشــی بود با همان دندان های 

زهرآگین به من لبخندهای ترسناکی می زدند و بدین 
وســیله آزارم می دادند این زن که در توهمات خود 
غرق شــده بود افزود: آن موجودات گاهی از پشت 
پنجره اتاق سرک می کشــیدند و گاهی ناگهان در 
اتاق را بــاز می کردند و به داخــل می آمدند خیلی 
وقت ها برای این که مــرا اذیت کنند لباس هایم را 
از کمد بر می داشتند و می پوشیدند وقتی می خواستم 
بخوابم ســرو صدا راه می انداختند، در کابینت ها را 
باز و بســته می کردند و ظروف را جابه جا می کردند 
وقتی با آن ها حرف می زدم و می گفتم چرا مرا اذیت 
می کنید خواهش می کنم دســت از سرم بردارید!، 
پاســخ می دادند تو بیجا کردی که بچه های ما را در 
حمام کتک زدی! سر دسته آن ها جنی پیر بود که از 
همه ترسناک تر به نظر می رسید او وقتی به سراغم 
می آمــد با من گفت و گو می کــرد و خیلی وقت ها 
خبــر از اتفافات ناگوار آینده مــی داد مثاًل می گفت 
قرار است چند ساعت دیگر یک تصادف وحشتناک 
در یکی از جاده های منتهی به مشــهد رخ دهد در 
ابتدا من به او می خندیدم و مسخره اش می کردم اما 
ناگهان چند ساعت بعد خبر این تصادف وحشتناک 
را در اخبار تلویزیون می شــنیدم و از ترس خشکم 
می زد! دیگر از شــنیدن اخبــار تلویزیون و خواندن 
صفحه حوادث روزنامه ها هراس داشــتم. وقتی این 
اتفاقات را برای خانواده ام شــرح می دادم آن ها باور 
نمی کردند حتی مــادرم تصمیم گرفت هنگامی که 
شــوهرم به سر کار می رفت و در خانه نبود به منزل 
ما بیاید تا من در خانه تنها نباشــم اما آن موجودات 
آن قدر جســور و وحشی شــده بودند که در حضور 
مادرم نیز به سراغم می آمدند و آزارم می دادند حتی 
یک بــار یکی از آن موجودات می خواســت مرا در 

خواب خفه کند من در اتاق خواب روی تخت دراز 
کشــیده بودم هنوز کاماًل خوابم نبرده بود که یکی 
از اجنه باالی ســرم آمد او با آن چشم های از حدقه 
در آمده و صورت پشــم آلود نگاهی به من انداخت 
و لبخندی زد دندان هایش همچون نیش های یک 
گرگ درنده و ترسناک بود دستانش را به دور گردنم 
حلقه زد و فشرد. نفسم تنگ شد داشتم خفه می شدم 
می خواستم فریاد بزنم در اتاق خواب باز بود و مادرم 
کمی دورتر فرزندم را در آغوش گرفته بود هر چقدر 
دســتم را تکان می دادم مادرم نمی دید می خواستم 
فریاد بزنم اما نمی توانستم. از آن روز به بعد هر شب 
یک عدد چاقو باالی ســرم می گذاشتم تا آن ها را 
فراری دهم و از آزارشــان در امان بمانم چون آن ها 
از چاقو می ترســیدند اکنون به دلیل این مشکالت 
مدتی اســت با شوهرم دچار مشــکل شده ام مادر 
شــوهرم نیز مرا دیوانه خطاب می کند و می گوید تو 
لیاقت پسرم را نداری و باید از او طالق بگیری! نزد 
چندیــن رمال رفتم و مبالغ هنگفتی را هزینه کردم 
اما متاسفانه مشکلم حل نشد. یکی از رماالن گفت 
که مادرشــوهرت برایت دعا گرفته و جادویت کرده 
است او نوشته ای روی استخوان را برای ابطال سحر 
داد اما آن نیز اثری نکرد این رمال پیر را نیز یکی از 
اقوام معرفــی کرد و گفت او در کارش تبحر دارد و 
حتماً مشکلت را حل می کند و سحر و جادوی مادر 
شــوهرت را باطل می کند ... زن در حالی که هنوز 
جمالتش به پایان نرسیده بود انگشت اشاره اش را 
به سمت پنجره پشت سر مشاور کالنتری دراز کرد 
و با نشــان دادن نقطه ای گفت خانم االن یکی از 
آن موجودات عجیب از پنجره دارد به من و شــما 
نــگاه می کند! ادعاهای عجیب ایــن زن جوان در 
حالی رنگ وحشت به خود گرفته بود که وی حاضر 
نشد به مراکز روان پزشکی مراجعه کند و همچنان 
به دنبال ابطال جادوی مادر شــوهرش بود. این در 
حالی اســت که رماالن از همیــن فضاهای ذهنی 
و توهــم انگیز برای ســودجویی های مالی و ایجاد 
اختالف و تنفر از اطرافیان به خاطر جذب مشتری و 

شهرت های کاذب بهره می برند.

قصه توهمات زنی که با اجنه زندگی می کند

راز عجیب در خانه وحشت!

w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r
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حکم قصاص فردی که در ســال 94 و در جریان سرقت مسلحانه 
جوان 22 ســاله ای را جلوی چشم مادرش به قتلرسانده بود، پس از 
طی فرآیند قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور و در پی عدم رضایت 

اولیای دم، سحرگاه امروز در زندان دزفول اجرا شد.
بنابراین گزارش، برخالف ادعای دروغ رســانه های معاند مبنی بر 
کشتی گیر بودن این فرد، رئیس هیات کشتی اندیمشک کشتی گیر 

بودن این فرد را تکذیب کرد. همچنین اتحادیه جهانی کشتی نیز در 
واکنش به این فضاسازی ها عنوان کرد که این موضوع یک پرونده جنایی است.

دختر بچه 3.5 ساله مینابی پس از ساعت ها عملیات جستجو پیدا و 
به آغوش خانواده اش بازگشت. مختار سلحشور در تشریح این خبر 
اظهار کرد: کودک 3.5 ساله از اهالی روستای هامین بخش توکهور 
و هشــتبدی میناب که روز یکشنبه 5 بهمن در پی بازیگوشی های 
کودکانه و غفلت والدینش گم شــده بود با تالش نیروهای امدادی 
و مردم محلی پس از ساعت ها جستجو پیدا و به آغوش خانواده اش 
بازگشت. وی اظهار کرد: این حادثه ساعت 19: 45 به مرکز کنترل 

و هماهنگی عملیات هالل احمر استان اعالم شد که بالفاصله نیروهای 
امداد و نجات و تیم آنست به محل اعزام شدند. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان 
تصریح کرد: امدادگران جمعیت هالل احمر شهرستان میناب به اتفاق اعضای خانه هالل بخش 
توکهور و هشــتنبدی جستجوی گســترده خود را برای یافتن کودک گمشده آغاز کردند که در 

ساعت 22 شب موفق به یافتن کودک در 4 کیلومتری خانه شدند.

حســین بشــری معاون اجتماعی پلیس همدان گفت: فردی که در 
شهرستان مالیر اقدام به یک فقره کودک آزاری کرده بود، شناسایی 
و دستگیر شد. حسین بشری معاون اجتماعی پلیس همدان، گفت: 
فردی که در شهرســتان مالیر اقدام به یک فقره کودک آزاری و 
انتشار عکس در فضای مجازی نموده بود با اشرافیت کامل پلیس 

شناسایی و با هماهنگی مقام محترم قضایی دستگیر گردید.
ایــن مقام انتظامی افزود: فرد مذکور در اعترافات اولیه هدف از این 

کار خود را شوخی و مزاح با برادرزاده خود عنوان و اعالم داشته از نتیجه 
کار خود اطالع نداشته و این کار را برای تفریح و سرگرمی انجام داده است.

بشــری در پایان تاکید کرد: انگیزه دقیق و واقعی فرد مذکور در دســت بررسی است و پرونده 
جهت ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم قضایی شده و متهم بازداشت شد ضمناً پلیس 
با اینگونه اقدامات که باعث تشــویش اذهان عمومی و ناراحتی مردم شریف می شود با قاطعیت 

برخورد خواهد کرد.

اعدام قاتلی که گفته می شد کشتی گیر است

بازگشت کودک مینابی به آغوش خانواده

مأمور قالبی بازارتهران دستگیر شد

جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به دستگیری یک 
مأمور قالبی در محدوده بازار، گفت: متهم به 20 فقره کالهبرداری 
معترف شــد. ســرهنگ »علیرضا ناصری نژاد«، به تشــریح این 
خبر پرداخت و بیان داشــت: با شــکایت تعدادی از شهروندان و 
اهالی محدوده بازار مبنی بر اینکه فردی که مدعی اســت مأمور 
و نظامی اســت به بهانه های مختلف از آنــان مبالغی را دریافت 
کرده اســت، تیمی از ماموران کالنتری 113 بازار برای بررســی 

موضوع و دســتگیری متهم وارد عمل شــدند. وی عنوان داشت: 
در بررسی های انجام شده مشخص شد متهم با نمایش تجهیزات 
نظامی از جمله کلت کمری و دســتبند، از شهروندان اخاذی کرده 
است که دستور بازداشت متهم از سوی مرجع قضائی صادر و تیمی 
از مامــوران کالنتری 113 بازار به محل تردد و نقاطی که احتمال 
حضور این متهم می رفت، اعزام شدند. جانشین پلیس پیشگیری 
پایتخت با اشــاره به اینکه با هوشمندی ماموران کالنتری، متهم 
در حالی که ســوار بر خودرواش در حال تردد بودف شناســایی و 
خودرواش متوقف شد، ابراز داشت: متهم در ابتدای دستگیری سعی 

کرد تجهیزات نظامی اش را از خــودرو به بیرون پرت کند که در 
بررسی های دقیق تر مشخص شد که تجهیزات نظامی قالبی بوده 
اســت. این مقام انتظامی گفت: متهم برای تحقیقات تکمیلی به 
کالنتری منتقل شــد. ولی متهم منکر هرگونه جرم ارتکابی بود 
و اظهار داشــت که تجهیزات نظامی قالبی را برای جذابیت اقالم 
همراه داشــته است. سرهنگ ناصری با اشاره به اینکه متهم پس 
از مواجهه حضوری با شــاکیان چاره ای جــز اعتراف به اخاذی و 
کالهبرداری از شهروندان در پوشــش ماموران انتظامی نداشت، 
افزود: متهم به 20 فقره کالهبرداری به همین شیوه معترف شد. 

فرد کودک آزار دستگیر شد

آگهی تغییرات شرکت آگاه طب اندیش با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 405408 و شناســه ملی 
10320563266 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعــام گردید و آقای عرفان دژآگاه به شــماره ملی 
0081850794 به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد 
و نشــانی محل تصفیه اســتان تهران، شهر تهران، 
خیابان رسالت، مجیدیه شــمالی، بلواربیژن انباری 

واحد 7 به کدپستی 1675914368 می باشد. 
اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهران 

)1083128(

 آگهی تغییرات شرکت آرتا شیمی کوثر با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 523740 و شناســه ملی 
14007457200 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1399/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
اســتان تهران - منطقه 18، شهرستان اسامشهر، 
بخــش مرکزی، شــهر اسامشــهر، محلــه احمدآباد 
مستوفی، خیابان شــهید محسن رمضانی، بن بست 
گایــل 9، پــاک -21، طبقــه همکــف کــد پســتی 

3313178449 تغییر یافت. 
اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1083130(

 آگهــی تغییرات شــرکت کهکشــان طلوع پرشــین 
شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
266558 و شناســه ملــی 10103104965 بــه 
اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/10/02 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
ادهــم برومنــد به شــماره ملــی 1288284373 
از  ریــال   1085000000 مبلــغ  دریافــت  بــا 
صنــدوق شــرکت معادل کلیه ســهم الشــرکه خود 

از شــرکت خــارج گردید ســرمایه شــرکت از مبلغ 
2185000000 ریــال به مبلــغ 1100000000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصاح 
شد. لیســت صاحبان سهم الشــرکه بعد از کاهش 
به شرح ذیل اســت: خانم الهه تاجی به شماره ملی 
ریــال   1045000000 دارای   1281630713
خانــم زهــره نژادمحمودمهابــادی بــه شــماره ملی 

0074819313 دارای 55000000 ریال .
اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1083131(

 آگهی تغییرات شــرکت تعاونــی اتحادیه تعاونیهای 
مسکن نمونه رسا به شماره ثبت 98699 و شناسه 
ملــی 10101427055 بــه اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1399/06/23 و مجوز شماره 
کل  اداره   99/9/3 مــورخ   156826/30/992
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای رضا احســانی منفــرد به کد 
ملــی 0052482006 بــه ســمت عضــو و منشــی 
هیئــت مدیره، آقــای بهمــن زمانی انبوهــی به کد 
ملی 5949540247 بســمت رئیس هیئت مدیره 
و آقــای داود محمدی به کــد ملی 1532555644 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت 

تصدی تعیین شدند.
اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1083132(

ســهامی  واالد  بلنــد  شــرکت  تغییــرات  آگهــی   
خاص بــه شــماره ثبــت 193190 و شناســه ملی 
10102351198 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1399/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: هیات مدیره اختیارات خود را به شــرح ذیل 
بــه مدیر عامل تفویض نمــود. اقامه هرگونه دعوی 
و دفــاع از هرگونــه دعوی یا تســلیم بــه دعوی یا 

انصــراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشــتن 
تمــام اختیــارات مراجعه بــه امر دادرســی از حق 
پژوهــش، فرجام مصالحــه، تعیین وکیل، ســازش 
ادعای جعل نســبت به ســند طرف و استرداد سند 
تعییــن داور یــا بــدون اختیــار صلــح و بطــور کلی 
استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه 
از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره 
بــا یا بدون حق توکیل و وکیــل در توکیل ولو کرارًا 
تعیین مصدق و کارشــناس اقرار خــواه در ماهیت 
دعــوی و خواه بــه امری که کامًا قاطع دعوی باشــد 
دعوی خســارت اســترداد دعوی جلب شخص ثالث 
و دفــاع از دعوای ثالث اقدام بــه دعوای متقابل و 
دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص 
و امــوال از دادگاه های اعطــای مهلت برای پرداخت 
مطالبات شــرکت درخواســت صدور بــرگ اجرایی 
و تعقیــب عملیات اجرایی و اخــذ محکوم به چه در 
دادگاه. چه در ادارات و دوائر ثبت اســناد, منفردا 
با امضاء آقای ســعید محمدصادقــی )رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت( همراه با مهر شــرکت 

تفویض اختیار و معتبر می باشد. 
اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1083133(

 آگهی تغییرات شرکت داده ورزی فرادیس شرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 161797 و شناسه 
ملــی 10102044275 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومی فــوق العاده مــورخ 1399/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - 2 - محل شرکت در 
واحــد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران، منطقه 
15، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
محله داوودیه، خیابان شهید ناوسروان محمودرضا 
کوشــا، بن بســت شــهره، پاک 19، طبقــه اول کد 
پستی 1547717151 تغییر یافت. تبصره: هیأت 
مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صاح 
و مصلحت بداند منتقل و یا شــعبه هایی را تأسیس 
نماید. بدین ترتیب ماده 4 اساسنامه به شرح فوق 

اصاح گردید .

اداره  کشــور  اســنادواماک  ثبــت  ســازمان 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران 

)1083134(

 آگهی تغییرات شرکت داده ورزی فرادیس شرکت 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 161797 و شناسه 
ملی 10102044275 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی و 
خدمــات مدیریت رهیافــت و همکاران به شــماره 
ثبت 36530 و شناســه ملی 10380076460 به 
سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت آزموده کاران به شــماره ثبت 12005 و 
شناســه ملی 10100468600 به ســمت بازرس 
علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )1083135(

 آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی مســکن مهــر 
شــماره ســیزده منطقــه شــش تهــران )درحــال 
تصفیه( به شــماره ثبت 334469 و شناســه ملی 
10103757671 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
تصفیه مــورخ 1399/05/10 و به اســتناد مجوز 
شماره 145666/15/992 مورخ 1399/08/17 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای ابراهیــم ارباب 
اوغانــی دارای کد ملی 0077306481 به ســمت 
رئیــس اجرائی هیئــت تصفیه انتخاب شــد. کلیه 
قراردادها، اســناد و اوراق بهادار بــا امضای آقای 
ابراهیم ارباب اوغانی رئیس اجرائی هیئت تصفیه 
بــه اتفاق خانــم مریم دانــش آقباغ عضــو هیئت 
تصفیــه همــراه با مهــر مربوطه معتبر باشــد و نیز 
اوراق عادی تعاونی بــا امضای رئیس اجرائی و مهر 

تعاونی معتبرمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )1083129(
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تفاهم نامه همکاری آموزشی بین شرکت حمل و نقل
راه آهن و وزارت علوم امضا شد

در یازدهمین سه شــنبه های ریلی شرکت راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، تفاهم نامه همکاری آموزشــی، تحقیقاتی و 
فناوری بین شــرکت راه آهن و وزارت علوم با حضور وزرای 

راه و شهرسازی و علوم و تحقیقات به امضا رسید.
صبــح دیروز و در یازدهمین سه شــنبه های ریلی شــرکت 

راه آهن جمهوری اســالمی ایــران، تفاهم نامــه همکاری 
آموزشــی، تحقیقاتی و فناوری بین شرکت راه آهن و وزارت 
علوم با حضور وزرای راه و شهرســازی و علوم و تحقیقات 

به امضا رسید.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در این مراسم اظهار داشت: 
نگاه لجســتیکی به توســعه و رویکرد دانش بنیان ضروری 
اســت تا بدیــن ترتیب با ایجــاد دغدغه در فکــر و رفتار 
سازمانی و فردی بتوانیم مطالبه گری برای توسعه و رسیدن 
به ســرآمدی از طریق حرکت برای تحقیقــات نتیجه گرا را 

پایه گذاری کنیم.
محمد اســالمی افزود: مرکز جهادی پیشــرفت راه آهن که 
امســال افتتاح شــد،  مرکزی مهم در راستای رشد و توسعه 
فنــاوری و ارتباط آن با اجرا محســوب می شــود و کانون 
تالقی نخبگی و خبرگی اســت و این موجب می شود جریان 

پیشرفت و توسعه و تعالی راه آهن به خوبی هدایت شود.
گفتنی است که سه شنبه های ریلی هر هفته در مرکز جهادی 
پیشــرفت راه آهن با همکاری مجامع دانشگاهی و خبرگان 
صنعت ریلی و با حضور مدیرعامل راه آهن برگزار می شود.

تقاضای تفحص از سازمان بنادر به 

هیات رئیسه مجلس تقدیم شد

نماینــده تهــران در مجلس از تقدیــم تقاضای 
تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به هیات رئیسه 

مجلس خبر داد.
علی خضریــان با اشــاره به تحقیــق و تفحص 
مجلس از ســازمان بنــادر و دریانــوردی، گفت: 
بــا عنایت به اینکه ســازمان بنــادر و دریانوردی 
ســازمان حاکمیتی بوده است و با توجه به قوانین 
و مقررات موجود کشــور قــدرت تصمیم گیری و 
تصمیم ســازی در حوزه اختیــارات هیئت عامل با 
نظارت شورای عالی آن ســازمان می باشد، اما از 
آنجا که این سازمان مشمول نظارت های عمومی 
مقررات دولتــی نبوده و بنا بر تســهیل گیری در 
امور توســعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت 
عامل قرار گرفته است و بنا بر گزارشات واصله به 
نمایندگان، فقدان شــفافیت و تصمیمات سلیقگی 
و حضور و ظهور برخی مدیــران تصمیم گیر پس 
از مســئولیت در شــرکت های خصوصی موجب 
ایجــاد رانت و تعارض منافع گردیده، الزم اســت 
مجلس شــورای اسالمی بنا بر اختیارات و وظایف 
قانونی بر مســائل و حواشی مطروحه این سازمان 
رســیدگی و نظــارت نماید و اجازه سوءاســتفاده 

بیت المال را ندهد.
وی با اشاره به تقدیم تحقیق و تفحص از سازمان 
بنادر به هیات رئیســه پارلمان خاطرنشان کرد: ما 
گزارشــاتی از بروز برخی تخلفات در این سازمان 
داریم که با این تحقیق و تفحص آن را بررســی 

خواهیم کرد.
ســخنگوی کمیســیون اصل 90 مجلــس یادآور 
شــد: مجلس اجازه نخواهد داد در هیچ ســازمان 
یا نهــادی تخلف رخ دهد، نباید هیچ ســازمان و 
نهادی احســاس امنیت برای انجام تخلف داشته 

باشد.
وی بــا بیان اینکــه »این تحقیــق و تفحص در 
مجلس به صورت جدی دنبال خواهد شد«، گفت: 
سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون 
محاســبات عمومی کشــور و آیین نامه معامالت 
دولتی نیســت و بنابر گزارشات و خبرهای واصله 
تخلفــات و سوءاســتفاده هایی در این ســازمان 
محتمل اســت لذا ضرورت تحقیــق و تفحص از 

عملکرد این سازمان مورد انتظار است.
خضریان محورهای تحقیق و تفحص از ســازمان 

بنادر را به این شرح بیان کرد:
1- بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت 
عامــل در واگذاری های با ترک تشــریفات بویژه 

ماده 31 آیین نامه معامالت این سازمان
این ســازمان  2- ســوءمدیریت و کم کاری های 
در حوزه فناوری اطالعات و بررســی کارشناسی 

هزینه های انجام شده طی مدت 2 سال گذشته
3- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری 
شرکت های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات 
مطرح شــده دربــاره اختصاص ســهمیه رانتی به 
برخی شــرکت های خاص بدون ســابقه مرتبط و 

سرمایه گذاری در بنادر
4- بررســی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه 

به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان
5- بررســی شــرایط اهلیــت و رقابت پذیری در 

قراردادهای واگذاری ها و اپراتورهای بنادر
6- بررســی عملکرد ســازمان بنــادر در فرآیند 

اجرایی قانون شناسایی کاالهای متروکه
7- بررسی ســفرهای خارجی مدیران سازمان به 

لحاظ ضرورت و هزینه های مترتب آن
8- بررســی و نحوه فرآیند در تسهیالت ارائه شده 

از محل وجوه اداره شده
9- بررســی پرداخــت تســهیالت و رفاهیات به 

اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان
10- بررســی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در 

حفظ و حراست بیت المال
11- نحوه واگــذاری اراضی 2400 هکتاری پس 

کرانه بندر شهید رجایی

بعضی از پروژه های زیرساختی می توانند برای کشور مفید 
واقع شــوند، اما در شــرایطی که تأمین بودجه پروژه های 
اولویت دار با چالش روبروســت، شایســته است تا بار مالی 
ســاخت چنین پروژه هایی از دوش بودجه دولتی برداشته 
شده و بخش خصوصی تأمین مالی و بهره برداری و کسب 
درآمد از آن ها را بر عهده بگیرد. راه آهن تهران-آمل از جمله 
این پروژه هاســت. بیش از 19 سال از انتشار آخرین خبر در 
مــورد اتصال مترو تهران به پلور آمل در اســتان مازندران 
می گذرد. هدف از ســاخت چنین پــروژه ای از ابتدا کاهش 
بار ترافیکی جاده های منتهی به اســتان مازندارن با توجه 
به وجود تقاضای ســفر باال برای این استان معرفی شد. در 
حال حاضر بیش از 90 درصد تردد بین استان های مازندران 
و تهران با استفاده از خودروهای شخصی و از طریق جاده 
انجام می شود. هم چنین در توجیه احداث پروژه ادعا می شود 
که این خط آهن می تواند زمان سفر بین این 2 استان را که 
در حالت معمولی و با بار ترافیکی روان، سه تا چهار ساعت 
است، به زیر 2 ســاعت تقلیل دهد. در مطالعات اولیه این 
طرح، هزینه ســاخت این پروژه بین 3 الی 5 هزار میلیارد 
تومان برآورد شد و اعالم شد که اگر ساالنه 2 میلیون سفر 
رفت و برگشتی از این مسیر انجام شود و کرایه هر سفر 5 
هزار تومان تعیین گردد، درآمد ساالنه این خط هزار میلیارد 
تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن حاشیه سود آن، هزینه 

اجرای پروژه در طول مدت 12 سال باز خواهد گشت.
الزم به ذکر است در الیحه بودجه سال 1399 منتشر شده 
توسط ســازمان برنامه و بودجه کشــور، برای ساخت این 
راه آهــن 120 کیلومتری، بالغ بر 6033 میلیارد تومان نیاز 
به تأمین اعتبار برآورد گردیده اســت؛ اما نکته قابل توجه 
این اســت که علی رغم تعریف این پروژه از ســال 1391 
و پیش بینی به طول انجامیدن آن تا ســال 1401، تمامی 
بودجه ای که به این پروژه تا پیش از سال 1400 اختصاص 
داده شده، تنها 33 میلیارد تومان بوده است و تأمین مابقی 
مبلغ مورد نیاز برای ســاخت این پروژه که در حدود 6000 

میلیارد تومان است، به سال 1401 انتقال پیدا کرده؛ به بیان 
دیگر برای پروژه ای که زمان ساخت آن 10 سال پیش بینی 
شده است، در 9 سال اول تنها 0.5 درصد از اعتبار مورد نیاز 
تأمین شده و تخصیص یافته است و 99.5 درصد از مابقی 
مبلغ مورد نیاز برای ســاخت این پروژه می بایست مطابق 
پیش بینی در سال آخر تأمین گردد که با رویه های معمول 
تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی امری نشدنی است.

یکی دیگر از مشکالت این پروژه، هزینه باالی احداث آن 
است که با انتقاد کارشناسان این حوزه مواجه گشته است. 
در شرایطی که ساخت پروژه اتصال ریلی اردبیل به شبکه 
راه آهن کشــور به طول 175 کیلومتر 1500 میلیارد تومان 
سرمایه نیاز دارد و به عبارتی برای هر کیلومتر این پروژه نیاز 
به ســرمایه گذاری 8.5 میلیارد تومانی است، پروژه راه آهن 
تهران-الریجان-آمل بودجه ای معادل 50 میلیارد تومان به 
ازای هر کیلومتر خط آهن نیاز دارد که در نوع خود بی نظیر 
است. سؤال مهم اینجاســت که با توجه به جمیع جوانب، 
ســاخت چنین پروژه ای باید متوقف گردد و یا آنکه با توجه 
به مزایای وجود چنین خط آهنی در کشور، راه های دیگری 
برای تأمین مالی ساخت این راه آهن و بهره مند شدن مردم 
و مســافران مناطق شمالی کشور از آن وجود دارد؟ به نظر 

پاسخی  می رسد مدل های مشــارکت عمومی-خصوصی 
صحیح به این پرسش است.

مشارکت عمومی-خصوصی چیست؟ ��
مشــارکت عمومی-خصوصی در واقع همکاری بین یک 
ســازمان دولتی و بخش خصوصی اســت کــه می تواند 
برای تأمین مالی، ســاخت و یا بهره برداری از پروژه های 
عام المنفعه مانند ایجاد یا توســعه شبکه های حمل و نقل 
عمومی، پارک ها و مراکز همایش، تاسیســات شــهری و 
مراکز نیروگاهی از آن استفاده نمود. تأمین مالی یک پروژه 
از طریق مشارکت های عمومی-خصوصی موجب می شود 
زمان تکمیل فرآیند ســاخت یک پروژه کوتاه تر شــده و 
بهره برداری از آن زودتر اتفاق بیافتد. در اغلب کشــورهای 
دنیا، به منظور اقبال بیشتر بخش خصوصی به این مدل از 
مشــارکت، امتیازات ویژه ای همچون معافیت های مالیاتی، 
مشــوق های عملیاتی، پوشــش حدودی از ریسک توسط 
بخش دولتی و یا اعطای مالکیت بخشی از پروژه به بخش 
خصوصی توسط دولت ها در نظر گرفته می شود. مدل های 
مشــارکت عمومی-خصوصی این امکان را فراهم می کند 
که پروژه های زیرساختی همچون جاده، پل، خطوط ریلی و 
بیمارستان که عموماً وابسته به اعتبارات دولتی اند، با تأمین 

سرمایه توسط بخش غیردولتی تکمیل گردند. در این مدل 
از مشارکت، رویکردهای فناورانه و نوآورانه بخش خصوصی 
بــا انگیزه های بخش دولتی برای تکمیل هرچه ســریع تر 
پروژه ها هم جهت شده و بخش دولتی، با واگذاری عملیات 
اجرایــی به بخش خصوصی، تمرکز خود را روی نظارت بر 
روند اجرای دقیق، بهینه و ســریع پروژه افزایش می دهد. 
نظارتی که به واســطه عام المنفعه بــودن ذات پروژه های 
زیرساختی برای جلوگیری از منفعت اندیشی صرف بخش 
خصوصی اهمیت فراوانی دارد. برای دولت هایی که بودجه 
محدودی در اختیــار دارند، مدل های مختلف مشــارکت 
عمومی-خصوصــی می تواند در تکمیــل پروژه هایی که 
اواًل وظیفــه ســاخت آن ها بر دوش دولت بــوده و ثانیاً از 
درآمدهای ناشــی از بهره برداری از آن ها می توان افزایش 
درآمد دولت را تجربه نمود، یاری گر دولت شوند. مدل های 
مشارکت عمومی-خصوصی انواع مختلفی دارند و از منظر 
طول مدت قرارداد بر حســب نوع پروژه می تواند زمان های 
متفاوتی را به خود اختصاص دهد. از منظر بازگشت سرمایه 
بخش خصوصی، بــرای پروژه هایی کــه جنبه اقتصادی 
نداشــته و مســئله خدمت رســانی به آحاد مردم به عنوان 
هدف آنها مطرح است، دولت خود بازپرداخت اصل و سود 
ســرمایه بخش خصوصی را به عهــده خواهد گرفت و در 
پروژه هایی که خود می تواننــد به تنهایی از نظر اقتصادی 
ســود دهی داشته باشند، از محل کســب منفعت ناشی از 
بهره برداری پروژه، اصل و ســود سرمایه بخش خصوصی 
باز خواهد گشت. بنابراین می توان گفت ساخت پروژه هایی 
چون راه آهــن تهران-الریجان-آمل که خود می توانند به 
عنوان یک پروژه اقتصادی مطرح شوند، اما در صدر اولویت 
تأمین اعتبار بــا توجه به بودجه های محــدود دولتی قرار 
ندارند، می تواند با استفاده از روش های مشارکت عمومی-

خصوصی، معطل تأمین اعتبار نگردند؛ در واقع می توان به 
واسطه مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، پروژه های 
عام المنفعه را فارغ از تحوالت بودجه ای کشور اجرا نمود تا 
مردم و بخش خصوصی بتوانند با سرمایه گذاری خود، ایجاد 
چنین زیرساخت هایی را در کشور تسهیل نموده و موجبات 

استفاده از مزایای چنین پروژه هایی را فراهم نمایند.
* کارشناس حمل و نقل

اما و اگرهای احداث راه آهن تهران-آمل

مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهــران و حومه در بازدید 
از پروژه ساخت متروی اسالمشــهر گفت: یکی از ارکان مهم مترو 
مشــخص کردن بهره بردار برای آن اســت. به گــزارش مدیریت 
ارتباطات و اموربین الملل شــرکت بهره بــرداری متروی تهران و 
حومــه، در این بازدید که روز پنجشــنبه دوم بهمن ماه از قطعه اول 
تونل و محل ایســتگاه چهاردانگه انجام شد فرنوش نوبخت افزود: 
پروژه متروی اسالمشــهر خیلی مهم و ضروری است و باید هرچه 
زودتر به بهره برداری برســد. وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از 
متروی اسالمشهر، حجم ترافیک در مسیر سالمشهر تا تهران کاسته 
می شود تصریح کرد: در حال حاضر صبح ها از ایستگاه آزادگان واقع 
در خط ســه مترو که نزدیک ترین ایستگاه به شهرستان اسالمشهر 
اســت با ازدحام مسافری روبرو هســتیم و تالش کرده ایم با اجرای 
سرفاصله حرکت 6 دقیقه از شلوغی این خط بکاهیم. نوبخت گفت: 
امیدواریم فاز اول هرچه زودتر حتی شده با ایستگاه های کمتر به بهره 
برداری برسد و برای محقق شدن این موضوع در حد توان هر کمکی 
که بتوانیم در بخش برق، ســیگنالینگ و مخابرات نیاز داشته باشند، 
انجام خواهیم داد. وی خاطرنشــان کرد: مسیر اسالمشهر به طرف 
تهران و بالعکس جزء کریدورهای شلوغ مسافری است که احداث و 
بهره برداری از مترو می تواند عالوه بر کاهش ترافیکی، موجب صرفه 
جویی در هزینه و وقت مردم در این منطقه شود. در ادامه رضا قاسمی 
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی اسالمشهر گزارشی از روند 
عملیــات اجرایی پروژه متروی اسالمشــهر ارائه کرد و گفت: پروژه 
احداث متروی اسالمشهر که در امتداد خط 3 متروی تهران در حال 
احداث است یکی از مهم ترین محورهای توسعه شهرستان اسالمشهر 
به شمار می رود که به همت مجموعه مدیریت این کالنشهر، عملیات 

اجرایی احداث این پروژه عظیم در دی ماه ســال 1397 آغاز شــده 
اســت. متروی اسالمشهر در دو فاز در حال ســاخت است فاز اول 
آن 10 کیلومتــر با 3 ایســتگاه از ایســتگاه آزادگان تا میدان نماز و 
فاز دوم آن 5 کیلومتر با 2 ایســتگاه که در حال حاضر فاز آن با 30 
درصد پیشــرفت همراه بوده است. وی تصریح کرد: بر اساس برنامه 
ریزی انجام شــده پروژه متروی اسالمشهر با اجرای تونل قطعه اول 
حدفاصل بزرگراه آزادگان تا انتهای خط 3 متروی تهران و تونل قطعه 
دوم از بزرگراه آزادگان تا میدان نماز شهرستان اسالمشهر 30 درصد 
پیشــرفت داشته است. قاسمی تصریح کرد: در صورتی که کار بدون 
هیچ مشکلی انجام شود ایستگاه نخست طرح )چهار دانگه( در مسیر 
این خط تا میدان نماز است تا سال پایان سال 1400 به بهره برداری 
می رسد. رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی اسالمشهر ضمن 
تشــکر از مهندس نوبخت مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه گفت: حضور مدیرعامل شــرکت بهره بردری متروی 

تهران و حومه و بازدید از این مجموعه باعث دلگرمی ما است.

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از پروژه متروی اسالمشهر

محمدجواد شاهجویی*

چرا از پیش فروش محصوالت ایران خودرو استقبال نشد؟

حرکت بازار به سمت رفتار هوشمندانه
یک کارشناس صنعت خودرو: هوشمندسازی در جامعه 
نســبت به صنعت خودرو اتفاق افتاده اســت و ما شاهد 
رفتارهای عقالنی تری نسبت به گذشته از سوی مردم به 

عنوان خریدار واقعی این بازار هستیم.
یکشنبه هفته جاری ایران خودرو که یکی از دو شرکت 
بزرگ خودروساز دولتی اســت برای جذب خریداران و 
متقاضیان که ایــن روزها با بازار خــودرو قهر کرده اند 
اعالم کرد که پیش فروش محصوالت خود را با عنوان 
ارزان فروشی آغاز کرده است. اما این تبلیغات و ترغیب 
مشــتریان خودروســازان داخلی راه به جایی نبرد و با 
اســتقبال چندانی مواجه نشد. درواقع تیترهایی همچون 
»با 55 میلیون تومان ماشین بخرید« نیز نتوانست خریدار 

را به بازار محصوالت این خودروساز بکشاند.
اما چرا این باز خریداران مانند دفعات گذشــته که هربار 
پیش فروش محصوالت خودروسازان داخلی آغاز می شد 
بــرای ثبت نام هجوم نیاوردنــد و چندان رغبتی به این 
اقدام نشــان نداند؟ درواقع مدت هاســت که بازار خرید 
و فروش در صنعت خودرو کشــور قفل شده است، که 
عوامل مختلف و متعددی بر این بن بست دخیل هستند. 
امــا این بار با وجود ریزش قیمت هــا در بازار خودرو ما 
می بینیم که بــاز هم متقاضیان با وجــود عرضه، میل 
چندانی برای خرید ندارند. مرتضی مصطفوی، کارشناس 
صنعت خودرو درباره این رفتار خریداران در بازار خودرو 
می گویــد آنچه که اکنون شــاهد آن هســتیم آگاهی 
متقاضیان نسبت به دروه های قبل است و این بی میلی 
درواقع نوعی واکنش به باال بودن نرخ محصوالت نسبت 

به ارزش واقعی آنها است.
*هوشمندسازی نسبت به صنعت خودرو اتفاق  ��

افتاده
این کارشــناس صنعت خودرو می گوید: دررفتار مردم به 
خصوص در روزهای اخیر نسبت به بازار خودرو چند عامل 
مؤثر اســت؛ یکی دسترسی آنها به اطالعات و گسترش 
فضای مجازی که به تبع آن متقاضیان هوشمندتر نسبت 
به گذشته رفتار می کنند. اگر امروز مردم با یک خودروی 
با کفیفیت آشنایی نداشتند و میزان استاندارد خودروهای 
داخلی را با جهانی مقایسه نمی کردند و این امکان برای 
آنها فراهم نبود شاید حاال نیز شاهد رفتار هوشمندانه آنها 

در بازار خودرو نبودیم.
یعنی گســترش فناروی اطالعات و بــه تبع آن آگاهی 

عمومی باعث شــده اســت که دیگر خودروسازان قادر 
نباشند هر محصول بی کیفیت را با قیمت های گزاف و 
فضایی به خریداران غالب کنند. چرا که مردم با نگاهی 
به پرونده صنعت خودروســازی در ایــران بعد از 6 دهه 
دریافته اند که نه تنها پیشرفتی نداشته اند بلکه با انحصار 

بازار داخلی زمینه رانت و فساد را نیز ایجاد کرده اند.
مصطفوی می افزاید: دوم؛ جامعه به این آگاهی رســیده 
است که با توجه به سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها 
در صنعت خودرو گرفته می شود تنها این مردم هستند که 
جایگاهی ندارند و بیشتر سود و زیان فروشنده و دالالن 
و واســطه ها در تصمیمات مورد توجه قــرار می گیرد. 
بنابراین مردم به عنوان خریداران واقعی در درجه چندم 

اهمیت برای تصمیم گیران قرار دارد.
مردم وقتی خودشــان را با کشــورهای همسایه چون 
عراق و افغانستان و پاکستان مقایسه می کنند و می بینند 
که آنها بهترین خودروهای دنیا را ســوار می شــوند به 
خود حق می دهند که از یک ماشــین با رعایت حداقل 
اســتانداردهای جهانی استفاده کنند. امری که متاسفانه 
به ندرت در محصوالت داخلی مشــاهده می شــود؛ در 
شرایطی که چندبرابر دیگر کشورها برای همین محصول 

بی کیفیت هزینه متحمل می شوند.
بنابراین هوشمندسازی در جامعه نسبت به صنعت خودرو 
اتفاق افتاده اســت و ما شــاهد رفتارهای عقالنی تری 
نســبت به گذشته از سوی مردم به عنوان خریدار واقعی 

این بازار هستیم.
وی با بیان اینکه خود خودروسازان داخلی نیز این خطر 
را احساس کرده اند که ادامه روند ریزشی قیمت ارز د این 
احتمــال وجود دارد که حتی قیمت برخی محصوالت از 
قیمت کارخانه کمتر شود، تصریح می کند: بنابراین اقدام 
به پیش فروش محصوالت خــود با قیمت 55 میلیون 
کرده انــد پس این تصمیم با توجه بــه رفتار متقاضیان 

گرفته شده است چرا که احساس خطر کرده اند.
مصطفوی تاکید می کنــد: بنابراین رفتار مردم و آگاهی 
اجتماعی این ســیگنال را به خودروســازان می دهد که 
ادامه سیاســت های گذشــته امکان پذیر نیست و باید 
ساختار تغییر اساسی داشته باشد و این درواقع یک رفتار 
اعتراضی به خودروسازان و سیاست های خودروی ما در 
کشور است. صنعت خودروسازی ما باید تغییر رفتار دهد 

و ساختار باید اصالح شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه از اقدامات انجام شده در خصوص شناسایی فضاهای مناسب 

جهت استقرار اورژانس در متروی تهران خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری 
متــروی تهــران و حومه؛ براســاس برنامه ریزی های انجام شــده 
بازدیدهای توسط نمایندگان شــرکت بهره برداری متروی تهران و 
نمایندگان اورژانس تهران برای جا نمایی محل اســتقرار اورژانس در 
حال انجام است. گفتنی است در ایستگاه های متروی تهران )صادقیه( 
و امام خمینی )ره( با توجه به تردد و حجم باالی مســافری، شرایط 
الزم همچون اتاق استراحت، اتاق تریاژ و محل مناسب جهت پارک 
خودروی آمبوالنس مهیا بوده و در اختیار اورژانس تهران قرار داده شده 
و در ایستگاه های میدان آزادی، میدان صنعت، ارم سبز و علی آباد نیز 
با توجه به تردد و حجم مسافری و فراهم بودن شرایط الزم فضاهای 

مناسبی جهت استقرار موتور آمبوالنس در اختیار اورژانس تهران قرار 
داده شده است. همچنین ایستگاه های متروی شهرری، شوش، دولت 
آباد، شــهید نواب صفوی، بعثت، مولوی، ارم سبز، برج میالد تهران 
و تهرانپارس نیز بازدید انجام شــد اما طبق گفته اورژانس به دالیل 
همچون وجود پایگاه اورژانس در نزدیکی ایستگاه های مترو، مساحت 
کم فضای معرفی شده جهت اســتقرار پرسنل اورژانس، فاصله زیاد 
فضای معرفی شده تا سطح خیابان، عدم امکان تردد موتورآمبوالنس 
در آزادراه و عدم فضای مناسب جهت پارک موتورآمبوالنس و ماشین 
آمبوالنس اورژانس این فضاها مورد تأیید اورژانس تهران قرار نگرفت. 
الزم به توضیح اســت بازدیدهای مشترک برای جا نمایی اورژانس از 
ســایر ایستگاه های متروی تهران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن 
شــرایط الزم فضاهای مناســب دیگری نیز از ایستگاه های مترو در 

اختیار اورژانس شهر تهران قرار خواهیم داد.

بازدید از ایستگاه های متروی تهران برای جانمایی اورژانس
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بازتاب

گردشگری

از ارگ بم تا تل آتشین
هــرگاه نام بــم به میان می آیــد، آن را با ارگ معــروف و زلزله 
خانمان برانــدازش به یــاد می آوریم. بم، شــهری در میان کویر 
با نخلســتان ها و بناهای خشتی و گلی اســت که هنوز از زلزله 
قامت راســت نکرده است. بم یکی از شــهرهای مهم در استان 
کرمان، در جنوب شرقی ایران است. بم دومین شهر بزرگ استان 
کرمان به لحاظ مساحت است. این شهر یکی از کهن ترین مراکز 
شهرنشــینی در ایران بوده اســت. گواه این امر تپه های تاریخی 
»بیدرون« در ده کیلومتری شــمال و تل آتشــین در دارستان در 
فاصله 30 کیلومتری شــرق بم است که متعلق به هزاره های دوم 
تا چهارم قبل از میالد مسیح هستند. بم یکی از شهرهای تاریخی 
ایران و استان کرمان است، شهرت این شهر به قدری است که اگر 
بخواهند به یک جهانگرد تعدادی عکس تاریخی از ایران نشــان 
دهند، حتماً یکی از آن ها ارگ بم است. این شهر به لحاظ تاریخی 
و محصوالت کشاورزی )به ویژه خرما(، معروفیت جهانی دارد. شهر 
قدیــم بم یکــی از پنج کوره ایالت فارس بود و به دروازه شــرق 
ایران شهرت داشت. بم در مقطع حساسی از تاریخ )اواخر پادشاهی 
لطفعلی خان زند در زمان فرار او به بم( برای مدت کوتاهی هم که 
شده، پایتخت ایران بود. وقتی پاتینجر جهانگرد انگلیسی در حدود 
1189 خورشــیدی وارد بم شد، قلعه آن را مستحکم دیده و ذکر 
می کند: »بقدری آن را مســتحکم کرده اند که شاید در همه ایران 

ازین حیث بی نظیر باشد.«
بارتولد در مورد بم می نویسد:

 بم مرکــز صنعتی کرمان بــوده و پارچه های نخــی که در بم 
می بافته اند به همه جا، حتی تا مصر می رفت...

اطالعات ساکنان نخستین بم به درستی شناخته نیست، اما از روی 
سکونتگاه های دسته جمعی به ویژه ایجاد برج و باروهای مستحکم 
در اطراف آن ها، می توان حدس زد این شیوه فرهنگ آریایی باشد 
)زیرا بومیان ایران چنین اســتحکاماتی را الزم نمی دانستند( و با 
توجه به سکونت مداوم مردم در ارگ از هزاره های گذشته تا 150 
سال پیش می توان حدس زد مردم کنونی بم از نژاد آریایی نسبتًا 
اصیل باشند. همچنین چندی پیش تحقیق و پژوهش یک محقق 
در مورد مردم بخش دهبکری و روســتاهای تابع آن و آزمایش از 
آن ها نشــان داد DNA مردم دهبکری و توابع آن با DNA اجساد 
مدفون در ارگ بم یکی است و این موضوع به این معنا است که 
مردم دهبکری و توابع آن همان مردم قدیم ارگ بم هســتند که 
صدها سال قبل به دالیل نامعلومی مثل خشک سالی یا گرمی هوا 
و غیره به مرور زمان و طی سالیانی از داخل ارگ بم به این منطقه 
پرآب و خوش آب وهوا نقل مکان کرده اند که عده بیشتر آن ها در 

همان ارگ مانده اند. 
ارگ بم ��

ارگ تاریخی بم با بیش از دوهزار و پانصد سال قدمت در نزدیکی 
شــهر بم قرار دارد. این ارگ عظیم که در فهرست میراث جهانی 
یونسکو با عنوان »بم و فضای فرهنگی آن« به ثبت رسیده است، 
در مســیر جاده ابریشــم قرار دارد و در سده پنجم پیش از میالد 
ســاخته شده اســت. تا حدود دو قرن پیش مردم در ارگ زندگی 
می کردند. در طول تاریخ ارگ بــم بارها مورد یورش قرار گرفته 
و بازسازی شده اســت.ارگ بم را به بهمن پسر گشتاسپ نسبت 
می دهند. ارگ بم و شهر آن از جمله قلعه های نظامی بسیار مهم 
تاریخی و از جاهای دیدنی کرمان به شمار می روند. این ارگ نمونه 
کاملی از شیوه های معماری ایران است. بنای ساختمان از خشت،  
آجر و گل و بزرگ ترین مجموعه خشــتی جهان است و یکی از 
زیباترین بناهای عصر اشکانیان به شمار می آید.ارگ تاریخی بم، 
نخستین نقطه تالقی معماری و شهرنشینی ایران، در دی ماه سال 
1382 بر اثر زلزله ای مهیب به تلی از خاک تبدیل شد. در اثر این 

زلزله، بیش از 80 درصد ارگ تاریخی بم از بین رفت.
تل آتشین دارستان بم ��

طی کاوش هایی در بخش دارستان، نشانه هایی از دوران نوسنگی 
کشــف شــده که به هزاره هفتم قبل از میالد مســیح می رسد، 
به طوری که می تواند تکمیل کننده حوزه فرهنگی هلیل رود )هزاره 
ســوم قبل از میالد( باشد. نشــانه های دیگری از این دوران در 
فلســطین وجود دارد که از جمله تفاوت های آن با آثار به دســت 
آمده در بم می توان به وجود ســفال در منطقه دارستان برخالف 

فلسطین اشاره کرد.
دهبکری ��

این منطقه سرســبز در 50 کیلومتری شهر کویری بم خودنمایی 
می کند و به همین دلیل محبوبیت دارد. بنا بر منابع بومی و محلی، 
بکر نام یکی از بزرگان طایفه ای بوده است و این روستای ییالقی 
به نام او نام گذاری شــده است. قدمت این روستا دو قرن دانسته 
می شــود.وجود آبشارها در بخش جنوبی دهبکری و در دامنه کوه 
»برفو« از جاذبه های دیدنی این منطقه محســوب می شود. این 
آبشــارها )سه آبشار( در دل جنگل بنه وسیعی قرار دارند. دو آبشار 
در پایین دست و یکی که ارتفاع آن بیشتر است در باالدست و در 
سینه کش کوه برفو قرار گرفته است. این آبشارها بانام آبشارهای 
»دغوییه« خوانده می شــوند.ارتفاعات بکر آن همه ساله پذیرای 
گروه های کوه نوردی و گردشگری است. از جمله این ارتفاعات کوه 
شیرو منطقه زیبای مرغک است. منطقه مرغک دارای جنگل های 
پسته وحشی، بادام وحشی و سرســبزی بسیاری است.از منطقه 
دهبکری در گذشــته های دور در نوشته های نویسندگان و ادیبان 
به عنوان بهشت میان دو جهنم )دو شهر گرم بم و جیرفت( یاد شده 
است. شیرکوه به دلیل شکار بی رویه توسط شکارچیان غیرمجاز به 
منطقه شــکار ممنوع تبدیل شده است. از دیگر مکان هایی که در 
شهر بم می توان دید کوه های زیبا و سر به فلک کشیده در اطراف 

شهر است از جمله کوه بی سوخته.

ســوختن دهان، بینی، چشم ها و در نهایت سیستم گوارش و 
سرخوشی مملو از ترشــح اندورفین تنها حسی است که فقط 
آتشــی خوران واقعی می توانند آن را درک کنند. در سراسر دنیا 
هســتند افرادی که عاشق خوردن غذاها، سس ها و انواع ادویه 
جات تند می باشند و ذائقه آنها به سمت خوردن تندیجات تمایل 
دارد. مطالعات دانشــمندان و محققان نشان می دهد که مردم 
کشــورهایی که از ســس ها و غذاهای تند استفاده می کنند با 
افزایش متابولیســم کمتر دچار حمالت قلبی می شوند و روند 
گسترش سلول های سرطانی را کاهش می دهد. عالوه بر این 
تحقیقات انجام شده این حقیقت را فاش کرده که مصرف فلفل 
چیلی اثرات کلســترول بد را خنثی می کند. همچنین ترکیبات 
شــیمیایی درون فلفــل، باعث ایجاد مبارزه بــا التهاب دهان 
می شوند. این ســس ها گاهی به صورت ابتکاری ساخته شده 
و تعدادی از افراد ســس مخصوص به خــود را ایجاد کرده اند. 
سس هایی که هر کســی جرات امتحان کردن آن را ندارد. اما 
در سراسر دنیا سس های تند معروفی نیز وجود دارد که آشنایی 
با آنها خالی از لطف نیست این سس ها بر اساس تندی، بافت، 
و طعم و مزه برترین و محبوب ترین ســس های تند به شــمار 

می روند.
�� 357 Mad Dog ۱-سس

 Mad اولین ســس تندی که در این لیســت قرار دارد ســس
Dog 357 اســت که پلوتونیوم لقب گرفته، زیرا پس خوردن 
آن احســاس قرار گرفتن چیزی شــبیه رادیواکتیو را در دهان 
 Scovilles خو داریــد! این عصاره فلفل با داشــتن 9 میلیون
درجه تندی، تندترین ســس دنیاست و برای کسانی است که 
بدنبال آخرین حد از تندی و آتش گرفتن دهانشــان هســتند، 
مناســب است. نظری یکی از تندی دوســتان در رابطه با این 
ســس اینگونه اســت ” قبل از امتحان این سس خود را آماده 
کنید، این سس داغ دهانتان را می سوزاند، ذائقه تان را می سوزاند 
و سپس شــما را مجبور می کند که در یک استخر مملو از یخ 
شــیرجه بزنید.” با این حال بســیاری از افــراد از این موضوع 
 357 Mad Dog استقبال می کنند و اعتقاد دارند که سس فلفل
بسیار خوش طعم است. یکی از منتقدان می نویسد: “عالوه بر 
سوختگی فوری و فراگیر، این سس دارای عطر و طعم خوب، 
کمی مزه دودی و شــیرین است.” یکی دیگر از آن ها می گوید 
اگر خیلی کم و در ترکیب با سس های دیگر استفاده شود عالی 
اســت. ” و یک کاربر دیگر می گوید، “این یک سس طعم دار 
بسیار خوشــمزه است، که مانند بســیاری از سس های دیگر 
افزودنی های شــیمیایی ندارد”، و اضافه می کند که “با ریختن 
ســس مد داگ بروی هر غذایی، طعــم و مزه آن غذا افزایش 
می یابد، من آن را به همراه وعده های غذایی بر پایه به ســس 

بال و چیلی اضافه می کنم.”

�� Best Carrot-Based Hot ۲-سس
ســس Best Carrot-Based Hot Sauce یک سس تند 
پرطرفدار با پایه هویج اســت که طبق نظــرات کاربران یکی 
از بهترین ســس تند در جهان اســت، یکی از آن ها می گوید” 
ســس پایه هویج بسیار خوش طعم اســت و این سس دارای 
طعمی متعادل بین ســبزیجات، هویج و پیاز است. بسیاری از 
افراد اولین بار این ســس تند را در بلیز امتحان کرده اند و می 
گویند از آن زمان تا کنون آن ها را درگیر طعم خود کرده است. 
خاصیت ســس بست کروت این است که همان زمان یک اثر 
تجمعی گرمــا بخش درونتان ایجاد می کند، بنابراین بالفاصله 
شما را نمی سوزاند، طعم خوشمزه سس طوری است که دیگر 

نمی توانید آن را روی غذا بریزید و بخورید.
�� Best hot sauce with truffle oil 3-سس

ســس Best hot sauce with truffle oil بهترین سس تند 
با روغن ترافل اســت. اگر دوســت دارید سس تند و منحصر 
به فرد با طعم جذاب ترافل بخورید پیشــنهاد ما به شــما این 
ســس اســت. برای لذت بردن از این کار نیازی به کام تندی 
دوست کاماًل پیشــرفته ندارید. یکی از مشتریانی که همیشه 
تست سس های تند جدید ســس را انجام می دهد در رابطه با 
این سس می گوید” مزه این سس چیزی شبیه خوردن شکالت 
ســفید تند است، طعم و مزه ای خاص که شاید تا قبل ازین آن 
را نچشــیده باشید من آن را روی ساندویچ مرغ تنوری امتحان 
کردم، طعمی حیرت انگیز بمــن داد.” یکی دیگر از هواداران 
ســس های تند درباره این سس می گوید ” بنظر من سس تند 
با روغن ترافل بهترین ســس روی زمین است. من آن را روی 
همه چیز می ریزم زیرا عطر و طعم این ســس باعث می شود 
مزه هر نوع غذایی لذیذتر شــود. این که چه کاری با این سس 
انجام شود فرق نمی کند در هر صورت ترکیبی خوشمزه را خلق 

خواهد کرد. وی در پایان گفت: “از ســفارش این سس عالی و 
خوشمزه پشیمان نخواهید شد.”

�� Yellowbird, Habanero ۴-سس
ســس Yellowbird. Habanero سس انواع مختلفی از طعم 
و تنــدی را در اختیار مشــتریان قرار می دهــد و همین باعث 
محبوبیت هرچه بیشــتر آن شده اســت. اگر عاشق سس های 
خوش طعم هستید هبانرو یک انتخاب عالی است. طبق نظرات 
“این ســس خیلی تند نیســت، اما عطر و طعم میوه ای عالی 
دارد. سس های Yellowbird. Habanero از ترکیب مرکبات 
با ادویه مناســب ساخته شده اســت. طعم آن کمی شیرین و 
کمی تند است و بیشــتر غذاها را می توان با سس های خوش 
طعم هبانرو خورد. دیگری می نویســد: “من و پسرم تقریباً هر 
روز از آن، برای صبحانه با تخم مرغ، برای ناهار با ســبزیجات 
و ترکیب آن با چیپس سیب زمینی استفاده می کنیم.” کاربران 
دیگر نیز گزارش می دهند که این سس را بارها و بارها سفارش 
داده انــد، حتی یک نفر بزرگترین ترس خود را از قطع تولید آن 
اعالم کرده است، او می نویسد “من شوکه شدم که چقدر طعم 
سس تند Yellowbird. Habanero عالی بود وقتی مادرم پنج 
ماه پیش یک بطری از آن را برایم خرید دیگر وابســته به آن 
شدم و اکنون چهار بطری را دوباره سفارش داده ام. تنها ترس 
من این است که تولید کنندگانش دیگر از تهیه این سس دست 

بردارند.”
�� Pepper Plant Original Hot Pepper 5-سس

بازرســان در توصیف عطر و طعم دقیق این سس تند مشکل 
دارند، اما متوجه می شوند که درست در وسط مقیاس درجه تند 
قرار می گیرد. یکی از منتقدان می نویســد: “عطر و طعم سس 
Pepper Plant Original Hot Pepper تند اســت، اما گرم 
نیســت و شما را نمی ســوزاند.” دیگری آن را به عنوان “یک 

ســس دودی، با عطر و طعم کمی شــور، مقدار متوسطی از 
گرما که درطول خوردن غذا به خوبی حس می شود ” توصیف 
می کند. با این حال میزان ادویه این ســس تا متوسط است و 
کاربران می گویند آنها از این ســس، که معمواًل آن را با سس 
Cholula مقایســه می شــود، در همه چیز از “تخم مرغ، پنیر 
دلمه و مرغ” گرفته تا “سیب زمینی، ساندویچ صبحانه و پیتزا” 
استفاده می کنند. اگرچه یکی از آنها اشاره می کند که “همانطور 
که از نام این سس پیداست، یک طعم کاماًل فلفلی و تند دارد، 
بنابراین اگر انتظار طعم ســرکه تاباسکو، یا طعم های آسیایی 
 Pepper Plant را ازین سس دارید، احتمااًل سس Sriracha

Original Hot Pepper برای شما مناسب نیست.”
�� Cholula Original Hot Sauce ۶-سس

یکی از محبوبترین سس های تند در دنیا سس Cholula است. 
منتقدی دربارٔه آن می نویســد: “بگذارید فقط به شما بگویم که 
این ســس بهترین ســس تند مکزیکی است که تاکنون چهره 
سیاره ما را جال داده اســت.” “مثل اینکه خورشید و ماه عشق 
ورزیدند و صاحب فرزندی شدند.” خریدارانش اذعان می کنند که 
این داغترین سس تند موجود نیست، از نظر عطر و طعم جایگاه 
شماره 1 را به خود اختصاص داده است. یکی از آن ها می گوید: 
“Cholula قطعاً ســس تندی اســت، اما به نوعی طعم غذا را 
افزایش می دهد، این سس پوست را از سقف دهان می سوزاند.” 
دیگری یادداشــت می کند، “من عاشــق طعم فلفل Arbol و 
Piquin این ســس بی نظیر هســتم. تعادل عالی سرکه و عطر 
و طعم فلفل در این ســس برجسته است.” یکی از دوستدارانش 
می گوید شما می توانید آن را روی همه چیز بریزید از پیتزا گرفته 
تا بوریتو، تخم مرغ و غیره. من حتی وقتی هوس می کنم بطری 
آن را سر می کشم!” یکی دیگر می گوید: “هیچ چیز منفی برای 
سس Cholula وجود ندارد، با این تفاوت که شاید من در نهایت 

همه چیز را کنار بگذارم تا بتوانم Cholula بیشتری بخرم.”
�� Secret Aardvark Habanero 7-سس

 Secret Aardvark بیش از هزاران نفر پس از امتحان ســس
Habanero به این ســس تند پنج ســتاره و عالمت های برتر 
می دهند. این ســس از تقاطع یک نقطه شیرین بین ادویه ها و 
مواد معطر تشــکیل شده است یکی از منتقدان می نویسد: “من 
اغلب از ســس هایی که به دلیل گرما و بدون عطر و طعم گرم 
هستند، لذت نمی برم، اما این یکی با داشتن طعم غنی و پیشرفته 
یک طعم خوب را ارائه می دهد.” دیگری می گوید: “این ســس 
برای کسانی که به دنبال کشتن خود با سس تند هستند، مناسب 
نیســت، بلکه برای کسانی که می خواهند طعم غذای خود را با 

سس تند افزایش دهند، ایده آل است.”

معرفی تندترین سس های جهان

جشن نور و قلم در برج آزادی
جشــن نور با نمایــش آثار حاضر در نخســتین نمایشــگاه بین المللی 

خوشنویسی راه ابریشم رقص قلم روی برج آزادی آغاز شد.
به نقل از روابط عمومی کمیســیون ملی یونســکو-ایران، آثار نخستین 
نمایشــگاه بین المللی خوشنویسی راه ابریشــم »رقص قلم«، شامگاه 
دوشنبه )6 بهمن ماه( در مراسمی با حضور اهالی فرهنگ و هنر و رسانه 

از طریق ویدیو مپینگ روی برج آزادی به نمایش در آمد.
در این جشــن نور، آثاری از هنرمندان 30 کشور جهان روی برج آزادی 
نمایش داده شد و عالقه مندان هر شب از ساعت 18 و 30 تا 20 می توانند 

به مدت چهار شــب به تماشای این آثار بنشینند. همچنین پیش از آغاز 
جشن نور، نمایشــگاه قلم مهر افتتاح شد. ســیدعباس عظیمی رییس 
برج آزادی در مراســم افتتاحیه این مراســم عنوان کرد: مجموعه از آثار 
هنرمنــدان پیشکســوت را در 6 روز از 30 هنرمند در مجموعه آزادی با 

عنوان قلم مهر دایر کردیم.
همچنین، حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران نیز در 
این مراسم، عنوان کرد: چه افتخاری باالتر از خدمت به اهالی فرهنگ و 
هنر تا آفرینش های هنری این سرزمین را با افتخار بر سر دستان بگیریم 
و به دنیا نشان دهیم. جشن نور »رقص قلم« یک آرزو برای من بود. در 
شــهرهایی همچون لیون، چیزی به نام جشن نور وجود دارد؛ ما بناهای 

زیادی داریم و می توانیم از مردم دعوت کنیم آثار فرهنگی و هنری را در 
قالب ویدیو مپینگ به تماشا بنشینند.

دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو با بیان اینکه از اسفند سال گذشته 
برنامه های مختلفی را در دســتور کار قرار دادیــم، تاکید کرد: مرزهای 
فضای مجازی و حقیقی از بین رفته و درآمیخته شده است. در اسفندماه 
سال گذشته فراخوان تیمارگران عشــق را برای موسیقی و گرافیک به 
رسم احترام به کادر درمان منتشر کردیم؛ همچنین از اساتید برای حضور 
در برنامه های زنده اینســتاگرامی دعوت کردیم و امروز بسیاری از این 

هنرمندان و بزرگان در فضای مجازی حضور دارند.
طراح و کارگردان ویدئومپینگ نیز برعهده امیررضا ساالری بود.

خطرناک ترین کشورها در سال ۲۰۲۱
انتخاب مقصد برای ســفر به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
بــه عنوان مثال اینکه قباًل به کدام شــهرها و کشــورها 
سفر کرده اید. جاذبه های گردشــگری کشورهای مختلف 
چیســت. اینکه شما به چه نوع تفریحاتی عالقمند هستید. 
در چه فصلی از سال قصد سفر دارید و آب و هوای کشور 
مقصد در آن موقع از سال چطور است. پاسخ به تمامی این 
سؤال ها می تواند به شــما کمک کند مقصدی را انتخاب 
کنید که بهترین تجربه سفر را برای شما به ارمغان بیاورد. 

اما نکته مهمی که هرگز نباید از 
آن غافل شــوید امنیت شماست. 
به  می خواهید  اگــر  به خصوص 
کشــوری برای اولین بار ســفر 
امنیت آن  از وضعیت  باید  کنید، 
به دست  کافی  اطالعات  کشور 
آورید و اطمینــان حاصل کنید 
که خطری متوجه شما نخواهد 
بود. ممکن اســت قید سفر به 
کشوری را که از امنیت باالیی 
بزنید.  به کل  نیست  برخوردار 
شــاید هم شما جزو آن دسته 
از افراد اهل خطر باشــید که 
ماجراجویــی را ترجیح دهید. 
یا شاید اصاًل انتخاب با شما 

نیســت و برای مقاصد کاری و تجاری مجبور به مسافرت 
به کشــوری هستید که امنیت باالیی ندارد. در هر صورت 
داشتن پیش زمینه و اطالعات کافی به شما کمک می کند 
خود را برای آنچه ممکن است پیش رو داشته باشید آماده 
ســازید. ما در این مقاله قصد داریم فهرســت کشورهایی 
را که از نظر امنیت و از نظر پزشــکی و ســالمت پرخطر 
محسوب می شــوند در اختیار شــما می گذاریم. همچنین 
فهرســت امن ترین کشــورها را هم در ایــن مقاله مرور 
می کنیم تا با توجه به آن بتوانید با دید بهتری مقصد سفر 

خود را انتخاب کنید.
معیار انتخاب کشــورهای خطرناک برای مســافرت  ��

چیست؟
ســازمان امداد جهانی هر ساله نقشه ای را آماده می کند و 
در اختیار مســافران قرار می دهد تا با توجه به آن بتوانند با 
آگاهی بیشتر نسبت به وضع امنیت در کشورهای مختلف، 
مقصد خود را انتخاب کرده و با خیالی آســوده سفر کنند. 
در این نقشــه که امنیت کشــورها به ترتیب از ناامن ترین 
تا ایمن ترین با رنگ های زرشــکی، قرمز، نارنجی، زرد و 
ســبز نشان داده شــده، کشــورها از نظر میزان امنیت بر 
اساس تهدیدی ناشی از خشــونت سیاسی )شامل 
شورش،  تروریسم، 
ی  می هــا ا ر آ نا
سیاســی و جنگ(، 
ی  می هــا ا ر آ نا
اجتماعــی )شــامل 
گرایــی،  فرقــه 
قومــی  خشــونت 
میــزان  نــژادی(،  و 
و  فردی  خشونت های 
بررسی  خیابانی  جرائم 

می شوند.
مانند  البتــه عواملــی 
نقل  و  حمل  ســاختار 
کشــور،  آن  داخلــی 
میــزان  و  وضعیــت 
پیشــرفت صنایع، سطح کیفیت خدمات ایمنی و اورژانسی 
و پزشــکی همچنین میزان آسیب پذیری آن کشور نسبت 
بــه بالیــای طبیعی نیز در ایــن ارزیابی مــد نظر گرفته 

می شوند.
البته باید این نکته مهم را اضافه کنم که نقشــه سازمان 
امداد جهانی امسال تفاوت فاحشی با سال های پیش دارد 
و آن هم اضافه شــدن میزان خطر ناشی از شیوع ویروس 

کرونا در کشورهای مختلف جهان است.
کدام کشــورهای دنیا از همه خطرناکترند؟ ��

در نقشه ای که برای سال 2021 ارائه شده، نام 14 کشور 

در میان پرخطرترین کشــورهای جهان به چشم می خورد. 
این کشــورها که عمومــًا در آفریقــا و همچنین در خاور 
میانه قرار دارند عبارتند از: افغانستان، یمن، سوریه، لیبی، 
مالی، سومالی، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، 
بخشــی از نیجریه، جمهوری دموکــرات کنگو، اوکراین، 

پاکستان، عراق و مصر.
این کشورها عمومًا فاقد نیروی کنترل از سوی یک دولت 
متحد مرکزی اند و بخش عمده ای از خاک این کشــورها 

در بی قانونی به سر می برد 
حکومت های  صورت  به  یا 
اداره  محلــی خودمختــار 
می شوند. خطر حمله جدی 
مسلح  گروه های  سوی  از 
تاجران  و  مسافران  برای 
شرکت های  کارمندان  و 
خارجی در این کشــورها 
وجود دارد. البته بسیاری 
سیستم  کشورها  این  از 
مســافربری درستی هم 
برای  اساسًا  و  نداشــته 
غیرقابــل  خارجی هــا 

دسترس اند.
امن تریــن  �� امــا 

کشورها کدامند؟
در نقشــه ای که از آن یاد کردیم فهرســت کم خطرترین 
کشورها هم به چشم می خورد که می توانند مقصد خوب و 
مطمئنی برای ســفر باشند. امن ترین کشورهای جهان در 
ســال 2021 عبارتند از: آمریکا، کانادا و بیشتر بخش های 
اروپا که البته در بین آنها کشورهای حوزه اسکاندیناوی با 
ناچیزترین میزان خطر به عنوان امن ترین کشــورهای دنیا 

شناخته می شوند.
کرونا ویروس و میزان امنیت کشــورها ��

این نقشــه میزان امنیت کشــورها را به لحاظ پزشکی و 
ســالمت هم ارزیابی می کند، به این معنا که شانس ابتال 

به بیماری در حین ســفر به این کشورها چقدر است. پیش 
از اینکه همه گیری ویروس کرونا آغاز شــود، کشورهایی 
با باالترین خطر از نظر پزشــکی عبارت بودند از ونزوئال، 
نیجریه، لیبی، ســومالی، ســودان جنوبــی، اریتره، یمن، 
بورکینافاســو، گینه، سوریه، افغانستان و عراق. و امن ترین 
و سالم ترین کشــورها به لحاظ پزشکی شامل انگلستان، 
اروپــای غربی، آمریکا، کانادا و آفریقای جنوبی با کمترین 
میزان تهدید سالمت مسافران می شدند. این تقسیم بندی 
بر اســاس عوامل مختلفی از جمله شیوع بیماری های 
تا عوامل محیطی  عفونی 
و اســتانداردهای خدمات 
پزشکی صورت می گرفت.

امنیت در سفراما امسال با 
همه گیری ویروس کرونا، 
این تقســیم بنــدی تغییر 
میزان  معیارهــای  و  کرده 
ویروس  بــه  ابتالی  موارد 
کوویــد 19، محدودیت های 
مؤثر  میزان  و  داخلی  ســفر 
بــودن کنترل و پیشــگیری 
مد  نیز  را  کرونــا  ویــروس 
نظر قــرار داده اند. به طوری 
کــه در ایــن تقســیم بندی 
از نظر  جدید تنها چهار کشور 
محدودیت هــای مرتبط با ویروس کوویــد به عنوان کم 
خطرترین ها شــناخته شدند؛ این چهار کشــور عبارتند از 
تانزانیا، نیوزیلند، نیکاراگوئه و سوالبارد )که جزیره کوچکی 

در اطراف نروژ است(.
کشورهای آمریکا، برزیل و هند برای امسال از نظر شیوع 

ویروس کووید، با میزان خطر متوسط ارزیابی شده اند.
در این نقشه کشورهایی مثل روسیه و افغانستان به عنوان 
کشورهای با خطر باالی شیوع کرونا طبقه بندی شده اند. 
و تنها کشــور گرجستان به عنوان با ریســک بسیار باال 

طبقه بندی شده است.



w w w . t a d b i r e t a z e n e w s . i r

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

8
 چهارشنبه  8  بهمن ماه 1399، سال ششم،  شماره 207

بازار مالی

رئیس هیئت مدیره بانک توســعه تعاون از تأمین سرمایه 
در گردش پروژه ها و طرح های توســعه ای خراسان جنوبی 

توسط این بانک خبر داد.
بــه گــزارش هفته نامه تدبیر تازه بــه نقل از روابط عمومی 
بانک توســعه تعاون، ســید باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره 
بانک توسعه تعاون در سفر به خراسان جنوبی ضمن بازدید 
از توانمندی ها و ظرفیت های شهرســتان بیرجند، سربیشه، 
نهنبدان و خوسف و سایر شهرها و مناطق استان گفت: در 
این سفر ضمن رصد توانمندی های خراسان جنوبی، برنامه 
اعطای تسهیالت و تأمین سرمایه در گردش برخی از پروژه ها 
و طرح های توسعه ای استان مورد تدقیق قرار می گیرد.  فتاحی 
در بازدید از شرکت تعاونی شترمرغ داران افق کویر سربیشه 
از اعالم آمادگی بانک توســعه تعاون جهت ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت به این شرکت تعاونی خبر داد. وی همچنین در 
بازدید از کارخانه ســتاره کیان بیرجند بابیان اینکه رویکرد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدودیت زدایی اســت 
عنوان کرد: جامعه هدف طرح های ملی و اشتغال زایی دولت 
به ویژه این وزارتخانه محرومیت زدایی از مناطق روســتایی 
و عشــایری و رونق اقتصادی مناطق بوده اســت. فتاحی 
همچنین در بازدید از پروژه پرورش شترمرغ شرکت تعاونی 
شترمرغ داران افق کویر سربیشه، بابیان اینکه رویکرد بانک 
توســعه تعاون در بخش تعاون حمایت صددرصدی اســت 
گفت: درخواســت تسهیالت شرکت از محل منابع متمرکز 

طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در 3 فاز مطرح گردیده 
و مراحل آن نیز جهت پرداخت در جریان است.

فتاحــی کــه به همراه حجت میرزایی معاون امور اقتصادی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حضور مالنوری استاندار 

خراســان جنوبی سخن می گفت اظهار داشت: مزیت های 
زیادی در بهره مندی از ذخایر سرشــار اســتان و رونق تولید 
منطقه وجود دارد، که در اعتالی وضع اشــتغال اســتان نیز 

اثرگذار است.

فتاحی به تبیین عملکرد بانک و دســتگاه های همکار در 
طرح های اشتغال زایی به ویژه طرح ملی حمایت از اشتغال 
روستایی و عشایری پرداخت و گفت: اقدامات دستگاه های 
دولتی و علی الخصوص دســتگاه های تابعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در جهت فراهم سازی زمینه های کار و 

اشتغال برای افراد جویای کار بوده است.
وی بابیان دغدغه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص 
ساماندهی وضعیت اشتغال استان ها افزود: سفر به خراسان 
جنوبی با حضور مدیران ارشــد وزارتخانه به منظور بررسی 
کمبودها، معضالت و فرصت های موجود وزارتخانه در حال 
انجام است.  گفتنی است در این نشست در خصوص نیازهای 
حائز اهمیت مردم و اســتان مواردی ازجمله تکمیل، توسعه 
و تأمین اعتبار برای پروژه های خیریه علی اکبر، آب درمانی 
بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه ای زیرکوه و کویرتایر 
مطرح و مطالبه گردید. بانک توسعه تعاون در احداث و تکمیل 
دو پروژه ورزشگاهی استان خراسان جنوبی مشارکت می کند. 
سید باقر فتاحی همچنین در بازدید از پروژه نیمه تمام سالن 
ورزشــی کارگری شهرستان سربیشه، آمادگی تأمین مالی 
پروژه های ورزشــگاهی شهرستان های سربیشه و نهبندان 

توسط بانک توسعه تعاون را اعالم نمود.
وی ضمن ابراز امیدواری از بهره برداری این پروژه در اوایل 
سال 1400 گفت: با همکاری بانک و دستگاه های اجرایی، 

به زودی در افتتاح این پروژه ها حضور خواهیم یافت.

 تأمین سرمایه در گردش
طرح های توسعه ای خراسان جنوبی

باجه خبر

شما هم به ما ملحق شوید!

 تعــداد کاربران اپلیکیشــن بله 
در فصل پاییــز به بیش از هفت 
میلیون و 500 هزار نفر رســید و 
هــر 43 ثانیه، یک گروه یا کانال 
توســط کاربران متولد شــد. به 
گزارش هفتــه نامه تدبیر تازه به 
نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، طی سه ماه مهر، آبان و آذر 

هر 26 ثانیه یک کارت به کارت در چت اپلیکیشن بله انجام 
و در هر ثانیه 8.8 میلیون ریال پول توســط کاربران کارت 
به کارت شــده است. همچنین طی این مدت یک میلیون 

و 210 هزار و 875 کانال و گروه در بله ساخته شده است.
در فصــل پاییــز مجموعاً 19 هــزار و 136 پیام به بخش 
پشتیبانی بله ارسال و چهار هزار و 784 تماس با کارشناسان 
برقرار شده اســت. الزم به ذکر است، اپلیکیشن »بله« در 
یکی از شــرکت های زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد، 
با حمایت و پشتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافته است و 
اکنون ســهم قابل توجهی در تراکنش های مالی مشتریان 

نظام بانکی دارد. 

 نرخ حق الوکاله بانک
 توسعه صادرات ایران اعالم شد

هیــات مدیــره بانک توســعه 
صادرات ایــران نرخ حق الوکاله 
به کارگیری سپرده های سرمایه 
گذاری برای سال مالی 1399 را 

معادل 2.5 درصد مصوب کرد. 
به گزارش هفته نامه تدبیر تازه 
به نقــل از روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، بر اساس 

قوانین و مقررات نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار مشتریان بانک توسعه صادرات ایران اعم از کوتاه 

مدت و بلند مدت برای سال جاری 2.5 درصد اعالم شد.
حق الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری 
اسالمی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران 
از آنــان دریافــت می کننــد و درصورتی کــه درآمدهای 
ناشــی از بکارگیری ســپرده های مشــتریان نزد بانک از 
ســود علی الحساب پرداختی به ســپرده گذاران بیشتر شود 

مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

 4873 ایده در
پویش ایده تا عمل با ملل

بــه گــزارش روابــط عمومی 
موسســه اعتباری ملل: در پی 
برگزاری پویش از ایده تا عمل 
با ملــل در مجموع 4873 طرح 
به این پویش ارسال شده است. 
در ماه اول برگزاری این پویش 
2524 طرح و در ماه دوم 2349 
طرح برای ارزیابی به تیم داوری 

معرفی شدند. ارزیابی مرحله دوم از 5 بهمن تا 12 بهمن ماه 
انجام خواهد شد. متقاضیان محترم می توانند برای شرکت 
در دور ســوم پویش ایده تا عمل با ملل، فرم های خود را به 
آدرس: www.azidehtaamal.ir ارسال تا طرح های آنها 
در مرحله سوم پویش مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس این 
گــزارش در پویش ایده تا عمل با ملل در هر ماه به دو ایده 
تا ســقف 5 میلیارد ریال تسهیالت با شرایط ویژه پرداخت 

خواهد شد.

 اعضای جدید هیأت مدیره
بیمه تجارت نو معرفی شدند

در مجمــع عمومــی عــادی به 
طور فوق العاده، با دســتور جلسه 
انتخــاب اعضای جدیــد هیأت 
مدیره شــرکت بیمه تجارت نو، 7 
عضو دوره جدید معرفی شــدند. 
به گزارشهفتــه نامه تدبیر تازه 
در مجمع فوق که با رعایت کامل 
پروتکل هــای بهداشــتی، امروز 

6 بهمن با حضور بالغ بر 93 درصد ســهامداران و نمایندگانی 
از بیمه مرکزی، ســازمان بورس و حسابرس قانونی به صورت 
آنالین برگزار شد، با اکثریت آرا 5 عضو اصلی و دو عضو علی 

البدل هیأت مدیره برای دوسال تعیین شدند.
بر این اســاس، نیما نوراللهی، داودکریمی، احســان مرادی، 
ســیدکاظم ملکوتی و مهرداد غالمزاده اعضای اصلی هیأت 
مدیــره بیمه تجارت نو را تشــکیل دادنــد. همچنین مرتضی 
گودرزی به همراه جمال ولی پور به عنوان اعضای علی البدل 

انتخاب شدند.

تقدیر بیمه مرکزی از نقش بیمه »ما« در ترویج فرهنگ

بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران از نقش شــرکت سهامی بیمه 
»ما« در ترویج و نهادینه سازی فرهنگ بیمه در جامعه تقدیر و تشکر 
کرد. به گــزارش هفته نامه تدبیر تازه به نقــل از روابط عمومی بیمه 
»ما«، مصطفی زنــدی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکــزی، در نامه ای خطاب به داود شــکری، مدیــر روابط عمومی و 
تبلیغــات بیمه »ما« اعالم کرد: همراهــی در رویدادهای فرهنگی از 
نشانه های رویش بلوغ سازمانی و درک اهمیت حرکت جمعی و پرهیز از 

رفتارهای جزیره ای و کم اثر است. وی به نقش ارزشمند بیمه »ما« در اجرای حرفه ای برنامه ملی »زنگ بیمه« 
اشاره کرد و تشریک مساعی در تمامی پروژه های فرهنگ سازانه صنعت بیمه را مایه مباهات و امتنان دانست. در 
ادامه پیام آمده است: تالش سازنده و تعصب کم نظیرتان را در راستای نهادینه سازی فرهنگ بیمه در بین افکار 
عمومی پاس می دارم و توفیق شما را خواستارم. همچنین مصطفی زندی در پیامی به صورت جداگانه از پرسنل 
روابط عمومی و تبلیغات بیمه »ما« بابت تالش های صورت گرفته در راستای نواخته شدن غرور آمیز زنگ بیمه 

در سراسر کشور؛ با وجود تمام محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس کرونا قدردانی کرد.

بهره وری نیروی انسانی عامل ارتقای سودآوری در صنعت بیمه

مدیران شرکت های بیمه با ارتقای بهره وری نیروی انسانی می توانند زمینه های ارتقای سودآوری شرکت را فراهم کنند. به گزارش هفته نامه تدبیر تازه به نقل 
از روابط عمومی بیمه کوثر، رییس پژوهشکده بیمه، در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد منابع انسانی، ضمن بیان مطلب فوق، خاطرنشان 
کرد: بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه با استفاده از چرخه مدیریت بهره وری؛ برنامه ریزی برای تغییر، اجرای برنامه، نظارت و اصالح مستمر و پیوسته 
امکان پذیر است. حمید کردبچه با بیان اینکه برای محاسبه بهرهوری چه در شکل بهرهوری کلی عوامل تولید و چه در شکل بهرهوری جزیی عوامل تولید 
مانند بهرهوری سرمایه به اطالعاتی مورد نیاز است که متاسفانه تولید نمی شود و دراختیار نیست، گفت: اطالعاتی که امروز در شرکت ها برای تحلیل عملکرد 
استفاده می شود مبتنی بر نماگرهای مالی هستند. اگرچه این اطالعات بسیار مهم بوده و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند، 
اما برای محاسبه بهرهوری کفایت نمی کنند. وی از انتشار نماگرهای 25 شرکت بازار سرمایه در چند سال اخیر در آینده نزدیک خبرداد و اظهار کرد: تولید 
و انتشــار نماگرهای اقتصادی که می توانند مجموعه اطالعات مورد نیاز برای محاســبه بهرهوری شرکت های بیمه ای را در اختیار قراردهند، در دستور کار 
همکاران پژوهشــکده بیمه قرار گرفته است. رییس پژوهشکده بیمه افزود: اطالعات ســتانده و ارزش افزوده شرکت ها، هزینه های واسطه و جریان وجوه 
مهم ترین اطالعات در این رابطه هستند که با استفاده از آنها محاسبه شاخصهایی مانند بهرهوری امکان پذیر خواهند بود. حمید کردبچه در ادامه تصویری 
از بهرهوری نیروی انســانی شــرکت های بیمه که بر اساس براوردهای اولیه از نتایج اطالعات به دست آمده، محاسبه شده بود را ارائه و اظهارکرد: براساس 
این نتایج بهرهوری نیروی انســانی پایین بوده اســت که امید اســت و با ارائه راهکارهای الزم شاهد بهبود بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه باشیم. 
وی در پایان تاکید کرد: شایسته است شرکت های بیمه با راه اندازی چرخه بهره وری بسترهای ارتقای بهره وری و در نهایت افزایش سودآوری را مهیا کنند.

تقدیر شبکه فروش بیمه آسیا از عملکرد مدیر عامل و هیات مدیره

نمایندگان بیمه آســیا نیروهایی متعهد و وفادار به شــرکت هســتند که در صنعت بیمه مایه مباهات است.
 به گزارشهفته نامه تدبیر تازه به نقل از روابط عمومی بیمه آســیا، در نشســتی با مدیر عامل بیمه آســیا، تشــکل های شــبکه 
فروش بیمه آســیا از جمله اعضای کانون انجمن صنفی نمایندگان، انجمن صنفی شــرکت های خدمات بیمه ای و انجمن 
صنفی نمایندگان اســتان تهران به نمایندگی از شــبکه فروش بیمه آســیا، انتخاب مجدد مســعود بادین به عنوان مدیرعامل 
بیمه آسیا را به وی تبریک گفتند و موفقیت ها و دستاوردهای چشمگیر بیمه آسیا در دو سال اخیر را مرهون تدابیر مدیرعامل 
و هیات مدیره متخصص بیان کردند.  بنابر این گزارش، مســعود بادین، نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا در 
این نشســت ضمن سپاســگزاری و قدردانی از تالش های خســتگی ناپذیر شــبکه فروش، نمایندگان بیمه آسیا را نیروهایی 
متعهد و وفادار به شــرکت توصیف کرد که در صنعت بیمه مایه مباهات اســت. وی با ارزیابی بســیار مطلوب از عملکرد بیمه 
آســیا در ســال گذشــته و 9 ماهه اول ســال 1399، گفت: در 9 ماهه اول سال 1399 اصالح پرتفوی، رشد حق بیمه و کاهش 
نســبت خســارت در مقایســه با میانگین صنعت بیمه و سایر شرکت های بیمه ای کاماًل مشهود و قابل تقدیر است.  مدیرعامل 
بیمه آســیا با تکید بر لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای تقویت عملیات بیمه گری در تمامی حوزه ها، اظهار داشــت: در 9 
ماهه اول ســال جاری، شــش هزار میلیارد تومان تولید حق بیمه داشــته ایم که برابر با کل تولید حق بیمه شــرکت در ســال 
1398 بوده اســت و این رکورد ســتودنی، علیرغم شــیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه در کشــور، به دست آمده است.  
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آســیا با تصریح این موضوع که بیمه آســیا 18 درصد از پرتفوی شــرکت های بیمه بورســی را در 
اختیار دارد، کاهش نسبت خسارت به 47.7 درصد، ترمیم ذخایر خسارت و حذف بند حسابرسی پس از یازده سال را از دیگر 
دســتاوردهای ارزنده در این دوســال عنوان کرد. مدیر عامل بیمه آســیا با تأکید بر افزایش 949 درصدی سرمایه بزرگ ترین 
بیمه خصوصی کشــور که موجب افزایش ســطح نگهداری و امکان قبول اتکایی بیمه آســیا می شــود، بر اجرای آئین نامه 96 

بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران و اعطای نمایندگی فروش بیمه های زندگی تاکید کرد.

بانک رفاه کارگران قدرت خرید بازنشستگان را افزایش می دهد

بانک رفاه کارگران در ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خود از بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی در سراسر ایران حمایت می کنند و همواره خود را در برابر افزایش قدرت خرید آنها 
و امکان خرید به صورت اقساط مسئول می داند. با تدبیر جدید بانک رفاه، دیگر بازنشستگان الزم نیست که 
نگران زمان واریز حقوق بازنشستگی خود باشند و با عضویت در باشگاه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی 

می توانند از فروشگاه های منتخب خرید کنند. 
به گزارشهفته نامه تدبیر تازه به نقل ازروابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری دنیای بانک 
و بیمه، باشــگاه مشــتریان ســازمان تأمین اجتماعی که اسفندماه سال 1398 با حضور محمد شریعتمداری، 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح شــده، فرصت مناســبی را برای همه بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی 
قرار می دهد تا از خدمات پیش بینی شــده در این باشــگاه بهره مند شــوند، در تازه ترین رخداد، بانک رفاه اعالم کرده که بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران عضو باشــگاه ســازمان تأمین اجتماعی می توانند با خیال راحت و بدون هیچ گونه هزینه ای از فروشگاه های طرف 
قرارداد خرید کنند و اقســاط خریدشــان توســط بانک رفاه به صورت آنالین کســر و به حساب فروشگاه های فروشنده کاالها و خدمات 
واریز می شود.  راهبرد بانک رفاه به عنوان بانک سالمت محور و آینده نگر، همواره بر صیانت و احترام گذاشتن به حقوق مشتریان قرار 
داشته و دارد و به همین دلیل در زنجیره خدمات بانکی و اعتباری این بانک، توجه به نیازهای گروه های هدف و شایسته احترام از جمله 
بازنشستگان و مستمری بگیران عضو خانواده بزرگ تأمین اجتماعی در سراسر کشور یک اولویت و ضرورت به حساب می آید.  همین 
رویکرد است که بانک رفاه کارگران را بانکی متفاوت با خدمات متمایز می سازد و همواره این بانک تالش می کند تا با شناسایی نیازها 
و مطالبات مشتریان هدف، خدمات ویژه ای را با مشارکت سازمان های همکار و البته سهامداران ارائه دهد. حاال اگر شما هم بازنشسته 
یا مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی هستید که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنید، تنها کافی است یا چند کلیک ساده 

خودتان یا از فرزندان و نوه های خود بخواهید تا وارد سایت باشگاه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی به نشانی club.tamin.ir شوند.

  

  

  

  

 تخصیص 1000 میلیارد ریال
از منابع بانک مهر ایران  به مددجویان 

کمیته امداد

بانک مهر ایران 1000 میلیارد ریال از منابع خود را برای پرداخت 
تسهیالت به مددجویان کمیته امداد تخصیص داد.

به گزارش هفته نامه تدبیر تازه بــه نقل از روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران، بانک مهر ایران در راســتای ایفای 
مســئولیت اجتماعی خود و به منظور تأمین کمک هزینه تجهیز 
مســکن مددجویان بی بضاعت با کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
تفاهم نامه امضــا کرد. هدف از تفاهم نامه ای که به امضای دکتر 
مرتضــی اکبری مدیرعامل این بانک و ســید مرتضی بختیاری 
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( رســید، تأمین کمک هزینه 

تجهیز مســکن مددجویان بی بضاعت و همچنین توانمندسازی 
قشر آسیب پذیر ساکن در مناطق محروم و کوهستانی است. 

مدیرعامل بانک مهر ایران در آغاز مراسم امضای این تفاهم نامه 
اظهار کرد: تفاهم نامه کنونی در راستای مسئولیت اجتماعی بانک 
اســت و بانک بالغ بر 1000 میلیارد ریــال از منابع خود را برای 
بهینه ســازی سرویس های بهداشــتی و تکمیل خطوط لوله گاز 
خانه هــای مددجویان مناطق محروم کمیته امداد تخصیص داده 
است. هر نفر 30 میلیون ریال می تواند دریافت کند و بالغ بر 33 
هــزار نفر می توانند از این وام بهره مند شــوند. نرخ کارمزد آن 4 
درصد و مدت زمان آن نیز 36 ماهه تعریف شــده است. اکبری 
درباره ضمانت مورد نیاز برای دریافت این وام ها نیز گفت: مسئله 

ضمانت تسهیالت حل شده و بر عهده کمیته امداد است.
 به همین علت خیلی ســریع پرداخت خواهد شد. امیدوارم کاری 
که کمیتــه امداد در مناطق محروم به کمــک بانک مهر ایران 

انجام می دهد، ماندگار شــود و بخشــی از دردها و آالم مناطق 
محروم را کاهش دهد، حداقل زیرساخت مردم در مناطق محروم 
اندکی بهتر شــود. مدیرعامل بانک مهر ایــران در همین رابطه 
افزود: با همت همه همکارانم در شعب و ستاد و همچنین حمایت 
نهادهایی همچون کمیته امداد و بنیاد برکت، توانســتیم بر این 
چالش غلبه کنیم، به طوری که به بیش از یک میلیون و 850 هزار 
تســهیالت پرداخت کرده ایم که ارزش آن به 250 هزار میلیارد 
ریال می رسد. با اینکه ســال سختی بوده، اما از نظر مبلغ هدف 
ســال خود را در طول 10 مــاه گذراندیم. وی درباره رویکرد این 
بانک در حوزه پرداخت تســهیالت گفت: سعی کردیم بخشی از 
تسهیالت خود را در حوزه کارآفرینی و توانمندسازی متمرکز کنیم 
که حدود 50 درصد منابع بانک در این حوزه به صورت تسهیالت 
پرداخت شــده اســت. مابقی هم در حوزه های درمان، معیشت، 

ازدواج و... بوده است.

 نقش بانک کشاورزی
در تحقق اهداف انقالب اسالمی

روح اله خدارحمی، عملکرد بانک کشــاورزی در تأمین امنیت 
غذایی، رشــد اقتصادی بخش کشــاورزی و قطع وابســتگی 
کشــور به واردات را اقدامی در مســیر تحقق اهداف انقالب 
اســالمی معرفی کرد. به گــزارش هفته نامــه تدبیر تازه به 
نقــل ازروابط عمومــی و همکاری هــای بیــن الملل بانک 

کشــاورزی، مدیرعامل این بانک در جلســه شــورای عالی 
توســعه فرهنگ ســازمانی ضمــن بیان مطلب فــوق افزود: 
بانک کشــاورزی از انتقال آب خلیج فارس تا تأمین بخشــی 
از هزینه های تولید واکســن کرونا ایفای نقش کرده اســت، 
همانطور که در مهم ترین طرح های آب رســانی کشور، توسعه 
بخش کشاورزی، توســعه امنیت غذایی، رشد منابع، پرداخت 
تسهیالت، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه گلخانه ها، و 
..... نقش بی بدیلی داشته است. خدارحمی ضمن گرامیداشت 
دهه مبارک فجر، از برنامه های ســتاد بزرگداشت این دهه در 

بانک کشــاورزی حمایت کرد و خواستار تبیین اهداف انقالب 
اســالمی به بهترین و گویاترین شــکل ممکن شد. بر اساس 
ایــن گزارش، دکتر داور ماهــی کار رئیس هیأت مدیره بانک 
کشاورزی نیز تأثیر انقالب اسالمی برمناسبات سیاسی منطقه 
و جهان را تشــریح و نقش ایــن بانک در تحقق اهداف عالیه 
انقــالب را تبیین کرد و گفت: طی 42 ســال گذشــته، بانک 
کشــاورزی پیشرو و پیشــاهنگ همه حرکت های فرهنگی و 
خدمت رســانی در عرصه نظام بانکی کشور بوده است و این 

روند را با قدرت ادامه خواهد داد.
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انرژی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد
جزییات طرح اعطای سهمیه بنزین به 

خانوارهای بدون خودرو
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از دنبال 
کردن طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو 
و تالش برای ایجاد بازار خرید و فروش برای انتفاع خانواده 
های بدون خودرو خبر داد.مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی، در صفحه شخصی خود 

در توئیتر، نوشت:
»در سالم صبح بخیر شبکه سه، طرح اعطای سهمیه بنزین 

به خانوارهای بدون خودرو را بیان کردم.
در  کمیسیون تلفیق با یک رای مصوب نشد؛ چون:

- فضاســازی موثر آقای گل ســفیدی از دولت که جلسه را 
ترک کرد!

- با وجود علم قبلی، آقای حاجی بابایی در کمیته تبصره14، 
منبع مالی طرح را به طرحهای سایرین توزیع کرد!

نکات اصلی این طرح:

- عدم تغییر قیمت ها )1500 و 3000(
- حفظ همه سهمیه ها تا دو خودرو در خانوار، 60 لیتر در ماه
- حفظ همه سهمیه های عمومی وانت، موتور، تاکسی و ...

- ایجاد بازار خرید و فروش برای انتفاع مردم
برای خانوارهای بدون خودرو، نفری 15 لیتر در ماه

»نمایندگان دولت را به مناظره دعوت می کنم«
 ان شاءاهلل »طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای بدون 
خودرو« را در صحن علنی پیگیری و به فضل الهی، از جیب 
دولت  تفریق و به جیب مردم فاقد خودرو  جمع خواهیم کرد.«

مهنــدس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
چادرملو در گفت و گو با ما با اشــاره به اینکه: مســئولیت 
اجتماعی شــرکتها تکلیفی است که آنها را مجاب می سازد 
در فضای کسب و کار خود به آن عمل کنند تا پاسخگوی 
انتظارات جامعه باشــندتاکید کرد: از طرفی نباید فراموش 
کرد شرکت ها، مسئولیت های بزرگی نیز در قبال کارکنان. 
سهامداران. مشتریان. تأمین کنندگان. و تمامی ذینفعان بر 
عهده دارند. و باید نســبت به هر دو بخش به تعهدات خود 

عمل کنند.
وی افزود: در بحران اخیر ناشــی از شــیوع بیماری کرونا 
شــرکت معدنــی و صنعتی چادرملو از اواخر ســال 1398 
همزمان، اقدامات آموزشی برای پیشگیری از فراگیر شدن 
این بیماری ها در واحدهــای HSE مجتمع های معدنی و 
صنعتی چادرملو را آغاز کرد و در ســریعترین زمان و بدون 
فوت وقت و با نظارت مدیران هر بخش با تشــکیل ستاد 
مقابله با بحران اقدام به آموزش، و تدابیر ایمنی و بهداشتی 

برای مقابله با این بیماری بصورت گسترده ادامه یافت.
همچنین با اقدامات ســختگیرانه، همه پرسنل اعم از کادر 
رســمی و نیروهای پیمانکاری هنگام بازگشت ازمرخصی 
وپیش ازشــروع کار ملزم به انجام آزمایش خون و معاینات 
پزشکی هســتند ودرصورت برخورداری از سالمتی کامل 
اجــازه ورود بــه مجتمع ها داده می شــود وچنانچه عالیم 
ویروس کرونا درآنها مشاهده شــود بدون استثناء باهزینه 
شرکت، تحت درمان قرارمیگیرند به همین منظور تیم های 
پزشکی در هر دو مجتمع استقرار یافتند و تمامی پیمانکاران 
نیزمکلف شده اند هزینه درمان پرسنل وخانواده آنهارا متقبل 

شوند.
مهنــدس تقی زاده از دیگر اقدامــات چادرملو برای مقابله 
با گســترش بیماری کرونا را تجهیــز نقاهتگاه اضطراری 
شــهراردکان با 100 تخت برای قرنطینه بیماران مبتال به 
ویروس کرونا، ســازماندهی 15 اکیپ های مکانیزه ومجهز 
به لوازم ووســایل ضدعفونی کننده با هماهنگی ستادهای 
محلی واعزام این گروها به شــهرهای اردکان، عقدا، میبد، 
بهاباد و روســتاهای مجاور برای ضد عفونی کردن اماکن 
عمومی همراه با دهها دســتگاه تانکر، آمبوالنس وماشین 
آالت مجهز به وســایل ضدعفونی کننــده، و هزاران عدد 
ماسک ودستکش وتوزیع آن بین شــهروندان وپاکسازی 

اماکن عمومی عنوان کرد.
وی گفــت: در مجموع بیش از 222 میلیارد و 700 میلیون 
ریال کمک نقدی و غیر نقدی برای مقابله با کرونا به مراکز 
نظارتی و پزشکی استان یزد و شهرستان اردکان به منظور 
انجام اقدامات پیشگیرانه و درمان مبتالیان، اهدا شده است.

مدیر عامل چادرملو با بیان اینکه: هرســازمانی ملزم است 
تا در جهت حل مشــکالت، مسائل و بهبود کیفیت زندگی 
کارکنان، و رفع برخی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و زیست 
محیطی جامعه متأثر از فعالیتش همت گمارد افزود: شرکت 
چادرملو تالش نمــوده عالوه بر انجام تعهــدات خود در 

چارچوب قوانین کار نســبت به کارکنان، اعم از کارگران و 
کارشناسان ومدیران، بخشی از نیازهای رفاهی و اجتماعی 
و فرهنگــی آنها را تأمین نماید بطور نمونه از فروردین ماه 
امسال تا کنون به تمامی پرسنل شاغل در چادرملو )بالغ بر 
7 هزار نفر( در 3 نوبت کمک هزینه معیشت پرداخت شده 
و در نگاه دراز مدت نیز با تأســیس شرکت تعاونی مسکن 
قرار اســت برای تمامی کارگران و کار کنان فاقد مسکن 
شــاغل در مجتمع های معدنی و صنعتی در شهرستانهای 
اردکان و بهاباد مســکن مناسب ساخته شــود، این اقدام 
در راســتای تأمین امنیت شــغلی و آرامش روانی کارگران 
تالشگر که نقش عمده ای در امر تولید واقتصاد کشور دارند 

انجام می گیرد.
 وی تصریح کرد: در عین حال تنها در ســال گذشته بالغ 
بر 240 میلیارد ریال حمایت مالی چادرملو به شهرســتان 
اردکان، در راســتای مســئولیت اجتماعــی در زمینه های 
علمی آموزشی- بهداشتی- فرهنگی- مذهبی - ورزشی- 
محرومیــت زدایــی، خدمــات و فعالیت هــای اجتماعی 
کمک های بالعــوض به مراکز فرهنگــی - هیات های 
ورزشی - صندوق های قرض الحسنه - مساجد - مدارس 
- انجمن های خیریه - مراکز علمی و آموزشــی - کمیته 

امدام امام خمینی و سازمان منابع طبیعی اهدا شده است.
  

مهندس ناصر تقــی زاده در ادامه این گفــت و گو افزود: 
سازمان های مسئولیت پذیر و متعهد، پیش از بروز معضالت 
و مشــکالت و پیش از آنکه درخواستی از آنها شود باید بر 

مبنای اصول تبیین شــده در دورنمای توسعه خود، در برابر 
بحرانهای آتی که ممکن است جوامع را به مخاطره بیاندازد 

پیش بینی های الزم و اقدامات عملی انجام دهند.
بر این اساس شرکت چادرملو با اعتقاد راسخ در تحقق این 
امر از جمله ارتقاء شــاخص های زیست محیطی نه تنها با 
رعایــت الزامات مصرح در قانون برای کاهش آالینده های 
ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی خود اقدام کرده، 
بلکه تدابیری فراتر از وظایف برای پیشگیری از بحرانهای 
آتی را نیز اتخاذ نموده اســت. ازجمله این اقدامات حیاتی، 
پیش بینی بحران آینده کشــور به ویژه مناطق کویری در 
تأمین آب بوده اســت. این شرکت همراه با دو شرکت گل 
گهر و مس سرچشــمه با تدبیری دور اندیشانه از چند سال 
پیش اقدام به عملی ساختن طرح شیرین سازی آب خلیج 
فارس و انتقال به مناطق مرکزی ایران از جمله استان یزد 
و شهرستان اردکان نموده اســت و برای اجرای این طرح 
عظیم ملی و اســتراتژیک، 172 هزارمیلیارد ریال سرمایه 

گذاری پیش بینی شده است.
یکی دیگــر از اقدامات چادرملو که بــا هزینه بیش از 13 
هزار میلیارد ریالی اجرا شده، ساخت نیروگاه 500 مگاواتی 
ســیکل ترکیبی در شهرســتان اردکان با هدف تأمین نیاز 
بــرق مصرفی واحدهــای صنعتی مســتقر در این منطقه 
و ســایر مصرف کنندگان کشــور بوده که به اتمام رسیده 
ودر حال حاضر در مدار شــبکه سراســری برق قرار گرفته 
اســت. و هم اکنون یک نیروگاه 10 مگاواتی خورشــیدی 
 نیز در مجاورت نیروگاه ســیکا ترکیبی ساخته و بزودی به 

بهره برداری می رسد.
همچنین یکی از طرح های بزگ و زیر بنایی توسعه بخش 
چادرملو پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب شهر اردکان و 
انتقال بخشــی از آن به مجتمع صنعتی چادرملواست. این 
طرح تأثیر قابل توجهی در ارتقاء ســطح بهداشت ساکنین 
شهر و نیز جلوگیری ازهدر رفت آب دارد، این در حالی است 
که چادرملو برای اجــرای این طرح در اردکان مبلغ 1939 
میلیارد ریال هزینه کرده اســت. نبایــد فراموش کرد این 
پروژه های زیر بنایی که منافع آن برای عامه است اقداماتی 

فراتر از وظایف یک شرکت صنعتی است.
مدیر عامل چادرملو در خصوص اقدامات زیســت محیطی 
این شرکت نیز گفت: در مجتمع صنعتی چادرملو در اردکان 
یزد بیش از 300 هکتار باغ میوه و 218 هکتار درختکاری 
از گونه هــای غیر مثمر و مقاوم در شــرایط کویری ایجاد 
شده است. بدلیل استفاده از تجهیزات غبار گیر و فیلترهای 
کیسه ایدر کارخانه گندله سازی اردکان میزان ذرات آالینده 
بشدت کاهش یافته و باالترین تمهیدات کاهش آالیندگی 
اتخاذ شــده است. وی افزود: در مجتمع معدنی هم بالغ بر 
85 هکتار فضای سبز با گونه های مختلف درخت و گیاهان 
مقاوم در کویر ایجاد شده و برای حفظ حیات وحش کویر 
نیز اقداماتی چون ایجاد آبشخور - ساخت ابنیه برای محیط 
بانان پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نی باز- همکاری در 
تأمین نیروی محیط بان منطقه - بهره برداری از آب شور 
چاله ساغند و تصفیه آن و جایگزین با آب شیرین بهاباد - 
اجرای برنامه جداسازی زباله های خانگی شامل پسماندهای 
آلی، شیشه و کاغذ )ازمبدا تولید(- استفاده از سیستم تر در 
کارخانجات فراوری ســنگ آهن جهت کاهش ورود ذرات 
گرد و غبار به محیط بیرونی و پایش های دوره ای زیست 
محیطی انجام شده اســت. همچنین طرح ایجاد کمر بند 
سبز در حاشــیه جاده - عقدا تا اردکان به طول حدود 30 
کیلومتر را در دســت اقدام داریم که تأثیر قابل توجهی در 
تلطیف هوا و زیبا سازی مسیر خواهد داشت. ضمن اینکه 
برای بررسی و پایش آالینده های فصلی شهرستان اردکان 
چادرملو پیشگام شده است و با تقبل هزینه اجرای این طرح 
از مسئوالن شهرستان درخواست کرده ایم، تیم کارشناسی 
خبره با هدف شناسایی منشاء آلودگی ها کار تحقیقاتی این 
طرح را آغاز کنند. اقدام مهم دیگری که در حال اجراست، 
ساخت دی کلینیک بهاباد است. این مرکز بهداشتی بدلیل 
مجاورت شــهر بهاباد با مجتمع معدنــی چادرملو، برای 
استفاده پرسنل و شهروندان این منطقه بسیار حیاتی است. 
یاد آوری می شــود در اجالس سراسری مسئولیت پذیری 
اجتماعی و اخالق حرفه ای، که دیماه امســال در دانشگاه 
الزهرا برگزار گردید، ضمن تقدیر از مهندس ناصر تقی زاده 
مدیــر عامل و عضو هیات مدیر چادر ملو به پاس خدمات 
مؤثر و ارزنده ایشان در ایفای مسئولیت اجتماعی، تندیس 
ویژه این اجالس نیز به شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

اهدا گردید. 

جو بایدن چهارشنبه گذشته در جایگاه ریاست جمهوری 
آمریــکا قرار گرفت و بالفاصلــه اقداماتی را انجام داد 
که چشــم انداز بازار نفت را تغییــر داد؛ لغو مجوز خط 
لوله کی اســتون و بازگشت به توافق نامه آب و هوایی 
پاریس از جمله اقداماتی است که بایدن بالفاصله پس 

از رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری انجام داد.
تصمیم توقف ســاخت خط لوله نفت از کانادا در حالی 
گرفته شــد که این خطوط لوله ظرفیت صادرات بیش 
از 800 هزار بشکه نفت در روز را داشتند؛ سیاست غیر 
رادیــکال بایدن نیز بی تأثیر بر بازار نفت نخواهد بود و 
بازگشت اطمینان به بازارها و کاهش تنش های منطقه 

خود تقاضا برای نفت را بهبود خواهد بخشید.
در حالی پیش بینی می شــود که افزایش تقاضا قیمت 
نفــت را در بازار باال ببرد که باال بردن مالیات توســط 
دولت بایدن بــر حمل و نقــل و ممنوعیت حفاری در 
زمین های فدرال موجب افزایش هزینه های تولید نفت 
شــوند و همــه این ها قیمت نفت را بیــش از قبل باال 

ببرند.
در کنــار بهبود تقاضا برای نفــت و افزایش قیمت این 
طالی ســیاه سناریو قوی تری برای کاهش قیمت نفت 
در نتیجه توافق هسته ای ایران و آمریکا پیش رو است؛ 
با آغــاز پاندمی کرونا اعضا اوپک بــرای جلوگیری از 
ریزش بیشــتر قیمت نفت اقدام بــه کاهش تولید نفت 
کردند تا از مــازاد عرضه در بازار جلوگیری کنند و این 
اعضا پس از کاهش 10 میلیون بشــکه ای نفت در روز 
توانســتند قیمت هر بشکه نفت را تا 40 دالر باال ببرند؛ 
سیاســت کاهش تولید نفت به طور نســبی برای تمام 
اعضا اوپک و سایر کشــورهای تولیدکننده نفت دنیا از 
جمله روســیه صادق بود و در این میان ایران و ونزوئال 
که تحت تأثیــر تحریم های آمریکا قادر به عرضه نفت 

خود به بازار نبودند از فهرست کشورهایی که باید تولید 
نفت خود را کاهش دهند خط خوردند.

در چنین شــرایطی بازگشــت ایران به بــازار نفت به 
معنای بازگشــت رقیب قدیمی به این بازار و تشــدید 
محدودیت های ســایر تولیدکنندگان نفت دنیا اســت؛ 
چراکــه در حال حاضر بازگشــت ایران بــه بازار نفت 
موجب عرضه بیشــتر نفت و شکستن قیمت ها در این 

بازار می شــود و در صورتی که ایران بخواهد سهم خود 
را از بــازار نفت پس بگیرد، ســایر رقبــای نفتی برای 
جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت نفت باید تولید خود را 

بیش از پیش کاهش دهند.
ســخنان زنگنه وزیــر نفت ایران در خصــوص برنامه 
بازگشت به بازار جهانی نفت کاماًل صریح است و نوعی 
اولتیماتوم برای رقبای ایران که در ســال های تحریم 

جایگاه ایران را از آن خد کرده اند تلقی می شود.
افزایش عرضــه نفت ایران به بازار در حالی پیش بینی 
می شود که طبق گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاســبات مجلس در حال حاضر بیش از 200 میلیون 
بشــکه نفت ذخیره ای ایران بر روی دریا آماده عرضه 

به بازار نفت است.
طبــق گفته زنگنه، وزیــر نفت، ایران زودتــر از آنچه 
فکــرش را بکنید به بازار نفت باز خواهد گشــت همان 
طور که طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته صادرات 
نفــت ایران 20 هزار بشــکه در روز افزایش پیدا کرده 

است.
بازگشت ایران به بازار نفت در حالی پیش بینی می شود 
که مخالفان سرســخت آن یعنی اعضا اوپک و رقبای 
ایران در تولید نفت خام نظیر عربستان سعودی و عراق 
از این بازگشت وحشت زده اند و بازگشت ایران به بازار 
نفــت را به معنای کاهش بیشــتر قیمت ها در این بازار 

می دانند.
بازگشــت نفت ایران به بازار در حالی اتفاق می افتاد که 
لیبــی نیز طی چند هفته اخیر تولید نفت خود را افزایش 
داده اســت و عراق نیز کمــاکان در کاهش تولید نفت 
خــود کوتاهی می کند و در کنار همه این ها عربســتان 
ســعودی بیش از ســایر تولیدکننــدگان اوپک تحت 
فشــار قرار دارد. تحلیلگران معتقدند در چنین شرایطی 
عربستان ســعودی به یکی از سرسخت ترین مخالفان 

تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران تبدیل شده است.
شــاهزاده فیصل بن فرحــان، وزیر خارجه عربســتان 
ســعودی، که این هفته در واشــنگتن صحبت می کرد، 
اظهار داشت که فشار حداکثری در حال حاضر جوابگو 
بوده اســت و مخالفت خود را در قبال تغییر سیاســت 
آمریکا و بازگشــت این کشور به توافق سیاسی با ایران 

به طور واضح بیان کرده است.

مسئولیت اجتماعی، پیشران توسعه پایدار

گام های بلند چادرملو 
در زمینه مسئولیت اجتماعی

بازار نفت آماده افزایش قیمت ها می شود

اولتیماتوم نفتی ژنرال

رویداد

نگارعلی

توقیف 45 هزار ماینر غیرمجاز
مدیرعامل توانیر گفت: در شرایط کنونی محدودیت تأمین گاز 
نیروگاه ها سبب شده تا بار دیگر نگران تأمین برق پایدار شویم 
و از این رو بار دیگــر از مردم می خواهیم تا در مصرف انرژی 

صرفه جویی کنند.
محمدحســن متولی زاده قائینــی، مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی توانیر در مراسم نشــت مدیریت بار ضمن اشاره به 
خاموشــی رخ داده اخیر گفت: این خاموشــی تنها 1.5 درصد 
از انرژی تأمین شــده را در برگرفته و مــا در آن مقطع زمانی 
98.5 درصــد از انرژی مورد نیاز را تأمین کــرده بودیم اما به 
دلیل وابستگی شــدید زندگی مردم به برق تبعات گسترده ای 

به وجود آمد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به تالش شبانه 
روزی صنعت برق در 10 روز گذشته به منظور تأمین پایدار برق 
گفت: همکاری خوبی با صنایع شــکل گرفت تا بدین وسیله 

بتوانیم زمینه مدیریت شرایط را مهیا کنیم.
*محدودیــت تأمیــن گاز عامــل خاموشــی احتمالــی  ��

چهارشنبه
وی افزود: در شــرایط کنونی محدودیت تأمین گاز نیروگاه ها 
ســبب شده تا بار دیگر نگران تأمین برق پایدار شویم و از این 
رو بــار دیگر از مردم می خواهیم تــا در مصرف انرژی صرفه 

جویی کنند.
این مقام مســئول در توضیح نقش مردم به منظور عبور از این 
شرایط گفت: 80 درصد از گاز طبیعی و 40 درصد از برق تولید 
شــده در حال حاضر به استفاده مشــترکان خانگی می رسد و 

همین امر خود به معنای نقش پررنگ مردم است.
تأمین روشنایی معابر بین شهری یک رویه غلط است ��

متولی زاده در بیان اینکه هیچ راهی وجود ندارد تا بدون کمک 
مردم بتوانیم به ســالمت از این شرایط گذر کنیم، گفت: عبور 
بدون خاموشــی از شــرایط فعلی بدون همراهی مردم میسر 
نیســت. مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به 
اقدامات این شــرکت به منظور صرفــه جویی در مصرف برق 
به خاموشی معابر اشاره کرد و گفت: بر اساس یک رویه غلط، 
معابر بین شــهری در طول شــب با چراغ روشن می شود در 
حالیکه مطابق استانداردهای جهانی تنها معابری که عابر پیاده 

از آن گذر می کند نیاز به خاموشی دارد.
*هر چراغ برق، معادل ۱000 لیتر سوخت مصرف می کند ��

وی در بیان اینکه هر پایه چراغ برق معادل یک واحد مسکونی 
برق مصرف می کند، گفت: اگر اصالح روشنایی معابر صورت 
پذیرد شــاهد صرفه جویی 1000 لیتری در مصرف سوخت و 

همچنین کاهش انتشار 3 تن دی اکسید کربن خواهیم بود.
متولی زاده با اشــاره به تالش شرکت توانیر به منظور اصالح 
روشــنایی معابر گفت: در حال حاضر با تالش همکاران 720 

هزار چراغ برق خاموش شده است.
۴5 هزار ماینر غیرمجاز توقیف شد ��

این مقام مسئول در بیان اقدام توانیر در حوزه رمز ارزها گفت: 
تمامی مراکز مجاز استخراج رمز ارز طبق توافق نسبت به قطع 
برق خود اقدام کردند و 45 هزار ماینر غیر مجاز نیز توسط مردم 
و مسئوالن شناسایی و از فعالیت آن ها جلوگیری شد.مدیرعامل 
شــرکت مادر تخصصی توانیر با اشاره به پویش انرژی همدلی 
گفت: این پویش به نحوی طراحی شد تا هزینه کاهش مصرف 
هر شــهر با تعرفه صادراتی محاسبه و به منظور کار خیریه در 
اختیار نهاد هر شــهر قرار گیرد.متولی زاده در پایان ضمن ابراز 
امیدواری از همکاری مردم و مســئوالن شهری و شرکت در 
چویش همدلی گفت: امیدواریم مردم و مسئوالن شهری از این 
طرح اســتقبال کرده و زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی را 
مهیا کنند و به صورت فردی و احتماعی نســبت به شرکت در 

این چویش اقدام کنند.

آخرین وضعیت نفتکش ایرانی 
توقیف شده در اندونزی

ســخنگوی گارد ســاحلی اندونزی بــه رویتــرز اعالم کرد 
نفتکشهای ایرانی و پانامایی که به اتهام انتقال غیرقانونی نفت 
در آبهای مالزی، توســط مقامات این کشور توقیف شده اند در 
مسیر جزیره باتام هستند تا برای تحقیقات بیشتر در این منطقه 

لنگر بیاندازند.
این دو ابرنفتکش که خدمه آنها از ایران و چین هســتند، روز 
یکشــنبه در آبهای اندونزی نزدیــک جزایر کالیمانتان توقیف 
شدند. کشتی ام تی هورس که متعلق به شرکت ملی نفتکش 
ایران است و شــرکت ام تی فریا که توسط شرکت شانگهای 
فیوچر شیپ منیجمنت اداره می شود، مجموعا ۶۱ خدمه داخل 
کشتی دارند. ویسنو پراماندیتا، سخنگوی گارد ساحلی اندونزی 
به رویترز گفت: این کشتیها حوالی ساعت سه یا چهار بعدازظهر 
بــه وقت محلی به باتام می رســند. وی گفت: برخی از خدمه 
داخل ابرنفتکشها مانده اند اما سایرین در کشتیهای گارد ساحلی 
برای پاسخگویی در جریان تحقیقات بیشتر، بازداشت شده اند. 
ســخنگوی گارد ساحلی اندونزی گفت: این کشتیها در هنگام 
انتقال نفت از ام تی هورس به ام تی فریا توقیف شــدند و یک 
لکه نفتی در محل نفتکش دریافت کننده نفت وجود داشــته 
اســت. این کشتیها در هنگام یک گشــت معمولی مشاهده و 
توقیف شــده اند.مقامات اندونزی اعالم کــرده اند که این دو 
کشــتی با عدم نشــان دادن پرچم، هویت خود را پنهان کرده 
بودند و سیستم شناسایی اتوماتیکشان را خاموش کرده بودند و 

به تماس رادیویی پاسخ نداده بودند.
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بســیاری بر این باورند که رژیم غذایی یک ورزشــکار 
معمواًل یک چیز شــیرین و خوشمزه نیست اما بررسی ها 
نشان می دهد که می تواند اینطور نیز نباشد. شیر شکالت 
کــه در گذشــته به عنوان یــک نوشــیدنی مضر برای 
ورزشکاران شناخته می شــد که چاقی در دوران کودکی 
را باعث می شــود، اکنــون به عنوان یــک غذای مفید 
ورزشــکاری مورد توجه قرار گرفته و بهترین نوشــیدنی 
برای افراد ورزشــکار بعد از یک تمرین سخت است.شیر 
شکالت که در گذشته به عنوان یک نوشیدنی مضر برای 
ورزشکاران شناخته می شــد اکنون به عنوان یک غذای 
مفید ورزشکاری مورد توجه قرار گرفته و بهترین نوشیدنی 

برای افراد ورزشکار بعد از یک تمرین سخت است.
شیر شکالت مملو از ترکیبات مغذی است ��

بعد از تمرین، ورزشکاران با مصرف مقدار کافی از پروتئین 
و کربوهیدرات، درد عضالت و ســختی آن ها را کاهش 
می دهند. نسبت مناسب برای این کار 4 گرم کربوهیدرات 
به ازای هر گرم پروتئین اســت. و برخالف بســیاری از 
نوشیدنی های ورزشی و حتی شیر معمولی، شیر شکالت 
این نســبت را به شــکلی بی نقص در خود دارد.همانند 
شیر، شیر شــکالت حاوی ریز مغذی های بسیاری مانند 
کلسیم، منیزیم، ویتامین های A. B. D و پتاسیم است. در 
حالی که شــیر معمولی فاقد کربوهیدارت و مقدار زیادی 
کالری اســت، شیر شــکالت با قند و کاکائو خود جبران 
کالری و کربوهیدراتی که در شــیر نیست را خواهد کرد. 
همچنین شیر شکالت یک نوشــیدنی بسیار کامل تر از 
دیگر نوشیدنی های ورزشی از لحاظ ترکیبات غذایی است 
زیرا شیر شکالت در خود چربی های مفید و امالح طبیعی 
را نیز داراست. شیر شکالت که در گذشته به عنوان یک 
نوشیدنی مضر برای ورزشکاران شناخته می شد که چاقی 
در دوران کودکی را باعث می شــود، اکنون به عنوان یک 
غذای مفید ورزشــکاری مورد توجه قرار گرفته و بهترین 
نوشــیدنی برای افراد ورزشکار بعد از یک تمرین سخت 

است.
شــیر شکالت یک نوشیدنی مناسب برای ریکاوری  ��

و رفع خستگی است
ریــکاوری یک موضــوع مهم بعد از تمرینات ورزشــی 
سنگین اســت. در این دوره ورزشکاران به موارد زیر نیاز 
خواهند داشت: شیر شــکالت تمام منابع مغذی که بدن 
از دســت داده را جایگزین می کند، چه در حوزه مایعات 
و چه ترکیبات مغذی. همچنین شــیر شــکالت باعث 
می شــود دوره ریکاوری نســبت به دیگر نوشیدنی های 
ورزشی کمتر باشد و عضالت خسته شده را زودتر ترمیم و 
بازسازی می کند و در ادامه آن ها را به نهایت عملکرد خود 
می رساند. مطالعات نشــان داده که ورزشکارانی که شیر 
شکالت مصرف می کنند پس از استراحت بین تمرینات، 
عملکرد بهترین نسبت به کسانی دارند که از نوشیدنی های 
معمول ورزشی استفاده می کنند. از این رو شیر شکالت به 
افزایش قدرت ورزشکاران و بهبود کیفیت تمرینات آنان 
کمک خواهد کرد. شیر شکالت که در گذشته به عنوان 
یک نوشــیدنی مضر برای ورزشکاران شناخته می شد که 
چاقی در دوران کودکی را باعث می شود، اکنون به عنوان 
یک غذای مفید ورزشــکاری مورد توجــه قرار گرفته و 
بهترین نوشــیدنی برای افراد ورزشکار بعد از یک تمرین 

سخت است.
شیر شکالت برای بازسازی و ترمیم عضالت حیاتی  ��

است
30 تــا 45 دقیقه اول پس از اتمــام تمرین بهترین دوره 
زمانی برای ورزشکاران به منظور ترمیم و بازیابی عضالنی 
است زیرا در این زمان عضالت بیشترین پذیرش را نسبت 
به پروتئین و قند دارند که در بازسازی خود از آن استفاده 
می کنند. شیر شکالت به سرعت سطح انسولین را در بدن 
باال می برد که قند را به بافت های عضالنی می رســاند. 
این ترکیــب بافت های ماهیچه ای را ترمیــم کرده و با 
اســتفاده از آن رشد ماهیچه ای بهتری نسبت به مصرف 
نوشــیدنی های ورزشی دیگر رخ می دهد. پروتئین موجود 
در شیر شکالت نیز به از دست دادن چربی و ایجاد شدن 

ماهیچه های محکم و خشک تر کم می کند.

 داروهای افسردگی
تاثیری در تسکین کمردرد مزمن ندارند

نتایج یک مطالعه جدید نشــان داد که داروهای افســردگی کمکی 
به تســکین درد کمر یا آرتروز نمی کنند. نتایج بررسی انجام گرفته 
حاکی از آن اســت کــه بر خالف باور رایج، این گــروه از داروهای 
محرک تاثیری بر تسکین درد مزمن کمر یا آرتروز زانو و مفصل ران 
ندارند. به طور کلی داروهای محرک بــرای دردهای کمر و آرتروز 
کافی نیســتند و این درحالیست که به شکل گسترده ای در تسکین 
این بیماریها مورد اســتفاده قرار می گیرند. یافته های بدست آمده بر 

اساس شواهد تقریباً قطعی اســت که نشان می دهد اثربخشی این 
داروها در افراد مبتال به کمردرد بســیار ناچیز است هرچند نمی توان 
اثربخشی اندک آن را برای بیماران مبتال به آرتروز رد کرد. در بیشتر 
دستورالعمل ها مصرف داروهای افســردگی برای تسکین دردهای 
طوالنی مدت )مزمن( کمر و آرتروز مفصل ران و زانو توصیه شــده 
اســت اما شواهد موجود در مورد استفاده از آنها قطعی نیست. از این 
رو گروهی از متخصصان اســترالیایی تأثیر داروهای افسردگی را در 

تسکین درد کمر و آرتروز بررسی کردند.
این یافته بر اســاس ارزیابی اطالعات 33 آزمایش است که بیش از 
5000 فرد بزرگســال مبتال به درد کمر، گردن، آرتروز زانو یا مفصل 

ران در آنها شرکت داشته اند. یافته های بدست آمده نشان داد: نوعی 
از داروهای افسردگی موسوم به مهارکننده های باز جذب سروتونین-

نوراپی نفرین )SNRIs( پس از گذشت سه ماه »کمردرد« را کاهش 
می دهند. هرچند این تأثیر در مقایسه با شبه دارو بسیار اندک بوده و 

حدود 5.3 درجه بوده است.
به نقل از هندوستان تایمز، در عین حال در بیماران مبتال به »آرتروز« 
نیز مشاهده شد که اثربخشی این داروها و تسکین درد پس از گذشت 
سه ماه مقدار ناچیزی بیشتر بوده و در مقایسه با شبه دارو 9.7 درجه 
بوده اســت که البته نمی توان همین میزان از اثربخشی را نیز کاماًل 

نادیده گرفت.

به احتمال زیاد با شنیدن نام کتیرا یاد کاربردش برای حالت دادن 
موها می افتید. کمی قدیم تر، اســتفاده از کتیرا و انواع ژل های 
مــو حکم این را داشــتند که در دنیای مد و فشــن، حرفه اِی 
تمام عیاری هســتید. یادتان می آید؟ اما کتیرا فقط حالت دهنده 
موها نیســت. خواص این گیاه بسیار بیشتر از آن است که فکر 
می کنید. شــیره این گیاه می تواند کاربردهای درمانی مختلفی 
داشته باشــد. مزایا و خواص کتیرا زیاد است؛ پس اجازه بدهید 

بیشتر و بهتر درباره اش برایتان بگوییم.
کتیــرا محصولی گیاهی اســت. در واقع، صمغ خشک شــده 
چندگونه از گیاه َگَون است؛ گون هایی که کتیرا تولید می کنند 
قدوباالی بلندی ندارند و بیشتر در نواحی کوهستانی و بیابانی 
خاورمیانه می رویند. با بیرون کشیدن صمغ موجود در ساقه های 
گون هاســت که می توانیم به کتیرا برســیم. ایران بزرگ ترین 
تولیدکننده این ماده است؛ ماده ای که نه بوی خاصی می دهد، 

نه مزه ای و نه حالت چسبنده ای دارد.
خواص کتیرا ��

کتیرا می تواند بدن را خنک کند. رنگ کتیرا سفید یا زرد روشن 
اســت و اگر در آب خوابانده شــود، با جذب آن حالتی نرم پیدا 
می کند. ترکیب کتیرا با لیمو و شــیر در تابســتان هم خاصیت 
خنک کنندگی باالیی دارد. این خاصیت را دست کم نگیرید که 

مزایای فراوانی در آن پنهان است.
کتیــرا، عالوه بر کاهش حرارت بدن، منبعی غنی از پروتئین و 
فولیک اسید هم هست. فولیک اسید نوعی ویتامین است که از 

ابتال به بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند.
خواص کتیرا بی شمار اســت؛ برای مثال، برخی شواهد نشان 
می دهند که از آن هم برای رفع یبوســت و هم رفع اســهال 
اســتفاده می شــود. در تولید خمیردندان ها، لوسیون ها، ساخت 
کرم ها و ژل های واژنی و چســب دندان مصنوعی هم کاربرد 
دارد. در صنایع غذایی نیز کتیرا را برای غلیظ کردن و انســجام 
بافت مواد غذایی مانند نوشــیدنی ها، چاشــنی های کم کالری 

ساالد و… به کار می گیرند.
همــان طور که می بینید، خواص کتیرا و کاربردهایش بســیار 
زیاد اســت. حتی در صنایع داروسازی نیز از این ماده در نقش 
پیونددهنده مواد مختلف اســتفاده می کننــد. از صنایع غذایی 
تا تولید انواع داروها و مواد بهداشــتی و آرایشــی از کتیرا بهره 

می برند. جالب نیست؟
۱. افزایش میزان انرژی ��

کتیرا در افزایش انرژی و رفع ضعف بدن مؤثر اســت. مصرف 
صمغ کتیرا همراه با شــیر و شــکر در صبحگاه شما را شاد و 

سرزنده می کند.

۲. جلوگیری از گرمازدگی ��
در اوج تابستان که گرما امانمان را می بُرد، کتیرا به داد می رسد 
و با خواص خنک کنندگی اش مانع از گرمازدگی می شود. حتی 
می توان در طول روزهای گرم تابستانی، دو بار از آن در شربت ها 

یا میلک ِشیک ها استفاده کرد.
3. رفع یبوست ��

یکی دیگر از خواص کتیرا رفع یبوســت است. این ماده توانایی 
لینت دادن دارد و بــه افزایش حرکات روده و تخلیه آنها کمک 
می کند. کســانی که مشــکل دفع دارند و درگیر یبوست اند، با 

مصرف روزانه این ماده راحت خواهند شد.
۴. رفع سوزش پا و دست ��

سوزش دست و پا در بسیاری از افراد وجود دارد. برای رفع چنین 
مشکلی نیز ظاهراً می توان به سراغ کتیرا رفت. گفته می شود 2 
قاشــق چای خوری از صمغ کتیــرا را در لیوانی ُپر از آب خیس 
کنید و بعد در صبحگاه، آن را با شــیر یا نوشیدنی های شیرین 

دیگر مصرف کنید.
5. درمان زخم لثه ��

قراردادن خمیر یک دست و کوبیده شده کتیرا روی لثه زخم های 
آن را به سرعت از بین می برد. التهاب لثه ها با کتیرا از بین می رود 

و قرمزی و دردشان کاهش می یابد.
۶. کاهش وزن ��

شــاید برایتان جالب باشد بدانید کتیرا سرشــار از فیبر است و 
ســوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. فیبِر زیاِد موجود در این 
ماده مانع از آن می شــود که زودبه زود گرسنه شوید و احساس 
سیری را در شما افزایش می دهد. با افزایش میزان سوخت وساز 
به طور خودکار، انرژی الزم برای بدن تأمین می شــود و نیاز به 
میزان کالری کمتری برای تبدیل به چربی باقی می ماند؛ پس 
اگر قصد کاهش وزن یا تثبیت آن را دارید، حواستان به خواص 

کتیرا هم باشد.
7. درخشان کردن پوست ��

کتیرا فیبر محلول زیادی دارد. این ویژگی باعث می شود دوست 
درجه یکی برای پوســت باشد. فیبر محلوِل موجود در این ماده 
سبب ســم زدایی می شود و پوســتی صاف و درخشان به شما 
می دهــد. کتیرا خاصیت ارتجاعی پوســت را تقویت می کند و 
چروک هــا را کاهش می دهد؛ پس شــاید بتوان از آن در نقش 

ماده ای خانگی برای مقابله با پیری بهره برد.
۸. تقویت سیستم ایمنی ��

یکی دیگر از خواص کتیرا تقویت سیســتم ایمنی بدن اســت. 

زمانی که بخشــی از بدن دچار عفونت می شود، استفاده از این 
ماده سیســتم دفاعی بدن را بهبود می بخشــد؛ برای مثال، اگر 
دچار سرفه و سرماخوردگی هستید، به استفاده از کتیرا فکر کنید.

۹. تقویت قوای جنسی مردان ��
مشــکالتی مانند کاهش میل جنســی یا انزال در شب نیز با 
استفاده از کتیرا رفع می شــوند. در واقع، کتیرا در افزایش میل 
جنسی و رفع مشکالت مرتبط با آن نقش دارد. خواص کتیرا در 

رفع مشکالت مختلف بسیار زیاد است.
۱0. رفع بی اختیاری ادراری ��

صمغ کتیرا برای رفع بی اختیاری ادراری نیز مفید است. این ماده 
التهاب موجود در مجاری ادراری را کاهش و ماهیچه های این 
مجاری را تســکین می دهد. کتیرا در ازبین بردن انسداد ادراری 

هم مؤثر است.
خواص کتیرا بســیار زیاد اســت و کاربردهای متعددی از رفع 

یبوست تا افزایش حجم سینه بانوان و… دارد.
کاربردها و خواص دیگر کتیرا چیست؟ ��

بعضــی نوشــیدنی ها، پنیرهــای فراوری شــده، پودینگ ها و 
محصــوالت خوراکی دیگر نیز از کتیرا در ترکیبات شــان بهره 

می برند.
در شربت ها، پمادها، کرم ها و صنایع دارویی نیز از این ماده برای 

غلیظ کردن ترکیبات گوناگون بهره می برند.
وجود آن در لوســیون های مو و دســت یا کرم های مختلف به 

افزایش عمر این محصوالت کمک می کند.
در ترکیبات خمیردندان ها نیز برای ایجاد ماده ای با بافت کرمی 

و غلیظ از کتیرا استفاده می کنند.
از کتیرا برای تولید برخی از انواع پارچه در صنایع نساجی استفاده 

می شود.
وجود کتیرا به ماندگاری مواد و محصوالت حاوی اســید کمک 

شایانی می کند.
برای واکس بخش های داخل خودرو یا اثاثیه هم می توان روی 

آن حساب کرد.
کتیــرا برای تهیه واکس ها و محصــوالت مراقبت از چرم هم 

کاربرد دارد.
کتیرا در تولید سیگار برگ نیز کاربردهایی دارد.

نکات مهم در استفاده از کتیرا ��
مقدار کتیرایی که مصرف می کنید وابســته به عوامل مختلفی 
اســت؛ برای نمونه، سن یا وضعیت سالمت جسمانی را باید در 
میــزان مصرف در نظر بگیرید. هنــوز اطالعات علمی دقیقی 

درباره دوز مصرفی کتیرا در دست نیست.
به طــور کلــی، محصــوالت و فراورده های گیاهــی هم نیاز 
به بررســی های علمی دارنــد و نمی توان گفــت که به خاطر 
گیاهی بودن حتماً بی خطر و امن هستند؛ بنابراین اگر محصولی 
از کتیرا تهیه می کنید، حتماً به اطالعات مربوط به شیوه مصرف 

آن دقت داشته باشید.
اگر کتیرا را به شــکل خوردنی مصرف می کنید، حواســتان به 
مصرف آب کافی هم باشــد تا از مشــکالتی مانند چسبندگی 

صمغ به روده یا خفگی جلوگیری کنید.
بعضی از افراد به صمغ های گیاهی موجود در محصوالت غذایی 

و دارویی حساسیت دارند؛ پس نباید از کتیرا هم استفاده کنند.
افراد باردار و شــیرده نباید از کتیرا استفاده کنند. در این دوران، 
مصرف هرگونــه دارو یا مــاده غذایی باید زیر نظر پزشــک 

متخصص انجام شود.
افراد حساس به پوست درخت صابون نیز نباید به دنبال استفاده 
از کتیرا بروند، چون احتمااًل به آن هم حســاس خواهند بود و 

دچار مشکالت تنفسی خواهند شد.
زمانی که داروهایی خوردنی مصرف می کنید، دور مصرف کتیرا 
را خط قرمز بکشید؛ چون این ماده شبیه ژل است و می تواند به 
معده و روده ها بچسبد و قدرت جذب داروهای دیگر را کاهش 
بدهد. دست کم 1 ســاعت بعد از مصرف دارو، کتیرا را استفاده 

کنید.
در آخر

خواص کتیرا ُپرشــمار اســت؛ اما نکته ای که باید در استفاده 
از مــواد و محصوالت گیاهی در نظر بگیرید این اســت که آیا 
تحقیقات علمی و دانشــمندان آنها را با قطعیت تأیید می کنند 
یا خیر. استفاده از نظرات کارشناسان و مراجع متخصص بسیار 
مهم اســت؛ برای نمونه، کارکردهای دارویی و درمانی مواد و 
محصوالت گیاهی باید به قطعیت علمی رســیده باشند و بعد 

استفاده شوند.

خواص و فواید کتیرا برای سالمتی

گردو کالری زیــادی دارد اما مصرف آن باعث افزایش 
سوخت و ساز بدن و متابولیسم می شود.

آجیل سرشار از مواد مغذی است که برای حفظ سالمت 
مفید و ضروری است، گردو یکی از اجزا آجیل است که 
قرار  می تواند در رژیم غذایی 
گرفته و به شــما در کاهش 

وزن کمک کند.
تأمیــن انرژی مــورد نیاز  ��

بدن
مورد  انرژی  تأمیــن  با  گردو 
نیاز بدن ســبب کاهش وزن 
می شــود. هنــگام مصــرف 
گردو، مصرف دیگر کالری ها 

را کاهش دهید.
کنترل اشتها ��

گردو برای کنترل گرســنگی 
مفید است و می تواند به شما 

کمک کند تا مدت زمان طوالنی تری سیر مانده و میلی 
به غذاهای دیگر نداشته باشید.

بنابراین مصرف گردو سبب کاهش وزن در افراد خواهد 
شد.
سرشار از چربی های امگا 3 ��

گردو دارای چربی های امگا 3 اســت کــه اگر به طور 
منظم و به مقدار مناســب مصرف شــود سبب کاهش 

اشتها شده و به تناسب اندام کمک می کند.
کاهش قند خون ��

افرادی که به طــور منظم گردو را در رژیم غذایی خود 
قــرار می دهند، به تدریج میلشــان نســبت به مصرف 
شــیرینی، غذاهای پرکالری و پر حجم کمتر می شــود 
و خطر ابتال به دیابــت و چاقی مفرط در آن ها کاهش 

می یابد.
چطــور گردو را برای کاهش وزن مصرف کنید؟ ��

قبــل از غذا یک مشــت )30 گرم( یا چنــد عدد گردو 
بخورید. پس از 15 تا 30 دقیقه یک لیوان آب بنوشید، 

اینگونه احســاس ســیری بیشــتری خواهید کرد و در 
نهایت غذای کمتری می خورید.

سایر خواص گردو ��
گــردو منبع غنــی منگنز، مس، منیزیم، فســفر، آهن، 
 ،B6 ،B3 کلسیم، مقدار کمی ســدیم و حاوی ویتامین

E، B2 ،B5 است. دیگر خواص گردو عبارتند از:
محافظت از پوست
استخوان استحکام 

تنظیم متابولیسم بدن
تقویت هوش و حافظه

درمان کننده درد مفاصل
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

تنظیم کننده فشار خون
مفید برای پوست و مو

بهبود گردش خون
جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی

بهبود صفرا

 

 

باجه خبر

در آشپزخانٔه همٔه ما چیزهایی هست که هر روز از آن ها 
اســتفاده می کنیم. این چیزها بسیار معمولی اند و کاماًل 
بی خطر به نظر می رســند اما هرگز فکرش را نمی کنیم 

که چقدر می توانند خطرناک باشند.
۱- ظرف های پالستیکی نگهداری غذا ��

بعضــی تولید کنندگان برای منعطف کردن پالســتیک 
از مواد شیمیایی خاصی اســتفاده می کنند که می توانند 
باعث بروز مشکالت جســمی جدی شوند. این مواد به 
راحتــی از طریق ظروف پالســتیکی به درون غذا و در 

نتیجه بدن ما راه پیدا می کنند.
۲- سینک آشپزخانه ��

ذرات غذا وقتی مدتی در ســینک باقی می مانند کم کم 
محلی برای رشــد و تکثیر باکتری هایی مثل سالمونال و 
بســیاری از دیگر باکتری ها می ایجاد می کنند. سینک 

آشپزخانه می تواند مکان واقعًا آلوده ای باشد.

3- چاقو ��
چاقوها همیشــه باید تیز باشــند. اگر به اندازٔه کافی تیز 
نباشــند ممکن است وقتی ســعی دارید چیزی را ببرید 
ُسر بخورند و به دست ها و دیگر بخش های بدن صدمه 

بزنند.
۴- اسکاچ ��

در اســکاچ های معمولی باکتری ها به ســرعت رشــد 
می کنند. آب کشیدن اسکاچ جلوی تکثیر عوامل بیماری 
زا و مضــر درون آن را نمی گیــرد. بــرای از بین بردن 
باکتری ها می توانید اسکاچ خیس را در مایکروفر حرارت 
دهیــد یا آن را چنــد دقیقه ای در وایتکس رقیق شــده 
بخیســانید. یا می توانید آن را ماشین ظرفشویی بگذارید 
و سپس ماشــین را روی طوالنی ترین و داغ ترین حالت 

کنید. تنظیم 
5- حوله های آشپزخانه ��

حوله ها و دستمال های آشپزخانه از آلوده ترین چیزها در 
آشپزخانه هستند. دائمًا با آن ها در تماس هستید – حتی 
قبل از شســتن دست ها و هنگام پخت غذا. این یکی از 
راه هایی اســت که باکتری هــا از طریق آن می توانند به 

غذای شما راه پیدا کنند.

۶- اجاق گاز ��
همیشــه پیش از خواب یا ترک خانــه از خاموش بودن 
گاز اطمینان حاصل کنید. این کار جان شــما و دیگران 
را از خطرات ناشــی از نشــت گاز و آتش سوزی حفظ 

خواهد کرد.
7- ظروف نچسب ��

ظروف تفلــون در حرارت باال گازهایی ســمی از خود 
متصاعد می کننــد. در اینصورت بهتر اســت از ظروف 
قدیمــی و آن هایی کــه امتحان خود را پــس داده اند 

استفاده کنید.
۸- چرخ گوشت ��

دستگاه های چرخ گوشت بســیار قدرتمندند. هنگام کار 
با آن ها باید مراقب انگشتان خود باشید. برای فرو دادن 
گوشــت به داخل چرخ هرگز به طور مستقیم از دستان 
خود اســتفاده نکنید. برای ایــن کار از ابزار مخصوصی 
کــه به همیــن منظور طراحی شــده اســتفاده کنید تا 

دست هایتان آسیب نبیند.

۹- تخته های برش ��
برای برش گوشــت و ســبزیجات حتمــًا از تخته های 
جداگانه ای اســتفاده کنید. گوشــت خام ممکن اســت 
حاوی باکتری هایی باشــد که باعث بیماری های جدی 
می شــوند. از تخته های آسیب دیده یا ترک برداشته هم 
هرگز اســتفاده نکنید چون این ترک هــا بهترین مکان 

برای تکثیر باکتری ها هستند.

 

 

خطرناک ترین چیزهایی که در آشپزخانه وجود دارد

نیلوفر شهدوست

چرا شیر 
شکالت بهترین 

نوشیدنی پس از 
انجام تمرینات 
ورزشی است؟

حسین علی پناهی

الغری با گردو!

گلریز برهمند
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خواندنی  مالنیا برای طالق از ترامپ
لحظه شماری می کند

با گذشت نزدیک به یک هفته از ترک کاخ سفید، گفته می شود مالنیا 
ترامپ برای جدایی از رئیس جمهور ســابق آمریکا لحظه شــماری 
می کند. مری ترامپ، برادرزادٔه دونالد ترامپ که ســال گذشته کتاب 
خاطــرات کوبنده ای دربارٔه عموی خود منتشــر کــرد و در آن او را 
»خطرناک مرد دنیا« نامید، در مصاحبٔه جدیدی مدعی شــده ترامپ 
»درکی از محبت یا صمیمیت« ندارد. با به پایان رسیدن دورٔه ریاست 
جمهوری ترامپ، بســیاری به گمانه زنی دربارٔه آیندٔه ازدواج سوم او 

پرداختند. زمانی که ترامپ هنوز در رأس قدرت بود، در تمام هفته هایی 
که او با چنگ و دندان بر ســر ادعایش دربارٔه انجام تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا می جنگید، مالنیا، مدل سابق 50 ساله تمرکز 
خود را بر ترتیب دادن خروجی بی معطلی از واشنگتن دی سی گذاشته 
بود. منبعی از کاخ سفید پس از ماجرای حمله به کنگرٔه آمریکا به سیان 
ان گفت: »مالنیا به لحاظ روانی یا عاطفی دیگر در وضعیتی نیســت 
که بخواهد درگیر شــود.« آر. کوری هی یکی از آشــنایان مالنیا در 
نیویورک و خبرنگار حوزٔه اجتماعی به نیویورک تایمز گفت: »من فکر 
می کنم او عالقه ای به بانوی اول بودن نداشــت و این کار را به خاطر 
همسرش انجام داد.« او پس از خروج مالنیا از کاخ سفید گفت: »فکر 

می کنم حاال او را کمتر خواهید دید و او کمتر در دسترس خواهد بود.« 
وی افزود: »صادقانه بگویم، فکر می کنم آمریکا باید راحتش بگذارد.« 
این شــایعات پس از آن درگرفت که مالنیا ترامپ روز پنجشنبٔه هفتٔه 
گذشته پس از ترک کاخ سفید زمانی که از هواپیمای ایرفورس وان در 
فلوریدا پیاده شد با چهره ای بی احساس از همسرش دور شد و ترامپ 
به تنهایی برای دوربین های حاضر در محل دست تکان داد. این اولین 
باری نیســت که تصاویری از دوری کردن مالنیا ترامپ از همسر 74 
ســاله اش منتشر می شود. طی 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
بارها عکس ها و ویدئوهای مشــابهی منتشــر شد که موجی از گمانه 

زنی ها دربارٔه رابطٔه این زوج را در پی داشت.

ســال 2018 بود که فیلم The Shape of Water بــه اولین فیلم علمی 
تخیلی تبدیل شد که جایزه اسکار بهترین فیلم سال را بدست می آورد و سال 
بعد نیز فیلم دیگری در این ژانر به نام Black Panther همین عنوان را در 
اسکار بدست آورد. پیش از آن، فیلم Gravity به کارگردانی آلفونسو کوارون 
برنده جایزه بهترین کارگردانی برای کارگردان خود شــد. این ســه فیلم از 
بهترین فیلم های علمی تخیلی با تم کلی علم به شمار می آیند. به طور ویژه، 
شخصیت ملکه شــوری در فیلم Black Panther به عنوان یک الگو برای 
دختران به منظور مطالعه در رشــته های علمی جدید و پیشــرو تبدیل شده 

اســت. اما آیا این ها تنها فیلم های برتر در مورد علم و دانشمندان هستند؟
��  Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the -۱

Bomb
سال تولید: 1964

کارگردان: استنلی کوبریک
فیلم Dr. Strangelove بیشتر به عنوان یک کمدی سیاه شناخته می شود، 
در حالی که پیتر ســلرز نقش سه شخصیت از نقش های اصلی فیلم را بازی 
می کند. این کمدین سرشــناس برای فیلم Dr. Strangelove یک میلیون 
دالر دســتمزد دریافت کرد که نیمی از بودجه فیلم بود و باعث شد کوبریک 
این جمله معروف را به زبان بیاورد: »ســه بازیگر با هزینه 6 بازیگر داشتم«. 
فیلم Dr. Strangelove اولین فیلم علمی تخیلی بود که نامزد جایزه اسکار 

 My Fair Lady بهترین فیلم ســال می شــد که البته این رقابت را به فیلم
واگذار کرد.

�� A Space Odyssey :۲00۱ -۲
سال تولید: 1968

کارگردان: استنلی کوبریک
بیایید با هم صادق باشــیم: کار روزمره ای که به یک کشــف علمی تبدیل 
می شــود گاهی اوقات ممکن است کســل کننده باشد. در نسخه اولیه 161 
دقیقــه ای از فیلم A Space Odyssey :2001، کوبریک ســعی دارد این 
فضای بدون فراز و نشــیب و کســل کننده را در یک ســکانس طوالنی به 
تصویر بکشــد، جایی کــه فضانورد دیو باومن در فضــای داخلی فضاپیمای 
دیســکاوری یک در حال رفتن از این طرف به آن طرف است. این سکانس 
بســیار بحث برانگیز شــد و در اکران اولیه فیلم، سینماروها بارها فیلم را هو 
کرده و فریاد »ســکانس بعدی« سر دادند. بعد از این اکران بحث برانگیز که 
با خارج شــدن 241 نفر از سینماروها از ســالن همراه بود )از جمله مدیران 
اجرایــی کمپانی مترو گلدوین مایــر(، کوبریک 19 دقیقه از فیلم کاســت. 
اســتنلی کوبریک این بار نیز در رقابت اســکار قائله را به کارول رید واگذار 
کرد که فیلم موزیکال Oliver! را ســاخته بود و ایــن چنین بود که یکی از 

بدترین قضاوت های تاریخ اسکار رخ داد.
�� Jurassic Park -3

سال تولید: 1993
کارگردان: استیون اسپیلبرگ

 Close ســومین بالک باســتر علمی تخیلی اســتیون اســپیلبرگ – بعد از
E.T. the Extra- و   )1977(  Encounters of the Third Kind

Terrestrial )1982(- فیلمی اســت که دانشمندان و روزنامه نگاران علمی 
از آن برای تشــریح یافته های جدیــد علمی برای مردم نــام می برند. بین 
سال های 1998 تا 2017، از فیلم Jurassic Park بارها و بارها در نشریات 
علمی نام برده شــده و از واقعیــات فیلم در مورد دایناســورها از جنبه های 
مختلف گفته شــده اســت. در میان 5 فیلم این فهرست، فیلم علمی تخیلی 
Jurassic Park تنها فیلمی اســت که شب خوبی در مراسم اسکار داشت و 
در ســه بخشی که نامزد دریافت جایزه اســکار شده بود هر سه را با خود به 
خانه برد )بهترین میکس صدا، بهترین صداگذاری و بهترین جلوه های ویژه(. 
تنها فیلم دیگر این فهرســت که توانست برنده جایزه اسکار شد فیلم 2001: 

A Space Odyssey بود که برنده اســکار بهترین جلوه های ویژه شد.
�� Primer -۴

سال تولید: 2004
کارگردان: شین کاروت

همانطــور که نیلز بــور روزگاری گفته بود: »چقدر جالب اســت وقتی که با 
پارادوکس ها مواجه می شــویم. آنگاه اســت که ما امیدی به پیشرفت کردن 
می یابیم«. این همان چیزی بود که باعث جذابیت فیلم Primer شــد، یک 
فیلم کالت مســتقل که در آن دو دانشمند- همراه با ما و بینندگان فیلم- به 
شــکلی تکان دهنده با پارادوکس های سفر در زمان مواجه می شود. این فیلم 
یکی از دردناک ترین فیلم های علمی تخیلی اســت که انسان را به فکر فرو 
می برد. Primer البته از آن فیلم های علمی نیســت که انتظار بردن اسکار را 
از آن داشته باشیم اما برنده جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال فیلم ساندنس 

شــد که برای یک فیلم مستقل جایزه ای بسیار گرانبها بود.
�� The Martian -5

سال تولید: 2015
کارگردان: ریدلی اسکات

اگر این فهرســت در مورد 5 فیلم برتر ژانر علمی تخیلی بود، احتمااًل ریدلی 
 Blade 1979( و( Alien :اســکات دو فیلم را در این فهرست خواهد داشت
Runner )1982(. امــا این فهرســت در مورد 5 فیلم برتر تاریخ ســینما در 
مورد علم و دانشــمندان هســتند و هیچ فیلمی بهتر از The Martian برای 
نشان دادن چگونگی استفاده یک دانشمند از علم برای حل مشکالت وجود 
ندارد. مارک واتنی فضانورد در این باره می گوید: »در مقابله با شــرایط بسیار 
دشوار، تنها یک گزینه برای من باقی می ماند. باید از علم برای از بین بردن 
کامل آن مشــکل استفاده کنم«. فیلم The Martian که در سال 2016 در 
7 بخش نامزد دریافت جایزه اســکار شد و Interstellar که سال قبل از آن 
در 5 بخش نامزد اســکار شده بود )و در بخش بهترین جلوه های ویژه برنده 
اســکار شــد( هر دو مت دیمون را در نقش فضانوردی در یک سیاره دیگر 

نشان می دهند.
 

 The Martian تا Dr. Strangelove از 

5 فیلم برتر تاریخ سینما در مورد علم و دانشمندان

فواید نگاه کردن نوزاد به آینه
نیز عالی هستند! آینه ها به کودکان نو پا اجازه می دهند تا به پیشرفت خودشناسی 
ادامه بدهند. همان طور که گفته شــد خودشناسی فرایندی است که چندین سال 

طول می کشد تا بالفعل شود.
نــگاه کردن نوزاد در آینه و مخصوصًا نگاه کردن کــودکان نوپا در آیینه می تواند 
تأثیر بسزایی در پیشرفت یادگیری راه رفتن او داشته باشد. همچنین شما می توانید 
با پرسیدن ســؤاالتی مثل چه کسی در آینه است؟ و یا تو کجایی؟ او را در فرآیند 

خودشناسی یاری دهید.
بازی با آینه به کودک شما کمک می کند تا نحوه تمرکز، ردیابی تصاویر و کارهای 
خارق العاده ای را که یک صــورت می تواند انجام دهد، بیاموزد. همچنین کودک 
می تواند با نشان دادن احساسات گوناگون در چهره خود مانند لبخند، اخم، گریه و 
با تعاملش با شــما یا با خواهر و برادرش رشد اجتماعی و عاطفی اش را ارتقاء دهد.

کــودکان از 16 تــا 18 ماهگی به بعد بتدریج تشــخیص می دهند که کودکی که 
در آینه اســت خودشان هســتند. در 18 ماهگی حدود 50 درصد و در 24 ماهگی 
حدود 65 درصد کودکان به این تشخیص می رسند. تشخیص خود در آینه یکی از 

تست هایی است که رشد شخصیتی کودک را نشان می دهد.
در واقع به وســیله آینه کودک درمی یابد که خود حقیقی او چه شــکلی اســت و 
همچنین درمی یابد که لبخند و حاالت مختلف صورت او و حرکات دســت و پای 
او چطور انجام می شود. بنابراین آیینه ها نه تنها وسیله مضری برای کودک نیستند 
بلکه اگر نکات ایمنی را هنگام اســتفاده از آن ها رعایت کنیم و از خطرهایی مانند 
شکســتن آینه و یا سقوط آینه جلوگیری کنیم، آینه ها می توانند بهترین ابزار برای 

رشد اجتماعی، عاطفی و عقلی کودک باشند.
رفتار کودکان در ســنین مختلف در هنگام نگاه کردن به آینه ��

هرچنــد رفتار هر کودک با کودک دیگر متفاوت اســت ولــی در ادامه به مراحل 
کنجکاوی کودک در موقع مشاهده تصویر خود در آیینه اشاره می شود:

• نوزادان شیرخواره )ازبدو تولد تا 8 ماهگی( به عکس خود در آیینه نگاه می کنند.
• نــوزادان بزرگتر )8 تا 18 ماهه( با مشــاهده عکس خود در آیینه لبخند زده و یا 

اصواتی را از خود تولید می کنند.
• کودکان نوپا )15 تا 36 ماهه( در موقع تماشای تصویر خود در آیینه و لمس بینی، 
ســر و یا سایر بخش های بدن که فقط در آینه قادر به دیدن آن ها می باشند نشان 

می دهند که وجود خود را به رسمیت شناخته اند.
نگاه کردن نوزاد به آینه، یک بازی سرگرم کننده

نگاه کردن نوزاد در آینه باعث بهبود مهارت زبانی می شــود ��
با اشــاره به عکس نوزاد در داخل آینه صورت زیبای او را به خودش نشــان دهید. 
بینی نوزاد را لمس کنید. موهایش را نوازش کنید. گوش هایش را به آرامی کشیده 
و بخش های مختلف چهرهاو را نام ببرید. اگرچه نوزاد در این ســن هنوز با معنای 
کلمات آشــنایی ندارد ولی با این حال انجام این بازی باعث خنده و خوشــحالی 

بسیار او خواهد شد!
یک آینه دســتی کوچک را به کنار گهواره نوزاد بسته و یا زمانی که او را بر روی 
شــکم خوابانده اید آیینه را بر روی زمین و در در برابر او قرار دهید. به این ترتیب 
نوزاد با تماشای تصویر خودش در آیینه سرگرم شده و رغبت بیشتری به ماندن در 

گهواره و یا خوابیدن بر روی شکم نشان خواهد داد.
تســت خودشناسی با نشان دادن آینه به نوزاد ��

شــاید مطلبی که می خواهیم بگوییم اندکی عجیب و یا حتی مســخره باشد؛ ولی 
تمرین خوبی برای فهمیدن این مســئله است که فرزندتان چه شناختی از تصویر 

خودش دارد.
یــک آینه بــه او بدهید تا خودش را در آن ببیند. بعد از مدتی، او را ســرگرم کنید 
و بدون این که متوجه شــود روی بینی اش را بــا ماژیک کمی قرمز کنید. عکس 
العمل کودک باتوجه به سنش متفاوت خواهد بود. در حدود یک سالگی، او با دقت 
به تصویرش نگاه می کند و عالمت خنده دار روی بینی را نشــان می دهد. هنگامی 
که تقریبًا به 15 ماهگی نزدیک می شــود، آیینــه را لمس می کند تا این لکه قرمز 
را از بیــن ببرد، از 18 ماهگی کم کم می تواند تشــخیص دهد که باید بینی اش را 

تمیز کند.

آیینــه به کودک این امــکان را می دهد تا تصویری از تمــام بخش های بدنش 
را ببینــد. نگاه کردن نوزاد در آینه به او انگیزه حرکت می دهد. مطالعات نشــان 
می دهــد که نــگاه کردن نوزاد به آینه باعث می شــود خود را با گذشــت زمان 

بشناسند.
نشان دادن آینه به نوزاد ��

پژوهشــگران معتقد هستند بخش مهمی از فعالیت های مغزی نوزاد صرف درک 
و پردازش چهره ها می شــود به اعتقاد متخصصین اطفال، روان شناسان کودک 
و حتی مقاالت علمی سرتاســر جهان نگاه کردن نوزاد در آینه هیچ گونه خطری 
برای او نخواهد داشــت و این باور که با نگاه کردن نوزاد به آینه ســالمتی او به 

خطر خواهد افتاد خرافاتی بیش نیست.
نــگاه کردن نوزاد به آینه چه فوائدی برای او دارد؟ آیا نگاه کردن و بازی با آینه 
می تواند به رشــد مهارت های کودک کمک کند؟ نوزاد از نگاه کردن به چه چیز 
لذت می برد؟ تصویر مورد عالقه نوزاد نگاه کردن چهره یک انســان است. برای 
نوزاد اصاًل مهم نیســت که چهره چه کســی را در آینه می بیند. فقط کافی است 
آینــه را در مقابل صورت او بگیرید تــا او بتواند بازتاب صورت خودش را در آینه 

ببیند.
»آیینــه« به کودک این امکان را می دهــد تا تصویری از تمام بخش های بدنش 
را ببیند. در اینصورت این تصویر شــمایی کلی است و مانند عکس ها و نقاشی ها 

پاره پاره و بخش بخش نیست.
بســیاری از روانشناســان و صاحبنظران تربیت کودک، این کنجکاوی را مرحله 
سرنوشــت ساز در زندگی کودک می دانند که در شکل گیری برداشت و تفسیری 
از خود بسیار مهم اســت. بازی در برابر آینه می تواند کمکی ارزشمند برای رشد 

و آگاهی او باشد.
نگاه کردن نوزاد و دقت برای تشخیص چهره چه در آینه و چه در رابطه مستقیم 

به رشد و شناخت او از دنیای اطرافش کمک می کند.
نگاه کردن نوزاد به آینه و تأثیر آن بر خودشناســی ��

مطالعات نشــان می دهد کــه نگاه کردن نوزاد به آینه باعث می شــود خود را با 
گذشت زمان بشناسند. روند رشــد نوزادان به این شکل نیست که یک روز یک 
دفعه از خواب بیدار شــوند و خودشان را تشخیص بدهند. این یک روند زمان بر 
اســت. مؤلفه های مختلفی در این خودشناسی نقش دارند، مانند شناخت صورت، 
بدن و غیره. این شــناخت کم کم بوده و در نقاط مختلف رشد کودک اتفاق می 

افتد. به همین دلیل آیینه ها ابزاری خوب برای کمک به این پیشــرفت هستند.
افزایش انگیزه کودک برای حرکت کردن ��

نگاه کردن نــوزاد در آینه به او انگیزه حرکت می دهد به عنوان نمونه درصورتی 
که کودکی دارید که قادر است سینه خیز و یا چهار دست وپا حرکت کند یک آینه 
در برابر او قرار دهید و حرکات او را زیر نظر بگیرید. شــما مشاهده خواهید کرد 
که کودک با توجه در آینه تالش می کند حرکات بیشــتری انجام دهد و حرکات 

خود را در آینه با دقت بررسی می کند.
نگاه کردن نوزاد به آینه، رشــد و یادگیری از طریق بازی با آیینه ��

بازی با آینه فرصت مناســبی را برای رشــد سالم کودک و کمک به یادگیری او 
فراهم می کند. کاماًل واضح و روشــن اســت که این بازی در توسعه و گسترش 
سیســتم بینایی نوزاد نیز نقش بســیار موثری دارد. در هنگام خوابانیدن نوزاد بر 
روی شکم می توانید برای بازی با او از یک آینه استفاده کنید. به این ترتیب نوزاد 
به علت سرگرم شدن مدت زمان بیشتری را بر روی شکم مانده و این کار سبب 

رشد بهتر عضالت و تقویت توانایی جسمی نوزاد خواهد شد.
نــگاه کردن نوزاد به آینه و تأثیر آن بر مهارت های زبانی ��

 بازی با آیینه در پیشرفت مهارت های زبانی نوزاد نیز مؤثر است. هرچند نوزاد در 
این ســن هنوز با معنای کلمات اشنا نشده ولی با اشاره به قسمت های گوناگون 
چهره آنها را نام برده و در مورد آنها با نوزاد حرف بزنید. گفت و گو با نوزاد روشی 

عالی برای توسعه مهارت های کالمی وی به شمار می رود.
آیینه بازی برای کودکان نوپا ��

آینه ها صرفًا برای نوزادان وسیله ای برای رشد نیستند، آینه ها برای کودکان نو پا 

کره شــمالی آزمایش واکســن کرونا داخلی خود را که تکنولوژی آن از 
طریق داده های به ســرقت رفته توســط هکرهای دولتی بدست آمده، 

آغاز کرده است.
بر اساس گزارش ها، تســت های بالینی اولیه در این کشور انجام شده و 
اکنون تســت های بیشتری روی بیماران مشــکوک به ابتال به کرونا در 

حال انجام است.
روزنامه Daily NK مدعی اســت که مرکز تحقیقت صنعتی بیولوژیک 

دانشگاه کیم ایل سونگ توسعه این واکسن را بر عهده داشته است.
این روزنامه همچنین مدعی اســت که دولت کیم جونگ اون یک واحد 
هک کردن جدید تأســیس کرده اســت که وظیفه آن سرقت اطالعات 
مربوط به ویروس کرونا و تحقیقات انجام گرفته بر روی واکســن آن در 

خارج از کشور است.
این خبرها در حالی اســت که روزنامه Sun Online مدعی شــده بود 
مایکروســافت از تالش دو تیم هکری در کره شــمالی برای به سرقت 

بردن اسرار مربوط به واکسن کرونا خبر داده است.
مایکروســافت مدعی شده که تالش های هکرهای کره شمالی برای به 
سرقت بردن داده های ارزشمند از کمپانی های پیشرو درمانی و محققان 
واکسن کرونا را رهگیری کرده است. به ادعای روزنامه Daily NK، این 
گروه هکری تازه تأسیس در کره شمالی Bureau 325 نام داشته و زیر 
نظر دفتر عمومی جاسوســی کار کرده اما دســتورات خود را مستقیمًا از 

کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی دریافت می کند.
روزنامه Daily NK همچنین مدعی شــده که این گروه یافته های خود 

را به کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند رهبر کره شمالی گزارش می دهد.
از آنجایی که کره شــمالی تیم تحقیقاتی خود برای تولید واکسن کرونا 
را ندارند، هنوز در مورد میزان مؤثر بودن واکســن سرقتی خود اطالعات 

دقیقی ندارند.
یک منبع خبری از داخل کره شــمالی گفته است: »آن ها از طریق هک 
کردن اطالعات کافی به دســت آورده اند اما ظرفیت تولید واکســن را 
ندارند. اما از آنجایی که رهبر بزرگ به طور مســتقیم دســتور توســعه 
مســتقل واکسن را داده اند، آن ها باید در زمینه نتایج چیزی به وی نشان 

دهند«.
کره شــمالی همچنان مدعی است که هیچ موردی از ویروس کرونا در 
این کشور یافت نشــده و تمهیدات سختگیرانه ای را برای جلوگیری از 
شــیوع این ویروس در کشور به اجرا گذاشته است؛ از جمله مین گذاری 

مرزها با چین.
منابع داخلی کره شــمالی افشــا کرده اند که رژیم کیم جونگ اون مواد 
منفجره را در این نقاط مرزی در زیر زمین دفن کرده و مقامات رســمی 
را تهدید کرده اند که در صورت شکست در کنترل این بیماری چیزی جز 

مرگ در انتظارشان نخواهد بود.

ساخت واکسن کرونا در کره 
شمالی توسط هکرهای سارق

زن معلمــی که دســتکش های بافتنی معروف برنی ســندرز، ســناتور 
آمریکایی در مراســم تحلیف جو بایدن کار دســت او است می گوید با 
ســیلی از تقاضا از سوی مشتریانی مواجه شده که می خواهند یک جفت 
از این دســتکش ها را داشته باشــند اما او دیگر دستکشی برای فروش 

ندارد.
جــن آلیس، معلم اهل ایالــت ورمونت آمریکا در توییتر خود نوشــت: 
»به خاطر این همه عالقه ای که به دســتکش های برنی دارید ممنونم! 
خیلــی افتخار می کنم که برنی روز تحلیف آن ها را دســتش کرده بود. 
متأســفانه دیگر دستکشی برای فروش ندارم. اما بافنده های ماهر بسیار 

زیاد دیگری هستند که می توانند آن ها را ببافند.«
آلیس که معلم دوم دبســتان است، چند ســال قبل این دستکش های 
دســتبافت طرح دار را در جریان کمپین تبلیغاتی سندرز برای سناتوری 
به او داده بود. اما انتظار نداشــت سندرز آن ها را در مراسم های مهمی 

مثل تحلیف رئیس جمهور به دست کند.
این دســتکش ها حاال تبدیل بــه عنصری نمادیــن در تصاویر طنزی 
شــده اند که ســندرز را با یک کاپشن و ماســک آبی نشسته روی یک 

صندلی با دست های روی هم انداخته نشان می دهند.
کاربران شــبکه های اجتماعی یک هفته ای اســت این تصویر سندرز را 
بر روی هر عکســی کــه تصورش را کنید فتوشــاپ کرده اند، از تخت 
پادشاهی ســریال »بازی تاج و تخت« و مناظر تاریخی گرفته تا لباس 

مالنیا ترامپ، بانوی اول سابق آمریکا.
حتی تیشرت ها و ماگ هایی هم با این تصویر سندرز به فروش گذاشته 
شده است. برخی هنرمندان بافنده در حال ساخت دستکش هایی با الهام 

از برنی سندرز هستند.
ســال گذشتهٔ میالدی فروشــندگان اینترنتی از قبل مگسی که بر روی 
سر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا در جریان مناظرهٔ 

انتخاباتی اش با کاماال هریس نشسته بود سود کردند.
ستاد انتخاباتی بایدن بیشتر از 35 هزار مگس کش به فروش رساند که 
شــعار »حقیقت در برابر مگس« روی آن ها نقش بســته بود. این جمله 
بازی با کلمات شعار انتخاباتی بایدن یعنی »حقیقت در برابر دروغ« بود.

جن آلیــس در مصاحبه ای گفته: »هیچ جــوره نمی توانم 6 هزار جفت 
دســتکش ببافم و هر بار که به ایمیلم سر می زنم می بینم چند صد نفر 

دیگر برای دستکش ها به من ایمیل زده اند.«
»متنفرم از اینکه دیگران را ناامید کنم، اما آن دســتکش ها منحصر به 
فردنــد و گاهــی در این دنیا نمی توانی هر چیزی کــه می خواهی را به 

دست بیاوری.«

افزایش تقاضا برای دستکش های برنی سندرز 

پس از سوژه شدنش در مراسم تحلیف بایدن

حسین علی پناهی
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دیدگاهتلخند

بالتکلیفی و حمله 16 نفر 
به یک سامورایی!

خدا هیچ مسلمانی را گرفتار بالتکلیفی نکند! مسلمان 
نشنود کافر مبیناد... الکردار از دندان درد و درد عاشقی 
و سوز هجران و دربدری بدهکاری و هر درد بی درمان 
دیگر بدتر اســت... به قول شاعر: بالتکلیفم؛ مثل آن 
ســامورایی که 15 نفر را حریف است ولی 16 نفر به او 
حمله کرده اند! حاال حکایت این روزهای مردم است که 
دچار یک بالتکلیفی مزمن شده اند و میانه راه سرگردان 
مانده اند! وزیر بهداشت مي گوید پنجره ها را باز کنید تا 
کرونا نگیرید و همزمــان وزیر نفت مي گوید ببندید تا 
مصرف گاز کم شود و ما مجبور نباشیم سوخت مازوت 
در نیروگاه ها بسوزانیم و شما هواي مسموم  تنفس کنید! 
از یک طرف به مردم می گویند کرونا آمده اســت؛ در 
خانه بمانید و ســرکار نروید، از همان طرف هم حاضر 
نیســتند کمی تخفیف در قبض آب و برق و گاز قائل 
شوند و اگر قبوض ســر موعد پرداخت نشوند، دریغ از 
یک مهلت کوتاه! بیش از پانزده ســال اســت که قرار 
اســت کنکور طي دو سال برداشته شود، اما بعد از این 
همه سال باز هم ســر خط هستیم و دوستان معتقدند 
بســاط کنکور باید ظرف دو سال برچیده شود!  )یاد آن 
هم والیتی مان افتادم که وقتی قاضی از او پرسید چرا 
بدهی همســایه را نمی دهی ؟ گفت: آقای قاضی سه 
سال است که به او می گویم دو هفته مهلت بده بدهی 
ات را پرداخت می کنم ولی قبول نمی کند و می گوید 
من همین امروز پولم را می خواهم!(  با این رویکرد در 
حذف کنکور حتی دانــش آموزان ابتدایی نمی دانند تا 
وقتي دیپلم مي گیرند کنکور هست یا نیست چه برسد 
به دانش آمــوزان پایه دهم؟! وزراي آموزش و پرورش 
هم وقتي دوره  شــان تمام مي شود و دیگر مسئولیتي 
ندارند از بســاط مافیاي کنکور و آموزشــگاه هاي آزاد 
رونمایــی می کنند و از ضرورت مبارزه با آنها بر چیدن 
بساط شان ســخن به میان می آورند. خیال می کنند 
بساط مافیا مثل بســاط لبو فروشی آن پیرمرد تهرانی 
یا ســبزی فروشــی آن پیر زن تالشی است که با یک 
ضربه آبدولیو چاگی یا همــان پَس لگد خودمان کف 
پیاده رو پهن شــود!  40 سال اســت که به مردم می 
گویند خانه نخرید قیمت ها حبابی است و پائین می آید. 
قیمت خانه در طول این چهار دهه چند هزار برابر شــد 
ولی هنوز معتقدند قیمت خانه حباب است و فعاًل دست 
نگه دارید! البته رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
و کشــور از وضعیت موجود راضی است و معتقد است 
جلوی کپر نشینی را گرفته ایم. از یک طرف مردم را به 
اشرافی گری و خوردن نان خشک غنی شده و پوشیدن 
لنگ برند تشــویق می کنند، اما خودشان درگیر عمله 
بنا و ساختمان سازی و خوردن گرد و خاک آن هم در 
والیت غربت می شــوند! ما که بحمداهلل و المنته پول 
سرگردان برای سرمایه گذاری نداریم ولی آن بندگان 
خدایــی هم که دو ریال پول دارند و می خواهند جایی 
سرمایه گذاری کنند، دچار اصل بالتکلیفی هستند! پول 
شان را در موسســات بگذارند، موسسه ورشکست می 
شود؛ در بورس سرمایه گذاری کنند، هاپولی می شود؛ 
در بانک ســپرده گذاری کنند، فرصت اختالس فراهم 
می شود؛ طال و سکه بخرند و در خانه نگه داری کنند، 
شــاخک دزد ها فعال می شود؛ می خواهند بیت کوین 
بخرند، ندا در می رســد بیت کوین نخرید ممکن است 
کل سرمایه تان یک جا نابود شود؛ بخواهند خودرو ثبت 
نام کنند، اســم شان در التاری بیرون نمی آید! روز به 
روز هم از ارزش پول شان کاسته می شود...کاش جناب 
انوری زنده بود و به جای این همه بالتکلیفی بر ما دو 
صفحه تکلیف نا واجب مشــق می کرد: »دلم بردی و 
آنگاهی به پندم صبر فرمایی . . . مکن تکلیف ناواجب 

که بی دل صبر نتوانم!«

تصور »مردم تحمل می کنند 
پس ادامه دهیم« غلط است

اصطالح ستون پنجم از نظر معنی و مفهوم مجازی 
همان جاسوسی است؛ منتها با این تفاوت که جاسوس 
به ضرر و زیان بیگانه کار می کند و نفع و مصلحت ملت 
و کشور خویش را ولو به قیمت جان از نظر دور نمی دارد؛ 
در حالی که ستون پنجم این معنی را استفاده نمی کند 
بلکه افراد این ستون، دانسته یا ندانسته به زیان و ضرر 

خودی و نفع بیگانگان کار می کنند.
معروف است زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق فردی 
را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند؛ مستندات زیادی 
وجود داشت که وی از سیا چندین بار پول دریافت کرده 
و خودش هم اعتراف کرد که این پول ها را دریافت کرده 
ولی در بازجویی ها ادعــا می کرد که هیچ اطالعاتی را 

بابت این پول ها به آنها نفروخته است.
در نهایت از او سؤال کردند پس فالن پول را برای چه 
به تو دادند، اظهار داشت از من خواستند برای فالنی در 
اداره ای کار جــور کنم و این کار را کردم، به حواله های 
بعد هم که رسیدند باز هم همین پاسخ تکرار شد، یقین 
پیــدا کردند پس اینهایی که وی در مشــاغل مختلف 
گمارده جاســوس هستند و همه شان را بازداشت کردند 
و شروع به تحقیق کردند اما هیچ مدرکی از اینکه اینها 
اطالعاتی به آمریکایی ها فروخته باشند و یا اینکه پولی 

از آنها دریافت کرده باشند به دست نیاوردند.
تحقیقات مدت ها ادامه داشت و در نهایت متوجه شدند 
که اصــل ماجرا دزدیدن اطالعات نبود بلکه کاشــتن 
ستون پنجم در شوروی بود، در واقع سازمان سیا کاری 
کرده بود که به عنوان مثال یک مهندس را در جایی که 
باید یک پزشک کار می کرد، استخدام کنند و پزشک را 
در جایی که یک مهندس باید کار می کرد استخدام کنند 
و بــه همین ترتیب افرادی را که هیچ توان و تجربه ای 
در انجام کاری را نداشــتند به کارهای خیلی حســاس 
بگمــارد و افرادی را که متخصص انجام کاری بودند را 
در کارهای پَست استخدام کنند تا دل زده شده و به فکر 

خروج از کشور و یا نارضایتی سوق پیدا کنند.
همین ستون پنجم که سیا ساخته بود هم یکی از دالیل 
اصلی فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی سابق بود و 
آمریکایی ها تالش کردند که کل روسیه را به کشورهای 
کوچــک که تا ابــد با هم درگیر باشــند، تجزیه کنند. 
بسیاری شرایط روسیه قبل از به قدرت رسیدن پوتین را 
به یاد دارند، کشوری که آن قدر درگیر مشکالت داخلی 
بــود که هیچ کس باور نمی کرد چنین کشــور و چنین 
شرایطی را جمع و جورکرد چراکه حتی بوریس یلتسین 
رئیس جمهوری وقت روسیه به دلیل شرایط پیچیده و 
سخت حاضر نشد دوره ریاست جمهوری خود را به پایان 

برساند چراکه می دید قادر به انجام کاری نیست.
امروزه شــرایط نه همان طور ولی شبیه آن شرایط در 
حال رخ دادن در ایران است و معلوم نیست آنهایی که 
این کارها را انجام می دهند خودشان هم متوجه هستند 
چه کار می کنند یا نه؟ مجانی این کار را می کنند یا اینکه 
چیزی بابت اش دریافت کرده اند؟ آیا پول یا امتیازی را از 
دشمنان ایران دریافت کرده اند یا نه؟ آیا می شود تصور 
کرد که بانک مرکزی ایران توان کنترل نقدینگی بازار 
را ندارد و یا کارشناسانی در اختیار ندارد که بتوانند بازار 
را ســر و ســامان دهند؟ آیا می توان تصور کرد که این 
همه پول برای خرید ارز فقط از حساب های مردم آمده 
و مردم این همه نقدینگی در اختیار داشتند و دارند؟ آیا 
می توان باور کرد که مدیران شرکت های دولتی آن قدر 
قدرت دارند که تصمیــم بگیرند ارز حاصل از صادرات 
خود را وارد کشــور نکنند و کسی نتواند به آنها چیزی 
بگوید؟ آیا می توان باور کرد که برخی مؤسسات مالی و 
اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی خارج از حیطه 
اختیارات خود اقدام به خرید ارز، طال و سهام در بورس 
کنند و اوضاع اقتصادی مملکت را به هم بریزند و نتوان 

جلوی آنها را گرفت؟
آیا توقع دارید با تغییر لحظه ای قوانین شــرایطی ایجاد 
می شود که صادر کننده های خرد می توانند ارز صادراتی 
خود را به بازار برگردانند و توقع دارید که آن صادرکننده 
که به دنبال حداکثر ســود اســت ارز خود را ارزان تر در 
بازار عرضه کند؟ آیا توقع دارید در شــرایطی که کشور 
تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد و امکان ندارد بتوان 
رســمی یک اعتبارنامه ارزی از یک بانک داخلی برای 
خــارج دریافت کرد تاجران واردات خود را از کانال های 
رسمی انجام دهند؟ بله درســت است که ایران تحت 
شدیدترین تحریم های جهانی قرار دارد اما آیا واقعاً همه 

مشکالت داخل کشور مربوط به تحریم ها است؟
این سخن بدان معناست که نمی توان قوانین و مقرراتی 
را وضع کرد که در این شــرایط اورژانسی زمینه منافع 
ملــی و اقتصادی کشــور در ارجحیت باشــد و بحث 
تبعیت از قوانین و مقررات بین المللی که توسط آمریکا 
و البی هــای اقتصــادی جهانی وضع شــده تا کنترل 
گلوگاه های اقتصادی را در اختیار بگیرند، را کنار گذاشت.

کاریکاتور

یادداشت

سید ابوالفضل هاشمی

بایدن و ایاالت نامتحده آمریکا

جو بایدن در ســخنرانی مراسم تحلیف خود بر دو نکته مهم 
تاکیــد کرد؛ اول تالش برای اتحاد دوبــاره و دوم مبارزه با 
تروریسم داخلی. مگر امریکا متحد نیست که رئیس جمهور 
جدید آن کشــور در اولین لحظات به قدرت رسیدن، چنین 

هدفی را اعالم می کند؟
مبارزه با تروریســم داخلی به مراتب پیام مهمتری از داخل 
امریکا مخابره می کند؛ دقیقًا بیســت ســال قبل امریکا به 
بهانه مبارزه با تروریســم خارجی به افغانســتان حمله کرد 
و ســالها کوه های آن کشور را در جســتجوی تروریست ها 
بمباران می کرد اما اکنون بایــد در مرکز قدرت امپراطوری 
با اشــخاصی بجنگد که وفــاداران و باورمندان به رویاهای 
امریکایی هســتند. کســانی که پرچم آمریکا به دســت در 
یورش به کپیتول هیل )ســاختمان کنگره( مشارکت داشتند 

و ...
آن هجوم و این سخنان بایدن چه نکته ای را اثبات می کند؟ 
آیــا امریکا در حــال جنگ با اندیشــه های بنیادین خویش 
است؟ آیا امریکا مجبور است باورمندان خود را سرکوب کند 
یا کاپیتالیســم در حال جویدن پایه های امریکاست؟ اتحاد 
دوباره در کشــوری که از متحد شــدن ایالت های مختلف 
تشکیل شده هیچ مفهومی ندارد به جز بن بست سیاسی که 
نیازمند بازتولید قدرت داخلی است. کافیست به سیر شتابان 

تحوالت امریکا نگاه کرد؛
- بیش از صد روز آشوب در اعتراض به بی عدالتی اجتماعی 

و مشکالت معیشتی مردم در بیشتر ایالت های امریکا.
- یــک انتخابات پر از چالش که اعــالم نتیجه آن دو ماه 

طول کشید.
- درگیری شــدید میان هواداران هیــات حاکمه امریکا و 
ســرانجام حمله طرفداران کاخ سفید به ساختمان کنگره در 

محله کپیتول هیل.
- اســتقرار 20 هزار نظامی در واشنگتن برای برگزاری یک 

مراسم تحلیف.
- اعالم مبارزه با تروریســم داخلی و تالش برای اتحاد در 

ایاالت متحده
- دو بار استیضاح یک رئیس جمهور امریکا ظرف 15 ماه.

- کسری بودجه و رکود شدید در قوی ترین اقتصاد جهان.
امریکا در نبرد با رویای امریکا

شعار ترامپ »اول امریکا« بود و می خواست قدرت امریکا را 
بازتولید کند اما امریکای امروز چنان دچار ازهم گسیختگی 
شــده که کمتر کســی عمق آنرا باور می کنــد. آن قدرت 
منسجم و مسلط سی سال قبل وجود ندارد چرا که از درون 
تهی شده است. مشکل امریکا فقط حکومت افتضاح ترامپ 
نیســت بلکه شرایطی است که هیات حاکمه امریکا را وادار 
کرد چهار ســال قبل به شخصی مثل ترامپ که فاقد تجربه 
حکومت داری بود متوسل شوند و آن را به کاخ سفید بیاورند.

آمریکا بعد چهار سال چالش شــدید به جوزف بایدن رسید 
که ســال 2016 کاخ ســفید را ترک کرده بود. از بایدن پیر 
و فرتــوت چگونه انتظار معجزه می توان داشــت در حالیکه 
زمامداری وی و اســتادش اوباما بــه حکومت ترامپ منجر 

شد؟
در اصل ترامپ برای پیشگیری از فروپاشی امریکا به قدرت 
رســید و دقیقًا به همین دلیل هم از کاخ ســفید رانده شد. 
کمی به عقب نگاه کنیم؛ شــعار »نظم نوین جهانی« جرج 
بوش اول به شعار »تغییر« اوباما منجر شد و آن هم به خلق 
حکومت غیر نرمال ترامپ و اکنون امریکا باید با تروریسمی 
که امریکا پرســتان ایجاد می کنند داخل خانه اش بجنگد و 
برای گسست های موجود به دنبال اتحاد داخلی باشد آن هم 
در شــرایطی که امریکا فاقد گزینه ای است که به بازتولید 

قدرت کمک کند.
کاپیتالیســم در ذات خود آزمند است و ضد عدالت؛ از بایدن 
پیر هم کاری ســاخته نیســت چرا که کاپیتالیســم مانع از 

بازتوزیع قدرت در آمریکا می شود.
ماتریالیســم چه روی کمونیســم آن و چه شق کاپیتالیسم 
آن، همیشــه تاریخ به خود انهدامی منجر می شــود و ابعاد 
امپراطوری مانع آن نمی شــود. این مسیری است رویاروی 
همه قدرت های دنیاپرســت مانند عثمانــی، آلمان نازی، و 
شوروی قرار داشت و آمریکا هم به همان سرنوشت می رسد.

امپراطــوری روبه اضمحالل آمریکا هر چند ضعیف شــده 
اما هنوز در جهان تاثیرگذار اســت و مانعــی برای زندگی 
آزاد ملتهای دیگر می باشــد. پس نباید تغییر اساسی انتظار 
داشت چرا که همه ساکنان کاخ سفید موظف هستند اهداف 
یکسانی که توسط قشر ابرثروتمند آمریکا تعیین می شود را 
در سیاســت خارجی پیگیری کنند. تنها روش رسیدن به آن 

اهداف است که در دکترین هر رئیس جمهور مقداری تغییر 
می کند. درنتیجه روابط خارجی امریکا در مقایســه با دوران 
ترامپ فقط تغییرات تاکتیکی خواهد داشت و آنها از تفاوتی 

نظر راهبردی ندارند.
مصــداق این معنــا را می توان در دعــوت از نماینده خوان 
گوایدو )آشــوبگر ضد ونزوئال( به مراسم تحلیف بایدن دید. 
بایــدن هم ماننــد اوباما، ترامپ و بوش تــالش می کند تا 
دولت ضدکاپیتالیســم ونزوئال نابود شود. وی نیز از اسرائیل 
حمایت می کند و در خصوص دشمنی با حکومت ایران هیچ 
تردیدی ندارد. بایدن هشــت سال معاون اوباما و دوره های 
متمادی عضو ســنا بود. آنچه آمریکا مرتکب شده محصول 
فعالیت امثال بایدن اســت. به یاد آوریم که اوباما و ترامپ 
ایران را تحریم کردند، از حمله عربســتان و امارات به یمن 
حمایت کردند و عامل ایجاد و استمرار جنگ داخلی سوریه 
بودند. هر دو رئیس جمهور با روسیه در چالش بودند و جنگ 
تعرفه ها میان واشــنگتن و پکن همواره وجود داشته است. 

آن ها مانند بوش با دولت ونزوئال دشمنی کردند و ...
بایدن هم تقریبًا همان کادر دوران اوباما را به ارث برده است 
از این گردونه مستثنی نیست. ازاینرو سیاست خارجی بایدن 
با ترامپ، اوباما و بوش از منظر راهبردی هیچ تفاوتی ندارد و 
تنها ممکن است به لحاظ تاکتیکی کمی متفاوت باشد. صد 
البته ادعای بیان نرم از سوی بایدن به دلیل کاهش شتابان 

قدرت امپراطوری امریکاست نه انسان دوستی وی.
چــه امریکا نابود شــود چه بر فرض محــال قدرت خود را 
بازتولید نماید بــرای ایران فرقی ندارد؛ ما باید بتوانیم تولید 
را در ایران ایجاد کنیم و اقتصاد زاینده بســازیم که بتواند در 
زمینه های علمی، فناوری و تولید کاالی رقابتی مشــکالت 
خود را برطرف نموده و با برقراری عدالت قدرتی به دســت 

آوریم که بتوانیم از حق خود در جهان دفاع کنیم.
روند اضمحالل امریکا نشــان می دهد دولتهای دنیاپرست 
)ماتریالیســتی( چه کمونیستی چه کاپیتالیستی بعد از مدتی 
دچار خود انهدامی می شوند. هر قدرتی بدون توجه به طبقات 
ضعیف از درون به چالش کشــیده می شــود.  آنچه قدرت 
درونی ایجاد می کند عدالت و انسانیت است که در نظام های 
ماتریالیســتی هرگز امکان حضور نخواهد داشــت. بنابراین 
بقای یــک حکومت توجه به عدالــت و تأمین اقتصادی و 
تعالی معنوی انسانهاست نه صرفًا پیشرفت علمی یا تجمیع 

توانایی مادی. اگر کسی به دنبال سخن حق باشد.

محمد پارسا نجفی

دالر 15 هزار تومانی به چه قیمتی؟

شاخص کل بورس که تا مرداد امسال از 2 میلیون واحد عبور کرده 
بود به ابتدای کانال یک میلیون واحد سقوط کرده و ارزش دارایی 
بسیاری از سهامداران را به نصف و کمتر رسانده است. سهامداران 
عصبانی این روزها مدام جلوی مجلس و ســاختمان بورس تجمع 
می کنند و خواهان پاسخگویی در قبال سرمایه از دست رفته شان 
می شوند. اما در سایر بازارها هم اوضاع خیلی قابل تعریف نیست. 
دالر که تا 31 هــزار تومان پیش رفته بود حاال به حدود 21 هزار 
تومان رسیده اســت. البته بعد از گفته های رییس جمهور درباره 
دالر 15 هزار تومانی سطح انتظارات نسبت به افت قیمت اسکناس 
آمریکایی باالتر رفته  و بسیاری منتظرند که روند کاهشی قیمت ها 
در روزهای بعد هم ادامه داشته باشد البته هم زمانی این صحبت با 
آغاز ریاست جمهوری آمریکا به کمک دولت آمده تا شاید وعدهای 

محقق نشده در ماه های اخیر این بار رنگ واقعیت به خود بگیرد. 
جو بایدن اعالم کرده که قصد بازگشت به برجام را دارد اما اینکه 
تحقــق این وعده چقدر زمان می برد خــدا می داند. برخی منابع 
می گویند که بازگشت امریکا به توافق هسته ای زمان بر است و جزو 
سلسله موضوعات فوری برای حل وفصل نیست. اما اگر خوش قول 
باشــد و به برجام بازگردد، شــرایط برای اقتصاد ایران بسیار فرق 

خواهد کرد.
بازگشــت نفت ایران به بازارهای جهانی، رشد درآمد ارزی، امکان 
نقل و انتقال ارز و مطالبات بلوکه شــده در سایر کشور و تسهیل 
واردات و صادرات کاال تنها بخشی از اثرات لغو تحریم هاست که 
مــی تواند خونی تازه در رگ اقتصاد ایــران جاری کند. همه این 
خوش بینی ها خیلی بیشــتر و شاید زودتر از آنچه تصور می شد، 
خودش را در بازار نشان داده است.البته نباید فراموش کرد که اگر 
رفتارهای هیجانی امروز دارندگان دالر و سکه نبود، کار برای آقای 

همتی)رئیس کل بانک مرکزی( و البته رییس جمهور کمی سخت 
تر می شــد و افت قیمت ها زمان بیشــتری نیاز داشت. اما حاال 
شرایط پیش آمده موجب شــده که دست یافتن به دالر 15 هزار 
تومانی که نه ، اما دالر 18 هزار تومانی خیلی دور از انتظار نباشد.  
دالر ارزان قیمت به ذاته اتفاق خوبی در اقتصاد ایران محســوب 
می شــود اما آنچه این روزها موجب نگرانی سرمایه گذاران بازار 
ارز و سکه و حتی سهامداران بورس شده، بی ثباتی اقتصاد است. 
طبیعی است در شرایطی که ارزش ریال مدام در حال ریزش است، 
نقدینگی های مردم به دنبال بازاری برای حفظ ارزش خود باشد. 
آنچه غیر طبیعی است بی توجهی دولت به نوسان شدید قیمت ها 
در بازارهاست.االن سوال بســیاری از مردم این است اگر دالر به 
15 هزار تومان برسد، قیمت کاالهای  دیگر هم ارزان می شود یا 
اینکه افت قیمت ها تنهــا موقتی بوده و چند وقت بعد دوباره روز 
از نو روزی از نو؟ در شــرایط فعلی آنچه می تواند به اقتصاد ایران 

کمک کند ایجاد ثبات در اقتصاد و البته کنترل نرخ تورم اســت. 
همین بی ثباتی ها بوده که موجب شــده حجم باالیی طال و دالر 
در خانه های مردم ذخیره شــود.بر اساس آخرین آماری که نائب  
رئیس اتحادیه طال و جواهر اعالم کرده برآورد اینکه 300 تن طال 
و ســکه در منازل مردم ذخیره شــده است. حجم ارزهای خانگی 
هم در آخرین اظهار نظرها بین 20 تا 30 میلیارد دالر اعالم شــده 
اســت. بخش زیادی از این ذخایر خانگی طال و ارز اتفاقا مربوط 
به دهک های پایین و متوسط درآمدی است که برای حفظ همان 
دارایی اندک خود، ســپرده هایشــان را از بانک ها خارج کردند و 
شروع به سرمایه گذاری در سایر بازارها کردند. حاال بیم این وجود 
دارد کــه بخش زیادی از این ذخایر طــال و ارزهای خانگی وارد 
بازار شــوند که در این صورت می تواند منجر به رشد نقدینگی در 
کشور شود و اگر فکری به حال آن نشود، به طور قطع با مشکالت 

متعددی در بازارهای مختلف مواجه خواهیم شد.

 به داد کارگران برسید!


