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سیاست

نقد هفته

لحن تند آقای نماینده متناقض با 
اقتضائات جهان

یک عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفته است: »اگر بنا 
باشد کره جنوبی سیاست بلوکه شدن اموال ملت ایران را ادامه 
دهد در وهله اول، محصوالت کره را در داخل کشــور تحریم 
می کنیم، ســپس از نفوذمان در جهان اســام برای تحریم 

محصوالت این کشور استفاده خواهیم کرد.«
در این که رفتار ســئول در بلوکه کــردن 4 تا 7 میلیارد دالر 
از پــول صادرات نفت به بهانه تحریم هــای فزاینده آمریکا و 
تحت فشــار شــدید ایاالت متحده، رفتاری غیردیپلماتیک و 
غیر اخاقی اســت و با قواعد تجارت آزاد سازگار نیست و ما 
نیــز به هر یک دالر این پول نیاز داریم و دولت به شــدت در 
مضیقه است، تردیدی نیســت اما لحن آقای ابراهیم رضایی 
هم با اقتضائات جهان در ســال 1399 خورشــیدی نســبتی 
 ندارد و بیشــتر با شــعارهای اوایل دهــه 60 و ناپختگی ها و 
خیال پردازی های کار به دستان تازه سازگار است و سال هاست 

در حال چشیدن ثمرات همان لحن ها هستیم.
ضمن این کــه کره ای ها توجیه می کنند به خاطر تحریم های 
بانکی نمی توانیم این پــول را منتقل کنیم و در دو راهی گیر 
افتاده ایم و شــرکت های بزرگ شان هم شــاید به دولت خود 
انتقاد داشته باشند و کاسه کوزه ها را نمی توان سر آنها شکست 
یا شــاید بخواهند به جای پول، کاال بدهند )همان کاری که 
چین می کند(. آن گاه باز هم می خواهیم کاالیشــان را تحریم 

کنیم؟!
تلخ است اما واقعیت این است که این جور حرف ها دیگر تأثیر 

چندانی ندارد و چه بسا راه های دیپلماتیک را نیز ببندد. حتی
اگر از زبــان رییس جمهــوری، وزیر خارجه یا ســخنگوی 
وزارت خارجه هم بیان شــده بود باز بخــش تهدید آمیز آن 
قابــل انتقاد بود. ما کــه خودمان تحریم ایــم و از تحریم بد 
می گوییــم محصوالت کره را تحریم می کنیم و یا از نفوذمان 
استفاده می کنیم تا مردم کشورهای اسامی دیگر محصوالت 
سامســونگ و آل جی و هیوندایی را نخرند؟! یعنی می گوییم 
ایها الناس! سامســونگ نخرید چون کره جنوبی بابت نفت به 
ما میلیاردها دالر بدهکار اســت و آنها هم موبایل و یخچال و 
اتومبیل خود را آتش می زنند؟! یعنی واقعاً دنیا این جوری است 
یا آقای رضایی این گونه تصــور می کند یا ما را جور دیگری 

تصور کرده است؟
آخر چه کسی دیگر این جور حرف ها را جدی می گیرد آن هم 
از زبان نماینده ای که قدرت اجرایی هم ندارد و در کشوری که 

ساالنه 20 میلیارد دالر کاال به آن قاچاق می شود؟
به یاد داریم که اوایــل دهه 90 هم جناب محمدرضا رحیمی 
معاون اول آقای احمدی نژاد گفته بود: از تحریم صنعت خودرو 
نمی ترسیم چون خودروسازی فرانسه به ما وابسته است و کافی 

است یک اخم کنیم تا صنعت خودروسازی فرانسه بخوابد!
این جور تهدیدها یادآور لطیفه ای اســت که اگر فان کشور 
فــان کار را تا چند روز دیگر انجام ندهد پس کی می خواهد 

انجام دهد؟!
کافی است نوع مواجهه با امارات را پس از عادی سازی روابط 
با اســراییل با اوایل انقاب که مصر و اســراییل صلح کردند 
مقایســه کنیم. در آن زمان بافاصله روابط تهران و قاهره در 
اعتراض به پیمان کمپ دیوید قطع شد و هنوز هم قطع است. 
انور ســادات ترور شد و حســنی مبارک آمد و بعد از 30 سال 
او خلع و محمد مرســی اخوانی رییس جمهور شــد و باز هم 
رابطه قطع ماند. او هم خلع و ژنرال سی ســی رییس جمهور 
شــد و باز هم قطع است. حاال اما نه از قطع روابط با امارات و 
مشخصاً دوبی خبری هست نه اشغال سفارتشان. تقبیح عمل 
یک کار است و درست هم هست و تهدیدی که عملی نیست 

یا پرهزینه است بحثی است دیگر.
ُکره جنوبی کار بدی کرده و دیر یا زود پول ما را باید پس بدهد 
ولی محصوالت ُکره در ایران محبوب اســت و کمتر خانه ای 
اســت که در آن محصولی از سامســونگ و برندهای مشهور 

دیگر را نبینیم و کشورها با برندهای خود شناخته می شوند.
دنیای امروز دنیای کمپانی هاست و این گونه لحن ها دیگر در 
داخل هم جذابیت ندارد و تنها می توان نتیجه گرفت ادبیات و 
تفکر برخی تغییر نمی کند. البته همین حاال بعید نیســت ذیل 
همین نوشــته همفکران ایشان ما را متهم کنند هوادار کره یا 
جیره خوار سامســونگ و ال جی و هیوندا هستیم! حال آن که 
صنم و ســمنی نداریم و تنها این شیوه حرف زدن را بی فایده 
بلکــه پرضرر می دانیم و مردم هم جدی نمی گیرند و احتمااًل 
این فرمایش گهربار را در کانالی از پیام رسان فیلتر شده تلگرام 

در گوشی سامسونگ خوانده اند!
غرض این اســت کــه هر حرفی را نبایــد زد و تهدید جواب 
نمی دهــد. اگر تهدید و تحریم بد اســت از زبان هر که صادر 
شود بد است. نه این که ترامپ تهدید و تحریم کند بد است و 
ما تهدید و تحریم کنیم خوب باشد. در حالی که در حِد حرف 

غیر رسمی است و عملی هم نیست.
ایــن لحن و ادبیــات اگر جواب می داد تا کنــون جواب داده 
بود. نماینده محترم با این زبــان با اعضای خانواده خود هم 
نمی تواند صحبت کند چه رســد به ایــن که به جای تاش 
دیپلماتیک و حقوقی خط و نشــان هایی از این دست بکشیم 
کــه ارزش تبلیغاتی و مصرف داخلی هم ندارد، چه رســد به 
ارزش سیاســی و بُرد خارجی و مشکل را باید به درستی و از 

راه خود حل کرد.

بعد از گذشــت چهار دهه از پیروزی انقاب اسامی و با پا به سن 
گذاشــتن نســل اول انقاب، گویا جریانات سیاسی به این نتیجه 
رســیده اند که حاال برای انتخابات 1400 که در آغاز سده پانزدهم 

میادی برگزار می شود باید از نیروهای جوانتر استفاده کرد.
 از ســال 57 تا امروز 12 دولت روی کار آمده است و 7 نفر سکان 
قوه مجریه را به دست گرفتند افرادی که همه از نسل اول انقاب 
بودند. بعد از گذشت چهار دهه، با وجود آنکه چهره های نسل اول 
جمهوری اسامی پا به سن گذاشــتند جریان های سیاسی ورود 
چهره های جدید از نسل جوانتر را پرریسک دیدند و از ترس عقب 
افتــادن از غائله رقابت و واگذاری صحنه به رقیب ترجیح دادند نه 
تنها از چهره های نسل اول که عموماً شناخته شده بودند استفاده 
کنند بلکه با همان نیروهای قدیمی که مدتها زمام امور را به دست 

داشتند پا در میدان رقابت بگذارند.
ســونامی رأی در انتخابــات 1400 را، یــک چهره جدید به راه  ��

می اندازد؟
در اردوگاه اصــاح طلبــان کاندیداتوری مرحوم اکبر هاشــمی 
رفسنجانی در انتخابات 84 و همچنین 92، تاش نیروهای اصاح 
طلب برای کاندیداتوری ســیدمحمد خاتمی در انتخابات 88 و در 
نهایت کاندیداتوری میرحسین موسوی در همان سال همین معنا 
را متبادر میکرد. در اردوگاه جناح راســت هم با وجود آنکه آنها از 
سال 84 به دنبال چهره های جوان بودند اما تا حدودی رفتار مشابه 
اصاح طلبان نشان داده اند. تکرار کاندیداتوری محسن رضایی در 
سالهای 88 و 92، غامعلی حداد عادل و علی اکبر والیتی )هردو 
68 ســاله در زمان انتخابــات 92( محمدباقر قالیباف در 92 و 96، 
مصطفی میرســلیم 70 ساله در انتخابات 96 نشان می دهد جناح 
راست هم در تربیت نیروی سیاسی جوان موفق عمل نکرده است.

آزموده را آزمودن خطاست ��
اما ظاهراً ماجرای انتخابات 1400 با گذشته تفاوت دارد و راهی باز 
شده است که جریانات سیاسی ولو با وجود ضعف در ساختار حزبی 
کشور نسلهای بعدی انقاب را برای ریاست جمهوری معرفی کنند. 
دو جریان سیاســی به دنبال این هستند که این بار خود را جوانگرا 

نشان دهند.
دلیل این گرایش جدید جریان های سیاسی هم مشخص است اواًل 
جای گرفتن تفکر »آزموده را آزمودن خطاســت« در پستوی ذهن 
سیاسیون و آنکه جامعه به بازگشــت دوباره برخی چهره ها روی 
خوش نشــان نمی دهد آنها را قانع کرده اســت تا به فکر چهره 

ســازی باشند. واقعیت این است که برخی چهره ها در جناح راست 
امتحــان خود را پس داده اند و حضور دوباره شــان در انتخابات جز 
 سوزاندن فرصت برای اصولگرایان چیز دیگری نیست. در اردوگاه 
اصاح طلبان هم بعید به نظر می رســد که بسیاری از چهره های 

مطرح این جریان سیاسی از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.
چهره هایی که مردم از آنها خسته اند وارد انتخابات نشوند ��

نگرانی از وضعیت مشارکت در انتخابات آینده هردو جریان سیاسی 
را به این سو سوق می دهد که با چهره های جدید به میدان بیایند 
و بتواننــد رأی اولی ها را به رأی دادن مجاب کنند و از این طریق 
موج مشــارکت در انتخابات شکل بگیرد. به ویژه در سالهای اخیر 
بین اصاح طلبان و بدنه رأی اجتماعی آنها شــکافی ایجاد شده 
اســت که بعید به نظر می رسد به این سادگی با چهره های اصلی 
آنها ترمیم شود. هرچند این مســاله درباره اصاح طلبان مصداق 
بیشــتری دارد اما درباره اصولگرایان هم صادق اســت. از این رو 
اصولگرایان هم برای آنکه یک موج انتخابات را با خود همراه کنند 
بعید به نظر میرسد که سراغ چهره های شناخته شده تر خود بروند، 
برای نمونه محمدباقر قالیباف که شعار جوانگرایی سر می دهد سال 

آینده 60 ساله خواهد بود. 
محســن رضایی هم 67 سال ســن خواهد داشت؛ گذشته از آنکه 

هردوی آنها در ریاست جمهوری بارها ناکام شده اند.
در این باره ناظمی اردکانی فعال سیاسی اصولگرا می گوید: »بهتر 
است چهره هایی که مردم از آنها خسته هستند و یا چند بار در این 
عرصه وارد شــده اند، اما هیچگاه مورد اقبال مردم قرار نگرفتهاند 
به عرصه ورود انتخابات ورود نکننــد و زمینه را برای چهرههای 
جدید که از ســابقه مدیریت »علمی«، »انقابــی« و با »روحیه 
جهادی« هســتند، فراهم کنند. اگر در بین کاندیداهای انتخابات 
1400، ظرفیت تشــکیل چنین دولتی در چهرهای جوان و یا غیر 
جوان وجود داشته باشد، قطعاً مردم به چنین فردی اعتماد میکنند.«

اصولگرایان: کاندیدای ما جوان است ��
در این میان چهره های سیاســی تاش می کنند تا زمان انتخابات 
1400 حضور کاندیدای جوان را جا بیندازند. البته ازآنجایی که حال 
نوع ورود یا حتی اصلی ورود جریان اصاح طلب به میدان رقابتهای 
انتخابات 1400 مشــخص نیست بیشــتر اصولگرایان از انتخابات 
1400 صحبــت می کنند. بنا به گفته های برخی فعاالن این جناح 

سیاسی آنها قصد دارند سال آینده دولتی جوان تشکیل دهند.
حسن غفوریفرد، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری به خبرآناین 
می گوید »یکی از مسائلی که همواره از ابتدای انقاب تا کنون در 
آستانه هر انتخابات مطرح میشود، بحث »رجل سیاسی« است. باید 

بر اساس یک بازنگری در تعاریف مختص به رجل سیاسی امکان 
ورود افراد جدید و جوان به عرصه انتخابات فراهم بشود، زیرا مردم 
در امر بررســی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری همواره نیم 
نگاهی به افراد کمتر شــناخته شده دارند و شاید همین مسأله نیز 

باعث افزایش مشارکت نیز بشود.«
غفوریفرد درباره منظور خود نیز این چنین توضیح میدهد: »منظور 
من از ورود چهره های جدید الزاماً افراد جوان و بی تجربه نیست. 
بلکه آن دســته از افــرادی میتوانند به عرصه انتخابات ریاســت 
جمهــوری ورد کنند که در عین ســن کمتر نســبت به برخی از 
کاندیداهای ســنتی، از توانمندی و برنامه باالتری نسبت به سایر 

رقبا برخوردار باشند.«
 محمدکاظــم انبارلویی نیز در گفت و گویی که با تابناک داشــته 
می گوید: اصولگرایان در وضعیت فعلی به فکر این هستند که یک 
رئیس جمهور جوان و یک دولت جوانی را در سال 1400 برسر کار 

بیاورندکه بتواند پاسخگوی مطالبات معیشتی مردم باشد.
حجت االســام احمد ســالک، عضو جامعه روحانیــت مبارز نیز 
معتقد اســت در سال 1400 یک دولت جوان شکل خواهد گرفت. 
او می گوید: »مطمئن هســتیم که فرمایش رهبر معظم انقاب در 
خصوص اســتقرار یک دولت جوان انقابی و حزب اللهی محقق 

خواهد شد.«
مناقشه بر سر لفظ دولت جوان ��

طرح دولت جوان البته با مناقشــاتی نیز همراه است. برخی فعاالن 
سیاســی معتقدند تاکید بر جوانگرایی نباید لزوماً به معنای معرفی 
کاندیدای جوان و یا بی تجربه در انتخابات باشد بلکه جوانی باید در 
روحیه دولت آینده باید باشد. محمدحسن قدیری ابیانه فعال سیاسی 
اصولگرا می گوید »نباید معنای دولت جوان را با ناپختگی یکسان 
کرد. زیرا دولت قرار اســت در سطح اجرایی کشور تصمیمات مهم 
اتخاذ کند و نباید افراد در جایگاه مهمی همچون ریاست جمهوری 
به تجربه اندوزی بپردازند. باید توجه داشت که هر جایگاهی افراد 

مختلف با اقتضای سنی خود را می خواهد، گاهی فردی با 75 سال 
سن هنوز برای مرجعیت جوان است و گاهی نیز یک ورزشکار با 30 

سال سن کارایی الزم را برای فعالیت حرفهای ندارد.«
در همین باره به قاســم روانبخش عضو شــورای مرکزی جبهه 
پایداری نیز خبرآناین گفته: »بی تردید چهره هایی که در عرصه 
رقابت انتخاباتی شرکت میکنند باید توانایی الزم برای اداره کشور 
در شــرایط بحرانی کنونی را داشــته باشــد. فردی باید به عرصه 
انتخابــات ورود کند که بتواند پــس از دولت کنونی، در مواجهه با 
مشــکات اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده، و بحرانهای به وجود 

آمده در سیاست خارجی؛ تحول چشم گیری ایجاد کند.«
نام کدام چهرهای جوان به عنوان نامزد 1400 مطرح است؟ ��

با وجود این مناقشات و تعبیرهای مختلف، در میان گمانه زنیهای 
انتخاباتی نام چند چهره جوان به چشم میخورد. محمدجواد آذری 
جهرمی وزیــر ارتباطات دولت دوازدهم، مهــرداد بذرپاش رئیس 
دیوان محاســبات و سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری دولت 
حســن روحانی کسانی هستند که ســال آینده زیر 50 سال سن 

خواهند داشت.
 هرچند طبق تعاریف دقیق به افرادی گفته می شــود که بین 18 
تا 35 سال سن دارند اما شــاید به خاطر تفاوتی که در سابقه این 
افراد با سابقه دیگر سیاستمداران وجود دارد آنها را جوان میخوانند. 
البته افراد دیگری مثل پرویز فتاح و محسن هاشمی را نیز در این 
دســته قرار میدهند که البته هردوی آنها در انتخابات 1400، 60 

ساله خواهند بود.
بــا همه اینها فعًا باید صبر کرد و دیــد آیا این بار ایده کاندیدای 
جوان از سوی گروههای سیاسی عملی میشود یا نه؟ چرا که تجربه 
نشان میدهد برخاف بسیاری از کشورها که رقبای یک انتخابات 
از ماه ها قبل عیان هستند، در ایران سرنوشت چهار و شاید هشت 
سال مدیریت اجرایی کشور میتواند در چند روز منتهی به انتخابات 

ریاست جمهوری رقم بخورد.

برآوردها نشــان می دهند که برخی فاکتورهــای تعیین کننده در 
نتایج انتخابات 2020 آمریکا در وضعیتی قرار گرفته اند که دونالد 
ترامپ را به شــدت نگران کرده اســت؛ چراکه در صورت پایدار 

بودن این شرایط باید به زودی با کاخ سفید خداحافظی کند.
به گزارش پایگاه خبری کپیتول هیل )The Hill(؛ 9 هفته مانده به 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، برخی عوامل تعیین کننده 
که پیروز این رقابت را مشــخص می کنند رفته رفته در حال رخ 

نمایی هستند.
یکی از مهمترین این فاکتورها، چگونگی تغییر رویکرد قشرهای 

خاصی از رأی دهندگان از سال 2016 است.
چگونگی تقسیم آرای حزب سوم ��

نکته اول اینکه حجم رای دهندگانی که در ســال 2020 به نامزد 
حزب سوم رأی خواهند داد بسیار کمتر از سال 2016 است.

کســانی که سال 2016 به »جیل آســتین« و »گری جانسون« 
)نامزدهای حزب ســوم( رأی دادند، مطابق نظرسنجی ها انتظار 
می رود در ســال 2020 با نســبت 2 به 1 جو بایدن را به دونالد 

ترامپ ترجیح دهند.
بر اساس نظرسنجی NBC News، در میان کسانی که در سال 
2016 به آســتین و جانسون رأی داده اند، 47 درصد به جو بایدن 
و 20 درصد به دونالد ترامپ رأی خواهند داد. 33 درصد نیز هنوز 

تصمیم نگرفته و یا قصد دارند به کاندیدای دیگری رأی دهند.
اگر این نســبت تــا روز انتخابات حفظ شــود، ترامپ به احتمال 
قوی شکســت خواهد خورد.وضعیت ترامپ در ایالت های کلیدی 
که احتمااًل سرنوشــت انتخابات 2020 را تعیین می کنند، چندان 
جالب نیســت. در انتخاب 2016، هیاری کلینتون 3 ایالت مهم 
میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین را با مجموع 77 هزار و 744 
رأی کمتــر، به ترامپ واگذار کرد. ایــن در حالی بود که بیش از 
558 هزار رأی از این 3 ایالت درون سبد آستین یا جانسون ریخته 

شد.بر اساس نظرسنجی مرکز مطالعات پیو )Pew( در میان رأی 
دهنــدگان به نامزدهای احزاب ســوم، 55 درصد از جو بایدن و 
39 درصد از دونالد ترامــپ حمایت می کنند؛ همراه با 13 درصد 

حمایت قاطع از بایدن و 8 درصد حمایت قاطع از ترامپ.
اگر بایدن بتواند برتری خود را در میان رای دهندگان به آســتین 
و جانســون در میشیگان، پنســیلوانیا و ویسکانسین -به ترتیب 
یادشــده- حفظ کند، این ایالت ها در انتخابات 2020 بار دیگر به 
پایگاه دموکرات ها بازمی گردنــد و بایدن به عنوان رئیس جمهور 

انتخاب می شود.
با این حال، پیش بینی اینکه در ســال 2020 رای دهندگان حزب 
ســوم بطور کلی چگونه تقسیم شــوند و بطور خاص در این سه 
ایالت مهم چه انتخابی خواهند کرد، دشــوار اســت. اما دست کم 

می توان دلیل حمایــت فعاالنه کمپین ترامــپ از کاندیداتوری 
»کانیه وست« را بفهمیم. )کانیه وست )Kanye West( خواننده 
معروف آمریکایی ســبک رپ که بطور مســتقل برای انتخابات 

ریاست جمهوری 2020 کاندیدا شده است(
افول اعتبار رئیس جمهور در بین نظامیان ��

دومین زنگ خطر بــرای ترامپ، با افول جایگاه رئیس جمهور در 
میان پرسنل نظامی فعال به صدا درآمده است؛ یک گروه کلیدی 
که ترامپ برای انتخاب مجدد نیاز ضروری به حمایت شان دارد.

در اردوگاه اصالح طلبان و اصولگرایان چه می گذرد

گمانه زنی های انتخابات 14۰۰

3 عامل سرنوشت ساز در انتخابات 2020 آمریکا؛

فاکتورهای شکست ترامپ

کیاووش حافظی

پیام رهبر انقالب در پی اهانت یک نشریه فرانسوی 
به ساحت مقدس پیامبر اعظم:

مسلمانان به ویژه در غرب آسیا 
هوشیار باشند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی، اهانت اخیر یک نشــریه 
فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلّی اهلل علیه وآله وسلّم 

را محکوم کردند.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به شرح زیر است: بسمه تعالی 

گناه بزرگ و نابخشــودنی یک نشرّیه ی فرانسوی در اهانت 
به چهره ی نورانی و قدســی حضرت رسول اعظم )صلّی اهلل 
علیه و آله( بار دیگر عناد و کینه ی شــرارت بار دســتگاه های 
سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسام و جامعه ی مسلمانان 

را آشکار ساخت.
بهانــه ی آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که 
از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کامًا مردود 
و غلط و عوام فریبانه است. سیاست های عمیقاً ضّد اسامی 
صهیونیست ها و دولتهای استکباری عامل این گونه حرکتهای 

دشمنانه است که هر چند یکبار بُروز می یابد.
ایــن حرکت در این برهه ی زمانی نیــز می تواند به انگیزه ی 
منصرف کردن ذهن ملّتها و دولتهای غرب آسیا از نقشه های 
شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در 
سر دارند. ملّتهای مسلمان بویژه کشورهای غرب آسیا، ضمن 
حفظ هوشــیاری در مسائل این منطقه ی حّساس، باید هرگز 
دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسام 

و مسلمین را فراموش نکنند. واهلل غالب علی امره
سّیدعلی خامنه ای 18/6/99

علی آزادی

مهرداد خدیر

دنیــای امروز عرصه گفتمان ها اســت، تعلقات 
مشــترک در کنار هم شــکل می گیرند و ما را 
به یک هویــت واحد رهنمون می ســازند. در 
دنیای امروز یکی از وجوه اثرگذار در پیشــبرد 
اهداف سیاســت خارجی و استیفای منافع ملی، 
اعتماد سازی و اقناع افکار عمومی ملت هاست. 
کسانی که دیپلماســی عمومی را صرفًا ُحسن 
تعبیــری از تبلیغات و شــکل دهــی به افکار 
عمومی می دانند به خطا رفته اند، مســئله اول 
در اثر گذاری عمومی اعتماد ســازی اســت، 
جمهوری اسامی ایران اگر در حوزه پیرامونی 
خود بــه چنین اقبال بلنــدی از اعتماد و اقناع 
افکار عمومی رســیده اســت، به خاطر همین 
مسائل گفتمانی است که ریشه در مبانی عمیق 

هویتی دارد.
موضوع جدیدی که ما با آن مواجه هســتیم و 
شایسته اســت صاحب نظران عرصه رسانه در 
یک مجال مبســوط به آن بپردازند، این است 
که در اعتماد ســازی عمومــی مبتنی بر اصل 

شفافیت، ما به دنبال برد خود در سایه باخت یا 
به حداقل رساندن منافع طرف مقابل نیستیم و 
یا هیچ گاه برای اثبات فرضیه های اشتباه خود 
به دنبــال موید نمی گردیم و حقایق را پشــت 
توجیهات مصلحت اندیشــانه پنهان نمی کینم. 
شــاید دلیل اصلی آن که عده ای در منطقه ما 
از فهم مؤلفه های قدرت در جمهوری اسامی 
ایران عاجز مانده اند به همین خاطر باشد، آنان 
همواره خواســته اند تمامی مناسبات جمهوری 
اســامی ایران با ملت هــای منطقه را در یک 
معادله منفعــت طلبانه حل کنند، غافل از آنکه 
مولفه اساسی در نهاد جمهوری اسامی ایران 
ســرمایه همراهی ملی اســت کــه برآمده از 

اعتمادسازی عمومی به ثمر نشسته است.
از طرفی دســتگاه سیاســت خارجی کشــور 
تقویت کند،  را  نظام  می بایســت مشــروعیت 
مشروعیت با مفهوم سیاسی دنیای امروز یعنی 

کارآمدی و مقبولیت، وظیفه ذاتی این دســتگاه 
اقتضاء می کنــد ظرفیت های کنش گری را در 
عرصــه بین الملل باال ببرد و وحدت ملی را به 
نقطه مطلوب برســاند. بــرای تحقق این مهم 
الزم اســت که با یک صدا و اتخاذ سیاســت 
یکسان با جهان مواجه شد. هرچند در مدیریت 
مســائل داخلی کشــور باید دیدگاه ها، نظرات 
و رهیافت هــای مختلف را ماحظــه کرد اما 
در مســائل امنیت ملی و دفــاع از کلیت نظام 
و مصالــح و منافع بیرونی آن می بایســت به 
وحدت رویه برســیم. تقویت فرآیندهای اجماع 
ســازی در داخل کشــور در نهایت می بایست 
ما را بــه یک برون داد واحد رهنمون ســازد. 
با این توصیف، اگر بــر صفحه اعتماد عمومی 
خدشــه ای وارد شــود، مدت بســیار زیادتری 
زمان خواهد برد که این خدشــه ترمیم گردد. 
دســتگاه های تصمیم ســاز در عرصه پوشش 

خبری و رســانه ای می بایســت نحوه پرداخت 
یــک موضع خبری را نه صرفًا با در نظرگرفتن 
پیوست رســانه ای آن، بلکه با نظرداشت منافع 

بنگرند. ملی 
دیپلماســی عمومی در جهــان امروز کارکردی 
تازه نیز یافته اســت که می تواند با به کارگیری 
ظرفیت های اعتماد ســاز خود به ان جامه عمل 
بپوشــاند، کارویــژه اقتصادی و جلــب اعتماد 
عمومی جامعــه هدف یکی دیگــر از کارویژه 
اســت. می توان گفت  های دیپلماسی عمومی 
دیپلماسی عمومی ارائه چهره بیرونی نظام است 
و اگــر برایند این چهره در خارج از مرزها مثبت 
تلقی شــود، می تواند عوایــد دیگری همچون 
شــکوفایی تجارت بیــن الملل و بــه حداکثر 
رسیدن ظرفیت های اقتصادی را به دنبال داشته 
باشــد. امنیت نیز مقوله ای اســت که در سایه 
دیپلماســی عمومی می تواند تأمین شود، امروزه 

شاهد آن هســتیم که برخی کشورهای وابسته 
منطقه امنیت خــود را در ازای پرداخت پول از 
کشــورهای دیگر گدایی می کنند؛ حال آن که 
اساسًا مقوله امنیت خریدنی نیست و می بایست 
در الیه هــای زیرین ملی و بــا تقویت اعتماد 
عمومــی و همراه کردن افــکار عمومی جوامع 
هدف و اقشار مختلف مردم تولید و تکثیر شود.

ایــن در حالی اســت که جمهوری اســامی 
ایــران پس از گذشــت چهل ســال مقاومت 
همــه جانبه در مقابل دشــمنان ملــت ایران، 
اینــک و در آســتانه گام دوم انقاب با افتخار 
با اتکای بر ظرفیت های داخلی خود توانســته 
دیپلماســی عمومی خود را در میان کشورهای 
دنیا به ویژه کشــورهای منطقه توسعه دهد و 
به پشــتوانه سیاســت خارجی هدفمند و بهره 
گیری هوشمندانه از قوای نظامی و دیپلماتیک 
خود در تمام زمینه ها قدرت هماوردی با ســایر 
قدرت های جهانی را دارد و می تواند منافع ملی 
خود را با ابتنای بر صداقت و شــفافیت به طور 

کامل برآورده سازد.

دیپلماسی عمومی؛ ارائه چهره بیرونی نظام
رضا رسالت 



۳

هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 19شهریور ماه 1399 
سال پنجم شماره 187

اقتصاد

نکات مجهول طرح گشایش اقتصادی

چند روز پــس از اعام ارائه طرحی از ســوی رییس جمهور برای 
گشــایش اقتصادی و عکس العمل های متفاوت موافقان و مخالفان، 
باالخره رییس جمهور دوباره به میدان آمد و از منتقدان خواســت به 

جای ایراد به طرح دولت، به ارائه راهکار بپردازند.
طرح پیشنهادی دولت دوازدهم در زمان مورد نظرشان به دلیل آنچه 
برخی از جمله رییس مجلس از آن به عنوان اختاف کارشناسی نام 
بردند، رونمایی نشد و طبق گفته های رییس دفتر رییس جمهور، برای 
تصمیم گیری نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارســال شد. مطابق 
گفته های حســن روحانی، دولت به صــورت جدی به دنبال کنترل 
نقدینگی، مقابله با تحریم های ترامپ و ایجاد تعادل ما بین درآمد و 

هزینه مردم است.
این طرح که به تصویب دولت و سران قوا رسیده، می تواند گره گشای 
وضعیت ســخت و پیچیده اقتصاد ایران شــود. حســن روحانی در 
آخرین صحبت های خود، پیشــنهاد داده است که سکه و دالر جای 
سرمایه گذاری نیست، اما بورس و خرید نفت می تواند جای امنی برای 
سرمایه گذاری مردم باشد. این در شرایطی است که کسب و کار مردم 
طی دو سه ســال اخیر روزگار ناخوشی را پشت سر گذاشته است و 

نگاهی به وضعیت موجود بازارها گویای این حقیقت است.
افزایش تورم در کشــور در حال حاضر باعث شــده که سفره خانوار 
کوچک شــود؛ به طوری که هر دوره، کاالهــا و خدمات مورد نیاز 
خود را از سبدهایشان حذف می کنند. بنگاه های تولیدی نیز به دلیل 
شــرایط اقتصادی کشور، فشار روانی مبهم بودن آینده اقتصاد را هر 
روز لمس می کنند و امیدی به ســرمایه گذاری در صنعت و تولید و 
بنگاه داری ندارند. به عبارتی، بنگاه های اقتصادی به دلیل سیاســی 
شــدن صادرات و سخت تر شــدن فعالیت در این حوزه، به تجارت 

خارجی امید چندانی ندارند.
تحریم های فعلی که در آن قرار داریم، به گفته کارشناســان یکی از 
پیچیده ترین تحریم های تجربه شده تا امروز بوده که دولت را مجبور 
به برخوردهای انفعالی و همچنین اتخاذ تصمیم های متناقض و پشت 
ســر هم کرده است. تردید نیست که در این اوضاع و شرایط هر فرد 
یا گروهی که به هر دلیل سیاسی و اقتصادی و یا خانوادگی دسترسی 
بیشــتری به اطاعات و تصمیمات دارد، می تواند منافع بیشتری را 

کسب کند.
حال دولت برای گشــایش اقتصاد، طرحی تازه را در دستور کار دارد. 
با این حال، در این شــرایط برای بســیاری از مردم این سوال وجود 
دارد که چه تضامینی وجود دارد که اگر نفت به قیمت باالتر در آینده 
فروش رفت، پولش به حساب آنها خواهد رفت و برعکس آن نیز اگر 
قیمت های نفت نسبت به امروز افت پیدا کرد، دولت چگونه خسارت 

آن ها را جبران می کند.
متاســفانه دولت دچار کسری بودجه فزاینده است و این یعنی چشم 
انداز تورمی ســال 99 به دلیل افزایش هزینه های بخش سامت و 
همچنین تقلیل بار مالی حمایت از خانوارها و بنگاه های آسیب دیده 
کسری بودجه مضاعف خواهد بود. با این اوصاف، اولویت اصلی باید 
رفع کسری بودجه و مقابله با پولی شدن آن باشد. در این صورت دود 
تبعات تورمی آن به چشــم همه مردم مخصوصا دهک های ضعیف 
خواهد رفت. دولتمردان صحبت از پیش فروش 220 میلیون بشکه 
نفــت به مردم در یک بازه زمانی یک ماهه کرده اند. طبق این طرح 
مردم نفت را به بهای دالر ارز سنا می خرند و پول آن را اما به تومان 

می دهند و سرانجام پول خود را به تومان پس می گیرند.
صنعــت موازی را هم در این طــرح گنجانده اند که حکایت از دادن 
وکالــت به وزارت نفت برای فروش این نفت دارد. این پیش فروش 
نفت مجهوالت بسیاری دارد که هنوز جواب های قانع کننده ای برای 
آن داده نشده و افزایش و کاهش قیمت های جهانی نفت و یا تغییر در 
نرخ برابری دالر با پول ایران و امکان فروش نفت پس از پایان بازه 
زمانی یک ســاله که رفع تحریم ها را پیش فرض می گذرد، از جمله 

موضوعات محل سوال است.
* تحلیلگر اقتصادی  

۲۳.۵ میلیون تومان؛ متوسط قیمت مسکن در تهران ��
 متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
در نیمه اول شهریورماه سال جاری به حدود 23.5 میلیون تومان رسید. 

4.۹ درصد؛ افزایش چک های برگشتی ��
در تیرماه سال جاری مبلغ چک های برگشت داده شده  نسبت به 

ماه قبل 4.9 درصد افزایش نشان می دهد. 
۳00هزار تن؛ رسوب برنج در گمرکات ��

به علت مشکات ناشــی از تخصیص ارز 300هزار تن برنج در 
گمرکات رسوب کرده است. 

۲0 شهریور ماه؛ واریز یارانه نقدی ��
یکصد و پانزدهمین مرحله از یارانه نقدی پنج شنبه 20 شهریور ماه 

به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. 
۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان؛ ارزش ســهام عدالت قابل  ��

فروش
ارزش 60 درصد قابل فروش ســهام عدالت به 9 میلیون و 798 

هزار تومان رسیده است. 
11 هزار تومان؛ قیمت تخم مرغ درب مرغداری  ��

قیمت مصوب تخم مــرغ در درب مرغداری ها 11 هزار تومان در 
هر کیلوگرم است. 

14.۲ میلیارد یورو؛ بازگشت ارز صادراتی ��
صادرکننــدگان 14.2 میلیــارد یورو، تعهــدات ارزی خود را ایفا 

کرده اند.

تحلیل هفته

بازار خودرو که طی حدود یک ماه گذشــته شــرایط نسبتاً آرامی را 
سپری کرده بود، از روز دوشنبه هفته پیش یعنی همزمان با آغاز کار 
بازارها بعد از اتمام تعطیات محرم وارد فاز افزایشی شد، به طوریکه 
بررسی ها نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی نسبت به آخرین 
روز معامات هفته گذشــته بین 5 تا 22 میلیون و مونتاژی ها نیز تا 

چند ده میلیون تومان گران تر شده است.
بازار خودرو تابستان امسال را داغ تر از هر سال آغاز کرد و حال که به 
روزهای پایانی فصل نزدیک شده ایم نه تنها از تب بازار کاسته نشده 

بلکه خودرو با موج جدیدی از افزایش قیمت روبه رو شده است.
بررسی میدانی از وضعیت بازار خودرو طی یک هفته گذشته نشان 
می دهــد که قیمت انواع خودروهای داخلــی بین 5 تا 22 میلیون، 
مونتاژی ها تــا چند ده میلیون و خارجی ها حتــی نزدیک به 100 
میلیــون تومان افزایش یافته؛ به عنــوان مثال قیمت هایما اس 7 
توربو نسبت به پنجشنبه هفته گذشته تقریباً 50 میلیون و پژو 207 

اتوماتیک 22 میلیون تومان گران تر شده است.
البته این افزایش مجدد قیمت ها درحالی رخ داده که تقاضا همچنان 
پاییــن بوده و به گفته فعاالن بازار، معامات روزانه خودرو به اندازه 
انگشتان یک دســت هم نمی رسد؛ در همین رابطه سعید موتمنی، 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مهر تاییدی بر رکود بازار زد 
و گفت: در حال حاضر به حدی قیمت خودرو باال و در نوسان است 

که کسی جرات خرید و فروش ندارد.
او تاکید کرد: عاوه بر تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر رشــد قیمت 
خودرو، میزان عرضه خودروســازان کاهش پیدا کرده و همین عدم 
تعادل عرضه و تقاضا باعث بر هم خوردن نظم نســبی بازار شــده 

است.
بازار خودرو تا پایان سال درگیر رکود تورمی است ��

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو هم به خبرنگار اقتصادآناین گفت: 

بارها تاکید کرده ام که مشکل بازار خودرو افزایش نرخ ارز و کاهش 
عرضه نیســت؛ تورم باال همه بازارها را متأثر کرده و اینکه انتظار 
داشــته باشــیم در این میان قیمت خودرو ثابت بماند یا ارزان شود 

منطقی نیست.
او تصریح کرد: رکود تورمی بازار خودرو از ســال گذشته پیش بینی 
شده بود و کارشناسان بارها درباره آینده این بازار هشدار داده بودند؛ 
البته به اعتقاد من وضعیت در نیمه دوم ســال بدتر هم خواهد شد 
مگر اینکه مشــکات ریشــه ای این بازار یعنی نظام قیمت گذاری 
اشتباه، سیاست های دستوری بی منطق و فشار بر خودروسازان برای 

تولید خودروی بیشتر و ارزان قیمت حل شود.
قیمت خودرو تعدیل خواهد شد ��

در همین رابطه محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی از احتمال باالی تعدیل قیمت خودرو در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: خودروســازان تمام توان خود را برای تولید بیشتر 
گذاشــته اند و اینکه بازار با کمبود مواجه شــده، به دلیل مشکاتی 
است که در تحویل خودروها پیش آمده که حل خواهد شد؛ قیمت 
خودرو طی روزهای اخیر متأثر از رشــد نرخ ارز افزایش یافته که با 
پیش بینی های مثبتی که برای آینده دالر شده انتظار می رود قیمت 
خودرو در آینده نزدیک به تعادل برسد.به گفته نجفی منش، در حال 
حاضــر قیمت خودرو در کارخانه اصًا منطقی نیســت و برای حل 
معضل گرانی این بازار باید خودرو تک نرخی شــده و قیمت آن در 
حاشیه بازار تعیین شود.این فعال صنعت قطعه تاکید کرد: با اصاح 
نظــام قیمت گذاری، تقاضا به مروز زمان متعادل خواهد شــد و به 

همین ترتیب قیمت هم روبه کاهش خواهد رفت.
به روند قیمت خودرو در هفته دوم شهریور ��

همانطور که گفته شــد، طی هفته ای که گذشت انواع خودروهای 
داخلی و مونتاژی با افزایش قیمت همراه بوده اند که در این گزارش 

به بررسی روند آن پرداخته ایم.
پراید ۹۵ میلیونی شد ��

در این مدت قیمت پراید 11 از حدود 88 به 95 میلیون، پراید 131 با 
هفت میلیون افزایش به 83 میلیون و پراید 132 هم با همین مقدار 
رشد قیمت به 84 میلیون تومان رسید؛ همچنین قیمت تیبا معمولی 
با سه میلیون و تیبا 2 با 10 میلیون جهش به ترتیب به 97 و 111 

میلیون تومان افزایش یافت.
فروشــندگان کوییک دنده و اتوماتیک در این هفته قیمت را ثابت 
نگه داشــتند، به این ترتیب آخرین قیمت ایــن دو مدل خودرو به 
ترتیب 120 و 125 میلیون تومان اســت؛ آخرین قیمت ساینا هم با 

دو میلیون افزایش 112 میلیون تومان اعام شد.
رشد ۵ تا ۲۲ میلیونی محصوالت ایران خودرو طی یک هفته ��

بر همین اساس، قیمت پژو 206 تیپ 2 در این مدت از 165 به 169 
میلیون رسید و پژو 206 تیپ 5 هم با سه میلیون رشد قیمت به 205 
میلیون تومان افزایش یافت؛ مدل صندوقدار این خودرو بین مابقی 
مدل ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد به طوریکه ارزش آن 

از حدود 185 به 198 میلیون تومان صعود کرد.
افزایش ۲۲ میلیونی پژو ۲0۷ ��

در بین تمــام محصوالت داخلی ایران خودرو پــژو 207 اتوماتیک 
باالترین افزایش قیمت را داشــته بــه طوریکه بهای آن طی یک 
هفته از 310 به 332 میلیون تومان صعود کرد اما مدل دســتی آن 
شــش میلیون گران شــد و در پایان هفته گذشته به 239 میلیون 

تومان رسید.

دارندگان رانا این هفته با چهار میلیون افزایش، قیمت خودروی خود 
را به 168 میلیون تومان رســاندند و قیمت دنا معمولی و دنا پاس 
هــم با حدود 10 میلیون جهش به ترتیــب به 230 و 270 میلیون 
تومان تغییر کرد.طبق آخرین آمــار، قیمت پژو 405 جی ال ایکس 
شش میلیون بیشتر شده و به 151 میلیون تومان رسیده، قیمت پژو 
پارس ســال هم با همین مقدار افزایش 183 میلیون تومان اعام 
شد؛ قیمت سمند ال ایکس هم در آخرین روز معامات هفته پیش با 

هفت میلیون رشد به 152 میلیون تومان افزایش یافت.
آخرین قیمت خودروهای مونتاژی ��

در آخرین روز هفته گذشــته هایمــا اس 7 توربو حدود 50 میلیون 
افزایش قیمت را تجربــه کرد، به این ترتیب متقاضیان این خودرو 
باید قیمتی معادل 607 میلیون تومان بابت خرید آن پرداخت کنند، 
همچنین قیمت پژو 2008 در این هفته به 750 میلیون رسید، سراتو 
هم از مــرز 640 میلیون تومان عبور کــرد و همچنین قیمت رنو 

ساندرو استپ وی به حدود 418 میلیون تومان رسید.
بر اساس این گزارش، اگرچه همیشــه متهم اصلی گرانی خودرو 
نوسان نرخ ارز بوده اما درواقع این پارامتر راهی برای پنهان کردن 
ریشه اصلی مشکل این بازار یعنی نظام غلط قیمت گذاری و اصرار 
سیاستگذار بر سرکوب قیمت ها است و همانطور که همه فعاالن و 
کارشناسان بازار خودرو بارها تاکید کرده اند، تا زمانی که این معضل 

برطرف نشود بازگشت آرامش به بازار خودرو دور از انتظار است.

فاطمه اکبرخانی

یک هفته با اقتصاد

افزایش چند ده میلیونی خودرو در یک هفته

آشفته بازار در جاده مخصوص

داستان یک خطی است؛ »نفت را به مردم پیش فروش می کنیم، 
هــم آنها از تغییرات قیمت نفت بهره می برند، هم نقدینگی جمع 
می شــود، هم دولت از درآمدی که فعًا به آن دسترســی ندارد، 

استفاده می کند.« اما نویسنده این سناریو نافرجام کیست؟
پس از آنکه حســن روحانی، رئیس جمهور از گشایش اقتصادی 
صحبت کرد و سرنخ ها به پیش فروش نفت رسید، فارغ از استقبال 
نه چندان خوب بازار، ســؤال مهمی که برای همه وجود آمد، این 
بود که طراح اصلی این ایده چه کسی است؟ گزینه اول، حسین 

مرعشی بود.
کلیپی از او در دیدار سیاسیون با رئیس جمهور منتشر شده بود که 
نشــان می داد او پیشنهاد دهنده اولیه است. مرعشی در آن دیدار 
در حضور روحانی گفت: »برآورد این اســت که چیزی حدود 30 
میلیارد دالر، اسکناس دالر و یورو و سکه در دست مردم است و 
حاال اگر دولت می توانست نفت خود را بفروشد رقمی نزدیک به 
20 تا 25 دالر در هر بشــکه بود حاال چه اشکالی دارد که وزارت 
نفت، پت های نفت را با ســکه یا دالر و یورو به مردم خودمان با 

تحویل سه سال دیگر بفروشد؟«
مرعشی پس از مطرح شدن بحث گشایش اقتصادی، نیز مطلبی 

در روزنامه سازندگی نوشــت تا به شکل تلویحی، تأیید کند که 
پیشــنهاد دهنده اصلی، او بوده اســت: »من پیشنهاد دادم که از 
منابع ارزی و طای در اختیار مردم استفاده شود تا اقتصاد کشور 
را اداره کنیم و مردم نیز درگیر فشــار اقتصــادی پیش از پیش 
نشــوند و نقدینگی هم جمع شود. پیشنهاد بنده در دیدار با آقای 
رئیس جمهور این بود که ســندهای مربوط بــه نفت را به مردم 
بفروشــیم. مردم به جای نگهداری طا و ســکه و ارز در منازل 
پس اندازهــای خود را به پته های نفتی تبدیل می کنند؛ در نتیجه 
این سرمایه پس انداز شده در منازل مردم در خدمت اقتصاد و در 
چرخه اقتصاد قرار می گیرد... مردم نیز به جای اینکه روی طا و 

ارز سود ببرند روی کاغذهای نفتی سود می برند.«
اما آنچه که به عنوان گشــایش اقتصادی مطرح شــد، با آنچه 
که مرعشی از آن ســخن گفت، فاصله زیادی دارد. اصواًل مردم 
هیچــگاه دالر و طای خود را مگــر در حالت ضروری، به هیچ 
فرد و نهادی نمی سپارند. ضمن اینکه آنچه که دولت در نظر دارد، 
پیش فــروش نفت در ازای ریال و جمــع آوری نقدینگی و قرار 

دادن آن در مســیر بودجه عمرانی است، که با آنچه که مرعشی 
پیشنهاد کرده، تفاوت دارد. ضمن اینکه، آنچه که تاکنون از اتاق 
فکر دولت یازدهم و دوازدهم درز کرده، نشان می دهد که رئیس 
جمهور در مواقع حســاس چندان به سخنان مشاوران اقتصادی 
خود نیز توجه نداشته است، به همین دلیل توجه به یک پیشنهاد 
غیررسمی کمی دور از ذهن است. بنابراین نشانه ها تأیید می کند 

که نمی توان لقب طراح را به مرعشی داد.
پس از گذشت چند روز از اعام طرح گشایش، برخی اظهارنظرها 
نشانه را به ســمت دیگری داد تا توجهات به جنب کاخ نیاوران 
جلب شود: »محمد نهاوندیان«، معاون اقتصادی رئیس جمهور و 
رئیس موسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی. 
این ظن را احســان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس ایجاد کرد. خاندوزی دربــاره طرح عرضه نفت به مردم 
در بورس به »ایلنا« گفت: »افرادی که این ســازو کار را طراحی 
کرده اند یعنی آقایان نهاوندیان و آقای باقری باید درباره جزییات 

و اهداف این طرح پاسخگو باشند.«

موضوع اینجاست که به نظر در جلسه ای با حضور نمایندگانی از 
تمامی قوا، در موسســه عالی پژوهش در نیاوران، این موضوع از 
ســوی محمد نهاوندیان طرح می شود که با مخالفت جدی مرکز 
پژوهش های مجلس نیز همراه است. احتمااًل در آن جلسه تلقی 
بر این بوده که ایده اصلی، از ســوی نهاوندیان و معاونش مطرح 

شده است.
اما پیگیری های روایت داســتان را طور دیگری نشان می دهد. 
ایده پرداز اصلی از چهره های نزدیک به حســن روحانی است، 
اما هیچ پســت رســمی ای در حال حاضر در دولــت ندارد. او 
پیشــنهاد را به بیژن زنگنه وزیر نفت می دهد و از طریق وزیر 
نفت طرح را پیــش می برد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز بــا توجه به وضعیت نقدینگی و کســری بودجه 
دولت، از طرح حمایت سفت و سختی می کند. او در دولت دوم 
سازندگی، وزیر دفاع بود و از سال 78 تا 93، در سمت ریاست 
بنیاد مســتضعفان و جانبازان قرار داشت؛ فردی که از ابتدای 
دولــت روحانی بحث معاون اولی اش مطرح بود اما ترجیح داد 
که در پیشانی دولت قرار نگیرد: وی کسی نیست جز »محمد 
منبع: اقتصادنیوز فروزنده«. 

مجید سلیمی بروجنی *

فعاالن بازار مسکن معتقدند با پایان پیک جابجایی ها )شهریور ماه( 
بازار اجاره در نیمه دوم سال با ثبات نسبی همراه باشد.

ســال 99 در حالی به نیمه نزدیک می شــود که بازارها تقریباً روز 
به روز شــرایط متفاوتی را می گذرانند. بازار اجاره نیز از این قاعده 
مســتثنی نبوده و با وجود این که تقریباً فصل نقل و انتقال مسکن 
رو به پایان اســت، اما همچنان مالکان، تمایل به افزایش اجاره بها 
به بهانه رشد قیمت ها در بازارهای موازی دارند؛ تا جایی که سعی 
دارند عدم حضور خود در بازارهایی چون طا، سکه، ارز و بورس را 

با افزایش قیمت اجاره جبران کنند.
آخرین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شــهر تهران و در کل مناطق شــهری در مردادماه ســال 99 
نشــان دهده رشد به ترتیب معادل 27.4 و 30.6 درصدی نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. اما گزارش های میدانی نکته دیگری را 
نشــان می دهد؛ به طوری که گزارش های میدانی از برخی مناطق 
تهــران، حتی نزدیک به دو برابر شــدن نرخ اجاره را خبر می دهد. 
این در شرایطی است که از ابتدای امسال تاکنون بارها دولت روی 
ممنوعیــت افزایش بیش از 25 درصد اجاره بها در تهران و بیش از 
20 درصد در کان شــهرها و بیش از 15 درصد در ســایر شهرها 
تاکید کرده است. گزارش اخیر بانک مرکزی نیز تا حدی موید این 
نکته است که بسیاری از موجران، نسبت به تاکیدی که برای میزان 

افزایش اجاره وجود دارد، بی تفاوت بوده اند.
تغییر ذائقه مالک و مستأجر ��

در این میان، شرایط بازار مسکن، تغییر ذائقه موجران و مستاجران 
نســبت به شکل اجاره را نشــان می دهد. این موضوع تا حدی به 
میزان سوددهی ای که بازار سرمایه به جیب سرمایه گذاران منتقل 
کرده است، ارتباط دارد. اگرچه شهریورماه آن چنان روزهای خوشی 
برای ســهامداران رقم نزده است، اما در کل در طول 6 ماه گذشته 

شاخص کل بورس از رشدی در حدود 200 درصدی برخودار بوده 
که چنین سودی را در هیچ یک از بازارهای دیگر شاهد نبودیم. به 
عبارتی، در بازار طا 82 درصد، بازار ســکه 88 درصد و بازار دالر 

50 درصد سود نصیب سرمایه گذاران آن شده است.
همین شرایط، در طول ماه های گذشته تمایل مالکان را رهن کامل 
و در مقابل، مســتاجران را به سمت اجاره ماهانه سوق داده است. 

این در شرایطی است که همواره این وضعیت کامًا برعکس بود.
یکی از مشاوران اماک عنوان می کند: جذابیت بیش از پیش بازار 
بورس در ماه های گذشــته باعث شــد خانواده ها با دست زدن به 
اقدام های عجیبی همچون تعویض ملک خود به ملک کوچک تر و 
واگذاری آن به مستأجر رهن کاملی، همه تاش خود را برای ورود 

به این بازار انجام دهند.
به گفته وی، این موضوع با اســتقبال مناسبی از سوی متقاضیان 
واحدهای رهنی به خصوص زوج های جوان که با دریافت وام ازدواج 
از نقدینگی اولیه مناســب تری نســبت به درآمد ماهانه برخوردار 

هستند، مواجه شد.
قیمت ها در بازار اجاره ��

در کل گزارش هــای میدانی از وضعیت رهن و اجاره پیشــنهادی 
آپاراتمان های مسکونی در تهران نشان می دهد که برای اجاره یک 
خانه 75 متری در شهرک غرب، سپهر باید 50 میلیون تومان رهن 
و ماهانــه 4 میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. همچنین در خیابان 
جشنواره، رضامیوه یک خانه 70 متری 100 میلیون تومان رهن و 

یک میلیون و 750 هزار تومان اجاره گذاشته شده است.
در این میان، در میان فایل های اجاره در خیابان تهران پارس، خیابان 
188 یک خانه 80 متــری 100 میلیون تومان رهن و ماهانه یک 

میلیون و 100 هزار تومان اجاره رفته است. همچنین در شهرزیبا، 
شهید مرادی یک خانه 61 متری حدود 100 میلیون تومان رهن و 

2 میلیون و 500 هزار تومان اجاره داده شده است.
بازگشت آرامش به بازار اجاره؟ ��

به نظر می رســد هر چقدر در نیمه ابتدای سال 99 کمترین آرامش 
در بازار اجاره مشــاهده می شــود، از نیمه دوم سال آرامش به بازار 
بازگردد. گزارش اخیر بانک مرکزی با اشــاره به متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول شهریور امسال، به این موضوع 
اشاره کرده اســت. اگرچه در میان آمار منتشر شده از سوی بانک 
مرکزی، گزارشی از معامات اجاره در شهریورماه دیده نمی شود، اما 
با توجه به این که تغییر رقم اجاره از قیمت مسکن تبعیت می کند، 

این موضوع به بازار اجاره نیز اجاره نیز تسری پیدا کند.
بنا به گــزارش بانک مرکزی، اطاعات برگرفته از ســامانه ثبت 
معامات اماک و مستغات کشور در نیمه اول شهریور ماه سال 
جــاری حاکی از این اســت که پس از یــک دوره التهاب در بازار 
مسکن، نشانه هایی از بازگشــت آرامش به این بازار آشکار شده و 
حاکی از آن اســت که دوره تاطم اخیر بازار مســکن رو به پایان 

است.
 بر اساس اطاعات ســامانه یاد شده، متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در نیمه اول شهریورماه 
ســال جاری به حدود 23.5 میلیون تومان رسیده که در مقایسه با 

رقم مشابه ماه قبل تنها 1.9 درصد رشد داشته است.
کاهش قابل توجه رشــد قیمت مسکن در شهر تهران در شرایطی 
بوده که تعداد معامات مسکن شهر تهران پس از ثبت افت 35.4 
درصدی در مردادماه ســال جاری )نسبت به رقم تیرماه(، در نیمه 

اول شــهریورماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل نیز به میزان 37.7 
درصد کاهش داشــته که حاکی از تداوم افت معامات مسکن در 

شهریورماه است.
بنا به گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در طول چند ماه گذشته 
روند پرالتهابی را طی کرده و رشــد ماهانه قیمت مسکن در شهر 
تهران طی اردیبهشــت تا مرداد سال جاری ارقام باالیی را تجربه 

کرده بود.
پیش بینی نرخ اجاره در نیمه دوم سال ��

در این میان، نایب رییس اول اتحادیه اماک استان تهران معتقد 
است؛ با پایان پیک جابجایی ها )شهریور ماه( بازار اجاره در نیمه دوم 

سال با ثبات نسبی همراه باشد.
به گفته حســام عقبایی، از نیمه آخر ســال 98 به دلیل ســختی 
رفت وآمد برای موجران و مســتاجران و عدم اجازه بازدید ملک از 
طرف بســیاری از موجران با هدف کاهش شــیوع ویروس کرونا، 
شــاهد تمدید قراردادها بودیم. وی گفــت: این وضعیت با مصوبه 
دولت در ســتاد ملی کرونا تثبیت شــد و در نیمه نخست سال نیز 
شــاهد افزایش تمدید قراردادهای اجاره بودیم. عقبایی متذکر شد: 
بررســی میدانی از وضعیت بازار اجاره نشــان می دهد که در حوزه 
تمدید قراردادها در پیک جابه جایی یعنی در خرداد تا شهریورماه نیز 
شاهد رشد چشمگیر قراردادهای تمدیدی هستیم که در سال های 
گذشته وجود نداشته است.وی با بیان این که قیمت اجاره بها از سه 
عامل تورم عمومی، رابطه بین عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن 
تأثیر می پذیرد، ادامه داد: قیمت مســکن از زمســتان سال گذشته 
همواره رشد کرده که خود به خود بر بازار اجاره تأثیر گذاشته است، 
تــوازن بین عرضه و تقاضا نیز با اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی در حال کنترل است؛ البته به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای 
خالی واحدهایی لوکس و با متراژ باال است، شاید برای بازار مصرفی 
مناسب نباشد، اما به طور کلی می تواند از رشد افسارگسیخته قیمت 

مسکن جلوگیری کند.

پیش بینی وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سالسیده زهرا محمودی

بازی موجران بورس باز با بازار اجاره

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:
کشف ۳1هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی
ســازمان مالیاتی با اشــاره به دریافت اطاعــات از بیش از 30 
دستگاه برای تکمیل پایگاه داده های سامانه ها، تاکید کرد: بررسی 
اطاعات بانکی 14.542 مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی در طی 
یکســال گذشــته منجر به صدور برگ مطالبه بالغ بر317.480 

میلیارد ریال برای مؤدیان شد.
در سال 1398 گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی 
هوشــمند به عنوان اصلی ترین راهبرد توســعه نظــام مالیاتی 

کشــور برای تأمین منابع عمومی بودجه دولت و کاهش اتکا به 
درآمدهای نفتی و نیز سایر روش های تأمین مالی تورمی بودجه 
و همچنین ارتقای عدالت مالیاتــی، مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی، 
ارتقای ســامت اداری و افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی 
بوده اســت. عاوه بر این، پیگیری اصاحات الزم در قوانین و 
مقررات و فراهم ســاختن زیرساخت های الزم برای این مهم در 
دســتور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و نقشه راه هوشمند و 
مدرن سازی نظام مالیاتی کشور پس از تصویب شورای فناوری 
اطاعات وزارت متبوع برای اجرا و پیاده سازی اباغ شده است.

 ارتقای نســبت درآمدهــای مالیاتی به هزینه جــاری از 45/2 

درصد در ســال 1397 به 47/8درصد در سال 1398 و همچنین 
ارتقای نســبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی بودجه دولت 
از 1/35درصد در ســال 1397 به 5/37 درصد در ســال 1398 
از جمله دستاوردهای ســازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته 

بوده است.
همچنین اباغ و اجرای بخشــنامه مربوط به عدم ورود سازمان 
امور مالیاتی کشــور نســبت به حســاب های ســنوات گذشته 
شرکت هایی که در سال 1399 وارد بورس می شوند نیز از جمله 
اقداماتی اســت که توسط این سازمان و در جهت تسهیل ورود 
شرکتها به بازار سرمایه کشور در سال جاری انجام داده است .

خالق اصلی طرح »گشایش اقتصادی«
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این روزها که شــایعه تغییر جنســیت محمدرضا 
فروتن، بازیگر مشــهور سینمای ایران سر زبان ها 
افتاده و حتی تکذیبیه او نیز از شدت بحث نکاسته 
است، بی مناسبت نیست به سه موضوع بپردازیم: 
تراجنسیتی ها، اولین کسی که توانست فتوای تغییر 
جنســیت بگیرد و بازیگری که سال ها پیش تغییر 

جنیست داد و از یک زن، تبدیل شد به مرد.
تراجنسیتی چیست؟ ��

تراجنســیتی )Transgender( بــه افــرادی گفته 
می شــود که جنســیت واقعی آن ها با جنســیت 
ظاهری شان متفاوت است. مثًا ممکن است فرد 
از نظر اندامی، مرد باشد ولی تمایات شدید جنسی 
و روانی زنانه داشــته باشد و از نظر جنسی خود را 
در درون زن بداند و برعکس؛ حتی ممکن اســت 
رفتارهایی مانند زنانه یا مردانه پوشی مفرط، تمایل 
به رفتارهای جنس دیگر و ... در فرد بروز کند این 
تمایــات ذاتی اند و از بدو تولــد در چنین افرادی 

وجود دارد و اکتسابی نیست.
البته بایــد تاکید کنیم که هر تمایلی به رفتارهای 
جنس دیگر، به معنای تراجنســیتی بودن نیست و 
بــه عنوان مثال کارها و رفتارهایی که کودکان در 
تقلید از بزرگ ترهای جنس مخالف انجام می دهند، 
اساساً ربطی به این موضوع ندارد و هرگونه عارضه 
یابی باید با نظر متخصصان صورت گیرد. بسیاری 
از مشکات صرفاً روحی یا هورمونی اند و نشانگر 

تراجنسی بودن افراد نیستند.
نهایتاً برخی از افراد تراجنسیتی تصمیم می گیرند به 
جنسیت درونی شان رسمیت ببخشند و با هورمون 
تراپــی و عمل های جراحی خاصی، به جنســیت 
مطلوب برسند و از زندگی در کالبد جنس مخالف 

رهایی یابند.
این افراد که اصطاحاً »ترنس« نامیده می شوند، 
در اقلیت اند و از این رو، به درستی درک نمی شوند. 
ای بسا مورد تمسخر قرار گیرند، به آنها انگ های 
غیراخاقی زده شود، از گروه همساالن طرد یا از 
نظر شغلی هم دچار مشــکل شوند. این در حالی 
اســت که آنها نیز همانند همه انســان ها، دغدغه 

جنسیتی دارند و تنها، در اقلیت هستند.
در اسام نیز این مشکل به رسمیت شناخته شده و 
به ترنس ها اجازه داده شده است با تغییر جنسیت 
به وضعیت دلخواه خود برسند و زندگی جدیدی را 

با جنسیت جدیدشان آغاز کنند.
در ایــران هــم مراکزی برای تغییر جنســیت در 
شهرهایی مانند تهران، مشــهد، اردبیل، قم و ... 
وجود دارد و پزشکان متخصصی عمل های جراحی 

مربوطه را انجام می دهند.
قصــه عجیب مردی که از امــام خمینی فتوا  ��

گرفت و زن شد
فریــدون ُملک آرا، در ســال 1329 در بندر انزلی 
متولد شــد و دیری نپایید که دریافت یک ترنس 

است و تمایات جنسی زنانه دارد.
زمانی که او در صدد تغییر جنسیت بود، فتوای قابل 
اعتنایی برای این کار وجود نداشت. بنابراین کوشید 
امام خمینی )ره( را در نجف و پاریس ماقات کند 
ولی موفق نشــد تا آن که بعد از پیروزی انقاب، 

کوشید شانس خود را یک بار دیگر امتحان کند.
آن طور که ســایت تخصصی حمایت از تراجنسی 
های ایران )محتا( نوشــته، او ســعی کــرد امام 
خمینی)ره( را در جماران ماقات کند. ولی این کار 
ساده ای نبود زیرا جماران تحت تدابیر امنیتی شدید 
بود. ملک آرا کت و شــلواری پوشید راهی جماران 
شــد. مأموران امنیتی جلو وی را گرفتند و با وی 
برخورد کردند ولی آیت اهلل حســن پسندیده )برادر 
بزرگتــر امام خمینی)ره(( پــس از دیدن ملک آرا، 

اجازهٔ ورود وی را داد.
پس از ورود، ملک آرا ســعی کرد وضعیت خود را 
توضیح دهد ولی مأموران امنیتی به پارچه ای که به 
دور سینهٔ وی پیچیده شده بود شک کرده و تصور 
کردند وی مواد منفجره حمــل می کند بعد از باز 
کردن پارچه متوجه می شوند سینه بند است، زنان 
حاضــر در خانه به ملک آرا چادری می دهند تا وی 
خود را بپوشــاند. در همین حال پسر امام خمینی، 
ســید احمد خمینی وارد شد و تحت تأثیر داستان 
ملک آرا قرار گرفــت و قول کمک به ملک آرا داد. 

ملک آرا تحت فشار عصبی بیهوش شد.
 »آنجا بهشــت بود، فضا، لحظه و همه چیز برای 
من بهشــت بود. در راهروی بودم و می شنیدم که 
امام خمینی از اطرافیان خود عصبانی هســتند و 
فریاد می زنند که چرا با کســی که به ما پناه آورده 
اینگونه برخــورد می کنید و باعــث آزار این فرد 

شده اید. امام خمینی می گفت این بنده خداست.
 امام با 3 تن از پزشکان مورد اعتماد خود مشورت 

کرد و درباره تفاوت تراجنســی و دوجنسه و خنثی 
مشکل از ایشان پرسید. بعد از این همه چیز برای 

من فرق کرد.«
او خانهٔ آیــت اهلل خمینی را ترک کرد و نامه ای در 
دســتان وی بود که اجازه می داد ملک آرا و تمام 
تراجنسی ها در ایران تغییر جنسیت دهند. آن نامه 
فتوای آیت اهلل خمینی بــود. همان چیزی بود که 

ملک آرا برایش آمده بود.
فریدون قصه ما، بعد از آن شــد: مریم خاتون پور 
ُملک آرا و برای ایــن که از رنج دیگر ترنس های 
ایران بکاهد، انجمــن حمایت از بیماران مبتا به 
اختاالت هویت جنســی ایران را در سال 1386 
بنیان گذاشت و سرانجام در ششم فروردین 1391 

درگذشت و در آبکنار بندر انزلی آرام گرفت.
سامان ارسطو؛ هنرمند زنی که مرد شد ��

سامان ارســطو )زادهٔ 15 خرداد 1346-شاهرود( 
بازیگر، کارگردان، نمایش نامه و فیلم نامه نویس، و 
مدرس تئاتر اهل ایران است. او یک ترنس بود که 
در سال 1387، در سن 41 سالگی، تطبیق جنسیت 
داد و از آن پس نام خود را از »فرزانه« به ســامان 
تغییر داد. وی در همان سال ازدواج کرد و در سال 
1390 جدا شدند. سامان ارســطو در سال 1394 

مجدداً ازدواج کرد.
مرکز حمایت از تراجنســی های ایران در ســال 
92 گفت و گویی با او انجام داده اســت که چون 
می تواند ابعادی از زندگی این افراد را روشن تر کند، 

بخش هایی از آن را می خوانیم:
شــما در چه ســالی و پیش چه کســی جراحی  ��

کردید؟
جراحی من از اسفند 87 تا خرداد 88 طول کشید و 
پیش دکتر مهدی زاده، دکتر حسینی و در نهایت 

نزد دکتر کهن زاد جراحی خودم را تکمیل کردم.
از جراحی خودتان راضی هستید؟ ��

بله صد در صد راضی هستم.
آگــه باز هم به عقب برگردید، دوباره جراحی  ��

می کنید؟
من اصًا این ســؤال را قبول ندارم! هیچوقت این 
سؤال را نپرســید. این سؤال وقتی کاربرد دارد که 
شما از من بپرسید آیا اگر به عقب برگردید باز هم 
بازیگری را انتخاب می کنید یا نه، چون این انتخاب 
از روی عاقه بوده ولی قضیه ترنسکشــوال یک 

موضوع دوست داشتن یا عاقه نیست.
این طور نیســت که من دوست داشته باشم عمل 
کنم یا نه، این نگرش غلط هســت. من باید عمل 
می کردم. این که من دوست داشته باشم کاری را 
انجام بدهم یا اینکه باید کاری رو انجام بدهم دو 
موضوع متفاوت است. مثل اینکه یک نفر بیماری 
قلبی داشته باشــد و از او بپرسیم آیا دوست داری 

قلب تو سالم باشد یا نه؟
معمــوالً افراد بعــد از تغییر  ��

جنسیت از گذشته خود فرار 
می کنند و دوست ندارند 
دیگر گذشــته خودشان 
را به یاد بیاورند. شــما 

چطور فکر می کنید؟
هست  مشکلی  این  اتفاقاً 
که من بارها درباره آن در 

تمام جلساتی که دعوت شدم 
بحث کردم. ما آدم خوب یا بد 

بد  یا  کار خوب  نداریم، 
داریم ولی آدم خوب 

ندارد.  وجود  بد  یا 
هست  این  مهم 
انســان  تو  که 
باشــی، این که 
تو زن هســتی 
ترنس  مرد،  یا 
غیر  یا  هستی 
مهم  ترنــس 
اگر  نیســت. 
باور  و  پذیرش 
این موضوع که 
در  ما  به فرض 

زمــان جنینی و 
مادرمان  بارداری 

دچــار مشــکاتی 
بیافتد،  اتفاق  شــدیم 

از  بعــد  ما  بچه هــای 
افســردگی  دچار  عمل 

از  نمی شــوند، دچار فرار 
گذشته نمی شوند.

چرا باید از گذشته فرار کرد؟ 

من تمام آلبوم های قدیمی خودم را نگه داشــتم. 
همه ما گذشته ای داشــتیم، ما نمی توانیم گذشته 
را پاک کنیم چون گذشته همیشه هست و ما اگر 
اصرار بیجا برای حذف گذشــته کنیم بیشتر دچار 
انزوا و افسردگی خواهیم شد و برای همین عده ای 
از بچه ها به مسیرهایی می روند که مناسب نیست 

و بیراهه است.
یعنی به نظر شما این مشکالت به خاطر فرار  ��

از گذشته هست؟
بچه ها بعــد از عمل تاش می کننــد تا پذیرش 
جامعه را برای خود به عنوان مرد یا زن به دســت 
آورند. پیش از عمل هم سعی می کنند تا به جامعه 
ثابت کنند زن یا مرد هستند. اما اگر جراحی کردی 
و اکنون به چیزی که می خواستی رسیدی از این 
به بعد تنها به زندگی خودت فکر کن و سعی نکن 
بــرای پذیرش جامعه تاش کنــی زیرا اگر تو در 
مســیر خودت قرار بگیری جامعه ناخودآگاه تو را 
می پذیرد. شــما با جراحی نشان دادید که شهامت 
دارید و این شــهامت شما را به جامعه اثبات کرده 
و ثابت کرده شــما زن یا مردی که می خواســتید 

هستید.
اگر قرار باشد قبل از عمل از مردم فرار کنیم و بعد 
از عمل هم از مردم فرار کنیم فقط زندگی خود ما 
هدر رفته است. قبل از عمل در فرار باشیم که من 
دختر/پسر نیستم و بعد از عمل هم فرار کنیم که 
من ترنس نبودم. این کار اشتباه هست و تنها عمر 

خودمان را هدر دادیم.
گاهی دوستانم به من ایراد می گیرند که چرا وقت 
می گذاری و به ترنس های دیگر کمک می کنی، 
در صورتی که قرار نیســت زمانی که مشکل من 
حل شــد دیگران را فراموش کنم. کسانی هستند 
که هنوز مشکل دارند و نیاز به کمک دارند. وقتی 
جوانی که با خانواده خودش مشــکل دارد و طرد 
شده، چرا من که موقعیت و فرصت کمک به او را 
دارم نباید این کار را انجام دهم؟ در تمام سیستم ها 
زمانی به اقلیت ها کمک میکنن که افراد آن اقلیت 

به خودشان کمک کنند.
حاال که تقریباً همه مردم از طریق رســانه ها  ��

می دانند شما یک ترنسکشوال بودید و جراحی 
کردید، برخورد مردم با شما چطور است؟

من خدا را واقعاً شــکر می کنــم چون هیچوقت 
دیدن و شــنیدن و یاد گرفتن را ترک نمی کنم و 
دائم در حال پویایی و جلو رفتن هســتم، حاال به 
جایی رسیدم که اگر کســی هم بداند به خودش 
این جسارت را نمی دهد که بخواهد چیزی درباره 
گذشته من بگوید. زمانی که طرف مقابلم می بیند 
که مــن اینقدر اعتماد به نفــس دارم و اینقدر به 
خودم باور دارم، خودش متوجه می شــود که اگر 
بخواهد چیزی بگوید حتماً از من 
جوابی خواهد شــنید البته 
نه با واکنــش بد بلکه 
با واکنــش خوب. اما 
من  می بینند  وقتی 
نگاه ها  به  توجهی 
و رفتارهای آن ها 
دیگــر  نــدارم 
جسارتی برای 

توهین نخواهند داشت.
از کــی متوجه ترنسکشــوال بــودن خودتان  ��

شدید؟
من از پنج سالگی فهمیدم که با دیگران فرق دارم.

کی متوجه شــدید که در ایــران هم می توان  ��
چنین کاری را انجام داد؟

من تقریباً سال های 67 و 68 بود که متوجه شدم 
در ایران هم امکان چنین کاری هست. اما مساله 
این بود که من آمادگی برای انجام آن داشته باشم 

یا نه.
یکی از مشــکات بچه ها این اســت که هنوز به 
اطمینان نرسیده اند و برای جراحی عجله می کنند. 
هنوز اطمینانی ندارند که آیا ترنسکشــوال هستند 
یا شــاید فقط یک مشــکل روحــی و هورمونی 
داشته باشــند. اگر پروسه خودشناسی کمی بیشتر 
طول بکشــد و بچه ها به اطمینان بیشتری نسبت 
به خودشان برســند مطمئناً دیگر دچار مشکات 
و درگیری های بعد از جراحی نمی شــوند و بعد از 
جراحی اگر پویایــی را ادامه بدهند مطمئناً خیلی 

بهتر از این زندگی خواهند کرد.
من ســال 67 پیش دکتر محرابی مراجعه کردم و 
دکتر در همان جلسه اول من را تأیید کرد. من بین 
ســال های 67 تا 72 به کارهای تدریسم رسیدگی 
می کردم، بازیگری می کردم، روانپزشــکم را ادامه 
دادم و در عیــن حال به این فکر می کردم که اگر 
من هر حرکتی را انجام دهم ممکن هست در آینده 

باعث انزوا و تنهایی من بشود یا نه؟
آقای ارســطو آیا خانواده از این مساله آگاه  ��

بودند و شما را حمایت کردند؟
من خوشــبختانه در یک خانواده روشنفکر بودم و 
همه می دانســتیم دموکراسی یعنی چه و به حریم 
خصوصی هم احترام می گذاشــتیم. پدرم خودش 
یک جراح بود و همیشــه به من می گفت تو باید 
پرویز )برادر آقای ارســطو( می شدی و پرویز تو! 
چون همیشه کارهای پسرانه خانه را انجام می دادم.

ولی هیچوقت به پدر و مادرم حرفی نزدم چون سن 
ایشان باال بود ولی خواهرم در جریان بود. من سال 
75 به خانواده اعام کردم. زمانی هســت که شما 
درباره موضوعی مشورت می کنید اما من نیازی به 
مشورت نداشــتم چون تصمیمم را گرفته بودم و 

تنها تصمیمم را اعام کردم.
خواهر زاده های من به راحتی قبول کردند چون از 
ابتدا هم من بیشتر برای آن ها دایی بودم و همیشه 

من را با نام واقعی ام صدا می کردند.
وقتــی می دیدند یک آدم مطمئن و با ثبات دارد با 
آن ها حرف می زند خیالشان راحت بود. من همیشه 
بــه بچه ها گفتم که به جای جنگ با خانواده ها به 
آن ها آگاهی بدیم. وقتی یک ترنس اغراق در پسر 
بودن یا دختر بودنــش می کند حتی من هم او را 
نمی پذیرم. با آرایش هــای آنچنانی یا لباس های 
آنچنانی چیزی درســت نمی شود. معمولی بودن 
بهترین چیز است مثل اکثر زنان یا مردانی که 
در جامعه هستند.ســعی کنند خوب بودنشان 
را کمی بیشــتر در خانــواده نمایش دهند. 
مهربانی شان را بیشتر در خانه تراوش کنند. 
خود من زمانی پرخاشــگر بودم ولی حداقل 
ظاهری سعی می کردم مهربان باشم که همه 
بدانند من اگر عصبی هم می شــوم چیزی در 
دلم نیست.اینکه خانواده یا اطرافیان را مقصر 
بدانیم و به دنبال مقصر باشیم بی فایده هست. 
به جای این کار باید به دنبال راه حل بود. نباید 
به خاطر مقصر جنگیــد بلکه باید برای راه حل 
تاش کرد.وقتی هنوز مشخص نیست که 
دلیل ترنسکشوال بودن یک فرد چیست، 
چه اتفاقی برای جنین رخ می دهد که 
یک فرد ترنسکشــوال می شود نباید 
دنبال مقصر بود. این مســاله من را 
یاد لورکا می اندازد که در نمایشنامه 
نابــارور خود پیرزنی به یرما می گوید: 
»تو زمانی بارور می شــوی که عشــقت 
را محکم در آغوش بگیــری ولی تو کس 
دیگری را دوســت داری« مــن زمانی که 

درباره این موضوع فکر می کنم یاد این نمایشنامه 
و جمله زیبای لورکا می افتم: وقتی قرار هست یک 
حرکت بزرگ کنیم باید راه خودمان را هم بزرگ تر 

انتخاب کنیم.
آیــا تــا به حال در حوزه خودتــان فعالیت یا  ��

کمکی برای ترنسکشوال ها انجام دادید؟
من تا به حال یک فیلم کوتاه ســاختم و در حال 
پیگیری برای ســاخت یک فیلم بلند سینمایی نیز 
هســتم که اگر فیلم نامه آن تصویب شــود خود 
من در آن ایفای نقــش می کنم. البته در این بین 
مشاوره هایی هم به برخی کارگردان ها مثل خانم 

طائر پور دادم.
واکنــش اهالی رســانه و ســینما و تئاتر به  ��

موضوع تغییر جنسیت شما چطور بود؟
خوب بود. اتفاقاً در زمان تغییر من بازرس انجمن 
ســینما بودم و من اصًا یاد ندارم که کســی جز 

سامان به من گفته باشد.
یعنی هیچ واکنش بد یا کنجکاوی نســبت به  ��

این موضوع نبود؟
نه کسی برخورد بدی نداشــت اما کنجکاو بودند 
که البته طبیعی هست و من سعی کردم همه چیز 
را به صورت علمی برایشــان توضیح بدهم و هیچ 
ابایی هم از توضیح نداشتم. این همان آگاه سازی 

هست. اشکالی ندارد.
در مصاحبه هــای قبلی تــان گفتــه بودیــد  ��

کــه یکــی از دالیل دیر جراحــی کردنتان ترس از 
تنهایی بعد از عمل بود؟ حاال نظرتان چیست؟ 

آیا تنها شدید؟
من به شدت معاشرتی هســتم. ولی بعد از عمل 
اصًا تنها نشــدم. شــاید در اوایل عده ای تنهام 
گذاشــتند اما به مرور زمــان پذیرفتند و دوباره در 

کنارم بودند.
یعنی ترس از تنهایی یک خیال کاذب یود؟ ��

درســته. چون مــن باید جایگاهــم رو محکم تر 
می کردم. من به عنوان یک فرد هنری و کســی 
که جایگاه اجتماعیم برایم مهم است باید موقعیت 

خودم را تثبیت می کردم.
بــه نظــر شــما بزرگتریــن مشــکل جامعه  ��

ترنسکشوال چی هست؟
به نظر من مشــکل ما مردم نیســتند. مشکل ما 
آگاهی سازی هســت. اگر رسانه ها اطاع رسانی 
کنند و آموزش دهند مردم یاد می گیرند و مثًا اگر 
بچه ای در مهد کودک مشــکوک به ترنسکشوال 
بودن باشــد خانواده به ســرعت متوجه می شوند 
و کمــک می کنند.بچه های ما مثل کاســپرهاوزر 
می مانند. استعداد دارند اما آموزش ندیدند. مردم ما 

به تنهایی مقصر نیستند.
از نظر قانون و حمایت های دولتی چطور؟ ��

اتفاقاً روند اداری و سیستمی مشکل دارد. زمانی که 
وزارت بهداشت باید مسئول بچه های ترنس باشد 
اما این مساله به بهزیستی منتقل می شود خودش 
یک ایراد اســت. زمانی که ترنسکشوال به عنوان 
یک آسیب اجتماعی طبقه بندی می شود خودش 

اولین گام اشتباه است.
برای همین هم هســت که خانوده به فرزندشان 
نیز به چشــم آســیب نگاه می کنند و با او برخورد 
می کنند. خیلی از روانپزشــک های ما این مساله 
را یک توهــم زودگذر می دانند با اینکه درباره این 
موضوع مطالعه دارند اما نمی خواهند این مساله را 

قبول کنند.
ما یک جراح تخصصی برای این کار نداریم و این 
کار را جراح های زیبایی انجام می دهند. جراحی ما 
ترنس ها پیکر تراشی هســت و نیاز به ظرافت و 

تخصص دارد. هیچ آمار جامعی وجود ندارد.
فســت فودی که من شش ســال هست همیشه 
به آن ســر می زنم شــاید درباره گذشته من بداند 
اما من همیشــه براش آقای ارسطویی هستم که 
بازیگر هست و قابل احترام و همیشه با هم دوست 
هستیم چون یاد گرفته. اگر رسانه ها هم درباره این 
مساله آگاهی بدهند دیگر این عامت سؤال برای 
مردم حل می شود و زمانی که یک ترنس را ببینند 

تعجب نمی کنند.

 به بهانه شایعه تغییر جنسیت محمدرضا فروتن؛

از فریدون فرمان آرا تا سامان ارسطو
نقد هفته

 سندی برای تحول؛ ۹ سال تأخیر 
در اجرا

بازگشــایی مدارس و رهنمودهای رهبری امســال بازگشایی 
مدارس با شــرایطی خاص و دشــوار هم زمان است و به دلیل 
بیماری کرونا حضور دانش آموزان در مدارس مانند ســال های 
گذشــته امکان پذیر نیســت و توصیه های مســئوالن وزارت 
آموزش وپرورش برای حضور دانش آمــوزان نگرانی خانواده ها 
و مدیــران مدارس را مرتفع نســاخته اســت و از طرف دیگر 
آمــوزش در فضای مجــازی تجربه جدیدی اســت که چه از 
نظر امکانات و چه از نظــر مهارتی برای فرهنگیان خانواده ها 
و دانش آموزان با مشــکاتی همراه می باشــد در این موقعیت 
حســاس دیدار مسئوالن وزارت آموزش وپرورش با مقام معظم 
رهبری از طریق فضای مجازی از طرفی موجب می شــود تا با 
توانی افزون تر برای تدبیر امور و اداره مدارس تاش نمایند و از 
طرف دیگر معظم له با یادآوری مهم ترین مسائل تعلیم و تربیت 
نقشــه راه را برای مسئوالن ترســیم فرمودند که توجه جدی 
به این رهنمودها ضروری اســت از جمله آن ها ســند تحول، 
منزلت معلم، دانشــگاه فرهنگیان و شهید رجایی، فعالیت های 
پرورشــی، عدالت آموزشــی و فضای مجازی، اصاح مدارس 
دولتی، مدارس ســمپاد و مهد کودک ها مهم ترین موارد تاکید 

مقام معظم رهبری در این دیدار بود.
اما بیت الغزل این ســخنان را باید مطالبه اجرای سند تحول و 
مؤاخذه دالیل 9 سال تأخیر در این مورد دانست. علت آن هم 
نقش کلیدی و زیربنایی ســند تحول اســت در رفع یا کاهش 

مشکات کنونی نهاد تعلیم و تربیت.
گزاف نیست اگر ســند تحول را برنامه راهبردی برای انقابی 
تربیتی بنامیم انقابی که الگوی شکست خورده تربیتی غرب را 
به مصاف فرا می خواند و انســان طراز اسام را با فضیلت های 
ایمان و شــجاعت و نوع دوســتی و ایثارگری و دانش پژوهی 
و زیبایی شــناختی و اســتکبار ســتیزی در برابر الگوی انسان 

خودخواه و شهوت پرست و مستکبر نظام سلطه قرار می دهد.
براساس همین اهمیت کمتر شناخته شده سند تحول است که 
رهبر معظم انقاب بارها ضرورت اجرای آن را مؤکداً یادآوری 
فرموده اند تا آن جا که سیاست های اجرایی سند را به سران سه 

قوه و نه صرفًا وزارت آموزش وپرورش اباغ کرده اند.
حتی به رســانه ملی توصیه فرموده اند کــه در زمینه فرهنگ 
ســازی و تبیین سند و اهداف آن مســئولیت خطیر خویش را 

ایفا نماید.
روشن اســت که برای عملیاتی شدن ســند، مدیران آموزش 
وپرورش بیشــترین وظیفه رابرعهده دارنداما قراین حکایت از 
آن دارد که نشانه های قانع کننده ای در ارتباط با تحول در خط 
مقدم تعلیم و تربیت یعنی در مدارس مشــاهده نمی شود شاید 
یکی از دالیل این مشــکل آن باشــد که پیش نیاز اجرای سند 
ســپردن امور به مدیران تحول خواه است چه در ستاد و چه در 
صف و اگر در اجرای ســند افرادی دخیل باشند که یا با روحیه 
محافظــه کاری باعث کندی یا تعطیل آن می گردند یا به دلیل 

تفکر بیگانه سند را به بی راهه می برند.
چنان که به عنوان مثال در زیرنظام نیروی انســانی ســخن از 
ضرورت کرسی یونسکو به میان آورده اند و در اهداف دوره های 
تحصیلی مصوب ســال هفتاد و نه بازنگری کرده اند و در سال 
97 واژه هایی نظیــر امربه معروف و نهی از منکر و والیت فقیه 
را حــذف نموده اند و یا در زیر نظــام تخصیص بودجه و منابع 
مالــی آموزش وپرورش را دســتگاهی مصرفی معرفی کرده اند 
و ضــرورت هدایت آن به ســوی خصوصی ســازی را توصیه 

نموده اند.
واقعیت آنســت که اگر همچنان برخی افراد که پیشینه دفاع از 
تعلیم و تربیت غربی وســند 2030 را دارند در تدوین برنامه ها 
و زیرنظام های ســند چه در کمیسیون ها و چه در شورای عالی 
حضور و نقش داشــته باشند باید نگرانی تعطیل و تحریف سند 

تحول را جدی گرفت.
امــا برای اجرای ســند که گامی در راه انقاب تربیتی اســت 

نهادهای دیگری نیز باید وارد میدان شوند:
1-شورای عالی انقاب فرهنگی که تصویب کننده سند است و 
مسئولیت نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد و بخش عمده ای 

از مسئولیت معطل ماندن سند بر عهده اوست.
2-مجلس شــورای اســامی کــه اگرچه در برنامه ششــم 
سیاســت های اباغی تحول را مورد توجــه قرار داد اما اگر در 
طراحی بودجه ســاالنه آموزش وپرورش ســند تحول مبنا قرار 
نگیرد نباید فراتر از یک توصیه اخاقی انتظاری از سند داشت 
البته مجلس شورای اسامی براساس وظیفه نظارتی خود باید 

روند پیشرفت اجرای سند را نیز رصد نماید.
3-رسانه ملی که می تواند و باید سند تحول را برای فرهنگیان 
و نیز به زبان ساده برای عموم جامعه تبیین نماید تا به موازات 
برنامه های ستادی حرکتی آگاهانه و مردمی و مطالبه گرانه در 

جامعه برای اجرای سند در مدارس پدید آید.
4-البته توســط برخی مدارس تاش های تحســین برانگیزی 
برای آشــنایی با اهداف ســند صورت گرفتــه و تجربه های 
موفقی به دســت آمده است که می تواند توسط وزارت آموزش 
و پرورش شناسایی و تکثیر شــود بخصوص از معلمان جوان 
و فارغ التحصیان تازه نفس دانشــگاه های فرهنگیان و شهید 
رجائــی انتظار می رود که ضمن تدبــر در اهداف و برنامه های 
ســند رســالت خود را در تحقق انقاب تربیتی در مدارس ایفا 

نمایند.
* وزیر اسبق آموزش و پرورش  

 اعالم ساعات حضور در شبکه شاد
مشاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی دانش آموز)شاد( زمانبندی 
ســاعات آموزش در شبکه شــاد را اعام کرد و گفت: ساعت 

حضور در شبکه شاد در هر روز حدود 2 تا 2.5 ساعت است.
سید حســن الحسینی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه 
آیا ســاعت های استفاده از شبکه شــاد شناور است یا معلمان 
باید در ساعت هایی که شما تعیین می کنید در کاس حضور 
داشــته باشــند؟ اظهار کرد: به لحاظ مدیریت ترافیک شبکه 
چهار، بازه زمانی تعریف شده که طبق آن عمل می شود. وی 
افزود: بازه زمانی یک که صبح اجرا می شــود برنامه آموزش 

مجازی متوسطه اولی هاست. بازه زمانی دوم صبح نیز برنامه 
آموزش مجازی متوســطه دوم است. مشــاور وزیر و مسئول 
شــبکه آموزشی دانش آموز)شاد( ادامه داد: بازه زمانی سوم که 
ابتدای بعدازظهر اجرا می شود، برنامه آموزش مجازی ابتدایی 
دوره دوم و بــازه زمانی چهارم که عصر اجرا می شــود برنامه 
آموزش مجــازی ابتدایی دوره اول اســت. در مقابل آموزش 
تلویزیونی متوســطه بعدازظهرها و آموزش تلویزیونی ابتدایی 
ها صبح پخش می شــود. الحسینی درباره ساعات کاس ها 
نیز گفت: عمدتا کاس هــای ما 25 دقیقه برای ابتدایی، 30 
دقیقه برای متوسطه اول و 35 دقیقه برای متوسطه دوم است. 

اســتانداردهایی که فضای مجازی در دنیــا دارد و همچنین 
ظرفیت یادگیری افراد در شــبکه محاســبه شده است و باید 
طبق این ضابطه کار کنیم. وی با اشــاره به اینکه کاس 90 
دقیقه ای به 30 دقیقه کاهش یافته اســت گفت: تایم زمانی 
آمــوزش در هر روز برای هر مقطــع تحصیلی بین دو تا دو و 
نیم ساعت خواهد بود.مشــاور وزیر و مسئول شبکه آموزشی 
دانش آموز)شاد( درباره آخرین وضعیت توزیع سیمکارت های 
دانش آموزی نیز اظهار کرد: فعا دســتورش صادر شده و دو 
اپراتور در حال تدارک هســتند که به زودی جزئیات کامل آن 

اعام می شود.

مهندس محمود فرشیدی * 



قتل دختر4ساله به دست مادر
ظهر روز پنج شنبه گذشــته درخیابان شهید طرحچی 
مشهد ســرایدار 30 ســاله یک انبار کاشی با شنیدن 
صدای جیغ و فریاد نامتعارف از درون اتاق سرایداری، 
بــی درنــگ کارش را رها کرد و به ســمت خانه اش 
)سرایداری( دوید.مرد جوان وقتی هراسان پا به درون 
اتاق سرایداری گذاشت با صحنه ای شوک آور روبه رو 
شد. همســرش ضجه می زد و جیغ می کشید و »مهر 

ثنــا« دختر 4 ســاله اش درحالی که لب ها و بخشــی 
از صورتــش کبود بود در گوشــه اتاق روی زمین قرار 
داشت. مرد با دلهره و نگرانی به سوی دخترش رفت و 
او را به آغوش کشــید، ولی پیکر دخترک بی حس بود 
به طوری که گویی جانی در بدن نداشــت.مرد جوان 
که دچار شــوک شده و دست و پایش را گم کرده بود، 
لحظاتی بعد با اورژانــس تماس گرفت و بدین ترتیب 
نیروهای امــدادی عازم خیابان طرحچی شــدند، اما 
رفتارهای غیرمتعارف مادر »مهرثنا« قابل کنترل نبود. 

در عیــن حال نیروهای اورژانس، پیکر دختر 4 ســاله 
را به بیمارستان رضوی مشــهد رساندند، اما پزشکان 
در همــان معاینات اولیه دریافتند کــه کودک مذکور 
به طرز وحشــتناکی به قتل رســیده است.بررسی های 
مقدماتی طبق اظهارنظر پزشکان قانونی نشان می داد 
که »مهرثنا« به خاطر انســداد راه تنفســی )خفگی( 
با دســت به قتل رسیده اســت، اما در معاینات بعدی 
شکستگی استخوان های داخلی کودک نیز نمایان شد 
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ظهر جمعه 14 شهریور دختر نوجوانی وحشت 
زده و گریان با اورژانس تماس گرفت و گفت: 
»مادرم در آشــپزخانه افتاده و بی هوش شده 
است لطفًا هر چه سریعتر به ما کمک کنید.«

دقایقــی بعد وقتی امدادگــران اورژانس خود 
را به خیابان پیروزی و طبقه ســوم ساختمان 
محل زندگی این دختر رســاندند در آشپزخانه 
با زنی 40 ســاله روبه رو شدند که روی زمین 
افتــاده بود و نفس نمی کشــید. دختر این زن 
به آن ها گفت: مــن در اتاقم بودم که صدای 
افتادن مادرم را شــنیدم وقتی باالی ســرش 
رســیدم بی هوش بــود خیلی ترســیدم و با 

اورژانس تماس گرفتم.
اما امدادگران دریافتنــد زن جوان جان باخته 
است و آثار کبودی دور گردنش باعث شد تا به 
موضوع مشکوک شده و به پلیس خبر دهند. 
بدین ترتیب دقایقی بعــد مأموران کانتری 
121 سلیمانیه در محل حاضر شده و با توجه 
به مشــکوک بودن مرگ زن جوان بافاصله 
به بازپرس کشیک ویژه قتل خبر دادند. حدود 
ســاعت 3 و نیم بعد از ظهــر بود که بازپرس 
مصطفی واحدی از شــعبه یازدهم دادسرای 
جنایی به همــراه کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی راهی محل شدند. نخستین بررسی ها 
نشــان می داد که حدود 9 ســاعت از مرگ 
این زن گذشــته و اظهــارات دخترش مبنی 
بر اینکه حدود ســاعت 2 ظهر این اتفاق رخ 
داده، صحیح نیست. از طرفی وجود شیارهایی 
روی گــردن زن جوان و آثار خفگی او فرضیه 

ارتکاب قتل را پررنگ کرد.
دختر مقتول، اما در تحقیقات گفت: دیشب با 
مادرم درگیری لفظی پیــدا کردم و حتی کار 

به درگیری فیزیکی کشــید، اما آشتی کردیم 
و مادرم یــک قرص خورد و خوابید. صبح که 
بیدار شدم مادرم هنوز خواب بود نزدیک ظهر 
بیدار شد و به آشپزخانه رفت تا آب بخورد که 

روی زمین افتاد و از هوش رفت.
در حالــی که صحبت های دختر 14 ســاله با 
تناقض هایــی همراه بود پدر وی که با اطاع 
دختــرش خود را به خانه رســانده بود به تیم 
تحقیق گفت: من و همســرم حدود 20 سال 
قبــل ازدواج کردیــم، اما سال هاســت که با 
هــم اختاف داریم و در واقــع فقط به خاطر 
دخترمان کنــار هم زندگی می کردیم تا اینکه 
حدود دو هفته قبل باز هم با همســرم دعوایم 
شد و این بار قهر کردم و به خانه مادرم رفتم، 
دخترم هم گفت با مــن می آید. در این مدت 
در خانه مادرم بودیم تا اینکه پنجشنبه دخترم 
گفت دلش برای مادرش تنگ شــده و از من 
خواســت او را به خانه ببرم تــا کنار مادرش 
باشــد. عصر پنجشنبه او را رســاندم و خودم 
رفتــم. دیگر خبری از آن ها نداشــتم تا امروز 
ظهر که دخترم زنگ زد و گفت حال مادرش 

بد شده و زمین خورده است.
در ادامه تحقیقات، صحت اظهارات مرد جوان 
تأیید و مشخص شــد وی در زمان قتل آنجا 
نبوده اســت با این حال تیم جنایی برای حل 
معمای قتل زن جوان همچنان به دنبال متهم 
این پرونــده بود. از آنجا کــه در زمان وقوع 
جنایت غیر از دختر 14 ســاله مقتول کسی در 
خانه نبوده بازپرس واحدی دســتور بازداشت 
دختر نوجوان را صادر کرد و سرانجام پس از 4 
ساعت بازجویی دختر 14 ساله لب به اعتراف 
گشود و راز قتل هولناک مادرش را فاش کرد.

ســحر که گریه امانش را بریــده بود گفت: 
مادرم همیشــه به من اعتراض و سرزنشــم 
می کرد که چرا آنقدر ســرم در گوشــی تلفن 
همراه است و همه وقتم را در فضای مجازی 
و صحبــت کردن و چت کــردن می گذرانم. 

همیشه به من می گفت تو معتادی و به تلفن 
همراه اعتیادداری اگر گوشــی را از تو بگیرند 
نمی توانــی زندگی کنــی. حرف هایش خیلی 
آزارم می داد و از دســتش خســته شده بودم. 
وقتــی پدرم قهر کرد و می خواســت خانه را 
ترک کند بــه او گفتم که همراهش می روم، 
اما چند روز بعد دلم برای مادرم تنگ شــد و 
از پدرم خواســتم مرا به خانه برگرداند. وقتی 
به خانه رفتم فقط چند ســاعت خوب بودیم، 
چون مادرم دوباره شــروع به اعتراض کرد و 
گفت که من معتاد تلفن همراه هســتم. سر 
همین موضوع با هم درگیر شدیم. حتی کتک 
کاری کردیم و هر دو بــا ناراحتی خوابیدیم. 
حدود ســاعت 5 صبح بود که برایم پیام آمد 
و بیدار شــدم بعد دیگر خوابم نبرد با گوشی 
سرگرم بودم که مادرم وارد اتاق شد و با دیدن 
گوشــی تلفن در دستانم شروع به داد و بیداد 
کرد. من که خیلی عصبــی بودم دوباره با او 
درگیر شــدم و سیم شارژر تلفن همراه را دور 
گردنش انداختم و کشــیدم. مادرم مدام تقا 
می کرد و می خواســت خودش را نجات دهد، 
اما انگار روح شــیطانی در بدنــم نفوذ کرده 
بود و به من دســتور می داد ســیم را با تمام 
قدرتم دور گردنش می فشردم تا اینکه از حال 
رفــت و روی زمین افتاد. بــا دیدن مادرم در 
آن وضعیــت انگار تازه به خــودم آمده بودم. 
پشیمان شدم، گریه کردم و خواستم کمکش 
کنم، اما فایده ای نداشــت و مادرم مرده بود. 
آنقدر گریه کردم و به خودم لعنت فرســتادم 
که چرا مادرم را با دســتان خودم و به خاطر 
هیچ کشته ام. چند ساعت فکر کردم تا اینکه 
تصمیم گرفتم به اورژانس زنگ بزنم و دروغ 

بگویم، اما خیلی زود واقعیت برما شد.
بدیــن ترتیب پــس از اعترافــات تلخ دختر 
نوجوان به قتل مادرش، وی با قرار بازداشــت 
در اختیار بازپرس دادسرای اطفال قرار گرفت 

تا به کانون اصاح و تربیت فرستاده شود.

فضای مجازی قتلی وحشتناک را رقم زد

تراژدی تلخ قتل مادر با سیم شارژر

آگهــی تغییرات شــرکت آبــادراه ســازان میهن با 
مســئولیت محدود به شماره ثبت 209415 و شناسه 
ملی 10102509123 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مــورخ 1397/12/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه چگینی علی آبادی به شماره 
ملی 6170096810 بــا پرداخت مبلغ 10000 ریال 
به صندوق شــرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد 
چگینــی علی آبادی به شــماره ملی 6179076324 با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود 
را به مبلــغ 7500000000 ریال افزایش داد. آقای 
عباس چگینی علی آبادی به شماره ملی 6179862966 
با پرداخت مبلغی به صندوق شــرکت، ســهم الشرکه 
خود را به مبلــغ 7500000000 ریال افزایش داد. 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 15000010000 ریال به 
20000020000 ریــال افزایــش یافــت، در نتیجه 
مــاده مربــوط در اساســنامه اصــاح گردید. لیســت 
شــرکاء پس از افزایش ســرمایه: آقای بهرام چگینی 
علی آبــادی با کد ملــی 6179649278 دارنده مبلغ 
5000000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمد 
چگینــی علی آبادی با کد ملی 6179076324 دارنده 
مبلغ 7500000000 ریال سهم الشرکه آقای عباس 
چگینــی علی آبادی با کد ملی 6179862966 دارنده 
مبلغ 7500000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه 
چگینی علی آبــادی باکد ملی 6170096810 دارنده 
مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه - آقای علی دمزآباد 
باکدملی 0082489777 دارنده مبلغ 10000 ریال 

سهم الشرکه.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )973751(

 آگهــی تغییــرات موسســه عــام المنفعــه پژوهش و 
آمــوزش مرغداری رضوان به شــماره ثبت 10336 و 
شناسه ملی 10100419520 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1399/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام موسســه به » خدمات 
مرغداری رضــوان آوا« تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )973752(

 آگهــی تغییرات شــرکت اکســیر نوین فرآیند آســیا 
ســهامی خاص به شماره ثبت 434255 و شناسه ملی 
10320848923 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/04/15 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس به شناسه ملی 
14003680325 بــا نما یندگی آقای جلیل ســبحانی 
بــه شــماره ملــی 0621229504 بــه ســمت رئیس 
هیئت مدیره، آقــای علیرضا محمدرضائی طالخونچه به 
شــماره ملــی 5419685094 به ســمت نائب رئیس 
هیئــت مدیره، آقــای علیرضــا مهرصادقی به شــماره 
ملی 0053540476 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
آقــای محمد امیدی به شــماره ملــی 0381045927 
خارج از اعضاء به ســمت مدیرعامــل تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء 
رییس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و یا با 
امضاءآقای علیرضا محمدرضائی طالخونچه )نائب رئیس 
هیئت مدیره( و آقای علیرضا مهرصادقی )عضو هیئت 

مدیــره( متفقاً همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود 
و کلیــه اوراق عادی و مکاتبــات اداری با امضاء هر یک 
از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )973753(

 آگهــی تغییرات شــرکت اکســیر نوین فرآیند آســیا 
ســهامی خاص به شماره ثبت 434255 و شناسه ملی 
10320848923 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/04/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: شــرکت گــروه تخصصی هونــام مهر 
پارس با شناســه ملی 14003680325 با نمایندگی 
آقای جلیل سبحانی به شماره ملی 0621229504 به 
ســمت عضو هیئت مدیره، آقــای علیرضا محمدرضائی 
طالخونچه به شــماره ملی 5419685094 به ســمت 
عضــو هیئــت مدیــره و آقــای علیرضــا مهرصادقی به 
شــماره ملــی 0053540476 به ســمت عضو هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )973754(

 آگهی انتقالی شرکت آذر کنترل ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شناســه ملــی 10980227808 به موجب 
مــورخ   109  /  1  / ث   /  99  /  490 شــماره  نامــه 
99/4/26 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری 
ارومیه و صورتجلســه هیات مدیره مورخ 99/2/29 

مرکز اصلی شــرکت به: استان تهران - منطقه 14، 
شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهــران، محله 
مرزداران، بزرگراه شــهید آیت اله اشرفی اصفهانی، 
بن بســت گلها، پاک 3، طبقه سوم، واحد 9 کدپستی 
شــماره  تحــت  و  گردیــده  منتقــل   1461714161

563422 به ثبت رسیده است.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )973755(

 آگهی تغییرات شــرکت سیســتم های مدرن پزشــکی 
آزمایشگاهی سیم پا راد شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبــت 416213 و شناســه ملــی 10320677539 
 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فــوق العــاده مــورخ 1398/04/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت 
2 ســال انتخاب شــدند. آقای ناصرفردانش بشــماره 
ملــی 0049563386 بســمت رئیس هیئــت مدیره 
آقــای محمد پیفــون بشــماره ملــی 1371631621 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای یاشار برادران 
بســمت   0054971561 مــل  بشــماره  رســولزاده 
عضوهیئــت مدیره آقای مســعود برادران رســولزاده 
بشماره ملی 1377665054 بسمت مدیرعامل )خارج 
از ســهامداران( کلیه اوراق واســنادتعهدآوراز جمله 
چک وســفته وبرات وعقود اســامی باامضاء یکی از 2 
امضــا مدیر عامــل ونایب رئیس همراه بامهر شــرکت 

دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجاری تهران )973756(

»محمدتقی« جوان 35 ســاله ای که پس از حدود دو مــاه فعالیت های اطاعاتی 
بــه همراه دیگر عوامل مرتبط با این جنایــت در دام کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی گرفتار شد، در حضور مقام قضایی زوایای پنهان این جنایت 

وحشتناک را فاش کرد.
 او در محــل وقوع قتل در زمین های کشــاورزی اطراف روســتای ماریان هنگام 
بازســازی صحنه قتل، گفت: چند روز بود کــه به خاطر یک پیامک، افکارم به هم 
ریخته بود! از هادی انتظار نداشتم که با من این گونه رفتار کند! به همین دلیل کینه 
او را به دل گرفتم. هادی از بستگان ما بود و نباید این اشتباه را مرتکب می شد برای 
همیــن هم، یک اختاف پنهانی بین ما به وجود آمد. من باید او را ادب می کردم و 
زهرچشــمی می گرفتم تا دیگر سرجایش بنشیند! ولی تنهایی قادر به این کار نبودم 
این گونه بود که موضوع را برای برادر و دو برادر زنم بازگو کردم و از آن ها خواستم 

برای گوشمالی هادی به من کمک کنند!
برادرم حاضر به این کار نبود او می گفت: موضوع فقط یک سوء تفاهم پیامکی است! 
تو هم جوابش را بده یا با خودش تماس بگیر و این اختاف را که خیلی کم اهمیت 
است به صورت فامیلی و دوستانه حل کن! ولی نمی دانم چه حس عجیبی داشتم که 
حاضر نشدم با هادی تماس بگیرم! فقط یک »زهر چشم« می توانست مرا آرام کند!

آن قدر اصرار کردم تا این که برادرم نیز کوتاه آمد و قرار شــد فقط او را بترســانیم! 
می دانســتم او چه زمانی برای آبیاری زمین کشاورزی می رود به همین دلیل نقشه 
کتک زدن او را طراحی کردم. نیمه های شب در حالی که هر چهار نفر سروصورتمان 
را پوشــانده بودیم تا شناخته نشویم ســوار بر خودروی برادرم به طرف زمین های 
کشــاورزی کنار کال )رودخانه( به راه افتادیم. خــودرو را در فاصله دورتری پارک 
کردیم و با چوب و چماق منتظر هادی ماندیم، ولی زمانی ســروکله اش پیدا شد که 
یک نفر دیگر هم همراهش بود! دیگر نمی توانســتیم کاری بکنیم! در همان بیابان 

سرگردان شده بودیم! با هم مشورت کردیم و قرار شد که به خانه بازگردیم!
در همین هنگام هادی و جوان همراهش که بعد فهمیدیم پسرعمویش است به طرف 
روســتا بازگشتند. ما هم که همچنان حیران بودیم چوب و چماق ها را درون خودرو 

گذاشتیم و تصمیم به بازگشت گرفتیم، ولی طولی نکشید که صدای موتورسیکلت در 
آن تاریکی شب ما را متوقف کرد. هادی دوباره سوار بر موتورسیکلت به زمین های 
کشاورزی برگشــت تا به آبیاری مزرعه اش ادامه بدهد! وقتی ماجرا این گونه ورق 
خورد ما دوباره ســروصورتمان را پوشــاندیم و در تاریکی شب آرام آرام به طرف او 
رفتیم. هادی ترســیده بود و در حالی که نور چراغ قوه اش را به هر ســو می انداخت 
فریاد می زد »کی هستی؟!« او ناگهان با دیدن چماق های ما پا به فرار گذاشت و به 
درون کال پرید، ولی هنوز از دیوار آن سوی کال باال نرفته بود که پایش را کشیدم 
و او را به کف کال انداختم! هرکدام ضرباتی را بر اندامش وارد می کردیم که من در 
همان حالت خشم و عصبانیت چماق را باال بردم و ضربه محکمی به سرش کوبیدم! 
او گیج و منگ روی زمین افتاد! همدستانم که ترسیده بودند سعی کردند او را نیمه 
نشسته روی زمین نگه دارند، ولی او ناله کنان به سوی دیگر می افتاد. اوضاع وخیم 
شده بود و خودمان هم انتظار چنین کاری را نداشتیم! برادرم مرا سرزنش می کرد که 
چرا این ضربه را به سرش زدی؟ ولی دیگر کار از کار گذشته بود! یکی از همدستانم 
سوار موتورســیکلت هادی شد و به سوی خودرو رفت تا زودتر از آن جا فرار کنیم! 
او موتورسیکلت را در کنار خودرو انداخت و سوار بر خودرو به طرف ما آمد. سرکرده 
اشــباح ســرگردان در ادامه اعترافاتش افزود: وقتی به خانه رسیدیم، عذاب وجدان 
رهایم نمی کرد. از سوی دیگر هم همچنان سرزنش می شدم که چرا ضربه محکمی 
را به ســر هادی زدم! این بود که نقشــه ای کشیدم و به یکی از آشنایانم زنگ زدم 
و چنین وانمود کردم که ناله های فرد مجروحی را درون کال زمین های کشــاورزی 
شــنیدم شاید کسی به کمک نیاز داشته باشــد و سپس از او خواستم به محل برود 
و به آن فرد کمک کند! در واقع می خواســتم او را به بیمارستان برسانند تا از مرگ 
نجات یابد چرا که خودمان می ترســیدیم او را به مرکز درمانی ببریم و شناســایی 
شویم! اما ساعتی بعد آن فرد به من گفت چنین چیزی را که من ادعا می کنم ندیده! 
با خودم فکر کردم شــاید حالش خوب شده و از محل رفته است! ولی روز بعد خبر 
مرگ هادی در میان اهالی روســتا پیچید و من هم دیگر ســکوت کردم تا این که 
کارآگاهان اداره جنایی در بولوار توس به سراغم آمدند و دستگیر شدم وقتی فهمیدم 
همه ماجرا لو رفته است دیگر چاره ای جز معرفی همدستانم نداشتم و به قتل هادی 

نیز اعتراف کردم.
سابقه خبر ��

صبح نوزدهم خرداد گذشــته، اهالی روستای ماریان، با دیدن جسد خون آلودی در 
کــف رودخانه اطراف زمین های کشــاورزی، بافاصله با پلیس تماس گرفتند و به 
این ترتیب با حضور قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی آگاهی در محل 
کشف جسد تحقیقات در حالی آغاز شد که موتورسیکلت مقتول در فاصله حدود یک 
کیلومتری از محل قتل پیدا شد. بعد از حدود دو ماه بررسی های اطاعاتی در نهایت 
سرنخی از یک پیامک به دست آمد که از گوشی مقتول ارسال شده بود پیگیری این 
سرنخ مهم که با راهنمایی های قاضی احمدی نژاد همراه بود کارآگاهان را به جوان 
35 ســاله ای به نام محمدتقی رساند که اختاف پنهانی با هادی )مقتول( پیدا کرده 

بود. با دستگیری این جوان، راز جنایت هولناک اشباح سرگردان فاش شد.

پشت پرده یک جنایت وحشتناک

به خاطر یک پیامک کینه هادی را به دل گرفتم
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 علیرضــا کمالیان، دانشــجوی دکتری اقتصــاد گفت: دو بحث 
درخصوص نامه منتشرشده وجود دارد. در بحث اول، نامه درمورد 
ریزش یا عدم ریزش بازار ســرمایه صحبت می کند و بحث دوم، 
مؤثر بودن یا عدم تاثیرگذاری نامه بر ریزش اخیر بورس است. به 
نظر من به دالیل مختلفی، این نامه در ریزش بازار اثرگذار نبوده، 

اما این نامه وضعیت فعلی بازار سرمایه را پیش بینی کرده بود.
وی افزود: مشکل اصلی ما این است که بازار سرمایه در کشور ما 
براســاس تحلیل های بنیادی رشد نکرده است. بخش حقیقی در 
اقتصاد ما وجود دارد که در میان آحاد جامعه درحال پخش شــدن 
اســت. اگر بخواهیم بازارهای مالی را از بخش حقیقی جدا کنیم، 
دچار مشــکل خواهیم شــد. درحقیقت به هر میزان که بورس با 
شدت بیشــتری جلوتر رود، با شدت بیشتری نیز معکوس خواهد 

شد.
وی تصریح کرد: من امیدوار بودم که شــاخص در محدوده یک 
میلیون تومان با ریزش مواجه شــود. زیرا اگر در عددهای باالتر 
مانند شاخص دو یا ســه میلیون تومانی قرار می گرفت، با ریزش 

بیشتری مواجه می شد.
کمالیان اظهار داشــت: کار سیاست گذار این است که سقوط را به 
نزول تدریجی قابل تحمل تبدیل کند. درواقع باید سرعت حرکت 

یک بازار را هم در صعود و هم در نزول کم کرد. نکته ای که من 
در مســئوالن دولتی و نظام سیاست گذاری می بینم این است که 
در باال رفتن یا پایین آمدن بازار، قادر به انجام اقدامات مناســبی 

نبودند. مخاطب نامه نیز سیاست گذار بوده است و نه مردم.
وی بیان کرد: سیاســت گذار در حال از دســت دادن بزرگ ترین 
فرصت خود اســت. از دی ماه سال گذشــته تاکنون، تأمین مالی 
دولت از بازار سرمایه برای رفع بخشی از کسری بودجه حدود 20 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. این در حالی است که حدود 100 
هــزار میلیارد تومان پول حقیقی در ماه های ابتدایی ســال جاری 

وارد بازار سرمایه شده است. من سیاست گذار را اینگونه نمی بینم 
که بر بازار اثر بگذارد و از راهکارهای نامه اســتفاده کند تا موجب 

ریزش بازار سرمایه شود.
کمالیان گفت: افرادی که در بازار ســرمایه حرفه ای نیستند و در 
زمان طوالنی تری تحلیل انجام می دهند، با ضرر بیشتری روبه رو 
می شوند. از ســوی دیگر به هر میزان که بازدهی بازارهای مالی 
از بخش حقیقی جدا شــود و باال رود، ارزش کار و سرمایه گذاری 

واقعی، افت پیدا می کند.
وی تصریح کرد: نرخ مشــارکت اقتصادی در کشور، 3/7 درصد 
و نرخ بیکاری، 1/1 درصد درمقایســه با بهار سال گذشته، پایین 
آمده اند. پایین آمدن نرخ بیکاری و مشــارکت بــه معنای ناامید 
شــدن برخی از افــراد از یافتن کار و بیرون آمــدن از بازار کار یا 
کم شــدن تعداد افراد شاغل در یک خانواده است. حالت دوم که 
درصورت مناســب بودن وضعیت اقتصادی است، در کشور وجود 
ندارد. بنابراین شــخص یا از یافتن کار ناامید شــده یا برای مثال 
در بورس سرمایه گذاری کرده اســت که در آمار اشتغال، حساب 
نمی شــوند. درنتیجه این موضوع به بخش حقیقی، لطمه خواهد 
زد و رشد بلند مدت و میان مدت را کاهش می دهد و دغدغه من 
از امضای نامه، موارد اشــاره شده بود.وی افزود: پایین آمدن نرخ 
بهره، قدرت وام دهی بانک ها را باال می برد. برای به ثبات رسیدن 
در نــرخ ارزی پاییــن، نیاز به تزریق منابع ریالی از ســوی بانک 
مرکزی وجود دارد و این تزریق منابع به معنای تورم است. به نطر 
من راهکار این اســت که حجم مبنا و دامنه نوسان برداشته شود 
تا نقدشوندگی بازار ســرمایه باال رود. همچنین باید درصد اوراق 

ثابت را کاهش دهند.
کمالیان در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود افت شاخص بورس، 
سایر بازارهای مالی دچار افت نشده اند، گفت: نرخ دالر در ابتدای 
ســال در محدوه 14 هزار تومان بود و انتهای تیرماه به 26 هزار 
تومان رسید. یعنی رشد 80 یا 90 درصدی داشته است. با افت 10 
درصدی شــاخص در مردادماه، نرخ دالر نیز تثبیت شد. در همه 
مباحــث مالی و اقتصادی این موضوع مطرح می شــود که اثرات 
افزایشی یا کاهشــی به هیچ عنوان یکسان نیست و در یک بازه 
زمانی مشــخص، اثرگذار نیستند. زمانی که بورس رشد و حرکت 
زیادی می کند، سایر شــاخص های اقتصادی مانند دالر به دنبال 
این حرکت می روند و بورس، حرکت خود را زودتر شــروع کرد و 
حتی اگر بورس متوقف شــود، مدت زمان دیگری باید دنباله روی 

صورت گیرد تا بازارهای مالی به ثبات برسند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان نتیجه گیری قطعی کرد 
که نقدینگی خارج شده از بازار سرمایه وارد سایر بازارهای موازی 
شده اســت، اما احتمال می رود که درصد باالیی از این نقدینگی 
بــه جایی که از آن آمده بود، باز می گردد. نقدینگی از بانک خارج 
نمی شــود و تحلیل ما این اســت که پول های واردشــده به بازار 

سرمایه، شبه پولی بوده است که به پول تبدیل شده است.
حمایت دستوری دولت از بورس، دلیل خروج نقدینگی از آن ��

همچنین محمد ناطقی، کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر من 
در درجه اول باید به این موضوع توجه کرد که آیا انتشار یک نامه 

می تواند ارزش یک دارایی را باال یا پایین ببرد یا خیر. ممکن است 
در کوتاه مدت، ارزش یــک دارایی افزایش یا کاهش یابد، اما در 
بلند مدت دارایی ها به ســمت ارزش واقعی خود حرکت می کنند. 
اگر شــخصی تصور می کند انتشــار این نامه موجب شــده است 
که قیمت دارایی کاهش یابد، باید خوشــحال شود. زیرا می تواند 
کاالیــی را که تصور می کرد گران اســت با قیمــت پایین تری 
خریداری کنــد. بنابراین دلیلی برای اثرگذاری این نامه بر ریزش 

بازار سرمایه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: نرخ دالر به طور تقریبی 6 برابر شده، نقدینگی 5 
برابر افزایش داشته و بازار مسکن در حدود 5 برابر رشد داشته، اما 
شــاخص کل بورس حدود 30 برابر شده است. زمانی که شاخص 

بورس 30 برابر می شود، اتفاقاتی به دنبال آن رخ می دهد.
ناطقی افزود: برای مثال شــخصی که شرکتی در بورس دارد، با 
10 برابر شدن قیمت آن، دو حالت رخ می دهد. در حالت اول این 
انتظار ایجاد می شود که قیمت شرکت در بیرون از بورس )اقتصاد 
آزاد( به قیمت شــرکت در بورس برســد که در این حالت، تورم 
ایجاد می شود. در حالت دوم، قیمت شرکت در بورس به قیمت در 
اقتصاد آزاد رســد که در این حالت، رکود در بورس ایجاد می شود. 
بنابراین یکی از این دو حالت رخ خواهد داد و این دولت است که 
باید انتخاب کند. دولت یا قصد دارد با چاپ پول، تورم بیشــتری 

در کشــور ایجاد کند )اقتصاد با بورس همگام شود( یا مانند برخی 
از کشــورها مانند ژاپن و امریکا، اقداماتی انجام دهد تا بورس با 
اقتصاد همگام شود. نطر ما این است که بورس اصاح شود. زیرا 
با رشــد بی مهابای بورس، اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور رخ 

نخواهد داد.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: بخش زیادی از خروج 
پول از بازار ســرمایه به این دلیل بوده است که دولت، به صورت 
دستوری قصد حمایت از بازار را داشت. اگر دولت حمایت دستوری 
از بازار سرمایه را اجرا نمی کرد، این خروج نقدینگی رخ نمی داد. به 
نظر من، دولت به نوعی درحال انتخاب تورم به جای رکود اســت. 
نتیجه این امر، رشد دالر تا حد کمی خواهد بود. اگر دولت بخواهد 
پول چاپ کند، شــرایط بدتر خواهد شد. اگر قصد چاپ پول ندارد، 

ممکن است بازارهای دیگر متشنج شوند.
وی اضافه کرد: تصور من این است که بازارهای موجود در کشور 
به ســمت همگرایی خواهند رفت. برای مثال، بورس رشد باالیی 
داشت و نرخ دالر پایین بود. این بازارها به سمت همگرایی خواهند 
رفت و در عددی همگرا می شوند. )بورس، پایین خواهد آمد و دالر، 

باال خواهد رفت(.
ناطقی گفت: کم شدن نرخ بهره به معنای چاپ پول توسط بانک 
مرکزی است. در بهار ســال جاری، پایه پولی به شدت رشد کرد. 
نرخ بهره اســمی در حال حاضر، 15 درصد است. نرخ بهره حقیقی 
در کشــور ما، منفی 20 درصد است. اگر این نرخ را کاهش دهیم، 
به معنای چاپ پول بیشــتر است. درنتیجه این امر، تورم بیشتری 
ایجاد خواهد شــد و این تورم به تمام بخش های اقتصاد، تســری 
پیدا خواهد کرد و دچار یک سیستم واگراشدن اقتصاد خواهیم شد. 
یعنی اتفاقی که در بهــار رخ داد و دالر را دو برابر کرد، دوباره رخ 

دهد و نرخ دالر را تا 40 یا 50 هزار تومان برساند.
این کارشــناس بازار ســرمایه بیان کرد: تصور ما این بود که بازار 
ســرمایه، رشد زیادی داشت و جلوتر از دیگر بازارها بود و به نوعی 
بازارهای موازی را به دنبال خود می کشاند. در حال حاضر، بورس 
پایین آمده و در محدوده دیگر بازارهای موازی قرار گرفته اســت، 
اما این موضوع دلیلی برای باال رفتن دیگر بازارها نیست. اگر رشد 
بورس متوقف شــود، تصور ما این اســت که رشد شتابات متوقف 
شود. این اتفاق نیز رخ داد. دالر در محدوده 24 هزار تومان متوقف 
شــد و با انتشار گزارش های مسکن در شهریورماه خواهیم دید که 

تورم در مسکن تاحدودی کاهش پیدا خواهد کرد.

سارا محسنی

در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی بررسی شد

دلیل ریزش شاخص بورس
نگاه روز

چگونگی افزایش شاخص کل بورس 

دولت از طریق تشــویق و تهییج مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس به 
دنبال آن اســت که عاوه بر کمک به گستردگی و تعمیق بازار سرمایه، 
اقدام به کنترل تورم در بازارهای موازی و پرتاب تورم به سال آینده کرده 

و کسری بودجه سال جاری خود را نیز تأمین کند.
همچنان که مطرح شــد،  هدف دولت از تشویق و ترغیب مردم به ورود 
ســرمایه های ُخرد و کانشــان به بازار بورس این اســت که عاوه بر 
جلوگیــری از ایجاد تورم در بازارهای مــوازی ازجمله ارز، طا، خودرو و 
مســکن، جلوی تقاضای مؤثر و درنتیجه تــورم در بازار کاال و خدمات را 
بگیرد و این تورم را به آینده پرتاب کند. همچنین ورود بخشی از نقدینگی 
اقتصاد به بازار بورس این ُحســن و منفعت را برای دولت دارد که قسمتی 
از سهام شرکت های بورســی که در نزد خود دارد را در قالب ETF های 
دولتی ازجمله دارا یکــم و دارا دوم به مردم عرضه نماید تا از این طریق 
با آزادســازی و خصوصی سازی بتواند کســری بودجه سال جاری خود را 
تأمین نماید. به عبارتی ســاده تر دولت با فروش بخشــی از سهام برخی 
شرکت های بورسی که متعلق به خودش است می تواند کسری بودجه خود 
را تأمین کند. پس این هدف را می توانیم برای دولت قائل باشم که هدف 
دولت از طریق تشــویق و تهییج مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس و 
ورود سرمایه های ُخرد و کان آن ها به این بازار، عاوه بر کنترل تورم در 
بازارهای موازی و پرتاب تورم به سال آینده، از این طریق کسری بودجه 

خود را نیز تأمین می کند.
هدف دیگر دولت این اســت که با فروش سهام شرکت های دولتی بتواند 
گستردگی بیشتری در بازار سرمایه ایجاد کند. با توجه به تعداد 49 میلیونی 
دارندگان ســهام عدالت در کشــور و تعداد چندمیلیونی خریداران اولین 
صندوق قابل معامله دولتی )دارا یکم( و همچنین تعداد میلیونی اشخاص 
حقیقی فعال در بازار بورس کشــور، دولت این امید را دارد که با افزایش 
سرمایه گذاران بازار ســرمایه در کشور، این اشخاص به مثابه سربازانی در 
مسیر جلوگیری از کاهش شاخص بورس رفتار نموده و با ورود پس اندازها 
و حتی تبدیل انواع مختلف دارایی های خود به سهام شرکت های بورسی 
خود کمک حال بازار به ویژه در مواقع کاهش شاخص کل باشند و درواقع در 
این هنگام همانند سپر و سوپاپ اطمینانی عمل نموده و مانع ریزش ارزش 
شــاخص کل بورس شوند. درحالی که قسمت عمده ای از خریداران سهام 
به ویژه دارندگان سهام عدالت و خریداران دارا یکم، در حال حاضر نخستین 
تجربه های حضورشان در بازار را درک می کنند و افرادی هستند که غالبًا 
امسال وارد این بازار شده اند. بیشتر این افراد علی رغم عدم آشنایی الزم با 
قوانین، مقررات و سازوکار فعالیت در بازار بورس، اقدام به سرمایه گذاری 
مســتقیم در این بازار نموده و به شــدت نســبت به کاهش ارزش سهام 
شــرکت ها حساس هستند. لذا رفتار سفته بازی غیرتثبیت کننده ای دارند و 
به محض کاهش ارزش سهام در چند روز متوالی، به صورت هیجانی اقدام 
به فروش ســهام خود می کنند. این تازه واردان بــه بازار بورس عاوه بر 
اینکه به خرید ســهام اشتیاق زیادی نشــان می دهند و صف خرید بسیار 
ســنگینی برای خرید سهام شــرکت ها ایجاد می کنند در صورت کاهش 
قیمت فروش نیز به صورت غیرتثبیت کننده رفتار نموده و صفوف سنگین 
فروش را در بازار شکل می دهند. این افراد حساسیت بسیار باالیی دارند و 
اتفاقاتــی که در ماه های اخیر و به ویژه در نیمه دوم مرداد رخ داده گواهی 

بر این ادعاست.
نکته آخر این است که در کشور ما تبلیغات وسیعی مبنی بر اینکه بازار سهام 
محل مناسبی برای تأمین مالی شرکت ها است انجام می شود؛ درحالی که 
نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم تأمین مالی شرکت ها صرفاً از 
طریق بازار سهام صورت نمی گیرد. به ویژه در کشورهای درحال توسعه که 
تأمین مالی بانک محوری داریم سهم بازار سهام در تأمین مالی شرکت ها 
اندک است. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز بازاری که سهم عمده ای 
در تأمین مالی شرکت ها ایفا می کند همانا بازار بدهی است نه بازار بورس 
که غالباً معادالت ثانویه در آن صورت می گیرد. بازار بدهی زیرمجموعه ای 
از بازار ســرمایه اســت همچنان که بازار بورس نیز خودش زیرمجموعه 
دیگری از بازار سرمایه است؛ اما نقش و سهم بازار بدهی در بازار سرمایه 

کشور ما، بسیار کوچک و نزدیک به صفر است.
ریزش شاخص کل بورس ناشی از کاهش ارزش قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس است که به خاطر نزولی بودن ارزش سهام اغلب 
این شرکت ها، برآیند شاخص منفی شده و کاهش پیدا می کند. ادامه روند 
کاهش شــاخص کل بورس موجب خروج نقدینگی از این بازار شده که 
این امر می تواند با خروج پول های بزرگ شــروع شود و در مدت کوتاهی 
موجب ایجاد تورم در بازار کاال و خدمات شــود. زیرا وقتی روند ریزشــی 
ادامه داشته باشد تمام افراد سعی می کنند حتی در قیمت های پایین و در 
صف های فروش سهام خود را بفروشــند و پول خود را از این بازار خارج 
کنند. صاحبان پول های بزرگ غالباً با شناسایی سود از بازار خارج می شوند، 
بعضی افراد هم در نقطه سربه سر از بازار خارج می شوند و برخی دیگر نیز 
ناگزیر با پذیرش زیان از بازار خارج خواهند شــد. زیرا ســهامداران با این 
نــگاه که اگر بخواهند در بازار بمانند باید زیان های بیشــتری را متحمل 
شوند پس تاش می کنند که هرچه زودتر از این بازار ریزشی خارج شوند. 
پس از خروج نقدینگی و پول های بزرگ از بازار سهام، صاحبان پول های 
بزرگ دارایی هایشــان را وارد بازارهای موازی ازجمله ارز، طا، خودرو و 
مسکن می کنند. معمواًل ســرمایه های ُخرد جذب بازار ارز، طا و خودرو 
می شود و سرمایه های کان هم بیشتر و غالباً جذب بازار مسکن خواهند 
شــد. در صورت ریزش شــاخص کل بازار بورس در طــی ماه های آتی، 
بازارهایی که به صورت سنتی توانسته اند ارزش پول ملی را برای صاحبان 
ســرمایه حفظ کنند مجدداً میزبان حجم نقدینگی اقتصاد خواهند بود. در 
این صورت می بایست منتظر افزایش بیشتری در نرخ تورم باشیم. بنابراین 
تورم مضاعفی بر اقتصاد تحمیل خواهد شــد که از محل خروج نقدینگی 
از بــازار بورس و ایجاد تقاضای مؤثر تقاضای مؤثر در بازار کاال و خدمات 
است. بنابراین در صورت وقوع ریزش شاخص کل بازار بورس، باید منتظر 

ایجاد تورم های باالتر در نیمه دوم سال در کشور باشیم. 
* کارشناس اقتصادی   

قزوین مهرداد رحمانی

 نماینده مردم بناب در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر بررسی 
نوســانات بورس در کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید: 
همانطور که مجلس و کمیســیون اقتصادی تا به امروز برای 
بررســی موضوع بورس، جلسات مختلفی با حضور مسئوالن 
دولتی از جمله دژپسند وزیر اقتصاد و قالیباف اصل و... برگزار 
کرده و پیگیر بحث بورس بوده، بعد از بروز نوســانات اخیر و 
نزول شــاخص بورس هم این پیگیری ها را با جدیت بیشتر 
دنبال خواهیم کرد تا مردم و ســرمایه های خرد بیشتر از این 

متضرر نشوند و سرمایه هایشان با آسیب روبه رو نشود.
او در ادامه خاطرنشــان کرد: قبل بروز این نوســان ها البته، 
بسیاری از نمایندگان و کارشناسان دلسوز نسبت به دورنمای 
بــورس هشــدار داده بودند و چنین روزهایــی را پیش بینی 
می کردند. اینکه بورس بدون اینکه بسترهای الزم فراهم شده 
باشد و زیربنای تولیدی کشور مهیا باشد، چنین اعداد و ارقامی 
را از رشد فزاینده ارائه کند غیر واقعی بود و به نظر می آمد که 
سهامداران یک چنین نزولی را در ادامه تجربه کنند. اما اینکه 
برخی تصمیم سازی های اجرایی و مدیریتی این روزند نزولی 
را تشدید کرده باشد موضوعی است که باید از منظر تخصصی 

مورد بررسی قرار بگیرد.
باقری در پاســخ به این پرسش که بهرحال دامنه وسیعی از 
اقشــار کمتربرخوردار هم دارایی خود را وارد بورس کرده اند، 
برای جلویگری از اتاف این ســرمایه ها چه باید کرد؟ گفت: 
در شــرایط فعلی که این اتفاق رخ داده، اواًل باید تاش شود 
تا دامنــه آگاهی های عمومی در خصــوص بورس افزایش 
یابد و ســهامداران را به مهارت هــای الزم برای فعالیت در 
چنین بازاری مجهز کنیم. اینطور نشــود که با چند ســاعت 
کاس، فــرد تصور کند که می تواند وارد بورس شــود و در 
برابر بازارسازی ها و بازارگردانی ها و... از اموال خود محافظت 

کند. مردم باید بدانند که فعالیت در بورس نیازمند مهارت های 
علمی و عملی اســت. این مهارت باید توسط دولت در اختیار 

مردم قرار داده شود.
او در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر مردم باید بدانند، نوسان 
طبیعت بورس است و نباید نگران باشند، یک روز سود است 
و یک روز ضرر، یک دوره شــاخص ها به سمت اوج گرفتن 
هستند و دوره دیگر شاخص ها نزول می کنند. به نظر می رسد 
ســهامداران باید صبر کنند، بدون تردید بورس هم در طول 
ماه هــای آینده و هم در طول ســالهای آینده روزگار بهتری 

خواهد داشت.
 عضــو کمیســیون اقتصادی مجلــس با اشــاره به نقش 

تصمیم ســازی های اجرایی در بهبــود وضعیت بورس گفت: 
نکته مهم در شــرایط فعلی این است که دولت سیاست های 
خود درباره بورس را شفاف اعام کند، اینکه هر روز سیاست 
تازه ای در بورس اعام شــود و بــورس را در یک آزمون و 
خطای مســتمر قرار دهند، باعث می شــود تا بازار ســرمایه 
کشــورمان قوام و دوام الزم را پیدا نکنــد. باید یک راهبرد 
مشخص را اعام کنند و به سرمایه گذاران این پیام را بدهند 
که بازار سرمایه برنامه و ثبات الزم را دارد و می شود بر روی 

چشم انداز آتی آن حساب باز کرد.
نماینده مــردم بناب در مجلس همچنین خاطرنشــان کرد: 
مردم، رســانه ها و فعاالن اقتصادی باید بدانند که طی چند 

ماه آینده سیاســت کلی دولت در خصوص بازار سرمایه چه 
خواهد بود و بر اساس چه مکانیسمی اجرایی می شود. ضمن 
اینکه زمانی که این سیاست های اجرایی اعام می شود دیگر 
نباید تغییری در آن ایجاد شود تا ثبات در بازار سرمایه بیشتر 
شــود. زمانی که روند تصمیم سازی های دولت ثبات الزم را 
نداشــته باشد و برخی ناهماهنگی های اجرایی و مدیریتی در 
بازار سرمایه همچنان ادامه داشته باشد، شاهد افزایش شایعات 
و گمانه زنی هایی خواهیم بود. این آشــفتگی ها در نهایت به 
اموال عمومی مردم آسیب می زند، ضمن اینکه اعتماد عمومی 

به بازار سرمایه را نیز خدشه دار می کند.
باقری با اشــاره به نقش مخرب سوداگران در بازار سرمایه و 
ضرورت مهار این کلونی های سوداگرانه گفت: واقع آن است 
که در بازار ســرمایه افراد حقیقــی و حقوقی وجود دارند که 
تاش می کنند از آشفتگی های بازار و کم اطاعی سهامداران 
سوءاســتفاده کنند و برای خود سودهای کان و هنگفتی را 
متصور می شوند. ابزار کسب این سود کان هم سرمایه های 
مردمی اســت که دارایی خود را با هدف سود بیشتر وارد بازار 
ســرمایه کرده اند و اطاع الزم از پیچ و خم های بازار سرمایه 
را نیز ندارند. باید در برابر این کلونی های سوداگرانه، نظارت ها 
تقویت شوند تا سرمایه مردم اسیر این نوع سودجویی ها نشود.

این نماینده در پاسخ به این پرسش که آیا این توقع که دولت 
ســود و زیان مردم در بازار ســرمایه را به نوعی جبران کند، 
دیدگاه درستی است؟ گفت: همانطور که می دانید دولت قادر 
به جبران ضرر و زیان مردم نیست، بازار سرمایه قواعد خاص 
خود را دارد و سود و زیان هم در آن وجود دارد. نقش دولت اما 
هدایت بازار به سمت ثبات بیشتر است. نقش دولت افزایش 
آگاهی های عمومی است. نقش دولت اتخاذ تصمیماتی است 
که در نهایت منجر به بهبود فضای کسب و کار و رشد بازارها 
شــود. نباید به گونه ای عمل شود که مردم تصور کنند دولت 
برای جبران کسری بودجه، نقدینگی عمومی را به سمت بازار 
ســرمایه هدایت کرده و حاال که مشکل کسری بودجه اش 

را حل شده، بازار سرمایه را به حال خودش رها کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

وظیفه دولت جبران زیان بورسی مردم نیست مهدی بیک

هشدار شرکت سپرده گذاری مرکزی 
به سهامداران بورس

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سهامداران 
بازار سرمایه هشدار داد تا مراقب سایت های جعلی به نام این شرکت 

باشند.
امید ارباب زاده گفت: اخیرا مشــاهده شده که برخی از افراد سودجو با 
راه اندازی ســایت های کامًا مشابه سامانه جامع اطاعات مشتریان 
)سجام( تاش به دریافت اطاعات کارت بانکی اشخاص نموده و کاربر 
را با عنوان پرداخت حق ثبت نام سجام به سامانه های جعلی و مشابه 

سایت های پرداخت الکترونیکی هدایت می کنند.مدیر امنیت اطاعات 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( افزود: 
اشخاصی که قربانی این تله گذاری شده اند، پس از وارد کردن اطاعات 
کارت بانکی خود متوجه می شود که مبلغی غیرمتعارف از حساب ایشان 
کسر گردیده است. این گونه سایت ها به این گونه عمل می نمایند که 
اطاعات کارت بانکی قربانی را دریافت و در اختیار شخص مهاجم قرار 
داده و این شخص بافاصله با استفاده از اطاعات کارت بانکی اقدام به 

خرید و یا جابجایی پول می نماید.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر و تاش برخی از سودجویان در سوء استفاده 
از نام سامانه سجام عنوان کرد که فیشینگ یا تله گذاری به حماتی 

گفته می شود که مهاجم با راه اندازی سایت جعلی کاما مشابه سایت 
اصلی تــاش می کند تا به اطاعات کاربــران از جمله نام کاربری، 
اطاعات هویتی، اطاعات مالی، اطاعات کارت بانکی و…. دست 
پیدا کرده و با سوء استفاده از این اطاعات مشکاتی را برای قربانی 
به وجود آورد. این نوع از حمله به راحتی و با کمی هوشــیاری کاربران 
قابل دفاع می باشد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر با 
هماهنگی صورت گرفته با پلیس فتا تمامی سایتهای جعلی بافاصله 
پس از شناسایی از دسترس خارج می شوند افزود با در اختیار قراردادن 
اطاعات الزم جهت شناســایی اشخاص سودجو به مراجع ذیصاح، 

فعالیت این اشخاص در حال بررسی است.

در حال حاضر نمی توان 
نتیجه گیری قطعی کرد که 

نقدینگی خارج شده از بازار 
سرمایه وارد سایر بازارهای 

موازی شده است، اما احتمال 
می رود که درصد باالیی از این 

نقدینگی به جایی که از آن آمده 
بود، باز می گردد. نقدینگی از 

بانک خارج نمی شود و تحلیل ما 
این است که پول های واردشده 
به بازار سرمایه، شبه پولی بوده 

است که به پول تبدیل شده 
است.

تصور ما این بود که بازار 
سرمایه، رشد زیادی داشت 
و جلوتر از دیگر بازارها بود 
و به نوعی بازارهای موازی را 
به دنبال خود می کشاند. در 

حال حاضر، بورس پایین آمده 
و در محدوده دیگر بازارهای 
موازی قرار گرفته است، اما 
این موضوع دلیلی برای باال 

رفتن دیگر بازارها نیست. اگر 
رشد بورس متوقف شود، تصور 

ما این است که رشد شتابات 
متوقف شود. 
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 19شهریور ماه 1399 
سال پنجم شماره 187

در سال جهش تولید؛
در پنجمین مرحله ۷0 دستگاه ناوگان 

ریلی به بهره برداری رسید
با حضور وزیر راه وشهرســازی و مدیرعامــل راه آهن جمهوری 
اســامی ایران و در پنجمین مرحله از تولیدات ناوگان ریلی، 70 
دســتگاه ناوگان ریلی به ارزش 73 میلیارد تومان به بهره برداری 

رسید.
بــه گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اســامی ایران، در 
سال جهش تولید امسال در پنج مرحله 329 دستگاه ناوگان ریلی 

به ارزش 567 میلیارد تومان به بهره برداری رســیده اســت که 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، 52 درصد افزایش نشان 

می دهد.
در این مرحله 59 دستگاه واگن باری نو، 2 دستگاه واگن مسافری 
نو و 9 دستگاه لکوموتیو بهسازی شده که با ورود این تعداد ناوگان 
به شبکه ریلی که صد درصد در شرکت های داخلی تولید شده، در 

مجموع برای 193 نفر اشتغالزایی شده است.
شــرکت های تجارت کوشش ســپاهان، صنایع ملی مس ایران، 
جنرال مکانیــک، آذرکیا تجارت، حمل ونقل ریلی رجا و راه آهن 
جمهوری اسامی ایران 6 شرکت سرمایه گذاراین ناوگان هستند 

که همه آنها در کارخانجات واگن پارس، واگن سازی کوثر، فوالد 
درخشان، پلور سبز، ایرکو و کارخانجات تعمیرات اساسی لکوموتیو 

تهران و بافق آماده شده است.
در مرحله نخست امسال و در فروردین ماه سال جاری، 56 دستگاه 
ناوگان ریلی بــه ارزش 125 میلیارد تومــان، در مرحله دوم 88 
دســتگاه به ارزش 144 میلیارد تومان، در مرحله سوم 65 دستگاه 
به ارزش 156 میلیارد تومان، در مرحله چهارم امسال 50 دستگاه 
ناوگان به ارزش 69 میلیارد تومان ســرمایه گذاری و در پنجمین 
مرحله 70 دستگاه ناوگان ریلی به ارزش 73 میلیارد تومان به بهره 

برداری رسیده است.

حمل و نقل

 آمادگی متروی تهران برای آغاز سال 
تحصیلی 1۳۹۹

 

نایــب رییس هیات مدیــره و مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
متروی تهران تمهیدات شرکت بهره برداری مترو، برای آغاز سال 

تحصیلی 1399 را تشریح کرد.
به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره 
بــرداری متروی تهران و حومه، فرنوش نوبخت گفت: برای آغاز 
سال تحصیلی جدید، با آمادگی کامل و با استفاده از تمامی ناوگان 
ســرفاصله حرکت قطارها در خطوط یک و چهار 5/3 دقیقه، در 
خط دو، 3 دقیقه و در خط سه شش 15 دقیقه و در خط هفت 10 

دقیقه همانند قبل می باشد.
وی تصریح کرد با توجه به شــیوع کرونا و احتمال آموزش از راه 
دور، برآوردی از افزایش تعداد مســافران با آغاز ســال تحصیلی 
نداریــم و تمهیدات فعلی مان را برای آغاز ســال تحصیلی ادامه 
خواهیم داد. نوبخت با اشاره به اینکه هنوز وضعیت تشکیل مستمر 
کاس های مدارس و دانشــگاه ها به صورت حضوری مشخص 
نیست خاطرنشان کرد: در صورت برپایی کاس های حضوری در 
مدارس و دانشگاه ها، بررسی خواهیم کرد که چه میزان استفاده از 
مترو با آغاز سال تحصیلی افزایش می یابد تا براساس آن برنامه 
ریزی برای هر چه بهتر اجرا شــدن پروتکل های بهداشتی انجام 

شود.

 خودکفایی کشور در تولید ترمز ملی و 
چرخ مونوبلوک

آیین بهره برداری از پنجمین مرحله از بهره برداری ناوگان ریلی 
کشور امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن و 
همچنین با حضور ویدیوکنفرانسی مدیرعامل یکی از شرکت های 

سازنده )پلورسبز( برگزار شد.
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران در ابتدای 
ســخنان خود از بهره برداری از 70 دســتگاه ناوگان ریلی جدید 
شامل واگن های مسافری، واگن های باری و لوکوموتیو با ارزشی 
بالغ بر 73 میلیارد تومان خبر داد و گفت: خدا را شاکریم که افتخار 
انجام این امر مهم را نسیبمان کرد تا حدود 4000 قطعه تجهیزات 

ریلی در داخل تولید شود.
ســعید رســولی اضافه کرد: در حوزه چرخ مونوبلوک و سیستم 
ترمز ملی به خودکفایی رســیده ایم و امروز 70 دســتگاه ناوگان 
ریلی جدید با ارزشــی بالغ بر 73 میلیــارد تومان به بهره برداری 
می رسد که با این حســاب، بالغ بر 30 میلیارد یورو صرفه جویی 
ارزی صورت گرفته و نســبت به سال گذشته میز 52 درصد رشد 

داشته ایم.
وی افــزود: تولید چرخ مونوبلوک که هم اکنون در محور جنوب 
به عنوان یکی از فنی ترین محورهای ریلی در حال سیر و انجام 
تست گرم است و پس از طی مراحل و دریافت تأییدیه های نهایی 
به صورت صددرصد در داخل تولید شده و وابستگی قطع می شود، 
اتفاق خوبی است که در سایر حوزه ها نیز در حال رخ دادن است.

رســولی ادامه داد: همچنین سیستم ترمز ملی هم در داخل تولید 
شــده و در مهرماه امســال روی 8 دســتگاه واگن سوار شده و 
به بهره برداری می رســد. در این زمینــه نیز می توانیم به صورت 
صددرصد تولید سیســتم ترمز ملی را انجــام داده و از واردات به 
صورت کامل قطع وابســتگی کنیم تا به ایــن طریق از ارزبری 

جلوگیری و چرخ صنعت داخلی ریلی نیز بخوبی بچرخد.

به مناسبت ایام ماه محرم در ایوان انتظار 
برگزار می شود

 »حسینیه انتظار« میزبان مسافران 
متروی تهران

 مدیریت ارتباطات و امورربین الملل از برپایی حســینه انتظار تا 
پایان ماه صفر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه حســینیه انتظار در ایستگاه متروی میدان 

حضرت ولی عصر )عج( میزبان مسافران متروی تهران است.
در ایــن ویژه برنامه فرهنگی و مذهبی که به همت معاونت امور 
فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران اجرا شد 
فضای ایوان انتظار از جمله ورودی ها، ستون ها و دیواره ها با کتیبه 
و 72 پرچم به نشانه 72 شهید واقعه کربا و همچنین سازه های 

کتب عاشورایی فضاسازی می شود.
گفتنی اســت به همین منظــور مجموعــه برنامه هایی در این 
مجموعه با عنوان حسینیه انتظار شــامل پایگاه مشاوره زندگی 
حســینی با موضوع پاسخ به سؤاالت دینی، مذهبی و خانوادگی، 
پخش نواهای عاشورایی در فضای ایوان و اکران نمایشگاه عکس 

عاشورا نیز برگزار می شود.
حسینیه انتظار تا پایان ماه صفر میزبان مسافران شهر زیرزمینی 

خواهد بود.

بازتاب

 پنجمین مرحلهٔ بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در سال »جهش 
تولیــد« با حضــور وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل راه آهن و 

مدیران و تولیدکنندگان ناوگان ریلی انجام شد.
وزیر راه و شهرســازی در این مراســم با اشاره به این که سفارش 
بیش از 8000 دســتگاه ناوگان جدید انجام شده است، اظهار کرد: 
این نشــان می دهد که علی رغم سنگ اندازی های دشمنان چرخ 
اقتصاد کشــور می چرخد و با وجود اینکه می خواهند القا کنند چرخ 
اقتصاد ایران خوابیده و فلج شده، باید گفت که از اول شهریورماه تا 
روز گذشته بیش از 22 میلیون تن بار با بارنامه رسمی در جاده های 
کشور جابه جا شده اســت و این اگر نشان دهنده اقتصادی پویا و 

فعال نیست، پس نشانه چیست.
اسامی ادامه داد: سهم ریل از بنادر نیز در پنج ماهه نخست امسال 
و براســاس آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.2 برابر رشد 

داشته است و این آخر راه نیست. در. واقع هر قدر راه آهن بیشتر خود 
را به مراکز بار و لجستیک متصل کند مزیت بیشتری برای صاحبان 

بار داشته و می تواند سهم ریل را در حوزه باری افزایش دهد.
اسامی خاطر نشان کرد: در سال گذشته و تا قبل از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور سهم ریل در حوزه مسافری نسبت به سال 97، 6 
درصد رشــد یافت و اگر به کرونا بر نمی خوردیم قطعاً سهم ریلی 
در حوزه باری و مســافری در سال جاری نیز افزایش نیز می یافت، 
اما ما معتقد هستیم که تا پایان امسال سهم ریل از بار تا حدود 15 
درصد افزایش می یابد کما این که پارســال تا قبل از شیوع ویروس 
کرونا به حدود 13 درصد رســیده بود.وزیر راه و شهرســازی ادامه 
داد: صنعت ریلی امروز وابســتگی هایش به صورت مستمر کاهش 
می یابد و خودکفایی اش بیشتر می شــود و ایران نه تنها به عنوان 
بهره بردار بلکه به عنــوان صاحب فناوری و صنعت در حوزه ریلی 

شناخته می شود و به سمتی می رود که بتواند فراتر از جغرافیای خود 
بازار پیدا کند و تاکنون گام های بلندی در این زمینه برداشته است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریــح کرد: 22 میلیون تن بار 
در شهریورماه امســال در جاده های کشور جابه جا شده و تا پایان 
مردادماه امســال نیز میزان جابه جایی بار از بنادر در حوزه ریلی به 
2.2 برابر بیشتر از همین بازه زمانی در سال گذشته رسیده و مسلمًا 
بــه هدف گذاری صورت گرفته که ســاخت و بهره برداری 2000 

دستگاه ناوگان جدید ریلی است، هم خواهیم رسید.
اسامی اضافه کرد: امسال عمداً ســاخت و بهره برداری از 2000 

دســتگاه ناوگان ریلی را هدف گذاری کردیم و مطمئن هستیم با 
وجود بهره برداری از 329 دستگاه ناوگان جدید ریلی در پنج ماهه 
امســال به این هدف خواهیم رسید چرا که در 12 ماهه پارسال به 
700 دستگاه ساخته شده است و این نشان از جهش و رشد در این 
زمینه دارد.وی ادامه داد: ما همچنین امیدواریم با رفع مشــکات 
و موانع ناخواســته در حوزه هایی مانند فوالد و بانکی که به زودی 
برطرف می شود در ماه های آینده شاهد تحویل تعداد بیشتر ناوگان 
ریلی باشــیم و در پایان امسال بتوانیم 2000 دستگاه ناوگان ریلی 

جدید به خطوط راه آهن به شبکه ریلی وارد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

هدف گذاری ساخت دوهزار دستگاه 
انواع ناوگان ریلی تا پایان امسال

اقتصاد ایران در ســال های اخیر با پیچیده ترین، وسیع ترین و 
اثرگذارترین تحریم های بین المللی مواجه بوده است. وابستگی 
فرآیندهای تولید به داده های خارجی، وابســتگی به درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی و شکاف بین 
عرضه و تقاضای برخی کاالهای اساســی یا کاالها و خدمات 
مورد نیاز، باعث شده است تا فرآیندهای توسعه در کشور بیش 

از گذشته متوقف شود.
اما نکته اساسی تاب آوری و مقاومت اقتصاد کشور در دوره های 
اعمال تحریم است که بر خاف انتظار تحریم کنندگان موجب 
شده است تا فروپاشی اقتصادی محقق نشود. تحریم های اعمال 
شده به رغم آنکه از سوی دستگاه حاکمه فعلی آمریکا حمایت 
می شود، ولی به طور کامل تحت برنامه ریزی و کنترل مقامات 
فعلی کاخ سفید نیســت. نظام تصمیم گیری در ایاالت متحده 
با تغییر رئیس جمهور، به طور ساختاری تغییر نمی کند و عمدتًا 
رئیس اجرایی کشور از فرصت های موجود در نظام مزبور بهره 
مورد نظر خود را اخذ می کند و با تغییر دولت ممکن اســت به 
ظاهر و در سطح برنامه های اجرایی و عملیاتی تحوالتی روی 
دهد ولی پایه و اساس راهبردهای سیاست های نظام مدیریت 

آمریکا با تغییر رئیس جمهور دچار تغییر اساسی نمی شود.
جهت گیری هــا و راهبردهای اساســی سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی ایاالت متحده از ســوی نهادهای متنوع 
و اثرگذار داخل نظام سیاســی و اداری این کشــور طراحی و 
مشخص می شود که تغییر رئیس جمهور اثر تعیین کننده ای در 

آن ندارد.
فرآیند توسعه در ایران سال های زیادی است که یا به طور کامل 
متوقف شده است یا بسیار کند تداوم دارد که علت آن متأثر از 

نوع نگاه به توسعه و راهکارها و پیامدهای آن است. علت اینکه 
اقتصــاد ایران در برابر تحریم های وســیع و تهاجم های مؤثر 
بین المللی هنوز سرپا است، حضور بامنازع دولت در اقتصاد و 
نبــود تعامات مؤثر و کارآ بین اقتصاد داخلی و نظام اقتصادی 
و تجــاری بین المللی اســت. به همین دلیل اســت که تغییر 
رئیس جمهور در آمریکا، تحولی اساسی در کارکردهای اقتصاد و 
مدیریت اقتصادی کشور پدید نمی آورد. دولت به مفهوم عام آن 
و نه فقط قوه مجریه در ایران سهم اصلی را در تولید، مصرف، 
سرمایه گذاری، عملیات بانکی، بازار سرمایه و... در اختیار دارد و 
به نوعی مستقل از مردم و جامعه فعالیت می کند. حجم اصلی 
اشتغال و عوامل افزایش یا کاهش آن در اختیار دولت و بخش 
عمومی است و به همین دلیل است که افزایش وسیع نقدینگی 
و خلق پول توســط دولت صورت می گیرد و توسط دولت هم 
مدیریت می شود و مردم از طریق تحمل افزایش سطح عمومی 
قیمت ها و تورم، برنامه های دولت را تأمین مالی می کنند. طی 
ماه های پایانی ســال 1398 و 6 ماه سال 1399، بازار سرمایه 
ایران بدون برخورداری از هر معیار بنیادین و ارزش های واقعی، 

رشد می کند و این رشد کامًا موهوم است.
اگر در هر کشــور دیگری اتفاقاتی شبیه آنچه در اقتصاد ایران 
طی یک ســال اخیر روی داده است، پدید می آمد، بورس سهام 
که ابزار شــفاف کردن وضعیت و شرایط کسب وکار و اقتصاد 
جامعه اســت بدون تردید سقوط می کرد، ولی در ایران به دلیل 
حضــور منحصربه فــرد و تعیین کننده دولت در بازار ســهام، 
نقدینگی ســرگردان به بورس هدایت می شــود و ارزش های 

موهوم پدید می آورد.

بخــش خصوصی واقعی با اســتفاده از نتایــج تحصیل دقیق 
هزینه-فایــده کســب وکارهای مختلف را در ســطوح خرد و 
کان، تأسیس، اداره و توســعه می دهد. تحلیل هزینه-فایده 
متکی بــه داده های واقعی از وضعیت حــال و آینده بازارها و 
اقتصاد کان اســت. تحریم هایی کــه در اقتصاد ایران اعمال 
شده است، به راحتی قابلیت اضمحال بخش خصوصی واقعی 
را داشته است، ولی دولت با اهداف غیراقتصادی یا سیاسی مانع 
فروپاشی بسیاری فرآیندهای تولید و کسب وکار شده است که 
تداوم آنها به معنای کارآ بودن و اقتصادی بودن آنها نیســت. 
حاکمیت و مدیریت اقتصــادی در صورتی کارآمد و قابل قبول 
اســت که منجر به ایجاد بســتر و فضایی برای ایجاد، رشد و 
توسعه آزادانه و متکی بر صرفه های اقتصادی و مالی فعالیت ها 
توســط بخش خصوصی واقعی باشــد. در غیــر این صورت 
اعمال مدیریت صرفاً اداری و سیاســی برای حفظ فعالیت های 
اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت منافعی را ایجاد کند، ولی 

در بلندمدت اثرات مثبتی نخواهد داشت.
وابســتگی اقتصاد و فعالیت های جاری کشــور به درآمدهای 
حاصل از صــادرات و نفت خام کاهش یافتــه و این کاهش 
وابستگی تاب آوری اقتصاد را در دوره تحریم افزایش داده است، 
ولی حرکت توسعه ای کشــور نیازمند منابع وسیع اقتصادی و 
مالی است که بدون درآمدهای حاصل از صادرات نفت، حصول 
آنها با شــرایط موجود اقتصاد سیاسی کشور امکان پذیر نیست. 
نتایج عملکرد برنامه های توسعه کشور )خصوصاً برنامه چهارم 
تا ششــم( تأییدکننده این ادعا اســت و در شرایط تحریم که 
منابع ارزی به شدت کاهش یافته است، ظرفیت های توسعه ای 

و بزرگ شــدن اقتصاد از بین رفته است. نتایج عملکرد اقتصاد 
ایران، طی 6 ماه ســال جاری با دوره مشــابه سال قبل و سال 
قبل از آن نشــان می دهد ظرفیت های جدید در اقتصاد ایران 

رشد نکرده اند.
بنابراین اگر عملکرد اقتصاد ایران در سطح کان و در سطوح 
بازارهــای کســب وکار از زاویه تغییــرات بنیادین و تحوالت 
ســاختاری و توسعه ای مورد بررســی قرار گیرد، عامل اصلی 
ایجاد تحوالت اساسی، تغییر در کمیت و کیفیت شیوه مدیریت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی داخلی کشور است و تحوالت 

بیرونی از نظر اهمیت، در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
تغییر رئیس جمهور آمریکا منجر بــه تغییر رویکردها و اعمال 
جهت گیری هــا و مدیریت های مختلف در ســطوح عملیاتی 
می شــود، ولی تغییری در دکترین، راهبردها و فلسفه سیاسی 
و اقتصــادی نظام اقتصادی/سیاســی/اجتماعی ایاالت متحده 
ایجاد نمی شود و به همین صورت حضور رئیس جمهور از حزب 
دموکرات یا جمهوری خواه در مســند باالتریــن مقام اجرایی 
در کشــور مزبور، تحولی در وقوف و بــاور مدیریت اقتصادی 
و سیاســی ایران ایجاد نمی کند. ممکن است در کوتاه مدت یا 
میان مدت اثراتی ملموس را ایجاد کند، ولی تســریع یا توقف 
و کندی فرآیند توســعه کشــور متأثر از شیوه مدیریت اقتصاد 
سیاسی کشور است. اقتصاد سیاســی کشور بدون تأثیر از هر 
گونــه تحول بیرونی و تهدید یا فرصــت بلندمدت، میان مدت 
و کوتاه مدت شــکل گرفته و تداوم یافته اســت و در آینده نیز 
نمی توان انتظار داشت با روی کار آمدن رئیس جمهور دموکرات 
یا جمهوری خواه در آمریکا تحولی اساسی در اقتصاد ایران پدید 

آید. مشکل اقتصاد ایران مشکل ساختاری و داخلی است.

* کارشناس اقتصادی  

ریشه مشکات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟ حسن خوشپور *

طبق قوانین حمل و نقل در تمام کشورها، ابتدایی ترین اصل و 
شرط دریافت مجوز شرکت حمل و نقل، داشتن ناوگان ملکی 
است، البته در ایران هم قوانین همین را می گوید، ولی در اجرا 
اتفاقات دیگری میفتد که نتیجــه و خروجی آن ایجاد زحمت 
برای مسئوالن، استثمار رانندگان و ناکارآمدی حمل و نقل شده 

است.
از آنجا که فلســفه حمل و نقل، ارائه خدمات در قبال کســب 
درآمــد و یک فعالیت اقتصادی اســت، بنابراین افراد با هدف 
کسب درآمد جذب آن می شوند، مخصوصاً رانندگان. طبیعتاً هر 
فعالیتی اگر صرفه اقتصادی نداشــته باشد، قادر به ادامه حیات 
نخواهد بود و ورشکست خواهد شد. در دیگر کشورها مسئوالن 
قــدرت مالی، توانمند بودن فرد متقاضی و ســرمایه گذاری را 
ماک عمل قرار می دهند، حال اگر سرمایه گذار مدارک کافی 
مدیریتی نداشت، مدیر مربوط را استخدام می کنند، ولی در ایران 
شرط اعطای مجوز فعالیت صرفاً شرکت و قبولی در آزمون فیاتا 
است، این امر از یک طرف موجب شده که شرکت حمل واقعی 
و توانمند تشکیل نشود و از طرف دیگر پروانه فعالیت فردی که 
در آزمون قبول شده بیش از یک میلیارد تومان به فروش برود، 

البته داخلی هم همینطور.
چرا باید پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل قابل خرید و فروش 
باشــد؟ مگر پروانه ســایر صنوف قابل خرید و فروش است؟ 
پروانه فعالیت باید با صاحب آن تعریف شــود، بنابراین قانون 
را دور می زنند، با اســتناد به مصوبه 209 شورایعالی هماهنگی 
ترابری، کانون ها و انجمن ها باید با مشــورت و نظرخواهی از 
دیگر انجمن ها اقدام به اعام نرخ خدمات حمل و نقل نمایند، 
امری که هرگز از طرف هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل 
و نقل بین المللی ایران و کانون های حمل و نقلی داخلی مورد 
توجه قرار نگرفته اســت. زیرا هیچ یک از شرکت ها و مدیران 
انجمن ها کامیون ندارند تا از مشــکات و هزینه های کامیون 
اطاع داشته باشند، کامیون نداشتن شرکت ها باعث بروز پدیده 

داللی، عدم عقد قرارداد حمل با راننده، بی نظمی، هرج و مرج و 
توقف های توقف های طوالنی مدت ناوگان در مبادی بارگیری، 
مقاصــد تخلیه و نا کارآمدی آنها گردیده که به ضرر رانندگانی 
است که هزینه های زیادی متحمل می شوند تا خود و کامیون 

بتوانند در مسیرهای بین المللی فعالیت کنند.
بنابراین فلسفه تعیین نرخ حق توقف با هدف و ذهنیت مدیریت، 
برنامه ریزی حمل و این که نقش جریمه، بازدارندگی و انضباط 
کاری ایفا کند، شکل گرفته است، نه این که برای شرکت حمل 
یا صاحب کاال و دالل مقزون به صرفه باشد و کامیون را تبدیل 

به انباری سیار نمایند.
انجمن ایران در بخشنامه ای که در پایان سال 98 صادر نمود، 
نــرخ حق توقف ناوگان چادری را مبلغ 750 هزار تومان حدوداً 
30 دالر و در صفحه 2 بند 7 این بخشــنامه ضریب 30 درصد 
مازاد برای ناوگان یخچال دار نســبت به سایر ناوگان، مبلغی 
نزدیک به یک میلیون تومان حدوداً 40 دالر تعیین کرده است، 
حال آنکه حق توقف ناوگان یخچالدار خارجی از جمله ترکیه ای 
که از از اروپا برای ایران بار می آورند حدوداً 265 یورو است، از 
هیئت مدیره انجمن ایران پرسیده شده این عدد اعامی چگونه 
و از کجا به دســت آمده است؟ در پاسخ فرموده اند ما سالی یک 
بار عرف بازار را در نظر گرفته و بخشنامه صادر می کنیم، برای 
محاســبه اختاف نرخ یخچال کدامیک از این پارامترها را در 
نظر گرفته اند؟ برای هر پارامتری چند درصد؟ سوخت مصرفی؟ 
ریسک قبول مسئولیت نگهداری محموله در دمای مورد نظر؟ 
مسئولیت فساد و تخریب کاال؟ احتمال خرابی موتور یخچال؟ 

پرداخت خسارت به صاحب کاال در صورت خرابی محموله؟
جهت اطاع وقتی کامیون یخچال دار متوقف می شود، به دلیل 
عدم گردش و جابه جایی هوا، گرمایی که خود موتور هنگام کار 
کردن تولید می کند موتور را احاطه کرده و از آنجا که موتورهای 
یخچال آمریکایی و ایرلندی هستند و مخصوص مناطق نسبتًا 

سردسیر ساخته شــده اند، دارای سنسورهای حرارتی بوده و به 
گونه ای تنظیم شده اند که از یک دمایی به باال جهت جلوگیری 
از سوختن و خراب شدن موتور یا دادن کد خطا، سنسور فرمان 
خاموش شدن می دهد، از همه مهمتر به دلیل پیچیدگی سیستم 
موتور یخچال که بعد از موتور تبدیل به کمپرســور و سیستم 
برودتی ایجاد سرمایش می شود که بخشی از آن در بیرون اتاق 

بار و بخشی از آن داخل محفظه بار است.
در گمــرکات به دلیل پلمب بودن امکان باز کردن درها و ورود 
به داخل کانتینر وجود ندارد، از آنجا که شــرکت ترموکینگ در 
ایــران نمایندگی ندارد، افراد آموزش دیده و حرفه ای هم وجود 
ندارد، افرادی تحت عنوان تعمیرکار به صورت تجربی چیزهایی 
آموخته اند، لذا تعمیرات آنها کار هر مکانیکی نیست، در تهران 
مرکز امکانات، قطعه، متخصص و تعمیرکار زیادی ندارد تا چه 
برسد به شــهرهای دیگر و مناطق مرزی، حال اگر در یکی از 
گمرکات که محدودیت وجود داشــته و در کانتینر پلمب است 
به هر دلیلی موتور خراب و خاموش شــود چه کاری از دســت 
راننده بر می آید؟ جز نظاره کردن، نه تعمیرکاری وجود دارد و نه 
قطعه ای، فرایند فساد و تخریب هم چند ساعت بعد از خاموشی 
موتور شروع خواهد شد، صاحب کاال هم اگر بارش سالم نباشد، 
نه تنها تحویل نمی گیرد بلکه ادعای خسارت هم خواهد کرد، 
حال آنکه نرخ عرفی هم خیلــی باالتر از نرخ اعامی انجمن 
ایران اســت، حق توقف تریلرهای یخچال داری که در داخل 
کشور فعالیت می کنند روزی 2 میلیون تومان است، کامیونی که 
هزینه 1050 یورویی بیمه سبز )شخص ثالث( خارج از کشور، 
بیمــه کاپیتاژ )بیمه بدنه( خارج از کشــور که نصف بیمه بدنه 
داخلی اســت و هزینه ویزا ندارد، ویزایی که زمانی که دالر 12 
هزار تومان بود و کشورهای اروپایی ویزا می دادند بین 6 تا 10 
میلیون تومان هزینه داشــت، البته 6 ماه است که کشورهای 
اروپایــی به رانندگان ایرانی ویزا نمی دهند، به دلیل ریســک و 

فســادپذیری باالی محموالت غذایی، مخاطرات و هزینه ها، 
ضریب ناوگان یخچــال دار 2 برابر یا حداقل 6/1 )60( درصد 
سایر ناوگان اســت، آیا ضریب 30 درصد پاسخگوی نرخ بازار 
سیاه سوخت مصرفی موتور یخچال می باشد؟ ناوگان یخچال 
دار در جایگاه های ســوخت متوقف نمی شوند که دسترسی به 
گازوئیل آسان باشد، از آنجا که نرخ سوخت در کلیه کشورهای 
مجاور بســیار باالتر از ایران اســت تهیه ســوخت در چنین 
مکان هایی بســیار مشکل و گران است، ناوگان یخچال دار در 
گمــرکات مرزی به توقف می خورنــد، مکان هایی که بعضاً به 
محض ورود کامیون، ســوخت همراه آن از طرف شرکت نفت 
دیپ زده می شــود و بیش از معافیــت را لیتری حداقل 5000 
تومــان جریمه می کنند، یعنی قیمت یک 20 لیتری 100 هزار 
تومان و نرخ آزاد آن به مراتب بیشتر است، مکان هایی که شاید 
تا شعاع صد کیلومتری آنها جایگاه سوختی وجود نداشته باشد.

چگونه می شــود انجمنی کــه خود را بین المللــی می خواند و 
مدعی حدوداً هزار عضو، هیچ مبنای علمی، ریاضی، محاسباتی 
و توضیحی برای عملکرد خویش نداشــته باشــد؟ این رفتار 
شرکت ها تنها یک دلیل می تواند داشته باشد، آن هم عدم اطاع 
شرکت ها از هزینه های سرســام آور سرمایه گذاری و نگهداری 
ناوگان که با دالر و یورو پرداخت می شود، هیئت مدیره انجمن 
انجمن ایران و شــرکت های زیر مجموعه ایشان برای گرفتن 
کمیسیون از راننده و پایین آوردن نرخ کرایه حمل مانند صرافان 
ارز آپدیت هستند، شــرکت های حمل و نقل بین المللی بدون 
ریالی ســرمایه گذاری، عمًا شریک راننده و کامیوندار هستند 

ولی هیچ کاری برای راننده نمی کنند.
شایان ذکر است که هر زمانی هم که راننده ترانزیتی با شرکتی 
مشکلی داشته و جهت احقاق حقوق خود به این انجمن مراجعه 
کرده به ایشــان گفته اند اینجا انجمن شرکت هاست نه انجمن 
رانندگان. انجمن ایران 2 کار را خیلی خوب انجام می دهد، اول 
گرفتن حق عضویت های میلیونــی، دوم خرید دوزوال )پروانه 

تردد( کشورها از سازمان راهداری و فروش آن به رانندگان.

شرکت های حمل و نقلی بین المللی، دوست یا دشمن؟ عبدهللا خانعلی *
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پیش بینی خسارت کرونا برای 
گردشگری ایتالیا

نتایج بررســی های صورت گرفته درباره میزان خســارت شیوع 
ویروس کرونا بر گردشــگری ایتالیا نشان می دهد خسارت های 

احتمالی بسیار بیشتر از رقمی است که پیش تر برآورد شده بود.
به گزارش شینهوا، روز دوشنبه دو موسسه تحقیقاتی ایتالیا اعام 
کردند نتایج بررسی ها میزان خسارت احتمالی ویروس کووید-19 
بر صنعت گردشگری ایتالیا را تا رقم سرسام آور 100 میلیارد یورو 

)معادل 118 میلیارد دالر آمریکا( برآورد کرده که این رقم بسیار 
بیشــتر از آن چه پیش تر اعام شــده بود است.این میزان معادل 
بیش از 6 درصد از تولیدات ناخالص داخلی ایتالیا در پایان ســال 
گذشته اســت که اگر پیش بینی ها درســت باشد، سهم صنعت 
گردشــگری در تولیدات ناخالص داخلی ایتالیا که ســال گذشته 
13.3 درصد بود امسال به نیمی از آن خواهد رسید.بر اساس نتایج 
این تحقیقات، شمار گردشــگران بازدیدکننده از ایتالیا در فاصله 
ژوئن تا اوت امســال 65 درصد کاهش داشته است.اخیراً شورای 
جهانی گردشــگری و سفر با اشاره به این که گردشگری ایتالیا تا 
سال ها به شــرایط اولیه بازنخواهد گشت، میزان خسارت امسال 

این کشور در حوزه گردشگری را 36.7 میلیارد یورو برآورد کرده 
بود.پیش بینی ها نشان می دهد در صورت فقدان کمک مالی دولت 
ایتالیا به گردشگری، این حوزه با خسارت های جبران ناپذیر مواجه 
خواهد شد، چراکه با وجود افزایش 1.1 درصدی آمار گردشگری 
داخلی ایتالیا در تابســتان امســال این پیشــرفت با کاهش 66 

درصدی گردشگران خارجی بی تأثیر خواهد بود.
فعالیت گردشگری ایتالیا در فاصله مارس تا می به طور کامل به 
دلیل قوانین قرنطینه این کشور تعطیل شده بود. مقام های ایتالیا 
قوانین قرنطینه در کشور را از ماه می کاهش دادند، با این حال آمار 

گردشگری افزایش نیافته است.

گردشگری

مرزهای ایران به روی گردشگران خارجی باز می شود؟

درحالی که با نظر وزارت بهداشت و ستاد کرونا، ورود گردشگران 
خارجی به ایران و صدور ویزای توریستی متوقف شده است، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی از مذاکره با وزیر 
بهداشــت برای از ســرگیری صدور ویزا به تورهای گردشگری و 

گروه های خارجی خبر داده است.
تیرمــاه 99 معاون گردشــگری اعام کرد که ورود گردشــگران 
خارجــی به ایران از زمان شــیوع ویروس کرونا متوقف شــده و 
وزارت بهداشــت برگزاری تورهای بین المللی را تا فروکش کردن 
ویروس کرونا و عبور از شرایط سخت و بحرانی ممنوع کرده است، 
اما ســفرهای ضروری، تجاری و کاری بــه ایران البته به صورت 
انفرادی بدون مانع است. بعد از این اظهارات، رییس اداره گذرنامه 
و روادید وزارت امورخارجه نیز از غیرفعال شدن گزینه های »روادید 
گردشگری و زیارتی« از سامانه روادید الکترونیکی ایران تا عادی 

شدن شرایط خبر داد.
علی اصغر مونســان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستیـ  در آخرین ارزیابی، میزان خسارت واردشده از ویروس کرونا 
به گردشــگری را تا مردادماه امسال 12 هزار میلیارد تومان برآورد 
کرده و گفته بود: در سه ماه نخست امسال فقط 74 نفر گردشگر به 

ایران سفر کردند و گردشگری به صفر نزدیک شده است.
او چنــد وقت پیش گفــت که با تأیید وزارت بهداشــت و کمیته 
اجتماعی کشور، شهریورماه گردشگری خارجی و پروازهای خارجی 

برقرار خواهد شد و تعداد آن ها افزایش می یابد.
مونسان روز گذشته )شنبه 15 شهریورماه( در جلسه شورای مدیران 
این وزارتخانه نیز از برنامه ریزی ها برای صدور ویزا برای تورهای 
گروهی خارجی خبر داده و گفته اســت: »در این خصوص با وزیر 
بهداشت صحبت هایی داشــته ام. گردشگران خارجی زمانی که با 
تور و به صورت گروهی به ایران سفر کنند از نظر سامت بررسی 
می شوند و تمام دستورالعمل های بهداشتی را رعایت خواهند کرد 
و از مراکز و تاسیسات رسمی تحت نظارت این وزارتخانه که تمام 
دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت می کنند، استفاده خواهند 

کرد.«
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی با بیان این که 
برخی از کشورها جذب گردشگر خارجی را آغاز کرده اند و سفرهای 
خارجی به این کشــورها انجام می شود، اظهار کرده است: ما نیز با 
در نظرگرفتن نظر وزارت بهداشت و توجه به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی می توانیم موضوع جذب گردشگر خارجی را دوباره آغاز 

کنیم.
رایزنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با وزارت 
بهداشت برای ازسرگیری صدور ویزای گردشگری ایران به گروه ها 
و تورها در شــرایطی درحال انجام اســت که برخی از کشورها در 
بازگشــایی مرزهای هوایی به خاطر تهدید ویروس کرونا، انعطاف 

کمی نشان می دهند و تعداد پروازهای بین المللی نیز محدود است. 
هم اکنون در مسیرهای ایران ـ پاریس، لندن، منچستر، آمستردام، 
وین، دبی، دوحه، بانکوک، کوآالالمپور، گوانگجو، بصره، مســکو، 
دهلی و بیروت پروازهایی برقرار شده که در برخی از این مسیرها 
فقط افــراد دارای کارت و جواز اقامــت، کار و یا تحصیل امکان 

سفر دارند.
مقصود اســعدی ســامانی، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
درباره برقرار بیشــتر پروازهای بین المللی گفته است: از سرگیری 
پروازهای خارجی و بازگشــت شرایط آن ها به حالت عادی تنها به 
شیوع ویروس کرونا و نحوه کنترل آن از سوی کشورهای مختلف 

بستگی دارد.

سمیه حسنلو

 معرفی کاخ تچر، کاخ اختصاصی داریوش

مجموعه تخت جمشید دارای چندین کاخ به نام های تچر، ملکه، آپادانا، شورا و ... است. هرکدام از این کاخ ها 
در نوع خود بی نظیر هســتند و ویژگی های خاص خود را دارند. در این مقاله می خواهیم به معرفی کاخ تچر، 

اولین کاخی است که از مجموعه تخت جمشید کشف شد، بپردازیم.
کاخ تچر، کاخ تچرا، تاالر آینه یا کاخ ویژه داریوش بزرگ، از نخســتین کاخ هایی اســت که بر روی سکوی 
تخت جمشید یافته شد. سنگ های این کاخ، خاکستری است به گونه ای که بازتاب آدمی در آن می افتاده و از 
همین رو تازگیها آن را آینه خانه یا تاالر آینه هم می خواندند. کاخ تچر در جنوب غربی آپادانا و رو به جنوب، 

قرار گرفته است. این بنا در یکی از کتیبه ها تچر خوانده شده است.
کاخ تچر روی سکویی بنا شده که 2.20 تا 3 متر از کف آپادانا و حیاط مجاورش بلندتر است. طرح آن به صورت مستطیلی است با محور طولی شمالی – جنوبی که 40 
متر طول و حدود 30 متر عرض دارد و مشــتمل اســت بر یک تاالر مرکزی 12 ستونی با اتاق های کوچک جانبی، دو اتاق مربع شکل در شمال که هر یک چهار ستون 
داشته اند و با اتاق های باریک و بلند جانبی محدود می شده اند و یک ایوان 8 ستونی در جنوب که به دو اتاق جنبی می پیوسته است که یک پلکان دو طرفه به آن می رسد و 
در طرفین پلکان نقش خدمتگزاران در حالی که خوراکی و ظروف غذا در دست دارند حک شده است سنگهای این بنا کامًا صیقل داده شده بود و تصویر در آنها انعکاس 

می یافت. ستون های کاخ از چوب بوده و هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. کف اتاقها به رنگ قرمز بوده است.
در کاخ تچر از داالنهای پر پیچ و خم خبری نیست و همه چیز به اندازه ساخته شده است. این کاخ محل زندگی داریوش بوده و پس از او نیز شاهان دیگر از آن استفاده 
کرده اند. دیوارهای کاخ از خشت خام بودند. از درگاههای فراوان کاخ تنها چهار درگاه در داشتند. بدلیل اینکه درگاهها و قابهای پنجره ها از سنگ بودند فرسایش زمانه 

تأثیر زیادی بر آنها نگذاشته است، و این کاخ از نظر اسکلت بندی یکی از سالم ترین کاخهای صفه تخت جمشید است
سنگ نبشته ایوان کاخ تچر ��

سنگ نبشته ایوان کاخ تچر در تخت جمشید بر روی دو پایه سنگی دو طرف ایوان کاخ تچر واقع شده است. این کتیبه شامل سه خط میخی پارسی باستان )15 سطر و در 
باال(، خط میخی ایامی )14 سطر و در میانه( و میخی بابلی )13 سطر و در پایین( می باشد که در دو سری و به دستور خشایارشا پسر داریوش بزرگ )سازنده کاخ تچر( 

نقر شده است. کاخ تچر به وسیله خشایارشا تکمیل شد. این کتیبه به سبب ثبت این بنا تراشیده شد.

 معبد طالیی کجاست؟

کشــور هند دارای مکان های تفریحی، تاریخی و معابد بسیاری می باشد. یکی از 
مهم ترین معابد هند می توان به معبد طایی اشاره کرد که در این مقاله به صورت 

کامل به معبد طایی می پردازیم.
معبد طایی زیارتگاه اصلی پیروان آئین ســیک اســت؛ این پرستشگاه در شهر 
امریتسار در ایالت پنجاب هند واقع شده است. این پرستشگاه را چهارمین پیشوای 
مذهبی ســیک ها، گورو رام داس بنیان نهــاد. معبد طایی با نام های هارماندیر 

صاحب و دربار صاحب نیز شناخته می شود.
معبد طایی جاذبه توریســتی اصلی در امریتســار، که به معنای مخزن شــهد 
جاودانگی اســت. امریتسار مرکز شهرستان امرتســر در ایالت پنجاب هند است 
که در 378 کیلومتری شمال غربی دهلی و 51 کیلومتری شرق الهور پاکستان 

واقع شده است.
معبد طایی در بین سیک های سرتاسر جهان، مکانی زیارتی محسوب می شود 
و این معبد برای ســیک ها مکانی مقدس به شمار می رود، زیرا گورو جاودانه این 
آئین، کتاب گــورو گرانت صاحب در آن نگهداری می شــود؛ این کتاب، کتاب 
مقدس آئین ســیک و یازدهمین گورو به شمار می رود. معبد طایی در هند نماد 

برادری و برابری می باشد.
معماری معبد طایی بســیار زیبا و منحصر به فرد است. رنگ این معبد طایی 
رنگ است و در کنار ســاختمان سفیدی که در پشت آن قرار گرفته، خودنمایی 
می کند. معبد طایی دارای 4 در ورودی می باشد. و همه قسمت های باالی معبد 

از طای خالص ســاخته شده اســت. دور تا دور معبد دریاچه مصنوعی احاطه 
کرده اســت. همچنین سازه های مرمرین بســیار زیبا در این مجموعه و در کنار 
ترکیب ســبک معماری اسامی و هندو، باعث شــده است که فضای این معبد 

بسیار باشکوه باشد.

عراق، مصر و ایران، مقاصد جذاب گردشگری تاریخی

خراسان رضوی شاید بتوان گفت بخش عظیمی از گردشگری و 
جذب توریســت در کشورهای مختلف با تاریخ و آثار به جا مانده 
از گذشــته معنا پیدا می کند. در واقع بازدید از مکان هایی که در 
گذشــته رویدادی در آن ها رخ داده است را گردشگری تاریخی 
می گویند. در این گونه از گردشگری، گردشگران به دنبال شناخت 
بخشی از گذشته و اجداد خود هستند، همچنین باتوجه به فرهنگ 
مــا افراد بازدید از مقبره مشــاهیر را به نوعــی ادای احترام و از 

وظایف خود می دانند.
عضو هیات علمی پژوهشــکده گردشــگری جهاد دانشــگاهی 
خراســان رضوی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص »گردشگری 
تاریخی« به عنوان یکی از گونه های گردشگری و مقاصد سفر در این زمینه، اظهار کرد: گردشگری تاریخی یعنی بازدید از هرگونه 
جاذبه تاریخی توســط گردشگران؛ این جاذبه های تاریخی می تواند شامل ســاختمان های تاریخی یا مقبره فردی که در گذشته 
می زیسته است، باشد. در واقع ارزش اصلی آن شیء یا مکان، به این است که در گذشته رخ داده است و ما اکنون از امری که در 

گذشته رخ داده است بازدید می کنیم و جنبه تاریخی بودن از این جهت اهمیت دارد.
حامد بخشــی افزود: مقبره مشاهیر تاریخی در گردشگری تاریخی بســیار حائز اهمیت هستند. به صورت کلی گردشگری امری 
نوظهور است و گونه هایی از گردشگری که در گذشته بیشتر مورد استقبال بودند، گردشگری زیارتی و گردشگری تجارتی هستند، 

گردشگری تجارتی به قصد داد و ستد انجام می شد، اما گردشگری به معنا و مفهوم امروزی امری نوظهور است.
وی بیان کرد: مهم ترین مقاصد این گونه از گردشــگری عمدتاً کاخ ها، موزه ها یعنی موزه های تاریخی، ســاختمان های قدیمی، 
آرامگاه های بزرگان و مشاهیر گذشته و همچنین بناهای باستانی که در گذشته ساخته شده است، هستند. معمواًل کشورهایی که 
دارای سابقه و تمدن به حساب می آیند، پتانسیل بیشتری در زمینه گردشگری تاریخی دارند. به عنوان مثال کشورهای خاورمیانه 
در زمینه گردشگری تاریخی پتانسیل های باالیی دارند، اما کشوری مانند آمریکا مقصد خوبی برای این گونه از گردشگری نیست.

عضو هیات علمی پژوهشــکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراســان رضوی، ادامه داد: کشورهای عراق، مصر و ایران از جمله 
مقصدهای جذاب و جدی برای این گونه از گردشــگری هســتند و در اروپا کشــوری مانند ایتالیا از جمله مقاصد مهم در زمینه 
گردشــگری تاریخی است. در کشور ما گردشگری تاریخی بعد از طبیعت گردی و گردشگری زیارتی از اهمیت بسزایی برخوردار 

است.
نقش رویدادسازی در رونق گردشگری تاریخی ��

بخشی خاطرنشان کرد: اطاعات کامل در زمینه راه های رسیدن به یک جاذبه گردشگری، امکانات موجود در آن محل گردشگری 
و اطاعــات کامل در زمینه های مختلف عمومی به گردشــگران، از جمله زیرســاخت های الزم برای بهبــود وضعیت بازدید از 

مکان های تاریخی در این گونه از گردشگری است.
وی تشریح کرد: گردشگری تاریخی به دلیل این که در کشور ما ذیل گردشگری فرهنگی محسوب می شود، پتانسیل بسیار قوی 
برای جذب گردشگر است. به همین دلیل مقصد اکثر گردشگران خارجی ما، شهرهایی مانند اصفهان، یزد، شیراز و دیگر شهرهایی 

که از جنبه های تاریخی بیشتری برخوردار هستند، محسوب می شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در خصوص گردشگری تاریخی در مشهد، گفت: گونه 
اصلی جذب گردشگر در مشهد گردشگری زیارتی است، اما در زمینه گردشگری تاریخی عملکرد نسبتاً خوبی نداشته است و در 

این شهر به صورت کامل به این گونه از گردشگری پرداخته نشده و به طور کلی ضعیف عمل کرده است.
بخشــی عنوان کرد: بازسازی جلوخوان آرامگاه فردوسی از جمله عملکردهای خوب در زمینه بهبود وضعیت گردشگری تاریخی 
در اســتان خراسان رضوی است و با تکرار چنین پروژه هایی می توان به بهبود وضعیت این گونه از گردشگری در استان خراسان 
رضوی امیدوار شد. همچنین رویدادسازی و تشکیل رویدادهای فرهنگی به رونق گردشگری تاریخی و جذب گردشگران خارجی 

و به خصوص گردشگران اروپایی بسیار کمک می کند.

سیده مریم شهیدی

پروازهای بین ایران و چین که در اسفندماه ۹۸ متوقف شده بود از اواخر تیرماه ۹۹ 
دوباره برقرار شــده است. چین سفر به این کشور را به انجام تست های آنتی بادی 
کووید ۱۹ و نتیجه منفی تست PCR مشروط کرده است. دولت چین اعالم کرده 
تمام مسافران باالی دو سال، از ایرانی و غیرایرانی باید این تست ها را ۹۶ ساعت 

قبل از پرواز انجام داده باشند.
پروازهای ایران و چین با شــیوع ویروس کرونــا، پس از یک جنجال طوالنی در 
اسفندماه ۹۸ متوقف شد، هرچند گاهی پروازی برقرار می شد و شرکت هواپیمایی 
مربوطــه اطالعیه می داد که بنا به خواســت دولت و برای انتقال دانشــجویان و 
سایر شــهروندان ایرانی، این پروازها را انجام داده یا هواپیما حامل محموله های 
باری بوده است. این پروازها به مقاصد پکن، شانگ های، گوانگجو و شنزن انجام 
می شــد، درحالی که دولت مصوب کرده بود پروازها بین دو کشور از ۱۱ بهمن ماه 

۱۳۹۸ متوقف شود.
بررســی اطالعیه های تنها شرکت هواپیمایی ایرانی که به مقصد چین پرواز دارد، 
نشــان می دهد از ۳۰ تیرماه برابر با ۲۰ جــوالی هفته ای یک پرواز بین تهران ـ 
گوانگجو )چین( برقرار شــده است. اما تنها اشخاصی امکان سفر به این کشور را 
دارنــد که اقامت و یا تابعیت چین یا روادید کاری وتحصیلی معتبر از این کشــور 

داشته باشند.

در تیرماه شرایط سفر به چین این گونه اعالم شد:
انجام تســت PCR از طریق آزمایشگاه های معرفی شــده، حداکثر ۵ روز قبل از 
پرواز و ارائه جوابیه منفی در زمان پرواز برای تمام مسافران )ایرانی و غیرایرانی(.

مسافران با ملیت چینی که از این پرواز ترانزیت استفاده می کنند باید برای دریافت 
کد سبز سالمت )GReen HealtH Code(  به سفارت چین مراجعه کرده و تاییده 

مربوطه را دریافت کنند و به کانتر پذیرش در فرودگاه تحویل دهند.
همراه داشــتن ویزای معتبر کشور چین برای مسافران غیرچینی )ویزاهای صادره 

قبل از تاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۲۰ فاقد اعتبار و غیرقابل پذیرش است.(
تکمیــل اظهارنامه بهداشــتی الکترونیکی و تحویل در فــرودگاه مبدا فقط برای 

مسافران با ملیت چینی که با این پرواز ایرانی سفر می کنند.
همراه داشــتن تســت کرونا PCR مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی ایران و سفارت چین.
چین همچنین اعالم کرده بود: تست کووید ۱۹ در بدو ورود به فرودگاه گوانگجو 
برای تمام مسافران انجام خواهد شد که پس از مشخص شدن پاسخ، به مدت ۱۴ 

روز قرنطینه برای مســافران از هر ملیتی در هتل های مورد تایید وزارت بهداشت 
چین درنظر گرفته شده که هزینه هتل و غذا به عهده مسافر است.

اما در ۲۵ مردادماه این شرکت هواپیمایی اطالعیه دیگری را صادر کرد که نشان 
می دهد دستورالعمل ســفر به چین با اصالحات و سختگیری هایی همراه شده و 
یک مرحله آزمایش کووید ۱۹ نیز به آن اضافه شــده اســت؛ چین همراه داشتن 
و ارائه جواب منفی تســت کرونا )PCR( و همچنین تست های آنتی بادی سرمی 
کووید IGG( ۱۹ و IGM( از مراکز آزمایشگاهی را که قبال توسط سفارت این کشور 
معرفی شده اند برای تمام مسافران باالی ۲ سال )ایرانی و غیرایرانی( که حداکثر 

۹۶ ساعت قبل از زمان پرواز صادر شده باشد الزامی کرده است.
ایران به دنبال تقویت روابط توریســتی با چین، در تیرماه سال ۹۸ مقررات ویزا را 
برای اتباع چینی، یک طرفه لغو کرد. چینی ها می توانســتند ۲۱ روز بدون ویزا به 
ایران ســفر کنند اما شهروندان ایرانی برای سفر به چین باید ویزای این کشور را 

که به نسبت سختگیرانه صادر می شود، دریافت کنند.
وزارت امور خارجه کشورمان چندی پیش اعالم کرد: گزینه های روادید گردشگری 

و زیارتی تا عادی شدن شرایط در  فهرست روادیدهای سامانه روادید الکترونیکی 
کشور غیرفعال شده است و فعال ویزای توریستی صادر نمی شود. وزارت بهداشت 
و شــرکت فرودگاهی نیز اخیرا اعالم کرده اند: ورود ملیت های خارجی به ایران به 
انجام تســت کووید PCR( ۱۹(، ۹۶ ساعت قبل از پرواز و ارائه نتیجه منفی این 

تست، مشروط شده است.

سفر به چین چه شرایطی دارد؟

جریمه شدن یک گردشگر 
به خاطر برداشتن شن ساحل

پس از کشــف دو کیلوگرم شن ساحل ســاردینیا در لوازم یک 
گردشگر فرانســوی، این گردشــگر ملزم به پرداخت هزار یورو 

جریمه شد.

به گــزارش یورونیوز، مقام های محلی کــه وظیفه محافظت از 
سواحل جزیره ایتالیایی »ساردینیا« را برعهده دارند حین بررسی 
در فرودگاه »الماس« یک بطری حاوی شن مرغوب سواحل این 
جزیره را در لوازم یک گردشــگری فرانسوی کشف کردند که به 

دنبال آن گردشگر خاطی ملزم به پرداخت جریمه نقدی شد.
دانه های ســفید شن های سواحل بکر ســاردینیا به عنوان منابع 
حفاظت شــده و باارزش محسوب می شوند.در ســال 2019 نیز 

یک زوج فرانسوی درحالی که قصد داشتند 40 کیلو از شن های 
ســواحل این جزیره را به بندر تولون منتقل کنند دستگیر شدند.

چندین ســال است که مقام های ســاردینیا بازدیدکنندگان را از 
برداشــتن و انتقال شن از سواحل این جزیره به مکانی دیگر منع 
کرده و با خاطیان به شدت برخورد کرده اند. در سال 2017 تجارت 
شن، ســنگریزه و صدف این جزیره غیرقانونی اعام شد و برای 

متخلفان تا سه هزار یورو جریمه درنظر گرفته شده است.

مهسا خان محمدی
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 19شهریور ماه 1399 
سال پنجم شماره 187

انرژی

 حسن روحانی اعام کرده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 
به زیر 10 درصد رسیده و بودجه جاری کشور دیگر اتکایی به نفت 
ندارد، موضوعی کــه می تواند رویای اقتصاد ایران را برای جدایی 

نفت از بودجه بعد از 70 سال تعبیر کند.
نفت در ایران تنها ماده ای نیست که از دل زمین استخراج می شود 
و به عنوان ســوخت در بخش های مختلف از حمل و نقل گرفته 
تا صنعت مورد استفاده قرار می گیرد بلکه این ماده سیاه و بدبو به 
عنوان یکی از مهمترین مولفه ها در تغییرات سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگی و شــاید از همــه مهمتر اقتصادی در 100 ســال اخیر 

خودنمایی کرده است.
چه از آن رو که از زمان اکتشــاف آن در ســپیده دم پنجم خرداد 
1287 شمسی، معادالت نه در ایران که در کل خاورمیانه تغییر کرد 

و در هر اتفاقی می توان رگه های تاریک و روشنی از نفت را دید.
فارغ از مباحث سیاســی و بین المللی که نفت در آن تاثیرگذار بود، 
ورود نفت به عرصه اقتصاد ایران نیز شرایط را عوض کرد. دولت 
ایــران تا پیش از آنکه درآمدهــای نفتی را به عنوان منبعی پایدار 
بــرای تأمین دخل و خــرج خود بداند،  از مســیرهای دیگر مانند 

دریافت خراج یا همان مالیات امروزی روزگار می گذارند.
در واقع نفت از همان روز اول کشــف در بودجه اداره کشور نقش 
نداشت زیرا تولید نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی بسیار کمتر از 

آن بود که بتواند سهمی در اداره کشور داشته باشد.
آمارها نشــان می دهد که ایران در سال 1296 روزانه تنها 6 هزار 
بشــکه نفت تولید می کرده که به مرور زمان این رقم هر ســال 
افزایش پیدا کرده اســت؛ به طوریکه در ســال 1329 و به فاصله 
30 ســال، تولید روزانه نفت ایران به رقم 664 هزار بشکه در روز 
می رســد. با این حال همچنان نفت با بودجه کشور در هم تنیده 

نشده بود.
مدعای این حرف نیز آن است که در دوره ملی شدن صنعت نفت، 
تولید در سال های 1330 تا 1333 به ترتیب به 35 هزار، 27 هزار، 
26 هزار و 61 هزار بشــکه در روز رسید با این حال دولت مصدق 

مشکلی برای اداره کشور نداشت و این در شرایطی بود که صادرات 
نفت ایران صفر شده بود.

با این حال از ســال 1339 تولید نفت دوبــاره افزایش یافت و به 
باالی یک میلیون بشــکه در روز و در ســال 1345 حدود 2.13 
میلیون بشکه گزارش شده است. درست اینجا است که درآمدهای 

نفتی به عنوان بخش جدایی ناپذیر بودجه ایفای نقش می کند.
البته در نیمه اول دهه 40، درآمدهای نفتی صرف ســاخت صنایع 
مختلف شد تا آنجا که صنعت فوالد، پتروشیمی و ... درست در این 

زمان در ایران پا گرفت.
بــا این حال با ورود به دهه 50 و افزایش درآمدهای نفتی، بودجه 
جاری کشــور بر مدار نفت چرخید و این در شرایطی بود که این 
روند تا سال های پیروزی انقاب ادامه داشته و طی سال های 47 
تا 56 ظرفیت تولید بــه ترتیب به 2.13، 2.6، 2.84، 3.37، 3.82، 
4.53، 5.02، 5.8، 6، 5.35 و 5.88 میلیون بشکه در روز رسید، در 
کنار افزایش تولید،  قیمت نفت نیز رشدی 4 برابری را تجربه کرد.

تداوم این سیاست در طول 20 سال پیش از انقاب چنان رنگ و 
بوی نفت به بودجه داده بود که پس از انقاب دولت های مختلف 
اگرچه هر کدام به نحوی تاش کردند تا نفت را از بودجه جدا کنند 

اما در عمل موفق نبودند.
البته در دولت اصاحات، تاش شــد تا بــا ایجاد صندوق ذخیره 
ارزی بخشی از درآمد نفتی در این صندوق پس انداز شود تا کشور 
در برابر نوسانات قیمت نفت خود را بیمه کند اما در دولت های نهم 
و دهم و با وجود تجربه نفت 100 دالری، نه تنها پولی به صندوق 

واریز نشد بلکه دارایی پیشین نیز خرج شد.
این موضوع افزایش وابســتگی به درآمدهــای نفتی را دامن زد. 
آمارها نشــان می دهد وابستگی به نفت در بودجه دولت های نهم 
و دهم روند افزایشی داشته اســت. این دولت در سال 85 )اولین 
سالی که بودجه توسط این دولت تدوین شد( وابستگی به نفت 32 
درصد بود. این رقم تا سال 90 به 48 درصد افزایش پیدا کرد. این 
در شــرایطی بود که در سال 90 و 91 قیمت نفت جهش ناگهانی 

را تجربه کرد.
اگرچه تا سال 92 این رقم کاهش پیدا کرد اما همچنان باالی 40 
درصد از بودجه توســط درآمدهای نفتی تأمین می شد. وابستگی 

بودجه در سال 92 به 41 درصد رسید.
روی کار آمــدن دولت تدبیر و امید با تحریم ها علیه صنعت نفت 
ایران و کاهش شدید قیمت نفت تا زیر 30 دالر در هر بشکه همراه 
بود و دولت باید دخل و خرج خود را بر اســاس درآمدهای پایین 

نفت تدوین می کرد.
از همین رو نقش نفت در بودجه سال 93 به 35 درصد کاهش پیدا 
کرد. در سال بعد از آن ایران موفق شد وارداتی کمتر از صادرات به 

ثبت برساند و تراز تجاری را مثبت کند.
این روند حتی در شرایط برجام نیز ادامه داشت تا آنجا که وابستگی 
بودجه به نفت حتی در شــرایط گشــایش اقتصــادی و افزایش 
صادرات نیز با کاهش همراه شد. در سال 95، سهم نفت در بودجه 

25 درصد بود.
حتی پس از خروج آمریکا از برجام و فشــارهای اقتصادی، بازهم 
سهم نفت از بودجه کمتر شــد تا آنجا که به گفته حسن روحانی 
»در بودجه سال پیش، اتکای ما به نفت 9.9 بود و برای اولین بار 
اســت که در طی چهار سال 40 سال گذشته وابستگی ما به نفت 

تک رقمی شده است«.
از آنجا که یکی از مهم ترین شعارهای دولت از ابتدای سال جاری 
و در جریان ارائه چارچوب اصاح ســاختار بودجه، قطع وابستگی 
به درآمدهای نفتی بوده است. در الیحه بودجه 99 نیز درآمدهای 

نفتی دولت 48 هزار میلیارد تومان عنوان شــده است که کمتر از 
10 درصد کل بودجه عمومی )484 هزار میلیارد تومان( را شــامل 
می شــود. از این رو دولت معتقد اســت میزان وابستگی به درآمد 
حاصــل از فروش نفت در بودجــه 99 به کمترین میزان در طول 

دهه های اخیر رسیده است.
رئیس جمهوری تاکید کرده که در این هفت سال، وضعی ایجاد شد 
که صادرات غیرنفتی کشور بر صادرات نفتی آن، پیشی گرفت که 

این مهم از زمان دولت مرحوم مصدق بی سابقه بود.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر گفته 
بود آن چه در بودجه ســال 1399 دیدیم هــم در منابع و هم در 
مصارف آن، اصاحاتی که در طرح اصاح ســاختاری مورد توجه 
بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه 1399 کمترین 
وابســتگی را به نفت دارد به طوری که می توانیم بگوییم بودجه 

جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نوسانات قیمت نفت وضعیت 
بودجه عمومی کشــور را نیز متأثر می کند در نتیجه صادرات نفت 
همچون گذشــته نمی تواند یک منبع پایدار عمده و با ثبات برای 
تأمین هزینه های دولت مورد توجه باشــد و دولت باید یا ظرفیت 
صــادرات نفت را افزایــش دهد و نفت و گاز را بــه درآمد عمده 
ارزی خود تبدیل کند و یا با ایجاد فضای کســب و کار مناسب و 
خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، زمینه افزایش مالیات ها 
و گسترش پایه مالیاتی را فراهم آورد. عملکرد دولت امید از انتخاب 

راهکار دوم حکایت دارد.

آیا بودجه کشور از نفت خداحافظی می کند؟

تعبیر رویای 7۰ ساله جدایی بودجه از نفت

خبر جدید از طرح برق مجانی
سخنگوی صنعت برق گفت: برای تدوین دستورالعمل های اجرایی طرح برق امید که وعده داده شده بود تا اواخر مهر ماه تدوین شود 

در کمیسیون انرژی مجلس موضوعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در این راستا، اظهار کرد: یکی از مواردی که به تازگی مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت این بود که مشترکان کم مصرف که در سکونتگاه های غیر دائم حضور دارند شامل حال تخفیف صد درصدی نشوند.

اقامتگاه های فصلی شامل تخفیف صد درصدی نمی شوند وی ادامه داد: اقامتگاه های فصلی، ویاها و به طور کلی مشترکانی که دائمًا 
در یک مکان حضور ندارند شامل حال این طرح نخواهند شد و تخفیف صد درصدی برای این دسته از مشترکان اعمال نمی شود.

منتظر پیامک باشید ��
به گفته سخنگوی صنعت برق در اولین فرصت و حداکثر یک ماه آینده از طریق پیامکی که برای مشترکان صنعت برق ارسال می شود، 
وضعیت مصرف به آن ها گزارش خواهد شــد تا از میزان مصرف خود و قرار گرفتن در دسته بندی خوش مصرف، کم مصرف، و یا پر 
مصرف مطلع شــوند. رجبی مشــهدی در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: از ابتدای آبان ماه این طرح اجرایی خواهد شد. وی در 
پاسخ به این سؤال که آیا بودجه ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: این طرح منافع زیادی را در میان مدت و 
بلند مدت برای صنعت برق کشور دارد هرچند در کوتاه مدت ممکن است که منجر به کاهش درآمدهای صنعت برق شود اما به گونه ای 

برنامه ریزی شده که تأثیر این اصاح مصرف درکاهش میزان سرمایه گذاری ها بتواند این مساله را جبران کند.
۳0 میلیون نفر مشترک از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد ��

وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح های تشویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده است، چرا که در تابستان مصرف برق افزایش 
بسیاری می یابد و نیروگاه ها با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کنند حتی ممکن است همچون سال 1397 خاموشی های برنامه 
ریزی شده نیز مهمان خانه ها شود. از این رو برای جلوگیری از این مساله و تأمین برق پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته 

و در سال های اخیر نیز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که تازه ترین آن طرح برق امید است.
در حال حاضر 30 میلیون مشــترک خانگی در کشــور وجود دارد که در دو دسته »زیرالگو« و »بیش ازالگو« تقسیم بندی شده اند که 
برای هرکدام تعرفه خاصی تعریف شده است. در این بین 85 درصد از مشترکان زیرالگو برق مصرف می کنند و تنها 15 درصد باالتر 
از الگوهای تعیین شــده مصرف دارند، در طرح برق امید مشــترکان زیرالگو هم به دو دسته خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی 
می شوند. 30 میلیون نفر مشترک در طرح برق امید از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد که حدود 8 و نیم میلیون 
مشــترک در این محدوده هســتند و تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند، از تخفیف صد درصدی بهره مند خواهند شد. البته مشترکان 
خوش مصرف هم می توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم مصرف ها رسانده و از تخفیف صد درصدی بهای برق مصرفی 
بهره مند شوند چراکه تعرفه های برق پلکانی است و هرچه از میزان مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای خانوارها 
دارد، به طور مثال اگر مشترکان 10 درصد مصرف برق خود را کم کنند، 20 درصد از هزینه برقشان کم می شود و اگر 20 درصد مصرف 

را کاهش دهند، شاهد کاهش 40 درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.

خبر جدید از طرح برق مجانی
سخنگوی صنعت برق گفت: برای تدوین دستورالعمل های اجرایی طرح برق امید که وعده داده شده بود تا اواخر مهر ماه تدوین شود 

در کمیسیون انرژی مجلس موضوعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در این راستا، اظهار کرد: یکی از مواردی که به تازگی مورد بررسی و 
تصویب قرار گرفت این بود که مشترکان کم مصرف که در سکونتگاه های غیر دائم حضور دارند شامل حال تخفیف صد درصدی نشوند.

اقامتگاه های فصلی شامل تخفیف صد درصدی نمی شوند وی ادامه داد: اقامتگاه های فصلی، ویاها و به طور کلی مشترکانی که دائمًا 
در یک مکان حضور ندارند شامل حال این طرح نخواهند شد و تخفیف صد درصدی برای این دسته از مشترکان اعمال نمی شود.

منتظر پیامک باشید ��
به گفته سخنگوی صنعت برق در اولین فرصت و حداکثر یک ماه آینده از طریق پیامکی که برای مشترکان صنعت برق ارسال می شود، 
وضعیت مصرف به آن ها گزارش خواهد شــد تا از میزان مصرف خود و قرار گرفتن در دسته بندی خوش مصرف، کم مصرف، و یا پر 
مصرف مطلع شــوند. رجبی مشــهدی در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: از ابتدای آبان ماه این طرح اجرایی خواهد شد. وی در 
پاسخ به این سؤال که آیا بودجه ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: این طرح منافع زیادی را در میان مدت و 
بلند مدت برای صنعت برق کشور دارد هرچند در کوتاه مدت ممکن است که منجر به کاهش درآمدهای صنعت برق شود اما به گونه ای 

برنامه ریزی شده که تأثیر این اصاح مصرف درکاهش میزان سرمایه گذاری ها بتواند این مساله را جبران کند.
۳0 میلیون نفر مشترک از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد ��

وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح های تشویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده است، چرا که در تابستان مصرف برق افزایش 
بسیاری می یابد و نیروگاه ها با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کنند حتی ممکن است همچون سال 1397 خاموشی های برنامه 
ریزی شده نیز مهمان خانه ها شود. از این رو برای جلوگیری از این مساله و تأمین برق پایدار، وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته 

و در سال های اخیر نیز برنامه هایی را برای آن در نظر گرفته که تازه ترین آن طرح برق امید است.
در حال حاضر 30 میلیون مشــترک خانگی در کشــور وجود دارد که در دو دسته »زیرالگو« و »بیش ازالگو« تقسیم بندی شده اند که 
برای هرکدام تعرفه خاصی تعریف شده است. در این بین 85 درصد از مشترکان زیرالگو برق مصرف می کنند و تنها 15 درصد باالتر 
از الگوهای تعیین شــده مصرف دارند، در طرح برق امید مشــترکان زیرالگو هم به دو دسته خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی 
می شوند. 30 میلیون نفر مشترک در طرح برق امید از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شد که حدود 8 و نیم میلیون 
مشــترک در این محدوده هســتند و تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند، از تخفیف صد درصدی بهره مند خواهند شد. البته مشترکان 
خوش مصرف هم می توانند با رعایت نکاتی ساده، خود را به جرگه کم مصرف ها رسانده و از تخفیف صد درصدی بهای برق مصرفی 
بهره مند شوند چراکه تعرفه های برق پلکانی است و هرچه از میزان مصرف برق مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای خانوارها 
دارد، به طور مثال اگر مشترکان 10 درصد مصرف برق خود را کم کنند، 20 درصد از هزینه برقشان کم می شود و اگر 20 درصد مصرف 

را کاهش دهند، شاهد کاهش 40 درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.

 آگهی تغییرات شــرکت مهندســین مشــاور برج ســازان پارت حسام با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 337068 و شناسه ملی 
10103732908 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز 
زلقی بشماره ملی 1880521520 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیر میثم گیاهی بشماره 0451160495 بسمت عضو و 
رئیس هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و آقای عباس چایچیان بشماره ملی 4723098860 بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا اکبر قره باغ 
بشماره ملی 2754245030 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و آقای محمود نابی بشماره ملی 1816630535 بسمت عضو هیئت 
مدیره )خارج از شرکاء( و آقای منصور کریم زاده بشماره ملی 3731809540 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و خانم بهارک دانش 
نیا بشماره ملی 0064830111 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و آقای حمیدرضا محمد یوسفی بشماره ملی 0074315463 
بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و آقای ویکتور دانیل بشماره ملی 0937603589 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و 
آقای مسعود حدادی بشماره ملی 0068970791 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه 
اوراق و اســناد بهادارو تعهدآور از قبیل چک، ســفته، برات، قراردادها، عقود اسامی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا« 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )973757( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  

 آگهــی تغییرات شــرکت قانون مداران یکتا با مســئولیت محدود به شــماره ثبــت 361610 و 
شناسه ملی 10320140600 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ستارخان خیابان 
حبیب اله نبش کوچه بنفشه پاک 114 طبقه 5 واحد 10 کدپستی 1455785790 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. میرکریم اله جبرائیلی به شماره ملی: 1671070429 
با دریافت کلیه ســهم الشــرکه خود از ردیف شــرکاء خارج گردید. بنابر این ســرمایه شــرکت از مبلغ 
000/000/050/1 ریــال به مبلغ 000/000/000/1 ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساســنامه 
به شــرح فوق اصاح گردید. اســامی شــرکاء پس از کاهش سرمایه به شــرح ذیل می باشد: سیدناصر 
جبرائیلی به شــماره ملی: 1672638070 دارای مبلغ 000/000/950 ریال ســهم الشــرکه المیرا 

ریاضت به شماره ملی: 0013240617 دارای مبلغ 000/000/50 ریال سهم الشرکه 
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )973758(

 سایه تهدید مازاد عرضه 
بر سر طالی سیاه

باوجود آنکه قیمت نفت روزگار سختی را به جهت تهدید مازاد عرضه 
پشت ســر می گذارد اما پیش بینی ها از افزایش قیمت تا محدوده 65 
دالر در ســال آینده حکایت می کند.  نفت اولین هفته آگوســت را در 
حالی پشت ســر گذاشت که باوجود انتشار گزارش هایی از افت شدید 
ذخایرنفتی آمریکا، شاهد کاهش 10 درصدی قیمت در 5 روز معاماتی 
بودیم. در این بین شــاخص برنت که در ابتــدای هفته کار خود را از 

محدوده 45 دالر و 90 ســنت شروع کرد و تا محدوده 46 دالر و 44 
سنت نیز پیش روی کرد. اما در ادامه هفته با انتشار اخباری در خصوص 
افت تقاضای نفت خام از ســوی پاالیشــگاه ها و همچنین هراس از 
کاهش تقاضای ســوخت در آمریکا تا محدوده 42 دالر و 30 ســنت 
نیز پایین آمد که بیشــترین افت از ابتدای ماه ژوئن به حساب می آید. 
شاخص وست تگزاس نیز با روندی مشابه برنت کار خود را در ابتدای 
هفته در محدوده 43 دالر آغاز کرد و تا محدوده 43 دالر و 50 سنت نیز 
پیش روی کرد که البته به دالیل ذکر شده نتوانست بر جو منفی بازار 
غلبه کند و نهایتاً با افت تقریباً 10 درصدی در رقم 39 دالر و 77 سنت 
به کار خود در این هفته پایان داد. همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، 

سایه تهدید مازاد عرضه از سوی اعضای اوپک پاس همواره بر قیمت 
نفت سنگینی می کند و اظهارات جدید برخی از اعضای اوپک موید این 
موضوع است احتمااًل از ابتدای سال 2021 شاهد تسهیل کاهش عرضه 
از سوی اعضای اوپک پاس خواهیم بود.اما باوجود این چالش ها برخی 
از تحلیلگران بر این باورند که قیمت نفت در روزگار بعد از کرونا توانایی 
رسیدن به رقم 65 دالر را دارد. در این بین الکساندر نواک وزیر انرژی 
روســیه اظهار داشت: قیمت نفت بالقوه می تواند سال آینده تا 65 دالر 
باال برود اما انتظار او این است که قیمت نوسان داشته باشد.در مجموع 
به نظر می رسد سال آینده تا حدودی نفت از قیمت های فعلی فاصله 

گرفته و در محدوده 55 تا 65 دالر نوسان کند.

جلب حمایت سیاسی برای ۲۷ 
قرارداد افزایش تولید نفت

برخی مسوولین ذی ربط در خوزستان در خال سفر رییس مجلس 
به این استان تاش داشتند تا کلنگ زنی یکی از بسته های قرارداد 

افزایش تولید نفت را به دست وی بسپارند که قالیباف نپذیرفت.
اواخر مــرداد ماه 99 بود که با حضور وزیر نفــت، 11 قرارداد طرح 
نگهداشت و افزایش تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
امضا شــد. پیش از این نیز، پیمانکاران 6 بسته قراردادی مشخص 
شده بود که عملیات اجرای برخی از این قراردادهای با مدت اجرای 
تعیین شــده دوساله، از اواخر سال 97 در جریان است. بر این اساس 
تعداد بســته های تعیین تکلیف شــده طرح 28 مخزن تا کنون به 
عدد 19 رسیده اســت. طرح توسعه 28 مخزن شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب شامل 27 بسته قراردادی است که موجب افزایش و 
نگهداشــت حدود 600 هزار بشکه نفت خام در روز می شود.هر چند 
بررسی ها و اطاعات به دســت آمده نشان می دهد پیمانکاران این 
طرح هــا به طور میانگین حدود 80 درصد از انجام پروژه ها به دالیل 
مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع 
قراردادهای امضا شده اولیه، برخی از قراردادهای پیش رو به عنوان 
B.O.O)ســاخت، مالکیت و بهره برداری( و نوع مدیریت پروژه ها از 
طرف شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان کارفرماست که 
در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت عملیاتی شــده اما در بلندمدت 
باعث آسیب جدی و خطرناک به ساختار صنعت نفت کشور می شود.

بهره برداری سیاسی از اقدامی اقتصادی ��
پس از حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسامی برای 
کلنگ زنی پروژه های مختلف و رسیدگی به اوضاع استان خوزستان، 
برنامه ریزی های مورد نیاز جهت اســتقبال از وی توسط نهادهای 
اجرایی این اســتان انجام شــد.از جمله این پروژه های مهم و نفتی، 
کلنگ زنی طرح پتروپاالیشگاه ابوالفارس شهرستان رامهرمز بود که 
با حضور رئیس مجلس و رئیس کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســامی انجام شــد. چندی بعد رئیس مجلس وارد شهر مشراگه 
شهرستان رامشیر و بدون برنامه ریزی و اطاع قبلی به محل کلنگ 
زنی پروژه طرح 28 مخزن بســته مارون 2 و 5 هدایت شــد!به نظر 
می رســد با توجه به اینکه برنامه ریــزی و اطاع قبلی برای چنین 
اقدامی از سوی ریاست مجلس شورای اسامی وجود نداشته است، 
مسؤلین ذی ربط در پی استفاده از پتانسیل سیاسی چنین حضوری 

برای طرح 28 مخزن بودند که انتقادات زیادی در پی دارد.
آورده به این قراردادها چقدر است؟ ��

حجم مالی این قراردادها 4.6 میلیارد دالر در مدت 2 سال است. این 
مدل نســبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شــرکت 
پیمانکار قرار می گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ 
اما دارای اشــکاالتی است؛ نخســت اینکه هدف اصلی این طرح ها 
که EPCF نام دارد، تأمین ســرمایه داخلی یا خارجی از شرکت های 
پیمانکار اصلی یا GC بوده اســت. حال که قرار اســت این طرح ها 
بصورت EPC اجرا می شود و عبارت Finance از این طرح ها حذف 
شده است و صندوق توســعه ملی تأمین کننده سرمایه این طرح ها 
خواهد بود، اساًســا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح ها که تأمین 
ســرمایه بود از بین رفته است و هیچ پشــتوانه منطقی برای اجرای 
آنها وجود ندارد.به گفته کارشناســان در پی ایجاد چنین تغییری در 
این قراردادهــا، 4.6 میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی در اختیار 
شــرکت های پیمانکار قرار می گیرد، این حجم نقدینگی در دســت 
شــرکت های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت ها و فاسد 
کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت افزایش 
می دهد. از طرفی هر بسته به صورت مناقصه واگذار می شود که در 
مرحله اول حداقل 28 مناقصه به وجود می آید که در هرکدام احتمال 
تخلف، اعمال نفوذ و شــکایت و جانب داری از شرکت های برنده و 
منبع: مهر بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد. 

بازتاب

مریم علیزاده
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آغاز توزیع عمومی واکسن کرونا در 
روسیه

حــدود یک ماه پس از این که پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
خبر ثبت موفقیت آمیز واکســن کرونا را در کشورش اعام کرد، 
واکسن اســپوتنیک-وی احتمااًل از این هفته در دسترس عموم 

قرار خواهد گرفت.
واکســنی که در تاریخ 11 اوت توسط والدیمیر پوتین به عنوان 
واکســنی مؤثر در برابر کرونا معرفی شــد، پس از اخذ مجوز از 
وزارت بهداشت روسیه برای استفاده گسترده تر توزیع خواهد شد.

این واکسن توسط مرکز ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا 

با حمایت صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه )RDIF( ساخته 
شده و گفته می شــود که اولین کاندید واکسن کرونا در سراسر 
جهان اســت.به گفته مقامات بهداشتی روسیه، معاینه و بررسی 
آن ظرف چند روز آغاز شــده و همچنین ظــرف چند روز آینده 
مجوز آن اخذ خواهد شد.آن ها همچنین تاکید کردند: روند خاصی 
برای اجازه استفاده عمومی از این واکسن برای شهروندان وجود 
دارد بــه این ترتیب که داروی مزبور باید از نظر کنترل کیفیت از 
سازمان »ناظر پزشکی خدمات فدرال برای نظارت بر بهداشت و 
درماِن« روسیه مجوز کسب کند.این مقامات اطمینان داده اند که 
طی چند روز آینده، بین 10 تا 13 ســپتامبر مجوز توزیع دسته ای 

از واکسن ها برای استفاده غیرنظامی دریافت خواهد شد و به این 
ترتیب از آن لحظه به بعد واکسیناســیون گسترده روی جمعیت 
آغاز می شود.ثبت واکسن امکان واکسیناسیون کل افراد را فراهم 
می کند اما گروه های پرخطر در درجه اول قرار خواهند گرفت، چرا 
که وزارت بهداشت روسیه اعام کرده طبق وظیفه خود محافظت 

از گروه های پرخطر را در اولویت قرار داده است.
طبق نتایج منتشــر شده توسط مجله پزشــکی لنست، واکسن 
اسپوتنیک-وی اخیراً پیشــرفت دیگری را ثبت کرده است. این 
واکســن در تولید پاسخ آنتی بادی در تمامی شرکت کنندگان در 

آزمایشات مرحله اولیه موفق بوده است.

سالمت

بازتاب
کدام کودکان باید واکسن آنفلوآنزا 

بزنند؟
یک فوق تخصص بیماری هــای عفونی کودکان با تاکید بر لزوم 
تزریق واکسیناســیون آنفلوآنزا برای کــودکان دارای بیماری های 
زمینه ای، گفت: امیدواریم امســال عدالت توزبع واکســن آنفلوآنزا 
بهتر از سال های قبل اجرا شود و افراد واجد شرایط در مرحله اول 

واکسن را دریافت کنند.
دکتــر علیرضا ناطقیان درباره شــرایط دریافت واکســن آنفلوآنزا 
توسط کودکان، گفت: هرساله کمیته کشوری آنقلوآنزا دستورالعمل 
کشــوری جدیدی برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اعام می کند که 
دستورالعمل امسال نیز احتمااًل طی این هفته به تصویب می رسد. 
در پیش نویس این دســتورالعمل همچنان گروه های آســیب پذیر 
از جملــه کودکان بین 6 ماه تا 5 ســال تمام، بویــژه آن هایی که 
به مهدکودک می رونــد، کودکان دارای بیمــاری زمینه ای مانند 
بیماری های نقص ایمنی، دیابت، بیماری های مغزی پیش رونده و... 

واجد شرایط دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.
وی با تاکید بر اینکه ســن کودک برای دریافت واکسن آنفلوآنزا 
باید بیش از شش ماه باشد، افزود: کودک نباید حساسیت شدید به 
تخم مرغ داشــته باشد و در دفعات قبلی دریافت واکسن نیز نباید 
حساسیت شدید یا عوارض عصبی از خود نشان داده باشد تا بتواند 
این واکسن را دریافت کند. کسانی که حساسیت شدید به تخم مرغ 
دارند یا نباید واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند یا تنها در شرایطی ویژه 
در مراکزی خاص که توانایی کنترل شرایط و حساسیت پیش آمده 

را دارند، اقدام به تزریق واکسن کنند.
ناطقیان با تاکید بر اینکه برای تزریق واکســن آنفلوآنزا به کودک 
باید از پزشــک متخصص مشورت گرفت، تصریح کرد: امیدواریم 
امسال عدالت توزبع واکســن آنفلوآنزا بهتر از سال های قبل اجرا 
شود و کودکان واجد شرایط در مرحله اول واکسن را دریافت کنند.

وی درباره شرایط تزریق واکسن به کودکان، گفت: معمواًل تزریق 
نیمی از یک واکسن برای کودکان کمتر از 3 سال کافی است، البته 
واکسن جدید برای امسال هنوز توزیع نشده است و باید دید توصیه 

کارخانه سازنده واکسن چگونه خواهد بود.
این فوق تخصص بیماری های عفونــی کودکان همچنین زمان 
طایی تزریق واکسن آنفلوآنزا برای کودکان را در ماه مهر دانست.

»رمدسیویر ایرانی« کجا توزیع می شود؟
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره وضعیت 
توزیع داروی رمدســیویر ایرانی جهت استفاده در مبتایان کرونا 
توضیــح داد. دکتر حیــدر محمدی در گفت وگو با ایســنا، درباره 
وضعیــت توزیع رمدســیویر ایرانی، گفت: مدت هــا پیش داروی 
رمدسیویر ایرانی در داروخانه های بیمارستانی در حال توزیع است. 
وی افزود: قیمت این دارو 600 هزار تومان اســت و با این قیمت 
به بیمارستان ها ارائه می شــود و هر میزان که برای بیمار استفاده 
شــود، در پرونده اش درج می شود. شــرکت ها این دارو را با قیمت 
600 هزار تومان به مراکز درمانی ارائه می دهند و مراکز درمانی هم 
برای بیماران استفاده می کنند و فکر می کنم 10 درصد هزینه آن از 
بیماران دریافت می شود. محمدی درباره میزان اثربخشی رمدسیویر 
در درمان کرونا گفت: هنوز به صورت قطعی اثربخشی رمدسیویر 
بر روی بیماری کرونا اثبات نشــده اســت. منتها برخی مطالعات 
می گویند بین 30 تا 40 درصد مؤثر است. البته این دارو هنوز وارد 
پروتکل درمانی کرونا نشده اســت، اما از آنجایی که متخصصان 
عفونــی آن را تجویز می کنند، آن را تهیــه کردیم که به صورت 
تولید داخلی در داروخانه های بیمارستانی توزیع می شود. وی درباره 
وضعیت داروی فاویپیراویر و اکتمرا نیز گفت: این دو دارو هم هنوز 
وارد پروتکل درمانی کرونا نشده اند، اما تولید داخلی آن ها وجود دارد 

که توزیع آن ها را هم انجام می دهیم.

یافته جدید درباره انتقال کروناویروس 
از مواد غذایی

یک تیم بین المللی از کارشناسان مسمومیت غذایی مدعی شدند که مواد 
غذایی نمی تواند منبع انتقال بیماری کووید-19 باشد.

کارشناسان کمیسیون بین المللی مشــخصات میکروبیولوژیکی مواد 
غذایی )ICMSF( در این رابطه به بررسی شواهد موجود در مورد احتمال 
انتقال کروناویروس از طریق مواد غذایی یا بســته بندی آنها پرداخته و 
دریافتند که این احتمال بسیار کم است.آنان اظهار داشتند: گرچه ممکن 
اســت فردی مواد غذایی آلوده به کروناویروس را مصرف کند و از این 
طریق مبتا شود اما هرگز چنین اتفاقی در عمل رخ نداده است. با این 
حال هنوز هم بر رعایت موارد بهداشــتی مربوط به مواد غذایی تاکید 
می شود.یافته های این محققان مشابه با گزارش کارشناساِن سازمان غذا 
و داروی آمریکاست که نشــان داد خطر ابتا به بیماری کووید-19 از 
طریق مواد غذایی یا بسته بندی آن ها تقریباً وجود ندارد.به گزارش شبکه 
خبری سیان ان، در گزارش این کمیسیون آمده است: تا به امروز هیچ 
شواهدی مبنی بر اینکه مواد غذایی، بسته بندی آنها یا توزیع مواد غذایی 

منبع یا روش انتقال کروناویروس باشد، وجود ندارد. 

گیاهــان دارویی به دلیل اهمیت بســیار زیادی کــه در درمان 
بیماری ها دارند، توجه زیادی را به خود جلب کرده و باعث شده اند 
که بازار عطارها، رونق خوبی را به خود ببیند. اما آیا در عطاری ها 
کلیه نکات مربوط به ســامت افراد به طور دقیق لحاظ می شود؟ 

محققین نگاهی به این موضوع انداخته اند.
گیاهــان از اهمیت فوق العاده ای در درمان بیماری ها برخوردارنــد، 
به طوری که محققان، داروهای قــرن بیســت ویکم را در گیاهان 
جســــتجو کــرده و معتقدند کــــه راه حل مشکات پزشکی 
در آینده، گیاهان هستند. افزایــــش نیاز بــــه دارو، سـازگاری 
گیاهـــان دارویـی بـا بـدن و تأکید سـازمان بهداشـت جهانــی 
بــــر جایگزینی داروهای شــــیمیایی بــــا داروهای طبیعـی 
موجـب افزایـش تجویـز و مصـرف ایـن گیاهـان شـده اســت. 
همچنیــــن، عــــوارض جانبــی، هزینــــه و زمان بر بــودن 
کشـف و تولیـد داروهـای شـیمیایی، مصـرف گیاهـان دارویـی 

را در صنایــع بهداشــتی و دارویــی افزایــش داده اســت.
در کشــور مـا نیز، عطــاران به عنوان یکــی از گروه های اصلی 
ارائه کننده خدمــات طــب ســنتی در میــان مــردم شــناخته 
شده اند، درحالی که به شکل رســــمی رابطه خاصـی بـا وزارت 
بهداشـت، درمـــان و آموزش پزشـکی نداشــته و تنهــا یــک 

گــروه صنفــی تحــــت نظــارت وزارت بازرگانــی هســتند. 
درحالی که در حال حاضــر بــرای اشــتغال بــه عطــاری، بـه 
هیچ گونه مـدرک یـا شـرایط خـاص، مگـر آنچـه بـرای تأسیس 
مغـازه یـا واحـد تجـاری الزم اسـت، نیـازی نیسـت و علیرغــم 
مســئولیتی کــه در ایــن رابطــه متوجــه متولیــان ســامت 
جامعــــه اســــت، وزارت بهداشــت، درمــــان و آمــوزش 
پزشــــکی بــــا مطرح کردن صــرف »لــــزوم عدم دخالت 
عطــــاران در امــور پزشــکی« و انتخــاب ساده ترین گزینــه 
ممکــن، از زیـر بـار مسئولیت شـــانه خالـی کـرده اسـت. اما 
به راســتی خدمات ارائه شده توسط این واحدهای صنفی تا چه حد 

می تواند ایمن باشد؟
برای بررســی ایــن موضوع و مــوارد مرتبط بــا آن، گروهی از 
محققان کشور از دانشــــگاه رازی کرمانشــــاه، پژوهشی را با 
محوریت استان آذربایجان غربی انجام داده اند که در آن، وضعیت 
عطاری های شهرســتان های این اســتان با تأکید بر مشکات و 

چالش های پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این تحقیق، 20 عطاری از شهرســتان های مختلف اســتان 
آذربایجان غربــی مورد مطالعه واقع شــده اند و برای جمع آوری 

داده های مورد نیاز از آن ها، از پرسش نامه استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشــان می دهد که مشــکل اصلی عطاری ها، 
عدم رعایت اخاق حرفه ای اســت کــه در درازمدت بزرگ ترین 

مشــکلی است که ســامت جامعه مصرف کننده و امنیت شغلی 
آن ها را متأثر می کند.

معصومه عامریان، اســتادیار و پژوهشگر گــروه مهندســی تولید 
و ژنتیــک گیاهــی دانشــــگاه رازی کرمانشــاه و همکارانش 
دراین باره می گویند: »براساس دیدگاه خود عطاران مورد مطالعه، 
به طورکلی »عرضه برخی داروهای خطرناک توسط عطاری ها«، 
»ارائــه نمونه های تقلبــی« و همچنین »عدم بررســی داروهای 
دست ســاز آن ها«، به ترتیب رتبه های اول تا ســوم مشکات و 

چالش های عطاری ها را به خود اختصاص می دهند«.
با توجــه به این نتایج، در شــــرایط فعلــــی و باتوجه بــــه 
درگیرشــــدن گســــترده عطــاران در امــــور مربــوط بــه 
ســامت، به نظر نمی رسد کــه نادیده گرفتن آنــان از ســوی 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و پافشــاری 
بــــر عدم مداخله در مشکات مربــــوط بــــه ســــامت، 

رویکــردی مناســب بــــرای به کارگیری منطقــی گیاهــان 
دارویی در کشــور باشــد.

در این راستا، عامریان و همکارانش اعتقاد دارند: »تدوین آیین نامه 
بــرای فعالیــــت عطاری ها، مداخله بیشتـر بـر عملکـرد آن ها 
و برگـــزاری کارگاه های آموزشـی بـــرای عطـاران می تواند در 
رعایـت اخاق حرفه ای و افزایـــش کیفیــت ارائه خدمــت از 

ســوی آن ها در آینــده مؤثر باشــد«.
ایــن یافته ها که نه تنها برای عطاران به منظور رعایت درســت تر 
اصول اخاق حرفه ای در شــغل خود، بلکه برای دست اندرکاران 
امور ســامت جامعه نیز می توانند راهگشا باشــند، در نشریه ای 
موسوم به »مجله تحقیقات نظام سامت حکیم« منتشر شده اند. 
این نشریه که متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
است، به انتشــار یافته های علمی پژوهشی و فنی مرتبط با امور 

نظام سامت کشور می پردازد.

محمدرضا دلفیه

محققان کشور بررسی کردند

دلیل تخته شدن دکان سالمت 
دربرخی از عطاری ها!

ســرطان پس از بیماری های قلبی و عروقــی دومین عامل 
مرگ ومیر در جهان به شمار می رود.

  تمامی ســرطان ها نتیجه پیدایش نقص یا جهش ژنتیکی در 
سیســتم دی ان ی سلولی هستند. ســلول های سرطانی رشد 
می کنند و با تشــکیل تومور همچون ارتشی مخرب بدِن فرد 

مبتا را از پا درمی آورند.
بعضی ســرطان ها عامل ژنتیکی دارنــد و از این رو از کنترل 
ما خارج اند. با این حال بســیاری دیگر از سرطان ها از عوامل 
محیطــی، نوع تغذیه یــا مصرف برخی مواد خاص نشــات 

می گیرند.
مطالعات پزشــکی تاکنون ارتباطی معنادار بین برخی از مواد 
و ترکیبات با بروز ســرطان در بدن انسان ها را اثبات کرده که 
در این جا به تعــدادی از متداول ترین آنها در زندگی امروزی 

اشاره کرده ایم:
شکر ��

دانشمندان در حال حاضر می دانند که مصرف بیش از حد شکر 
نه تنها می تواند عامل دیابت باشد بلکه سلول ها را نیز تخریب 

می کند و ریسک سرطان را در فرد باال می برد.
مطالعات جدید نشــان می دهند شــکر عامل رشد توده های 
ســرطانی اســت، چرا که این توده ها از شکر به عنوان تغذیه 

برای بزرگ شدن استفاده می کنند.
یوهان تولین، بیولوژیســت مولکولی در دانشگاه لوون بلژیک 
می گوید: مصرف زیاد شکر چرخه بسته ای از تولید انرژی الزم 
برای رشد سلول های سرطانی را ایجاد می کند که بزرگ شدن 

توده ها در بدن را نتیجه می دهد.
غذاهای آماده و فرآوری شده ��

هر غذایی که داخل پاســتیک پیچیده شده باشد، در مقیاس 
صنعتی تولید شــود، تاریخ مصرف طوالنی داشته باشد یا به 
صورت ساندویچی برای رفع سریع گرسنگی آماده شده باشد 

احتمال ابتای فرد به سرطان را باالتر می برد.
محققان فرانسوی به تازگی نشان داده اند که میان افرادی که 

غذاهای آماده می خورند و کسانی که درگیر سرطان می شوند 
ارتباط وجود دارد.

چای داغ ��
نوشیدن مایعات داغ به اندازه ای که باعث سوختن زبان شود، 
از عوامل مؤثر در افزایش احتمال ابتا به ســرطان به شــمار 

می رود.
به تازگی یک تحقیق نشــان داده است افرادی که روزانه دو 
فنجان چای داغ می نوشند 90 درصد بیشتر نسبت به کسانی 
که صبر می کنند تا چای شان سرد شود احتمال ابتا به سرطان 
مــری دارند. نوشــیدنی »ماته« نیز که به صورت داغ ســرو 

می شود، باعث افزایش ابتا به سرطان مری می شود.
دانشــمندان با این حال ریسک احتمال ابتا به سرطان را در 
این موارد زیاد نمی داننــد اما توصیه می کنند که افراد قبل از 

نوشیدن مایعات داغ چند دقیقه صبر کنند.
دخانیات ��

هر چند شرکت های دخانیات برای سال ها کوشیده اند مضرات 
مصرف سیگار را کم نشان دهند، با این حال اکنون ثابت شده 
است که دود تنباکو شــامل دستکم 70 ماده شیمیایی عامل 

سرطان است.
این خطر تنها مخصوص خود سیگاری ها نیست. مرکز کنترل 
و پیشگیری از امراض آمریکا )CDC( پیش تر اعام کرده بود 
کسانی که در محل کار یا خانه در معرض دود سیگار هستند، 
20 تا 30 درصد بیشــتر احتمال دارد که مبتا به سرطان ریه 

شوند.
این در حالی اســت که ســیگارهای الکترونیکی نیز دســت 
کمی از ســیگارهای واقعی ندارند. مطالعات اولیه جدید نشان 
می دهد احتمال بروز ســرطان در مصرف کنندگان سیگارهای 
الکترونیک باالست چرا که این سیگارها باعث به وجود آمدن 

تورم در دهان و ریه می شوند.
تابش مستقیم آفتاب به پوست ��

طبق آمار بنیاد ســرطان پوســت، افرادی که قبل از سن 35 
سالگی از صندلی های آفتاب گیر کنار ساحل استفاده می کنند 
خطر ابتای خود به بیماری ســرطان پوست را تا 75 درصد 

باال می برند.
تحقیقات همچنین نشــان داده است حضور مرتب در زیر نور 
مســتقیم آفتاب برای بیش از 15 دقیقــه از عوامل افزایش 

سرطان است.
کار پیوسته با مواد شیمیایی سرطان زا ��

کارگرانی که با آلومینیوم سر و کار دارند، نقاش های ساختمانی، 
آرایشگرها، افراد شاغل در سالن های کاشت ناخن و زیبایی نیز 
به دلیل سر و کار داشتن با مواد شیمیایی سرطان زا مستعد ابتا 

به سرطان هستند.
کار شبانه ��

مرکز بین المللی مطالعه سرطان می گوید: کار شبانه احتمااًل به 
دلیل برهم زدن نظم خواب بدن، ریسک ابتا به سرطان را در 

فرد افزایش می دهد.
نوشیدن آب آلوده به آرسنیک ��

از آنجا که پوســته زمین حاوی ماده ســمی آرسنیک است، 
بســیاری از آب های زیرزمینی به درجات کم یا زیاد آلوده به 

این ماده هستند.
ســازمان جهانی بهداشــت می گوید: 140 میلیون نفر در 50 
کشور جهان آب حاوی آرسنیک می نوشند، امری که ریسک 

ابتا به سرطان را در افراد باال می برد.
گوشت کبابی باربی کیو ��

این درست است که طبخ گوشت گوسفند، مرغ یا ماهی روی 
آتــش مزه دلپذیری به آن ها می دهــد، با این حال این روش 
پخت خطراتی را نیز دربر دارد.بنابر اعام نهاد ملی ســرطان 
در آمریکا، زمانی که این گوشت ها روی زغال پخته می شوند، 
روغن و چربی خروجی از آن ها روی آتش می ریزد. تحقیقات 
نشان داده است که استنشاق دود و شعله حاصل از سوختن این 

روغن ها احتمال ابتا به سرطان را افزایش می دهد. دانشمندان 
اعتقاد ندارند که این مواد صددرصد عامل ســرطان باشند اما 
می گویند آن ها دی ان ای را به نحوی تغییر می دهند که ریسک 

ابتا به سرطان باال رود.
الکل ��

یــک تحقیق روی 600 هزار نفــر مصرف کننده الکل در 19 
کشور دنیا نشان داد نوشیدن الکل با ابتا به انواع سرطان های 

دستگاه گوارشی ارتباط دارد.
دود اگزوز ��

بنابر اعام آژانس بین المللی مطالعات سرطان در دود خروجی 
از اگزوز خودروها بیش از 30 نوع ماده سرطان زا دیده می شود.

بنابر گزارش یورونیوز، عاوه بر موارد باال ماهی نمک ســود 
)به دلیل میــزان باالی نیترات و نیتریــت و صدمه به بافت 
دی ان ای(، هات داگ، سوسیس و گوشت های فرآوری شده )به 
دلیل نحوه تولیــد، نمک اندود یا دودی کردن(، آفت کش های 
مزارع )که کشاورزان برای زمین های زراعی استفاده می کنند(، 
گرد و خاک ذرات حاصل از برش چوب در کارگاه های نجاری 
)که باعث افزایش ابتا به ســرطان سینوس می شوند(، چاقی 
مفرط، قرص های ضدبارداری )کــه اگر برای طوالنی مدت 
استفاده شوند ریسک ســرطان پستان را افزایش می دهند( و 
آلودگی هوا )به دلیل استنشاق ذرات معلق سمی( از دیگر موارد 
ســرطان زا هستند که در زندگی روزمره ممکن است با آن ها 

پیوسته سر و کار داشته باشیم.

شایع ترین عوامل سرطان زا در زندگی امروز معصومه انصاری

 طب سنتی| درمان »کبد چرب« 
با نسخه  ساده ابوعلی سینا

ابوعلی سینا حکیم بزرگ ایرانی در کتاب »قانون« خود طرز تهیه 
شربت ســاده و خاصی را آموزش داده که در درمان »کبد چرب« 
بسیار نافع و مجرب است همچنین در این مطلب با 12 دستورالعمل 

برای پیشگیری و درمان کبد چرب آشنا می شوید.
امــروزه بیماری »کبد چرب« تقریباً غالب افراد را درگیر خود کرده 
اســت و در حوزه پزشــکی نوین غیر از تجویز برخی داروها که با 
عوارض جانبی همراه اســت، درمان خاصی که منتج به رفع کامل 

کبد چرب شود، وجود ندارد.
اما بر اســاس آموزه های طب ســنتی، اکثر بیماری ها حتی برخی 
از بیماری های صعب العاج، درمان های بســیار ساده و بر اساس 
اصاح تغذیه و رعایت برخی از پرهیز ها دارند؛ جالب اینکه همین 
بیمــاری کبد چرب در انواع و اقســام خود حتــی در موارد حاد و 
توسعه یافته آن که گاهی منجر به »سیروز کبدی« می شود، پروسه 
درمان  ساده و بدون عارضه ای بر اساس دستورات طب سنتی دارد 
و در اکثــر موارد در صورت رعایت برخی تدابیر ســاده و پرهیزات 

ارائه  شــده از سوی طبیب، مبتایان  به آن به راحتی در بازه زمانی 
حدود 2ماهه قابل درمان هستند.

اما یکی از درمان های ساده برای کبد چرب، مصرف روزانه »شربت 
سکنجبین« است البته باید توجه داشت که درمان های طب سنتی 
نمی توانــد درمانی تک بعدی و صرفاً با مصرف یک ترکیب گیاهی 
دارویی باشد بلکه برای درمان و حصول نتیجه حتماً باید پرهیزات 
و تدابیر توصیه شده نیز دقیق اجرا شود مثًا برای درمان کبد چرب، 
کنار مصرف شــربت ســکنجبین حتماً باید از مصرف آب یخ نیز 
پرهیز جدی داشت و هر لقمه غذا هم باید حدود 20 مرتبه جویده 
شود؛ سایر تدابیر ضروری برای درمان کبد چرب در انتهای همین 

مطلب آمده است.
ابن سینا طرز تهیه »شربت سکنجبین« را به صورت ساده در کتاب 

»قانون« خود به این صورت آورده است:
مواد مورد نیاز: ســرکه طبیعی انگور یک واحد، عسل 2 واحد، آب 

8 واحد
طرز تهیه: ســرکه، عسل و آب را با هم ترکیب می کنیم و به روی 
حرارت قرار می دهیم تا با شــعله مایم بجوشد تا یک سوم آب آن 
بخار شود؛ حین جوشیدن کف آن را جدا کنید و می توانید یک دسته 
نعناع هم برای رنگ و طعم بهتر حین جوشیدن به آن اضافه کنید.

پس از آماده شــده این شــربت، آن را در یک ظرف شیشه ای در 
یخچال نگهداری کنید و برای هر وعده مصرف، یک سوم لیوان از 
این شــربت را با دوسوم لیوان آب جوشیده ولرم مخلوط و مصرف 

کنید.
زمان مصرف: ترجیحاً با شکم خالی یا یک ساعت بعد از غذا.

تضمین ســامت کبد و درمان کبد چرب با این 12 دستورالعمل 
ساده:

ــــ پرهیز از مصرف آب یخ به ویــژه در زمان هایی که دمای بدن 
باالتــر از حد طبیعی اســت مانند زمان خــروج از حمام یا پس از 

فعالیت های سنگین ورزشی و بدنی
ــــ پرهیز از مصــرف آب میان غذا و یک ســاعت قبل و بعد از 

صرف غذا
ــ جویدن کامل لقمه های غذا و پرهیز از سریع خوردن

ــ اجتنــاب از مصرف روغن های مایع تراریختــه موجود در بازار 
و جایگزینی آنها با روغن های ســالمی مانند روغن زیتون، روغن 
کنجد، روغن ارده کنجد، روغن شــحم گاوی، روغن دنبه و روغن 

زرد
ــ پرهیز از مصرف نوشابه  های گازدار و خیلی سرد

ــ پرهیز از مصرف بی رویه بستنی ها به ویژه بستنی های صنعتی

ــ اجتناب از مصرف مواد غذایی فراوری شــده صنعتی حاوی مواد 
نگهدارنده  ای مانند »بنزوات سدیم«

ــ پرهیز از مصرف فست فودها و مواد کمپوتی و کنسروی
ــ اجتناب از مصرف مواد غذایی لزج مانند ماکارونی صنعتی، الزانیا 

و پنیر پیتزا
ــ مزمزه مقداری نمک طبیعی )ســنگ نمک آسیاب شده( در ابتدا 

و انتهای غذا
ــ انجام ورزش روزانه حداقل نیم ساعت

ــ پرهیز از پرخوری و درهم خوری.
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هفته نامه اقتصادی- اجتماعی

 چهارشنبه 19شهریور ماه 1399 
سال پنجم شماره 187

 ریشه یابی قدمت و منشأ
 مرکبات جهان

گروهی از دانشمندان براساس شــواهد ژنتیکی به این نتیجه 
رســیده اند که اولین مرکبات جهان حدود 8 میلیون سال پیش 
از انتشــار در ســایر نقاط زمین، در دامنه های جنوب شــرقی 
هیمالیا روئیده اند. مرکبات امروزی ادامه نســل همان درختان 
ابتدایی هســتند که به تدریج تنوع پیدا کرده و میوه هایی مانند 
پرتقال و لیمو را ایجاد کردند. اگر چه مرکبات بخش وســیعی 
از باغ های میوه جهان را تشــکیل می دهنــد اما قدمت آن ها 

تاکنون مشــخص نبود. دانشــمندان در آمریکا و اسپانیا برای 
کشف ریشه باستانی مرکبات ژن های بیش از 50 نوع مختلف 
از میوه هــای آنها از پرتقال ماندارین چینــی گرفته تا پرتقال 

سویل را تحلیل کردند.
با وجود اینکه مدارک فســیلی چندانی از مرکبات وجود ندارند 
اما محققان در این پژوهش جدید از فســیل 8 میلیون ســاله 
یک برگ که در جنوب شرقی چین کشف شده کمک گرفتند. 
نتیجه ای بررسی ها نشــان داد مرکبات مدرن از چندین گونه 
طبیعی مشتق شده اند که در مناطقی مانند بخش شرقی آسام، 

شمال میانمار، و غرب استان یونان چین می روئیده اند.

با تغییر آب و هوا درحدود میلیون ها سال پیش، و ضعیف شدن 
بادهای موســمی و همچنین خشک تر شدن هوا، این گیاهان 
فرصت پیدا کردند از هیمالیا در سراســر جنوب شــرقی آسیا 
پراکنده شوند. گیاهان سپس در حدود 4 میلیون سال پیش در 

مابقی جهان از جمله استرلیا پراکنده شدند.
بررســی های محققان نشــان می دهد مرکبــات مدرن نتیجه 
میلیون ها ســال تکامل و هزاران سال اصاح نژاد گیاهان به 
دست انسان هستند. نقشه های ژنتیکی انواع مختلف مرکبات 
امروزی به دانشــمندان کمک می کند دریابند کدام میوه ها در 

برابر آفت ها مقاومت بیشتری دارند.

علمی

قلمی که ویروس ها را نابود می کند!
محققان موفق به ســاخت یک خودکار جدید شــده اند که پوشش 
پاســتیکی خاص آن قادر اســت ویروس ها را از بین ببرد و دستور 
العمل پوشش پاستیکی ویروس کش این قلم یک راز تجاری است.

به گزارش آی ای، به نظر می رسد که یک دستگاه مفید که استفاده 
روزانه دارد و شــاید در این روزها همه منتظر آن بودیم، از راه رسیده 
است. این قلم در واقع یک خودکار خود تمیز شونده است که توسط 

شرکت آلمانی »مسمر«)Messmer( ساخته شده است.
پوشــش پاستیکی قلم »مسمر« چیزی است که مسئولیت نابودی 
ویروس ها را بر عهده دارد. پوشش پاستیکی این خودکار ویروس ها 
از جمله کروناویروس جدید را که جهان را درگیر کرده اســت، خنثی 

می کند.
در حــال حاضر تقاضــای زیادی از جانب کلینیک ها و موسســات 
پزشکی، شــرکت های بیمه و جوامع برای دسترسی به این خودکار 

وجود دارد.
همزمان با تــاش جوامع برای مبارزه با ویــروس کرونا، قوانین و 
مقررات خاصی در این راســتا در سراسر جهان تصویب شده است. 
یکی از این مقررات، افشای اطاعات ماقات اشخاص و همچنین 
زمان و تاریخ بازدید آنها از برخی مغازه ها و رســتوران ها است. به 
طور معمول از افراد خواســته می شود که با پر کردن یک فرم، این 
اطاعــات را ارائه دهند و قاعدتا برای انجام این کار به یک خودکار 
نیاز اســت و ضد عفونی کردن هر یک از خودکارها ساعت ها زمان 
می بــرد و عدم اطاع از ضد عفونی بودن یــا نبودن خودکارهایی 
کــه در محل های مختلف قرار دارند، مــی تواند برای مردم نگران 

کننده باشد.
بنابراین شــرکت »مســمر« نیت کرد که اولین خودکار توپی را در 

جهان تولید کند که بتواند ویروسهای روی سطح خود را نابود کند.
راز این خودکار در پوشش پاستیکی آن نهفته است که البته دستور 
ساخت آن به شکل یک راز مخفی باقی مانده است، چرا که شرکت 
ســازنده آنچه را که این پوشش پاستیکی از آن ساخته شده است، 
به اشتراک نگذاشته است. با این حال، آزمایشگاه های مختلف این 

خودکار را آزمایش کرده اند و تصدیق کرده اند که واقعاً موثر است.
این خودکار از نظر ظاهری با خودکارهای معمولی یکسان است، اما 

اطمینان زیادی را به کاربران خود ارائه می دهد.
»مانوئل دیمل« از شــرکت »مســمر« توضیح داد: ویروس های 
خانواده کروناویروس تا پنج روز روی پاســتیک معمولی باقی می 
مانند. بنابراین بسیار خوب است که بدانید این خودکار به طور موثر و 

سریع ویروس های روی سطح خود را از بین می برد.

۳0 هزار قطره خطرناک در هر عطسه!
با نزدیک شــدن به آغاز فصل پاییز، روزهای ســرد ســال هم از 
راه می رســد. روزهایی که به دلیل تغییرات جوی، با شــیوع باالی 
سرماخوردگی ها همراه اســت. اما، پاییز 99 یک تفاوت با پاییزهای 
گذشته دارد و آن هم مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا است.

این ویروس منحوس و در عین حال خطرناک، پاییز امسال را نگران 
کننده ســاخته است. زیرا، عاوه بر اینکه باید مراقب باشیم تا سرما 

نخوریم، بایستی از خودمان در برابر این ویروس محافظت کنیم.
به گفته پزشکان، در رابطه با همه گیری کووید 19، دو مسیر انتقال 
اصلی در نظر گرفته می شــود. اولین مسیر انتقال از طریق قطرات 
تنفسی هنگام عطسه، ســرفه یا صحبت کردن است. دومین مسیر 
انتقال از طریق تماس دســت به دست، دست به سطوح و…، است 
که منجر به آلوده شــدن دســت و در نهایت با تماس دست آلوده، 

ویروس به بدن منتقل می شود.
بنابر آنچه ویروس شناســان عنوان می کننــد، میزان دوز ویروس و 
زمانــی که فرد در معرض آن قرار می گیــرد برای برخی بیماری ها 
ارتباط مستقیمی با ابتاء به بیماری خواهد داشت. اما آیا دوز ابتدایی 
ویروس کرونا و مدت زمــان مواجهه با ویروس با احتمال ابتاء به 

بیماری مرتبط است.
بر اساس شــواهد موجود تا این زمان، برای اینکه فردی به بیماری 
کووید 19 مبتا شود الزم است با دوز مشخصی از ویروس مواجهه 
یابد. بر اســاس فرمول منتشر شده در برخی مطالعات، ابتاء به این 
بیماری حاصل ضرب مواجهه با دوز مشــخصی از ویروس و مدت 

زمان مواجهه است.
بر اســاس مطالعات انجام شده روی ویروس »مرس« و »سارس«، 
تخمین زده می شود هزار ذره ویروسی برای ایجاد عفونت الزم است. 
یک سرفه حدود 3 هزار قطره رها می کند و قطره ها با سرعت حدود 
80 کیلومتر در ســاعت می توانند حرکت کنند. اغلب قطره ها بزرگ 
هستند و به سرعت می افتند اما تعداد زیادی از آنها در هوا باقی مانده 

و می توانند در چند ثانیه طول یک اتاق را بپیمایند.
هر عطســه حدود 30 هزار قطره رها می کند که تا 321 کیلومتر در 
ســاعت می توانند پیمایش کنند. اگر فردی مبتا باشــد، قطرات در 
هر سرفه یا عطسه او ممکن است حاوی 200 میلیون ذره ویروسی 
باشند. اگر فردی نزدیک بیمار باشد و بیمار مبتا مستقیماً به سمت او 
عطسه یا سرفه کند احتمال خیلی زیادی دارد که هزار ذره ویروس را 
استنشاق کرده و به بیماری مبتا شود. حتی اگر آن سرفه یا عطسه 
به سمت فرد نباشــد، برخی قطرات آلوده کوچک می توانند چندین 
دقیقه در هوا معلق بمانند. اگر فردی چند دقیقه بعد از آن عطســه یا 
سرفه نیز به اتاق وارد شود و چند نفس بکشد احتمال دارد که ویروس 
الزم برای مبتا شدن را دریافت نماید. در حالی که اگر به اتاقی که 
شخص آلوده در آن تنفس می کند وارد شود، ممکن است 50 دقیقه 

یا بیشتر طول بکشد تا یک دوز عفونی را استنشاق کند.
قطرات ناشــی از تنفس، ســرعت پایینی داشــته و به ســرعت 
ســقوط می کنند. به دلیل عــدم نیروی بازدمــی در یک تنفس، 
ذرات ویروســی از نواحی پایینی دستگاه تنفسی خارج نمی شوند. 
قطرات تنفسی ناشی از نفس کشــیدن تنها حاوی سطوح پایینی 

از ویروس ها هستند. 

بازتاب

شــواهد زیادی نشان می دهد کروموزوم Y در حال کوچک ترشدن 
است و برخی آن را به عنوان نابودی مردان تعبیر می کنند؛ اما چنین 

چیزی واقعیت دارد؟
جنسی که از لحظهٔ تشــکیل به ما اختصاص داده می شود، تا حد 
زیادی به پرتاب ژنتیکی یک ســکه بستگی دارد: X یا Y. اگر دو 
کروموزوم X وجود داشته باشــد، تقریباً همیشه صاحب تخمدان 
خواهید شد. اگر یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y وجود داشته 
باشد، بیضه ها تشکیل خواهد شد. این بسته های مواد ژنتیکی فقط 
ازنظر اعضای بدنی که به ما می دهند، باهم فرق ندارد. کروموزوم 
Y که حاوی 45 ژن است، درمقایسه با حدود 1، 000 ژن واقع روی 
کروموزوم X کوتاه اســت. پژوهش ها حاکی از آن اســت که این 
کروموزوم در طول زمان کوچک تر شده است. این پیشنهاد را برخی 
به عنوان پیش بینی نابودی مردان تفسیر کرده اند. بنابراین، آیا واقعًا 
کروموزوم Y در حال نابودی است؟ این امر چه معنایی برای مردان 

می تواند داشته باشد؟
برای اینکه بتوانیم به این سؤاالت جواب دهیم، ابتدا باید به گذشته 
برگردیم. ملیســا ویلســون، متخصص زیست شناسی تکاملی در 
دانشگاه ایالتی آریزونا گفت: کروموزوم های جنسی ما همیشه Y و 
X نبودند و آنچه جنس فرد را تعیین می کرد، به طورخاص با آن ها 
در ارتباط نبود. وقتی نخستین پستانداران حدود 100 تا 200 میلیون 
سال پیش تکامل پیدا کردند، اصًا هیچ کروموزوم جنسی نداشتند. 
درعوض، کروموزوم های X و Y درست مانند دیگر مجموعه های 

کروموزومی بودند و اندازه و ساختار مشابهی داشتند.
توجه به این نکته مهم است که حیوانات به کروموزوم های جنسی 
نیازی ندارند. جنیفر گریوز، ژنتیک دان دانشگاه التروب در استرالیا، 
گفت این موضوع در آن زمان صادق بود و اکنون نیز درست است. 
همهٔ کروموزوم های ما ترکیبی از ژن های مرتبط با جنس و ژن های 
غیرمرتبط با جنس هســتند. تنها ویژگی خاص کروموزوم Y ژنی 
است که SRY نامیده می شــود و به عنوان کلید روشن وخاموشی 

برای توسعهٔ بیضه ها عمل می کند. دربارهٔ الیگاتور )تمساح پوزه پهن( 
و الک پشت ها حتی به کلید روشن وخاموش نیازی نیست و دمایی 
که رویان ها در آن رشــد می کنند، جنس آن ها را تعیین می کند. در 
ســال 2006، گریوز مطالعهٔ مروری در مجلهٔ Cell منتشر کرد و در 

آن نوشت:
 »احتمااًل اجداد پستاندار ما این ویژگی را داشتند؛ اما در مقطعی از 
زمان، یک کروموزوم ساده و غیرجنسی قدیمی در یکی از این اجداد 
دارای ژنی با کلید روشن وخاموشی نظیر این شد. با این اتفاق، شما 
به ناگهان برای ایجاد قســمت های تولیدمثلی مردانه به کروموزوم 

Y نیاز پیدا کردید.
به محض اینکه کروموزوم Y وجود پیدا کرد، آمادگی کوچک شدن 
را داشــت. ویلســون گفت در طول زمان، ژن ها دچار جهش هایی 
می شــوند که بسیاری از آن ها مضر هستند. کروموزوم ها می توانند 
بــا نوترکیبی با همدیگر از انتقال این جهش ها جلوگیری کنند. در 
جریــان میوز، یعنی زمانی که بدن های ما اســپرم و تخمک تولید 
می کنــد، کروموزوم های پــدری و مادری به طــور تصادفی باهم 
ترکیب می شــوند و بازوهای خود را باهــم مطابقت می دهند. این 
رقص ژنتیکی به طور یکســان واریانت های ژنــی مضر و مفید را 
می شکند و احتمال انتقال نسخه های عملکردی را افزایش می دهد. 
تمامی کروموزوم ها این کار را انجام می دهند: کروموزوم شــمارهٔ 
یک مادری بازوهای خود را با کروموزوم شــمارهٔ یک پدری مبادله 
می کند و...؛ اگرچه کروموزوم Y همتایی ندارد تا این تبادل ژنی را 

با آن انجام دهد.
کروموزوم هــای X می توانند با همدیگــر نوترکیبی حاصل کنند؛ 
اما کروموزوم Y و X به اندازهٔ کافی مشــابه نیســتند که نوترکیبی 
 Y انجام دهند. بدین علت که به نــدرت در یک فرد دو کروموزوم
وجود دارد، کروموزوم Y نمی تواند با خودش نوترکیبی حاصل کند. 

ویلسون گفت:
 اگر جهش بدی رخ دهد، معمــواًل می توانید آن را با همتای خود 
مبادله کنیــد؛ اما Y نمی توانــد این کار را انجام دهــد. بنابراین، 
کروموزمــوم Y جهش های مضر را در خود جمع می کند. در طول 

زمــان، این جهش ها با انتخاب طبیعی پاک ســازی می شــوند تا 
زمانی که Y کوچک تر و کوچک تر شود.

پژوهش های گریوز نشــان می دهد که 166 میلیون ســال پیش، 
کرومــوزوم Y از 1، 669 ژن بهــره می برد؛ یعنــی برابر با همان 
تعدادی که روی کروموزوم X قرار داشت. براین اساس، محاسبات 
پیچیده ای نیاز نداریم تا متوجه شــویم اگر نرخ کاهش یکنواخت 
باشد )10 ژن در یک میلیون سال( و تنها 45 ژن باقی مانده باشد، 
کل Y در 5/4 میلیون ســال از بین خواهد رفت. البته »یکنواخت« 
در اینجا کلمهٔ مهمی است. پژوهش های جدیدتر نشان می دهند که 

نرخ کاهش در طول زمان کند شده است.
در مطالعه ای که در ســال 2005 در مجلهٔ Nature منتشــر شد، 
پژوهشــگران کروموزوم Y انســان را با همتای آن در شــامپانزه 
مقایسه کردند. سپس در سال 2012، همان پژوهشگران کروموزوم 
Y یــک میمون رزوس را توالی یابی و نتایج خود را دوباره در مجلهٔ 
Nature منتشــر کردند. پژوهشــگران دریافتند از زمان واگرایی 
انســان ها و میمون های رزوس درحدود 25 میلیون ســال پیش، 
کروموزوم Y تنها یکی از ژن های خود را از دســت داده است. این 
کروموزوم از زمان واگرایی شامپانزه ها، یعنی حدود 6 میلیون سال 
پیش، هیچ ژنی را از دست نداده است. این نتایج حاکی از آن است 
زوال کروموزوم Y طبق الگوی خطی رخ نداده اســت که گریوز در 
آغاز پیشنهاد کرده است و براساس آن در هر یک میلیون سال، 10 

ژن از دست می روند.
گریوز خاطرنشان کرد زوال کروموزوم Y پدیدهٔ بی تکراری نیست؛ 
زیرا این پدیده برای گونه های دیگر اتفاق افتاده اســت. دو گونه از 

جوندگان زیرزمینی که ول حفار نامیده می شــوند، به طور مستقل 
کروموزوم های Y خود را از دست داده اند. همچنین، سه گونه موش 
صحرایی خاردار که در چند جزیرهٔ کوچک در ژاپن زندگی می کنند 
و درمعــرض خطر انقراض قرار دارند، این پدیده را تجربه کرده اند. 
باوجوداین، همان طورکه این گونه ها نشــان می دهند، ازدست دادن 
کروموزوم Y به معنای نابودی نیســت. هم موش های خاردار و هم 

ول های حفار هنوز جنس نر و ماده دارند.
راسموس نیلسن، ژنتیک دان دانشگاه کالیفرنیا گفت:

 مردم فکر می کنند جنس مسئلهٔ بسیار تعیین شده ای است، اینکه 
اگر یک کروموزوم Y داشته باشید، مرد هستید و اگر این کروموزوم 

را نداشته باشید، زن هستید؛ اما نحوهٔ عملکرد آن چنین نیست.
به گفتهٔ ویلســون، 95 درصد از ژن هایی کــه بیان آن ها در مردان 
و زنان متفاوت اســت، درواقــع روی کروموزوم های X و Y قرار 
نگرفته انــد. برای مثــال، ژن ESR1 که کدکننــدهٔ گیرنده های 
استروژن است، روی کروموزوم 6 قرار دارد. این گیرنده ها برای رشد 
و توسعهٔ جنسی جنس ماده حیاتی هستند. ازدست دادن کروموزوم 
Y به معنــای نابودی جنس نر نیســت. درعوض، ازدســت رفتن 
کروموزوم Y احتمااًل بدین معنا خواهد بود که ژن دیگری به عنوان 
تعیین کنندهٔ اصلی جنس، یعنی کلید روشــن وخاموش، وارد عمل 
خواهد شــد. ژن هایی زیادی خارج از کروموزوم Y وجود دارند که 

این وظیفه را به خوبی انجام خواهند دارد.
حال این سؤال مطرح می شود: احتمال وقوع این پدیده چقدر است؟ 
ویلســون گفت: »چنین چیزی ممکن است؛ اما در دوران حیات ما 

رخ نخواهد داد.«

ملیسا ویلسون، متخصص زیست شناسی تکاملی در دانشگاه ایالتی آریزونا

آیا کروموزوم Y در حال ازبین رفتن است؟
مریم صفدری

کشف راز جان سخت ترین موجود جهان
بررسی ژنتیکی خرس های آبی )tardigrade( که جان سخت ترین جاندار 
زمین شــناخته می شود، برخی از اسرار درباره توانایی بی نظیر بقای آنها 
را افشــا کرد. این جانوران کوچک می توانند تشعشــعات مرگبار، دمای 
انجماد، خشــکی شدید و حتی شــرایط خاء در فضا را تحمل کرده و 
زنده بمانند. محققان اکنون با رمزگشــایی از دیــان ای دو گونه از این 
خرس های آبی ژنی را شناسایی کرده اند که به آنها کمک می کند پس از 
خشک شدن دوباره احیا شوند.خرس های آبی که ابعادی کوچکتر از چند 
میلیمتر دارند، جان سخت ترین موجودات روی زمین هستند و محققان 
به تازگی دریافته اند این موجودات تقریباً می توانند از هر فاجعه فضایی که 
در زمین رخ دهد جان سالم به در ببرد.این موجودات را معمواًل می توان 

در مکان های خشک شده،  مانند خزه های خشک شده درون برکه ها یافت. 
این موجودات در گذر زمان توانایی نجات در شرایط خشکسالی شدید و زنده شدن پس از حضور دوباره آب را به دست آورده اند. اکنون 
محققان دریافته اند که کلید توانایی بقای این موجودات در ژنتیک آنها نهفته است. شرایط خشک آب و هوایی ژنی را در آنها فعال می 
کندکه پروتئینی را برای جایگزینی آب در سلول هایشان تولید می کند. زمانی که آب در دسترس آنها قرار می گیرد، سلول ها را پر کرده 
و پروتئین را در خود حل می کند. دانشمندان دانشگاه ادینبرگ معتقدند درک این توانایی بقا در خرس های آبی می تواند برای انسان ها 
نیز فوایدی داشــته باشــد، برای مثال می تواند به تولید واکسن های زنده و ارســال آنها به سرتاسر جهان بدون نیاز به یخچال کمک 
کند. رمزگشایی از دیان ای این موجودات همچنین باعث شد تا دانشمندان درمورد موضوع جنجالی نسبت خانوادگی این موجودات با 
حشرات، عنکبوت ها و کرم های گرد مطالعه کنند. ظاهر این موجودات شبیه به حشرات است، اما وجود ژن HOX در بدن این جاندار 

حشره بودن او را رد می کند و داشتن پنج ژن HOX در ژنوم این موجود نزدیکی او را به کرم های گرد تأیید می کند.

فضا روی مغز فضانوران تأثیر می گذارد
یک پژوهش جدید نشــان می دهد که سفرهای فضایی بر حجم ماده 
خاکستری در بخش های مختلف مغز فضانوردان تأثیر می گذارد. قبل از 
اینکه بشر بتواند انسان را به طور گسترده به مریخ بفرستد، ایده بهتر این 
است که درباره تاثیراتی که حضور طوالنی مدت در فضا می تواند روی 

بدن انسان بگذارد، تحقیق کند.
این تاثیرات می توانــد در نتیجه تغییر مایعات به دلیل عدم وجود گرانش و 
عملکرد مغز برای یادگیری مجدد چگونگی حرکت در یک فضای ناشناخته 
جدید باشد. بدن انسان برای زندگی در شرایط حاکم بر زمین تکامل یافته و 
جای تعجب نیست که اگر در فضایی غیر از زمین قرار گیرد، دچار مشکات 
مختلف مربوط به ســامت شــود.گرانش کم به طور مداوم بر بدن تأثیر 
می گــذارد، اســتخوان ها و عضات در طول زمان حجم خود را از دســت 

خواهند داد. به همین دلیل است که فضانوردان در ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( از رژیم های ورزشی سخت برای کاهش وزن استفاده 
می کنند. تابش های کیهانی نیز در زمانی که ما میدان الکترومغناطیسی زمین را ترک می کنیم می تواند یک خطر جدی محسوب شود.نتایج 
اولیه از تحقیق جاری ناســا نشــان داده است که حضور طوالنی مدت در فضا در واقع می تواند دی ان ای یک فرد را تغییر دهد. این پژوهش 
جدید که توسط محققان دانشگاه میشیگان انجام شده، بر روی مغز فضانوردان متمرکز شده است. این تیم برای انجام این پژوهش اسکن 
ام آرآی 26 فضانورد را مورد بررسی قرار دادند. 12 نفر از این فضانوردان اعضای خدمه شاتل بودند که دو هفته در فضا اقامت داشتند و 14 
نفر دیگر به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی بین المللی زندگی کرده بودند.در تمام این موارد، حجم ماده خاکستری در بخش های مختلف مغز، 
هم افزایش و هم کاهش یافته و هرچه فضانوردان بیشتر در فضا اقامت داشتند، این تغییرات بیشتر قابل مشاهده بود. جابجایی مایعات مغزی 
به دلیل عدم وجود گرانش، علت مهم تمام مشکات مرتبط با سامت در فضانوردان است که از مهم ترین آن ها می توان به تاری دید اشاره 

کرد. از طرف دیگر، اغلب افزایش ماده خاکستری در قسمت هایی از مغز رخ می دهد که مسئول کنترل و حس پاها می باشد.

ســایز اعضای داخلی بدن هر فرد به ســن، جنسیت، قد و 
وزن او بســتگی دارد و اندازه ارگان های درونی افراد چاق 

و الغر با یکدیگر یکسان نیستند.
حتمًا به شــما هم در بچگی گفتند که مشت دستتان نشان 
دهنده ســایز قلبتان اســت. احتمااًل مدام دستتان را مشت 
می کردید تا متوجه تغییرات ســایز قلبتان بشوید اما آیا به 
نظرتان افرادی که ورزش می کنند و دست بزرگتری دارند، 
پس قلبشان هم بزرگ تر است؟ آیا به طور کلی سایز بدن 

روی سایز اعضای درونی بدن ما تاثیرگذار است؟
سایز اعضای بدن ��

ســایز اعضای بدن هر فرد به عوامل زیر بستگی دارد:
- سن

-جنسیت
- قد

- وزن
اگر چه همه ما اعضای بدن یکسانی داریم اما ممکن است 
ویژگی هــای هر کدام از این اعضا در بدن هر فرد منحصر 
به فرد باشــد. وزن افراد یکی از عوامل تعیین کننده سایز 
اعضای بدن است. انواع مختلفی از تحقیقات در این زمینه 
انجام شــده تا رابطــه بین وزن افراد و ســایر ارگان های 

داخلی بدن مشخص شود.
نتیجه این مطالعات این شــد کــه اعضای بدن مثل قلب، 
کبد، کلیه، ریــه و مغز رابطه موازی با افزایش وزن دارند. 
یعنی فردی که وزن بیشــتری داشــته باشد، این اعضای 

بدن که نام بردیم، در بدن او بزرگتر است.
چرا اعضای بدن باید بزرگ شوند؟

بــه نظرتان اگر فرد به ســن بلوغ برســد اما اعضای بدن 
او هنــوز به اندازه اعضای بدن یک نوزاد باشــد، می تواند 

زندگی سالمی داشته باشد؟ قطعًا نه.
عوامل زیادی روی رشــد اعضای داخلــی بدن تأثیر گذار 
هستند. ســایز اعضای بدن نیز به عوامل بیرونی و درونی 
پاســخ های متفاوتی دارند و کم کم در طول زمان رشــد 
می کنند که به ســایز مورد نظر برسند. در نتیجه با افزایش 
ســن کم کم تعداد ســلول های کلی بــدن افزایش پیدا 

می کند.
هر چقدر که توده بدنی فرد نیز بیشــتر باشد، اعضای بدن 

او باید بزرگتر شــوند تا بتواند نیاز بدن را فراهم کنند.
چگونه سایز اعضای بدن افزایش پیدا می کند؟

مطالعات نشــان می دهد که افزایش سایز اعضای بدن به 
افزایش وزن بســتگی دارد. یعنی اگر سایز سلول های بدن 
و تعداد آن ها افزایش پیــدا کند، اعضای بدن نیز بزرگ تر 
می شــوند. عاوه بر آن افزایش توده بافت چربی در بدن 

باعث بزرگی اعضای بدن می شود.
این افراد معمواًل ســول های بیشتری در ناحیه قلب دارند 
که همین امر باعث بزرگتر شــدن قلبشان خواهد شد. که 
همیــن امر در مورد کبد، غــدد درون و ریز لوزالمعده هم 

صدق می کند.
بافت چربی ��

بافت چربی یک بافت اتصال دهنده است که از سلول های 
چربی تشکیل شــده و چربی کلی بدن را مدیریت می کند 
و مســئول ایجاد انرژی و ذخیره چربی است که معمواًل در 

بافت استخوانی هم وجود دارد.
آیا اعضای بدن بعد از کاهش وزن کوچک می شوند؟

زمانی که کاهش وزن صورت بگیرد، ســایز اعضای بدن 
نیز تغییر می کند. اگر چه که سلول های عملکردی در بدن 
از آن عضو خاص کم نمی شــوند و همچنین هیچ تغییری 
هم در تعداد ســلول های چربــی رخ نمی دهد. تنها چیزی 
که تغییر می کند، ســایز سلول چربی است که کاهش سایز 
ســلول چربی تأثیر کلی روی کاهش ســایز اعضای بدن 

دارد.
علت این هم که افراد بعد از کاهش وزن سریع دچار اضافه 
وزن می شوند، این اســت که تعداد سلول های چربی تغییر 
نکرده اســت. بلکه سایز آن ها کاهش پیدا کرده و ظرفیت 
بزرگ شــدن هنوز در آن ها وجود دارد زیرا این سلول های 
چربی تمایل دارند که مانند قبل چربی بیشــتری را در خود 
ذخیــره کنند که البته همین مورد در افراد مختلف متفاوت 

اســت و نمی توان برای همه یک تئوری یکسان داشت.

اعضای داخل بدن افراد چاق بزرگتر است؟
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)آتلیه برنز(

 صف کشیدن دانش آموزان در برابر یک مدرسه بین المللی در مادرید اسپانیا استراحت یک آتش نشان پس از اطفاء حریق در »آلپاین« کالیفرنیا/ رویترز ورزشکار اتریشی در محفظه ای شیشه ای و پر برف برای ثبت رکوردی جهانی/ رویترز

این جایگاه جهانی را نمی خواهیم!

در روزهایی که پیامدهای تحریم های ضد بشــری تحمیل شده بر 
ملت ایران و ســایهٔ ســنگین ویروس کرونا و معضات اقتصادی و 
صعود و سقوط بورس دست به دست هم داده و همهٔ ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی و سبک زندگی جامعهٔ ایرانی را دستخوش اختاالت اساسی 
کرده اســت و در فضایی که بار بیکاری و بی پولی بیش از پیش بر 
شانه های قشر متوسط وضعیف سنگینی می کند، ناگهان گل از گل 
ما می شــکفد وقتی جسته و گریخته می شنویم که آمار جراحی های 
زیبایی عجیب و غریب مانند پیکرتراشی و زدودن غبغب و جاسازی 
پروتزهای مختلف وصورت سازی و رو به آسمان بردن نوک بینی و 
نیز انجام هایفو ولیفت صورت و تزریق ژل و بوتاکس و چربی هنوز 
در ایران چشمگیر و کار و بار پزشکان متخصص و دست اندرکاران 

این مقوالت نیز همچنان سکه است.
به غیر از مطب های پزشــکان متخصص زیبایــی، در حال حاضر 
آرایشــگاه های زنانه هم در امر زیباسازی های مدرنید طوالیی دارند 
و با دایــرهٔ واژگانی مانند ریباندینگ مو، آگاوه تراپی، هاشــور ابرو، 
اکستنشــن و کاشــت مو و مژه، کاشــت ناخن و پدیکور و مانیکور 
شــیفتگان جمال بی نقص را به ســمت خود جلب می کنند. ظاهراً 
جامعهٔ معاصرایرانی توانســته در کمال صلح و صفا اصل همزیستی 
مســالمت آمیز تضادها و تناقض ها را بپذیــرد و با آن کنار بیاید. به 
شــکلی که با توجه به موقعیت فعلی اقتصادی جامعه، نه فقط طبقهٔ 
برخوردار و مرفه بلکه گروهی از طبقات متوســط متوسط و متوسط 
پایین نیز که در تأمین معیشت معمولی خود با مشکات زیادی روبرو 
هســتند نیز در زمرهٔ طالبان و دنبال کنندگان خدمات آن مطب ها و 
این ســالن های زیبایی طبقه بندی می شوند. به عاوه در سال های 
اخیر پدیدهٔ اجتماعی نامتعارفی رخ داده و مردان نیز به وادی مشتریان 
جراحی های زیبایی و خودآرایی های آرایشــگاهی وارد شده اند که در 
این میان البته مردان جوان و پس از آن میانســاالن سهم بیشتری 
دارند. یعنی به نوعی می توان گفت گروه نسبتاً بزرگی از افراد جامعه 
از سن نوجوانی تا اواخر میانسالی و از خاستگاه های متفاوت اقتصادی، 
با این پدیده درگیر شــده و با ان ارتباط برقرار کرده اند. بنابر این به 
نظر می رسد به دســت آوردن این نوع زیبایی ساختگی و موقتی به 
یک ارزش اجتماعی تبدیل شده است. ارزشی که افراد برای به دست 
آوردن آن با یکدیگر رقابت و چشم و هم چشمی کرده و مبالغ زیادی 
هزینه می کنند تا به لحاظ صورت و اندام به فرم و شکل دلخواه خود 
)مطابق معیارهای مد شده در جامعه( برسند.  می توان گفت در فضای 
فعلی اصًا عجیب نیســت اگر خانمی برای داشتن چشم بادامی و 
ابروی کمانی یا کاشــت ناخن مصنوعی از هزینه های مثًا تغذیه یا 
پزشــکی خود و خانواده اش بکاهــد و این جا به جایی در او رضایت 
خاطر هم به وجود بیاورد. گفته می شود ایران در میان 10 کشور اول 
دنیا در مورد خدمات جراحی و غیر جراحی های زیبایی قرار دارد. واقعًا 
چه اتفاقی افتاده اســت؟ آیا ایرانی ها دچار عارضهٔ خود زشت پنداری 
جمعی شده اند؟ خود زشت پنداری یا دیسمورفو فوبیا اختالی است 
که در آن فرد به مشخصات ظاهری خود به شکل افراطی حساسیت 
نشــان می دهد، خود را زشــت تر از دیگران می پندارد و برای ایجاد 
تغییرات ظاهری، هر هزینه مــادی و معنوی را می پذیرد. آیا پایین 
آمدن اعتماد به نفس و احساس عزت نفس تبدیل به پدیدهٔ گروهی 
قابل توجه شده است؟ یا یا نوعی از مکانیسم دفاعی اجتماعی رو به 
رو هســتیم؟ مکانیسمی که در مواجهه با شرایط نامطلوب اقتصادی 
و مشکات اجتماعی و فرهنگی موجود، پرداختن افراطی به زیبایی 
ظاهری را به عنوان وســیله ای برای تخلیهٔ انرژی های منفی و دور 
شــدن از واقعیت های پیش رو برگزیده است. البته حتماً گروهی از 
صاحب نظــران در این جا از پدیدهٔ تهاجم فرهنگی که به وســیلهٔ 
فیلم ها و شــبکه های ماهواره ای اعمال می شود نیز سخن خواهند 
گفت. اگرچه اصل موضوع تهاجم فرهنگی مورد تأیید بوده است اما 
این نکته نیز حائز اهمیت اســت که حتی در کشورهای مبدأ و مبدع 
این روش های زیبایی هم بیشتر سلبریتی ها و اقشار خاصی از مردم 
مشــتری این کاال هستند و با وجود رفاه و درآمد باالتر مردم در آن 
کشورها، استفاده از این گونه خدمات خودآرایی و زیبایی از استقبال و 
استفادهٔ عمومی برخوردار نیست. نهایتاً اینکه اگر اصل عرضه و تقاضا 
را هــم در نظر بگیریم، به نظر می رســد که این نوع زبیایی تصنعی 
عرضه می شود چون در جامعه تقاضا وجود دارد. چون زیبایی ظاهری 
به هر شــکل تحسین و تأیید می شود و به عنوان ارزش افزوده مورد 

توجه قرار می گیرد.

نگاه روز

برجام گیت

تاش های متعدد آمریکا برای اعمال محدودیت و تحریم های 
گسترده در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل علیه جمهوری 
اسامی ایران با مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای 
امنیت این ســازمان مواجه شد و این کشور گرفتار فضاحت و 

انزوایی بی سابقه در عمر استعماری خود شده است.
با راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ ســفید این کشور به صورت 

شــفاف و واضح علیه تمامی معاهــدات و تعهدات بین المللی 
آمریکا رویکردی تخاصمی و یک جانبه گرفت و آمریکا از غالب 
توافقنامه های بین المللی خارج شد. ترامپ بنا به وعده انتخاباتی 
خود حتی به توافق بین المللی این کشــور به همراه پنج کشور 
مؤثر و اتحادیه اروپا و ســازمان ملل در برجام پایبند نماند و با 
خروج از برجام عاوه بر به چالش کشــیدن نظام بین الملل و 
تعهدات ناشــی از اراده جامعه جهانی در سازمان ملل اقدام به 
وضع شــرایط ســختگیرانه تری با ایران نمود تا مطابق نظر و 
میل خود به توافق دوجانبه اســتعماری جدیدی با این کشــور 

دست یابد.
یکــی از انتظارات واهــی دولت جمهوریخــواه آمریکا، تقابل 

شــتابزده و عجوالنه ایران در خروج این کشور از برجام بود اما 
ایران با رهبری هوشــمندانه و بصیرانه رهبر معظم انقاب نه 
تنها از برجام خارج نشــد و در مقابل از ظرفیت های برجام در 
تعلیق تعهدات داوطلبانه خود اســتفاده کرده و شرایط فناوری 
هســته ای خود را به دوران پیش از برجام نزدیک کرد، بلکه با 
زیرکی و ظرافت توانست شرایطی را رقم بزند تا برجام گیت به 

کابوس دونالد ترامپ تبدیل شود.
برجام مانند هر پیمان و توافقی دارای پتانســیل هایی اســت 
که اســتفاده از این شــرایط با توجه به رویکرد طرفین توافق 
می تواند حداکثری یا حداقلی تا مرز تقریباً هیچ باشــد اما قطعًا 
همبســتگی و یگانگــی در بهره گیری از مفــاد هر توافقنامه 

می تواند دســتاوردهای حداکثری تا حــد موفقیت را به دنبال 
داشته باشــد. در این مقطع تاریخی صرف ماندگاری در برجام 
به همــراه تاکتیک مقاومت حداکثری که از تدابیر ارزنده رهبر 
انقاب بود توانست برجام گیت را برای دولت دونالد ترامپ رقم 
بزند و این کشور مستأصل و ناتوان از استفاده از ظرفیت برجام، 
متحدان سنتی خود را نیز در این زمینه از دست داده و به روش 
راهزنان و شیوه قلدری به دنبال جبران شکست های خود باشد.

قطعاً هوشــیاری و وحــدت و همدلی مســئولین در مواجه با 
شیطنت های آمریکای زخم خورده و مجاهدت و خدمت صادقانه 
به مردم می تواند شکست های دیگری در مقابل تهدیدات بالقوه 

و خطرناک ترامپ قمارباز، برای این کشور رقم بزند.

 و اینک موج مکزیکی کرونا ! ��

فدراسیون بازی در روزهای خاص! 

گاهی اوقات با شنیدن برخی اخبار آدم موهای تنش سیخ می شود و دچار 
یاس فلسفی می شــود و دلش می خواهد زمین را گاز بگیرد که چرا این 
موقعیت را از دســت دادیم. ولی افسوس که »چاره ای نیست به جز دیدن 
 و حســرت خوردن...« بس که حرف گوش کن بودیم و پایمان را جلوی 
بزرگتر ها دراز نکردیم این باها سر ما آمد. دردسرتان ندهم و بیش از این 
شما را جان به لب نکنم. حقیقت امر این است که اخیراً دانشمندان کاشف 
به عمل آورده اند، بازی نقش اساسی در آینده شغلی افراد دارد ولی از آنجا 
که ما به اندازه کافی بازی نکردیم االن کارمان به مشــکل برخورده است. 
نه شغل مان را دوست داریم و نه حرفه دیگری بلدیم. چه کنیم که ما نسل 
حرف گوش کنی بودیم و تا پدر و مادر می گفتن: » بچه بسه چقدر بازی 
می کنی؟!« و شعر سعدی را که  »نباید که بسیار بازی کنی« وسط پیشانی 
 مان می زدند، مثل یوز پلنگ ایرانی در حال انقراض بســاط بازی را جمع 
می کردیم و سراغ درس و مشق می رفتیم. غافل از اینکه با این کار داریم 

به فونداسیون و زیر بنای آینده شغلی مان لگد می زنیم!
حاال تاوان این موقعیت از دست را چه کسی می دهد واهلل و اعلم... همین 
آقای هیلتون که نقداً 86 هتل در سراسر دنیا دارد در خاطراتش گفته در دوران 
جوانی سرایدار بوده و هر شب هتل بازی می کرده است! یعنی هر شب لباس 
رئیس هتل را می پوشــید و پشت میز کار وی می نشست و خودش را در 
جایگاه رئیس هتل تصور می کرد! ) البته بخشی از موفقیت ایشان مرهون 
نبودن دوربین مدار بسته است. چون اگر رئیس هتل دوربین مدار بسته داشت 
و مثل مدیر مدرسه ما با موبایلش دفتر کارش را کنترل می کرد، صبح روز 
بعد شیر سماور را با همه مخلفاتش از پهنا توی حلق آقای هیلتون می کرد!(

بگذریم... حاال ما مانده ایم اینهایی که پول مملکت ر ا به ویلموتس دادند 
 خورد یک لیوان ایســتک هم رویش، در کودکی چــه بازی هایی انجام 
مــی دادند؟! دزد و پلیس بازی می کردند؟ فوتبال بازی می کردند؟ رئیس 

بازی می کردند؟!
علی ای حــال از آنجا که هر کس را در قبر خودش می گذارند و فضولی 
زندگی دیگران به ما نیامده است امروز اگر پایه باشید و چند دقیقه اون تلگرام 
و اینستاگرام المصب را کنار بگذارید قصد دارم از یک طرح رویایی و فلک 

فرسا با رویکرد بازی رو نمایی کنم:
راستش را بخواهید با خواندن این ماجرا فکری به ذهن ناقص ما رسید که 
اگر در فاز اجرا قرار بگیرد بار عظیمی از روی دوش دولت برداشته می شود 
تا جایی که حتی شاید نیاز به گران کردن بنزین و حذف یارانه سی میلیون 
مرفه بدون درد هم نباشــد. تازه به درد انتخابات دور بعد هم می خورد. از 
شما پنهان نیســت آموزش و پرورش این مملکت همین طوری در خرج 
یومیه در مانده است و امسال هم دیناری در بودجه جز حقوق پرسنل این 
وزارتخانه مصوب نشــده است و کما فی السابق مدیران باید برای تامین 
هزینه های جاری مدرســه »افتان و خیزان از رفیقان ره استمداد حاجت« 
کنند. فلذا پیشنهاد می شود با توجه به بیماری کرونا، مدارس را به صورت 
زوج )پسران( و فرد )دختران( دایر کنیم و از بچه ها بخواهیم در روزهایی که 
به مدرسه نمی آیند بروند و شغل های مورد نظرشان را بازی کنند و آینده 
شغلی را تمرین کنند! مثًا بروند فدراسیون بازی کنند! یکی بشود رئیس و 
دیگری نائب رئیس و چهار روز بعد دوباره جایشان را عوض کنند! یک روز 
با مربی قرارداد ببندند و روز دیگر فســخ کنند، روز بعد پول مربی را گونی 
بگذارند و تحویل دهند ... خاصه این قدر آزمون و خطا کنند تا اگر دو روز 
دیگر قحط الرجال شد و همین طور بیخودی رئیس فدراسیون شدند، جلوی 

دوربین ها عرق نریزند!

روح هللا جمعه ای

کاریکاتور

فرزانه زنگیان

در دنیایی زندگی می کنیم  که انسان باید برای بقاء در جامعه 
دارای حرکتی رو به جلو و خاق باشــد. نخستین قدمی که 
افراد می توانند در جهت خاقیت بردارند بازآفرینی زندگی و 
تفکر خود است و رسیدن به این خاقیت با آموختن هنر آسان 
می شــود. خاقیت یعنی عمیق تر کندن ،میل به دانســتن ، 
خاقیت یعنی تعیین افــکار و نظریات جدید، خاقیت ایجاد 
پیوستگی بین ایده ها است؛ خاقیت فرآیندی است ذهنی و 
منشاء توانایی های ذهنی در تجربه و مطالعه است. خاقیت 
یعنی فرد در برخورد با مسائل فکری نو و متفاوت ارائه دهد.

بســتر مناســب برای بروز خاقیت امنیت روانی ، آرامش و 
آزادانه فکر و عمل کردن است.خاقیت در ضمیر همه انسان 
ها وجود دارد و هم قابل آموزش اســت و هم پرورش . نکته 
قابل تامل توجه به این اســت که تفکر خاق شــکل عالی 
تخیات آزاد و بازی های دوره کودکی است. در طبقه بندی 

نیازهای اساسی انسان خاقیت در رأس قرار دارد.
در پرورش تفکر خاق کسب معلومات ،تقویت قدرت تخیل، 
داشتن آرزوهای منطقی، پشتکار و ریسک پذیری ، کنجکاوی 
، اعتماد به نفس و شــجاعت موثر است و عواملی مثل ترس 
و اضطراب و نبود بهداشــت روانی در خانواده و جامعه فرد را 

از تفکر خاق باز می دارد. افراد خاق انســان هایی منظم ، 
با پشتکار بسیار، انعطاف پذیر ،انتقادپذیر و پرسشگر هستند و 
عاقه مند به آزمایش و تجربه. در دنیای معاصر تنها انســان 
های توانا با ایجاد تغییر آگاهانه در فهم خود با تفکری خاق 
و آزاد که انگیزه قوی و شــوقی سرشــار برای زندگی دارند 
موفق خواهند شــد .اینان همیشه جاویدان و ماندگار خواهند 
مانــد. پس کودکان مــان را آزاد بگذاریم تــا تجربه کنند ، 

بیاموزند و شــاد باشــند که اینان همان افراد خاق در آینده 
خواهند بود.

خاقیــت در هنر به انعطاف پذیری ذهــن هنرمند و قدرت 
درک او از ایده برای ساختار شکنی و ایجاد طرحی تازه است. 
هنرمند می بایست تمام تصاویر ذهنی و پیشینه فکری اش را 
در رابطــه با آن موضوع دور بریزد و از صفر به موضوع اثرش 
فکر کند. ممکن اســت لزوما چیز تازه ای به ذهن اش نرسد 
چندان که گاه ایــده ای خاقانه از ترکیب و ادغام ایده های 

پیشین بوجود می آید.
اما باید دانســت خاقیت در خلق آثار هنری فرآیند بســیار 
پیچیده ای اســت و عوامل بســیاری بر موفقیت یا شکست 
هنرمند در خلق اثری خاقانه تاثیر گذار اســت.از یک ســو 
هنرمندانی در عرصه تاریخ وجود داشــته اند که با آثار هنری 
خاقانــه و نوآورانه به ترویج انســانی ترین ارزش ها کمک 
کرده اند و از ســوی دیگر اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم 
تقریبا هیــچ حرفه  دیگری را نخواهیم یافــت که نوآوری و 
خاقیت در آن به اندازه هنر الزم به نظر برســد. به واقع اگر 
در هنر به اندازه کافی خاق نباشید، خود به خود از این عرصه 

حذف خواهید شد.
*کارشناس ارشد نقاشی و مدرس دانشگاه  

 نظری بر اصل خالقیت 
در هنر 

نقد هفته

تلخند

وحید حاج سعیدی

فاطمه خامسی*


