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نگاه نخست

اقتصاد سوپرمارکتی!
 

فرض کنید یک فرد خیرخواه در محله ای سعی 
در حل مشــکالت محله دارد. این فرد در حل 
معضالت اجتماعی محله همیشــه پیش قدم 
می شــود. فرد معتادی را در محل می شناسند 
و کمــک می کنند که اعتیــادش را ترک کند. 
چند جوانــی در محل وجود دارند که شــغل 
ندارند. از طریق صندوق قرض الحسنه ای که 
توسط اهالی محل تأسیس شده، سرمایه ای به 
این جوانان به صورت وام تأمین می شــود که 
کارگاه کوچکــی راه اندازی کنند یا مغازه ای باز 
کنند. به چند نفر دیگر از محل همین صندوق 
قرض الحسنه که منابع ان توسط خیرین تأمین 
می شود، تسهیالت پرداخت می شود که ازدواج 
کنند و تشــکیل خانواده بدهند. برای ضمانت 
هم ســخت گیری خاصی نمی شود. همین که 
وام گیرنده در محل شناخته شده است یا معرف 
داشته باشــد، کفایت می کند. در این صندوق 
قرض الحسنه خیلی سخت گیری شود، سفته از 
وام گیرنده اخذ می شــود. در این محل تعدادی 
خانواده نیازمند هم وجود دارد. همین فرد خیر 
با کمک دیگر خیرین محل، ســبد معیشــتی 
از ســوپرمارکت محل خریــد می کنند و درب 
خانه های مســتمند تحویل می دهند. اقتصاد و 
بــازار در اندازه این محله به خوبی کار می کند. 
ایجاد صندوق قرض الحسنه و تأمین و تخصیص 
اعتبار هیچ آسیبی به اقتصاد محله وارد نمی کند. 
برای تهیه سبد معیشتی کافیست عده ای افراد 
خیــر هزینه ها را تقبل کنند و افزایش تقاضا از 
طرف سوپرمارکتی محل به راحتی پاسخ داده 
می شود. ایجاد اشتغال و کارگاه و پرداخت وام 
به راحتی انجام می شــود. تبعات تمام اقدامات 
اقتصادی که در این محله انجام شــده، کاماًل 
مثبت بوده و اثر منفی برجا نگذاشته است. اما در 
مقیاس بزرگ تر، قضیه کاماًل متفاوت است. در 
مقیاس یک جامعه و یک کشور هرکدام از این 
اقدامات تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. 
برای مثال پرداخت وام و تسهیالت خوداشتغالی 
در ســطح کالن اگــر صرفــاً در پرداخت وام 
خالصه شود، عالوه بر آنکه به اشتغالزایی ختم 
نمی شــود، اثرات تورمی برجا می گذارد و بعد 
از مدتی بدهــکاران بانکی را افزایش می دهد. 
در یک محله شناســایی افراد واجد شــرایط و 
تضمین تسهیالت به راحتی امکان پذیر است، 
امــا در ســطح کالن اقتصادی، شناســایی و 
توانمندسازی و تربیت کارآفرین عالوه بر اینکه 
نیاز به طراحی یک سیســتم برنامه ریزی شده 
و همکاری و هماهنگی دســتگاه های مرتبط 
دارد، به زمان محتاج اســت و زمان موضوعی 
اســت که از حوصله سیاستمداران خارج است. 
همچنین با فرض درســتی انجــام تمام این 
موارد که به بروکراســی ختم می شــود، اثرات 
افزایــش نقدینگی اگر محل تأمین اعتبارات از 
طریق قرض از بانک مرکزی باشــد و در غیر 
این صورت افزایش تقاضای کل بدون پاســخ 
از طرف عرضه کننده بــاز اثرات تورمی در پی 
خواهد داشــت. یا تهیه ســبد معیشتی در حد 
و اندازه یک محله هیــچ اثری بر کل اقتصاد 
نخواهد گذاشت، اما تهیه همین سبد در مقیاس 
کالن قطعــاً افزایش قیمت هــا را در پی دارد 
و اصطالحــاً و به قول بازاری هــا، بازار را بهم 
می ریزد. از طرف چســبندگی قیمت ها موجب 
می شود بعد از فشــار تقاضای کل قیمت ها به 
سطح قبلی باز نگردد. در نتیجه اگر فرد نیازمند 
قبل از توزیع یارانه یا سبد معیشتی می توانست 
بر فرض ماهی یکبار یک کاالی معیشــتی را 
خرید کند با یک بار توزیع رایگان امکان خرید 
وی را در ماه های آینده به خاطر افزایش قیمت 
از وی ســلب می کنیم. بر اساس این نگاه در 
مقیاس محله به اقتصاد، اصل محدودیت منابع 

کاماًل در تحلیل حذف می شود. 
*کارشناس اقتصادی

سعید رجبی*

آمارباالیطالقافرادیکهتا۲۹سالباهمزندگیکردهاند

افزایش»طالقخاکستری«درایران
این  بیانگر  کشــوری  موجــود  آمارهــای 
واقعیت اند که گرچه طی چهار ســال اخیر 
بخــش اعظم طالق هــا بــه زندگی های 
مشــترکی با طول مدت ازدواج یک تا پنج 
سال باز می گردند اما در عین حال همواره 
بین ۱۱ تــا ۱۳.۵ درصد از طالق های ثبت 
شده نیز معطوف به زندگی های مشترِک ۲۰ 
ساله و بیشــتر می شود. از سوی دیگر طی 
چهار سال اخیر آمار طالق های ثبت شده با 
طول مدت ازدواج ۱۰ تا ۲۹ سال و در سال 

گذشــته آمار طالق با طــول مدت ازدواج 
بیش از ۲۹ ســال رو به افزایش رفته و این 
در حالی است که انتظار می رود زوجین پس 
از قریب به ۳۰ سال زندگی مشترک به یک 
پختگی در روابط خود رسیده باشند. بررسی 
آمارهای رســمی مرکز آمار ایران نشــان 
می دهــد آمار »طالق« که از ســال ۹۶ تا 
۹۸ با روند نزولی همراه بود، در سال ۹۹ با 
ثبت ۱۸۴ هزار و ۶۵۴ رویداد افزایش یافت 
و در واقع بیشــترین آمار طالق طی چهار 

سال اخیر، در ســال گذشته به ثبت رسیده 
است. میانگین »طول مدت ازدواج« قبل از 
اولین طالق نیز از ۹ سال برای سالهای ۹۶ 
تا ۹۸، به ۱۰ سال در سال ۹۹ رسیده است. 
در واقع طی ســال گذشته ۵۱ هزار و ۶۵۳ 
طالق برای زندگی های مشــترک با طول 
مدت ازدواج یک تا پنج ســال، ۴۴ هزار و 
۴۹۶ طالق برای زندگی های مشــترکی با 
مدت ازدواج پنج تا ۱۰ ســال و ۳۱ هزار و 

۵۹۴ طالق برای زندگی هایی...
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تعریف خط فقر؛ 

گام مثبت دولت
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هفته نامه سراسری اقتصادی - اجتماعی

ایراد در رویکرد نظری بودجه

الیحــه بودجه ۱۴۰۱ با رویکــرد عدالت اجتماعی 
نوشته نشده است و دوســتان با همان نگاه تأمین 
هزینه های دولت، نگاه پولی و جبران کسری بودجه 
و به صورت تعجب برانگیزی هم با نگاه رشدمحور 
بودجه را نوشــته اند؛ یعنی رویکــرد نظری بودجه 
محل ایراد اســت. در شرایطی که االن کشور دچار 
انحصارات، رانت ها و ناکارآمدی هاســت؛ این نگاه، 
نگاه خوشبینانه ای است و به نوعی اولویت بندی را 
از دست داده است. نکته دوم اینکه بحث حذف ارز 
ترجیحی در شــرایط فعلی کاماًل خطاست، با توجه 
به تورم انتظاری موجود و عدم استقرار کامل دولت 
در تمام حوزه ها، این اقدام کاری اســت که ممکن 
است افســار مدیریت را از دست دولت خارج کند. 
البته راهکارهای دیگــری وجود دارد که با رویکرد 
اصالح ســاختاری می شود دنبال کرد، قبل از اینکه 
بخواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم. اساساً رویکرد 
اصلی، مســاله تقویت ارزش پول ملی است که در 
این بودجه خبری از این موضوع نیست. بحث بعدی 
این است که بودجه به نوعی »نظارت گریز« نوشته 
شــده اســت، یعنی با این الیحه ای که آمده است، 
مجلس امکان نظارت کامــل و کافی بر همه ابعاد 
بودجه را نخواهد داشــت. یکی از بحث ها تجمیع 
ردیف هاســت و یک جاهایی هم در واقع ســقف 
گذاشته نشده اســت؛ مثاًل در فروش اوراق یک جا 
گفته ۸۸ هزار میلیارد تومان اما سقفی گذاشته نشده 
و چند جای دیگر دست دولت را باز گذاشته است. از 
سوی دیگر علیرغم اینکه دوستان می گویند بودجه 
انقباضی اســت اما همچنان ما شاهد رشد هزینه ها 
هســتیم و نسبت به سقف امســال ۴۶ درصد رشد 
داشــتیم. از سوی دیگر در بحث مالیات هم درست 
اســت که باید نظام مالیاتی اصالح شود، اما قاعده 
مشــخصی داده نشــده و ما نگران این هستیم که 
دوباره فشــار به تولیدکنندگان بیایــد و ممیزهای 
مالیاتی موظف شــوند که به هر طریقی مالیات را 
از تولیدکنندگان و مؤدیــان فعلی بگیرند؛ علیرغم 
اینکــه دولت می گوید ما بنا داریم ســراغ فرارهای 
مالیاتی برویم. من معتقــدم این بودجه باید با یک 
رویکرد عدالت محور نوشــته شــود، مطلقاً فشار به 
اقشار ضعیف نیاید، هزینه های سبد خانوار ضعیف را 
افزایش ندهد و خط فقر را گســترش ندهد. ما االن 

۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر داریم و مطمئنیم که 
بــا اجرای حذف ارز ترجیحی بــه این تعداد افزوده 
خواهد شد. یارانه های مستقیم جبران کننده نیست، 
در توزیع دچار انحراف می شــود، همیشــه تورم از 
یارانه جلو می زند و ما نمی توانیم با یارانه مســتقیم 
جلوی افسارگســیختگی تــورم را بگیریم؛ در این 
شرایط دولت مجبور اســت با بازار چکشی برخورد 
کند که باز این هم دوباره لطمه می زند و فضای امن 
را از بین می بــرد. رویکرد جایگزین باید اصالحات 
ســاختاری می بود و دولت باید به خودش یک سال 
فرصت می داد که کاماًل مستقر شود، فعاًل دست به 
ساختار هزینه های دولت نمی زد و یک سال را صرف 
می کرد و زمینه را فراهم می کرد مانند شعارهایی که 
آقای رئیسی هنگام انتخابات داد، از جمله آینه گفت 
من بانک ها را به خط می کنم. جلوی خلق نقدینگی 
را می گرفــت و بحث اصالح نظام بــازار، اصالح 
سامانه های اقتصادی و یکپارچه سازی سامانه ها را 
در اولویت می گذاشت؛ بعد از آن که مطمئن می شد 
بر تمام جوانب اقتصادی مسلط است، در آن شرایط 
به حذف ارز ترجیحی اقدام می کرد. لذا بنده معتقدم 
ایــن رویکردی کــه االن در الیحــه بودجه دیده 
می شــود را ما در دوره آقای هاشمی تجربه کردیم، 
نگاه رشــد محور و نگاه تعدیــل و تثبیت را در آن 
دوران تجربه کردیم. ایــن الیحه بودجه در همان 
مسیر دارد حرکت می کند. آن تجربه، تجربه موفقی 
نبود، فشار سنگینی به اقشار ضعیف وارد شد، تورم 
افسارگسیخته در سال ۷۴ داشتیم و شکاف طبقاتی 
هم تشــدید شــد. ما این وضعیت را یکبار تجربه 
کردیــم، من نمی دانم چرا دوبــاره همان رویکرد و 
همان الگوی بودجه ریزی دارد تکرار می شود؛ قطعًا 
باید تیم تئوریسین و ایدئولوگ بودجه عوض شود؛ 
این تیم با آن نگاه نمی تواند شــعارهای خوب آقای 
رئیســی را عملیاتی کند.  باید تئوریسین های پشت 
صحنه بودجه ریزی تغییر کنند، نگاه باید نگاه اقتصاد 
اسالمی و عدالت اجتماعی باشد و نوک پیکان را از 
تأمین هزینه های دولت به سمت اصالح ساختاری 
اقتصاد، استقرار عدالت ســاختاری و مهار بانک ها 
ببریم؛ با این نگاه اگر بودجه ریزی می شد قطعاً این 

چیزی نبود که اکنون به مجلس ارائه شده است.
 انتظــار ما از آقای رئیســی این بود کــه ابتدا به 
ســاکن این پارادایم حاکم را تغییر دهد و این طرز 
برنامه ریزی و بودجه ریزی را با تغییر تیم ایدئولوگ 
برنامه ریزی تغییر دهد؛ که آقای رئیســی این کار را 
نکرد، به هر حال از آن تیم ادامه همین سی سال بر 

می آید که در این الیحه هم دیده می شود.

روح هللا ایزدخواه
نماینده تهران در مجلس

افزایش احتکار کاالی اساسی با ادامه 

بالتکلیفی حذف ارز ترجیحی

 الیحــه بودجه ۱۴۰۱ توســط دولت ســیزدهم در تاریخ ۲۱ آذر به 
مجلس ارائه شــد. این الیحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییرات 
مهمی داشت که از نظر کارشناسان هر یک از این تغییرات می تواند 
آثار عمیق بر اقتصاد کشور داشته باشد.  یکی از این تغییرات، تصمیم 
درباره حذف »ارز ۴۲۰۰ تومانی« برای واردات کاالی اساسی در سال 
آینده اســت. تبصره ۱۴ الیحه ارائه شده به مجلس نشان می دهد 
که، دولت تصمیم دارد ارز کاالهای اساســی مشمول ۴۲۰۰ را بطور 

کامل حذف کند.
دولت و مجلس سردرگم در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ��

اولین واکشــن های مجلس به حذف ارز ترجیحی در بودجه ســال 
آینده، توسط محمدخدابخشی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، 
بود که گفــت: هیچ صحبتی از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه 
۱۴۰۱ نیست، اما در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه 
برای پرداخت یارانه اختالف نظرهایی وجود دارد. وی درباره محتوای 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی 
از حذف این ارز نیست. به گفته خدابخشی، در چگونگی تخصیص و 
توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختالف نظرهایی وجود 
دارد، برخــی در دولت اعتقاد دارند منابع مســتقیماً به مردم پرداخت 
شود و نگاه دیگری وجود دارد که همان روند پیشین ادامه یابد. یک 
روز پس از این ســخنان، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه، 
در نشســت خبری ۲۲ آذر با تایید خبر حــذف ۴۲۰۰ ، عنوان کرد: 
ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد اســت و موجب به هم ریختگی 
اقتصاد می شــود و اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند 
دچار کسری شــدید در بودجه خواهیم شــد چرا که به اندازه کافی 
منابع ارزی در اختیار نداریم.وی با استناد به گزارش های کارشناسی 
بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس، عنوان کرد: با حذف ارز 
ترجیحی تنها ۷.۶ درصد تورم ایجاد می شــود.  میرکاظمی همچنین 
اظهار کرد: گزارش مرکز آمار نشان می دهد؛ برخی کاالهای مشمول 
ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته باالی ۱۶۰ درصد 
رشــد قیمت داشته، این هدر دادن منابع است. در کش و قوس های 
حذف و عدم حدف ارز ترجیحی، روز گذشته رییس جمهور، با حضور 
در مجلس در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع ارز ترجیحی 
خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: تصمیم آن 
اســت که در چند ماه آتی تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، اما 
در نهایت بعد از آنکه تمهیدات مقدماتی در نظر گرفته شــد، این ارز 
حذف می شود. رییس جمهور یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمود ه 
اند نظر مجلس در این رابطه اخذ شود، اما هنوز مجلس اعالم نکرده 
است که، با ارز ترجیحی چه کنیم. امروز اما، وحید جالل زاده، رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از همراهی مجلس 

با دولت برای حذف ارز ترجیحی خبر داد. وی گفت: دولت اراده کرده 
اســت که رانت عظیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و مجلس هم 
با دولت همراه اســت. جالل زاده تصریح کرد که دولت و مجلس در 
حال مشورت و رایزنی با جامعه نخبگان کشور در مورد نحوه اجرای 
این قانون برای کاهش آســیب به بدنه جامعه هستند. همانگونه که 
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر آن تاکید 
کرد، حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساســی منافع زیادی به همراه 
دارد، اما بدون آســیب، حداقل در کوتاه مدت نیست و اگر دقت الزم 
در مورد نحوه اجرای این سیاست وجود نداشته باشد، نتایج منفی به 

بار خواهد آورد.
احتکار کاالهای اساسی به بهانه حذف ارز ترجیحی ��

یکی از این آسیب ها که خود را این روزها نمایان کرده است، احتکار 
کاالهای اساســی توسط افراد فرصت طلب است. نمونه آن افزایش 
کشــف و ضبط انبارهای انباشته از نهاده های خوراک دام است که 
از همان ابتــدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ابهامات زیادی درباره 
وجود رانت و فســاد در واردات و عرضه آن ها وجود داشته و به رغم 
برخوداری از این نوع یارانه، همواره از بازار پر نوسانی برخوردار بوده 
اســت. به گفته کارشناسان؛ روشــن نبودن سیاست ارز ترجیحی و 
شائبه های حاکم بر آن، موجب شده برخی دست به احتکار کاالهای 

اساسی وافزایش قیمت آن ها بزنند.
کاهش دوره و میزان آسیب حذف ارز ترجیحی با تدبیر ��

سیدرضا نورانی، فعال اقتصادی و رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی،  
معتقد اســت؛ تا زمانی که درباره حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی دو 
پهلو صحبت شــود و بالتکلیفی بر اجرای این سیاســت حاکم باشد 
آسیب ها محتمل اســت.وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی از 
اقتصاد کشور تصمیم درستی است، افزود: تخصیص ارز ترجیحی به 
دلیل فاصله زیادی که با نرخ ارز آزاد دارد، موجب ایجاد رانت و فساد 
شد و هدف این سیاست که بهرمندی تولیدکننده و مصرف کننده از 
این یارانه بود محقق نشــد.نورانی اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی 
در نوسان نرخ ارز، نه تنها نتوانست بازار متعادل کند بلکه خود دلیلی 
بر آشفتگی آن شد.وی با تایید بر اینکه حذف ارز ترجیحی از اقتصاد 
کشور بدون آسیب نخواهد بود، گفت: این آسیب ها حداقل در کوتاه 
مدت خود را نشــان خواهد داد، اما می توان با به کارگیری تمهیداتی 
دوره آســیب و میزان آن را کاهش داد.وی از جمله این آسیب ها را 
احتکار برخی از محصوالت اساسی عنوان کرد که، نهاده های خوراک 
بــه دلیل بهره مندی از حجم باالی ارز ترجیحی و ســود قابل توجه 
آن در بازار آزاد، از نمونه های بارز آن است که این روزها بسیار دیده 
می شود.نورانی در تشریح تمهیدات کاهش آسیب حذف ارز ترجیحی، 
اظهار کرد: حذف پلکانی ارز ترجیحی از کاالهی اساسی می تواند یکی 
از این تمهیدات باشد که فرصت احتکار را به فرصت طلبان نمی دهد.

وی دیگر تدبیر برای کاهش آسیب را جبران حذف ارز ترجیحی برای 
اقشار کم درآمد دانست.نورانی گفت: این جبران می تواند به صورت 
واقعی شدن حقوق دریافتی دهک های پایین جامعه یا در اختیار قرار 
دادن کاالهای اساسی در سبد خانوار باشد. وی همچنین بر ضرورت 

تشدید نظارت بر بازار به ویژه بازار کاالی اساسی تاکید کرد.

سپیده قاسمی
روزنامه نگار
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سیاست

یادداشت

نقدروز

الیه های پنهان سفر هیات 
طالبان به تهران

روز شنبه سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسالمی، 
در رأس یک هیات ۲۶ نفری به تهران آمد. این نخستین 
سفر یک هیات بلند پایه امارت اسالمی به ایران پس از 
روی کار آمدن امارت اســالمی است. به گفته امیرخان 
متقی، مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دو جانبه را 
با مقام های ایرانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. از زمان 
خروج فضاحت بار نیروهای شوروی از افغانستان، ایران 
و پاکســتان درصدد نقش آفرینی بیشتر در این کشور 
بوده اند طوری که هر دو کشور گروه های نیابتی خود را 
در اختیار داشته اند و در مواقع ضروری از آن برای منافع 
خود بهره مند شــده اند. گرچه ایران و طالبان سنخیت 
چندانی از جهات مختلف سیاسی، مذهبی و فرهنگی با 
هم ندارند اما منافع دو طرف برای مقابله با حضور امریکا 
و جامعه جهانی در افغانســتان، آن ها را به هم نزدیک 
کرده است. به گونه ای که جمهوری اسالمی ایران قبل 
از تســلط طالبان به افغانســتان، روابط گرمی را با این 
گروه ایجاد کرده و خوشبین به پیروزی شان نیز بود اما 
رهبری طالبان- با حفظ وابستگی کامل به پاکستان- 
بعد از ورود به پایتخت، توجه چندانی به ایران نداشتند. 
اما از زمان سلطه طالبان بر افغانستان، برجسته ترین بده 
بســتان تهران و کابل پیرامون نحوه تعامل و مواجهه 
قوم هزاره و شــیعیان افغانســتان با طالبان بوده است. 
ظاهراً فعالین و نخبگان قوم هزاره و شیعه افغانستان- با 
وســاطت ایران- موافقت کرده اند که نه تنها با طالبان 
مخالفت نکنند بلکه با مخالفین طالبان نیز متحد نشوند. 
در عــوض هیات حاکمه طالبان نیــز پذیرفته رویکرد 
مالیم تر نسبت هزاره و شیعیان اتخاذ کنند. منظور ایران 
از زمینه ســازی این گفت وگو و تفاهم، متقاعد کردن 
رهبــران طالب مبنی بر نقش غیر قابل انکار جمهوری 
اسالمی، نشان دادن دست ُپرش از افغانستان و گرفتن 
امتیاز از طالبان در عرصه های دیگر است. همچنین از 
سوی دیگر، ایران اخیراً سعی کرده تا از برگ برنده قوم 
تاجیک در برابر طالبان اســتفاده کند تا نقش خود را در 
صحنه افغانســتان پررنگ تر کند. اخبار نیز حاکی از آن 
است که بر اساس گفت وگوهای مقدماتی با دو طرف، 
در جریان سفر مأل متقی، وزیر امور خارجه امارت طالبان 
به تهران، مقامات ایرانی زمینه مالقات امیر اســمعیل 
خان و احمد مســعود را با نمایندگان طالبان مســاعد 
کردند. بر اساس شنیده ها، متقی نه تنها به عنوان وزیر 
امور خارجه بلکه از جایگاه نماینده ویژه مالحسن، رئیس 
الوزرا با بسته ای از مشوق های وسوسه کننده عازم ایران 
شده است. او وعده ۲۰ کرسی دولتی را به امیر اسمعیل 
خان را در بســته پیشنهادی خود گنجانده است و امتیاز 
بزرگتر برای احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت، تخلیه 
پنجشیر از سوی طالبان خواهد بود. گشاده دستی طالبان 
در امتیازدهی به امیر اسمعیل خان و احمد مسعود معلول 

چند علت است:
نخست این که: این ها دو محور معروف جهادی اند که 

از دو سمت افغانستان نمایندگی می کنند.
دوم این که: متعلق به یکی از اقوام بزرگ غیر پشتونند 
که رژیم طالبان از فقدان آن در کنار خویش و ضعف 

مشروعیت رنج می برد. 
هدف ســوم: جلوگیری از وقوع جنگ در بهار پیشرو 

است.
حاال توپ در میدان دو حریف شکسته خورده طالبان 
اســت که نه حامی جدی خارجــی دارند و نه توان و 
قابلیت بازی آن چنانی را در سطح داخلی دارا هستند 
که چطــور از این معاملــه در مطرح شــدن بهتر و 
تقویت بیشــتر خویش سود می برند. شایان ذکر است 
بزرگترین درخواست طالبان از مخالفین، بیعت با امارت 
اسالمی اســت. تصور می رود این دور از مذاکرات که 
جنبــه مقدماتی دارد، تا حدی محرمانه و بدون نتیجه 
ملموسی پایان یابد که تفاهم احتمالی روی آن وابسته 
و پیوســته به تداوم گفت وگوهــا، چانه زنی ها، امتیاز 
طلبی ها و وقت کشــی های دو طرف در آینده خواهد 

شد.
* کارشناس ارشد حقوق و سیاست بین المللی

چگونه آیت هللا هاشمی به نفر 
سوم کشور تبدیل شد؟

بعد از انقالب شــاید بتوان بیش از سه دورٔه زندگی مرحوم 
هاشــمی را از یکدیگر تفکیک کرد. در دوره حیات رهبر 
انقالب، ایشان عقل منفصل امام به حساب می آید. دوره ای 
بــا آیت اهلل خامنه ای یک بلوک قوی تشــکیل دادند و به 
حذف چپ ها پرداختند که بعد، به دالیلی از جمله شکست 
سیاســت تعدیل اقتصادی میان آن ها زاویه ایجاد شــد و 
به گمانم جرقه زوال ایشان از همین مقطع زده شد و بعد از 
اتمام ریاست جمهوری این پروسه در ابعاد مختلف ادامه پیدا 
کرد تا به تیغ حذف شــورای نگهبان می رسیم. می خواهم 
بگویم زمانی که پرده های قدرت کنار رفت و تا حد زیادی 
واقعیت ها بر آقای هاشمی مکشوف شد، ایشان به اصالح 
وضع موجود-نه لزوماً اصالح طلبــی به معنای مصطلح- 
گرایش پیدا کرد. در یک گــزاره کوتاه می خواهم بگویم، 
آقای هاشمی تن به وضع موجود و جریان هژمون می داد، 
مشروط به آنکه خود محور امور باشد و این دلیل وجود چند 
هاشمی است. گمان می کنم اگر خود آقای هاشمی اکنون 
در قیــد حیات بود، درمی یافت برای اصالحات اقتصادی و 
پیشبرد برنامه توسعه اش به زمین با ثبات سیاست نیاز دارد، 
چون نمی توانســت با وضع هرج ومرج کنار بیاید؛ چنانکه 
مشکالت زیادی با دولت محمود داشت، چون فکر می کرد 
آن دولت همه چیز را از وضع طبیعی خارج کرده و کشــور 
غیرنرمال شده است. ایشان حتماً در زمینه سیاست خارجی 
دســت به تنش زدایی می زد و حتمــاً در زمینه داخلی نیز 
تالش می کرد دست نیروهای اخالل گر و موازی را کوتاه 
کند. چنانکه پیش تر گفته ام، مرحوم هاشمی در لفظ و معنا 
با توسعه سیاسی همدل نبود، اما نیک می دانست سرانجام 
اطالق قدرت و حاکمیت یکدســت چیست؛ بنابراین حتمًا 
پروژه اش را به گونــه ای بازتعریف می کرد که پایی محکم 
در سیاست و توسعه سیاسی داشته باشد. می خواهم بگویم 
اگر پروژه آقای هاشــمی به سیاست زدایی و اقتصادزدگی 
معنا شــود، پروژه ای نادرست و ضعیف به حساب می آید و 
امروز فاقد کارآیی است؛ شــما اگر کابینه اول ایشان را با 
کابینه دولت آقای رییسی مقایســه کنید، می بینید چقدر 
تراز آن باالســت و این امر برآمده از یکی از ابعاد توســعه 
سیاســی، یعنی شایسته ساالری اســت.   مالک طالیی یا 
برنزی بودن کابینه ها را نباید از حامیان و نزدیکان پرسید! 
باید، سیاست ها، آمارها و عامل ها را استخراج کرد و پس از 
بررسی از کیفیت ها سخن گفت. کابینه دوم دولت سازندگی 
به شدت ضعیف شده بود و این ضعف و حذف نیروها برآمده 
از نوعی توازن جدید در بلوک قدرت بود. آقای هاشمی این 
موارد را جسته و گریخته در خاطرات اش آورده و کمابیش 
نشان داده است که او هم تعارضاتی داشته است، اما دولت 
اصالحات، به جامعه اهمیــت می داد و هرکجا پای منافع 
ملی یا ســنگ اندازی مقابل یک سیاســت بهنجار مطرح 
می شد، موضوع را از حالت گعده ای و پستوی قدرت خارج 
می کرد و به رسانه ها می آورد.به هرحال من معتقدم شاید 
اگر دوباره با رهبری به نوعی توافق می رســید، مشی دوره 
اول سازندگی تکرار می شد. اما، بعد از نماز جمعه ۲۹ خرداد 
و اعــالم قرابت رهبری به آقای احمدی نژاد از یک ســو و 
ضربه شــورای نگهبان در سال ۹۲، هاشمی دیگر پی برد 
کشتی بان را سیاستی دیگر آمده است، چرا که ایشان به نفر 

سوم کشور تبدیل شده است!

چند نکته مهم در مذاکرات وین

هدف ایران از رفتن به ســوی برجام و یا »برنامه جامع 
اقدام مشــترک« را می توان به کارگیری سیاست هایی 
دانست که منجر به پایان تحریم های بین المللی علیه 
کشور شــود. ایاالت متحده هم با توافق برجام تالش 
داشته اســت تا قابلیت های ایران در حوزه هسته ای را 
کنترل و محدود ســازد. مخالفیــن برجام معتقدند که 
چنیــن فرآیندی به این دلیــل مطلوبیت الزم را برای 
ایران به وجود نیاورد که هیچ گونه نشانه ای از توازن در 
چگونگی اعطای امتیازات مورد نظر وجود نداشــت. به 
این معنی که مسئله لغو کامل تحریم ها به گونه قطعی 
تعیین تکلیف نشــده بود و محدودسازی تحریم ها نیز 
همراه با، اما و اگرهای بســیاری بــود. با توجه به این 
نکات الزم است تا در شرایط موجود از تجربه مذاکرات 
قبلی برجام بهره گرفته و از سازوکارهای زیر در راستای 
بهینه ســازی موقعیت ایران در فضای مذاکرات جاری 
استفاده شود تا دوباره منجر به گسترش بحران نشود. 
مردم انتظار دارند تــا در مذاکرات در حال انجام برای 
بازگشــت به برجام، تمام ایراداتی که به این قرارداد به 
دولت قبلی گرفته می شد برطرف گردد و آنچه به امضاء 
می رسد به سرنوشت خروج آمریکا از برجام منجر نشود. 
به نظر می رسد اگر ایران بتواند واسطه گری کشورهای 
اروپایی و روســیه را با توجه به تجربه تلخ شیوه روسیه 
و فرانســه در مذاکرات برجام در سال ۱۳۹۴ قطع کند 
و نگذارد پای عربستان به مسائل مذاکرات جاری وین 

توسط روسیه باز شود، کار مهمی انجام شده است.

گــروه سیاســی: درحالی کــه یکــی از 
چالش های مجلــس یازدهم، پایین بودن 
نرخ مشارکت )۴۲.۶( و ثبت منفی ترین این 
نرخ در تمام انتخابــات ادوار مجلس پس 
از انقالب است، تعداد زیادی از نمایندگان، 
کمتر از ۲۰ درصد رأی واجدان شرایط رأی 
حوزه های انتخابیه خود را کسب کرده اند. 
موضوعی که مقبولیت آن ها را متزلزل کرده 
است. سؤال اینجاست هر نماینده مجلس، 
چند درصــد از مردم حوزه انتخابیه خود را 
نمایندگی می کند؟ برابر آمارهای مندرج در 
کتاب »معرفی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی« انتشارات روابط عمومی مجلس، 
مجلس  نماینــدگان  مقبولیت  شــاخص 
دوازدهم، شکننده و متزلزل است.  محاسبه 
نســبت رأی نمایندگان به واجدان شرایط 
رأی هر حوزه، نشــان دهنده فاصله مردم 
از صندوق رأی و نظام انتخابات اســت و 
نمایندگان مجلس، در عمل نماینده اقلیتی 
از مردم حوزه انتخابیه خود هســتند. برای 
مثال در تهران کــه بیش از چهار میلیون 
واجد شــرایط رأی دارد، تنها یک میلیون 
وششــصد هزار نفر در انتخابات شــرکت 
کردند و ۵ نفر از نمایندگان تهران کمتر از 
۵۰ هزار رأی داشته اند! این موضوع جالب 
اســت که به جز یک نماینده، هیچ فردی 
در مجلس نتوانســته بــاالی ۴۰ درصد 
رأی مأخوذه واجدان شــرایط رأی را ثبت 
کــرد و ۷۰ درصد )۲۰۴ نفــر( نمایندگان 

فعلی مجلس کمتــر از ۲۰ درصد واجدان 
شرایط رأی را نمایندگی می کنند..  مجلس 
یازدهم دارای بیشترین میزان نماینده طیف 
اصولگرا با ۲۳۸ نماینده، ۲۰ اصالح طلب، 
۳۸ نفر مســتقل و ۵ اقلیت دینی است و 
نکته اینجاست که فقط سه نماینده )علی 
جدی - محمد موحد - احمد یزدان زاده( 
توانســته اند بیش از ۴۰ درصــد واجدان 
شرایط رأی را به دست آوردند و بقیه آن ها 
درصدهایی نازل تر را کســب کرده اند. این 
آمار در ســطح ملی معنای متفاوتی داشته 
اســت. کمترین میزان تعداد رأی مأخوذه 
نمایندگان، متعلق بــه علی اصغر باقرزاده 
)نماینده بابلســر( با ۵۹۱۶ رأی در مقایسه 
بــا کل نمایندگان مجلس اســت. اگرچه 
مجتبی بخشــی پور )نماینده اســالم آباد 
غرب( صرفاً ۲ درصد آراء واجدان شــرایط 
رأی را کسب کرده اســت که در مقیاس 
یک میلیــون و پانصد هزار نفــر واجدان 

شرایط رأی حوزه انتخابیه، مقبولیتی بسیار 
شکننده دارد. ســمنان رکورددار کمترین 
میزان رأی مأخوذه در مقیاس اســتان ها 
اســت و در جامعــه نیم میلیــون نفری 
واجدان شــرایط رأی صرفاً ۲۲۱ هزار نفر 
در انتخابات شــرکت کرده اند اما بیشترین 
میزان رأی مأخوذه استانی بعد از تهران به 
فارس تعلق دارد که از بین جمعیت حدود 
۳ میلیونــی واجدان شــرایط رأی، صرفًا 
۱۴۴۵۳۸۷ رأی به صندوق ریخته شــده 
است.در بین نمایندگان فعلی مجلس، صرفًا 
۱۰۹ نماینده سابقه نمایندگی قبلی دارند و 
۱۸۲ نفر آن ها فاقد سابقه قبلی در مجلس 
هســتند. از بین افراد گروه دوم که سابقه 
نمایندگی ندارند، مهــدی باقری نماینده 
زنجان کمترین میزان رأی واجدان شرایط 
رأی را داشته است. از همین گروه، ۱۳۶ نفر 
کمتر از ۲۰ درصد رأی واجدان شرایط رأی 
حوزه انتخابیه خود را دارند و ۷۲ نفر آن ها 

زیر ۱۰ درصد آراء استان خود را نمایندگی 
می کنند. از میان روســای کمیسیون های 
تخصصــی مجلس که زیر ۱۰ درصد رأی 
واجدان شــرایط رأی را داشته اند علیرضا 
و  آمــوزش  رئیس کمیســیون  منــادی 
تحقیقات، حسن شجاعی علی آبادی رئیس 
کمیســیون اصل ۹۰ و عــزت اله اکبری 
تاالرپشــتی رئیس کمیســیون فرهنگی 
حضور پررنگی دارند. حاال با گذشت بیش 
از ۲۰ مــاه از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، 
آمارها نشــان می دهد نماینــدگان فعلی 
مجلــس، در فاصله معناداری از مردم قرار 
دارند. مردمی که یا در انتخابات شــرکت 
نکرده انــد و یا به منتخب حــوزه انتخابیه 
خود، رأی نداده اند. این موضوع که حاکی 
از کاهش شدید سرمایه های اجتماعی دارد، 
نمایندگان مجلس را در وضعیت ناپایداری 
قرار می دهــد. از مهم ترین پیامدهای این 
وضعیت آن است که هر تصمیم نمایندگان 
اگرچه قانونی است اما در عمل موافقت و 
رضایت اکثریت مردم را به دنبال ندارد. این 
همان موضوعی است که مفهوم وکالت یا 
نمایندگی را تحت الشعاع قرار داده و عوامل 
مؤثر بر کاهش مشارکت مردم در انتخابات 
را برجسته می کند. مؤلفه هایی که درنهایت 
مصالح و منافــع ملی را تحت تأثیر منفی 
قــرار داده و همراهی مــردم با مجلس و 
دولت را کم رنگ می کند. این همان زنگ 
خطری است که انتظار می رود نمایندگان 
مجلس، معنای آن را به خوبی درک کرده 
و در تصمیم گیری ها با تدبیر بیشتری 

رفتار نمایند.

نمایندگان مجلس در تصمیم گیری ها با تدبیر بیشتری رفتار کنند

محبوبیت لرزان بهارستان!

ایران: میزبان گفت وگوهــای گروه های مختلف 
زاده، سخنگوی  بوده ایمسعید خطیب  افغانستانی 
وزارت خارجــه هم دیروز در پاســخ به ســوالی 
درمورد صحت و سقم دیدار اسماعیل خان و احمد 
مســعود با امیرخان متقی در ایران، گفت: ایران 
میزبان گروه های مختلف افغانســتانی است و در 
این سفر هم ایران میزبان این گفت وگوها بوده و 
گفت وگوهای خوبی بین این رهبران انجام شده 
و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم 
افغانستان باشد.وی درباره سرنوشت مردم پنجشیر 
در گفت وگوهای انجام شده با مقامات طالبان نیز 
بیان کرد: نگاه ایران به وضعیت مردم افغانستان 
نگاه کاماًل شــمول گراســت و فارغ از منطقه و 
قومیت بوده است و این که تمام اقوام در افغانستان 

صدایشان دیده شود.
گام درست ایران... ��

اما یک کارشــناس مسائل افغانســتان، با اشاره 
به خبر مالقات مقامات طالبان با احمد مســعود 
و اســماعیل خــان در ایران، گفــت: »حتی اگر 
توافقی هم در این مالقات صورت نگرفته باشد، 
گام درستی ســت که بتوان راه حل سیاسی برای 
مشکلی که در افغانستان و خطر جنگ داخلی که 

وجود دارد را پیدا کرد.«
پیر محمد مالزهی بیان کرد: »واقعیت این است 
که دولت طالبان با سه ســطح از مقاومت رو به 
روست؛ یکی مقاومتی است که در پنجشیر شکل 
گرفت و رهبری آن را احمد مسعود بر عهده دارد 
که اکنون از افغانستان به تاجیکستان رفته و از آنجا 
به ایران آمده است، جریان دیگر از مقامات دولتی 
قبلی هستند که در آنکارا اجتماع کردند و در آنجا 
در حال شکل دهی به یک مقاومتی هستند، بخش 
دیگری هم از دره پنجشیر در تاجیکستان مستقر 
است که آقای امراهلل صالح، معاون رییس جمهور 
قبلی است که مدعی ست ادامه دولت اشرف غنی 
اســت و خودش را به عنوان رهبر جدید معرفی 
کنــد. در کنار این ها یــک مقاومت مدنی هم در 
داخل افغانستان علیه طالبان وجود دارد که عمدتًا 
بانوان رهبری آن را در دست گرفته اند ولی اساتید 

دانشگاه و طبقه روشنفکر متوسط شهری هم دارد 
مقاومت می کند.«او در این باره ادامه داد: »طالبان 
به دنبال این است که با هرکدام از مخالفانش به 
نوعی وارد چانه زنی و معامله شــود و آنها را قانع 
کنند که در همین چارچوب نظام طالبانی می توانند 
به مطالبات شان دست پیدا کنند. بنابراین به نظر 
می رســد با آمدن آقای امیرخان متقی به تهران، 
ایــران دارد تالش می کند که حداقل آن جریانی 
که از دید ایرانیان خطرناک تر است و می تواند یک 
جنگ داخلی راه بیاندازد که در این صورت ممکن 
است سیل آوارگان به داخل ایران راه بیافتد، را با 

طالبان به نوعی وارد مذاکره کند.«
 این کارشناس مسائل افغانستان، افزود: »از طرفی 
دیگر طالبان هم قانع شود که زمانی می تواند به 
صلح و ثبات افغانســتان کمک کند که دست از 
انحصــار طلبی قدرت بردارد و اجازه دهد که یک 
دولت همه شــمول و فراگیر در افغانستان شکل 
گیرد کــه در آن همه گروه هــا، قوم ها و احزاب 
سیاسی حس کنند که در قدرت شریک هستند یا 
چارچوبی را برای قانون اساسی جدید طراحی کنند 
که این حس در جامعه افغانستان بوجود بیاید که از 
طریق ساز و کارهای دموکراتیک مثل انتخابات، 

می توانند حق و حقوق شان را به دست بیاورند.«
 مالزهــی با بیان اینکه اگــر خبر مالقات احمد 
مسعود با امیرخان متقی صحت داشته باشد، آنگاه 
قابل فهم خواهد بود کــه تالش ایرانیان در این 
جهت تا حدی می تواند راهگشــا باشــد، تصریح 
کرد: »البته به این ســادگی نیست که فکر کنیم 
احمد مســعود بالفاصله می تواند جریان پنجشیر 
را متمرکز کند چراکه واقعیت این اســت که این 
جریان مورد حمایت تاجیکســتان اســت و شاید 
روابط پشت پرده میان ایران و تاجیکستان هم در 

این قضیه مطرح باشد.«
رایزنی اقتصادی تهران با طالبان ��

به هرحال این دیدار درحالی اتفاق افتاده اســت 
که روز یکشنبه روابط عمومی وزارت امور خارجه 
ایــران اعالم کرد در این هیات که سرپرســتان 
وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، تجارت افغانستان 

و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی نیز حضور 
دارند قرار است درباره همکاریهای اقتصادی بین 
دو کشور مذاکره شود.روابط عمومی وزارت خارجه 
تاکید کرد. جمهوری اســالمی ایران همواره بر 
ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور 
در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصاً در 

شرایط کنونی تاکید دارد.
»عبدالقهــار بلخی« ســخنگوی وزارت خارجه 
طالبان هم در توئیتی نوشت که امیرخان متقی در 
این سفر با مقامات ایرانی در باره مسائل سیاسی، 
اقتصادی، ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری 
اسالمی ایران بحث و تبادل نظر خواهد کرد.پیش 
از این نیز »امیرخان متقی«، سرپرســت وزارت 
خارجه دولت موقت طالبان در حاشــیه سفر خود 
به اســالم آباد برای شرکت در هفدهمین نشست 
اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی 
درباره افغانســتان با حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در اسالم آباد 
دیدار و گفتگو کرد.سخنگوی وزارت خارجه دولت 
موقت طالبان درباره این دیدار گفت که دو طرف 
ضمــن گفت وگو درباره اوضــاع کنونی امنیتی و 
انسانی افغانستان، در مورد روابط سیاسی، بازرگانی 

و اقتصادی بین دو کشور تبادل نظر کردند.
توضیح ایران درباره فعالیت سفارت افغانستان در  ��

تهران
ســخنگوی وزارت امورخارجه ایــران هم با رد 
برخی مطالب مطرح شده در خصوص فعالیتهای 
آینده ســفارت افعانستان در تهران، اظهار داشت: 
فعالیت های دیپلماتیک ســفارت افغانســتان در 
تهران همانند تمامی ســفارتخانه های خارجی در 
چارچوب اصول و قواعد تعریف شده در خصوص 
روابط دیپلماتیک قــرار دارد. خطیب زاده اظهار 
داشت: فعالیت های دیپلماتیک سفارت افغانستان 
در تهران همانند تمامی سفارتخانه های خارجی در 
چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون 
۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد 
و هیچ گونه تغییر و تحولــی خارج از آن ممکن 

نیست.

 طالبان با اسماعیل خان و 
احمد مسعود دیدار کرد

 آشتی کنان 
طالبانی
 در تهران

ایران: گفت وگوهای خوبی بین 
این رهبران انجام شده است

گروه سیاســی: حضور هیأتی از 
طالبان به سرپرســتی »امیرخان 
وزارت خارجه  متقی«، سرپرست 
طالبان در تهران که شــنبه شب 
صورت گرفت و گفته می شد در 
اقتصادی  رایزنی های  راســتای 
صورت گرفته است و برخی حتی 
از تحویل ســفارت افغانستان در 
تهران به طالبان خبر دادند گویا 
بیشــتر برای برگزاری جلسه ای 
مهم میــان طرفیــن درگیر در 
افغانستان )اسماعیل خان و احمد 
مســعود با هیات طالبانی( انجام 
شــده و به نوعی تهران میزبان 
بزم آشــتی کنان آنها بوده است. 
در همین راستا ذبیح اهلل مجاهد، 
ســخنگوی طالبــان در توییتی 
نوشت که اسماعیل خان و احمد 
مسعود با هیئتی از امارت اسالمی 
در تهران دیــدار کردند. او ادامه 
داد: در این دیدار، امارت اسالمی 
به آنها اطمینان داد که می توانند 
بدون هیچ نگرانی به کشور خود 

بازگردند.

مسعود نوری*

سعید حجاریان
تحلیلگر سیاسی

رسول سلیمی
روزنامه نگار

حسین عالیی
روزنامه نگار

بیش از ۶ ماه است که از روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم می گذرد و خبرها حکایت از تحرک 
جدید اصــالح طلبان به ویژه بــرای انتخابات 
آتی مجلس دارد، این تحــرک با اعالم توقف 
سیاست سکوت از سوی جهانگیری، همراه شده 
اســت، گویا او برنامه ای تازه در سر دارد؟ بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری دیگر خبری از رئیس 
و اعضای دولت قبل نشــد و همگی »سکوت« 
پیشه کرده اند.گویا این سکوت، یک رویه معمول 
در عرف سیاست ورزی است که مسئوالنی که 
دوره خود را طی کرده انــد تا مدتی در محافل 
حضور پیدا نمی کنند و هیچ گفت وگویی انجام 

نمی دهنــد و نظری درباره عملکرد مســئوالن 
جدید نمی دهند. اما به مرور زمان قفل سکوت 
شکسته شده و کم کم انتقادات آغاز شده است.

اخیــراً معــاون اول دولت تدبیــر وامید پس از 
ســکوتی بلند مدت، در مراسم سالگرد مرحوم 
آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی ســخنرانی کرد، 
سخنرانی که به دنبال خود کنکاش رسانه ها را 
به دنبال داشت. بدون شک، اسحاق جهانگیری 
را می توان یکی از اصلی ترین مهره های جریان 
اصالحات در دولت روحانی به حســاب آورد. او 
هشــت ســال معاون اول بود و در این مدت با 
انتقادات و توصیه های بسیاری از سوی جریان 

سیاســی متبوع خود مواجه شــد. از جمله این 
انتقادات رویکرد روحانی نسبت به جایگاه معاون 
اولــی و کاهش اختیارات این حــوزه بود. درآن 
زمان اصالح طلبان تأکید داشتند که او از ظرفیت 
فرماندهــی اقتصادی خوبی برخورددار اســت، 
موضوعی که رئیس جمهور وقت به آن توجهی 
نداشــت. بعد از آن، اصالح طلبان تأکید داشتند 
که جهانگیری بایســتی از دولت روحانی خارج 
شــده و ظرفیت خود را برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۱۴۰۰ حفظ کند، اما جهانگیری پای 
روحانی ایســتاد. البته هزینه ایــن همراهی نیز 
به پایش نوشــته شــد.از نگاه مردم او شریک 

ناکارآمدی های دولت روحانی و سیاست هایش 
محسوب می شد و همه تبعات اقتصادی ناشی از 
ارز ۴۲۰۰ را مربوط به تصمیم او می دانستند تا 
جایی که این ارز به ارز جهانگیری معروف شد. 
به این ترتیب او نتوانست در انتخابات نظر بدنه 
اجتماعی اصالح طلبان را جلب کند.معاون اول 
روحانی در انتخابات رد صالحیت شــد، اگرچه 
دلیل آن اعالم نشد و حتی پیگیری خاصی هم 
برای تائید او از ســمت اصــالح طلبان صورت 
نگرفت، اما جهانگیری این شانس را پیدا کرد که 
همچنان از نگاه عده ای به عنوان یک ظرفیت 

محسوب شود.

 جهانگیری درسودای پاستور؟
با چراغ سبز کارگزارن
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اقتصاد

یادداشت

تعریف خط فقر؛ 
گام مثبت دولت

اینکه دولت ســیزدهم از تعریف خط فقر اســتقبال کرده 
را بایــد یک گام مثبت و اساســی بــرای برنامه ریزی و 
سیاستگذاری در کشور تلقی کنیم و به فال نیک بگیریم،   
چون طی چهار دهه گذشته خط فقر در کشور تعریف نشده 
و یکی از وظایف اصلی ســازمانهای مســئول مثل مرکز 
آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه این است که خط فقر را 
تعریف کنند. خط فقر یک شاخص اقتصادی و موضوعی 
تخصصی و فنی دانســت که از یک فرایند محاسباتی در 
حوزه سبد معیشــت و کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم 
تبعیت می کند و ادامه داد: در تعریف خط فقر، چهار بسته 
حائز اهمیت است؛ اول کاالهای اساسی و ارزاق عمومی 
مردم که یک بسته حیاتی و مهم است. دوم بسته مسکن 
که در خرید و اجاره خانه نقش دارد، سوم بهداشت و درمان 
و بسته چهارم، آموزش و حمل و نقل است؛ بنابراین باید 
در استخراج خط فقر چهار بسته اساسی در معیشت مردم 
به درستی محاسبه شــود.  بانک مرکزی و مرکز آمار به 
خوبی می دانند که این اقالم جزو کاالها و اقالم اساســی 
اســت که در تعریف خط فقر باید محاسبه و اعمال شود، 
اما تعریف خط فقر در دنیا دو نوع اســت؛ خط فقر نسبی 
و خط فقر مطلق و هرکدام آســتانه و محاســبات خود را 
دارد و ارقامش متفاوت اســت. اگر اعداد و ارقام مربوط به 
خط فقر از ســوی معاونت رفاه دقیق اعالم می شد شاید 
حاشــیه به وجود نمی آمد. وقتــی اعالم می کنیم که خط 
فقر در شــهرها ۴ میلیون تومــان و در تهران ۵ میلیون 
تومان اســت، باید دقیقاً بگوییم که این خط فقر اعالمی 
مربــوط به کدام خط فقر اســت. برای اینکه در کشــور 
بتوانیم دهک های نیازمند حمایتهای دولتی را شناســایی 
و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به درستی عمل 
کنیم، به تعریف خط فقر در کشــور هم به صورت مطلق 
و هم نسبی نیاز داریم. متاسفانه طی سالهای گذشته این 
شــاخص را نداشــتیم و هیچگاه اعالم نشده است و اگر 
اعالم می شود باید مثل بسیاری از آمارهای دیگر به شکل 
رسمی از سوی ســازمانهای مسئول منتشر شود. در چند 
ســال گذشته به خصوص بعد از شدت یافتن تحریم های 
ظالمانه، تعداد افراد مراجعــه کننده به نهادهای حمایتی 
افزایش یافته است. طبق برآوردهای سازمانهای حمایتی 
و کمیته امداد، حدود ۳۰ میلیون نفر مستحق حمایتهایی 
هســتند که در چهارچوب وظایف کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی ارائه می شود. این افراد جزو طبقاتی هستند که 
دارای فقر مطلق هســتند و هیــچ درآمد و حقوقی ندارند 
که کفاف هزینه های زندگی آنهــا را بدهد. در بحث فقر 
نســبی نیز باید به آمارهایی که از یارانه معیشــتی ارائه 
شده استناد کنیم. تا پایان دولت دوازدهم که بحث یارانه 
معیشــتی مطرح و برنامه ریزی برای یارانه بنزین صورت 
گرفت، طبق آمارها اعالم شد که بیش از ۶۰ میلیون نفر 
از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی هستند؛ 
یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر دچار فقر نســبی و مستحق 
حمایت هستند بنابر این منظور از اعالم رقم چهار میلیون 
تومانی برای خط فقر احتمااًل خط فقر مطلق بوده است و 
انتظــار می رود چنین آمارها و مباحث فنی و تخصصی بر 
اســاس مباحث علمی دنیا مطرح شود تا مورد شائبه قرار 
نگیرد. رقم فقر نسبی بیشتر از خط فقر مطلق است، درباره 
رقم ۱۱ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت که مدتی قبل 
به آن پرداخته شــد، در خط فقر نسبی کاالهای بیشتری 
درنظر گرفته می شــود. مثاًل در حوزه آموزش کســی که 
نمی توانــد برای فرزندش تبلت یا لپ تاپ تهیه کند تا به 
راحتی از خدمات آموزشی استفاده کند، حتی اگر ماهانه ۵ 
میلیون تومان حقوق داشــته باشد، در خط فقر نسبی قرار 
می گیرد. بنابر این کســانی که زیر ۱۰ میلیون تومان در 
تهران درآمد دارند دچار فقر نسبی هستند و این گروه نیز 
مانند گروه فقر مطلق باید مورد حمایت قرار گیرند. در فقر 
نسبی افراد تمکن الزم برای پرداخت هزینه هایشان را در 

حوزه آموزش، بهداشت و درمان، رفاه و مسکن ندارند.

گزارش

سدهای کشور همچنان تشنه اند!

آمار سدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت 
به سال قبل نشــان می دهند و عمق بی آبی بیشتر 
و بیشــتر می شود، موضوعی که به گفته کارشناسان 
اگــر راه حلی بــرای آن در نظر گرفته نشــود، در 
آینده ای نه چنــدان دور دچــار بحران های بزرگی 
خواهیم شد. آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور، 
گویای این اســت که با سپری شــدن ۱۰۸ روز از 
ســال آبی، تا ۱۸ دی ماه )سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱( 
میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 
۱۹.۳۸ میلیارد متر مکعب اســت که نسبت به مدت 
مشابه ســال آبی گذشــته ۲۸ درصد کاهش نشان 
می دهد. میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور 
از ابتدای مهرماه تا ۱۸ دی ماه ســال جاری معادل 
۶.۴۶ میلیارد متر مکعب اســت که کاهشــی معادل 
۳۰ درصد نسبت به مدت مشــابه سال آبی گذشته 
را نشان می دهد. همچنین میزان پرشدگی سدهای 
مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و سفید رود در 
شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۹۴ درصد و 
۲۳ درصد بوده و در اســتان های خوزستان و تهران، 
میزان پرشــدگی مخازن طی ســال آبی جاری به 

ترتیب در حدود ۴۵ درصد و ۱۸ درصد است.
بی شک این آمار برای فصلی کنونی مناسب نیست 
و آنطور که داریوش مختاری - کارشــناس ارشــد 
مدیریــت منابع آبی به ایســنا گفتــه وضعیت منابع 
آبی ایران مطلوب نیســت، تراکم شدید جمعیتی در 
یک پهنه مشــخص جمعیتی همراه با بارگذاری های 
ســنگین و متمرکز در یک پهنه از یک دشت یا یک 
جغرافیا مشــکالتی را ایجاد کرده است. در این بین 
تهران، مشــهد، اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری 
نســبت به بقیه دارند. راه رویارویی بــا این گلوگاه 
خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی شــهری، 
خــودداری از توســعه بی رویه مســکن و واگذاری 

انشعاب های اضافی آب شهری است.
وی با بیان اینکه از یک ســو صنایــع آب بر از جمله 
نیــروگاه، پتروشــیمی، فوالد و ســیمان در جغرافیای 
خشــک فالت مرکزی که با کمیابــی منابع آب روبرو 
است، مســتقر و آبخوان ها را خالی می کنند و از سوی 
دیگــر عمده فرآورده های ایــن صنایع برای دو بخش 
مصرفی یعنی مســکن و خودرو به کار گرفته می شوند، 
گفت: ایــن دو بخش مصرفی به جــای اینکه چرخه 
تولید و نــوآوری را بازآفرینی کنند به طور مشــخص 
یک گرداب ســنگین مصرف را پدیــد آورده اند که بر 
بهــره برداری و مصــرف بی رویه منابــع آب به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم تأثیر می گذارد. این کارشناس 
ارشــد مدیریت منابع آبی با بیان اینکــه باید تدابیری 
لحاظ شــود تا صنایع آب بر با صنایع کوچک و بومی 
جایگرین شــوند، اظهار کرد: تنها در این شرایط است 
کــه می توان منابع آبی کشــور را نجــات داد؛ در غیر 
این صورت کشور با چالش های بزرگی در آینده مواجه 
خواهد شــد که حل آن ها نیز بــدون جواب خواهد بود 
لــذا باید از هم اکنون به فکر حــل چالش های بخش 
آب بود. مختاری با اشــاره به راه کارهای موجود برای 
ایــن بخش، تاکید کــرد: می توان روش های هشــت 
گانه کاهش مصرف آب شــهری و یــا پروژه های ۱۵ 
گانه طرح های تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی و یا 
طرح های تکمیلی اســتقرار واحدهای گلخانه ای تولید 
محصوالت کشــاورزی را اجرا و به آسانی چند میلیارد 
متــر مکعــب آب صرفه جویی کــرد و در بخش های 
گردشــگری و صنایع کوچــک و پربازده به کار گرفت 
و آبخوان هــا را نجات داد. وی با تاکید بر اینکه اکنون 
دیگر زمان آزمون و خطا نیست و باید فکری جدی به 
حال منابع آبی کشور شود، گفت: اگر راه حل و تدبیری 
صورت نگیرد، بی شــک در آینــده نمی توانیم با این 
اوضاع مقابله کنیم، آب یک بخش ارزشــمند از منابع 
کشــور اســت که باید راهکارهای حفظ آن به درستی 
اجرایی شــود و مشکالت فعلی را از میان برداریم. این 
کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه بی 
تردیــد باتوجه به کاهش بارندگی هــا، حفظ منابع آبی 
موجود از اهمیت بســزایی برخوردار اســت لذا دولت 
برنامه ریزی دقیقی برای مصرف بهینه و بهره برداری 

مناســب از منابع آبی را در دستور کار خود قرار دهد.

بــا وجــود تصریح قانــون و تأکیــد رئیس 
سازمان امور مالیاتی بر لزوم پرداخت پاداش 
به ســوت زنان مالیاتــی، هنــوز هیچگونه 
شیوه نامه عملیاتی برای تعیین میزان پاداش 
افشــاکنندگان در ایران وجود ندارد.  سال ها 
است که ارقام گوناگونی برای فرار مالیاتی از 
سوی دستگاه های اجرایی و یا نظارتی مطرح 
می شــود که نشــانگر نبود اطالعات دقیق 
در این حوزه اســت. احمد غفارزاده، مشــاور 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی 
و امیدعلی پارســا، رئیس سابق سازمان امور 
مالیاتی صراحتاً رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
را برای فرار مالیاتــی اعالم کردند؛ اما داوود 
منظور، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی رقم 
فرار مالیاتی را ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشــتر 
از آنچه که تاکنون اعالم شده است، می داند؛ 
وی در آذرماه سال جاری اعالم کرد: »معادل 
حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می کنیم 
فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ 

۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.«
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران 
حدود ۷ درصد در ســال های اخیر بوده است. 
این درحالی اســت که متوسط اخذ مالیات در 
میانگیــن جهانی معــادل ۱۴ درصد )۲ برابر 
ایران( و در اروپا و آسیا معادل ۱۹ درصد )۲.۷ 
برابر ایران( است. بنابراین در خوشبینانه ترین 
حالت درآمد مالیاتی دولــت در ایران حدوداً 

نصف میانگین جهانی است.
ساز و کار مشخصی برای گزارش فرار مالیاتی  ��

وجود ندارد
»هوشمندسازی  همچون  مواردی  درموازات 
نظــام مالیاتی«، »پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان« و »اجرای سیستم حسابرسی 
بر مبنای ریســک مودیان« که از مهم ترین 
راهبردهــای علمی- فنــی افزایش وصول 
مطالبات مالیاتی در کشــورهای توسعه یافته 
اســت، رکن نظارت مردمی بــرای وصول 
مالیــات، همیشــه جایــگاه اول را در زمینه 
جلوگیــری از بروز تخلفــات مالیاتی به خود 
اختصــاص داده اســت. داوود منظور، رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی در ابتدای تصدی 
مسئولیت خود، ضرورت دریافت گزارش دهی 
مردمی فرار مالیاتی را متذکر شده و گفته بود: 
»رصد و پایش مســتمر کلیه مراودات مالی 
جهت کشــف و برخورد قاطع با مظاهر فساد 

به ویژه رشــاء و ارتشــاء و همچنین افزایش 
کارآمدی شبکه های جمع آوری خبر، ستادهای 
خبری و صندوق های پستی به ویژه از طریق 
اشاعه ســازوکارهای سوت زنی از برنامه های 

مهم سازمان مالیاتی است«.
چرا مردم فرار مالیاتی را گزارش نمی دهند؟ ��

با این وجود، اما هنوز هم یک ســامانه جامع 
مردمی و شــناخته شده در کشور وجود ندارد 
تا مانند سایر ســامانه های ضروری همچون 
فوریت هــای تعزیراتی، انتظامــی، امدادی و 
غیره مورد اســتفاده شــهروندان قرار گیرد و 
آن هــا بتوانند برای معرفی موارد فرار مالیاتی 
اقــدام کنند. بــه گفته کارشناســان یکی از 
عوامل افزایش فرار مالیاتی در کشــور، عدم 
انگیزه کافی شــهروندان برای گزارش دهی 
تخلفات مالیاتی اســت، به نظر می رســد که 
نبود ســاختار مناسب برای دریافت گزارشات 
مردمی نیز تأثیر بســزایی در این زمینه دارد. 
در حــال حاضر گــزارش دهــی مالیاتی یا 
به اصطالح ســوت زنی مالیاتــی در ایران با 
موازی کاری و عدم انســجام روبه رو است. به 
طــور مثال هم اکنون گزارشــات مردمی به 
طور همزمان از سه طریق: »۳۵۰۱۹ سامانه 
خبری دفتر مرکزی حراســت ســازمان امور 
مالیاتی«، »۱۵۲۶ مرکز تماس ارتباط مردمی 
سازمان امور مالیاتی شهر تهران« و »۱۸۲۲ 
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی« دریافت 
می شــود. این مســئله به نوبه خود می تواند 
موجب سردرگمی شــهروندان برای گزارش 
تخلفات باشد؛ عالوه بر این، »سرعت پایین 
فرآیند رسیدگی به گزارشات« و »قابل رصد 
نبودن فرایند رســیدگی به صورت متمرکز« 
باعث شده است تا حتی اطالعات مردمی اخذ 
شــده نیز به خوبی مورد رسیدگی و پیگیری 

قرار نگیرد.

برای  �� مالیاتی  امور  سازمان  قانونی  استنکاف 
پرداخت پاداش سوت زنی

یکی از مزایای مهم روش سوت زنی مالیاتی 
این اســت که می تواند میزان فرار مالیاتی را 
کاهش دهد، چرا که متخلفــان می دانند در 
صورت دور زدن قانون و پنهان کاری ممکن 
است، توسط مردم به دســتگاه های نظارتی 
معرفی شــوند. اما متأســفانه در حال حاضر 
به افــرادی که تخلفات مالیاتــی را گزارش 
می دهند، پاداشــی تعلق نمی گیــرد. این در 
حالی اســت که قانونگذار به طور مشخص، 
مالیاتی، مشوق  برای فاش کنندگان تخلفات 
و پاداش پیش بینی کرده است. به طوریکه در 
»ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون مالیات های 
مستقیم« مصوب آذرماه ۱۳۹۸ به سوت زنی و 
افشاگری مالیاتی در ایران پرداخته شده است. 
بر اساس ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، 
»چنانچه بر اساس اطالعات ارسالی اشخاص 
ثالث، مؤدیــان مالیاتی جدیــد و درآمدهای 
کتمان شــده مشــمول مالیات شناسایی و 
مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد، سازمان 
می توانــد با رعایت مقــررات قانونی مربوط، 
نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطالعات 
مکتسبه وصولی اختصاصی سازمان در وجه 
اشــخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی 
که به تصویب رئیس کل ســازمان می رسد، 
اقدام نماید.« اما با وجود تصریح قانون و تأکید 
رئیس ســازمان امور مالیاتی بر لزوم پرداخت 
پاداش به سوت زنان مالیاتی، هنوز هیچگونه 
شیوه نامه عملیاتی برای تعیین میزان پاداش 
افشاکنندگان فرار مالیاتی در ایران وجود ندارد.

آمریکا با سوت زنی، ۳.۶ میلیارد دالر فرار مالیاتی  ��
را کشف کرده است

دولت آمریکا در سال ۱۹۸۹ با اجرای »قانون 
حفاظــت از رســواکننده« تصمیــم گرفت 

از ظرفیــت داوطلبان مردمی برای کشــف 
فرارهای مالیاتی اســتفاده کند؛ بر اساس این 
قانون، ایجاد مزاحمت و یا اخراج افراد افشاگر 
که به نحوی فسادی را در سیستم حکومتی 
و دولتی گزارش کرده اند، ممنوع شــده است. 
بررســی ها نشــان می دهد که دولت آمریکا 
حداقل ۱۵ درصد از جریمه شخص متخلف را 
به شخص افشاگر پرداخت می کند. یکی دیگر 
از قوانین آمریکا که در ســال ۲۰۱۰ میالدی 
در رابطه با ســوت زنی تصویب شد، »قانون 
اصالح وال استریت و حفاظت مصرف کننده« 
بود. بر اساس این قانون در آمریکا ۱۵ تا ۳۰ 
درصد مبلغ وصولی بابت مالیات به شــخص 
افشاکننده به عنوان جایزه پرداخت می شود. 
بررســی ها نشــان می دهد، از سال ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱۷ دولت آمریکا توانســته اســت تنها با 
استفاده از فرآیند سوت زنی، ۳ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر فرار مالیاتی را کشــف کند که 
۵۰۰ میلیون دالر از این مبلغ به عنوان پاداش 

پرداخت شده است.
چرا فرار مالیاتی در ایران آسان است؟ ��

به گزارش مهر، فرار مالیاتی در ایران بیشــتر 
به دلیل »صــدور فاکتورهای صوری«، »دو 
دفتــره بودن«، »حســاب های اجــاره ای«، 
»دستگاه های پوز بی هویت«، »قاچاق کاال«، 
»عدم اعالم ســود واقعی«، »کتمان و عدم 
ارائه اطالعات شــغلی« و »ممیزمحور بودن 
ســازمان امور مالیاتی« رخ می دهد. به نظر 
می رسد ممیز محوری، نظارت غیر هوشمند 
و استفاده نکردن از ظرفیت مردم در گزارش 
تخلفات مالیاتــی، از اصلی تریــن موانع در 
جلوگیری از تخلفات در این حوزه است. برخی 
از پزشــکان، وکال، تاجران، مالکان خانه های 
خالــی از عمده فعال اقتصادی هســتند که 
معمواًل مالیات خود را پرداخت نمی کنند و به 
علت اینکه بسیاری از مردم در زندگی روزمره 
خود با این افراد تعامل دارند، می توانند بهتر از 
نهادهای نظارتی تخلفات آن ها را شناســایی 
کرده و به ســازمان امور مالیاتی اعالم کنند. 
البته پیش شرط تحقق جلوگیری از فرارمالیاتی 
از طریق ســوت زنی، ایجاد بستر الزم برای 
دریافت و پیگیری گزارش های مردمی در این 
زمینه است، که می بایست بیشتر مورد توجه 
دولت و ســازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به 
عنوان مثال می توان یک سامانه برای دریافت 
و پیگیری گزارشات مردمی برای فرار مالیاتی 
ایجاد کرده و از اطالعات همان سامانه برای 

پرداخت پاداش سوت زنان استفاده کرد.

چرا مردم فرار مالیاتی را گزارش نمی دهند؟

»سوت زنی مالیاتی« در بایگانی!
حمید حاج اسماعیلی

محمدحسین سیف اللهی مقدمکارشناس حوزه کار
روزنامه نگار

بودجه برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل، برنامه 
بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب، برنامه 
توســعه منابع آب در حوزه های آبریزرودخانه های 
مرزی و مشترک و برنامه پژوهش های کاربردی 
در حوزه آب در الیحه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.  
به گزارش مرکــز پژوهش های مجلس در میان 
برنامه هــای مختلف فصل منابع آب، بیشــترین 
سهم، ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب )چهار هزار 
میلیارد تومان( و ســپس مربوط به برنامه تأمین 
آب ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اســت. همانطور 
که جدول ۲ نشــان می دهد، اعتبــارات تملک 
برنامه های مختلف فصل  دارایی های سرمایه ای 
منابع آب، درمجموع، نسبت به قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشــته است. 
از این میان برنامه هــای عرضه آب و تأمین آب 
دارای رشــد بوده اند و بیشــترین رشد مربوط به 
برنامه تأمیــن آب )۶۷/۵ درصد( و برنامه عرضه 

آب )۱۰/۵ درصد( بوده اســت. میزان رشــد در 
ســایر برنامه ها منفی بوده و بیشترین کاهش از 
برنامه های فصــل منابع آب نیز مربوط به برنامه 
مهندسی رودخانه ها و ســواحل )۱۰/۰ –درصد( 
اســت. ســایر نکات مهم قابل بیان به شرح زیر 

است:
 *مشــابه قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات هزینه ای مربوط به 
فصل منابع آب از محل های عمومی و اختصاصی 
به صفر تقلیل یافته است و اعتبار هزینه ای مربوط 
به این مــورد از محل یارانه ها و برابر با ۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. رقم 
هزینه ای یاد شــده مربوط به وزارت نیرو ـ خرید 
تضمینی آب اســتحصالی و پساب تصفیه شده از 
بخش غیردولتی اســت که محــل تأمین آن در 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل یارانه هاست.
*با توجه بــه تخصیص اعتبــارات قابل توجه 
بــرای برنامه توســعه منابــع آب در حوزه های 
آبریز رودخانه های مرزی و مشــترک از صندوق 
توسعه ملی در ســال های قبل و عدم تکمیل و 

بهره برداری این طرح ها، ردیف اعتبار این برنامه 
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ حذف شده است 
و در بخــش اعتبارات مرتبط بــا بخش آب در 
ردیف های متفرقه با عنــوان تکمیل طرح های 
مهار و تنظیــم آب های مــرزی از محل عواید 
طرح های تکمیل شده، معادل ۲۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده است.  *برنامه پژوهشهای 
کاربردی در حوزه آب از فصل تحقیق و توســعه 
در امــور اقتصــادی که در قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰، معادل ۴۴ میلیــارد تومان در نظر گرفته 
شــده بود، در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ حذف 
شده اســت.  در میان برنامه های مختلف فصل 
آب و فاضالب، بیشــترین سهم، مربوط به برنامه 
ارائه خدمات آب شــهری و روستایی )۲ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان( اســت و میــزان اعتبارات 
برنامه توسعه تأسیسات فاضالب و بازچرخانی آب 
)۱۹۰۰ میلیارد تومان( در نظر گرفته شده است. 
همانطور که جدول ۳ نشــان می دهد، اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای برنامه ارائه خدمات 
آب شهری و روستایی و برنامه توسعه تأسیسات 

فاضالب و بازچرخانی آب نسبت به قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ بــه ترتیب ۱۳۵.۶ درصد رشــد و 
۲۳.۶ درصد کاهش داشته اند که درمجموع رشد 
۲۱.۹ درصدی را بــرای کل اعتبارات این فصل 
رقم می زند.  بر این اســاس اعتبــار هزینه ای و 
تملک دارایی های ســرمایه ای به ترتیب معادل 
۱۸۰۰ میلیارد تومــان و ۱۲ هزار میلیارد تومان 
برای برخی از برنامه هــا و طرح های بخش آب 
در ردیف های متفرقه الیحه لحاظ شــده است.  
اعتبــارات مندرج در جــدول ۴ عمدتاً مربوط به 
برخی طرح هــای تملکدارایی های ســرمایه ای 
خــاص بخش آب بــوده و از این نظر طرح های 
تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی، مهندســی 
رودخانه و طرح های فاضالب شــهرهای دارای 
تنش، آبرسانی و سامانه انتقال آب و مطالعات و 
اکتشاف آب های ژرف را شامل می شود. همچنین 
کمک زیان شــرکت های آب منطقه ای و جبران 
زیان عملیات آب و فاضالب روســتایی سراسر 
کشــور نیز به عنوان اعتبارات هزینه ای در این 

جدول لحاظ شده اند. 

بودجه ناقص در حوزه آب!

افزایش حقوق کارگران نباید 
کمتر از ۲۵ درصد باشد

علی بابایی با اشــاره به اینکه درحال حاضر حداقل نرخ 
فقر در کالنشهرها و شهرهای بزرگ، ۸ الی ۹ میلیون 
تومان اســت، گفت: با توجه به افزایش شــدید اجاره 
بهای مسکن، هزینه های حمل ونقل، درمان، آموزش، 
خوراک، پوشــاک و... یک خانــواده ۳ نفره به حداقل 
۸ میلیــون تومان درآمد ماهانه نیــاز دارد.نایب رییس 
کمیســیون اجتماعی ادامه داد: مســئوالنی که اعالم 
می کنند، خطر فقر در کالنشــهرها ۴ الی ۴.۵ میلیون 
تومان است، باید توضیح دهند با چه مکانیسمی به این 
عدد دست پیدا کرده اند. آیا در محاسباتشان شخصیت 
شــهروندان را در نظر گرفته اند؟ در زندگی امروز، افراد 
باید زندگی درشــان شــهروند ایرانی را تجربه کنند. 
مسکن، بهداشت، آموزش، رفاه و معیشت، ۵ گزاره ای 
است که در محاسبات مرتبط با تعیین خط فقر باید مد 
نظــر قرار بگیرد. هر کدام از ایــن گزاره ها نیز خود به 

شاخه های جزئی تر تقسیم می شوند.

سحر بابایی
روزنامه نگار

شادی همایونی
روزنامه نگار

بعد از یارانه معیشــتی، یارانه نقدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی 
به حساب سرپرســتان خانوار واریز شد و با وجود اعالم اولیه، 
یارانه جدید که احتمااًل رقمی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است 
در دی ماه پرداخت نشــده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، 
این در حالی اســت که منابع پرداخت این یارانه باید از محل 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.  
از ســال ۱۳۸۹ تاکنون، سالهاست که در بیستم هر ماه یارانه 
نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب میلیون ها ایرانی واریز 
می شــود که تعدادشــان به ۷۸ میلیون نفر در ماه می رسد. از 
آبــان ۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمــت بنزین یارانه جدیدی تحت 
عنوان کمک معیشــتی به چرخه یارانه ای ایران وارد شد و در 

دهم هر ماه مبلغ متفاوتی بنا به تعداد خانوار پرداخت می شود. 
امــا در چند ماه اخیــر که دولت بر برنامه خــود برای اصالح 
وضعیــت یارانه های پنهان تاکید داشــته و ماجرای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی مطرح اســت، از سوی چند مرجع دولتی اعالم 
شد که یارانه جدیدی در ازای این حذف ارزی به صورت نقدی 
پرداخت خواهد شــد. میرکاظمی - رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه- گفته بود که حمایت نقدی بین ۹۰ تا حدود ۱۲۰ هزار 
تومان اســت، پورمحمدی، معاون وی نیز بر پرداخت نقدی در 
جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده بود، اواخر آذرماه رضایی-

معــاون اقتصادی رئیس جمهوری- از پرداخت یارانه نقدی در 
اوایل دی ماه خبر داد و گفت که مبلغ یارانه تا دو برابر رشــد 
می کند اما ظاهراً زمان را مناســب اعالم نکرده بود و در ادامه 

خاندوزی-وزیر اقتصاد- یارانه را رد نکرد ولی زمان آن را هم 
تائید نکرد. پیگیری ها نشــان داده بــود که دولت در نظر دارد 
یارانه جدید را بین ۹۰ تــا ۱۲۶ هزار تومان بین یارانه بگیران 
معیشتی که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند پرداخت کند که برای 
۳۰ میلیون نفر رقم ۹۰ هزار و ۳۰ میلیون نفر دیگر ۱۲۶ هزار 
تومان است. با این حال گفته می شد یارانه جدید همراه با یارانه 
معیشــتی پرداخت خواهد شد ولی در موعد واریز مشخص شد 
که خبری از این یارانه نیســت، ولی این مطرح بود که احتمااًل 
تا آخرماه بررســی و پرداخت صورت گیرد که اکنون در آستانه 
پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم اعالم سازمان 
هدفمندی یارانه ها نشــان می دهد، پرداخت محدود به همان 

مبلغ نقدی است و یارانه جدید پرداخت نمی شود.

زهرا شکری
روزنامه نگار

یارانه جدید؛ احتماالً بهمن!
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یادداشت

سیگنال های غلط مدیران از 
زلزله و فرونشست!

امروز خبر زیر را با تیتر بزرگ دیدم!؟
معاونــت حفاظت و پیشــگیری از حریق ســازمان آتش 
نشانی: بیش از ۱۵۰ ساختمان درمانی در وضعیت پرخطر/ 

بیمارستان های دولتی ناایمن اند./ ایسنا
و این مطلب،

آمار جدید از ساختمان های ناایمن در تهران / مقاوم سازی 
گران است؛ بهسازی کنیم / تعیین تکلیف صدور شناسنامه 

ساختمان
و این مطلب،

حادثه نسیم شهر فرونشست زمین نبود؟ / نیاز تهران به ۱۶ 
هزار میلیارد تومان برای مقابله با پدیده فرونشست

اول اینکه باید هر سه خبر را اصالح کنم: در خبر اول در برابر 
زلزله بیش از ۷۶ % بیمارســتان های تهران آسیب پذیر و نا 
ایمن و در برابر آتش بدون شک بیشتر بدلیل موارد مصرفی! 
در خبر دوم که ایرادات بســیار زیادی در آن وجود دارد یعنی 
کاًل حرفها با داده های کنونی منطبق نبوده و اشــتباه است! 
فقط به بند بهسازی اشاره می کنم! متاسفانه چون اصل کار 
سرقت علمی بود آیین نامه ای تحت عنوان غلط »بهسازی 
لرزه ای« و نه مقاوم ســازی بجای تألیف فقط ترجمه شــد 
که صدمه بســیار زیــادی هم به حرکت مقاوم ســازی در 
برابر زلزله در کشــور از این امر حاصل شــد! چون قرار بود 
بر اســاس بناهای مختص کشور آیین نامه ای داخلی تألیف 
شــود و لیکن متاسفانه سرقت علمی به مترجمان که درکی 
از سازه های غیر شکل پذیر ایران نداشتند که در سابقه خود 
قبل از آن حتی یک مورد از مقاوم ســازی نداشتند رسید و 
آن شــد که شد. یعنی ترجمه آیین نامه ساختمانهای امریکا 
برای ســاختمانهای ایران!!! آن هــم در برخی جاها ترجمه 
غلط. به هر حال امکان بهسازی لرزه ای برای ساختمان های 
غیر شــکل پذیر ایران با اتصاالت غیر منعطف وجود ندارد و 
فقط باید مقاوم ســازی کرد یعنی روی شاخه شکل پذیری 
نمی شــود حرکت کرد و نتیجه ایی قوی گرفت!؟ اگر منظور 
هم بهسازی بخشی از بناها هست باز بدلیل اینکه سازه یک 
واحد پیوســته است در زمان زلزله بصورت واحد عمل کرده 
و آســیب خواهد دید و عماًل دور ریختن مجدد سرمایه های 
مــردم و دولت خواهد بود. در خبر ســوم هم توصیه جدی 
دارم، افرادی که پیشینه ای در موضوع ندارند خواهشا در امور 
مهندسی دخیل نشوند حتی اگر سمتی دارند که این دخالت 
و ســیگنالهای غلط مدیران از خود زلزله و فرونشست برای 
مملکت خطرناکتر اســت! امیدوارم پیام دریافت شده باشد، 
به همین بســنده می کنم. در انتها، البته خوشحالم که بعد از 
۳۰ ســال، تأیید شد که بیمارستان های تهران در برابر زلزله 
آسیب پذیر هستند. به خصوص برای آنهایی که در آن زمان 
یا هنوز متولد نشده یا شیر خواره بودند زمانیکه این تحقیقات 
برای تهران انجام شده بود! ولی ای کاش در ۳۰ سال گذشته 
مقاوم سازی هم شــده بودند و امروز برخی فکر نمی کردند 
که با بیان یافته ها و مســتندات سی سال قبل و تعلل و سو 

مدیریت در امور طی این سال ها، شق القمر می کنند.

مهاجرت حدود 60 هزارایرانی به اسراییل!
آمارتکان دهنده از مهاجرت ایرانی ها

آمار ســازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ نشان می دهد که چهار 
کشور آلمان، سوئد، هلند و فرانسه بیش از دیگر اعضای اتحادیه 
اروپا میزبان ایرانیان مهاجر بوده اند. سالنامه مهاجرتی ایران در 
سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر 
اســاس آخرین آمار موجود قابل استناد در سال ۲۰۲۰ میالدی، 
۱.۸ میلیون نفر اســت. البته دبیرخانه شــورای عالی ایرانیان، 
جمعیت مهاجران خارج از کشور را ۴.۰۴ میلیون نفر برآورد کرده 
که این آمار بر پایه منابع بین المللی موجود قابل راســتی آزمایی 
نیســت. بر پایه محتوای این ســالنامه که از سوی رصدخانه 
مهاجرت ایران تدوین و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ایران منتشر شده، جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر 
پایه داده های منابع بین المللی در ســال ۱۹۹۰ میالدی، بالغ بر 
۸۲۰ هزار نفر بوده است که این رقم تا سال ۲۰۲۰ و طی سال 
۳۰ سال ۲.۲ برابر شده اســت. گزارش دبیرخانه شورای عالی 
ایرانیان در سال ۱۳۹۹ حاکیست که آمریکا با پذیرش یک و نیم 
میلیون ایرانی، مهم ترین مقصد مهاجران کشور بوده است. اما 
داده های تجمیع شده سازمان ملل متحد و بانک جهانی نشان 
می دهد که ۴۵۴ هزار ایرانی مهاجر راهی امارات عربی متحده 
شــده اند که از این نظر امارات باالتر از آمریکا که ۳۸۷ هزار و 
۲۴۶ ایرانی به آن مهاجرت کرده اند، قرار دارد. مطابق داده های 
هر دو گزارش داخلی و بین المللی، کانادا جزء سه کشوری است 
که بیشترین تعداد ایرانی ها به آن مهاجرت کرده اند. این جمعیت 
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی ایرانیان، ۴۰۰ هزار نفر 
و بــر پایه گزارش های بین المللی ۱۶۶ هزار و ۲۹۴ نفر اســت. 
همچنین گزارش دبیرخانه شورای عالی ایرانیان نشان می دهد 
که در مجموع افزون بر ۶۶۶ هزار ایرانی به کشــورهای عضو 
اتحادیه اروپا مهاجرت کرده اند که بیشــترین تعداد آن ها یعنی 
۳۱۹ هزار نفر از ســوی آلمان پذیرش شده اند. اما گزارش های 
بین المللی حاکیســت کــه کمی بیش از ۳۶۵ هــزار ایرانی به 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده اند که مقصد اکثر 

آن ها یعنی بیش از ۱۵۲ هزار نفر کشور آلمان بوده است.

خربخوان

خطر بروز پیک ششم کرونا در 
کشور

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: بر خالف 
تصور ایجاد شــده، اُمیکرون می تواند ســنین باال را هم 
گرفتار کرده و حتی منجر به بستری در آی سی یو و مرگ 
شود. حمیدرضا جماعتی درباره خطر جمعیت واکسن نزده 
در کشــور برای بروز پیک ششم کرونا در کشور که گفته 
می شود، جمعیتی هشت میلیونی را شامل می شود، گفت: 
افرادی که واکسن تزریق نکرده اند، هم احتمال گرفتاری 
خودشــان و هم احتمال گرفتاری خانواده هایشان و جامعه 

وجود دارد.
ضرورت واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی ��

جماعتی تاکید کرد: اینکه بگوییم با تزریق دو دز واکسن،   
دیگر نیازی به رعایت پروتکل ها وجود ندارد، ساده انگاری 
محسوب می شــود، بلکه پروتکل های بهداشتی حتماً باید 
رعایت شوند. در کشــورهایی مانند کشورهای اروپایی و 
آمریکا که مجدداً شاهد پیک بیماری با اُمیکرون هستیم،   
بحث عدم رعایت پروتکل های بهداشتی یکی از عواملی 
بــود که منجر به پیک مجدد بــود. دومین موضوعی که 
در آن کشــورها وجود داشــت، این بود که فاصله بین دز 
دوم تا ایجاد اُمیکرون بســیار زیاد بود و بیش از شــش تا 
هشــت ماه فاصله بود که منجر شد که سطح آنتی بادی 
کاهش یافته و با توجه به افزایش ســرایت پذیری ویروس 
منجر به گرفتاری افراد شــد. سومین دلیل هم عدم وجود 
محدودیت های اجتماعی بود. به طوری که در ورزشگاه ها و 
سینماها و ... شاهد بودیم که حتی افراد ماسک هم نزدند و 
کنار هم به تعداد زیاد نشسته اند. همین اتفاق نشان می دهد 
که انجام این اقدامات در کنترل بیماری بسیار حائز اهمیت 
است و در صورت عدم رعات، می تواند عواملی برای ایجاد 
پیک های جدید، سویه های جدید و پیک های ناشی از آن 
شــود. موضوع دیگری که به ویژه در کشورهای اروپایی 
مطرح بود، این بود که واکسیناسیون سنین ۱۲ تا ۱۳ سال 
را اصــاًل آغاز نکرده بودند که باتوجــه به اینکه افراد این 
سنین منبع وسیعی برای ایجاد پیک بودند، این عامل هم 

منجر به بروز پیک در این کشورها شد.
اُمیکرون خفیف است؟ ��

وی دربــاره تصور غالب در جامعــه مبنی بر خفیف بودن 
اُمیکرون، گفت: این ســاده انگاری اســت که فکر کنیم 
اُمیکرون خفیف اســت و بنابراین همــه چیز را رها کنیم. 
اکنون در بسیاری از کشورها تعداد بستری های ناشی از ابتال 
به اُمیکرون به میزان زیادی افزایش یافته اســت و میزان 
مرگ ومیر هم افزایش یافته است. جماعتی درباره وضعیت 
افزایش اُمیکرون در کشور نیز گفت: طبق گزارش ها تقریبًا 
۲۷ درصد از کل تســت هایی که در هفته گذشــته انجام 
شــده، مربوط به امیکرون بوده است. این افزایش زیاد با 
توجه به اینکه ویروس اُمیکرون از نظر ماهیتی سرایت زایی 
بیشتری دارد و سه برابر دلتا ســرایت پذیری داشته و هر 
یک نفر مبتــال به اُمیکرون می تواند ۱۰ نفر را مبتال کند، 
نشــان می دهد که اهمیت موضوع بسیار زیاد است. وقتی 
در عرض یک هفتــه اینقدر افزایش یافتــه، می تواند در 
چند هفته دیگر به پیک خودش برســد. باتوجه به اینکه 
پیش بینی ما این اســت که طی چند هفته آینده احتمااًل با 
پیک اُمیکرون مواجه باشیم بنابراین پیشنهاد کمیته علمی 
این است که مدارس، دانشگاه ها و مجامع اعم از کنسرت 
و ... حداقل تا چند هفته آینده، برای بازگشایی شان تعجیل 

نشود و بعد از این چند هفته ارزیابی کنیم.

گروه اجتماعی: اگر اولویت خبری امســال 
حوزه سالمت ایران »کرونا« و حواشی اش 
باشد، شــاید بتوان دومین موضوع پرتکرار 
سال جاری را »دارو« دانست. از کمبود و نبود 
داروهای ضروری و حتی داروهای معمولی و 
بدون نسخه که به گفته نایب رییس انجمن 
داروســازان ایران در ۱۰ یا ۱۵ ســال اخیر 
بی ســابقه است تا گرانی شدید انواع داروها، 
موضوعات این حــوزه را تقریباً هرچند روز 
یک بار به صدر اخبار می آورد. بازتاب بخشی 
از مشکالت این حوزه پرسروصدا را می توان 
در میــان مراجعه کنندگان بــه داروخانه ها 
دید کــه هرکدام از آنها بــه نوعی در تهیه 
داروهایشان به مشکالتی برخورده اند. برآیند 
مهم ترین خواسته های آنها رفع »گرانی« و 

»کمبود« داروهای مؤثر و باکیفیت است.
کل شهر را برای تهیه دارو باید بچرخیم ��

از چندین نفر به خصوص افرادی که به دنبال 
داروهای مبتالیان به سرطان هستند پرس و 
جو می کنم، می گویند باید در شهر از صبح تا 
غروب برای پیدا کردن داروهایشان بچرخند، از 
داروخانه هالل احمر تهران پارس تا داروخانه 
۱۳ آبان در خیابان کریم خان، داروخانه هالل 
احمر شــهرری در جنوب شــهر تا ایستگاه 
امور  بنیاد  داروخانه  همیشــگی دیگرشــان، 
بیماری های خاص در مرکز شــهر. پیرمردی 
که دنبال یکی از داروهای ســرطان دخترش 
اســت، یکی از آن هاســت. با موتور می آید و 
داخل نیامده می زند بیــرون: »داروی هندی 
که دکتر تجویز کرده را نداشــت. دکتر داروی 
ایرانی را قبول نمی کند. نمونه فرانســوی این 
دارو سه میلیون تومان است، هندی اش ۸۰۰ 
هــزار تومان و ایرانی اش را که اینجا دارند ۸۰ 
هــزار تومان. دکتر می گوید ایرانی اش را نگیر 
چون اثر کافی را ندارد.« ســرطان سینه طبق 
آمارها شایع ترین سرطان در میان هر دو جنس 
مرد و زن در ایران اســت، بسیاری از کسانی 
هم که اینجا آمده اند، خود یا بستگانشــان به 
این بیماری مبتال هستند. مرد میانسال دیگری 
می گوید باید یک روزش را اختصاص بدهد تا 
بتواند یک داروی سرطان سینه که مادرش به 

آن مبتالست را تأمین کند.
»نیست«  �� یک بار  وقت  هرچند  داروهایمان 

می شود
مرد جوان دیگری می گوید چندسال پیش پیوند 
کلیه انجام داده و اینجا آمده است که یکی از 
داروهایش را پیدا کند. او می گوید: مشکلی که 
بیماران پیوند کلیه را بسیار اذیت می کند، این 

اســت که هر ســری یکی از داروها نیست و 
ناچارند دارویشان را عوض کنند. وقتی بیمار با 
دارویی راحت است و عوارضی برای او ندارد، 
خوب است که همان دارو را استفاده کند، اما 
گاهی که کمبود می شود، باید داروی دیگری 
مصرف کرد و همین ممکن است باعث شود، 
عوارضی برای بیمار به وجود می آید.« او ادامه 
می دهد: »مایفورتیک« دارویی است که اخیراً 
بسیار نایاب شده و اکثر بیماران پیوند کلیه از 
آن اســتفاده می کردند. این دارو االن به کلی 
نیست شــده. من کل داروخانه های اصفهان، 
خوزستان و تهران را گشتم. سال گذشته هم 
اخباری از کمبود داروهای این بیماران منتشر 
شــده بــود و البته در همان دوران از ســوی 
سخنگوی وزارت بهداشــت توصیه شده بود 
که این بیمــاران، نمونه ایرانی دارو را مصرف 
کننــد. وضعیت بیماران پیوند کلیه از این نظر 
مشکالت بیماران تاالسمی را به یاد می آورد 
که اخیراً »محمدرضا اینانلو«، مدیرکل جدید 
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو 
دربــاره کمبود داروی آهــن زدای خارجی که 
یکی از داروهای بســیار حیاتــی این بیماران 
اســت، تصریح کرده بــود: »از نظر منطقی 
کمبود داروهای برند کــه معادل تولید داخل 
آن ها وجــود دارد، جزو کمبودها به حســاب 
نمی آید.« برهمین اساس داروی بیماران پیوند 
کلیه هم به اندازه کافی موجود است، اما کسی 
نمی گوید چرا بیمــاران حاضرند خطر ابتال به 
کرونا را به جان بخرند و با وجود رنج بیماری 
صبح تا شب میان داروخانه های شهر بگردند تا 
جایی نمونه خارجی دارویشان پیدا شود و حتی 
به گفته »یونس عرب« دبیر انجمن تاالسمی 
ایران، ناامید از یافتــن داروی خارجی، ترک 

درمان کنند.
چرا داروی ایرانی مصرف نمی کنید؟ ��

مرد جوان که سابقه پیوند کلیه دارد در پاسخ 
به این سؤال که چرا داروی ایرانی را مصرف 
نمی کنــد، می گوید: داروهــای ایرانی برای 

بسیاری از بیماران پیوند کلیه، عوارض بسیار 
کالفه کننده ای مانند حساسیت و خارش شدید 
بدن دارد و از طرفی اثرگذاری داروی خارجی 
هــم آن طور که باید نــدارد، به همین خاطر 
خیلی از پزشــکان هم تجویز داروی داخلی 
را قبول نمی کنند چون برایشــان مسئولیت 
دارد. داروی ایرانی پیوند کلیه ســطح ایمنی 
را بــه میزانی که می خواهیــم نگه نمی دارد. 
مرد میانســال که مادرش به ســرطان سینه 
مبتالســت، درباره اینکه چرا داروی ایرانی را 
خریداری نمی کنــد؟ می گوید: »نمونه ایرانی 
داروی مادرم باعث کاهش وزن می شــود و 
کیفیت داروی خارجی در مهار سرطان را هم 
ندارد. من مستند این مساله را همینجا دارم.« 
به پوشه مدارک درمان مادرش اشاره می کند: 
»اسکن مادرم نشان می دهد یک دوره مصرف 
نمونه ایرانی نتوانســته در کنترل بیماری اش 
مؤثر باشــد. ریزش موهای مادرم هم عالوه 
بر کاهش وزن بعــد از مصرف داروی ایرانی 
دوباره شروع شده اســت. دکترش به همین 
خاطــر به من گفت بگرد و خارجی اش را پیدا 

کن، اما خارجی اش را از کجا بیاورم؟«
دارویم بعد از چهار ماه نایابی ۸ میلیون تومان  ��

شد
زن جوانی می گوید ۱۲ ســال است که »ام 
اس« دارد و بایــد هر مــاه داروی خارجی 
»بتافرون« بخــرد که قیمت پانزده عدد آن 
بعد از چهار ماه نایابی درحدود هشت میلیون 
تومان می شــد. زن جوان در پاســخ به این 
سؤال که آیا داروهایش را راحت پیدا می کند، 
می گوید: »دارویی که من باید استفاده کنم، 
چون گران است و به نظر می آید، به همین 
دلیل کم می خرند، راحت پیدا می شود.« او در 
پاســخ به اینکه چرا داروی ایرانی که قیمت 
مناسبتری دارد را مصرف نمی کند، می گوید: 
»اثربخشی نمونه ایرانی این دارو زیاد نیست. 
من خودم یکسال نمونه ایرانی اش را استفاده 
کــردم. به مــن حمله دســت داد و من را 

بیمارستان بردند و مجبور شدم خارجی اش را 
بخرم.« زن جوان ادامه می دهد: »این دارو را 
مصرف نکنم، بیماری ام شدت پیدا می کند. 
نهایت این بیماری افتادن در خانه است. کم 
کم دســت و پا از کار می افتد. البته شدت و 
سیر بیماری هرکس فرق دارد و ممکن است 
داروهای متفاوتی مصرف کنند.« از داروخانه 
که برمی گــردد، فاکتور دارویی که خریده را 
نشــان می دهد: »مبلغ پیش فاکتور: هشت 

میلیون و ۲۹۵ هزار تومان.«
افزایش قیمت سرم از ۴۰ هزار تومان به ۱۳۰  ��

هزار تومان
مرد میانسالی هم که برای پیدا کردن داروی 
ســرطان ســینه به اینجا آمده، مهم ترین 
نگرانی خــود و خانــواده اش را هزینه دارو 
می داند که روز به روز هم زیاد می شود: »از 
سال ۹۸ درگیر سرطان مادرم هستم. نسبت 
به سال ۹۸ شــاید حدود ۱۰۰ درصد قیمت 
داروها افزایش قیمت داشته است. یک سرم 
که برای تزریق آمپول مادرم ضروری است 
از ۴۰ هزار تومان در ســال ۹۸ به ۱۳۰ هزار 
تومان رســیده اســت. دیگر خودت بخوان 

حدیث مفصل از این مجمل.«
به  �� آزاد  بازار  در  کمیاب  داروهای  وجود 

چندین برابر قیمت
»همایون ســامه یح نجف آبــادی« عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی درباره وضعیت دارویی و مشکالت 
مــردم در تأمیــن دارو می گوید: »امســال 
مقداری با کمبود و مشکل به ویژه در مورد 
داروی بیماری هــای خاص از جمله بیماران 
پیوندی و سرطانی مواجه بودیم. درحالی که 
امسال مشکل کمبود دارو احساس می شد، 
اما متاسفانه می دیدیم همین داروهایی که با 
کمبود مواجه هســتند در بازار آزاد با چندین 
برابر قیمت پیدا می شوند.« او ادامه می دهد: 
»دو میلیون دالر ارز به دارو تا مهرماه ۱۴۰۰ 
اختصاص داده شــد. این دو میلیارد دالر به 
طور کلی خرج شد و از مهرماه متاسفانه دیگر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات وجود نداشت. 
درحال حاضر کمتر از یک ماه است که ۷۰۰ 
میلیون دالر دیگر خارج از بودجه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از سوی دولت تأمین شده است. دارو 
به صورت کج دار و مریز وارد می شود، اما با 
این مقدار اختصاص ارز، توانایی واردات دارو 
با قیمت های قبلی بــه صورت کامل وجود 
ندارد. به همین خاطر کمبود دارویی چه در 
مورد بیمــاران خاص و چه درمورد داروهای 
معمولی وجود دارد. بسیاری از داروهایی که 
به صورت روتین فراوان بود، متاســفانه در 

حال حاضر با کمبود مواجه است.«

»گرانی« و »کمبود« داروهای مؤثر ، از مشکالت بیماران خاص است

بیماران سرگردان!
عطیه هوشمند

روزنامه نگار

تشویق به »فرزندآوری« در شعار باقی ماند!
حذف تسهیالت فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱

گروه اجتماعی: با وجود آنکه در بودجه ســال ۱۴۰۰ تسهیالتی برای 
فرزندآوری پیش بینی شــده بود دولت در الیحــه بودجه ۱۴۰۱ در 
اقدامی قابل تأمل تســهیالت فرزندآوری ذیــل تبصره ۱۶ را حذف 
کرد. به گــزارش مرکز پژوهش های مجلس برخــی از موضوعات 
ذکور در قانون حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت با توجه به نص 
صریح قانون، منوط به تصویب در بودجه ســنواتی شده است. ماده ۴ 
با موضوع تخفیف در پروانه ســاختمانی برای خانواده های دارای سه 
فرزند، ماده ۷ درخصوص احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه های 
متأهلین، ماده ۱۰ با موضوع وام تسهیالت قرض الحسنه فرزند، ماده 
۱۱ درخصوص ســهام فرزند، ماده ۱۶ درخصوص افزایش حق اوالد 
و حق عائله مندی، ماده ۱۷ درخصوص حمایت و تســهیالت برای 
مادران شاغل، ماده ۱۸ با موضوع معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای 
هر فرزنــد، ماده ۲۵ درخصوص کارت مادرانه، ماده ۶۸ تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، ماده ۶۹ تسهیالت قرض الحسنه ساخت ودیعه 
و جعاله مســکن، ازجمله این موارد هســتند. با این حال هیچیک از 
این موارد در الیحه بودجه تجلی نیافته و این بدین معناســت که در 
سال ۱۴۰۱ مواد یاد شده، امکان اجرایی شدن را دارا نیستند. ازجمله 
مهم تریــن آن ها، مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ بوده که ذیل آنها از منابع قرض 
الحســنه بانکی جهت تسهیالت اعتباراتی پیش بینی قرض الحسنه 
ازدواج جوانان، تســهیالت قرض الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه 
و جعاله مسکن شده اســت. این موضوعات سال گذشته و در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ ذیل تبصــره ۱۶ و بند الف و هـ جزء ۱ و ۲ ذکر 
شــده بود. با این حال دولت در اقدامــی قابل تأمل در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، موضوعــات ذیل تبصره ۱۶ را حذف کــرده و آن را به یک 
متن کلی بدون اشــاره به هیچ برنامه مشخصی به آیین نامه اجرایی 
واگذار کرده اســت، در تبصره پیشنهادی ذکر شده: بانک مرکزی از 
طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسســات اعتباری غیربانکی 
مکلف به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه از محل صد درصد مانده 
سپرده های قرض الحســنه و پنجاه درصد سپرده های جاری شبکه 

بانکی پس از کســر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب 
مجلس ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذینفعان، 
میزان تسهیالت پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است 
که در آیین نامه اجرایی این بند که توســط سازمان برنامه و بودجه 
کشور با همکاری بانک مرکزی و معاونت امور مناطق محروم حداکثر 
تــا یک ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران 
می رســد تعیین می شــود. با این حال با توجه بــه نص صریح ماده 
۷۲ قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شــده 
تســهیالت بانکی موضوع مــواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن 
در بودجه ســنواتی خواهد بود. عدم پیش بینی این احکام در بودجه 
درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شــد. عالوه بر این عدم 
ذکر میزان این تسهیالت و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن 
نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس 
در صــورت تصویب این تبصره مجوز هرگونــه تصمیم را به دولت 
خواهد داد. این درحالی است که مرورتجربه بودجه سنواتی سال های 
گذشــته حاکی از این مورد است که این مجلس بوده که همواره وام 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج را با توجه به نرخ تورم افزایش داده 
و رویه دولت عموماً در ثابت نگه داشتن آن بوده است. از سوی دیگر 
نگارش چنین بندی در الیحه دولت، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون 
اساسی است: بر این مبنا که سمت نمایندگی قائم به شخص است و 
قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری 
را به شــخص یا هیاتی واگذار کند. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد 
می شود تبصره ۱۶ الیحه بودجه ۱۴۰۱ اصالح شده و در آن موضوع 
تســهیالت ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و عالوه بر این 
بر اولویت بخشــی پرداخت تســهیالت آنها نسبت به سایر تعهدات 
قرض الحسنه بانکی اشاره شود. با توجه به تصویب قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴، در الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۱ به منظور اجرایی سازی این قانون، اعتباراتی پیش بینی شده 
کــه این اقدام راـ  با توجه به ســال اول اجرای آنـ  می توان مثبت 
ارزیابی کرد. بررسی الیحه بودجه نشان می دهد اعتبارات پیش بینی 
شده برای این قانون در دو قالب صریح و غیرصریح پیش بینی شده: 
در مواردی میزان اعتبار پیش بینی شــده برای آن کاماًل مشــخص 

بــوده مانند پیش بینی ۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب بند ب تبصره 
۱۷ و ۲ هــزار و ۳۵۹ میلیــارد تومان جهت اجــرای تکالیف وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و در مواردی نیز به علت دیده 
شــدن موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در 
کنار ســایر موضوعات، سهم اختصاص یافته به آن مشخص نیست. 
ماننــد پیش بینی ۳۸ میلیارد تومان برای نهاد ریاســت جمهوری و 
۱۸۳ میلیارد تومان ذیل وزارت آموزشوپرورش جهت برنامه هدایت، 
راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک ها، 
مراکز پیش دبســتان و مراکز آموزشــی نگهداری کودکان و اجرای 
سیاســت های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیتی. البته توجه 
به این نکته ضروری اســت که نظر به مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ درخصوص« اساسنامه سازمان ملی تعلیم 
و تربیت کودک و واگذاری مسئولیت انحصاری مهدکودک ها و مراکز 
آموزشی کودکان به این سازمان، ذکر عبارت نظارت بر مهدکودک ها، 
مراکز پیش دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان ذیل معاونت 
امور زنان و خانواده منطقی نیســت و پیشنهاد می شود این عبارت از 
ذیل برنامه معاونت امور زنان و خانواده حذف شود.  با توجه به مطالب 
فوق به نظر می رســد دولت منابع قابل توجهی جهت اجرای قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ســال اول اجرای قانون پیش 
بینی کرده که این اقدام مثبت ارزیابی می شــود، با این حال مســئله 
اصلی نحوه هزینه کرد این اعتبارات در جهت اجرای قانون اســت. با 
توجه به روشن نبودن شرح فعالیت ها ذیل دستگاه ها اینکه اعتبار یاد 
شــده برای چه اقداماتی و به چه میزان هزینه خواهد شد مبهم است 
و از چالش های پیش رو محســوب می شــود. امری که بر ضرورت 
ارتقای فعالیت نظارتی مجلس و سایر فعالین این حوزه تأکید دارد. بر 
این اساس انتشار عمومی نحوه تخصیص اعتبارات به دستگاهها به 
ویژه منابع ذیل بند ب تبصره ۱۷، نقش مهمی در نظارت بر عملکرد 
دســتگاه ها و پاسخگویی آنها در مسیر اجرای قانون خواهد داشت. از 
ســوی دیگر همانطور که ذکر شــد با توجه به نص صریح ماده ۷۲ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیشــنهاد می شود موضوع 
تسهیالت قرض الحسنه تولد فرزند و تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

به صورت صریح ذیل تبصره ۱۶ ذکر شود.

 شادی همایونی
روزنامه نگار

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

گزارش

شرایط صدور کارت واکسن برای 
کسانی که خارج از کشور واکسینه شدند

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگری با واکسن وزارت 
بهداشــت گفت: درباره کارت واکسن کسانی که خارج 
از کشور واکسن تزریق کرده اند شیوه نامه ای تهیه شده 
و به دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور ابالغ شد که 
به موجب آن افــرادی که در نوبت یا نوبت هایی معتبر 
خارج از کشور واکســن دریافت کردند و مدارک معتبر 
دارند، می توانند با در دست داشتن این مدارک و مدارک 
ســفر خود به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهر خود مراجعه کرده و فرم مشــخصی را پر کنند. 
محسن زهرایی افزود: این فرم به تأیید معاونت بهداشت 
دانشگاه مربوطه می رسد و سپس به مرکز مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات وزارت بهداشــت ارسال می شود و 
ثبت سابقه واکسیناسیون فرد در سامانه انجام می شود و 

می تواند کارت واکسن داخلی هم دریافت کند.

بازتاب
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حوادث

خربخوان

کالهبرداری افراد سودجو با ترفند 
کمک مالی به سیل زدگان

مجرمان ســایبری این بار به بهانه کمک به سیل 
زدگان به دنبال ســوء اســتفاده از کاربران فضای 
مجازی بوده و با ارسال شماره حساب های جعلی 
از احساســات مردم به نفع خود بهره برداری می 
کنند. انســانیت، نوع دوستی و کمک به همدیگر 
در بین ایرانیان زبانزد است؛ کمک به همنوعان در 
تمامی بحران ها اعم از سیل، زلزله و بیماری حتی 
مشــکالت معیشتی و اقتصادی فرق ندارد و مردم 
ایران ثابت کرده اند که همیشــه پای کار هستند. 
اما در شرایط بحرانی و آن زمان که همگان برای 
کاهش آالم آسیب دیدگان در میدان عمل با روحیه 
جهادی و خســتگی ناپذیر وارد شــده و هرکس 
هرآنچه از دستش برمی آید انجام می دهد، افرادی 
هســتند که از اعتماد مردم سوء استفاده می کنند. 
ماجرای سیل جنوب سیســتان و بلوچستان تنها 
نمونه کوچکی اســت که افراد ســودجو با ارسال 
شماره حساب های شخصی خود از مردم خواهان 
واریز وجه نقد هستند و تاکنون نیز مبالغ هنگفتی 
از وجوهات مردمی برایشــان واریز شده است. در 
شــرایطی که برای کمک رسانی به مناطق سیل 
زده حســاب هایی از سوی ســازمان هالل احمر 
برای کمک رســانی بــه افراد نیازمند باز اســت، 
باز هم افرادی هســتند که با معرفی حساب های 
شخصی خود در تالش هستند که در این فاجعه از 
آب گل آلود ســیل، ماهی بگیرند. نکته قابل توجه 
این است که سازمان ها و نهاد های معتبر بار ها به 
مردم هشــدار دادند که از کمک رسانی به شماره 
حساب های شــخصی خودداری کنند، اما باز هم 
گویا کسانی هســتند که با قرار گرفتن در شرایط 
روحی به شماره حســاب های شخصی پول واریز 
می کنند. علیرضا میربهاءالدین، مدیر عامل سازمان 
جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچستان با بیان 
اینکه مردم نباید فریب سودجویان را بخورند، گفت: 
شماره حسابی از ســوی سازمان مرکزی جمعیت 
هالل احمر در مواقع بحرانی به اســتان ها اعالم 
می شــود تا مردم برای کمــک به همنوعان خود 
اقدام به واریز وجه کنند، پس از آن اقالم مورد نیاز 
خریداری و به استان های مورد هدف ارسال خواهد 
شد. وی افزود: افرادی سودجو هستند که به بهانه 
های مختلف از احساسات مردم استفاده به نفع خود 
استفاده می کنند، در این زمینه مردم باید به حساب 
هایی که از ســوی مراجع قانونی اعالم می شود 
اقدام به کمک به همنوعان خود کنند. به گفته این 
مسئول، در همین راستا به دنبال بارش باران های 
سیل آسا در برخی نقاط کشور، طی پویش »همدلی 
و مهربانی « برای کمک به مردم در اســتان های 
فارس، سیســتان وبلوچستان، کرمان، هرمزگان و 
خراســان جنوبی مردم می توانند وجوهات نقدی 
خود را به شــماره حساب ۱۵۰۰۰۰۰۱۴۹ و شماره 
کارت ۶۱۰۴۳۳۷۳۵۳۰۱۷۶۸۲  جمعیــت هالل 
احمر واریز کنند. حسن کیخا، رئیس پلیس فتا در 
سیستان و بلوچستان نیز در خصوص سوءاستفاده 
کالهبرداران در فضای مجازی در پوشــش کمک 
های مالی به ســیل زدگان یا کمک های مومنانه 
هشــدار داد و بیان کرد: افراد ســودجو در پوشش 
کمک های مالی به سیل زدگان با ایجاد صفحات 
جعلی در شبکه های اجتماعی با عناوین فریبنده و 
وابســته به موسسه های خیریه و قراردادن شماره 
حســاب و نشانی جعلی ســعی در جلب اعتماد و 

کالهبرداری از مردم را دارند.

خربخوان

ماهی جان جوان رشتی را گرفت 

جسد جوان غرق شده در رودخانه سفیدرود توسط 
اهالی محل و نیروهای امدادی از آب خارج شد.

سرهنگ ســید مهدی نجفی پور، فرمانده انتظامی 
آستانه اشــرفیه با بیان اینکه جوان ۲۷ ســاله در 
رودخانه ســفیدرود این شهرستان غرق شد، گفت: 
جسد این فرد توسط اهالی محل و نیروهای امدادی 
از آب خارج شــد. فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه 
گفت: جوان ۲۷ ســاله در رودخانه ســفیدرود این 
شهرستان غرق شد. سرهنگ سید مهدی نجفی پور 
اظهــار داشــت: در پی اعالم مرکــز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در رودخانه 
سفیدرود روستای کیسم پایین، بالفاصله ماموران 
انتظامی به محل حادثه اعزام شــدند. وی افزود: با 
حضور پلیس و تیم های امدادی در محل اعالمی و 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد، جوان ۲۷ 
ساله ساکن رشت که برای ماهیگیری به روستای 
کیســم آمده بود به دلیل نامعلوم به داخل رودخانه 
افتاده و با توجه به  عدم تســلط و مهارت کافی در 
شنا غرق شده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان 
آستانه اشرفیه بیان داشت: جســد این فرد توسط 
اهالی محــل و نیروهای امــدادی از آب خارج و 
جهت ســر مراحل قانونی با هماهنگی قضایی به 
ســردخانه بیمارســتان انتقال یافت. جسد توسط 
اهالی و نیروهای امدادی از آب خارج شد. این مقام 
انتظامی در پایان از مردم خواســت از ایســتادن و 
ماهیگیری در مکان های ناامن و خطرآفرین پرهیز 

کرده تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.

نحوه حذف جرائم کرونایی اعالم 
شد

رئیس پلیس راهور ناجا درباره نحوه حذف جرائم 
کرونایی توضیح داد.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ممکن است افرادی 
احکامی را از فرمانداری ها گرفته باشــند، اما این 
احکام از سوی استانداری یا فرمانداری به ما ابالغ 

نشده باشد.
ســردار هادیانفر افزود: یا در مواردی پرســتاران 
و کادر درمــان، افرادی دارای احــکام قضایی، 
خبرنــگاران، بیماران و افــراد دارای وقت عمل 
جراحی، افرادی که محل کار و ماموریتشــان در 
طرح باشد و ... می توانند مشمول حذف این جرائم 

شوند.
این افراد به ســه طریق می توانند نسبت به حذف 
جرائم کرونایــی اقدام کنند. اول مراجعه به دفاتر 
پلیس + ۱۰، دوم مراجعه به هیات های رسیدگی 
مــاده ۵ و ســوم مراجعه به پلیــس راهنمایی و 

رانندگی استان ها در سراسر کشور.

بیانگر  کشــوری  موجــود  آمارهــای 
ایــن واقعیت اند که گرچــه طی چهار 
ســال اخیر بخش اعظــم طالق ها به 
زندگی های مشــترکی بــا طول مدت 
ازدواج یک تا پنج ســال باز می گردند 
امــا در عین حال همــواره بین ۱۱ تا 
۱۳.۵ درصد از طالق های ثبت شــده 
نیز معطوف به زندگی های مشترِک ۲۰ 
ساله و بیشتر می شــود. از سوی دیگر 
طی چهار ســال اخیر آمار طالق های 
ثبت شــده با طول مدت ازدواج ۱۰ تا 
۲۹ ســال و در سال گذشته آمار طالق 
با طول مدت ازدواج بیش از ۲۹ ســال 
رو به افزایش رفته و این در حالی است 
که انتظار می رود زوجین پس از قریب 
به ۳۰ ســال زندگی مشــترک به یک 
باشند.  پختگی در روابط خود رســیده 
آمار  آمارهای رســمی مرکز  بررســی 
آمار »طالق« که  نشان می دهد  ایران 
از ســال ۹۶ تا ۹۸ با روند نزولی همراه 
بود، در ســال ۹۹ با ثبت ۱۸۴ هزار و 
۶۵۴ رویداد افزایــش یافت و در واقع 
بیشــترین آمار طالق طی چهار ســال 
اخیر، در سال گذشــته به ثبت رسیده 
اســت. میانگین »طول مدت ازدواج« 
قبل از اولین طالق نیز از ۹ سال برای 
سالهای ۹۶ تا ۹۸، به ۱۰ سال در سال 
۹۹ رســیده اســت. در واقع طی سال 
گذشــته ۵۱ هزار و ۶۵۳ طالق برای 
زندگی های مشــترک بــا طول مدت 
ازدواج یــک تا پنج ســال، ۴۴ هزار و 
۴۹۶ طالق برای زندگی های مشترکی 
با مدت ازدواج پنج تا ۱۰ ســال و ۳۱ 
هزار و ۵۹۴ طــالق برای زندگی هایی 
با طول مدت ازدواج ۱۰ تا ۱۵ سال به 

ثبت رسیده است.
رشد ۱۶.۴ درصدی »طالق« در بهار ۱۴۰۰  ��

نسبت به سال گذشته
بنابرایــن اغلب طالق ها در پنج ســال 
نخست زندگی مشترک رخ می دهند که 
می توان بخشــی از علت آن را به عدم 
شــناخت کافی دختر و پسر از یکدیگر 
بــه هنــگام ازدواج معطوف دانســت. 
همچنین ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد طالق 
در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که 
این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در 
بهار ۹۹ با رشــد ۱۶.۴ درصدی همراه 
بوده اســت. آمار طالق ها به تفکیک 
»طول مدت ازدواج« در بهار ۱۴۰۰ نیز 
نشــان از افزایش طالقهای ثبت شده 
در این فصل و در قیــاس با آمار بهار 
۹۹ می دهد. در واقع بررســی آمارهای 
رســمی بین ســالهای ۹۶ تا ۹۹ نشان 
می دهد که بیشــترین طالق های ثبت 
شده طی چهار ســال اخیر معطوف به 
زندگی های مشــترکی بــا طول مدت 

ازدواج یــک تا پنج، پنج تا ۱۰ و ۱۰ تا 
۱۵ سال می شود.

هشدار؛ افزایش آمار طالق افرادی که ۱۰ تا  ��
۲۹ سال کنار یکدیگر زندگی کرده اند

همچنین مطابق با آمار منتشــر شــده 
از ســوی مرکــز آمار ایــران، درحالی 
طی ســال ۹۶ تا ۹۹ آمــار طالق های 
ثبت شــده در پنج سال نخست زندگی 
مشــترک رو به کاهش اســت اما در 
مقابــل آمار طــالق افــرادی که ۱۰ 
تا ۲۹ ســال در کنــار یکدیگر زندگی 
مشترک داشــته اند، رو به افزایش رفته 
و بیشترین آمار این طالقها نیز در سال 
گذشته یعنی ســال ۹۹ به ثبت رسیده 
است، از ســوی دیگر همواره طی این 
ســالها )چهار سال گذشته( حدود چهار 
درصد از آمار طالق نیز به زندگی های 
مشــترکی با طول مدت ازدواج بیش از 
۲۹ سال باز می گردد. با این حال گرچه 
شاید آمار چهار درصدی طالق زوجینی 
که بیش از ۲۹ سال با یکدیگر زندگی 
مشترک داشته اند در نگاه نخست ناچیز 
به نظر برســد اما به قدری قابل تأمل 
است که کارشناســان از آن به عنوان 
»طالق خاکستری« یاد کرده و نسبت 
به شیوع این پدیده در افراد باالی ۵۵ 

ساله هشدارهایی داده اند.
ثبت ۷۸۸۴ طالق با »مدت ازدواج« بیشتر از  ��

۲۹ سال در سال گذشته
از ســوی دیگر با وجود نوسان هایی در 
افزایــش و کاهش طالق با طول مدت 
ازدواج ۲۹ ســال و بیشتر طی سالهای 
۹۷ و ۹۸، آمــار این دســته از طالقها 
در ســال ۹۹ افزایش داشــته است، به 
طوری که بیشــترین طالق ثبت شده 
با مدت ازدواج بیشــتر از ۲۹ سال طی 
چهار ســال اخیر با ثبت ۷۸۸۴ طالق، 
معطوف به ســال ۹۹ می شود. در واقع 
آمار طالق های ثبت شده با طول مدت 
بیانگر طالق  باالی ۲۹ ســال  ازدواج 
یا ســالمندی است  افراد میانســال و 
که تا پیش از این ســنین، ناکارآمدی 
زندگی مشــترک را تجربه کرده اما به 
دالیل مختلف از حل مشــکالت خود 
سر باز زده، ســعی در نادیده گرفتن یا 

انکار مشــکالت داشــته و یا خود را با 
مســائلی دیگر از جمله تربیت و بزرگ 
این  تا  فرزندان مشغول کرده اند  کردن 
واقعیــت را نادیده بگیرند. در عین حال 
نیــز به این راحتی نمی توان برچســب 
»ســر پیری و معرکه گیــری« به این 
افراد زد چراکه دالیل طالق این زنان 
و مردان و عدم تحمل زندگی مشترکی 
با قدمت ۳۰ ســاله و بیشتر، خود جای 
تأمل دارد که درستی یا نادرستی آن بر 

عهده کارشناسان امر است.
طالق پس از ۳۰ سال زندگی مشترک؛ چرا؟ ��

دکتر ربابه نــوری، عضو تیم تخصصی 
مهارت های زندگــی در انجمن ازدواج 
و خانواده کشــور به بیان چرایی طالق 
افراد در دوران میانسالی و یا سالمندی 
از منظر روانشناختی پرداخت و از جمله 
دالیل این طالق ها پــس از قریب به 
۳۰ سال زندگی مشــترک را »بحران 
میانســالی«، »آشــیانه خالی«، تحمل 
اختالفــات بــه قیمت بــزرگ کردن 
فرزنــدان، امید به تغییــر و بهبود این 
اختالفات با گذشــت زمــان و یا نبود 
شرایط الزم برای جدایی در ایام جوانی 
و امیــد به کمــک مالــی و اقتصادی 
امکانات  فراهــم کردن  برای  فرزندان 
زندگی مستقل پس از بزرگ شدن آنها 

عنوان کرد.
»بحران میانسالی«؛ احساس هدر رفتن عمر و  ��

»گیر« کردن در ازدواج
این روانشناس با بیان اینکه طالق در 
دوران میانســالی و سالمندی، می تواند 
دالیل مختلفی داشــته باشــد، درباره 
»بحران میانســالی« بــه عنوان یکی 
از این دالیل گفــت: افرادی که خیلی 
خــوب خود را نمی شناســند با ورود به 
۴۰ و ۵۰ ســالگی احساس می کنند که 
عمرشــان هدر رفته و در عین حال در 
این ۴۰ یا ۵۰ سال، زندگی خیلی خوبی 
نداشته اند. از این رو تصور می کنند هم 
اکنــون باید در زندگی خــود تغییرات 
بعضًا فکر می کنند  ایجاد کنند.  اساسی 
در ازدواج خــود گیــر کرده اند و نصف 
عمرشان رفته اســت. با این تصور که 
»مگر چقدر می خواهند زندگی کنند؟«، 

تصمیم می گیرند که باقی عمرشــان را 
آنگونــه که دلشــان می خواهد زندگی 
کنند. در واقع افراد در بحران میانسالی 
احســاس می کنند عمرشــان از دست 
رفته و از ایــن رو تالش می کنند باقی 
زندگــی را آنطــور که خودشــان فکر 
می کنند درست است در دست بگیرند. 
وی معتقد اســت که همــواره از جمله 
مواردی که می تواند منجر به طالق در 
دوران میانسالی و سالمندی شود، توجه 
به فرزنــدان و نادیده گرفتن اختالفات 

زوجین به خاطر آنهاست.
به دنیا آمدن فرزندان، سرگرم شدن با بچه ها  ��

و زوجینی که »دلشان« نمی آید طالق بگیرند
این هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: 
زمانی که فرزندان به دنیا می آیند توجه 
والدیــن را به خود جلب کرده و پس از 
تولد فرزندان، زوجینی که دچار تنش و 
درگیری بــا یکدیگر بودند به اصطالح 
»دلشــان نمی آیــد« از یکدیگر طالق 
بگیرند. عالوه بــر آن نیز خانواده های 
زوجین با تولد نوه ها اجازه طالق را به 
آنها نمی دهند و ســعی در کنار هم نگه 
داشــتن زوجین دارند. در واقع با تولد 
فرزندان ســر زوجین بــا بزرگ کردن 
بچه ها گرم می شــود و اینگونه متوجه 
اختالفــات اساســی خود بــا یکدیگر 
نمی شــوند. بــه گفتــه نــوری، طبق 
تحقیقات چند دهــه اخیر، زوجینی که 
رابطه ســردی دارند و سردی عاطفی 
عمیقی بین آنها اتفاق افتاده، خوشــی، 
شیطنت، صمیمت و عالقه ای بین آنها 
وجود ندارد، پس از مدت طوالنی نظیر 
۲۰ و یا ۳۰ ســال زندگی مشــترک از 
یکدیگر جدا می شــوند. این روانشناس 
در بخش دیگر ســخنان خود در پاسخ 
به این ســؤال که بعضــًا دیدگاه مردم 
نســبت به طــالق پس از ۳۰ ســال 
زندگی مشــترک این است که زوجین 
در »ســر پیری« بــه »معرکه گیری« 
رســیده اند و ایــن انتظار وجــود دارد 
کــه افراد با افزایش ســن و تجربه در 
زندگی مشــترک به پختگی در روابط 
خود رســیده باشــند، تصریح کرد: ما 
انتظــار داریم افراد با افزایش ســن به 
خرد رســیده و به اصطالح پیر خردمند 
و پیر فرزانه شــوند، به یک جهان بینی 
رسیده و بتوانند مسائل شخصی خود را 
به خوبی مدیریت کنند اما واقعیت این 
است که علت این طالق ها باید بررسی 
با دالیلی نظیر  شــود. طالق هایی که 
»زندگی ام از دســت رفته«، »عشق را 
تجربه نکــرده ام و اکنون برای تجربه 
عشــق طالق می گیرم« انجام شــده 
باشــند خیلی پخته به نظر نمی رســند 
و از ســوی دیگر اگر دلیل این طالقها 
منطقی و رشــد دهنده باشــد می تواند 
اقدامی شــجاعانه نیز تلقی شود چراکه 
فرد صالح زندگی خــود را بر حرف و 

قضاوت مردم ترجیح داده است.

آمار باالی طالق افرادی که تا ۲۹ سال با هم زندگی کرده اند

 افزایش »طالق خاکستری« در ایران

آگهی تغییرات شــرکت پانه عرفان شــرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 308030 و شناسه ملی 10103463430 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : کلیه اعضاء هیأت مدیره اختیارات خود در بند 13 
ماده 40 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نموده 
اند : اقامــه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تســلیم 
به دعــوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشــتن 
تمام اختیارات مراجعه به امر دادرســی از حق پژوهش فرجام 
مصالحه ، تعیین وکیل ســازش ادعای جعل نسبت به سند طرف 
و استرداد ســند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی 
اســتفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشــیه از قانون 
داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل 
و وکیل در توکیل ولوکرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه 
در ماهیــت دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشــد 
دعوی خســارت استرداد دعوی جلب شــخص ثالث و دفاع از 
دعــوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی 
به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت 
برای پرداخت مطالبات شــرکت درخواست صدور برگ اجرائی 
و تعقیــب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و 

دو اثر ثبت اسناد .
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1259660( 

 آگهی اصالحی شرکت الماس ســپید دریا شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 564208 و شناسه ملی 14004233699 
پیرو اگهی تاسیس شماره مکانیزه 139330423103000860 
مورخ 1393/04/24 مورخ 1399/11/01 کد ملی خانم غزاله 
عموئی به شــماره 0064593770صحیح می باشــد و اصالح 

گردید 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1259661( 

 آگهی تغییرات موسســه انجمن عکاســی میراث فرهنگی به 
شــماره ثبت 25309 و شناســه ملــی 10320181405 به 
العاده مورخ  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
1399/10/10 و مجــوز شــماره 25686 مورخ 1400/2/21 
ســازمان امور اجتماعی وزارت کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : -ترازنامه و حساب وسود وزیان ســال مالی منتهی به 
1398/12/29 به تصویب رســید. -اعضــای هیئت مدیره به 
شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سعید محمودی 
ازناوه به شــماره ملی 0042980852بعنوان عضو اصلی هیات 
مدیره مسعود زنده روح کرمانی به شماره ملی 2992444103 

بعنوان عضو اصلی هیات مدیره حسین کریم زاده به شماره ملی 
ابراهیم طاقی  بعنوان عضو اصلی هیات مدیره   1817177850
سیســان به شــماره ملی 0057307164 بعنوان عضو اصلی 
هیات مدیره مهدی پاســگر به شــماره ملی 3257674015 
بعنوان عضو اصلی هیات مدیره جاســم غضبانپور به شــماره 
البــدل هیات مدیره  بعنــوان عضو علی  ملی 1828774189 
کاوه فرزانه به شــماره ملی 2871865108 بعنوان عضو علی 
البدل هیات مدیره ســید محمد اســعد نقشبندی به شماره ملی 
3731900221 بعنوان بازرس اصلی و ســید اصغر خدایی به 
شــماره ملی 0055811213 بعنوان بازرس علی البدل انتخاب 

برای مدت یک سال مالی گردیدند. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1259662( 

 آگهی تغییرات شــرکت انجمن عکاســی میــراث فرهنگی به 
شماره ثبت 25309 و شناسه ملی 10320181405 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/10/16 و مجوز شماره 
25686 مورخ 1400/2/21 ســازمان امــور اجتماعی وزارت 
کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -سمت اعضای هیئت مدیره 
به شرح زیر تعیین گردید: مسعود زنده روح کرمانی به کد ملی 
2992444103 بعنوان رئیس و عضو اصلی هیات مدیره سعید 

محمودی ازناوه به کد ملی 0042980852 بعنوان نایب رئیس 
وعضو اصلی هیــات مدیره ابراهیم طاقی سیســان به کد ملی 
0057307164 بعنــوان خزانــه دار و عضواصلی هیات مدیره 
مســعود زنده روح کرمانی به کد ملی 2992444103 به سمت 
مدیرعامل موسســه -کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور با 
امضای مدیرعامل و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار با امضای 

رئیس هیات مدیره وبا مهر بنیاد معتبر خواهد بود. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1259663( 

 آگهی تغییرات شــرکت در حــال تصفیه چناران ســازه البرز 
ســهامی خاص به شــماره ثبــت 378814 و شناســه ملی 
10320289238 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1398/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: آقای سیامک عزیزی به شماره ملی 5669680278 به سمت 
مدیرتصفیه برای مدت 2 ســال انتخاب شدند. و آدرس و محل 
تصفیه شــهر تهران، محله جمالزاده ، خیابان یوســف ، کوچه 
سوســن ، پالک 2 ، ساختمان سوســن ، طبقه دوم ، واحد 14 

کد  پستی 1419783467 می باشد. 
ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1259664(

مینا عبادی
روزنامه نگار
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خربخوان

ویژگی های خاص واکسن 
»پاستوکووک«

پاســتوکووک در ۱۰۰ درصــد مــوارد از مرگ 
جلوگیری می کند. این نتایج نه تنها در داخل کشور، 
بلکه در سطح واکسن های دنیا هم از نتایج بسیار 
مهم تلقی می شود. رئیس انستیتو پاستور ایران با 
اشاره به ویژگی ها و نتایج کارآزمایی بالینی واکسن 
پاستوکووک تولید مشترک انستیتوپاستور ایران و 
انســتیتوفینالی کوبا، گفت: واکسن پاستوکووک 
می تواند با بازمهندسی، با چندین واریانت ویروس 
کرونا به طور همزمان مقابله کند؛ البته انجام این 
اقدام مستلزم زمان است. دکتر علیرضا بیگلری، با 
بیان اینکه در دنیا تعداد کشــورهایی که موفق به 
تولید واکســن کووید شدند، از انگشتان دو دست 
یعنی از ۱۰ کشــور کمترند، گفت: انستیتو پاستور 
ایران با همکاری انستیتو فینالی کوبا موفق شد 
واکسن مشترکی را که در ایران به نام پاستوکووک 
تولیــد و مصرف و در کوبا با نام ســوبرانا تولید و 
عرضه می شود، تقدیم مردم ایران کند. وی افزود: 
این واکســن ویژگی های منحصربه فردی دارد؛ 
چرا که یک واکسن پروتئینی است که از فناوری 
کنژوگه در آن استفاده شده است. بر همین اساس 
عوارض آن بســیار کم  بوده و کارایی بســیاری  
باالیــی دارد. همچنیــن این واکســن از ویژگی 
ممتاز دیگری هم برخوردار است و واکسن یادآور 
مخصوص آن هم تولید شده که با نام پاستوکووک 

پالس شناخته می شود.
پاستوکووک؛ واجد دز یادآور ��

بیگلری گفت: باید توجه کرد که همه واکسن های 
دنیــا برای دز یادآور، از همان دز اصلی واکســن 
اســتفاده می کنند، اما خوشبختانه در طراحی این 
واکسن از قبل پیش بینی شد که دزهای یادآور هم 
مورد نیاز خواهد بود و بر همین اساس پاستوکووک 
واجد دز یادآور بنام پاستوکووک پالس هم هست 
که این دز یادآور می تواند هم به عنوان دز بوستر 
خود واکسن پاســتوکووک بوده و هم برای سایر 
واکســن ها به عنوان دز بوستر مورد استفاده قرار 

گیرد.
نتایج کارآزمایی بالینی »پاستوکووک« در ایران ��

بیگلری ادامه داد: این واکســن در ایران بر روی 
۲۴ هزار نفر در هشت دانشگاه علوم پزشکی مورد 
آزمایش قرار گرفت. مطالعات نشان داد که ۹۸.۹ 
درصد از افراد که واکســن را دریافت می کنند، در 
بدن شــان آنتی بادی تولید می شود و ۹۶.۵ درصد 
از افرادی که با واکســن پاســتوکووک واکسینه 
می شــوند به فرم شدید بیماری مبتال نشده و نیاز 
به بستری پیدا نمی کنند که این موضوع نتیجه ای 
بسیار ارزشمند است. وی گفت: همچنین ۷۰ درصد 
از افرادی که با پاســتوکووک مورد واکسیناسیون 
قرار می گیرنــد، واجد بیماری عالمت دار نخواهند 
بود. همچنین پاستوکووک در ۱۰۰ درصد موارد از 
مرگ جلوگیری می کند. این نتایج نه تنها در داخل 
کشور، بلکه در سطح واکسن های دنیا هم از نتایج 

بسیار مهم تلقی می شود.  
مجوز مصرف پاستوکووک برای کودکان ۲ تا ۱۸ سال ��

بیگلری درباره امکان استفاده از واکسن پاستوکووک 
در کودکان نیز گفت: باتوجه به کارایی بســیار باال و 
اطمینان بسیار زیادی که به این واکسن وجود داشت، 
این واکســن بر روی کودکان دو تا ۱۸ سال هم مورد 
مطالعه قرار گرفت که خوشــبختانه مجوز مصرف در 
گروه های سنی ۲ تا ۱۸ سال در هر دو کشور ایران و 
کوبا صادر شده است. هرچند در ایران بنابر سیاست ها 
از ســن ۱۲ ســال به باال از پاســتوکووک  استفاده 
می شــود، اما در مجموع واکســن پاستوکووک تولید 
انســتیتو پاســتور ایران برای افراد دو تا ۱۱ سال هم 
مجوز مصرف دارد و اصوال این واکسن می تواند عالوه 
بر مصرف در بالغین، با تاییدی که از ســازمان غذا و 
دارو دارد، در صورت تصویب مراجع سیاستگذاری در 
سنین ۲ تا ۱۸ ســال هم مصرف شود. البته تفاوتش 
این است که فعال در بزرگساالن پاستوکووک را در سه 
دز )با دز یادآور پاستوکووک پالس( تزریق می کنیم، 
اما بــرای کودکان به دو دز اکتفا می شــود. حال اگر 
مطالعات آتی نشــان دهد که کودکان هم به دز سوم 
نیاز دارند، دز سوم هم برای کودکان تزریق می شود. 
وی درباره دریافت مجوز ســازمان بهداشــت جهانی 
برای واکســن پاســتوکووک، گفت: تعداد محدودی 
واکســن در دنیا توانســتند مجوز مصرف از سازمان 
بهداشــت جهانی بگیرند که کار را زودتر شروع کرده 
بودند. با توجه به ارایه مقاالت واکســن پاستوکووک، 
مسلما با توجه به نتایج و نوع کارآزمایی که به صورت 
رعایت دقیق الزامات قانونی سازمان های جهانی بود، 
مطمئنا یکی از واکسن هایی است که در اولین فرصت 
تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را می گیرد. وی درباره 
تاثیر واکسن پاستوکووک بر روی سویه  اُمیکرون نیز 
گفت: هیچ کدام از واکسن های موجود برای امیکرون 
طراحی نشــده اســت و برای اینکه تشخیص دهیم 
واکسن بر امیکرون موثر است، نیاز به زمان داریم. این 
درباره تمام واکسن ها صادق است و باید بررسی شوند. 

خربخوان

تأثیر رژیم غذایی بر عود بیماری 
ام اس

تغذیه به عنوان یک عامل محیطی، خود به عوامل 
متعددی مانند فرهنگ، آداب و رســوم، ســطح 
دسترسی به منابع و همچنین، وضعیت اقتصادی- 
اجتماعی بیماران ارتباط دارد. نتایج یک پژوهش 
که در نشــریه دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
منتشر شد، نشان دهنده ضرورت تدوین مداخالت 
آموزشی بهبود رژیم غذایی در مبتالیان به بیماری 
 sclerosis( ام اس اســت. مولتیپل اسکلروزیس
Multiple یا MS( یک بیماری میلین زدای سیستم 
عصبی مرکزی و از جمله شایع ترین بیماری های 
نورولوژیک در انسان و ناتوان کننده ترین بیماری 
سنین جوانی است. در این بیماری، پوشس میلین 
سیســتم عصبی مرکزی مانند مغز، عصب بینایی 
و نخاع شــوکی دچار آســیب می شــود. با وجود 
مطالعات گوناگون، هنوز علت اصلی این بیماری 
و درمــان قطعی آن شــناخته نشــده، اما عوامل 
محیطی، وراثتی و وضعیــت جغرافیایی، از جمله 
عوامل مؤثر در سبب شناســی این بیماری بیان 
شــده اســت. برخی از تحقیقات، از اهمیت رژیم 
غذایی در شناســایی بیماری MSحمایت می کند. 
پژوهشگران این تحقیق، میزان شیوع این بیماری 
در ایران را به طور تقریبی ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار 
نفر اعالم کرده اند و می گویند: براساس آمارها در 
جوانان بین ۲۰ تا ۴۵ ســال به ویژه زنان شایع تر 
است، اما بیماری در هر سنی می تواند اتفاق بیفتد. 
این مطالعه در قالب الگــوواره کیفی و با رویکرد 
پدیدارشناسی در ســال ۱۳۹۸ انجام شد. به این 
ترتیــب، ۱۵ بیمار مبتال به ام اس و ۵ متخصص 
در تحقیق مشــارکت کردند. شرکت کنندگان به 
شــیوه هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند و 
مصاحبه ها به صورت بدون ســاختار تا حد اشباع 
نظری انجام شــد. داده ها با اســتفاده از رویکرد 
تحلیل مضمون به روش Stirling-Attride مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مطالعه حاضر، ۱۵ 
فرد مبتال به ام اس با سابقه تکرار حمالت بیماری 
در یک ســال گذشته مشارکت داشتند )۹ زن و ۶ 
مرد(. از مجموع مصاحبه ها، ســه مضمون فراگیر 
رفتارهای تغذیه ای، خودتنظیمی در رفتار خوردن و 
سوء تغذیه شناسایی شد. مضامین سازمان دهنده 
برای رفتارهای تغذیه ای شــامل مصرف غذاهای 
آماده و طبخ نامناســب، مضامین خودتنظیمی در 
رفتار خوردن شــامل وسوســه، هدف و مدیریت 
وعده های غذایی و مضامین ســوء تغذیه شامل 
نارســایی ها و زیاده روی ها شد. رژیم های غذایی 
پرچرب از مســیرهای مختلفی بــا ام اس درگیر 
است. این غذاها، میزان اکسیژن موجود در سیستم 
اعصاب مرکزی را کاهــش می دهد و در نتیجه، 
آنزیم های Lysing در ســلول ها فعال می شود و 
ممکن اســت نفوذپذیری سد خونی- مغزی را در 
برابر سموم بالقوه افزایش دهد. همچنین، تمایل 
چربی های اشــباع به افزایش غلظت کلســترول 
خون ممکن اســت مؤثر باشــد؛ همان گونه که 
داروهای خاص کاهش دهنده کلسترول با هدف 
کاهــش ضایعات MS در بیمــاران تحت درمان 
تجویز می شود. این محققان معتقدند که صحبت 
کردن دربــاره تأثیر عوامل محیطــی بر بیماری 
ام اس به عنوان یک بیماری چند عاملی، بســیار 
مشکل است. تغذیه به عنوان یک عامل محیطی، 
خود به عوامــل متعددی ماننــد فرهنگ، آداب 
و رســوم، سطح دسترســی به منابع و همچنین، 
وضعیت اقتصــادی- اجتماعی بیمــاران ارتباط 
دارد. براســاس نتایج پژوهــش حاضر، رفتارهای 
تغذی های، خودتنظیمی در رفتار خوردن و ســوء 
تغذیه، از مشــکالت تغذیه ای ایــن افراد بود که 
می تواند در گروه های اجتماعی و بیماران دیگر نیز 
شناسایی شود. رژیم غذایی افراد مبتال به ام اس 
با سابقه عود بیماری در زمینه رفتارهای تغذیه ای، 
خودتنظیمی در رفتار خوردن و سوء تغذیه، دارای 
برخی نارســایی هایی اســت که ادراک بیماران و 
متخصصان نقش مؤثری در عود بیماری دارد. بر 
این اساس، به نظر می رسد که انجام پژوهش های 
بیشــتر و تدوین مداخالت آموزشــی برای بهبود 

رژیم غذایی این افراد، الزم و ضروری است.

یکی از سرطان های بدخیمی که به اندام 
های مختلف بدن سرایت می کند، متاستاز 
است متاستاز ، سرطان بدخیمی است که 
زمانی اتفاق مــی افتد که بیماری پخش 
شده  و به ســایر اندام های بدن سرایت 
میکند. ســرطان مجموعه ای از بیماری 
اســت که  علت ایجاد آن احتماال عوامل 
ژنتیکی یــا مواردی که موجب اختالل در 
فعالیت ســلول ها میشــوند در هسته ی 
ســلول ها،ناهنجاری و اختالل به وجود 
آورد. در ایــن میــان زمانی کــه بیماری 
سرطان پیشرفت کند و به دیگر نقاط بدن 
این بیماری برســد باعث ایجاد  متاستاژ 

میشود.
علت ایجاد متاستاز ��

متاسفانه ، ســلول های سرطانی به گونه 
ایست که میتواند در قسمت هایی از بدن 
رشــد کند که خارج از  قســمت منشا آن 
اســت.اگر این سلول ها در سر تا سر بدن 
پخش شــوند، منجر به پیشرفت بیماری 

شده که این پیشرفت،متاستاز نام دارد.
متاستاز میتواند در سه روش درست شود:

۱- به طور مستقیم رشد کند.این رشد در 
اطراف بافت تومور صورت میگیرد.

۲- از طریق جریان خون، این ســلول ها 
به دیگر قسمت های بدن منتقل میشود. 

۳- این سلول ها از طریق سیستم لنفاوی 
میتوانند به غدد لنفاوی نزدیک شوند و یا 

دور شوند.
کدام قسمت بدن بیشتر در معرض متاستاژ قرار  ��

دارد؟
بیماری پیشرفته، در سرطان مغز، استخوان، 
ریه و کبد بیشتر از دیگر نقاط بدن دیده به 
وجود می آید. در برخی قسمت های دیگر 
نیز امکان ایجاد این بیماری وجود دارد که 
شامل: غده فوق کلیه، غدد لنفاوی، پوست 
و سایر اندام ها باشد. در آزمایشات برخی از 
افراد دیده شــده که بدون اینکه  سرطان 
اولیه، شناســایی شود این بیماری متاستاز 

دیده میشود. 
عالئم بروز متاستاز چیست؟ ��

 ممکن است در برخی از افراد هیچ عالئمی 
از متاستاژ بروز داده نشود. و یا حتی افرادی 
بوده اند که دچار بیماری سرطان بوده اما 
هیچ عالئمی نداشــته اند. به طور کلی اگر 
متاستاز در سایر قسمت هایی از بدن ایجاد 
شــده باشــد، عالئمی ممکن است وجود 
داشته باشــد که برای شما خواهیم گفت: 
اگر عالئمی مثل، سردرد، سرگیجه، حالت 
تهوع ، مشکل بینایی و مشکل در راه رفتن  
باشد،امکان دارد  که تومور به مغز، متاستاز 

شده باشد.
عالئمی که ممکن اســت باعث پیشرفت  

بیماری ســرطان  اســتخوان شده باشد،  
احساس درد است؛ اما گاهی اوقات  ممکن 
است بیمار هیچ دردی را احساس نکند.این 
بیماری به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن 
را تضعیف میکند ممکن است در سرطان 
اســتخوان منجر به شکستگی استخوان 
ها نیز شــود. اگر دچار درد شــدیدی در 
ناحیه ی کمر شــدید و یا دچار بی حسی 
شدید،همچنین اگر در کنترل کردن روده 
و مثانه مشکلی وجود داشته باشد، هر چه 

سریع تر به پزشک مراجعه کنید.
عالئمی مانند،حالــت تهوع، کاهش وزن 
، کاهش اشــتها و بی میلی ، همچنین ، 
مدفوعــی به رنگ روشــن و ادرار تیره و 
زردی پوست میتواند  نشان از متاستاز کبد 

باشد.
عالئمی که  در زمان پیشرفت بیماری در 
افراد رخ میدهد مشــخص نبوده و میتواند 
غیر از عالئمی که به آن اشاره شد مواردی 

دیگر نیز بروز دهد.
مانند ســرفه با خون،درد قفسه سینه و یا 
معموال مشخص  متاســتاز  تنگی عالئم 
نیســت و می تواند به دلیل ســایر مسائل 
غیر مرتبط با سرطان باشد. گاهی عالئمی 
می تواند مانند ســرفه همراه با خون، درد 
قفســه سینه یا تنگی نفس در بیمار ایجاد 

شود.
یکی از نشــانه های وجود متاستاز در ریه، 

سرفه خونی است
آیا این بیماری خطرناک است؟ ��

بایــد بگویم که  بله ،این بیماری بســیار  
خطرناک اســت چرا که بیشترین مرگ و 
میر ناشی از ســرطان،مربوط به متاستاز 
میباشــد. و به دلیل اینکه این بیماری در 
سر تا سر بدن پخش میشود، درمان آن با 
دشــواری زیادی انجام میشود و همچنین 
به دلیل اینکه درمان این بیماری فرایندی 
طوالنی دارد ممکن اســت برخی افرادی 
که به این بیماری دچار شــده اند از روند 
مراحــل درمانی خود ناامید شــوند و با از 

دســت دادن روحیه ی خود بیماری را در 
بدن خود بیشتر کنند و مراحل درمانی نیز 

دشوار تر شود.  
چگونگی تشخیص بیماری متاستاز ��

اینکه بخواهیم به طــور قطع در رابطه با 
تشخیص متاستاز شــویم، هیچ آزمایش 
مشخصی ندارد. آزمایش های مختلفی  که 
مربوط به این زمینه انجام میشود،متفاوت 
است که با توجه نوع سرطان و عالئم آن 

در نظر گرفته میشود.
اولین آزمایشی که برای تشخیص سرطان 

گرفته میشود،آزمایش خون میباشد.
در برخــی از افــراد آزمایش های خاصی 
گرفته میشــود  علت انجام این آزمایشات 
این است که برخی از سرطان ها به دلیل 
های مختلف باید آزمایش های متفاوتی 
داشته باشند. هنگامی که بیماری  آن ها 
انجام  های  آزمایش  میشود،اگر  مشخص 
شده، افزایش را نشان بدهد به این معنی 
است که بیماری  در افراد احتماال پیشرفت 

کرده است. 
برخــی از بیماری ها شــامل مــوارد زیر 

میباشد:
CEA :سرطان روده بزرگ

۱۲۵-CA :سرطان تخمدان
PSA :سرطان پروستات

AFP :سرطان بیضه
یکی از آزمایشــاتی که برای تشــخیص 
برداری  میشــود،تصویر  انجام  ســرطان 

میباشد.
یکی از این آزمایشات،سونوگرافی میباشد.

هنگامی سونوگرافی صورت میگیرد که در 
بدن توده وجود داشته باشد.

دیگر روش مورد استفاده،ســی تی اسکن 
میباشد.از این روش برای اسکن سر،قفسه 

سینه،شکم،لگن و گردن استفاده میکنند.
اخرین مورد آزمایشــات تصویری،اسکن 
اســتخوان میباشــد که برای انجام این 
اســتفاده  رادیواکتیو  ردیــاب  از  آزمایش 

میکنند.

یکی از روش های تشــخیص متاســتاز 
اسکن استخوان با ردیاب رادیو اکتیو است 

آیا این بیماری درمان دارد؟ ��
درمان این بیماری به چند عوامل بستگی 
دارد که در موارد زیر به آن اشــاره شــده 

است.
۱- محل شروع سرطان اولیه

۲- میزان پیشرفت و گسترش آن
۳- میزان سن و سالمت افراد

۴- انتخاب درمان خود
قبل از شــروع درمان این موضوع اهمیت 
دارد که از پزشک معالج در رابطه با هدف 
درمان صحبت کنید. اهداف درمان ممکن 
اســت در طول درمان شما تغییر پیدا کند.

در طول مراقبت های درمان خود میتوانید 
با مشاور و روانشناس مشورت کنید و از او 
کمک بگیرید چرا که برای درمان بیماری 
عالوه بر اســتفاده از دارو و مراحل شیمی 
درمانی به روحیــه و انگیزه ی باال جهت 

بهبودی نیاز دارید.  
اگر در هنــگام مراحل  مراحل شــیمی 
درمانی دچار عــوارض جانبی مثل حالت 
تهوع  و یا احســاس درد در ناحیه مختلف 
بدن خود شدید ،میتوانید از پزشک مراقب 
خــود کمک بگیرید. ایــن روش مراقبت 
تسکینی نامیده شــده که  برای همه ی 
بیماران به عنــوان برنامــه درمانی قرار 
گرفته اســت. این مراقبت های تسکینی  
از اهمیت زیادی برخور دار اســت چرا که 
باعث بهبودی کیفیت زندگی شما میشود 
و همچنیــن این مراقبت ها باعث شــده 
تا مراحل درمان را  به راحتی پشــت سر 
گذاشته و احساس رضایتمند و خوشایندی  
را نســبت به مراحل درمانــی که انجام 

میدهید  به شما دست دهد.
نوع درمان بیماری متاستاز ��

درمان بیماری متاســتاز بســتگی به نوع 
ســرطان دارد. اگر فردی مبتال به بیماری 
ســرطان سینه باشد، به دلیل اینکه سلول 
های ســرطانی در قسمت  سینه و اطراف 
آن جمع شده است ، باید داروی مربوط به 
رفع سرطان پســتان را مصرف کند.  اگر 
سرطان از نوع استخوان باشد و به طوری 
نباشــد که منجر به درد های شــدید و یا 
شکستگی استخوان شود، میتواند با دستور 
و تجویز پزشــک به صورت مصرف دارو 
درمان شده و یا در صورت وجود شکستگی 
از طریق اشــعه،محل مورد نظر را درمان 
کنند. همچنین در هر نوع از ســرطان ها 
داروی مخصوص به خود تجویز میشود تا 
بتوان زود تر محل مورد تجمع سلول های 

سرطانی را از بین برد. 

سرایت بیماری در کل بدن

متاستاز؛ زمانی که سرطان گسترش می یابد

جایگزین های مناسب قند و شکر در طب سنتی
در یک رژیم غذایی مضر ترین ترکیبات شــامل قند و شکر می 
شــود. بهره گیری از این ترکیبات مشکالت گسترده ای را اعم 
از دیابت، ســرطان، افزایش وزن مزمن و بیماری های قلبی را 
بــه ارمغان می آورند. در طب ســنتی در خصوص حفظ و ارتقا 
سالمت بدن توجه ویژه ای به مصرف محصوالت ارگانیک می 
شــود. قند و شکر ترکیبات زیان آوری هستند که سالمت بدن 
را به مخاطره می اندازند. مــا در این مقاله قصد داریم بهترین 
جایگزین های قند در طب ســنتی را بیان کنیم. در طب سنتی 
در خصوص حفظ و ارتقا سالمت بدن توجه ویژه ای به مصرف 
محصوالت ارگانیک می شود. قند و شکر ترکیبات زیان آوری 
هســتند که ســالمت بدن را به مخاطره می اندازند. ما در این 
مقاله قصد داریم بهترین جایگزین های قند در طب ســنتی را 

بیان کنیم. 
تأثیر منفی مصرف قند در بدن  ��

در یک رژیم غذایی مضر ترین ترکیبات شــامل قند و شکر می 
شــود. بهره گیری از این ترکیبات مشکالت گسترده ای را اعم 
از دیابت، ســرطان، افزایش وزن مزمن و بیماری های قلبی را 
به ارمغان می آورند.  برخالف باور عموم شکر فاقد مواد معدنی، 
ویتامین های مفید، پروتئین و چربی سالم است. این ماده شیرین 
با اختالل در عملکرد هورمون های بدن ســبب شــکل گیری 
احساس ســیری در فرد می شود و به صورت مستقیم در رژیم 
غذایی تداخل ایجاد می کند.  در سطح جهان نرخ چاقی در سیر 
افزایشی قرار دارد. بر اساس تحقیقات مختلف دانشمندان، منشأ 
چاقی مزمن افراد به بهره گیری افراطی قند و شکر باز می گردد. 
بیشــترین درصد قند غیر طبیعی به آب میوه های مصنوعی و 
نوشابه های گاز دار اختصاص دارد.  مطالعات حاکی از آن دارند 
که در کشــور های آسیایی مصرف قند و شکر در مقادیر باالیی 
قــرار دارد. این ماده در کنار افزایش وزن، از پیشــروی خون به 

پوست جلوگیری می کند و مانع تنفس پوست می گردد. 
عسل طبیعی  ��

عســل طبیعی منبع غنی آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی 
اســت. فعالیت آنتی اکســیدانی عسل در پیشــگیری از شکل 
گیری التهاب، ســرطان، بیماری های قلبی و دیابت مؤثر است. 
مسئولیت فعالیت آنتی اکســیدانی عسل طبیعی بر عهده اسید 
های فالونوئید و فنولیک می باشــد.  در هر ۱۰۰ گرم عســل 
طبیعی بالغ بر ۸۰ گرم قند وجود دارد. لذا عسل طبیعی جایگزین 
مناســبی برای قند های معمولی به شمار می رود.  بهتر است 
بدانید به موجب عدم خالص بودن کامل عســل و مصرف شکر 
به جای شیره گل توسط زنبور بهتر است افراد مبتال به دیابت از 

مصرف بی رویه عسل پرهیز نمایند. 
انجیر خشک  ��

یکی از جایگزین های مناســب برای قند در طب سنتی، انجیر 
خشک اســت. انجیر خشک مزیت های گسترده ای برای بدن 
دارد. در هر ۱۰۰ گرم انجیر خشــک حدود ۴۵ گرم قند طبیعی 
وجــود دارد.  مهم ترین مزیت های انجیر خشــک برای بدن 
شــامل خاصیت ضد ســرطانی، تقویت کننده حافظه، مؤثر در 
درمان الغری، تقویت ریشه مو، خاصیت آنتی اکسیدانی و تأمین 

کننده ویتامین های مفید می شود. 
کشمش  ��

در دوره قرون وسطی از کشمش به عنوان شیرین کننده طبیعی 
اســتفاده می کرده اند. کشمش حاصل خشک شدن میوه انگور 
اســت و از خواص گسترده ای بهره مند می باشد.  کشمش در 
تقویت بدن، ارتقا سیســتم ایمنی و تنظیم قند خون مفید واقع 
است. در هر ۱۰۰ گرم کشمش، حدود ۵۸ گرم قند طبیعی وجود 
دارد. بنابراین کشــمش یک جایگزین مناســب برای قند تلقی 

می شود. 
خرما  ��

مقوی ترین میوه در خصوص تقویت عملکرد مغز، ارتقا سیستم 
ایمنی بدن و تنظیم کلسترول خون، خرما است. خرما به عنوان 
منبع طبیعی قند جایگزین مناسبی برای قند و شکر محسوب می 

شود. این میوه شامل ۲۵% ساکارز و ۵۰% گلوکز است. 
شکر سرخ  ��

به طور کلی انواع شکر شامل شکر سرخ، شکر سفید و سکر قهوه 
ای می شود. در راستای تهیه شکر های گوناگون از نی شکر بهره 
گرفته می شــود. شکر قهوه ای و شکر سفید به روش مدرن در 
کارخانه جات به تولید می رسند. این در حالی است که شکر سرخ 
به صورت طبیعی و سنتی تهیه می گردد.  در شکر سرخ ترکیباتی 
نظیر منگنز، آهن، مس، کلســیم، پتاسیم، ویتامین B۶، سلنیوم، 
منیزیم یافت می شود. این شکر از طبع گرم و تر بهره مند است.  
بهتر است بدانید به موجب تهیه شکر سرخ به روش سنتی، این 
نوع شــکر کامال ارگانیک است و مصرف متعادل آن آسیبی به 
بدن وارد نمی کند.  شــکر ســرخ در راستای تهیه انواع شربت، 

پخت حلوا، تهیه مربا و تهیه تمام مواد خوراکی کاربرد دارد. 
مویز ��

مویز یک میوه خشک است که از انگور شاهانی تهیه می گردد. 
 E، این میوه خشک به موجب برخورداری از ویتامین های گروه
B، A، فسفر و کلسیم در افزایش انرژی بدن نقش چشمگیری 
دارد.  مویــز بــا خاصیت ضد آلرژی و ضــد باکتری در تقویت 
سیســتم ایمنی بدن کمک شایانی می کند. قند موجود در میوه 
خشک شــده مویز، یک قند طبیعی است که در راستای جذب 
شدن در بدن به انسولین نیازی ندارد.  مویز به دلیل اثر گذاری 
مثبت در درمان دیابت، کاهش قند خون، سردرد های میگرنی، 
پیری زودرس و تقویت دستگاه گوارش جایگزین مناسبی برای 

قند به شمار می رود. 
توت خشک  ��

بهترین قند طبیعی، توت خشــک اســت. توت یک میوه بومی 
کشور چین اســت که به موجب مزیت های گسترده در اقصی 
نقاط جهان کشت می شــود.  در حالت طبیعی توت در درمان 
روماتیسم، کم خونی، سرفه، آســم، فشار خون باال و فقر آهن 

مؤثر است. 
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خواندنی

خربخوان

دانشمندان: احتمال آدم خوار 
شدن فضانوردان در فضا

دو دانشــمند انگلیســی و آمریکایی مدعی شدند که در 
صورت مشکل در برنامه ریزی و تامین تجهیزات، اگر غذا 
در پایگاه های فضایی آینده کمیاب شــود، کاشفان فضا 
می توانند به آدمخوار تبدیل شــوند! اگر به درستی آماده 
نباشیم، ممکن است شــرایط در فضا بسیار غیر منتظره 
شود. همه ما در مورد برنامه های استعمار مریخ شنیده ایم. 
به عنوان مثال شرکت »اسپیس ایکس« اعالم کرده است 
که برای ماموریتی در اوایل ســال ۲۰۲۶ به سیاره سرخ 
آماده می شــود. اما زندگی در آنجا داستان کاماًل متفاوتی 
با زندگی روی زمین دارد و دانشــمندان تالش می کنند 
انواع روش ها را برای قابل ســکونت کردن ســیاره سرخ 
شناســایی کنند. در حال حاضر، دو دانشمند در مصاحبه 
بــا پایــگاه »Metro.co.uk« ادعا کرده اند که مشــکل 
اصلی استعمار ســیارات دیگر، تامین غذا است که منجر 
به تبدیل شــدن کاوشــگران فضایی به آدم خوار خواهد 
شــد! این دو دانشــمند، کمبود مواد غذایــی، بیماری و 
ناتوانــی در خودکفایی را به عنــوان تهدیدهای اصلی در 
هر مســتعمره فضایی برشــمرده اند، زیرا کمک رساندن 
از زمین بــه آنها ســال ها طول خواهد کشــید. »چارلز 
اخترزیست شناسی  اســتاد   )Charles Cockell(»کاِکل
در دانشــگاه »ادینبــرو«)Edinburgh( و دکتر »کامرون 
اســمیت«)Cameron Smith( انسان شــناس دانشگاه 
ایالتی »پورتلند«)Portland( دو قمر، یکی متعلق به سیاره 
مشتری به نام »کالیستو«)Callisto( و دیگری قمر سیاره 
زحل به نام »تایتان«)Titan( را به  عنوان مقاصد احتمالی 
انســان برای اقامت در آینده مطرح کردنــد، اما از بیان 
خطرات سکونت در آنها ابایی نداشتند. آنها برای جلوگیری 
از این آینده تلخ، به انســان ها و مسئوالن پیشنهاد کردند 
که ابتدا سعی کنند در مقاصد فضایی نزدیک تر مانند ماه 
و مریخ ســکونت کنند، جایی که به زمین نزدیک تر است 
و کمک از زمین راحت تر در دســترس است و فناوری ها 
نیز برای استعمار سیارات دیگر می توانند در آنها آزمایش 
و تکمیل شوند. این دو دانشمند برجسته که به چگونگی 
ترک زمین می پردازنــد، در مورد چالش ها و فرصت های 
اســتعمار یک قمر یا ســیاره دیگر صحبت کردند. آنها با 
رد امکان جابجایی انســان به بسیاری از سیارات منظومه 
شمسی، عمدتاً به این دلیل که سطوح آنها غیرقابل سکونت 
هستند، »کالیستو« و »تایتان« را به عنوان مقاصد ممکن 
در نظر گرفتند. »چارلز کاکل« گفت که احتمال غیرقابل 
سکونت شدن سیاره ما به دلیل بحران آب وهوایی می تواند 
دلیلی برای ایجاد یک مستعمره فضایی باشد. در عوض، 
او معتقد است که در نظر داشتن چنین برنامه ای به منزله 
یک »بیمه نامه« در برابر انقراض انسان عمل می کند و به 
شوخی می گوید که یکی از مشکالت دایناسورها این بود 
که برنامه فضایی نداشــتند! »کاکل« می گوید: سیستم ها 
باید واقعاً قابل اعتماد باشــند و به همین دلیل اســت که 
باید از قبل آزمایش شوند. هشدار ما بر اساس واقعیت های 
تاریخی است. به عنوان مثال خدمه »فرانکلین« در اواخر 
قرن نوزدهم ســعی کردند گذرگاه شــمال غربی را برای 
کشــتی ها پیدا کنند. آنها پیچیده تریــن قطعات فناوری 
موجود در آن زمان را همراه با غذای کنسرو شده در اختیار 
داشتند که ابتکار جدیدی بود و با این حال، آنها گم شدند، 
سرگردان شدند و در نهایت به آدم خواری روی آوردند. وی 
افزود: بنابراین حتی با برترین فناوری ها، جوامع انســانی 
ایزوله شده می توانند خیلی ســریع رو به انحطاط بروند. 
اگــر گروهی از افراد را روی قمر »کالیســتو« قرار دهید 
و همه چیز اشــتباه پیش رود و مثال ماژول پرورش گیاه 
خراب شــود، آنها اگر هیچ راه دیگــری برای زنده ماندن 
وجود نداشــته باشد، شروع می کنند یکدیگر را می خورند! 
»اســمیت« نیز پیشنهاد کرد که انســان باید ابتدا قبل از 
رفتن به فضا، در روش های کشــاورزی مناســب و پایدار 
برای تولید مواد غذایی در فضا تسلط پیدا کند.خوشبختانه 
»کاکل« اســتدالل کرد که فناوری الزم برای اســتعمار 
صحیح دیگر ســیارات در حال حاضر وجود دارد و امکان 
ســکونت در مریخ را طی ۳۰ تا ۴۰ ســال آینده ممکن 
می ســازد. با این حال، یک هشدار وجود دارد و آن اینکه 
این فناوری باید قبل از اینکه در فضا مستقر شود، در اینجا 
روی زمین کاماًل آزمایش شود و امتحان پس بدهد. دکتر 
»کامرون اســمیت« نیز معتقد است که منابع غذایی یک 
مسئله کلیدی در این زمینه هستند. وی توضیح داد: یکی 
از اولین کارهایی که کاشــفان فضا باید انجام دهند این 
است که یک سیستم کشاورزی واقعا خوب ایجاد کنند و 
مقدار زیادی مواد غذایی ذخیره شــده را در آن قرار دهند. 
یک مشکل که در حال حاضر برای ما آشنا و بیش از هر 
زمان دیگری قابل لمس شده است، مسئله بیماری است 
که در فهرست چالش های مهم این انسان شناس قرار دارد. 
او اســتدالل کرد که جمعیت زیادی که در شهرک های 
خودکفا تقسیم شده اند، در صورت لزوم می توانند قرنطینه 
شــوند. وی گفت: وقتی مردم برای اولین بار کشاورزی را 
شروع کردند، مردم در روستاهای کوچک چند صد نفری 
ساکن شدند. آن سکونتگاه ها با روستاهای کشاورزی دیگر 
ارتباط داشتند که بسیار شــبیه به یک مستعمره فضایی 
اولیه اســت. آنها هرچه پرورش می دادند می خوردند، هر 
چیزی را که می پوشیدند خودشان تهیه می کردند و همه 
چیز بر پایه یک سیستم محلی و خودکفا بود. آنها نه پادشاه 

داشتند، نه ارتش داشتند.

خربخوان

آدامس ضد کرونا تولید شد

یک آدامس آزمایش شده است که ۹۵ درصد ویروس 
کرونا را جذب می کند. محققان آمریکایی می گویند 
آدامسی را آزمایش کرده اند که می تواند به عنوان یک 
شبکه برای به دام انداختن ذرات ویروس کرونا عمل 
کند. این مطالعه که توسط تیمی از دانشگاه پنسیلوانیا 
انجام شد، نشان داد که این آدامس که طعمی شبیه 
آدامس سنتی دارد، می تواند میزان ویروس را در بزاق 
کاهش دهد و در هنگام صحبت، نفس کشــیدن یا 
سرفه افراد آلوده به توقف انتقال کمک کند. آدامس 
جدید حاوی کپی هایــی از پروتئین ACE۲ موجود 
در سطوح سلولی اســت که ویروس از آن به عنوان 
راهی برای ورود به ســلول ها و ســپس آلوده کردن 
آن ها اســتفاده می کند. با این حــال، در آزمایش ها، 
ذرات ویروس خــود را به ACE۲ موجود در آدامس 
چســباندند و بار ویروســی را در نمونه ها تا بیش از 
۹۵ درصد کاهش دادند. محققان گزارش کردند که 
می تــوان این نوع آدامس را برای ســال ها در دمای 
معمولی نگهداری کرد و جویدن آن به مولکول های 

پروتئین ACE۲ آسیب نمی رساند.
کاهش بارهای ویروسی در بزاق با آدامس ��

آن ها پیشــنهاد می کنند که استفاده از آدامس برای 
کاهش بارهای ویروســی در بــزاق باعث افزایش 
سودمندی واکسن ها می شود و به ویژه در کشورهایی 
که واکســن در دسترس نیســتند مفید خواهد بود. 
شــایان ذکر است که این آدامس هنوز برای استفاده 
عمومی در دسترس نیست، اما گامی امیدوارکننده در 
محدود کردن شــیوع این بیماری در بین افراد آلوده 
است. بهترین کاری که مردم می توانند در حال حاضر 
بــرای محافظت از خود و دیگــران انجام دهند این 

است که روند واکسیناسیون را دنبال کنند.

تولید پروتئین سفیده تخم مرغ از 
قارچ

تولید اوآلبومین با اســتفاده از قارچ در مقایســه با 
پرورش مرغ برای به دست آوردن سفیده تخم مرغ 
می تواند نیاز به زمین را تقریباً تا ۹۰ درصد و انتشار 
گازهای گلخانه ای را بین ۳۱ تا ۵۵ درصد کاهش 
دهد. دانشمندان فنالندی در پژوهش جدیدی نشان 
داده اند که شاید بتوان پروتئین سفیده تخم مرغ را از 
قارچ به دست آورد. پودر سفیده تخم مرغ، یک ماده 
غذایی است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و 
این بدان معناست که مرغ های زیادی باید در مزارع 
پرورش داده شــوند، غذای زیادی مصرف کنند و 
ضایعات زیادی را تولید کنند. اکنون به لطف قارچی 
که پروتئین مهم سفیده تخم مرغ را تولید می کند، 
ممکن اســت به زودی یک جایگزین ســازگار با 
محیط زیســت برای سفیده تخم مرغ وجود داشته 
باشد. دانشمندان طی یک پژوهش که در»دانشگاه 
و   )University of Helsinki(»هلســینکی
 )VTT(»مرکــز پژوهش هــای فنــی فنالنــد«
انجام شــده اســت، قارچ موســوم به»تریکودرما 
ریسی«)Trichoderma reesei( را از نظر ژنتیکی 
تغییر دادند تا پروتئین»اوآلبومین«)Ovalbumin( را 
تولید و ترشــح کند که بیــش از نیمی از محتوای 
پروتئینی پودر سفیده تخم مرغ را تشکیل می دهد. 
آن ها این کار را با جداســازی ژن مرغ تولیدکننده 
اوآلبومین، وارد کردن آن به قارچ، برداشت پروتئین 
تولید شده و ســپس غلیظ و خشک کردن آن به 
صورت پودر انجام دادند. هنگامی که این پودر مورد 
بررسی قرار گرفت، بسیاری از ویژگی های مطلوب 
پودر ســفیده تخم مرغ مانند توانایی کف کردن را 
نشــان داد. به گفته دانشمندان، تولید اوآلبومین با 
استفاده از قارچ در مقایسه با پرورش مرغ برای به 
دست آوردن سفیده تخم مرغ می تواند نیاز به زمین 
را تقریباً تا ۹۰ درصد و انتشــار گازهای گلخانه ای 
را بین ۳۱ تا ۵۵ درصد کاهش دهد. دانشــمندان 
هنوز به طور دقیق تعیین نکرده اند که چقدر انرژی 
برای این کار مورد نیاز اســت اما بــاور دارند که 
این انرژی احتمااًل به میزان قابل توجهی کمتر از 
انرژی مورد نیاز کنونی در مزارع پرورش دهنده مرغ 
است. حدس دانشمندان این است که اگر از منابع 
انرژی با کربن کم اســتفاده شود، کاهش گازهای 

گلخانه ای می تواند تا ۷۲ درصد باشد.

از »چیاپس«  با اســتفاده  اخترشناســان 
توانستند آن سیگنال را با جزئیات بیشتری 
تشخیص دهند. پس از آن، آن ها توانستند 
شــکل تغییر یافته این ســیاره و جزئیات 

دیگر در مورد آن را کشف کنند.
ســتاره شناسان برای اولین بار یک سیاره 
»تغییر شــکل یافته«را کشف کرده اند که 

مانند سیارات دیگر، کروی نیست.
ســتاره شناسان برای اولین بار یک سیاره 
فراخورشــیدی تغییر شکل یافته را که به 

شکل توپ راگبی است، یافته اند.
این سیاره توسط نیروهای کشندی بین آن 
و ستاره دوردستی که به دور آن می چرخد 
موسوم به »Wasp-۱۰۳«، کشیده شده و 
-Wasp« تغییر شکل یافته است. ستاره

۱۰۳« حدود ۲۰۰ درجه داغ تر و ۱.۷ برابر 
بزرگ تر از خورشید ما است.

 »۱۰۳b-Wasp« این سیاره غیرمعمول که
نام گرفته است، با استفاده از داده های جدید 
از تلســکوپ فضایی آژانس فضایی اروپا 
برای یافتن سیارات فراخورشیدی موسوم 
با اطالعات  به »چیاپس«)Cheops( که 
موجود از تلســکوپ های فضایی »هابل« 
و »اسپیتزر« ترکیب شــده است، کشف 
شد. دانشمندان سیارات فراخورشیدی این 
چنینی را با جســت وجوی گذرهای آنها از 

بین لنز تلســکوپ ها و ستاره میزبان شان 
پیدا می کنند، چرا که این سیاره ها هنگام 
حرکت در مقابل ستاره خود موجب کاهش 
نور ناشــی از آن می شــوند و محققان از 
ماهیت این گذر می توانند اندازه و ســایر 
جزئیات در مورد این سیارات را درک کنند.

اما اخترشناســان با استفاده از »چیاپس« 
توانستند آن سیگنال را با جزئیات بیشتری 
تشخیص دهند. پس از آن، آن ها توانستند 
شــکل تغییر یافته این ســیاره و جزئیات 

دیگر در مورد آن را کشف کنند.
توصیف گر سیاره های  ماهواره  »چیاپس« 

فراخورشــیدی و تلســکوپ فضایی اروپا 
برای تعیین اندازه سیاره های فراخورشیدِی 
تاکنون شــناخته شده اســت که امکان 
تخمین جرم، چگالی، ترکیب و تشــکیل 
آنها را فراهم می آورد. این اولین مأموریت 
کوچــک در برنامه علمــی کیهانی ویژن 
آژانس فضایی اروپا در تاریخ ۱۸ دســامبر 

۲۰۱۹ آغاز شد.
این ماهواره کوچک دارای یک تلسکوپ 
نوری با دیافراگم ۳۰ سانتی متر، نصب شده 
بر روی یک سکوی استاندارد ماهواره ای 
کوچک اســت. این ماهواره در یک مدار 

خورشــیدآهنگ در ارتفــاع حــدود ۷۰۰ 
کیلومتری زمین قرار دارد.

»ژاک السکار« عضو رصدخانه پاریس و 
یکی از نویسندگان این تحقیق گفت: باور 
نکردنی است که »چیاپس« واقعاً توانست 

این تغییر شکل ظریف را آشکار کند.
وی افزود: این اولین باری است که چنین 
تحلیلی انجام می شــود و می توان امیدوار 
بود که رصد در بازه زمانی طوالنی تر این 
برنامه را تقویت کند و منجر به شــناخت 

بهتر ساختار داخلی این سیاره شود.
ایــن داده ها همچنین نشــان داد که این 
سیاره»متورم« اســت. در حالی که جرم 
آن تقریباً ۱.۵ برابر ســیاره »مشــتری« 
است، شعاع آن دو برابر »مشتری« است 
که نشــان می دهد این ســیاره احتمااًل تا 
حدودی به دلیل گرمای ســتاره میزبانش 
متورم شــده اســت. محققــان امیدوارند 
کــه رصدهای بیشــتر از جمله رصدهای 
تلسکوپ فضایی»جیمز وب« که به تازگی 
به فضا پرتاب شــده است، بتواند اطمینان 
بیشــتری را در مــورد این محاســبات و 
برخی نشانه هایی از چگونگی شکل گیری 
این ســیاره فراهم کند. ایــن تحقیق در 
 Astronomy & مجلــه  در  مقالــه ای 

Astrophysics منتشر شده است.

اخترشناسان کشف کردند

تنها سیاره ای که گرد نیست

این تیم، رشد مولکولی نیاکانی را برای تبدیل جنین پرنده در آزمایشگاه و تبدیل منقار 
آن را به شکل پوزه شبیه به دایناسورهای کوچک شبیه سازی کرد. دانشمندان با اصالح 
دی ان ای برخــی از گونه های پرندگان امروزی و زنده کردن صفات ارثی اولیه آنها در 
حال تالش برای بازگرداندن ویژگی های دایناسور مانند در آنها هستند. تا همین اواخر 
ما فکر می کردیم که همه دایناســورها با برخورد یک ســیارک با زمین در حدود ۶۵ 
میلیون سال پیش منقرض شده اند. اما اکنون می دانیم که برخی از گونه های دایناسورها 
که عمدتاً شامل دایناسورهای پرنده بوده اند، زنده مانده اند و تبدیل به پرندگان امروزی 
شده اند. دانشمندان اکنون در تالش هستند تا دی ان ای پرندگان امروزی را تغییر دهند 
تا صفات نیاکانی و دایناســورمانندی تولید کنند که سال هاست در ژن های این پرنده 
جاسازی شده است. یک تیم تحقیقاتی به رهبری »بهارت آنجان بوالر« دیرینه شناس 
و زیســت شناس رشدی در دانشگاه »ییل« و »آرهات آبژانوف« زیست شناس رشدی 
در دانشگاه »هاروارد« در سال ۲۰۱۵ اولین بازگردانی موفقیت آمیز ویژگی های جمجمه 
یک پرنده را انجام دادند. این تیم، رشد مولکولی نیاکانی را برای تبدیل جنین پرنده در 
آزمایشگاه و تبدیل منقار آن را به شکل پوزه شبیه به دایناسورهای کوچک شبیه سازی 
کرد. »بوالر« گفت: می خواستم بدانم که منقار از نظر اسکلتی و عملکردی چگونه بوده 
اســت و چه زمانی این دگرگونی بزرگ از پوزه مهره داران عادی به ساختارهای بسیار 
منحصربه فرد مورد اســتفاده در پرندگان رخ داده است. پس از یک سال از تبدیل منقار 
به پوزه، محقق دیگری از دانشگاه شیلی به نام »ژائو فرانسیسکو بوتلیو« صفات تکاملی 
را با مهار ژنی به نام »IHH« در مرغ در ســال ۲۰۱۶ معکوس کرد. این آزمایش منجر 
به ایجاد اســتخوان های نازک نی لوله ای و شبیه به دایناسور در مرغ های معمولی شد 
که صفتی اســت که در راه فرگشت، از دایناسورهای باستانی به خویشاوندان پرندگان 
امروزی وجود داشــته اســت. اکنون در این مطالعه جدید که نتایــج آن که در مجله 
Evolution منتشر شده است، دومین باری است که »بوتلیو« دی ان ای پرندگان را برای 
ایجاد صفات نیاکانی شــبیه به دایناسورها تغییر می دهد. اولین مطالعه او که در مجله 
Scientific Reports منتشر شده است، انگشتان پاهای پرندگان را به شکل آناتومی 
کف پای صاف تر درآورد، اما مانند آزمایش های قبلی، جنین ها قبل از بلوغ و بیرون آمدن 
از تخم از بین رفتند. در حالی که انجام این گونه مطالعات در مجامع علمی بسیار بحث 
برانگیز است، ایده تأسیس پارکی متشــکل از گونه های پرندگان با ویژگی های اجداد 

دایناسورشان بسیار جالب خواهد بود.

زنده کردن ویژگی های دایناسوری در پرندگان امروزی
استفاده از این حسگر مثل پوشیدن یک آزمایشگاه است، در حالی که به آن عادت می کنید 
 CES و فراموش می کنید که روی بازویتان چسبیده است.از یک حسگر جدید در نمایشگاه
امسال رونمایی شده است که مانند یک آزمایشگاه عمل می کند و عوامل زیستی مختلفی 
را در بدن کاربر اندازه گیری می نماید. بیوتکنولوژی یا همان زیســت فناوری های پوشیدنی 
در نمایشــگاه CES ۲۰۲۲ نقش بزرگی ایفا می کنند. »رابرت فورد« رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت »ابوت لبز«)Abbott Labs( یک حسگر پوشیدنی جدید را در نمایشگاه 
CES امســال معرفی کرد و گفت که این حسگر یک پیشنهاد عالی برای کمک به مردم 
برای پیگیری آنچه در بدنشان می گذرد، است. محصوالت خط تولید جدید این شرکت به 
نام »لینگو«)Lingo(، حسگرهای پوشیدنی جدیدی هستند که سطح گلوکز، کتون، الکتات 
و الکل را در بدن کنترل می کنند. »فورد« می گوید »لینگو« می تواند به »درکی بی ســابقه 
از متابولیسم انسان« برسد که موجب پیشرفت در سالمت و عملکرد ورزشی فرد می شود. 
دســتگاه دیگری که »فورد« روی آن تمرکز دارد، یک حسگر نظارت بر دیابت موسوم به 
»فری اســتایل لیبر«)FreeStyle Libre( است. این دستگاه هر دقیقه گلوکز را چه در روز 
و چه در شــب با اســتفاده از یک حسگر کوچک در پشــت بازو و یک اپلیکیشن موبایلی 
اندازه گیری می کند. »فورد« توضیح داد: استفاده از این حسگر مثل پوشیدن یک آزمایشگاه 
است، در حالی که به آن عادت می کنید و فراموش می کنید که روی بازویتان چسبیده است. 
وی ادعا کرد که این حســگر، مقرون به صرفه ترین و پرکابردترین حسگر نظارت بر قند 
خون در جهان است. »فورد« ضمن به اشتراک گذاشتن داستان افرادی که از دستگاه های 
»ابوت لبز« سود می برند، گفت که شرکت او حسگرها و فناوری های آزمایشگاهی بیشتری 
را توسعه خواهد داد، زیرا دستگاه های پزشکی دقیق و شخصی شده می توانند حدس و گمان 
را از مراقبت های پیشــگیرانه و مدیریت بیماری دور کنند. هدف این دستگاه ها کمک به 
افرادی است که مبتال به بیماری قلبی هستند تا زندگی بهتر و طوالنی تری داشته باشند. به 
عنوان مثال، یک پلتفرم نظارت از راه دور به نام »کاردیوممز«)CardioMEMS( به بیماران 
در معرض خطر نارسایی قلبی کمک می کند از وضعیت خود آگاه باشند. هر شب، بالشی که 
بیمار این دستگاه را درون آن قرار داده، داده های دریافتی از دستگاه را برای پزشکان ارسال 
می کند و در صورت وجود هرگونه مشکل به آنها هشدار می دهد. »فورد« همچنین در این 
نمایشگاه از یک کلینیک مجازی به نام »کلینیک مجازی نوروسفر« رونمایی کرد که یک 
فناوری برای بیماران پارکینسونی است که شامل تعدیل و تنظیم عصبی است و تکانه های 
با شدت کم را به ساختار عصبی می فرستد تا رعشه های شدید این بیماران را سرکوب کند.

آزمایشگاهی که روی بازو می چسبد!

از اوایل شــیوع کرونا، مطالعات مختلفی 
در زمینه سالمت مادران باردار و شیرده 
در مواجهه با ویروس منتشــر و سؤاالت 
مختلفی در این زمینه مطرح شــده است 
که یکی از آنان احتمال انتقال ویروس از 

طریق شیر مادر آلوده به نوزاد بود.
دانشــگاه های  محققان  جدید  مطالعات 
و  آرکانــزاس  واشــینگتن،  روچســتر، 
بیمارســتان بریگام با بررسی نمونه شیر 
۶۰ مادر نشان می دهد شیر زنان مبتال به 
کرونا، حاوی ویروس عامل کرونا نیست.

این مطالعه نشان می دهد آنتی بادی های 
موجــود در بدن زنان مبتال به کرونا تا ۲ 
ماه باقی می ماند. این آنتی بادی ها می تواند 
محافظی در برابر کرونا برای نوزاد باشد.

این مطالعه نمونه شــیر مــادر را برای 
 A جستجوی آنتی بادی ایمونوگلوبولین
بررســی کرد. نتایج نشان می دهد سه 
چهــارم زنان مبتال به کرونــا تا دو ماه 
آنتی بادی هایــی را در شــیر خود دارند 
که می تواند عامــل محافظتی نوزاد در 
احتمال  باشــد. محققان  ویروس  برابر 
می دهند آنتی بادی های موجود در شیر 
منبع پایــداری از ایمنی غیرفعال برای 
نوزاد فراهم می کند. نتایج این مطالعه، 
مادران مبتال به کرونا را به شیردهی در 
زمان ابتال و پس از آن تشویق می کند. 
ســازمان جهانی بهداشــت نیز چندی 
پیش در پی انتشار گزارش های متعدد از 
نگرانی مادران شیرده مبتال به کرونا در 

خصوص انتقال این بیماری به نوزادان 
خود، اعالم کرد که شیـــر مـــادر به 
خودی خود ویروس کرونا را به نـوزادان 
منتقل نمی کند و کاماًل بی خطر است 
و مادران را تشویق می کند که به نوزاد 
خود شیر دهد. این سازمان همچنین در 
مــورد نگرانی هایی که در مورد نزدیک 
بــودن مادر مبتال به نــوزاد وجود دارد، 
اعالم کرد آنچه ما دریافتیم این اســت 
کــه در واقع، خطر انتقــال ویروس به 
نوزاد بسیار بســیار کم است و اگر قرار 
باشــد نوزاد آلوده شود، معمواًل به موارد 
بسیار خفیفی از کووید ۱۹ مبتال خواهد 
شد؛ بنابراین این یک خطر جدی برای 
سالمتی محسوب نمی شــود. از سوی 
دیگــر، ما باید آن را در برابر از دســت 
دادن مزایای تغذیه با شیر مادر مقایسه 
کنیم. بسیار مهم است که نوزاد در برابر 
بسیاری از بیماری های دیگر که ممکن 
است در صورت عدم تغذیه با شیر مادر 
مبتال شــوند، محافظت شود. پس اگر 
تجزیه و تحلیلی انجــام دهیم، به این 
نتیجه می رسیم که مزایای تغذیه با شیر 
مادر بســیار مهمتر از خطرات احتمالی 

انتقال کووید ۱۹ است.

آنتی بادی موجود 
در شیر مادر نقش 

محافظتی برای 
نوزادان در برابر 

ونا دارد کر

نتایج نشان می دهد سه چهارم 
زنان مبتال بــه کرونا تا دو ماه 
شــیر  در  را  آنتی بادی هایــی 
خود دارند کــه می تواند عامل 
محافظتی نوزاد در برابر ویروس 
باشــد. مطالعات جدید نشــان 
می دهد شیردهی مادر مبتال به 
کرونا نــه تنها برای نوزاد مضر 
موجود  آنتی بادی  بلکه  نیست؛ 
در شیر مادر برای نوزاد در برابر 

کرونا نقش محافظتی دارد.
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8
بازار مالی

گزارش

ماجرای سودجویی دالالن از 
دالر آبی و سفید

دالالن بازار ارز به بهانــه اینکه احتمال تقلبی بودن 
دالر سفید نسبت به دالر آبی بیشتر است، دالر سفید 
را ارزان تر از دالر آبی می خرند و تمایل بیشــتری به 
خرید دالر آبی دارند؛ درحالیکه از نظر فعاالن رسمی 
بازار ارز، این دو نوع دالر تفاوتی از نظر ارزشی ندارند.  
دالر چاپ قدیــم از لحاظ ظاهری با دالر چاپ جدید 
تفاوت های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن ها 
بارز و قابل مشــاهده اســت زیرا، دالر چاپ قدیم به 
دالر ســفید و چاپ جدید به دالر آبی معروف است.

البته، این دو نوع اسکناس تفاوت های ظاهری دیگری 
غیر از رنگ دارند که این تفاوت ها شامل تغییر فونت 
عدد ۱۰۰ به صورت متفاوت در قســمت باال، پشت 
و روی اســکناس ها، قرار دادن یــک خط آبی پهن 
جهت افزایش امنیت در وســط اســکناس و تصویر 
بنجامین فرانکلین بدون دایره و حاشیه است. فارغ از 
تفاوت های ظاهری بین این دو اسکناس، اگر یکبار به 
بازار ارز سر زده باشید و پای صحبت فعاالن این بازار 
به خصوص فعاالن غیررســمی ارزی نشسته باشید، 
متوجه این موضوع شــده اید که نزد دالالن، دالر آبی 
یا همان اســکناس های ۱۰۰ دالری آبی رنگ قیمت 
و ارزش بیشــتری نســبت به دالر معمولی که سفید 
یا سبز رنگ اســت، دارد. همچنین، برای خرید دالر 
بیشتر خواهان دریافت دالر آبی هستند و بهانه ای که 
از سوی دالالن در این زمینه مطرح می شود، این است 
که احتمال تقلبی بودن دالر سفید نسبت به دالر آبی 
بیشتر اســت و به جهت باال بودن امنیت و پیچیده تر 
بودن جعل دالر آبی، این اسکناس را با قیمت باالتری 
می فروشــند. این در حالی اســت که پیگیری های از 
صراف ها و فعاالن بازار رســمی حاکی از آن است که 
این دو نوع دالر در خارج از مرزهای کشــورمان )در 
صورتی که هر دو اصل باشند( دارای ارزش یکسانی 
هســتند اما به دلیل وجود دالالن در بازار داخلی ارز، 
دالر آبی به قیمت ریالی باالتری نسبت به دالر سفید 

به فروش می رسد.

در گفت وگو با مدیرعامل صندوق مطرح شد؛
مبدأ و مقصد پول های صندوق تثبیت 

بازار کجاست؟

یکی از مهم ترین مســائل پیرامون عملکرد صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه، نحوه تأمین مالی و مقصد منابع 
این صندوق اســت، مدیرعامل صنــدوق در این باره 
توضیحاتی را ارائه کرد. صندوق تثبیت بازار ســرمایه، 
در سال ۱۳۹۴ به منظور کنترل و کاهش ریسک های 
سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار، در شرایط وقوع 
بحران های مالی و اقتصادی تأســیس شــد. ریزش 
بورس در سال ۹۹ و تداوم آن تا االن، باعث شده تا نام 
صندوق تثبیت بازار سرمایه، بیش از پیش نقل محافل 
بورسی باشــد. یکی از مهم ترین مسائلی که پیرامون 
عملکرد این صندوق وجود دارد، نحوه تأمین مالی منابع 
و مقاصد این منابع است که این گزارش، به بررسی آن 
موضوع می پردازد. منابع صندوق از کجا می آیند؟ طبق 
اساسنامه صندوق تثبیت، منابع مالی صندوق از چهار 
محل قابل تأمین است. اولین محل، سرمایه صندوق 
اســت که به پیشــنهاد وزیر اقتصاد و توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، در لوایح بودجه سنواتی 
پیشبینی شده و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین 
می شود. به عالوه، بخشی از کارمزدهای تعریف شده 
توسط سازمان بورس، با تصویب شورای عالی بورس، 
در صندوق سپرده گذاری می شود که براساس گفته های 
امیر مهدی صبایی، مدیرعامل صندوق، در حال حاضر 
حدود ۵۸ درصد از منابع صندوق را تشــکیل می دهد. 
همچنین صبایی اذعان کرد که باقی منابع صندوق، از 
محل سپرده گذاری یک درصد از منابع ساالنه صندوق 
توســعه ملی تأمین می شود. عالوه بر آن چه گفته شد، 
برحسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذیصالح، 

منابع دیگری نیز می توانند به صندوق تزریق شوند.
واریز ۵۰ میلیون دالری به صندوق غیرقانونی بود؟ ��

یکی از مهم ترین ابهاماتی که در سال گذشته، بر سر 
تزریق ۵۰ میلیون دالر از منابع صندوق توســعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار ســرمایه وجود داشــت، بحث 
تبدیل دالر بــه ریال برای این اتفاق بود. در حالی که 
در اساسنامه صندوق توسعه ملی، به صراحت ذکر شده 
است که استفاده کنندگان از منابع صندوق، اجازه تبدیل 
ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند، اما این اتفاق رخ داد. 
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار، در پاسخ به ابهاماتی که 
پیرامون این موضوع وجود دارد گفت: من در جایگاهی 
نیستم که در مورد اینکه منابع به چه ترتیب تبدیل به 
ریال می شــوند توضیح دهم و شاید مدیران صندوق 
توسعه ملی باید پاسخگو باشند، اما منابعی که صندوق 

تثبیت دریافت می کند، ریالی هستند.

بازتاب

آینده بورس به پیشگویی نیاز 
دارد، نه پیش بینی!

یک کارشــناس بازار سرمایه بر این باور است که 
متغیرهای مبهم سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار روی 
این بازار امکان پیش بینی آینده بازار را سلب کرده 

است.
رضــا خانکی با تاکید بر اینکه آینــده بازار را باید 
پیشگویی کرد تا پیش بینی، توضیح داد: به قدری 
متغیرهای سیاســی مؤثر بر بازار زیاد اســت که 
امکان پیش بینی آینده آن وجود ندارد. نمی توان 
گفت توافق سیاســی می شود یا نه و یا اینکه چه 
سرنوشتی در انتظار بودجه سال آینده است. اما به 
نظر من واکنش این روزهای بازار طبیعی اســت. 
وقتی بــازار یک پارچه مثبت یــا یکپارچه منفی 
می شــود یعنی دارد به یک اتفاق بیرونی واکنش 
نشــان می دهد.وی ادامه داد: ایــن اتفاق بیرونی 
همان مذاکرات سیاسی، کرونا، تغییرات شدید نرخ 
بهره و... است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ یکی در 
دالیل صعود و ســقوط یک دست بازار دستکاری 
بانــک مرکزی در نرخ بهره بــود. بانک مرکزی 
یکباره نرخ بهره را از ۲۰ درصد به هشــت درصد 

و دوباره از هشت درصد به ۲۰ درصد تغییر داد.
بورس با چه ابهاماتی رو به رو است؟ ��

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه درمورد ابهاماتی 
که بازار سرمایه با آن ها رو به رو است اظهار کرد: 
در وضعیــت فعلی چند پارامتر مؤثر وجود دارد که 
کســی درمورد آن صحبت نمی کند. اینکه نتیجه 
مذاکرات چه خواهد شــد؟ معلوم نیست در شرف 
توافقیم یا خیر. اگر قرار است توافق صورت بگیرد 
چگونه اســت؟ موقت یا دائمی؟ بازگشت برجام 
اســت یا توافق دیگر؟ از طرف دیگر وزیر اقتصاد 
و رئیس کل بانک مرکزی روزه سکوت گرفته اند. 
مشخص نیست اگر توافق شــود سرنوشت دالر 
چه خواهد شد؟ برنامه بانک مرکزی برای کنترل 
بازارها چیســت؟ هیچ فردی در جایگاه حکمرانی 
خود را در این مقام نمی داند که این ریسک ها را از 
سر راه بازار بردارد.خانکی با اشاره به دامنه نوسان 
در بازار ســرمایه گفت: در بازار دالر دامنه نوسان 
وجود ندارد و دالر می تواند در یک روز قیمت خود 
را پیدا کند. اما در بازار بورس دامنه نوســان وجود 
دارد و باعث می شود بورس قادر نباشد به اتفاقات 
بیرونی واکنش متعادل نشان دهد. بنابراین دچار 

بیش واکنشی می شود.
حذف دامنه نوسان حتمی است اما فوری نیست! ��

وی همچنین درمورد حذف دامنه نوســان عنوان 
کرد: سوالی که مطرح می شود این است که حذف 
دامنه نوسان در چه شــرایط و چه زمانی درست 
اســت؟ هیچ زمان مناســبی را برای حذف دامنه 
نوســان پیدا نمی کنیم زیرا دامنه نوســان از ابتدا 
اشتباه بوده و اثرات بدی روی بازار گذشته است. 
هر زمانی هم حذف شود به بازار آسیب میزند. اگر 
در روند صعودی حذف شود، ممکن است سهم ها 

گران شوند و برعکس.

بانک ترمز افت بورس را کشید

شــاخص کل بورس  بــا ۴۱۸۰ واحد افت در 
کانــال یک میلیــون و ۳۳۲ هــزار واحد قرار 
گرفت. در حالی بورس دیروز هم در ادامه روند 
منفی روزهای گذشته افت داشت که از سرعت 
این افت در میانه با رشــد گروه بانک و خودرو 
کاهش یافت. شاخص کل بورس با ۴۱۸۰ واحد 
افت در کانال یک میلیــون و ۳۳۲ هزار واحد 
قرار گرفت. آرش معامــالت کل بورس امروز 
حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان بود که نســبت به 
دیروز رشــد اندکی داشت. در حالی بورس هم 
در ادامه روند منفی روزهای گذشته افت داشت 
که از ســرعت این افت در میانه با رشد گروه 
بانک و خودرو کاهــش یافت. پارس، فملی و 
فارس بیشترین تأثیر منفی و خودرو بیشترین 
تأثیر مثبت در شــاخص کل بــورس را ثبت 
کردند. خودرو، فلزات اساسی و شیمیایی برترین 
گروه های صنعتی بــازار بودند. کمند، خودرو و 
دارا یکم بیشترین ارزش معامله و خودرو، خساپا 
و خگستر بیشترین حجم معامله را ثبت کردند.

سعید ابراهیمی، کارشناس بازار سرمایه در 
خصوص وضعیت ایــن روزهای »بورس« 
اظهار کرد: جمله معروفی در بازارســرمایه 
وجــود دارد که وقتی دولــت بر هر چیزی 
دست بگذارد، صرف نظر از اینکه آن مشکل 
را خود دولت به وجود آورده باشد یا از جای 
دیگر پیش آمده باشــد، وقتی دولت برای 
اصالح آن پیش قدم شــود، اوضــاع بدتر 
می شــود؛ این کلیت حاکی از آن است که 
چرا »بورس« رنج می برد. وی با اشــاره به 
اینکه ما می گوییم چرا دولت در بازارسرمایه 
دخالــت کــرده یــا اینکه چرا بورســی ها 
می خواهند که دولت کمک کند، تاکید کرد: 
فکر می کنم بورسی ها نمی گویند که دولت 
از »بازارسرمایه« حمایت کند بلکه بورسی ها 
می گویند دولت از بازارسرمایه دست بردارد؛ 
جبران اشتباه با حمایت متفاوت است؛ دولت 
در بازارســرمایه اشتباه کرده و ما می گوییم 

جبران اشتباه کنید نه حمایت!!!
افــزود: ما  بازارســرمایه  این کارشــناس 
نمی خواهیــم دولت از بــازار حمایت کند 
زیــرا حمایت یــک نهاد یا دولــت از یک 
بــازار آزاد مفهوم کلی اقتصــاد آزاد را زیر 
سؤال می برد؛ ما نمی خواهیم دولت بیاید و 
شاخص سازی کند یا شاخص را باال و پایین 
ببرد و نمی گوییم که دولت نرخ بهره را برای 
بازارســرمایه کاهش دهد.وی اضافه کرد: 
می گویم شما در جاهایی که به نفع ماست 
از یکسری اصطالحات اســتفاده می کنید 
و جاهایی که نیســت اســتفاده نمی کنید. 
نرخ بهــره در آمریکا میانگین نیم یا ۰, ۷۵ 
اســت. تورم نزدیک به ۷ اســت. نرخ بهره 
بین بانکی در آمریکا ۲ اســت؛ یعنی ۳، ۴ 
برابر. پس مشکل ما باال یا پایین بودن نرخ 
بهره نیســت بلکه مشکل ما عدم توازن در 
این موضوع اســت.این فعال بورسی گفت: 
باید قبول کنیم که اقتصاد ما به سیاســت 
ارتباط دارد و مسائلی مانند جامعه شناسی و 
فرهنگی ما نیز به سیاست ما ارتباط دارد؛ ما 
کشوری ایدئولوژیک هستیم و عقیده دارم 
که تمام کشورها ایدئولوژیک هستند ولی ما 

ایدئولوژیک زده هستیم.
ابراهیمی با تاکید بر آنکه »ســهامدار حق 
دارد« اظهارکــرد: در موضوع صندوق دارا 
فرصت بیشتری برای ســهامدار بود که با 
سود این صندوق را بفروشد اما؛ در پاالیشی 
ما حرفی برای گفتن نداریم, فقط کســانی 
که فردای عرضه ســهام را فروختند ســود 
کردند و در پاالیشــی همیشه سهامدار آن 
در ضــرر بود. وقتی دولــت آن را به عنوان 
یک صندوق و ETF به بازار عرضه می دهد 
و هیــچ ضمانت اجرایی برای آن ندارد علنًا 
دارد ســهامدار را فریــب می دهد. در بحث 
پاالیشــی دولت سهامدار را فریب داد. هیچ 
تضمینی برای آن نداشته و حتی پول را به 
اصل خودش بر نمی گرداند. چقدر ما از تورم 
عقب هستیم. دو سال پیش تورم چقدر بوده 

و االن چقدر است؟
زیان سهامداران از پاالیشی، جبران پذیر نیست ��

وی بیان کــرد: می خواهم بگویم اگر حتی 
االن پاالیش به نقطه اول برگردد و سهامدار 
خارج شود باز هم ارزش پولش از بین رفته 
است؛ اهالی بازارسرمایه نمی خواهند دولت 
در بــورس دخالت کنند بلکــه تاکید دارند 
وقتی کسی اشتباهی می کند باید بعد از آن 
عذرخواهی کند و آن را جبران کند.ابراهیمی 
در ادامه به این موضوع نیز اشاره داشت که 
سهامدار خرد معتقد است دولت، سهامداران 
را فریب داد، تصریح کرد: دولت ســهواً این 

کار را انجام داد؛ زمانی که ندانسته اشتباهی 
انجام شــود نباید درصدد جبران آن برآمد؟ 
اگر دولــت در بحث صندوق هــای دولتی 
دخالت کند آیا نباید جبران اشتباه کند؛ دقیقًا 
این نکته، خــط ریزی بین دخالت و جبران 
اشتباه اســت.این کارشــناس بازارسرمایه 
خاطرنشــان کرد: یک فرق بین دو موضوع 
باید قائل شــویم، دولت برای جبران اشتباه 
خــود، می خواهد در بــورس مداخله کند یا 
آنکه می خواهد مداخله ای برای سودسازی 
ســهامداران داشته باشــد! این دو موضوع 
کاماًل متفاوت اســت.وی اضافه کرد: وقتی 
اشتباهی انجام می شود باید آن اشتباه جبران 
شود؛ دولت از سهامداران پول قرض گرفته 
و حتی اصل پول را هم برنمی گرداند. این به 
نظرم دخالت نیست و جبران خسارت است 

و سهامدار حق دارد.
به  �� مجدداً  می توانند  سهامداران  آیا 

سرمایه گذاری بورس اعتماد کنند
وی در ایــن خصوص توضیح داد: تا زمانی 
که سهامدار وارد »بورس« می شوند و نتواند 
به بــازار اعتماد کند وضعیت بازارســرمایه 
همین است؛ از ارزش معامالت نیز می توان 
این موضــوع را درک کرد، ارزش معامالت 
در بهترین حالت ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان 
بوده و این بازار عمق ندارد و حتی با همین 
عمق کم باز هم این میزان معامالت نوعی 

شوخی است.
کمبود آموزش ها تا چه میزان تاثیرگذار است ��

کارشــناس بازارســرمایه نبــود آموزش از 
سوی مسئوالن بورســی را هم چندان در 
این بی اعتمادی بی تأثیر ندانســت و گفت: 
یکی از بزرگ ترین اشــتباه هایی که به نبود 
آمــوزش در بورس بازمی گــردد و برخی ها 
از این موضوع سوءاســتفاده می کنند، بحث 
میانگین کم کردن است؛ میانگین کم کردن 
یک حرکت اشــتباه است. در برخی روندها 
مثل روندهــای اصالحی کوتاه مدت برای 
پیشرفت یکسری پیش شرط دارد. وی تاکید 
کرد: آموزش ما هم اشــتباه است؛ هرکسی 
درباره روانشناســی بازارســرمایه صحبت 
می کند، بر چه مبنایی است! هرکسی مثاًل 
برای سال ۲۰۲۲ و شب یلدا پورتفو اصالح 
می کند یعنی از این سهم به آن سهم رفتن؟ 
هرکسی را می بینیم منتظر اخبار برجام است 
و این همان اقتصاد سیاســی اســت. مثاًل 
فالن نمادها در شــروع بازار پیشتاز خواهند 
بود. از ســهامدار خرد تا حقوقی اگر بپرسیم 
نظر شما درباره رشد بازار چیست، این یعنی 
اینکه ما یــک مرحله را جا انداختیم چراکه 
فــرض اولیه را داریم اشــتباه می گوییم. تا 
زمانی که هیچ چیز در این بازار مشــخص 

نیست، بازار رشد نمی کند.
چه فاکتورهایی نیازمند رشد بازار است ��

وی افزود: تا زمانی که نرخ بهره ثابت نیست 
و دولت کسری بودجه را به بدترین شرایط 
از بازارســرمایه تأمین می کند و در این بین 
سهامداران همیشــه مقصر هستند و اتفاقًا 
بزرگ ترهــای بازار نیــز می گوید »مقصر 
ســهامدار خرد است که معامله کردن را بلد 
نیســت«، شــاید این حرف درست نباشد؛ 
همین بزرگ ترها و کارشــناس ها فرق بین 
پراید و ۲۰۶ را نمی دانســتند، ولی االن بنز 
سوار می شــوند و این را از دزدی در همین 
بازار به دســت آورده انــد؛ از دزدی از جیب 
ســهامدار این »عساتید« بنز سوار می شود. 
همین آدم حرفی می زنــد که به ضرر بازار 
می شــود. همه این ها عشق مدیریت دارند 
و شــما کجا جلسه گذاشتید که به سهامدار 
خرد می گویید می خواهم از شما دفاع کنم! 
هر کارشــناس مدعی حمایت از سهامدار 
است ولی ته قلب آن در درگیری بین دیگر 
کارشــناس ها دنبال آن هســتند که کدام 
کارشــناس زودتر به صندلی برســند! پس 

دلش برای سهامدار خرد نمی سوزد.
بنابراین به بورس هیچ اعتمادی نیست ��

ابراهیمــی افزود: مــن به ســهامدار خرد 
می گویم صبر نکند. مگر نــاف ما را با بازار 
ســرمایه بریدند؟ شما وقتی می خواهید پول 
دربیاورید هر بازاری، بازارسرمایه است؛ وقتی 
بازارسرمایه برای شــما امنیت ندارد به بازار 
رمزارزها می روید. اگر آن بازار هم برای شما 
امنیــت ندارد به بازار دیگــر می روید. بحث 
اصلی هم اینجا اشــتباه سهامدار خرد است. 
چند نفر از ســهامداران خرد ما اســتراتژی 
معامالتی دارند؟ اســتراتژی معامالتی هیچ 
وقت نمی گوید که شــما در یک بازار بمان! 
هیچ وقت نمی گوید کــه در یک بازار صبر 
کن. اگر این را بگوید این اســتراتژی اشتباه 
اســت اما؛ تمام اهالی بازارســرمایه عادت 
کرده انــد و می گویند که یک هفته بیشــتر 
نمی تواننــد نقــد بمانند و خریــد و فروش 
نکنند.وی با بیان اینکه استراتژی معامالتی 
سهامدار خرد مشکل دارد، تصریح کرد: برای 
استراتژی صبر، شاید زمانی می گوییم صبر 
کــن، اما از یک جایــی می گویم واقعاً صبر 
نکن. چرا همیشه سهامدار خرد باید له شود. 
مــا چه قبول کنیم و چه قبول نکنیم بازار ما 
درز اطالعاتی دارد و حتی از خود ســازمان 
درز اطالعاتی شــدید داریم. آنچه را که در 
کدال منتشر می شود و سهامدار خرد می بیند 
دو ماه قبل از آن بزرگان بازار و ... می دانند.

این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: مثاًل 
هنوز افزایش ســرمایه اعالم نشده اما؛ همه 
این موضوع را می دانند. مگر سخت بود که 
پیدا کنیم در مردادماه ســال ۹۹ چه کسانی 
سهام فروختند؟ اشکالی ندارد که سهامشان 
را فروختنــد. نظرمن برعکــس آن نماینده 

مجلس است که می گفت آن ها را محاکمه 
کنیــد. برای چه محاکمــه کنید به من هم 
اطالعات می رسید سهامم را می فروختم. ما 
ضعف مان را پوشش ندادیم. برای گرفتن درز 
اطالعاتی چه کاری انجام دادیم؟ هیچ کاری 
انجام ندادیم. هرجا می گوییم سهامدار خرد 
بفروشد فشار فروش به وجود می آید. از سوی 
سازمان روی سهم ها نظارت نمی شود. روزانه 
چند تا ســهم داریم که اردرهای مشکوک 
دارد و روزانه حقوقی چقدر آبشــاری عرضه 
می کند؛ کدام یک از این ها بررسی می شود؟

روابط عمومی سازمان هم با سلبریتی ها دنبال  ��
رفع مشکل است

کارشناس بازار ســرمایه عنوان کرد: وقتی 
روابط عمومی سازمان نمی داند که سهامدار 
چه می کشــد؟ وقتی ایمیل روابط عمومی 
پر اســت؟ در بهترین حالت کسی که تازه 
مدیر می شود چند سلبریتی دعوت می کند 
و می گوید من با بازار ســرمایه تعامل دارم. 
باید گفت که شــما با سلبریتی تعامل دارید 
نه با ســهامدار خرد. وی گفت: شــما چه 
زمانی گفتید ســهامدار خرد حــرف بزند؟ 
همیشه گفتید مِن ســعید ابراهیمی را چند 
نفر می شناســد و بیاید حرف بزند. عشــق 
ســعید ابراهیمی به آن صندلی است. سعید 
ابراهیمی نمی آید بگوید که دســت شما در 
جیب سهامدار خرد اســت. نمی آید بگوید 
که روابط عمومی سازمان شما اصاًل روابط 
عمومی نیســتند. من همیشــه وقتی مدیر 
روابط عمومی عوض می شود می گویم که 
نحوه ارتباط گیری با کف سهامدار را عوض 
کند، اما هیچ وقت این اتفاق نمی افتد. چرا 
این کار انجام نمی شــود به خاطر اینکه آن 
صندلی مهم اســت و می خواهد آن را حفظ 
کند. مهم نیســت که دارد دزدی می شــود 
و یا دســت عده ای در جیب سهامدار خرد 
باشد.این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: ضعف 
قانون در بازار سرمایه ما این است که یک 
نفر بــرای حفظ صندلی حاضر اســت که 
عده ای را بدبخت کند. این از عشق به پولی 
اســت که از آن صندلی می آید. چند نفر از 
مدیران روابط عمومی سازمان را اهالی بازار 
سرمایه می شناختند؟ چند نفر از سلبریتی ها 

در بازار سرمایه پست گرفتند؟
چرا درز اطالعاتی که گفتید، تصحیح نمی شود ��

وی تاکید کرد: اتفاقــی که می افتد به من 
نوعی نمی گویند، چون واقعاً دلم برای بازار 
می سوزد، اما کسی که آن جا نشسته است 
دلش نمی سوزد. ما در سازمان درز اطالعات 
داریم و آن را پوشش نمی دهیم. حرف من 
اینجاست اگر من به سهامدار خرد می گویم 
که صبر کن به خاطر این اســت که هنوز 
دست من در جیب توست. من نمی گویم که 
بفروش برو من می گویم که استراتژی ات را 
عوض کن. ما نه تنها با ســهامدار بد رفتار 
کردیم بلکه حتی به سهامدار یاد ندادیم که 
چطور رفتار کند. ما خودمان هم با سهامدار 
بد رفتار می کنیم. ما به ســهامدار می گوییم 
حرف نزن، ســکوت کن تا آن تعدادی که 
ما بر ســر کار آوردیم حرف بزنند. آن تعداد 
هم به جلســه می روند و همه می گویند که 
جلســه عالی بــوده و صحبت های خوبی 
ردوبدل شــد.ابراهیمی توضیح داد: چند نفر 
از کسانی که در دو، سه جلسه اخیری که در 
بازار سرمایه برگزار شد گفتند که در جلسه 
چه گذشت؟ فقط گفتند که ما حرف اهالی 
بازار سرمایه را به گوش مسئوالن رساندیم. 
اینکه وقتی می گویید جلسه خوبی بود یعنی 

حرف نزدید.

دوراهی دولت مقابل بورس
کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد؛

بودجه ۱۴۰۱ سکوی پایانی حمایت از بازار سرمایه
رییس کمیته بازار سرمایه مجلس عنوان کرد؛

بازار ســرمایه در بلند مــدت بازدهی بهتری نســبت به 
بازارهــای موازی دارد اما ســهامداران با توجه به اتفاقات 
دو سال اخیر چشــم انتظار حمایت های عملی از این بازار 
هســتند و بودجه ۱۴۰۱ آخرین فرصت بــرای اطمینان 
بخشــی به اهالی بازار ســرمایه است که دولت و مجلس 
به صورت هماهنگ و همسو این هدف را دنبال می کنند.

به گزارش سنا، رییس کمیته بازار سرمایه مجلس با بیان 
این مطلب، دربــاره وضعیت بازار ســهام و اقداماتی که 
مجلس برای اصالح این بازار انجام داده اســت، گفت: از 
آنجا که اصالح قانون و نظــارت بر اجرای آن از وظایف 
مجلس شورای اســالمی است در کمیسیون اقتصادی به 
این دو مهم ورود کرده و برای انجام وظایف نظارتی خود 
از تمامی ابزارها اســتفاده می کنیم زیرا مجلس به صورت 

منظم جلســاتی با وزیر اقتصاد و رییس ســازمان بورس 
درباره وضعیت این بــازار دارد، همچنین هیات تحقیق و 
تفحص از ســازمان بورس نیز در حال انجام بررسی های 
خود است.نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: با بررســی دقیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
نیز اجازه نخواهیم داد تا آســیب به بازار سرمایه وارد شود 
زیرا عماًل این آخرین فرصت ی اســت که ســهامدران به 
مســئوالن اقتصادی کشور می دهند تا مشکالت این بازار 
را حل کنند و در صورت مشاهده نشدن اقدام عملی بدون 
شــک اطمینان آن ها به طور کامل از بازار ســلب خواهد 
شــد بنابراین دولت و مجلس همســو و هماهنگ برای 
حمایت از اهالی بازار ســرمایه هســتند.وی درباره آینده 
بازار بورس بیان کرد: پیش بینی می شــود؛ بازار سرمایه در 

بلند مدت بازدهی بهتری نســبت به بازارهای موازی خود 
داشته باشــد اما ممکن اســت در کوتاه مدت با توجه به 
ریسک هایی چون نتیجه مذاکرات، قیمت گذاری دستوری 
ارز ترجیحــی با اصالحاتی مواجه شــود اما بدون شــک 
با رفع ایــن ابهامات به روال منطقی خــود باز می گردد.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: تزریق اعتماد تنها مســئله ای که می تواند بازار را به 
آرامش برســاند و این اعتماد بــا همراهی تمامی اعضای 
کابینه دولت سیزدهم شکل خواهد گرفت، در واقع رئیس 
جمهور باید وقت بیشتری را برای تحقق وعده ساماندهی 
بازار ســهام بگذارند و وزرای اقتصادی با تشکیل کارگروه 
مشترک وضعیت بازار سرمایه را بررسی و برای ساماندهی 

آن راهکار ارائه دهند.

مهسا طاعتی الطران
روزنامه نگار

سهیل بانی
روزنامه نگار
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انرژی

خربخوان

دو عاملی که قیمت نفت را 
امسال افزایشی می کند

افزایش مخاطــرات ژئوپلتیک از یک ســو و بهبود 
فعالیت های اقتصادی از سوی دیگر در کنار چالش ها 
در عرضه نفت به بازار جهانی احتماال باعث خواهد شد 
تا شاهد باال رفتن قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ باشیم. به 
نقل از استار، وجود مخاطرات ژئوپلتیک در کنار بهبود 
وضعیت اقتصادی کشــورها و چالش های موجود در 
عرضه نفت به بازار جهانی احتماال باعث خواهد شد تا 
در سال ۲۰۲۲ شاهد باال رفتن قیمت نفت باشیم. این 
مســأله می تواند به دردسر جدیدی برای کشورهایی 
که همین حاال هم درگیر تورم باالیی شده اند، تبدیل 
شود.شان سعید کارشــناس موسسه جوبای آی کیو 
آی، می گوید: انتظار دارد در ســال ۲۰۲۲ شاهد باال 

رفتن قیمت نفت در بازار جهانی باشیم.

دستیابی به رکورد تولید گاز از 
میدان مشترک پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از دستیابی به رکورد 
تولید گاز از میدان مشــترک پارس جنوبی، یعنی ۷۰۵ 
میلیون مترمکعب در روز و تحویل روزانه ۹۸۰ میلیون 
مترمکعب گاز به شــرکت ملی گاز ایــران در روزهای 
اخیر خبر داد و با اشاره به هزینه های سرمایه گذاری در 
بخش تولید و توســعه انرژی بر لزوم سرمایه گذاری در 
بخش بهینه ســازی تأکید کرد. محسن خجسته مهر در 
آیین تکریم علیرضا اطاعتی و معارفه حسین آب نیکی- 
سرپرست شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت، اظهار 
کرد: می توان مفهوم بهینه ســازی مصرف ســوخت را 
بــه لحاظ اهمیت جایگاه، معادل تولید و توســعه تلقی 
کرد؛ با در نظر گرفتــن این موضوع که برای تولید ۵۰ 
میلیون مترمکعب گاز رقمی در حــدود ۶ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز است. او ادامه داد: بنابراین برنامه ریزی 
و هدف گذاری بــرای صرفه جویی به مقدار ۲۰ میلیون 
مترمکعب در بخش مصارف خانگی و تجاری، با در نظر 
گرفتن هزینه های مرتبط با آن نه تنها منطقی که سودآور 
به نظر می رســد. با در نظر گرفتن ایــن اعداد و ارقام، 
اهمیت موضوع بهینه ســازی را می توان معادل تولید و 
توسعه در نظر گرفت، بنابراین نگاه کالن و هدف گذاری 
ما در این حوزه باید ایده آل و آینده نگر باشد. وی افزود: 
نگاه ما به مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی 
نه تنها یک نگاه ملی، بلکه نگاهی بین المللی اســت که 
منافع آن بر کشورهای همســایه نیز تأثیر می گذارد و 
از این منظر این ســازمان نیاز به نیروی انسانی خالق، 
توانمند و متخصص دارد که در درجه نخســت به کار و 

اهداف سازمان ایمان و باور داشته باشند.
بهینه سازی مصرف سوخت و منافع ملی ��

وی با بیــان اینکه مدیریت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت به لحاظ بحث مصرف و مســائل محیط 
زیستی بااهمیت اســت، گفت: این شرکت، هرچند 
نهاد درآمدزایی برای خود ســازمان نیســت، اما از 
دیدگاه ملی و برای کل جامعه بســیار درآمدزا است 
و اگــر جنبه های فواید زیســت محیطی و مدیریت 
مصرف را در کنار درآمد کشور از محل صرفه جویی 
در نظر بگیریم، اهمیت این حوزه و تأثیر آن در منافع 

ملی قابل توجه خواهد بود.
 کّمی کردن حوزه بهینه سازی؛  نیاز اساسی کشور ��

وی با ابراز مخالفت خود نســبت بــه تقاضامحور 
بودن حوزه مدیریت بهینه ســازی گفت: ســازمان 
بهینه سازی نباید منفعل و به طور صرف منتظر تقاضا 
و درخواست دیگر سازمان ها در این حوزه باشد، بلکه 
باید با ایده و برنامه عمل کند و به فکر کّمی کردن 
طرح های بهینه سازی باشد. مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران همچنین توجه به اثربخشی طرح ها را با 
مدنظر قرار دادن این موضوع که کدام یک از طرح ها 
برای کشور درآمد و صرفه اقتصادی بیشتری دارد، 
مهم دانســت و ادامه داد: نکته مهم در این مقطع، 
لجام گســیختگی مصرف سوخت و انرژی است که 
در صورت تداوم این شرایط باید معادل این حجم از 

مصرف، واردات انرژی نیز انجام شود.

دو عاملی که قیمت نفت را امسال 
افزایشی می کند

افزایش مخاطرات ژئوپلتیک از یک ســو و بهبود 
فعالیت هــای اقتصادی از ســوی دیگــر در کنار 
چالش ها در عرضه نفت بــه بازار جهانی احتماال 
باعث خواهد شد تا شاهد باال رفتن قیمت نفت در 
سال ۲۰۲۲ باشیم. وجود مخاطرات ژئوپلتیک در 
کنار بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و چالش های 
موجود در عرضه نفت به بازار جهانی احتماال باعث 
خواهد شد تا در سال ۲۰۲۲ شاهد باال رفتن قیمت 
نفت باشیم. این مسأله می تواند به دردسر جدیدی 
برای کشــورهایی که همین حاال هم درگیر تورم 
باالیی شده اند، تبدیل شود.شان سعید کارشناس 
موسسه جوبای آی کیو آی، می گوید: انتظار دارد 
در سال ۲۰۲۲ شاهد باال رفتن قیمت نفت در بازار 

جهانی باشیم.

یادداشت

یک فرصت برای ایران

وزیــر نفت در دیــداری که روز شــنبه بــا هیئت 
ترکمنستان داشــت اعالم کرد که تا امروز اسنادی 
بین دو طرف امضا می شــود که نشــان از توســعه 
همکاری های دو کشــور دارد، موضوعی که به گفته 
کارشناســان می تواند یک فرصت برای ایران تلقی 
شــود. ایران با بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخیره 
گازی )دومین دارنده ذخایر گازی جهان( در منطقه ای 
قرار گرفته است که تقاضاکنندگان برای این سوخت 
ارزشــمند و پاک روزبه روز در حال افزایش هستند و 
ایران می تواند بازار تشنه منطقه را سیراب کند. در این 
راستا عملیات سوآپ سه جانبه میان ترکمنستان، ایران 
و آذربایجان که هفتم آذرماه در حاشــیه پانزدهمین 
نشست سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو( امضا 
شده بود، از دوازدهم دی ماه آغاز شد. ایران بر اساس 
این قرارداد ســاالنه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز 
ترکمنســتان را به آذربایجان تحویل می دهد.روشن 
اســت که یکی از فرصت های ایــران برای افزایش 
سهم خود از بازار جهانی گاز و تبدیل شدن به قطب 
گازی منطقه، آذربایجان اســت کــه چنین به نظر 
می رسد ایران گام نخست را با امضای قرارداد سوآپ 
سه جانبه، هوشــمندانه برداشته است و برای تقویت 
و توســعه روابط در آینده از طریق دیپلماسی سازنده 
و فعال می تواند به این مهم دســت یابد. از دیگر سو 
موقعیت راهبردی ایران در نزدیکی دارندگان بزرگ 
ذخایر گازی ســبب می شود که برای تصاحب سهم 
۱۰ درصــدی از تجارت جهانــی گاز به منابع دیگر 
کشورهای همسایه نیز اندیشید تا بتوان با استفاده از 
منابع این کشورها تجارت گاز در منطقه با محوریت 
ایران را شــکل داد. با همه این اوصاف، بسیاری از 
ناظران داخلی و خارجی اقتصاد می گویند برگ برنده 
ایران، استفاده از فرصت های ترانزیتی است که گویا 
راهبرد آمریکا برای منزوی کردن ایران از این مسیر 
به بن بســت رسیده است. سوآپ سبب وابسته شدن 
کشورهای حوزه مرز شــمالی به کشور می شود که 
این موضوع تحکیم و تقویت روابط سیاســی و ثبات 
سیاسی در منطقه را نیز در پی خواهد داشت. اگرچه 
حجم قرارداد ســوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران 
به آذربایجان باال نیســت، اما آغاز آن را باید به فال 
نیک گرفت زیرا با حل مشکالت اقتصادی و افزایش 
تولید نفت و گاز در کشــور، ایران می تواند ثابت کند 
نه تنها عرضه کننده نفت و گاز تولیدی خود اســت، 
بلکه می تواند مسیر مناسب و امنی برای انتقال نفت 
و گاز کشورهای همسایه به اشکال مختلف باشد. اگر 
دیپلماســی انرژی را حرفه، فعالیت و مهارت روابط 
بین المللی بدانیم، قرارداد سوآپ گاز در این قالب قرار 

می گیرد و همسو با دیپلماسی انرژی کشور است.

گروه نفــت وانــرژی: توزیــع رانت در 
بخش هــای مختلف اقتصــاد ایران، پس 
از خروج ایــاالت متحده از برجام وارد فاز 
تازه ای شد چرا که پای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به اقتصاد کشور باز شد و بسیاری از افراد 
سودجو با سوءاســتفاده از محدودیت های 
پیش آمده برای دولت، به آنچه »کاســبی 
تحریم« خوانده می شود، دست زدند. یکی 
از ده ها مورد توزیع رانت که باعث برکشیده 
شــدن گروه های ذینفع متعدد و پرقدرتی 
در کشــور شــده، به موضوع حواله های 
قیر رایــگان بازمی گردد. پای این حواله ها 
زمانی به الیحه بودجه باز شــد که دولت 
به دلیل تحریم های کمرشکن از پرداخت 
بدهی خود به پیمانکاران عاجز شــد و در 
عوض مجبور شد تا با توزیع رانت اقدام به 
پرداخت بدهی خود کند.با وجود آن که قیر 
رایگان تبدیل به یکی از اهرم های سیاسی 
برای عده ای از نمایندگان مجلس شده بود، 
اما مجلس دهم در اقدامی مثبت، نسبت به 
حذف این رانت گســترده از بودجه تالش 
کرد تا اینکه در نهایت با ورود نمایندگان 
دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی، بار 
دیگر قیر رایگان در بین سطور بودجه جای 

پای خود را محکم کرد.
قیر رایگان؛ بار اضافه بر دوش دولت ��

ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس شورای 
اسالمی نســبت به هزینه های تخصیص 
قیر رایگان برای دولت توضیح داد و گفت: 
قیر رایگان برای دولت هزینه های دیگری 
را بــه هزینه های جــاری اضافه می کند؛ 
قیری که در واقع می توانســت به صورت 
یک منبع درآمدی برای دولت محســوب 
شــود و هم دســت دولت را بگیرد و به 
صورت هدفمند و منطقی توزیع شــود، در 

حال حاضر هزینه های زیادی را بر دوش 
دولت گذاشت. وی ادامه داد: قطعاً با توجه 
به توانمندی مراکزی کــه از قیر رایگان 
استفاده می کنند می شد اقدام به تخصیص 
منطقی و درست این کاال کرد اما متاسفانه 
چنین اتفاقی رخ نمی دهد؛ نظارت درستی 
بر نحوه توزیع رانت و امکاناتی از این دست 
به شــهرداری ها، دهداری ها و سایر مراکز 
مورد اشــاره، وجود ندارد. این در حالیست 
کــه باید با توجه به پیشــرفت پروژه ها و 
همچنین نیازهای ضــروری مراکز، اقدام 
به تخصیص قیر رایگان شــود ولی چنین 

سازوکاری برای این امر وجود ندارد.
تشدید نظارت ها کارساز است؟ ��

این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: اگر چنین سیستم نظارتی وجود 
داشته باشد، قطعاً شاهد زد و بندهایی که 
در حال حاضر در جریان است نخواهیم بود. 
توزیع قیر رایگان از یک حیث اگر به صورت 
هدفمند و به صورت قانونمند و از مســیر 
کانال هــای نظارتی انجام شــود می تواند 
مثبت باشــد. وی در ادامه یادآور شد: ولی 
حقیقتاً در بسیاری موارد اصاًل لزومی برای 
توزیع قیر رایگان در مراکز مختلف وجود 
ندارد؛ در بسیاری از این مراکز با توجه به 

ســرمایه های هنگفتی که دارند و باتوجه 
به درآمدهای خوبی که کســب کی کنند 
ضرورتی بــرای حیف ومیل کــردن این 
محصول ارزشــمند نیست. بنابراین دولت 
و مجلــس می توانند از طریق هدفگذاری 
دقیــق و اصولی، این منابــع را به برخی 
مناطق کم برخوردار، با ســرانه درآمدهای 
پایین و مناطــق محروم اختصاص دهند. 
نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی 
توضیح داد: اما همانطور که گفته شد این 
امر نیز بایــد با نظارت کمیته ای مرکب از 
مجلس و دولــت و نهادهای دیگر انجام 
شــود. برای مثال در استان ها و شهرهای 
با سرانه درآمدی باال و همچنین بهره مند 
از امکانــات رفاهــی دیگر نیــازی برای 
تخصیص قیر رایــگان وجود ندارد. اما به 
این دلیل که نظارت هایی از این دست که 
دامنه وسیعی را شامل می شود نمی تواند به 
شــکلی که برنامه ریزی شده انجام شود، 
شــاهد اتفاقاتی خواهیم بود که پیشتر نیز 
مشاهده شده است. متاســفانه در مسئله 
قیر رایگان نیز به اندازه ای ماجرا پیچیده و 
گسترده است که نمی توان به این سادگی 

به همه مراحل کار نظارت دقیق داشت.
کاهش سطح کیفی جایگاه نمایندگان مجلس،  ��

از دوره ای به دوره دیگر
نکــو ضمــن اشــاره بــه روی کار آمدن 
نمایندگان در مجلــس یازدهم به اقتصاد 
آنالین گفــت: نکته ای که به آن اشــاره 
می کنم نظر شخصی است و نمی توان آن 
را به فرد یا افراد خاصی تعمیم داد اما وقتی 
به دوره های گذشته مجلس نگاه می کنیم 
شاهد کاهش سطح کیفی جایگاه نمایندگی 
نمایندگان  متاسفانه  داد:  ادامه  هستیم.وی 
که شأن و منزلت و جایگاهی که برایشان 
در قانون اساسی تعریف شده، این جایگاه را 
رفته رفته از دست می دهند. این در حالیست 
کــه هر نماینده باید از جایگاه و اعتبار یک 
وزیر برخوردار باشــد و بتواند در راســتای 
وظایفــی که برایش در قانــون پیش بینی 
شــده اقدام کند. اما هر چه جلوتر می رویم 
نمایندگان به راحتی حاضر می شــوند برای 
بدست آوردن پســت های اجرایی پایین تر 
از جایگاه نمایندگی البی کنند. بســیاری 
از نماینــدگان حاضرند پســت هایی مانند 
سفارت، معاونت وزارتخانه ها و... را بپذیرند 
و مجلس را ترک کنند.ایــن نماینده ادوار 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اما نباید 
فرامــوش کرد به دلیل رانــت قابل تاملی 
که در حوزه سیاســت وجــود دارد، برخی 
نماینــدگان به جای پرداختــن به وظایف 
مهم و اصلی خودشان از جمله؛ قانونگذاری 
و نظارت بر حســن اجرای قوانین ســعی 
می کنند برای به دســت آوردن محبوبیت 
و افزودن بر نفوذ خود دســت به کارهای 
نمایشــی و عوام فریبانه بزنند.نکو در پایان 
خاطرنشــان کرد: البته من کسی را متهم 
نمی کنم و روی سخنم با فرد خاصی نیست 
اما توزیــع قیر رایگان به عنــوان یکی از 
مصادیق همین موضوع، بدل به یک ابزار 
سیاسی شده که برخی از نمایندگان مجلس 
برای دســتیابی به مطامع سیاســی برخی 

دیگر، مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.

 قیر رایگان؛ اهرم سیاسی در دست برخی نمایندگان

حواله های رانتی!

نگاهی به تغییر قیمتی بنزین از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰

شمارش معکوس برای تغییر معادالت بنزین
اعالم معاون ســازمان برنامه و بودجــه درباره قیمت واقعی 
بنزین، افکار عمومی را با این سئوال مهم روبرو کرده است که 
آیا تغییر معادالت در حوزه قیمت گذاری بنزین نزدیک است؟ 
بنزین سیاســی ترین کاالی ایران تلقی می شــود که همواره 
حساسیت افکار عمومی نسبت به تغییراتی قیمتیان باالست.

پورمحمدی قیمت واقعی بنزین را در گفتگویی برابر با بیست 
هزار تومان اعالم کرده و گفته است بنزین در این شرایط به 
قیمت سه هزار تومان به مردم فروخته می شود. تغییر قیمت 
بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون، همواره با حساسیت های فراوانی 
از ســوی دولت و مجلس و مردم صورت گرفته اســت و در 
مواردی تغییر قیمت بنزین بــه اعتراضات خیابانی نیز منجر 
شده است.  آبان ماه ســال ۱۳۹۸، نزدیک ترین تجربه تغییر 
قیمتی بنزین است که با اتفاقات بسیار ناراحت کننده ای برای 
افکار عمومی و جامعه ایران همراه بود. حاال اما زمزمه افزایش 
قیمت یا به عبارت دیگر تغییــر روند تخصیص یارانه بنزین 
منتشر شــده است و همین امر نشان می دهد دولت سیزدهم 
برای تغییر معادالت در این حوزه گام برداشــته است.  پیش 
از این اخباری در خصوص تخصیص آزمایشی سهمیه بنزین 
به فرد به جای خودرو در کیش و قشــم منتشر و مقرر شده 
اســت در این دو جزیره، ســاکنان ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به 
ازای هر نفــر دریافت کنند.  به این ترتیب یارانه بنزین حتی 
به کسانی که خودرو ندارند نیز تخصیص خواهد یافت. نکته 
مهم اینجاســت که در شرایط فعلی بســیاری از کارشناسان 
معتقدند تغییر در رویــه تخصیص یارانه بنزین می تواند موج 
تورمی جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کند که این خطری 
بزرگ برای اقتصادی اســت که سه سال اخیر تورمی باال را 

تحمل کرده است.
اولین تغییر، ۲ تومان افزایش ��

قیمت بنزین در ســال ۱۳۵۷ برابر بــا یک تومان در هر لیتر 
بــود. بنزین همواره در ایران، در صورت تبدیل به دالر، ارزان 
محســوب می شود اما کشــش خرید و قدرت خرید در ایران 
سبب می شود که بنزین برای شــهروند ایرانی چندان ارزان 
نباشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند بنزین در ایران بر مبنای 
دالر ارزان محسوب می شــود و نمی توان قیمت بنزین را در 
ایران و برای شــهروند ایرانی، با توجه به قدرت خرید چندان 
ارزان ارزیابی کرد. مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشــگاه 
شــهید چمران این نکته را تأیید می کند.ســال ۱۳۵۹ قیمت 
بنزین در ایران از یک تومان به ســه تومان رسید. این اولین 
افزایش قیمت در چهار دهه اخیر محسوب می شود. این قیمت 
ســال های طوالنی در ایران ماند. درگیر شدن ایران با جنگ 
تحمیلی عراق سبب شد قیمت بنزین برای ۱۰ سال به همین 
قیمت فروخته شــود. توزیع کوپن بنزین با هدف مهار میزان 

مصرف در این دوره زمانی صورت می گرفت.
ورود به عرصه تغییر تدریجی ��

 سال ۱۳۶۹، با آغاز ریاســت جمهوری هاشمی رفسنجانی، 
قیمت هر لیتر بنزین به ۵ تومــان افزایش یافت. این قیمت 
برای ۵ سال، باقی ماند. افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۶۹ 
در حالی اتفاق افتاد که کوپن بنزین نیز به پایان راه رسیده بود. 
بــه این ترتیب در این دوره زمانی دارندگان خودرو با افزایش 
قیمت و خداحافظی با کوپن بنزین مواجه شدند. سال ۱۳۷۴ 
اما قیمت بنزین افزایشــی دو برابری را تجربه کرد. بهای هر 
لیتر بنزین به ۱۰ تومان رســید. این اتفــاق در میانه اجرای 
سیاست تعدیل و تورم باال در اقتصاد ایران سبب شد، اقتصاد 
ایران یکی از باالترین نرخ های تورم را در این ســال تجربه 
کند. عقب نشستن دولت وقت از سیاست تعدیل در این دوره 
زمانی رقم خورد. ایران در این دوره زمانی آبســتن تغییر روند 
بــود. از این پس بود که دولت افزایش تدریجی قیمت بنزین 
را در دســتور کار قرار داد و این رویه در دولت اصالحات نیز 
پیگیری شد. افزایش تدریجی قیمت بنزین با هدف رشد بطئی 
و نزدیکی به قیمت جهانی در دستور کار قرار گرفت. این رویه 
از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ دوام آورد.هر لیتر بنزین در سال 
۱۳۷۵ به قیمت ۱۳۰ و در ســال ۱۳۷۶ به ۱۶۰ ریال عرضه 
شد. به این ترتیب بهای هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با 
۲۰ تومان، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۳۵ تومان و در سال ۱۳۷۹ 
و ۱۳۸۰ برابر با ۳۸ تومان بود. قیمت بنزین در ســال ۱۳۸۱ 
برابر با ۵۰ و در ســال ۱۳۸۲ برابر با ۶۵ تومان گزارش شــد. 
بهای بنزین در سال ۱۳۸۳، سال پایانی دولت خاتمی برابر با 
۸۰ تومان بود.ایــن دوران از باثبات ترین دوره های تورمی در 
ایران تلقی می شود و نرخ های باالی تورم در این دوره زمانی 
تجربه نشــد اما در همین مقطع بــود که برخی از نمایندگان 
اصولگرای مجلس با محوریت احمد توکلی طرحی را موسوم 
به طرح تثبیت قیمت ها به مجلس ارائه دادند تا مانع از افزایش 
تدریجی بهای بنزنی شــوند. در این راستا بود که حدادعادل 
این مصوبه را هدیه دولت به مجلس خواند و این چنین پرونده 
افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی بسته شد. این طرح 
سه ســال دوام آورد اما ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد تورم 
زده ایران وارد کــرد و در نهایت کمبود و قطع مکرر برق در 
میانه دهه هشــتاد از سوی مقامات مســئول ثمره این اتفاق 
خوانده شد و فاصله گرفتن قیمت بنزین در ایران از بازارهای 
جهاین رشد قاچاق را رقم زد و در نتیجه اصالح قیمتی بنزین 

اقدامی دشوارتر از گذشته شد. در دولت اصالحات، سید محمد 
خاتمی یک بار تالش کرد در دوره ای که تورم به ثباتی نسبی 
در ایران رســیده بود نسبت به اصالح قیمت اقدام کند اما در 
نهایت با مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس از این اقدام 

بازماند.
ورود به عصر سهمیه بندی ��

ســال ۱۳۸۶ بود که دولت محمود احمدی نژاد با اســتناد به 
افزایش میزان قاچاق و نرســیدن یارانه به دســت نیازمندان 
واقعی و برای مهار میزان مصرف بنزین دســت به ســهمیه 
بندی بنزین زد. در این راســتا بود که هر لیتر بنزین ســهمیه 
بنــدی به قیمت ۱۰۰ تومان و هر لیتــر بنزین آزاد به قیمت 
۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در 
۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندســازی یارانه ها در ایران کلید 
خورد و هر لیتر بنزین ســهمیه ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد 
۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال 
۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی 
یارانه ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه ای را به ۷۰۰ تومان و 
بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رســاند؛ که با تک نرخی شدن بنزین 
در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه ای 
بسته شــد. در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه ای 
۵۰ درصــد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رســید و قیمت 
بنزین آزاد که قباًل هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود ســه برابر شــده 
و به ۳۰۰۰ تومان رســید. این اتفاق با واکنش افکار عمومی 
همراه شد و زنجیره ای از حوادث تلخ را در ایران رقم زد. قیمت 
بنزین در شرایط کنونی نیز با احتساب ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای 
برای هر خودرو برابر با ۱۵۰۰ تومان اســت. بنزین آزاد نیز به 
نرخ ســه هزار تومان عرضه می شود. با این حال زمزمه تغییر 
روند تخصیص بنزین از خودرو به فرد و ایجاد شرایطی برای 
معامله بنزین مازاد افراد در قالب سامانه ای نشان از آن دارد که 
دولت قصد دارد وارد دوره ای تغییری در این حوزه شــود. هر 
چند مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اعالم می کنند افزایش 
قیمت بنزین در راه نیست اما مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی 
پیش از این در گفتگو با خبرآنالین تاکید کرده است این اقدام 
بدان معناست که دولت می خواهد به دست مردم قیمت بنزین 
را افزایش دهد. از سوی دیگر مرتضی عزتی نیز ورود جمعیتی 
هشــتاد و چهار میلیون نفری ایران به عرصه خرید و فروش 
بنزین را اقدامی ناگوار می داند. آنچه مهم است اینکه افزایش 
قیمت بنزین در آبان موجی تورمی را به اقتصاد ایران تحمیل 
کرد. عبدالناصر همتی، پیامد این اتفاق را رشد دوباره قیمت ها 
در بازار ارز و مسکن دانست و تاکید داشت این اتفاق زمینه را 
برای بروز بحران مهیا نمود.در شــرایط کنونی دولت همزمان 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای اساســی را نیز 
در دســتور کار دارد از این رو نگرانی ها در خصوص ورود موج 

تورمی جدید به اقتصاد باالست.

 سهند اینانلو
روزنامه نگار

سحر بابایی
روزنامه نگار

نگاه روز

 کره جنوبی بزرگ ترین واردکننده نفت آمریکا
واردات از خاورمیانه نصف شد

طی سال گذشــته کره جنوبی واردات نفت خود از 
آمریــکا را ۱۰ درصد افزایش داده اســت. به نقل از 
بیزینس کره، گفته می شــود طی ســال گذشته ۴ 
شرکت نفتی کره از جمله هیوندای اویل بنک مجموعا 
۱۱۲,۳ میلیون بشــکه نفت از آمریکا وارد کرده اند 
که نسبت به ســال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد افزایش یافته 
است. با این حساب کره در سال ۲۰۲۱ بزرگ ترین 
واردکننده نفت آمریکا در بازار آسیا بود. کره نخستین 
بار در سال ۲۰۱۵ از آمریکا نفت وارد کرده و مجموع 
نفت وارداتی سئول از آمریکا در آن سال تنها ۲,۴۴ 
میلیون بشکه بود که حاال و پس از ۶ سال ۵۰ برابر 
شده است. در سال ۲۰۱۹ بود که واردات نفت کره از 
آمریکا برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه 
گذشت. از آن طرف شرکت های کره ای واردات نفت 
از کشــورهای خاورمیانه را کاهش داده و از ۹۲۶,۲ 
میلیون بشکه در سال ۲۰۱۶ به ۷۵۲ میلیون بشکه 
در ســال ۲۰۱۹، ۶۷۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ 
و ۵۱۵ میلیون بشــکه در ســال ۲۰۲۱ رسانده اند. 
درواقع می توان گفت واردات نفت کره از کشورهای 
خاورمیانه طی ۵ سال گذشته تقریبا نصف شده است.
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حمل و نقل

نگاه روز

دبیر انجمن خودروسازان؛
خودروسازان با ضرر می فروشند!

نعمت بخش می گوید: دلیلی برای تأخیر در تحویل 
خودروها وجود ندارد، چرا که افزایش قیمت ها اعمال 
شده است. با تغییر در شیوه فروش خودروهای داخلی 
به روش قرعه کشی، همچنان بسیاری از خریداران 
از تأخیر در تحویل خودروی خریداری شده گله مند 
هســتند. برای پیگیری این موضوع با نعمت بخش 

دبیر انجمن خودرو سازان به گفت و گو نشستیم.
چرا خودروها بــا تأخیر به خریــداران تحویل داده 

می شوند؟
دبیر انجمن خودرو ســازان: دلیلــی برای تأخیر در 
تحویل خودروها وجود ندارد. زمانی که قطعه ســاز، 
نمی تواند بــه خطوط تولید، قطعه برســاند، خودرو 
ناقص در پارکینگ می ماند. بازرسان سازمان بازرسی 
می توانند بازدید میدانی از پارکینگ خودروســازان 
داشــته باشند. در حال حاضر بهانه افزایش قیمت را 

نداریم چرا که افزایش قیمت ها اعمال شده است.
بر اســاس شــواهد، پارکینگ خودروسازان مملو از 
خودرو است، اما با این حال خودروسازان از تحویل 
محصوالت خود به مشــتریان طفره می روند، علت 

چیست؟
دبیر انجمن خودرو سازان: از آنجایی که خودروهای 
کف پارکینگ خودروسازان ناقص است، نمی توانیم 

خودروهای ناقص را تحویل مشتریان دهیم.
کدام ارگان برای رفع مشــکالت در حوزه تحویل 
خودروهای دپو شده در پارکینگ ها پیش قدم شده 

است؟
دبیر انجمن خودرو سازان: کمکی از سمت سازمان 
بازرســی نیامده، این در حالی است که ضرب االجل 
برای تحویل خودروها می گذارند. در شرایط تحریم 
هســتیم و در برخی قطعات نیاز بــه واردات داریم. 
ضرب االجل برای زمانی است که مشکلی در تأمین 

قطعات وجود نداشته باشد.
علت اصلی دپوی محصــوالت و تأخیر در تحویل 

خودروها را چه می دانید؟
دبیر انجمن خودروسازان گفت: به دلیل قیمت گذاری 
دستوری توان مالی خودروساز کم می شود و بنابراین 
نمی توانیم با زیان خودروها را تولید کنیم. مهر ۱۴۰۰ 
سازمان بازرسی به مسئله دپوی خودروها ورود کرد؛ 
در آن زمــان تعداد خودروها ۱۴۵ هزار خودرو بود و 
خودروســازان باید تا پایان آبان این تعداد را به صفر 
می رساندند، اما اکنون بعد از گذشت ۳ ماه این تعداد 
به ۱۷۰ هزار خودرو رســیده و پــای مدیران ایران 
خودرو و ســایپا به ســازمان بازرسی باز شده است. 
تا پیش از این خودروســازان بهانــه قیمت گذاری 
دســتوری را داشــتند و دلیل کاهش عرضه خودرو 
را تحمیل زیان می دانســتند؛ اما آبان وزارت صمت 
مجوز افزایش قیمت را به خودروســازان داد و ایران 
خودرو و ســایپا ۱۸ درصد قیمت محصوالت خود را 

افزایش دادند.

خودرو به عنوان وثیقه پذیرفته 
می شود؟

دادستانی کل کشور در بخشنامه ای به دادستان های 
مراکز اســتان ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، 
خودرو و اموال منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار 
داد. دادستانی کل کشور در راستای کاهش جمعیت 
کیفری مــواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه 
کرد و در بخشنامه ای به دادستان های مراکز استان ها 
در راســتای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال 
منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد. در بخشنامه 
دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقالب 
مرکز آمده اســت: »از آنجا که براساس گزارش های 
رســیده و بازرسی های به عمل آمده، تعداد زیادی از 
جمعیت کیفری وارده به زندان ها را افرادی تشکیل 
می دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام 
می شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت 
عجز از معرفی کفیل یــا وثیقه، اتمام وقت اداری یا 
تقارن با ایام تعطیل و طوالنی شــدن فرایند معرفی 
وثیقه ملکی و تشــریفات ارزیابــی و توقیف آن، به 
زندان معرفی می شــوند، لذا مقتضی است به منظور 
تســهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت 
متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه 
نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند )خ( ماده 
۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره 
ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی 
شــده از نوع اموال منقول نظیر خــودرو و ... اقدام 
شــود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به 
تشخیص مقام قضائی تکافوی میزان وثیقه صادره را 
بنماید با مراجعه وثیقه گذار و مالحظه مدارک معتبر 
و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با 
مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ های مجاز معرفی و 
قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه 
صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تأمین 

اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.

نقد روز

سيستم كنترل قطار اروپايي 

کنترل قطار فرایندي اســت که طي آن وسیله ي نقلیه ي 
ریلــي با توجه به اهداف تنظیم شــده بــراي آن، به طور 
پیوســته توسط سامانه هاي هوشــمند مانیتور مي شود. به 
طریق مشابه مي توان به سیستم عصبي انسان اشاره نمود 
کــه در آن از طریق حواس پنج گانــه اطالعات دریافت 
و پردازش شــده و بر آن اســاس تصمیم گیري مناسب و 

دستور مقتضي صادر مي شود. 
اساس کار ETCS نیز مشــابه سیستم عصبي است و در 
آن امــکان انتقال اطالعات و ردیابي وســیله نقلیه ریلي 
در هرلحظه وجــود دارد که این مهم توســط واحدهاي 
فرســتنده و گیرنده در حلقه هاي الکترومغناطیسي کوتاه، 
متوســط و یا بلند از مجراي کانال هاي رادیویي دیجیتال 

و ماژول هاي انتقال ویژه امکان مي یابد. 
ETCS یکي از استانداردهاي پذیرفته شده در ایمني سیر 
و حرکت قطار و سیستم هاي کنترل اتوماتیک آن است. 

هدف از به کارگیري این اســتاندارد ایجــاد امکان تبادل 
اطالعات خط و مســیر ریلــي میان تجهیــزات کنترلي 
نصب شــده در قطــار )Onboard equipment( و نیــز 
تجهیزات کنار خط )Way Side equipment( اســت. 
بنابرایــن ETCS از طریق پیشــگیري از تصادف میان 
قطارها با اســتفاده سازوکارهاي هوشمند مي تواند دخالت 
عامل انســاني را از طریق مکانیزاسیون به حداقل کاهش 

دهد.
بنابراین اســتقرار این ســامانه اهدافي نظیر مکانیزاسیون 
بخش هاي کنترلي، سیســتم موقعیت یابــي قطار با دقت 
باال، ارتقاي سطح ایمني حرکت قطارها، کاهش هزینه ها 
و غیــره... را دنبال مي کند. بنابرایــن برخي از مهم ترین 

کارکردهاي این سامانه عبارت است از:
نخست: حفاظت خودکار قطار

دوم: جلوگیري از برخورد قطارها و ممانعت از خروج قطار 
از ریل

سوم: کنترل عملیات قطار
چهارم: کنترل حرکت و توقف قطار در ایســتگاه و مسیر 

ریلي
پنجم: نظارت بر ســیر و حرکت قطار بر اســاس جدول 
زمان بنــدي و ارائه راهکارهاي هوشــمند بــراي جبران 

انحرافات از جدول
ششم: تبادل اطالعات میان المان هاي سیستم

 ETCS المان هاي مهم
برخي از اجزاي مورداستفاده در ETCS عبارت است از: 

۱- یورو بالیز
 GSM-R -۲

)LEU( ۳- واحدهاي الکترونیکي کنار خط
اینترالکینگ  -۴

)RBC( ۵- مرکز کنترل رادیوئي
)EVC( ۶- سیستم رایانه حیاتي

۷- رابط ماشین و کاربر
۸- سنسورهاي سنجش مسافت

۹- واحدهاي رمزگشایي سیگنال
 ETCS سطوح

ســطح اول ETCS کــه در آن انتقال داده ها از مســیر 
به قطار و برعکس صورت مي گیرد.

ســطح دوم ETCS که عالوه بر برخــورداري از مزایاي 
ســطح اول امکان تشخیص دقیق موقعیت قطار در مسیر 
ریلي و نیز ارتباط مؤثــر از طریق تبادل داده هاي آنالین 
میان قطــار و ATS در مرکز کنترل ترافیک را به صورت 

یکپارچه و به هنگام فراهم مي آورد. 
ســطح ســوم ETCS که در آن عالوه بــر وجود تمامي 
قابلیت هاي دو ســطح پیشــین ، امکان نظارت یکپارچه 
تمامي تجهیزات، مسیر حرکت و قطار وجود دارد و ارتباط 
برخط قطارها با یکدیگر و درنهایت سیســتم هوشــمند 

کنترل ترافیک نیز به صورت خودکار فراهم شده است. 
جمع بندي ��

در طي سال هاي گذشته سیســتم مدیریت ترافیک ریلي 
اروپایي به یک روند رو به رشــد و پذیرفته شــده توســط 
کشــورهاي عضو اتحادیه اروپا بدل شــده است. استفاده 
از این سیســتم مي تواند ایمني سیر و حرکت قطارها را تا 
حد قابــل قبولي ارتقا داده و با یکپارچگي کنترل ترافیک 
و ســامانه ســیگنالینگ امکان کنتــرل و هدایت قطار را 
به بهترین نحو ممکن امکان پذیر ســازد. اســتفاده از این 
فن آوري عالوه بر ارتقاي قابلیت اطمینان مي تواند زمینه 

صرفه جویي در بسیاري از هزینه ها را فراهم نماید.

برخی از کاهش کارکرد روغن موتور اگرچه 
به درجا کار کردن خودرو در ترافیک های 
ســنگین باز می گردد اما مهمترین دلیل 
کاهش کارکرد روغن موتور به کیفیت آن 
مربوط می شود. کیفیتی که به دلیل تقلب 
گســترده در سال های گذشــته به شدت 
کاهش یافته اســت. ابتدا باید بدانیم که 
روغن موتور به دو دســته تقسیم می شود. 
دسته اول روغنی اســت که از لوپ کات 
توسط چهار شرکت ایرانول، سپاهان، پارس 
و بهران تولید می شود. دسته دوم روغنی 
اســت که از استحصال روغن کارکرده به 
دست می آید. موضوع این گزارش به نوع 
دوم روغن ها مربوط می شود. یعنی همان 
روغن ســوخته های خارج شــده از موتور 
خودروها که پس از اختالط گســترده به 
گازوئیل به واحدهای تصفیه روانه شده و 
روغنی بی کیفیت از آن حاصل می شود. از 
آنجا که ۴۰۰ واحدهای تصفیه کننده روغن 
نیاز به حجــم باالی روغن کارکرده دارند 
برخی عرضه کنندگان ســودجو نیز از این 
فرصت استفاده کرده و گازوئیل یارانه ای 
که با شرایط سخت تولید می کنیم؛ را وارد 
روغن کرده و در داخل و خارج از کشور به 
فروش می رسانند. در واقع گازوئیل ارزان 
را به روغن اضافه کرده و حجم آن را باال 
می آورند. اما مساله آنجاست که این روغن 
در واحد تولیدی به اندازه حجمش، کارآیی 
نخواهد داشــت و تنها به همان میزان که 
روغــن در آن به کار رفتــه، کارآیی دارد. 
در این چرخه معیوب یــک محصولی را 
با هزینه های بســیار زیاد تولید می کنیم و 
راندمان تولید روغن تصفیه شده را پایین تر 
از حد مورد انتظار و پایین تر از اســتاندارد 

کمی به دست می آوریم.
چرخه معیوب و پرابهام تصفیه روغن ��

مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده های 
نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز با اشــاره به اینکه روغن کارکرده ماده 
ارزشمندی است و ماهیتاً در صنایع بازیافت 
تبدیل به روغن پایه تصفیه مجدد می شود، 
گفت: روغن موتور پس از مصرف و تصفیه 

به روغن پایه تبدیل شده و پس از ترکیب 
با افزودنی هــای مربوطه تبدیل به روغن 
موتور می شود. امیرمحمد پرهام فر اضافه 
کرد: روغنی که از طریق شرکت ها صادر 
می شــود نیز دو نوع است. یا روغنی است 
که از استحصال روغن کارکرده به دست 
می آید که به آن تصفیه دوم گفته می شود 
و یا روغنی است که از لوب کات به دست 
می آید که توســط چهار شرکت ایرانول، 
ســپاهان، پارس و بهران تولید می شود و 
به آن تصفیه اول مــی گویند.با توجه به 
پیگیری هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز انجام داده است چرخه گردش روغن 
در سامانه جامع تجارت ثبت می شود. اما 
موضوع ما صرفاً ثبت تولید روغن نیست 
و هنوز ابهامات زیادی در این حوزه وجود 
دارد. انــواع روغن ها و روان کننده ها یا به 
صورت مســتقیم و یــا در ترکیب با مواد 
دیگر تحت عنوان هیدروکربن های حاصل 
از بلندینگ صادر می شود. پرهام فر عنوان 
کرد: انــواع روغن هــا و روان کننده های 
صنعتی دارای اســتاندارد ملی هستند که 
برخــی از آن ها مثل روغن موتور، اجباری 
و برخی مثل روغن پایه تشــویقی است. 
اما در حوزه هیدروکربن هیچ استانداردی 
وجود نداشــت، اما امــروز این بخش نیز 
دارای ویژگی های مشخص است. به گفته 
او پیش از این استفاده از روغن پایه تصفیه 
مجدد مصرفی در فرموالسیون محصوالت 
واحدهای هیدروکربنی ســقف مشخصی 
نداشــت و بعضاً تا ۵۰ درصد با سایر مواد 
اولیه اختالط و صادر می شد. ستاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز با استفاده از توان بخش 
خصوصی ابتدا میــزان روغن پایه تصفیه 
مجــدد در هیدروکربــن را تا ۲۵ درصد و 
ســپس به ۱۰ درصد کاهش داد. یعنی در 
محصوالت تنها ۱۰ درصد می تواند روغن 
استفاده شود که باید ویژگی های مشخصی 

نیز داشته باشد.
کارخانه های تصفیه دوم از روغن مخلوط با  ��

گازوئیل استقبال می کنند
پرهام فر یادآور شــد: یکی از موضوعاتی 
که برای ســتاد در ماه های گذشته دردسر 
ایجاد کرده روغن ســوخته هایی اســت 
که طبق اعالم ســتاد بایــد دارای نقطه 
اشــتعال )فلش پوینت( ۱۷۰ سلســیوس 
باشد. متأسفانه برخی سودجویان اقدام به 
امتزاج روغن ســوخته با گازوییل کرده و 
تحت عنوان روغن کارکرده عماًل ماهیت 
آن را تغییر می دهنــد که تنها با آزمایش 
صحت و سقم آن مشخص می شود. این 
فرآورده یارانــه ای را تحت عنوان روغن 
ســوخته به کارخانه های تصفیه دوم می 
فروختند و جالب اســت که کارخانه ها نیز 
از این محصول استقبال می کردند چرا که 
ســوخت تقطیری )فراورده سبک مشابه 
می آوردند.  دســت  به  بیشتری  گازوییل( 
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده های 
نفتی ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز توضیــح داد: شــرکت های تصفیه 
دوم روغــن از عملیــات تصفیــه روغن 
به دســت می آوردند  جانبی ای  محصول 
که شــبیه به گازوئیل است. بنابراین قباًل 
که گازکشــی کمتر بود به عنوان سوخت 

آن را می ســوزاندند و مصرف می کردند. 
اما پس از آنکه گازکشی ها نیاز آنها را به 
انرژی برطرف کرد این ســوخت در قالب 
سوخت مرزنشــین یا حالل آلی از کشور 
خارج می شــد. بنابراین در ســال ۱۳۹۱ 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، رویه ای 
بــرای صادرات این محصوالت نوشــت. 
او تصریح کــرد: با توجه به اینکه فراورده 
تولیدی )سوخت تقطیری( مشابهت باالیی 
بــا نفت گاز دارد، فرآیند تولید و ورود مواد 
اولیه و محصول باید توســط کارگروهی 
متشــکل از نمایندگان ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت، اداره کل اســتاندارد و 
منطقه پخش فراورده های نفتی بررســی 
استحصالی  تقطیری  میزان سوخت  شود. 
از روغن کارکرده توســط تیم کارشناسی 
با همکاری سازمان ملی استاندارد بررسی 
شده اســت. در این پروژه روغن کارکرده 
زیرکارتل خودرو دارای ۷.۲ درصد سوخت 
تقطیری است و روغن سوخته جمع آوری 
شده که به دست واحدهای تصفیه روغن 
می رســد ۱۲ درصد. که ایــن خود مؤید 
وجود کمتــر از ۵ درصد فراورده ســبک 
در روغن ســوخته اســت.پرهام فر تاکید 
کرد: امروز گفته می شــود نزدیک به ۴۰۰ 
کارخانه اســتحصال روغــن کارکرده در 
کشور وجود دارد. جالب آنکه از این تعداد 
۷۴ شرکت ســوخت تقطیری می گیرند و 
از کشــور خارج می کنند. به همین خاطر 
تعداد این شــرکت ها از ســال ۱۳۹۲ تا 
امروز از ۱۹ به ۷۴ واحد رســیده است.او 
اذعان کرد: در حال حاضر اتوســرویس ها 
به عنــوان واحدهای جمــع آوری کننده 
روغن کارکرده شناخته می شوند اما آیا این 
واحدها روغن سوخته را با فاکتور خرید و 
فروش می کنند؟ یا واحدهای اســتحصال 
روغن ثبت اطالعاتی دارند؟ متاسفانه باید 
گفت این یک فرآیند کاماًل مبهم اســت 
که البته با سامانه جامع تجارت امکان این 
موضوع بیش از پیش فراهم شده است. او 
اظهار کرد: همین خوراک آلوده باعث شده 
برخی از واحدهای تصفیه انباشت سوخت 
تقطیری داشته باشند و با پر شدن مخازن، 
تولیدشان متوقف شــود. این مسیر آلوده 

دردسرهای زیادی ایجاد کرده است.

 چگونه کارکرد روغن ها نصف شد؟

تقلب در تولید روغن موتور خودروها 

کارگران مشغول تصادف هستند!
بی توجهی شرکت ها به مسئولیت اجتماعی

افزایش تصادفات در راه های شــهری و روستایی خوزستان 
زنگ هشدار را برای رسیدگی بیشتر نواخته است که در این 
بین کارگران جزو افرادی هســتند که شدیدترین تصادف را 
در ایــن مدت به خود دیده اند. آمــار رو به افزایش تصادفات 
و تلفات جاده ای در خوزســتان باعث شده تا این بار مردم از 
وضعیت تصادفات ابراز نگرانی کرده و نسبت به ایمن سازی 
جاده های شــهری و روستاها از سوی مسئوالن تاکید کنند. 
این روزها یکی از خبرهای مهم رسانه های خوزستان تصادف 
مرگبار خودروهای حامل کارگران اســت؛ صبح شنبه چهارم 
دی مــاه، تصادف مرگبار اتوبوس حامــل کارگران نفتی در 
محور اهواز به خرمشــهر باعث مرگ ۱۰ کارگر شــد. چند 
روز پس از این تصادف واژگونی یک دستگاه وانت بار حامل 
کارگران فصلی در محور جاده دزفول به شوش تیتر رسانه ها 
شــد؛ همچنین چند روز بعد عصر روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، 
تصادف ون و تریلر در محور شوش به چغازنبیل باعث کشته 
و زخمی شدن پنج نفر از کارگران شرکت پاک چوب شد. دو 
روز بعد همزمان با روز شــهادت حضرت فاطمه الزهرا )س( 
خبر حادثه مینی بوس های حامل کارگران شرکت کاغذپارس 
و حریز خوزستان در مسیر شــوش به اهواز به گوش رسید 
که در این حادثه دو مینی بوس سرویس کارگران هیچ گونه 

تلفاتی نداشتند.
جاده ها ناایمن هستند ��

رئیس پلیس راه خوزســتان در گفتگوی ویژه خبری با اشاره 
به وقوع تصادفات خودروهای حامل کارگران در محورهای 
اســتان در روزهای گذشــته گفت: نمی توان سهم راننده در 
ایــن تصادفات را نادیده گرفت اما جاده های خوزســتان نیز 
ایمنی الزم را ندارند. ســرهنگ رضا دولتشاهی گفت: حادثه 
تصادف مسیر اهواز - خرمشهر خطای انسانی کاماًل مشهود 
بوده چون تصادف محور اهواز -  خرمشهر بر اثر خستگی و 
خواب آلودگی راننده خودروی ایسوزو و تصادف روز سه شنبه 
در محور اهواز-  شــوش به علت سبقت بی مورد و غیرمجاز 
راننده ون رخ داده اســت. رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره 
به اینکه محور اهواز-  شوش یکی از محورهای اختصاصی 
خوزســتان اســت، یادآور شــد: در خوزســتان محورهای 

اختصاصی زیادی وجود دارد که توسط شرکت ها برای تردد 
پرســنل ایجاد شده اند اما هیچ کســی در زمینه ایمن سازی 
این محورها مســئولیت را قبول نکرده است. وی بیان کرد: 
راهداری زیر بار این مســئولیت نمی رود و شرکت هایی که 
ایــن محورها را احــداث کرده اند نیز در بحث ایمن ســازی 
هزینه ای نکرده اند که این موضوع را به اســتاندار خوزستان 
اعالم کرده ایم. دولتشاهی افزود: در خوزستان مسئولیت های 
اجتماعی شــرکت ها به خوبی انجام نمی شود و به دلیل نبود 
ضمانت اجرایــی، کار خاصی در این زمینه انجام نداده اند در 
حالی که شــرکت های مستقر در استان های همجوار در این 

زمینه به خوبی کار شده است.
افزایش تلفات جاده ای ��

بر اســاس آمار پزشکی قانونی خوزستان در ۶ ماهه نخست 
امسال ۴۲۱ نفر در حوادث رانندگی خوزستان جان خود را از 
دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
۶ درصد رشد داشته است. همچنین در ۶ ماهه نخست امسال 
تعداد مصدومان ناشــی از تصادفات رانندگی که به پزشکی 
قانونی مراجعه کرده اند، هفت هزار و ۶۸۴ نفر گزارش شــده 
که نسبت به سال گذشته، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. 
حجت االسالم سید محمدنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه 
در خوزستان و امام جمعه اهواز در خطبه های نمازجمعه ضمن 
تسلیت به جان باختن تعدادی از کارگران نفتی بر اثر تصادف 
در جاده اهواز خرمشــهر اظهار کرد: از همه نهادهای دولتی 
درخواست می شود به سرعت نسبت به رفع خطر و اقدامات 
الزم برای ایمن ســازی این جاده اقدام کنند. حجت االسالم 
مهدی علیزاده امام جمعه شوش گفت: روزانه شاهد خبرهای 

تلــخ حادثه تصادف و جان باختن هموطنــان ما در جاده ها 
هســتیم. وی افزود: چه کسی پاسخگوی خون این عزیزان 
اســت و چرا هیچ تالشی برای ایمن سازی جاده ها از سوی 
متولیان امر دیده نمی شــود. امام جمعه شــوش تاکید کرد: 
بارها از وضعیت نامناســب جاده های شهری و روستایی در 
خطبه هــای نمازجمعه اعتراضاتی کردم اما گوش شــنوایی 

نیست.
جاده های خوزستان را دریابید ��

حجت االسالم علیزاده بیان کرد: مسئوالن نباید نسبت به این 
حوادث و جان باختن یا مجروح شــدن هموطنان بی تفاوت 
باشــند آنها برای ایمن ســازی جاده ها باید هرچه سریع تر 
اقدامات الزم را انجام بدهند. امام جمعه شوش تصریح کرد: 
انتظار داریم استاندار خوزستان ایمن سازی جاده های شهری 
و روستایی این استان را به صورت ویژه در اولویت کاری قرار 
بدهد تا دیگر شــاهد حوادث تلخ از جان باختن هموطنان در 
جاده ها نباشیم.  »محمد کعب عمیر« نماینده مردم شوش در 
مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت:  »تا کی باید شاهد 
جان باختن انسان ها در جاده های مرگ آور خوزستان باشیم«. 
عضو کمیســیون اجتماعی در مجلــس در این توئیت گفته 
است: »تصادف های اخیر ردپای شرکت های صنعتی استفاده 
کننده از این محور به چشم می خورد، مسئولیت اجتماعی شما 
در قبال جان افراد بومی چیست؟ آقای وزیر راه و شهرسازی، 
شهرستان های شوش و کرخه از مسکن شما بهره ای ندارند 
حداقل راه های آنها را دریابید«. خوزســتان بیش از ۱۸ هزار 
کیلومتر راه های فرعی، اصلی، روستایی، آزادراه و بزرگراه دارد 
که حدود ۸ درصد از مجموع راه های کشور را شامل می شود.

سجاد عبیدی پور
روزنامه نگار

محیا سادات بهره دار
سردبیر

فرزانه طهرانی
روزنامه نگار
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نگاه روز

دریاچه چورت؛ 
منظره ای بکر و جوان

دریاچه چورت که آن را با نام میانشه نیز می شناسند 
در ۱۰ کیلومتری روستای چورت در استان مازندران 
قرار دارد و وسعت آن نیز چیزی حدود ۲/۵ هکتار 
اســت. این دریاچه در محاصره درختانی بلندقامت 
و ســبزرنگ قرار دارد و همیــن موضوع نیز آن را 
تبدیل به گزینه ای منحصربه فرد و زیبا جهت بازدید 
و گذراندن اوقاتی آرام و دلنشین کرده است. استان 
مازندران به عنوان یکی از سرسبزترین و زیباترین 
استان های کشــور، دیدنی های بسیاری دارد که با 
قدم گذاشــتن در هر قسمت از آن می توان شاهد 
زیبایی هــای خلقت پروردگار بــود. در این میان، 
آبشارها و دریاچه ها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار 
هستند و یکی از جذاب ترین جاذبه های دیدنی برای 
گردشگران به شمار می آیند. وجود دریاچه ای زیبا و 
بکر آن هم در قلب جنگلی سرسبز و انبوه، تصوری 
است که احتمااًل در ذهن بسیاری از ما چیزی شبیه 
به یک رویاست و شاید با خود فکر کنیم که چنین 
مناظری را نمی توان در کشــور خود پیدا کرد. در 
صورتی که ایران، کشــور هفت اقلیم است و هر 
گوشه ای از آن نیز زیبایی های منحصربه فرد خود 
را به رخ می کشــد. در این مطلب همراه ما باشید 
تا به یکــی از جوان ترین و در عین حال زیباترین 
دریاچه های اســتان مازندران سری بزنیم و با آن 

بیشتر آشنا شویم: دریاچه چورت.
درباره دریاچه چورت ��

دریاچــه چورت کــه آن را بــا نام میانشــه نیز 
می شناســند در ۱۰ کیلومتری روستای چورت در 
اســتان مازندران قرار دارد و وسعت آن نیز چیزی 
حدود ۲/۵ هکتار اســت. این دریاچه در محاصره 
درختانی بلندقامت و ســبزرنگ قرار دارد و همین 
موضوع نیز آن را تبدیل به گزینه ای منحصربه فرد 
و زیبا جهت بازدید و گذراندن اوقاتی آرام و دلنشین 
کرده اســت. یکی از موضوعــات و ویژگی های 
جالبی که می تــوان در رابطه با دریاچه چورت نام 
برد چگونگی پیدایش آن است. دریاچه چورت در 
سال ۱۳۱۸ شمسی و بعد از رانش زمین و زلزله ای 
که در این منطقه اتفاق افتاد به وجود آمد، چراکه 
در نتیجــه این زمین لرزه مســیر آب این منطقه 
بســته شــد و دریاچه فعلی پدید آمد. این ویژگی 
که نشان دهنده جوان و متفاوت بودن این دریاچه 
است آن را در میان سایر دریاچه های اطراف بسیار 
مهم و منحصربه فرد کرده اســت. منظره دریاچه 
چورت بســیار دلنواز و آرامش بخش اســت. این 
منطقه غالباً در میان مــه غرق قرار دارد و مناظر 
زیبای دیگری را نیز می توان در اطراف آن مشاهده 
کرد که گشــت وگذار شــما را تکمیل می کند. به 
عالوه آنکه امــروزه قایق هایی نیز در این دریاچه 
تعبیه شــده اند که امکان یک خاطره قایق سواری 
جذاب را در ذهن شما ماندگار می سازند. حاال که 
به تمامی این مسائل اشاره کردیم حیف است این 
را نیز نگوییم که فضای اطراف دریاچه چورت یکی 
از بهترین گزینه ها برای پیاده روی اســت، چراکه 
شما با قرارگیری در قلب جنگل می توانید از بوی 
گیــاه و خنکی هوا لذت ببرید و چشــمان خود را 
از تماشــای مناظری بکر و زیبا سرشار نمایید. به 
همین خاطر هم هست که بازدید از دریاچه چورت 
را معمواًل به کسانی توصیه می کنیم که به دنبال 
مکانی آرامش بخش و دلنشین هستند تا ساعاتی 
از زندگی شلوغ و پردردسر شهری در امان باشند. 
دریاچه چورت در واقع در شــکاف دره ای پرشیب 
قــرار دارد و همین موضوع نیــز نقش زیادی در 
بکر و زیبا بودن آن ایفا کرده اســت. این دریاچه 
به صورت بیضی شکل اســت و عمق آن هم در 
زمان های مختلف تغییر می کند، چراکه همان طور 
که انتظار می رود بســیار تحت تأثیر میزان بارش 
در منطقه اســت. از آنجایی که این دریاچه بعد از 
زلزله به وجود آمده اســت به خودی خود آبزی ای 
در آن زندگــی نمی کند و هــر گونه ماهی که در 
آن مشاهده می کنید افراد ساکن در منطقه به آن 
انداخته اند. پوشش گیاهی اطراف دریاچه چورت که 
آن را به طور کامل محاصره است در طول فصول 
مختلف سال زیبایی های منحصربه فردی را به رخ 
همگان می کشد، به همین دلیل نیز باید گفت که 
تمامی فصول سال را می توان برای بازدید از این 
دریاچه، مناسب دانست، با این حال از آنجایی که 
سرمای زمســتان در این منطقه نسبتاً زیاد است 
شــما می توانید برای بازدیــد از دریاچه چورت در 
فصل های بهار تا پاییز مراجعه نمایید. باید به این 
موضوع نیز اشــاره کنیم که امکان شنا در دریاچه 
چورت به هیچ عنوان وجود ندارد و این مسئله ای 
است که غالباً با آن روبه رو هستیم. به دلیل وجود 
بوته ها گیاهان متفاوت در کف این دریاچه، شــنا 
کردن در آن کار ایمن و درستی نیست و می تواند 
آسیب رسان باشد، به همین دلیل نیز بهتر است که 
به کلی قید شــنا کردن در این دریاچه را از ذهن 

خود خارج کنید.

گزارش

علت افزایش قیمت بلیط هواپیما 
در دی ماه چیست؟

هنــوز چیزی از خبر خوب کاهش ۱۵ درصدی 
قیمــت بلیط هواپیما در آذر ماه نگذشــته بود، 
که خبری دیگر مبنی بــر افزایش قیمت بلیط 
هواپیما در دی ماه منتشــر شــد. اما علت این 
ســازمان های  آیا  چیســت؟  قیمت  افزایــش 

هواپیمایی در آن نقش دارند؟
تاکنــون، بلیط های هواپیمــا داخلی و خارجی 
شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شدند. اما بر 
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی،  اساس 
از تاریــخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ کلیــه شــرکت های 
هواپیمایی موظف هســتند ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده را بر روی بلیط هواپیمای خارجی 
و ۴ درصــد مالیات بر ارزش افــزوده بر روی 
بلیط هواپیما داخلی را محاســبه و به سازمان 
امور مالیاتی پرداخــت کنند. در این صورت به 
موجــب آن افزایش قیمت بلیــط هواپیما رخ 
خواهد داد. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، 
مقصود اســعدی ســامانی درباره این افزایش 
قیمت توضیــح داد: در گذشــته از فروش هر 
بلیط هواپیما، ۵ درصد عوارض شــهرداری اخذ 
می شــد، در قانون جدید عوارض شهرداری ها 
حذف شــده و به جــای آن ۹ درصد مالیات بر 

ارزش افزوده تعلق می گیرد.
همانطور که در اول آذر ماه ۱۴۰۰ سقف قیمت 
بلیط هواپیما اعالم شــد و در مطلب »آیا خبر 
کاهش قیمت بلیط هواپیما حقیقت دارد؟!« به 
آن پرداختیــم، حدود ۱۵% نــرخ بلیط هواپیما 
کاهش یافــت و اکنــون در پروازهای داخلی 
مجموعــًا ۴ درصــد و در پروازهای خارجی ۹ 
درصــد مالیات بر ارزش افزوده به ســقف نرخ 

بلیط هواپیما افزوده می شود.
برای آنکــه این افزایش قیمــت بلیط هواپیما 
واضح تر باشد با یک مثال آن را شرح می دهیم: 
اگر قیمت بلیط هواپیما تهران به کیش نیز بین 
۰۰۰/۷۰۰ تومان تا ۰۰۰/۳۰۰/۱ تومان باشد با 
اعمال مالیات بر ارزش افزوده از دوشــنبه ۱۳ 
دی ماه، مبلــغ ۲۸ تا ۵۲ هزار تومان به قیمت 

فعلی اضافه خواهد شد.
شایان ذکر است این مبلغ مالیات بر ارزش فزوده 
دریافتی از مسافر مستقیمًا باید به سازمان امور 
مالیاتی پرداخت شود و شرکت های هواپیمایی 

ارتباطی با آن ندارند.
قوانین کنسلی بلیط هواپیما چگونه می شود؟ ��

دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی، مقصود 
اســعدی سامانی در پاســخ به این سؤال گفته 
است که هنگام اســترداد این ۹ درصد هم به 
خریدار بلیط هوپیما عودت داده خواهد شد. اما 
هنوز ســؤاالت و ابهامات زیــادی در باره این 
موضوع وجود دارد و اطالعات تکمیلی متعاقبًا 
توسط تیم خبری الی گشــت، ساعالم خواهد 

شد.
چه زمانی می توانیم بلیط هواپیما ارزان بخریم؟ ��

قیمــت بلیــط هواپیما شــناور و متناســب با 
شــرایط عرضه و تقاضــا متغیر اســت. اما از 
برای  سوی ســازمان هواپیمایی کشور سقفی 
قیمت بلیــط هواپیما اعالم می شــود که کلیه 
شــرکت ها ملزم به رعایت ســقف نرخ اعالم 
شده هســتند و نمی توانند غیر قانونی افزایش 
قیمــت بلیط هواپیما داشــته باشــند. به طور 
کلی بلیــط هواپیمای هر مقصــدی در زمان 
»های ســیزن« و تعطیــالت یعنی زمان هایی 
که تقاضای ســفر به آن مقصد بیشتر می شود، 
گران تر و در زمان های عادی ارزان تر است. به 
طــور مثال بلیط هواپیما کیش در فصل پاییز و 
زمســتان و تعطیالت نوروز به نسبت تابستان 
گران تر اســت. یا بلیط هواپیما مشهد در زمان 
مناســبت های مذهبی مانند تولد اما رضا و… 

گران تر از زمان های عادی است.

یکــی از جاذبه هــای عجیب در دنیا، 
آبفشــان فالی است که در ایالت نوادا 
آمریکا واقع شده اســت. این آبفشان 
انسانی تشکیل  به موجب یک خطای 
شده است. آبفشــان فالی با ارتفاعی 
معادل یــک و نیم متــر، جریان آب 
را به ســطح زمین هدایــت می کند. 
در آبفشــان جــذاب و منحصر به فرد 
فالی رنگ های گوناگونی به چشــم 
می خورند که ناشی از کانسنگ های 

مختلف مواد معدنی هستند. 
یکــی از جــذاب تریــن جاذبه های 
آمریــکا، آبفشــان فــالی واقــع در 
شهرستان واشــو است. آبفشان فالی 
با عناویــن مختلفی اعم از فالی نوادا 
 Fly Ranch« و فالی رانج گیــزر یا
Geysar« شــناخته می شود. ارتفاع 
آب در آبفشان فالی معادل یک و نیم 
متر برآورد شده اســت. تداوم آبفشان 
فالی به حرارت مرکزی زمین وابسته 
است. بدین ترتیب، جریان آب آبفشان 

فالی ، به صورت دائمی می باشد.
وجه تسمیه آبفشــان فالی به مزرعه 
فالی که این آبفشان در آن قرار دارد، 
باز می گردد. آبفشان فالی در منطقه 
ای از زمیــن های خصوصی صحرای 
صخره ســیاه قرار دارد. عنوان جذاب 
ایالت  در  گردشــگری  منظــره  ترین 
نوادا یا صخره ســیاه به آبفشان فالی 

اختصاص یافته است. 
نــوادا در مقایســه هــای ایالت های 
گرمایی  زمیــن  پتانســیل  از  مختلف 
بیشــتری برخوردار است. احتمال می 
رود گرم ترین چشــمه های آمریکا به 

ایالت نوادا تعلق داشته باشند. 
الزم به ذکر اســت بازدید از آبفشــان 
فــالی برای عموم مردم میســر نمی 

باشد. 
آبفشان فالی؛ از گذشته تاکنون ��

آبفشان فالی  در سال های گذشــته 
ظاهری متشــکل از چند تکه ســنگ 
داشته اســت. در دهه ۱۹۰۰ میالدی، 
بومیــان منطقه در راســتای یک حفر 
چاه بــه منظور مصــارف متعدد اقدام 
کردند. به تدریج، در طی حفاری های 
متعدد، جریان آب گرم از اعماق زمین 
به سمت بیرون حرکت کرد و از ال به 
الی ترک های موجود بر روی زمین 

راه یافت. 
به اســتناد از برخی روایات در ســال 

۱۹۴۶ میالدی بــرای دومین بار چاه 
بدون درپــوش، در مزرعه فالی کنده 
کاری شــد. همزمان با جست و جوی 
کارگران برای انــرژی زمین گرمایی، 
آبفشان فالی تحت تأثیر فعالیت های 

انسانی به وجود آمد.
کارگران تالش گسترده ای در راستای 
مهــار فوران آب انجــام دادند. با این 
وجود آب هــای معدنی منطقه فالی، 
با حجم گســترده و ارتفاع فراوان به 

سمت بیرون هدایت می شد. 
فوران های آبفشان سبب انحالل مواد 
معدنــی آب در محیط شــد. به گونه 
ای که در طی فــوران جریان آب به 
ســطح زمین، یک پدیده به مثابه کوه 
به وجــود آمد. در اطراف کوه یعنی در 
اطراف آب فشان، ردیف تراس پلکانی 

شکل گرفت. 
اطــراف جاذبه طبیعی فــالی، تحت 
پوشش جلبک های متعددی قرار دارد. 
جلبــک های موجــود در این منطقه، 

ترموفیلیک نام دارند. 
و  ترموفیلیــک در آب  جلبک هــای 
هوای گــرم و مرطوب قادر به زندگی 
هســتند. آب فــالی، از دمای باالیی 
برخوردار است که زمینه را برای تداوم 

حیات جلبک ها فراهم می کند. 
به مرور زمان در طی رســوب گذاری 
امالح موجــود در آب و تداوم زندگی 
شــکل  ترموفیلیک،  هــای  جلبــک 
ظاهری آبفشــان به صورت رنگارنگ 

تغییر یافت.
جلبک های گرما دوســت موجود در 
آبفشان فالی ســبب به ارمغان آمدن 
رنگ سبز در حیطه آبفشان شده است. 
عالوه بر این، علت رنگ های مختلف 

فالی به کانســنگ های مختلف مواد 
معدنــی اختصــاص دارد. رنگ قرمز 
آبفشان به موجب آهن موجود است و 
به موجب گوگردی  رنگ زرد خردلی، 
کــه درون تپه هــای رنگارنگ فالی 

گیزر وجود دارد، شکل گرفته است. 
بدیــن ترتیب آبفشــان فــالی یک 
پدیده مصنوعی به شــمار می رود که 

محصول ساخت بشر است. 
حوضچه های آبفشان فالی ��

پدیده زیبای آبفشــان فــالی، زمینه 
را برای شــکل گیری حوضچه هایی 
فراهم کــرد. در واقع فــراوان آب به 
صورت مکرر، ســبب تغییر شــکل در 
ســنگ های منطقه فالی شد و منجر 
به شکل گیری تراس هایی چشم نواز 

به رنگ آبی شد. 
در سال های اخیر از درون آب فشان 
اصلی فــالی، جریان آبی به ســمت 
بیــرون نمی ریزد. با این وجود دو آب 
فشــان و یک تپــه در منطقه فالی 
تحت تأثیر آب فشــان فالی به وجود 

آمده اند. 
فواره فالی گیزر ســبب شکل گیری 
سرچشــمه هــای متعــددی بــا آب 
گرم شــده اســت. دمای آب برخی از 
سرچشمه های ناشی از آبفشان فالی، 
حــدود ۲۱۹ الی ۲۸۶ درجه فار نهایت 

است. 
در  �� موجود  گردشگری  جاذبه  دو 

نزدیکی آبفشان فالی
پارک ملی دره آتش ��

پارک ملی دره آتش در بخش جنوبی 
ایالت اورتون نوادا قرار دارد. وســعت 
این پارک ملی بالغ بر ۴۶ هزار هکتار 

می باشد. 

در داخل پارک، سنگ های ماسه ای 
به رنگ قرمز یافت می شــود. سنگ 
های پارک با قرار گیری در نور آفتاب، 
به صــورت فوران آتــش نمایان می 

شوند. 
دریاچه مید  ��

در رودخانــه کلــرادو، دریاچه ای به 
نام مید وجــود دارد. از نظر حجم آب، 
دریاچه مید بزرگ ترین مخزن آب در 

آمریکا است. 
عنــوان مرگ بــار ترین پــارک ملی 
جهان بــه دریاچه مید اختصاص دارد. 
ایــن دریاچه در جنوب شــرقی ایالت 
نوادا واقع شــده است. بخش گسترده 
ای از تلفات جانــی که در این منطقه 
صــورت می گیرد بــه موجب گرمای 
حاکم در بخــش صحرایی دریاچه باز 

می گردد. 
مسیر دسترسی به آبفشان فالی ��

ایالــت نــوادای آمریکا- شهرســتان 
روســتای  کیلومتری   ۳۲ در  واشــو- 
گرالک- مزرعه فالی- آبفشان فالی

همانطور کــه بیان کردیــم، یکی از 
جاذبه های زیبــای موجود در ایاالت 
است.  آبفشــان فالی  امریکا،  متحده 
این آبفشــان در ایالت فالی واقع در 

شهرستان واشو قرار دارد. 
آبفشان فالی، در سال ۱۹۶۴ در طی 
حفر چاه توســط کارگران برای انرژی 
زمیــن گرمایی به وجود آمده اســت. 
ارتفــاع آب در آبفشــان فالی معادل 

یک و نیم متر برآورد شده است.
انحــالل مواد معدنی موجود در آب به 
مرور زمان ســبب شــکل گیری یک 
پدیــده به مثابه ی کوه و ردیف تراس 

پلکانی شد. 
در اطراف آبفشان زیبای فالی، جلبک 
هایی گرما دوســت به نام ترموفیلیک 
قرار دارند. این نوع جلبک ها با شرایط 

آب و هوایی گرم سازگاری دارند. 
به مرور زمان شــکل ظاهری آبفشان 
فالی تغییــر پیدا کرد و به رنگ های 

سبز، زرد خردلی و قرمز مبدل شد.
رنگ سبز آبفشان از وجود جلبک های 
ترموفیلیک نشــات مــی گیرد. عالوه 
بر این، رنــگ زرد خردلی، به موجب 
گوگردی که درون تپه های رنگارنگ 
فالی گیزر وجود دارد، شــکل گرفته 
است و رنگ قرمز به خاطر آهن های 

موجود در آبفشان فالی می باشد. 

معرفی آبفشان فالی نوادا؛

شگفتی ساخته دست بشر

میدان انقالب تهران: قلبی که هنوز می تپد
میــدان انقالب تهران، میــدان خاطره هاســت. این میدان 
فشــرده تاریخ ایران معاصر اســت. کرونا رمق میدان ها را 
گرفته، اما هنوز در سرتاســر جهان میدان هایی ســرزندگی 
خود را به نمایش می گذارند. میدان انقالب از جمله آنهاست. 
توصیف های زیر عمدتاً از دوره پیش از کرونا است. می توان 
بــا اطمینان گفت که میدان انقالب و خیابان انقالب پس از 
کرونا دور دیگری از زندگی و سرزندگی را آغاز خواهند کرد. 
عصرگاهان که روز میل به تمام شــدن دارد، تازه زندگی در 
میدان انقالب تهران شــروع می شود. به ویژه در فصل های 
گرم سال که زمان های نزدیک به غروب، خنک ترین وقت ها 
برای پرســه زنی در یــک میدان پرهیاهو و پر ایماژ اســت. 
»انقالب« را به درســتی می توان یک مرکــز فرهنگی در 
مرکز شهر نامید. خط پر تردد مترو و بی آر تی، سینما بهمن، 
دانشگاه تهران، کتاب فروشی های ثابت و دست فروشان کیف 
و کتاب و نقاشی، پدیده هایی فرهنگی هستند که یا در خود 
میدان و یا در اطراف آن جمع شــده اند. جمعیت فراوان است 
و پیاده روها ظرفیت و کشــش این همــه جمعیت را ندارند. 
دستفروش ها هم اغلب بخش های بزرگی از این پیاده روها را 
به خود اختصاص داده اند و پیاده رو هرچه بیشتر تنگ تر شده 
است. دختران و پسران جوان دست در دست هم قدم می زنند 
و خود و عشقشــان را به رخ رهگذران می کشــند. همزمان 
صداهایی به گوش می رسد. صدای فروش مقاله، پایان نامه و 
حتی کتاب! چیزی شبیه به داد زدن برای فروش یک غذای 
آماده یا فروش اســباب بازی کودکانه. عده ای که پول دارند 
و می خواهند به واســطه همین پول مدرک دانشگاهی هم 
بگیرند، مشتری های اصلی رساله فروش ها هستند − چیزی 
نامتعارف و باورنکردنــی اما واقعی. آن ها نزد »دادزن« های 
ســفارش کتاب و مقاله و پایان نامه می روند، موضوعشان را 
می گویند، پولش را پرداخت می کنند و منتظر می مانند تا در 
اسرع وقت، شبکه علمی بنگاهی، برایشان مقاله بنویسد و آن 
را به نام خود به دانشگاه، مجله یا نشر مورد نظرشان بدهند.

فضایی برای حضور ��
میدان انقالب و خیابان های منتهی به آن، تنها یک »مکان« 

نیستند. آن ها »فضا« هایی اجتماعی اند که حامل معنا هستند. 
مکان، همان محل هندســی فعالیت های انســانی و حیوانی 
است. یعنی چیزی که روی نقشه های جغرافیایی یا ماکت های 
معمــاری می توان دید. اما »فضا« همان روابط اجتماعی حک 
شده در مکان است که آن را از حالت »طبیعی« خارج می کند 
و کنش انســانی را بر آن غالب می کند و خود مکان را نیز به 
مــرور تغییر می دهد. میدان انقالب را بر این اســاس می توان 
»فضــا« یی نامید کــه به لحاظ اجتماعی گروه هایی شــامل 
جوانان، دانشجویان، دســت فروش های کتاب، روشنفکران و 
کتاب خوان ها و... همگی قشــرهایی هستند که در یک توافق 
ناگفته، انقالب را برای دیدار همدیگر، قدم زدن انتخاب کرده اند. 
تمرکز آن ها در این مکان، همان چیزی است هویت خاصی به 
آن بخشیده و آن را به یک فضای متمایز شهری تبدیل کرده 
است به هسته کنشگری فرهنگی تبدیل شده است. نام میدان 
انقالب با یک واقعه تاریخی و سیاسی مهم در تاریخ ایران پیوند 
خورده است. قبل از انقالب ۵۷ نام این میدان “۲۴ اسفند”، روز 
تولد رضاشاه پهلوی، بود و به همین مناسبت هم تندیس شاه 
در وســط میدان نصب شده بود. معماری و ساخت و سازها در 
نقاط شــهری تهران در عصر قاجارها عمأل طوری پیش رفته 
بود که »انقالب« کنونی و »۲۴ اســفند« گذشته را به مرکزی 
خدماتی تبدیل کرده بود که اغلب خیابان های اصلی تهران به 
آن ختم می شد. اکنون پس از گذشت سالیان، هنوز هم میدان 

انقالب جایگاهی مهم در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی دارد.
قهرمانی به نام خیابان ��

مارشــال برمن در بررســی مدرنیسم و توســعه نیافتگی در 
پترزبورگ قرن ۱۹، بلوار نوسکی این شهر را معرف همه آن 
نیروهای خارجــی و جهان وطنی می داند که در متن زندگی 
روسی جاری بودند. پترزبورگ در واقع نماد »روشنگری« بود 
)در برابر مسکو که نماینده تمام سنت های بومی روسی بود( 
و بلوار نوسکی این شهر، ویترینی بود برای نمایش عجایب 
اقتصاد مصرفی که شیوه مدرن تولید انبوه می رفت تا حصول 
آن را برای همگان ممکن سازد. بدین سان، بلوار نوسکی به 
صورت نوعی محوطه آزاد ظاهر گشــت که در آن نیروهای 
اجتماعــی و فکری، می توانســتند به نحــوی خودانگیخته 
منکشف شــوند. تناقض ها و تضادهای موجود در بلوارهای 
مرکزی کالن شهرهای جهانی، موجب فرم جدیدی در ادبیات 
به نام »رمانس شــهری« شــد که قهرمان اصلی آن خود 
خیابان است. غایت اصلی چنین خیابانی معاشرت اجتماعی 
است. مردم به این گونه فضاها می روند تا ببینند و دیده شوند. 
برای انســان جدیدی که خیابان ها و بازارهای متراکم مدرن 
او را فرامی خوانند، فضاهای شهری، همچون رسانه ای عمل 
می کنند که در آن حیات شخصی و سیاسی در هم می آمیزند 
و یکی می شوند. میدان انقالب نیز به سان مرکزیتی شهری 

است که میزبان »تیپ« هایی اجتماعی است.
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وحید    ریحانی  )آتلیه برنز(

شــرکت اپل در چند دهه اخیر با طراحی گوشــی های 
آیفون خود توانسته در سرتاسر جهان  رضایت هواداران 
خود را جلب کند. این شــرکت در ســال ۲۰۱۷ بریدگی 
دوربین )ناچ( را به گوشــی های خود اضافه کرد اما قصد 
دارد آن را در  آیفون جدید حذف کند. شــرکت اپل قصد 
دارد در تلفن هوشــمند iPhone ۱۴ یک ســوراخ بسیار 
کوچک  برای دوربین ســلفی ایجاد کند که به کاربران 
اپل امکان می دهد بدون ضربه زدن از دوربین و  صفحه 
نمایش استفاده کنند؛ مینگ شی کو، متخصص افشای 
اطالعات اپــل، پیش از این احتمال عرضه آیفون ۱۴ را 
بدون برآمدگی دوربین تایید کرده بود. پیش بینی می شود 
که اپل گوشی جدید خود را شهریور ماه سال آینده روانه 
بازارهای جهانی کند، به گفته متخصصان امور فنی اپل 
این شرکت، آیفون ۱۴ خود را در ۴ نسخه عرضه می کند.

زمان عرضه آیفون ۱۴ مشخص شد
کتاب »دختر چند فصل« تازه ترین اثر از مجموعه کتاب های 
برگزیدگان جایزه ادبی اُ. هنری در ســال ۲۰۱۹ است که با 
ترجمه لیال آقالو منتشر شــده است.  در معرفی ناشر کتاب 
این کتاب آمده اســت: این مجموعه طی سال های گذشته 
و در بیش از ۱۰۰ مجلد از ســوی انتشارات کتاب نیستان در 
دست ترجمه و انتشــار قرار گرفته و مجموعه ای از برترین 
داســتان های منتشر شده به زبان انگلیسی در قاره آمریکای 
شــمالی را به مخاطبان فارسی زبان تقدیم کرده است. این 
داســتان ها هر یک به تنهایی دریچــه ای نو و بدیع به روی 
خالقیت در نگارش داستان باز کرده و ترسیم و توصیف کننده 
موقعیت های خاص انســانی و اجتماعی در جهان پیرامون 
ماست و موضوعات خاص انسانی مانند ترس، عشق، نفرت، 
جدایی، زیست جمعی و نیز برخی از مهمترین مسائل موجود 

در زندگی اجتماعی در عصر نگارش خود را شامل می شود.

دانشمندان اظهار کردند: افراد قبل از خواب کامل، بیشترین 
خالقیت را دارند. به نقــل از ویفروم، نتایج تحقیقات جدید 
نشان می دهد، مرحله قبل از خواب کامل برای مغز مرحله ای 
بسیار خالقانه اســت.      نتایج آزمایش نهایی دانشمندان 
نشــان داد که خواب برای عملکرد خالقانه ما حیاتی است. 
می توانید این موضوع را امتحان کنید، وسیله ای را در دست 
داشته باشید و بخوابید، زمانی که این وسیله به زمین برخورد 
و شــما را بیدار کرد، جریان افکاری خود را یادداشت کنید. 
دانشمندان در حال بررسی یک نقطه شیرین خالقیت )جایی 
که ترکیبی از عوامل منجر به حداکثر پاسخ برای یک مقدار 
مشــخص تالش می شــود( به هیپناگوژیک )توهم قبل از 
خواب( هستند که به نام N۱ نیز شناخته می شود. آنان اظهار 
کردند: این در مرحله قبل از خواب عمیق اســت و می تواند 

راهی برای تحریک خالقیت در زندگی روزمره ما باشد. 

بخوابید تا خالق شوید
به نقل از روابــط عمومی بنیاد فرهنگی روایت 
فتح، محمدعلی جعفری، نویســنده این کتاب، 
این بار برای ســفر به تورنتو، توری برپا کرده 
سرشار از عشق یک خانواده اما منتهی به غمی 

ژرف. 
وی در این کتاب عاشــقانه های یک روز یک 
خانواده ایرانــی را بیان می کنــد؛ دل دادن ها 
و دل بردن هــا از فرزندی کــه بعد از تیک آف 
هواپیمای ۷۵۲ به آغوششان بازنگشت. جعفری 
ِر  از خانواده ای می گوید که مفهوم واقعی »َوبَِشّ
ابِریَن الَّذیَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصیَبٌه َقالُوا إِنَّا هلِلَّ  الَصّ
َو إِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن« را با گوشــت و پوستشــان 
درک کردند.کتاب »تور تورنتو« در ۱۴۱ صفحه 

و با قیمت ۴۹۰۰۰ تومان ارائه  شده است.

 انتشارات روایت فتح »تور تورنتو« را منتشر کرد

کاریکاتور: فروش کارت واکسیناسیون بدون تزریق واکسن!

تحلیل روز

بعد از برگزاری آتش بازی سال نو میالدی در وین 
بــار دیگر هیات های مذاکره کننده ۴+۱ و ایران به 
هتل کوبورگ بازگشــتند. هر چــه هم از مذاکرات 
دور هشتم می گذرد، اخبار به سمت بهبود مذاکرات 
و شــکل گیری توافق می رود. تا جایی که بسیاری 
منتظر خبر توافق در ماه آینده هستند. در این شرایط 
بازار شــایعات در خصوص توافق در وین نیز بسیار 
داغ شده است. تا جایی که ردپای این شایعات را در 

بازار ارز ایران به خوبی می توان دنبال کرد.
ند پرایس، ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریکا 
روز سه شــنبه هفته گذشته گفته که مذاکرات کمی 
پیشرفت داشته اســت. از سوی دیگر روز پنجشنبه 
علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
در جمالتــی کوتاه در جمع خبرنــگاران اعالم کرد 
که مذاکــرات مثبت و رو به جلو اســت. ظهر روز 
جمعه نیز ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه 
در یک گفت وگوی خبری از حصول پیشرفت هایی 
در مذاکــرات هســته ای خبر داده اســت. به نظر 
می رســد حتی فرانســوی ها که زیاد به مذاکرات با 
هئیت جدید ایرانی امید نداشــتند نیز در این دوره تا 
حدودی خوشــبین شده اند. در داخل ایران نیز رهبر 
معظم انقالب در سخنانی گفته اند، اینکه در مقطعی 
با دشــمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای 

تسلیم شدن در مقابل آن نیست.
تمام این اظهارات نشــان می دهد که مذاکرات وین 
به ســمت مثبتی حرکت می کند. اما ســؤال اصلی 
که هنوز جواب مشــخصی برای آن گفته نشــده، 

چگونگــی توافق و حل مشــکالت میــان ایران و 
آمریکا است.

دیدارهای چالش برانگیز ��
در دوره هشــتم مذاکرات دو رویداد در کشــاکش 
مذاکــرات هتل کوبورگ توجه هــا را به خود جلب 
کرده اســت. حضور ناگهانی مقامــات وزارت امور 
خارجه کره جنوبی و عربســتان در وین مورد توجه 

کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته است.
مقامات دو کشــور با ۴+۱ و آمریکایی ها دیدارهای 
جداگانه ای داشته اند. کره جنوبی حدود هفت میلیارد 
دالر از منابع حاصل از فروش میعانات گازی ایران 
به این کشور را در بانک های خود بلوکه کرده است. 
این کشور دلیل انسداد این دارایی ها را تحریم های 
مالی و بانکــی ایاالت متحده آمریــکا علیه ایران 
اعالم کرده است. آزادســازی پول های بلوکه شده 

مورد توجه دولت سابق و حال ایران بوده است.
از طرف دیگر ســفر مقامات عربســتان به اتریش 
در حالی رخ داده که دولت ســیزدهم مدتی اســت 
با عربستان در بغداد شــروع به مذاکره کرده است. 
دولت جدید ایران از روز نخســت اعالم کرده است 
که سعی دارد به روابط خود را با کشورهای همسایه 
ســامان بدهد. در حقیقت حل اختالفات با عربستان 

در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد.
آزادسازی پول های بلوکه شده و روابط با عربستان 
دو اتفاق مهم برای ایران تلقی می شــود که هر دو 
وابســته به مذاکرات وین اســت. حال چرا این دو 
موضوع پایشــان به مذاکرات وین رســیده است را 
باید در اهداف آمریــکا در مذاکرات هتل کوبورگ 
جســتجو کرد. تا اینجای کار به نظر می رسد آمریکا 
به دنبال توافقی اســت کــه بتوانــد از طریق آن 

مذاکرات را ادامه دار کند.

غربی ها و مخصوصــًا آمریکا نگران این هســتند 
که ایــران از نقطه گریز هســته ای عبور کند. این 
عبور طبق پیش بینی آنهــا در چند هفته آینده رخ 
می دهد. در چنین شــرایطی بدون شــک مذاکرات 
ســرعت باالیی دارد و دقت الزمه برای حل تمام 
مشکالت را ندارد. این شــرایط مقامات آمریکایی 
را راضی نمی کند، بر همین اساس گمانه زنی هایی 
از شــکل گیری توافق موقت با الگوی کم در برابر 
کم شــکل گرفته اســت، تا از این طریــق بتوانند 
مسئله گسترش برنامه هســته ای را به طور موقت 
حل کرد. همچنیــن مذاکرات برجامی را به صورت 
برجام پالس در زمان طوالنی تری با دقت بیشــتر 
ادامه دهند. حتــی آمریکایی ها به دنبال قرار دادن 
پرونده های دیگری اعم از پرونده موشکی و حضور 
منطقه ای ایران روی میز مذاکرات در آینده هستند.

از این رو ســفر مقامات کره جنوبی و عربســتان را 
در پی این سیاســت آمریکایی ها در مذاکرات وین 
باید دنبال کرد. به نظر می رسد آمریکایی ها بدنبال 
آزادســازی اموال بلوکه شدن ایران در کره جنوبی 
و حســنه کردن روابط تهران و ریاض هســتند تا 
بتوانند جلوی ســرعت پیشــرفت هسته ای ایران را 
بگیرنــد و با یاران وارد یک توافق موقت بشــوند. 
البته طبــق گفته مقامات ایرانــی، تهران به دنبال 
رفع تحریم هــای اقتصادی و صــدور مجوز برای 
صادرات نفت حداقل یک میلیون بشــکه بصورت 
روزانــه و امکان نقل و انتقاالت مالی در این دور از 
مذاکرات اســت و امکان دارد طرح کم در برابر کم 
آمریکایی هــا با تغییراتی همراه باشــد. با این حال 
با نشــانه هایی که از توافق در مذاکرات وین وجود 
دارد، باید دید که نتیجه خواســته های دو طرف به 

کدام سمت می رود.

توافقی در راه است؟
کم در برابر کم؛ راه جدید واشنگتن در مذاکرات

یادداشت

ما برای نقد کردن آمدیم

 مدتی اســت فشــار انتقادات به اعضای شورای شهر، 
باال گرفته اســت، احساس می شــود اعضای شورای 
شهر در یک حالت استیصال رســانه ای قرار گرفته اند 
به طوری که هر تصمیم شان موجب نقدهای متعددی 
می شــود؛ نقدهای که نه راهکاری در آن دیده می شود 
نه جایگزینی برای این تصمیم، حتی گاها بوی تخریب 
هم می دهد! امروز نحوه عملکرد اعضای شــورا و نوع 
مواجه رسانه ها با شورای شــهر، یک عملکرد سیاه از 
شورای ششم در اذهان باقی گذاشته است، آنقدر فضای 
انتقاد ســنگین شده که حتی برخی از کنش های خوب 
شورا هم منجر به واکنش مثبت از سوی مردم و خواص 
نمی شود. نویسنده این متن یکی از جدی ترین منتقدان 
شــورای فعلی بوده )و البته هســت( اما احساس شور 
شــدن بیش از حِد آِش انتقاد موجب این واکنش چند 
سطری شد؛ خاطرم هست در موضوع تعیین شهردار که 
شاید جدی ترین و بزرگترین تصمیم شورا بود، جلسات 
متعددی بین اعضای شورای شهر و نخبگان سیاسی و 
اجتماعی استان برگزار شد، جلساتی که منتج به اعمال 
نظر و دغدغه دلسوزان شهری شد و به اعتراف اعضای 
شورا از گزینه قطعی شان که رأی استمزاجی را هم کسب 
کــرده بود، به خاطر دغدغه موجــود، عدول کردند. اما 
اعضای شورا بعد از عبور از گزینه شان برای شهرداری، 
به طور ناگهانی توســط همین دوستان دغدغه مند رها 
شــدند و آلترناتیوی برای مدیریت شهری به آنان ارائه 
نشد؛ تا اینکه شــورا بعد از کلی تعلل بالخره به گزینه 
دیگری رسید؛ و دوباره موجی از انتقادات شروع شد! این 
است که گاهی احساس می شود برخی فقط دنبال انتقاد 
کردن هستند. برای اثبات ادعایم از شما درخواست دارم 
به این سؤال پاسخ دهید؛ امروز در کنار کدام انتقادی که 
به شورا می شود راهکاری می بینید؟ آیا انتقادها واقعاً از 
سر دلسوزی و برای رفع مشکل است یا برای تخریب و 
...؟ مگر قرار نبود نقد مانند قطره های باران پای گیاهان 
بریزد تا آنان را برویاند؟ پس چرا اینگونه سیل انتقادات 
آرامش نه فقط شــورا، بلکه کل شــهر را ویران کرده 
است؟ ترکیب اعضای شورا و تجربه آنان در گذشته از 
یک طرف، و آوار شدن مشکالت چندین ساله از طرف 
دیگر نشان می دهد که از این شورا نباید انتظار معجزه 
داشته باشــیم؛ ترافیک شهری، برج های دوقلو، فاصله 
طبقاتی ایجاد شــده از کاشانی تا امیرکبیر و موضوعات 
دیگر، ابرمسئله هایی هستند که باید در کنار مطالبه گری 
از اعضای شــورا و درخواست کار و تالش شبانه روزی 
از ایــن افراد، با همفکری و ارائه برنامه و مشــورت به 
اعضا برای حلشــان گام برداریم؛ قطعاً با چنین روشی 
جز مأیوس کردن اعضای شورا و به بن بست رساندن 

مدیریت شهری نتیجه ای حاصل نمی شود.
اما اعضای شورا شهر؛

اول؛ باید بپذیرند که تعامل شان با نخبگان شهرکردی 
بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است، باید اعضای شورا 
جلسات مشورتی، هم افزایی و هم اندیشی با نخبگان را 
ایجاد کنند، دســت یاری دراز کنند و از موکالن شــان 
کمک بخواهند؛ تا که از جانب معشوق نباشد کششی، 
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. دوم؛ رسانه، هیچ 
جایگاهی در برنامه های شــورا ندارد؛ عامل بسیاری از 
مشــکالت موجود، بیگانه بودن و قهر اعضای شورای 
شهر با رسانه هاست؛ اعضای شورا باید کارهای خوبشان 
مانند حضور در مســاجد و بین مردم، توجه به مناطق 
محروم و حاشیه ای شهر مانند منظریه را بیشتر رسانه ای 
کننــد، به تعبیر رهبــر انقالب دلیل عملیاتی نشــدن 
وعده هایشــان را هم به طور مستقیم با مردم در میان 
بگذارند و رسانه ها را دوست خود و بخشی از حل مسئله 
بدانند.و در نهایت شورا باید نقدهای دلسوزانه را )هرچند 
هم که زیاد باشــند و گاها تند یا همراه با کنایه( با جان 
و دل بپذیــرد و هم انتقادهای به جــا را اعمال کند و 
هم به منتقدان پاسخ دهد؛ بی اعتنایی اعضای شورا به 
افکار عمومی و منتقدان آسیب های زیادی دارد که شاید 

کمترینش ناامیدی مردم از شورای ششم باشد.

سیدحسین میرفروغی
روزنامه نگار

یادداشت

آقای وزیر! آموزش ایجاد شغل با 
یک میلیون تومان را شروع کنید

 وزیر کار دولت ســیزدهم در واکنش به توییتی که 
در زمان حســن روحانی زده بود گفت:» سه سال 
پیش مطرح کردیم که با یــک میلیون تومان هم 
می شــود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت 
چند ســال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می توان با 

یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.«
آن زمــان که حجت الــه عبدالملکی این حرف را 
زده بــود، وزیر نبود و احتماال کاری از دســتش بر 
نمی آمد اما حاال که وزیر اســت؛ ســکان یکی از 
مهم ترین وزارت  خانه های دولــت را هم در اختیار 

دارد و می توان این حرف خود را عملی کند.
جناب شــان ۱۰ میلیــون از بودجــه وزارت خانه را 
کنــار بگذارند و به ۱۰ نفر آموزش دهند که با یک 
میلیون تومان شغل ایجاد کنند. کار سختی است؟ 
فکر نمی کنم.  باالخره ادعایی شده است و باید آن 
را ثابت کرد. نمی  شود که یک حرف را مدام تکرار 
کرد اما آن را عملیاتــی نکرد به ویژه در زمان که 

قدرت این کار را هم داشته باشی.
»فیلئاس فوگ« در رمــان خواندنی » دور دنیا در 
۸۰ روز« نوشته »ژول ورن« ادعا کرد که می تواند 
دور دنیا را در ۸۰ روز بزند. سر این کار شرط بست 
و در آخر هم توانست این ادعای خود را ثابت کند. 
می بینید در رمان ها هم وقتی کســی ادعا می کند 
بایــد آن را ثابت کند چه برســد به دنیای واقعی و 

مقام وزارت!
یــک کالس آموزش برگزار کنیــد و آن را آنالین 
به اشــتراک بگذارید. به مــردم بگویید که چگونه 
می توانند با یــک میلیون تومان معادل ۱۰ میلیون 
ریــال برای خود اشــتغال زایی ایجــاد کنند. البته 
شــغال های کاذب مثل دستفروشــی در مترو، گل 
فروشــی ســر چهار راه، پاک کردن شیشــه و ... 
منظورمان نیســت. شــما در آن توییت اولیه گفته 
بودیــد چون آموزش ندیده ایم، بــاور نمی کنیم که 

می شود با این مقدار پول شغل ایجاد کرد.
وقتــی یک بــار حرفی زده می شــود، آدمی آن را 
به حساب رقابت های سیاســی و مسائل احساسی 
می گذارد اما حاال وقتــی آن را تکرار می کنید باید 
آن را عملیاتــی کنید. با انجام این کار که از صمیم 
قلــب امیــدوارم در آن موفق باشــید؛ دعای خیر 
خانواده ها پشت سرتان خواهد بود و با این دعا هم 
آخرت خود را آباد کرده اید و هم دنیای تان را. قطعا 
اگر جوانان کشــور بتوانند برای خود شغلی دست و 
پا کنند و از پس مخــارج زندگی بربیایند هم حال 
خوب خواهند داشــتند و هم به فکر ساختن زندگی 
و فرزندآوری خواهند افتاد. آنهایی هم که در عصر 
کرونا بیکار شده اند و یا از درآمد خود راضی نیستند 
با این شیوه خود اشتغال زا خواهند بود.پس انشاهلل 
وزیر محترم هرچه زودتر آموزش را شروع و مردم 

را به آینده امیدوار کنند.
 منبع: عصر ایران
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